
.ביקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

הָעְבLִדיֵחַפְמ,dיֵדְייLֵָמאָלְו]ארַכBסְמcִא
דיֵחַפְמ,dיֵדְייLֵָמאָלְוdיֵיְזַמליֵקcְLָ.יֵמBי
zְיאָתָלBיֵמ.cְLָטליֵקeיֵרְפdָמאָלְוLֵיֵדְייd,
.דיֵחַפְמאָקיאַמעַדָיאָלְו,אָמBידַחדיֵחַפְמ
אָתteַאאָדְי.]באcְָחַפְלאbְָרcַאָיְסeאַאאָדְי
cְַרbְָלאLְִניzָא.zָןיִלָכֳא,אָנeַמLְןיִקzַתַח
ַחeר°,לֶזְרaַיִלְכaִןיetִחְמleיִפֲא]א[,הnִhַָה
םִיַמםָדָאהLְzִֶיאG,ר"ת.ןֶהיֵלֲעהָרLBהָעָר
GאaְִעיִבְריֵליֵלiBְותGאaְיֵליֵלLַaָתBםִאְו.ת
Lָהָת,cָמBaְאֹרLB,ִמtְַסיֵנkַָסיאַמ.הָנkָהָנ,
]דאָמיֵנ.dיzְֵנzַwַיאַמ,יֵחָצםִאְו.]גהָעָרַחeר
LִקהָעְבBלBתLֶרַמָאcַָהלַעדִוnַרַדֲהַוםִי
לֵא,םִיnַָהלַע'הלBק')א,רַמֱאLֶpֶ.יLְzֵיִנ
'הלBק.םיaִַרםִיַמלַע'ה,םיִעְרִהדBבkַָה
aַkֹק,ַחBהל'aֶק.רָדָהBהל'LBםיִזָרֲארֵב,
בֵצBח'הלBק.ןBנָבlְַהיֵזְרַאתֶא'הרLַaְֵיַו
'הליִחָי,רaְָדִמליִחָי'הלBק.LֵאתBבֲהַל
ףNBֱחiֶַותBלiַָאלֵלBחְי'הלBק.Lֵדָקרaְַדִמ
ןBרְגיִנֲאןָפLָלeל,יִכָה]דאָמיֵנ,אָליִאְו.'דBבkָרֵמBאBkelBלָכיֵהְבe,תBרָעְי
אkָיִאיִא,אָליִאְו.אָנְליֵזָא]היֵניLַnִיִעיִלaְןיaֵ,אָנְביֵתָייֵבְכkBןיaֵ,ןיִפְדָריִנֲא
רַדֲהַו,אiַָמאָניֵחָצ,אָתִנָלtְרaַאָיְנָלd,tְיֵלאָמיֵלְוdיֵרֲעְתיַנ,dיֵדֲהLaַיִניִא
aָdיLְcֵיִנ,אָליִאְו.יLְzֵיִנרַדֲהַואaְָצַחַאאָמzְְכִנLֵקְרַקְמ,אָליִאְו.יLְzֵיִנ
ןִמאGְותBרָהpְַהןִמאGםִיַמםָדָאהLְzִֶיאG,ר"ת)א.יLְzֵיִנרַדֲהַויִדיִמ
תַנkַָס,הָנkַָסיאַמ.הָנqַkַָהיֵנtְִמ,LBאֹרBaְמcָ,הָתLָםִאְו.הָלְיaַlַםיnִַגֲאָה
Lַיאַמ,יֵחָציִאְו.יֵריִרְבzַwְַנzֵיd.יִאיִאkָיִניִאאLaַיֵדֲהd,יֵלאָמיֵלd,tְאָיְנָל
aַרtְַמאָניֵחָצ,אָתִנָלiָהיִא]דאָמיֵנ,אָליִאְו.]ואeְפַנְלLֵיd,tְיִלהָרְמָא,אָיְנָל
:יֵרeָיִחיֵסָכaְ]זאiַָמאָניֵחָציֵריֵרְייֵריִריֵריִרaְיֵריִרְבLַ.יֵריִרְבMִַמרַהcְְזיִא,יnִיִא
רַמָאcְ,ע"רְלleיִפֲאאlֶָאאָכְרְצִנאG.אָטיe':tְLִכְויeחְמzַַהןִמleיִפֲאַו
.]טיֵדBמאqָיִנ]חיֵמeסְרtַםMeִמאָכָה,תiBִרaְַלCֵרָטְצzִלַאְולBחLַaַzְEהNֲֵעב)ב
zִָלֵאיֵבְדאָנiָהe,פ"עאLֲֶעע"ררַמָאNֵהLַaַzְEחBלַאְולzִֵרָטְצCַלaְִרiBת,
אָסkָ,אtָtָבַררַמָא.)א(eהְניִניאַמ.BתיBCaֵתaְטָעeמרָבָדאeההBNֶעלָבֲא
ץָר,רkַpֶLֶלַקְורֵמkַpָזַעיֵוֱה,רֵמBאאָמיzֵןaֶהָדeהְי'ר)ד,]יןַנְתִדkְ.)גאָנָסְרַהְד
kַvְִגְויִבaBרkֲָעַל,יִרֲאNBצְרתBיִבָאןELֶaַMָר"ת.םִיַמ,Lִִצםיִרָבְדהָעְבeָה
רeדzָלַאְו.הֶנLְִתְוריִעלdLֶָהְבָגaְבzֵLֵלַא,יִנB.aְנaְַעBLֻהְייaִַרתֶאע"ר
aְריִעLֶאָרLֶָהיzַלַאְו.]כםיִמָכֲחיֵדיִמְלzִkְָתיֵבְלסֵנEה(tִאְתBתיֵבְלש"כ,ם
,הnַָחַהיֵנtְִמץִיaַwַ,לBכֱאֶוםLְkֵַה)ו.Eיֶלְגַרֵמםיִלָעְנִמעַנְמzִלַאְו.Eְריֵבֲח
eחַבBִמףֶרtְַהיֵנvִיpֲָעַו.הNֵהLַaַzְEחBלַאְולzִֵרָטְצCַלaְִרiBִמיֵוֱהֶו)ז.תLְzַcֵל
יֵנaeַזְלאָלְוdיpֵיִמןaְַזיִמְלאָל,אtָtָבַררַמָא.BלתֶקֶחNְַמהָעMַָהLֶםָדָאםִע
,קָחְצִירaַלֵאeמLְבַררַמָאcְ)חאLְzַָהְו.dיֵדֲהaַתeפLezָדaְַעֶמְלאlֶָא,dיֵל
leיִפֲא,CֵרaְָתִמבiBִאֵמהָטeרtְלֵטpBַהלzָ',kְָכַרaֵויָדָיהNֲֵעַמ')בביִתְכcִיאַמ
ןBעְמLִיaִַרתֶאע"רהeִָצםיִרָבְדהMִָמֲח.יֵמcָריdLַtִיֵליֵנaeַזְלdeיpֵיִמןaְַזיִמְל
aֶיןBיַחkְLֶבָחהָיָהeLaְסֲאָהתיֵבeלרַמָא.ןיִרB,ַרaִַל,יnְיִנֵדzBיִניֵא,רַמָא.הָר
EְרֶסBמeאaַָאיַחBיְלרֵמBאיִנֲא,יִנֵדnְַלְמהzַָאןיֵאםִא,Bלרַמָא.Eְדnֶַלְמ
רַמָא.קיִנָהְלהָצBרהָרtָקַניִלהֶצBרלֶגֵעָהMֶהnִַמרֵתBי,יִנB,aְלרַמָא.תeכְלnַַל
ןָליִאaְהֵלzָיִה,קֵנָחיֵלaִwַLְzָםִא,Bלרַמָא.הָנkַָסaְלֶגֵעאGֲהַו,הָנkַָסaְיִמB,eל
bָדBלל[.eְכLֶַאzַָלְמהnֵתֶאדaְִנE,ַלnְהֵדeaְמרֶפֵסebָd.אָבָררַמָא.איִהיאַמ,
לMֵַבzְאG.לָעלָעcְןָויkֵאcְLַaֶLְzָ)ט,אzְָדַחaְ,אָיLְְרLְַמבַראָמיzֵיִאְו
aִהָריֵדְקLֶaִיMֵלaָdְריֵבֲחE.היִניאַמe.bְרeLָהaְַחiֵיaַָלְעd.cְרַמרַמָא,bָרeL
LֶpָNָאbְרeLְָרַא,הaַעcֵעBתaַnִhָיִאְו.הaָיִפֲא,אָמיֵאתיֵעleaְיִפְל,הָנָמְלַא

cִסְמBַמ.רַכwִזיcַָהןִמםkְְל,םיִיַפֵתLBיִסןkeאַאאָדְי:יֵרeאָיְס.LֶַהְלליִגָרpִדָיַחיBלַעויָריִחְנלֶצֵאNְויָתָפ:cְַרbְָחַפְלאcָא.cֶֶרCהeא
:יִנeחיpִַתְו,םיִנֵמeLְםיeLִחkְםיLִָנֲאיַתBביִבְסהpִֵה.יֵניLַnְִויִעיִלaְיaֵ:אeהLַחַל.יִפְדָריִנֲאןBרְגיִנֲאןָפLָלeל:הָעָרַחeר,דַחBtַלאיִבָהְל
,ןיִבLְָוםיִרְבBעריִעָהיֵנLֶaְםBקָמ.הֶנLְִתְוריִעלdLֶָהְבָגaְבzֵLֵלַא:EְדָיaְתֶלBכMֶiְִמרֵתBיהָוְצִמaְקfֵַחְתִה.זַעיֵוֱה:אiַָמאָניֵחָצ.dיֵלאָמיֵנְו
LֶnָאkְLֶעןֵהBְוםיִרְבLַָבְי°ןיִבhְלeEקיִסְפַיְוeEִמnִLְְתָנE:לַאְוzָדeרaְריִעLֶאָרLֶָהיzַםיִמָכֲחיֵדיִמְל.cְרָטeדaְיֵסְרִגdאָלְוaְיִמlֵיִצְדיaeאָר:
.dיֵליֵנaeַזְלאָלְוdיpֵיִמןaְַזיִמְלאָל
cְַאiְיֵדיcַַמףיִדֲעfָיֵלd,יֵליֵכָזְוחַצָנd
יַחBיןaֶש"רdיֵלרַמָא:יאַהְל
eיִמaְַסkֲָהַו.הָנGלֶגֵעָהאaְַסkָהָנ,eהַמ
lְEaְָכC:םִאaִwַLְzָל.קֵנָחיֵלBרַמ
cָרָבLֶiִִנהֶיְהLְַלעָמaְִרiBַקיִותaְלe
רBמֱא.לBדbָןָליִאaְהֵלzָיִה:nְEִמ
aְLֵםָדָאםbָדBל:aְְדַחzָא.kְLֶַהzִניBק
:דBמְלִלליִחְתַמאeהL,kְLֶָדָחaְדֵמָל

Lֶןיֵא
ם"Lְaַַר

cִסְמBַמ.רַכwִזיcַָהןִמםkְםיִיַפֵת:
לַעBדָיַחיpִַהְלליִגָרLֶ.אָיְסeאַאאָדְי
NְתָפBויָריִחְנלֶצֵא:cְַרbְָחַפְלאcָא.
,דַחtַויָלָעתBלֲעַלאeהCֶרֶדְוםelָס
יֵליֵלaְ:חַצֵמ.אָתteַא:הָעָרַחeר
.ןBרְגיִנֲאןָפLָלeל:רֵנאaְG.תiBִעיִבְר
הpִֵה.יֵניLַnְִויִעיִלaְיaֵ:אeהLַחַל
,םיִניֵמeLְםיeLִחkְםיLִָנֲאיַתBביִבְס
aַרֲחeeחְקeַהְו,םֶכָלpִחיeיִנ:Lַיֵריִרְב.
:ןkֵןַניִמbְְרַתְמ)טיתיLִאֵרaְ('םיִרֵוְנַס'
.יֵרeָיִחיֵסָכaְאiַָמאָניֵחָצdיֵלאָמיֵל
זַעיֵוֱה:]מסֶרֶחלLֶתBסkBלַעהepֶמְמ
kַpַָחְתִה.רֵמfֵקaְְצִמBיתBִמרֵתMֶכְיַהBתֶל
aְְדָיE:ַרaִהְייBLַֻעaֶההָחְרָקןeאaֶן
,הָיָהַחֵרֵקאָביִקֲעיaִַרLֶ,ע"ר
kִןַניִרְמָאְדaְַמqֶתֶכ]aְכBרBת[)cַחנף.(,
kִָייֵמְכַחלNְלֵאָרcBיַנָפְלןיִמkִיִלְקtַת
בzֵLֵלַא:הfֶַהַחֵרwֵַהןִמץeח,םMeַה
aְָהְבָגdLִֶתְוריִעלLְקָמ.הֶנBםLֶaְיֵנ
eEקיִסְפַיְוeEלhְַביִו,ןיִבLְָוןיִרְבBעריִעָה
ָהיLֶאָרLֶריִעaְרeדzָלַאְו:]נEְתָנnִLְִמ
יlֵיִמaְדיִרְטאָלְואָסְריִגaְדיִרְטcִ.ח"ת
.םBאְתEtְִתיֵבaְסֵנzִkָאGְו:אָרaeיִצְד
םֶדBקםֶהָלEְלBקתֶאעַמLְַהאlֶָא
aBֲאE,cִיִמיִדְבָעאָמְליlְעיִנְצִדאָתeאָת.
]aְַוiִַראָרְקaַָר,)א"כפ(]הaִייBןָנָחkִי
םMeִמ,ַעֵנְעַנְמאָתיֵבְלליֵיָעהָוֲה
Lֶpִֶנְו'רַמֱאLְקעַמBלBaְבBאBלֶא
.Eיֶלְגַרֵמםיִלָעְנִמעַנְמzִלַאְו:'LֶדwBַה
LֶbְַהיאַנcָםָכָחדיִמְלַתְלרָבLֶiֵֵלCףֵחָי.
kִםָתָהןַניִרְמָאְד)Lַaָתcַטכקף.(,
חwִַיְוBלLֶiֶLהַמלkָםָדָארkBְמִי
.'eכלBכֱאֶוםLְkֵַה:ויָלְגַרְלםיִלָעְנִמ
,):בצףcַ(אnַָקאָבָבaְןָלאָקְפָניֵאָרwְִמ
בָרLָםkֵַיאGְוeאָמְצִיאGְוeבָעְרִיאG']ס
תֶאCַרֵבe')יביִתְכcִִמיnֵַניִא,'LֶמLָָו
יִתBריִסֲהַו'רַדֲהַו'EיֶמיֵמתֶאְוEְמְחַל
dיpֵיִמןaְַזיִמְלאָל:'aֶEְרwִִמהָלֲחַמ
]עףיcְִעֶהְדיֵדיiְַאd.cְיֵליֵנaeַזְלאָלְו

הָיָהkְLֶ:יאַהְלdיֵליֵכָזְוחַצָנ,dיֵלfַָמ
אָתיִאְדkִ.ןיִרeסֲאָהתיֵבeLaְבָח
aִכָרְבBת)cַַלְמיִניֵא:):אסףnְֶדE.
LֶlְיִפLֶסָעהָיָהeקaַzBְתִנהָרtַN,
kִןַניִרְמָאְדaִכָרְבBת)Lָלרַמָא:)םBַרaִי
LִעְמBןaֶיןBיַחeיִמaְַסkֲָהַו.הָנGלֶגֵעא
aְַסkָהָנ,eהַמlְEaְָכC:םִאְוaִwַLְzָ
רBמֱאֶובַריֵנְפaִדBמְל,]פןָליִאaְהֵלzָיִהטַקְנ,הָקיִנֲחַדאָנMָיִלטַקְנcִםMeִמnְE.eִמeלaְַקיִותiBִרaְַלעַמLֶiִMָרָבcָרַמBל.לBדbָןָליִאaְהֵלzָיִהקֵנָחיֵל
LְמeעBִמויָתMְמB:aְְדַחzָא.kְLֶַהzִניBמְלִלליִחְתַמקBָדָחֵמדL:ְרַאaַעcֵעיBת.aִLְתַעzַLְיִמL,ִלהֶזaBִאְלLְzBאִרLBָלְעַבְלתאֹזְו,הָנdאִרָהLBן.
:):כףcַ(םיִרָדְנתֶכqֶַמaְ,בlֵַהתeLַרbְיֵנaְןיִאָרְקpִַה,ןיִריֵזְמַמְלןיִבBרְקויָנeaָיְהִיְו,תֶרֶחַאהMִָאaְויָניֵעןzִֵיְוLְzBִאםִעםָדָאLַnֵLְיאG,אָיְנַתְו

Lֶןיֵא

ַעBLֻהְייaִַרתֶאאָביִקֲעיaִַרהeִָצ
aְנB.tֵֵריLַרLְaַ"ם,cְהeרא'

,הָיָהַחֵרֵקע"רcְ;הָחְרָקןaֶַעBLֻהְי
kִןַניִרְמָאְד]aִכְבBרBת[)cַחנף.(Lֶהָיָה
aֶַעןfַאיאBרֵמ,kִָייֵמְכַחלNְלֵאָר
cBיַנָפְלןיִמkִיִלְקtַַהתMeח,םeןִמץ
אָרָמbְַההֶיְהLֶiִהֶאְרִנןיֵאְו.הfֶַהַחֵרwֵַה
יֵרֲהLֶ,יאַנCbְֶרcֶהָחְרָקןBaֶתBאאֵרBק
הֵלֲע'עLָיִלֱאֶלeאְרLֶwָםיִרָעpְַהLeְנֶעֶנ
ןBkֵאָרְקיאfַַעןֶבe.)בבםיִכָלְמ('ַחֵרֵק

cֶֶרCaְחיִדeכאָת(:

LַaֶLְzָאcְלָעלָע.zֵַמיd,
cְגאָבָרeתיִאאָפ

אLַaֶLְzָ).אכףcַב"ב(רtBְחַיאdaְGיֵל
eניְיַהcְ,רַמBלLֵיְו.אָקְפָנאָליnִֵמ
kְLֶlBַקדֵמnֵקיֵיָדאָלְוסיֵרָגְדי,LֶiָכBל
ןאkָלָבֲא;לcְַגBkְLֶiִמְצַעֵמןיִבָהְל
cְיִריְיַאaְרֶפֵסLֶניֵאBמebָd,סBֵמC
:BתeעָטיֵדיִמאֵצBיBניֵאְוBרְפִסלַע

אָלְו
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םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :ביק

,לBדbָףeגְוהָוְצִמ.תBוLָתBעaְָצֶאלkָןיֵאLֶ)א
,רBהָטףeגְוהָוְצִמ.רָכNָ]אאGְותBריtֵלֵכBא
הeִָצםיִרָבְדהָעaְָרַא.םיִנBaָלְוהMִָאאBNֵנ
,ביִצְנְכaְLַרeדzָלַא.]בויָנaָתֶאBLדwַָהeניaֵַר
.אָתeנָציֵלCaְָלeכLְָמeeוָהיֵנָציֵלcְםMeִמ
,יִרְמָאְדאkָיִא.תיnִַרֲאתhִַמלַעבzֵLֵלַאְו)ב
cְאָלzִיֵנְגיaְִרְקאָלiַתLְיִאְו.עַמkָיִרְמָאְדא,
cְאָלzִבַסְניbִiBְרzָיִאְו.אkַָרֲא,יִרְמָאְדאnָתיִא
ַחיִרְבzַלַאְו.אtָtָבַרcְהNֲֶעַמםMeִמnָL,eַמ
יִלְקLְָוCָלeחLְkְַמאָמְליcִ,סֶכnֶַהןִמEְמְצַע
רMBַהיֵנְפaִדBמֲעzַלַאְו.CָלתיִאcְלpָCkִָמ
aְLָהָעLֶעBִמ,םַגֲאָהןִמהֶלtְיֵנLֶַהOָןָט
רaְLB,לֵאeמLְ]גיaִַררַמָא.ויָנְרַקןיaֵדwֵַרְמ
LָחBרeיְבBג.ןָסיִניֵמ(zָאבַריֵנBLַןיִקיִחְרַמ,אָיְע
אGְמkִדָעeמרMBִמ,הnַָאםיMִִמֲחםzָרMBִמ
אָרLzBיֵר,ריִאֵמיaִַרdcְיֵמMְִמאָנzָ.ויָניֵע
aְיִדweיִאְלקַס,אָלbָאָרeLְְרַדיִדbִָמאzeָתC.
הֵיְרַאְדאָהְזיִנ.ןֵהןֵהאָרBתְדאָהְזיִנ,בַררַמָא
אaְָרַאְדאָהְזיִנ.אcָאcָאָלְמַגְדאָהְזיִנ.הֶזהֶז
,יaַiֵַארַמָא.אָיְלeהקleיִהְואָליִהאיiַָהיִנְליִה
,]דםיִנָבְלםיpִִכְוםיִציֵבeןיnִַח,סBכְוגcָ,רBע
kelָָקןLִע.רֵחַארָבָדְלןיBןאַמ,רcְיֵנָג
,סkB.ןָסיִניֵמBיaְאָטaeיLִ,גcָ.אlַָצְדאnַLְkַָא
Lִieיֵרkַָח.אָנָסְרַהְדאָסnִַח,ןיnִַחְדיֵמיnִיֵמי
Cֵרָדְמcִןאַמ,םיִציd.aֵיֵוlָיִע]הeרLַcְְמ
רוeַַחְמcִןאַמ,]דםיִנָבְלםיpִיkִ.]וםיtִיִלwְַא
רַדֲהַויֵמBיאָיְנָמdzְיֵלריֵטָנאָלְוdיeLֵבְל
.רֵחַארָבָדְלןיLִָקְוםיpִיCkִָנָהןיָיְרd,aֵָלLיֵבָל
אָלאָרְנdLeיaֵתיִאcְאָתיaֵ,אtָtָבַררַמָא
ליֵכָאְואָיְויִחְלליֵטָקאָרְנcְLeםMeִמ,אָמְעַטיאַמ.יֵנָסְמאָלLaְיִניִאaֵdלeעיֵנ
dיֵעְרkַַאאָיְויִחְדאָמְרdbֵַלביִתְייִאְו,יֵניhִַקיֵמְרbַאָיְויִחdaְיaֵתיִאְו,dיֵל
dיaֵלeעיֵנאָלאָרְנdLeיaֵתיֵלcְאָתיaֵ,יִרְמָאְדאkָיִא.dיֵלןzַkְַסִאְוקיֵפָנאָל
.ןzַkְֵסִמeעַדָיאָלְואָיְוִחdיCaֵיִרkְיִמאָמְליcִ,אָמְעַטיאַמ.]זאָרְכַהLaְיִניִא
LְלLִָצםיִרָבְדהeִָי'רהLְלאֵעָמaְי'רBַרתֶאיֵסaִלַא)ןָמיִסש"קמ(.]חיzַַעN
Cָניcִלַעaַיֵוָהדַחcְ,אָתָלzְיֵדֲהaַאָניCcִָליֵוֱהיzֶאָל.איִהיאַמ.Eְמְצַעaְםeמ
eלַאְו)ד.יֵדֲהָסיֵרְתzַמֲעBַהלַעדnִwָחaְLָהָעLְֶלןיֵאEִא.םיִמָדLְzְEלַא,הָלְבָט
zִfָָלקֵקdאִרָההָלְיַלLBטבַררַמָא.הָנ[,eִנְבcָאְדהBה,אָתיְיַרBהְוליִאeןָיְעַמקַזְח
tָתeַח,cִָמאָמְליLְהָביִז]יהָכ.LְלLִָצםיִרָבְדהeַָרהaִייBיֵסaְַרaִהְייeתֶאהָד
ץָחְרֶמְלסֵנzִkָלַאְו.םBרָערpֵַהיֵנְפaִדBמֲעzַלַאְו.הָלְיaַlַיִדיִחְיאֵצzֵלַא.יaִַר
יֵנְפaִדBמֲעzַלַאְו.Lֶדֹחב"ידַע,ל"ביררַמָא.הkַnָדַע.תֵחzִtָאL,Lֶnָָדָח
BתhִָמLַnֵLְמַהְוא;]כהtְֶכִניֵוָה,םBרָערpֵַהיֵנְפaִדֵמBעָה,אָיְנַתcְ,םBרָערpֵַה
ןLֵָיקBניLֶzִהhִָמלַעBתhִָמLַnֵLְמַהב,ר"ת.]לןיtְִכִנםיִנBaָלןיִיְוָה,רpֵַהרBאְל
רaַיֵוָהלָבֲא,אLַzָרaַיֵוָהאָלְדאlֶָאןָרָמֲאאָלְו.הtְֶכִנקBניBzִתBא,ָהיֶלָע
Lַzָןָלתיֵלאaָd.ֶאןָרָמֲאאָלְוlָיֵדֲהַליֵנָגְדאkַיֵעְרd,לָבֲאbָיֵריֵדֲהַליֵנLֵיdתיֵל
ןָלתיֵלdיֵוlָיִעdיֵדְיחpַַמלָבֲא,dיֵוlָיִעdיֵדְיחpַַמאָלְדאlֶָאןָרָמֲאאָלְו.aָdןָל
aָd.לַא)הzֵיִדיִחְיאֵצaַlַהָלְי.cְאָיְנַת,GיִדיִחְיאֵצֵיאaַlַהָלְיGאaְִעיִבְריֵליֵלiBת
לLֶאaBִרהֵרNְֶעהֶנBמeLְאיִה,תַלֲחָמתaַתַרְגָאLֶיֵנtְִמ,תBתLַaָיֵליֵלaְאGְו
אָרwָיִעֵמ.BמְצַעיֵנְפaִלaֵַחְלתLeְרBלLֶידָחֶאְודָחֶאלָכְו,ןיִאְצBיהָלaַָחיֵכֲאְלַמ
יִא,dיֵלהָרְמָא,אָסcBןaֶאָניִנֲחיaִַרaְהָעַגtְאָדֲחאָנְמִז.]מאָמBייkelֵיִחיִכeLְוֲה
יִא,dָלרַמָא.Cיzְָנkֵַס,BתָרBתְבe]נאָניִנֲחeaַרֲהfִָהַעיִקָרCaָָלֲעןִזְרְכַמcְואָל
,dיֵלהָרְמָא.םָלBעְלבMeיaַiִיִרBבֲעzַאCLֶHִיַלָעיִנֲארֵזbB,ַעיִקָרaָאָנְביLֲִח
aְטָמeיִמאָתpָC,Lְאָחוְוַריִלקֹבteְרzָא.LְָלקַבdיֵליֵלLַaָתBִעיִבְריֵליֵלְותiBת.

הָוֲה,BתָרBתְבeיִנָמְחַנeaְרֲהfִָהַעיִקָרCaָָלֲעיִזְרְכַמcְואָליִא,dיֵלהָרְמָא,יaַiֵַאdaְיaֵהָעַגtְאָנְמִזאָדֲח,eתְו
יֵנָה,יִרְמָא.הָרְבָעcְןַניֵזָחאָקאָה.םָלBעְלבMeיaַiִיִרBבֲעzַאLֶHיִכיְיַלֲעיִנַרְזbB,ַעיִקָרaָאָנְביLֲִחיִא,ל"א.Cיzְָנkֵַס
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LֶןיֵאkְָצֶאָהלaָעBתLָוBרֶבֵא.תzַLְיִמL.LֶHאֵהְיאzַLְיִמLטהֶזBב
הָוְצִמתNBֲעַלהֶצְרzִםִא.לBדbָףeגְוהָוְצִמ:aBלֵזְלַזְתeןLBאִרdkָָל
הֵוְלַה.רָכNָאGְותBריtֵלֵכBא:EְנBמָמלcְַגaָdLֶiִרzִNְzַkֵםַגְו
BלהkֶַנLֶzְ,לBזaְאָתיְיְכַנaִתBריtֵלBכֱאֶלעַקְרwַַהלַעתBעָמEְריֵבֲח

חַויֶרeניְיַהְו,םיִמcַָהןִמטָעeמרָבָד
bָדBאיִההָוְצִמםַגְו,ל,LֶiֵLַלHהֶו
Nָחַויֶר,רָכ,LֶvָיִרCעָמְלBחְסִלְותBהָר:
cְאָלzִיֵנְגיaְש"קאָל.Lֶfֶגַהְנִמה
בzֵLֵלַאיִרְמָאְדאkָיִא:ןיִאnַָרֲאָה
aְִמhַָרֲאהnִַמתיnָLִמMeֲעַמםNֶה
תַחַאתיnִַרֲאהָתְיָהLֶ.אtָtָבַרְד
םBיםBייcִֵמסַנְכִנְו,תBעָמBלתֶביiֶַח
aְָתיֵבdְגִלaBֶמיֵהתpָי.הBהָקְנָחדָחֶאם
סַנְכLֶpְִכe,הnִhַָהלַעzeַנָתְנdeָנaְתֶא
איִבָאLֶדַעבBLֵלהָרְמָאאtָtָבַר
הָרְמָאהָתֲאkְLֶaָ.הNָָעןֵכְו,EיֶתBעְמ
:הָניִדnְַהןִמחַרָבe,יִנaְתֶאהzַָמֵה
eיְבBןָסיִניֵמ.LֶַהvְעםיִחָמBִלסַגְו,ןיִלaB
aָנְוןֶהBַחֵג:aְקיִדeאָל.aִלָקְסַרְטLֶהeא
לַעLַחַל.אָרBתְד)א(אָהְזיִנ:aBלֵכBא
.אlַָצְדאnַLְkַָא:]סpeֶחbְַנְיאLֶHרMBַה
םֶדBקןיִנָדaְַעָהתיֵבaְרBעלַעןiָLֵַה
LֶzִbְָכאַלְמרֵמzB:ַחnִַחְדיֵמיnִיֵמי
cְLָיִעאֵדlָיֵוd.ִלליִגָרםִאLְtBCויָלָע
:BרaְNָלַעיאcִַמרֵתBיםיnִַחםִיַמ
eהְלLיֵבָלְו.dיeLֵבְלרוeַַחְמcִןאַמ
יֵמBי'חeטְמאָליkַzִַאcְ,יֵמBי'חיwַnִֵמ
cְַאLְהְניִחְלe,הְנַהekִpִַאְו,יִרְדָהםיkַzִי
ןיLִָקְו,dיֵליִלְכָאְו,אָתieַחeהaְאkָיִא
דַחהֵוָהcְ.אָתָלzְיֵדֲהaַ:רֵחַארָבָדְל
aַלַעcִָניCeוֱהיֶליֵרְתeָדֲהָסC:eִנְבcָה
ןָמְצַעלַעeריִמְחֶהLֶםֶדBק.אָתיְיַרBאְד
םaַiBתֶלֶבBטְו,םיiִִקְנהָעְבLִבLֵיֵל
Lֶtַָהקַסnַלַא,ןָיְעzִfָקֵקaְאBתBהָלְיַל,
ןיָיְעַמקַזְחeהְוהָתֲאָרםiBַהְוליִאBה
tָתeַח,cִאָמְליLָהָביִזהָעְפ:Lֶnָא
zִtְָחַתְו.תֵחzֶםִיַמאֵלָמלָלָחָהי:
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ם"Lְaַַר
LֶןיֵאkְָצֶאָהלaָעBתLָוBרֶבֵא.תzַLְיִמL,eִמzBCLֶןיֵאzַLְיִמLBLֶהֶזל
תNBֲעַלהֶצְרzִםִא.לBדbָףeגְוהָוְצִמ:BתBאאָנzִNְןLBאִרלdkְLֶָלַחBנ
EְרֵבֲחַלתBעָמהֵוְלַה.רָכNָאGְותBריtֵלֵכBא:aָdרzִNְzַkֵםַגְוהָוְצִמ
,לBזaְאָתיְיְכַנaִתBריtֵלBכֱאֶלעַקְרַקלַע
]Lֶzְַנkֶל]הBמרָבָדeַהןִמטָעcָםיִמ,
kְַמLְkְַנzָסְדאeמ"ב(אָרcַניְיַהְו,):זסףe
BלLֶiֶL,איִההָוְצִמםַגְו,לBדbָחַויֶר
תBעָמְלCיִרLֶvָ,חַויֶר,רָכNָהֶוHַל
eהLֶfֶ.ש"קאָלaְיֵנְגיzִאָלcְ:הָרBחְסִל
הhִָמלַע.ד"אְו:ןיִאnַָרֲאcַגָהְנִמ
בַרְדהNֲֶעַמםMeִמ,nָLַמתיnִַרֲא
tָtָא,LֶַרֲאהָתְיָהnִַחתַחַאתיiֶלתֶביB
,הpֶָמיֵהתaBְגִלdָתיֵבaְסַנְכִנְו,תBעָמ
,הnִhַָהלַעzeַנָתְנdeָנaְתֶאהָקְנָח
eְכLֶpִבַרסַנְכtָtָלהָרְמָאאBLֵב
ןֵכְו,EיֶתBעְמאיִבָאLֶדַעהnִhַָהלַע
הzַָמֵהBלהָרְמָאהָתֲאkְLֶaָ,הNָָע
אָל:הָניִדnְַהןִמBלחַרָבe,יִנaְתֶא
zִסְניBבbִiBְרzִָמ.אMeםcְןַניִרְמָא,
bִiBַעדַעאָרNְאָליֵרָדהָרzְַבfֵי
יֵנtְִמ:).דצןיִרְדֶהְנַס(dיtֵַאaְהָאnַָרֲא
LֶַהOַָרְמןָטwֵואָל.דcֶַא,אָקוְוlָא
.ןָסיִניֵמBיְבe:ןnַָקְלLֵרָפְמִדkְ,עLebְָמ
LֶַהvְעםיִחָמBִלסַגְו,ןיִלaBנְוBיֵר:ַחֵגL
zBאָרaְקיִדeבְר.אָלeיִפֲא,איִהאָתle
kְLֶאֹרLַהMBרaְתBCַהqַלLֶהeאאBלֵכ
aBרָטְוeדaַתָליִכֲאB:Lְְרַדיִדbָא.tֶן
לַעLַחַל.אָרBתְדאָהְזיִנ:Eיֶרֲחַאהֶלֲעַי
.eניaֵַרLֵריpe.kָCtֵֶחbְַנְיאLֶHרMBַה
,הָרָעְגאlֶָאLַחַלBניֵאLֶ,יַניֵעaְהֶאְרִנְו
LֶbBרֵעaBaַlָLBַהןfֶחיִרְבַהְלהBויָלָעֵמ
:ןkelָןֵכְו,הָכאָלְמהNֲֶעLֶiַיֵדBkְא
יֵדkְ.אaְָרַאְדאָהְזיִנ:הָרָעbְ.אָהְזיִנ
רַמָא:רָהpַָלdָכיִלBהְלeלֶבֶחdaַָכLְָמְל
eהְלLֵרָפְמןnַָקְל.'eכגָדְורBעיaַiֵַא
רBעָהלַעןiָLֵַה.אlַָצְדאLְkַָמ:ליֵזָאְו
אeהאָלlַָצ.BתָדBבֲערֵמLֶzִbָםֶדBק
הָעaְְרַא).הףcַ(ב"בaְןַניִרְמָאְדkִ,ןָדaְַע
אֵדLָיֵמיnִַח:אָלlַָצְלהָעaְְרַאְואlַָצְל
ןיnִַחםִיַמLְtBCִלליִגָרםִא.dיֵלֲע
רוeַַחְמcִןאַמ:BרaְNָלַעיאcִַמרֵתBי
הָנֹמLְיwַnִֵמeהְלLיֵבָלְו.dיeLֵבְל
יֵמBיהָנֹמeLְטְמאָליkַzִַאcְ,יֵמBי
Lֶkִיaְהְנַה,ןָסekִpִיִאְו,יִרְדָהםיkָאaְהe
:תַעַרָצ,רֵחַארָבָדְלןיLִָקְו,אָתieַח
aְאָרְכַה.aַחBLֶC:cְיֵוָהדַחaַלַעcִָניC.
eדֲהְסַליֵרְתeָלֲעC,קְלְחַיְוeaֵןיLְָלLְzָן.
eִמzBCNִהָאְנLֶpְֶקַלֱחzִָעnֲָעַיןֶהNe
לַא:nְEִמַעaBְתִלBזאָיְנeנְקEיֶלָע
zַמֲעBַהלַעדnִwָחְסִל.חBַהְו,רnBרֵכ
תBנְקִלםיִמָדEְלןיֵאְו,אeהלֵאָרNְִי
אLֶH,םpִָחBדיִסְפַמאָצְמִנְו,חnִwַָה
:tֵCaBַהְמהzַָאLֶרַחַאֵמרֵחַאpeֶחwִָי
aְִנcָאְדהBק.אָתיְיַרBםֶדLֶריִמְחֶהeלַע
leיִפֲאַו,)וםיiִִקְנהָעְבLִבLֵיֵלןָמְצַע
הָנBמLְליֵלaְתBלְבBטהָעְבLִלkָתBאBר
eְמLַnְLBלַאְו,תzִfָקֵקaְאBתBַהlַהָלְי,
ןָיְעַמקַזְחeהְוהָתֲאָרםiBַהְוליִאBה
tָתeַח:cִאָמְליLָהָביִזהָעְפ.aִLְתַע
zַLְיִמL:Lֶnָאzִtְָחַתְו.תֵחzֶלָלָחָהי
יִפְלe.יaַiֵַא.יִנָמְחַנaְ:םִיַמאֵלָמ
LֶbִיcְלBַרaָהaַרָקיִנָמְחַנרeיkֵן:

bָאָתיָיְז

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"כפ'יימאוס
גמסיהכלההאיבירוסא

מר'יסח"ואע"שוטזכקןיואל
ןמיסע"האע"שוטואיףיעס

:הףיעסהכ
מר'יסח"ואע"שוטבזס

:זטףיעס

=
לאננחוניבר

לכואלודגףוגוהוצמ
הולמ'ולכ.רכשולותוריפ
הוצמהשועוורבחתא
.רכשהןמונממםלתשמו
השאאשוניקנףוגהוהוצמ
םירבדהעברא:םינבולו
רודתלאונבתאוניברהוצ
אמלידוהנינינצילדביצנכשב
תטמבבשתלאו.ךלוכשמ
ברדהשעמםושמתימרא
יאמראבהשונהיהשאפפ
היהווערפלותיבלאבוןוממ
היהותמוןביאמראותואל
סנכנשןויכהטמהלעלטומ
לעבשהילרמאאפפבר
הטמהלעבשישןויכהטמה
ינבתאתגרההתאיכקעצ
לאבשתלאירמאדאכיא.'וכ
ירמאדאכיא.ש"קאלבןשית
חירבתלאו.תרויגבסנתאל
יחכשמיאדסכמהןמךמצע
הילוכלילקשךדיבהיל
ינפבדומעתלאו.ךקסע
:'וכוארותדאהזנ.'וכורושה
'רהוצםירבדהשלש
ברתאיסוי'רבלאעמשי
יאמךמצעבםומשעתלא
ידהבאנידךליוהיאלאיה
ירתוןידלעביוהדחדאתלת
לעדומעתלאו.ידהסוהינימ
םימדךלןיאשהעשבחקמה
יניעבחקמהתיחפמתאצמנש
לאהלבטךתשא.וילעב
ןושארההלילהלקקדזת
אתיירואדהדנבאבררמא
תעבשםולשתבתלבוטש
קזחוהוליאוההתייארלםימי
תרפוסבלבאחותפןיעמ
דועןכו.אלםייקנהעבש
לאהדוהי'רביסוי'רהוצ
לאו.הלילבידיחיאצת
.םורערנהינפבדומעת
השדחץחרמבסנכתלאו
ינפבדמועה.תחפתאמש
שמשמהוהפכנםורערנה
ולןייוהרנהרואלותטמ
שמשמהר"ת:םיפכנםינב
.הפכנהבןטקקוניתוותטמ
'רלתארנשתלחמתבתרגא
:איההטושפייבאלואנינח

י"שריטוקיל=
ךתטמאהתש.ש"קאלב
תימרא.תימראתטמלהמוד
.תימראתטמלע.שממ
.אפפברדהשעמםושמו
היהוהטמהלעבשולהרמאש
התיהוהילעלטומתמהנב
בשישרמולווילעלילעהלהצור
ימויבו.]:חתוכרב[וגרהווילע
ויתסהימיורבעשךותמ.ןסינ
האורוישכעוהשביץראהש
ותעדהחזםיאשדהאלמהתוא
רוש.ערהרציובסנכנווילע
.דעומ.םדאחגנאלש.םת
.אלוקידב.םימעפ'גחגנש
ושארבןבתובןילותשלס
ואל.אגרדידשו.לכואו
ונממרהזהרמולכאלאאקוד
.ינמחנ.].גלםש[הברה
רבהברשםשלעדיניעבהארנו
ודמלוותיבבייבאלדיגינמחנ
תאואישהםותיהיהשהרות
אוהםתסהבר,ינמחנויבאםש
.]ב"עדלןיטיג[ינמחנרבהבר

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:חתוכרב)ב,].וסהדנ[)א
ןיבםייונשהמכש"עו[
ןיבוםשאבוהשהשעמה
,]ם"בשרוי"שראיבהשהמ
אעיצמאבב[)ד,.גלתוכרב)ג
:גמתוכרב[)ה,]ש"ע:חנ
.א"עוסהדנ)ו,].אצןילוח

ח"בהתוהגה=
ב"נ.אהזנה"די"שר)א(
ישוקברבדמהאוהאהזנןושלו
אוהךכדהסרתהוהקזחבו
ןייעקיזמהיפסירתהלשחלה
א"מףדןיקדובויה'פבי"שר

:ב"ע

םינויצותוהגה=
ש"שר(ולול"צדנ]א
ה"כו,י"תכבה"כו,)ץ"בעי
ם"בשרבוךורעבוח"רב
א"שרהמבע"עו.י"תכמ
:עדיוהיןבבוץ"בעיבו
ח"רבה"כוונבי"תכב]ב
תבית]ג:)ס"קד(ןוכנה"כו
ה"כו(י"תכבאתיל"יבר"
:)א"עגלתוכרבב
י"תכבאתיל"םינבל"]ד
אדשדי"תכב]ה:הדוגאבו
אתיל"ימימחד"תביתו(
:ם"בשרוי"שר'יעו,)םש
:)ס"קד(והייפילקאל"צ]ו
אתיאא"עבלדימתב[]ז
שרפמהשריפוארבהב
ךרעךורעבאתיאןכוךשוחב
.ביתוירוהןייעו,ש"ערבה
שוריפבוב"עהתותירכבו
י"תכב]ח:)ןוילג(]םשי"שר
ברתא'בי"תכבוונבתא'א
אברי"תכב]ט:ח"רבה"כו
'יסא"חז"ואבוח"רבה"כו
:)ס"קד(ןוכנה"כו,ט"נש
ה"כו(העפשי"תכב]י
תכסמ]כ:)ם"בשרבוי"שרב
םשואיקרפץראךרד
:)ןוילג(ושארבומדאתיא
םשו.זיהדנ,הלכתכסמ]ל
הנוגמהזירהאתיא
ילוכי"ופדב]מ:)ןוילג(
:אמוילכי"תכבוימוי
ה"כוינבאנינחבי"תכב]נ
תוכרבבונינפלןושלה
ןייעו[]ס:ןיטיגבוהגיגחבו
ה"דב"עאמןירדהנסי"שר
שוריפכעמשמ'וכואתוהיזנמ
ןושלאכהם"בשרהבתכש

:)ןוילג(]הרעג
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