
.טיםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

aְאֵמָטלָכGןַניִקְסָעאָליִמא,'לֵכָאֵיאcְעַגָנ
aְLִֵמיִעיִבְר.יִנwַחָולBרֶמ,kִיִאְו.ןַניִרְמָאְד
הָמeרְתaִיִעיִבְריnֵַניֵנְתיִנ,ע"רkְרַבָסד"ס
יaִַרkְרַבָסאָלע"ראlֶָא.LֶדBקaְיLִיִמֲחַו
יֵנְתיִלְואzַpָטיLְzַnֵיִלאָלcְ,ל"א.ןָלָנְמיֵסBי
ע"ראָמיֵנְוLֶדBקaְיLִיִמֲחַוהָמeרְתaִיִעיִבְר
,יMִַאבַרקַפְנ.BCמְסִנְוםeקיֵניִכָהַאןַנֲאַו.איִה
,ןַנְתcִ)א.אָהחLְkַַאְוקcָ,אָנֲהkָבַראָמיzֵיִאְו
,LֶדBקְלBכBתMֶaְהַמתֶאףֵרָצְמיִלkְַהב
,לeסLtֶָדBקaְיִעיִבְרָהְו.הָמeרְתִלאGלָבֲא
אaַָארaַאיiִָחיaִַררַמָאְו.הָמeרְתaִיLִיִלMְַהְו
תיָנLְִנאָביִקֲעיaִַרלBLֶתeדֵעֵמ,ןָנָחBיר"א
תֶלqBַהאָביִקֲע'רףיִסBה)ב,]אאָיְנַתB.cְזהָנLְִמ
לeבְטעַגָנםִאLֶ,םיִלָחbֶַהְוהָנBבlְַהְותֶרBטwְַהְו
יLִיִמֲח,ןיִאיִעיִבְר.ןkelָתֶאלַסtָ,ןָתָצְקִמaְםBי
רַבָסָקאָמְלַא.אָליִעיִבְר,ןיִאיLִיִלLְ;אָל
רַמָאcְ,ןיִנָחיaִַרְדאָגיִלְפe,ןָנaַָרcְףeריֵצג
הָרNֲָעתַחַאףkַ')ארַמֱאLֶpֶ,אָתיְיַרBאcְףeריֵצ)ג
הַמלkָ°הNָָעבeתkַָה,'תֶרֹטְקהָאֵלְמבָהָז
Mֶaַkַד.תַחַאף(zְטַחַמלַעד,םָתָהןַנLֶpִתאָצְמ
aַaָNָר,LֶַהqַkִַהְוןיiָהְטםִיַדBרBַהְו,תaָNָר
יaִַררַמָא.רBהָטלkַֹה,Lֶרaַtֶתאָצְמִנ;אֵמָט
.cָLְקaַnִםִיַדָיתַאְמeטןיֵאeLֶניִכָזה,אָביִקֲע

אָמיֵנְו

'aְַמאָליִמ'אֵמָטלָכLְַנעַמnֵיcְעַגָניִאaְLֵיִנ.cְאָהLֵאֵמָטאָרְקִניִנ,
'kֲֹאלLֶרaְתBכBַהְו.)ה'אָמְטִיLְzָאcְLָיֵלןַניִעְמdי'רְלBיֵסaִLְיִלLִי
יִנdLֵיֵלתיֵלCיָחְרkָלַע,יLִיִמֲחאGְוLֶדBקְליִעיִבְרe,יִעיִבְראGְוהָמeרְתִל
dיֵתיְיַל,dיֵלתיִאיִאcְ.'אnֵַטְי''אָמְטִי'Lיֵרָדאָלְו,ןיelִחaְיLִיִלLְהBNֶע
לeבhְִמרֶמBחָולַקaְהָמeרְתaִיִעיִבְרִל
,ןיelִחaְרLֶnezָ,םBילeבhְהַמe,םBי
tָסeלaִרְתeהָמ;LְיִלLִי,Lֶtָסeלaְחelִןי,
iBַדְו.הָמeרְתaִיִעיִבְרהNֲֶעLֶiַןיcִןיֵא
,ו"קCיִרtְִמןkֵםִאcְ,רַמיֵמְלאkָיֵל
cְאָהLְיִלLִרְתִליeִמןָלאָקְפָנהָמwְאָר
kִןָלאָקְפָנְדיִכיֵהיLְיִלLִיaְחelִןי,
eיִעיִבְרaְחָולַקBיִמֲחַו:רֶמLִיaְקBֶדL.
aְִמו"קnְחeqַרkִteֶא.םיִרlַָואcַתיֵליא
יLִיִלLְהBNֶעיִנLֵיֵסBייaִַרְלdיֵל
aְחelִֶא:ןיlַָראaִָלרַבָסאָלאָביִקֲעיd
kְַרaִייBןָלָנְמיֵס.cִיֵלתיִאע"ראָמְליd
יאַהdaְיֵליֵתיְיַמe,יֵסBייaִַרcְו"קיnֵַנ
:LֶדBקaְיLִיִמֲחַוהָמeרְתaִיִעיִבְרו"ק
רָבaַcָםיִקְלBחLֵיcְאָתיִאםִא.ל"א
אzַpָםLeטיLְzַnֵיִלאָליִכְו,הfֶַה
,אָתְכceדַחaְהָמeרְתaִיִעיִבְריֵנְתיִלְו
.איִהע"ראָמיֵנ,יpִַמCָליLְֵקיzִיִכְו
יaִַרcְו"קע"רְלdיֵלתיֵליאcַַואlֶָא
.]בןBרֲחַארBדְדאָכְריtִםMeִמ,יֵסBי
kִרַמָאְדaְַמqֶסתֶכBהָט)cַדיִתָע,):זכף
cBרֲחַארBַהתֶארֵהַטְלןMְיִלLִי
aִרְתeהָמ;LֶנָאeַטְמnְאןיִאBתBaְלַק
רBדְו,ןָרָמֲאַדkְ,םBילeבhְִמרֶמBחָו
בַאןLֶkֵםBילeבְטlִהַמ,CיֵרtָןBרֲחַא
dיֵלתיִאcְ,יnֵַנע"רְלkָCְלִה.הָאְמheַה
LְיִלLִיaְחelִיֵתיְיַמאָל,ןיLeהָלֲעַמם
םMeִמםBילeבhְִמו"קaְהָמeרְתִליֵפְט
,אָיְדֶהaְאָרwְִמ]גןָלאָקְפָנןיelִחaְןיaֵהָמeרְתaִןיaֵיLִיִלeLְ.אָכְריtִאָה
cְיֵרָדL'ַטְי''אָמְטִיnֵא'.eיִעיִבְרaְקBֶדLַנnֵַהְו'ִמ,יaָNֲָארLִֶירbַעaְלָכ
'אָמְטִי'LיֵרָדְוליִאBה,ע"רְלאָהcְ;יLִיִלaִLְעַגָנcְןַניִקְסָעאָליִמ,'אֵמָט
יֵדיִלLֶדBקיֵתָאdcְָלתַחLְkַַמe.אֵמָטיִרwְיִאcְיLִיִלLְןַחLְkְַא,'אnֵַטְי'
,הֶקLְַמלֶכBאְו,לֶכBאיִלְכe,ןLBאִרל"הְויִלkְאnֵיִטץֶרLֶ,יִכָהיִעיִבְר
eַמLְאהֶקBלֶכ,cְטע"רְלאָהeַמתַאְמLְןיִקcְאBיִמֲחַו.)ואָתיְיַרLִיaְקBֶדL
רeqַחְמlִהַמ,Cַרְפיִמְלאkָיִאcְ,םיִרkִteרeqַחnְִמרֶמBחָולַקaְיֵתיְיַמאָל
kִteםיִרLֶkֵַהבַאןheהָאְמ.eִמaַא"רְומ"רְל,ןָלאָיְעcְרְמָאeaְאָיְדֶה
cְַמLְַטְמןיֵאןיִקnְןיִאcַָהןִמרֵחַארָבzBהָר,eַרְלaִייBַניֵסnֵיcְאBאָנְמיִק
cְיֵלdַמיִכיֵה,ל"סאָלLְkַקתַחBֶדLaָיִעיִבְריֵדיִלא.LֶץֶרkְאִריֵוָהיִלLBן,
eאיִלְכBיֵוָהלֶכLֵאְו,יִנBַמלֶכLְיֵוָההֶקLְיִלLִַאיֵהְו,יCיִעיִבְריֵדיִלאֹבָי.
יdbַaֵָליֵנָתָקcְ,עַדֵתְו.ןָנaַָרcְִמאlֶָאdָלתַחLְkַַמאָלCיָחְרkָלַעcְ,ל"נְו
.eהְניִנןָנaַָרcְִמeהelְכcְםָתָהל"יקcְ,):כהָגיִגֲח(LֶדBקaְרֶמBחcְתBלֲעַמ
eהְלתיֵלתBנBרֲחַא'ה,םָתָהרַמָאְו,איִהתBנBרֲחַאָהתBלֲעַמLֵמָחֵמeהֶזְו
יaִַרְדאzְָעַמLְִדאָיְגeסיnֵַנהָטBסתֶכqֶַמְבe.אָתיְיַרBאְדהָאְמeטcְאָרָרְד
ליֵעְלרַמָאָקL,cְֶדBקaְיֵסBייaִַרְליLִיִלLְלֶכBאְו.אָלְזָאןָנaַָרcְִמיֵסBי
הֶקLְַמןיֵאְוליִאBה,dָלaְיִקןָכיֵהֵמ,הָרzBַהןִמLֶדBקaְיLִיִלeLְנְדַמָלְו
aָdאֵצkַiBהBNָעהָאְמeטל"סd,eָלaְיִקלֶכBאֵמCיָחְרkָלַע,לֶכBאאnֵַטְמ
aְָדָקLִאְו.םיBלֶכcִַטְמnֵַמאLְהֶק,kֵןָויcְְרָדאָלLִַטְי''אָמְטִי'יnֵאָל,'א
'עַרֶזלַעםִיַמןezַייִכְו')זאָרְקיאַהֵמואָליִא,eהְלאָקְפָנאָכיֵהֵמאָנְעַדָי
אֵמָטאeהיֵרֲה'אeהאֵמָט',אָמיzֵיִכְו;םיִרֵחֲאאnֵַטְמcִלָלkְִמaBאֵצkַiBיֵטeעַמְלאָרְקCיִרְטְציִאcְִמaB,eאֵצkַiBהBNֶעBניֵאְואֵמָטאeהןַניLְִרָדְו,'Bגְו
יֵניִרֲחַאיִאnְַטְמאָלןיִקLְַמeליִאBה,אָיLְַקיִאְו.םיִרֵחֲאַלהָאְמeטןָליֵתיzֵאָכיֵהֵמe,'אֵמָט'בzBְכִלְוdיpֵיִמאָרְקקLְzBִלןkֵםִא,םיִרֵחֲאאnֵַטְמBניֵאְו
הcִָמ,הnִcַָהאיִהdָניֵאיאnַַא,zֵdְכeדְלןיַיeLְקרַדָהְו,dיֵמְעַטְליֵסBי'ראָדְזָאְו)חליֵעְלהָיְמְרִי'רץיֵרָתcְאzְָצַרָתkְ'יִנְתַמאָמְקzBיִמאָלze,יֵסBייaִַרְל
eִמcָאָל.איִההzְִקיLֵי,cְאיִכBַראָדְזָאְואָנְמיִקaִייBיֵמְעַטְליֵסd,aָיִנְתַמאָהְדאָמְעַטרַת'cְַרaִייBַאיֵסlִיaָאע"רְדאBאָנְמיִק,cְיֵרָדL'ַטְי''אָמְטִיnֵא',
cְִסןַניִתיְיַמאָהֵמאָהiְַעיzָיֵלֲעאd.יִנֲאַוLְָעַמzִי,cְי'רBיֵלתיִאיֵסd'ַטְי''אָמְטִיnֵא'bַaֵַמיLְל"סאָלרַמָאְדאָהְו,ןיִק,aְןיִלָכֳאָדאיִהַה,cְןָרָמֲאע"ר
הkַnָיֵנtְִמBדיִמֲעַהְלרLְָפֶאיִאְו.לֶכBאהֶקLְַמe,הֶקLְַמלֶכBאְו,לֶכBאיִלkְ,יִלkְץֶרLֶ,יִעיִבְריֵדיִלאaָהzַָאויLְָכַעְו.aָdאֵצkַiBהBNָעהָאְמeטןַיְנִעְל
zְLeבBת.eהיִמeמ"רְל,cְרַמָאaְטאָיְדֶהeַמתַאְמLְַטְלןיִקnֵואָלםיִרֵחֲאאcְאBַמאָל,אָתיְיַרLְkַָלתַחdֶאיִעיִבְרlִָמאcְַרaָמְסִניִכָהַאןַנֲאַו:ןָנBC.ִמMeם
cְַאאָלLְkְןַחzַpָאָמיֵנ,אcְיֵלתיֵלע"רdו"ק:cַָאְוקLְkַח.aְאָיְדֶהcְְויִעיִבְרע"ררַמָאGיִמֲחאLִַה:יkְהַמףֵרָצְמיִלMֶaְתBכB.רֲאהָביֵרֲעekָהeָבd
,ןָנaַָרcְִמ'יִפֲאיִלkְאnֵַטְמןיֵאלֶכBאְו,עַגָנאGיִלkְַבeדָחֶאLאֹרLֶaְןיִלָכֳאaָאֵמָטעַגָנְו,הֶזaָהֶזןיִעְגBנןיֵאְוןאkִָמLֶדBקיֵלְכָאְוןאkִָמLֶדBקיֵלְכָא
,eהְניִנןיִלָכֳאואָלcְג"עא.םיִלָחֶגְוהָנBבְל:]דתeדֵעaְ.ע"רףיִסBה:Bתeדֵעיֵדְילַע.Bתeדֵעֵמ:ןָפְרָצְמיִלkְַהLֶ,םיִאֵמְטָהיLֶאָריֵנLֶaִLְןיִלָכֳאָהה"פאַו
יִהְנ,יֵדָדֲהַאיִעְגָנcְםMeִמיִאB.cְכBתMֶaְהַמיִלkְףֵרָצְמאָמְלַא.ןkelָתֶאלַסtָ:).הל(הָעLָלkָקֶרֶפaְ,לֶכBאeהְלאָיLַeְְמeןzְָרLְַכַמLֶדwBַהתaַיִח
.ףֵרָצְמיִלkְַהBcְזהָנLְִמתיָנLְִנתeדֵעBתBאֵמe.'קדַעיִעיִבeLְיLִMִל"הכ"אcְ,אָיnְַטְמאָלzָdzeְרֶבֲחלָבֲא,zָdְרֶבֲחתֶאאnַָטְמaָdעַגLֶpָתֶלֶחַגְד
רֵחַאןLBָלaְ.יֵסBי'רcְו"קע"רְלdיֵלתיֵלאָמְלַא,אָליִעיִבְרןיִאהָמeרְתaִ]היLִיִלd.LְיֵלתיֵליLִיִמֲחע"רcְאָמְלַא,לeסLtֶָדBקaְיִעיִבְראָיְדֶהaְיֵנָתָקְו
LְָעַמzִייBיֵקְמִעְלדֵרzְהBדיִמֲעַהְלא"אְו,םB:ריֵצרַבָסָקאָמְלַאeףcְַרaָיִמ.ןָנlְאָתaְְנַאtְֵפַניLָdִמ.איִהcְי'ררַמָאBדֵעֵמןָנָחeתBLִֶנע"רלLְתיָנ,
הָנBבְלeםיִלָחֶגcְ,אeהןָנaַָרcְִמcְ,ע"רלBLֶתeדֵעֵמ.ןָנaַָרcְִמאlֶָאאeהאָתיְיַרBאcְואָל,תBלֲעַמיaֵַגיֵנָתָקL,cְֶדBקְליִלְכcִףeריֵצןָנָחBי'ררַבָסָקאָמְלַא
:איִהןָנaַָרcְִמהָלֲעַמcְ)םLָ(הָעLָלָכaְ'יִרְמָא,הָנBבְלeםיִצֵעתaBַרְל'רaָNַָהְו',רַמרַמָאcְג"עאְו.ןָנaַָרcְִמאlֶָאeהְניִנהָאְמeטיֵלaeַקיֵנaְואָל
eַרְד.אָגיִלְפaִייBַאןָנָחcְַרaִןיִנָחי:'kַתַחַאף'.aִטְקBתֶרkְביִת,cְקBֶדLהeא:zְםָתָהןַנ.aְיֻדֵעBַהלַעְו.תnַםִעדיִעֵהטַחLְיֻדֵערָאBת,Lֶתאָצְמִנםִא
aְִבNַקרBֶדL,LֶַהqַkִןיLֶpָעַגaָdַהְוiָםִיַדLֶלkֹןֵהLֶpָעְגeaָdהְטBַהְו,ןיִרaָNָאֵמָטר.eַקְלnֵיdֵרָפְמLטיאַמטַחַמיאַהeהָוֲההָאְמaֵיd:ניִכָזe.

תeכְז

dָלרַבָסיִא,רַמיֵמְליֵצָמהָוֲהcַה"הְו.הָמeרְתaִיִעיִבְריnֵַניֵנְתיִנ
kְַא,ע"רnַיִרְטְציִאיאCתיֵאְלeיֵיaְחָולַקBיִעיִבְררֶמaְקBֶדL

,ןיelִחaְאֵמָטיLִיִלcִLְןָויd,kֵיֵלןַניִעְמLָאָרְקdcִיֵפbeִמ,םיִרkִteרeqַחnְִמ
אLְzַָהןַניLְִרָדְדיִכיֵהיB',kִגְו'אֵמָטלָכaְעbִַירLֲֶארaָNַָהְו'ןאkָיֵרְק

אzַpָטיLְzַnֵיִלאָל:יLִיִלLְןַיְנִעְל
יLִיִמֲחַוהָמeרְתaִיִעיִבְריֵנְתיִלְו
aְקBֶדL.ה"פ,cִטד"מְלeַמתַאְמLְןיִק
תַחLְkַַמאָל,ןָנaַָרcְםיִרֵחֲאאnֵַטְל
יֵדְילַעְו.ןָנaַָרcְִמאlֶָאLֶדBקaְיִעיִבְר
'יֵפְדkִ,ריdLַtִָלתַחLְkַַמהָנBבְלeםיִצֵע
יִא)יdיֵלאָיְעaַיִמL,cְיִקָלLיֵרְו.)טליֵעְל
ןLBאִרdיaֵיֵנְמיִמְלLֶדwBַהתaַיִחיpֵַהְמ
.)כלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאcְרaBְסִי,יִנLְֵו
eהַמMִֶמה"פcְָליֵנָתָקdbַaֵלֲעַמיBת
aְחקֶרֶפBרֶמaְקBֶדL)ְו:כהָגיִגֲחLָםִא)ם
kֵןcְַרaָי"ִרְלהֶאְרִנןיֵא,איִהןָנ,cְאָה
'אָמְטִי'Lיֵרָדeהיִאְו,ע"רkְאָמְקBא
,אָתיְיַרBאLcְֶדBקaְיִעיִבְרכ"ע,'אnֵַטְי'
cִיֵרְקkַָהְו'ןאaָNֲָארLִֶירbַגְו'עB'.
אָהְו.ןיִנָחיaִַרְלאָתיְיַרBאcְיnֵַנףeריֵצְו
תBלֲעַמLֵמָח):אכםLָ(הָגיִגֲחaַרַמָאְד
הָאְמeטאָרָרְדeהְלתיֵלתBנBרֲחַא
סֵרָגאָללֵאְנַנֲחeניaֵַר,אָתיְיַרBאְד
cְאBיִפֲאַו.אָתיְיַרleיֵלןַניִסְרָגיִאd,
הָאְמeטאָרָרְדeהְלתיֵל,פ"ה
,אnֵַטְלבeתkַָלהָיָהאLֶH,אָתיְיַרBאְד
ןִמcְ,הָאְמheַהןִמןיִקBחְרןֵהLֶיִפְל
דBעְו.םיִרBהְטתBיְהִלםֶהָלהָיָהןיcִַה
'אָמְטִי'Lיֵרָדאָלcְןאַמcְ,ה"פ
אnֵַטְמלֶכBאdcְיֵלאָקְפָנ'אnֵַטְי'
יֵטeעַמְל'אeהאֵמָט'Cיִרְטְציִאcְִמםיִרֵחֲא
LֶטןיֵאeעהָאְמBNָהkַiBאֵצaָd.אBרֵמ

אָרְקִמרַמָאcְ,אָניִבָרְללָבֲא;)להָבֲהַארaַאcַָאבַרְלeיaַiֵַאְלאָחיִנָה,י"ִר
אֵצkַiBןיBNִעא"הcַ,םיLִָדָקְלאeהאָתֲאאָמְליcִ,בeתkַָהרcִaֵאֵלָמ
aַָהְו'ִמןֶהaָNֲָארLִֶירbַעaְריֵצרַבָסָקאָמְלַא:'אֵמָטלָכeףcְַרaָןָנ.
ןיֵאאָתיְיַרBאcְִמcְ,ןָנaַָרcְףeריֵצcְע"רְלקיֵיָדL,cְֵרָפLֶnְי"Lִַרֵמ'יLtֵֵי
הַמאיִהןָנaַָרְדהָלֲעַמe,cְהְניִנלֶכBאואָלאָהcְ,םיִלָחֶגְוהָנBבְלִלהָאְמeט
Mֶnְַקaְטןיִלeהָאְמ,eֶפְב'kָלLַָקְל(הָעnָָליֵרָק).הלןdהֶזןיֵאְו.הָלֲעַמ
ףַא,םיLִָדָקaְלֵכBאBתָרkַtָאיִבֵהְלהָלֲעַמ)dָל(יֵרָקיnֵַנםָתָהcְ,הָיָאְר
,דBעְו.):דעתBמָבְי(לֵרָעֶהקֶרֶפLaְיֵרָדְדkִ,אָתיְיַרBאְדיֵוָהcְבbַלַע
cִמאָיְדֶהְבBחַכaְקֶרֶפLֵחְדיִנelִןי)cַולף:(cִ'ַהְוaָNַָרְל'רaBםיִצֵעת
eבְלBְכַמְסַאואָלהָנzָאיִהא,cְמBיִמםָתָהחַכpָdcְיִחaַַהתwBֶדLְכַמLַר
cְאBי"ִרְלהֶאְרִנְו.)מאָתיְיַרkְמBLֶהebַdaְריֵפeLB,cְקיֵיָדcְריֵצeף
cְַרaָיֵריֵנָתָקְדאָהֵמןָנLַָחרֶפֵאלַע)נאhָתאLֶאֵמָטעַגָנםִאaְתָצְקִמ
,לBחאlֶָאLֶדBקBניֵאתאhַָחרֶפֵאLֶ,ןָנaַָרcְִמeהֶזְו,kelBתֶאאnֵיִט
kִמְדBחַכaְַהקֶרֶפzְחָנְמ(תֶלֵכBְו.בנתLָם(LֶמןיֵאBןיִלֲעaְרֶפֵאtָהָר;
תַאְמeטןיֵאLֶ:אLָיֵרBמkְןָנaַָרְדיֵוָהcְעַמLְַמ,ע"רףיִסBהיֵנָתָקְו
ןיֵאאָה,אֵמָטתBיְהִלםֶהָלהָיָהיאnַַא,י"ִרְלdַמיcָL.zְֵקaַnִםִיַדָי
aָיֶהןֶהqַַהחcִַמיִאְו.תַעMeםcְרַמָאaְקֶרֶפaָהָגיִגֲחַדאָרְת)cַדכף.

אָקיאַמןkֵםִא,תiBִנLְתBיְהִלםִיַדָיאnֵַטְמהָמeרzְַהלֵסtBַהלkָ)םLְָו
tָיֵרCzַהיְיַוְרeaBaַiBםbָרְזe,הְנַהאָהְוeםִיַדָיLֶtBלְסBַהתzְרeיִריְיַאהָמ
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :טי

.cָLְקaַnִםיִלֵכְוםִיַדָיתַאְמeטןיֵאLֶאָמיֵנְו
'רaְיֵסBי'ראָמיzֵיִאְו,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָא
רַמָא.eנLְִנםיִלkֵתַריֵזbְםֶדBקםִיַדָי,אָניִנֲח
רֶפqֵַה,ןַנְתcִ)א.eרְזbָםeaBaַiBהיְיַוְרzַאָהְו,אָבָר
eאְמְטLֶpִםיִלkֵַהְוןיִלָכֳאָהְוםBילeבhְַהְוםִיַדiַָהְו
aְַמLְֶא.ןיִקlַָה,אָבָררַמָאאpַטְלחeַסתַאְמkִןי,
cַיִפֲא'aְחelִַנןיnִֵמאָליhַnֵַסיאַה.אkִןיcִעַגְנ
aְאָמיֵליִא,יאַמcִעַגְנaַaָNָאןיֵאאָה,רBלֶכ
יִלkְןיֵא)באָהְו,טַחaַnַעַגְנcִאlֶָאְו;יִלkְאnֵַטְמ
אָמיֵניִא.dיzְֵדיִבֲעיאַמטַחַמיאַה.יִלkְאnֵַטְמ
יֵסBייaִַרְורָזָעְלֶאיaִַר,רַמzְיִאאָהְו,טַחַמקֵפְס
aְרַמָאדַח.אָניִנֲח'ר,Gרְזָגאeרָהקֵפְסלַעewִןי
LֶaִריeLָרַמָאדַחְו.םִיַל,Gרְזָגאeקֵפְסלַע
,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָא.םִיַלeLָריLֶaִםיִלkֵַה
kְגBןLֶלהָדְבָאBִהְו,תֵמאֵמְטטַחַמkִָריd
aַaָNַָר.רaִייBיֵסaְַרaִרַמָאןיִבָאי,kְגBןLֶהָתְיָה
tָסֲחהָרeהָמeחִמהָאָבeריִלץeLָםִיַל:beאָפ.
אG,רַמָאדַח.אָניִנֲחיaִַרaְיֵסBי'רְורָזָעְלֶא'ר
,רַמָאדַחְו.םִיַלeLָריLֶaִןיewִרָהקֵפְסלַעeרְזָג
GרְזָגאeַהקֵפְסלַעkֵםיִלLֶaִריeLָר.םִיַלewִןי
zְאָניֵנ,kֵםיִלzְר.אָניֵנewִןיzְג,אָניֵנ(cִןַנְת,kָל
לMִֶמץeח,ןיִרBהְט,םִיַלeLָריaִןיִאָצְמpִַהןיewִרָה
LeיְלֶעָהקBלַעףַאאָכיִרְצאָל.ןbַבcְיִאzַקַזְח
םיִאָצְמpִַהםיִלkֵַהלkָ,ןַנְתcִ)ד,אָניֵנzְםיִלkֵ.בָז
aִריeLָםִיַלcֶֶרCַהתיֵבְלהָדיִרְיhְןיִאֵמְט,הָליִב.
,אָפיֵסאָמיֵאCיָמְעַטְלe.ןיִרBהְטאָמְלָעְדאָה
cֶֶרCִלֲעiָהְט,הBֶא.ןיִאֵמְטאָמְלָעְדאָה.ןיִרlָא
.אָתיָיְזָגיֵקteַאְלe,אָקְוcַואָלאָפיֵסְו,אָקְוcַאLָיֵר
eבַרְלcְרַמָא,kְגBןLֶלהָדְבָאBתֵמאֵמְטטַחַמ
'בֶרֶחלַלֲחaַ')ארַמרַמָאcְןָויkֵ,רdaַaָNָָריkִִהְו
.אnֵַטיִליnֵַנםיִלֵכְוםָדָא,לָלָחkֶאeהיֵרֲהבֶרֶח)ה
תLeְרהָרָזֲעא,תֶרֶמBאתאֹז,יMִַאבַררַמָא
תLeְרaִהָאְמeטקֵפְסdיֵלהֵוָהְו,איִהםיaִַרָה
םיaִַרָהתLeְרaִהָאְמeטקֵפְסלָכְו,םיaִַרָה
אֵמָטBקיֵפְסדיִחiַָהתLeְרaִאָה.רBהָטBקיֵפְס
תַעaBcַןיֵאLֶרָבcָטַחַמיאַהיִדkְִמ,אeה
לֵאMָיִלתַעaBcַןיֵאLֶרָבcָלָכְוב)ו,אeהלֵאMָיִל
aֵןיaִר"הרaֵןיaִקיֵפְסי"הרBהָטBִמ.רMeם
cְטקֵפְסיֵוָהeַההָאְמaָהָאaִרַמָאְו,םָדָאיֵדי
,םָדָאיֵדיaִהָאaַָההָאְמeטקֵפְסג)ז,ןָנָחBייaִַר

ןיִלָאLְִנ

תַריֵזְגהָרְזְגִנאLֶH,םיLִָדָקדֵסְפֶהֵמeנָלאיִההָנwַָתְוחַויֶרְוהָבBטְותeכְז
dיֵליִמְקBמטַחַמיאַהcְ,םָדָאאnֵַטְמןיֵאLֶרָבָדaְאhַnָיִלcָLְקaַnִםִיַדָי
cְואָלaַַטרneהםָדָאיֵיeא;cְיִאleחeַלץnְִקcָLִמhַnְםִיַדָיםיִאaְטeהָאְמ
kָלcְהe,יִפֲאleִמ,ןָמָתְס]אMeִנָקְסַעםִיַדָיםiBַנ.אָמיֵנְו:)חתnֵניִכָזיe

LֶטןיֵאeתַאְמkֵםיִלaַnְִקcָLִמcְַרaָןָנ
aְרָבָדLֶַטְמןיֵאnֵַהןִמאzBהָר.cְיִאle
aְחelִןיbְזeַררaָןָנaֵיdטeלַעףַאְוהָאְמ
bַבcְִמcְאBהָטאָתיְיַרBר,kְןַנְתִדbַaֵי
eאְמְטLֶpִםיִלkֵַהְוםיִלָכֳאָהְו'רָבcָח"י
aְַמLְַסיֵנָתָקאָכָהְו,'ןיִקkִהָטןיBםִיַדָי:ר
אhַnָיִל.eנLְִנםיִלkֵתַריֵזbְםֶדBק
אGןיִיַדֲעBזתeדֵעeדיִעֵהLְֶכe,ןָנaַָרcְִמ
םיִלkֵתַאְמeטלַעםיִמָכֲחתַריֵזְגהָרְזְגִנ
cְַרaָָכיִפְל,ןָנCGיאeללַכBניִכָזרַמe
LֶטןיֵאeתַאְמkֵםיִלaַnְִקcָL,cְאיִהַה
Lַיִפֲאאָתֲע'aְַנאָמְלָעnֵיאַוֲהאָלי:
aBaַiBם.aִַלֲעiַהָיְנַנֲחתיaִֶקְזִחןiָה
aֶןbָרBן,aִאיִציBַהתMַaָטת(:cִֵאןַנְתle
tBַהתֶאןיִלְסzְרeַההָמqֵיםָתָהְו.רֶפ(

,םיִרָפְסתַנzַwָםMeִמאָמְעַטLֵרָפְמ
Lֶיָהeַמpִַהתֶאןיִחיqְַהםִעםיִרָפzְרeהָמ,
.םִיַדiַָהְו:םָתBאםיִלְכBאםיִרaְָכַעְו
אaְGהָמeרְתaִעַגָנםִא,ןָמָתְסleיִפֲא
)כםָתָהְו.םBילeבhְַהְו:םִיַדָיתַליִטְנ

tָיֵרCאְדאָהBאיִהאָתיְיַר,eְמLַpֵַסיnֵי
.אָבָררַמָאאlֶָא:םBילeבְטןאkִָמ
ןָנaַָרcְִמםיִלkֵַהלַעהָרְזְגִנרָבkְיאcַַו
LֶiִhַnְאeaְַמLְןיִק,eהיִמeיֵלאָכָהkָא
leיִפֲאcַ,ןיkִַסתַאְמeטְלחpַַהְו,ןיִקLְַמ
aְחelִןי,LֶHַחאMeאָל,ןָדיֵסְפֶהְלLָאָכיְי
aְהeטאָכָהeַלהָאְמqַkִןי.cְַסיאַהkִןי
cִעַגְנaְיאַמLֶiְַטnְאeהe,GאaָNְָורGא
אGְולֶכBאןיֵאB,cְאnְַטְלןיִלBכְיןיֵאטַחַמ
kְיִלLֶניֵאBַהבַאheַטְמהָאְמnְןיִאkֵםיִל
םיִמָכֲחeרְזָגאGְו,ןָנaַָרcְִמleיִפֲא
אlֶָאםיִלkֵַהלַעהָאְמeטםֶהיֵרְבcִִמ
LֶiִhַnְאeַהןִמnַLְןיִק,eִמMeַמםLְבָזהֵק
:רaָNָאnֵַטְמd.cִיzְֵדיִבֲעיאַמ:)להָבָזְו
יִאאֵמָטיִאןַניִעְדָיאָל.טַחַמקֵפְס
.ןיewִרָהקֵפְסלַע:הָתְיָהיִמלLְֶו,רBהָט
,ןֵההcִָנלBLֶאבָזלLֶאLֶnָרַמBל
,)מםָדָאאnֵַטְלןֵההָאְמheַהבַא]בןיewִרְו
cִַו(ביִתְכiִרָייִכְו')וטאָרְקBַהקfָטַחַמ:'ב
Lֶתֵמאֵמְטל.Lֶהeַהבַאאheהָאְמ,
בֶרֶחcְ,הָאְמheַהבַאBמְצַעטַחnַַהְו
יאnַַא,Cיֵרdtָיnֵַקְלe.לָלָחkֶאeהיֵרֲה
לBLֶפbeףַא,ןיִרBהְטםִיַדiַָהְוןיqַkִַה
kֹהאֵמָטןֵהeיִרָצְו,אCבֵרֱעֶהְוהָליִבְט
LֶֶמLcְאBַר:אָתיְיַרaִייBיֵסaְןיִבָא'ר
הָתְיָהLֶןBגְכe,טַחַמקֵפְסםָלBעְל.רַמָא
tָסֲחהָרeהָמeחִמהָאָבeריִלץeLָםִיַל,
cְַוcַיֵתָאאָמְלָעֵמיא,cְִמMֶpְִלהָסְנְכLָם

Gאaְַעָלzָה,cְוָהeהְלeקֵפְסkֵםיִלLֶקְמלBמBםיִרֵחֲאת:LֶלLeק
ג"עאְו:םֶהיֵריְבַחתֶאאnֵַטְלאLֶHןיִאֵמְטןיִצaְַקְתִמeיָהםLָ.ןBיְלֶעָה
cְיִאzַבָזקַזְח.LֶניִאְרeהeעBרֵבaְLeהֶזקLֶpִאָצְמaBרBַא,קLְןַניִעְמcְGא

,םָתָהeעaָיאַמcְ,ןיִאֵמְטהָדיִרְיַהCֶרֶדaְןיִאָצְמpִַה.תֶרֶחַאCֶרֶדaְןיִלBעְו,הָליִבhְַהתיֵבְלןיִדְרBיeיָהתַחַאCֶרֶדaְ:'יִנְתnִַמeנְעַמLָאGיאַהיelֵכe,cְרְזָג
,pָdיִמעַמLְִמְלאkָיֵלאָהֵמe'.eכאָפיֵסאָמיֵאCיָמְעַטְלe:ןָליaְִטִהLֶ,םיִרBהְטהiִָלֲעCֶרnֶpe;cִֶמeלְפָנְוןָליaְִטַהְלהֶצBרהָיָהְוeיָהןיִאֵמְטאlֶָא
cְיִאkָיֵרֵמקַדיֵמְלאLָיִכָהאeִמqֵַאְו.יִכָהאָפיLְָנָהןַניִעְמCמָאBליֵעְלִדיֵאָרcְיִרְמָאGרְזָגאe,cְיֵרLָאcַאָקְו,cְיֵנָתָקaְֶרֶדCההָדיִרְיeאָה,ןיִאֵמְטִדא
eCמָסeיָהLֶםיpִַטְקתBאBבְמ,אָתיָיְזָגיֵקteַאְלאlֶָא,ןיִאֵמְטריִעָהלָכְדאָהpָdיִמקeדיzֵאָל,ןיִרBהְטהiִָלֲעCֶרcֶיֵנָתָקcְאָפיֵסְו.רBהָטריִעָהלָכְד
הָדיִריeaִלְפָנקֵפָס,eיָהןיִאֵמְטהlִָחzְִמיֵרֲהLֶ,קֵפqִָמןיִאֵמְטeהְנַהְו,ןיִלBעםיִמָעְפeתBאBבְמןָתBאCֶרcֶןיִדְרBיeיָהLֶםיִמָעְפe,הiִָלֲעַוהָדיִרְיCֶרֶדְל
אeהיֵרֲהבֶרֶחרַמרַמָאcְןָויkֵ:קֵפqִָמןֶהיֵלֲעeרְזָגאe,GאְמְטִנאGקֵפָסeאְמְטִנקֵפָסםיִלkֵרָאLְלָבֲא;הָאְמheִמיִקְפָנאָלאָקיֵפqְִמe,הiִָלֲעaַקֵפָס
kֶזְו.לָלָחBהָעְגָנaִתֵמאֵמְטLֶהeַהבַאאheֲעַנְו,הָאְמNַָהםַגהnַַהבַאטַחheַאְו,הָאְמnַַהיאqַkִַהְוןיiָהְטםִיַדBרBַנםיִלֵכְוםָדָא:תnֵַטיִליnֵא.cְלָכ
תLeְרהָרָזֲע:)ניֵרְפִסaְהָרzBַהתwַֻחתאֹזתLַָרָפaְ,םָדָאיִלְכeיִלkְםָדָאןיaֵ,םָדָאתֶאםָדָאןיaֵיִלkְתֶאיִלkְןיaֵ,םיִלֵכְוםָדָאאnֵַטְמהָאְמheַהבַא
יֵוָהי"הראָהןַניִכְרָפe:רBהָטBקיֵפְסcִר"הרaִהָאְמeטקֵפְסdָלאָיְוָהְו,eעְגָנאGקֵפָסהֶזטַחַמeaְעְגָנקֵפָסןיkִַסְוםָדָאְו,הָאְמeטְל.איִהםיaִַרָה
יִכָה,dיֵל'יִסְרָגיִאְו.אeהלֵאMָיִלתַעַדaBןיֵאLֶרָבcָיִדkְִמאlֶָא,טַחַמיאַהג"לְו.ןיqַkִַהאeהלֵאMָיִלתַעַדaBןיֵאLֶרָבָדאָה.אֵמָטBקיֵפְס
,'יִרְמָגהָטqBִמהָאְמeטקֵפְסלָכe'.cְכלֵאMָיִלתַעַדaBןיֵאLֶיִמלָכְו,ןיqַkִַהאeהלֵאMָיִלתַעַדaBןיֵאLֶרָבcָטַחַמcְתeדֵעיאַהיִדkְִמ,ןַניLְִרָפְמ
םִאהָאְמְטִנםִאלֵאMָיִלתַעLaָdcֶַיהָטqBהַמ,dָניִמe.אֵמָטBקיֵפְסדיִחiַָהתLeְרaִתBאְמeטקֵפְסלkָףַא,הָאֵמְטקֵפqַָהלַעְוי"הרהָטqBהַמ
Bקיֵפְס,ַעֵדBיBניֵאאeהְו,עַגָנםִאBלֳאLְָלןיִלBכLֶiְתַעַדLaBֶיcְ,עַגָנאGקֵפָסץֶרaְLֶעַגָנקֵפָסםָדָאןBגkְ,)סלֵאMָיִלתַעַדLֶiֶLaBלkֹףַא,ואָל
:אֵמָטBקיֵפְסדיִחiַָהתLeְרהָרָזֲעםִאkָCְלִה,aBעַגָנםָדָאיֵדְילַעטַחaַnַןיqַkִַהaBעַגָנםִאְו,aָdקeסָעהָיָהםָדָא.םָדָאיֵדיaִהָאaַָה:אֵמָט

ןיִלָאLְִנ

aִהְנַהְו,םִיַדָיםַתְסeםִיַדָיcְַהלָכtBַהלֵסzְרeַטְמהָמnֵיְהִלםִיַדָיאBת
LְִנiBניֵאתBֶאlָָדָקְלאLִםי,kִמְדBחַכaַי"ִרץֵריֵתְו.הָגיִגֲח,cְַהCbְַוהָריֵזcַיא
,)א(תiBִנeLְיְהLֶiִםִיַדָיםַתqְַאeרְזkְLֶbָאָמָתqְִמאlֶָא,הָגיִגֲחַדאיִהַהdָניֵא
bָרְזekְמBִמןֵכqְַהםִיַדָילַעאָמָתpBעְגBתaְאִרLBןLֶiִיְהeLְִנiBְלִה;תkָC
,ןLBאִראeהLֶטַחeaַnַעְגLֶpָ,םִיַדָייֵנָה
ןיֵאְדאlֶָא,תiBִנLְתBיְהִלםֶהָלהָיָה
ןיֵאאָמיֵנְו:cָLְקaַnִםִיַדָיתַאְמeט
dַמיcָL.zְֵקaַnִםיִלֵכְוםִיַדָיתַאְמeט
יִא.אhַnָיִליִלkְַלBלהָיָההnִָמ,י"ִרְל
אiַָחaְְטַמתיaֵןיִקLְַמאָה,ןיִקnַLְִמ
cְל"יְו.ןַכcְאיִהע"ר,cְטרַמָאeתַאְמ
כ"א,אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְלןיִקLְַמ
Bלהֶאְרִנןיֵאהֶזְו,ןַכְדאֵהdLֶiְיֵלתיֵל
cִיְהִיאָביִקֲע'רְלeִמןַכְדlְַטnֵאkֵםיִל.
ןיִיַדֲע'eניִכָז'ע"ררַמָאיkִאָמְליcִ,ת"אְו
Gםיִלֵכְדהָריֵזְגהָרְזְגִנא,eםִיַדָיְדהָריֵזְג
אnַָקקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדkִ,הָרְזְגִנרָבLkְֶדֹקְל
LֶדBקְלרַזָגהֹמcִLְG)םLְָו.וטףcַ(תLַaְָד
הָריֵזְגcִ,ל"יְו.הָמeרְתִלeרְזָגeהְניִאְו
רָבcָח"יְו,רָבcָח"יeaְניְיַהםיִלֵכְד
אָרָמbְַלdיֵלאָנְמ,ת"אְו.ע"רְלeמְדָק
LֶטןיֵאeתַאְמkֵםיִלaַnְִקcָL,cִאָמְלי
aְח"יcָרָבbָרְזeלַעkֵףַאםיִלaַnְִקcָL,
איִהַה,רBהָטןיqַkִַהLֶיֵנָתָקְדאָהְו
BתeדֵעֵמאיִהLֶ,רָבcָח"יםֶדBקתיָנLְִנ
Lֶַהןַגְסאָניִנֲח'רלkֹל"יְו.םיִנֲה,cְםִא
לַעהָאְמeטרָבcָח"יeaְרְזָגcְאָתיִא
אָיְדֶהaְיֵנְתיִמְלל"ה,cָLְקaַnִםיִלkֵַה
aְLeקָמםBַאְל,םLְןַניִעֻמcְיֵנָתָקְדאיִהַה
LֶַהqַkִהָטןיBקרBםֶדbְִנהָריֵזLְתיָנ:

zַהיְיַוְרeaBaַiBםbָרְזe.zֵַמיd,
cְקְלםִיַדָיBֶדLע(LְGהֹמ

,יֵאָקרָבcָח"יַאע"רcְ,ל"יְו.רַזָג
LֶָדָחֵמהָתְיָהL.ק"הְו,aְח"יcָרָב,
kְLֶקְסָעeaְםִיַדָייֵניִד,GצָראeזְגִלBר
ןיkִַסיאַה:)פcָLְקaַnִםִיַדָיתַאְמeט
cִעַגְנaְיאַמ.eל"סcְיֵריְיַמaְGַמאLְןיִק:

בַרdcְיֵלתיֵלְו.יִלkְאnֵַטְמיִלkְןיֵא
אֵמְטטַחַמdaְָליֵקBמcְ,הָדeהְי

יaִַרkְאlֶָא,יִלkְאnֵַטְמיִלkְאeהַהcְ,תֵמ
:הָמeסֲחהָרtָהָתְיָהLֶןBגkְרַמָאcְ,יֵסBי

.אֵמָטBקיֵפְסדיִחiַָהתLeְרaִאָה
zֵַמיd,יִרְטְציִאאָהCאְלBאָמְק

aְִרLeַרָהתaִִמםיMeםִיַדָים,cִקיֵפְסB
aִִמ:)צאֵמָטי"הרkְטַחַמיאַהיִד
cָרָבLֶןיֵאaBיִלתַעַדMָהלֵאeא.tֵי'
הָאְמeטְבcִ,טַחaַnַעַגLֶpָיִלkְ'טַחַמיאַה'
אlֶָאלֵאMָיִלתַעַדaBאֵהLֶiְןַניֵעaָאָל
לkָ,ןֵכאGםִאd;cְיֵדeחְלאhַnָיnִַה
אֵהְיי"הרleaִיִפֲאץֶרLֶָותֵמתַאְמeט
ןָנָחBייaִַררַמָאְו:רBהָטBקיֵפְס
יLַpְֵמcִ,יִריֵעְזcִיֵיeתֵאְליֵצָמהָוֲה.'eכְו
בLְkִָמcְג"עאבBLָמeבLְkִָמהBNָעהcִָנLֶaְתֵעְלתֵעֵמcְ,))ק:הףcַהcִָנ(
eמBLָןיֵאבaBיִלתַעַדMָלֵא,kְLֶרְבַחBנָהיֶתBNְאBאתBָתdaְִמhָה:
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