
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְטלםיִחָס.

יֵדְיןֶהaָאֵצBיםָדָאLֶתBקָרְיleֵאְוא'ינתמ
אָניִבֲחְרַחְבeאָכְמַתaְ]אתֶרֶזֲחaַ,חַסֶפBaְתָבBח
eעְבeְלLִןיeרָמְבBי)א.רBןיִאְצaָןֶהaֵןיִחַלןיaֵןי
אGְוןיִקeלLְאGְוןיeLִבkְאGלָבֲא,ןיLִֵבְי
חַלaַwֶןיִאְצBיְו.תִיַזְכִלןיִפְרָטְצִמe.ןיִלeMָבְמ
Lֶlָןֶה.eיאַמְדִב,eֲעַמְבNֵאִררLBןLֶpִhְהָל
zְרeתָמB,eֲעַמNֵרLְֵקֶהְויִנcֵLLֶpְִפce:מג'
רַמָא,אָכְמzַ.יִבcְְניִה,ןיLְִלeע.אqַָח,תֶרֶזֲח
,אָניִבֲחְרַח.dָמLְאzְָכַמzְ,הָנָחרaַרaַהaַָר
,רBרָמְבe.אָלְקיִדְדאָתוָוְצַא,ל"בשררַמָא
םָדָאLֶתBקָרְיleֵא,אָרtַָקרaַיֵנzָ.אָתָריִרְמ
ןיLְִלeעaְ,חַסֶפBaְתָבBחיֵדְיןֶהaָאֵצBי
eאָכְמַתְבaְןיִלֲחְרַחaְןיִניִבֲחְרַחeַר.ןיִרְזִחְבaִי
הpָיִגיLְֵלeעְוהֶדNָיLְֵלeעףַא,רֵמBאהָדeהְי
.אLָיֵרdָלאָנzְאָהתֶרֶזֲחַוהpָיִגיLְֵלeע.תֶרֶזֲחַו
הpָיִגיLְֵלeעkְהֶדNָיLְֵלeעףַא,רַמָאָקיִכָה
סוָוְסַע,יֵסBי'רל"א.רָאBרְירַמeאָרeטְוסוָוְסַעףַא,רֵמBאריִאֵמיaִַר.תֶרֶזֲחַו
תBקָרְיleֵא,לֵאeמLְ)'ר(יֵבְדיֵנzָ.]ברָאBרְיאeההֶזרַמe,אeהדָחֶאאָרeטְו
LֶיםָדָאBאֵצaָחיֵדְיןֶהBתָבBaְחַסֶפ,aַתֶרֶזֲחaְעeְלLִןיeאָכְמַתְבeןיִניִבְרַחְב
eְרַחְבbִןיִניeְרִהְבceהְי'ר.ןיִנְפeאהָדBיתֶרֶזֲחףַא,רֵמeתֶרֶזֲחַוןיִלbַlִןיkַiBאֵצaָןֶה.
יwַLְzִִבeויָדיִמְלzַלkָלַעיzְִרfִַחְו.םיִלaַָקְרַעףַא,א"רםMeִמרֵמBאאָעlָיִא'ר)ב
]גהָדeהְי'ר)ג.יַרָבְדִלהָדBהבֹקֲעַיןaֶא"ריֵנְפִליִתאLֶaְָכe,יִתאָצָמאGְורֵבָחיִל
.ןיִפיִסְכַמויָנLֶtָלkֹ,רֵמBאהָקBרaְןaֶןָנָחBי'ר.ףָרBNָלLֶiֶLלkֹרֵמBא
יֵרְבcִִמ,ןָנָחBיר"א.ןיִפיִסְכַמויָנָפeףָרBNָלLֶירַמקָרָי]לkָ[,םיִרְמBאםיִרֵחֲא
kelֶָירַמקָרָי,דַמְלִנןLלBNָףָרeהבַררַמָא.ןיִפיִסְכַמויָנָפeהָכָלֲה,אָנ
kַַאאָניִבָר.םיִרֵחֲאLְkְיֵחdאָחַאבַרְלaְיֵרdcְאָבָרcַַהְמהָוֲהcַַא)דרnְאָתָריִר.
.תֶרֶזֲחלֵאeמLְיֵבְדאֵנָתְו.ןַנzְתֶרֶזֲחאָהְו,יֵפְטןיִריִרְמCcִיzְָעcַיאַמ,ל"א
סָחcְ,אqַָחיאַמ;אqַָח,תֶרֶזֲחיאַמ,אָבָררַמָאְו.תֶרֶזֲחaַהָוְצִמב,אָיְעBLַאר"אְו
םיiִִרְצִמeלLְְמִנהnָָל,ןָתָנBיר"איִנָמְחַנרaַלֵאeמLְ'ררַמָאְו.ןוָוlָיִעאָנָמֲחַר
kְרָמBל,רBָלרַמC,הַמnָרBהֶזרLֶzְיִחlָתBַרCסְוBפBָקLִֶרְצִמףַא,הiִםי
zְיִחlַָרןָתkָסְוהBָקןָפLָיִרַדֲה,ל"א.הaִחְרבַרל"א.יeַאְליִמaַiִֵמ,יnַיאcְיאַה
יֵלceיbִהnַvָהַמ,הvַָמְדאָיְמce.אָיְפeכְדאָתָריִרְמאָמיֵא,אeהקָרָיןיִמרBרָמ
ןיִמהnַvָהַמ,הvַָמְדאָיְמce.ףceְריִהאָמיֵאְו.עַקְרַקיֵלceיbִרBרָמףַא,עַקְרַק
תַחwַיLֶpִהnַvָהַמ,הvַָמְדאָיְמe.ceפיִזְרַהאָמיֵאְו.םיִעָרְזןיִמרBרָמףַא,םיִעָרְז
aְֲעַמףֶסֶכNֵרָמףַא,רBרLֶpִיwָחaְֲעַמףֶסֶכNֵַרל"א.רaָהaַַאְלןיִנָחבַררaַiֵי,
הnַvָהַמ,הvַָמְדאָיְמce.יֵרzְ'םיִרBרְמ'אָמיֵאְו.ביִתkְ'םיִרBרְמ'.דַחרBרָמאָמיֵא
תBקָרְי,בַררַמָאאָנeהבַררaַהaַָררַמָא.הaְֵרַהןיִניִמרBרָמףַא,הaְֵרַהןיִניִמ
LֶרְמָאeםיִמָכֲחLֶיםָדָאBאֵצaָחיֵדְיןֶהBתָבBaְחַסֶפ,kelָןיִעָרְזִנןaַרֲעeהָג
,ןיbַlִתֶרֶזֲחַותֶרֶזֲחג)ה,אָבָרביִתֵמ.םִיַאְלkִםMeִמeהaְתיֵלcְ,אָרְמיֵמְל.תַחַא
לcְָרַח,הֶדNָרaְַסeכְורaְָסke,הֶדNָיLֵיֵרְכeןיLִיֵרkְ,הֶדNָיLְֵלeעְוןיLְִלeע
תֶרֶזֲחַותֶרֶזֲח.הֶזaָהֶזםִיַאְלkִםָניֵא,הָצeמְרָהְויִרְצnִַהתַעַלְדe,יִרְצִמלcְָרַחְו
bַlִעְותֶרֶזֲח,ןיִאןיeְלLִיִכְו.אָלןיzֵאָמיkelְהeaַהְליֵנָתָקיֵדָדֲהe,רַמָאאָהְו
,אָניֵנzְןָתָכְלִהkְ.ןָתָכְלִהkְןיִעָרְזִנ,בַררַמָאcְןיִעָרְזִניאַמ.יֵנָתָקתBגeזתBגeז,בַר

הָגeרֲע

:ץֶמBחaְ.ןיeLִבkְ:'ָמLaַbְֵרָפְמeהkelְ.רBרָמְבeאָניִבֲחְרַחְבe]דןיLְִלeעְבeאָכְמַתְבeתֶרֶזֲחBaַתָבBחיֵדְיןֶהaָאֵצBיםָדָאLֶתBקָרְיleֵא'ינתמ
Lְלeבְמ.ןיִקeMְָרַהןיִלaֵדַעדֹאְמהLֶpִיnBבְמ:ןיִחeMָןיִל.kְֶרֶדCaִיMeל:eלןיֵאםִא.תִיַזְכִלןיִפְרָטְצִמBןֶהֵמדָחֶאֵמkְֶילָבֲאתִיַזLלBִמfֶיִצֲחה
,ןָנaַָרcְקָרָירNְַעַמcְבbַלַעףַאְו.אGלֶבֶטaְלָבֲא.'eכןLBאִררNֲֵעַמְבeיאַמְדִבB:eתָבBחיֵדְיתאֵצָליֵדkְהֶזםִעהֶזןיִפְרָטְצִמ,תִיַזיִצֲחהfִֶמeתִיַז
:]וא"ֶלNְtֶיֵרְקןיִרLֶwBבNֵֶע.יֵביcְִניִה:]הא"ֶגeטִיֶל.אqַָח'מג:)וןיִקְריִפaְןָרָמֲאcַבeקָנBניֵאLֶץיִצָעְדאָיְמce,הָריֵבֲעaַהָאaַָההָוְצִמdָלאָיְוָה
zְְכַמzָרָמ.אeaִאָתוָוְצַא:]זא"יֶי
ביִבָסCָרְכִנְולֵדbַָהביִס.אָלְקיִדְד
.אָתיָיְרָרְמ:]חא"ֶליִדיוֵוןיִרLֶwB,לֶקcֶַל
.ןיִלֲחְרַח:ץ"ֶרֶפBפאיִהְו,]טל"יִיBפְריֵמָא
:תֶרֶזֲח.ןיִרְזִחְבB:eמLLְַרtְָתיִאאָל
,יוַוְלםLֵןֶהָלLֵיcְג"עא.הֶדNָיLְֵלeע
אָרeטְוסוָוְסַע:הpָיִגיLְֵלeעkְןֵהיֵרֲה
eרְירַמBקָרְייֵניִמ.הָאBְריִה:תceןיִנְפ.
.םיbַlִתֶרֶזֲח:]יא"ֶנNְִיBלֲאןיLְִרָפְמLֵי
Lֵהיוַוְלםeַקְרַע:אaֵָרָפְמ.ןיִלLaְסBף
tֶקֶרLֵריֵעְדיִנeאָתיָיְזְרַחאָתוָוְצַא]כןיִב.
:אeהBמְצַעְלןיִמe,בָעָולBדbָביִסאeה
'רלLֶ.ויָדיִמְלzַלkָלַעיzְִרfִַחְו
יִנֵעיiְַסְל.רֵבָחיִליwַLְzִִבe:רֶזֶעיִלֱא
LֶMָעַמcִָמהֶזרָבtְִו,ויGיִתאָצָמא:
Nָףָר.kְLֶqBא]לןיִטֲחBתBaִקְמBם
,בָלָחkְןָבָלףָרnֶpeNִָמאֵצBי,Bכzeיִח
קBרָיBניֵא.ןיִפיִסְכַמ:]מן"BטיִיֶלןיִרBקְו
קָרָילkָ:]נN"ֶדְלtַאlֶָאיzְִרַכkְדֹאְמ
BלLֶי,dיֵלתיִאeהיְיוַוְרzַ.רַמ
Nָףָרeיֵנָמיִסןֵהןֵהְו,ןיִפיִסְכַמויָנָפ
ןיLְִרָפְמַהלkָ.ןkelָיֵרְבcִִמ:רBרָמ
LְמBקָרְיַהתBת,kְגBַתְו'יִנְתַמןpָרַבְדא
אpַָתְוריִאֵמ'רְוהָדeהְייaִַרְואָרtַָק
רBרnַָהeLֶנְדַמָלןָלkeִמ,לֵאeמLְיֵבְד
לָכLֶaְ,ןיִפיִסְכַמויָנָפeףָרBNָלLֶי
ןיִנָמיqִַהןֶהeaָנָאןיִאBרeלlַָהתBקָרְיַה
.אָהְו:ץ"ֶרֶפBפ.אָתיָיְרָרnְַא:leֵאָה
אpַָתְו:ןַנzְתֶרֶזֲחeהelְכְדאLָיֵרןַנֲא
,אLָיֵרaְאֵנzָתֶרֶזֲחיnֵַנ.לֵאeמLְיֵבְד
הָוְצִמ:eהelְכְליִמְדָקאיִהאָמְלַא
aַתֶרֶזֲח.kְֵרָפְמִדLאָמְעַט,kִַרְואָבָרְדaִי
ןַניֵרָקאָמְעַטיאַמ.אqַָחיאַמ:ןָתָנBי
סָחcְאeהרֶכֵזcְםMeִמ,אqַָחdיֵל
הnָָל:אָמיְיָקיִכָהְלאָמְלַא,ןָלֲעאָנָמֲחַר
)אתBמLְ(ביִתְכcִ.רBרָמekְלLְְמִנ
.הkַָרהlָיִחzְ:'םֶהיiֵַחתֶאeרְרָמְיַו'
aַzְיִחlִָנהLְzְַעaְדeי"עןֶהָלNָרָכ,
LֶיָהeNBאןיִרְכBרָמ:ןָתBסרBפB
יִרַדֲה:ץֵעkְהMֶַקְתִמLֶlBחַלwֶַה.הLֶָק
aִי.GאאBעףיִסBכְדאָתָריִרְמ:דeאָיְפ.
יֵרֲהLֶ.הvַָמיkִ:ןBkֵמLֶMְגcָלLֶהָרָמ
aBקיzְִמִהLֶץֵע.ףceְריִה:ewְLeה
)הָטBסaְ(ןַניִרְמָאְו,הָרָמיֵמתֶאהLֶמ
,סֵנBCתaְסֵנ)חaְLַlַתLַָרtָאzְָליִכְמ(
Lֶהeהְו,רַמהָיָהאeְריִהאceף:
הָמֵהְבִלתֶוnַָהםַסְו,עַרֶזןיִמ.eפיִזְרַה
ףֶסֶכaְחwָיִנBניֵאeפיִזְרַה:אeה
ןַנֲאַו,לָכֲאַמיִרBtְניֵאcְ,רNֲֵעַמ
רָקָבeרָכLְֵוןִיַיְדאָיְמce,ןַניֵעaָאָלְכeא
ףֶסkֶַההzַָתָנְו')דיםיִרָבcְ(ביִתְכִדkְ,ןאֹצָו
aְֲאלֹכLֶרzְַאeְֶפַנהLְE'גְוB':רָמאָמיֵאְוBהאָניִמדַחרeָנָהֵמאCקָרְיBואָלְו,תkֶָא,יֵנָהלlָרַמאLֶaְכelָן:kְיֵרLִןי.kְַרzִי,kְיֵרLִןיLֶל
bִיpָה:kְֵרLֵיNָהֶד.Nַיֶיוָוְל"Nמְרָהְו:]סeןיִמ.הָצcְהתַעַלeא,eַמְבqֶםיִרָדְנתֶכ)cַקְרַקאָרָק'ָפְמ).אנףeןָניֵא:יאַזkִהֶזםִיַאְלaָג"עא.הֶז
LֶiֵLLֵניֵא,דָחֶאְליוַוְלםBkִםִיַאְלaַריֵבֲחB:תֶרֶזֲחaַתֶרֶזֲחbַlִעןֵכְו.ןיeְלLִןיaְעeְלLֵַהיOָז(הֶדeגBזתeגBתkְמBLֶןֵהLְנeיִכְו:)]עןיִיzֵאָמי
kelְהeaַיֵנָתָקיֵדָדֲהיֵדֲה.cִרַמָאָקיֵנָהלָכְבcְןָניֵאkִהֶזםִיַאְלaָעתֶרֶזֲח,הֶזeְלLִןיeיֵרְכLִז:ןיeגBזתeגBתֶרֶזֲחַותֶרֶזֲח.תbַlִא,ןיBעeְלLִןי
ןיִעָרְזִנ,ליֵעְלבַררַמָאcְתַחַאהָגeרֲעaַןיִעָרְזִנןkelָ.יאַמ:אGןיLְִלeעaְתֶרֶזֲחלָבֲא,הֶזaָהֶזםִיַאְלkִןיֵאecְניִנLָ,ןkelָןֵכְו,הֶדNָיLְֵלeעְו
kְרַמָאאָקןָתָכְלִה,kְיֵדLֶHקְניִיאeִמהֶזfֶה.kְגBִמֲחןMָעְרֵזהBןיִנaַרֲעeהָגLֶלLִMָלַעהLִMָםיִחָפְטה,kְןַנְתִדaְַמqֶתֶכLַaָת)cַדפף:(:

לָבֲא

יֵוָהcְל"צ.אָלְקיִדְדאָתוָוְצַא
ןnַָקְלאָהcְ.םיִעָרְזןיִמ

ףַא,םיִעָרְזןיִמהnַvָהַמ,ןַניִרְמָא
:)זםיִעָרְזןיִמרBרָמ

'ֶפe'.aְכְוהvַָמיkִףceְריִהאָמיֵאְו
Cיֵרtָ):בלהekָס(לeזbַָהבָלeל

bַaְֵריִהאָמיֵאְו,סַדֲהיceַארַמָא.ףaַiֵי,
'cְניֵכְרַדָהיֶכָרBםַע'.eה"פ,cְיֵוָהאָל
.הָמֵהְבִלתֶוnַָהםַסיֵוָהcְןָויkֵ,םַעBנ
אlֶָא,יִכָהיֵיLַpeְליֵצָמהָוֲהיnֵַנאָכָה
cְִמLַpֵיLַtִָקלָבֲא.יֵפְטריLֶַרְלהLְaָ"א,
cִרַמָאליֵעְלcְְריִהceיִנְפkָLֵרָמְלרBר,
eֵאקֶרֶפְבleפֵרְטBח(תelִַמ):חנןיLְעַמ
cְַהםַסיֵוָהnָהָמֵהְבִלתֶו.cְרַמָא,
aְהָמֵהLְֶריִההָלְכָאceיִנְפ,kְLֵהָרי.
eיֵרָפC,ניְיַהeְריִהceניְיַהיִנְפeםַס
:תֶוnַָהםַסיֵנוְוַגיֵרzְ,יLַpְֵמe.תֶוnַָה

הָגeרֲע
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r©lC̈äxW¤P¦b§n§ẍd
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :טל

םיִחָפְטהLִMָלַעהLִMָאיִהLֶהָגeרֲעא)א
לַעעaְַרַא,ןיִנBעְרֵזהMִָמֲחdָכBתaְןיִעְרBז
eהַמ.עַצְמֶאaָתַחַאְוהָגeרֲעָהתBחeרעaְַרַא
,אָלתBקָריaִלָבֲא,ןיִעָרְזaִיlֵיִמיֵנָה,אָמיֵתְד
.םיִעָרfְִמאָמיlִַאתBקָריcִ,אָרְמיֵמְל.ל"מק
הָגeרֲעaַןיִעְרBזןיֵאםיִעָרְזיֵניִמלkָב,ןַנְתָהְו)ב
.תַחַאהָגeרֲעaַןיִעְרBזתBקָרְייֵניִמלkָ,תַחַא
,eהְניִנםיִעָרְזןיִמרBרָמיֵנָהאָמיֵתְדeהַמ
,תBקָרְיןַנzְאָהְו,zָCְעַדאָקְלָסםיִעָרְז.ל"מק
לֵאeמLְיֵבְדיֵנָתְו,תBקָרְיאָרtַָקרaַיֵנָתְו
אָניֵמָאד"ס,dיֵלאָכיִרְטְציִאתֶרֶזֲח.תBקָרְי
.יֵפְטאָחוְוַרdָלביִתיֵנתLBְקַהְלdָפBסְוליִאBה
בeרkְלLֶחַלֶק,אָניִנֲח'רaְיֵסBיר"אואָל
LֶהeְקLָלןיִביִחְרַמ,הBaֵרתיBאָמְלַא;עַבkֵןָוי
cְסBפBְקַהְלLBיֵלןַניִבֲהָי]אתdנ"ה,יֵפְטאָחוְוַר
ןיaֵןֶהaָןיִאְצBי:ל"מק.יֵפְטאָחוְוַרdָלביִתיֵנ
eנLָאָלג,אcְָסִחר"א:'eכןיLִֵבְיןיaֵןיִחַל
.אָלןיLִֵבְי,ןיִאןיִחַל,ןיִלָעaֶלָבֲא;חַלaַwֶאlֶָא
לָלkְִמ,ןֶהLֶlָחַלaַwֶאָפיֵסיֵנָתָקcְִמאָהְו
cְיֵרLָןיִלָעא.tָרeLֵֵרָפְמאָקיL,kִיֵנָתָקיaֵןי
ןֶהaָןיִאְצBי)ג,יִביִתיֵמ.חַלwֶַאןיLִֵבְיןיaֵןיִחַל
eַבwֶחַלLֶlָןֶהaֵןיִחַלןיaֵֵבְיןיLִןי.cִריֵרְב'
ןיֵאןיLִֵבְי,ןֶהaָןיִאְצBיןיִחַל,א"כחַו.ריִאֵמ
לָבֲא,ןיeLִמkְןֶהaָןיִאְצLֶiBןיִוLְָו.ןֶהaָןיִאְצBי

GאkְבeLְִוןיGאLְלeְוןיִקGבְמאeMָןיִל.kְלָלBLֶלcָרָב,kֹלLֶiֶLaBרָמםַעַטBר
ןיֵא,ר"ת.חַלwֶַאאָמbeְרaB.zַןיִאְצBיןיֵארBרָמםַעַטaBןיֵאLֶלֹכְו,aBןיִאְצBי
יֵמָריֵעaָ.ןיeLִמkְןֶהaָןיִאְצBי,eרְמָאקBדָצ'רaְא"רםMeִמ.ןיeLִמkְןֶהaָןיִאְצBי
aַהַמ,אָמָחרeLֶiֵחיֵדְיםָדָאאֵצBתָבBaְרָמBרLֲֶעַמלNֵרLֵיִנaִריeLָםִיַל.
רBרָמaְ,קיֵפָנאָתיְיַרBאcְהvַָמaְאLְzַָה;Cָליֵעaָיzִאָל)דאָביִקֲע'רְדאaָיlִַא
cְַרaָיִמןָנaַאָיְע.kִיzִיaָָליֵעCַאlִיaָי'רְדאBַהיֵסbְיאַמ)ה,יִליִל.aְַמvָהcְאBאָתיְיַר
ןיֵעkְןָנaַָרeניwִַתcְלkֹ)ו,אָמְליִדBא;קיֵפָנןָנaַָרcְרBרָמלָבֲא,קיֵפָנאָלְדאeה
cְאBאָתיְיַרzַweְסִמ,אָבָררַמָא.ןzַaְַמ,אָרvָהeרָמBןיֵאד'ינתמ:רLBתֶאןיִר
CיִלLֶzBןָסְרneַהתֶאהֶרzִLְאGהMִָאָהה.ןיִטְלBחלָבֲא,םיִלBגְנְרzַַלןָסְרneַה
aְָדָיdַלnֶלָבֲא,ץָחְרLָאיִההָפaְִבNֵָבָיהָרL.ו)זGעְלִיאBיִחםָדָאסhִַיְוןיpִלַעַחי
יֵדיִלןיִאaָןיֵאLֶםיִרָבְדleֵא,ןָנaַָרeנzָ'מג:]גתBציִמְחַמןֵהLֶיֵנtְִמ,]בBתkַָמ
dיֵללMֵַבְמcִַא,לeMָבְמ.ןיִחְתBרBaְטָלֲחLֶטeלָחְולeMָבְמַהְויeפָאָה,ץneיִח
הָדeהְייaִַרaְיֵסBייaִַר.אָיְנzַ.רַמָאָקBלMְיLֶaִיeפָאָה]א,אtָtָבַררַמָא.עַמְחַמ
.ץneיִחיֵדיִלאBaָניֵא,kelBםiBַהלlekָיִפֲא,ףֶלBcֶכBתְללַפLֶpָחַמֶקז,רֵמBא
.יִרLְאָקיִתָו,אָליLִ'ריֵבְדיִרְמָא.ףיִטיֵדֲהַלףיִטדיֵבָעcְ)חאeהְוח,אtָtָבַררַמָא
dיֵדְבַעcְאָה,אָחְליִמeאָחLְיִמdaְיֵדְבַעcְאָהט,אָיLְַקאָל.רeסָאאָקיִתָו,אָיְנַתָהְו
aְַמiָאeזרַמרַמָא.אָחְליִמeיִניִאיֵחַמיִלאָלי,אָרְטLאָרְדִקaְיִבֲאַדאָחְמִקLֻאָנ,
cִאָלאָמְליaְLִליLַtִיִחיֵדיִליֵתָאְוריneיבַררַמָא.ץBלְחיִלאָל,ףֵסBיִניִאטL

zְיֵר

.אָמיlִַאתBקָריcִאָרְמיֵמְל:יֵפְטיִקְנָיתBקָריcִ.אָלתBקָריaִלָבֲא
הMִָמֲחןיִעָרְזִנתBקָרְיףַאcְרַמיֵמְלdיֵלCיִרְטְציִאcְ,םיִעָרfְִמיֵפְטקֹניִל
.תַחַאהָגeרֲעaַןיִעָרְזִנןיֵאםיִעָרְזיֵניִמלkָ:הLִMָלLֶהָגeרֲעaַןיִניִמ
הMִָמֲחdָכBתaְןיִעְרBזןַנְתִדאָהְו.יֵפְטיִקְנָיcְםMeִמ,הfֶַהרeעיleaַMִיִפֲא

םיִעָרְזִנcְרַמָאָקתBקָריaִ,ןיִנBעְרֵז
kְהַמ:ןָתָכְלִהeרָמְדיֵנָהאָמיֵתְדBןיִמר
הָגeרֲעeaַעְרfִָיאGְו.eהְניִנםיִעָרְז
תBקָרְיןיִמcְבַרןָלעַמLְַמָק,תַחַא
.zָCְעַדאָקְלָסםיִעָרְז:םיִעָרְזִנְוeהְניִנ
,eהְניִנםיִעָרְזcִןיzְִעcַַאקqַיzִיִכיֵה
:eהְליֵרָקתBקָרְייֵאezַpָהkelְאָהְו
ןַניִעeמLְַאְל.dיֵלאָכיִרְטְציִאתֶרֶזֲח
cְתַעַרְזִנkִLְקָרְירָאBתaַרֲעeםִעהָג
Lֶlָdחַלֶק.תLBְקַהְל:ןיִנBעְרֵזהָעaְָרַא
דַעםBקָמ.Bלןיִביִחְרַמ:בָעהNֲֶעַנ
aֵרתיBעַב,LֶHעְרְזִיאeלְצֶאBרֵחַאןיִמ:
aֵרתיBקְמ.עַבBרתַעיִרְזםBַהעַבwַב.
,םִיַתאָסתיֵבְלרeעיLִהָיָהןnִLְkַָהרַצֲח
עַבBרתיֵבeהָאְסתיֵבeרkBתיaֵלָכְו
LֶaַbְאיִפְלאָרָמBתBֶחLְaBטן(:GאLָנe.
cְֵבָיLֶיLלBרָמםַעַטBֶא,רlָחַלֶקא,
cְִמzBCLֶהeניֵאבָעאBיַיְתִמaֵL
LֶiַמְעַטדיִסְפB,ֵבְיןיִלָעלָבֲאLִיֵרֲהןי
אLָיֵרcְלָלkְִמ:אָמְלָעaְרָפָעkְןֵה
aֶאֵנָתְו,קיֵסָעאָק.ןיִלָעaְהeaֵםיִחַלןי
aֵֵבְיןיLִםי:kְמeLִדו"אדצלפ.ןי[:kְלָלB
Lֶלcָכרָבe'.תַהיִמיֵנָתָקaִריִאֵמ'רְד
ןיaֵןיִחַלןיaֵןֶהLֶlָןיִחָלwְַבeןֶהaָןיִאְצBי
םיLִֵביaִרLְַכַמcְִמיnֵַנ'יִנְתַמe,ןיLִֵבְי
יnֵַנןיִלָעpָdaֶיִמעַמeLְ,איִהריִאֵמיaִַר
יaִַרְדaִיֵנָתָקְדאָהְל.אָמbeְרzַ:רLְַכַא
אLְzַָה:רַמָאָקחַלwֶַא,ןיLִֵבְיריִאֵמ
אkָיִאְו,אָתיְיַרBאdcְָדיcִרNֲֵעַמcְ.הvַָמ
רzֵיֶהdָלןיֵאcְםMeִמdָלְסְפיִמְל
aְמBLָבBע"ררַמָאָק,תcְה,קיֵפָנBליִא
:רzֵיֶהdָלתיִאְוdָלקיֵרtָאָיhַnְִמיִאְו
,אeהןָנaַָרcְִמקָרָירNְַעַמcְ.רBרָמ
eִמcְאBיֵלתיִאאָתיְיַרdיֶהzֵרaְמBLָבBת,
ןיֵאְו.ןzַweאָתיְיַרBאcְןיֵעkְ:אָיְעaַיִמ
zַwַLיִארBרָמe.תBבBLָמaְרzֵיֶהBל
לָכaְתֶלֶכֱאֶנןַניֵעaָהnַvָהַמ,הvַָמְל
BלLֶיןַניֵעaָיnֵַנרBרָמףַא,תBבBLָמ
הfֶַהןַמaַfְהvַָמ,אָניִרֲחַאאָנMָיִל.רzֵיֶה
cְאBאָתיְיַרeרָמBִמרcְַרaָןָנ,aְקֶרֶפ
aָאָרְת)cַהֶזְו.).וטקףLְָעַמzִַקְו.יLְאָי
יִנLֵרNֲֵעַמיִקqְַמיִמהfֶַהןַמaַfְ,יִל
הeMָדְק)ירַמָאcְןאַמְליִאְו.םִיַלeLָריִל
הcְLָיִקְוdָתָעLְִלהcְLָיִקהָנLBאִר
dיֵליֵעaָיִאאָיְדֶהaְ,אBבָלדיִתָעֶל
.רBרָמeהvַָמ:הfֶַהןַמaַfְיeLֵרָפְל
ָהיֶלָעLֵיהvַָמְדיִכיֵהיִכְו,דַחַיewְLeה
LֲֵעַמםNֵרLֵקיֵפָנ]האָלְויִנaָיd,ףַא
יִנLֵרNֲֵעַמםdLֵיֵלֲעLֶiֵLיnֵַנרBרָמ
.ןיִטְלBח'ינתמ:dיaֵקיֵפָנאָל

aְרBןיִחְת,LֶַמןיֵאpִאןיִחיBתBץיִמְחַהְל:GאzִLְַההֶרneָל.ןָסְרLeףaָdaְNָָרd,ִמtְיֵנLֶnַץיִמְחaִLְִרiָתיB:לָבֲאLָמ.איִההָפeֵבָיןָסְרLaְִבNָָרd,
.עַמְחַמdיֵללMֵַבְמcִַא:ץיִמְחַמBניֵאםִיַמeaְהיֵרMֶMBהַמלkָ,הָפֱאMֶpִֶמםֶחֶל.יeפָאָה'מג:סBכָיאG.סBעְלִיאd:GָרaְNָלַעןיִחְפBטםִיLֶnַפ"עאְו
aְעBדLֶַהnַםִיtBLְקםיִרBםֶדLֶiְַרzִחיeהeץיִמְחַמא.eְדִבLָיֵליֵדdתְלBCרBיֵלןיִחְתkָאְלאBקeָמd,cְאָהaְאָיְדֶהzָָליֵנdלָחְוeטLֶטָלֲחBaְרBפָא:ןיִחְתeי
LֶaִMְלB.kְלBפָא,רַמeיִפֲאיleהeַבְמאMְלBִפֲארַחַאְלiָניֵאהיBץיִמְחַמ:cֶַהןִמ.ףֶלbָניֵא:גBaָיִחיֵדיִלאneץ.LֶhֵריeַהדcֶַהףֶלpBלֵפzָניֵאדיִמB
,יִרLְאָחְמיִקaְאָחְליִמeאָחLְיִמ:חַמֶקלַכֲאַמ.אָקיִתָו:םִיַתְניaֵתeהLְןיֵאְו,ףֶכֵתְוeCמָסהtָיִטרַחַאהtָיִטןיִלְפLֶpB.ףיִטיֵדֲהַלףיִט:ץיִמְחַהְלBחיpִַמ
cְיֵמtֵריBיִניִאיֵחַמיִלאָל:ןיִציִמְחַמןיֵאתLאָרְדִק.LֶnְַעaִןיzְַבLִַהליwְיֵדְילַעהָריֵדLֶnְתְלחַמֶקןיִחַמBכB.יִפֲאַוleaְיִבֲאַדאָחְמִקLeאָנ,LֶpִיַיְתaְLָה
לkָיִלָקתיNֲֵעַנאG.ריLַtִליaְLִאָלאָמְליcִ:דיֵבֱעיֶלאָליִכָהleיִפֲא,הָיeפֲאkַאיִהיֵרֲהַו,רpeַתaְיִלָקdָתBאןיBNִעהָחַלאיִהkְLֶ.רpeַתaְתיָלְקיִנְו
:ןיִחְתBרaְ.טBלְחיִלאָל:ַחֵתBרליLְִבBCzַתְלdָתָניִתְנCֶרcֶןיֵאLֶ)דBעְו(,תֶצֶמְחַמאיִההָרָעdaַwְָפְרBט]ואeהLְֶכe,ליLְִבaַzַתֶצֶמְחַמe,רkָdaַzַpeְרָצ

zְַרzֵי

ליִאBה,ת"אְו.םיִעָרְז'הdָכBתְלןיִעְרBזםיִחָפְט'ותaַהָגeרֲע
dָניֵאתיִעָצְמֶאאָהcְ,יֵדָדֲהֵמיִקְנָיאָלםיִחָפְט'גקBחָרְו

).הפףcַתLַaָ(אָביִקֲע'רקֶרֶפְבcִ,םיִחָפְט'גאlֶָאתBרֵחֲאָהןִמהָקBחְר
עַצְמֶאaְאlֶָאתBנָרaַwְאG'הָגeרֲעָהתBחeרעaְַרַאֵמעaְַרַא'cְעַמLְַמ
,םיִעָרְז'טdָכBתְלעַרְזִיכ"א,תBחeרָה
הֶזםיִקBחְראֵהיִו,'ג'גלLֶתBרLe'ג
אָכָהcְ,י"ִררֵמBאְו.םיִחָפְט'גהfִֶמ
בaeְריִעםMeִמאlֶָא,הָקיִנְיםMeִמdָניֵא
םיִמָכֲחeצָראGְו,םיִלBדְגeיְהLֶiִרַחַאְל
אGהMִָמֲח'יִפֲאcַ,עַדֵתְו.רֵתBיריzִַהְל
תaְLַaָןָלאָקְפָנcְואָליִאםיִריzִַמeיָה
aְז"ג(אָביִקֲע'רקֶרֶפLָם(aְאָיְדֶה
ןָנaַָרְלeהְלםיִקcְג"עא,אָרwְִמ
cְְמַחLָהaְLִיzָניְיַהְו,יִקְנָיאָלאeִמMeם
cְיִאkַָחיֵמְלאLְרִעְלaeםִאְו.אָיְבzֹרַמא,
,םיִנBעְרֵזהMִָמֲחdָכBתaְםיִעְרBזCיֵאְו
,םיִחָפְטהLָלLְהfִֶמהֶזקBחָרןיֵאאָהְו
cְיִאאָהkָקְמאBת"רץֵריֵתְו.הָעיִרְזם,
cִםיִחָפְטLֶלkִםִיַאְלNBקֲחBת,
kִמְדBחַכaְיֵרLריֵעeןיִב)cַי"ִרְו.).דף
פ"עאיִקְנָיאָליִכָהְבcִיִריִמְגcִ,רֵמBא

LֶiֵLקְמBםיִעָרְזם:
עַמLְַמ.ןיִלeMָבְמאGְוןיִקeלLְאG]ז

cִLְִמיֵפְטיֵוָההָקיִלaִיLeל;cְיִא
.BזרַמBלCיִרָצןיֵאְוBזיֵוָה,יִכָהואָל
ןַנְתִדאָהְו.ןיִתְכeדהnַָכaְעַמLְַמןֵכְו
aְקֶרֶפLְלLָריִזָנ(םיִניִמהcַהָיָה,):המף
ג"עא,ןָקְלBLBאםיִמָלMְַהלMֵַבְמ
cִLְִמיֵפְטיֵוָההָקיִלaִיMeיֵוָהאָל,ל
ל"מקB,cְזרַמBלCיִרָצןיֵאְוBזםָתָה
cְִבLְניֵאהָקיִלBיBִמאֵצzBתַרaִיMeכל(:
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