
.גיםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

aְתBCַחַהץֵנָהnָה,aְיִגleרֲהַזְויֵאָקהָוֲהאיָיeיֵר
aְהאָמְלָעeַמאָק,אָזֲחַדאLְבַררַמָא.ןָלעַמ
dיֵלרַמָא.הָדeהְייaִַרkְהָכָלֲה,בַררַמָאןָמְחַנ
,ריִאֵמ'רkְהָכָלֲהרַמאָמיֵנְו,ןָמְחַנבַרְלאָבָר
cִןָלםַתְסzַpָאkְיֵתוָוd.cִא,ןַנְת(kָלLָהָע
LֶnezָכֱאֶלרBהאָמָתְסואָלאיִהַה.ליִכֲאַמלeא,
ןaַָרkְהָכָלֲהרַמאָמיֵנְו.רezָמ)באָיLְַקcְםMeִמ
bַלֵאיִלְמ,cְיֵלהֵוָהdיֵלרַמָא.ַעיִרְכַמd,ַרaָן
bַהַעיִרְכַמואָללֵאיִלְמeםַעַט,אcְְפַנLֵיd
יאַהיkִרַמָאcְבַר,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.רַמָאָק
zַpָא)ג.אcְְרַא,אָיְנַתaָָעהָעNָרLֶיְהִללָחBת
aְLַaַָהתֶאןיִרֲעַבְמ,תkִֹמלlִַהיֵנְפMַaָת,
,תBרBהְטeתBיeלzְתBאֵמְטתBמeרzְןיִפְרNBְו
eְמLַiְַהןִמןיִריhְהBרBזְמתBןLְzֵעְסיeדBתkְיֵד
ןaֶרָזָעְלֶאיaִַריֵרְבcִ.תBעLָ'דדַעלBכֱאֶל
.ַעBLֻהְי'רםMeִמרַמָאLֶאָתzBְרLaַיִאהָדeהְי
eאְצְמִיאe,LֶnָפְרOִָיאGתBרBהְט,Bלeרְמָא
.eאְצָמאGְוLeְקaִרָבkְ,ןֶהָלרַמָא.ןיִלְכBאןֶהָל
,םֶהָלרַמָא.eנָלהָמBחַלץeחאB,Lֶnָלeרְמָא
אֹבָיאe,LֶnָפְרOִָיאGתBיeלzְףַאםֶכיֵרְבִדְל
ןֶהָלחָטְבeמרָבkְ)ד,Bלeרְמָא.םֵרֲהַטיִוeהiִָלֵא
תBתLַaָיֵבְרַעaְאGאeaָהiִָלֵאןיֵאLֶלֵאָרNְִיְל
,eרְמָא.חַרhBַהיֵנtְִמ,םיִבBטםיִמָייֵבְרַעaְאGְו
GזָזאeִמMָדַעםLֶwָעְבeהָכָלֲהkְַרaִרָזָעְלֶאי
aֶהְיןeיִאהָדLaְַרzBאָתLִֶמרַמָאMeַרםaִי
אtָtָבַררַמָא°.לBכֱאֶלleיִפֲאואָליאַמ.ַעBLֻהְי
רַבָסיaִַרףַאְו.רֵעַבְל,אָל,אָבָרdcְיֵמMְִמ
,אcַָאבַררaַןיִבָררַמָאcְ.ןָמְחַנבַרְדאָהְל
הָאֵלְמאwַiַָסיcִדיִקְפִהLֶדָחֶאםָדָאaְהNֲֶעַמב
,םיִרaְָכַעָהeבwְִנְו,הָאָקBקָח)הןָנָחBילֶצֵאץֵמָח
הָעLָ.יaִַריֵנְפִלאָבe,אֵצBיְוץaְֵצַבְמץֵמָחהָיָהְו
,ןzְֵמַהBלרַמָאהiִָנLְ,ןzְֵמַהBלרַמָאהָנLBאִר
LְיִלLִלרַמָאתיBְמַהzֵלרַמָאתיִעיִבְר,ןB
יאַמ.קaַMeָהֶרְכָמeאֵצל"אתיLִיִמֲח,ןzְֵמַה
,ףֵסBיבַררַמָא.הָדeהְייaִַרkְ,םיִרְכָנְלגואָל
,יaַiֵַאdיֵלרַמָא.ריִאֵמיaִַרkְ,לֵאָרNְִיְל,אָל
ןיֵאLֶהָקָדְציֵאbַaָד,אָיְנַתcְ)ו.אָדLֲָחםMeִמ.dיLְֵפַנְלdיָלְקLְיִנ,לֵאָרNְִיְליִא
םֶהָלןיֵאLֶיeחְמzַיֵאbַaָ.ןָמְצַעְלןיִטְרtBןיֵאְוםיִרֵחֲאַלןיִטְרtB,קlֵַחְלםיiִִנֲעםֶהָל
םֶתיִיְהִו')ארַמֱאLֶpֶםMeִמ.ןָמְצַעְלןיִרְכBמןיֵאְוםיִרֵחֲאַלןיִרְכBמ,קlֵַחְלםיiִִנֲע
eLריֵפaְ,ףֵסBיבַרְלהָנְתַמרaַאcַָאבַרdיֵלרַמָא.'לֵאָרiִNְִמe'הֵמםיiִִקְנ
אָלְזָאןאַמkְ,ףֵסBיבַררַמָא.הָדeהְייaִַרkְ,םיִרְכָנְלןֵרְכָמeאֵצ,ןָלzְָרַמֲא
ןֵהleיִפֲא,BריֵבֲחלֶצֵאתBריtֵדיִקְפnַַהה,ןַנְתcִ)ז.ג"בשרkְ,יaִַרְדאzְָעַמLְאָה
רַמָא.הָדיֵבֲאתַבLֲָהיֵנtְִמ,ד"בaְןָרְכBמ,רֵמBאג"בשר.ןֶהaָעbִַיאG,ןיִדeבֲא
אlֶָאeנLָאGו,ןָנָחBיר"אהָנָחרaַרaַהaַָררַמָא,dָלֲערַמzְיִאואָלְו,יaַiֵַאdיֵל
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.ריִאֵמיaִַרkְהָכָלֲה]רַמ[אָמיֵנְו:LֵמָחלkָןיִלBתcְ.הָדeהְייaִַרkְהָכָלֲה
cְאBןיִלְכkֵָמָחלL,cְןָלםַתְסאָהzַpָאkְיֵתוָוd.cִןַנְתkָלLָהָעLֶnezָר
לBכֱאֶלרezָמBניֵאkְLֶעַמLְַמcְ,תBפBעְלeהiַָחְלהָמֵהְבִלליִכֲאַמלBכֱאֶל
אlֶָא.ליִכֲאַמeלֵכBאBניֵאL,cְֵמָחאkָיִאאָה,הָדeהְייaִַריִאְו.ליִכֲאַמBניֵא
תlִַחzְדַעלֵכBארַמָאcְ,איִהריִאֵמ'ר
LֵL,eִמMָהָעLֶניֵאBאBליִכֲאַמןיֵאלֵכ:
הָעLָלkָקֶרֶפaְ.רezָמאָיLְַקcְםMeִמ
יֵעaָיִמ'ליִכֲאַמלֵכBאLֶהָעLָלkָ',ןַניLְִקַמ
רLֶnezָהָעLָלkָ,עַמLְַמ'רezָמ'd,eיֵל
רeסָאָההֶזליִכֲאַמ,לBכֱאֶלרֵחַאםָדָא
אָנְמיִקBאאָיeLְקאָהְדאָקְחceִמe.לBכֱאֶל
kְַרaָןbַרַמָאָקיִכָהְו,לֵאיִלְמ,kָלLָהָע
LֶnezָרkֹכֱאֶלןֵהBלaִרְתeליִכֲאַמהָמ
אָמָתְסאָמְלַא.הָמֵהְבִלןיelִחלֵאָרNְִי
.לֵאיִלְמbַןaַָרkְ:איִהריִאֵמיaִַרkְאָל
aְהַעיִרְכַמואָל:'יִנְתַמeא.kְִרָפְדLִןַני
תַעָרְכַהןיֵאcְ,).אכףcַ(ןיִקְריִפaְןnַָקְל
cַתַעLְיִלLִתַעָרְכַהאָהְו.תַעַרְכַמתי
cַתַעLְיִלLִאיִהתי,cְַרְומ"ראָהaִי
קleיִחCיLַiָיֵוֱהיֶנcְיִריְיַאאָלהָדeהְי
aֵןַמְזןיzְרeחןַמְזִלהָמelִןיkְלָל.cְיִא
'אְוןיelִחדָחֶארֵמBאמ"ר,ןַנzְהָוֲה
zְרeהָמkֵָמָחלL,הְי'רeאהָדBדָחֶארֵמ
ןaַָרְו,עaְַרַאלkָהָמeרzְדָחֶאְוןיelִח
bַאלֵאיִלְמBחרֵמelִןיkְָרַאלaַעzְרeהָמ
kֵָמָחלL,ַהלָבֲא;הָעָרְכַהאָיְוָהLְzָא,
cְהְניִאeְדַאאָלkeרzְרeחְוהָמelִןיkְלָל,
ןיcִזֶמֶרםLeאֵהLֶiְםzְָעַדleִגאGְו
אlֶָא,איִההָעָרְכַהואָל,םֶהיֵניaֵקlֵַחְל
cַתַעLְיִלLִיִאְוג"ה:תיaָאָמיֵאתיֵע
עַבְקcִ.אzַpָיאַהיkִרַמָאcְבַר
,הָדeהְייaִַרaְרָזָעְלֶאיaִַרkְאָתְכְלִה
cְיִפֲארַמָאlezְרeהָמkְָרַאלaַתְועeאָל,
cְיֵנָתָקcְעְבָקeהָכָלֲהkְמBתB:zְלeיBת.
ןBזְמ:תBרBהְטקֵפָסתBאֵמְטקֵפָס
LְzֵעְסיeדBְו.תGאLָלL,cְלָכLָלL
,הָחְנִמeתיִרֲחLַתיִבְרַעתcְLַaָתBדeעְס
הָחְנnִַהןִמלBכֱאֶלרeסָאחַסtֶבֶרֶעְו
eהְט:)חהָלְעַמְלBרBתGִיאOָפְרe.kְלָל,
פ"עאְו,רֵעַבְלןpַָמְזַעיbִִהאGְוליִאBה
LֶiֶLלBLִieא(ר(kְְנַאְליַדLֵיaֵתיB
Lֶלkֹןֵה,LֶnָאָצְמִיאkֹאםיִנֲהBםיִחְר
Lֶiַליִכֲאeְו,םGדיִסְפַנאzְרeהָמaַiָםִיַד;
יֵבְלַכְלרָחָמְלםeליִכֲאַי,אָצְמִיאGםִאְו
kֹאםיִנֲהBַבְיhְםֵלaְִלaB:kְרָבaְִקLe
BלMֶiֶLהַמלkָ,רַמBלe.kְאְצָמאGְו
אGתaְLַaָאָהwֵL,cְיaִרָבwֵLkְַבְל
אeהיִקָבeַעֵדBירָבְכe,םיִחְרBאeאBבָי
aְאBןָתLֶaָבָייִמריִעBלְצֶאאB:נָלe.
םיִנָלםeחzְַהBCתaְאLֶnָ.ןBלָמןLBְל
kֹאםיִנֲהBַהםיִחְרlַבָיְו,הָלְיBאeרָחָמְל:
,אLֶnְָלןַניLִיְיָחcְ.םֶכיֵרְבִדְל]אףַא
ףַא,תBרBהְטaִאlֶָאeתיִגְלtָאָליאnַַא
zְלeיBתGִיאOָפְרeקBַמְזםֶדpָן,Lֶnָא
ןַמְזםֶדBקרָחָמBאםiBַהeהiִָלֵאאBבָי
aִעיeרַמאֹיְו,םֵרֲהַטיִוןָרGעַגָנאaָןֶה
eדְרhִָיְו,תLַaָתBדeעְסaִקBסֲעַלןֶהָלLֶiֵL.חַרhBַהיֵנtְִמ:)טבBטםBיבֶרֶערָחָמְלeתLַaָבֶרֶעםiBַהְו.'eכתBתLַaָיֵבְרַעaְאG:םeלְכאֹיְו,הָאְמeט
aB:כֱאֶל'יִפֲאואָליאַמBל.aְלָכcְעְבָקויָרָבekְמBתB,ףַאְוaְהַמMֶwָדדַעהָליִכֲאָהןַמְזעַב'LָעBיִפֲאַות'aִרְתeעְבָקְדאָה.רֵעַבְלאָל:הָמekְמBתB
רaְLִieלָבֲא,רNָָעהLָלaִLְתLַaָבֶרֶעֵמןיִפְרecְNBעְבָק,רָחָמְלדַעתBרBהְטeרֲעַבְיאLֶHויָלָעןיִקeלֲחויָריֵבֲחeיָהLֶ;רeעיִבaְאlֶָא,הָליִכֲאaַיִריְיַאאָל
הָיָהְו.םיִרaְָכַעָהeבwְִנְו:רBעלLֶתַחzְַמַא,םיNַwִיֵנLְ,תBבkְָרeמתlBִמיLְzֵ.איwַiַָסיִד:לָלְכaִאיִהְותBעLLֵָמָחדַעלBכֱאֶליֵדCkְָלאָמיֵאםָלBעְל
.תיLִיִמֲח:ויָלָעaְלַכאֹיְואֹבָיאLֶnָ.ןzְֵמַה:דיִקְפַמלBLֶנBרְסֶחיֵנtְִמeהeרkְְמִיםִאעַדיֵליaִַריֵנְפִלאָבe,לBזaְץֵמָחְוהָיָהןָסיִנaְרNָָעהָעaְָרַאְו,רָסְחֶנ
cְַהֵמLְzָאzeיֵלליֵכָאאָלd:לרַמָאBאֵצeןֵרְכָמaַMeק.aְעBדLֶהeמאezָרaִַיְלאָל:הָאָנֲהNְלֵאָרeַרְכaִיֵלרַמָאָקיִכָהְו.ריִאֵמיd,יִאLָיֵהze
תLeְרBלןֵתLֶpBיֵרֲחַאקCaַMeֵליֵלְוַחBרְטִלBלהnָָל,םיִלָעaְַלויָמcָןzִֵיְוpeֶלְכאֹיְו.dיLְֵפַנְלdיֵלְקLְיִנ:dיֵלןיֵבָזcְלֵאָרNְִיתַחLְkַַמאָל,אָתֲעLַאָה
ןיִבLֶbBלָכֲאַמיֵניִמeםֶחֶל,לָכֲאַמ.יeחְמzַ:ףֶסֶכaְןָטְרָפְלCיִרָצ,תBדיִלֲחַמםָתBאןיִהLֶnְLְַכe,הָקָדְצִלeבLֶbָתLֶֹחְנלLֶתBטeרtְ.ןיִטְרtB:רkBְמִל
ףיִלֲחַמהָיָהkְLֶ,ןַמְזרַחַאְלB,eדeמְלzַחַכLְָוהָלָחףֵסBיבַר)י.'eכןָלzְָרַמֲאeLריֵפaְ:לBזaְםeחָקLֶlְםeדLְְחַיאLֶnָ.ןָמְצַעְלןיִרְכBמןיֵאְו:קlֵַחְל
cְיָה,ויָרָבeְזַמkִאןיִריBתBzַויָדיִמְלkָCיִלnְַדzָנeaָאִרLBהָנ:kְַרְדאָהאָלְזָאןאַמaִי.LֶהBְמִלהָרkBרtִwָדBִמןtְיֵנLֶבֲא:דַבָאeהְוןיִרָסְחֶנ.ןיִדBןיִכְל:

aִיֵדְכ

,ג"רkְהָכָלֲהאָמיֵלcְ,י"ִרְלהLֶָקְו.אeהַעיִרְכַמואָללֵאיִלְמbַןaַָר
cִןָלםַתְסzַpָאkְיֵתוָוdaְֶפ'kָלLַָקְל(הָעnִָמ,).אכןcְמ'יֵנָתָקezָר'.

מ"מ,ואָלםִא'רezָמ'ןLBְלaִקcְֵקַדְלLֵיםִאdיֵלאָקtְַסְמםִא'יִפֲאַו
הָעLָלָכְדאיִהַהLָCְפַנהnִָמcְ,לֵאיִלְמbַןaַָרBkְאריִאֵמיaִַרkְהָכָלֲהאָמיֵנ

kְיִמדַחpַהיְיeל"יְו.יֵתָא,cְיִאַאaָתיֵע
Lֵרָפֲאהָעָרְכַהןיִדְו.Cיֵמָסאָמיֵא

aְסBףtִכןיִקְרי(aְה"ע:

תBיeלְתeתBאֵמְטתBמeרzְןיִפְרNBְו
eהְטBרBיִפֲא.תleרַמאֹנםִא

cְסָאeִלרNְרBהְטףBרBִמ,תMeםcִביִתְכ
)aַnְִדaִָמתֶא')חירLְתֶרֶמzְרeמBיָת',
kְמBLֶסָאeַטְלרnְאָכָה,םָאLְג"עא.יִר
cְִמcְאBאָתיְיַרaְיִבheלaְַסאָמְלָעbִןיֵאְוי
dָפBסcְןָויkֵםBקָמלkִָמ,dָפְרNְָלCיִרָצ
,dָפְרNְָליִרLְדaeיִאְלCֵליֵלְורֵסָאיֵל
kְמBַטְלnאBָתd,cְLָריִאֵמ'ריֵרaְסBף
tִִלןיִקְריNְרBַהםִעהָאֵמְטףhְהBהָר:

eְמLַiְזְמןיִריBןLְzֵעְסיeדBת.
ןֶהיֵלְכBאLֶןיelִחaְש"כְו

:)ל'zְָפֶסaַzBעַמLְַמְדkִ,ןיִריLַiְְמcִןיeaִרְמ

עַמLְַמיִכָהְל.םיִרְכָנְלואָליאַמ
לBקLְיִל,לֵאָרNְִיְליִאcְ,םיִרְכָנְל

.eCמָסaְיaַiֵַאCיֵרָפְדd,kִיLְֵפַנְל
aַרְיeLַמיִמְל(bָאֵצ,ןַניִסְרeָהֶרְכָמaְתיֵב
cִןיaַMeַמ.קLְפ"עא,עַמLֶpָלןַתBְרLeת
Cיִרָציִכָה'יִפֲא,רkBְמִלד"באהָיָהLֶיaִַר
,ת"אְו.ןָמLeְליֵדkְ,הָריִכְמתַעaִLְד"ב
אLֶHםיִרֵחֲאַלתֶרֶכBמcְהָנָמְלַאֵמש"מ
aְד"ב,eתיֵבְבcִכְיןיBַעְלהָלkֵיִפֲאבle
,)םLְָו.חצףcַ(תeaBתְכaִןַניִרְמָאd.cְָמְצַעְל
הָתNְָעאd,GָמְצַעְלהָמLֶMָהָנָמְלַא
עַמLְַמ;CיִלםLָןאַמרַמָאcְ,םeלkְאGְו
cִתיֵבְבcִכְיןיBָלהָלNeןַניִרְמָאָקְו.ם
dיaֵַגeדיִקְפַאcְאָרְבַגאeהַה,םָתָהיnֵַנ
kִלַזֲא,יֵמְתַיְדאָתְסיLָָמdְפַנְלLֵיd.
.CיָלםLָןאַמdיֵלרַמָא,רwַיiִַאףBסְל
םMeִמןיcִתיֵבaְאLֶHתֶרֶכBמcְ,ל"יְו
לBכָיcְיֵמְתַיְדאָתְסיkִיaֵַגְו.אpָיִח
.דַבֲעיִדaְאָקְוַדeניְיַה,Bמְצַעְלבkֵַעְל
ןֵהןָמְצַעןיcִתיaֵיֵמְתַייbַaֵ,יnֵַניִא
BמְצַעְלבkֵַעְללBכָיCָכְלe,םיִדיִקְפnַַה
.אGםיִרֵחֲאלLֶןBדtִwָלָבֲא,םֶהיtִלַע
))נ:חכמ"ב(תBאיִצְמleֵאaְרַמָאְדאָהְו
Lָםcְםֶהיֵמeַמpִב(ןָחי(bַaֵםָתָה;הָאיִצְמי
:הָדיֵבֲאריִזֲחַמאeהיֵרֲהLֶ,דLֲָחאkָיֵל

aִיֵדְכ
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x©A¦ir£w¦iä``Fn¥x,
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :גי

aִרְסֶחיֵדְכBילָבֲא;ןָנBִמרֵתkְרְסֶחיֵדBןָנ,
יִדיְסtָאָהcְ,אָכָהןLֶkֵלָכְו.ןיcִתיֵבaְןָרְכBמ
תlBַחיLְzֵהָדeהְייaִַררַמָאדBעְו:יֵרְמַגְל
בbַלַע,הָדeהְיבַרdcְיnֵַקאzַpָיֵנe':zָכ
יֵנC;zְיִרָצאeהןָעיִנְצַהְליִכְו,ל"א.אaַָטְציִאָה
'ררַמָאאָבֲחַררַמָא)א.אaַָטְציִאָהגbַלַע
יnֵַנאָיְנzַ.]אהָיָהלeפkָויָטְסתִיaַַהרַהא,הָדeהְי
הָדeהְייaִַר.הָיָהלeפkָויָטְסתִיaַַהרַה,יִכָה
םיִנְפִלויָטְס,תאֵרְקִנהָתְיָהתיִנוָוְטְסיִא,רֵמBא
רַמָא.תBלeסtְיאnַַא:'eכְותBלeסtְ:ויָטqְִמ
תBלָסְפִנתeaBרְמeיָהzBCLִֶמ,אָניִנֲחיaִַר
aְהָניִל.cְןיִאיִבְמןיֵאב,)באָיְנַתzBהָדaְגַח
בַררַמָא.אָטיLֶaָd.tְLִץֵמָחיֵנtְִמ,תnַvBַה
רַבָסָקְו,ןַניִקְסָעד"יaְגאָכָה,הָבֲהַארaַאcַָא
יelֵכְו.לeסtְַהתיֵבְלםיLִָדָקןיִאיִבְמןיֵא)ג
ןֵהzBCLִֶמe,eהְליִתיְיַמרNָָעהLָלaִLְאָמְלָע
,eרְמָאיאpַַי'רםMeִמ.הָניִלaְתBלָסְפִנתeaBרְמ
kְLֵריBיָהתe,ֶאְוlַָאאnַהְליֵרָקיאetְסeלBת,
LֶHִנאLְַהןֶהיֵלֲעטַחfִֶנְו.חַבLְחBט.Lֶדַבָא
Bזרַמָאcְ.טBחLְִנְורֵחַאחַבֶזיֵתיְיַנְו.חַבfֶַה
zBזְוהָדBָמְחַלd.ַרְדִכְוaָה.cְַררַמָאaָדַבָאד)ד,]בה
ןיֵא,הָדzBהָדְבָא;רֵחַאםֶחֶלאיִבֵמ,םֶחlֶַה
ןיֵאְו,הָדzBלַלbְםֶחֶל,ט"מ.תֶרֶחַאהָדzBאיִבֵמ
zBהָדbְהְניִקְרְפיִנְו.םֶחֶללַלeַנְוtְהְניִקeחְלelִןי.
LְtַCִנְו,חַבfֶַהןֶהיֵלֲעטַחLֶpִLְםָלBעְלאlֶָא
םיִרָבְדיֵנLְ)ה,יaִַררַמָאcְ.יaִַרkְ,ןאַמְכe.םcַָה
יNְֵבkִה)ו,אָיְנַתcְ.הֶזאaְGהֶזןיִלֲעַמןיִריnַzִַה
.הָטיִחaִLְאlֶָאםֶחlֶַהתֶאןיcְLִַקְמןיֵאתֶרֶצֲע
kֵדַצי,LְִלןָטָחLְקַרָזְוןָמcִָלןָמLְיִק,ןָמcַLַהlֶםֶח;
LְןָטָחLֶHִלאLְקַרָזְוןָמcָןָמLֶHִלאLְןָמ,Gא
אLֶHןָמcָקַרָזְוןָמLְִלןָטָחLְ;םֶחlֶַהcַLיִק
'ר.יaִַריֵרְבBL.cִדָקBניֵאְוBLדָקםֶחֶל,ןָמLְִל
םֶחlֶַהBLדָקBניֵאםָלBעְל,רֵמBאש"רaְרָזָעְלֶא
leיִפֲא.ןָמLְִלןָמcָקBרְזִיְוןָמLְִלטBחLֶiִLְדַע
zֵַראָמיaִרָזָעְלֶאיaְַרaִיLִעְמBאָכָה,ןaְיאַמ
יaִַרְו,LְtַCִנְוסBכaְםcַָהלaֵַקְתLֶpִוןBגkְ,ןַניִקְסָע
לkָרַמָאcְ)ז,edַבֲאdkַיֵלרַבָסש"רaְרָזָעְלֶא
יaִַרםMeִמ.אָנzָ.יֵמcָקeרָזkְקBרְזִלדֵמBעָה
,תBחLֶnepָןַמְזלe.kָיָהתBריe,kְLֵרְמָארָזָעְלֶא
kָאםָעָהלBיִנ;ןיִלְכhְןֶהֵמתַחַאהָל,zBןיִל,Gא
eליִחְתִה,ןֶהיeLְzֵלhְיִנ;ןיִפְרNBאGְוןיִלְכBא
kelָןNBןיִפְר.zַַא.אָיְנaָאLָאeאלBרֵמ,

Lְzֵי

aִרְסֶחיֵדְכBןָנ.kְLֶֶאןיִרָסְחֶנןיֵאlָאkְֶרֶדCִחqָרBןLֶלtֵריBַהתwָצeב
aְמ"בaְַהnַדיִקְפ)cִַחְל,).מףhִןיeאְלBזֶרzִLְַקיֵאָצֲחהָעaִכְלןיBר:
cְאָקtָיֵרְמַגְלדיֵס.Lֶpֶםיִרָסֱאaַלַע:הָאָנֲהbַַטְציִאָהבaָלַע.א
םֵהןִיַעָההֵאְרַמְלאGֲהַו.Cיִרָצאeהםָעיִנְצַהְליִכְו:nָLַמאkִqֵַה

הָיָהגbַ.אaַָטְציִאָהגbַ:םLָתBנzָיִנ
aָנeִמהָלְעַמְליtְַהיֵנbְLָויָטְס:םיִמ
kָפeַטְציִאָה.הָיָהלaָביִבָסביִבָסא
:רֵחַאדBעףwֵֶהBתBאBCתְבe,תֶפwֶַמ
הָדzBיֵמְחַל.תeaBרְמןֵהzBCLִֶמ]ג
aִLְלLָָעהNָרaְןָסיִנ,LֶkָיִמלLֶiֶL
הLָלdaִLְָאיִבְמ,לֶגֶרaָהָדzBאיִבָהְלBל
.ד"ילBLֶרְקָבְל.הָניִלaְתBלָסְפִנ:רNָָע
,)חץֵמָחןֶהֵמ'יְו,תlBַח'מהָדzBיֵמְחַל
Lֶpֶַו(רַמֱאiִַחלַע')זאָרְקlBץֵמָחםֶחֶלת':
.לeסtְַהתיֵבְלםיLִָדָקןיִאיִבְמןיֵא
טֵעַמְתLֶiִםBיaְןaְָרָקןיִאיִבְמןיֵא
אָצְמִנְוהָרBzBלהָעְבBLֶwָתָליִכֲאןַמְז
aָניֵדיִלאBתְו.רָתBיְלתֶלֶכֱאֶנהָדBם
ןָניֵא,ד"יaְםeאיִבְיםִאְו,)טהָלְיַלָו
:תBעLֵLLָדַעאlֶָאץֵמָחלLֶתBלָכֱאֶנ
יִמלe.kָהְליִתיְיַמג"יaְאָמְלָעיelֵכְו
LֶויָלָעzBָאיִבְמהָדdaְיִפְל,ג"יLֶHא
תBלָסְפִנ:חַסֶפaְש"כְורָחָמְלהpֶָביִרְקַי
aְהָניִל.LֶאםֶהָלןיֵאBןיִלְכkָלkָC.
eִמMeםcִסְפeלBעְותBדְמB'יָהeיִנzָןיִנ
Lָם,cְיָהםִאekְLֵריBתGיָהאeנBןיִנְת
תBחLֶnepָ,םִיַדaַiָןָלְסָפְליֵדkְםLָןָתBא
LַָהןַמְזדַעםaִעיeִנְורNְפָרBת:
kְLֵריBיָהתe.kְלBיִפֲא,רַמleGהָיָהא
רָבkְןֵהLֶהָניִלkְלBדbָלeסtְןֶהָל
םֶהָלןיֵאLֶרַחַאֵמה"פא,הָפיֵרNְִל
zַwָיִפֲאַו,לֵכָאיֵלהָנleעְטןיִיַדֲעןֵהeנBת
יִכיֵהְו.םָתָהeהְלןַניִבֲהָי,הָרeצרaeיִע
,חַבfֶַהןֶהיֵלֲעטַחLְִנאLֶHןBגkְ,יֵמָד
,cְLeְקeהMִֶמםיִמcָתeMַדְקןֶהָלLֵיְו
ןֶהיֵלֲעטֵחLֶiִMָדַערzֵיֶהןֶהָלןיֵאְו
ןיֵאהָדzBיֵמְחַלcְ.םcַָהקֵרfִָיְוחַבfֶַה
תַטיִחaִLְאlֶָאףbeַהתeMַדְקןיBLִדְק
תlBַחלַע',)יתBחָנְמaִאָיְנַתְדkִ,חַבfֶַה
,'חַבֶזלַעBנaְָרָקביִרְקַיץֵמָח)כםֶחֶל
תַחיִבְזaִאlֶָאBLדָקםֶחlֶַהןיֵאLֶדnֵַלְמ
ףbeַהתeMַדְקBLדָקיאַהְו.הָדzBַה
]דיַלָעיֵרֲהרַמָאLֶהָעMִָמאָהcְ,רַמָאָק

לָבֲא;cֵLְקֶהםLֵםֶהיֵלֲעלָחיִתָדBתְל
,םBילeבְטִבeהָניִלaְלֵסtָיִלתBLBדְקןיֵא
דַע,ןיelִחְלןיִאְצBיְו)לןיcְִפִנeאְמְטִנםִאְו
LֶiִMַָהטֵחfֶןֶהיֵלֲעחַב.eְכLֵםLֶַהfֶחַב
םֵהןיִרzָיִנםcַָהתַקיִרְזkָCaִ,ןcְLַָקְמ
ליִאBהB,cְמְצַעהָדzBַהרNְַבkִהָליִכֲאַל
eלְתeןיִיaָdהאיִהיֵרֲה[kָמBָה.eתַקיִרְז
םַדְו'ביִתְכcִ,םיLִָדָקתֶרzֶַמםcַָה
:)מ'לֵכאzֹרaָNַָהְו'רַדֲהַו,'CֵפMִָיEיֶחָבְז
BתBאלַע.תֶרֶחַאהָדzBאיִבֵמןיֵא
םֶחֶלcְ.ןיelִחְלאֵצBיְוBתBאןיִדBפe,םֶחֶל

bְלַלzBןָויֵכְו,הָדcְהeְקaַזָלעBtָסeלָבֲא,תֶרֶחַאְללaַcִָיםיִמwַחzBאהָדB
לָכe.cְהְניִקְרְפִנְו:רwָיִעאיִהLֶ.םֶחֶללַלbְהָדzBןיֵאְו:תֶרֶחַאהָדzBםֶחֶל
הָמָל,CָכaְהָנzַwָםֶהָלLֵיְוליִאBהְו,ןBיְדtִםֶהָלLֵיןָפeגְלcְLeיִקאLֶHןַמְז
ןיֵאבcְLe.חַבfֶַהןֶהיֵלֲעטַחLֶpִLְםָלBעְלאlֶָא:םיLִָדָקןיִדיִסְפַמeנָא
,הָפיֵרNְתBנeעְטןָניֵאןיִיַדֲעeהיִמe.םcַָהLֶpִLְtַCןBגְכe:]והָנzַwָםֶהָל
eכיִרְצBַעְלתaֵצרeןָתָר.cִןַנְתaְצדַציֵכBַקְל(ןיִלnָנ.בפן((,kֹלLֶtְסeלBaְגeפB,
.הָפיֵרOְַהתיֵבְלאֵצֵיְוBתָרeצרeaַעzְ,םיִלָעaְַבeםaַcָ;דiִָמףֵרOִָי
הָטיִחLְִבcְתַרְמָאָק.ןאַמkְ:םָתָהeהְלןַניִבֲהָיְוeהaְןַניִלְזְלַזְמה"פאַו
תֶאןיִריzִַמןֵההָקיִרְזeהָטיִחLְ:דBעתBדtִָלאBLֶHפBLbeדָקdָדeחְל
,BפeגLaְֵדwָיִלתַחַאהָלֲעַמBתBאןיִלֲעַמ.ןיִלֲעַמ:aBיeלzַָהתֶאְוחַבfֶַה
ןיִיeלzְתֶרֶצֲעלLֶםֶחlֶַהיLְzֵ:הiִָנMְַהאBבLֶzָדַערzָיִנBניֵאLֶיtִלַעףַאְו
aִLְיֵנkְִבNֵיLְםיִמָל,cִַו(ביִתְכiִגכאָרְק('eLְָבְכיֵנNִםיaְיֵנLָחַבֶזְלהָנ
Lְַהףיִנֵהְו,םיִמָלkֹאןֵהBַהםֶחֶללַעםָתaִkeםיִרzְנeןַניִרְמָגְו,''היֵנְפִלהָפ

רzָיִנBניֵאְו.BLדָקBניֵאְו:דBעהֶדtִָיאLֶHְו,אֵצBיaְלֵסtָיִל.BLדָק:)סתֶלֵכzְַהקֶרֶפaְתBחָנְמd,aִָתָחיִבְזaִאlֶָאםיBLִדְקןיֵאLֶהָדzBיֵמְחlִַמeהְל
aַלַעףַאְו.הָליִכֲאtִיLֶַהkְָבNִמןָמְצַעםיezָןיִר,cְעןָלאָמיְיַק(kַָהלfְםיִחָבLֶpְִזaְחeLֶHִלאLְןָמkְLֵֶאןיִריlָאLֶHלָעאeַלaְְלםיִלָעLֵחםBאָיְנַתְו,הָב
aְקֶרֶפLֵהָציֵבְדיִנ)cַכף:(,kְִבNֵתֶרֶצֲעיLֶMְןָטָחLֶHִלאLְַה,ןָמcִָיםfַָהְוקֵרaָNָהְניִא.לֵכָאֵירeהeא,cְיִלְכַאְתִמkִLְםיִמָלaְםֶחֶללָבֲא;אָמְלָע,kֵןָוי
cִָבְכNִןיֵאםיLְןֶהיֵלֲעןָמ,cְאָהGלָעאeְלLֵחםBֶא,הָבlְָלאLֵזם[Lַפןֶהיֵלֲעהָבָדְניֵמְל(,ַייִמzִֶריpe:kַבֲאedַ.aְק"בaְרְמקֶרֶפeaָה)cַועף:(:
:קיֵרָזcְדַעיֵרLְzְיִמאָליֵיeרLְzְיִאְללָבֲא,םיLִָדָקיLְֵדָקלeסtְםLֵלkָויָלָעלeחָל.יֵמcָקeרָזkְ:הָקיִרְזאlֶָארeqָחְמBניֵאLֶ.קBרְזיִלדֵמBעָה
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aִרְסֶחיֵדְכBה"פ.ןָנ,kְֶרֶדCרְסֶחBםָנLֶלtֵריBָקְו.תLֶםִא,י"ִרְלהkֵן
רַסְחֶנcְיֵריְיַמcְ,י"ִר'Bאְו.ד"בaְןָרְכBמרַמָאcְג"בשרְדט"מ

aְֶדֹחLידָחֶאBִמרֵתnַהMִֶחqָרBעןBֶדֹחְלהֶלL,יֵרָקְו'aִרְסֶחיֵדְכBןָנ'
Lֵרָפְמִדkְ,הָנLְָלהֶלBעָהןBרqִָחיֵדkְִמרֵתBיeרqְַחְתִנאGןיִיַדֲעLֶיִפְל
aְַהnִַחְל).ממ"ב(דיִקְפhִןיeאְלBזֶר
zִLְַקיֵאָצֲחהָעaִכְלןיBםִאלָבֲא;ר
:ןיcִתיֵבaְןָרְכBמה"ד,רֵתBיeרְסְחֶנ
יִפְל.הָדeהְייaִַררַמָאאָבֲחַררַמָא
LֶַרהָיָהaBמeיֵליֵרָקקָהְבdַרaִי:

,ה"פ.תֶרֶחַאהָדzBןיִאיִבְמןיֵא
,ןיelִחְלאֵצBיְוםיִדtBםֶחֶלBתBאְו

םֶחֶלBאתֶרֶחַאהָדzBםיִמaַcָחwִַיְו
םֶחֶלcְןָויkֵ,הֶאְרִנןיֵאְו.תֶרֶחַאהָדBתְל
beיֵפdתְליֵזֲחאָלBתֶרֶחַאהָד,cָםיִמ
.אָנLְיאַמcְ,תֶרֶחַאהָדBתְלeזֲחאָליnֵַנ
eַהקֶרֶפְבzBחָנְמ(הָדBרַמָא).פתaְאָיְדֶה,
,eרְתzBיִנְוהָדzBיֵמְחַלְלתBעָמLיִרְפִה
ףַאְו.תֶרֶחַאהָדzBןֶהaָאיִבֵמןיֵא
ריCLַtִיֵרtָ,םיִרeסֲאםיִמcַָהcְבbַלַע
הָדzBאֵצzִnָאe,cְLֶnָהְניִקְרְפיִנְו
Lֶהְניִקְרְפיִננ"א.הָדְבָאeaְLָהֶוtְרeהָט,
cִַכְלzְִחlָכָיהBַחְללlֵלLָלַעהֶנָמהֶו
tְרeהָטkְLְֶקֶהְלדֵסְפֶהןיֵאcֵL,kִמְדBחַכ

aַןיִכָרֲע)cַטכף.(:

.חַבfֶַהןֶהיֵלֲעטַחLֶpִLְםָלBעְלאlֶָא
רַדֲהאLְzַָהcְ,א"ָביִררֵמBא

aֵיdִמnַהMֶרַמָאkְLֵריBיָהתe,cִג"יְב
ןיֵאליֵעְלרַמָאְדkִ,חַבfֶַהטַחLֶpִLְיִריְיַא
eלְסtַיִמאLְzַָהְו.ד"יaְהָדzBןיִאיִבְמ
.הָניִלeaְלְסְפִנםַגְוםcַָהLֶpִLְtַC,יֵפְט
eָכְלCדיִמֲעַמaְִנLְtַCַהcָם,Lֶַהhַםַע
ןֵהzBCLִֶמ'אָניִנֲחיaִַררַמָאLֶןLBאִרָה
Bלהֶאְרִנ'הָניִלaְתBלָסְפִנתeaBרְמ
cBקַח,cְיֵאCִיzָןֵכcְִמtְיִריֵנaeיLֶlָןֶה
GִיאnָאאֵצBֲה,םיִלְכGמאezָםיִרָזְלןיִר.
eרְיַבeLַַר)ציִמְלaִגאָניִנֲחיeיֵפdְמLַpֵי
אָניִנֲחיaִַר,םָתָהסֵרָגcְ.אָיpeיLִיאַה
eיָהLֶיֵנtְִמ,eיָהתBלeסtְ,רֵמBא
יֵנtְִמןֶהיֵתBדzBאיִבָהְלםיִרֲהַמְמ
CֵפMִָיאLֶHרLְָפֶאיִאְו,תBדLֶaַzBץֵמָח
cָָמdLֶלָסְפִנןֵהְוןֶהֵמתַחַאלBת.
עַמLְַמ,ןיִרֲהַמLֶnְיֵנtְִמרַמָאָקcְִמ
cִיֵריְיַמג"יְב,cְכelָיָהםeןיִאיִבְמ:

LְןָטָחLֶHִלאLְקַרְזִנְוןָמcָןָמ
LֶHִלאLְהֶאְרִנ.ןָמcְקַרְזִנ

cָןָמLֶHִלאLְואָלןָמcַאָקְו,cְהeא
:)קןָמLְִלקַרְזִנםִאןיcִַה

תBחָנְמ(תֶלֵכzְַהBL.aְדָקםֶחlֶַה
cַיִא):זמףkָןאַמאcְרַמָא

רַמיֵמְליֵעaָאָלְו.BנBיְדtִסtBְתִלBLדָק
Lֶiֵחְלאֵצelִֶא,ןיlָאzBסֵפtִיְדBנB
יkַzִַא,ןkֵאGםִאcְ;ןיelִחְלאֵצBיBניֵאְו

zְִקיLֵהְניִקְרְפיִלְויe:

kָעָהלBיִלדֵמfָקֵרkְרָזeקcָיֵמ.
יאnַַאְו,יֵמcָקeרָזkְיnֵַנאָמיֵנןָמLְִלאLֶHןָמcָקַרָז,ת"אְו

ןָמlִLְִמןָרָקֲעLֶןָויkֵ,ל"יְו.BLדָקBניֵאcְןBעְמLִר"ברָזָעְלֶאיaִַררַמָאָק
bִָמעַרpִLְtַCַהcָיִאְו,םbַlְִמאָיlְאָתcְיֵוֲהאָלkְרָזeקaִLְַקתַעaָהָל.
,הָקיִרְזaִלbֵיtִ,רַמָא).בקתBחָנְמ(םיִכָסpְַהְותBחָנnְַהקֶרֶפְבcִ,הLֶָקְו
.יֵמcָקeרָזkְקBרְזיִלדֵמBעָהלָכcְםMeִמ,ש"רְלםיִלָכֳאתַאְמeטאhַnִָמ
ביLֲִחחַבֶזdcְיֵפeגיaֵַגְלcִ,ל"יְו.BמLְִלאLֶHְללbeיtִןיaֵקlֵַחְלקַחBדְו
kְרָזeלַעףַאקbַבcְיִפbֵלaִַגְללָבֲא,הָקיִרְזaֵַהםיִרָבְדיnִַקְתcְLִםִעםי

:)ררLְֵכֶהaְאLֶHהָקיִרfְַההNֲָעkְLֶpַקeרָזkְביLֲִחאָל,םֶחֶלןBגkְ,חַבfֶַה

kְLֵריBיָהתe.רַחַאֵמ,ת"אְוcְִכLֵריBיָהתe,ַאnְַמיאLַאןיִהBןָת
ליֵעְלרַמָאcְ]חג"בשרekְניְיַהcְ,ל"יְו.רqeיִאתַעLְדַע

)cַאיף:(zְרeהָמkֵָמָחלL,יֵמְחַלְוzBהָדkִרְתeיָהְו,הָמeנBרֲחַאָהםיִלְטBהָנ
aְסBֵמָחףL.ַמןֵכְוLְעַמaַרְיeLַשיִמְל(:
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