
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְחלםיִחָס.

ןיֵאריִאֵמ'ריֵרְבִדְל,יִנLֵרNֲֵעַמלLֶתvBַמ
יֵרְבִדְל,חַסֶפBaְתָבBחיֵדְיaָdאֵצBיםָדָא
גBרְתֶא.חַסֶפBaְתָבBחיֵדְיaָdאֵצBיא'יִמָכֲח
LֲֶעַמלNֵרLֵיןיֵאריִאֵמ'ריֵרְבִדְל,יִנBאֵצaB
םָדָאבםיִמָכֲחיֵרְבִדְל,בBטםBיBaְתָבBחיֵדְי
בַרdָלףיִקְתַמ.בBטםBיBaְתָבBחיֵדְיaBאֵצBי
tָtָא,aִLְיִעאָמָלqָה,cִסיִרֲע')אביִתְכBםֶכיֵת'
םzְֶחַקְלe')בביִתְכcִ,יnֵַנגBרְתֶא;םֶכMֶlִָמ
יִמ,הvַָמאlֶָא;אֵהְיםֶכMֶlִָמ'םֶכָל')א,'םֶכָל
kְַמביִתvַיִאְו,אָבָררַמָא.םֶכְתzֵרַמיֵיבַראָמי
aַרLֶםֶחֶל''םֶחֶל'גאָיְתָא,אָיְמֶל'.kְאָכָהביִת
םֶכְלָכֲאaַהָיָהְו')דםָתָהביִתְכe,'יִנBעםֶחֶל')ג
ןאkָףַא,םֶכMֶlִָמןlַָהlְהַמ;'ץֶרָאָהםֶחlִֶמ
לLֶהqָיִע)ב,dיֵלעיiַַסְמאָמיֵל.םֶכMֶlִָמ
.מ"ריֵרְבcִ.הlַָחַהןִמהָרeטtְיִנLֵרNֲֵעַמ
eניְיַה,עיiַַסְמאָמיֵל.תֶביiֶַחםיִרְמBאםיִמָכֲחַו
,הqָיִעaְיִגיִלְפcִִמאָמיֵל)dיֵל(,רַמָאָקיִכָה.Cַה
aְָנָהCַנnֵיtְא;יִגיִלBאָמְליִדLָםָתָהיֵנא
.יֵנְמיִזיֵרzְ'םֶכיֵתBסיִרֲע''םֶכיֵתBסיִרֲע'ביִתְכcִ)א
aָש"ריֵעaֶיִקָלןL,הַמeLֶiֵיֵדְיםָדָאאֵצ
.םִיַלeLָריaִיִנLֵרNֲֵעַמלLֶהlַָחBaְתָבBח
;CָליֵעaָיzִאָליִליִלbְַהיֵסBי'רְד)גאaָיlִַא
יkִ.אָיְעaַיִמBתlַָחaְ,קיֵפָנאָלןיelִחaְאLְzַָה
zִיaָָליֵעCַאlִיaָאָביִקֲע'רְד)דא,aְחelִהןיeא
,תBבBLָמaְרzֵיֶהןֶהָלLֵיhַneיִמיִאcְ,קיֵפָנְד
רzֵיֶהdָלתיֵלאָיhַnְִמיִאcְ,הlַָחלָבֲא
aְמBLָבBִלְותNְא;קיֵפָנאָל,אָלְזָאהָפיֵרB
ָהיֶלָעאָרָקאleGיִאְוליִאBה,ןַניִרְמָאאָמְליִד
LֵיִאְוםhַnַָלתיִאיdיֶהzֵרaְמBLָבBקיֵפָנְות
aָd,ַהLְzַָנאnֵיִא.קיֵפָניkַָואָה,יִרְמָאְדאcַיא
יkִ;ליִאBהןַניִרְמָאיאcַַוC,cְָליֵעaָיzִאָל
zִיaָָליֵעC,ַחlַָההlָקeַחaְֲעַמףֶסֶכNֵרLֵיִנ.
יִרְמָאcְןָויC,kֵָליֵעaָיzִאָלןָנaַָרְדאaָיlִַאְו
'רְדאaָיlִַא,Cָליֵעaָיzִיkִ;רNֲֵעַמeניְיַההֶדtִָי
ףֶסֶכaְַחeקlַָהד,ןַנְתcִ)ה.רֵבwִָירַמָאcְהָדeהְי
רֵמBאהָדeהְי'ר.הֶדtִָי,אָמְטLֶpִיִנLֵרNֲֵעַמ
)ויֵוֲהַחeקָלאGיִאְוליִאBה,ןַניִרְמָאיִמ.רֵבwִָי
BלLֶייhַnַיִאְוםLֵ'יֶלָעאָרָקאGְוליִאBהְו
קיֵפָניnֵַנאLְzַָה,'יaֵקיֵפָנְותBבBLָמaְרzֵיֶה
aֵיd;אBהדַח,אָמְליִדBןַניִרְמָאליִא,
zְהיֵרBְסִמ,אָבָררַמָא.ןַניִרְמָאאָלליִאzַaְאָר,
LֲֵעַמםNֵהדַחרeַחה:אlַתzBהָדeיֵקיִקְר
אָרְקרַמָאcְ,הaַָררַמָאו.מ"הנמ:'eכְוריִזָנ
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eַמvָהLֲֶעַמלNֵכרe'יםָדָאןיֵאמ"ריֵרְבִדְלBאֵצaָd.יִפֲאַוleיֵרָדאָלL
יִמ,CיֵרtָןnַָקְלBdַ.eבbָלLֶאGְוLֶlBהvַָמןַניֵעaָ,)זתeניִנֲאןLBְל'יִנBע'
kְַמביִתvַַסְמאָמיֵל.רַמָאָקיִכָה:םֶכְתiְיִמלָכְלאָהאָעיlְיֵתdcְַאבַרqִי,
cְִמcִאָהְבtְיִגיִלaְרְתֶאBַנגnֵיtְיִגיִל:zְםֶכָל'םָתָהלָבֲא.יֵנְמיִזיֵר'
לLֶגBרְתֶאלָבֲא;)חלeזָגְולeאLָיֵטeעַמְל
dיֵלביִהְיְתִאcְ]איאַה,יִנLֵרNֲֵעַמ
:מ"רְלleיִפֲאַוdיaֵקיֵפָנ,הָליִכֲאַל
cְַרaִייBַהיֵסbְיִליִל.cְאָצָי,)טליֵעְלרַמָא
.ןיelִחaְ:תeניִנֲאaַלָכֱאֶנBניֵאLֶהֶז
ןיelִחaְקיֵפָנאָלBתlַָחהָלLֶpִhְרַחַאְל
cִיֵדיd:kִיzִיaָָליֵעCע"רְל.cְיֵרָדאָלL
,יֵעaָתBבBLָמaְרzֵיֶהeהיִמe,'יִנBא'
kִיליֵעְלטֵעיִמְד(aִkeאָמְעַטיאַהֵמםיִר,
eֲעַמNֵרLֵיִריִנaִָמהMeםcְתיִאaֵיd
סַנְכLֶpִרַחַאְל'יִפֲאתBבBLָמרzֵיֶה
:רָזָעְלֶאיaִַרkְ,אָמְטִנםִאםִיַלeLָריִל
הָאֵמְטהָמeרְתcִ.הָלְזָאהָפיֵרNְִל
ןיֵאהָרBהְטdָדBעְבe.הָליִכֲאaַהָרeסֲא
רNֲֵעַמcְםMeִמ,תBבBLָמaְרzֵיֶהdָל
LֵהיִנeאeרַתָבcְטְלַקedַיִחְמvBתיֵלת
leיִאְוליִאBהאָמְליִדBא:היiִָדdtְיֵל
GָהיֶלָעאָרָקאLֵַחםlָָלתיִאהd
,קיֵפָנְו,אָמְטִנםִא.תBבBLָמaְרzֵיֶה
pָdיִמהvַָמתַרzBעַקtָאָליnֵַנאLְzַָה
הlַָחאָהcְ.הlַָחםLֵתַאיִרְקםMeִמ
aְִמאָקְפָנאָלאָמְלָעkְַמלַלvָה,kְןַנְתִד
אָהאlֶָא,הlַָחaְםיִנֲהkַֹהְו)כןיִתיִנְתַמ
,תBבBLָמdaְיֵלהָרeסֲאcַםMeִמdָדeחְל
ףֶסֶכaְַחeקlַָה:קיֵפָנְוליִאBהןַניִרְמָאְו
)לביִתְכִדkְ,םִיַלeLָריaִ.יִנLֵרNֲֵעַמ

'LְEְפַנהeֶַאzְרLֲֶאלֹכaְףֶסkֶַההzַָתָנְו'
dיֵלֲעיִגיִלְפcִ.ןָנaַָרְדאaָיlִַאְו:'Bגְו
cְַרaִהְייeקָל,יִרְמָאְוהָדeַחaְףֶסֶכ
אָמיlִַאcְ,הֶדtִָיאָמְטLֶpִרNֲֵעַמ
ףַאC.cְָליֵעaָיzִאָל:BנBיְדtִסtְַתיִמְל
רzֵיֶהdָלתיֵלהlַָחCַהcְבbַלַע
aְמBLָבBת,cְןַמְזלָכLֶHָלןיֵאאָמְטִנאd
tְִדiָהיaִריeLָםִיַל,eִמMֶpִאָמְטLeןיֵאב
,איִההlַָחאָהcְהָליִכֲארzֵיֶהdָל
אleGיִאְוליִאBהןַניִרְמָאיִכָהleיִפֲא
רzֵיֶהdָלהָוֲהםLֵָהיֶלָעאָרָק
aְמBLָבBטיֵדְילַעתeהָאְמcְקיֵפָנaָdב[

,קיֵפָניnֵַנאLְzַָה,םִיַלeLָריaִףַא
kְןָרָמֲאַדaְֲעַמNֵרbeיֵפd:ִיwָרֵב.kָל
,אָמְטLֶpִיִנLֵרNֲֵעַמףֶסֶכaְַחeקָל
םיlִַאאָלְוdיֵתeMָדְקאLָיִלְקcִםMeִמ
אָרָקאGיnֵַניִאְו,)מdיֵנBיְדtִסtְַתיִמְל
רzֵיֶהdיֵלהָוֲהאָלהlַָחםLֵָהיֶלָע
aְמBLָבBהןַניִרְמָאיִמיאַמ:תBליִא
ליִאBה,רַמBלkְ.אeהַחeקָלואָליִאְו
eֲעַמNֵרLֵגיִנeיֵפd,cְיאַהיֵתָא
ןַניִקְפָנ,dיpֵיִמיאַהליִקְוdיֵתָמֲחֵמ
aְַמvָיֵדיִדהd,cְיֵלתיִאdיֶהzֵר
aְמBLָבBטיֵדְילַעתeתיֵלְדאָהְו,הָאְמ
אeהאָרְמeחואָל,יאַהְלרzֵיֶהdיֵל
אָלkָCְלִה,BנBיְדtִסtְַתיִמְלםיlִַאאָלcְםMeִמ,אeהאelָקאlֶָאdיaֵַגְל
dיֵלתיֵליnֵַנַחeקָלואָלְבeאeההlַָחcְםMeִמיִאְו.]גאָרwָיִעֵמְדkִריִמֲח
םLֵָהיֶלָעאָרָקאleGיִאְוליִאBה,אָניִרֲחַאליִאBהאָמיֵניnֵַנאָכָה,רzֵיֶה
,dיֵפbeרNֲֵעַמתlַַחןBגkְ.ןַניִרְמָאליִאBהדַחאָמְליִדBא:אeהַחeקָלאGְו
cְיִקְפָנאָלaָdֶאlָהי"עאBיִאְוליִאGָהיֶלָעאָרָקאLֵַניִא,םnֵחיelִןיLֶל
ןַניִרְמָאםָתָה,אeהַחeקָלואָליִאְוליִאBהי"עאlֶָאaָdיִקְפָנאָלַחeקָל
תlַַחaְ,ת"אְו.'יִרְמָאאָל,ליִאBהיֵרzְיֵעָבcְ,ַחeקָלתlַַחלָבֲא;יִרeLְליִאBה
,םLֵָהיֶלָעאָרָקאGיִאְוליִאBה,אkָיִאליִאBהיֵרzְיnֵַנdיֵפbeרNֲֵעַמ
אָניֵרָקאָלאָכָה.תBבBLָמaְרzֵיֶהdיֵלתיִאְוdֵלקיֵרtָאhַnֵיִמיִאְוליִאBהְו
:קיֵרָפeדiִָמהָאְמeטdָלםBרְגִל,תNBֲעַלBדָיLֶiֵLaְרָבcָליִאBה
קיֵפָנ,dיֵפbeרNֲֵעַמaְקיֵפָנְדיִכיֵהיִכְו.אeהדַחרNֲֵעַמםLֵאָרzַaְְסִמ
aְַחlָתB,הBְוליִאLֵַחםlָקיֵפָנאָלהaְִמאָמְלָעkְַמלַלvַָנ]דקיֵפָנְו.הnֵי
aְַחlַַהתlָקeַח,cְִמאָהkֲֹעַמַחNֵרaָיֵלןַניִרְמְחַמאָלְוהָאdיִמpֵיd:
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'םֶחֶל'ןַניִפְלָיcְןָויN,kֵ"ְנַיְלְרBאcְי"ִרָההLְָקִה.'םֶחֶל''םֶחֶל'אָיְתָא
יֵטeעַמְל)נליֵעְלCיִרְטְציִאיאnַַא,םֶכLֶlָהvַָמןַניֵעָבcְ'םֶחֶל'

LֶHאָצָיאaְיִמ,לֶבֶטLֶיִאqeרBִמMeםaַלzֹכץֵמָחלַכאe',zִיtBיֵלקd
cְןַניֵעָבLֶlָניֵאלֶבֶטְו,םֶכBLֶlָםֶכ.cְרְתֶאאָהBגLֶלcְיאַמ,cְְכַמLְה"ביִר

aְלeַהבָלbָזeס(לekָהcֵַרָפְמ,):הלףL
dיֵסְכִנְלרַקְפַמיֵעaָיִאcְםMeִמ,םָתָה
םֶכLֶlָיnֵַנאLְzַָה,dיֵליֵזֲחַויִנָעיֵוָהְו
אָלרeמbָלֶבֶטcְעַמLְַמ,dיaֵןַניֵרָק
לLֶגBרְתֶא,י"ִרץֵריֵתְו.םֶכLֶlָביLֲִח
ןzֵיִלCיִרLֶvָןָויLֶlB,kֵביLֲִחאָללֶבֶט
לkָאֵהLֶiְןַניֵעָבe,יִוֵלְלeןֵהֹכְלnֶpeִמ
לַכָא]הםִאLֶ,הvַָמלָבֲא;LֶlBגBרְתֶאָה
kָלkָCLֶנהָיָהםִאBִמןֵתnֶpezְרeהָמ
לַכָאיkַzִַאלַכָאMֶהnִַמרNֲֵעַמBא
Lִעיeַמרvֲָח,הLִביLַtִריLֶlB.ַרְוLְaָ"א
zֵץֵרי,cְיִרְטְציִאCאָכיֵהְלאָרְקליֵעְל
LֶnַהMֶiַיִרְפLהֶיְהִיLֶlB,א[kְגBםִאן
לַטָנְויִנָעלֵאָרNְִיBא,יִוֵלBאןֵהkֹאeה
,ןLBאִררNֲֵעַמeהָמeרzְ]ורnֶpekִkִָמ

cְLֶlָןַניֵרָקםֶכaֵיdס(:
אָיְגqeַהBז.אָיhַnְִמיִאBcְתlַָחלָבֲא

kְַמ(ד"מkBתcַיִחְמ).כףvָה
Lֵי,ןָנaַָרcְִמיִאcְ;אָתיְיַרBאcְטBלְקִל
ץeחהָאְצָייִאcְ,תBבBLָמרzֵיֶהdָל
,יnֵַניִא.הָרBהְטleיִפֲאתיcְֵפִנהvָיִחnְַל
kֵןָויcְִמcְַרaָזםֶהָלןיֵאןָנ[tְִדiָאָל,הי

:תBבBLָמלָכaְלָכֱאֶנביLֲִח

dָליֵרָקאָלleיִאְוליִאBהאָמְליִדBא
Lֵם.zֵַמיdתַרְמָאיִא,י"ִרְל

לָכaְןיִלָכֱאֶניnֵַנםיִרaִkeכ"א,ליִאBה
.םdLֵיֵליֵרָקאָלְוליִאBה,םֶכיֵתBבBLְמ
BניֵאםיִרaִkeםcְLֵ,יֵמָדאָלcְל"יְו
אָכָהלָבֲא,םֶכיֵתBבBLְמלָכaְלָכֱאֶנ
LֵַחםlָלָכֱאֶנהaְמלָכBLְבBןֵכְו,םֶכיֵת
LֲֵעַמםNֵחְלרeיֵדdלָכֱאֶנaְלָכ
רַמָארNֲֵעַמתlַַחkָCaְְלִה,םֶכיֵתBבBLְמ
LַtִהריBָליֵרָקאָלְוליִאdLֵעְו.םBד
יִנLֵרNֲֵעַמ,ליִאBהתַרְמָאיִא,הLְָקִה
אGְוליִאBה,םֶכיֵתBבBLְמלָכaְלָכֱאֶניnֵַנ
Cיִרְטְציִאיאnַַאְו,םִיַלeLָריִלeהָלֱעֶה
.רָזָעְלֶאיaִַרkְ):ולףcַ(ליֵעְלאָמְקBאְל
אָלרָזָעְלֶא'רcְםMeִמואָליִאcְ,ל"יְו
לָכaְלָכֱאֶניִנLֵרNֲֵעַמםLֵביLֲִח
eהָלֱעֶהאGְוליִאBהcְםMeִמםֶכיֵתBבBLְמ
אGְוליִאBהרַמBלןיֵאBLֶמkְ,םִיַלeLָריִל

:רNֲֵעַמםBLֵלאָרָק

dיֵמְעַט.רֵבwִָירֵמBאהָדeהְייaִַר
cְהְי'רeִמ,הָדMeםcְיֵרָדLkֶףֶס

BניֵאCָכְלe,)עיִנLֵףֶסkֶאGְוןLBאִר
,םBקָמקeחִרaְרBהָטַחeקָלהcְֶפִנ
,םBקָמבeרֵקaְאֵמָטהcְֶפִנןיֵאLֶה"הְו
cְהיְיַוְרַתeִמ,יִקְפָנאָרְקדַחֵמ'Gתאeלַכ
NְתֵאB'.ַרְוaְָרָדאָלןָנLִיkֶאִרףֶסLBן
רBהָטַחeקָלcְיִרְבָסְו,יִנLֵףֶסkֶאGְו
אֵמָטה"הְו,םBקָמקeחִרaְהcְֶפִנ

aְרֵקeקָמבBָקְו.םLֶַרְלהLְaָ"א,cִיֵרְבLהֶזיֵאeקְמBםיִחָבְז(ןָמcַטמף.(
tָיֵרC,ְוGניִצָמאeLֶhָמָחלֵפeיִעָהןִמרwֲָעַמיֵרֲהַו,רNֵה,רeְפִנאcֶה
אָמְטִנאG,ןיִאאָמְטִנ;הֶדtִָי,אָמְטLֶpִַחeקlַָה,ןַנְתcִ.הcְֶפִנBניֵאַחeקָלְו
רֵחַאןָיְנִעְבe,הcְֶפִנBמְצַערNֲֵעַמג"הכcְ,םBקָמקeחִרeaְניְיַהְו.אָל
הcְֶפִנBניֵאיnֵַנןָנaַָרְלַחeקָלאָמְלַא°,רwָיִעָהןִמרeמָחלֵפָטיֵוָהאָל

:ןָנaַָרcְִמיֵריְיַמםָתָהcְ,י"ִרץֵריֵתְו.םBקָמקeחִרaְרBהָט
טַחLְִנאLֶHיֵריְיַמcְ,ה"פkְי"ִרְלהֶאְרִנ.ריִזָניֵקיִקְרeהָדzBתlBַח

dיֵלקtBיcְLe,zְִקeהיִאcְLe;cְְקeהאGְוחַבfֶַהםֶהיֵלֲע
cְַמןַניֵעָבvַםֶכְת,cְעְו.'םֶחֶל''םֶחֶל'ליֵעְלןַניִרְמָגBד,cְְמִלרַמָאָקkBר
aַMeיקBןיִאְצaַָמ,ןֶהLְעַמcְִבGהאeְקcְLeַמ,פ"הְו.יֵריְיַמvָה
ןֵכְו.הLֶpָיcְִקkְLֶiַחַבֶזםLְֵלתֶרBLֶnִLְzַnֶזהָאְצָי,הvַָמםLְֵלתֶרnִLְzַnֶַה
LֶֶאןיִלָכֱאֶנןיֵאlָיְלאBַא,דָחֶאםwְִמְדאָרLְzַnֶיֵמָס]חתֶרC,cְןַניֵעָבLֶzְאֵה
תeניִנֲאaַןיִלָכֱאֶנןיֵאdLֶיֵלקtBיִתְוCיֵרָפְדאָהְו.הָעְבLִםLְֵלתֶרֶמLְִנ
םֶכיֵתBבBLְמלָכaְלBכֱאֶלהNֲֶעַנןיֵאLֶ,פ"ה,תBבBLָמלָכaְןיִלָכֱאֶנןיֵאLְֶו

:יִכָהCַרְפיִמְלCיLַiָאָל,םֶכְתvַַמcְלeסtְאָיְדֶהaְבַתkְאָלcְןָויBdַ,kֵבָגְלאlֶָאםֶכְתvַַמתBיְהִלהNֲֶעַנןיֵאCLֶיֵרtָאָלְדאָהְו.תeניִנֲאaַלBכֱאֶלְו
תאֹז
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :חל

תֶרnִLְzַnֶַההvַָמ'תnַvBַהתֶאםzְֶרַמeLְ')א
םLְֵלתֶרLְzַnִֶמןיֵאB,Lֶזהָתְצָי;הvַָמםLְֵל
רַמָא,רַמָאףֵסBיבַר.חַבֶזםLeְלאlֶָאהvַָמ
הvַָמ,'eלֵכאzֹתvBַמםיִמָיתַעְבLִ')באָרְק
dָניֵאB,Lֶזהָתְצָי;םיִמָיתַעְבLְִלתֶלֶכֱאpֶַה
אָיְנzַ.הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאםיִמָיתַעְבLְִלתֶלֶכֱאֶנ
kְיֵתוָוdcְַרaָאָיְנַתְו,הkְיֵתוָוdcְיבַרBףֵס.
zַאָיְנkְיֵתוָוdcְַרaָכָי,)אהBחיֵדְיאֵצֵילBתָבB
aְַחlBתzBהָדeריִזָניֵקיִקְר,zַמְלeלדBרַמ
'eLְְרַמzֶַהתֶאםnַvBַמ,'תvַָההnִLְzַnֶתֶר
םLְֵלתֶרLְzַnִֶמdָניֵאB,Lֶזהָתְצָי;הvַָמםLְֵל
בַרdcְיֵתוָוkְאָיְנzַ.חַבֶזםLeְלאlֶָאהvַָמ
תlBַחBaְתָבBחיֵדְיםָדָאאֵצֵילBכָי,ףֵסBי
zBהָדeריִזָניֵקיִקְר,zַמְלeלדBרַמ'Lִםיִמָיתַעְב
הָתְצָי;הָעְבLְִלתֶלֶכֱאpֶַההvַָמ,'eלֵכאzֹתvBַמ
.הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאהָעְבLְִלתֶלֶכֱאֶנdָניֵאB,Lֶז
לָכֱאLֶpֶיִמ)ב,'יִנBעםֶחlֶ'ִמdיֵלקtBיִתְו
aַניִנֲאeהֶזאָצָי;ת,LֶניֵאBלָכֱאֶנaַניִנֲאeֶאתlָא
aְNִָלרַבָס.הָחְמdkְאָביִקֲע'ר,cְיִנָע'רַמָא'
kְיִתְו.ביִתtBיֵלקdcְיֵלהֵוָהdַמvֲָעהLִהָרי.
איִהתיִעיִבְר,קָחְצִיבַררaַלֵאeמLְ]ארַמָא
eַחְתִמlֶַכְלאיִהתֶקnַָחהlBיִתְו.תtBיֵלקd
cְלָכֱאֶנןָניֵאBתaְמלָכBLָבBיֵררַמָא.תLיִקָלL,
ןיִלָכֱאֶנריִזָניֵקיִקְרeהָדzBתlBַח,תֶרֶמBאתאֹז
aְנBעְבִגְובBג.ן(zַיאַעְליִא'ררַמָא.אָיְנ,Lְָלַאzִי
הָדzBתlBַחaְםָדָאאֵצeLֶiֵהַמ,רֶזֶעיִלֱא'רתֶא
eיִלרַמָא.ריִזָניֵקיִקְר,GאLְָעַמzִי.aָיִתא
יֵרֲה,יִלרַמָא,ַעBLֻהְייaִַריֵנְפִליzְִלַאLְָו
ןָאNֲָעLֶריִזָניֵקיִקְרeהָדzBתlBַח,eרְמָא
,קaַMeרkBְמִל;ןֶהaָאֵצBיםָדָאןיֵא,Bמְצַעְל
יaִַריֵנְפִלםיִרָבְדיִתיֵצְרִהְויִתאkְLֶaָ.ןֶהaָאֵצBי
םיִרָבcְַהןֵהןֵה,תיִרaְ,יִלרַמָא,רֶזֶעיִלֱא
LֶpֶרְמֶאeלBמְלLֶהaְיִא.יַניִסkָיִרְמָאְדא,
aְַהןֵהןֵה,תיִרcְםיִרָבLֶpֶרְמֶאeלBמְלLֶה
aְאָמְעַטאָלְויַניִסaַרַמָא.יאַמאָמְעַטְו.אָיֲע
יִא,רַמָא.CִלnְיִמיֵכeלnְיִאקMeַללkֹ,הaַָר
:אָנֲאeהaְקtBיֶא,ןַבcְְזִמאָליִא;ןַבcְְזִמןַבcְְזִמ
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'eLְְרַמzֶַהתֶאםnַvBָלדיֵבֲע'תdLְְלהָריִמLֵַמםvָה.kָלLִיneרLֶַאzָה
ואָלe'.cְכתאָצָי:הָוְצִמלLֶהvַָמםLְֵלןוkַeְֵתִה,ץיִמְחzַאdLֶHָרLַnְְמ
dָניֵאLֶ:חַבֶזלLֶהvַָמםLְֵלאlֶָא,dָלדיֵבָעחַסtֶתַוְצִמלLֶהvַָמםLְֵל
)זאָרְקiִַו(ביִתְכִדkְ,רָתBנאָיְוָההָלְיַלָוםBירַחַאְלcִ.הָעְבLְִלתֶלֶכֱאֶנ

'eְבNַחַבֶזרzBתַדLְויָמָלaְיBְרָקםaָנB'
ןֶהיֵלֲעטַחLְִנאGְדאָכיֵהְו.)ד'Bגְו
רzֵיֶהdָלLֶיויLְָכַעcְג"עא,חַבfֶַה
הvַָמםLְֵלואָלdָדְבַעיekִהיִמ,הָעְבLְִל
dָדְבַעיִכcְ,ןוkַeְַתיִאהָוְצִמְלהָיeאְרָה
.dָדְבַעהָלְיַלְבeםBיaְיֵלeסtְיִאְלאzְָעcַַא
הLָָרְדאָהףֵסBיבַרְלdיֵלתיִאְו
cְבאָבָר[cְןַניֵעָבLִיneְלרLֵהָוְצִמם,
יִאcְ,גיִלtְאָהְבC,eיֵמָסאָרְקאeהַהַאְו
תvַַמרneיLְִליnֵַנdָלןיkַeֵיִאיnֵַנ
םMeִמeהָדzBםMeִמaָdקtַיִמְל,הָוְצִמ
םLeְלרneיLִןַניֵעָבcְ,קיֵפָנאָל,הvַָמ
dָניֵאdcְיֵלקtBיִתְו:הָעְבLִלkָהvַָמ
.אָניִרֲחַאאָרְקיִלהָמְלe.ןֵנBאְלתֶלֶכֱאֶנ
cְָדָקלָכLִסֲאםיeאְלןיִרBןֵנ,aִמָביBת)cַף
לwַַהרNֲֵעnַהַמ,ו"קaְןָלאָיְתָא):גע
רaְNַ,'יִנBאְביzְִלַכָאאG'הָרzBהָרְמָא
dָלרַבָס:ןLֶkֵלkָאGרeמָחLֶדBק
kְַרaִאָביִקֲעיcְליֵעְלרַמָא,)cַולף.(
aְַמvָהLֲֶעַמלNֵרLֵג"עאְוקיֵפָניִנ
cְסָאeאְלרBןֵנ,cְיֵרָדאָלL'עBְל'יִנLBן
קtBיִתְו:תֶרBסkַnָ'יִנָע'אlֶָא,יִנBא
הvַָמואָלאָה,'יִנָע'Lיֵרָדcְןָויd.kֵיֵל
:ןֶמaְLֶהlBLָיִנאָהcְ,איִההיiִָנֲע
איִבֵמןֶמLֶגBליִצֲח.איִהתיִעיִבְר
תlBַחרNֶֶעְלBיְצֶח,eהֵצBחְוהָדBתְל
תֶכqֶַמaְ,הָכeבְרִלBיְצֶחְוןיִקיִקְררNֶֶעְו
.).טפףcַ(תcBִמיLְzֵקֶרֶפaְתBחָנְמ
eריִזְנִבeתGבְרהָתְיָהאeֶאהָכlַָחאlBת
eְו,ןיִקיִקְרGֶאאיִבֵמהָיָהאlָתיִעיִבְרא,
kִַנןַניִרְמָאְדnְֵלִה.םָתָהיkָC,תיִעיִבְר
LֶֶעְלןֶמNְַחםיִרlBתbְדBלBת,LֶpֲַעNBת
,ןBרOִָעLיִלLְתBחtָתBנBרNְֶעעַבMִֶמ
LֶfֶההeאLִעיeןָרkִםָתָהןַניִרְמָאְד
aְַהzBןיֵא,)ההָדkָעןאBLֶיִתְו:רtBק
.תBבBLָמלָכaְתBלָכֱאֶנןָניֵאdcְיֵל
םיlִַקםיLִָדָקתvַיִחְמcִ,םִיַלeLָריaִאlֶָא
)ביםיִרָבcְ(ביִתְכִדkְ,הָמBחַהןִמםיִנְפִל
רLֲֶאEיֶרָדְנלָכְו'Bגְו'היֵנְפִלzְָלַכָאְו'
zִcBאְצָיםִאְו.'רe,ןיִלָסְפִנ,cִביִתְכ
)LְמBבכת('eָבNָרaַOָגְו'הָפֵרְטהֶדB',
kֵןָויLֶiָאָצaָNָחרeיִחְמִלץvָתB
אָקְפָנאָלcְִמ.תֶרֶמBאתאֹז:)ורַסֱאֶנ
תlBַחרַבָסָק,)ז'םֶכיֵתBבBLְמלֹכaְ'ִמdיֵל

zBהָדeלָכֱאֶנריִזָניֵקיִקְרBתaְנBעְבִגְובBן.eְדGאkְש"רcְרַמָאaְק"פ
אlֶָא,הָלBדְגהָמeaָניְיַהcְ,ןBעְבִגְובBנaְבַרָקאcְG,):טףcַ(הlָיִגְמִד
tְחְוםיִחָסBבBַהתwָבeחלָבֲא,ןַמְזןֶהָלַעBבBתLֶבָקןַמְזןֶהָלןיֵאeַעGא.

eאָלְדkְד"מaְקֶרֶפaָםיִחָבְזִדאָרְת)cַזיקף.(,kָןאָכְוןא,aָדְגהָמBהָלcְנBעְבִגְובBןeַטְקהָמָבpָהLֶעהָיָהBNֶהaְאֹרLbַbB,Gבְרָקאeֶאדיִחָיְלlָא
לֹכaְ'ִמיִקְפָנאָלB',cְגְו'eלֵכאzֹתvBַמ'ִמe'תnַvBַהתֶאםzְֶרַמeLְ'ִמהָיָאְראיִבָהְלCַרְצeהןBעְבִגְובBנeaְבְרLֶwָןָתBאלַעְו.םיִמָלeLְהָלBע
,):ביקףcַ(םיִחָבְזִדאָרְתaָקֶרֶפaְןַנְתcִ.ןָתָליִכֲאןַמְזBCתeaְצְרLֶiִםBקָמלָכaְןָכיִלBהְלןיִלBכְיeיָהLֶ,תBבBLָמלָכaְרzֵיֶהeהְלתיִאcְ,'םֶכיֵתBבBLְמ
aָאeנְלBעְבִגְובBה,ןezְרeַהaָמBְדָק,תLֵָדָקיLִַהןִמםיִנְפִלןיִלָכֱאֶנםיwְָדָק,םיִעָלLִַקםיlִםיeֲעַמNֵרLֵיִנaְִייֵרָעלָכNְדַע.לֵאָרLֶHהאeםַק
עַבLֶלbְָלaַbִ]גeעaְְקeהְוןcְֵרiַַהתֶאeרְבָע.תBמaַָהeרְסֶאֶנְוםיִנֲהֹכaְהָדBבֲעןnִLְkַָהםַקeהMִֶמ,תBרBכְבaִהָדBבֲעַותBרezָמתBמeaָיָהןnִLְkַָה
LֶkִיaְLeְוLֶעַבLֶיִחlְקe,יָהeַהaָמBמתezָרBת.aָאeְלLִיGרַחַאְלהLֶיִחlְקeהְוeְקaִַמעLְkָןLָרְסֶאֶנ,םeַהaָמBכְו.תelְהeֵרָפְמLִמwְיֵאָרaְקֶרֶפaָאָרְת
םLָעaְַקeהְוהָיָהםיִנָבֲאלLֶתִיaַאlֶָא,ןLְkִָמםLָהָיָהאGְו.בBנְלןֶהָלeאaָ,םיLְzִִלtְץֶרֶאaְןBרָאָההkְLֶpִLְaָ,יִלֵעיֵמיaִהGיLִהָבְרָח.םיִחָבְזִד
דַעדַמָעןiBִצְבe,ןiBִצְלBאיִבֱהֶודִוCcַָלLֶnָדַעהָנLָםיִרNְֶעםיִרָעְיתַיְרִקaְדַמָעםיLְzִִלetְהeריִזֱחֶהLֶkְLֶ,םLָהָיָהאGןBרָאלָבֲא,תLֶחpְַהחaְַזִמ
LֶaָהָנLְGהֹמaֵַהתיnְִקcָL,kְַו')חא"מ(ביִתְכִדiָאיִבeַהkֹרֲאתֶאםיִנֲהBןaְגְו''התיִרB'.eְזִמaַַהחpְחBLֶהָיָהתaְנBבkָיֵמְילLָאeלeLְמeלֵא,
kְַו')אכא"ש(ביִתְכִדiֹחםֶחֶלןיֵארֶמאBלֶאלzַיִדָיתַחkִקםֶחֶלםִאיBֶדL]גְוB'[ַהneִמםיִרָסlִנהָבְרָח.''היֵנְפBלַעבcָהֶזרָב,LֶםָגָרֲהLָאeִמלtְיֵנ
Lֶpָנְתeבכםש(דִוָדְלםֶחֶל(,eאָבeעְבִגְלםֶהָלBיִנְו,ןzַןLְָזִמםaַַהחpְחLֶדַעתLֶaָהָנLְGַההֹמaַתִי,kְביִתְכִדaְַהיֵרְבִדiָםיִמ)אכא(:aְתיִר.Lְבeחהָע(:
יאַמאָמְעַטְו.dָליֵעaָאָרָמbְ.יאַמאָמְעַטְו:יַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהkַאָמְעַטיֵעaָאָלe',cְכםיִרָבcְַהןֵהיִכְו,dיֵלרַמָאהiִָמְתaִ.יִרְמָאְדאkָיִאְו
LֲֶעNְָמִלןָאkBרaַMeיֵכְרָצְלקzBיהָדBאֵצaָםִאןֶהGיֵרֲה,ןָרָכְמאGִנאLְzַnְְלהָרLֵַמםvֶָאהlְָלאLֵיֶא:חַבֶזםtBקaְהeחיֵדְי.אָנֲאBַמתַבvָה:
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רַמָאcְש"רkְיֵתָאאָלcְ,ה"פ.ריִזָניֵקיִקְרeהָדzBתlBַחתֶרֶמBאתאֹז
aְיִגְמִדק"פlָה)cַטף:(GבְרָקאeֶאlָאtְחְוםיִחָסBבBַהתwָבeַע

אָרְתaָקֶרֶפaְעַמLְַמeLBריֵפְכe.אGןַמְזםֶהָלַעeבָקןיֵאLֶלָבֲא,ןַמְזםֶהָל
ןיֵאLְֶו,הָמָבaְבֵרָקבcָיִנְורcָיpִַהלkָ,םָתָהאָיְנַתcְ.).זיקףcַ(םיִחָבְזִד
םיִמָכֲחַו.ריִאֵמ'ריֵרְבe'.cִכְורcָיִנ
תBלBעאlֶָא]דeבְרָקאG,םיִרְמBא
eLְםיִמָלaִַר.דַבְלaִיLִעְמBאןBףַא,רֵמ
ַעeבwַָהתBבBחאlֶָאeביִרְקִהאGרaeיִצ
ןBעְמLִ'רהֶדBמcְעַמLְַמ.ןַמְזןֶהָל
תeריִזְנeהָחְנִמeבְרָקאcְGםיִמָכֲחַל
aְָקְו.הָמָבLֶה,cִיִגְמִדק"פְבlָה)cַטף:(
zְןיֵא,ןַנaֵןיaָדְגהָמBַטְקהָמָבְלהָלpָה
בcָיִנְורcָיLֶpִלkֹ,לָלkְַההֶז.חַסtֶאlֶָא
רַמָאְו.'eכְורcָיִנןיֵאLֶ,הָמָבaְבֵרָק
aַbְַמ,אָרָמpִרְלכ"א.איִהש"ר,י'
LִעְמBהָחְנִמהָבְרָקןaְהָמָב,cְיִנcָר
dיֵדיִדְלבַרָקיnֵַנתeריִזְנe.אeהבcָיִנְו
aְהָמָב,cְמ"ראָה,cְיֵנָתָקaְיִליאַהMָאָנ
'kֹלLֶpִיcָיִנְורcָבֵרָקבaְהרַבָסְו,'הָמָב[

,םָתָהרַמָאcְ.הָמָבaְאkָיִאריִזָניֵקיִקְר
אG'אָרְקרַמָא,מ"רְדאָמְעַטיאַמ
'םיBNִעeנְחַנֲארLֲֶאלֹכkְןNeֲעַת
,ץֶרָאָלןeתיlִָעיkִ,הLֶֹמeהְלרַמָא.'Bגְו
.eביִרְקַאאָלתBבBח,eביִרְקַאתBרLְָי
eהָחְנִמeריִזְנeְיתLָרBהְניִנתe,cִריִזְנeת
beהיְיַפeיִנcָיִנְורcָהבeג"עא,א
cְַהwְָרaָנBחתBַרְו.הָבaֵָרָפְמ,ןָנLםָתָה,
cְהָחְנִמןיֵאיִרְבָסaְהָמָב.eריִזְנeת,
.הָבBחןaְָרwַָהמ"מ,אeהרcָיִנcְג"עא
,הlָיִגְמcִןיִתיִנְתַמcְפ"הcְי"ִרְלהֶאְרִנְו
cְיִחןיֵאleקaֵןיaָדְגהָמBהָמָבְלהָל
לkֹ,לָלkְַההֶז.םיִחָסtְאlֶָאהpַָטְק
בֵרָק,הָלBדְגהָמָבaְבֵרwַָהבcָיִנְורcָיpִַה
aְַטְקהָמָבpָלֹכְו,הLֶיִנןיֵאcָכְורe'.אָלְו
הָלBדbְַההָוMֶMָהַמLֵרָפְלאlֶָאתיֵחָנ
Bמkְ,בcָיִנְורcָיִנLֵילָבֲא,הpַָטwְַל
BזaָאGןיִביֵרְקןָניֵאLֶ,תeריִזְנeהָחְנִמ

:BזaָאGְו

הLְָקִה.ןBעְבִגְובBנaְםיִלָכֱאֶנ
יִכיֵהכ"א,םיqִִנeניaֵַר

אָהְו,)טתBבBLָמלָכaְִמםיִרkeיaִטֵעַמְמ
aִיkeוָהםיִרeחBַההָבwָבeןַמְזןֶהָלַע,
aִןַמְזNִהָחְמ,cְאיִבֵמגָחֶהדַעתֶרֶצֲעֵמ
,ןBעְבִגְובBנaְםיִביֵרְקכ"א,)טאֵרBקְו
kְמBtְםיִחָסLֶיָהeֵיְו.ע"כְלםיִביֵרְקL
ןַמְזםֶהָלLֵיְוליִאBה,םיִרkeיִבcְ,רַמBל
bָדBלkָלkָC,ֲחאָלLִבָקןַמְזביeַע.
eוָהיִכָהםMeִמL,cְֵרָפְמא"Lְaַָרְו
aִיkeחםיִרBהָבLֶבָקןַמְזןֶהָלןיֵאeַע,kֵןָויLֶלןיֵאםִאBtֵריBתGא

:םיִרkeיaִאיִבָי
אָתוָוְצַא

לאננחוניבר

הצמתוצמהתאםתרמשו
וזהתציהצמםשלתרמתשמה
ףסויברוהברירבד.'וכ
הבתכהרותה.ןהןיטושפ
םכחבזםויב)ו"ט'זארקיו(
ברקהםחלהלכןכולכאי
אהדאטישפ'ירמאו.המע
'יחדו.תונינאבתולכאנןיא
רמאדאיהאביקע'ר'ינתמ
הצמיטועמלביתכינע
תולחד'ילקופיתו.הרישע
.תויושעהקשמידילעהדות
איהןמשתיעיברןנינשו
תירב.תולחהמכלקלחתמו
ורמאנשםירבדהןהןה
יאדורמולכ.יניסבהשמל
העובשבולעבשנ'יפ.תירב
יניסבהשמלםירבדהןהןה
.איעבאמעטואלןכפ"עא
יכולמיאקושללכאבררמא
יאוינבדזמינבדזמיאךלמימ
מ"ש.אנאוהבקיפאאל
םישרופמהםירבדהלכש
יניסמהשמלהכלההנשמב
.אמתסןייונשןהשפ"עאוןה
רזעילא'ראמקאנשילל
ןה]תירב[יאעליא'רלרמא
ארתבאנשיללו.םירבדהןה
רמאשאוהומצעעשוהי'ר

:םירבדהןהןהתירב

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

א"יפט"פרומאכ"ות)א
תשרפאתליכמו)כ"מ(ד"ה
,].ולליעל[)ב,י"פאב
,אקרפהלחדאתפסות)ג
,].זעףד[)ה,.ולםיחבז)ד
,כביתומש)ז,:חסןילוח)ו
,ב"מו"פהאפש"רןייע)ח
'סותש"ייעו:ולליעל)ט

.רמאדה"ד

=
םלשהרואהרות

יkִתnַvBַהתֶאםzְֶרַמeLְ)א
aְַהםֶצֶעiBַהםfֶההBיִתאֵצ
ץֶרֶאֵמםֶכיֵתBאְבִצתֶא
םiBַהתֶאםzְֶרַמeLְםִיָרְצִמ
:םָלBעתwַֻחםֶכיֵתֹרֹדְלהfֶַה

]זי,ביתומש[

תvBַמםיִמָיתַעְבLִ)ב
zֹלֵכאeַאCaַiBאִרָהםLBן
zַLְaִתיeyְִֹמרֹאaָzֵםֶכיkִי
kָהָתְרְכִנְוץֵמָחלֵכֹאל
םiBִמלֵאָרְֹשiִִמאוִהַהLֶפpֶַה
:יִעִבMְַהםBידַעןLֹאִרָה

]וט,ביתומש[

=
םינויצותוהגה

:)ש"ב(ברףיסוהלשי]א
:)ןוילג(הברדל"צ]ב
:)מ"האב(עבקוהול"צ]ג
אלמ(דיחילףיסוהלשי]ד
רבסל"צ]ה:)םיעורה

:)שבדרוצמ(

י"שריטוקיל=
.תונינאבלכאנשימ
ןנואאוהשכולכואלרתומש
.].ולליעל[ינואםחלהיבשורד
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