
.געםיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא

רfַָהְוםֶכְתepַהkְתֶאןzֵֶאהָנzַָמתַדBבֲע')א
ןיִלeבaַbְהָמeרzְתַליִכֲאNeָע,'תָמeיבֵרwַָה
kַבֲעBק"מהיבתַד:LְטָחBLֶHאְלאBויָלְכ:
tְLִאָטי,kֵןָויcְםָתָהtָסeַחאָכָה,לiִָמ.ביMeם
cִאָפיֵסאָנְתtָטeר,zְיֵראָנLַָחאiַָנאָהְו.ביnֵי
tְLִִמ,אָטיMeםcְםָתָהkָLֵאָכָה,רtָטeֶא.רlָא
אָנzְ,תBaַMַaָמLְִלאBLֶHטָחLְאָנְתcִיֵדיְיַא
םMeִמ.יִלהָמְלאָפeגאיִהְו.ויָלְכBאְלאLֶHיnֵַנ
cְיִאְליֵעָבָקtְלeַרְורֶזֶעיִלֱא'ריֵגaִהְייBLֻל"א.ַע
dיnֵַקְלתַלְזָאיd,kִיֵרְבִלאָנpָיִחרaַאָנeהבַר
cְַרaִאָקיִרְזיaְיִמיִעpֵיd,אָהיֵרְבִדְלBלֵקְלַקְמרֵמ
aְַחaeהָרtָטeר;LְטָחBLֶHאְל]אאBַחויָלְכiָבי,
Bטָחe.LְדְרֵיאeGלָעםִאןwֵיzִ.ןwֵיzִהַמ
ןיewִדaְןwֵיzִ.ןwֵיzִהַמ,ביiַָחםeמלַעaַאָצְמִנְו
Lֶaַָאְו,ןִיַעlִיaָע"רְדאcְלָעםִארַמָאeGא
אָהא,רeטtָרֶתaַqֵהָפיֵרְטאָצְמִנְוBטָחe.Lְדְרֵי
aְלָגeַחיiָהַמ,ביzִיwֵן.zִיwֵהְלןBיֵדיִמאיִצ
אָיְנַתְד)אאָה,אָניִבָרdָלףיִקְתַמ.הָליֵבְנ
ָהיֶלָעביiַָחז"עַלץeחaַתaַMַaָתאhַָחטֵחMBַהב
LָלLַחhָאBהַמ,תzִיwֵַעבַררַמָא.ןeִאָרי,
עַדBנְוBטָחLְ:יַחַהןִמרֶבֵאיֵדיִמBאיִצLֶnB)ב
הiִָעְרִלקzַיLֶpִםLָָא,בַררַמָאאָנeהר"א)ג:'eכְו
eLְטָחBםָתְס,kָLֵעְלרBאָלרַבָסָקאָמְלַא.הָל
aָה"א,הָריִקֲעיֵעkִיGיִנאzַַנקnֵי.bְהָריֵז
.אָרְמיzֵאָנְמe.הָרkַtָיֵנְפִלheַאהָרkַtָרַחַאְל
eרkַtְְתBLֶpִאויָלָעeaְתLֶnֵםLָָאג,ןַנְתcִ)ד
aְדַעהֶעְרִי,ויָלָעLֶiְִסzִָיְו,בֵאnִָיְורֵכtְלecָויָמ
ַעBLֻהְי'ר;תeמָי,רֵמBארֶזֶעיִלֱא'ר;הָבָדְנִל
,ןיִאויָמָדaְ;הָלBעויָמָדaְאיִבָיְורֵכnִָי,רֵמBא
יֵנְפִלheַאהָרkַtָרַחַאְלרַזָגcְ,אָלBפbeלָבֲא
kַtָיֵביִתיֵא.מ"ש,הָרdְסִחבַרcָהבַרְלאeאָנ,
LְטָחBנְוBעַדLֶnָLְכeaְכְוםָדָיתֶאםיִלָעe',

,אָטיtְLִ:הָדBבֲעkַןֵהיֵרֲהםֶכָליzִַתLֶpָהָנeהkְתBנzְַמ.הָנzַָמתַדBבֲע
kֵןָויcְםָתָה.aְִנדיִמָתLְטָח)cַאסף.(,zְןַנcְחַסֶפLֶHאְלאBויָלְכ
tָסeאָכָה.ל.cְִבLַaִָמ,יֵאָקתnֵאָליLָןַניִעְמcְַחiִָמ:ביMeםcְיֵעָב
ויָלְכBאְלאLֶH'אLָיֵראָנzָ,'רeטtָויָלְכBאְלאLֶHְוויָלְכBאְל'אָפיֵסאָנְתיִמְל
תLַaָתֶכqֶַמaְ.רֵמBאָהיֵרְבִדְל:'ביiַָח
)cַלֵקְלַקְמ:).וקףaְַחaeעָה.הָרBNֶה
,ןwֵַתְמBניֵאLֶ,הָלָקְלַקְלתaְLַaָהָרaeַח
tָטeחןיֵאְו,רBַחלֵבiִָמביMeםLַaָת
הָמֵהְבaִלֵבBחBא,ןwֵַתLֶnְ,טֵחLBאlֶָא
אLֶH:)הaBְלַכְלBליִכֲאַהְלםcַָלCיִרָצְו
:ביiַָחןיִתיִנְתַמיֵנָתָקcְ.ביiַָחויָלְכBאְל
לָכcְ.ןwֵיd:zִיֵלְסtַאָה.ןwֵיzִהַמ
תֶכqֶַמaְןַנzְהָרָזֲעeaָלְסְפLֶpִתBנaְָרwַָה
ַחaְֵזnִַלeלָעםִא).דפףcַ(םיִחָבְז
יֵלֲעe:aַדְרֵיאGריִטְקַהְלןֶהיֵרeמיֵא
אe',LֶHדְרֵיeלָעםִא'םָתָהןַנzְ.ןיִמeמ
.ןִיַעLֶaָןיewִדL:aְֶדaַwBןָלeסtְהָיָה
'םִיַמLָקcBַכהֶטpBַה'ןBגkְ,]בא"יֶיְלַט
,אeהםeמןaְָרָקיaֵַגְו,)מהָיְעLְַי(
kְַו(ביִתְכִדiִא')אכאָרְקBא,קַדBzְַבleל
aְניֵעB':ַאְוlִיaָע"רְדא.aְַמqֶתֶכ
ןיִמeמיֵלֲעַבaְריLְִכַמע"ַר'ןַנzְ)וםיִחָבְז
ק"עראאG')זאָרָמeaַbְרְמָאְו,'eלָעםִא
ןיִריLְֵכeליִאBה,ןִיַעLֶaָןיewִדaְאlֶָא
םָתָהרַמָא.הָפיֵרְט:'תBפBעaָהlִָחzְַכְל
.הָליֵבְניֵדיִמ:דֵרzֵהָתְלָעםִא
,סֵרbָתאhַָחטֵחMBַה:אnֵַטlְִמ
eִבLְחתַטיִחelִןיaְקֶרֶפLֵֵרָפְמיִנL
.תBאhַָחLלLָ:תאhַָחטַקָניאnַַא
םMeִמe,ז"עםMeִמe,תLַaָםMeִמ
Lְחeחיֵטeהַמ:הָרָזֲעָלץzִיwֵאָכָה.ן
,אkָיֵלהָליֵבְניֵדיִמBרֲהַטְלleיִפֲא
cְרְקִתBַטְמז"עתֶבnְיִפֲאהָאle
aְַחֹניֵנְבִל°.יַחַהןִמרֶבֵאיֵדיִמ:)חלֶהֹא,
LֶלָכֲאםִאBניֵאBָא:גָרֱהֶנLָםLֶpִיzַק
eרkַtְְתִנBאויָלָעeaְתLֶnֵ.הiִָעְרִל
aְַחְו.רֵחַאhָָאְותאLָןָניֵאםaָהָבָדְנןיִא,
eִמMֶpְִתkַtְרeaְןיֵארֵחַאzַwָהֶזָלהָנ,
הָרeמd)zְָליִריִמְגאָתְכְליִהתאhַָחיaֵַגְו
אָתְכְליִהיִריִמbְםLָָאְבe,הָתֵמcְ):אכ
)Lָחים.('kֹלLֶaְַחhָהָתֵמתאaְָאLָם
BכיִלLְִהְו]גויָלָעֵמBקzְיִנםִאְו.'הֶעBר
,ןיelִחְלBאיִצBהְלBeתcBְפִללַכLֶie,םeמaBלtBִיְובֵאzְָסLֶiִ,תBעְרִלרָפֲאָל
eיָהתBרָפLBהLִMָ,הָבָדְנאיִההַמe,הָבָדְנִלםיִלְפBנםֶהיֵמcְםיִעBרָהלָכְו
aַnְִקcָLתָכְוeְו,הָבָדְנןֶהיֵלֲעבLָיָהםeנBןיִנְתkָמלBרַתcְַחיֵמhָתא
,םיִנֲהkַֹלתBרBעְוםMֵַלרaָNָ,תBלBעַחaְֵזnִַהץיֵקםMִָמןיִאיִבְמe,םLָָאְו
LֶfֶהeָרְדִמLBLֶהְילBַהעָדָיkֹןֵהaְַמqֶתֶכzְמeהָר)cַהֶזְו,):גכףGְמִהאzִןי
,ַחaְֵזnִַהץיֵקתַלBעְלרkָLֵ,םָתְסBטָחLְהיiִָעְרִלBקzְיMֶpִִמe,םַמLֶieדַע
אeהLֶרַחַאֵמ.הָריִקֲעיֵעaָאָל:םיִדְמBעeיָהCָכְלויָמcָףBסףBסְוליִאBה
הָעMִָמ.יnֵַנקzַיִנאGיkִ,ה"א:nֶpeִמםLָָאםLֵרBקֲעַלצ"א,CָכְלדֵמBע
Lֶpְִתkַtֵרaְיֵמָתְס,רֵחַאdַהץיֵקְלnְִזaֵיֵאָקַח:bְרַחַאְלהָריֵזkַtַָאהָרhe
אָנְמe:ףlַַחיִמאָלקzַיMֶpִִמלָבֲא,םLָָאְלdיֵמָתְסcִ.רkַtְֵתLֶpִםֶדBק
zֵיִמאָהְל.אָרְמיlְאָת,cַָליִרַמֲאCcְְל.הָבָדְנִל:יִכָהןַניִרְזָגLBרָפBר:ת'
םLָָאהBNֶעהָיָהרֶזֶעיִלֱאיaִַרלLֶויָדָדְצלkָ.תeמָירֵמBארֶזֶעיִלֱא
kְַחhָלָכְלתאcָרָב,Lֶpֶַו(רַמֱאiִזאָרְק('kַַחhָתאkָָאLָטןֵכְו,'ם(bַaֵיLֶHא
יaִַר:):יףcַ(םיִחָבְזתֶכqֶַמaְ,םיִנְפִלdָמcָסַנְכLֶpִתאhַָחיbַaֵןֵכְו,BמLְִל
.Bמְצַעְל,הָבָדְנ.הָלBעויָמָדaְאיִבָיְו:בֵאzְָסLֶpִרַחַאְל.רֵכnִָירֵמBאַעBLֻהְי
eַמְבqֶתֶכzְמeַמהָרqִיִמאָהְלקיlְֲהַו',אָתGַהףַאאpְעהָבָדBהַמ,איִההָל
aֵןיcִַריֵרְבaִהְייBLֶֻא,םיִמָכֲחיֵרְבִדְלַעlָאLֶaִןַמְזLֶאיִהaָחְלהָאBתָבB
תַבְדִנְלהָאaָאיִהLְֶכMֶlB,eִמןיִביֵרְקָהיֶכָסְנdeָטֲחLBְוָהיֶלָעCֵמBסאeה
רַמָאאdGיֵפeגeהיִאלָבֲא.ןיִאויָמָדe':aְכ'ָהיֶלָעCֵמBסBניֵארaeיִצ
cְעבַרְקִיBלַעףַאְו,הָלtִיLֶnַביִרְקBמְצַעְלB,אָמְלַאbְרַחַאְלהָריֵזkַtָהָר
Lֶpְִתkַtֵרaְַארֵחַאheיֵנְפִלkַtָהָר,cְיִאLָיֵלתיֵרdַהLְzָיִאְו,יֵעָט,א
יֵתיְיַמרַדֲהַויאַהְלdיֵלביִרְקַמהָרkַtָםֶדBקיnֵַנהָלBעdיֵלCיִרְטְציִמ
:BמLְִלדֵמBעLֶז"כרֵחַאחַבֶזְלחַבֶזתLַpBְלרLְָפֶאיִאְו,םLָָאְלרֵחַא

יֵנָתְו

הָדeהְי'ראGֲהַו,ת"אְו.'eכהָרaeַחaְלֵקְלַקְמרֵמBאָהיֵרְבִדְל
ןָניֵאaְLֶביiֵַחְמcִןיִתיִנְתַמe,הָרaeַחaְלֵקְלַקְמרַטָפcְאeה

יֵתָאאָל,רֵחַאאeהLֶרeבָסְוהֶזחַבֶזטֵחLֶMB,קqֵַעְתִמeניְיַהcְ,ןיִיeאְר
kְי"ר,cִיֵדיִדְלdַעְתִמqֵקtָטeר,kִמְדBחַכaְלַכָאקֵפָסקֶרֶפ)kְתיֵרBטית:(

cְַה'רַמָאָקpַניִתְלחBקBִמ,תzBC
Lֶnְלֵקְלַקaְַחaeַחהָרiַָעְתִמ,ביqֵַנקnֵי
רַטָפcְןאַמעַמLְַמאָמְלַא,'ביiַָח
,קqֵַעְתִמיnֵַנרַטtָהָרaeַחaְלֵקְלַקְמ
ןאַמkְאָמְקzBִמאָלןיִתיִנְתַמכ"אְו
cְלֵקְלַקְמרַטָפaְַחaeל"יְו.הָר,cִ'יֵרְבִדְל
eניְיַה'רeטtָהָרaeַחaְלֵקְלַקְמרֵמBאָה
רַטָפcְ,ןBעְמLִיaִַרְדאaָיlִַאןָנָחBייaִַר
ןweיzִאkָיֵלcְ,יֵרְמַגְללֵקְלַקְמcִאָכיֵה
kְלָל,eַאְלteִמיֵקcְַרaִַאיaָהe,cִקֶרֶפְב
dיnֵַקeהaַָא'ריֵנzָ).וקתLַaָ(גֵרBאָה
cְַרaִייBןָנָח,kָןיִלְקְלַקְמַהלtְטeחןיִרeץ
,אָרָבְליִנzְקteל"א,ריִעְבַמeלֵבBחֵמ
ל"תאְו,הָנLְִמdָניֵאריִעְבַמeלֵבBח
ריִעְבַמaB,eְלַכְלCיִרָצְולֵבBחaְ,הָנLְִמ
,ש"רְדאaָיlִַאeניְיַהְו;BרְפֶאְלCיִרָצְו
רָאLְִלריִעְבַמeלֵבBחןיaֵגיlֵַפְמcִִמ
,אGרeמbָלֵקְלַקְמלָבֲא,ןיִלְקְלַקְמ
,י"ִרְלהLֶָקיkַzִַאeהיִמ.ש"רְלleיִפֲא
kֵןָויcְד"סcְיֵלkָאzִיweןkְלָל
aְכ"א,ןיִתיִנְתַמzְִקLֵַחיִכיֵהע"כְליiָבי
הָכאָלְמאָה,הָרaeַחaְלֵקְלַקְמש"רְל
Lֶָניֵאdגְלהָכיִרְצeָפdאיִה,eטָפeר
לkָףBסaְחַכBמְדkִ,הָרaeַחleaְיִפֲא
kִיֵבְת)Lַaָאכקת:(cְםָתָהש"ררַטָפ
הָכאָלְמםMeִמםיaִַרְקַעְוםיLִָחְנגֵרBה
Lֶָניֵאdגְלהָכיִרְצeָפd,eיֵרְבLַהpֶןיִקָנְח
תַעְמLָןאַמ'קיqִַמיnֵַנ):דפןיִרְדֶהְנַס(
,ביiַָחהָרaeַחaְלֵקְלַקְמרַמָאdcְיֵל
הָכיִרְצdָניֵאLֶהָכאָלְמרַמָאָה,ש"ר

:'ָהיֶלָערeטdtָָפeגְל

zִיwֵהְלןBאיִצBןִמרֶבֵאיֵדיִמ
ז"עתֶבBרְקִתcְעַמLְַמ.יַחַה

רַמָאָקאָלcְִמ,אָתיְיַרBאcְִמהָאnְַטְמ
'zִיwֵהְלןBאיִצBאָלְו'הָליֵבְניֵדיִמ
סַנְכִנםִאהָאְמeטCַהַאביiַַחיִמ
לאֵעָמLְִי'רקֶרtֶז"עְבcָL.eְקnִַל
)cַַמ).בנףLְעַמLִֶמאיִהcְַרaָןָנ,cְיֵעָב

אָרqeיִא,אָמְליִדBא,'eכeהַמןיִלָכֳאלLֶז"עתֶבBרְקzִןָנָחBייaִַר
יֵיLַpeְלאָכָהCיִרְטְציִאcְ,ל"יְו.הָלְטaָןָנaַָרְדהָאְמeט,הָלְטaָאָלאָתיְיַרBאְד
'zִיwֵהְלןBאיִצBח"המאֵמ'kִיִכיֵהיcְְפיִנאָלLBַהֵמטCaָאָתיְיַרcְטeתַאְמ
zִרְקBואָלתֶבcְאBןֵכְו.אָתיְיַרaְסBעָהףBרָהְורBח(בֶטelִטכקןי.(cְרַמָא
ואָלdָתָאְמeט,אnֵַטְמןיִלָכֳאלLֶז"עתֶבBרְקezִרְמָאיֵרֲה'יaַiֵַא
cְאBאָתיְיַר,cְאְדיִאBניִצָמ,אָתיְיַרeןיִלָכֳאָלLֶnְַטnֵטאeמֲחהָאְמeהָר',
eְמLַpֵי'kְLֶMִיnֵLֲעַמNֵץֵעהLִיnֵL',ַנםָתָהnֵיcִחיeהָיaְהאָמְלָעeיא(:
,רeטtָיאnַַא,י"ִרְלdַמיzֵ.רeטtָ,רֶתaַqֵהָפיֵרְטאָצְמִנְוBטָחLְ]ד

ביiֵַחְמcִש"רkְאָנְמיִקBאןיִתיִנְתַמe,הָוְצִמהNָָעאGאGֲהַו
רeטtָאָכָהcְרַמיֵמְלאkָיֵלְו.הָוְצִמהNָָעאcְGאָכיֵהַעBLֻהְייaִַרְלleיִפֲא
אlֶָאdיֵלרַטtָסeנָאםַעhִַמואָלכ"עcְ,סeנָאdkְיֵלןַניִבLְָחcְםMeִמ
,רֶזֶעיִלֱא'ריִא'Cיֵרָפcְ,)כאָרָמaַbְחַכBמְדkִ,הָוְצִמרַבְדaִהָעָטcְםMeִמ
י"ִרץֵריֵתְו.'רeטtָהָוְצִמרַבְדaִהָעָטdיֵלתיֵלאָהcְ,ביiֵַחְמיnֵַנתאhַָח
cְִמהֶזלָכcִָא:מ"ריֵרְבLָםLֶpִיzִַעְרִלקiָהeLְטָחBםָתְסkָLֵר.kָל
רַמָאָקיִכָהְלe,לָלkְהiִָעְרCיִרָצאGאָתיְיַרBאcְִמcְ,ןָנaַָרcְִמהiִָעְררwַיִע
יֵעaָאָמָלaִLְתַרְמָאיִא;'יnֵַנקzַיִנאGיkִה"א,הָריִקֲעיֵעaָאָלאָמְלַא'
,אGקzַיִנאGלָבֲא,BרְקָעְלרkBְזִיקzַיִני"עcְ,קzַיִנןַניֵעָבcְש"אהָריִקֲע
cְעןַניִרְזָגBרְקBַאheGעאBרְקB;ַהלָבֲאLְzָאcְאָלaָק,הָריִקֲעיֵעBםֶד
ןַניִרְזbָ'קzeיִנםֶדBקcְ,יLַpְֵמe.יִדיִמְלLַחיֵמְלאkָיֵלcְ,רLְַכיִליnֵַנקzeיִנ
לָבֲא,רkָLֵדַבֲעיcִיnֵַנקzeיִנרַחַאְו.'הָרkַtָיֵנְפִלheַאהָרkַtָרַחַא
,'eכםLָָאןַנְתcִ,אָרְמיzֵאָנְמe'.הָרkַtָיֵנְפִלheַאןַניִרְזbָאָהיִמהlִָחzְַכְל
aְהלָבֲאןיִאויָמָדeגאeיֵפdאָל',cְמע"כאָהBדecִיִנְוהָריִקֲערַחַאְלzeק
ליִאBה,הָריִקֲעםֶדBקheַארַזְגיִמְלאkָיֵלcְ,הlִָחzְַכְלBטֳחLְָללBכָיהָיָה
heַאקzeיִנְוהָרkַtָרַחַאְלןַניִרְזָגcְםMeִמואָליִא,קzeיִנְדאָריkֵיֶהאkָיִאְו

רָאaִLְחַסtֶכ"א,הLֶָק,הָריִקֲעאaְGטBחLְִליֵתָאאָמְליcִקzַיִנאeaְLֶHרְזָגcְריLַtִיֵתָאהָריִקֲעיֵעָבcְתַרְמָאיִאcְי"רLֵריMֶtֵהַמe.הָרkַtָםֶדBק
םָתְסBטָחeLְהiִָעְרִלקzַיLֶpִםLָָא,בַררַמָאאָנeהר"א'))ל.דףcַ(תBחָנְמcִק"פרַמָאcְןַניLְִקַמ.הiִָעְרCיִרְצַמאGיאnַַאהָריִקֲעיֵעָבcְהָנMַָהתBמְי
kָLֵעְלרBיִנ,הָלzַןיִאק,Gיִנאzַה'אָרְקרַמָא,ט"מ,אָלקeא'aַתיָיָוֲהBיִנאָמְלַא,'אֵהְיzeקcְאBהאָתיְיַרeַמאָכָהְו,אLְעַמLֶהeִמאcְַרaָןַניִרְזָגְוןָנ
רַחַאןַניִרְזbָ,הָרkַtָםֶדBקBתיָיָוֲהaַיֵוָהאָתיְיַרBאcְִמcְןָויֵכְו,הָרkַtָםֶדBק'אֵהְיBתיָיָוֲהaַ'אeה'אָרְקרַמָא',םָתָהפ"הcְ,י"רואְו.הָרkַtָםֶדBקheַא
kַtַָאהָרheקBםֶדkַtָת"רְו.הָרtֵֵריLcְק"הaִחָנְמBיִנ',תzַןיִאק,Gיִנאzַאָמֲעַטְו,'אָלקkְֵרָפְמִדLאָכָה,cְַאןַניִרְזָגheיֵנְפִלkַtָהָר,eַמqִקי
עַמLְַמ,'אeה'אָרְקרַמָא,הֶעBרםLָָאaְהָתֵמתאhַָחLֶaְלָכcְאeהיַניqִִמהLֶֹמְלהָכָלֲהאGֲה,רkָLֵט"מרַמBלkְ,''אeה'אָרְקרַמָא,ט"מ'
aַתיָיָוֲהB,LֶlְַבqBףkְLֶiְִסzִָיְובֵאnָרֵכLֶַהcָעאָיְוָהְוהָבָדְנִלםיִמBמְלִלאָרְקאָתָאְו,הָלBהָכָלֲהלַעדcְןַניִרְמָגיִכָהcְלָכLֶaְַחhָהָתֵמתאaְָאLָבֵרָקם
,Bמְצַעאeהcְאָרְקיlִַגְו,ויָמָדBאBמְצַעאeה]ויִאןַניִעְדָיאGְו,רaeיִצתַבְדִנְלליֵזָאםLָָאְבcִ,]הנ"א.הָוְצִמְל,הֶעBרםLָָאְבcִןַניִרְמָגיkִ,נ"א.הָלBע
םיִרָפqְַהלָכaְסֵרbָ).חיףcַ(םיLִָדָקleֵאקֶרtֶהָרeמְתִבcְ,הֶזeLריֵפְלהָיָאְרe.הָלBעבֵרwִָיאGְואֵהְיאָרwָיִעֵמְדBתיָיָוֲהaַ'אeה'א"ההָכָלֲהואָליִאְו
:]ז'אָלקzַיִנאG,ןיִאקzַיִנ'רֶפֵסםaְLeםָתָהסֵרָגאָלְו,'אֵהְיBתיָיָוֲהaַ'אeה'אָרְקרַמָא,ט"מ,רkָLֵםָתְסBטָחeLְהiִָעְרִלקzַיLֶpִםLָָא,אָנeהר"א'
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םיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא :גע

יִא;דiִָמףֵרOִָיאָנbַeְיאַהיkִלBחaַאdָלֲעיֵנָתְו
,אeהחַסtֶיאַה,הָריִקֲעיֵעaָאָמָלaִLְתַרְמָא
,BפeגBaְלeסdtְיֵלהֵוָהםיִלָעdaְיֵלתיֵלcְןָויֵכְו
אָלתַרְמָאיִאאlֶָא.דiִָמףֵרOִָייִכָהְלeטְמַא
aָיֵרֵמ,הָריִקֲעיֵעLָיֵלהָוֲהאdLְאםיִמָל(,
tְסeלBִמMeִמ,יאַמםMeםcָרֵחַארָב,cְאָק
LָיֵלטיֵחdרַחַאzָדיִמLֶלaְֵרַעָהןיaַםִי,
לkֹ,לָלkְַההֶז,אָיְנַתcְ)ב,יֵעaָהָרeצרaeיִע
LֶtְסeלBaְגeפBִיOִָמףֵרiָד,aַcָםeַבaְםיִלָע
zְעeaַצרeתָרBַהתיֵבְלאֵצֵיְוOְֶא.הָפיֵרlָאָלא
zֵאָמיLְטָחBםָתְסkָLְֵלרLeעםBֶא,הָלlָא
יֵעaָאָמְלַא,רkָLֵהָלBעםLeְלBטָחLְבאָמיֵא
הָקְרְזִנרַמָאcְ)גאbַnָcָרaַאיiִָחיaִַרְלe.הָריִקֲע
יֵאֵמְטםיִלָעeaְיָהLֶןBגkְיִרְמָאְוהָרeבֲחיtִִמ
יֵעָבcְאeהיאַה,יִנLֵחַסֶפְלןיִחְדִנְוםיִתֵמ
יאַמ,הָריִקֲעיֵעaָאָלאָמְלָעaְאָההָריִקֲע
בַרdcְיֵרaְאָנeהבַררַמָאאlֶָא.רַמיֵמְלאkָיִא
LBיִרְפִהLֶןBגkְןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה,ַעBLֻהְי
הָוֲהcַ,תBצֲחרַחַאםיִלָעeaְתֵמeתBצֲחםֶדBק
בLeהֶחְדִנְוהֶאְרpִַהלָכְו,הֶחְדִנְוהֶאְרִנdיֵל
,בַרְלאlֶָאאָמְעַטאeהיִדיִמ.הֶאְרִנְורֵזBחBניֵא
אlֶָא.םיִחְדִנםָניֵאםיiִַחיֵלֲעaַ)דבַררַמָאאָה
רַמָאcְ,איִהרֶזֶעיִלֱא'ריpִַמאָה,אtָtָבַררַמָא
הֵוָהcְ,לeסtָ,חַסtֶםLְֵלםיִרֵחֲאטֵחMBַהןֵכְו
,איִהרֶזֶעיִלֱאיaִַר]איִאְו.BפeגBaְלeסdtְיֵל
הֶעBטא"רְלdיֵלתיֵלאָהcְ,ביiֵַחְמיnֵַנתאhַָח
aִהָוְצִמרַבְדtָטeֶא.)הרlָאzְַרbְיבַראָמBףֵס
aְיֵרdcְַסבַרlַָקאָדיִסֲחאnֵיdcְבַרtָtָאָה,א
יאַנBחןaֶףֵסBיןַנְתcִ)ו,איִהיאַנBחןaֶףֵסBייpִַמ
תאhַָחםLְֵלeחַסtֶםLְֵלםיִטָחpִLְַה,רֵמBא
tְסeאָמְלַא;םיִלtְסeלBaְגeפBאיִה,eִמMeם

יaִַרkְרַמָאcְבַר,רַמָאיMִַאבַר.ַעBLֻהְייaִַרdkְָלרַבָסיֵרeטְפִבe,דiִָמףֵרOִָייִכָה
ןָנָחBייaִַרלBLֶנaְלאֵעָמLְִי'ראָיְנַתcְ)ז,הָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַרלBLֶנaְלאֵעָמLְִי
aֶןaְרBאהָקBֵיםִא,רֵמLLָהeתaַiBָמםִאעַדיֵלםLְכeaְא,םֶהיֵדְיתֶאםיִלָעB
Lֶnֵתe,אBLֶpִאְמְטe,ַחiָח,בי(eעְתeaַצרeתָרBיְוBַהתיֵבְלאֵצOְאָמְעַטיאַמ;הָפֵר,
הaַָריֵבcְאpַָתkְ)טdָלרַבָסcְםMeִמאָמְליcִ,יאnִַמ.הָריִקֲעיֵעaָאָלcְםMeִמואָל
aַבֲארedַcְיִפֲארַמָאletִיbeַנלnֵיaָיִעיֵעaeצרeהָר,cְָע')אףיֵלָיBָע')ב'ןBִמ'ןpBרָת,
cְאָליִאzֵאְמְטִנ,יִכָהאָמיeaְיִאיאַמםיִלָעkַָואָה,רַמיֵמְלאcַיאaָהָריִקֲעיֵע,
cְַררַמָאaִִחיiָאיaַרbַnָcִָמהָקְרְזִנ)י,אtִבֲחיeהָרkְגBןLֶיָהeaְתֵמיֵאֵמְטםיִלָע

:איִהיאַנBחןaֶףֵסBי,אָרwָיִעֵמיLַpְִדkִאzְָרוeַַחְמאlֶָא.יִנLֵחַסֶפְלeחְדִנְו
םיִרָבְדleֵאCָלֲעןָרְדַה

:BפְרNְָללBכָיְוליִאBה.אָנוְוbַיאַהיkִלBחaַ:ןיִתיִנְתַמd.cְָלֲעיֵנָתְו
רַתBמcְג"עאְו.BתָרeצרeaַעLֶzְדַעןיzְִמַהְלCיִרָצןיֵאְו.דiִָמףֵרOִָי
םיִמָלLְםLְֵלויָלָעeaְתLֶnֵהֶזָלBטֲחLBהָיָהםִאְו,םיִמָלLְבֵרָקחַסtֶַה
dיֵלהֵוָהcְ,דiִָמףֵרOִָיnֶpeִמחַסtֶםLֵרַקָעאLֶHויLְָכַע,רkָLֵהָיָה

tֶחַסLֶpִLְטַחLֶHנְמִלאeתַרְמָאיִא:)כוָי
aִLְג"עא.אָמָלcִיֵמָתְסdְלLֵםLְםיִמָל
רַקָעאָלcְהkַnָלָכְו,הָריִקֲעיֵעaָיֵאָק
ףֵרOִָייִכָהםMeִמ,ויָלָעחַסtֶםLֵיֵוָה
dיֵלהֵוָהcְ,הָרeצרaeיִעיֵעaָאָלְודiִָמ
tְסeלBaְגeפB,LֶpִLְטַחLֶHנְמִלאeוָי:
.הָריִקֲעיֵעaָאָלתַרְמָאיִאאlֶָא
eיֵמָתְסdLְהםיִמָלeא,tְסeלBתַמֲחֵמ
םMeִמ,אeהםיִמָלeLְליִאBה,יֵוָהיאַמ
cְִנLְרַחַאטַחzָדיִמaְֵרַעָהןיaָםִי,
cִLְתַטיִחtֶַהרַחַאחַסzָאיִהדיִמ,
kִרַמָאְדaְִנדיִמָתLְטָח)cַרַבָעְו,).טנף
BלeסLֶtְלkָ:הָמָלLְַהְדהNֲֵעלַע
aְגeפB.kְגBןtִיbeנלBיְואֵמָטרָתBאֵצ,
םaַcָ:ןיzְִמַהְלCיִרָצןיֵאְודiִָמףֵרOִָי
eַבaְםיִלָע.kְגBִנןLְtַCַהcָם,eגְכBן
tֶחַסLֶnֵתeaְאםיִלָעBאְמְטִנeרַחַא
אlֶָאאeהרkָLֵחַסtֶויLְָכַעcְ,הָקיִרְז
LֶלןיֵאBאBןיִלְכ:zְעeaַצרeתָרB.
תַרeצnֶpeִמרeaַעLֶzְדַעBלeניzְִמַי
aָNָר,cְןָויֵכcְןיֵאtְסeלBמָחeאָלר
NָָדָקןַניִפְרLִםיaְִבfָיBיִעְו.ןaeצרeהָר
Bלeסdtְיֵלהֵוָהcְ,הָניִללeסtְאeה
aְגeפB:eִח'רְלiָאיaַרbַnָאָד.cְרַמָא
aְִנדיִמָתLְטָח)cַדסף.(bַaֵאָתיִנְתַמי
cְםָתָהיֵנָתָקcְחַסֶפaָהָריִקֲעיֵע,
יֵאֵמְטםיִלָעeaְיָהLֶןBגd'kְַמְקBאְו
אָמָתְסואָלcְ,רֵחַאאָה:'eכ'םיִתֵמ
יאַמ:הָריִקֲעיֵעaָאָל,חַסֶפְליֵאָק
אָכָהcְאָתיִנְתַמרַמBלkְ.רַמיֵמְלאkָיִא
zְיeיֵתְבd,cְִי'יֵנָתָקOִָמףֵרiָאָלְו,'ד
אlֶָא:הָריִקֲעםMeִמאlֶָאאָמְקzBיִמ
.ַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַררַמָא
רkָLֵםָתְסBטָחLְרַמָאָקְדkִםָלBעְל
dיֵמָתְסהָלBעְליֵאָקcְןָויֵכcְ,הָלBעְל
ןֵכְו,םLָָאBתlִָחLֶzְפ"עאְו,אeההָלBע
יֵאָקםיִמָלLְִלcְןָויkֵחַסtֶַהרַתBמ
,אeהםיִמָלdLְיֵלטיֵחLָיkִאָמָתְס
םMeִמואָל,'דiִָמףֵרOִָי'יֵנָתָקcְאָכָהְו
םֶדBקLBיִרְפִהLֶןBגkְאlֶָא,הָריִקֲע
,תBצֲחdיzְֵעַבְקתBצֲחאָטְמיִכְו,תBצֲח
LֶהeןַמְזאLְתָטיִחB,חַסֶפְלהֶאְרִנְו,
eתֵמeaְצֲחרַחַאםיִלָעBִנְו,תcְהָח
הֶאְרִנְורֵזBחBניֵאבcְLe,חַסtִֶמ
חַסtֶַהרַתBמ'ל"יקcְאָהְו.םיִמָלLְִל
דַבָאLֶןBגkְ,'םיִמָלLְבֵרָקחַסtֶַהרַחַא
תַטיִחLְרַחַאאָצְמִנְותBצֲחםֶדBק
dיֵלֲעתBצֲחאָתֲאאָלcְ,חַסtֶַה

.בַררַמָאָהְו:הָריִקֲעיֵעaָאָלרַמָאd,cְיֵלץיֵרָתְמ]בבַראָצeריzֵיאַה.בַרְלאlֶָאאָמֲעַטאeהיִדיִמ:םָלBעֵמחַסtֶתַטיִחLְִלהָאְרִנאGְוdֵעaְְקיִמְל
aְקֶרֶפLְיֵנNְיֵריִע:aַַחיֵלֲעiִןיֵאְו.ןיִחְדִנןָניֵאםיcִחיeֶאיlָאaַcָאםBaַaְםיִלָע,kְגBןNָריִעLֶלLֵםLֶpִLְקְו,טַחBתַקיִרְזםֶדcָמBתֵמ
אָהְו,םיִמָלdLְיֵמָתְסe,הָריִקֲעיֵעaָאָלםָלBעְל.אtָtָבַררַמָאאlֶָא:יeחיcִםMeִמלָסְפִנBניֵאיַחןaְָרwַָהLֶןַמְזלkָלָבֲא,םcַָהCֵפMִָי,ַחnִLְzַlֵַה
cְָלֲעיֵנָתָקdcְןיִתיִנְתַמ'aַחBִילOִָמףֵרiָהרֶזֶעיִלֱא'ר,'דeא,eִמMeםcִLְהםיִמָלeא,eגְכBןcְLַיֵטֲחdaְְלאָיְדֶהLֵםtֶַרְו,חַסaִיֵמֲעַטְלרֶזֶעיִלֱאיd,
cְרַמָאaְקֶרֶפzִָנדיִמLְטָח)cַבסף:('LְםיִמָלLֶMְְלןָטָחLֵםtֶחַסtָסeַריִאְו:'לaִַא.רֶזֶעיִלֱאיnַיאzְןיִתיִנְתַמןַנ'tָטeַחְל,'רiִֵמביMeםLַaָת,
cְיֵלתיֵלאָהdכe':eטְפִבeיֵר.cְטBהֶעaִָלרַבָס:הָוְצִמרַבְדdַרaִייBףֵסaֶחןBיאַנkְַרaִהְייBLַֻאבַר:ַעMִבַר,רַמָאיcְאָלליֵעְלרַמָאaָיֵע
רaeיִעיֵעaָרַמָאd,cְָלרַבָסאzַpָיאַהיkִ]גהָרeצןַיְנִעְלןיִתיִנְתַמcְבַררַבָסָקאlֶָא,'דiִָמףֵרOִָילBחaַ'רַמָאcְאzַpָיאַהdcְיֵלתיֵל,הָריִקֲע
.ביiַָחְו,גֵגLBאlֶָאאeההָוְצִמרַבְדaִהֶעBטאG,לַאLָאGְו,'eכםיִלָעeaְתֵמםִאקcBְבִל,תaְLַaָהֶזחַסtֶטַחLֶMָהֶזְלםaַiBתeהLLֵָיםִא:הָרeצ
LBַהתֶאיֵרָקגֵגwָרBפְלבBLֵַע:eעְתeaַצרeתָרB.הםִאeחאBל,cְיִאleaְLַaָיִרְטְצִאאָלתCיֵלd,cְאָהaְLַaָאָלתNָיֵלףיֵרd,eרָחָמְלaְיBטםBב
אlֶָא,ןיִרkְLֵםיִמָלLְאeהיֵרֲהַו,טַחLְִנםָתְסהֶזְו.הָריִקֲעיֵעaָאָלרַבָסָקcְםMeִמ,ואָל:הָרeצרaeיִעיֵעaָ.אָמֲעַטיאַמ:dיֵלףיֵרNָאָליnֵַנ
LֶpִLְטֲחeַהרַחַאzָדיִמ,eסָפeתַמֲחֵמלcָהרֵחַארָבeא:eִמnַיא,cִעְלאָמְליBםָלaָהָריִקֲעיֵע,eסְפeלBaְגeפB,יאַהְוcְיִעיֵעָבaeצרeִמ,הָרMeם
cְַרaִִייLְָלרַבָסלאֵעָמdkְַתpַָריֵבְדאaָהaַבֲארedַ,cְיִפֲארַמָאletִיbeלLֶtְסeלBaְגeפBעָטeיִעןaeצרeְתיִאאָלְו.הָרtְיִרLיִעיִלwַיִמרlְיֵתd
ןeעָטףbeַהלeסtְרַבָסָקcְםMeִמאָמֲעַטcְ.יִכָהאָמיzֵאָליִאcְ:אָרָמdaַbְָליֵתיְיַמתBמBקְמהnַָכְבe,רַמzְִאאָכיֵהedַבֲארaַהaַָרְדאpַָתְד
,יֵאָקיִנLֵחַסֶפְלdיֵמָתְסאָה,הָריִקֲעיֵעaָאָלcְאkָיִאיִמeאְמְטִנלָבֲא,eרkַtְְתִנBאeתֵמחַניzִאָה,הָריִקֲעיֵעaָאָלcְםMeִמאlֶָא,הָרeצרaeיִע
ףֵרOִָיְדאpַָתְו,הָרeצרaeיִעןeעָטףbeַהלeסtְרַבָסָקcְםMeִמלאֵעָמLְִייaִַרְדאָמֲעַטcְ.אzְָרוeַַחְמאlֶָא:יֵנָתָקיnֵַנ'eאְמְטBLֶpִא'לאֵעָמLְִייaִַרְו
dיֵטֲחcְLַםMeִמםָדָיeכLְָמBאeתֵמיdbַaֵֵדיcִףbeַהלeסְפcִ,תַצְרzָיִכָה,בַרְליLְֵקיzִאָלcְתיֵעaָיֵצeרָתְליִאְו,הָרeצרaeיִעיֵעaָאָלרַבָסדiִָמ

:יאַנBחןaֶףֵסBיkְ,אeהףbeַהלeסְפe,חַסtֶםLְֵלםיִמָלeLְהְלeוָהְו,בַרkְ,הָריִקֲעאaְGיֵאָקםיִמָלLְִלeהיִאְו,אָיְדֶהaְחַסtֶםLְֵל
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tְסeלBיֵוָהיאַמתַמֲחֵמ,LֶMְטָחBכe'.ַדְמָקיאַמ,ת"אְוnֵַהיC
אָלzeרֵחַאaְויָלָעeaְרLֶkִtְםLָָאcְ,ליֵעְלִדאיִהַהְלהָריִקֲע

חַסֶפְליֵזֲחיkַzִַאםֶהיֵדְיeכLְָמBאויָלָעeaְאְמְטLֶpִחַסtֶלָבֲא,םLָָאְליֵזֲח
םֶהיֵדְיןיִכBLְמeןיִנְמיִנ').טפףcַ(ןnַָקְלןַנְתִדkְ,ויָלָעםיִרֵחֲאeנnִָיםִא
רַאkְLֶpִLְיlֵיִמיֵנָהcְל"יְו.'טֵחLֶiִMָדַע
רַאLְִנםִאLֶ,ויָלָעהָרeבֲחיֵנaְִמדָחֶא
,חַסֶפְליֵזֲחאָלzeםיִלָעaְאaְGיֵרְמַגְל
kִאָיְנַתְדaְסBיִמףLֶַקְל(אֵמָטהָיָהnָן
Bנaְםִא,תֵמeחַסLtֶיִרְפnַַה',).חצ
Bנaְןיֵא,חַסtֶםLְֵלpeֶאיִבְיויָלָעהָנְמִנ

:)ל'םיִמָלLְםLְֵלpeֶאיִבְיויָלָעהָנְמִנ

aַcָםeַבaְםיִלָעzְעeaַר.zֵַמיd,כ"א
עַדBנְוBטָחLְ'יֵנָתָקיִכיֵה

LֶnָLְכeaְאםָדָיתֶאםיִלָעBLֶpִאָמְט,
aַחBִילOִָמףֵרiָאָהְו,'דaַcָםeַבaְםיִלָע
aָיִעןַניֵעaeצרeיֵלְו.הָרkָרַמיֵמְלא
kְריֵפeLַהweסֵרְטְנcְַהCcִםָדְבeםיִלָעְב
,הָקיִרְזרַחַאאָמְטLֶpִןBגkְיֵריְיַמ
cְְכַעLָויtֶחַסkָLֵֶארlָאLֶלןיֵאB
):בפןnַָקְל(ןיִלBצדַציkֵקֶרֶפְבcִ,ןיִלְכBא
יֵנָתָקcְ,הָקיִרְזםֶדBקdָלןַניִמְקBמ
aְםיִלָעceאָיְמcְרץֵריֵתְו.םָד'Lְמeלֵא
aְר'LְGהֹמcְקיֵריְיַמליֵעְלִדאיִהַהBםֶד
Lְהָטיִח,cְיֵוָהkְמBLְטָחBLֶHאְלאBויָלְכ,

cֲַחLִביtְסeלBaְגeפB:

םָניֵאםיiִַחיֵלֲעaַבַררַמָאָה
אָה,אָמיzֵ.ןיִחְדִנ

):דסאָמBי(יֵריִעNְיֵנLְקֶרֶפaְןַניִקqְַמ
אָלהָדeהְייaִַרְדאaָיlִַא,בַרCָלרַמָא'
יaִַרןיִתיִנְתַמcְאָמיֵלכ"אְו,'אָניֵמָאָק
תBיָנLְִמהnַָכְו,ןיִחְדִנרַבָסcְהָדeהְי
,ןיִחְדִנםיiִַחיֵלֲעַבcְיִרְבָסecְניִצָמ
aְיִמקֶרֶפLֶַקְל(אֵמָטהָיָהnָחצן.(,
eמְתִבeהָר)cַבכף.(,eְבLִיֵהְליkְתיֵרBת
)cַחכף.(,cְהיְיַלֲעקיֵיָדe'Lְיִמעַמpָd
aַַחיֵלֲעiִיִרָצְו,'ןיִחְדִנםיCבַרְל
יnֵַנןיִתיִנְתַמe,הָדeהְייaִַרdkְיֵמֻקBאְל

:dיֵתוָוkְיֵקBמאGיאnַַא
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