
.טקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

eנLְִיאLֶHיֵדkְ,]אחַסtֶבֶרֶעaְןיִזBגֱאֶותBיָלְק
הָיָהLֶ,]גאָביִקֲעיaִַרלַעויָלָעeרְמָא.]בeלֲאLְִיְו
,חַסtֶבֶרֶעaְתBקBניzִַלןיִזBגֱאֶותBיָלְקקlֵַחְמ
kְיֵדLֶHִיאLְנeִיְוLְלֲאe.zַַר,)אאָיְנaִרֶזֶעיִלֱאי
,םיִחָסtְיֵליֵלaְתvBַמ)א(ןיִפְטBחא,רֵמBא
aִLְליִבzִניBקBתLֶHִיאLְנeד[.zַרְמָא,]האָיְנe
תֵעַעיbִִהרַמָאאGויָמiִָמ,אָביִקֲעיaִַרלַעויָלָע
בֶרֶעְו)בםיִחָסtְיֵבְרַעֵמץeחב,ד"מהבaְדBמֲעַל
יֵדkְתBקBניzִליִבaִLְ,פ"עaְ.םיִרkִteַהםBי
LֶHִיאLְנe;כ"הויבֶרֶעְו,kְיֵדLֶiַליִכֲאeתֶא
aְַחג)ג,ר"ת.םֶהיֵנiְָלםָדָאביNַnֵַחaָויָנeויֵנְב[
הaַnֶ.]ז'bֶEַחzָaְְחַמNְָו')א'ֱאLֶpֶ,לֶגֶרBaָתיֵב
םיLִָנֲא,רֵמBאהָדeהְייaִַר.ןִיַיaְ,םָחNַnְְמ
aָאָרeָנְו,םֶהָליLִםיaָאָרeָנֲא.ןֶהָליLִםיaָאָרeי
לֶבָבaְ,ףֵסBיבַריֵנzָ.יאַמaְםיLִָנְו;ןִיַיaְ,םֶהָל
aְעְבִציֵדְגִבBןיִנ,aְִיץֶרֶאNְלֵאָרaְיֵדְגִבtִLְzָן
,רֵמBאאָריֵתaְןaֶהָדeהְייaִַר,אָיְנzַ.ןיִצָהBגְמ
aִןַמְזLֶaֵַהתיnְִקcָLַקiָןיֵאםיNִֶאהָחְמlָא
aְָבNָחר[,Lֶpְֶחַבָזְו')ברַמֱאzָLְְלַכָאְוםיִמָלzָ
MְָוםNְָחַמzֱָא'היֵנְפִלGיֶהE';ְכַעְוLָויLֶןיֵא
aֵַהתיnְִקcָLַקiָןיֵא°םיNִֶאהָחְמlָאaְןִיַי,
Lֶpְֶיןִיַיְו')גרַמֱאNַnַנֱאבַבְלחBL'.ַררַמָאaִי
איִה,יִרtBיִצaְהָוֲהcַאָסְיְרeמְד]טאzְָסִק,קָחְצִי
ןיִרֲעLְַמdָבe,אcְLְָקַמְדאebָל]יןיִמkְתָוֲה
אָתיְיָנָמzְ,ןָנָחBייaִַררַמָא.חַסtֶלLֶתיִעיִבְר
לַעהָריzִַיתָוֲה,אָיְרֶבְטaִהָוֲהcַאָתיְיָמְדַק
cָאָעְביִרא,eָבdְמLַתיִעיִבְרןיִרֲעLֶלtֶחַס.
םִיַעaְָצֶאהָרzBלLֶתיִעיִבְר,אcְָסִחר"א
עaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאםeרaְםִיַעaְָצֶאלַע
תֶאםִיaַnַץַחָרְו')ד,אָיְנַתְדkִ)ד.]כעaְַצֶאLֶמBחְו
kָלaְNָרB',דLֶHחרָבָדאֵהְיאBץֵצaֵןי
aְNָרBַלnַה.]לםִי'aַnַםִי',aְתֶא'.הֶוְקִמיֵמkָל
aְNָרB',םִיַמLֶkָלbeפBעBהֶלaַָכְו.ןֶהnָןֵהה,

,הָרָעwְַהתֶאןיִהיaְִגַמ.הvַָמןיִפְטBח:םיִנLְָיםיhִִחֵמיִלָק.תBיָלְק
aִLְליִבzִניBקBתLֶiִLְלֲאe.תיִאְוcִֵרָפְמL,חBַמןיִפְטvָא,הBהֶזְו.רֵהַמןיִלְכ
eנLֶiִLְיֵדkְ.םיִחָסtְיֵבְרַעֵמץeח:dָדֲהaַע"רְדאָהיֵתיְיַמcְִמ,רwָיִעןlָLBַה
הcִָמ.אָסיְיְרeמְדאzְָסִק:הָדbַָהתַעaִLְהָלְיaַlַאGְו,םaַiBתBקBניzִַה
LֶnBןיִרְכaָdַהתֶאneסיָיְר:zַאָתְנְמ
רָבaָdkְהָתְיָהLֶהcִָמ.אָתיְיָמְדַק
aִַיתָוֲה:אָיְרֶבְטzִלַע.הָריzַאָתְנְמ
ןיִרֲעLְַמdָבe:תיִעיִבְראLְzַָהְד
,dָתBאןיִאְלַמְמeיָהLֶ.חַסֶפְלתיִעיִבְר
eאןיִרֲעַנְמBָתdתְלBCאBָתdLְֶכַעלLָוי
םיִרָאpִLְַהםִיַמe,הָאיֵלְמאיִהLֶדַע
aַzַתיִעיִבְרןֵהןֵהאָתְנְמ:aְרeם
םeרְועaְַצֶאיִצֲחםeרְבe.םִיַעaְָצֶא
,לָדaַbe.אzְָבַרְבַרaְ:עaְַצֶאLֶמBח
LֶiֵLaְְרַאחַפֶטaְַצֶאעaָןֶהֵמםִיַע:

הnַָא
ם"Lְaַַר

Lָדָחcְ,םיִנLְָיםיhִִחֵמיִלָק.תBיָלְק
.חַסtֶלLֶןLBאִרָההָלְיaַlַןיִיַדֲערeסָא
eקְמBמBֵיתLaִדַרָפְס,LֶnְיַיaְLִִחןיhִםי
ןיִלְכBאְורeאָהיbַaֵלַעתַבֲחַמaְםיִנLְָי
יtִִמ.הָדeעְסַחpeיִקaְםיִזBגֱאםִעםָתBא
הָנaַnִLְםַגְו.דיִסָחֶהלֵאeמeLְניaֵַר
הָיeנeLְ,םיִנLְָיםיhִִחֵמתBיָלְקeניִצָמ
aְַמqֶתֶכzְרeמBִמה"פ(]מתLְַא)גהָנbַב
bְאָרָר.cִהָאְס,ןַנְתzְרeהְטהָמBהָר
LֶpָחָפְלהָלְפBִמתnֵחהָאelִןיִאֵמְטןי,
zֵריBיִתְוםOַָר.ףֵרaִארֶזֶעיִלֱאיBרֵמ,
zִַנלֵכָאֵתְו]אהֶלֲעweאםיִדBיָלְקBאתB
zִlBLaְיֵמtֵריBח:תBַמןיִפְטvָה.
תBקBניzִליִבaִLְ,הָרָעwְַהתֶאןיִהיaְִגַמ
LֶiִLְלֲאe.תיִאְוcְִרָפְמLִח,יBַמןיִפְטvָה,
LֵריetֵלlַָהתBנLBְליֵנLְ.רֵהַמןיִלְכBא
ןיִהיaְִגַמ,'תBְצִמ'ןיִסְרLbBֵיְו.eניaֵַר
'בeרBרָמeהvַָמLֶiֶLaָdהָרָעwְַהתֶא
zְַבLִח,הֶאְרִניִלְו.)הןיִליBַסְמ,ןיִפְטlְןיִק
eהְיאLֶH,תBקBניzִַהדiִַמםֶחlֶַהתֶא
Cֶרֶדkְ,הaְֵרַהלָכֲאַמzBCִמםיִנLְֵי
;eלֲאLְִיאGבLeְו,BתָליִכֲארַחַאקBניzִַה
eנLְִיאG,ןֶהֵמםיִפְטBחkְLֶ,ויLְָכַעלָבֲא
eלְכָאאe,LֶHנLְִיאG,רַמBלe.kְלֲאLְִיְו
kְיֵדNִָיְו;ןָעְבLְלֲאe,kְLֶiִאְרeַהMִיpeםיִי
LֶנָאeעBNִיֶהןיkֵַלאָריzִניBקBת
kְַקְלִדnָמןֵכְו.)וןBְלחַכLBַהןzBְפֶסzָזא(.cְַר,אָיְנַתaִארֶזֶעיִלֱאיBרֵמ,
leיִפֲא,BמMְִמרֵמBאהָדeהְייaִַר.ןLַיִיאLֶHיֵדkְקBניzִַלהvַָמןיִפְטBח
GֶאלַכָאאlְָותַחַאתֶרֶזֲחאGיִטאaֵֶאלlָאtְַרtֶח,תַחַאתֶרBַמןיִפְטvָה
BתBארwָיִעןL,Lֶkֵֵריetֵניaֵַרְו.ןיִלְזbBרַמBלkְ,ןLַיִיאLֶHיֵדkְקBניzִַל
.dָרְתaָע"רְדאָהיֵנָתָקcְִמ,לBכֱאֶלןיִרֲהַמְמ'ןיִפְטBח',יLְzִַריLֶtֵןlָLBַה
יnֵַניֵתיְיַמאָק'ןLַיִיאLֶHיֵדkְ'רַמָאָקcְאָרָרbְבbַַאcְ,רַמיֵמְלאkָיִאְו
יaִַר,eהְניִניlֵיִמיֵרְתe,eנLְִיאLLֶHיֵיָחcְאָביִקֲע'רְדאcְָבeעאָהְל
,eנLְיִיאLֶHיֵדkְטַעְמeלְכָאLֶרַחַאתBקBניzִַהןִמףBטְחַליִריְיַארֶזֶעיִלֱא
יֵבְרַעֵמץeח:eנLְיִיםֶרֶטרֶדqֵַהתNBֲעַלרֵהַמְלCיִרLֶvָיִריְיַאע"רְו
tְםיִחָס.kְיֵדLֶiְַיMְנeַהתֶאzִניBקBתaַiBְו,םGאaַlַהָלְיaִLְַהתַעbָהָד.
םיLִָנֲא:תBקBניzִַהםיִנLְֵי,CיLְִחֶהLֶרַחַאְלהָלְיlַַהדַעןיִבkְַעkְLֶnְ,נ"א
aָאָרeםֶהָלי,aְןִיַי.bְָלרַמָאָק'ָמd:ְסיִקzָמְדאeִמ.אָסיְיְרcָהLֶnBןיִרְכ
aָdַהneסיָיְר:eָבdְמLַתיִעיִבְרןיִרֲעLֶלtֶחַס.LֶnְאןיִאְלַמBָתd
eַחְמlְאןיִקBָתdְרַאְלaַעkBסBת,cְלBְרַאגaִַעיִבְרעiBת:zִֻמ.אָתיִנְמcָה,
.אcָלַעאָריzִַיתוָוֲה:):חףcַ(הָטBסתֶכqֶַמcְאָלְכeעְוןֶמezBניְיַהְו
zֻאָתיִנְמ:eָבdְמLַתיִעיִבְרןיִרֲעLֶלtֶחַס.LֶיָהeאןיִאְלַמְמBָתdeןיִרָעְמ
אָתיִנְמaַzeםיִרָאpִLְַהםִיַמe,הָאֵלְמאיִהLֶדַעויLְָכַעלdLֶָתBאBCתְל
הָכָלֲה,ריִזָנלLֶןִיַיתיִעיִבְרןBגkְ.הָרzBלLֶ]תיִעיִבְר[:תיִעיִבְראיִה
ןָלאָקְפָנcְ,םיִתֵמיֵנMְִמהָאaַָהםcָתיִעיִבְרe;).וףcַהekָס(יַניqִִמהLֶֹמְל
dָלףיֵלָיְדאkָיִאcְ,ריִזָניֵקיִקְרִלןֶמLֶתיִעיִבְרןBגְכe;).חלףcַריִזָנ(אָרwְִמ
CֶרBאםִיַעaְָצֶאיֵוָהַעaeיִרaְיִלkְַהלַלֲחתcִַמe.).טפףcַ(תBחָנְמaִיֵאָרwְִמ
,ןָלאָנְמe.עaְַצֶאLֶמBחְועaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאםeרaְבַחBרםִיַעaְָצֶאלַע
םִיַמ.הֶוְקִמיֵמaְ'םִיB','aַnַרaְNָלkָתֶאםִיaַnַץַחָרְו'אָיְנַתְדkִ:הֶוְקnִִמ
יֵטeעַמְל,]נםִיַמaְבַתkָאcְGִמ,ןָמְצַעֵמהlִָחzְִמeוְקLֶpִ,םיִדָחeיְמַה
LְאeןיִבcְַהליֵזָאLְzָאeליֵבָטְויֵתיְיַמ:'kָלaְNָרB'.ִמcְGאkָבַת'aְNָרB',
:ןֶהaָהeqֶכְמkelBאlֶָא,הֶאְרִנBניֵאLֶ;ןֶהaָהֶלBעBפbeלLֶkָעַמLְַמ

cְניְיַהe

eלְכeיאheGַאcְ,אָריִהְנאָלְו.לֵאeמeLְניaֵַרג"ה.םיִחָסtְיֵבְרַעֵמץeח
LַCְחLֶiֶדַעeבkְַעְיאL,LֶnֵָריLֶtֵיִנLֵםַעַטְו.םֶהיִבֲאאaְGןLַיִל

הֶאְרִנCָכְל.הָלְיaַlַםִאיkִםaַiBדBמֲעַלןיִכיִרְצeיָהאGןkֵםִא,הaְֵרַה
cְיֵליֵל'סיֵרָגtְיָהְו,'םיִחָסeןיִליִגְרaְַהתיֵבnִָרְדLט"ייֵליֵל,kִןַניִרְמָאְד

)aֵהָציcֲַעַמ,).אכףNֶהaְLִעְמBַהןzִיִנְמי
LֶHאaָאaְייֵליֵלBטםBַהתיֵבְלבnִָרְדL,
:אָבaָןaֶהָדeהְייaִַרBאָצְמרָחָמְל

Lֶpְֶו'רַמֱאNְָחַמzַָאzָהeֶתיֵבE'.ס[

zֵַמיd,cְאָרְקיאַהbַaֵי
יֵתיְיַמאָלְו,הֵאְר'ָפaְביִתkְיִנLֵרNֲֵעַמ
zְָחַמNְָו'לֶגֶריbַaֵהֵאְר'ָפaְביִתְכcִאָרְק
רNֲֵעnִַמףיֵלָיcְ,ל"יְו.'zֶEִבEeְנִבeהzַָא
cִביִתְכaֵתיBaְאָיְדֶה:aְי"אaִיֵלְכ
tִLְzָגְמַהןBלָבֲא.ןיִצָהaְלֶבָבGיָהאe
aְץֵהַגְלםיִאיִק,kִרַמָאְד)zַטכתיִנֲע:(,

:םֶהLֶlָסaeיִכekְנLֶlָץeהיִג
ןַמeaַfְניְיַה.ןִיַיBaְחNַnְְמהaַnֶ]ע

תיaֵןַמְזaִלָבֲא,הfֶַה
:רNָָבaְאlֶָאהָחְמNִןיֵאcָLְקnִַה
םzָMְָלַכָאְוםיִמָלzָLְְחַבָזְו'

יאַהd,cְַמיzָ'.zְֵחַמNְָו
אָרְקיֵתיְיַמאָלְו,ביִתkְלָביֵערַהaְאָרְק
dיpֵיִמןַניLְִרָדbֶE',cְַחzָaְְחַמNְָו'ִד
aַהָגיִגֲח)cַַרְל).חףaBתkָיֵניִמל
NְחָמBְלתNִִמ,הָחְמkָרְמָאןאe,
םיִרָדְנaִןָתָבBחיֵדְיןיִאְצBילֵאָרNְִי
eבָדְנBִמ,ל"יְו.תMeםcְאָכָהaְאָיְדֶה

kְְחַבָזְו'ביִתzָLְְוםיִמָלNְָחַמzָ':
zַאָתיֵנְמ.tֵֵריLַרLְaַ"ם,cְניְיַהe

zBעְוןֶמeאָלְו.אָלְכ
ב"ב(הָניִפqְַהתֶארֵכnBַהְבcִ,אָריִהְנ
cַָח):טפףLֵלביBגeַהתיִעיִבְרlBג
zBעְוןֶמeִמלָכְו,אָלְכcָהeִמcָה
tBהְותֶתֶחBַמןאָכְו,תֶכֶלLְעַמLֶאיִה

:תיִעיִבְרֵמרֵתBי
.םִיַעaְָצֶאהָרzBלLֶתיִעיִבְר

eLריtֵלַעהLֶָקןאkִָמ
'יLֶtֵ,הֹמeLְGניaֵַרלLֶויָתaBַר
cִתיִעיִבְרaְקָמלָכBניְיַהםeרBַהעַבwַב,
kִֶחַההֶזיִפְליLְaBהןeַהתיִעיִבְראlBג.
tֵֵריLר,ת"רeַהםnִב"עהֶוְק
,ד"נרֵאMִָיתיִעיִבְרCֵלLְַה,תBעaְָצֶא
םִיַעaְָצֶאהֶלֲעַי,דָחֶאםיִרNְֶעלkִָמחַק

םִיַעaְָצֶאיֵרֲה,CֶרBאaָןֵכְו,ב"יִמדָחֶאבַחBרaָחzִwַןֵכְו.LֶמBחָועaְַצֶאיִצֲחַו
םִיaַnַהNֲֶעzַןֵכְו.עaְַצֶאLֶמBחְועaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאםeרaְםִיַעaְָצֶאלַע
חַקםיִרָתpBַהןִמe,הָצeחַהCֵלLְַהאָצְמpִַהתיִעיִבְר.)ב(תיִעיִבְרהֶלֲעַיְו
דָחֶאחBzִwַא.רNָָעםיֵנLְקֶלֵח]פרַסeיםִיַמֲעַפe,םיִרNְֶעֵמדָחֶא
הLָלeLְרֲאMִָי,תיִריNֲִעָהCֵלLְַהְוןיLְִמeחלַעקlֵַח,תBעaְָצֶא'גםֵהְו,ד"כִמ
,תיִעיִבְרחַקBא.עaְַצֶאLֶמBחְויִצֵחָוםִיַעaְָצֶאםֵהְו,יִצֵחָוןיLְִמeחרNָָע
לBטְו,יִצֵחָותBעaְָצֶאג"יeרֲאMִָי,יִעיִבְרָהCֵלLְַהְו,םִיַעaְָצֶאח"יםֵהְו
,CֵלzַLְהָכָכְועַבBרהָחְק.י"ִרָהֵמ)ג(.תיLִיִמֲחַה
תיִריNֲִעCֵלLְַהBא.CֵלָוחַקיLִיִמֲחַהקֶלֵחְו
,חַפֶטלָכְלןיִאְס'בהֶלֲעַי,ו"לeרֲאMִָי,םִיnַַה
eְצֶא'גְלaָעBַה,יִצֵחָוהָאְסתLְֵלCְצֶא'גִמaָעBת
יִפְלe.)ד(םִיnַַהןִמeנְכַלLְִהרLֲֶאkַתיִריNֲִעָה
zַמְלeדLֶlָנeֶחַהLְaBכְמןeeָלַעלָבֲא,ןbִתַסְרי
םeרaְםִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶארַמָאָקcְ,)חיִמְלeLַרְי
טיtַiַָההNָָעןֵכְו,עaְַצֶאLיִלeLְהָצֱחֶמeעaְַצֶא
,'דָחֶאלkַֹהְוםִיַעaְָצֶאֵמתeתLְרֵסָחdַבbBלַעְו'
,ל"יְו.ןeeָכְמBניֵאהֶוְקnִַהרeעיLִיִפְליkִ,הLֶָק
cְרְיַבeLַיִריְיַאיִמְלaְְצֶאaָעBִצתtBִרiִאָכָהְו,םי
aְְדִמaִָרiְִצֶאְו.םיaָחְויִצֵחָוםִיַעBֶמLו"יםֵה
LְתeחְוםיִתBֶמLLְתeת,aָאeריִלeLָסַנְכִנםִיַל
לkַֹהסַנְכִניִרtBִצְלeאaָ,יִצֵחָוםיִתeתLְג"יaְלkַֹה
aְא"יLְתeםיִתeַעיִבְרLְתeת,Lְֶצֶאםֵהaָםִיַע
CיִרָצןֵכBמְכe.רֵתָיeנLֶlָדeמְלaַzַתeתLְַעיִבְררַאLְִנְו,תeתLְרֵסָח
,תelBגֲעaַיִמְלeLַריִו,תBעeaָרְמaִיֵריְיַמeנLֶlָדeמְלaַzַיkִ,בַחBרֵמטֵעַמְל
kְמBLֶiַָהדַסtַiַָה')טטיkBססBְצֶאבֵבaְָצֶאלַעםִיַעaָס,'םִיַעBַמבֵבLְעַמ
.יִצֵחָו]עaְַצֶא[לַע]צםִיַעaְָצֶאְלהֶלBעתelBגֲעםִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶאְו,לBגָע
cִרְמeaָיִעָהלַערֵתָיעbeְצֶאְו,)יַעיִבְרלaְָצֶאלַעםִיַעaָרְמםִיַעeaָעBת

תeתLְַעיִבְרnֶpeִמרֵסָה;הָעzִLְִמדָחֶאאeהLֶ,תeתLְיֵתeתLְ'דרֵתBיתelBגֲעLaֵַיְו.תiBִרtBִצתelBגֲעםִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶאaְתBסָנְכִנתiBִרaְָדִמ
רָאpִLְַה

nqkzzxend

ôø÷ç'îùðäé'
e§k¥og̈a¦izW¤lW¤n¤o

W¤P¦W§R§k̈d,nFc¤dx©A¦i

¡̀l¦ir¤f¤xe§x©A¦ii§dFWªr©,
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]די,זטםירבד[
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רסויםיימעפוםירשעמדחא
אוהשםירשעמ'א'יפב"נ
יתשרסויכ"חאוהצחמוהאס
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םחמשמהמבךתיבוהתא
י"שרב]ח:)ןוילג(א"שרהמ
ןושלאיבמ)ב"עוה"ר(
פ"בר(םימלשרשבבארמגה
ךורעהתסריג[]ט:)םימואת
"ןימכ"]י:)ןוילג(]אטסיק
:י"תכוםינושארבאתיל
)ןוילג(אתברברבא"ס]כ
אתיאי"תכוח"רבןכו
רבדאהיאלש"]ל:לדוגבו
אתיל"םימלורשבןיבץצוח
לכבוםינושארבוי"תכב
ל"שרהמהמףסונו,םיסופדה
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םימבורשבתאץחרומהזןיד
י"תכב]מ:)טדיארקיו(
בכףד[תורוכבתכסמב
ב"רהמתוהגהןייע]א"ע
ןייע]נ:ק"ודוגרובשנר
אבומשהמי"שריטוקיל
'ריג]ס:איהגיגחי"שרמ
יפלאהד'סותלהתיהתרחא
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ה"דםדוקל"צהזרוביד]ע
הברוהילארפסבןייעוי"אב
המלעםעט)ו"קסט"כקת(
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:)ג"נק
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םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :טק

eרֲעיLְִו.תnBַאLלLָםeרaְהnַָאלַעהnַָא
רַמָא.הָאְסםיִעaְָרַאהֶוְקִמיֵמרeעיLִ,םיִמָכֲח
לLֶןָחְלLe,אָנpָיִחרaַןיִבָריִלרַמָא,יMִַאבַר
הָוֲהיֵקceַהד"סיִאcְ;הָוֲהםיִקָרtְלcָLLְֶקִמ
יאַמ.dיֵלaְְטַמיִכיֵהאָתnְַאaְאָתnְַא,קcַַהיִמ
ליaְִטַמהָוֲה)אהֹמLְGהNָָעLֶםָיaְאָמְליcִ,אָיeLְק
קיִזֲחַמהֹמLְGהNָָעLֶםָי,איiִָח'ריֵנָתcְ)ב.dיֵל
BלeתֲחְפִיאGְו:הָרֳהָטהֵוְקִמםיMִִמֲחַוהָאֵמ
יֵתָאcְיִדיִמןָנaַָריִנwְַתְמיִכיֵה:הָעaְָרַאֵמ
aָdַסיֵדיִלkָאָיְנַתָהְו.הָנ,Gםָדָאלַכאֹיאzְיֵר,
הNֲֶעַיאGְו,יֵרzְחpַַקְיאGְו,יֵרzְהLְzִֶיאGְו
ליֵל')א)גאָרְקרַמָא,ןָמְחַנבַררַמָא.יֵרzְויָכָרְצ
Lִneְמַהלִיַלא,'םיִרLenָרeַהןִמאָבnַfִןיִקי.
הָבBטְלףֵרָטְצִמהָכָרaְלLֶסkB,רַמָאאָבָר
הָעaְְרַא,רַמָאאָניִבָר.הָעָרְלףֵרָטְצִמBניֵאְו
kָיֵסzַwִניeַרaָןָנcֶֶרCריֵחeת,kָדַחְודַחל
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הlִָחezְהֵקְלָח.הָאְסםיִעaְָרַאןיִקיִזֲחַמ.תnBַאLלLָםeרaְהnַָאלַעהnַָא
kelBaְרeמB.LָלLַאnBֵיתLaָןֶהLְמBָעהָנNָםיִקָלֲחו"יְלםֵקְלָח,םיִחָפְטר
.הָאְס'מaְו"יִמדָחֶאקיִזֲחַמe,עaְַצֶאיִצֲחַוחַפֶטקֶלֵחָוקֶלֵחלָכְלאָצְמִתְו
kַnְָצֶאיִצֲחַוחַפֶט.הָאְסיִצֲחַוןיִאְס'ב,ןֵההaַעkַnָחהeְמLְֵצֶאיaָעBת

;LֶמBחיִצֲחַוםִיַנeLְםיִרNְֶע,ןֵה
עaְַצֶאיִצֲח,םיLְִמeח'כחַפhֶַה)א(
םיLְִמeחב"כקBלֲח.יִצֵחָוןיLְִמeח'ב
קֶלֵחלָכaְאָצְמzִ,םיִקָלֲחהMִָמֲחַליִצֵחָו
יִצֲחַוןיִאְס'בקBלֲח;יִצֵחָוןיLְִמeח'ד
קֶלֵחלָכaְאָצְמzִ,םיִקָלֲחהMִָמֲחַלהָאְס
יִצֲחַוןיLְִמeחעaְַרַאcְאָצְמִנ.הָאְסיִצֲח
'דדBעְו,הָאְסיִצֲחקיִזֲחַמLֶמBח
,הָאְסיִצֲחקיִזֲחַמLֶמBחיִצֲחַוןיLְִמeח
קיִזֲחַמLֶמBחיִצֲחַוןיLְִמeח'דדBעְו[
הnַָאלַעהnַָאלkָאָצְמִנ,]הָאְסיִצֲח
aְרeחג"יםeְמLִחיִצֲחַוןיBֶמLקיִזֲחַמ
הָאְסיִצֲחַוהָאְסבLBֲח.הָאְסיִצֲחַוהָאְס
הָאְס,דַציkֵ.ןיebִלו"לאָצְמzִ,ןיebִלְל
םיaִַקהLִMָ,ןיaִַקהָעzִLְהָאְסיִצֲחַו
ןיebִלו"ליֵרֲה,ןיebִל'דבwַַהְו,הָאְסִל
aִַאיִלְכnַָאלַעהnָהaְרeג"ים
יִלkְַהקBלֲח.LֶמBחיִצֲחַוםיLְִמeח
aְאBֶרCרָוBםיִחָפְטִלבַח,zִַאָהאָצְמnָה
.חַפֶטלַעחַפֶטaְםיִחָפְטו"להnַָאלַע

Lֶַאָהnָםיִחָפְט'וה,eְכLֶzֶַקְלְחpeְרָאְלkBaִצְרeעBתLֶבָחְרןֵהBחַפֶטת,
zִאָצְמaBצְר'וeעBתkְָחָרתַחַאְותַחַאלaָdְרָאְוחַפֶטkָdLִMָלֲח;הBקkָל
.חַפֶטלַעחַפֶטaְםיִחָפְטו"לתBעeצְרaְLֵLאָצְמLֵL,zְִלkָdְרָאְלהָעeצְר
eלו"לקיִזֲחַמebִאָצְמִנ,ןיkְיִלLֶהeחַפֶטלַעחַפֶטאaְרeחג"יםeְמLִםי
לַעתBעaְָצֶאעaְַרַאקBלֲח,תBעaְָצֶאעaְַרַאחַפֶטְו.גBלקיִזֲחַמLֶמBחיִצֲחַו
.םִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶאתיִעיִבְרלkָאָצְמִנ,'דְלבֶרֵעָויִתLְתBעaְָצֶאעaְַרַא
קיִזֲחַמLֶמBחיִצֲחַוםיLְִמeחג"יםeרaְםִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶאלkָאָצְמִנ
עaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאןֶהaָאָצְמִתְויִצֵחָוםיLְִמeחג"יבLBֲח.גlBַהתיִעיִבְר
אָקְלָסיִאcְ:םִיַנLְִלaBְחָרקBרְפִלןיִלBכLֶiְ.הָוֲהםיִקָרtְלLֶ:עaְַצֶאLֶמBחְו
.dיֵליִלaְְטַמיֵצָמיִכיֵה:aBְחָרקBרְפִלןיִלBכְיןיֵאLֶ.קcַַהיִמיֵקceַהzָCְעַד
אGְו:תBגeז.יֵרzְ:הnַָאלַעהnַָאאeהLֶיִלְכaִ,הnַָאaBְחָרְוליִאBה
:)]איִעיִבְר(אeהLֶ.ןBזnַָהתkְַרaִלLֶסL:kBיִמzַLְ.ויָכָרְצםָדָאהNֲֶעַי
תBסkBיֵנLְהָתLָםִאןBגkְ,ףֵרָטְצִמאָמְלָעaְלָבֲא.ףֵרָטְצִמןיֵאהָעָרְל
:יִעיִבְראeהְוLלLָהָתLָםִאןBגkְ,ףֵרָטְצִמןיֵאהָעָרְלe;יLִיִלLְאeהְו
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ם"Lְaַַר

cְניְיַהeַאnַָאלַעהnָהaְרeםLָלLַאnBיִרָצ.תCLֶiְַהאֵהkְםִיַמאֵלָמיִל
LֶiְִטaBלaBְו,םָדָאָהLִרֲעיeםיִמָכֲחcְניְיַהeְרַאaָהָאְסםיִע,eָניִמdןַניִפְלָי
הֶוְקִמלBLֶמeר.BמeרְלkelBהlִָחzְִמeהֵקlְַח,דַציkֵ.הָרzBלLֶתיִעיִבְרִל
LָלLַאnBת,cְניְיַהeLְמBָעהָנNַָחְו,םיִחָפְטרlְְלםֵקLִMָָעהNָםיִקָלֲחר,
,הnַָאלַעהnַָאבַחBרdaְַבbBעaְַצֶאיִצֲחַוחַפֶטקֶלֵחָוקֶלֵחלָכaְאָצְמִתְו
eִמדָחֶאקיִזֲחַמMִMָָעהNָרaְְרַאaָהָאְסםיִע,cְניְיַהeLְיִצֲחַוןיִאְסיֵנ
יִצֲחַוםִיַנeLְםיִרNְֶע,ןֵהתBעaְָצֶאיLְֵמeחהkַnָעaְַצֶאיִצֲחַוחַפֶט.הָאְס
.יִצֵחָוןיLְִמeח'בעaְַצֶאיִצֲחֵמe,ןיLְִמeחםיִרNְֶעתBעaְָצֶא'דִמ;LֶמBח
קֶלֵחָוקֶלֵחלָכaְאָצְמִתְו,םיִקָלֲחהMִָמֲחַליִצֵחָוןיLְִמeחב"כיֵנָהְלםֵקlְַח
,ןיLְִמeחהָעzִLְןֵהLֶ,םיִקָלֲחיֵנLְןֶהֵמCֵלLְַה.יִצֵחָוןיLְִמeחהָעaְָרַא
םeרלLֶיִצֵחָוןיLְִמeחרNָָעהLָלLְןֵהLֶ,םיִקָלֲחהLָלELְְדָיaְבkֵַעְו
zְָטַעיִמרLֲֶאַכְו.עaְַצֶאLֶמBחְועaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאםeרeניְיַהcְ,יִלkְַה
תֶאטיֵעַמzְןkֵ,םיִקָלֲחהLָלeLְרֲאLְִנְוהMִָמֲחֵמםיִקָלֲחיֵנLְיִלkְַהםeר
הMִָמֲחeניְיַהcְ,יִצֵחָוןיִאְסיֵנLְהָאְסםיִעaְָרַאֵמeניֵדָיeaְרֲאLֶpִLְןיִקnַLְַה
אָצְמִנ.יִצֵחָוהָאְסןֵהLֶ,םיִקָלֲחהLָלMְַהבkֵַעְוםיִקָלֲחיֵנMְַהCֵלLְַה;ןיִאָצֲח
kְיִלLֶַאלnָרְמהeaָעaְרeְצֶא]א)ב(םaְַצֶאיִצֲחַועaַחְועBֶמLְצֶאaַע
םיLִלeLְהLaBLִMֶָי,הnַָאלַעהnַָאaBְחָרְלeהֵקlְַח.יִצֵחָוהָאְסקיִזֲחַמ

קיִזֲחַמעaְַצֶאLֶמBחְועaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאםeרaְחַפֶטלַעחַפֶטלLֶיִלkְאָצְמִנ,ןיebִלהLִMְָוםיLִלLְםֶהָלLֵייִצֵחָוהָאqְַהְו,חַפֶטלַעחַפֶטלLֶתBכיִתֲח
םִיַעaְָצֶאלLֶיִלkְאָצְמִנ,תiBִעיִבְרעaְַרַאדֶגֶנkְםִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶאםיִמָעtְעaְַרַאaBאָצְמִתְו,בֶרֵעָויִתaBLְְחָרְלeהֵקlְַח.תiBִעיִבְרעaְַרַאeניְיַהcְ,גBל
.ל"צזaBַררָקָירaַבֹקֲעַייaִַרֵמeניaֵַרעַמLֶMָרָצָקןLBָל.הָצֱחֶמeהָציeaֵניְיַהcְ,תיִעיִבְרקיִזֲחַמעaְַצֶאLֶמBחְועaְַצֶאיִצֲחַוםִיַעaְָצֶאםeרaְםִיַעaְָצֶאלַע
,יMִַאבַררַמָאדַעלָלkְןַניִסְרָגאָלאaַָקְדאeLָריtֵ.תiBִעיִבְרעaְַרַאeניְיַהcְ,םיִציaֵהLִMָ,גBל.ןיebִלעaְַרַא,בַק.ןיaִַקהLִMָ,הָאְס.ןיִאְסLלLָ,הָפיֵא
eריֵפeLהeכָלֲהֵמאBתbְדBלBתLֶהְיבַרלeַא.יאַדnַָאלַעהnֶָיהLaָdLְלLְִוםיLִMָםיִחָפְטהaְחַפֶטלַעחַפֶט.Lֶַאָהnָםיִחָפְט'וה,eְכLֶzְַחlְֶקpeְרָאְלkB
aִצְרeעBתLֶבָחְרןֵהBחַפֶט[ת[,zִאָצְמaBו']צְרeעBת[kְָחָרתַחַאְותַחַאלaָdְרָאְוחַפֶטkָdLִMַָחכ"חאְו,םיִחָפְטהlֵקkָצְרלeְרָאְלהָעkָdְלLִMָה,
zִאָצְמaָdLִMָהtְְלןֵכְו,חַפֶטלַעחַפֶטםיִמָעLִMָצְרהeעBםיִחָפְטו"ליֵרֲה,ת:LeןָחְלLְֶקִמלcָL.LeןָחְלLֶבָהָזלLֶָעNָֹמהLֶה,eביִתְכaֵיd)LְמBת
ןיִלBכיִוהֶפָיןיִרeaָחְמןָניֵאןָחְלMַֻהיֵלְגַרןֵכְו,םִיַנLְִלaBְחָרקֵרָפְלןיִלBכLֶiְ.הָוֲהםיִקָרtְלB':LֶתָמBקיִצֵחָוהnַָאְוaBְחָרהnַָאְוkBְרָאםִיַתnַָא')הכ
הָיָההֶוְקִמcְ.הnַָאלַעהnַָאאeהLֶיִלְכaִ,הnַָאaBְחָרְוליִאBה.dיֵלליaְִטַמיֵצָמיִכיֵה:aBְחָרקֵרָפְלןיִלBכְיןיֵאLֶ.קcַַהיִמיֵקceַהד"סיִאcְ:ןָקְרָפְל
Lָםaָהָרָזֲע,kִאָתיִאְדaְירֶדֵסBאָמ)cַנ"א.).אלףaְַאnַַהתnַםִיLֶaָהָרָזֲע,LֶaָdְטַמaִןיִליkְיֵלLָתֵרLֶpִאְמְטe,ַאהָבָחְרהָתְיָהְוnָלַעְו,הLֵםkָCתאֵרְקִנ
לaֵַקְמןָחְלMַֻה:הֶוְקִמיdbַaֵיֵתlְִמְליMִַאבַררַמָאcְִמ,]בבֹקֲעַיeניaֵַרןLBְלןLBאִרןLBָלְו.הnַָאaָןיִבְרָעְתִמleֵאָוleֵא):חנףcַאָמBי(ןַנְתִדkְ,הnַָא
הֵוְקִמםיMִִמֲחַוהָאֵמקיִזֲחַמ:אֵמָטאeהLֶלָלkְִמ,'רBהhַָהןָחְלMַֻה')דביִתְכcִיאַמ,ל"ררַמָאcְ,):וכףcַהָגיִגֲח(LֶדBקaְרֶמBחaְןַניִרְמָאְדkִ,הָאְמeט
aBןיֵאהָעaְָרַאcְ)הןnַָקְלד"מְלleיִפֲאcַ.הָנkַָסיֵדיִלeהaְיֵתָאcְ,תBגeזןֵהLֶ,תBסkBעaְַרַא.יִנwְַתְמיִמ:ןָלאָנְמLֵרָפְמ)בןיִבeריֵעתֶכqֶַמaְ.הָרֳהָט
.ז"מהבלLֶסkBרַמָאאָבָר:LיִמzַLְ.ויָכָרְצ:הָעaְָרַאְלה"הְו,תBגeז.יֵרzְ:)וןיzְִעַמaִLְןnַָקְל,ןַניLִיְיָחאָהיִמםיִפkְLָןַיְנִעְל,יֵרְתaִאlֶָאתBגeזםMeִמ
LֶהeאLְיִלLִניֵאהָעָרְל,יBַהְל,ףֵרָטְצִמLְזםיִלeגBַסְלתkָםִאהָנLBיאַהיִכְו.ויָרֲחַאיִעיִבְרהֶתbַַקְלןַניִרְמָאאָנוְוnִָיְו',)הןLְֶרְמE'ניֵאהָעָרְלBףֵרָטְצִמ:

הָוְצִמ

רָבָדaְרֵתָייִמְלeLַרְיַהרeעיLִרֵאMִָי,ד"כִמדָחֶאאeהd,LֶַבaַbBרָאpִLְַה
לַכLֶieתelBגֲעaַיִריְיַאיִמְלeLַרְיַבL,cְֵרָפְמדBעְו.קָדאGאָרְמeחְלe,טָעeמ
אָעaeיִר,רַמָאְדkִ.יֵפְטאzְָליzִיֵוָהcְ,םָכzBִמםִיַעaְָצֶאלַעםִיַעaְָצֶאַעaֵַרְל
LיִלLְריִסLֶzְָכe.יִמיִנtְַהַעaeיִרלLֶאbְָלeLtַריtֵ,אbְָלtַאָלbeיִעbBִמ
eרֲאMִָי,יִצֵחָוןיLְִמeחג"יםֵהd,LֶַבbBִמ
רֵסָחםִיַעaְָצֶאםֵהLֶ,ןיLְִמeח'ט
טַקָנ,'תeתLְרֵסָח'טַקָנםָתָהְו.LֶמBח
kְרְיַהיִפeLַרְיַהְו,יִמְלeLַיִמְלGקָדא
)םLָ(טיtַiַָהדַסָיְדאָהְו.אָרְמeחְל
אeהLֶאG,'תBעLeְיסkBַעaeיִרְל'
תיִעיִבְרBתBאLֶ,רַמָאָקאlֶָא,עeaָרְמ
eנzַwְיLֶpִחַסtֶלLֶתBסkB'דְלןָכeמ

kְדֶגֶנbְאelָיִוהLeהָע:
םִעקיִזֲחַמםָדָא.הnַָאלַעהnַָא

aְַאויָדָגnָהaַָאnָה,kִןַניִרְמָאְד
aְריֵעeקְמ)זןיִבBמBLֶַאםָדָאלnָה.
eִבLְְעַמzָכְדאeב"ב(ןיִכcַַמ).אקףLְעַמ
cְכeCַאקיִזֲחַמnָםִעהcָרָאָהיֵנְפBן,
.הnַָאקיִזֲחַמןיֵאםָדָאָהףbeאָמְלַא
eהֶוְקִמְבcְַאןַניֵעָבnָה,kְיֵדLֶiִkָסֵנ
aְרְזםִעחַויֶרBעBויָתcְְדִנןיֵאaָןיִק
ג"עאְו.תnBַאLלLָםeרaְ:)חBפeגְל
cְקBםָדָאתַמLָלLַאnBתaְGאֹרָהאL,
eָכְלCיִרְצַמCaַkeְרַאןיִכaַַאעnBת,
aִLְאֹרָהליִבLעְוBַהיִבcַtִןי,aְַסהֶוְקִמbִיaְLָלLַאnBת,cְִכLֶhBעלֵבBןיִל
סֵנkְLֶiִkָ,ןֵכאGםִאcְ;תnBַאLלMִָמBdַבbָיִלkְַהkְLֶיֵריְיַמe.הָלְעַמְלםִיnַַה
ביLֵָחcְהlָיִגְמcִ)ט"פיִנLֵ(םbeְרַתְבe.רeעיMִַהרַסְחֶיְוהhַָמְלםִיnַַהeלtְִי
LָלLַאnBטְק,דָחֶאלָכְלתeאֹריֵעLיָהeַא:)טnְאָתaְַאnְיִכיֵהאָת
לBכָיCַאיֵה,dיֵליLְֵקיzִ,ביֵתָיאָתnְַאaְאָתnְַאיִאleיִפֲא,ת"אְו°.ביֵתָי
לַעהnַָאיֵוָהcְהֶוְקִמBaְתָמBקיִצֵחָוהnַָאְוkBְרָאםִיַתnַָאןָחְלMַֻהליaְִטַהְל
eיָהאGםִיַלְגַרָהְו,יִצֵחָוהnַָאBתָמBקהָתְיָהםִיַלְגַרָהםִעLֶ,ל"יְו.הnַָא
הNָָעLֶםaַiָ:)יהָמeרzְתLַָרָפaְי"LִַרLֵריtֵןֵכְו.ןָחְלMַֻהםִעןיִרeaָחְמ
LְGהֹמ.eרְיַבeLַכיִמְל(tָיֵרC,ֲהַוGאLְאeג"עאְו.ןֵהןיִבcִיִלְכLֶnַמקיִזֲח'
אֵלָמלֵטְלhַיִמןיֵאcְ,)להָאְמeטלaֵַקְמBניֵאLֵבָיaְםִיַרkBןֵהLֶחַלaְהָאְס
יbַaֵ):זטףcַתLַaָ(רָבcָח"יaְרַמָאְדkִ,אeהיִלkְהָביִאLְןַיְנִעְל,)מןָקיֵרְו
,תBLֶחְנלLֶהָיָההֹמLְGהNָָעLֶםָי,דBעְו.'eכרpBיvִַהתַחzַםיִלkֵַחיnַpִַה
eַקְמaֵטלeלַעףַאהָאְמbַבcְיִמןיֵאhַןָקיֵרְואֵלָמלֵטְל,cְאָקְוַדkְץֵעיִל
ויָלָעדֵמBעהָיָהLֶםיִרוָוMְַהיֵלְגַרeיָהaְLֶרֵתtָיzִ,יLַpְֵמe.קNְַלzַwַLיִא
טַקָנְדאָהְו.ןֶהיzְֵחLֶzַןיָיְעnַַלןיִרeaָחְמeיָהְו,ןnBִראיִצBמkְםיִבeקְנ
kְמBִראיִצnBניְיַה,ןeַבְלhֵַהלMְִמםיִרוָוzBתַרkְיִלLֶHַקְיאaֵטלeהָאְמ,
תBאָוְקִמcְו"פaְןַנְתִדkְ,דpBַהתֶרֶפBפkִLְיbִַסםLֶaַiָםִיnַַהריLְִכַהְללָבֲא
.דpBַהתֶרֶפBפkִLְןיִבeקְנןֵהLֶ]גלcְָגִמeהָביzֵהcָיaְLִןיִליaְִטַמe)ההָנLְִמ(
eמBלֵאיִחְיר"רהיִרtֵֵריL,cְיִרָצCkָןאkְמBִראיִצnBיִפְל,ןLֶַהMְםיִרוָו
יִקֲחַרְמcִןָויkֵיִלkְלֶאיִלkְִמקַרeהdkְיֵלהֵוָהְו,ןיָיְעnַַלםiַָהןיaֵןיִקיִסְפַמ

:אzְָפֶסzBִמהָיָאְראיִבֵהְו,עַפaְLֶםִיַמםeLָאBבCLֶiָיִרָצְו,אָבeט
לLֶןִיַיםיִלMְַבְמןיֵא)ס,ןַניֵנzְןzַnָ.)ניִמְלeLַרְי.תBסkBהָעaְָרַא]ד

zְרeִמ,הָמtְיֵנLֶהeטיִעְמַמאB.הְי'רeַמהָדzִִמ,ריtְיֵנ
LֶnַLְaִחיB.יר"אBַחיִמ,ןָנָחlְאָפLִיֵתְטיdcְַרaִהְייeהָד.tֵריeL,cְעיֵנָתָק(

zBןִיַיןיִמְרLֶניֵאBבְמeMָבְמַהלַעלeMָלָבֲא,לGבְמַהןִמאeMָלַעלLֶניֵאB
.BטיִעְמLֶnַיֵנtְִמ,הָמeרzְלLֶןִיַיןיִלMְַבְמןיֵא,יֵנָתְוףיִלֲחַמCָכְלe.לeMָבְמ
cִַריֵרְבaִהְייeַמםיִמָכֲחַו.הָדzִִמ,ןיִריtְיֵנLֶnַLְaִחיB.ַרְוaִרָזָעְלֶאיtְגיִל
ןיִאְצBיןkֵםִאְו.ןָנaַָרְכeןָנָחBייaִַרkְהָכָלֲהַו.ףיִלֲחַמאָלְוםָתָהdיֵלֲע
:ןֶפbַָהיִרtְאֵרaBויָלָעןיִכְרָבְמe,ויָלָעןיcְLִַקְמe,לeMָבְמaִתBסkBעaְַרַא
dיֵפeגאָבָרcְג"עא.הָעָרְלףֵרָטְצִמןיֵאהָכָרaְלLֶסkBרַמָאאָבָר
.תBגeזםMeִמםֶהaָןיֵא'דְו,ףֵרָטְצִמאGהָעָרְל'EֶרְמLְִיְו')הןnַָקְלרַמָאָק
zֵַרץֵריLְaַ"פם(,cְניְיַהeִמאָקְוַדnַfְִכִללָבֲא,ןיִקיLָיִאםיִפkַָחיֵמְלאLצ(:
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