
.טםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

הcְָלeחהָרְריֵגאLֶnָןיBLְLִחןיֵאא'ינתמ
רֵצָחֵמ,ןkֵםִאcְ.םBקָמְלםBקnִָמeתִיַבְלתִיaִַמ
אָמְעַט'מג:ףBסרָבcַָלןיֵא,ריִעְלריִעֵמeרֵצָחְל
cְִדאָניֵזֲחאָלLְִדאָניֵזֲחאָה,לַקLְיְיָח,לַקLִןַני
eיֵעָבaְַאְו;הָקיִדnְַלַכֲאאָמיֵנ,יאzֵיd.אָליִמzְןַנ,
רBדָמaְהֶהLְִיגהnַָכְו.םיִאֵמְטם"keַעָה'BרBדְמב)א
פ"עאְו.םBיםיִעaְָרַא,הָקיִדCaְיִרָצרBדnַָהאֵהיִו
LֶלןיֵאBִאMָקָמלָכְוד)ב.הBםLֶחeְלcָריִזֲחַוה
,אָיLְַקאָל,אָריֵזר"א.הָקיִדaְצ"אBCלֲהַלןיִלBכְי
,אָריLַiְְמאָלרNָָבaְ;םֶחֶלaְאָהְו,רNָָבaְאָה
aְְמםֶחֶלLַiְיאַמיאַה,אָבָררַמָא.אָרי,aִLְאָמָל
אָצְמzִםִאְו,הָוֲהאָלרeמיֱאהָוֲהרeמיֱא,םָתָה
יאcַַוcְ,אָכָהלָבֲא;dיzְֵלַכֲארeמיֱא,הָוֲהרַמBל
cִַדאָניֵזֲחLְרַמיֵייִמ,לַקcְַלַכֲאzֵיd,קֵפָסיֵוָה
eַוcַמקֵפָסןיֵאְו)ג,יאBַויֵדיִמאיִצcַקֵפָסןיֵאְו.יא
תLֶnֵרֵבָח,אָיְנzַ)דאָהְו,יאcַַויֵדיִמאיִצBמ
יֵנaְןֵהleיִפֲאַו,תBריtֵהָאיֵלְמהָרeגְמַחיpִִהְו
יאcַַוcְ,אָכָהאָהְו.ןיִנewָתְמתַקְזֶחaְןֵהיֵרֲה,ןָמBי
אGקֵפָסְוןיִרeOָעְמקֵפָסְויֵריtֵיֵנָהיִליִבְט
םָתָה.יאcַַויֵדיִמאיִצBמeקֵפָסיֵתָאָקְו,ןיִרeOָעְמ
אָניִנֲח'רְדkִ,יִרOְַעְמיאcַַוcְ,אeהיאcַַוeיאcַַו
רֵבָחלַעהָקָזֲח,הָאָזBחאָניִנֲחר"אcְ)ה.הָאָזBח
LֶמןיֵאBִמאיִצzַדָיתַחBcָרָבLֶניֵאBתְמewָן.
אָמְליcִ,אeהקֵפָסְוקֵפָסאָמיֵאתיֵעaָיִאְו
ר"אcְ.אָיְעBLַא'רkְ,יִליִבְטאָלcְרeמיֱא'ָרwָיִעֵמ
dָסיִנְכַמBeתָאeבzְלַעםָדָאםיִרֲעַמה)ו,אָיְעBLַא
aַnBץLֶlָd,kְיֵדLֶzְאֵהaְְמֶהzBאBתֶלֶכ
eטְפeַהןִמהָרnֲַעNֵמקֵפָסןיֵאְו.רBיֵדיִמאיִצ
BתָחְפaְLִהNֲֶעַמ)ז,הָדeהְי'ררַמָא,אָיְנַתָהְו,יאcַַו
LֶדָחֶאקיִצֵמלaְיִרnBןLֶבְללֶפֵנהָליִטֵהBר,
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תיִוָזקַדkְLֶaָןיBLְLִחןיֵא.'eכהcְָלeחהָרְריֵגאLֶnָןיBLְLִחןיֵא'ינתמ
םBקnַָלץֵמָחהcְָלeחהָרְריBbֵזקcBְבִלאBCLֶaָתaְאB,LֶnָזקcBְבִלאָבBeז
םַגיֵרֲה,CָכְלBLחָלָתאLֶaָ.ןkֵםִאLֶ:קcBְבִלְורBזֲחַלאָנְכיִרְצe,קeדaַָה
יִתָקיִדaְרַחַאְלe,)חיִריֵבֲחַלםֶדBקיzְִקַדaָיִנֲא,kָCרַמBלLֵירֵצָחְלרֵצָחֵמ
יִריֵבֲחרַצֲחֵמץֵמָחהcְָלeחהָאיִבֵה
רֵצָחואָלְו.ףBסרָבcַָלןיֵאְו,יִרֵצֲחַל
יeרָקרֵצָחֶהיaָzֵלkָאlֶָא,רַמָאָקnָLַמ
,ןאָכְלzeַאיִבֱהLֶ.ןַניֵזֲחאָה'מג:רֵצָח
CיִרָצְוןאkָאeהןיִיַדֲעאLֶnָןַניLִיְיָח
אָליִמ:dיzְֵלַכֲאאָמיֵנ,יאnַַאְו;קcBְבִל
zְןַנ.aְַמqֶלָהֹאתֶכBדְמ:תBרBעָהתBיֵדְב
kBִמ.ןיִאֵמְטםיִבָכtְיֵנLֶwBןיִרְב
ןיִאnְַטְמם"keַעָהְו,םֶהיzֵָבaְםֶהיֵלְפִנ
aְףַאןָתָתיִמaְַרְללֶהֹאaָטןָנ(.eש"רְלaֶן
םיִבָכkBיֵדְבBעָהיֵרְבִקרַמָאcְ,יnֵַניַחBי
הֶדBמאOַָמeעbַָמaְ,ןיִאnְַטְמםָניֵא
תַאְמheִמאlֶָאטeעnַיִאאָלcְ;אeה
הnַָכְו:)י'םָדָא'eרwְִמאָלcְ,לֶהֹא
רBדnַָהאֵהיִורBדָמaְם"keַעָה.הֶהLְִי
הֶצְרִיְום"keַעָהאֵצLֶiְֵכִל,הָקיִדCaְיִרָצ
תַריִצְייֵדkְ.םBי'מ:aBרeדָללֵאָרNְִי
.הMִָאnBִעןיֵאLֶפ"עאְו:)כדָלeַָה
לָכְו:תeנfְַהלַעאeהדLeָחLֶיִפְל
BCלֲהַלןיִלBכְיהcְָלeחְוריִזֲחLֶםBקָמ
CַלeLְהםִאLֶ.הָקיִדaְןיִכיִרְצןיֵא
Lִָח,םhְטeהeלָכֲאַוeהe:לָהֹאְד.אָהBת
aְִבNְְלִה,יֵריְיַמאָרkָCַוcַלְכַאיאeָה,
cְִמאָלLְzַiְיאַמיאַה:אָרי.kְלBרַמ,
אָריLַiְְמcִאָחְרBאיnֵַניִא,אָיeLְקיאַמ
aְיִבNְיֵל,אָרkַָחיֵמְלןָלאLיִדיִמםָתָה.
cְֲחםָתָהLָLָאaְהאָמְלָעeמיֱא,אeר
אָכיֵהkָCְלִה,הָוֲהאָלרeמיֱאהָוֲה
'יִרְמָאְואelָקְלןַניֵלzָהcְָלeחאָחיִכLְִד
,dיzְֵלַכֲארeמיֱאהָוֲהרַמBלאָצְמzִםִא
eכָיהָליִכֲאקֵפְסBהְללBנֵאיִצeיֵדיִמ
,ץֵמָחיbַaֵאָכָהלָבֲא.הָכָלLְַהקֵפְס
cְַקLְָלאָיCןַניֵזֲחַדאָכיֵהcְַנהָרְרֵגnֵי
רַמיֵייִמ:הָוֲהיאcַַו,dיzְֵלַכֲאאָמיֵנ
cְַלַכֲאzֵיd.קֵפְסיֵוָהaִעיeַו,רcַיא
איִצBמרzֵיֶהקֵפְסןיֵאְו,ןאkָהָיָהץֵמָח
ןֵהןיִרkָיִנcְ.ןָמBייֵנaְ:ןֶרbB.הָרeגְמ:רqeיִאיאcַַויֵדיִמהfֶַהתִיaַַהתֶא
LֶַהiBחְרָמְתִנםe:אָכָהאָהְו.cְןָויֵכcִמְמBןֵהיֵרֲהַוןֵהןיִחָרaַaַתִי,cְלָכ
,תִיaַַהיֵנetְאָרְוןzְָכאַלְמהָרְמְגִנאָהcְ.יִליִבְטיאcַַו:איִהתִיaַaַהָרeגְמ
הֶזרֵבָחןָרOְיִעקֵפָס,תִיaַַהיֵנtְהָאָרLֶהָעMִָמןֶהיֵלֲעלֶבֶטםLֵלָחְו
,לֶבֶטיאcַַויֵדיִמeלlַָהתBריtֵאיִצBמeהֶזקֵפָסיֵתָאְו,ןָרOְיִעאGקֵפָס
םָתָה:BדָיתַחzִַמםֵחיLֶiַpִםֶדBקדiִָמםֵהןיִרOְַעְמםיִרֵבֲחבBרcְםMeִמ
יnֵַניִכָה,אָרwָיִעֵמיִליִבְטcִןָלאָטיLְִפִדיִכיֵהיkִ.אeהיאcַַוeיאcַַו
tְLִןָלאָטיcְַעOְהְניִרe,ןיֵאְוbְִמbeיִהְוםleCרָהרַחַאBבaַcֶָא,רָבlָא
יִכיֵהיkִ.אeהקֵפָסְוקֵפָסאָמיֵאתיֵעaָיִאְו:םיִרֵבֲחַהלkָלַעתיִאcַָוהָקָזֲח
יֵקteַסְלאkָיִאיnֵַניִכָה,eהְניִרOְַעאָליִאeהְניִרOְַעיִאןָלאָקtְַסְמִד
.לeבְטאָלרeמיֱאאָרwָיִעֵמe,אָליִאםָלBעֵמלֶבֶטםeLֵהיְיַלֲעלָחיִא
,אָיְעBLַאיaִַרְדekִהְלדַבֲערeמיֱא,תִיaַַהBCתְבeןיִחָרBמְמןֵהLֶפ"עאְו
LֶָסיִנְכִהdַלaַתִיaַnBץLֶlָdרַחַאְוkָCcָLeחְו,]אַחֵרָמְמBַהתַבhֶהָלָחלֶב
aִִאְרiַתיtְַהיֵנaַתִי,aְאָעיִצְמאָבָבaְַהOBרֵכ)cַהֶזְו,):חפףaִִאְרiַתיtְיֵנ
רָבkְןzְָכאַלְמרַמLֶbְָכe,לֶבֶטםLֵויָלָעלeחָלןzְָכאַלְמהָרְמְגִנאGתִיaַַה
aְתBCַהaַהתִיeֵאןיֵאְו,אletְַהיֵנaֶַאתִיlָאkְLֶpִסַנְכcֶֶרCtְםיִחָת.
kִאִרָהםיִדיִסֲח)ל,אָיְנַתְדLBיָהםיִנeםיִסיִנְכַמtֵריBןֶהיֵתcֶֶרCמְסְקַרְטBן
kְַחְליֵדiְןָביaַnֲַעNְֵכַע,רLָןיִסיִנְכַמויcֶֶרCbַbBתcֶֶרCריֵצֲחBְרַקְותtֵפיBת
הfֶַהLֵרiBַהרezָמe,לֶבֶטםeLֵהיְיַלֲעליֵיָחאָלkָCְלִה.ןָרְטָפְליֵדkְתִיaַַל
תַליִכֲאַלאָלְביִטeהיְיַלֲעליֵיָחאָלְדיִהְנ,אָמיzֵ]באָלְו.עַבֶקתַליִכֲאןָלְכָאְל
םֶדBקעַבֶקתַליִכֲאאָרְסzַיִמְדאָהe;cְרְסzַיִלאָהיִמעַבֶקתַליִכֲא,יאַרֲע
ןַניִכְמָסןָנaַָרcְרqeיִאיaֵַגְו,אeהןָנaַָרcְִמ,הָכאָלְמרַמְגeןֶרbBתeעיִבְק
לָכcְ,עַבֶקleיִפֲאַו.תֶלֶכBאzBְמֶהaְאֵהLֶzְיֵדkְ:ןָרOְיִעLֶרֵבָחתַקְזֶחַא
תַליִכֲאלָכְו,יאַרֲעתַליִכֲאaַרֵסBאBניֵאויָלָעלֶבֶטלBLֶנְרbָםLֵןיֵאLֶןַמְז
aְהָמֵהGרְזָגאeָלֲעdִמMeעַבֶקתַליִכֲאם.cִןַנְתaְַמqֶתֶכtֵו"מא"פ(הָא(,
לָבֲא.חַרָמLֶiְדַעתBרNְַעnַַהןִמרeטָפeתBפBעְלeהiַָחְלeהָמֵהְבִלליִכֲאַמ
ַחeריֵמםֶדBקleיִפֲאeהיִמ,אָתיְיַרBאcְִמליִבְטאָלְדיִהְנ,םָדָאלַכֲאַמְל
:הָוֲהלֵאָרNְִיְו,אָמlַָאLיִניִא.קיִצֵמ:אָרָמְגיelֵכaְעַבֶקלBכֱאֶלeרְסָא
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,'יִעְמLָאLָיֵרֵמאָהְו,רַמאzֹםִאְו.הcְָלeחהָרְריֵגאLֶnָןיBLְLִחןיֵא
cְיֵנָתָקkָקָמלBםLֶןיִסיִנְכַמןיֵאaBיִרָצןיֵאץֵמָחCaְהָקיִד.zָץיֵר,
cַמהָוֲהBןַניִמְקaְLֶחןיֵאeְלcָהeְרַבcְכְיסָלBַהְלןיִלlֵCLָם:

kָקָמלBםLֶחeְלcָהeְרַבcְצְמריִזֲחַוסָלeןיִיLָיִרָצןיֵאםCaְהָקיִד.
סֵנkָיִלןיִרezָמםיִנֲהֹכcְ,י"ִררֵמBא
aְָבzֵעיBיֵדְבkBיִפֲאםיִבָכleריִזֲחןיֵא
אָיְנַתcְםMeִמ,םLָןיִיeצְמהcְָלeחְו
aַzBְפֶסzָמא(cְדְמןיֵאBרBעָהתBיֵדְב

kBםיִבָכaְחeץֶרָאָלהָצ:

aְָבNְָמאָלרLַiְא.אָריBת"ררֵמ,
cְניְיַהeאָקְוַדaְNַםיִלָפְנר

cְַרkִיC.cְאָהaְקֶרֶפ]Lֵק"בְד]יִנ
)cְַו:טיףLָָח)םLֵריִזֲחביLֶלַכָאaָNָר

:קָחcְַהיֵדְילַעהָליִכֲא

רeמיֱאהָוֲהרַמBלאָצְמzִםִאְו
תBרBדְמאָהְו,ת"אְו.dיzְֵלַכֲא

ןַנְתe,ןֵהדיִחiַָהתLeְרםיִבָכkBיֵדְבBעָה
aְַמqֶרָהְטתֶכBד"מו"פ(ת(,kָקָמלBם
LֶַאzָכָיהBְרַהְללaBקיֵפְסתBתeיֵקיֵפְס
,ל"יְו.אֵמָטדיִחiַָהתLeְרaִתBקיֵפְס
cְַהיֵמָדאָלCִלאָקיֵפְסLְיֵקיֵפְסרָא,
cְַאnַרַמיֵמְלןָלתיִאיאLֶiְאֵהaB
רַמיֱא,נ"א.)נהָאיaִקֵפְסִליֵמָדְו,לֶפֵנ
קֵפָסcְ,תBקיֵפְסרָאMְִמףיִדֲעdיzְֵלַכֲא
,עַדֵתְו.יאcַַוְלבBרָקְואeהליִגָרָה
cַיִפֲאleַויֵדיִמcַיאaָרַמיֵמְליֵעLֶiBאיִצ

:קֵפqַָההֶז

kְיֵדLֶzְאֵהaְאהָמֵהBַמיֵתְו.תֶלֶכd,
cְַויֵוָהמ"מcִַמלֶבֶטיאcְַרaָןָנ

ץdaַnBָסיִנְכִה'יִפֲאעַבֶקתַליִכֲאןַיְנִעְל
Lֶlָd,kִרַמָאְדkְיֵדLֶzְאֵהaְהָמֵה
.רeסָאBמְצַעאeהלָבֲאעַמLְַמ,תֶלֶכBא
eַבzBְפֶסzָ'zַאָיְנ,eָליֵתיְיַמdaְק"פ
ןיִלLִaֳתִיaַַלסיִנְכִה,).גיףcַ(הָציֵבְד
יאַרֲעןֶהֵמלֵכBא,הqָיִעןֶהֵמתNBֲעַל
eטָפeקֵפָסיֵתָאָקְו;רeמBַויֵדיִמאיִצcַיא
cְַרaָָחְו,ןָנLֵהְלביeaְתְמתַקְזֶחewָםיִנ;
bַaֵַאץֵמָחיnַקֵפָסיֵתָאאָליאeמBאיִצ
אָתיְיַרBאcְִמcְ,ןָנaַָרcְהָקיִדaְיאcַַויֵדיִמ
aְיִבheלaְַסאָמְלָעbִאְו.יBי"ִררֵמ,

cְיִריְיַא'יִנְתַמaְLֶHאaִיhְלBcְַויֵוָהcַיאcְאBעְו.'יְיַרBאדBי"ִררֵמ,cְאָה
אָהְו.הָמֵהְבִלאlֶָאeזֲחאָלCcְָנָהeaְניְיַה,ןיִנewָתְמתַקְזֶחaְןֵהיֵרֲהרַמָאָקְד
ַחeריֵמרַמָאָקcְיאnַַא,)םLְָו:זסףcַ(לאֵעָמLְִייaִַרקֶרֶפaְתBחָנְמCaִיֵרָפְד
ןָתָאeבzְןיִרְכLֶnBםיִריLֲִעeLריtֵ,ןיִסיkִיֵלֲעaַםMeִמרֵטBtBניֵאיִרְכpַָה
יnֵַנהָמeרzְ,ַחeריֵמיֵרֲחַאןֶהֵמןיִנBקְוןיִרְזBחְוַחeריֵמםֶדBקיִרְכָנְל
דיֵבָע,פ"ה.רeטtָיֵרְמַגְלcִעַמLְַמ,'eכְואָיְעBLַאיaִַרkְדיֵבָעcְרLְָפֶא
:ןָתָנwַָתaְםיִמָכֲחeליִעBההָמהָמֵהaְלַכֲאַמcְיִדיִמְבe,אָיְעBLַאיaִַרekְהְל

kְיֵדLֶzְאֵהaְאהָמֵהBַמ.תֶלֶכLְעַמcִלֶבֶטְבLֶהָאָרtְַהיֵנaַיִפֲאתִיle
aְַנהָמֵהnֵַמיֵתְו.הָלְכָאאָליdיאַמ,י"ִרְלLְִמאָנMְהָאָנֲהרָא

cִLְיִר,cְGניִצָמאeלֶבֶטLֶהeסָאאeרaֵַיְו.הָאָנֲהLלBרַמ,cְְרָדLִןַני
aְַבnֶןיִקיִלְדַמה)Lַaְָו.וכתLָם(bַaֵןיִקיִלְדַמןיֵאיaְִמ,אֵמָטלֶבֶטMeם
cִִמתֶא'ביִתְכLְתֶרֶמzְרeמBיָת',aִLְzֵיzְרeמBַהתkָתeַדְמבaֵתַחַא,ר
הָמָרֲהתַעMְִמאlֶָאEaָdְלןיֵאהָרBהhְהַמ,הָאֵמְטתַחַאְוהָרBהְט
,הָאֵמhְִמהָרBהְטרַמbָרַדֲהַו.הָקָלְדַהeניְיַהְו,ןkֵהָאֵמְטףַא,Cָליֵאְו
ליִכֲאַהְלןֵכְו.הָרBהְטףַא,הָמָרֲהםֶדBקהָקָלְדַהaְרַסzְיִמcְהָאֵמhְהַמ
ליִכֲאַמלֵאָרNְִיןיֵאcְןַניִעְדָייnֵַנאָכָהֵמe.יleיkִלLֶהָאָנֲהלָכְוהָמֵהְבִל

:)סתaְLַaָןLkֵֵריtֵאGי"Lִַרְו.הָמeרzְיֵניLְִרzBkְַמֶהְבִל
aְLִתָחְפBLֶקיִצֵמלeאָבkֹהָבֵקְנםִארָכָזםִאעַדיֵלץיִצֵהְוןֵה.

אcְLֶnָ,הָדיֵלaְהָאhַnְִמהָחְפcְLִַחיִכBהְלןיֵאןאkִָמ
Lֶלbְְריִבzָdהיִמ.הָיָהeaְןַניִרְמָא)עכ"תaְאָיְדֶה,'cַaֵלֶארaְיֵנ
הָחְפLְִותֶרbִiBתaBַרְלןִיpִַמ,לֵאָרNְִייֵנaְאlֶָאיִלןיֵא,'לֵאָרNְִי
לֵרָעֶה'ֶפCaְיֵרָפְדאָהְו.'הMִָא'ל"ת,תֶרֶרְחLeְמןיֵאLְֶותֶרֶרְחLeְמ
רcַaֵ',אָיְנַתָהְו,אָכָהביִתkְהָמeרzְתַרְמָאתיֵצָמיִמ,)םLְָו:דעתBמָבְי(
אָה.'הMִָא'ל"ת,ןִיpִַמתֶרֶרְחLeְמהָחְפLְִותֶרbִiB,'לֵאָרNְִייֵנaְלֶא
רvֵיִקאlֶָא,תֶרֶרְחLeְמןיֵאLֶיֵטeעַמְלואָל,תֶרֶרְחLeְמםָתָהטַקְנִד
ד"סיִאְו,קיqִַמְדkִ,תֶרֶרְחnְLeִמאlֶָאCיֵרtָאָלcְםMeִמ,אָתיְיַרaַָה
תֶרֶרְחLeְמןיֵאLְֶו;eהְניִנהָמeרzְלַכיֵמתBנaְתֶרֶרְחLeְמ,הָמeרְתִל
.הָיָההֶטLBןֵהֹכcְ,י"ִררֵמBאְו.)פןֵהkֹלLֶאיִהםִאריLַtִהָלְכָא
cַיִפֲאleרַמאֹנםִאLֶלbְְריִבzָdרָקהֶזןֵהֹכְו,הָיָהBהָיָהב,Gהָיָהא

:תnֵַהCֶרBצְלהָיָהאGןאָכcְ,דBעְו.אָמיָיְקיֵנaְ,ןַניֵעnBaִָאְוויִבָאְדאָיְמeדcְ,םיִלָפְנִלאhַnִָמןֵהkֹןיֵאcְ)צםיִנֲהkֹתַרBתaְןַניִרְמָאcְ.אhַnָיִלBל
קֵפָס
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ט

eאָבkֹץיִצֵהְוןֵהaBהרָכָזםִאעַדיֵלeםִאא
,eהeרֲהיִטְוםיִמָכֲחיֵנְפִלהNֲֶעַמאָבe.איִההָבֵקְנ
,אָכָהאָהְו.םLָןיִיeצְמסָלcְְרַבeהcְָלeחLֶיֵנtְִמ
cְַוcַקֵפָסְוהָליִטֵהיאbֵרְרeהeקֵפָסְוGרְרֵגאeהe
.יאcַַויֵדיִמאיִצBמeקֵפָסיֵתָאָקְו,אָתֲעLַאיִהַה
אָמיֵאאlֶָא,רBבְללֶפֵנהָליִטֵהLֶאָמיzֵאָלא
LִֶהtִהָליkְבְללֶפֵנןיִמBאָהְו.קֵפָסְוקֵפָסיֵוָהְו,ר
יִכָה.יֵנָתָקאיִההָבֵקְנםִאאeהרָכָזםִאעַדיֵל
,הָליtִִהלֶפֵנםִאהָליtִִהַחeרםִאעַדיֵל,רַמָאָק
רָכָזםִאעַדיֵל,הָליtִִהלֶפֵנרַמBלאָצְמzִםִאְו
םָתָה,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.איִההָבֵקְנםִאְואeה
ןיִיeצְמסָלcְְרַבeהcְָלeחcְןָויkֵ,אeהיאcַַוeיאcַַו
LַָוםcַיאbֵרְרeהeaְאיִהַהLְַדיִהְנ.אָתֲעLַieיֵר
איִהַהaְםeרָרbְיאcַַותַהיִמרָרְגיִמ,אָריLַiְְמ
Lַיִל(.אָתֲעMַָוְדיִהְנ.אָניִרֲחַאאָנcַלָכֲאיאeאָלם
יִמe)]א.ןַניִרְמָאeהיְיַרBחְלeהeרְרbֵיאcַַו,ןַניִרְמָא
אָהְו,הcְָלeחהָרְרֵגאLֶnָןיBLְLִחןיֵאןַניִרְמָא
אLֶH,הָעְנִצpeaְֶחיpִַיריMֶnְLַiֵהַמ)א,אָפיֵסיֵנָתָק
,אָיLְַקאָל,יaַiֵַארַמָא.ויָרֲחַאהָקיִדCaְיִרָצאֵהְי
הLָלaִLְ.רNָָעהLָלaִLְאָה,רNָָעהָעaְָרַאaְאָה
;אָעְנְצַמאָל,יeaָzֵהelְכaְאzְָפיִרַחיִכcִLְ,רNָָע
aְְרַאaָָעהָעNָר,cְאָלLְְפיִראָחיִכzָאaְכelְהe
aָzֵחיִכְו,אָבָררַמָא.אָעְנְצַמ,יeְלcָהָאיִבְנה
דַעיֵפָאאָלְורַסיaְֵרַאאָנcָיִאָהcְאָעְדָיcְ,איִה
,אָבָררַמָאאlֶָא.אָרnְַטְמeאָריLַiְְמeאָתְרBאְל
לzִhBאLֶnָ,הָעְנִצpeaְֶחיpִַיריMֶnְLַiֵהַמ
אָיְנzַ.ויָרֲחַאהָקיִדCaְיִרָצאֵהיִוeניֵנָפaְהcְָלeח
kְיֵתוָוdcְרָה,אָבָרBכֱאֶלהֶצBרַחַאץֵמָחלaְהָקיִד
kֲֵעַידַציNֶהַמ,הMֶnְLַiֵַיריpִֶחיpeaְהָעְנִצ,LֶHא
zָבBחאeְלcָיִתְוהhBלaְניֵנָפeיִרָצאֵהיִוCaְהָקיִד
רNֶֶעַחיpִַיאLֶnָבהָריֵזbְ,רַמָאיִרָמבַר.ויָרֲחַא
דָחֶאְוהvַָמלLֶןיִרaeיִצעzֵLַג:עzֵLַאָצְמִיְו
Lְֶכַעאָתֲאַו,ץֵמָחלaָרeLְיִאןַניִעְדָיאָלְו,לַק
.תBיeנֲחעezֵLַניְיַה,לַקLְץֵמָחיִאלַקLְהvַָמ
tֵַריLְכַעאָתֲאַוaָרeLְניְיַה,לַקeאָפיֵס.cִבןַנְת[,
הָטeחLְרaְNַןיִרְכBמןkelָתBיeנֲחעzֵLַד)ב
ןֶהֵמתַחַאֵמחַקָלְו,הָלֵבְנרaְNַתֶרֶכBמתַחַאְו
.רeסָאBקיֵפְס,חַקָלןֶהֵמהֶזיֵאֵמַעֵדBיBניֵאְו
eַהאָצְמִנְבlֵCרָהרַחַאBה.בLְיִציֵנaeדָחֶאןיִר
LֶַמלvָדָחֶאְוהLֶםֶהיֵנְפִלְו,ץֵמָחלLְיֵנaָzִםי
יֵנeLְתֲאַו,קeדBaָניֵאLֶדָחֶאְוקeדaָדָחֶא
,ץֵמָחלַקLָדָחֶאְוהvַָמלַקLָדָחֶאםיִרaְָכַע
,ליַיֲעיאַהְליֵהְוליַיֲעיאַהְליֵהןַניִעְדָיאָלְו
תַחַאתetBקיLְzֵו)ג,]גןַנְתcִ.תetBקיeLְzֵניְיַה
LֶחלelִתַחַאְוןיLֶלzְרeםֶהיֵנְפִלְו,הָמLְיֵנ
,הָמeרzְלLֶדָחֶאְוןיelִחלLֶדָחֶאןיִאְס
,רֵמBאיִנֲאLֶ;ןיִרezָמ,leֵאBCתְלleֵאeלְפָנְו
BCתְלהָמeרְתe,eלְפָנןיelִחBCתְלןיelִח
zְרeמיֱא.הָלְפָנהָמeר,cְןַניִרְמָא'LֶאיִנֲאBרֵמ'
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eאָבkֹלַע.ץיִצֵהְוןֵהNְַהתַפaBןֵהֹכְו.הָבֵקְנםִארָכָזםִאעַדיֵל:ר
ןיִחְבַתְו,BביhִהַמnBִאְלדיbִַהְלםeLָהeחָלeLְ,הָיָהתִיaַַהיֵנaְִמBאבBרָק
aֵטןיeטיֵמיִלרָכָזתַרֳהָטְותַאְמeְו.הָבֵקְנתַרֳהָטְותַאְמGְזִנאkַא]דרBתB
kֶֹפֶנְל'תַרָהְזַאלַעןֵהLGִיאhַnָץיִצֵהְו,'אaBaַaBַהְו,רpֵלֶפGהָאָרא,

הcְָלeחLֶ:תnֵַהלַעליִהֲאnִַמeהeרֲהיִטְו
eְרַבcְצְמסָלeןיִיLָם.eחםַתְסBחרeְלcָה
eְרַבcְסָלtBהחַפֶטַחֵתeרְריֵגְו,אeהe
.הָליtִִהַחeר:ליִהֱאֶהאGְוןָרBחְל
Lָראֵלָמריִפeםִאְו.ַחzִלאָצְמBלֶפֵנרַמ
ַחeראC,LֶnַָרְצeההlֵֶאלָכְלרַמBלkְ,הָיָה
רָכָזתַאְמeטאGןאkָןיֵאְו,דיbִַאְו,אeה
אeהLֶהֶאְרֶאםִאְו;הָבֵקְנתַאְמeטאGְו
:הָבֵקְנםִארָכָזםִאתBאְרִליִנַכיִרְצ,דָלוָו
אָלְו.Cָכaְןֵהןיִקָזְחeמ.eהeרְרֵגיאcַַו
אָניֵזֲחאָהיֵנָתָקcְןיִתיִנְתַמְליֵמָד
,ןַניִרְמָאאָלedַלְכַאיאcַַוcְיִהְנcִ,ןַניLִיְיָח
:ןַניִרְמָאןֶהLֶlָרBחַלeהeרְריbֵלָבֲא
aְַרcְוי"שייוטופ]הס"מנלא.סָל[:eהַמ
MֶnְLַiֵרַחַא.ריaְתָליִכֲאֵמהָקיִדBז[,
אLָיֵר.רNָָעהLָלaִLְ:הָעְנִצpeaְֶחיpִַי
cְחןיֵאיֵנָתָקBLְLִןי,aְבBקֵדaִLְלLָה
BCתaְהcְָלeחַלהaְֵרַהתtַיeצLֶnָ,רNָָע
אָפיֵסְו.ריLַiְֵלתBLֶLֶחdָניֵאְוםיaָzִַה
aְאָיְדֶהzְןַנaָdaְןָויֵכְו,ד"יcְאָיְזָחאָל
תBמkְםיaַaָzִהaְֵרַהתtַהcְָלeחַה
Lְֶמ,הָליִגְראיִהLַiְחיִכְו:אָריeְלcָה
תBאְרִלְוkָCלַעבֵלתֵתָל.איִההָאיִבְנ
דBעeפאֹיאLֶHתַעַדBיְודָלpBַהתֶא
ןַניֵזָחְדאָכיֵהְו.eניֵנָפaְלhBיִתְו:םiBַה
.עzֵLַאָצְמִיְו:ןַניLִיְיָחCיָחְרkָלַע
cְַואָכָהcַיִאיאkַָחיֵמְלאL,cְמאָהBאָחְכ
עzֵLַ:תַחַאהָסeרtְהָלְטLֶpָאָתlְיִמ
אָתֲאַו:ןֵהתBכָלֲהיֵקְסיe'.tִכןיִרaeיִצ
אָלְו,eניֵנָפaְתִיaַַלסַנְכִנְו.לַקeLְרaְָכַע
אָניֵזֲחcַןָויֵכְו,לַקLְץֵמָחיִאןַניִעְדָי
הvַָמאָמְליִדBא,קcBְבִלeנָאןיִכיִרְצ
Lְניְיַה:לַקezֵLַנֲחעeיBת.cְןָלאָמיְיַק
aְהeַקְלnֵיd,cְבָקלָכeַעLֶpְלָטBִמnְקBם
אlֶָא,בBרָהרַחַאaBןיִכְלBהןיֵא,Bעaeִק
קֵפְסe,הָצֱחֶמלַעהָצֱחֶמkְאeהיֵרֲה
הָסeרL.tְַריtֵ:אָרְמeחְלאָרqeיִא
,תiBִוfַָהןִמתַחַאְלןיִרaeיvִַהןִמתַחַאֵמ
אָתֲאַו,Lַריetֵהיְיpַיִמיֵהֵמאָנְעַדָיאָלְו
eניְיַה:תִיaַַלסַנְכִנְוdיֵלְקLְַורaְָכַע
אָכיֵהcְ,תBיeנֲחעLֵַתcְ'יִנְתַמcְ.אָפיֵס
aBןיִכְלBה,BעaeִקםBקְמBaִחָקְלאGְד
.ןֶהֵמתַחַאֵמחַקָלְו:בBרָהרַחַא
aְתBCנֲחַהeקֵפְס:תBסָאeר.cְבָקלָכeַע
kְיִנהָצֱחֶמלַעהָצֱחֶמcBן,cְןָלאָקְפָנ
אָרְתaָ'ֶפaְ('ויָלָעםָקְוBלבַרָאְו'ןִמ
:).וט(תeaBתְכִדק"פְבe):דפ())דאָמBיְד
eאָצְמִנְב.aָNַָהרpִאָצְמaַwַעַקְרaֵןי
Lיֵרָפcְלֹכcְ.בBרָהרַחַאlֵCַה:תBיeנֲחַה
ןאkָןיֵאLיֵרָפcְןָויֵכL,cְיֵרtָאeaָרֵמ
zBבָקתַרeַע:LְzֵקיetBת.cָהֶזרָב
תetBקיLְzֵתַנnִLְִמBדְמָלְלןיִלBכְיeנָא
cְקְלןַניֵלָתelָןֶהיֵנְפִלְו:אLְןיִאְסיֵנ.
LֶלtֵריBלְפָנְו:תeֵאleתְלBCֵאle.
eנָלַעeדָיְו,תwetBַהleֵאBCתְלןיִאqְַה
LֶלַפָנדָחֶאָהaָזBדָחֶאְוaָזB,דָיןיֵאְוeַע
leֵאיֵרֲה:BזaָהֶזיֵאְוBזaָהֶזיֵא
ןיelִחַה]חתetBקלLֶתBריtֵ.ןיִרezָמ

דָחֶאaְהָאqְַהתBלֲעַהְליֵדkְהaַwetָןיֵאleיִפֲא,הlִָחzְַבkְרָזְלןיִרezָמ
eהָאֵמ,LֶנָאeאBחםיִרְמelִתְלןיBCחelִלְפָנןיe.אָמְלַאzָקְלןַניֵלelָא,
יnֵַנאָכָה;אָכtְיִארַמיֵמְלאkָיִאcְג"עאְו,רqeיִאaְרqeיִאְורzֵיֶהaְרzֵיֶה
:קeדaַָלהnַvַָהְוקeדBaָניֵאLְֶלסַנְכִנץֵמָחֶהןַניִרְמָאְו,ןַניֵלzָאelָקְל
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יִא.יֵאָקאָכיֵהרaBיאַה,רַמאzֹםִאְו.אָתֲעLַאיִהַהeהeרְרbֵקֵפָס
aְִרLeַרָהתaִיִפֲא,םי'aִהָטתַחַאאָקיֵפְסBיִאְו;רaְִרLeַהתiָדיִח,

תBקיֵפְסלkָ,)ד"מו"פתBרָהְט(ןַנְתָהְו,רaBַללֶפֵנןיִמkְהָליִטֵהLֶיLַpְֵמיאַמ
eקיֵפְסִדיֵקיֵפְסBתLֶַאzָכָיהBְרַהְללaBתaְִרLeַהתiֵָיְו.אֵמָטדיִחLלBרַמ,
cִחתַריִרְגeְלcָהeְרַבcְקֵפָסיֵוָהסָל
ל"צcְ,י"ִררֵמBא.)הליֵעְל'יֵפְדkִ,ליִגָרָה
cְַהיֵלְגַרkֹיָהןֵהeaְִרLeַרָהתaִםי.cְכ"ע
aְחBהיְיַרeיֵלkָאtBחַפֶטַחֵת,cְיִאיִאkָא
tBִמ(,חַפֶטַחֵתtְהַמ)יֵנnBתֶלֶעbְהָריִר,
יִאְו;הָאְמheַהתֶאאיִבֵמחַפֶטַחֵתtBאָהְו
eהeרְרֵגאeLLֶnָחיֵנ,דיִחiַָה'Leְרaִויָלְגַר
.)והָלBעְותַעַקaBהָאְמeטְוויָלְגַרדֶגֶנ
,eיָהדיִחiַָהתLeְרaִןֵהkֹיֵלְגַרcְ,ל"ידBעְו
:ליִגָרָהקֵפָסיֵוָהeהeלָכֲאַוeהeרְרֵגְו

Cיֵרtָאָלאָה.הcְָלeחְלןַניLִיְיָחאָלְו
cְחיֵנeLחְלeְלcָיִפֲאהleִמaַתִי

רLְָפֶאיִאcְ,ףBסרָבcַָלןיֵאכ"אcְ,תִיַבְל
LֶHְבִיאcBקדָחֶאקBריֵבֲחםֶדB,יִאְוkָא
תִיaִַמהcְָלeחהָאיִבֵהאLLֶnַָחיֵמְל
Lֶןיֵאaָדeדָבְלקeֶא.]טקlִָמאnָקBם
תִיaַַהBתBאeaְניְיַהC,cְיֵרtָםBקָמְל
הcְָלeחְלןַניLִיְיָחאָלְו,רַמBלB.kְמְצַע

aְאBתBaַמְצַעתִיB:

aִLְלLָָעהNְָמאָלרLַiְאָרי.
tֵריeL,tַיםַע[Lֶָניֵאd

אָלןַניֵזֲחאָלְדאָכיֵהיִכָהְלe.תֶריLַiְֶמ
ןיֵאLֶ]יםַעtַהָרְרֵג'יִפֲאcַןָויkֵ,ןַניLִיְיָח
,ןַניLִיְיָחןַניֵזֲחַדאָכיֵהלָבֲא;תֶריLַiְֶמ
kֵןָויcְִמםיִמָעְפLַiֶתֶרי.eעְלד"יְבBםָל
יaֵַגְו.ןַניLִיְיָחןַניֵזֲחאָל'יִפֲאַו,תֶריLַiְֶמ
aָNָיִפֲא,רleיְיָחאָלןַניֵזֲחLִןַני,cִעְלBםָל
GְמאLַiֶַאש"אְו.תֶריaַiֵיkְַרaִאָריֵזי:

ה"פMֶהַמ]כיִפְל.תBיeנֲחעezֵLַניְיַה
,י"ִרְלאָריִהְנאָלהָקיִדaְןַיְנִעְל

cְִמהָיָאְריֵתיְיַמיִכיֵהzֵLַנֲחעeיBתcְיֵוָה
,אָרְמeחְלןַניִלְזָאְואָתיְיַרBאְדאָקיֵפְס
ןַניִרְמָאְדkִ,אeהןָנaַָרְדאָקיֵפְסאָכָהְו
aְמָסeC.היִמeל"י,cְיִריְיַאkְגBןLֶHא
aִיhֵעְו.לBָקדLֶה,cְַגaֵיzֵLַנֲחעeיBת
אָמְקBאאָכָהלָבֲא,רzֵיֶהתַקְזֶחאkָיֵל
יִאcְ,יֵריְיַמקeדָבaְאָהcְ,קeדaָתַקְזֶחַא
הֶאְרִנְו.]להָקיִדaְיֵעָבcְאָטיtְLִ,יִכָהואָל
תִיַבְלרaְָכַעאיִבֵהLֶןָיְנִעְלcִ,י"ִרְל
.ואָליִאהָליִכֲאַליִרLְיִאיֵעָבָקאָצְמִנְו
יֵנָהֵמלַקeLְרaְָכַעאָתֲאיkִ,רַמאzֹםִאְו
יאַמ,ַעeבָקdיֵלביLֵָחיאnַַא,ןיִרaeיִצ
Lְאָצְמִנאָנaְְכַעיִפaִָמרpִאָצְמaְדַי
)םLְָו.הצןיelִח(הpָLֶַהדיbִ'ֶפְבcִ.יִרְכָנ
tָיֵרCבַרְל,cְרַמָאaָNָרLֶpִַעְתlֵןִמם
,בBרָהרַחַאlֵCַהאָצְמִנaְִמ,רeסָאןִיַעָה
eְמLַpֵיLֶpִאָצְמaְאְו.יִרְכָנדַיBי"ִררֵמ,
cְיֵריְיַמאָכָהkְLֶניִאָרeLֶlָןִמחַק
;תeעיִבְקםBקְמaִקֵפqַָהדַלLֶpB,ַעeבwַָה
Lַריֵפdkְיֵלהֵוָה,eניִאָראGםִאלָבֲא
Cיֵרָפְדאָהְו.אeaָררַתaָןַניִלְזָאְו
aְַהzַרֲעBבBםיִחָבְז(תcַז:געף((bַaֵםיִחָבְזי
LֶpִבְרָעְתeaְַחhָאBַהתnֵתBאתBaְLBר
eהְניaְLְִכִנ,םekelָתeמָייאnַַא,לָקְסpִַה
אeaָרֵמLיֵרָפcְלkֹאָמיֵנְוeהְניִדיְיָנְו
tָיֵרL,פ"עאLֶkְנרָבBַהדַלqָקֵפaִקְמBם
ַעeבָקיֵוָהאָלcְםָתָהיֵנאLָ.תeעיִבְק
bָמeר,LֶיִאָהqeעְמרBבָרaַיֶהzֵניֵאְורB
אlֶָאַעeבָקביLֲִחאָלאָתיְיַרBאcְִמcְ,הֶזַעeבָקeaְרְסָאןָנaַָרcְִמe,רkָיִנ
kְLֶיִאָהqeדָירeַעaִקְמBמB.eַניִכָהְלnֵיbָיֵפְטםָתָהןַניִרְזLֶnִָיאwַןִמח
.תetBקיeLְzֵניְיַה:ַעeדָירqeיִאָהןיֵאLֶןָויkֵ,אָצְמִנaְִמַעeבwַָה
יֵקBמcְ,ל"רkְיֵתָאאָל,תetBקיLְzִֵלץֵמָחתַקיִדaְהnֶַדְמcִ,אָיְגeסCַה
aְLִמָבְי(לֵרָעֶהיֵהְליBַהְל).בפתCcִLְzֵקיetBתkְLֶַרaeחelִַהלַעןיzְרeהָמ,
:dיzְֵלַכֲארַמיֵמְלאkָיֵלcְלBדkָCbָלkָרkִkַָהLֶיֵריְיַמאzְָעַמelָdLְכְו.איִהַהְלץֵמָחיnֵַדְמcִש"אdיֵדיִדְלcִ,היiִָבְרםָתָהיֵעaָאָלcְ,ןָנָחBייaִַרkְאlֶָא
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