
.דםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

יd.kִיֵתָחֲארַבeאיiִָח'רedַcְחֲארaַבַר)א
רַמָאא.םיiַָקeביiְַא,dיֵלרַמָא,םָתָהְלקיֵלְס
.תֶמיiֶַקאnָיִא,dיֵלרַמָא.תֶמיiֶַקאnָיִא,dיֵל
,dיֵעLַnְָלdיֵלרַמָא.םיiַָק]אeביiְַא,dיֵלרַמָא
תיֵבְליַרֲחַאיַלCkֵיֵלBהְו,יַלָעְנִמיִלץBלֲחב
רeסָאלֵבָאגמ"ש.תָלpָdzְיִמעַמLְ.ץָחְרnֶַה
aִַהתַליִעְנqְַנcָל,eLְיִמעַמpָdדLְמeחְרהָעBהָק
pָdיִמעַמeLְ,דָחֶאםBיאlֶָאתֶגֶהBנdָניֵא
.יִניecִנce,רַמָאְדאeהַה.elBכkְםiBַהתָצְקִמה)ב
ןcָ')אביִתְכcִ,יֵתָאָקןcִָמ]בpָdיִמעַמLְ,יִרְמָא
הָוֲהַדאeהַה.'לֵאָרNְִייֵטְבLִדַחַאnBkְַעןיִדָי
.אָתאָריaִיִנְסיֵסָאאnַָיףיkֵַא,רַמָאְוליֵזָאאָק
aְקַדeַאְוLְkְחeהecְִמfְבeיֵתָאָקןֻל,cִביִתְכ
אָמיְיַקcְאLְzַָהְו:'ןLְkBִיםיnִַיףBחְלןeלeבְז')ב
ןיaֵיִדkְִמ,אeהאָתְרBארBאאָמְלָעיelֵכְלcִןָל
רeסָאBניֵאץֵמָחריִאֵמיaִַרְלןיֵבeהָדeהְייaִַרְל
.תיaְLִקcBְבִנְו,הָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמאlֶָא
קcBְבִנ,תBְצִמְלןיִמיcְִקַמןיִזיִרְזאָמיzֵיִכְו)ג
רaְNַלnBִייִניִמMְַהםiBַבe')גביִתְכcִ]ג.אָרְפvִַמ
,הָליִמְלרkelBkָLֵםiBַהלkָו)ד,אָיְנַתְו;'Bתָלְרָע
רַמֱאLֶpֶ,תBְצִמְלםיִמיcְִקַמןיִזיִרLֶfְאlֶָא
רaַןָמְחַנבַררַמָא.'רֶקaַaֹםָהָרְבַאםiַLְkֵַו')ד
,םֶהיzֵָבaְןיִיeצְמםָדָאיֵנLֶaְהָעaְLָ,קָחְצִי
,kָCְליִהז,יaַiֵַארַמָא.הָקיִדְבִלהֶפָירpֵַהרBאְו
dיֵנcָיִעaְחzְַפִלאָלןָנaַָרֵמאaְָרeציאַה
aְאBרַסיֵלְתִדאָתְרcְְרַאיֵהְגַנaֵרַס,cִאָמְל
.הָוְצnִִמיֵעeנnְיִאְליֵתָאְוdיzְֵעַמdLְיֵלאָכLְָמ
aָעeיִמpֵיdןָמְחַנבַרֵמaַַה,קָחְצִירnַNְkִרי
aַרֵבֲחַלתִיBaְְרַאaָָעהָעNְָבִליִמלַע,רcBק.
Bא;אeהdיֵדיcִאָריִמֲחcַ,קcBְבִלריnַNְkִַהלַע
dיֵתLeְרaִאָרqeיִאcְ,קcBְבִלרֵכOBַהלַעאָמְלִד
לַע,BרֵבֲחַלתִיaַריnַNְkִַה,ש"תח)ה.יֵאָק
בַררַמָאאָהםָתָה.הָזeזְמBלתNBֲעַלרֵכOBַה
אָכָה,)זאיִהרcַָהתַבBחהָזeזְמ)ו,אָיLְְרLְַמ
.אָניֵנzְ,קָחְצִירaַןָמְחַנבַרeהְלרַמָא.יאַמ
BלרַסָמאLֶHדַעםִא,BרֵבֲחַלתִיaַריnַNְkִַהט
ריnַNְkִַהלַע,רNָָעהָעaְָרַאלָחתBחzְְפַמ
לָחתBחzְְפַמBלרַסMֶnִָמםִאְו;קcBְבִל
eעaָ.קcBְבִלרֵכOBַהלַע,רNָָעהָעaְָרַא
תִיaַריnַNְkִַה,קָחְצִירaַןָמְחַנבַרֵמdיpֵיִמ
ןיֵאBאקeדBaָתָקְזֶח,רNָָעהָעaְָרַאBaְרֵבֲחַל
dיֵתיֵלd.cְיֵליְיLְיִלי,מ"ניאַמְל.קeדBaָתָקְזֶח
רַמָא.יאַמיאַהְליֵחeרְטַאְל,dיֵלLַieְלcִיאַהְל
לkַֹה,ָהeתיִנzְ,קָחְצִירaַןָמְחַנבַרeהְל
leיִפֲא,םיLִָנleיִפֲא;ץֵמָחרeעיaִלַעםיִנָמֱאֶנ
,יִנְמיֵהְמאָמְעַטיאַמ.םיpִַטְקleיִפֲא,םיִדָבֲע

ויִחָא,בַרלLֶויִבָא,eביiְַא.הָוֲהאיiִָח'רdcְיֵתָחֲארַבedַeחֲארaַ°בַר
Lִֶח'רלiָבָאָהןִמהָיָהאי.kִןַניִרְמָאְדaְןיִרְדֶהְנַסְדק"פ)cַַא,).הףiְביe
,אnָיִאְו.eוֲהיִרְפkִַמאָחַא'רְדיֵנeaְהkelְ,איiִָח'רְואzְָרַמeאָליLְִואָנָחְו
LִֶאהָתְיָהnBLֶחֲא,בַרלBתBLֶַרלaִִחיiָםֵאָהןִמהָתְיָהאי:kִקיֵלְסי.
הָיָהLֶלֵאָרNְִיץֶרֶאְללֶבaִָמBריִעֵמבַר
,בַרְלאיiִָחיaִַר.רַמָא:םLָאיiִָחיaִַר
:בַר.ל"א:םיiַָקאeהEיִבָאeביiְַא
,רַמBלkְ.הָליֵאLְןLBְלaִ.תֶמיiֶַקאnָיִא
לַעלֵאLָ,יִבָאלַעליֵאLְָמהzַָאLֶדַע
דBע.Bלרַמָא:EְתBחֲאאיִהףַאLֶ,יnִִא
:תֶמיiֶַקיִתBחֲאאnָיִאְו,בַרְלאיiִָח'ר
יִבָאְו.םיiַָקeביiְַא:בַר.dיֵלרַמָא
kְלeַקםiָהםיeןיִיַדֲע,אGֱהאLִביBיִתE
הָיָהאָתeחיִנaְ,א"יְו.ןיִבֵהויָלֵאֵמe,ויָלָע
יֵדkְ,לֵאBLBניֵאLֶיִמלַעבַרBביLְִמ
Lֶiַָהןִמןיִבkְָקְו.לָלLֶהaְליַניֵעBרַמ
LֶiBבַראיִצcְרַבLִֶמרֶקtִלֲח:ויBיִלץ
:יִתBחֲאַויִחָאלַעלaֵַאְתִהְל.יַלָעְנִמ
.ץָחְרnֶַהתיֵבְליַרֲחַאיַלCkֵֵלBהְו
ןיֵאLֶ,ןוkַeְֵתִנםיִדיִמְלzַַלהָכָלֲהדnֵַלְל
LְמeחְרהָעBהָקLֶlְרַחַאLְלLִיםיBם
,elBכBkְתָצְקִמe,דָחֶאםBיאlֶָאתֶגֶהBנ
.kelBםiBַהלkָבLֵיֵלCיִרָצBניֵאְו
תיֵבְליַרֲחַאיַלkֵיִלCֵלBהְוdיֵלרַמָאcְִמ
אָמְלַא,רָחָמְלדַעןיzְִמִהאGְו,ץָחְרnֶַה
Lָתַחַאהָעcַהַה:יeאcַרַמָאָקהָוֲה
ceנecִיִני.aְלָכcְַמרַבOָאeַמzָן
LֶלהָיָהBאהָיָה,םָדָאםִעBרֵמzָדיִמ
aֹניֵאְו,ןיִדְלאBִנLְֶאםָדָארַבְדִלעָמlָא
יִנְסיֵסָאאnַָיףיkֵַא:ןיiַָדיtִלַע
aִַתֲא.אָתאָריwֵןaִריBנBיָהםִא.תeיִל
tָנְבִלןיִטָלBת,GקיִתיִיָהאBֶאםָעְבlָא
ַחLְzַaִֵמהָיָהדיִמָתְו.םiַָהתַפNְלַע
aִNְַהתַפiָם.eְתִבLeבBַהתbְאBיִתאָצָמםיִנ,
eL,kָCריֵפe.אָתאָרaְאpַָסֲאאnַָיףיkֵַא
,דיִמzָרֵמBאְוםiַָהתַפaִNְַחLְzַaִֵמהָיָה
םֵהםיBLִרaְםiַָהתַפNְלַעLֶםיִאָנְס
aִקְמBמBָלְו.םיִרֵחֲאתLBגָההֶזןeהֶנְס.ן
aְָלLBַרֲאןnִַסֲאיpָא,aְרBLaְרBאָת:
aֵַרְלןיaִריִאֵמיaֵַרְלןיaִהְייeהָד.
cְיִאtְגיִלeaְחןיִתיִנְתַמ(aְהָקָחְרַהcַבֲעeד
ןִמ.רeסָאBניֵאץֵמָח:אָתיְיַרBאְלןָנaַָר
אlֶָא:הָליִכֲאַבe'הֶאָרֵילַב'aְהָרzBַה
.תBעeLֵLLָרְבָעMִֶמ.תBעMֵLLִָמ
kִַקְלףיֵלָיְדnַָא'ןִמ)טןC'קַלָחeןִמ
'GִתאLְְבִנ:'ץֵמָחלַעטַחcBץֵמָח.ק
aִִחְתlַתLֵL,קְוBיִאםֶדqeרBֶרֲעַבְיpe,
אָמָלLְִבcְ.יאַהיkelֵיֵמceְקַאְליִלהָמְל
יֵצeרָתְלאkָיִא,אeהאָמָמְירBאיִא
cְַנןיִתיִנְתַמnֵיaְLֵLַהלָבֲא,רַמָאָקLְzָא
zְִקLְֶבִנ:הcBִמקvַאָרְפ.cְיִאkָא
הָליִמיbַaֵןַחLְkְַאְדkִ,םיִזיִרְזִלהָמcְָקַה
eזיִרְזִבeיֵתdcְםָהָרְבַא:Lֶpֶַו'רַמֱאiַLְkֵם
ץֵנָהדַעןיzְִמִהאLֶH.'רֶקaַaֹםָהָרְבַא
:םיcְִקִהאGהָלְיaַlַםBקָמלkִָמe.הnַָחַה
לָבֲא,הָלְיaַlַ.הָקיִדְבִלהֶפָירpֵַהרBאְו
aַiBא[םBרB[ְחַמLִיCםִאְו.)יzֹרַמא
אG,תBליaַlֵהָרzBַלתֵעעַבָקםִא.אָסְריִגaְליִחְתַיאG.אָנcָיִעaְחzְַפִיאָל:רֵנBaְתָוְצteNLֶnִיִחֵמ)כןnַָקְלןַניִפְלָיאָה,םiBַהרBאְלקcBְבִי
:ץֵמָחתַקיִדaְליֵלאeהְו,רNָָעהָעaְָרַאתַסיִנkְאeהLֶרNָָעהLָלLְתַאיִצְיליֵל.רַסaְֵרַאיֵהְגַנרַסיֵלְתִדאָתְרBאaְ:אָתzְְעַמaִLְקqֵַעְתִהְלליִחְתַי
cַאָריִמֲחcִיֵדיdהeץֵמָחֶה.אLֶaַaַתִיLֶlBהeא:aְִרLeיֵתdיֵאָק.LֶַעיֵרֲהzַָההaַתִיLֶlB:ֲעַלNBלתBזְמeיֵלֲעהָוְצִמְדיִדיִמאָמְלַא.הָזdאָיְמַר:
לַב'e'הֶאָרֵילaַ'םMeִמיִאcְ,)נןָנaַָרcְץֵמָחתַקיִדaְאָכָהלָבֲא.aָdאֵצBיְוסָנְכִנ,)מEֶתָאיE',aִֶתיaֵ'ביִתְכe,)לzBְרLַnְַמאיִהLֶיִפְל.רcַָהתַבBח
ןָנaַָרְו,'eכןיֵדָהאָתיֵבְבcִאָריִמֲחלkָרַמָאְואָרְפַעdkְיֵליLַeְֵמdeיpֵיִמdיzְֵעcַחיqַַמיִא,אָמְלָעaְלheִבdaְיֵליbִַסcְ)סןnַָקְלרַמָאאָה,'אֵצnִָי
רַסָמאLֶHדַעםִאְו.תeריִכOְַהןַיְנִקאeה.ַחzְֵפַמתַריִסְמ:לehָמיִמלַעהֶזחַרBט,ןָלאָיְעaַיִמאָנוְוbַיאַהיkִאLְzַָהְו,הָקיִדeCaְרְצַאְדאeה
הָבBחהָלָחרָבkְ,םBaַiBלרַסLֶnָיtִלַעףַאְו;BתLeְרaִהָתְיָהןיִיַדֲעLֶ,ריnַNְkִַהלַעהָקיִדaְַהתַבBחהָלָח,רNָָעהָעaְָרַאליֵלסַנְכִנַחzְֵפnַַה
.dיֵליְיLְיִלdיpָיִמאָקְפָניאַמְל:אָליִאםיִמָכֲחתַוְצִמLkְֶמֶאBקָדaְיאcַַוcְריNְkִַמיאַהְלdיֵלןַניִקְזְחַמיִמ,תיִרֲחLַ.רNָָעהָעaְָרַאaְ:ויָלָע
לַעןיִנָמֱאֶנ:יאַמקֵפqִָמקcBְבִלרֵכNBיאַהְליֵחeרְטַאְל,ןָליֵעaָיִמd.eיֵליְיLְיִמְלריNְkִַמ.יאַהְלdיֵתיֵלcְןBגkְ:ואָלםִאBקָדaְםִאיאַהְל
aִעיeדיִעָהְל.ץֵמָחרaְְרַאaָָעהָעNָרLֶaָקְדeaְֶמֶאויָלָעL:ואָלאָה.ןיִנָמֱאֶנאָמְעַטיאַמaְהְסַאיֵנeהְניִניֵדe,ִמואָלMeםcִהְדיִדהָריִמֲאואָלְבe
:ןיִזיִרְזלkַֹהcְ,הָקיִדaְןַיְנִעְלאeהרֵבָח,םיִרָבcְרָאLְִלץֶרָאָהםַעאeהleיִפֲאַו.םיִמָכֲחיֵרְבcִלַעהֶזרַבָעאGיאcַַוcְ,קeדdaָיֵלןַניִקְזְחַמיnֵַנ

cְרַבָסָק

תאֹז.אָמיiַָקאnָיִאל"אאָמיiַָקאnָיִאםיiַָקאaַָאל"אםיiַָקאaַָא
bִח"רפתַסְרי.tִֵח'ר,'יiָאיLָהםִאויִבָאלַעלַאeַקאiָבַרְו,םי

איiִָח'ר,םיִרָפqְַהתַסְריִגיִפְלe.םֵאaָןֵכְו.םיiַָקבַרלLֶויִבָאBLֶלביLִֵה
Lָהםִאויִבָאלַעלַאeַקאiֵָהְו,םיLִלביBיִאבַרnַָקאiֶתֶמי.tֵיִא,'יnָאLֶל

אaַָאביLִָהְלהָצָראGְו.תֶמיiֶַקאיִהבַר
רaBְסִיְואיiִָחיaִַרהֶעְטִיאLֶH,םיiַָק
LֶnְLִביBהַמלַעMֶMְלֵאB,cְָניִאיֵרָקLֵי
אָרָמbְַהLֵריCtֵָכְל.אaַָאאaַָאיִבֲאַל
cְבַרaַחֲארedַeיֵתָחֲארַבdcְִח'רiָאי
:ןkֵביLִֵמהnָָלאָמְעַטLֵרָפְל,הָוֲה

Lֶpֶַו'רַמֱאiַLְkֵםָהָרְבַאםaַaֹרֶק'.
חַכBמיִכיֵהְו,רַמאzֹםִאְו

תBְצִמְלןיִמיcְִקַמןיִזיִרְזcִאָרְקיאַהֵמ
קֶרֶפaְאָהְו,אָרְפvִַמיֵפְטןיִמיcְִקַמןיֵאְו
bִַהדיpָLֶח(הelְִו:אצןיLַָא'רףיֵלָי)םaָהe
אֵצֵיאGםָכָחדיִמְלַתcְאָרְקיאַהֵמ
חַכBמאָכָהcְ,רַמBלLֵיְו.הָלְיaַlַיִדיִחְי
עָנְמִנהָיָהאcְG,הָדיֵקֲעַדאָרwְִמ
יֵחeלcִLְ,הָלְיaַlַיִדיִחְיתאֵצlִָמםָהָרְבַא
ויָרָעְניֵנcִLְדBעְו,)עןיִקfBִנןָניֵאהָוְצִמ
םiַLְkֵַו'ִמחַכBמםָתָהְו;nBִעeיָה
,םBדְסיbַaֵ)פביִתְכcִ'רֶקaַaֹםָהָרְבַא
cְGהָיָהיִדיִחיִו,הָוְצִמהָיָהא,LֶHא

:)צםBדְסלLֶןzְָלtַַמeaְאְרLֶiִהָצָר

אָריִמֲחcַקcBְבִלריnַNְkִַהלַע
cִיֵדיdהeֵרָפְלןיֵא.אL

לBכָיםָדָאןיֵאְואeהcְLֶlBןָויkֵ,םַעhַַה
;קcBְבִלביiַָחנ"ה,אeהאlֶָאלhֵַבְל
cְםִאkֵַא,ןnַַמטַקְניאNְkִרֵבֲחַלריB
aְיִפֲא,ד"יleaְַחְתִיג"יiֵַהביnַNְkִרי
,י"ִרLֵרָפְמCָכְל.קcBְבִלאָמְעַטיאַהֵמ
'cַאָריִמֲחcִיֵדיdהeִחויָלָעלָחְו'אieב
aְהָקיִדLָקתַחַאהָעBםֶדLִֶהNְkִָריd.
eִמהָיָאְריֵתיְיַמnְזeהָז,cְפ"עאcְלָח
רֵכOBַהלַע,ריNְkִִהLֶםֶדBקבieִח
תַבBחהָזeזְמcִ,יֵחָדְו.הָזeזְמתNBֲעַל
הָיָהאG'יִפֲא,רַמBלkְ.אeהרcַָה
,הָזeזnְִמרֵטtָיִללBכָיהָיָהdָריNְkִַמ
LֶHרָדהָיָהאeִמLְzַnֵLaַaַלָבֲא;תִי
bַaֵיִפֲא,ץֵמָחיleGַיאNְkִרֵחַאְלרי,

:קcBְבִלCֵרָטְצִי

,י"Lִַר'יtֵ.ַחzְֵפnַַהרַסMֶnִָמםִא
cִַהתַריִסְמnְַפzְחBקתBןיֵאְו.הָנ

ק"ב(הeaָרְמaִרַמָאאָהcְ,י"ִרְלהֶאְרִנ
רָטaִLְףֶסֶכaְתיֵנְקִנעַקְרLֶwַםkְLֵ,).טע
eהָקָזֲחַב,kָCNְריִכeהֶנְקִנ]עַקְרַק[ת
aְכְוףֶסֶכe'.יִרְמָאאָלְו'cִַהְמpֵתַריִסְמי
קfֵַחCֵל]דרַמָאcְןאַמkְאlֶָאַחzְֵפnַַה
eיֵנְק,kִןַניִרְמָאְדaְַהtְָו.בנק"ב(הָרLָם(.
eֵרָפְמLי"ִר,cְאָכָהLֶnָלרַסBַהnְַפzֵַח
לָחkְLֶַחzְֵפַמBדָיLֶiֵLaְיִמe,קיִזֱחֶהאGְו
ַחzְֵפַמBדָיaְןיֵאBLֶתBאcְ,קcBְבִלביiַָחד"י
דיִקְפִהםִאeהיִמ.קcBְבִיְוסֵנkִָיCיֵא
Bניֵא,רֵחַאםָדָאלֶצֵאBתיaֵַחzְֵפַמםָדָא
אָקְוַדאlֶָא,Bקְדָבְלדָקְפpִַהביiַָח

kְLֶרBקיִזֲחַהְלהֶצaַaַנְקִלְותִיBתBק(:
ואָל
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ד

םיִרֵבֲחלkַֹה,רַבָסָקcְ;קeדBaָתָקְזֶחcְםMeִמואָל
תLֶnֵרֵבָחא,אָיְנַתcְ)א.ץֵמָחתַקיִדaְלֶצֵאםֵה
,ןָמBייֵנaְןֵה'יִפֲא,תBריtֵהָאיֵלְמהָרeגְמַחיpִִהְו
יֵנאLָאָמְליcִ,יאnִַמe.םיִנewָתְמתַקְזֶחaְןֵהיֵרֲה
יֵנָהְדהָריִמֲאheַא.יֵנָהיִרְמָאָקcְםMeִמאָכָה
Bתָקְזֶחcְיאַמאlֶָא.dיaֵתיִאאLָLְָמיִדיִמ
aָדeַהיאַה,קkֹםיִנָמֱאֶנל,kַָהלaָzִםיaְתַקְזֶח
aְדeןיִקaְְרַאaָָעהָעNָיִמרaָיֵליֵעd.ֶאlָיאַמא
,אָליֵנָהיִרְמָאאָלאָה,יֵנָהְדהָריִמֲאםMeִמ
zְִפLBיִמטpֵיdcְתָקְזֶחןיֵאBaָדeעְל,אָל.קBםָל
,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָהְו,קeדBaָתָקְזֶחבCָלאָמיֵא
.dיֵניִקְדaַיֵנָהיִרְמָאָקְו,קַדaְאָלcְןָלקָזְחeמcְג
ןָויkֵ,ל"מק,ןָנaַָרeהְניִנְמיֵהְלאָלאָמיֵתְדeהַמ
cִִמץֵמָחתַקיִדְבcְַרaָהןָנeב,א(cְִמcְאBאָתיְיַר
aְיִבheלaְַסאָמְלָעbִיֵליd,נְמיֵהeהeַרaָןָנ
aִַרְדaָיִא:ןָנaַהְלאָיְעe,ַהnַNְkִריaַריֵבֲחַלתִיB
aְתַקְזֶחaָדeק,eאָצְמBLֶניֵאBaָדeהַמ,קe.יִמ
רַמָאcְ,עַמLְאzָ.אָלBאתeעָטחwִַמkְיֵוָה
אָרְגַאיִבֲהָיאָלְדאָרְתַאaְאָיְעaַיִמאָלד,יaַiֵַא
eקְדָבe,cְיֵלאָחיִנdיִניִאְלLַקְלieהָוְצִמיֵמ
aְגeיֵפd;ֶאlָיִפֲאאleaְאָרְגַאיִבֲהָיְדאָרְתַא
eקְדָבe,ג(°cְיֵלאָחיִנdיִניִאְלLַקְלieהָוְצִמיֵמ
aְמָמBיֵנd:ד(zְאמ"ר,םָתָהןַנBא,רֵמBןיִלְכkָל
,רֵמBאהָדeהְי'ר.LֵLתlִַחְתaִןיִפְרNBְו,Lֵמָח
ןיִפְרNBְו,LֵמָחלkָןיִלBתְו,עaְַרַאלkָןיִלְכBא
aִִחְתlַתLֵL.cְכelִֵמץֵמָחאָהיִמאָמְלָעיMֵL
LָעBתeסָא]אהָלְעַמְלeַארַמָא.ןָלָנְמ,רaַiֵי,zְיֵר
אGרBאNְםיִמָיתַעְבLִ')אביִתkְ.יִביִתkְיֵאָרְק
ןLBאִרָהםCaַiBַא')בביִתְכe,'םֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
zַLְaִתיeNְאBִמרaָzֵאָה.'םֶכיkֵַרְל°,דַציaBת
יֵליֵלתaBַרְלאָמיֵאְו.רeעיִבְלרNָָעהָעaְָרַא
אָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָסcְ.רeעיִבְלרNָָעהMִָמֲח
עַמLְַמאָק,אָלתBליֵל,ןיִאםיִמָי,ביִתkְ'םיִמָי'
,dיֵלאָכיִרְטְציִאאָלאeהַה.תBליֵלleיִפֲאןָל

cְאָה

cְיאַה.רַבָסָקzַpַָה:אkֹלֶצֵאןיִריֵבֲחלaְיִפֲאַו.הָקיִדleץֶרָאָהםַע,
eרָבָדְבLֶהeמאeיֵלןַניִקְזְחַמרֵבָחקָזְחdLֶHַמְזרַבָעאpBדַע
LֲֶעNָהוָאe:cְַה.רֵבָחאָיְנַתpֶַהלַעןָמֱאnַַעNְרBת,eִהְותֵמpִגְמַחיeהָר
תַקְזֶחaְןֵהיֵרֲה,םiBַהeחְרָמְתLֶpִ,ןָמBייֵנaְןֵהleיִפֲא,תBריtֵהָאיֵלְמ

BדָיתַחzִַמאָצָיאGיאcַַוcְ,םיִנewָתְמ
ןָויkֵ,יnֵַנאָכָהְו.BתָוְצִמלkָרַמLֶbָדַע
cְַעףַאnֵלַעןֵהןיִריֵבֲחץֶרָאָהי
.יאnִַמe:eהeקָדLֶaְןָתָקְזֶח,הָקיִדaְַה
cְִמאָמְעַטןיִנָמֱאֶניֵנָתָקְדאָהMeם
cְַהkֹלֶצֵאםֵהםיִריֵבֲחלaְהָקיִד,cִאָמְל
,kָCלַעםיִריֵבֲחץֶרָאָהיnֵַעןיֵא
eנָאיֵנָהיִרְמָאָקcְםMeִמאָמְעַטְו
תַקְזֶחaְםיaָzִַהלe:kָקְדeLֶaָניִאָר
aְדeיִמםיִקaָיֵליֵעdהָוֲהאָלְו.יֵנְתיִמְל
,ןַניLְִקַמe.יֵנָהְדהָריִמֲאdaַָיְלְתיִמְל
אkָיִאיאcַַו,הָריִמֲאaַאָלְתcִִמאlֶָא
יאַמןkֵםִא,אָליִרְמָאאָלאָהקַדיֵמְל
ןיֵאpָdcְיִמטLBְפיC,zִָלאָיְעaַיִמאָק
קַדיֵמְלאkָיֵלאָהֵמ,יLַpְֵמe.קeדBaָתָקְזֶח
אָהְלאָמְקBאְלאkָיִאcְ,יִדיִמטLְַפיִמְל
kְגBןcְמeןָלקָזְחaְיאַהcְאָלaְקַד,kְגBן
LֶניִאְרeהeרָטeאדBִמאָצָיaְעBידBם
:eהeניְקַדeaְנְחַנֲאיֵנָהיִרְמָאְו,Cֶרcֶַל
aְיִבheלaְאָמְלָע.cִביִתְכ'zַLְaִתיe'אָלְו
kְביִתzְרֲעַבe,ַהְוLְaָאיִה]בבֵלְדהָת
ןָנaַָרeהeנְמיֵה.ןָנaַָרְדaִ:הָתLְaַָה
aְִחieאָבcְֶאאָתיֵלlִָמאcְַרaָןָנ,cְםֵה
ןָתָריִמֲאBCaַמְסִלeריzִִהםֵהְוeכיִרְצִה
Lֵֶאלle,ַחֹכְוaִםָניִמֲאַהְלםֶהיֵדיaְיִדיִמ
cְואָלcְאBִמיֵוָהיִמ:אָתיְיַרwַעָטחeת.
יֵדְילַעaBרBזֲחַלרֵכOBַהאaָםִאְו
ןיֵאְויzְִרַכkָCNָאGרַמBלְו]גויָתBליִלֲע
zְיאַנLֶlָנeַקiָהַמ,םיeזֲחַלBאָל:ר
.אָרְגַאיִבֲהָיאָלְדאָכיֵהאָיְעaִַמ
LיִאָוLיִאלkָאlֶָא,יִקְדָבeםיִרֵחֲאַל
aBתֶאקֵדaֵתיB,cְיֵלרַמיֵמְליֵצָמאָלd
ַעֵדBייִתיִיָהםִאcְ,]אeה[תeעָטחwִַמ
LֶניֵאBaָדeקGיִתיִיָהאNBרְכB,cְַוcַיא
,dיֵפeגaְהָוְצִמדaְַעֶמְלLיִניִאְלאָחיִנ
הָיָהאGקיִדaְאָלcְעַדָיהָוֲהיnֵַניִאְו
.אָרְתַאleaְיִפֲאאlֶָא:CָכBaְחיpִַמ
cִיִגיִהְנkָלaְִלריִעָהיֵנNְkBרaBןיִקְד
kָיִאלLaְתיֵבB,cְיִאkַָהאLְzָרְסֶחאBן
kִיִפֲא,סיleעַדְייִא]דיִכָהaֵיdמְתֶאBל
cְאָלaְרַדָהיֵוֲהאָלקיִדaֵיd,cְאָחיִנ

אָתיaֵחLְkַַאcְ,איִהיִתיִרֲחַאאָתlְִמםMeִמ,dיaֵרַדָהאָקcְיאַהְו.'eכdיֵל
:איִהןיִקְריִפְבcִבbַלַעףַאְו,ןַניִסְרbָםָתָהןַנpָd:zְיִמאָריcְLַtִיִתיִרֲחַא
ןִמרeסָאאeהLֶעַבLֶתlִַחzְדַעןיzְִמַיאGְו.LֵLתlִַחְתaִןיִפְרNBְו
םָדָאהֶעBט.רֵמBאהָדeהְייaִַר:)ה]התBעaְLָהֶעBטםָדָאLֶיִפְל,הָרzBַה
עaְַרַאףqBִמלַכאֹיאGְו,רֵתBיהָריֵבֲעָהןִמקֵחַרְתִהְלCיִרָצְו,ןאkִָמרֵתBי
eהָלְעַמְל:zBןיִל.GאאBְוןיִלְכGאNBןיִפְר,kְלBיִרָצןיֵארַמCִלNְרBף,
eהליִכֲאַמeְמֶהְבִלאzBkֵָמָחלLהלָבֲא,)וeאGלַכאֹיא:cְכelֵאָמְלָעי
רַסzְיִמאָליִאcְ,הָרzBַהןִמ.רeסָאהָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמץֵמָחאָהיִמ
]ו:)זיLֵָניִאeעָטאָלאָיְליֵלְלאָמָמְיןיֵבd,cְיaֵיִרְזָגeוֲהאָלאָתְרBאדַע

'LִםיִמָיתַעְבNְאBרGִיאnָאֵצaְָבzֵיִפֲא.'םֶכיleLָתַחַאהָעaְתBC
הָעaBLָהָהLָיֵרֲה.'eתיzַLְaִןLBאִרָהםCaַiBַא'ביִתְכe:םיִמָיתַעְבMִַה
םֶדBקןLBאִר'ןLBאִרָה'יאַהCיָחְרkָלַעe'.cְכתaBַרְלדַציkֵאָה:תַחַא
הMִָמֲחליֵלתaBַרְלאָמיֵאְו:רNָָעהָעaְָרַאeניְיַהcְ,רַמָאָקהָעְבLִלָכְל
ןLBאִרָהםBיתַסיִנְכCaִַא,רַמָאָקיִכָהְו,רֶקaBַהדַעןיzְִמַיאLֶH.רNָָע
:אָלתBליֵל,ןיִאםיִמָי,אָניֵמָאהָוֲה'םיִמָיתַעְבMִ'ִמיִאe.cְתיzַLְaִדiִָמ

תַתLְaַָה

,קeדaָ]זBתָקְזֶחaְיִאcְ,ד"סיאַמ,dַמיzֵ.קeדBaָתָקְזֶחcְםMeִמואָל
יֵריְיַמcְ,י"ִררֵמBאְו.לָלkְיֵנָהְדהָריִמֲאַלCיִרvָהַמןkֵםִא

kְגBןLֶaַַהלַעaַתִיaָג"עא,ריִעcְתָקְזֶחBaָדeק,kֵןָויcְיֵתיִאdaָיִרָצריִעC
יaֵַגcְג"עא.ןַניִלֲאLָאָלcְיֵנָהְדהָריִמֲאיpֵַהְמיִכָהְלpe,eֶמיֵהלֵאMָיִל
Cיִרָצןיֵאְורֵבָחתַקְזֶחַאןַניִכְמָסלֶבֶט
ןָויֵכcְםMeִמeניְיַה,)חלֵאMָיִלleיִפֲא
LֶMBלַחֵלBכֱאֶלBִמ)טלqְאָמָתzִיwְָנd
LֶHְכִמיֵדיִלאֹבָיאLBלָבֲא;לbַaֵיaְהָקיִד,
kָCלkָהֶיְהִיאGקeדaָהֶיְהִיאleGיִפֲא
אeהםִאלֵאMָיִלCיִרָצCָכְל,לLBְכִמ
aָריִע.eַמqִתָקְזֶחיִא,קיBaָדeק,kָל
,dיֵליֵעaָיִמןיִקeדaְתַקְזֶחaְםיaָzִַה
eִמnֵןַניִעְדָיאָליcַַהְמיֵנָהְדהָריִמֲאpֵי,
אeהםִאleיִפֲאpeֶמיֵהלֵאMָיִלCיִרָצןיֵאְו
aָעְו.ריִעBדtֵֵריLי"ִר,cְד"סcְיִריְיַא
cְיֵנָהיִרְמָאGהָיָהאaָדeןַנֲאַוקaָנְקַדe.
cְתָקְזֶחיִאBaָדeִמ,יִנְמיֵהְמ,קbBיִאְד
aָיֵעLָתָקְזֶחןיֵאיִאלָבֲא;יִקְתBaָדeק,
לkָ,יִכָהיִא,Cיֵרָפe.יִנְמיֵהְמיאnַַא
,dיֵליֵעaָיִמןיִקeדaְתַקְזֶחaְםיaָzִַה

cְִמnֵןַניִעְדָיאָליcִיִנְמיֵהְמaְִמbB:

.יbִַסאָמְלָעaְלheיִבaְאָתיְיַרBאcְִמ
tֵי'aַweִמ,סֵרְטְנcִביִתְכ

'zַLְaִתיe'אָלְוkְביִת'zְרֲעַבe',אָמְלַא
יאַהcְ,י"ִרְלהLֶָקְו.איִהבaַlֵהָתLְaַָה
.לheיaִאGְואיִההָרָעְבַההָתLְaַָה
cְאָיְנַתaִLְְעַמzִַר,)יןיaִאאָביִקֲעיBרֵמ
,'eתיzַLְaִ'רֵמBאאeהיֵרֲה,Cיִרָצןיֵא
eניִצָמeהָרָעְבַהְלLֶהָכאָלְמבַאאיִה.
)יןnַָקְלןַניִרְמָא'eתיLְaִַת'cְ,דBעְו

תBעMֵLLִָמאeהLֶקַלָח'Cַא'ֵמ
eיִארַחַאְו,הָלְעַמְלqeַהְמאָלאָרpֵי
aִיheאְו.לBחי"ִררֵמ[,cְִמcְאBאָתיְיַר
aְיִבheלaְַסאָמְלָעbִִמיhַםַעcְרַחַאֵמ
LֶaִיhְלBְרֵמאָצָיְורֵקְפֶהיֵוָהLeתB
eמezִָמ,רcְַאלָבֲא)כןַניִרְמָאָקzָרהBהֶא
LְֶוםיִרֵחֲאלLֶלbָבBdַ.ןַניִרְמָאְדאָהְו
aִםיִרָדְנ)cַרֵקְפֶה).המףaִיֵנְפLְלLָה,

:CיִרָצןיֵאאָתיְיַרBאcְִמ

בbַלַעףַא.ןָנaַָרְדaִןָנaַָרeהeנְמיֵה
cְלָכcָרָבLֶהeאaְםָדָי

leיִפֲאַוםיִדָבֲעַוםיLִָנְלeהְלןַניִנְמיֵהְמ
םBילָכaְםיNֲִעַמcְ,]טאָתיְיַרBאcְִמ
LֶנָאeִאְלםיִניִמֲאַמMָלַעדֶבֶעְוה
ריnַcִַהקֶרֶפְבe,רweיpִַהלַעְוהָטיִחMְַה
)kְתeaBְו.בעתLָם(bַaֵתָליִכֲאַמיBLֶניֵאBעְמeOַָמרLְעַמLֶqBֵמCָהיֶלָע
מ"מ,םָדָיְבcִג"עא,ץֵמָחתַקיִדaְיbַaֵםBקָמלkִָמ,רNֲֵעַמeהlַָחןַיְנִעְל
אָתְריֵתְיאָחְריִטאkָיִאcְםMeִמ,eהְלןַניִנְמיֵהְמאָלאָתיְיַרBאcְִמיֵוֲהיִא
תiBִנָלְצַעםיLֶpָLִיֵנtְִמLֵרָפLֶnְ)ליִמְלeLַרְיaַחַכBמְדkִ,לBדbָקceְקCcִיִרָצְו
אָיְנַתcְִמ.ןָטָקאGְודֶבֶעְוהMִָאְלeהְל]יןַניִנְמיֵהְמןָנaַָרcְןיִמeחְתe.ןֵה
aְקֶרֶפkֵַעְמדַציaְריֵע(ןיִרeְו:חנןיִבLָיִפֲא,)םleיִפֲאַודֶבֶעleLִםיִנָמֱאֶנהָחְפ
eהְלביLֵָחcְִמ,יֵפְטיִעיִרְגcִ,אGםיpִַטְקלָבֲא;תLַaָםeחzְןאkָדַערַמBל
aִLְְעַמzִןיaַqBף.eקֶרֶפְבLֵתְכִדיִנeaBת)cְַו.חכףLֵָא,)םleדיִעָהְלםיִנָמֱאֶנ
aְהַמןָלְדָגMֶאָרeaְדַע,ןָנְטָקkָניִיָהןאeַהְמlְןיִכaְLַaַָמ;תLְלָבֲאעַמ
aְןָנְטָקGניְיַה.אeִמMeםcִחְתeןיֵאןיִמaְםָדָיkְָכְל,לָלCםיִנָמֱאֶנןיֵאkְמB

aִמץֵמָחתַקיִדְב(:

,א"Lְaַָרְלהֶאְרִנ.קeדaָאeהLֶתַקְזֶחBaְריֵבֲחַלתִיaַריnַNְkִַה
cְִבLְלLָָעהNָיִריְיַאר,cְִרַאְבaָָעהָעNַָהלַערnַNְkִרי

,סֵרְטְנweַהLֵריe'.tֵתיzַLְaִןLBאִרָהםCaַiBַא'ביִתְכe:קcBְבִל
הֶאְרִנןיֵאְו.רezָמBתָצְקִמcְלָלkְִמ,תיLְaִַהְלןLBאִרָהםaַiBביiֵַחְמcִִמ
רַחַאְלאlֶָאBפְרNְָלבeתkַָההeִָצאGְו,איִההָרָעְבַה'eתיzַLְaִ'אָהcְ,י"ִרְל
ס"ַחֲאaַ'ץַח''Cַא'cְסֵרְטְנweַהLֵריLֶtֵיִנLֵאָנMָיִלְלeהיִמ.קַלָח'Cַא'ְלCיִרvָהַמ,רezָמתָצְקִמעַמLְַמ'ןLBאִרםBי'cְתeעָמnַLְִמיִא,דBעְו.Bרqeיִא
aְיֵתָא,ע"ַטLַtִי"ִרְלהֶאְרִנְו.רי,cְִמiִיzeיֵרָדָקאָרְקִדאָרL.עְוBִמ,דcִַא'ביִתְכC',ְרָדְוLִַקְלןַניnַָא')יןC'קַלָח,tָיֵרC:ַרְלאָמיֵאְוaBליֵלת
אָרְקִלCיִרְצאָל,ץֵמָחתַליִכֲאַלרBאNְתַתLְaַָהzַwַLיִאcְיLַpְֵמיnֵַניִכְו.)נeCמָסaְיLַpְֵמִדkְ,ביִתkְ'םaַiB'יֵיLַpeְליֵצָמיֵוֲה.רeעיִבְלרNָָעהMִָמֲח
:)סןnַָקְל)]כיִליִלbְַה(יֵסBייaִַרLֵרBLֶcBמkְ,לkַֹהBLרְדִללBכָיץֵמָחתַליִכֲאַלרBאNְתַתLְaַָהzַwַLיִאcְִמcְ,'אֵצnִָיאGרBאNְםיִמָיתַעְבLִ'יֵתיְיַמְד

cְאָה

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמי"פ'יימאאכ
:ב'להרשעמ

ץמח'להמב"פ'יימבבכ
טלןישעגמסזי'לההצמו

:בףיעסזלת'יסח"ואע"שוט
ע"שוטזי'להםש'יימגגכ

:דףיעסםשח"וא
חיהכלהםש'יימדדכ

:ג'יעסםשח"ואע"שוט

=
לאננחוניבר

קודבותקזחדםושמואל
רועיבלצאןירבחלכהרבסקו
חינהותמשרבחאינתוץמח
וליפאתוריפהאילמהרוגמ
תקזחבןהירהןמויינבןה
אלאאל'יחדוןינקותמ
ןנירדהו.ינהירמאדםושמ
יאהיכםלועלןנימקומו
אהוקודבותקזחאנוג
רועיבלעןינמאנלכהאינתד
יאהבןלקזחומדןוגכץמח
ינהירמאוקידבאלדאתיב
]ןינמאנל"צ[)'ינמינ(קידבד
ןנברדמץמחתקידבדןויכ
לוטיבבאתיירואדמיאדאיה
ןנברוהנינמיההליגסאמלעב
םינטקוםידבעוישנינהל
ןנברדמאיהדאתלימב
תיבריכשמה:תיחדנו
אצמנוקודבתקזחבוריבחל
חקמאנוגיאהיכקודבוניאש
הטשפו.אלואאוהתועט
תועטחקמיוהאלדייבא
דבעמלשיניאלהילאחינד
ןכשלכוהינוממבהוצמ
ץמחאמלעילוכו:היפוגב
הלעמלותועשששמד"יב
.ןלאנמ'תיירואדמרוסא
יאהבןכהייבאהלטישפו
אכיישייבאדיאהואמעט
ןניעבדכילילגהיסוי'רדב
)ביתומש(רמאנשןמקרמימל
'וגוולכאתתוצמםימיתעבש
םויבהזרמולרשפאיאו
ןושארהבוטםויבןושארה
לכואהתאאוההםויבואוה
רמאנשרואשתיבשמוהצמ
אצמיאלרואשםימיתעבש
ימנרמולרשפאיאוםכיתבב
אוהו"טילילרואשתתבשה
ותיבשתןושארהםויבדםושמ
'יעמשהלילבאלוביתכרואש
םויםדוקןושארהםויבהזד
בותואוהןושארהבוט
רואשתתבשהשקתיא
]ץמחל"צ[)הצמ(תליכאל
אלרואשםימיתעבשרמאנש
העשמו'וגוםכיתבבאצמי
]םויב[ץמחתליכאברסאנש
רמאנשהצמתליכאלרהזוה
'וכוולכאתאלתצמחמלכ
'וגותוצמולכאתברעבביתכו
רואשתתבשהןניעבדמ"ש
תליכאבויחםדוקםויב
הצמתליכאבויחדןויכוהצמ
בויחאצמנאוהו"טליל
.ד"יבאוהשרואשתתבשה

י"שריטוקיל=
.ןמויינב.ןרוג.הרוגמ
וחרמתנםויהשןהןירכינד
תלחתבןיפרושו.].טןמקל[

תישישהעשלכדג"עאו.שש
ןנבררוזגאירשאתיירואדמ
לערבסויעטאמלידהלע
לבאתישישאוהשתיעיבשה
לערמימליעטאלתישימחא
תישימחאוהשתיעיבשה
.שמחלכןילות.רתומו
לערובסויעטדלכואוניאו
והימותישימחאוהשתיעיבש
ליכאמוךירצוניאףורשל
האנהבףאתישישלבאותמהבל
םושמהריזגןנברדמרוסא

.]:איןמקל[תיעיבש

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

:אמהרזהדובע.טןמקל)א
,].יןמקל[)ב,:וטהדנ
תורוכב:טכאעיצמאבב[)ג
ףדו:איןמקל)ד,].חנ:חי
ןמקל)ו,:ביןמקל)ה,.אכ
ןיבוריע)ח,.ביןמקל)ז,.אכ
:וןילוח'סותןייע)ט,.בל
חלש:דלז"עבוריתהוה"ד
,.ה)י,'וכגורתאיבירבי"רל
ע"עו[)מ,:ב)ל,:ה)כ
ןאכה"ד:אלןיבוריעתופסות
,]ןימוחתוה"ד.טנםשדועו
.].הףד[)ס,ל"שרהמןייע)נ

ס"שהןוילג=
שיניאלהילאחינד'מג
.הינוממבהוצמימויקל
ה"ד'סותב"עיףדןמקל'יע
ד"יתוברלםש:הינוממב
ן"רהתבושת'יע.רועיבל

:]א"נ[)ג"נ(ןמיס

=
םלשהרואהרות

אGרֹאְֹשםיִמָיתַעְבLִ)א
לֵכֹאלkָיkִםֶכיzֵָבaְאֵצnִָי
Lֶפpֶַההָתְרְכִנְותֶצֶמְחַמ
רaַbֵלֵאָרְֹשִיתַדֲעֵמאוִהַה

eץֶרָאָהחַרְזֶאְב:
]טי,ביתומש[

תvBַמםיִמָיתַעְבLִ)ב
zֹלֵכאeַאCaַiBאִרָהםLBן
zַLְaִתיeyְִֹמרֹאaָzֵםֶכיkִי
kָהָתְרְכִנְוץֵמָחלֵכֹאל
םiBִמלֵאָרְֹשiִִמאוִהַהLֶפpֶַה
:יִעִבMְַהםBידַעןLֹאִרָה

]וט,ביתומש[

=
םינויצותוהגה

םינושארוי"תכהמכב]א
דיעהו,רוסאאתיירואדמ
ת"ל(תוצמהרפסבם"במרה
לכבונאצמןכו,ל"זו)טצק
וארקנשתוקיודמהתואחסונה
הארנו.דומלתהינקזינפל
קספהל"צוי"שרבה"כש
ןמ"תוביתרחאהדוקנה
י"תכב]ב:)ס"קד("הרותה
י"כ]ג:בלבםינושארבו
םיקי"כ]ד:תאזהלילע
:עדיהוהימניאדןל
י"כב]ו:)ןוילג(]העשב[]ה
'רל.ןלנמ:הזרובדףסונ
הדוהי'רלאהדריאמ
לכקרפבהימעטקיפמ
אלמ)ב"עחכןמקל(העש
ןכו,ץמחוילעלכאת
ם"רהמודודוניברםיאיבמ
ר"אשבו(י"שרםשבהואלח
:)י"שרבןכג"לדעמשמ
ה"כו,ש"ב(ותקזחל"צ]ז
,ס"ד(ת"רי"כ]ח:)י"תכב
םשבן"במרה'יחבה"כו
'יסרשיהרפסןייעו,ת"ר
אתיירואדבל"צ]ט:)זלש
ןימוחתול"צדנ]י:)ש"ב(
השאלןנינמיהמדןנברד
'פבןנתדמןטקאלודבעו
אישוקךרדבאוהו,'וכודציכ
ךירצןיא]כ:)מ"האב(
,ח"לצהםיכסהןכוקוחמל
ארמגבא"עהןמקל'יע

:)ש"ב(ח"לצבו
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