
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְמםיִחָס.

zְיִחיֵרhֵיaַיֵדָדֲהיֵדֲה,cִאָדֲחאָלְזָאאָמְלי
eהְלקיֵלָסאָלְו,zָdְרֶבֲחַדאָיְריִצaְהָבְתָיְו
cִיweַמְדאָלiְָרַאֵמאaַרעeיֵדיִליֵתָאְו,אָתָח
יֵרLzְיִניִאBCרְחיִלאָל,יaַiֵַא]ארַמָאְו.ץneיִח
LִaBיֵלaַיֵדָדֲהיֵדֲה,cִַמיִקְפָנאָמְליiָיאַהֵמא
eָדיִאעַלָבC,יִחיֵדיִלאָיְתָאְוneיֵלרַמָא.ץ'
קיֵפָנאָמְליcִ,יnֵַנאָדֲחleיִפֲא,יִכָהיִא,אָבָר
רַמָאאlֶָאא.אLָיֵרCָדיִאעַלָבeאLָיֵריאַהֵמ
ןָניֵאתBריtֵיֵמe)א,eהְניִנתBריtֵיֵמ,אָבָר
בbַַאלָכcְ,איִהַהֵמיaַiֵַאdיaֵרַדֲהַו.ןיִציִמְחַמ
אaְָצַחיאַה,יaַiֵַארַמָאcְ.יִצְמְחַמאָלeהיְיַלָדֵמ
אָבָר.רeסָאאָפיִקְז,יִרLְאָפיִחְס,אָנLֻיִבֲאַד
,eהְניִנתBריtֵיֵמ,יִרLְיnֵַנאָפיִקְזleיִפֲא,רַמָא
eיֵמtֵריBלןיֵאב,ר"ת.ןיִציִמְחַמןָניֵאתBבןיִתְת(NְעBןיִרaְתַתָלםִאְו.חַסֶפ,
ץֶמBחְוץֶמBחaְןָרLB,רֵמBאיֵסBי'ר.תBרezָמeעaַwְְתִנאG,תBרeסֲאeעaַwְְתִנ
,אָבְקeערַמרַמָאאcְָסִחבַררַמָא.יֵסBי'רkְהָכָלֲהןיֵא,לֵאeמLְרַמָא)ג.ןָתְמBצ
.ןֶהיֵליֲאֵמתBעaַwְְתִנןֵהְותיִבָחיtִלַעןָחיpִַמleיִאLֶלkֹאlֶָא,nָLַמeעaַwְְתִנאGג
eLְמeְתִנ,רַמָאלֵאaַwְעeַמnָL.דַבֲעLְמeעלֵאeְבcָאaְדeיֵבְדאָרaַָחרLe
leיִפֲא,Lֶפֶנלַעaַאָיְריִאיאַמ.תzBְלִיאLGֶפֶנלַעaַ,הaַָררַמָא.nָLַמeעaַwְְתִנ
kelֵַנאָמְלָעיnֵי,cְאָהzַלןיֵאאָיְנBןיִתְתNְעBןיִרaְד,רַמָאָקיִכָה.חַסֶפaֶַפֶנלַעL
אָמֲהַנליֵכָאאaַָאְלdיֵלתיֵיָצcְןאַמ,נ"ר]בל"א.תzBְלִיאG,יִריִרcִLְ,ןיhִיִח'יִפֲא
,רַמָאאָבָרְו.יִתְתָל]גןיִבָארaַאָבָריֵבe,יִתְתָלאָנeהבַריaֵאָהcְ;אteLָיִעְד
,אָלְדאeהןיִרBעNְ,חַסֶפaְןיִרBעNְןיִתְתBלןיֵאאָיְנַתְדאָהאlֶָא.תzBְלִלרeסָא
אָיְריִצdיaֵתיִאcְןָויkֵ,ןיhִיִחאָיְעaַיִמאָל.רַמָאָק'ָיְעaַיִמאָל.יִרLְיhֵיִחאָה
,אָבָררַמָארַדֲה.ל"מק,יֵמcָריLַtִאָמיֵאיִעיcְLִיֵרָעNְלָבֲא,אiַָמeהaְיִליְיָע
אaְGהiִָקְנרLְָפֶאיִאְו,הָאָרְדַהְוהiִָקְנתַפaְןיִאְצBי,אָיְנַתcְ)ה.תzBְלִלרezָמ)ד
םיִרָפkְלLֶ,םיִרְכָנלLֶתBתָלqְַהְוןיִחָמwְַה,אָבָרְלאtָtָבַרdיֵביִתיֵא.הָתיִתְל
יֵרָקאָקְו,יִתְתָלאָלcְםMeִמואָל,ט"מםיִרָפְכcִ.ןיִאֵמְטןיkִַרkְלLְֶו,םיִרBהְט
,אָהֵמdיֵלאָמיֵאאָלט"מ,רַמָאקיַפְנcִרַתaָ.אָחְמwִַאאָמוbְְרzַ.תֶלBסdיֵל
ןיִתְתBלןיֵאתBחָנְמלLֶןיhִיִח,לֵאeמLְרַמָאהָיְמְרִי]דבַררַמָאאָריֵזיaִַררַמָאcְ)ו
םzְֶרַמeLְ')ארַמֱאLֶpֶ;תzBְלִלהָוְצִמ,אָבָררַמָארַדֲה.תֶלBסeהְליֵרָקאָקְו,םָתBא
רneיLִ,הLָיִלcְרneיLִיִא.יאַמְלרneיLִהָתיִתְליֵעָבְדאָליִא,'תnַvBַהתֶא
cְיִלLָואָלהLִיneהרeא.cְהבַררַמָאeאָנ,aְקֵצBתLֶַמְמםָדָאםיִרְכָנלlֵאkְסיֵרB
יאַמ.אָלהָנLBאִרaָ,ןיִאהָנBרֲחַאaָ;הָנBרֲחַאaָהvַָמתִיַזkְלַכאLֶiֹדַבְלִבe,ןֶהֵמ
אlֶָא,CָליֵאְוהיiִָפֲאֵמרneיdLִיֵלדיֵבֲעַלְו.רneיeLִהaְדַבֲעאָלcְםMeִמ,אָמְעַט
אָנcָיִעְבcִםָתָהיֵנאLָאָמְליcִ,יאnִַמe.ןַניֵעaָאָרwָיִעֵמרneיpָdLִיִמעַמLְואָל
דיֵבָערneיLְִלתיֵחָנְדאָנcָיִעְבcִאָכיֵהלָבֲא;רneיdLִָלדֵבָעאָלרneיLְִלתיֵחָנְד
dיaֵרַדֲהאָליִכָהleיִפֲאַו.רneיLִיֵוָההLָיִלcְרneיcְLִיnֵַניִכָה,רneיdLִָל
;]ההָוְצִמםLeְלeכיtִַהeתיִכtְַהְמיkִ,יֵפיkִיִכtְַהְמecִהְנַהְלeהְלרַמָאcְ.אָבָר
אָניִבָרdcְיֵרaְרַמ.ןַניֵעBaָפBסדַעְוBתlִָחzְִמאָרwָיִעֵמרneיLִרַבָסָקאָמְלַאה

אָטwְַנְמ

zְַרzֵיִחיhֵי.bַיִחיֵניִעְרhִֶא,ןיlָיִחאָדֲחאָדֲחאhְאָת:cִאָדֲחאָיְתָאאָמְלי
תַחיִתְר.אiַָמְדאָלweיzָd:cְִרֶבֲחלLֶקֶדֶסzָd.aְְרֶבֲחַדאָיְריִצaְהָבְתָיְו
ז"עתֶכqֶַמcְ,יֵקיִזיֵרָצְמcִ]ואָפיִרֲחאָיְלייִט)א(Bמkְ.קֶדֶס.אָיְריִצ:םִיnַַה
)cַיִפֲאיִכָהיִא:).לףleאָדֲח.LִaBְלzַָנאnֵרְחיִלאָליBC:cִיִקְפָנאָמְלי
יִעְלָבe,אָדֲחאLָיֵרְבcִיhֵיִחֵמ.אiַָמ
dיaֵרַדֲהַוג"ה:אLָיֵרCָדיִאcְםיhִִח
.יִעְמְחַמאָלeהיְיַלָדֵמבbַַאלָכcְיaַiֵַא
kָלcֶֶרCְצַח:יִעְמְחַמאָלםָתָליִפְנaָא
תBיָלְקBכBתaְןיaְLִיַיLֶnְדkַ.אָנLeיִבֲאַד
aְַתpeאָפיִחְס:רLְםִא.יִרtִויkָפeי
יִלwַָהןִמןיִטָלְפpִַהםִיnַַהeהLֶiְ,הhַָמְל
,ץeחַלןיִאְצBיְוןיִבָזרeאָהםBחיֵדְילַע
Lְאָפיִקְז:יִר.LֶiְזאֵהBףֵקkְְרַדkB:
.ןיִעָלְבִנְוןיִרְזBחְוןיִטָלְפִנםִיnַַהLֶ.רeסָא
eִמcְַארַמָאaַiֵאָפיִחְסיLְִמיִרMeם
cְַאיִביְיָדaָיאָר,Lְיִמעַמpָdרַדֲהaֵיd
LיִניִאBCרְחיִלאָלליֵעְלרַמָאcְיאnִַמ
zְַרzֵיLִיaָיֵל,cְַניֵנָהnֵיcַָמיִביְיiָא
:Cָדיִאaְיִעְלaַיִמאָלְו,יִלְפָנְויִקְרLְָו
תַמֲחLֶnֵַחteיpִַהתַמֲחֵמ.eעaַwְְתִנ
תBרֲהַמְמיאcַַוcְ.תBרeסֲא:םִיnַַה
הֶאBרםִא.ץֶמBחaְןָרLB:ץיִמְחַהְל
LֶpBחְפBת,LBןָרaְחBחְו:ץֶמBצץֶמBןָתְמ.
ןָחיpִַמBניֵאְוז"ַעַלaְ]זב"ְניִיֶרְטNְֶא
.ןֶהיֵליֲאֵמתBעaַwְְתִמןֵהְו:ץיִמְחַהְל
LֶכְיןָניֵאBלBמֲעַלתBִמדtְַהַחיֵריֵנiַןִי:
aְדeיֵבְדאָרaַָחרLe.aַkְרָפLֶאלBתB
ןיֵאcְ,רַמBלnָL.kְַמeעaַwְְתִנ:Lיִאָה
אGןָתBאְו,nָLַמeעaַwְְתִנאlֶָאתBרeסֲא
רַמָא:ןָריzִִהְוeיָהnָLַמתBעewָבְמ
יִכָה:]חדיִסָח.Lֶפֶנלַעaַ:ןַניִסְרbָ.הaַָר
ןיLִָקןֵהLֶ.יhֵיִחleיִפֲארַמָאָק
לַעaַ,ץיִמְחַהְלןיִרֲהַמְמןיֵאְוןיִרBעOְִמ
Lֶפֶנלַעaַואָלcְלָבֲא;תzBְלִיאLGֶפֶנ
:יאַהיdkelֵיLְֵפַנלַעריִמְחַמאָלcְ)ב(
cִLְָק.ןָריִרLִַאְל:םיaַָר.)ג(אaָיִכָה.ה
תיֵאָצcְןאַמ:תeנaַָרןLBְלdיֵליֵרָק
.אteLָיִעםֶחֶללַכאֹיאaַָאְלdיֵל
kְלBרַמ,Gאzְְלָסאֵהzִָקְנןiָה:cְאָהaֵי
רַמָאןָמְחַנבַרkelָd.יִתְתָלאָנeהבַר
יelֵכְל.תzBְלִלרeסָארַמָאאָבָרְו:dָל
.הָאָרְדַהְו:ןֵהןיִקָלֲחLֶ.ןָעיcְLִ:אָמְלָע
ןיֵאLֶיִפְל.םיִרBהְטםיִרָפkְלLֶ:רaָיִק
לkָהiִָקְנןָתNBֲעַלןzְָלָסלַעןיִדיtְִקַמ
kָC,יִחְליִתְתָלאָלְוhֵהְדיִדיe,אָצְמִנְו
LֶHהאeְכLְרe:הְליֵרָקאָקְוeסBתֶל.
רַתaָ:הָתיִתְלאaְGהiִָקְנִלרLְָפֶאאָמְלַא
cִִמאָבָר.קַפְנaְֵרְדִמיLָבַר.רַמָא:א
tָtָרֵעַטְצִנ.אaְמְצַעBַמceַעGְזִנאkְַרzִי
:'eכהָיְמְרִי'ררַמָאְדאָהֵמBלביLִָהְל
רneיLִיֵעaָויLְָכַעcְ.הָתיִתְלואָליִאְו
LֶHציִמְחַיאe,Lִיneָלרnָואָל:יִלה
Lִיneהרeיֵלדַבֲעאָליִא.אdLִיneר
ןָמיִסיֵוָהאeהcְ,ויָנetָפיִסְכִהאGְוםיִבָגֲחיֵנְרַקאGםLָןיֵאe,LֶציִמְחֶהאLֶHןֶהaָריLֶnַkִ.םיִרְכָנלLֶתBקֵצaְ:ןַניִסְרbָ.אָנeהבַררַמָאcְ:יִכָהיwַnִֵמ
יtִלַעףַאְו,הvַָמםLְֵלרneיdLִָליֵוֲהאָלcְםMeִמ,הvַָמתַבBחיֵדְיקיֵפָנאָלאָהְבcִ.הָנBרֲחַאaָהvַָמתִיַזkְלַכאLֶiֹ:)זןnַָקְלִדkְרeאיNִןָמיִסְוקceיִס
LֶנָאeרBןיִאLֶןיֵאkָיִחןאneץ,eהיִמeַמְלvָהLֶהָוְצִמלLִיneִלרLְָמdaָןַניֵע:aָרֲחַאBָתָליִכֲאתַוְצִמאיִה)ד(.הָנd,LֶַהםִעtֶחאיִהחַסBָתָליִכֲאתַבd,
cִאָרְקביִתְכ)aַnְִדaָטר('ַמלַעvBתeרְמBלְכאֹיםיִרeהe',eַהלַעלָכֱאֶנחַסֶפOBעַב,kְןַנְתִד)ַקְלnָןcַַהרַחַאןיִריִטְפַמןיֵא):טיקףtֶקיִפֲאחַסBןָמ:
aָאִרLBאָלהָנ.kְלBרַמ,aַאִרהָליִכֲאLBהָנLִֶמלַכָאaְקֵצBתLֶאָמְעַטיאַמןַניִסְרָגיִכָה:קיֵפָנאָלםיִרְכָנלcְָלדַבֲעאָלdLִיneאָמיֵניִאןַניִסְרָגאָלְו.ר,
cְַואָהcִַמאָמְעַטיאMeהיִכָהםeִפֲאֵמ:אiָָליֵאְוהיC.ַמLְִמ]טעַמMֶnְַתwְָנdִפֲאַלiָהי,kְגBָתָכיִרֲעןdיִקְוheףLֶlָdeָתָניִתְנdַלzַpeר:eִמnַיאcִאָמְלי.
הLֶfֶ,חַמwֶַלםִיַמתַניִתְנתַעMְִמcְםMeִמ,קיֵפָנאָלאָמְעַטיאַמאָכָהְו,יִכָהיwַnִֵמרneיCLִיִרְטְציִאאָלcְ]יג"עאְו,אeהרneיLִהLָיִלcְרneיLִםָלBעְל
cַָהרָבnַהָכיִרְצאָיְוַה,תֶצֶמְחLִיneזְו,רBGֲעַנאNָָלהdLִיneיִעאיִהַהֵמרcָאָנcִתְלתיֵחְנBתַרLִיneר,cְניְיַהeִמpְיִפֲאַו:םִיַמתַניִתleיִכָה.cְַאאָלLְkַח
:ריִצwַָהתBמיaִםיִרָמֳעָהתֶאןיִרBLְקְו,]כןיִרָמֳעָה.יֵפיkִיִכtְַהְמ:הLָיִלםֶדBקרneיLִןַניֵעaָרַמָאcְיאnִַמdיaֵרַדֲהאָל,dיֵתlְיִמְלאzְָעיiִַסאָבָר

אָטwְַנְמ

.תBעaַwְְתִמםֵהְוםיִאlַָקלLֶבaeַאיtִלַעןָחיpִַמleיִאLֶלkֹח"רג"ה
tֵריeL,kְיִלLֶaַיָלְקיֵלֲעBעתBNִןיaBיָלְקBהְו,תeא

בaeַאBCתaְןיִחיpִַמ).וסףcַתBחָנְמ(לאֵעָמLְִי'רקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדkִ,בewָנְמ
LֶַקלlָםיִאkְיֵדLֶzִמְגBאָה]לרeרaְכelB,ְתִמםֵהְוaַwְעBִמתkֹאָהַחeןֵכְו.ר

:םezָניaֵַרםaְLֵןLָָירֶפֵסaְי"ִראָצָמ

zְַרbְַאאָמוwְםיִחָמ.zֵַמיd,ַהLְzָא
Lֵיְו.תBתָלְסיֵנzָיאnַַא

:יֵנָתָקןיִדָדְצִלcְ,רַמBל

kִַהְמיtְתיִכekִתיִכְפָהיֵפיeְלLֵם
dיֵלאָריִבְסcִןָויkֵ,ת"אְו.הvַָמ

cְיֵעָבLִיneרaִLְיִהתַעteC,םִאkֵן
ואָלאָמְליcִ,תzBְלִלהָוְצִמcְחַכBמיִכיֵה
BתlִָחzְִמרneיCLִיִרָצcְאlֶָאאיִההָוְצִמ
רneיLִרwַיִעcְ,רַמBלLֵיְו.BפBסדַעְו
kְיֵדLֶHאzַואָליִא,אָבָררַבָסְו,ץיִמְח
LֶiֵLLִיneץֵמָחֵמרaְLָהָעLֶהeןיִיַדֲעא
cָןָג,kְגBהָתיִתְלן,GיִרְצַמהָיָהאC
LִיneרaִLְתַעaִֵמיֵרָדיzְיִחlַַהתcִbeן:
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :מ

אaְָרַאאeהַה:יֵבְרַאdaְיnֵיִאdיֵלאָטwְַנְמ
יֵנaeַזְלאָבָראָיְרLַ,אָתLְיִחaְאָעַבְטcִיhֵיִחְד
,אָבָרְליאָויֵלרaַהaַָרdיֵביִתיֵא.םיִרְכָנְל
peֶרkְְמִיאG)בהֶזיֵרֲה,םִיַאְלaBkִדַבָאLֶדֶגaֶא)א
לָבֲא,רBמֲחַלתַעcְַרַמaB)א(הNֲֶעַיאGְו,יִרְכָנְל
יאַמיִרְכָנְל.תֵמְלןיִכיִרְכBzַתBאןיBNִע
.לֵאָרNְִיְלןיaֵַזְמרַדֲהcַםMeִמואָל,אָלאָמְעַט
,לֵאָרNְִיְלאaַָקאaַָקeהְניaִַזְלב,אָבָררַמָארַדֲה
kִַקאָיְלָכְדיִכיֵהיnֵיtִאָחְסי.zָנeַרaָןיֵא,ןָנ
,לBלְמLֶiִהֶצBרָהְו.חַסֶפaְהָריֵדwְַהתֶאןיִלְלBמ
.ץֶמBחַהתֶאןֵתBנkָCרַחַאְוחַמwֶַהתֶאןֵתBנ
kָCרַחַאְוץֶמBחַהתֶאןֵתBנףַא,םיִרְמBאLֵיְו
,אcְָסִחבַררַמָא.א"יןאַמ)ג.חַמwֶַהתֶאןֵתBנ
הָריֵדwְַהְוסtְָליִאָהג,ןַנְתcִ)ד.איִההָדeהְייaִַר
Lֶרְמןָריִבֱעֶהezָןיִח,GִיאzֵתְלןBןָכzַןיִלְב;
.יeחְמzַַהBCתְלBאהָרָעwְַהBCתְלןֵתBנלָבֲא
רָבcִָמץeח,ןֵתBנאeהלkַֹל,רֵמBאהָדeהְייaִַר
LֶiֶLaBחBנְו.ריִצָוץֶמBָמְקdkְי'רBיֵס,)cִאןַנְת[(
יkִ.ןָתְמBצץֶמBחְוץֶמBחaְןָרLB,רֵמBאיֵסBי'ר
dיֵתיִאcְיlֵיִמיֵנָהיֵסBייaִַרְלdיֵל]בןַניִעְמLְַא
aְיֵניֵעd,יֵדְילַעלָבֲאzַרֲעBע.אָלתֶבelָרַמָאא,
CֵלCֵל)הםMeִמ,רeסָאהֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶאד
.בַרְקzִאָלאָמְרַכְל,רBחְסרBחְס,אָריִזְנןַניִרְמָא
אָתeלLbָיֵריֵבְד]גיִקיִדְרeבְלdיֵליֵרLָיtַtֵבַר
אkָיִא,אָבָררַמָא.יֵסיִסֲחaַהָריֵדְקהֵחְמִמְלה
.יֵדְבַעיִחיִכLְִדאzְָכeדaְאָתlְיִמיאַהיkִיֵרLְָד
:יֵסיִסֲחaַאָרְדיִק]דdָליֵחָמאָפeגאָבָרד"א
BאתֶסBרֲחBCתְלחַמֶקןיִנְתBנןיֵא'ינתמ
ריִאֵמיaִַרְו.דiִָמלֵכָאֵי,ןַתָנםִאְו.לcְָרַחַהBCתְל
ןיִקLְַמaְאGחַסtֶַהתֶאןיִלMְַבְמןיֵאו)ו.רֵסBא
BתBאןיִליaְִטַמeןיִכָסלָבֲאז,תBריtֵיֵמaְאGְו
aָיֵמ.ןֶהzַLְיִמLBLְֶחַנלzBִיםMָכְפe,
,אָנֲהkָבַררַמָא'מג:ןיִציִמְחַמןֵהLֶיֵנtְִמ
,תֶסBרֲחBCתְללָבֲא;לcְָרַחַהBCתְלתֶקBלֲחַמ
cִַהיֵרְבkִֹילOִָמףֵרiָד.zַַנאָיְנnֵןיֵאח,יִכָהי
ףֵרOִָי,ןַתָנםִאְו.תֶסBרֲחַהBCתְלחַמֶקןיִנְתBנ
ףֵרOִָירֵמBאריִאֵמיaִַר,לcְָרַחַהBCתְל.דiִָמ
בַררַמָא.דiִָמלֵכָאֵיםיִרְמBאםיִמָכֲחַוט,דiִָמ
רַמָאןָמְחַנבַררַמָאהָדeהְיבַרdcְיֵרaְאָנeה
Lְמeהָכָלֲה,לֵאkְיֵלרַמָא.םיִמָכֲחיֵרְבִדdבַר
,הָדeהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַרְלקָחְצִירaַןָמְחַנ

תֶסBרֲחַא

eהְלאָדְבָעְו,חַסtֶַהCֶרBצְלריִצָקתlִַחzְִמןיhִיִח.dיnֵיִאdיֵלאָטwְַנְמ
Lִיneיִעֵמרwָאָר:aְְמ.יֵבְרַאGאהָביֵרֲעאBביֵרֲעBְרַהתaֵה,eןָתָעיִנְצַמ
eיָהְוחַסtֶַהםֶדBקהָעְבָט.רָהpַָהםLֵ.אָתLְיִח:חַסtֶַהCֶרBצְלםcַָבְל
aָdיִחhִןי:LֶדַבָאaBkִםִיַאְל.LֶpֶגַרֱאaBחeטLֶלkִניֵאְוםִיַאְלBיִנkָר:

ליִאBהcְ.יִרְכָנְלpeֶרkְְמִיאGהֶזיֵרֲה
dיֵנaeַזְליֵתָא,םיִרkָיִנLֶaBםִיַאְלkִןיֵאְו
לֵאָרNְִיeהְלLיֵבָלְו,לֵאָרNְִיְליִרְכָניאַה
תַעcְַרַמNֶpeֲעַיאGְו:dיzְֵעcַַאואָלְו
םָתָהֵמdיֵלליֵקLָרַדֲהאָמְליcִ.רBמֲחַל
הBNֶעלָבֲא:ויָדָגaְִמדָחֶאBaְרְפBתְו
אָלzeםָתָהֵמcְ.תֵמְלןיִכיִרְכBzַתBא
Lָיֵלליֵקd,cְַהיֵדְגִבnֵסֲאתeןיִר
aַזהָאָנֲה(.eְצִמןיֵאתֵמBנתBגֲהBתaB,
cִביִתְכ'aַnְֵפָחםיִתLִח'י(,kֵןָויLֶnֵת
תLַaָ(תBְצnִַהןִמיLְִפָחהNֲֶעַנםָדָא
ץneיִחרַכpְיִמאָלcְןָויkֵ,יhֵיִחיֵנָהְו.).ל
cִהְדיe,ַזְמרַדֲהַויִרְכָניאַהיֵתָאaֵהְלןיe
בַקְוהֶזָלבַק.אaַָקאaַָק:לֵאָרNְִיְל
.]הןָלְלBמ:דָחֶאLיִאְלהaְֵרַהאGְו,הֶזָל
aְהָליִלְמיֵרָקחַמֶקkְLֶpBחַמֶקןיִנְת
.ץֶמBחַהתֶאןֵתBנkָCרַחַאְו:ליLְִבַתְל
cְחַהןיֵאBַמץֶמpִחיBיִפְל,ץיִמְחַהְל
LֶnְַבMְלB:ֵיְוLאBנףַאםיִרְמBחןֵתBץֶמ
zְִחlָה.cְלַעףַאbַבcְחBץֶמkְרָב
ןzָיpִַהתֶאלMֵַבְמאeה,ליLְִבaַzַבָרBעְמ
aְתBכB:Lֶאָהלַעֵמ.ןָריִבֱעֶהeרְמרezָןיִח
ןָכBתְלןzִֵיאG:הָכיLֲֵחםִעתLַaָבֶרֶע
zַןיִלְב.cִאִריִלְכLBַבְמןMֵאָצְמִנְו,ל
.הָרָעwְַהBCתְל:תaְLַaָןיִלְבzַלMֵַבְמ
cִיִלְכLֵניֵאיִנBַבְמMֵַל:)טלkֹהלeנאBןֵת.
יִלְכaִןיִלְבzַןֵתBנאeהלָכֲאַמיֵניִמלָכְל
Lֵח:יִנeִמץcָרָבLֶiֶLaBחBריִצָוץֶמ.
LֶחַהBַבְמץֶמMְג"עאְו,ןָלLֶwָיֵנָה:םַד
לָבֲא,ןִיַעaְץֶמBחַהd.kְLֶיֵניֵעaְיlֵיִמ
kְLֶהeעְמאBבָרaְְבַתLִןיֵאליkֹחBקָזָח:
הlִָחzְץֶמBחןיaֵ.הֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶא
aֵחןיBץֶמaַqBסָא,ףeבְל:רeְרcְיֵאָק.
:)יאָנLeִבֲאַדאָחְמִק.יֵסיִסֲחaַ:ןיִמzBְחַנ
aְדeִדאָתְכLְיֵדְבַעיִחיִכ.kְגBןaֵיֵריL
bָלeאָת,Lֶןיִלְזְלַזְמםיִדָבֲעָהaִרַבְד
.תֶסBרֲח'ינתמ:רֵתBיְורֵתBירqeיִא
יNeָעְו,ץֶמBחLaBֶיְו,]וס"eרְגייֵא
חַמֶקaBתֵתָלםיִליִגְרe,רaBaָNָלaֵַטְל
חַמֶקְו,BמְעַטתֶאהֶהְקLֶnַרָבcָלָכְו
:םַעhַַהתֶאהֶהְקַמeץיִמְחַמןַמְזרַחַאְל
לַא')ביתBמLְ(ביִתְכcִ.ןיִלMְַבְמןיֵא
zֹלְכאeִמnֶpeאָנeָבLֵבְמלeMָגְו'לB':
GאaְַמLְג"עא.ןיִקcִביִתְכ'aַnָםִי',
תַעaִLְ.ןיִכָס:אָרָמLaַbְֵרָפְמאָמְעַטְו
:BתָליִכֲאתַעaִLְ.ןיִליaְִטַמB:eתיiִָלְצ
aBןpֵַצLֶnְ.םzBְחַנלLBLֶיִמzַLְיֵמ
תֶאףhֵַקְמCeֵרBעאeהLֶהָעaְLָויָדָי
יֵרcְLָ.תֶקBלֲחַמ'מג:eכְפMִָי,הnַvַָה
ןֵתBנaְ,דiִָמBלְכָאְלאnַָקאdzַpָיֵל

:ץיִמְחַהְלרֵהַמdָחיpִַמןיֵאְו,קָזָחאeהLֶיִפְל,לcְָרַחַהBCתְל
תֶסBרֲחַא

GֲעַיאNֶpeְרַמcַמֲחַלתַעBא.רBי"ִררֵמ,cְאָקְוַדaְבֲאםִיַאְלִכeםיִד
אGְו,BדְגaִלַעיאַלְטNֶpeֲעַיאLֶnָ,תַעcְַרַמןֶהֵמתNBֲעַלרeסָא

תֶכqֶַמaְ'יִרְמָאְדkִ.יִרLְםיִעeדְיםִיַאְלִכaְלָבֲא;BרNְָבaִעbִַיאLֶHיnֵַנרֵהfִָי
kְִרַמ,)ד"מט"פ(םִיַאְלcַמֲחַהתַעBןיֵארaָdִמMeםkִםִיַאְל,eמezָר
אLֶHדַבְלִבe,]זתֶסֶכָורkַןֶהֵמתNBֲעַל
ק"פaְןַניִרְמָאcְג"עא.רaַaָNָעbִַי
תBעvַָמרNֶֶע'יִפֲא,))כ:דיףcַ(הָציֵבְד
BלCֵרzִkָאLֶnָ,רeסָאBזבbַלַעBז
תֶסֶכְורkַאB,LֶnָרaְNָלַעאָמיִנ

eְרַמcַיִלןיִליִגְרןיֵאתַעkֵָרCkָלkָC:

,ת"אְו.תֵמְלןיִכיִרְכezַהBNֵעלָבֲא
.'Bגְו'LָרָלגֵעBל'אkָיִאאָהְו

eַהקֶרֶפְבzְחָנְמ(תֶלֵכBתcַרַמָא).אמף
יֵלkְ,לֵאeמLְרַמָאאָנְסיִקרaַיִבBטבַר
)בַררַמָא(.תיִציִצaְןיִביiַָחאָסְפeק
eמBהֶדLְמeלֵאaְןֵקָזLֲֶעNָָאdבְכִלBדB
Lֶtְטeאיִהַהְו,הָרLַַואָתֲעcַןַניֵמָריא
אָמְעַטיאַהֵמL'.eָרָלגֵעBל'םMeִמdיֵל
רֵמBאְו.תֵמְלםִיַאְלkִהNֲֶעַיאGיnֵַנ
,תBְצnִַהלkָדֶגֶנkְהָלeקLְתיִציִצcְ,ת"ר
ןַניִרְמָאְדkִ.יֵפְט'LָרָלגֵעBל'אkָיִאCָכְל
aְַהzְתֶלֵכ)Lָםcַגמף:(,'eְרַכְזzֶתֶאםkָל
דֶגֶנkְתיִציִצהָלeקLֶMְדnֵַלְמ,''התBְצִמ
kַָהלnְִצBרַמָאְדאָהְו.תaְיִמקֶרֶפ
LֶnֵתB)aְכָרBתcַַר,).חיףaִִחיiַָרְואיaִי
.תBרָבwְַהתיֵבaְיִלְזָאְויִלְקeLָוֲהןָתָנBי
dיֵלרַמָא.ןָתָנBייaִַרcְתֶלֵכzְאָיְדLַיַוֲה
רָחָמְל,eרְמאֹיאd,LֶHיָיְלcַ,איiִָח'ר
aָנֵלְצֶאםיִאeַהְוiBאםיִגיִעְלַמםBנָתe.
.תיִציִצםֶהָלLֵייnֵַנםיִתֵמcְבbַלַעףַאְו
ןֶהCaָיLַiָםBקָמלkִָמcְ,ת"ררֵמBא
ןיוeִֻצְמkִןָמְצַעןיִאְרLֶnַיִפְל,גeעיִל
aְְצִמBֻצְמןָניֵאןֵהְו,תeִניֵאְו,ןיוBדBהֶמ
הוeֶֻצְמןיֵאLֶיִמְלהBNֶעְוהוeֶֻצְמ
הfֶַהןַמaַfְםיִריִסLֶnְהַמe.)להBNֶעְו
אָהַאןיִכְמBס,םיִתֵמלLֶתBתיhַlִִמ
אaַָא,)ב"יפ(תBחָמNְתֶכqֶַמaְאָיְנַתְד
Lָאeלaֶןaִָצתיִנְטeָרְבִק,ויָנָבְלהeהeח[

zְַרַמתַחbְלBויָתLֶַאלaַָהְו,אzִריe
zְִמתֶלֵכtַיְלBיִנ.eַכְבnָנָאםיִרָבְדהe
ןיִחיpִַמeםיִנBציִחםיִרָפְסלַעןיִכְמBס
bְאָרָמLֶlָנe.cִקֶרֶפְבaָיִגְמִדאָרְתlָה
)cַאֹר,'יִרְמָא):אלףLחBֶדLבָאLֶלָח
םֶכיLְֵדָח'ןיִריִטְפַמ,תaְLַaָתBיְהִל
eמBםֶכיֵדֲע',cְניְיַהe'זֲחBְיןLַמ'הָיְע(,
ןֵכְו,'יִאְסkִםִיַמMַָה'ןיִריִטְפַמeנָאְו
eנָא'לַחְיַו''ָרָפְבe.)נאzְָקיִסaַtְאeה
ןַנְתcִבbַלַעףַא,eנLֶlָתיִנֲעַתaְןיִרBק
aִיִגְמlָה)bַהֶזםLָם(LֶwBןיִרaְתיִנֲעַת
aִלָלְקBתeכָרְבBסןַנֲאַו,תBלַעןיִכְמ

:)ס)ז"הז"יפ(םיִרְפBסתֶכqֶַמ

ןָריִבֱעֶהLֶהָריֵדwְַהְוסtְָליִאָה
ןzִֵיאGןיִחezָרְמ

ַחיִכBהְלןיֵאןאkִָמ.ןיִלְבzַןָכBתְל
cְריֵעeיkִיִלְכLִֵמ,יִנcְַאאָלLְבְרןַניִעְמeאָתLֶHַהלַע)ב(הֶרָעְיאwְהָרָע
LֶַהzַןיִלְבaְתBָכd,cְַאcְַרaָהceִמקqֵיִאאָפיtְאָכ,cְנלָבֲאיֵנָתָקBהןֵתeא
).ועףcַןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְאָיְנַתְו,רַבָגהָאdzַzָיֵלתיִאcְלֵאeמleLְיִפֲאcַ,הֶאְרִנְו.ןיִלְבLֶiֶLaָdzַהָרָעwְַהלַעהֶרָעְמלָבֲאיֵנָתָקאGְו,הָרָעwְַהBCתְל
kְיֵתוָוd,ַבְמה"פאMֵריֵעָהלeיkְםָתָהרַמָאְד.הָפיִלְקיֵד,zַאָיְנkְיֵתוָוdcִLְמeתְלםַח,לֵאBCצBק,ןֵנBצ;ףֵלBתְלןֵנBCצBריֵעםִאְו.ַחיִדֵמ,ןֵנeרBלַעןיִחְת
.הָפיִלְקיֵדkְִמרֵתBיעַלaָאeהְוהָפיִלְקיֵדkְאlֶָאלMֵַבְמןיֵאcְ,יeריֵעי"עBליִעְגַהְללַכeיאGןLBאִריִלְכLֶpִLְzַnְLeaִיִלְכe.הָפיִלְקCיִרָצ,תֶלBגְנְרzַַה
אeהLֶ,םִיַמהhַָמלLֶןֵנvBַהְוליִאBה,הָפיִלְקיֵדkְאlֶָאלMֵַבְמBניֵאLֶןָויkֵ,רַמBלLֵי,ןֵנBצBCתְלםַחיִרcִLְ).במףcַתLַaָ(הָריkִקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדאָהְו
יִרְכpִָמהָרBיןַבְז]טאָבְקeערַמ,רַמָא).ועףcַ(ז"עיֵהְליLְִבe.אGבֵרָעְתִמBניֵאLֶרָבcָלָבֲא,םִיnַַהתeניִנְצתַמֲחֵמ,לaַMְֵתִהְללBכָיBניֵא,בֵרָעְתnִַהרָבָד
םMeִמאָיְריִאיאַמ,אeהןLBאִריִלְכkִיeריֵעיִאְו.תBצBציִנBaְטְלtBףַא,תBצBציִנBaְעְלaBהַמ,BטְלBkָCtBעְלBבkְ,קיqִַמe'.eכְואָפְנָדdbְיֵלרcְַהַאְו
cְעַלָבaְציִנBצBיִפֲא,תleaָעַלaְמְגהָעיִלeהָרtָטיֵלaְציִנBצBת,cְניְיַהeריֵעeֶא.יlַָואcַאָליאaַMֵֶאליlָאkְןַנְתִדאָהְו.הָפיִלְקיֵדaְתיִבָחקֶרֶפ)Lַaָתcַף
,הLֶָקְו.הָרeסֲאהָחָדֲהleיִפֲאןLBאִריִלְכִבcְ,)עיִנLֵיִלְכaִאָמְקBאְלCיִרָצ,'eכְותaַMַaָןיnִַחBaְתBאןיִחיִדְמ,תMַaַָהיֵנְפִלןיnִַחaְאaָאLֶHלkֹ,):המק
cְלָבֲא,ןיִחיִדְמאָקְוַדיֵנָתָקLBןיִרGאָכָהְו,אbַaֵיzַנלָבֲאיֵנָתָקןיִלְבBתְלןֵתBCַהwְאהָרָעBתְלBCַהzַחְמeי,cְניְיַהeיִפֲאleLBאְו.ןיִרBי"ִררֵמ,cְםָתָה
קֶרֶפaְיִמְלeLַרְיַבe.לMֵַבְמkִיֵזֲחיִמאָלְוהָריֵדwְַהקzֵַמְלןיִיNeֲעןיִלְבzַלָבֲא,לMֵַבְמkִיֵזֲחיִמיִנLֵיִלְכleaִיִפֲאBתBאןיִרLֶMBְכe,לMeיaִרַבְדיִדיִמaְיֵריְיַמ
kִפהָרי(aָהַמ,יֵעeיִלzֵןzִַמןיִלְבlְַמhָהeרָעְלBִמןֶהיֵלֲעתlְי'ר.הָלְעַמBאהָנBסָארֵמeר,cְריֵעeיkִאִריִלְכLBהןeיֵליֵח.אdcְי'רBאָדָהןִמהָנ'eיִלְכ
יqִַא'רביִתֲה.לMֵַבְמBניֵאןיִלְבzַ,ַעֵלaBסֶרֶחיִלkְןzַnָ,יqִַא'ריֵחָדְו.ַחֵתBרBכBתְלהָריֵעLֶדָחֶאְוaBלMֵיLֶaִדָחֶא,)צ'רֵבMִָיaBלeMַבzְרLֲֶאNֶרֶח
aַברeףַא,אָיְנַתָהְו,ןaִֹחְניִלְכLֶתkָC;ָלתיִאCרַמיֵמְלkְֹחְניִלLֶתaָעַל,aִִמְתiָחְמאָבָר:הeיֵלdאָרְדיִקaַיִבֲאַדאָחְמיִק,ה"פ.יֵסיִסֲחLeָקְו.אָנLֶה,
cְליֵעְלאָה)cַיֵלְוןַניִרְסָא):טלףkָןאַמאcִי"ִרְלהֶאְרִנְו.גיִלְפkִֵריֵפְדLaֶרָעeC,aַחַמֶק,יֵסיִסֲחLֶָדֲעלLִםי,cְןיֵאcְַרkָיִחיֵדיִלאֹבָלםneץkָלkָCי[:
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