
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְטכםיִחָס.

cְִיNְַנלֵאָרnֵיִמיLְאָקאָרLָי'ריִאְו;יֵרBיֵס
יֵרLָאָקאָרLְיִמיnֵַנpBַמְזzBC'יִפֲא,יִליִלbְַה
aַאָחַאבַררַמָא.הָאָנֲהaַעְל,בֹקֲעַירBרםָל'
'רBאOְ'ִמהָליִכֲאcַ'רBאNְ'ףיֵלָיְו,איִההָדeהְי
cִִאְרiָהַמ,הי'OְאBר'cִִאְרiָאהי(LֶlְEַאיִאzָה
,BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲאלLֶהֶאBרהzַָאלָבֲאהֶאBר
לֵכBאהzַָאיִאLֶlְEהָליִכֲאcַ'רBאNְ'ףַא
ןיִדְבBdַ.eבbָלLְֶוםיִרֵחֲאלLֶלֵכBאהzַָאלָבֲא
יnֵַנהָליִכֲאaַ'יִפֲאcַאָנְתיִמְלdיֵליִעaָיִאcְאeה
Lְַאְו,יִרiְאָנְתִדיֵדיcְִיNְסָאלֵאָרeרaַהָאָנֲה,
zְַנאָנnֵיcְמיִרְכָנezָרaַהָאָנֲה.eהןיִדְבeא
cְיִאaָיֵליִעdאָנְתיִמְלcַיִפֲאleaְתBCַמְזpBמezָר
aַַאְו,הָאָנֲהiְאָנְתִדיֵדיcְִיNְַמְזרַחַאְללֵאָרpB,
zְַנאָנnֵיcְַמְזרַחַאְליִרְכָנpB.עְל,רַמָאאָבָרBםָל
,סיֵנָקאָסָנְקאןBעְמLִיaִַרְו)ב,איִהןBעְמLִיaִַר
.'אֵצnִָילַב'e'הֶאָרֵילַב'daְיֵלֲערַבֲעַוליִאBה
aִLְניְיַה,אָבָרְלאָמָלeיֵנָתָקְדLִֶילNְלֵאָר
בַרְלאlֶָא;'הֶאָרֵיאG'רַמֱאLֶpֶםMeִמרeסָא
יֵעaָיִמ'ץֵמָחלֵכָאֵיאG'םMeִמ,בֹקֲעַירaַאָחַא
,יֵאָקאLָיֵרַא,יֵאָקאָפיqֵַאתַרְבָסיִמ.dיֵל
חַסtֶַהויָלָערַבָעLֶיִרְכָנלLֶץֵמָח,רַמָאָקיִכָהְו
,'EְלהֶאָרֵיאG'רַמֱאLֶpֶםMeִמ,הָאָנֲהaַרezָמ
LֶlְEַאיִאzָרהBַאלָבֲאהֶאzָרהBהֶאLֶל
הָליִכֲאcַ'רBאNְ'ףיֵלָיְו,BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲא
,רַמzְיִאe.cְהיְיַמְעַטְלeדְזָאְו.היiִָאְרcִ'רBאOְ'ִמ
,חַסtֶַהויָלָערַבָעLֶיִרְכָנלLֶ]ארBאNְלֵכBאָה
אָחַאבַרְו,הֶקBלרַמָאאָבָר,הָדeהְי'ריֵרְבִדְל
aַניֵארַמָאבֹקֲעַירBלBרַמָאאָבָר.הֶק
הָליִכֲאcַ'רBאNְ'הָדeהְייaִַרףיֵלָיאָל,הֶקBל
רַמָאבֹקֲעַירaַאָחַאבַרְו;היiִָאְרcִ'רBאOְ'ִמ
'רBאOְ'ִמהָליִכֲאcַ'רBאNְ'ףיֵלָי,הֶקBלBניֵא
cִִאְרiָרַדֲהַו.היaֵיdאָחַאבַרaַבֹקֲעַיר
cֵLְקֶהלLֶץֵמָחלֵכBאָה,אָיְנַתcְ.איִהַהֵמ
aַnBֵיְו.לַעָמ,דֵעLאBםיִרְמ,Gןאַמ)ג.לַעָמא
אָיְנeחְניaִַר,ןָנָחBייaִַררַמָא.םיִרְמBאLֵי
aֶַהןwָחְנ'ר,אָיְנַתְד)ד.איִההָנeאָיְנaֶַהןwָהָנ
תkְLַaָםיִרkִteַהםBיתֶאהBNֶעהָיָה
ןִמרeטָפLBeְפַנaְביiֵַחְתִמתMַaָהַמ,ןיִמeלLְַתְל
LBְפַנaְביiֵַחְתִמםיִרkִteַהםBיףַא,ןיִמeלzַLְַה
eטָפeִמרzַLְלeיבַר.ןיִמBרַמָאףֵס,aְפBןיִד
.יִגְלtַיִמָקםיִבָלְכִלןָליִכֲאַהְלםיLִָדwֳַהתֶא
םיLִָדwֳַהתֶאןיִדtB)הרַבָסָק,לַעָמרַמָאcְןאַמ
,לַעָמאGרַמָאcְןאַמe;םיִבָלְכִלןָליִכֲאַהְל
dָלאֵנzָאָבָררaַאָחַאבַר.ןיִדtBןיֵא)ורַבָסָק
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cְִיNְַנלֵאָרnֵיִמיLְאָרLָיֵר.aַַמְזרַחַאְלהָאָנֲהpB:עְלBהְי'רםָלeאיִההָד.
cְג"עאcְיֵלאָקְפָנdִמwְיֵאָרcִַמְזרַחַאְלpBאָרְקרַסָא,aִNְאBרcְִיNְלֵאָר
יaֵַגcְץֵמָחרַמBלkְ.הָליִכֲאcַ'רBאNְ'ףיֵלָיְו:יִרLְיִרְכָנcְלָבֲא,רַמָאָק
'Gִמ,'לֵכָאֵיא'OְאBר'cִִאְרiָהי,eמezָצֵמֲחרBLֶףַאיִרְכָנלaַהָליִכֲא
'רםָלBעְל:הָרzBַהןִמחַסֶפaְ'יִפֲאַו
LִעְמBאיִהן.cְִמרַמָאcְאBאָלאָתיְיַר
יִרְכָנkָCcְְלִה,pBַמְזרַחַאץֵמָחרַסzְיִמ
Lְיִר;eהיִמecְִיNְסָאלֵאָרeִמרwְאָסָנ,
cְסְנַקeהeַרaִָמןָנMeםcַרַבֲעaְ'לַב
אָמְעַטרַמָאcְ.אָבָרְלאָמָלaִLְ:'הֶאָרֵי
רַבֲעcַאָסָנְקםMeִמהָאָנֲהaַרeסָאְד
aְ'ה'הֶאָרֵילַבeניְיַה,אecִיִנְתַמאָנְת'
eדְזָאְו:'EְלהֶאָרֵיאG'םMeִמרeסָא
:בֹקֲעַירaַאָחַאבַרְואָבָר.eהיְיַמְעַטְל
רַבָסָקcְ.הָליִעְמןaְַרָקביiַָח.לַעָמ
אeהםיִמcָרaַחַסֶפcֵLaְְקֶהcְץֵמָח
רַמָאcְןBעְמLִ'רcֵL,kְְקֶהְלdיֵדְסְפַאְו
ג"עאְו.רezָמחַסtֶַהרַחַאְלץֵמָח
cִמ"ה,סיֵנָקאָסָנְקaַצֵמֲחBLֶיְדֶהלBט,
לָבֲא;'הֶאָרֵילַב'aְויָלָערַבָעְוליִאBה
רַמָאd,cְיdbַaֵיֵיֲהLַאָריzֵֶהְבcִ,יאַה
לLֶהֶאBרהzַָאלָבֲא):הףcַליֵעְל(רַמ
הָוֲהחַסtֶַהרַחַא,BdַבbָלLְֶוםיִרֵחֲא
:dיֵליִלְכָאְולֵאָרNְִיְלרaְָזיdbִיֵלןיaֵַזְמ
,Lֵרָפְמִדkְ.לַעָמאGםיִרְמBאLֵיְו
cְהBַחְתִנְוליִאiֵביkִָמתֵרMeהָליִכֲאם,
tָטeַהןִמרzַLְלeןיִמ,kְַרaִחְניeאָיְנ.
eקָמְבBםLֶחןיֵא,ןֶרֶקןיֵאBֶמLןיֵאְו
קיִלְדnַַה.תkְLַaָכ"הויתֶא:הָליִעְמ
bָיִדLaְכ"הויeַחְתִמiֵביkָתֵר,tָטeןִמר
אeהLֶ,תBaְLַaָקיִלְדִהleיִאkְןיִמeלzַLְַה
אָטיLְִפcִ,ד"בתַתיִמLBְפַנaְביiֵַחְתִמ
)אכתBמLְ(ביִתְכִדkְ,םlְLַlִֵמרeטָפcְןָל
םִאאָה,'LֵנָעֵיBLנָעןBסָאהֶיְהִיאGְו'
,כ"הויףַאLֶ.)זLֵנָעֵיאGהֶיְהִיןBסָא
LֶnִתָתיBaִיֵדיLָםִיַמ,Lֶpִַחםיִתָרְכiָוי
eסָא',ויָנָבBה'ןeרָקאeי,Lֶpֱֶא')aְאֵרLִתי
רeטkָCtְָלִה,)ח'ןBסָאeהָרָקְו')במ
.תBרָעְנleֵאdaְָלןַניLְִרtָיִכָהְו.םlְLַlִֵמ
'ררַטtָיe,kִהְלאָיLְַקcְםיִעBטLֵי
,אeהתֵרkָרַבcְ,רַטtָדיִזֵמaְ,אָיְנeחְנ
,לַעָמיֵנָתָקcְִמ,ןַניִקְסָעגֵגaְLBאָכָהְו
אeהתeעָטְו.אeהתֵרkָרaַואָלגֵגLBְו
cֵLְקֶהיaֵַגְו,אeהדיִזֵמץֵמָחיaֵַגcְ,הֶז
LBהגֵגeאcְGעַדָיאLֶהeאLְֶקֶהלcֵL:
Cָנָהְלאָריִבְסהָוֲהיִא.רַמָאףֵסBיבַרְו
zַpָיֵאkְַרaִיLִעְמBן,cְרַמָאzBCַמְזpB
eדBמאָמְלָעיelֵכcְ,הָאָנֲהaַרeסָא
cְטָפeה,רBַהְוליִאLְzָיֵזֲחאָלאָהיִמא
םֵרBגBפBסcְג"עאְו,אeהאָנBמָמואָלְו
אaָיlִַאאlֶָא.חַסtֶַהרַחַאְלןBמָמְלאeה
zBCרַמָאcְ,יִגיִלtְיִליִלbְַהיֵסBי'רְד
םיLִָדָקןיִדBפְבe,הָאָנֲהaַיִרLְיnֵַנpBַמְז
ןאַמ.יִגְלtַיִמאָקםיִבָלְכִלןָליִכֲאַהְל
cְרַבָסלַעָמרַמָא,cְאָרeהָיָהיaְאBָתd
LִָלהָעtָדBתַליִכֲאַלתkְםיִבָל,eרַב
cָהםיִמeא.eחְנ'רְדeיֵלתיֵלאָיְנd:eןאַמcְרַמָאGןיֵארַבָסלַעָמא
tBְלִה.ןיִדkָCיֵזֲחאָל.eלְפeְגzַָתְדאpָאיִהיֵאaִמְתeהָר)cַאלף.(,'zְִזaַט'ח(

.ןיִדtBןיֵאLֶןאkִָמ,םיִבָלְכִלאGְו'zְָלַכָאְו',בָלָחאGְו'רaָNָ',הfָיִגאGְו
אlֶָאהָליִכֲארzֵיֶהןֶהEaְָלןיֵא,'zְָלַכָאְוחaְַזL,'zִיֵרָדְדאkָיִאְו
:LיֵרָדאָלEיֶבָלְכִלאGלָבֲא,בָלָחְוהfָיbִיֵטeעַמְל,הָחיִבְזרַחַאְל
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aְהןיִדeאcַיִפֲא'zBCַמְזpBמezָבר[.tֵֵריLַרLִ"מ,יezָרaַהָליִכֲא.
ןַתָנםִאcְ.הָליִכֲאתַעLֶlBaִLְאֵהְי]גאGםִארLְָפֶאיִאcְ,הLֶָקְו

אָלְו,Bתeיָרֲחַאaְביiַָחיֵרֲה,יִרְכpִָמלַזbָםִאְו;LֶlBאeהיֵרֲה,יִרְכpַָהBל
eדְזָאְו'רַמָאָקcְןnַָקְל,דBעְו.)יkְLֶlBיֵוָהBcְתeיָרֲחַאaְביiַָחLֶץֵמָחֵמעַרָג

ויָלָערַבָעLֶץֵמָחaְיִגיִלְפe',cִהיְיַמְעַטְל
הֶאְרִנְו.dיֵפbeחַסֶפeaְגְלְפיִל,חַסtֶַה
pBַמְזzBC'יִפֲארַמָאָקְדאָהcְ,א"ָביִרְל
רַמָאָקְדאָהְו.הָאָנֲהeaַניְיַה,רezָמ
.אָקְוcַואָל,םיִרֵחֲאלLֶלֵכBאהzַָאלָבֲא
לeaְLֶהיִמe.רַמָאָקpBַמְזרַחַא,יnֵַניִא
bָבBdַָקLֵֶרָפְלהLaְתBCַהtֶחַס.cְםִא
GאtְאָדB,סָאeרaַםִאְו;הָאָנֲהtְאָדB,
הzַָאלָבֲא,ל"יאLֶnְָו.LֶlBאeהיֵרֲה
רqeיִאאֵהְיאBdַ,LֶHבbָלMִֶמהֶנֱהֶנ

:LֵיcֵLְקֶהרqeיִאלָבֲא,ץֵמָח

dַמיzֵ.אָיְנeחְנ'רםיִרְמBאLֵיןאַמ
'ןBסָא'ףיֵלָיcְןאַמcְ,י"ִרְל

,)א().ל'eaBתB')kְרָעְנleֵאLיֵרaְ'ןBסָא'
ןִמרeטtָםִיַמLָיֵדיaִהָתיִמdיֵלתיִאְו
,יaִַרְלןkֵםִא,אָיְנeחְנ'רְלםיִמeלzַLְַה
cְַקְלרַמָאnָן)cַדיִזֵה).גלףaִהָליִעְמ
aְַא,הָתיִמnַיאtBרֵטkִָמתֵרzַLְלeםיִמ.
הָתיִמרֵטtBאָמְלָעְבcִג"עאאָהְו
ןָליlִַגcְ,רַטtָאָלאָכָה,ןיִמeלzַLְִמ
ג"עא,תֵרkָה"הְו;ביiַָחגֵגLBְבcִאָרְק
cִהתֵרָכְבeאaְדיִזֵמ,aְLBַחְתִיגֵגiֵבי.
אָרְקןָליlִַגcְהָתיִמְבcִ,י"ִררֵמBאְו
cְאָלtִָמאָכָההָרְטzַLְלeםיִמbַlִי,
aְתֵרָכcְַגאָלlִַגאָליlִאָהְו,ת"אְו.י
תַמeרzְלֵכBאָה,).בלףcַ(ןnַָקְלרַמָא
,LֶמBחָוןֶרֶקםLַlְֵמ,גֵגaְLBחַסֶפaְץֵמָח
eמBָל'יִמְקdkְחְנ'רeה"פאַו,אָיְנ
יִכיֵהיִכcְםMeִמ,ןיִמeלLְַתaְביiַַחיִמ
בieִחםMeִמןיִמeלzַLְִמרַטtְיִמאָלְד
רַטtְיִמאָליnֵַניִכָה,הָמeרְתִדהָתיִמ
,י"ִררֵמBאְו.ץֵמָחלLֶתֵרkָםMeִמ
cְַתLְלeיֵמzְרeתַמֲחֵמהָמkַtָםֵההָר,
kִמְדBחַכaְַמqֶתֶכzְרeמBכא"מו"פ(ת((,
cִהָצָרםִא,ןַנְתkֹחְמִלןֵהBניֵא,לBכָיBל
תֵרkָןיֵאאeההָרtַָכcְןָויֵכְו,לBחְמִל
tBרְטBִמMeיֵלםָקםdaִַרְדaָיִמהpֵיd.
'ןBסָא'ףיֵלָיאָלcְןאַמאָהcְ,עַדֵתְו
םִיַמLָיֵדיaִהָתיִמרַטtָאָלְו)ל'ןBסָא'
ץֵמָחתַמeרzְלֵכBאןkֵםִא,ןיִמeלzַLְִמ
ןָויkֵרַמיֵמְלCיֵיLָאָלcְ,םLַlְֵמיאnַַא
LֶnִָניֵאהָתיdtBה"התֶרֶטkָתֵר,cְאָה
אlֶָא,םBקָמםaְLeהָרְטtָאָלהָתיִמ
רֵמBאדBעְו.אeההָרkַtָםַעhִַמכ"ע
יִרְמָאcְ,ןָנaַָרְדאaָיlִַאיֵתָאאָכָהcְ,י"ִר

:)מהָרָהְזַאaְהָליִעְמaִדיִזֵה

אָכָהcְג"עא.איִהאָיְנeחְניaִַר
aְLBִמ,יִריְיַאגֵגcְלַעָמיֵנָתָק

הiִָקְזִחkְןָלאָמיְיַקמ"מ,לַעָמאGְו
cְַח,)נרַמָאiָתיִמיֵביBתLBןיִגְגtְטeםיִר
.אָיְנeחְנ'רְלתֵרkָה"הְו,ןיִמeלzַLְַהןִמ
אָכָהןיִרeטtְיאnַַא,א"ָביִרהLְָקִה

ַעיִנְצnַַהaְרַמָאאָה,dיpֵיִמהaַָרְדdaִיֵלםָקcְםMeִמהָליִעְמןaְַרwִָמ
)Lַaַָה,).דצתnBםיִלָכֳאאיִצaִיִלְכ,Lָגַגaָדיִזֵהְוםיִלָכֳאaַkְַח,יִלiָלַעבי
אָלdיpֵיִמהaַָרְדdaִיֵלםָקאָמְלַא;)סהָליִקְסיִלkְַהלַעְותאhַָחםיִלָכֳאָה
tִָמרַטwְָרaָץֵריֵתְו.ן,kֵןָויcְִמרַטָפwֶחָוןֶרBֶמLtַָנרַטnִֵמיwְָרaָן,Lֶןיֵא
םיLִָדwֳַהתֶאןיִדtBןיֵא:LֶמBחָוןֶרֶקkְLֶiֵLאlֶָאאaָתBליִעְמםLֲַא
יִגיִלtְאָלcְעַמLְַמ):דיףcַ(תBרBכְבcִב"פְבcִ,םיiִַחר"רָההLְָקִה.'eכְו

עַמLְַמאָכָהְו,םיִדBפcְםיִדBמע"כ,ףbeַהתeMַדְקLeְדָקאָלםָלBעֵמeליִאBה,ןLָיcְֵקֶהְלןָמeמםַדָקלָבֲא,ןָמeמְלןLָיcְֵקֶהםַדLֶwָאָכיֵהאlֶָא
cִיִפֲאיִגיִלְפleaִדְקeMַתcָי"ִרץֵריֵתְו.םיִמ,cְןיֵארַמָאָקאָכָהtBִמןיִדcְַרaָמְתִלןיֵאְו.ןָנBdַ,ַאheִמMeֲחםLַָרְדאָשaָאְדהָליִעְמַעיִקְפַנןָנBאָתיְיַר,
cְןָויֵכcְרְמָאeַרaָןיֵאןָנtBאָלןיִדLָןַניִרְמָאְדאָהְו.יִדיִמאָיְוaְַהzַרֲעBבBבְרָעְתִנ,))ע:אעםיִחָבְז(תeaְLBרLֶpֶכְוהָדְבֶעe'aְםִיַאְלִכeעְרִי,הָפיֵרְטeדַע
Lֶiְִסzָבֲאeִיְוnָרְכe.ַהְוLְzָםיִבָלְכִלליִכֲאַיכ"עא,cִִיְלNְסֲאהָפיֵרְטלֵאָרeיֵלהָרd.יֵתָאLַtִיִפֲאריleןאַמְלcְןיֵארַמָאtBןיִד,cְןיֵאְדאָהtBניְיַהןיִדe
קֶרֶפaְםיִחָבְזִבe,רBכaְַהלַעיִרְכָנןnֵַזְל):בלףcַ(תBרBכְבaִיֵרLָאָביִקֲעיaִַראָהcְ.םיִרkָיִנeיָהםִאםָדָאְלeזֲחאָכָהלָבֲא,הָליִכֲאַלeזֲחאָלְדאָכיֵה
,טLְֵפֶהםֶדBקהָפיֵרְטאָצְמkְLֶpִרeסָארBעָהleיִפֲאLֶ,םיִבָלְכִלליִכֲאַהְלםeמלַעaַהָפיֵרְטרBכaְרֵסBאאָביִקֲעיaִַרLֶחַכBמ))פ.דקףcַ(םBילeבְט
לBכָירֶפֵאהNֲָעַנְוףַרLֶpִNְרַחַאְלאָהcְ,לBעְמִנןיִדtBןיֵאcְג"עא,י"ִרְלdַמיzֵ.ןיִדtBןיֵא:לiַָאְלeיִבְצִלzַwַLיִאלֵאָרNְִיְליִרLְִדאָכיֵהְו
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :טכ

אָהaְףֵסBיבַרdcְיֵמMְִמאzְָעַמLְאָהְל
םיLִָדwֳַהתֶאןיִדtBןיֵאאָמְלָעיelֵכcְ,אָנMָיִל
רָבָדaְ,יִגְלtַיִמָקאָהaְאָכָהְו,םיִבָלְכִלןָליִכֲאַהְל
,לַעָמרַמָאcְןאַמ.יֵמcָןBמָמkְןBמָמְלםֵרbBַה
ןאַמe;יֵמcָןBמָמkְןBמָמְלםֵרbBַהרָבcָארַבָסָק)א
cְרַמָאGרַבָסָק,לַעָמאcַָהרָבbBמָמְלםֵרBן
,רַמָאבֹקֲעַירaַאָחַאבַר.יֵמcָןBמָמkְואָל
cְכelֵאָמְלָעיcַָהרָבbBמָמְלםֵרBןkְמָמBןcָיֵמ,
ןBעְמLִיaִַרְוהָדeהְייaִַרְדאzְָגeלְפaִאָכָהְו
;הָדeהְייaִַרkְ,לַעָמאGרַמָאcְןאַמ.יִגְלtַיִמָק
eןאַמcְלַעָמרַמָא,kְאָחַאבַראָהְו.ש"רaַר
'רBאNְ'ףיֵלָיהָדeהְי'רcְרַמָאְדאeהבֹקֲעַי
cִַמהָליִכֲא'OְאBר'cִִאְרiֶָא,היlָרַדֲהאaֵיdבַר
יelֵכcְ,רַמָאיMִַאבַר.איִהַהֵמבֹקֲעַירaַאָחַא
ואָלןBמָמְלםֵרbBַהרָבָדְו,ןיִדtBןיֵאאָמְלָע
kְמָמBןcָאָכָהְו,יֵמaִלְפeְגzַָרְדאaִייBַהיֵסbְיִליִל
;יֵסBייaִַרkְ,לַעָמרַמָאcְןאַמ.יִגְלtַיִמָקןָנaַָרְו
eןאַמcְרַמָאGלַעָמא,kְַרaָץֵמָח,בַררַמָא:ןָנ
aִַמְזpB,aֵןיaְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמBסָאeר;LֶHא
aִַמְזpB,aְניִמBסָאeר,LֶHאaְניִמBמezָר.aְיאַמ
pBַמְזaִאLֶH,םַעַטןֵתBנaְאָמיֵליִא,ןַניִקְסָע
LֶHאaְניִמBמezֶָא.אָמְעַטביֵהָיאָה,רlָא
aְַמMֶהe.ץֵמָחaִַמְזpBaֵןיaְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמB
יִרְמָאcְלֵאeמeLְבַרcְ)ב,dיֵמְעַטְלבַר,רeסָא
zַהיְיַוְרe,kָיִאלqeןיִרLֶaַzBהָר,aְניִמBaְַמMֶהe,
LֶHאaְניִמBaְנBבַר;םַעַטןֵתbָץֵמָחרַזaִַמְזpB
LֶHאaְניִמBַאheניִמB.ְוLֶHאaִַמְזpBaְניִמB
,רezָמBניִמaְאLֶHְו)ג,הָדeהְייaִַרkְ,רeסָא
cְLֶHאaִַמְזpBְוLֶHאaְניִמBַאheניִמBkelֵיאַהי
BניִמpB,aְַמְזaִץֵמָח,רַמָאלֵאeמLְ.ןַניִרְזָגאָל
ןיpB,aֵַמְזaִאLֶH;רezָמBניִמaְאLֶH,רeסָא
aְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמBמezָץֵמָח.רaִַמְזpB
aְניִמBסָאeר,Lְמeיֵמְעַטְללֵאd,cְבַרeLְמeלֵא
cְיִרְמָאzַהיְיַוְרe,kָיִאלqeןיִרLֶaַzBהָר,aְניִמB
;םַעַטןֵתBנBaְניִמaְאe,LֶHהMֶַמaְןיִרeסֲא
LֶHאaְַאןָניִמheרַזָגאָלןָניִמ.LֶHאaִַמְזpBaֵןי
aְןָניִמaֵןיLֶHאaְמןָניִמezָןיִר,kְר'LִעְמBן.
ןיֵבBeניִמaְןיpB,aֵַמְזaִץֵמָח,רַמָאןָנָחBייaִַרְו
LֶHאaְניִמBסָאeרaְנBםַעַטןֵת;LֶHאaִַמְזpB,
aֵןיaְןָניִמaֵןיLֶHאaְמןָניִמezָץֵמָח.רaִַמְזpB
aֵןיaְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמBaְנBר,םַעַטןֵת'
יִרְמָאLcְיִקָלLיֵרְוןָנָחBי'רד)ד,dיֵמְעַטְלןָנָחBי
zַהיְיַוְרe,בkָיִאלqeןיִרLֶaַzBהָר,aֵןיaְןָניִמaֵןי
LֶHאaְןָניִמaְנBםַעַטןֵת.LֶHאaִַמְזpBaֵןי
aְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמBמezָןיִר,kְר'LִעְמBן.

רַמָא

יaִַרְדאaָיlִַאְו.ןיִדtBןיֵאאָמְלָעיelֵכcְ:ףֵסBיבַרcְ.אzְָעַמLְאָהְל
LִעְמBהןeיִגיִלְפִדא,cְLָיֵליֵרdרַחַאְלtִֶיתַליִכֲאַלףַאחַסNְלֵאָר,eאָהְב
tְןאַמ,יִגיִלcְלַעףַא,רַבָסלַעָמרַמָאbַבcְַהLְzָה,יֵזֲחאָלאBליִא
eַקְלnֵיdbBמָמְלםֵרBהןeא,kְמָמBןcָאָחַאבַרןַניִסְרָגיִכָה:יֵמaַר

:יֵמcָןBמָמkְאָמְלָעיelֵכcְרַמָאבֹקֲעַי
eןאַמcְרַמָאGלַעָמאkְַרaִהְייeהָד.
cְַהרַחַאְלףַא)הרַמָאtֶסָאחַסeר
aַלָכְו,הָאָנֲהLֶkֵןaְמְצַעחַסֶפB.ְלִהkָC
;יֵזֲחאָללֵאָרNְִיְלcִ,אkָיִאןBמָמואָל
הֶדtִָיםִאLֶ,אkָיִאןBמָמְלםֵרbBואָלְו
Gִמהֶנָהֵיאnֶpe;eְזִמאָליִרְכָנְלcְןַב,
cְןיֵאtBַהתֶאןיִדwֳָדLִןָליִכֲאַהְלםי
)ורַמָאcְ.ש"רkְלַעָמד"מe:םיִבָלְכִל

)םָדָאְל(ףַאחַסtֶַהרַחַאְלאeהיeאָר
:ןBמָמְלםֵרbBל"והְו,]לֵאָרNְִיְל[
ףַאcֵLְקֶהלLְֶו.היiִָאְרcִ'רBאOְ'ִמ
aְמחַסֶפezַָרְלרַמָאאָכָהְו,רaִהְייeהָד
Gַאבַרןַניִסְרָגיִכָה:לַעָמאMִרַמָאי
cְכelֵןיֵאאָמְלָעיtBַהרָבָדְוןיִדbBםֵר
יelֵכcְ,רַמBלkְ.יֵמcָןBמָמkְואָלןBמָמְל
,חַסֶפdaְיֵלןַניִנaְַזְמאָליִרְכָנְלאָמְלָע
eִמMeםcִַהרַחַאְלtֶחַסcִַיְליֵזֲחNְלֵאָר
ןBמָמְלםֵרbBַהרָבָדd,cְיֵליִביiְַחְמאָל
אָמְעַטאָכָהְו.יֵמcָןBמָמkְואָל
יֵסBייaִַרdkְָלרַבָסcְםMeִמ,הָליִעְמִד
רezָמpBַמְזzBCףַארַמָאcְיִליִלbְַה
aְַלִה,הָאָנֲהkָCיֵקְרְפִמְליֵזֲחdeַהְלqִקיB
zַתַחzְַבLִליB.eןאַמcְרַמָאGלַעָמא
kְַרaָןָנ,cְץֵמָחיִרְמָאaְסָאחַסֶפeר
aִַמיִאְו,הָאָנֲהMeםcְְליֵצָמLַהeיֵי
ואָלאָהיִמאLְzַָה,ש"רkְןַמְזרַחַאְל
Lֵרָפְמ.'eכְוpBַמְזaִץֵמָח:אeהןBמָמ
kelֵיdַקְלnֵיd:אָמיֵניִאaְנBםַעַטןֵת
LֶHאaִַמְזpBLֶHאaְניִמBמezָר.
aִִמְתiָבַרְו.אָמְעַטביֵהָיאָה,ה,
,רeסָאBניִמpBaְַמְזaִאLֶHרַמָאָקcְִמ
bַlְִעַדיzֵיdcִהְי'רְכeיֵלאָריִבְסהָדd,
cְַהרַחַאְלףַארַמָאtֶסָאחַסeר:LֶHא
aְניִמB.ַנnֵיaִַמְזpBסָאeג"עאְו.ר
cְיֵלתיִאdבַרְלaְיִאלָכqeןיִרLֶHא
aְניִמBaְנBבַר,םַעַטןֵתbָרַזaְץֵמָח
aִַמְזpB,הBליִאeהתֵרָכְבeא,LֶHאaְניִמB
רַזָגאָלםָדָובֶלֵחְבcִג"עאְו.Bניִמheַא
LֶHאaְניִמBַאheניִמB,הםָתָהeא
cִיִמיִליִדְבpַהְיe,אָלץֵמָחלָבֲאaְיִליִד
תBמְילBkָלְכBאְוליִאBה,)זdיpֵיִמ
רeסָאBניִמpBaְַמְזaִאLֶH:)חהָנMַָה
kְַרaִהְייeהָד.cְַהרַחַאְלרַמָאtֶחַס
cְאBְלִה,אָתיְיַרkָCףַאzְַבָרֲעzBסָאeר:
LֶHאaְניִמBמezָר.cְLֶHאaִַמְזpB
cְניֵאBaְתֵרָכ,LֶHאaְניִמBַאheניִמBאָל
בָלָחaְרNָָבaְרַזָגאָלְדיִכיֵהיkִ,רַזָג
eִבLְיִארָאqeןיִר:eLְמeכרַמָאלֵאe'.
aְַמMֶהeןַניִקְסָע:LֶHאaְניִמBמezָר.
kִLְיִארָאqeןיִר,cְרַזָגאָלLְמeלֵאaְץֵמָח
LֶHאaְניִמBַאheניִמB:kְַרaִיLִעְמBן.
cִַמְזרַחַאְלpBLָיִפֲאַו,יֵר'aְנBןֵת

:אָסָנְקםMeִמןBעְמLִ'רdיֵלרַסָאאָהְו,Cיֵרtָןnַָקְלe.יִרLְיnֵַנםַעַט
רַמָא

אָלויLְָכַעאeהBLֶמְכcִןָויֵכcְ,רַמBלLֵיְו.הָאָנֲהaַרezָמBeתcBְפִל
LָאָליִדיִמיֵוLָאָכיְיaֵיdניְיַהְו.הָליִעְמeַנnֵאָמְעַטיcְיִאלָכqeיֵר
.)כרezָמןָרְפֶאןיִפָרpִNְַהלָכcְג"עא,)יהMִָאָהןֶהaָןיcְLִַקְמןיֵא)טהָאָנֲה
םָתָהcְ,יֵמָדאָל,לַעָמeיֵמcָןBמָמkְןBמָמְלםֵרbBַהרָבָדיִאleיִפֲאַו
.ןִיַעaְאeהBLֶמkְחַסtֶַהרַחַאְליֵזֲח
ןיcְLִַקְמןיֵאְדאָה,רַמBלLֵידBעְו
aְיִאqeניְיַה,הָאָנֲהיֵרeתיֵלְדאָכיֵהaֵיd
LָהֶוtְרeְכִלהָטLֶiְרֶפֵאאֵה.eריֵתְלeץ
אdLֶHיֵניֵעaְיֵזֲחאָה,)א(הLֶָקאnַָק

kְֶרֶדCלהָאָנֲה(:

קֶרֶפְבd,cִַמיzֵ.אָחַאבַרdיaֵרַדֲה
,רַמָא):דףcַ(ןיelִחְדאnַָק

רַמָאcְ,)מהָדeהְי'ריpִַמאָהָהeרְבַס
חַסtֶַהרַחַאְלהָריֵבֲעיֵרְבBעלLֶןָצֵמֲח
אָכָהְו,םיִפיִלֲחLֶnַיֵנtְִמדiִָמרezָמ
לLֶץֵמָחleיִפֲאהָדeהְי'רְלןַניִקqְַמ
,רַמBלLֵיְו.חַסtֶַהרַחַארeסָאיִרְכָנ
cְרְבַסםָתָהeָהkְד"סcְאָחַאבַרְלאָכָה
ואָל,Lֵרָפְמםezָניaֵַרְו.אָרwָיִעֵמ
cִַמאָקוְוiָד,cְיִרָצאָהCLֶiְאֵהLִעיeר
הֶזץֵמָחאֵהLֶiְןיcִַהאeהְו,ףיִלֲחַהְל

:חַסtֶַהרַחַאתNBָעֵליeאָר

.אָמְלָעיelֵכcְרַמָאיMִַאבַר
יִא.ןַניִסְרָגיִכיֵה,י"ִרְלהLֶָקְו

םִא,ןיִדtBאָמְלָעיelֵכcְןַניִסְרָג
kֵַרְלןaַָאןָנnַיאGלַעףַא,לַעָמא
bַבcִִיְלNְסָאלֵאָרeרaִַמ,הָאָנֲהkָל
;BמְצַעcֵLְקֶהַהיִרְכָנְלpeֶרkְְמִיםBקָמ
יֵסBייaִַרְלleיִפֲא,ןיִדtBןיֵאסיֵרָגיִאְו
'יִסְרָגcְ,רַמBלLֵיְו.לַעָמיאnַַאיִליִלbְַה
ןיִדtBןיֵאcְבbַלַעףַאְו,ןיִדtBןיֵא
יִרLְםBקָמלkִָמ,םיִבָלְכִלליִכֲאַהְל
)נתיLִיֵרָפְדִכְו.BליLְִבzַתַחzַקיqִַהְל

cְאָכָהcִדְקeMַתcָןיֵאםיִמtBןיִד
אLֶHאlֶָאןָנaַָרeרְזָגאGְו,ןָנaַָרcְִמ
ןיֵאְדאָכיֵהלָבֲא.םיִבָלְכִלBליִכֲאַהְל
tBִמןיִדcְאBאָתיְיַר,cְניְיַהeיִאְדאָכיֵהkָא
.קיqִַהְל'יִפֲאןיִדtBןיֵא,ףbeַהתeMַדְק
cְאָהzַאָיְנaְסק"פ(כְבִדBרBת)cַוטף.(,
יאnִַמ,םָתָהרַמָאָקְו.eרְבwִָיeתֵמםִא
cְתֵמםִאיאַהeִיwָרְבeִמMeםcְיֵעָב
ןיֵאcְםMeִמאָמְליcִ,הָכָרֲעַהְוהָדָמֲעַה
tBַהןיִדwֳָדLִםיִבָלְכִלןָליִכֲאַהְלםי.
,ןיִדtBןיֵאcְםMeִמאָמְעַטיִאאLְzַָהְו
תַחBzַקיqִַהְליeאָראָהְו,eרְבwִָייאnַַא
zְַבLִליB,ֶאlַָואcִַמיאcְאBןיֵאאָתיְיַר
ןַניLְִרcָ).בכףcַ(ליֵעְלןֵכְו.קleיִח
ןיִרqeיִאלkָבֶלkֶַלCיִלLְַמהzַָאיִאְו
LֶaַzBיִפֲאיִריִסֲאַו,הָרleַהְלqָהָק,
.הָאָנֲהaַקlֵַחְלןיֵאאָתיְיַרBאcְִמאָמְלַא
,לַעָמאGיאnַַאןָנaַָרְל,רַמאzֹםִאְו
תָנְמלַעיִרְכָנְלרkBְמִללBכָיcֵLְקֶהאGֲה
Lֶiַqִֶקיpeֵיְו.ויָנָפְלLלBרַמ,cְןַניִרְזָג
Lֶnֶָלְכאֹיאpeַהpָיִרְכ.eיאַהְכbַרַמָאאָנוְו
aְַמqֶז"עתֶכ)cַמןיֵא,):כףBןיִרְכ
aְְלתָנְמלַעיִרְכָנְלהָמֵהLָכְוהָטְחe'.
eִמkָמןאBי"ִרַחיִכ,LְֶמַהLַץֵמָחהֶה
aְְעַדְוחַסֶפzBרֲעַבְלB,ניֵאBעBרֵבaְאBָתdLְִהiָעתַרְמָאיִאְד.היBרֵב,
,LֶlBאeהBתBאהcְֶפkְLֶiִדiִָמאָה,יֵסBייaִַרְללַעָמיאnַַאיkַzִַא
eמBַרהֶדaִייBיֵסcְLֶlְEַאיִאzָרהBֶא,הֶאlַָואcִַמ,אָמְעַטְו.רַבָעאָליאMeםcְ'Gיִנ)ע'הֶאָרֵיאzֲַעַלקNֵה,eָכְלCניֵאBעBרֵבkְLֶnְרֲעַבBסְבִלBף:

רַמָא

טפשמןיע
הוצמרנ

לבוחתוכלהמז"פ'יימאזס
ופש'יסמ"חע"שוטז'לה

:אףיעס
'להמו"טפ'יימבחס

והכלהתורוסאתולכאמ
ד"יע"שוטאמקןיואלגמס

:אףיעסחצןמיס

=
לאננחוניבר

לשןומממהנהנהואוה
רבסק"תלעמשדקה
שיולעמךכיפלוןידופ
תאןידופןיארבסםירמוא
.םיבלכלןליכאהלםישדקה
ןוגכןוממלםרוגהרבד'יפ
שדקהלשהזץמחלזגשימ
ולוריזחמוניעבאוהםא
ץמחלזגןנתדרוטפולזגנל
ירהולרמואחספהוילערבעו
ולכאשןויכוךינפלךלש
ןוממולםלשלןלזגהבייחתנ
וניאחספבץמחשפ"עאו
בר.ןוממםרוגותתבשהןוממ
ילוכרמואבקעירבאחא
ואלןוממלםרוגהרבדאמלע
אתגולפבאכהוימדןוממכ
ק"תיגילפןנברוןועמש'רד
ונמזךותרמאדןועמש'רכ
רחאלואלבוילערבעדאוה
אלבוילערבועוניאונמז
אוהאילעמןוממוםולכ
'רכםירמואשיולעמךכיפל
ונמזרחאל'יפארמאדהדוהי
בראהוןנירמאו.ואלברבוע
הדוהי'רדרמאדאוהאחא
רואשמהליכאדרואשףילי
לשהיארדרואשהמהיארד
רואשךכהיארברתומהובג
רחאלרתומהובגלשהליכאד
אלהמלוהליכאב'יפאונמז
.היברדהיאדואלאלעמ
אמלעילוכרמאישאבר
ןליכאהלםישדקןידופןיא
ןוממלםרוגהרבדוםיבלכל
אכהוימדןוממכואל
ילילגהיסוי'רדאתגולפב
'רכק"תיגלפימאקןנברו
לעהמתוינתקדילילגהיסוי
רוסאץמחךיאהךמצע
םירמואשיוהעבשלכהאנהב
ינתקד'ינתמימלשורי.ןנברכ
וילערבעשירכנלשץמח
םוקמבהאנהברתומחספה
םיוגלשתפלוכאלוגהנאלש
ולכאלוגהנשםוקמבלבא
ןוגכ'יפהליכאב'יפארתומ
והעייסמווהאורלארשיהיהש
ל"ייקותפההתואתייפאב
ןוגכוהאורלארשישןמזב
ןנבררומאדםיוגלשתקצבה
ולאןהמוסרכאלממםדא
לשוגגהיהםא.ןהבאצויכו
לארשילשוגגלךומסירכנ
התיההנקבופחודהזירה
וילעהפוכבוטםויואתבש
רמאישךירצרמאבר.ילכ
ה"מאי"אברעבישהעשב
ךירצוץמחרועבלעו"בקא
ונשישץמחלכרמאישימנ
אהיובעדוייניאויתושרב
ונמזבץמחבררמא:לטב
ונימבאלשןיבונימבןיב
ברוהשמב'יפארוסא
ןירוסיאלכרמאדהימעטל
הרזגווהשמבונימבהרותבש
אלש.ונימבוטאונימבאלש
.חספהרחארמולכונמזב
הלרבסוהשמברוסאונימב
רחאלונימבאלש.הדוהי'רכ
.רזגאלדרתומחספה
חספבץמחרמאלאומשו
לאומשוהשמברוסאונימב
ןירוסיאלכרמאדהימעטל
אלש.והשמבןנימבהרותבש
אלשרזגאלוירשונימב
ונמזבאלש.ונימוטאונימב
ונימבאלשןיבונימבןיב
ןנחוי'רו.ןועמש'רכרתומ
ונימבןיבחספבץמחרמא
ןתונברוסאונימבאלשןיב
רמאדהימעטלןנחוי'רםעט
ןיבהרותבשןירוסיאלכ
רוסאןנימבאלשןיבןנימב
ןיבחספהרחאל.םעטןתונב
רתומןנימבאלשןיבןנימב

:ןועמש'רכ

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

אבב.דלתובותכ]:הליעל[)א
תועובש].הק[:חצ:אעאמק
,:געהרזהדובע)ב,:גל.בל
ה"דוס:וסז"ע'סותןייע)ג
,.חכ)ה,:געז"ע)ד,אבר
'יע)ח,.איליעל)ז,:חכ)ו
'כשרמאה"ד.זצןילוח'סות
ןישודיק'יע)ט,רחאםעט
ז"עבוםש'סותבו:ונףד
,ןהימדבה"דות.בסףד
הרומת)כ,:ונןישודיק)י
תופסותע"עו[)ל,.דל
]'וכושדקמהה"ד:ונןישודק
,ןהימדבה"ד.בסז"עבו
'סותוחונמתמכחןייע)מ
)'א(ןיאה"דאדומע)נ,פ"ר
:גנאמקאבבתופסותןייעו[
ל"צ[)ס,]םילכןינעלה"ד
.הצףדןמקלןייע[)ע,]ב"פב

.]היטרפבה"דות

ח"בהתוהגה=
'וכוןידופןיאה"ד'סות)א(
ןייעב"נ.השקאמקץוריתלו
ונףדשדקמשיאה'פ'סותב

:הלרעבשדקמהה"דב

י"שריטוקיל=
ןוממלםרוגהרבדרבסק
ןועמש'רד.ימדןוממכ
ףד[הבורמקרפבאמקאבבב
ןתוירחאבבייחשםישדק]:אע
םושמהשמחוהעבראםלשמ
ג"עאואוהןוממלםרוגד
אוהםילעבןוממואלשדקהד
והערדסנקךיישאלשדקהבו
ןתונב.].דלתובותכ[ביתכ
]רסואה[ןימבשיםא.םעט
ן"ר[רתיהלשבםעטןתילידכ
לכו.]ברעתנוה"ד.בנםירדנ
ןיאוםעטןתונרמתיאדאכיה
ארועישהוהרכינומעט
.]ארמחה"ד.וסז"ע[םיששב
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