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.םירבדםניאשבלבשםירבדרדגבהזירהויפברמאאלשלכש,דועו.)םוגרתהםשב
.)רמאקדה"ד:ב(ד"ירתופסותו,):הןישודיק(א"בטירוא"בשר,ן"במר
ורבדמב(רמאנש,רוסיאירדנללכמרדנאיהתוריזנהש,)א"הא"פתוריזנ(בתכם"במרה
ושריפשםינושארשי.יריאמהבתכןכו,''הלריזהלריזנרדנרדנלאילפייכ')ב
אהוה"ד:גיםירדנ(א"בטיר.רדנברסאנהרבדןידכואצפחרוסיארדגבהניהתוריזנש
ם"דשרהמהאר,דירת'יסא"חת"וש(א"בשרהתעדבםינורחאהמכוטקנןכו.)תומוקמדועבו
ארבגרוסיארדגבאיהשושריפששיו.)דועובע'יסב"חוחצ'יסא"חט"יבמ,וע'יסד"וי
.יריאמהמעמשמןכו,)י"בנרםשב.זיםש(תצבוקמהטיש.העובשברסאנהרבדןידכו
רדגבאיהתוריזנהשהלעה)חסשהוצמשירךוניחתחנמבאבוה,דנ-גנ'יסא"ח(ט"ירהמבו
תלבקבלבא,העובשבספתנופוגןיאהעובשבש,הנממקולחו,העובשומכארבגרוסיא
.תוריזנהירוסיאלכוילעםילחאליממו,ריזנתשודקבשדקתמוספתנופוגתוריזנה
.)אכ-אורבדמב(הרותבםישרופמריזנהיניד.·
.יריאמ.הזבאצויכו'תוריזנבגוהנלילעירה'וא''הלריזנינירה'רמואהןכו.‚
תומואהןושלםהשרבוסןנחוייבר,םייוניכהרוקמהמוקלחנ).י(םירדנתכסמב.„
ךירצןיאשובתכששיו,השרדמםידמלנםייוניכשובתכשםינושארשי,וזהטישבו[
]ושדיחש-[ודבשתונושלםהשרבוסשיקלשירו,]םירואיבטוקליהאר,ךכלדומיל
ואוביאלשידכןכונקיתו,ולאתונושלבושמתשיתוריזנםילבקמהםתואשידכ,םימכח
.)םש(םירדנהאר,הלטבלםימשםשריכזהל
םגךכ,ולוכתאלטלטמילכהתידיבזחואהשםשכש,םילכהתודיןושלמ'די'ארקנו.‰
.ולוכתאםייסוליאכורובידתצקמבשחנ,דירדגבםהשתונושלבתוריזנוילעלבקמה
איבה).בםירדנ(רההןמםהרבאוניברו.םינושארדועו,ש"אר,)רמואהה"ד(תופסות
בתכןאכו.תוריזנלהחיתפאוהורובידתצקמש,החיתפןושלאוהדיןושלש,י"שרםשב
אוהןכו,תוריזנהןינעלעורוישםירמאמיקלחרמולכ,םיקלחןושלמאוהתודיןושלש
תונושלםה'תודי'שושריפשםינושארשישראבתיןלהלו.)םירדנתוינשמה'יפ(ם"במרב
.תוריזנתלבקלשתועמשמתצקםהבשישאלא,שממתוריזנןושלםניאש
Â.תראפתבו.שארתכרב.הנשמבםישרופמםניאשםייוניכראשםגתוברלאב'לכ'ןושל
,ומצעלםתואעבקםדאשםייוניכתוברלאבש)א"ה(ימלשוריהיפלעשריפןויצ
ףאריזנאוהירההריכזמשכ,תוריזנלעיתעדתינולפהביתריכזאשכרמאםאש,רמולכ
.םירואיבטוקליבהבחרהבהארו,תוריזנןושללעהרומוזהלמןיאש
Ê.ש"אר.):חנמ"ב('וריבחלםשהנכמה'ומכאוהיוניכןושלו.)לכה"ד(תופסות.
Á.העשהתואבשןוגכ,תוריזנלותנווכשהחכוהשישרבודמשתראבמ):ב(ןלהלארמגה
רמואןכמרחאלשרבודמןכו.תודיןידםירמואןיאןכאלםאש,וינפלרבועריזנהיה
לשויתונברקתאבירקהלןיוכתנשרשפאןכאלםאש,תוריזנלבקלהתיהותנווכש
.ריזנהותוא
Ë.םויסאיהוזהביתש,יריאמהוש"ארהירבדמהארנןכו.רההןמםהרבאוניבר
ה"ד(תופסותלבא.ןכורמאב'ריזנ'השענשאוהונידש,'האנאהא'תמדוקהאקסיפה
אוהירה'האנאהא'ןושלבםגש,'האנאהאוא'םילמבםייתסמתודיןידשובתכ)ריזנ
,הנשמבורכזוהשםייוניכהתונושלתאתחתופ'ריזנ'תביתו,'אהארמואה'ומכוריזנ
בותכהםשהרקיעבחתפוםידקהםייוניכהתונושללכתאשרפלאנתההצרשיפלו
.'וכו'קיזנ'ןוגכיוניכברמאםאןידהאוהשףיסוהו,תוריזנוילעהלחותרימאבשהרותב
È.ורעשבספותהיהותרימאתעשבםאאקוודהזלכש)ב"ע(ןלהלארמגבראובמו,
ןיידע,וינפלרבועריזנהיהשהעשבןכרמאםאלבא,תוריזנלותנווכשהיארשיךכבו
רבודמשןויכו.תווצמבתואנתהלותנווכאמשיכ,תוריזנתלבקלותנווכשהחכוהןיא
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È‡.ריזנ'ןושלםהולאםייוניכ).יםירדנ(ןנחוייברתעדלש)ריזנה"ד(תופסותהובתכ'
ראשתאאלואקוודולאתונושלהטקנשהנשמהו,תומואהתונושלםיעבשמשולשב
ןושללםיבורקשתונושלהולאבתוריזנוילעלבקםאשונדמללהאב,םיוגהתונושל
תוריזנלביקםאלבא,ולתנבומןושלהןיאשכוליפאתוריזנינידוילעםילח,הרות
ןושלהןכםאאלאריזנהשענוניא,הרותןושללםיבורקםניאשםיוגהתונושלראשב
יפלעתופסותהירבדשוריפאוהןכ[תוריזנומצעלעלבקלהתיהותנווכוולתנבומ
.]םירואיבטוקליבהארו,ץ"בעיהתהגה
לגרתאקוחמתםאש,אוהריזנןושללםייוניכהלשםנוימדשבתכ)לכה"ד(שרפמה
לשא"פהגגתאוא,'חיזנ'תביתלשת"יחהןפודתאוא,'קיזנ'תביתלשף"וקה
ירבדלעהמתדודדירפסבו.'ריזנ'הביתהארקת,ובשת"יחהןפודוחיזפתבית
,ריזנהיהי,'ריזנ'תביתולאתוביתמתושעלןתינהקיחמידילעשםושמיכו,שרפמה
לכבששרפמהתעדש,ץריתו.הביתכבאלוהרימאביולתהרבדאוהתוריזנתלבקירהו
םאןכלו,שדקהןושלב'ריזנ'תלמהרומשהמלהמודהתארוהשהלמןיאתונושלראש
תועטהו,שממ'ריזנ'תביתםה'וכו'קיזנ'לבא,םולכותלבקבןיאאיהההלמהתארמא
םגשבתשנהזתמחמו,הלמהתביתכתאשביששרפוסהתועטתמחמקרתעבונ
.תוריזנוילעהלחולאתונושלבןכלו,ןושלה
םירבדמשתומוקמבאקוודש,)ח"הא"פתוריזנ(ם"במרהתעדתאראיבהנשמףסכה
ןכןיאשהמ,הזןושלבתוריזנתלבקהליעומ,תוריזנלךכםיארוקושבושמןושלב
.םירואיבטוקליבהבחרהבהארו.תומוקמראשב
È·.ושריפשםינושארשיו.)רמואהה"ד(תופסות.תודיןידמתוריזנהוילעהלחהזןושלבו
.'ריזנינירה'ומכשרופמוניאשאלא,תוריזנןושלרקיעאוהאלא,'די'ןושלהזןיאש
ךרדבתוריזנתלבקאיה'הזכינירה'שושריפששיו.)תצבוקמהטישבד"וה(לאירזעוניבר
ןכו,יריאמ.]ובסיפתמשרבדהמתוריזנתשודקומצעלעךישממשרמולכ[הספתה
.תוריזנתספתהינידראשןיבהזןידאיבהש)ד"הב"פתוריזנ(ם"במרהמהארנ
רמאםאלבא,תוריזנוילעהלח'הזכינירה'רמאםאאקוודשונעימשהלאנתהאבדוע
'אהא'רמואלהמודהזןיאו.ריזנוניא,וינפלרבועריזנהיהםאוליפא,דבל'ינירה'
לבא.'הזכאהא'ותנווכשעמשמשיפל,תוריזנוילעהלחוינפלרבועריזנהיהםאש
רבועריזנםאוליפאתוריזנלעותנווכשעמשמאל,הזכרמולאלב'ינירה'רמואה
עמשמ'אהא'תלימש).טםירדנ(יריאמהראיבתונושלהןיבקוליחהםעטו[וינפל
ותנווכלעהארמשןושלוניא'ינירה'ןושללבא,וינפלרבועההזכתויהלותנווכש
ןיאו,ךכוךכאוהשומצעלערפסמהםדאכהזירהאלא,םיוסמרבדומצעבתושעל
)היהשכה"ד.טםירדנ(ן"רהתעדםנמא.]'הזכינירה'רמאאלדועלכורופיסמהיאר
.תוריזנוילעהלח,וינפלרבועריזנהיהודבל'ינירה'רמאםאםגש
È‚.ןושללוסלסהש'י"שרבתכ)דעה"ד.חי(הליגמבו.)לסלסמינירהה"ד.ג(שרפמוש"אר
עשעתשמורעשהקילחמ'שונייהלסלסמשבתכ)תוינשמה'יפ(ם"במרהו.'ךופיהושופיח
.ב"ערהבתכןכו,'דיבוב
È„.ָהֶלְסְלַס')חדילשמ(הבבותכשהרותהלעותנווכאמשןכאלםאשeרְתBֶמְמE'.ארמג
.ש"ארותופסות.הבךפהלוהרותבקוסעלומצעלעלבקלותנווכו.).ג(
ËÂ.ינירהתונושלו.)םש(ארמג.םיינעלכלכלומצעלעלבקלותנווכאמשןכאלםאש
.תודיהראשללכבולאתונושלונשנאלןכלו,רובידתליחתםניא,לכלכמואלסלסמ
ונאו,תוריזנלותנווכששריפאלשקר,תוריזנהתלבקןושלתאםילשהםרמואהאלא
)ו"הא"פתוריזנ(ם"במרהתעדלבא.)ינירהה"ד(תופסות.יוארכוירבדתאםישרפמ
וילעהלח,ריזנתויהלובלברמגשןויכו,'תודי'ןידמתוריזנוילעהלחשיריאמהו
תקולחמו.)רמאקיכהה"ד:אכ(ןלהלש"ארהתעדעמשמןכו,וזהרימאבתוריזנ
רובידתליחתםהתודיש)רמואהה"ד(תופסותתעדש,'תודי'ןידרקיעבאיהםינושארה



.בריזנןושארקרפתוריזנייונכלכ

לכ

הזירהאהארמואהב)אתוריזנכתוריזנייוניכא
הזירהחיזפחיזנקיזנגריזנהאנאהאואריזנ
לכלכמינירהלסלסמינירהההזכינירהדריזנ
ילעירהריזנהזירהערפחלשלילעירה
וניאוםירמואםימכחוריזנרמואמ"רםירופיצ
יאמיאקםישנרדסבאנתידכמ'מג:ריזנ
םאהיהו)איאקארקאאנתריזנינתאמעט
רבדתורעהבאצמיכויניעבןחאצמתאל
לכ)ברמאקוןייהריבעלהלםרגימק"הו
.ןייהןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורה
אבררמאתודישרפמוןייוניכבחתפ
ינתקיכהוארסחימירוסחידכאמיתיאו
תוריזנתודיותוריזנכתוריזנייוניכלכ
הזירהאהארמואהתודיןהולאותוריזנכ
אוההמאנתאשירבייוניכשורפלו)גריזנ
המב)דןנתדכאשירבשרפמאוההקילסד
ןיאשרפמוןיקילדמןיאהמבוןיקילדמ
ןיאהמבוןינמוטהמב)האשירבןיקילדמ
המב)ואשירבןינמוטןיאשרפמוןינמוט
שרפמוהאצויהניאהמבוהאצויהשא
המהבהמבןנתהו)זאשירבהשאאצתאל
אצוישרפמוהאצויהניאהמבוהאצוי
ןילחונןיליחנמוןילחונשי)חאשירבלמג
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יבג

ןושלותואבתוריזנוילעלבקמהלכ.תוריזנכתוריזנייוניכ)א°לכ
,ריזנינירהרמאםא)בומכריזנאוהירהםימכחןהלודבש

רמאשואקיזנינירהרמאשימחיזפחיזנקיזנ)גתוריזנייוניכןהולאו
ןושל)טירמאדתיא,ימעטןילהםושמ,ריזנאוהירהחיזפואחיזנינירה
ירמאדתיאו,ןהםימכחןהלודבש
,ןה]אתומואןושלןייוניכינהד
ףוקדלגרלתקחמיכדםושמיא)ד)א(
א"פדוגגוחיזנד'חדןפודוקיזנד
הילתיוושמובש'חןפודוחיזפד
אלשפ"עא.אהארמואה:ריזנ
.ריזנהזירה:ריזנויתפשבאיצוה
זחואשםשכו,תוריזנכתוריזנתודיד
תאהיבגמוילכלשדיתיבבםדא
)האהארמאדןויכהזךכומצעילכה
.ריזנהזירההאנאהארמאשוא
:ארמגבשרפמןיתינתמהלוכדאמעטו
איריאיאמד.ריזנינתט"מ'מג
ארקאאנת:םישנרדסבריזנדילימ
הילהוהדאוהןידבו.'וכויאק
ידייאאלא,הטוסרתבלהיינתימל
)ב(םישנרדסרקיעדתובותכאנתד
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ריזנאנתרדהו,תובותכרתבלםירדנ
ריזנרדנרודנלארקהילךימסמד)ו
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,וינפלרבועריזנדהליקומ)נארמגב.הזכינירהרמואה:)מםימכחודבשןושלבלבקשותוריזנלערבעםאיקלדתוקלמןינעלאלא
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,םישנרדסבשוריפ.ריזנינתאמעטיאמ:)נארמגבשרפמדכהירעשבסיפתותונושלינהרמאיכרמולאבתוריזנד]ביעמשמהירוביד
םרגימרמולכ.ןייהריבעלהלםרגימ'וגוםאהיהויאקארקאאנתינשמו:תונברקתוכלהאוהשהיינתימלהילהוהםישדקרדסב)ד(
הלחתרמאשרבדהםויס.ןייהןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכרמאקו:םישנרדסבאתכסמהתואינת)ה(ךכלה,ןייהתניזשהל
ןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכשרמולףיסומבושו,רדנבאללבאןייהןמהמצערמשתשאוהןוכנורמולכןייהריבעלםרגימ
אנתט"מיעבאלםירדנבו.תלעבנהומכקדבנלעובהש):זכףד(הטוסבאתיאדכקדבנלעובהאוהםגש]גיםישנבריזנהנשךכלו,ריזנכןייה
קילסקריזנמאנתידכמ)ו(ךירפדכ).בףד(הטוסשירברמאקדכאמעטל"צמהוהאלו.ביתכ]דיהשאתשרפבםירדנתשרפרקיעדםושמםישנב
ריזנימנאנתםירדנאנתדידייאוםירדנימנאנת).עףד(ותשאתארידמהקרפתובותכבאנתדידייאםתהינשמוהטוסינתקדאנשיאמ
יוארותונברקולוכשםישדקרדסלקבשילםירדנבגאדהילרבתסימאלדםושמל"יו,םישנרדסבןאנשךכלדאכהינשילנ"הכ"אהילימדד
רמולוונושל)ז(ךיראהלולהמלדהשקו.יאקארקאאנתדאמעטל"צךכל,םתהםירדנינתימלל"ההיבגאהברדאו,יפטםתהתונשלריזנ
]וטביתכדיאקארקאל"ראלא,השרפבביתכדארקאל"רוניאיאקארקאאנתרמאקדיאמדל"נןכל,הזלהזןינעהמו'וכהטוסהאורהלכ
מ"מלבא,'וכוןייהריבעלםרגימדםישנרדסבריזנ]זטבתכדיאמריפשאחינהתעו,'וגוםאהיהוביתכד).צףד(ןיטיגתכסמבשרגמהףוסב
.הריבעהז]חיםגו'וכוריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכדרמאקיכהםושמו,ןיטיגרחאובתוכלולהיההטוסלצא]זיתוריזנאנתיאמאהשק
םירדנאנתרידמהבגאדםתהדאמעטךירצךכל,השרפהרדסכריזנרדהואשירבהטוסינתילכ"אדיגסאלדוחלאכהדאמעטבו
םתה:אמעטאכיאוהלוכבו.יכהויכהינתםלועלאלא:םישנרדסמרקיעאוהשהטוסלרזוחרדהו,ריזנאנתםירדנבגאו
רוסיאדהמהביבגו,אשירבורוסיאשרפמהאצויהשאהמבוהנמטהוהקלדהןוגכומצעםדאבהיולתה'יפ.הישפנדארוסיאד
ארוסיאתודיהןיבוןייונכה]אכןיב,חתפדיאמבןיתינתמברמולכ.אשירבייונכשורפל]]כאכה[אלא]טי)ח(:אשירברתיהשרפמהמהבד
תוריזנתודיתושעל'הלריזהלריזנ).גףד(םירדנדאמקקרפבןנישרדד.הילאביבחאשרדמןייתאוליאוהתודי:אוההישפנד

אמיל:יונכןושלברמאשאלאאוהרומגתוריזנתלבקד,השרדלןיכירצןניאשןייונכהונייהד.ןברקרקיעב:תוריזנכ
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'וכואלאה"ד)ג(:אנתואיה
ארוסיאהאצויהמהבהמב
יאמה"ד'סות)ד(:ידייא
םישדקרדסבד'וכואמעט
ךכלהד"אב)ה(:'וכו
:אתכסמהתוא]גלהעבק
ידכמםתהךירפדכד"אב)ו(
ךיראהלד"אב)ז(:'וכו
אלאה"ד)ח(:]דלונושלב
שורפלאכהאלאה"דוםלועל

:א"דה

ס"שהןוילג=
ןואגהלםילודגהםשרפסב
יאלוזאדודףסויםייח'הומ
דיברהםשבבתכ'שתואב
וניאריזנ'יפד)פיכאלמ
אהאואה"ד'סות:י"שרמ
ל"צ.שרפמארמגבוהאנ
ה"ד'סות:]בלשרפא
אל'וכהזכינירהרמואה
'טףדםירדננ"רןייע.ינהמ

:היהשכה"דא"ע

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

ל"רדשריפלאיחיר"רהו]א
אלארמאקןברקןינעלואל
ה"כוב"נ.תוקלמןינעל
א"עאףדריזנדימלשוריב
גףדםירדנב'סותהוהורכזו

:'וכד"מלאלאה"דבא"ע

םינויצותוהגה=
רוזנעצהינפלי"ופד]א
:ש"ארבו'סותבןכו,םיוג
)ןוילג(תלטלוטמבל"צ]ב
דנתבשפ"ערושימחרוא
היגמבוטםויתכאלמהו.א"ע
תאצללמגלרוסאש"דוע
יוארןיאשתלטלוטמב
רבדבבייחוניאאוהלבאהל
שארתכרבבז"יעכו,"ךכלה
רבדבתאצללמגלרוסאש"
אוהלבאהליוארוניאש
שי]ג:"ךכלהבייחוניא
וא.)מ"האב(ינהמוףיסוהל
תוביתהתוכיישןאכלש
יכריזניוהימלינהמו
קיזנאהאןייונכהרמא
וילעלוחלחיזפואחיזנוא
'סותבליגר"ומכ"ןושלהםלואו.)שארתכרב(ןוגכל"צ]ד:)רובדהףוסדע"םשבומכ"כ"חאקחומו.ןויצתראפת('וכו
היגהלשיץ"בעיהפ"ע]ז:)מ"האב(יכדל"צ]ו:)שארתכרב(אהףיסוהלשי]ה:"ןוגכ"ןושלהםוקמבםירדנוריזנ
:דועוש"שרושארתכרברפסוהרואןרקורושימחרואוט"יות'יעו.)סורדוטוניבר'סותוםירדנשיר'סותע"עו(םריכמ
ומכ"רחאןלהלל"צ"םישנבריזנהנשךכלו"]גי:)שארתכרב(עמשמדל"צ]בי:ןאכהגומאצמריזנימלשהו."ןויכ"קחומשארתכרבה]אי:)שארתכרב(רוזנישףיסוהלשי]י:)שארתכרב(ל"רלדל"צ]ט:)מ"האב(וניקתול"צ]ח
:)המלשתכאלמבה"כ(ריזנל"צ]זי:)היינתימלל"צ"ובתוכלולהיה"ךומסבןכו.המלשתכאלמבה"כ(אנתדל"צ]זט:)המלשתכאלמבה"כ(יתיימדל"צ]וט:)רמתשבד(ביתכהשאבםירדנל"צ]די:)י"הק("תלעבנה
ןיבדל"צ]אכ:בדומעבםינויצותוהגה'יעו,ח"בהתוהגהלשר"ופדבה"כו)"ןיתינתמברמולכ"ןבומז"פלו(םתהי"ופד.רושימחרואהיגהןכ]כ:)ןוילג(ב"עלךיישןאכמ]טי:תומביףוסהשמינפ'יעו,םרגדהיגמשארתכרבה]חי
ל"צ]זכ:)צ"פ(הירתבול"צ]וכ:)י"תכ(ט"מל"צ]הכ:)ק"משפ"עצ"פ(הזכינירהל"צ]דכ:)ק"משפ"עצ"פ(האנאהאדל"צ]גכ:)תצבוקמהטישלעיבצינפ(תינעתבאהאמל"צ]בכ:)שארתכרב,יזנכשאלאלצבר"גה(
,עבקיזנכשאלאלצבר"גהבןכו]גל:רושימחרוא'יע]בל:י"ופדבי"שרבאתילןכו]אל:י"ופדבי"שרבה"כו]ל:זקוספףוסבכםילהתלזמורותונתונעבורבו,ע"ואח]טכ:ונאיצארגהמלשףסויםהרבא]חכ:)צ"פ(אטישפד

:"לכרמאקוונושלךיראהל"'סותההיגממ"האבהו]דל:הזןיעכהגומרבכונינפל'סותבו."התואךכלה"י"ופדםיהיגמו



ריזנןושארקרפתוריזנייונכלכ ]ב[.ב

.ÈÊריִזָנהֶזיֵרֲה,ËÊירעשלדגל-'עַרtֶַחLַlְֵליַלָע

םהש,הנויינבינשואםירותיתש-'םיִרtBיִציַלָעיֵרֲה'רמואה
ריִאֵמיaִַר,ÈËוינפלרבועריזנהיהו,ÈÁאמטנשריזנלשונברק

Bניֵא,ריזהלובלבשףא,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו,ריִזָנאוהירה,רֵמBא

איבמרוהטריזנןיאש,ללכתוריזנןושלוניאשןויכ,ריִזָנ
.Îםירופיצ

ארמג

:םישנרדסבריזנתכסמהעבקנעודמתררבמארמגה
דמועאנתהירה-יֵאָקםיLִָנרֶדֵסaְאzַpָ,יֵדkְִמ,ארמגהתלאוש
יאַמןכםאו,תושיאהינידתאשרפלוראבלוניינעש,םישנרדסב

רדסבריזנתכסמתאאנתההנששםעטההמ-ריִזָניֵנzָאָמְעַט
וניצמשתונברקהתוכלהםושמםישדקרדסבהאנשאלו,הז
לעוירבדךמסאנתה-יֵאָקאָרwְַאאzַpָ,ארמגהתצרתמ.‡Îריזנב
dָבאָצָמיkִויָניֵעaְןֵחאָצְמִתאGםִאהָיָהְו')אדכםירבד(קוספה

,'BתיaִֵמdָחLִlְְוdָדָיaְןַתָנְותֻתיִרkְרֶפֵסdָלבַתָכְורָבcָתַוְרֶע
אצמשתונזהשעמתמחמומרגנןישוריגהש,קוספהתועמשמו
,]השאל-[dָלםַרbָיִמ,אנתהרמאךכו-רַמָאָקיִכָהְו,·Îהשאב
יובירידילעש,ןִיַי,השרגמהלעבהתמחמשוזהָריֵבֲערובעַל
,ןייתותשלמענמתשאוהןוכנךכיפל,שארתולקלהאבותייתש
ריזנתשרפהכמסנהמל,‚Îיבררַמָאָקְו.הריבעידילאובתאלש
הלווינב-„ÎהָלeקְלִקaְהָטBסהֶאBרָהלkָשרמול,הטוסתשרפל

וזו,תוריזנומצעלעלבקי-ןִיiַַהןִמBמְצַעריfִַי,‰Îהתשובבו
.ÎÂהריבעלתמרוגהשארהתולקמלצניהלידכהיוארההרימשה

:הנשמהרדסתאתראבמארמגה
לכ'וירבדתליחתבהנשו,ןיִיpeיִכaְאנתהחַתtָ,ארמגהתלאוש
Lֵרָפְמeוירבדקיספהאלא,םראיבאלו'תוריזנכתוריזנייונכ

.ÎÊהנשמהתליחתבללכורכזוהאלש,'אהא'רמואהןוגכ,תBדָי
הזץוריתורמאששיו-אָמיֵתיִאְו,אָבָררַמָא,ארמגהתבשיימ
תינשנהנשמה-אָרqְַחיִמיֵרqeַח,ÎÁיִדkְומששםכחםשב
יֵיpeיkִלkָ,התונשלךירצךכו-יֵנzָָקיִכָהְו,ÎËןושלרוסיחב

leֵאְוהנשמהתשרפמו,תeריִזְנkִתeריִזְנתBדיִותeריִזְנkִתeריִזְנ

ריִזָנהֶזיֵרֲה,'ריזנאהא'רמולרמגאלואֵהֱארֵמBאָה,תBדָיןֵה

.דיןידמ

:ןייוניכינפלתודיןידתאאנתהשריפעודמתררבמארמגה
שרפיםהירחאלקרו,אLָיֵרaְיֵיpeיkִאנתהBLרְפִלְו,ארמגהתלאוש
םדוק,'תוריזנכתוריזנייוניכ'הנשמהתליחתבונינששיפכו,תודי
אzַpָהלשוכרד,ארמגהתבשימ.Ï'תוריזנכתוריזנתודי'ןידל
תאהליחתשרפמש-אLָיֵרLaְֵרָפְמאeהַהקיִלָסcְאeהַהֵמש
.וירבדתישארתאשרפלרזוחךכרחאו,וברבדלםייסשןידה
):כ(תבשתכסמבןַנְתִדkְ,הזללכלתואמגודארמגההאיבמ

תוליתפוםינמשהזיאב-ןיִקיִלְדַמהaַnֶ,הנשמהתררבמש
.‡Ïהפיםיקלודםניאש,ןיִקיִלְדַמןיֵאהnֶַבe,תבשתורנםיקילדמ

ם"במרהלבא,תודיללכבהזןיא,ורובידרמגש'לסלסמינירה'בו,םלשוהאלש
)רמואהה"ד(ש"ארבראובמכו,קיפסמתשרופמהניאשןושלםהתודישודמלש"ארהו
ינירה'רמואהשףאןכלו.רדנןושללשתועמשמתצקאלא,שממרדנןושלןאכןיאש
.).ב(ז"ירגהישודיח.אוהתודיללכב,ורובידםילשה'לסלסמ
ËÊ.ארמגהתשרדכ[םויםישולשמתוחפבערפארקנןיאו,רעשלודיגןושלאוהערפ
קוספהןושלמאוהערפחלשלו.)הורבדמב(י"שר.]םישולשהירטמיגב'היהי'ש).ה(
.]לדגתמוחמוצשםינומירסדרפכויהיךילודיג-['םיִנnBִרסcְֵרCtִַיַחָלLְ')גידש"היש(
רעשלדגלונייה,'ערפחלשל'ש)יתואןיכי(לארשיתראפתבהארו.).ג(ןלהלארמג
אוהרוסאשתמחמ,ערפלדגשריזנהרעשלשךרדהאוהןכש,ושארביבסלבלובמה
.).במןלהל(ורעשתקירסב
ÈÊ.ספותוניאםאםגותנווכלעהחכוהאוהדבלערפחולשןושלשעמשמ).ג(ארמגב
לסלסמינירהרמואהןיבלהזןידןיבקלחלארבסןיאשם"במרהתעדםנמא.ורעשב
תוריזנ(הנשמםחל.ורעשבספותהיהישךירצולאהתונושלהתשולשלכבולכלכמוא
.םירואיבטוקליהארו.ם"במרהתנווכבקפתסמהמלשתכאלמרפסבו.)ו"הא"פ
ÈÁ.ולאתונברקבבייחתאאמטאםאשרמולותנווכו.):ג(ארמגבןנחוייברתעדכ,
ארמגבןלהלו.)איתואןיכי(לארשיתראפת.תוריזנומצעלעלבקמשעמשמאליממו
.רחאןפואבםימכחוריאמיברתקולחמתאשריפוקלוחשיקלשירשראבתי
ÈË.שיאמטריזנהיהרבועהםאלבא,ותלבקהליעומרוהטהיהרבעשריזנהםאאקווד
ןמאמטהריזנהתארוטפלאלא,תוריזנומצעלעלבקלותנווכןיאשרמולםוקמ
.):ג(ארמגהפ"עתוינשמהלעא"ערתופסות.תונברקה
Î.ךירצםוקמלכמ,הזןושלבריזנהשענוניאשףאשבתכ)תוינשמה'יפ(ם"במרה.יריאמ
וברזח)ז"הא"פ(תוריזנתוכלהבלבא,הנויינבינשואםירותיתשהבדנבאיבהל
.'םולכויתפשבאיצוהאלשימכהזירה'םימכחתעדלשבתכו
Î‡.הלועלשבכ,תומהבשולשאיבמותוריזנימיףוסב,תונברקיגוסינששיריזנב.
עצמאבאמטנםאןכו.)דיורבדמב(השרפבראובמכםימלשלליאותאטחלהשבכו
,תאטחלדחאוהלועלדחאהנויינבינשואםירותיתשאיבמרהטנשרחא,ותוריזנ
רדסבריזנתכסמתונשלםעטדועו.)אמעטיאמה"ד(תופסות.)בי-איוםש(םשאלשבכו
,שדקמבהדובערוסיאןינעלןייייותשןידראבתנתותירכתכסמבורחאמש,םישדק
עובקלאנתהלעהיהךכל,ריזנמהושהריזגבםידמלנןהכלםירוסאשםירכשמהםירבדו
.ן"רהםשבתצבוקמהטיש.םינהכהתדובעבקסועהרדסבריזנהינידתא
Î·.השאבאצמנשהורערבדתמחמםהןישוריגהבורשיפל,וזהביסהטקנהרותהו,
.ש"אר
Î‚.ארמגהתנווכששארתכרבהראבמו.האנשיברשאתיירבאיהש).ב(הטוסבראובמכ
.וזארמימלעבםגאוהותוינשמהתארדיסשיברלןאכ
Î„.םגשןויכמ,השאלעאלוהלוקלקבהטוסהאורהשיאלעוירבדיברהנששםעטה
הטוסבראובמכ,הטוסהומכקדבנלעובהשהטוסבשישתשובהולווינהךיישםישנאב
רבדהאורהשיאהףאאלא,השאלקריוארהרבדהזןיאןייהמהרימשהןכלו.):זכ(
.ןייהמומצעריזהלוילעהבוחהורע
Î‰.ויהשדועו.)הלוקלקבה"ד.בהטוס(י"שר.הידדמהלעמללבחםירשוקויהש
.התואןיקשמשםדוקהרעכלידכהיטישכתתאםיריסמוםירוחשםידגבהתואםישיבלמ
ךירצםוקמלכמ,רוסיאהרבעםאקפסאלאהזןיאוזהעשבשףאו.).זםש(הנשמ

ףוס(השמינפ.הריבעאוהדוחייההשעמםצעשןויכ,ןייהןמומצעריזהלהאורה
ומצעריזהלבייחשהלוקלקבהטוסהאורהשן"רהםשבבתכתצבוקמהטישבו.)תומבי
יאדוזאש,הכריהלפנוהנטבהתבצשהלקלקתנוהתואוקשהשרחאלרבודמ,ןייהןמ
.הלעבנש
ÎÂ.ארמגה.תוריזנהמצעלעלבקתשיואראלא,רדנאלבןייהןמרמשיתשךכבידןיאו
העבקנעודמאישוקהתבשוימאלןיידעוירבדאלליכ,יברירבדתאאיבהלהפיסוה
רמולםוקמהיה,הריבעלםרוגןיישקוספהמונדמלשףאש,םישנרדסלריזנתכסמ
יובירמהרימשבידאלא,תוריזנידילעןיימשורפלבויחןיאהריבעמלצניהלידכש
ארמגההכישממךכל.םישנרדסלריזנתכסמלשהתוכיישהמהשקיןיידעכ"או,ןייה
תופסות.ריזנכרדנידילעאיהןייהמהרימשהש,'וכו'ומצעריזיהטוסהאורהלכש'
.)שארתכרבהפ"ע,אמעטיאמה"ד(
הטוסהאורשירחאשאוהםירבדהרדסשףא[ריזנתכסמרחאתינשנהטוסתכסמ
המדקתובותכתכסמש).ב(הטוסתכסמבשרופמהםעטהמ,]ןייהמרזונהלוקלקב
ןויכו,םישנרדסלםיכיישהתושיאינידירקיעהבוראבתנשןויכ,הטוסוריזנםירדנל
ריזנונשםירדנבגאו,םירדנתכסמתאהלוכמס'ותשאתארידמה'קרפהבהנשנש
רcֶֶנּרcְנִלאִלְפַייkִהMִָאBאLיִא',)בורבדמב(קוספבםיכומסריזנורדניניינעשיפל
.ןייהןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכשןויכהטוסריזנרחאו,''הַלריfִַהְלריִזָנ
תאהנשאנתהש,)שארתכרב.תופסותבןויליגאוהו,אמעטיאמה"ד(תופסותושריפדוע
).צ(ןיטיגתכסמבאבומ'רבדתורעהבאצמיכ'קוספהשןויכ,םישנרדסבריזנתכסמ
ונממםידמולשהזקוספםישנרדסברכזוהשןויכו,וניינערואיבבםשהנשמבוקלחנו
בשיילידכשאלא.הזרדסבריזנתכסמםגהתנשנ,הריבעלםרוגהןיימקחרתהלשיש
תאםגארמגההאיבה,הזקוספהברכזוהשןיטיגתכסמירחאריזנונינשאלעודמ
ריזנאנתההנשהזםעטמש,ןייהמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכשיברירבד
הזלהזםיכומסריזנוםירדניניינעשןויכמריזנלהטוסםידקהשאלא,הטוסלתוכימסב
.קוספב
ÎÊ.רחאלדימוםירדנייוניכלכונינשםשםגש):ב(םירדנבםגושקההזןיעכו.הטיש
אנתהש,תושקהלופיסוהםירדנבשבתכ)חתפה"דןאכ(ש"ארהו.תודיאנתהשריפןכמ
דציכשרפלאנתהםידקמדציכו,תודיידילעלחרדנהשןידהתאללכריכזהאלוחכש
תכסמבשלאירזעוניברבתכו.הזכןידשישללכשריפשינפל,תודיןידמרדנהלח
רציקריזנבןאכו,הנשמהירבדבוכרצלכקיידואנתהךיראההנושארהרדסנשםירדנ
.םירבדישארקרריכזהוותיישוקב
ÎÁ.שרפלליגרי"שרשבתכ).במ"ב(ל"שרהמהו.)ינשה,היכרולוה"ד:הפןיטיג(י"שר
.ורמואםשרכזנאלשרמולכ,]ידכבומכ[םניחבוא,םכחםשאוה'ידכ'ש
ÎË.ארסחמירוסחוה"ד:גצב"ב(ם"בשר(.
Ï.ייוניכ'ךכרחאו,'תוריזנכתוריזנתודי'הנשמהתליחתבתונשלךירצשרמולןיאו
ןיאש,הנשמהתליחתב'ארסחימירוסח'רמולןיאשןיבהןשקמהש,'תוריזנכתוריזנ
.)חתפה"ד:בםירדנ(ן"ר.וירבדתליחתברסחמםדא
Ï‡.ךותביוארכגפסנןמשהןיאשןויכ,םהבקילדהלורסאםימכחשםינמשםנשי
וששחו,הפיהלועתבהלשהןיאו,ץוחבמןהבתספתנשאהשתוליתפשיןכו,הליתפה
בייחתיו,רתויבוטקלדישידכגגושבותוטהלאביוהפירנהקלדיאלאמשםימכח
.)ןיאשה"ד.אכתבש(י"שר.ריעבמםושמ



.בריזנןושארקרפתוריזנייונכלכ

לכ

הזירהאהארמואהב)אתוריזנכתוריזנייוניכא
הזירהחיזפחיזנקיזנגריזנהאנאהאואריזנ
לכלכמינירהלסלסמינירהההזכינירהדריזנ
ילעירהריזנהזירהערפחלשלילעירה
וניאוםירמואםימכחוריזנרמואמ"רםירופיצ
יאמיאקםישנרדסבאנתידכמ'מג:ריזנ
םאהיהו)איאקארקאאנתריזנינתאמעט
רבדתורעהבאצמיכויניעבןחאצמתאל
לכ)ברמאקוןייהריבעלהלםרגימק"הו
.ןייהןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורה
אבררמאתודישרפמוןייוניכבחתפ
ינתקיכהוארסחימירוסחידכאמיתיאו
תוריזנתודיותוריזנכתוריזנייוניכלכ
הזירהאהארמואהתודיןהולאותוריזנכ
אוההמאנתאשירבייוניכשורפלו)גריזנ
המב)דןנתדכאשירבשרפמאוההקילסד
ןיאשרפמוןיקילדמןיאהמבוןיקילדמ
ןיאהמבוןינמוטהמב)האשירבןיקילדמ
המב)ואשירבןינמוטןיאשרפמוןינמוט
שרפמוהאצויהניאהמבוהאצויהשא
המהבהמבןנתהו)זאשירבהשאאצתאל
אצוישרפמוהאצויהניאהמבוהאצוי
ןילחונןיליחנמוןילחונשי)חאשירבלמג
ןילחונאלןילחונאלוןיליחנמןיליחנמאלו

יכהינתםלועלאלאאשירבןיליחנמוןילחונולאשרפמוןיליחנמאלו
אשירבהישפנדארוסיאשרפמאוההישפנדארוסיאדםתהאלאיכהינתו
אשירבאריתיהשרפמיתאדאוההמהבידייאארוסיאדהמהביבג

יבג

ןושלותואבתוריזנוילעלבקמהלכ.תוריזנכתוריזנייוניכ)א°לכ
,ריזנינירהרמאםא)בומכריזנאוהירהםימכחןהלודבש

רמאשואקיזנינירהרמאשימחיזפחיזנקיזנ)גתוריזנייוניכןהולאו
ןושל)טירמאדתיא,ימעטןילהםושמ,ריזנאוהירהחיזפואחיזנינירה
ירמאדתיאו,ןהםימכחןהלודבש
,ןה]אתומואןושלןייוניכינהד
ףוקדלגרלתקחמיכדםושמיא)ד)א(
א"פדוגגוחיזנד'חדןפודוקיזנד
הילתיוושמובש'חןפודוחיזפד
אלשפ"עא.אהארמואה:ריזנ
.ריזנהזירה:ריזנויתפשבאיצוה
זחואשםשכו,תוריזנכתוריזנתודיד
תאהיבגמוילכלשדיתיבבםדא
)האהארמאדןויכהזךכומצעילכה
.ריזנהזירההאנאהארמאשוא
:ארמגבשרפמןיתינתמהלוכדאמעטו
איריאיאמד.ריזנינתט"מ'מג
ארקאאנת:םישנרדסבריזנדילימ
הילהוהדאוהןידבו.'וכויאק
ידייאאלא,הטוסרתבלהיינתימל
)ב(םישנרדסרקיעדתובותכאנתד
הילאנתרידמהקרפהיבאנתו
ריזנאנתרדהו,תובותכרתבלםירדנ
ריזנרדנרודנלארקהילךימסמד)ו
רמרמאדהטוסאנתרדהו,'וגו
ומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכ
הטוסבןנירמאדכונייה)ז,ןייהןמ
:'וכהשועןייהברהיתב).זףד(
תוריזנייוניכלכינתקד.ןייוניכבחתפ
:אהארמואה.תודישרפמו:תוריזנכ
אחרוא.'וכקילסדאוההמאנת
ישורפלליחתמקילסדאוההמאנתד
ינתםלועלאלא:'וכןנתדכאשירב
אמעטארבתסמו.יכהינתויכה
)ג(האצויהמהבהמביבג)חםתהד
למגלרוסאשיתאדאוההמהבידייא
בייחוניאאוהלבא,)]ברספאב(תאצל
אשילקךכלה,הליוארוניאשרבדב)ט
:אשירבאריתהשרפמיכהלוארוסיא

יבגו

ארקנןכומשרקיעוניאשרבדלכ.תוריזנכתוריזנייוניכלכ
רקיעהםשברמאוליאכרבדלכלתוריזנוילעלוחל]גיוניכ

ואקיזנאהאןייונכהרמאיכריזניוהימלינהמו,ריזנאהאונייהד
:ןייונכןיארקנםהורקיעהםשבומכחיזפואחיזנ

.ריזנהזירהאהארמואה
אכיאדשרפמ)יארמגבו

הזו,וינפלרבועריזנש]דומכהחכוה
ורובדרמגאלשתוריזנתודיארקנ
תוריזנינידלכוילעלוחלינהמו
זחואהםדאכ,ורובידרמגוליאכ
וליאכךכבוהיבגמוילכלשדיתיבב
םג.האנאהאוא:ילכבזחוא
שרפמ°ארמגבו.תוריזנתודיארקנהז
אבבלוהנינתימלוהניברעאליאמא
ואאהארמואהיכהינתילותחא

:)כריזנהזירההאנאהא

.ריזנהזירהחיזפחיזנקיזנריזנ
ןייונכהלכשרפלהצרשיפל

ריזנרמולכ,'וכוריזנרמואוחתפ
לעשהרותבבותכהםשהרקיעאוה
,תוריזנםשוילעלחהזןושלידי
ומכןייונכהןושלברמאםאה"הו
ןיתינתמדאשירו,חיזפחיזנקיזנ
תוריזנייוניכלכינתקד]הישורפלאתא
םיארומאוקלחנןייוניכבו.תוריזנכ
רמואןנחוי'ר,).יףד(םירדנדק"פב
תונושלשלששוריפםהתומואןושל
רמאתםאו,)לםהתונושלםיעבשמולא
,תונושל'גךנהאיריאיאמןנחוייברלו
וילעלבקםאימנתונושל'עלכב
לייחתונושלהךנהמדחאבתוריזנ
םגדנ"האדל"יו,תוריזנההילע
םניבמוםריכמםאתונושלראשב
,ריזניוהתוריזנוילעלבקלןיוכתמו
רמא]ויכןיתינתמדינשילינהמלבא
וללהתונושלשלשןמדחאבורזנ
ןיאיכימנ)יהנ(תוריזנהילעלייח
הרותןושלליפטימדדםושמ]זןיוכתמ
םתהגילפל"רו.םירחאתונושלמ
םתהו,םבלמםימכחודבשןושלרמאו
ןנבר]חוהניקתווהנידביאמאךירפ
יעבדןינמיזדבישהו,ןייונכןושל
אדירג'הלרמאוןברק'הלרמימל
ונקתךכלו,הלטבלםימשםשקיפמו
'הלרמולןושלהלגרוהאלשןייונכ

ןושלשעדויוריזנברודנלןיוכתמדןויכרמולשיו,הרזעבןילוחיתיימקאהםימכחודבשןושלידילעןברקאיביךיאל"רלות"או.םנוק
רמאקןברקןינעלואל]טל"רדשריפלאיחיר"רהו]א.הרותבבותכהןושלברמאוליאכאיההרומגהלבקריזנבםהברודנלםימכחודבהז
,וינפלרבועריזנדהליקומ)נארמגב.הזכינירהרמואה:)מםימכחודבשןושלבלבקשותוריזנלערבעםאיקלדתוקלמןינעלאלא
רמאדאמעטךירטציאאקוידלאלא,ריזניוהדוינפלרבועריזנואהאאלארמאאליכוליפאןניעמשאשירמאהדךירטציאאלהיפוגלו
.לכלכמינירהלסלסמינירה:הזכםייסאליכינירהןמהזכ]יאהאעמשמיפטד,ינהמאל°וינפלרבועריזנוליפאינירהרמואהאההזכ
ןנישרפמדאוהןנאו,תוריזנאאידהלשריפאלשאלאורובדרמגד]איןויכאלא,תודיידהבליעלוהנינתילןכםאדוהנינתוריזנתודיואלינה
,םישנרדסבשוריפ.ריזנינתאמעטיאמ:)נארמגבשרפמדכהירעשבסיפתותונושלינהרמאיכרמולאבתוריזנד]ביעמשמהירוביד
םרגימרמולכ.ןייהריבעלהלםרגימ'וגוםאהיהויאקארקאאנתינשמו:תונברקתוכלהאוהשהיינתימלהילהוהםישדקרדסב)ד(
הלחתרמאשרבדהםויס.ןייהןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכרמאקו:םישנרדסבאתכסמהתואינת)ה(ךכלה,ןייהתניזשהל
ןמומצעריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכשרמולףיסומבושו,רדנבאללבאןייהןמהמצערמשתשאוהןוכנורמולכןייהריבעלםרגימ
אנתט"מיעבאלםירדנבו.תלעבנהומכקדבנלעובהש):זכףד(הטוסבאתיאדכקדבנלעובהאוהםגש]גיםישנבריזנהנשךכלו,ריזנכןייה
קילסקריזנמאנתידכמ)ו(ךירפדכ).בףד(הטוסשירברמאקדכאמעטל"צמהוהאלו.ביתכ]דיהשאתשרפבםירדנתשרפרקיעדםושמםישנב
ריזנימנאנתםירדנאנתדידייאוםירדנימנאנת).עףד(ותשאתארידמהקרפתובותכבאנתדידייאםתהינשמוהטוסינתקדאנשיאמ
יוארותונברקולוכשםישדקרדסלקבשילםירדנבגאדהילרבתסימאלדםושמל"יו,םישנרדסבןאנשךכלדאכהינשילנ"הכ"אהילימדד
רמולוונושל)ז(ךיראהלולהמלדהשקו.יאקארקאאנתדאמעטל"צךכל,םתהםירדנינתימלל"ההיבגאהברדאו,יפטםתהתונשלריזנ
]וטביתכדיאקארקאל"ראלא,השרפבביתכדארקאל"רוניאיאקארקאאנתרמאקדיאמדל"נןכל,הזלהזןינעהמו'וכהטוסהאורהלכ
מ"מלבא,'וכוןייהריבעלםרגימדםישנרדסבריזנ]זטבתכדיאמריפשאחינהתעו,'וגוםאהיהוביתכד).צףד(ןיטיגתכסמבשרגמהףוסב
.הריבעהז]חיםגו'וכוריזיהלוקלקבהטוסהאורהלכדרמאקיכהםושמו,ןיטיגרחאובתוכלולהיההטוסלצא]זיתוריזנאנתיאמאהשק
םירדנאנתרידמהבגאדםתהדאמעטךירצךכל,השרפהרדסכריזנרדהואשירבהטוסינתילכ"אדיגסאלדוחלאכהדאמעטבו
םתה:אמעטאכיאוהלוכבו.יכהויכהינתםלועלאלא:םישנרדסמרקיעאוהשהטוסלרזוחרדהו,ריזנאנתםירדנבגאו
רוסיאדהמהביבגו,אשירבורוסיאשרפמהאצויהשאהמבוהנמטהוהקלדהןוגכומצעםדאבהיולתה'יפ.הישפנדארוסיאד
ארוסיאתודיהןיבוןייונכה]אכןיב,חתפדיאמבןיתינתמברמולכ.אשירבייונכשורפל]]כאכה[אלא]טי)ח(:אשירברתיהשרפמהמהבד
תוריזנתודיתושעל'הלריזהלריזנ).גףד(םירדנדאמקקרפבןנישרדד.הילאביבחאשרדמןייתאוליאוהתודי:אוההישפנד

אמיל:יונכןושלברמאשאלאאוהרומגתוריזנתלבקד,השרדלןיכירצןניאשןייונכהונייהד.ןברקרקיעב:תוריזנכ

טפשמןיע
הוצמרנ

'להתוריזנ'להמא"פ'יימאא
:ונקןישעגמסח

:ו'להםש'יימבב
:חהכלהםש'יימגג
:ד'להםשב"פ'יימדד
:והכלהאקרפםש'יימהה
:ז'להםש'יימוו

=
םלשהרואהרות

הMִָאLיִאחwִַייkִ)א
eָלָעְבdםִאהָיָהְוGאָצְמִתא
תַוְרֶעdָבאָצָמיkִויָניֵעaְןֵח
cָָלבַתָכְורָבdרֶפֵסkְתֻתיִר
:BתיaִֵמdָחLִlְְוdָדָיaְןַתָנְו

]א,דכםירבד[

=
)אש"ארה'יפ

.תוריזנכתוריזנייונכלכ
םשהרקיעוניאשלכ

םשהנכמה)סומכיונכירקימ
ז"האהארמואה:וריבחל
אקייונכישורפלואל.ריזנ
ומכיוהרדנלדיאלאיתא
ולשדיתיבבילכהזחואה
רדנואלנ"הומעהלועילכה
תצקתועמשמאלאיוהשממ
יוהמלארקוהניברורדנןושל
]אהא[רמואה:שממרדנ
דיימנהזףא.ריזנז"ההאנ
אהארמואהמיפטאעירגויוה
ריזנואהארמואהדהאנאלב
ותועמשמבשיוינפלרבוע
אהאמרתויתוריזנןושל
רמואהלבא]בכ]האנ[)'מב(
ריזנםאינהמאלהאנאהא
]גכהאנתאדוינפלרבוע
אקוד'יעבועמשמתוצמב
'מגבשרפמדכורעשבסיפת
.ינתקוזףאוזאל'ינתמו
והניללכאליאמאהמיתו
אהא'ואהינתילוידדהידהב
אמשו.ריזנז"ההאנאהאוא
ירייאינווגירתבדםושמ
.וינפלרבועריזנבאשיר
קיזנ:ורעשבסופתבאפיסו
ונייה.ריזנז"החיזפחיזנ
שרפמםירדנבו.תוריזנייונכ
ינירה:]ינהמ[ןייוניכדאמעט
'ינתמהלוכ.'וכו]דכריזנ
'מג:ארמגבאמעטשרפמ
יאקםישנרדסבאנתידכמ
יוארו.ריזנינת]הכש"מ
םישדקרדסבורדסלהיה
ג"עאותונברקתאבהםושמ
ביהיאקהטוסדק"פבד
]וכרתבריזנאנתיאמאאמעט
אנתדידייאשרפמוהטוס
אנתרידמהאנתותובותכ
אנתםירדנאנתדידייאוםירדנ
ינתקוםירדנלאימדדריזנ
הטוסהאורהלכ'רדכלהטוס
םעטהותוא'וכוהלוקלקב
רדסלעאלאקיפסמוניא
ונלררבתנשרחאתותכסמה
ורדסליוארשאכהדםעטמ
םוקממורקעלוםישנרדסב
ןוגכותונשלרתוייוארהיהש
םירדנתכסמבוםישדקרדסב
אמעטאדומלתאשרפמאל
םושמםישנרדסבורדסיאמא
ןיאשאיה]זכהישפנדאתלימד
רתויורדסליוארשםוקמךל
םירדנבביתכדםושמ]ןאכמ[
באןיבוותשאלשיאןיב
אצמתאלםאהיהו:ותבל
תורעהבאצמיכויניעבןח
י"עםישרגמהבורו.רבד
י"עוםישרגמרבדתורע
בייחרבדתורעלשלוקלק
חתפ:ומצעריזהלםדא
םירדנב.תודי'פמוןייונכב
ישניאתודיותוךירפימנ
תודיריכזהלאנתהחכש
םתה]אלא[)אל(:אשירב
.'וכוהישפנדארוסיא
רימחהישפנדארוסיאדםושמ
]ארוסיא[)רוסא('פמהיולע
ךהלאתילםירדנבו.אשירב
ךירפארקיעמאלאאמעט
תורתומשימוןילחונשימ
ןמשתונועטשימוןהילעבל
השגהתונועטשימוהנובלו
ינהינשמוהלחנלרוכבשימו
איהה'פמןשוואדםושמ
ךירפותרדהואשירבחתפד

:המהבהמבמ

ריזנלושוריפיתיארינאוספדנהםירדנ'סמ'יפכדומלתהלעשריפוםשל"זורשאוניברה"דא"חבםילודגהםשבאבוההזשוריפ)א
.ל"כעדיתביתכ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

תוכרב[)ב,:הףדןישודק)א
:בםירדנ[)ג,].בהטוס.גס
םש[)ה,]:כתבש[)ד,]ש"ע
םש[)ז,].זנםש[)ו,]:זמ
,].חקארתבאבב[)ח,]:אנ
,בדומע)י,.יםירדנ)ט
רמאה"דב"ע'סותןייע[)כ
תבשבורכזנש)ל,]לאומש
שירן"רו'סות'יע)מ,:חפ
,:חנמ"ב)ס,.ג)נ,םירדנ
חרוא(.דנקתבש'יע)ע
וי"שריללכ)פ,)רושימ
.ג"מסהלערפסתליגמםשב

=
הדוהיוניברתחסונ

ןתנוניברןב

הזבהלחתבבותכי"כב)א
ריזנתכסמשוריפןושלה
ל"צזןתנרבהדוהיוניברל
ץראביכנא]חכר"גש"יא(
:]לםאש)ב:)]טכע"ומח
אתיל)חיזפחיזנקיזנ()ג
ןאמכ)ה:וא)ד:]אלי"כב
:ימדריזנאהארמאד
אתיל)ונייה()ז:ךימסד)ו
ןיקילדמהמביבג)ח:י"כב
המהבהמב:]לןינמוטהמבו
וזהאצוהליבשב)ט:'וכהאצוי
גגושבאלוהליקסדיזמבאל
אמלעבארוסיאאלא)עןברק

:'וכרבדבותמהבאקפנד

ח"בהתוהגה=
'וכוייוניכלכה"די"שר)א(
ל"צכםושמןהתומואןושל
ה"ד)ב(:]בלקחמניאתביתו
םישנרדס'וכוארקאאנת
'וכואלאה"ד)ג(:אנתואיה
ארוסיאהאצויהמהבהמב
יאמה"ד'סות)ד(:ידייא
םישדקרדסבד'וכואמעט
ךכלהד"אב)ה(:'וכו
:אתכסמהתוא]גלהעבק
ידכמםתהךירפדכד"אב)ו(
ךיראהלד"אב)ז(:'וכו
אלאה"ד)ח(:]דלונושלב
שורפלאכהאלאה"דוםלועל

:א"דה

ס"שהןוילג=
ןואגהלםילודגהםשרפסב
יאלוזאדודףסויםייח'הומ
דיברהםשבבתכ'שתואב
וניאריזנ'יפד)פיכאלמ
אהאואה"ד'סות:י"שרמ
ל"צ.שרפמארמגבוהאנ
ה"ד'סות:]בלשרפא
אל'וכהזכינירהרמואה
'טףדםירדננ"רןייע.ינהמ

:היהשכה"דא"ע

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

ל"רדשריפלאיחיר"רהו]א
אלארמאקןברקןינעלואל
ה"כוב"נ.תוקלמןינעל
א"עאףדריזנדימלשוריב
גףדםירדנב'סותהוהורכזו

:'וכד"מלאלאה"דבא"ע

םינויצותוהגה=
רוזנעצהינפלי"ופד]א
:ש"ארבו'סותבןכו,םיוג
)ןוילג(תלטלוטמבל"צ]ב
דנתבשפ"ערושימחרוא
היגמבוטםויתכאלמהו.א"ע
תאצללמגלרוסאש"דוע
יוארןיאשתלטלוטמב
רבדבבייחוניאאוהלבאהל
שארתכרבבז"יעכו,"ךכלה
רבדבתאצללמגלרוסאש"
אוהלבאהליוארוניאש
שי]ג:"ךכלהבייחוניא
וא.)מ"האב(ינהמוףיסוהל
תוביתהתוכיישןאכלש
יכריזניוהימלינהמו
קיזנאהאןייונכהרמא
וילעלוחלחיזפואחיזנוא
'סותבליגר"ומכ"ןושלהםלואו.)שארתכרב(ןוגכל"צ]ד:)רובדהףוסדע"םשבומכ"כ"חאקחומו.ןויצתראפת('וכו
היגהלשיץ"בעיהפ"ע]ז:)מ"האב(יכדל"צ]ו:)שארתכרב(אהףיסוהלשי]ה:"ןוגכ"ןושלהםוקמבםירדנוריזנ
:דועוש"שרושארתכרברפסוהרואןרקורושימחרואוט"יות'יעו.)סורדוטוניבר'סותוםירדנשיר'סותע"עו(םריכמ
ומכ"רחאןלהלל"צ"םישנבריזנהנשךכלו"]גי:)שארתכרב(עמשמדל"צ]בי:ןאכהגומאצמריזנימלשהו."ןויכ"קחומשארתכרבה]אי:)שארתכרב(רוזנישףיסוהלשי]י:)שארתכרב(ל"רלדל"צ]ט:)מ"האב(וניקתול"צ]ח
:)המלשתכאלמבה"כ(ריזנל"צ]זי:)היינתימלל"צ"ובתוכלולהיה"ךומסבןכו.המלשתכאלמבה"כ(אנתדל"צ]זט:)המלשתכאלמבה"כ(יתיימדל"צ]וט:)רמתשבד(ביתכהשאבםירדנל"צ]די:)י"הק("תלעבנה
ןיבדל"צ]אכ:בדומעבםינויצותוהגה'יעו,ח"בהתוהגהלשר"ופדבה"כו)"ןיתינתמברמולכ"ןבומז"פלו(םתהי"ופד.רושימחרואהיגהןכ]כ:)ןוילג(ב"עלךיישןאכמ]טי:תומביףוסהשמינפ'יעו,םרגדהיגמשארתכרבה]חי
ל"צ]זכ:)צ"פ(הירתבול"צ]וכ:)י"תכ(ט"מל"צ]הכ:)ק"משפ"עצ"פ(הזכינירהל"צ]דכ:)ק"משפ"עצ"פ(האנאהאדל"צ]גכ:)תצבוקמהטישלעיבצינפ(תינעתבאהאמל"צ]בכ:)שארתכרב,יזנכשאלאלצבר"גה(
,עבקיזנכשאלאלצבר"גהבןכו]גל:רושימחרוא'יע]בל:י"ופדבי"שרבאתילןכו]אל:י"ופדבי"שרבה"כו]ל:זקוספףוסבכםילהתלזמורותונתונעבורבו,ע"ואח]טכ:ונאיצארגהמלשףסויםהרבא]חכ:)צ"פ(אטישפד

:"לכרמאקוונושלךיראהל"'סותההיגממ"האבהו]דל:הזןיעכהגומרבכונינפל'סותבו."התואךכלה"י"ופדםיהיגמו



ריזנןושארקרפתוריזנייונכלכ ]ג[.ב

eֵרָפְמLןיִקיִלְדַמןיֵאשולאתאאנתהaְיֵרLָםדוק,הליחתב-א
):זמםש(הנשמבוניצמןכו.הקלדהלםייוארהתאשרפמש

הקליסשרחא,תבשברעבהרדקהתאןיִנְמBטהaַnֶ,תררבמש
ןיֵאשםימכחורזגהnֶַבe,המוחרומשלהצורוהריכהיבגלעמ
ןיֵאשולאתאאנתהLֵרָפְמÏ·.eםוחםיפיסומםהשןויכ,ןיִנְמBט
.םהבםינמוטשולאתאשרפמשםדוק,הליחתב-אLָיֵרaְןיִנְמBט
הזיאב-הָאְצBיdָניֵאהnֶַבeהָאְצBיהMִָאהaַnֶ,).זנםש(ונינשןכו
הזיאבותבשבםיברהתושרלתאצלהשאלרתומםיטישכת
אֵצzֵאGשולאתאאנתהLֵרָפְמÏ‚,eתאצלהרוסאםיטישכת

האצוישולאתאשרפמשםדוק,הליחתב-אLָיֵרaְ,םהבהMִָאה
ריכזהשןידהתאשרפלוםידקהלאנתהלשוכרדשאצמנ.םהב
ןאכהנשמההזםעטמו,וירבדתליחתתאשרפמשםדוק,הנורחאב

.תודיןידתאהליחתתשרפמ

:ובוליחתהשרדסהיפלתושרפמשתורחאתוינשממהשקמארמגה
ןידהתאהליחתשרפלאנתהלשוכרדיכו,ארמגהתלאוש
תבשבהָאְצBיהָמֵהaְהaַnֶ,):אנםש(ןַנְתָהְו,הנורחאבריכזהש
,אנתהLֵרָפְמÏ„,eהָאְצBיdָניֵאהnֶַבe,אשמםושמהזבןיאו
וניאו,הליחתב-אLָיֵרaְ'וכולָמbָאֵצBי,האצויהמהבהמב
אבבתכסמבוניצמןכו.הנורחאבהנששהמתאשרפלםידקמ
םישרויששי-ןיִליִחְנַמeןיִלֲחBנLֵי,השוריןידןינעל).חק(ארתב
ותומיםהםאםנוממתאםהלםישירומןכו,ותמשםהיבורקתא

-ןיִלֲחBנששיו,‰Ïהזתאהזםילחונםהינששונייהד,הליחת
שיו,ÏÂםהלםישירומאלו-ןיִליִחְנַמאGְו,םהיבורקתאםישרוי
שיו,ÏÊםתואםישרויןיאו-ןיִלֲחBנאGְו,םהיבורקלןיִליִחְנַמש
תאאנתהLֵרָפְמÏÁ,eםיבורקםהשףאןיִליִחְנַמאGְוןיִלֲחBנאGש
רכזנהרדסהיפכו,הליחתב-אLָיֵרaְןיִליִחְנַמeןיִלֲחBנשleֵא
שרפלליחתהלאנתהלשוכרדןיאש,אצמנ.הנשמהתליחתב
תרזוחןכםאו,ובליחתהשרדסהיפלשרפמאלא,םייסשןכיהמ
םדוקתודישריפוהנשמהרדסמהנישאנתהעודמהלאשה

.םייוניכ

:רחאץוריתתצרתמו,םדוקהץוריתהמהבתרזוחארמגה
הנושםימעפלאנתהתמאב-יִכָהיֵנָתְויִכָהיֵנzָםָלBעְל,אlֶָא
,ובםייסשהמתאראבלםידקמםימעפלו,ובליחתהשרדסהיפל
ןינעל-םָתָהאlֶָא,הזרדסספתהמלםעטשיםוקמלכבו
אָרqeיִאcְןויכ,השאהתאיציו,הנמטה,תבשתורנתקלדה

cְְפַנLֵיdהeוילערומחוםדאההשעמביולתהרוסיאאוהש-א
שרפלאנתהםידקמ-אLָיֵרdaְיLְֵפַנcְאָרqeיִאLֵרָפְמןכל,רתוי
המ,רתומהןפואהתאשרפמשינפלרוסאהןפואהתאהליחת
-אָרqeיִאcְ,האצויןיאהמבוהאצויהמבהָמֵהaְיbַaֵלןכןיאש
יֵדיiְַא,ותמהבתתיבשלעהווצמהםדאהלעלחהרוסיאהש

aְההָמֵהeאcְךכיפל,אבאוההמהבההשעמידילע-יֵתָא
.ÏËהליחתרתיההדצתא-אLָיֵרaְאָריzֵיֶהאנתהLֵרָפְמ

Ï·.לשבתהלףיסומוםהמםמחתמאוהלישבתהתאםהבםינמוטםאשםירבדשי,
םירבדשיו.לבהףיסומהרבדםיארקנולאםירבדו,דועודיסוחלמלבזתפגןוגכ
,םהמלשבתהלףיסומוניאךאותומימחבראשנאוהלישבתהתאםהבםינמוטםאש
םיארקנולאםירבדו,דועותוסכוןיכומםיגזןוגכ,ןנטצהלמותואםיענומםהאלא
תבשברעבלבהףיסומהרבדבןימטהלרתומןידהרקיעמ.לבהףיסומוניאשרבד
לבא.תבשבשאהיבגלעןיהשמירהש,תבשבןומטלישבתהראשיוםוידועבמ
לישבתהתאןימטיאמשהריזג,םוידועבמלבהףיסומהרבדבןימטהלםימכחורסא
,ולושיברהמלידכךשחתשמםילחגבתותחלאוביו,תלחגובשיש]םחרפא-[ץמרב
לבהםיפיסומםירבדהזיאתשרפמוזהנשמו.)י"שרתסריגכו:דל(תבשבראובמכ
םהבןימטהלרתומולבהםיפיסומםניאםירבדהזיאו,םוידועבמםהבןימטהלרוסאו
םוידועבמ
Ï‚.תושרלתבשבובתאצלתרתומוהישובלממדחאכאוהטישכתלכאתיירואדמ
הדיבםלטתאמששושחלשישםיטישכתשבלתאלשורזגםימכחשאלא,םיברה
ובתאצלםימכחורסאשלכש):דסתבש(בררמאו.םיברהתושרבתומאעבראםריבעתו
םיברהתושרלםגובאצתוךכבליגרתאמשרצחלםגובתאצלרוסא,םיברהתושרל
.]רצחבוריתהשתירכנהאפולובכדבלמ[
Ï„.נָיןַעַמְל')ביגכתומש(רמאנש,תבשבותמהבתתיבשלעהווצמםדאeַחLBְרE
ראשותופועלןידהאוהו[תבשבחונתלארשיתמהבםגשהרותההריהזהש,'Eֶּרמֲחַו
,םדאלשובלמומכוהלטישכתכאוההמהבהתרימשלךרצנשרבדלכו,]םייחילעב
הרימשאוהשרבדואובתרמתשמהמהבהןיאשרבדלבא.ובתאצלהמהבלרתומו

.ובתאצלהרוסאואשמכאוהירה,המהבלהריתי
Ï‰.ונבלויסכנתאשירומבאהתמשכו,םינבאלבןבהתמשכונבתאשרוישבאהןוגכ.
ÏÂ.לעבהןכו.ומאלשירומוניאתמאוהםאךא,התמשכומאתאשרוישןבהןוגכ
.הלשירומוניאוותשאתאשרוי
ÏÊ.הניאוהלעבלהשירומשהשאהןכו,םתשרויהניאלבאהינבלהשירומשהשאהןוגכ
.ותשרוי
ÏÁ.באהיבורקלםירזוחויסכנדחאלכש,באהןמאלוםאהןמםיחאונייה.
ÏË.השעמתמחמוילעלחהרוסיאמרתויויניעברומחומצעםדאהלעלחשרוסיאש
ןיאהמהבשבתכ,)ן"בירתהגההאר,אלאה"ד(שרפמהו.)אלאה"ד(ש"אר.ותמהב
רוסיאאוהאלא,תבשירוסיאראשכגגושבתאטחודיזמבהליקסותבייחמהתאיצי
תדדמנותולקוארבדהתרמוחשעמשמו.הליוארוניאשרבדבותמהבהאצישלק
לעהשקהשהשמלהארפסבהארו.וילערבועהלעהרותההליטהששנועהיפל
םהבןיאוםהןנברדמםלוכ,השאהתאיציוןיקילדמהמבוןינמוטהמבירהש,וירבד
שריפןכלו.אתירואדמאוהשםהמהרומחותמהבתתיבשהברדאו,ללכהרותרוסיא
,שדוחמהרוסיאהתאהליחתהנשאנתה,םירפוסירבדמרוסיאםהשןויכולאלכבש
אוההמהליחתאנתהשרפמ,הרותבבותכהרוסיאשאשמבהמהבהתאיציבלבא
.התרימשךרוצ
אוהםדאהלערוסיאהורחאמש,ךפיהלשריפלאירזעוניברםשבתצבוקמהטישבו
חתפךכלואוהשודיחרתיההשאצמנ,ןינעלכברוסאלונלהיהיואר,המהבהתמחמ
.הליחתובאנתה

.




