
.ביםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

בַרלַזֲא.eהMֶַמeהָעLָיֵעָטָקeהיְיpַיִמדַחְו
אָתzְְעַמLְִלdָרְמַאהָדeהְיבַרdcְיֵרaְאָנeה
יֵנָהaְןַניִקיְיָדleיִאהָמe,רַמָא.אָבָרdcְיnֵַק
LלLָתlַיִחְתLaִלLָרַמָאָקcְיאַהcְ,יֵדֲהָס
תeדֵעאָיְוָהְו,LֵמָחףBסLaְֵמָחרַמָאָקcְיאַהְו
ליhֵַקְנeםeקיֵנןַנֲאַו,ןַניִלְטָקאָלְותLֶֶחְכeמ
'הָדֵעָהeטְפLְָו')ארַמָאאָנָמֲחַרְו,)אאָקֵפqְִמ
יaִַריֵרְבִדְל,אָבָררַמָאאlֶָא.'הָדֵעָהeליvִִהְו')ב
,eהMֶַמרֵסָחתBעLָיLְzֵהֶעBטםָדָאריִאֵמ
תBעLLָלLָהֶעBטםָדָאהָדeהְייaִַריֵרְבִדְל
הֶעBטםָדָאריִאֵמיaִַריֵרְבִדְל.eהMֶַמרֵסָח
LְzֵיLָעBַמרֵסָחתMֶהe,ֲעַמNֶהkִאהָוֲהיB
aִִחְתlַתLְzַאםִיBaְסBףLָלL,יִמדַחְוpַהיְיe
יaִַריֵרְבִדְל.eהMֶַמרֵסָחתBעLָ'ביֵעָטָק
,eהMֶַמרֵסָחתBעLLָלLָהֶעBטםָדָאהָדeהְי
ףBסBaְאLלLָתlִַחְתBaִאהָוֲהיkִהNֲֶעַמ
רֵסָחתBעLLָלLָיֵעָטָקeהיְיpַיִמדַחְו,Lֵמָח
עַבBaְLֶתBא)א(ןיִקְדeaBיָה,ןַנzְא)ב.eהMֶַמ
הֶזיֵאaְ,הָנBLָזיֵאaְ,ַעeבBLָזיֵאaְ.תBריִקֲח
,הָעBLָזיֵאaְ,םBיהֶזיֵאL,aְֶדֹחaַהnַָכL,aְֶדֹח
aְקָמהֶזיֵאBהַמב)ג,]אאָיְנַתְו.םaֵריִקֲחןיBת
יִניֵאןֶהֵמדָחֶארַמָא,תBריִקֲח.תBקיִדְבִל
םֶהיֵנleLְיִפֲא,תBקיִדaְ;הָליֵטaְןָתeדֵע,ַעֵדBי
אָנLְיאַמeתBריִקֲחאָנLְיאַמ,aָdןַניeֵַהְו.תֶמיiֶַקןָתeדֵע,םיִעְדBיeנָאןיֵאםיִרְמBא
aְקיִדBריִקֲח,ןַניִרְמָאְו.תBייִניֵאןֶהֵמדָחֶארַמָא,תBדֵעַעֵדeןָתaְהָליֵט,cְָלאָיְוָהd
יִאְו.איִהnָdיִזֲהַללBכָיהzַָאLֶתeדֵע,תBקיִדnָd;aְיִזֲהַללBכָיהzַָאיִאLֶתeדֵע
לBכָיהzַָאיִאLֶתeדֵעיnֵַנהָעBLָזיֵאcְתBריִקֲח,יאַהיLkelֵיִניִאיֵעָטתַרְמָא
ריִאֵמיaִַרְל.eהיְיַתeעָטיekelֵהְלןַניִבֲהָיcְ.ןַניֵעָטָקיֵעְטִמיִרְמָאcְ,איִהnָdיִזֲהַל
eהְלביִתיֵנcְאeהןיִדְבL.eֵמָחףBסדַעהָנLBאִרהָעLָתlַיִחzְִמeהְלןַניִבֲהָי
eהְלןַניִבֲהָיהָדeהְייaִַרְלe.יLֵָניִאeעָטאָלאָיְליֵלְלאָמָמְיןיaֵאlֶָא,יֵפְטאָרwָיִעֵמ
,יֵפְטאָרwָיִעֵמeהְלביִתיֵנcְאeהןיִדְבe.תיLִMִףBסדַעְוהָנLBאִרהָעLָתlַיִחzְִמ

אlֶָא

LָלL,יאַהְוcְרַמָאaִיִחְתlֵַמָחתLיֵעָטLָתיִעיִבְרהָעeַמMֶהeLֶסלBף
LָלL;ַניִאnֵיaִיִחְתlֵַמָחתLיאַהְו,הָוֲהcְרַמָאaְסBףLָלLהָעָטLָהָע
רַמBלרLְָפֶאיִכְו,אָבָר.רַמָא:יaַiֵַאcְ.אָתzְְעַמLְִל:eהMֶַמeתיִעיִבְר
LֶןיֵאzBעָטןיִלeֶאתlַָמאMֶהeְוריִאֵמ'רְלLָהָעeַמMֶהeהְי'רְלeםִא,הָד
kֵַאיֵהןCַאzָדֵעףֵרָצְמהeרַמָאיִמ,ןָת
הָעMַָהףBסְלןיkַeְֵתִנםיcְִקnַַההELֶfְֶל
יֵדkְ,הָעMַָהתlַיִחְתִלןיkַeְֵתִנרֵחַאְמַהְו
אLֶHןָתeדֵעףֵרָצְלeהֶזלֶצֵאהֶזןָבְרָקְל
zְאֵהaֵֶאןֶהיֵניlָאLִעיeעָטרeםָדָאָהת.
eיִאהָמleתַקיְיָדaְַחְליֵדֲהָסיֵנָהlֵק
LלLָרַמָאcְיאַה,רַמיֵמְלתיֵצָמ,ןָתeדֵע
aִִחְתlַתLָלL,יאַהְוcְֵמָחרַמָאLaְסBף
תBעLLָלLָןֶהיֵניaֵקleיִחLֵיְו,Lֵמָח
לkָהֶעBטםָדָאןיֵאcְןָויֵכְו,eהMֶַמרֵסָח
kָCדֵעתֶקֶלֱחֶנeמאָיְוָהְו,ןָתeֶחְכLֶת,
םeקיֵנןַנֲאַו,יאַהְלdיֵלןַניִלְטָקאָלְו
eדֵעבֵרָקְנeןָתkְיֵדLֶiֵאָהְו:)ב(הֶזגֵרָה
תֶאהָדֵעָהeליvִִהְו'רַמָאאָנָמֲחַר
,יאcַַואlֶָא.תkBַזְלןיtְNִַחְמcִ,'ַחֵצBרָה
מ"ש,תֶמיiֶַקןָתeדֵערַמָאָקcְִמ
cִהְלאָריִבְסe,cַַא'יִפֲאzַָחְמהlְןָקkְמB
ןיkַeְֵתִנםcְָקneַהLֶרַמBלְו,לַכzeרLֲֶא
Lֵי,dָפBסְלרָחeאְמַהְוהָעMַָהתlִַחְתִל
לBכָיEְניֵאְותeעָטaְתBלְתִלEְל
:תאֹזלָכaְהֶעBטםָדָאLֶ,םLָיִחְכַהְל
םָדָא)ג(ריִאֵמ'רְלאָבָררַמָאאlֶָא
תֶאקlֵַחְללBכָיהzַָאMֶהַמלkָ.הֶעBט
eניְיַהcְ,ןָתeדֵע]בםיiֵַקְמהָיָהleLֵֶא
LְzֵיLָעBַמרֵסָחתMֶהe.eִמMeיִכָהם
הֶזתַרְמָאיnֵַניִכcְ,תֶמיiֶַקןָתeדֵע
LֶרַמָאLְzַםִיaִִחְתlַתLְzַהֶזְוםִיLֶרַמָא
LָלLaְסBףLָלL,kָםיִעָגְרלLֶaֵםיִיַתְני
LֶַהעַריֵאnֲַעNֶהaֵָיןֶהLֵאָלleעְטִלBת
יִאהָוֲהיkִהNֲֶעַמ:eרְמָאBLֶמkְרַמBלְו
aְסBףLָלLיִאaִיִחְתlַתLְzַםִי.
kְלBיִמאָל,רַמaַַההָיָהםִאאָיְעnֲַעNֶה
aְסBףLְzַאםִיBaִיִחְתlַגת',cְעָטeת
יאַה]גרַמאֹניnֵַניִאcְ,אeהתֶטֶעeמ
aִיִחְתlַתLְzַןיֵא,םִיkָעָטןאeֶאתlָא
Lַָניִאיאַהְו,הָעnֵרַמָאיaְסBףLָלL,
leיִפֲאאlֶָא.הָעLָאlֶָאתeעָטןאkָןיֵא
CָכaְףַאLֶ,ןָלhְַבְלeנָלַחkֹןיֵאיִכָה'יִפֲא,eהMֶַמרֵסָחתBעLָיLְzֵתeעָטןאLkֵָיְו,LלLָףBסLaְלLָרַמָאcְיאַהְו,םִיLְzַתlַיִחְתaִהNֲֶעַמהָוֲה
רֵסָחתBעLLָלeLָניְיַהcְ,יִכָהeaְעָטיkַzִַא,תֶלBכְיַהלָכeaְהְלתַקֲחַרְמיnֵַניִכcְ,תיLִיֵרָפcְאָנָיְנִע]דיאַהְבe',eכיnֵַנהָדeהְי'רְלe)ד(.הֶעBטםָדָא
nֶpeִמקBחָרָהדֵעןיֵא,הNֲֶעnַַההָיָההָעLָ]הdָתBאLֶaְרַמָאדָחֶאָה'יִפֲא,קיִחְרַהְללBכָיהzַָאMֶהַמלָכaְ,רַמBלe',kְכהָוֲהיkִהNֲֶעַמ.eהMֶַמ
.ַעeבLָ:).מףcַ(אָקְריtִאeהַהaְןיִרְדֶהְנַסaְןָלאָקְפָניֵאָרwְִמ.תBריִקֲחעַבaְLֶ:תLBָפְניֵדֵעְל.)ה(BתBאןיִקְדeaBיָה:יִכָהeaְעָטL,cְָחְכeמ
Lְיִמhָה.aְזיֵאBLְיִמhָהLֶילBלֵב,LֶiֶLaBLֶעַבLְיִמhBת:aְזיֵאBLָהָנ.LֶלLְיִמhָה:aְחהֶזיֵאBֶדL.aַMָהָנ:aְַכnָםיִמָיה.aַחBֶדL:aְיהֶזיֵאBם.
aַMַaָת,aְדָחֶאaַMַaָאתBaְLֵיִנaַMַaָאתBaִLְיִלLִיaַMַaָאתBהַמ]ואָיְנַתְו:םיִרֵחֲאָהןִמדָחֶאaֵריִקֲחןיBקיִדְבִלתBת.cְַמ,םָתָהיֵנָתָקkִַאןיִריzֶם
תBריִקֲחןיaֵהַמe.חLeaְָמהֶזיֵרֲהתBקיִדְבaִהaְֶרnַַהלָכְו,םיִנָבְלBאםיִרBחLְויָלB,kֵגָרֲהןָריִרֲאBaַאBגָרֲהףיִיַסBaְגָרֲההaB,aַnָםֶתיֵרְתִה,BתBא
אָיְוָהcְ:הָליֵטaְןָתeדֵע,ַעֵדBייִניֵארֵמBא]זתBעaְLָ'יִפֲאַו,ןֶהֵמתַחַאaְ.ַעֵדBייִניֵא)ו(דָחֶארַמָאתBריִקֲח:אָתיָיְנָרֳחָאתBקיִדְבִלאָתיָיnַָקעַבCLֶָנָה
'תNBֲעַלםַמָזרLֲֶאBkַלםֶתיNֲִעַו','Bגְו'דֵעָהרֶקLֶדֵעהpִֵהְובֵטיֵהםיִטְפMBַהLeְרָדְו')דרַמָאאָנָמֲחַרnָd.cְיִזֲהַללBכָיהzַָאיִאLֶתeדֵעdיָל
םzֶַאLֶהָעdLָָתBאְבeםiBַהBתBאaְ,'םֶתיִיֱהeנnִָע'aְאlֶָאdָניֵאהָמָזֲהַו.אָלאָליִאְו,תeדֵעיֵוָההָמָזֲהתַרaָdzBםיiֵַקְללBכָיהzַָאLֶתeדֵע;'Bגְו
EְניֵאבLe,ַעֵדBייִניֵא,הָעBLָזיֵאcְתBריִקֲחaַ'יִפֲא,ןֶהֵמתַחַאaְיִרְמָאיִכְו.יִנBלtְםBקְמeaִנnִָעםֶתיִיֱה,הֶזםBקָמBaְזתeדֵעםֶתיִאְרLֶןיִרְמBא
eהְלהָרְצaָאָהיִמ;eנnִָעםֶתיִיֱהםiBַהלekָרְמאֹיְוםיִדֵעeאBבָיםִא,םiBַהי"עnָdיִזֲהַללBכָיהzַָאת"אְו.הָעdLָָתBאaְָתיִיָהיnִִעBלרַמBללBכָי
zBריִקֲחןִמהָמָזֲהתַרBַהתMָעBַראָנָמֲחַרְו,תaֵיLֶריִקֲחעַבBתaִהָרֵזְגLָהָוcְ'בֵטיֵה''בֵטיֵה'aְהןיִרְדֶהְנַס(:aְקיִדBת.kִנָאןיֵאיִרְמָאיeיBןיִעְד,
תַרְמָאיִאְו:םיִנָבְלBאםיִרBחLְםיִלֵכaְרַמBלLֵי'םֶתיִיֱהeנnִָע'הָמcְ,תBריִקֲחaַאlֶָאןֶהaָהָיeלzְהָמָזֲהַהןיֵאLֶ,איִהnָdיִזֲהַללBכָיהzַָאLֶתeדֵע
eנnִָעLֵמָחdaְיֵליִרְמָאְוLֵמָחaְרַמָאיkִאָהcְ;ַעֵדBייִניֵארַמָאאָליkִ'יִפֲא,הָמָזֲהEaָdְלןיֵא.יnֵַנהָעBLָזיֵאcְתBריִקֲחיאַהיLkelֵיִניִאיֵעָט
רַמBלְו,dָתeעָטְוהָעLָי"עןnָיִזֲהַלןיִלBכְי,ןאkָןיnִיִזְמLֵיםִאְו.eהיְיַתeעָטיekelֵהְלןַניִבֲהָיcְיLַpְֵמe:יִתיִעָטלָבֲאהָיָהעaְַרַאaְרַמBללBכָי,ָתיִיָה
דַעהָנLBאִרהָעLָתlַיִחzְִמLלLְָוםִיLְzִַדיֵנָהְלeהְלןַניִבֲהָי,תBעLָיLְzֵהֶעBטםָדָארַמָאcְ.ריִאֵמיaִַרְל:eנnִָעָתיִיָהdָתeעָטְוהָעMַָהלBkָל
יִכcְ.אָלeתְותיLִיִמֲחדBעdיֵלןַניִבֲהָיLלcְLָיאַהְלe,תיִעיִבְרeתיLִיִלeLְהiִָנeLְהָנLBאִרהָעdLָיֵלןַניִבֲהָיםִיcִLְzַיאַהְל,ןֶהיֵנLְןיLaֵֵמָחףBס
הNֲֶעַמרַמBלBלהָיָהדBעְו.הָנLBאִרaָהָיָההNֲֶעַמeייַרBחֲאַלתBעLָיLְzֵיִתיִעָטרַמBל]Bל[Lֶי,ָתיִיָהeנnִָעהiִָנaַMְםִיcִLְzַיאַהְלdיֵליִרְמָא
יLְzֵיִתיִעָטרַמBלBלLֶי,ָתיִיָהeנnִָעהiִָנeLְהָנLBאִרdיֵליִרְמָאיִכְו.יLֵָניִאeעָטאָלאָיְליֵלְלאָמָמְיןיaֵאlֶָא,]חתַחַאהָעLָהָנLBאִרָלםֶדBקהָיָה
LָעBיַנָפְלתLְיִלLִתיeיֵליִרְמָאיִאְו.תיִעיִבְרdkְָרַאלaַעLָעBִעתnָנeהיֵרֲה,ָתיִיָהeםַז.eלַעַבְלLָלLַנnֵַקְלןַניִבֲהָייnֵיdאִרLBהָנeLְִנiָה,eיֵרְתָבְלd
LֵמָחְוLלCcְLָָנָהְלeהְלןַניִבֲהָי,תBעLLָלLָהֶעBטםָדָארַמָאcְ.הָדeהְייaִַרְלe:םַזeהיֵרֲהLֵמָחeהelְכְלdיֵליnִִזְמיִאְו,תיLִיִמֲחַותיִעיִבְרןַניִבֲהָי
cְהְי'ריִריְיַאeהָדaִָמןֶהzְיִחlַתLָאִרהָעLBסדַעְוהָנBףLִתי.eלַעַבְלLָלLַקְלןַניִבֲהָיnֵיdאִרLBהָנeLְִנiָה,eהןיִדְבeאcְיֵלביִתיֵנdיֵפְט

אlֶָא

.eהMֶַמרֵסָחתBעLָ'בהֶעBטםָדָאריִאֵמ'ריֵרְבִדְלאָבָררַמָאאlֶָא
יאnַַא,'הaְרֵמBאדָחֶאְו'גaְרֵמBאדָחֶא,ןkֵםִא,רַמאzֹםִאְו

ןיֵאcְאָבָררַבָסcְ,ל"יְו.הָוֲהתיִעיִבְרaִאcְָבeעcְאָמיֵנ,הָליֵטaְןָתeדֵע
רֵמBאדָחֶאְו'גaְרֵמBאדָחֶא,תLBְקַהְלLֵיCַא.םֶהיֵנaִLְתeעhַָהתBלְתִל

aְַא,'הnַדֵעיאeןָתaְיִא;הָליֵטle
רַמָאָקcְיאַהאָמְליcִ,יֵדֲהָסיֵנָהaְתַקיְיָד
aְג'aְסBֵיְו.'גףLלBרַמ,cִריִמְחַהְל

eַקְלiֵדֵעםיeאָלןָתaָהְלןַניִקְדe:

aְיהֶזיֵאBם.zֵַמיd,kֵןָויcִרָבְכ
kִיeְנוeיBֶדֹחַלדָחֶאםL,

אGֲהַו;םBיהֶזיֵאeaְהְניִליְיLְִמְלהָמְל
ןיִרְזBחל"ה,םBיהֶזיֵאeנוeְיkִאG'יִפֲא
eַמbִכְיןיֵאְו,ןיִדיBזֲחַלןיִלBרaָרַחַאםֶה
kְִדיֵדaeֵיְו.רLלBרַמ,kֵןָויcְריִקֲח'זBת
םיִקְדeaBיָהקֶרֶפaְיֵאָרwְִמןַניִפְלָי
הֶזLeיִחְכַיאLֶH'יִרָצ,).מףcַןיִרְדֶהְנַס(
,נ"א.ןָמְצַעתֶאLeיִחְכַיאLֶHְוהֶזתֶא
LֶדBחaַ'בaְרֵמBאדָחֶאְלpָdיִמאָקְפָנ

:)ותיLִיֵרָפְדkִ,'גaְרֵמBאדָחֶאְו

תlַיִחzְִמeהְלןַניִבֲהָיריִאֵמיaִַרְל
LָאִרהָעLBסדַעהָנBהף'.

תeעhַָההֶלְתִנאGיאnַַא,א"ָביִרהLְָקִה
aַnְיִזnִםי,eְכLֶאBַהםיִרְמnְיִזnִִעםיnָנe
eרָקְוeעLֶhָרַמאֹנ,'הףBסדַעםֶתיִיֱה
eיְהִיאGְו,'הaְהָיָההNֲֶעnַַהְו,'ה'דְל
תLֶֶחְכeמתeדֵעָהLֶיִהְנC.eָכaְםיnִַזeמ
אGםִיLְzַרַמָאBLֶתBאיֵרֲהLֶ,איִה
םיnִַזeממ"מ,'הדַעתBעְטִללBכָיהָיָה
Gיְהִיאe.אְוBי"ִררֵמ,cְאָלzַָהןַניֵלhָעeת
kְלָלaִLְםיִדֵעיֵנ,kִיֵרָפְדLִזליֵעְלתי(:

לBכיֵנ
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M¦c§äẍie.x©A¦iW¦n§rFo

`Fn¥x,M̈lïẍw,¤̀g̈c
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :בי

ןיִדְבe.יLֵָניִאeעָטאָלאָיְליֵלְלאָמָמְיןיaֵאlֶָא
הnַָחLֵמָחLֶaְאlֶָא,יֵפְטdיnֵַקְלביִתיֵנcְאeה
aְחָרְזִמ,eְבLֶַחעַבnָהaְבָרֲעַמ.zְאמ"ר,ןַנBרֵמ,
הָדeהְייaִַר.'ותlַיִחְתaִןיִפְרNBְו,'הלkָןיִלְכBא
ןיִפְרNBְו,'הלkָןיִלBתְו,'דלkָןיִלְכBא,רֵמBא
aִיִחְתlַַאְל.'ותaַiֵַאיlִיaָמ"רְדא,cְןיֵארַמָא
Cַהְלe.תיkelָdLִלBכיֵנ,םeלkְאGְוהֶעBטםָדָא
לBכיֵנ,eהMֶַמהֶעBטםָדָארַמָאcְיnֵַנאָנMָיִל
רַמָאcְ,הָדeהְי'רְדאaָיlִַאיaַiֵַאְו.תיLִףBסדַע
אbְָלtַדַעלBכיֵנ,הָעLָיִצֲחהֶעBטםָדָא
הֶעBטםָדָאתַרְמָאcְיnֵַנאָנMָיִלCַהְלe.תיLְִד
LָהָעeַמMֶהe,כיֵנBסדַעלBֶא(.'הףlָרַמָא)א
.רeסָמלkַֹלץֵמָח,םיִזיִרְזִלהָרeסְמתeדֵע,יaַiֵַא
יLְzֵהֶעBטםָדָארַמָאcְ,מ"רְדאaָיlִַאאָבָרְו
LָעBַמרֵסָחתMֶהe,ִמzְיִחlַכיֵנאָל'התBה.ל'
תיaְLִ,יִכָהיִא.בָרֲעַמaְהnַָח'זְו,חָרְזִמaְהnַָח
אָמBיתיLִ,הָבֲהַארaַאcַָאבַררַמָא.לBכיֵניnֵַנ
aְַאאָבָרְו.יֵאָקאָתָנְרַקlִיaָהְי'רְדאeהָד,cְרַמָא
תlַיִחzְִמ,eהMֶַמרֵסָחתBעLָ'גהֶעBטםָדָא
הnַָחעַבLְֶו,חָרְזִמaְהnַָח'ה.לBכיֵנאָל'ד
aְלָכְו,בָרֲעַמLֶkֵיִכָהיִא.'דן,aְַנ'הnֵכיֵניBל.
הָרeסְמתeדֵע,אָבָרְדאaָיlִַאיaַiֵַאdָמbְְרzַ)א
ואָל,רַמָאאָבָרְו.רeסָמלkַֹלץֵמָח,םיִזיִרְזִל
הָדeהְייaִַראlֶָא,הָדeהְייaִַרְדאָמְעַטeניְיַה
,הָפיֵרNְאlֶָאץֵמָחרeעיaִןיֵא)ברַמָאcְ'יֵמְעַטְל
.םיִצֵעaָdטBקְלִלתַחַאהָעLָןָנaַָרdיֵלeבַהיִו
,יַתָמיֵא,הָדeהְיר"א,אָבָרְלאָניִבָרdיֵביִתיֵא
LֶHאaִLְתַעaִעיeרB;לָבֲאaִLְתַעaִעיeרB
הָריֵזbְא,אָבָררַמָאאlֶָא.רָבcָלָכBaְתָתLְaַָה
עaְַרַאleaְיִפֲא,יִכָהיִא.ןepָעְמַהםBיםMeִמ
LָעBַנתnֵכיֵנאָליBבַררַמָא.לtָtָןַמְז'ד,א
לַכֲאַמהָנLBאִרהָעLָ)ג,ר"ת.איִהלkַֹלהָדeעְס
לַכֲאַמתיLִיִלLְ,ןיִטְסיִללַכֲאַמהiִָנLְ,םיִדeל
לַכֲאַמתיLִיִמֲח,ןיִלֲעtBלַכֲאַמתיִעיִבְר,ןיLְִרBי

zַםיִמָכֲחיֵדיִמְל,LִMִלַכֲאַמתיkָבַררַמָאָהְו.]אםָדָאלtָtָעְסןַמְזתיִעיִבְר,אeהָד
,םיִלֲעtBלַכֲאַמתיLִיִמֲח,םָדָאלkָלַכֲאַמתיִעיִבְרב,BCפיֱאאlֶָא.איִהלkַֹל
LִMִלַכֲאַמתיzִַמ.םיִמָכֲחיֵדיִמְלkָָליֵאְוןאCkְזBַארַמָא.תֶמֵחַלןֶבֶאקֵרaַiֵי,
תיֵלאָרְפַצaְיִדיִמםיֵעְטלָבֲא,אָרְפַצaְיִדיִמםיֵעְטאָלְדאlֶָאןָרָמֲאאָל
eניְיַה,אָטיtְLִ.ץֵמָחaְתֶקBלֲחַמkָCתeדֵעaְתֶקBלֲחַמkְ,יMִַאבַררַמָא.aָdןָל
יֵאzַpָאָמיzֵאָלְו,אeהאָיpeיLִןַניLַpְֵדיֵיpeיLִ)ד,ןָלעַמLְַמאָקאָה.ןַניִרְמָאCcְַה
םֶדBקרֵמBאדָחֶאלָבֲא;תBעaְLָאlֶָאeנLָאG,יMִַארaַיִמיLִבַררַמָא)ה.איִה
דָחֶאגאlֶָא.אָטיtְLִ.הָליֵטaְןָתeדֵע,הnַָחַהץֵנָהרַחַארֵמBאדָחֶאְוהnַָחַהץֵנָה
.הָליֵטaְןָתeדֵע,הnַָחַהץֵנָהBCתaְרֵמBאדָחֶאְוהnַָחַהץֵנָהםֶדBקרֵמBא
רַמָאָקְדאָהְו,יִרְמָאָקאָתlְיִמאָדֲחeהיְיַוְרzַ,אָמיֵתְדeהַמ.אָטיtְLִיnֵַנאָה

aְתBC

תיִעיִבְרdיֵלןַניִבֲהָיdיֵרְתָבְלe,יLֵָניִאeעָטאָלאָיְליֵלְלאָמָמְיןיaֵאlֶָא
הiִָנeLְתיLִיִלeLְתיִעיִבְרdיnֵַקְלןַניִבֲהָיLֵמָחלַעַבְלe.תיLִMְִותיLִיִמֲח
eיֵרְתָבְלdLִMִַאְו.תיkַzִיֵלבַתיֵמְלןָלהָוֲהיd,ֶאlָאָהאtָיֵרLַרaִהְייeהָד
aְאָיְדֶהcְֵמָחןיֵבLְלLֶעָטאָלעַבe,LֶaְֵמָחLַחnָהaְחָרְזִמeְבLֶעַבaְבָרֲעַמ.

יlֵיִמיֵנָה,eהְלןַניִבֲהָיcְאָתָוֲעָטCָנָהלָכְו
לָבֲא;אָלָטwְִמeהְניִרְטְפִמְלeeהְניִלveַאְל
ןֶהֵמדָחֶא]בםַזeהkְLֶהָעMִָממ"מ
aְאBָתdLַָבְלהָעcָdeְבLִֶמ,ָהיֶרֲחַאלiָד
aָדֵעָההָלְטeיִפֲאַו,ת'Gהאeםַזaַhָעeת
Lֶlְויָנָפ.cְאָהkִרְמָאיeיֵלdגלַעַבְל'
LְיִלLִתיeיִמֲחַותיִעיִבְרLִִעתיnָנeָתיִיָה,
,יִתיִעLֶhָאlֶָאהָיָההiִָנaַMְרַמBלCַרְצeהְו
הָיָההiִָנaַMְםִאLֶ;ןָתeדֵעהָקְלְחֶניֵרֲה
,דָחֶאדֵעאlֶָאןאkָןיֵא,הNֲֶעnַַה
cְריֵבֲחאָהBרַמָאaְֵמָחL,eןיֵבLְִנiָהי
ףBסדַעלBכיֵנ:eעָטאָלתיLִיִמֲחַל
LִMִתי.cְַהןִמאָהzBניֵאהָרBסָאeר
אeה)א(הָמְלןָנaַָרְו,eLֵLרְבָעMִֶמאlֶָא
cַבֲעeהָקָחְרַהדaְיִדיִמcְעָטאָלeָניִאLֵי
aֵיd:דֵעeסְמתeםָדָאןיֵא.םיִזיִרְזִלהָר
aַָהלַעדיִעָהְלאpֶֶפLֶאlָםִאאkֵן
aָיִקaַMָעBיִפְל,תLֶiBהַעֵדeאLֶqBפB
לַעץֵמָחלָבֲא;הָריִקֲחַוהLָיִרְדLaִֵרcִָהְל
הֶעBטתBעaַMָיִקBaָניֵאLְֶו,לehָמלkַֹה
aָןֶה:aְֵמָחLַחnָהaְחָרְזִמeְבLֶעַב
aְניֵאץֵמָחְו.בָרֲעַמBסָאeֶארlָאaְLֶעַב,
יִכָהיִא:עַבLְֶלLֵמָחןיaֵתeעָטןיֵאְו
aְLֵLַנnֵכיֵניBל.cְאָהaְLֵLןיִיַדֲעGא
עַצְמֶאaְאlֶָא,בָרֲעַמדַצְלהnַָחהָתְטָנ
לLkָאֹרaְָהיzְֶחdzַָתָחיִרְזe,ַעיִקָרָה
אGְוןאָכְלאGהֶטBנלֵצןיֵאְו,)וםָדָא
יaֵ:הnַָח.אָמBי:ויzְָחzַאlֶָאןאָכְל
הָבBרְק,ַעיִקָרָהעַצְמֶאaְ.יֵאָקאָתָנְרַק
,בָרֲעַמְלתBטְנִלהָבBרְקeחָרְזִמְלתBטְנִל
אָנMָיִלטַקְניִכָהְלe.ָהיֶלָעןיִדְמBעןיֵאְו
]גיֵעְציִמיaֵטַקְנאָלְואָתָנְרַקיֵבְד

הnַָחLֶהnַָחלbְַלLֶbַיִפְל,יֵאָקםBרָדְד
ןיֵאלBגָערָבָדְו,אeהלBגָעaBתֶבֶבBס
BחָרְזִמaB,eרkָיִנתBחeרעaְַרַאקleיִח
,BנBפְציִצֲחַוBמBרְדיִצֲחדַעלbֵַעְתִמ
eיֵזֲחיִמtַרָדיֵגְלBםaְסBאֹרְוחָרְזִמףL
.לBכיֵנאָלעaְַרַאתlַיִחzְִמ:בָרֲעַמ
cְיֵעָטאָהLֵLֵמָחְוLְרַאְוaַע:eְמLַpֵי,
Lָיֵלןַניִעְמdַרְלaִהְייeהָדcְרַמָאaֵןי
:עaְַרַאש"כְו,eעָטאָלעַבLְֶלLֵמָח
יֵדBמkָCְליִהְו.ןיִזיִרְזִלהָרeסְמתeדֵע
aָdַרaִהְייeהָדcְעָטאָלeaֵֵמָחןיL
.eעָטְורeסָמלkַֹלץֵמָחלָבֲא,עַבLְֶל
eהיִמekelֵעָטאָליאַהיe,ג"עאְוcְעָטe
aֵןיzְיִחlַתLָלLסְלBֵמָחףL,cְניְיַהe
LָלLLָעBעָטאָל,תeaֵסןיBְרַאףaַע
םMeִמ'דeaְהְניִרְסאֵלעַבLֶתlַיִחְתִל
Lֶג"עא,עַבcְיִאkָאaְִמריִצMָלL,ִמMeם
cְיִאkָיֶהאkֵאָריaַַחnָרַמָאאָבָרְו:ה.
םMeִמואָלץֵמָחaְהָדeהְי'רְדאָמְעַט
ןיaֵיLֵָניִאeעָטאָלcְ,איִהאָתeעָט

אlֶָאץֵמָחרeעיaִןיֵא).אכףcַ(ןיִקְריCtִָדיִאaְרַמָאd,cְיֵמְעַטְלהָדeהְי'ר,LֵמָחלkָןיִלzBרַמָאָקcְיאַהְו.'eכחָרְזִמaְהnַָחLֵמָחרַמָאָקְדkִ,עַבLְֶלLֵמָח
Nְְליִה,הָפיֵרkָCרְסָאeַרaָןָנaַתָליִכֲאBkְיֵדLֶiְלאֵהBtְַלְליאַנwֵםיִצֵעטaֵיִאְו;םיִיַתְניLָיֵלתיֵרdkֵָמָחלLניֵאBְזִנkְָכַעלָבֲא,רLָויcְיֵליֵלָתd,יֵמָר
לָבֲא:יִרLְאָתיְיַרBאcְִמיkַzִַאLֵL,cְלָכְוLֵLתlַיִחְתB.aִרeעיaִתַעaִLְאLֶH:הָפיֵרNְאlֶָאץֵמָחרeעיaִןיֵארֵמBאיִנֲא.יַתָמיֵא:טwֵַלְלרַכcְִמdeיLְֵפpַַא
aִLְתַעaִעיeרB.aְLֶעַב,LֶהeמאeַהןִמרָהְזzBַה:הָרLְaָתָתBaְלָכcָטְו.רָבBָלהֶזחַרnָלןיֵאםִא;הBְמַי,םיִצֵעzִדַעןיLְתַעaִעיeרBַיְוLְaִֶתיpeaְלָכ
cָי:רָבBעְמַהםepָן.LֶַחןיֵאnָזהBכְיןיֵאְו,תַחַרBְבִלןיִלcBקaַַחnָעְסןַמְז:הeַלהָדkַֹהְו.איִהלkֹלaְםיִאיִקaָd:לeֶא,ןֵהםיִנָתְבַעַרםיִטְסִלְוםיִדlָא
LֶַהlִעֵנםיִטְסיBןיִרkַָהלlַיִוהָלְיLֵםיִנLַתיִרֲחLָאִרהָעLBאְוהָנBןיִלְכaַMְִנiָי:הBְרLִִמואָל.ןיMeנָתְבַעַרםeֶא,תlָהאBְוליִאGלְמָעאeaB:kְלֲחַמBתֶק.cְַרaִי
'רְלןיֵבe.יֵפְטיLֵָניִאיֵעָטהָדeהְי'רְלcִםMeִמ,ץֵמָחaְיnֵַנןיִתיִנְתַמaְתֶקBלֲחַמkָC,יֵפְטיLֵָניִאיֵעָטהָדeהְייaִַרְלcִםMeִמ,תeדֵעaְהָדeהְי'רְוריִאֵמ
.רeסָמלkַֹלץֵמָח.ןַניcְLַpֵאיָיpeיLִםMeִמ:)ב(תBעLLָלLָרַמְלeתBעLָיLְzֵרַמְל,תeדֵעaְןָרָמֲאַדkְאָתeעָטיkelֵיִקֲחַרְמ]דאָלcְ,הָדeהְי'רְלןיֵבeריִאֵמ
cְאָלzֵאָמיzַpָאיִהיֵא,kִַקיLְָלאָיCןיִתיִנְתַמcְןיִרְדֶהְנַסeןיִתיִנְתַמcְאָל,אָכָהzֵאָמיzַpַָאאיִהיֵאlִיaַָרְדאaִַרְוריִאֵמיaִהְייeהָד,cְַתpָרַבָסןיִתיִנְתַמְדא,
אlֶָא;LלLָהָדeהְייaִַרְלeםִיLְzַהֶעBטםָדָאריִאֵמיaִַרְל,רַבָסןיִרְדֶהְנַסְדאpַָתְו,םִיLְzַהֶעBטםָדָאהָדeהְייaִַרְלeתַחַאהָעLָהֶעBטםָדָאריִאֵמיaִַרְל
Lֵמָחןיaֵתeעָטןיֵאםָתָהרַמָאcְ,הָדeהְי'רְלCָלהLֶָקיkִ,יnֵַניִא.אeהרeסָמלkַֹלץֵמָחcְםMeִמאlֶָא,ןאkָאeהkָCםLָלLֶתֶקBלֲחַמBתBאkְיאcַַו
:ןepָעְמַהםBיםMeִמיnֵַניִא,רeסָמלkַֹלץֵמָחֶהLֶאlֶָא,ןאBkָמְעַטkָCםBLָמְעַטkְאlֶָא,איִהיֵאzַpָאָמיzֵאָל,eעָטרַמָאאָכָהְו,הnַָחםMeִמעַבLְֶל
GאLָנe.ַהCcְֶאןיִרְדֶהְנַסlָאLֶדיִעֵהeַהלַעMָעBהלָבֲא;תBאיִצeaְםֶהיִפLֵַחַהץֵנָהםnָןיֵא,הkָעָטןאeֶאתlָאkָבָז:aְתBCץֵנָה.kְLֶnַץֵנָהליִחְת:

הָכָלֲה

ףBרNְִלCיִרָצאָהcְ,תיkelָdLִאָקְוcַואָל.תיkelָdLִלBכיֵנ
zBCLֵL:eַהְלCיִלMָאָנcְטםָדָאBהֶעLָהָעeַמMֶהe

תLBְקַהְללBכָיהָיָהתBעLָיaִLְzֵהֶעBט'יִפֲא.LֵמָחףBסדַעלBכיֵנ
:בָרֲעַמaְהnַָחעַבLְֶבeחָרְזִמaְהnַָחLֵמָחL,LֶaְֵמָחףBסדַעלBכיֵנ

aְLִַחתיnָהaֵיֵאָקאָתָנְרַקי.
יaַiֵַאְל,א"ָביִרהLְָקִה

cְהְי'רְל,רַמָאeהָד)cְטםָדָא)רַמָאBהֶע
םִא,ןֶהיֵנaִLְתeעhַָהןַניֵלָתְוהָעLָיִצֲח
kֵאדָחֶא,ןBרֵמaְאדָחֶאְו'הBרֵמaְLֶעַב,
אָריkֵֶהןיֵאcְןָויkֵ;הָלֵטaְןָתeדֵעיאnַַא
aִיִחְתlַהת[LֵLיאַהאָמיֵנ,'זְלcְרַמָאָק
תlַיִחְתaִ'זרַמָאָקcְיאַהְו,'הףBסaְ'ה
הָעָטְו,תיLְִדאbְָלַפaְהָוֲהאcְָבeעְו,'ז
kָיִצֲחדָחֶאלLֵָיְו.הָעLלBרַמ,cְאָה
'יֵאָקאָתָנְרַקיaֵהnַָחתיLִ'רַמָאָקְד
eניְיַה,'זְלLֵLתlַיִחzְןיeaֵעָטְו
הָרeסְמתeדֵעלָבֲא,רeסָמלkַֹלcְץֵמָח
יaֵ'רַמָאָקcְאָיpeיCLִַה,יnֵַניִא.ןיִזיִרְזִל

:יaַiֵַאְלdיֵלתיֵל'יֵאָקאָתָנְרַק

.BרeעיaִתַעaִLְאLֶHיַתָמיֵא
tֵֵריLַהweסֵרְטְנ,'LֶHא

aִLְתַעaִעיeרB'aְLֵL,e'ִבLְתַעaִעיeרB'
תַעLְִבeליִאBה,CיֵרָפC.eָליֵאְוןאkִָמ
aִעיeרBַהLְaָתָתBaְלָכcְָמַי,רָבzִדַעןי
Lֶָקְו.עַבLְֶמַייִכיֵה,ת"רְלהzִדַעןי
LֶרֲעַבְלעַבB,ַאאָהqְאי(ליֵעְלןַניִק.(cְרַזָג
אָמְליcִקcBְבִלBרqeיִאתַעaִLְהָדeהְי'ר
'BרeעיaִתַעLְ',דBעְו.dיpֵיִמלַכיֵמְליֵתָא
cְניְיַהןיִתיִנְתַמeaְLֵL.עְוBד,cְִמpBרָת
,הָפיֵרaִNְץֵמָחcְ)זהָדeהְייaִַרףיֵלָי
Bמְכe,הָפיֵרNְןeעָטBרqeיִארַחַארָתBנְו
תַעaִLְאcְ'LֶH,ת"רLֵרָפְמe.ץֵמָחןֵכ
aִעיeרB'ניְיַהeרַחַאLֵL,LֶרBעָהבBםָל
,םַעַטְו)ג(.םיִמָכֲחןweיִתaְLֵLkְןיִרֲעַבְמ
רַחַאְלeניְיַהְו,)חרָתpBִמףיֵלָיcְםMeִמ
eניְיַהB,cְרeעיaִתַעaִLְלָבֲא.Bרqeיִא
aְLֵL,kֵןָויLֶָניֵאdרֲעַבְלהָוְצִמBֶאlָא
אָתיִאןֵכְו.רָבcָלָכBaְתָתLְaַָה,ןָנaַָרcְִמ

aַרְיeLַיִמְלtֶקֶרkָלLָטהָע(:

אָל.איִהלkַֹלהָדeעְסןַמְזעaְַרַא
LַiָיCֶאאָמְעַטיאַהlָא

:אָלתeדֵעןַיְנִעְללָבֲא,הָליִכֲאןַיְנִעְל
ג"ר
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