
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְלםיִחָס.

BניִמaְןיpB,aֵַמְזaִץֵמָחא,אָתְכְלִה,אָבָררַמָא
aֵןיLֶHאaְניִמBסָאeרaְַמMֶהe,kְב;בַרLֶHא
aִַמְזpB,aֵןיaְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמBמezָר,kְַרaִי
LִעְמBן.eַר)א,אָבָררַמָאָהְו,יִכָהאָבָררַמָאיִמaִי
LִעְמBה,סיֵנָקאָסָנְקןBויָלָערַבָעְוליִאaְ'לַב
לַעלָבֲא,dיֵניֵעaְיlֵיִמיֵנָה.'אֵצnִָילַב'e'הֶאָרֵי
רַמָאd.cְיֵמְעַטְלאָבָראָדְזָאְו.אָלתֶבBרֲעzַיֵדְי
הָעְבLִיִקְפָנeוֲהיkִ,ןָמְחַנבַריaֵןַניֵוֲהיkִ,אָבָר
אָריִמֲחeניִבְזeeקteןָלרַמָא,אָחְסִפְדיֵמBי
.eרְבMִָיחַסֶפaְתBריֵדְק,בַררַמָא)ב:אָליֵחיֵנְבִד
eהaְדַבֱעיֶלְוחַסtֶַהרַחַאeהְניִהLְַל,יאnַַאְו
LֶHאaְןָניִמ.bְהָריֵזcִתָאאָמְליeְעיֶמְלaַדaְהe
aְניִמB.eLְמeג,רַמָאלֵאGִיאMָרְבe,ַמלָבֲאLְיֵה
ןיBaֵניִמaְןיeaֵהaְדיֵבָעְוpBַמְזרַחַאְלeהְל
LֶHאaְניִמB.אָדְזָאְוLְמeיֵמְעַטְללֵאd.cְרַמָא
Lְמeהְנַהְללֵאeַזְמִדaְיִנkַַא,יֵדְנLְוeיֵניִבְז
.ןBעְמLִיaִַרekְכְלאָניLְִרcָ,אָליִאְו;יִכְיַדְנkַַא
ןBעְמLִיaִַרkְלֵאeמLְאָהe,cְהְלBLרְדיִלְו
אָרzַpeאeהַה)ג.הָוֲהבַרdcְיֵרְתַא.dיֵלאָריִבְס
cִחְטeaֵיdָרְסַא,אָיֲחיִטdאָבָרaַיאַליִהֲאר
אָמְליcִ,םָלBעְלאָחְליִמaְ'יִפֲאאzְָפיִרְל'יֵלְכיֵמְל
ןיLִָלןיֵאד°)ד,יִביִתיֵמ.אָחְתeכdaְיֵלְכיֵמְליֵתָא
kelָdתtַַהלL,kָָלםִאְו.בָלָחaְהqָיִעָהתֶא
,aBאֵצkַiB.הָריֵבֲעלbְֵרֶהיֵנtְִמ,הָרeסֲא

ןיֵא

לָכcְ,אָתְכְלִהאָבָרקַסְפpָd,cִיִמןַניִעְמe'.Lָכאָתְכְלִהאָבָררַמָא
אlֶָאיֵרqeיִארָאLְִלץֵמָחןיaֵןָליִנLְאָלְו,eהMֶַמaְןָניִמaְהָרLֶaַzBןיִרqeיִא
aְיִמאָהlְאָתcְרַזָגLֶHאaְַאןָניִמheןָניִמ.Lָיִמןַניִעְמpָd,אבֶלֵח[Lֶpָלַפ
הָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָ)הל"יקְדאָהְו.הָכָלֲהןֵכְו.eהMֶַמaְרֵסBא]בהָריֵדְקִל
aְLִMִםי,aְLֶHאaְהןָניִמeא:LֶHאaִַמְזpB
aֵןיaְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמBמezָר.
תֶבBרֲעzַי"עלָבֲא:םַעַטןֵתBנleaְיִפֲא
,dיֵלֲערַבֲעַוdיֵניֵעdaְיֵיֲהLַ'יִפֲאַו.אָל
:dיֵליcִתֶבBרֲעzַרַסיֵמְלסיֵנָקאָל
:ןBעְמLִ'רkְהָכָלֲהרַמָאcְ.אָבָראָדְזָאְו
לLֶץֵמָח,אָמְלָעaְיnֵַנרַמָאd.cְיֵמְעַטְל
ףַארezָמחַסtֶַהויָלָערַבָעLֶיִרְכָנ
aַה,הָליִכֲאBיֵלְוליִאkָסַנְקיִמְלאaֵיd
אָמָתְסץֵמָח,הָדeהְייaִַריִאְו.יִדיִמ
.אָליֵחיֵנaְ:יִרְכָנְדleיִפֲאַורַמָאָק
,רַבָעLֶהֶזםBיeהיֵפBאLֶ°פ"עא.םיִרְכָנ
חַסֶפaְתBריֵדְקבַררַמָא:חַסtֶאeהְו
ףַאץֵמָחרַמָאd,cְיֵמְעַטְלבַר.eרְבMִָי
,הָדeהְי'רkְהָאָנֲהaַרeסָאpBַמְזרַחַאְל
םַעַטןֵתBנרַבָסָקְו,eהMֶַמdaְיֵלתיִאְו
dיֵתוָוkְאָתְכְלִהתיֵלְו.רeסָאםָגְפִל
אָבָריֵקBאcְ,אָדֲח.יֵמְעַטיֵרzְִמ
רezָמpBַמְזרַחַאְלתֶבBרֲעַתcְאָתְכְלִה
kְיאַהְו,ש"רtָחBִמתzַרֲעBהתֶבeא.
םָגְפִלםַעַטןֵתBנ)ול"יקcְ,דBעְו
חַסtֶַהיֵמְיויָלָעeרְבָעMִֶמהֶזְו,רezָמ
דַבֱעיֶלְו:יִלkְַהיֵנְפָדBaְמְעַטגַפeה
aְהeLֶHאaְניִמB.cְמאָהBבַריֵד
BניִמaְאpBLֶHַמְזaִאLֶHץֵמָחcְליֵעְל
aְַמMֶהeמezַָמיאַהְו,רMֶהeֲחLִבי
:חַסtֶַהרַחַאְל,תBרֵדְק.יֵדְנe:kַהְל
רֵתBיןֶהיֵמְדeלֲעzַלַא.eכיְיַניִבְזeוLְַא
תBרֵדwְַהתBרezָמcְ.ש"רkְ:ןיָיוְוMִָמ
.ל"סש"רkְ:חַסtֶַהרַחַאְלתBנLְָיַה
kְזליֵעְלןָרָמֲאַד(:cִחְטeaֵיdאָיֲחיִט.LenָנְתָנןeaBaְתיִעָקְרַקB,נְוBןֵת
יִכָהְל.אָחְליִמleaְיִפֲא:קeqַהְורַזָחleיִפֲא.םָלBעְל:םֶחaַlֶםַעַט
:ןzְָפיִלBאחַלֶמאaְGתtַלBכֱאֶלCֶרcֶןיֵאLֶ,אָחְליִמleaְיִפֲאטַקְנ

ןיLִָט

רeסָאBניִמaְאLֶHןיֵבBeניִמaְןיpBaֵַמְזaִץֵמָחאָתְכְלִהאָבָררַמָא
aְלָכLֶהeאkְבַר.tַָרקַסLִ"יaְחelִחןי(,cְןיִמaְניִמBaְַמMֶהe,

kְַרaִהְייeהָדcְרַמָאaְֶפ'kַָהלaָNָח(רelִןיִמ).טקןיaְניִמBאָלaָףַאְו;ליֵט
דBעְו.יִכָהאָתְכְלִהcְלָלkְִמ,הָדeהְייaִַריֵרְבcִןיִאְרִנםָתָהרַמָאָקיaִַר

אָבָרְויֵיaַַאיִגיִלְפִדאָהֵמהָיָאְראיִבֵה
aְקֶרֶפaָז"עַדאָרְת)cַַח,).וסףlָא
יhֵיִחְדאָריִמֲח,אָרְכיLְִדאlַָחְואָרְמַחְד
,eהMֶַמaְרַמָאאָבָר,יֵרָעNְִדאָריִמֲחַו
רַמcְםMeִמ,םַעַטןֵתBנaְרַמָאיaַiֵַא
רַתaָרַבָסרַמe,ןַניִלְזָאאָמLְרַתaָרַבָס
ןיaֵיaַiֵַאְלןיaֵאָמְלַא.ןַניִלְזָאאָמְעַט
קַסtָדBעְו.eהMֶַמBaְניִמaְןיִמאָבָרְל
.בַרekְהMֶַמBaְניִמaְןיִמןיzְִעַמaִLְאָבָר
.תBיָאְרםָניֵאleֵאלָכcְ,רֵמBאת"רְו
cְהָכָלֲהןיֵאGאkְהְי'רeְוהָדGאkְַרaִי.
אzְָגeלtְז"ע'qֶַמcְאָרְתaָ'ֶפְדאיִהַהְו
אָריִמֲחcַרַמיֵמְליֵצָמ,אָבָרְויaַiֵַאְד
ןָנָחBי'רeדBמC,cְֶסֶנןיֵיְולֶבֶטְדאlַָחְו
יִא,ןיzְִעַמLְִדְו.)טeהMֶַמaְםֵהLֶל"רְו
ץֵמָחaְקֵסLֶtBל"י,בַרekְהMֶַמaְ'ְרָג
kְִמאָלְובַרhַיֵמְעd,cְל"סבַרaְלָכ
אָבָרְו,eהMֶַמBaְניִמaְהָרLֶaַzBןיִרqeיִא
חַסֶפaְץֵמָחaְאָקְוַדאlֶָאdיֵלתיֵל
יאָדeהְיבַרםַגְו.ץֵמָחcְאָרְמeחםMeִמ
bָאBןtָקַסkֵן,cְאָקְוַדaְץֵמָחtָקַס
ןיִרqeיִאלd,kָיwַnִֵמeלֲאcְLָ.בַרkְאָבָר
LֶaַzBהָרaְַמMֶהekְאבַרBaְנBםַעַטןֵת
kְי'רBֵהְו.ןָנָחLִִמ,ביcְץֵמָחאָבָררַמָא
aִַמְזpBaֵןיaְניִמBaֵןיLֶHאaְניִמB
aְַמMֶהe,כ"אaְהיִמ[אָהe[הָכָלֲהkְבַר
aְַמMֶהe,לָבֲאaִLְיִארָאqeןיִרaְט"נkְר'
אָלcְ,ת"ררֵמBאדBעְו.ל"רְכeןָנָחBי
ג"הaַעַמLְַמןֵכְו,בַרekְהMֶַמaְ'יִסְרָג
cְיֵלסֵרָגאָלd,אָבָררַבָסְוbַםaְץֵמָח

kְי'רBאָלְדאָהְו.ןָנָחtְקַסaְהָכָלֲהאָיְדֶהkְי'רBִמ,ןָנָחMeםcַא"הcְאָל
tְקַסkְיֵתוָוdֶאlָאaִַמְזpB,לָבֲאLֶHאaִַמְזpBאָל,cְאָלzְִקLֵאָבָרְדי
יִכָהְל,Cיֵרָפְדkִ,ןBעְמLִ'רסיֵנָקcְאeהאָסָנְקאָבָררַמָאאָהcְ,אָבָרcְַא
קֶרֶפaְאָבָרְלdיֵלאָריִבְסאָיְדֶהְבcִ,הָיָאְרת"ראיִבֵמL.eֵרָפְלCיִרְטְציִא

bִַהדיpָLֶח(הelְִו:זצןיLָןיִמ)םaְניִמBaְLִMִםי.cְרְמָא,רַמָאָקeַרaָןָנaְכאָמְעַטe',ןיִמaְניִמBcְיֵלkַָאםַקיֵמְלאhַַניִא,אָמְעnֵןיִמיLֶHאaְניִמBיֵלְוkָא
םִאB,cְניִמביLֵָחאָלְוליֵזָאאָמLְרַתaָאָבָרcְםMeִמםיaְLִMִיֵוָהְו,דָחֶאאָמְעַטיֵוָהcְ,יֵבְניִעְואzְָדַחאָרְמַחaְיֵריְיַמcְתBחְדִלןיֵאְו.םיaְLִMִ,אָליtִַק
kֵַאןnַיֵליֵרָקיאdןיִמaְניִמB.eַהְבwBַרץֵמaָחָנְמ(הBְו.גכתLְָמ)םLַpֵאָבָרי,cְהְי'ררַבָסeןיִמהָדaְניִמBכְורֵחַארָבָדְוe';ִמkְלָלcְהיִאeיֵלתיֵלd.
eַהקֶרֶפְבzַרֲעBְו:טעםיִחָבְז(תֶבLָם(ַררַבָסָקaִרֶזֶעיִלֱאיaֶןיִמבֹקֲעַיןaְניִמBaָלֵט.eרַמָאָקאָרָמְגִדאָמָתְסaְLִַמיֵהְליqֶתֶכaֵהָצי)cְַו:חלףLָם(,Lַtִרי
אָרְתaָקֶרֶפaְקַסdtָיֵפeגי"Lִַרְו.אָתְכְלִהיִכָהcְלָלkְִמ.ליֵטaָלָטְביִמןָנaַָרְל,לֵטaָאָלהָדeהְייaִַרְלִדיִהְנ,יhֵיִחaְיhֵיִח;dיֵלֲעeכיִחַאcְדeבֲע
cְַמqֶז"עתֶכ)cַי.וסף((bַaֵיtְלeְגzַָאְדאaַiֵאָבָרְוי,cְאָתְכְלִהkְַרaִייBןָנָחcְרַבָסaְנBםַעַטןֵת.eכָלֲהַבBתbְדBלBתLְֶסַאלtַאָיְמtָקַסcַהָכיִתֲח
aַכיִתֲחBתaְנBםַעַטןֵת,eִמיֵתיְיַמcְאָבָרaְקֶרֶפbִַהדיpָLֶח(הelִֶסֶנןיֵיְו.).זצןיCcְםָתָהרַמָאָקaְַמMֶהe,אBַררֵמaֵניezָם,cַאָקְוkְLֶpִַנְתqֵCז"עיֵנְפִל,
cְַאnַיֵאָק'יִנְתcְיֵעָבzְַרzֵיcָרָבLֶaְיִאְוןָיְנִמqeןָניֵיםַתְסלָבֲא°;הָאָנֲהיֵר,cִLְיִרaַהָאָנֲה,aְLִMִםי.eְתִבLeַהתַבbְאBםיִנLֶkַָרבַתaֵניeיBטףֵסeםֶלֶעב
לָכaְהָאָנֲהרqeיִאןָרqeיִאְוןיִרeסֲאleֵא,)כeניִנBLֶMָמkְ,ףֶלֶאleaְיִפֲאלֵטBaָניֵאְו,הָאָנֲהaַרeסָא,ז"עיֵנְפִלnֶpeִמqֵCַנְתCLֶpִֶסֶנןיֵי,ת"ראָצָמ
Lֶהeֶסֶנןיֵי,אCכְוe'.ִמkְלָלcִLְיִארָאqeןיִרeחןָניֵיםַתְסeִמץhֶֶסֶנןיֵיְולֶבC,aֵןיaְניִמBeןיֵבLֶHאaְניִמBaְט"נ.eץֵמָחְבaְחַסֶפGָעאNַָרהaֵניe

zֲָעַמםNֶלַעףַא,הbַבcְִבLְתְלֵאBתcְַנ)ליאַחַאבַרnֵאָתיִאיcְיֵלתיִאאָבָרdbַםaְץֵמָחaְנBע"עְו[:םַעַטןֵתzBח'ְסelִאָבָררַמָאה"ד.זצןי[:

םָגְפִלםַעַטןֵתBנבַררַבָסָקיִאdיֵלאָקtְַסְמ,אָרְכיaְLִאָרaְְכַעיbַaֵ)םLְָו:חסףcַ(ז"עתֶכqֶַמcְאָרְתaָקֶרֶפe.aְרְבMִָיחַסֶפaְתBריֵדְקבַררַמָא
,יִרLְדַבֲעיִדaְאָקְוcַםָגְפִלט"נe,cְרְבMִָיריLַtִאָכָהרַמָאָקיִכָהleיִפֲא,רezָמל"סיִאְו.חLְaַַמיֵחLְaeַאאָרְכיaְLִאָרaְְכַעְורezָמBא,רeסָא

אlֶָאםֵגBtBניֵאאָכָהלָבֲא,ןִיַעaְאeהBLֶמBkְמְעַטםֵגLֶtBיִפְליִרLְםָתָהcְ,דBעְו.)מאָמBיתheaַַאאָמBיתBaַניֵאLֶןַניִרְזָגcְ,רeסָאהlִָחzְַכְללָבֲא
ביLֲִחהָריֵדְקaִץֵמָחcְאָמְעַטcְןָלאָריִבְסִדיִהְנ,י"ִרְלdַמיzֵ.ןָניִמaְאeLֶHהaְדַבֱעיֶלְוחַסtֶַהרַחַאדַעeהְניִהLְַל:יִלkְַהיֵנְפָדaְהָהLֶMָתַמֲחֵמ
,ןkֵאGםִאcְ;ןיִלhְַבְמןיֵאןָנaַָרְדאָרqeיִאleיִפֲאַו.הlִָחzְַכְלרqeיִאןיִלhְַבְמןיֵא)נןַנzְאָהםBקָמלkִָמ,דַחַיaְהaְֵרַהLְzַnֵLִהְלןיִליִגְרןיֵאe,LֶהMֶַמ
הaְֶרLֶnַבBטםBיaְרpeַתְללֶקcֶַהןִמeרLֶpָLְםיִצֵעְליֵמָדאָלְו.רqeיִאָהלhֵַבְלeףיִסBהְללBכLֶiָליִאBה,םיLִMִדַעeרְסָאLֶםָתָנwַָתaְםיִמָכֲחeליִעBההַמ
ר"הLֵרָפְמe.אGהָרzBַהןִמLֶרdLBיֵלתיִאְדיִדיִמלָבֲא,הָרzBַהןִמLֶרBLBלןיֵאהֶצְקeמרqeיִאםָתָהcְ,):דףcַהָציaֵ(ןָקיqִַמeםיִנָכeמםיִצֵעןֶהיֵלֲע
,BניִמaְאLֶHדַבֱעיֶלְו,פ"הcְל"צויָרָבְדִלְו.ןיִלhְַבְמאָנוְוbַיאַהיִכB,aְניִמaְאeLֶHהMֶַמeםָגְפִלםַעַטןֵתBנאeהLֶ,אָתeביִטְליzְֵרzַאkָיִאְוליִאBה,ףֵסBי
ףַאְו.דַבֲעיcִבLeָחהֶז,הָנzַwָםֶהָלןיֵאְוןיִרeסֲאeיְהִיםִא,ןֵהסֶרֶחלLֶתBריֵדwְַהLֶןָויֵכL,cְֵרָפְמי"ִרְו.רezָמםָגְפִלםַעַטןֵתBנבַרְלdיֵלאָריִבְסיִא
,eהMֶַמאlֶָאאkָיֵלאָכָהלָבֲא;הaְֵרַהרqeיִאעַלaָםָתָהcְםMeִמ,הָנdzַwָָלןיֵאLֶיtִלַעףַאdָלןַניִרְסָאאָמBיתaַןיֵאLֶהָריֵדְקרqeיִאןַיְנִעְלcִבbַלַע
ַחיִכLְאָלאָהB,cְניִמheַאBניִמaְאLֶHרַזָגאָלליֵעְל.Bניִמaְדaְַעיֶמְליֵתָאאָמְליcִ:יֵמcָדַבֲעיִדְכe,לhֵַבְללBכָי,אeהBניִמaְאLֶHְוליִאBהְו
LֶiִלבֵרָעְתBַהְלאָכָהלָבֲא,ץֵמָחzִַבְלריMֵלaָיִאןֶהkָיִפֲאַו:רַזְגיִמְלאleaְןַניִרְמָאְדאָהְו.אָחְלִמaְצדַציֵכBַקְל(ןיִלnָוען:(,tַתLֶָאָפֲאdַהםִעvָיִל
aַzַpeסָא,רeלְכָאְלרBaְכeלָבֲא,חָתaְחַלֶמLְֶאאָריִסֲאאָלםָתָה;יִרlִָמאhַַחיֵרםַע,cְיֵלkָיִאאqeרkelֵיאַהי:cִיֵלְכיֵמְליֵתָאאָמְליdaְכeחָת.
ןָלְכָאְלרezָמ,הָרָעְקeaִלָעLֶםיִגcָ,)םLְָו:איקןיelִח(רaָNַָהלkָקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדkִ;אeהםַעַטןֵתBנרaַםַעַטןֵתBנאָהcְ,חָתeכdaְיֵלְכיֵלְו,dַמיֵתְו
aְכeל"יְו.חָת,cְַנםָתָהרַמָאָקnֵנְצ,יBןLֶכָתֲחBaְַסkִסָא,ןיeלְכָאְלרBaְכeחָת.eֵריֵפLַרLִ"ִמ,יMeחםeְרtָנְצִדאBןaִָמיֵפְטעַלcָרםיִגBםיִחְתLֶלָעe
aִהָרָעְק.eהֶזיִפְל,cָםיִגLֶpְִתaַMְלeaִסָא,הָריֵדְקeןָלְכָאְלרaְכeחָת,cְיֵדְילַעaִיMeלaָייִעְלBִמרֵתcַַנןֵכְו.יאnֵחֵמ,אָכָהיBַהםzַpeרaָיֵפְטיִעְל.
eריֵפְלeLרֵחַאLֶtֵֵריLַהweסֵרְטְנLָם,cִנְצBסָאןeיִפְלרLֶtְםיִמָעLֶַהMַנְמeרָקתיִנeLַהלַעqַkִניֵאְוןיBיִנkָיִאְורkָאaַvְנBםַעַטןaָNַָמרnָL,ָקLֶה

:הֶפָיַחpֵַקְל°לBכָיBניֵאסֶרֶחַהלַעLֶןcְLenָ,רַמBלLֵיְו.חָתeכBaְלְכָאְלרeסָאיאnַַאתֶרֶחַאםַעtַקeqַהBאהֶפָירzַpeַהחpַַקְתLֶpִןָויkֵ,אָכָה
אָתְכְלִהְו
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :ל

לL,kָָטםִאְו.הָיְלַאaְרzַpeַהתֶאןיLִָטןיֵא°)א
.רzַpeַהתֶאקיLֶiַqִדַעהָרeסֲאkelָdתtַַה
אָבָרְדאָתְבeיzְ,יִרLְאָהיִמרzַpeַהקeqַהאָה
aַיאַליִהֲאר.zְיeיֵלרַמָא.אָתְבdבַרְלאָניִבָר
,יאַליִהֲארaַאָבָרבַתzBיִאcְרַחַאֵמיִכְו,יMִַא
רַמָא.eרְבMִָיחַסֶפaְתBריֵדְקבַררַמָאָקיאnַַא
לLֶ'ָריֵדְקaִאָכָה,תֶכzֶַמלLֶרzַpeםָתָה,dיֵל
הֶז,סֶרֶחלaְLֶאָהְואָהאָמיֵאתיֵעaָיִאְו.סֶרֶח
אָמיzֵיִכְו.ץeחaִַמןָקיqֵֶההֶזְו,םיִנְפaִִמןָקיqֵֶה
dיֵלֲעסיֵיָחא,םיִנְפaִִמהָקqַָהdיֵלדַבֱעיֶלנ"ה
Bקיqֵֶה,]אאָיְכaeיאַה,kָCְלִה.הָעְקָפcְםMeִמ
ריLַtִ,יֵרְמdbeיֵיlְַמיִאְו.רeסָאְואeהץeחaִַמ
cַָאבַרְלאָניִבָרל"א.יֵמMִַסיֵנָה,יkִיֵני
,dיֵלרַמָא.eהְלןַניִדְבָעיִכיֵהאָחְסִפaְ)א(
רַמחַניd,zִיֵלרַמָא.ןַניִדְבָעאָקאzְָדַחיִדיִדְל
cְְפֶאLָיֵלרd;cְְפֶאאָלLָיֵלרdרַמָא.יאַמ
eהיְיzַַק;אָניֵמָאָקאzְָדַחןיֵעkְאָנֲא,dיֵל
aְאָניִט,eהיְיַלְזְרַפeaְנeַעְמרַדֲהַו,אָרiֵאָנְלי
יִדיִאְויִדיִא,אָתְכְלִהְוב.ןיִחְתBרeaְהיְיzַַקְל
aְרBןיִחְתeאִריִלְכִבLBהבַררַמָא.ןeאָנaְיֵרd
cְהְיבַרBLֻץֵע,ַעtָרeליִעְגַמרBaְרBןיִחְתeיִלְכִב
eעaָ)ב.BטְלBkָCtBעְלBבkְרַבָסָק.ןLBאִר
eהַמאָיְנeקְדיֵנאָמיֵנָה,רַמיֵמֲאֵמ)ב(dיpֵיִמ
יֵעaָיzִאָלאewָרְי.אָחְסִפeaְהaְיLְzַneLֵיִאְל
יֵרeָיִחְויֵמekָאCָליֵעaָיzִיkִ,יִריִסֲאיאcַַוCcְָל
יֵעaָיzִאָליֵנָפeטְרַקeהaְתיִאְדאָכיֵהְו.יאַמ
.יאַמיִעיCcְLִָליֵעaָיzִיkִ,יִריִסֲאיאcַַוCcְָל
יִעְלaָאָמְלַא,יִתיcַiְיִמecְהְלאָניֵזֲחג,ל"א
סֶרֶחיִלkְלַעהָדיִעֵההָרzBַהְו)ג(,יִריִסֲאַו
LֶניֵאBיBיְפָדיֵדיִמאֵצBעְלBםָל.eיאַמLְאָנ
אָיְנeקְדיֵנאָמד,רַמיֵרְמLיֵרָדC,cְֶסֶנןיֵיןַיְנִעְל)ג
aֵאןיekָאָמaֵיִחןיeָיֵרeרְיןיֵבewֵיLְיִכְו.יִר
zֵֶסֶנןיֵיאָמיCcְַרaָץֵמָח,ןָנcְאBד(;אָתיְיַר(
רַמָא.ןzַweאָתיְיַרBאcְןיֵעkְ,ןָנaַָרןweַתcְלkֹ)ד
LBיִמzַLְהֶזְו,ןיnִַחיֵדְילַעLBיִמzַLְהֶז,dיֵל
בַררַמָאאaַָארaַאָבָררַמָא.ןֵנBציֵדְילַע
םיִלkֵַהלkָה,לֵאeמLְרַמָאיMִַארaַאיiִָח
LֶpִLְzַnְLeaָץֵמָחןֶהaְצBִמ,ןֵנLְzַnֵLaָןֶה
BצneיִחLֶליִאBה,רBאNְתיaֵןִמץeח;הvַָמ
תיֵבkְתֶסBרֲחתיֵבeו,יMִַאבַררַמָא.הLֶָק

NְאBרLֶיִחneצBָקLֶהcַָאיֵנָהז,אָבָררַמָא.יֵמbָחָמְדיֵנBה,אָזBליִאeיִריִדְת
.יֵמcָהLֶָקBצneיִחLֶרBאNְתיֵבkְ,אָריִמֲחeהeaְהLְַמeאָריִמֲחeהLaְַליֵמְל
tְLִהַמ.אָטיeאָמיֵתְד,kֵןָויcִאָחיִוְרLָטיֵלaְהeאָלְואָריִוֲאaָינתמ:ל"מק,יִעְל'
לֵאָרNְִיְוט;הָאָנֲהaַרezָמחַסtֶַהרַחַא,BצֵמֲחלַעלֵאָרNְִיתֶאהָוְלִהLֶיִרְכָנח
LֶצֵמֲחלַעיִרְכָנתֶאהָוְלִהB,ַהרַחַאtֶסָאחַסeרaַיִא'מג:הָאָנֲהzְרַמ,aַלַע
לkָ.הֶבBגאeהאaַָהְלeןאkִָמרַמָאאָבָרְו,הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלרַמָאיaַiֵַא,בBח
ףיֵרָטְוהֶוְלַמיֵתָאcְיִגיִלtְאָלאָמְלָעיkelֵ,הֶוGןיaֵַזְוהֶוLGיcְִקַאְדאָכיֵה

יֵתָאְו

קqֵיֶהcְןַניִעְמLְָו.יאַליִהֲארaַאָבָרבַתzBיִאcְרַחַאֵמ:חָטןLBְל.ןיLִָט
.ל"א:eנaְַלְתִיְוםֵקיqִַי,eרְבMִָייאnַַאחַסֶפaְתBריֵדְק,סֶרֶחיִלְכִלליִעBמ
,יִרLְקeqַהאָהעַמLְַמcְ,קLֶieqַדַעיֵנָתָקְדאeהַהְלdיֵלםיִקBמבַר
aְַתpeרLֶַמלzֶלָבֲא;תֶכLֶַה,סֶרֶחלzBויָלָעהָדיִעֵההָרLֶניֵאBיBאֵצ

יִאְו.eהיְיַלֲעסיֵיָח:םָלBעְלBיְפָדיֵדיִמ
Lָיֵלתיֵרdיֶהיֵדְילַעqֵקtְמ,םיִנBהֶר
.אָיְכae:ץeחaַקqֵיֶהַאCיֵמָסְו]באָריzֵיֶה
kְיִלLֶהeםיִפָעְרֵמא,LֶwBיֵליֶיִטןיִר"Nג[,
אzְָדַחיִדיִדְל:רaBkִkָןיִנbְַטְמeןיִפBאְו
:םיLִָדֲחםיִניkִַסןיBNִעיkְִרָצְל.eדְבָע
:)ההzַָאריLִָעיֵרֲהd.LֶיֵלרLְָפֶארַמְל
אLֶHםֶהיֵלֲעןֵגָהְל.אָניִטeaְהיְיzַַק
Cיִרְצאָל.אָתְכְלִהְו:רeאָהםֵפְרNְִי
יekִהיְיַלְזְרtַאlֶָא,אָרeנeaְהְניִבְתBאְל
'ָלָעְגַהeaְהְליbִַסיnֵַנeהיְיzַַק
aְרBץֵע:ןיִחְתtָרeר.LֶnְןיִסיִגaB
BעְלBבB.kְטְלBkָCtBעְלBבkְ:הָרֵדwְַה
יִלְכBaִטְלkָCtB,ןLBאִריִלzBCkְִמ
,ז"ַעַלaְ]דר"יֵמBלtְ.איָיְנeק:ןLBאִר
.יewֵרְי:רָבֲאaַַחeטְואeהסֶרֶחלLְֶו
הnֶpִָמםיִרְפBחLֶעַקְרwִַמןיִיNeֲע
זַעאeהְו,ז"ַעַלaְ]הם"eלֲא,ףיִרָצ
eבBעְלַעֵלBרְיג"ה:םָלewֵאָליzִיaָיֵע
:יִעְלָבeיִפְרvִָמcְיִריִסֲאיאcַַוCcְָל
cְִמvָטְרַק:ףיִרָצ.יִפְרeיֵנָפ.aְםיִעָק:kִי
zִיaָָליֵעCcְLִיִעי.Lֶםיִקָלֲחןֵה:
cְיִמcַiְיִתי.tBַהןיִטְלnַLְִמןיִקcָןָנְפ
ןָויֵכְו.]וN"ְטֶדְטNְֶרְטז"ַעַלְבe,ןBציִחַה
cְיִמcַiְַויִתיcַיאaָהְו,יִעְלBליִאeיִעְלָב
LeןָניֵאבtBןיִטְל,LֶַהzBלַעהָדיִעֵההָר
kְסֶרֶחיִל,LֶkֵןָויLֶaָניֵאעַלBיBיֵדיִמאֵצ
תBכzַָמeץֵעיֵלְכaִיֵרֲהLֶ.םָלBעְלBיְפָד
kְָלבַתE'ִיMָז'ףֵט[,'zַריִבֲעeֵאָבL'ו(,
'eמBְוקַרLehַלָבֲא,)ז'ףaִסֶרֶחיִלְכ
לkָןיnִַחי"עLBיִמzַLְ.ץֵמָח:)ז'רֵבMִָי'
LְzַnֵLaBִנאCGֶסֶנןיֵילָבֲא,הָנMַָה
ןיִנְתLֶpBיִלkְ.תֶסBרֲחתיaֵ:ןֵנBצאlֶָא
aBחBלָכְוץֶמcָרָבLֶiֶLלBהיֵקeי,
eיִלןיִליִגְרzֵןaBָעְו,חַמֶקNeַטְליaֵל
aBaָNָרkָמְילBַהתMַָהְו,הָנwֶחַמ
,תֶסBרֲחןLBְלe.יeהיwֵַהתַמֲחֵמץnֵַחְתִמ
תיaֵ:ז"ַעַלaְ]חש"וריגייא.יeהיֵק
NְאBר.kְיִלLִֶאָהMָהLBהָרeַמpַתַחaB
םיִמָעְפe,הqָיִעzBaְָנַתBנְו,רBאOְַהתֶא
LֶהeאLBהֶהLָםaַlַַא:הָלְיbָיֵנ.
יִרְכָנ'ינתמ:]טץ"יִיֶמ,תBביֵרֲע
LִֶיתֶאהָוְלִהNְעָמ.לֵאָרBצֵמֲחלַעתB
,חַסtֶַהויָלָערַבָעְו,חַסtֶַהםֶדBק
יֵקBמאָרָמdaַbְיnֵַקְלe.הָאָנֲהaַרezָמ
לֶצֵאהֶהLBְו,BתיֵבBaְלְצֶאBניִהְרִהdkְLֶָל
אָטְמcִןָויֵכcְ.חַסtֶַהתBמְילkָיִרְכpַָה
אָניְיַבbeרeqַחְמd,eיֵעְרtַאָלְוdיֵנְמִז
יאbַlַיִא,ןeתָנBלְצֶאיֵרֲהLֶ,הָוֲהאָליnֵַנ
BלְצֶאBניִהְרִהLֶהָעMִָמcְַעֵרְפַמְלאָתlְיִמ
תֶאהָוְלִהLֶלֵאָרNְִי:dיֵדיִדהָוֲה
BלְצֶאBניִהְרִהcְןָויkֵ,יnֵַנ.'eכיִרְכpַָה
eיֵנְמִזאָטְמdאָלְוtַאיִהַהֵמ,'יֵעְר
LְַעzָאְדאBיֵפְזdיֵלםָקdaְִרLeיֵתd:
,Bריֵבֲחתֶאהֶוְלnַַה.בBחלַעaַ'מג
EְלעַרְפֶאאGםִאLֶויָסָכְנBלדaְֵעיLְִו

eהוָוְלִהLֶהָעMִָמcְאָתlְיִמיאbַlַיִא,ויLְָכַעהָבBLֶbָתיiִָבbְ]י.הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלרַמָאיaַiֵַא:עַרtָאGְוןַמְזַעיbִִהְו,יַסָכpְִמהֵבbְיִנBלtְםBידַע
Lיcְִקַאְדאָכיֵהלpָd:kָיִמאָקְפָניאַמְלLֵרָפְמdיnֵַקְלe.אaַָהְלeןkָיִמאlֶָאBתָקְזֶחaְןָניֵא.רַמָאאָבָרְו:Bתָקְזֶחeaְלlַָהויָסָכְנeדְמָע
Gויָסָכְנ.הֶוaְתBCַהfְא:ןַמBַזaֵןיGםיִרֵחֲאַלןָרָכְמ.הֶו:kelֵאָלאָמְלָעיtְיִפֲא.יִגיִלleְכַעדַערַמָאְדאָבָרְלLָיָהויeaְִרLeתGהֶו,
אָנָמֲחַרְו,BתLeְרaִןָניֵא,]כLֶlBןֵהLֶבbַלַעףַאְו.הֶוְלnַַלןֵהןיִנeLְkָמְמיֵרֲהcֵL,LְֶקֶהLBיcְֵקֶהןיֵאְוהָריִכְמםיִרֵחֲאַלBתָריִכְמןיֵאcְאeההֶדBמ
:םpִָחaְתBחBקlַָהןִמ.ףיֵרָטְוהֶוְלַמיֵתָאB:cְתLeְרaִלkֹףַא,)חBתLeְרBaִתיaֵהַמ,'LֶדֹקBתיaֵתֶאLיcְִקַייLkִיִאְו')זכאָרְקiִַו(רַמָא

יֵתָאְו

אzְָפֶסaַzBאָיְנַתd,cְַמיzֵ.ןיִחְתBרaְיִדיִאְויִדיִאאָתְכְלִהְו
cַַה,)טז"עqַkִַהְוןיMַteְסַאָהְודkַָלְמאָלaְןָנaָאeר.

eַקקֶרֶפְבnָחְדאelִןי)cְַו:חףLָרַמָא)ם,kְגBןLֶlִיaְָנdaָאeיִרָצאָמְלַא.רC
ןיִלLֶvBםיekִרֲאםיִניkִַסaְיֵריְיַמcְ,)ייִמְלeLַרְיaַרַמָאcְ,ת"רץֵריֵתְו.ןaeיִל
aָםֶהaָNָר,ceְדאָיְמLַteאיִהַהןֵכְו.ד
עַלaָאָריzֵֶהןיaֵקlֵַחְלLֵידBעְו.ןיelִחְד
eיִאןיֵבqeאָרaָעַל,kְַחְמִדlֵַאבַרקMִי
aְLִַמיֵהְליqֶיִרְצַמְדאָהְו.)כז"עתֶכC
לַעריִמְחַמ,ןaeיִלאָכָהיMִַאבַרeהְל

:הָיָהBמְצַע

סֶרֶחיִלkְלַעהָדיִעֵההָרzBַה
LֶניֵאBיBיְפָדיֵדיִמאֵצB

,ת"אְו.'רֵבMִָי'dיaֵביִתְכcִ.םָלBעְל
zִיtBיֵלקdcְהְלןַניֵזָחecְיִמcַiְיִתי,
,הָלָעְגַהיֵנְפִליִאcְ;הָלָעְגַהרַחַאeניְיַהְו
Lְרָאkֵַנםיִלnֵיִמיcַiְל"יְו.יִתי,cִעְלBםָל
ה"פBLֶמְכe,הָלָעְגַהםֶדBקיֵריְיַמ
aַז"ע)cַדלף.(cְיִמcַiְיִתיaַחeןָויֵכְו,ץ
cְיִמcַiְִמיִתיaַחeץaָת"אְו.יֵפְטיִעְל,
.תBנLBְבkִי"עBיְפָדיֵדיִמאֵצBיאGֲהַו
cְםיִחָבְזִבaְקֶרֶפcַַחםhָתא)cְַו.וצףLָם(
tָיֵרC,ַהיִלְוcְהְניִרeְבִכְלLBנBַאְו,תnַיא
יִפְל,יLַpְֵמe.eרְבMִָיcָLְקaַnִתBריֵדְק
LֶןיֵאkְִבLBנBתaִריeLֵָיאָה.םִיַלL
kְִבLBנBת,LְרeaְַבִכְלהָרָזֲחLBנBןֵכְו.ת
אָמְלcִ,אָלהָריֵדְק)לָבֲא(,רַמָאליֵעְל
תBריֵדְקיִרLְ,יִכָהואָלאָה;dָלֲעסיֵיָח
aְיֶהqִֵמקaִאָיְלַמיִא,רַמָאןֵכְו.םיִנְפ
הֶזcְ,ת"ררֵמBאְו.יֵמcָריLַtִיֵרְמeג
ןָויֵכB,cְיְפָדיֵדיִמאֵצBיביLֲִחאָל
LִֶהqִקיBֲעַנNָהkִָדָחיִלְכL;LֶkֵןcֶֶרC
kְסֶרֶחיִל,kְLֶעBNִאןיBתBנBאןיִנְתBתB
aְְבִכLַָהְלןqִקיB.יֵתיְיַמיִכיֵהְו,ת"אְו
תַריֵזְגאָמְליcִ,'רֵבMִָי'ביִתְכcִִמהָיָאְר
ריִוֲאBaַאָלzְ'יִפֲאcַ.אeהבeתkַָה
יִאאָמָחרaַ]לאָבָרםָתָהיֵעaָ,רzַpeַה
BאַעaִleאaְGלMeיaִַאאָנָמֲחַרדיֵפָק
ליִעBמתBLֶחְניִלְכִלcְ]מ,ל"יְו.אָל
LְהָפיִטeיִפֲאהָקיִרְמleaְיִבMeלeִבleַע,
לMeיaִַאסֶרֶחיִלְכaִדיtְִקִהMֶהַמכ"א
aְGאaִleניְיַה,ַעeיִפְלLֲֶעNָאBkְיִבMeל
eִבְכleַע.eֵית"רְלLְקַהְלLBת,zַpeר
Lֶpִַא,אָמְטnַחיאBקְלBִלLְלLָלה(,kֵןָוי
cֲַחLִביkְיֵלדַבֱעיֶל]א]אדָחֶאdיֶהqֵק
]ניֵריְיַמcְ,א"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו.אָלeתְו

aִהָרֵדְק,Lֶןיֵאcְַרkָdַהְלqִקי,
kְLֶnַאןיִריִזֲחBָתdְבִכְלLBנBזָאתtָםיִנ
הָעLָלkָ,רzַpeלָבֲא;ןאָכְלeאaָתLBָדֲח
םיִנָפkְואָלְו,םיִנְפaִִמBקיqִַמהָעLְָו

:הָריִבCLְיִרָצְו,יֵמcָתLBָדֲח
aְיָרֲחַאeת
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