
.בםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

.רpֵַהרBאְלץֵמָחֶהתֶאןיִקְדaBרNָָעהָעaְָרַאְלא
kָקָמלBםLֶןיִסיִנְכַמןיֵאaBיִרָצןיֵאץֵמָחC
aְהָקיִד.eַבnָרְמָא]אהeב'LeרBתaַnְַרzֵקָמ,ףBם
LֶnַןיִסיִנְכaBץֵמָח.aֵתיLַnַאיאBםיִרְמ,Lְzֵי
LeרBלַעתtְיֵנkַָהלnְַרzֵף.eִהתיֵבlֵאלBםיִרְמ,
LְzֵיLeרBציִחַהתBנBתLֶיְלֶעָהןֵהBנBת:
הָדeהְיבַרְו°,יֵהְגַנרַמָאאָנeהבַר.רBאיאַמ'מג
יֵהְגַנרַמָאcְןאַמzָC,cְְעַדאָקְלָסאָק.יֵליֵלרַמָא
,יִביִתיֵמ.nָLַמיֵליֵליֵליֵלרַמָאcְןאַמnָL,eַמיֵהְגַנ
רBאאָמְלַא;'eחLelְםיLִָנֲאָהְורBארֶקaַֹה')א
'רBארֶקaַֹה',רֶקaֹרBאָהביִתkְיִמ.אeהאָמָמְי
kְביִת,kְןאַמcְהְיבַרְדִכְו.רַהְנאָרְפַצרַמָאeהָד
םָלBעְל)א,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָאcְ.בַררַמָא
,יִביִתיֵמ.'בBטיִכ'aְאֵצֵיְו'בBטיִכ'aְםָדָאסֵנkִָי
אָמָמְירBאאָמְלַא;'LֶמLָחַרְזִירֶקaֹרBאְכe')ב
,ביִתkְ'רֶקaֹרBאְכe',רֶקaֹרBאביִתkְיִמ.אeה
ןיֵעkְהfֶַהםָלBעaָרֶקaֹרBאְכe,רַמָאָקיִכָהְו
,יִביִתיֵמ.אaַָהםָלBעָלםיִקיvַcִַלLֶמLֶתַחיִרְז
אָמָמְירBאאָמְלַא;'םBירBאָלםיִהGֱאאָרְקiִַו')ג
אlֶָא.םBיBאָרְקאָבeריִאnֵַל)ב,רַמָאָקיִכָה.אeה
אָרָקאָבCeיLְִחnַַל,'הָלְיָלאָרָקLֶCחַלְו',הzַָעֵמ
אָמָמְיםיִבָכkBַהתאֵצדַעcְןָלאָמיְיַקאָהְו,הָלְיָל
אָרBהְנִלאָנָמֲחַרdיֵיְרַק,רַמָאָקיִכָהאlֶָא.אeה
eַפwְיֵדdַאnִיֵיְרַקְו,אָמָמיִדאָתְוְצdאָנָמֲחַר
,יִביִתיֵמ.הָלְיַלְדאָתְוְצnִַאdיֵדwְַפeאָכLBֲחַל
אָתְרBארBאאָמְלַא;'רBאיֵבְכkBלekָהeלְלַה')ד
.םיִריִאnְַהםיִבָכkBלekָהeלְלַה,רַמָאָקיִכָה.אeה
eעָבְדאeהםיִריִאnְַהםיִבָכkB,הzַָעֵמאlֶָא
Lַaeיֵח,LֶאָלןיִריִאְמןָניֵאaָעeLַaeאָהְו,יֵח
kְלְלַה')הביִתeהekֶָא.'ויָאָבְצלlָל"מקאָהא,
cְאBרcְכBַנםיִבָכnֵאיBהרeאָקְפָניאַמְל.)גא
,רBאָהןִמרֵדpBַה]א,]בןַנְתcִ.רBאָהןִמרֵדBנְל,pָdיִמ
םeקָירBאָל')ו,יִביִתיֵמ.םיִבָכkBלLֶןָרBאaְרeסָא
;'בbַpַָכיִהְיהָלְיlַַבe,ןBיְבֶאְויִנָעלָטְקִיַחֵצBר

אָה

Lֵרָפְמ):זףcַ(אָרָמaַbְ.רpֵַהרBאְל:]גןַניִסְרbָרNָָעהָעaְָרַאְלרBא
:'אֵצnִָילַב'ְבe'הֶאָרֵילַב'aְויָלָערBבֲעַיאLֶH.ןיִקְדaB:אָמְעַט

eַבnָרְמָאהe.ַקְלnָןaְןיִתיִנְתַמ:LְzֵיLeרBת.LִֶבָחלiBַהתqְדeרBת
aְְרַמzֵףLֶיִרָצןִיַילCְבִלcBקaֵיֵרֲחַא.םֶהיֵניLֶנְרַמָאekָקָמלBםLֶןיֵא
,קcBְבִלCיִרָצןיֵאץֵמָחaBןיִסיִנְכַמ
eרְמָאאL,Gֵרָפְמe.ןָקְדָבְלeכְרְצeההָמָל
ןBגkְ,ץֵמָחaBןיִסיִנְכLֶnַףzְֵרַמaְאlֶָא
,BנָחְלLeְלןִיַיnֶpeִמקzַtְֵסLֶnִףzְֵרַמ
eםיִמָעְפLֶַהMַnָLעBזְמִלדֵמBןִיַיג
eִפzBaְדָיB,eְכLֶַהiַןִיkַָלסָנְכִנהֶלnְַרzֵף
לkָיֵנtְלַעתBרLeיLְzֵ:ןִיַיאיִבָהְל
יאַמLֵרָפְמ):חףcַ(אָרָמaַbְ.ףzְֵרnַַה
.'eכתBנBציִחַהתBרLeיLְzֵ:איִה
אָקג"ה'מג:)םLָ(אָרָמLaַbְֵרָפְמ
יֵהְגַניֵהְגַנרַמָאcְןאַמzָCְעַדאָקְלָס
:ד"ילLֶתיִרֲחLַרַחMַַהריִאnָL.kְLֶiַָמ
,'יִסְרָגאָלnָLַמיֵליֵליֵליֵלרַמָאcְןאַמ
cְַואָהcַהיֵליֵליאeַמאnָL:'ַהaֹרֶק
,רBאeניְיַהcְרֶקaַֹלְו,ק"הcְד"סק.'רBא
kְלBרַמLֶMְמBאBָנֲאָה,רLִםיLelְחe:
רBאָלְועַמLְzְִלcְ.רֶקaֹרBאָהביִתkְיִמ
cְניְיַהeaֹרֶק,cְליֵצְמיִתBרַמcְאBרLֵם
cָהרָבeַליֵרָקְואaֹארֶקBַה':רaֹארֶקBר'
kְא'יאַה.ביִתBואָל'רLֵםcָהרָבeא,
,eחLelְםיLִָנֲאָהְוריִאֵהרֶקaַֹהאlֶָא
kְןאַמcְרַהְנאָרְפַצרַמָא,eְרַדיִפְלkB
,ףֵסBייֵחֲאֵמץֶרֶאCֶרcֶבeתkַָהEְדnֶיִל
LְֶמִהzִניeדַעLֶַהריִאֵהnִחָרְז,kִבַרְד
רָבcָםLֵאeהLֶ'רBא'לָבֲא,הָדeהְי
אֵצiBַה.'בBטיִכ'aְ:הָלְיַלאlֶָאBניֵא
דBעaְןBלָמתיֵבְלתיִבְרַעסֵנkִָיCֶרcֶַל
דַעןיzְִמַירָחָמְלe,תַחַרBזהnַָחַה
רBאָהB;LֶלבBטזָאְו,אֵצֵיְוהnַָחַהץֵנָה
הַמe.'בBטיkִ'רBאaָרַמֱאB,LֶpֶלבBט
יֵנtְִמeתiBַחַהיֵנtְִמ°,BתָבBטאיִה
אLְzַָה.'רֶקaֹרBאְכe':)דםיִטְסlִַה
רַמָאָקיִכָהְו,אeהרָבcָםcְLֵןָלעַמLְַמ
cָדִו,eאְכBהֶזרcְניְיַהeaֹרֶק,kֵחַרְזִין
LֶֶמLַלvַcִםיִקי,LֶiֵאְצeעָלןָתָליֵפֲאֵמBםָל
םeLֵניְיַהcְ.רֶקaֹרBאביִתkְיִמ:אaַָה
cָאאָמיֵנְו,רָבBהרeאaֹחַרְזִיןֵכְורֶק
LֶֶמL:'eאְכBרaֹרֶק'kְהֶזןיֵאְו.ביִתLֵם
cֶָא,רָבlָאkְריִאֵמLֶלaֹחַרְזִירֶקLֶֶמL.
kְLֶnַַהליִחְתaֹריִאָהְלרֶקaָעBַהםָלfֶה,
,]דרַחMַַהתBלֲעaַ,לֵפָאְוLֵCָחאeהְו
הֶיְהzִויLְָכַעלLLֶֶמMֶַהתַחיִרְזdkִַגBנ
יִפְל,אֹבָלדיִתָעֶלםיִקיvַcִַלהָעdLָָתBא
LֶiְאאֵהBַחַהרnָהbָדBיִפֲאַו,דֹאְמלle
הnַָחַהץֵנָהkְריִאָיLֶlָdרַחMַַהתBלֲע
LְֶכַעלLַָל:ויnֵריִאeאָרְקאָבBיBם.
'רBא'יאַהְו.ריִאָהְלליִחְתLֶnַהָעMִָמ
.ןָלאָמיְיַקאָהְו:אeהרָבcָםLֵואָל
aִLְְעַמzַָקאnָאָתיְיcִכָרְבBַהתאֵצדַע:)התkBאָמָמְיםיִבָכ.kְביִתְכִד
ץיֵרzָ.אlֶָא:)דהָיְמֶחְנ(אָרְזֶעcְ'םיִבָכkBַהתאֵצדַעְורַחMַַהתBלֲעֵמ'
אeהםLֵתַאיִרְקואָל'אָרְקiִַו'יאַה.'eכאָרBהְנִלאָנָמֲחַרdֵיְרַק:יִכָה
cְאָמיֵתLֶwָתֶאאָרLֵאָהםBירBֶא,םlַָלאָרָקאaְַההָאיִרnְהָריִא
LֶaָהֵמאָרBבְלהֵטֲעַמדeLBו(:eַפwְיֵדdַאnִִצ.אָמָמיִדאָתְוְצeָהeְלLַnֵL
aַiBחַלְו,םBLֶCִצeְָלהLַnֵLaַlַאָרָק'.הָלְי',kְֶלֶמCLֶwְָבַעְלאָרcBLֶiָאֹב
םיִבָכkBםָלBעְל.אeהרBאיnֵַנםיִבָכkBרBאcְל"מקאָה:ויָנָפְל
טַקְנִדאָה,אָלןיִריִאְמןָניֵאLֶאָהCָלאָיLְַקאָקְדe,רַמָאָקםיִריִאnְַה
'kBאיֵבְכBעַמְלואָל'רeיֵטkBםיִבָכLֶןיִריִאְמןָניֵא,cְלָכkBֵיםיִבָכL
יeרָקםיִבָכkBרBאcְןַניִעְמLְַאאָרְקe,יִדיִמיֵטeעַמְלאkָיֵלְורBאםֶהָל
:םיִבָכkBלLֶןָרBאaְרֵסָאLֶiֵרBאָהןִמהָאָנֲהרֵדBנְלpָdיִמאָקְפָנְו,רBא

רַמָאָקcְִמ

ויָלָערBבֲעַלאLֶH,ה"פ.ץֵמָחֶהתֶאןיִקְדaBרNָָעהָעaְָרַאְלרBא
aְ'הֶאָרֵילַב'e'ִילַבnָָקְו.'אֵצLֶי"ִרְלה,kֵןָויcְיִרָצCaִיheל,kִרַמָאְד

aַbְָמ')cַַה):וףaBיִרָצקֵדCLֶiְַבhֵל,eִמcְאBאָתיְיַרaְיִבheלaְַסאָמְלָעbִזי(,
לheיִבaְיbִַסcְג"עאcְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו.)חלָלkְהָקיִדaְםיִמָכֲחeכיִרְצִהיאnַַא

aְריִמְחֶה,אָמְלָעeְבִלםיִמָכֲחcBץֵמָחק
eרֲעַבְלB,°LֶHלְכָאְלאֹבָיאB.ַמןֵכְוLְעַמ
יֵמaִLְרkִkָ,אָבָריֵעָבcְ,):יףcַ(ןnַָקְל
לֵפָנcְןיִנְמיִזאָמְלִדBא,'eכְוהָרBק
ןאekָריִמְחֶהLֶםַעhַַהְו.dיֵלְכיֵמְליֵתָאְו
אLֶHהָאָנֲהיֵרqeיִארָאaִLְִמיֵפְט
רezָמץֵמָחcְםMeִמ,םָרֲעַבְלeכיִרְצִה
kַָהלMְָוהָנGקַררַסֱאֶנאaַtֶהאָלְו,חַס[

aְיִמיִליִדpֵיd,kִַקְלרַמָאְדnָן)cַאיף.(.
יֵאְלִכְוהָלְרָעְובָלָחaְרNָָבְליֵמָדאָלְו
.םָלBערqeיִאגֵהBנםָרqeיִאLֶ,םֶרkֶַה
.]ויֵניִרֲחַאְליִרdLְיֵרqeיִאיnֵַנריִזָנְו)ט
aBהָריִמְחֶהLֶץֵמָחיֵנאLָ,יnֵַניִא
zBבֲעַלהָרBרaְ'הֶאָרֵילַב'e'ִילַבnָאֵצ',
leיִפֲאBרֲעַבְלeקcBְבִלםיִמָכֲחeריִמְחֶה
יֵתָאאָמְליcִםMeִמBלhְיִבְדאָכיֵה
יִפְלleיִפֲאcַ,א"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו.dיֵלְכיֵמְל
םיִמָכֲחeריִמְחֶהcְל"צןBרֲחַאָהםַעַט
aְיִפֲא,ץֵמָחלָכleaְנץֵמָחeְקLֶיֵדְילַעְוה
zַרֲעBלַעףַא,תֶבbַבcְיֵלkָא'aַהֶאָרֵיל'
.).במףcַ(ןיִרְבBעleֵאLיֵרaְת"ר'יֵפְל
cְירַמָאאָה(NִאיeִירOָניְיַהְו,ףֵרe
אkָיִאְו,םָתָהחַכBמְדkִהLְֶקeנץֵמָח
רeמbָץֵמָחןLֶkֵלָכcְםָתָהיnֵַנד"מְל
רeסָאcְעַמLְַמ,תֶבBרֲעzַיֵדְילַע
יאnַַא,BתBהLְַהְלרezָמיִאB;cְתBהLְַהְל
חַסtֶַהרַחַאדַעBתBאהֶהLְַי,ףֵרOִָי
אָלcְ,הָדeהְייaִַרְלleיִפֲארezָמאֵהיִו
אlֶָאחַסtֶַהרַחַאץֵמָחהָדeהְייaִַררַסָא
aְץֵמָחbָמeר,cְיִאkָאzְתְליֵאָרְקאָתָלBC
ןnַָקְל(pBַמְזרַחַאְלpBeַמְזיֵנְפִלְוpBַמְז
cַלָבֲא;):חכףaְנeְקLֶה,cְיֵלkֶָאאlָדַחא

:הֶדBמהָדeהְייaִַרleיִפֲא,אָרְק

.'eכְויֵהְגַנד"מzָCְעַדאָקְלָסאָק
ןאַמםMeִמאlֶָאד"סקטַקְנאָל

cְיֵהְגַנרַמָא,cְַאְו,יִכָהיֵאָקאָלbַב
םMeִמnָL,eַמיֵליֵליnֵַנטַקְנdיֵחְרBא

:םיִרָפqְַהLַaֵLְלןיֵאיִכָה

יאnַַאיֵאָקאָל.הָדeהְיבַרְדִכְו
cְִמLַpֵיkִאָרְפַצרַמָאְד

,איִהLָdְפַניtֵַאaְאָתlְיִמאlֶָא,רַהְנ
eֵרָפְמLִההָמLְנָעיִמeַהtָסeע"כְלק:

קֶרֶפְבcִ,י"ִררֵמBא.'בBטיִכ'aְסֵנkִָי
עַמLְַמ):םLְָו.סףcַ(סֵנkBַה

cְִמיֵוָהםַעַטMeַמםfִַמְד,ןיִקיtִיֵלקיd
,)כ'BתיaֵחַתtִֶמLיִאeאְצֵתאH'ִמםָתָה
eִמאָרְקMeַמםfִריִהְזַמאָקןיִקי,
cְַמtְיִמןַניִקpֵיdםָתָהkֵןָויLֶpִיzְַרןLeת

יִכ'aְאֵצLֶiֵרֵהfָיִלCיִרָצםָדָאBריִעֵמleיִפֲא,הֶזיִפְלe'.eכְותיִחnַLְַל
טַקְניִמְלאָרָמְגִדאָחְרBאcְםMeִמeניְיַה,הlִָחzְהָסיִנkְטַקְנִדאָהְו.'בBט
,).אכףcַ(ןיtַqִןיBNִעקֶרֶפaְדֵרBיְוסtֵַטְמeהֶלBעְוסtֵַטְמBמkְ,יִכָה
cִִלֲעטַקְנiָהzְִחlָה;eֶפְב'aַnֶןיִקיִלְדַמה)cַדלף:(,aֵַהןיMְָמLBתkְףֶרֶה
]זdָפeגהLָָרְדאָההָדeהְיבַרLיֵרָדאָה,הLֶָקְו.אֵצBיהֶזְוסָנְכִנהֶז,ןִיַע

רֵמBאְו.):םLְָו.סףcַ(סֵנkBַהקֶרֶפe'aְאְצֵתאcְ'Gאָניִרֲחַאאָרwְִמ
אָכיֵה'יִפֲאַותֶרֶחַאריִעְלCיִרָצ'רBארֶקaַֹה'.יֵאָרְקיֵרzְיִכיִרְצcִ,]חא"Lְaַָר
יֵנtְִמםַעhַַהְו,)לא"יeוֲהcַףֵסBייֵחֲאןBגkְ,ןיִקיfִַמְלLַחיֵמְלאkָיֵלְד

:ןיִקיnַfִַהיֵנtְִמB,eריִעְלCיִרְטְציִא'eאְצֵתאcְ'Gאָרְקe;םיִתָחtְַה

eאְכBרaֹרֶקaָעBַהםָלfֶה.tֵת"ר'י,cְניְיַהeַהיִצֲחדַעiBם.kִמְדBחַכ
aְקֶרֶפzִָנדיִמLְטָח)cַחנף.(cְדַעLֵLLָעBאָרְקִנתaֹרֶק.kְןיֵע

:אֹבָלדיִתָעֶלםיִקיvַcִַל,הnַָחַהץֵנָהeניְיַהL,cְֶמMֶַהתַחיִרְזתlִַחzְהֶיְהִיהֶז

ב"פףBסaְןַניִקqְַמcְםMeִמ,אָמָמְיםיִבָכkBַהתאֵצדַעcְאָרָמbְַלdיֵלאָטיLְִפcִ,י"ִררֵמBא.אeהאָמָמְיםיִבָכkBַהתאֵצדַעןָלאָמיְיַקאָהְו
cִיִגְמlָה)cַכף:(cְלֲעֵמBַהתMַירַחBהםeא,cִנְחַנֲאַו')מביִתְכeעBNִםיaַnְלֲעֵמהָכאָלBַהתMַַהתאֵצדַערַחkBאְו,'םיִבָכBנָלהָיָהְו')נרֵמeַהlַהָלְי

רַמָאָקcְ,).הלְו:דלףcַ(ןיִקיִלְדַמהaַnֶקֶרֶפcְיֵאpַָתְלאָרְקאeהַהֵמהLֶָקאGְו.אeהםBיםיִבָכkBַהתאֵצדַעcְחַכBמיnֵַנםָתָהֵמe;'הָכאָלְמםiBַהְורָמLְִמ
תאֵציֵנְפִלהָלBדְגהָעLָהֶאְרpִַהיִפְלאeהLֶ,ליִמיֵקְלֶחיֵנLְםָתָהרַמָאcְןאַמְלאkָיִאְו,ןיִמיcְִאַמחָרְזִמיֵנLֶtְןַמְזלkָהnַָחַהעַקMֶzִLְִמהָדeהְייaִַר
:םיִנBניaֵאlֶָא,הָלְיaַlַןיִאְרpִַהםיpִַטְקםיִבָכkBאGְו,םaַiBןיִאְרpִַהםיִלBדbְםיִבָכkBאG,)סםָתָהןַניִרְמָאְדkִ,םיִבָכkBַהתאֵצaְןיִאיִקeaְנָאןיֵאcְ;םיִבָכkBַה

kְַה]טןַנְתִדpBאָהןִמרֵדBהיִמ.רeְלִדאָכיֵהLBןaְניֵאםָדָאיֵנBkְִלLBַהןnְִלרַחַאןַניִלְזָא,אָרְקLBןaְםָדָאיֵנ.kִןַניִרְמָאְדaַןיִכָרֲע)cַטיף:(
bַaֵאָהיBִמרֵמLְִמ,יַלָעיִדָילַקcְאBיִקאָתיְיַרaBתֶרkelָd,aִַהםיִרָדְנlֵCְלרַחַאLBןaְםָדָאיֵנ,cְניְיַהeַאָהדַעvִעלי(:
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ב

רBאאָמְלַא,'בbַpַָכיִהְיהָלְיlַַבe'רַמָאָקcְִמאָה
CָלאָטיtְLִיִא,רַמָאָקיִכָהםָתָה.אeהאָמָמְי
אeהַחֵצBר,יֵתָאָקתLBָפpְַאcְאָרBהְנkִאָתlְיִמ
אָתlְיִמCָלאָקtְַסְמיִאְו;LBְפַנBaְליvִַהְלןzַיִנְו
kְיִהְי,אָיְליֵלaְיֶניֵעEkַbַpְָובGיִנאzַַהְלןvִליB
aְְפַנLB.ְחֶי')א,יִביִתיֵמLְכekBִניֵבְכLְtB,אְלוַקְיBר
וַקְי'רַמָאָקcְִמ;'רַחLָיtֵַעְפַעaְהֶאְרִילַאְו,ןִיַאָו
טָליֵמםָתָה.אeהאָמָמְירBאאָמְלַא,'ןִיַאָורBאְל
,רַמָא.dיֵלfַָמְלבiBִאdיֵלטיֵיָלאָקְדאeה
אָלְואָרBהְנִלאָרְבCbַַהdֵיtְַציִלcְאָוֲעַראֵהְי
,יִנֵפLeְיLֶCחCַארַמBאָו')ב,יִביִתיֵמ.dיֵחLְkְיִל
.אeהאָמָמְירBאאָמְלַא;'יִנֵדֲעaַרBאהָלְיַלְו
LֶCחCַאיzְִרַמָאיִנֲא,דִוcָרַמָאָקיִכָהםָתָה
ויLְָכַע;םBיְלהֶמcBאeהLֶ,ב"הועָליִנֵפLeְי
רBא,הָלְיַלְלהֶמBדאeהLֶ,הfֶַהםָלBעָה)א
aַַר)ב,יִביִתיֵמ.יִנֵדֲעaִהְייeאהָדBרֵמ,aBןיִקְד
,תיִרֲחLַרNָָעהָעaְָרַאְבe,רNָָע]אהָעaְָרַאְלרBא
eִבLְַהתַעaִעיeִמ;רcְַררַמָאָקaִהְייeהָדaBןיִקְד
,תיִרֲחLַרNָָעהָעaְָרַאְבeרNָָעהָעaְָרַארBא
,יִביִתיֵמ.מ"ש.אeהאָתְרBארBאאָמְלַא
תיNִiֲַעaַרeסָארNָָעהָעaְָרַאיַתָמיֵאֵמ)ג
תַעMְִמ,רֵמBאבֹקֲעַיןaֶרֶזֶעיִלֱאיaִַר.הָכאָלְמ
.הnַָחַהץֵנָהתַעMְִמא,רֵמBאהָדeהְייaִַר.רBאָה
,הָדeהְייaִַרְלבֹקֲעַיןaֶרֶזֶעיִלֱאיaִַרdיֵלרַמָא
תיNִiֲַעaַרeסָאBתָצְקLֶnִםBיeניִצָמןָכיֵהיִכְו
.הָכאָלְמתיNִiֲַעaַרezָמBתָצְקִמeהָכאָלְמ
רezָמBתָצְקLֶnִ,ַחיִכBיBמְצַעאeה,dיֵלרַמָא
aַץֵמָחתַליִכֲאeתָצְקִמBסָאeרaַץֵמָחתַליִכֲא.
,הnַָחַהץֵנָהתַעMְִמהָדeהְייaִַררַמָאָקcְִמ
.אeהאָתְרBאבֹקֲעַיןaֶא"ררַמָאָקcְרBאאָמְלַא
רַמָאָקcְ,יִכָהיִא.רַחMַַהדneַע,רBאיאַמ,אָל
תיNִiֲַעaַרezָמBתָצְקLֶnִםBיeניִצָמןָכיֵהdיֵל
,הָכאָלְמתיNִiֲַעaַרeסָאBתָצְקִמeהָכאָלְמ
אָקcְהָלְיַלאkָיִאאָה,dיLְֵפַנְלeהיִאאָמיֵנ)ד
Lָא"ר.יֵרaֶק"הבֹקֲעַין,aִLְיִדיִדְלאָמָל,
,אָיְליֵלְלאָמָמְיןיaֵןָנaַָריִגְלtָאָקcְאָנְחLְkַַא

cִה]בןַנְת(bַaֵיzִַצתיִנֲעaeאיַתָמדַעב,רBְולֵכLBדַע,הֶתLֶiַַעהֶלֲעneד
.רֶבbֶַהתBרְקדַע,רֵמBאןBעְמLִ]גיaִַר.בֹקֲעַיןaֶרֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִ.רַחMַַה
אeהdיֵלרַמָא.ןָנaַָרdיaֵיִגְלָפdcְיֵפeגאָמָמְיאָנְחLְkַַאאָכיֵה,Cָדיִדְלאlֶָא
.ץֵמָחתַליִכֲאaַרeסָאBתָצְקִמeץֵמָחתַליִכֲאaַרezָמBתָצְקLֶnִַחיִכBיBמְצַע
Lַtִיֵלרַמָאָקריdַרaִהְייeיֵלרַמָאָקיִכָה.א"רְלהָדdַרaִָלאָניֵמָא,רֶזֶעיִלֱאיC
אָנָמֲחַררַסֲאאָכָהדַעcְ,אָתיְיַרBאcְץֵמָחיִלתַרְמָאzְַאְו,ןָנaַָרcְהָכאָלְמאָנֲא
דeבֲעַדאeההָקָחְרַה,Cָדיִאְו.ןָנaַָרcְתBעC,Lָָדיִאְו.אָנָמֲחַראָרLְאָכָהדַעְו
הָאְרLֶpִשֶדֹחַהלַעאlֶָאתBאOeַמןיִאיOִַמןיֵא)ו,יִביִתיֵמ.אָתיְיַרBאְדִלןָנaַָר
aִַמְזpBַקְלcְLB.ַמיַתָמיֵאְוOִַמןיִאיOeאBאְל,תBִערaeרB.אאָמְלַאBארBאָתְר
הָרBאְל,ַחaְֵזnִַהלַעביִרְקַמeהָלְיlַַהלkָדֵמBעהָיָהג)ז,יִביִתיֵמ.מ"ש.אeה
,אָרְטeזרַמ]דיִביִתיֵמ.יֵנאLָהָרBא.יaִַריֵרְבcִ.םִיַלְגַרְוםִיַדָיceLיִקןeעָט
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,אeהאָמָמְיאָרְקdcִיLֵיֵרcְ'רBא'cְלָלkְִמ.'בbַpַָכיִהְיהָלְיlַַבe'רַמָאָקcְִמ
םיִכָרcְַהםֵאaְַחֵצBרדֵמBע,םיִכְלBהםיִכָרְדיֵרְבBעkְLֶ,םaַiB,רַמָאָקיִכָהְו
םיaָzִרzBְחַלבpַָגkְהNֲֶעַנאeההָלְיlַַבe,םָנBמָמתֶאלֵטBנְוןָגְרBהְו
תֶרzְֶחaַnַאaַָהלַעתLeְרהָרEzBְלהָנְתMֶpָהַמ.רַמָאָקיִכָה:בBנְגִלְו

םִא')בכתBמLְ(ביִתְכִדB,kְגְרָהְל
aַnְַחzִֶיתֶרnַָהאֵצbַpָהְובekָתֵמָוה
רָבcַָהEְלרeרaָםִא,'םיִמBcָלןיֵא
kָאBרLֶהeאaָָפְניֵקְסִעלַעאLBת,
cְניְיַהekָחםָדָאלeַהלַעבָאֵמץaֵן
BבֲהBאאeהaBLֶריaBLֶnַkִאֵצiBַכְו
לַעaַהָיָהםִא,םָדָאלkָרָאLְלָבֲא,דֹאְמ
,BנBמָמnֶpeִמליvִַהְלcBְגֶנkְדֵמBעןBמnַָה
ןzַיִנְו,אeהַחֵצBר,BגְרBהְוויָלָעדֵמBעהֶז
לַעaַתֶאליvִַהְלםֵדwBַהלָכְלתLeְר
.תֶרzְֶחaַnַאaָלLBLְֶפַנaְןBמnַָה
eַבlַַסְמםִא,הָלְיtְָלאָקCkְהָלְיַל,kְגBן
Lֶא]הֶז[םָדָאBְבַהE,LֶהeיִבָאאE
cBְגֶנkְדֵמBעָתיִיָהםִאְו,Eיֶלָעויָמֲחַרְו
Eיֶניֵעaְיִהְי,EְגֶרBהBניֵאEְנBמָמליvִַהְל
kַbַpְָובGיִנאzַגְרָהְלןB.ןַניִרְמָאיִכָהְו
aְןיִרְדֶהְנַס)cַבעף:(,cְַהלַעבָאaֵן
.'LְtBִניֵבְכkB':תֶרzְֶחaַnַגָרֱהֶנBניֵא
kBליֵליֵבְכB:'אְלוַקְיBַצְי.'רtֶַלהiBם:
רָבָדְל.אָרBהְנִל:]הרeהיִז.'יtֵַעְפַע'
אָלְו,רBאםiBַהםLֵהֶיְהLֶiִאGְו,ריִאnֵַה
:ןִיַאָוריִאLֶiָוַקְיאlֶָא,םiBַלוַקְירַמָאָק
רeבָס,רַמBאָו.'יִנֵפLeְיBLֶCחCַארַמBאָו'
Cַא,ףcְָרִניִתיִיָהkְLֶיִיְנָעaְיִתיִיָה
aְֹחLֶCמָאהֶזeהְותeְיאLeהְו,יִנֵפeא
.'הָלְיַלְו':ףLֶֶנןLBְל,יַלָעדיִמCzָיLְִחַי
רBא'הNֲָעַנ,aBיeרLָיִתיִיָהLֶCLֶֹחְו
aַַגְו.יִלְצֶא,'יִנֵדֲעaֵהָלְיַליLַiָיCרַמיֵמְל
הָלְיlַַה,דִוcָרַמָאָקיִכָהאָמְלַא,םBי
יֵנtְִמ.יzְִרַמָאיִנֲא:םBייִלהNֲָעַנ
,דֵרhֶָאאaַָהםָלBעָהןִמףַאLֶ,יִאְטֶח
ןִמףַא,ןBָעBתBאלַעיִללַחLֶnָ,ויLְָכַעְו
LֶCֹחaBaְיeרLָיִתיִיָהLֶ,הfֶַהםָלBעָה
eְרֶחְבtָריִאֵה,הaַיִנֵדֲע.LֶהBה"בקַהַעיִד
,דִוָדְללַחLֶnָהֹמLְGיֵמיaִדִוָדיֵאְנNBְל
kְLֶaִwֵLרָאסיִנְכַהְלBְדָקתיֵבְלןLֵי
דֵעBמaְ,הֶזaָהֶזםיִרָעeLְקְבָדְוםיLִָדwֳַה
:ץֵמָח.ןיִקְדaB:))ח.טףcַ(ןָטָק
רBאcְלָלkְִמתיִרֲחLַד"יְבeרַמָאָקcְִמ
הָדeהְייaִַרְדאָמְעַטְו.אeהאָתְרBא
תיNִiֲַעaַרeסָא:)טןיִקְריִפaְןnַָקְלLֵרָפְמ
גBהְנִלeaBגֲהLֶpָםBקָמaְ.הָכאָלְמ
םBקָמ,).נףcַ(ןnַָקְלןַניִרְמָאcְ.רqeיִא
LֶpָגֲהeLֶHֲעַלאNBעןיֵא,הָכאָלְמתBNִןי:
leיִפֲאןֵכָלםֶדBקלָבֲא.רBאָהתַעMְִמ
תַליִכֲאaַרezָמ:ןzְָעַדהָלְטeaָגֲהָנ
ןיִקְרִפaְןnַָקְלִדkְ,תBעLֵLLָדַע.ץֵמָח
)cַא:):איףBהאָתְרeִמ.אMֶָחLֵהָכי
אָמיֵנ:רNָָעהLָלLְלLֶהnַָחהָעְקLְָו
םiBַהeLֶניִצָמןָכיֵה.dיLְֵפַנְלeהיִא
רַמָאָקיִכָה:רezָמהָלְיlַַהְורeסָא
ואָלְואיִהןָנaַָרcְאָרqeיִאCַה.dיֵל
cְאBאָתיְיַר;eִבLְיִדיִדְלאָמָל,cְאָניֵמָא
אָמְלָעaְןַחLְkְַא,רַחMַַהדneַעתַעMְִמ
aְַרְדיִדיִמaָןָנcְַהlַמהָלְיezַָהְורiBם

יnֵַנאָכָהcְאָמיֵנcְ,ןkֵתNBֲעַלeלbְְרeהןָכיֵה.ןָנaַָרcְאָנֲאCָלאָניֵמָא:רzֵיֶהְלהֶזְורqeיִאְלהֶז,םיִרeעיaְLִקleיִחeנְתLֶpָ.ןָנaַָרdיaֵיִגְלָפcְ:רeסָא
kָCbָרְזe:ַאְוzְהָיָאְר.יִלתַרְמָאaְיִמlֵאְדיBאָתיְיַר,LֶbְַהתַריֵזkָתeבkָCזןיֵאְו,איִהBִמcַםיִמָכֲחת:LָעBתcְַרaָיִאדַבְל.ןָנqeרLֶלzBהָר,Lֶהeא
Eְליֵרֲה.LֵLתlִַחְתaִןיִפְרNBְו,LֵמָחלkָןיִלBתְו,עaְַרַאלkָןיִלְכBא,ןַנְתִדkְ.תBעLָיLְzֵםיִמָכֲחeפיִסBה,):איףcַ(ןnַָקְלִדkְהָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמ
aְLֶלcִםֶהיֵרְבLְzֵיLָעBסֲאתeרBְרַאָהְותaַאִרעLBנBתGרְסָאאe:ָדיִאְוC.הַהeאָכָהְליֵמָדאָלא,cְבֲעהָקָחְרַהeַרדaָאְדִלןָנBִמאָתיְיַרMeיםBם
ןיִאיOִַמןיֵא:eרְזbָםiBַהלkָ,רqeיִאeרְזLֶbָרַחַא,ןָנaַָרdcְיkelֵהֶזרqeיִאaְלָבֲא,עַבLְֶלLֵLןיeaֵעְטִיְותBעaְLָןיִאיִקaְןָניֵאLֶםָדָאיֵנְבe)יןepָעְמַה
.cְLBַקְלpBַמְזaִהָאְרLLֶpִֶדֹחַהלַעאlֶָא:LֶדֹחַהתֶאןיcִתיcְLeaֵיִקםiBַהLֶַעיִדBהְל,ןיBNִעןיcִתיaֵיֵחeלeLְיָהםיִרָהיLֵאָרaְתBקeבֲא.תBאOeַמ
aְיBםLְלLִםי,LֶpִַקְלהָאְרcֵL.cְיִאlekְLֶֶדֹחַהLעְמeaָעְורBNִאֹרןיLֶדֹחLaְיBםLְלLִַקְמןיֵא,דָחֶאְוםיcְLִאןיBתB,LֶkְִקרָבcְLeהeLָכםִיַמ(.
לִיַל.BרaeִערBאְל:רeaָעְמLֶדֹחַהLֶןיִעְדBיתBאOeַמןיִאBרןיֵאLְֶכe,תBאOeַמןַניִדְבָעאָלאֵלnַָאְו,תBאOeַמןַניִדְבָערֵסָחַאcְ,אzַpָיאַהןַניִעְמLְַאְו
LֶרַבָעLְלLִהְל,םיBַעיִדLֶַהiBַקְתִנםcֵL.)ליֵל(LְלLִיֵרָק]דָחֶאְו[םי)אBִע]ו)רaeרB,לַעLֵםLֶaBֲעַנNֶֶדֹחַההLעְמeaָרkְLֶקןיֵאBןיִעְבaBאֹרתֶאL
.םִיַלְגַרְוםִיַדָיceLיִקןeעָטהָרBאְלהָלְיlַַהלkָביִרְקַמeדֵמBע:קBחָרֵמןיִאְרִנרBאלLֶתBאOeַמןיֵאםaַiBאָהcְ.אeהאָתְרBארBאאָמְלַא:Lֶדֹח
cְַררַבָסָקaִהָניִל,יtBתֶלֶסaְיִקceLֵרָפְמאָמְעַטְו,םִיַלְגַרְוםִיַדָיLaִא:)לםיִחָבְזBהָרLָאיֵנָתְדאָכיֵה.יֵנאBאָלהָרtְהְיבַרגיִלeהָדcְהeְלאLBיןBם:
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בָאaְאָרְקיאַהcְ,א"ָביִרְוי"ִררֵמBא.יֵתָאָקתLBָפpְַאCcְָלאָטיtְLִיִא
דBמֲעַיםִאpeֶגְרַהַיאGְוןaֵַהלַעםֵחַרְמבָאםַתְסcִ,יֵריְיַמןaֵַהלַע

רeרֵבaְַעֵדkְLֶiBאlֶָאLBְפַנBaְליvִַהְלןzַיִנאCGָכְלB,eנBמָמליvִַהְלcBְגֶנ
LֶlְגְרָהBaָא.kִמְדBחַכaְקֶרֶפaֵסןBרֵר)cְַו:בעףLָם(,cְמBַהיֵקaָאָתיְיַר
cְַהויָלָעהָחְרָזםִא',אָיְנַתMֶֶמL'מ(,
רeרaָםִאאlֶָא,הָחְרָזדַבְלaִויָלָעיִכְו
,eהֵגְרָהnְEִעםBלBLָלןיֵאLLֶֶמEkַMְֶל
;ןaֵַהלַעבָאe,aְהֵגְרַהzַלַאואָלםִאְו
ELֶiֶLְלרeרaָםִא,אָיְנַתְדאיִהַהְו
ןֵבaְיֵקBמ,eהֵגְרַהzַלַאnְEִעםBלBLָל

:בָאָהלַע

תיNִiֲַעaַרeסָאד"ייַתָמיֵאֵמ
,י"LִַרLֵריtֵ.הָכאָלְמ

.eגֲהLֶpָםBקָמaְהָכאָלְמתיNִiֲַעaַרeסָא
eגֲהLֶpָםBקָמקֶרֶפְבcִ,י"ִרְלהֶאְרִנןיֵאְו
)cַמ).הנףBחַכaְאָיְדֶהcְַרaִהְייeהָד
,דBעְו.אָגָהְנִמאָלְואָרqeיִאdיֵלתיִא
zָניֵנ(zַpָיִאאqeַאְו,אָרzְאָגָהְנִמתַרְמָא.
,הֶאְרִנCָכְל.גeהְניִכיֵהיֵזֱחיֶנ,דBעְו
cִיִאְבqeַורcַיאtְיִגיִלeַבbָליִל,kִיִכיֵהי
:ה"בeש"בןיִתיִנְתַמaְםָתָהיִגיִלְפִד

תַעMְִמרֵמBאי"ברֶזֶעיִלֱאיaִַר
רBאןַניִקqְַמcְיאַמְל.רBאָה

בֹקֲעַיןaֶרֶזֶעיִלֱא'רטַקְנ,nָLַמ
LִעיeיִמְלרlְיֵתdaִִחְתlַַהתiBרְו,ם'
תַעMְִמ,הnַָחַהץֵנָהטַקְנהָדeהְי
kְתַסיִנtBהָכאָלְמִלםיִלֲע,Lֶהeרַחַאא
תֶארֵכOBַהaְןַניִרְמָאְדL.kִֶמMֶַהתַחיִרְז
BתָסיִנְכaִלֵעtB,)םLְָו:גפףcַ(םיִלֲעtBַה
,eLריtֵ.ב"העבלMִֶמBתָאיִציMֶlB,aִִמ
aִתָאיִציBִמaֵתיBַלnְהָכאָל,kְביִתְכִד
)zְִהlִדקםי('zִַהחַרְזMֶֶמLפֵסָאֵיeגְו'ןB',
ןaֶא"ריֵוָהאָלְו.'Bלֳעָפְלםָדָאאֵצֵי'
תיֵבcְ,ה"בkְאָלְוש"בkְאָלבֹקֲעַי
LַnַאיאBַה)סןיִרְסlַהָלְי,eַמה"בzִןיִרי
,אָתְרBארBאcְד"סcְיאַמְלe.ץֵנָהדַע
kְַררַמאֹי,ש"בaִרֶזֶעיִלֱאיaֶבֹקֲעַין,Gא

:)עהfֶַהרָבaַcָה"בeש"בeקְלְחֶנ

רezָמBתָצְקLֶnִםBיeניִצָמןָכיֵה
eתָצְקִמBסָאeר.tֵאָכיֵה,'י

יLְֵקַאcְץֵמָחןֵכְו,אָכָהיkִאָרָבְסאkָיֵלְד
,אָרָבְסאkָיִאְדאָכיֵהלָבֲא;dיpֵיִמdיֵל
kְגBפן(Gַהןִמםָדָאלַכאֹיאnִהָחְנ
eִמהָלְעַמְלMeםzֵבָאיBַכְו,ןiBאֵצaB,
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