
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְבפםיִחָס.

.הָכָרֲעnַַהיֵצֲעֵמהָריaִַהיֵנְפִלBפְרNBְורֵזBח
ןאkָ,אָיLְַקאָלאָבְקeערaַאָמָחבַררַמָא
,רַמָאאtָtָבַר.תִיaַַהלַעַבaְןאkָ,יאַנְסְכַאaְא
ןאC,kֶָרaַcֶקיִזֱחֶהLֶןאkָ,יאַנְסְכַאaְאָהְואָה
LֶHקיִזֱחֶהאaַcֶֶרC.עְל,רַמָאדיִבְזבַרBםָל
kִיִעֵמרַמָאְדwָאָרkָןאaְיאַנְסְכַאkָןאaְלַעַב
יאַנְסְכַא,CֶרaַcֶקיִזֱחֶהאcְGג"עףַאְו,תִיaַַה
kֵןָויcְיֵלתיֵלdֲעNָאeהekְןיִנָקְיַצ,cִַה,ןַנְתvַןיִנָקְי
NBאןיִפְרBתBַהיֵנְפִלaִהָריaִLְנָהיֵלליִבBת
ןֶהיֵתBרְצַחBaְפְרNְָלeאaָ)א,ר"ת.הָכָרֲעnַַהיֵצֲעֵמ
eַהיֵצֲעֵמnַןיֵא,הָכָרֲעLBַהיֵנְפִל.ןֶהָלןיִעְמaִהָרי
eןיֵא,ןָמְצַעיֵצֲעֵמLBןֶהָלןיִעְמ.aִLְיֵצֲעֵמאָמָל
,ןֶהָלןיִעְמLBןיֵאןֶהיֵתBרְצַחaְהָכָרֲעnַַה
.הָלzַwָיֵדיִלeהeaְתָאְוeהיְיpַיִמןLָיְיtָאָמְליcִב
בַר,אָלט"מןָמְצַעיֵצֲעֵמהָריaִַהיֵנְפִלאlֶָא
.BלןיֵאLֶיִמתֶאLיiֵַבְלאLֶH)ב,רַמָאףֵסBי
אkָיִא,eהיְיַניaֵיאַמ.דLֲָחַהיֵנtְִמג,רַמָאאָבָר
aֵהיְיַניeדcְאָתָוְיְרַחְויֵנְקיִתיְיַאcְיֵזֲחאָל
הָיָהדָמֲעnַַהLאֹרה,םָתָהןַנzְ)ג.הָכָרֲעַמְל
,ט"מ.חָרְזnִַהרַעLַלַעןיִאֵמhְַהתֶאדיִמֲעַמ
יֵנtְִמו,רַמָאאָבָר.ןLָיiְַבְליֵדkְ,ףֵסBיבַררַמָא
יִא.יִקpְַפְמeהיְיַניaֵאkָיִא,eהיְיַניaֵיאַמ.דLֲָחַה
חַסtֶַהז'ינתמ:אָרLeיLִליֵדָגאָקcְ,יnֵַנ
LֶiָאאָצBLֶpִִי,אָמְטOִָמףֵרiָאְמְטִנ.דeַהaְםיִלָע
.רNָָעהaְLִMָףֵרOִָיְוBתָרeצרeaַעe,zְתBLֶnֵא
,דiִָמףֵרOִָיהֶזףַארֵמBאהָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַר
,אֵמָטאָמָלaִLְ'מג:ןיִלְכBאBלןיֵאLֶיִפְל
kְַהְו')אביִתaָNֲָארLִֶירbַעaְאֵמָטלָכGא
ביִתְכcִ.ןָלָנְמאֵצBיאlֶָא,'ףֵרOִָיLֵאaָלֵכָאֵי
,'הָמיִנLtְֶדwַֹהלֶאdָמcָתֶאאָבeהאGןֵה')ב
םzְֶלַכֲאאGַעceַמ,ןֹרֲהַאְלהLֶֹמBלרַמָא)ד
.םיִנְפִלְויַנְפִלdָמcָסַנְכִנאLֶnָ,תאhַָחַהתֶא
dָתvָיִחְמִלץeחאB,Lֶnָלרַמָא.ואָלBלרַמָא
רַמָא.הָתְיָהLֶדaַwB,ואָלBלרַמָא.הָתְצָי
תֶאאָבeהאGןֵה'ְוהָתְיָהLֶדaַwBיִא,Bל
cָָמdַהלֶאwֶֹדLtְַמ,'הָמיִנceַעGְלַכֲאאzֶם
dָמcָליֵיָעיnֵַניִא,אָקְפָניִאcְלָלkְִמ.dָתBא
,אָמְטִנאָמָלaִLְ.איִההָפיֵרNְתaַ,םיִנְפִל
bַlִאָנָמֲחַריaְָדָקLִַקםיlִאש"כ,םי[aְְדָקLֵי
,םיLִָדwֳַהיLְֵדָקןַחLְkְַא,אֵצBיאlֶָא.םיLִָדָק
,dָמcָןָל]באָיְנַתcְאָה,eתְו.ןָלָנְמםיlִַקםיLִָדָק

:ןַניִפְרNָיnֵַנהָכָרֲעnַַהיֵצֲעֵמ,לַסְפBLֶpִטeעיִמאָמְלַא.'eכBפְרNBְורֵזBח
kָןאaְיאַנְסְכַא.LֶלןיֵאBםיִצֵע,NBפְרBַהיֵצֲעֵמnַהָכָרֲע,eןיִתיִנְתַמaְלַעַב
ןֵכְויֵנָתָקְדkִ,םיִצֵעלַערfֵַחְלeהeחיִרְטִהאC.GֶרaַcֶקיִזְחֶהLֶ:תִיaַַה
םיִקBמאָמָחבַרkְ.דיִבְזבַר:ןַניִקְסָעCֶרaַcֶקיִזֱחֶהaְאָמְלַא,'אָצLֶiָיִמ'
אָמֲעַטביֵהָיְו,גיֵלtָאtָtָבַרcְַאְו,dָל
dיֵלתיֵלcְןָויֵכcְאָמָחבַרdcְיֵתlְיִמְל
קיִזֱחֶה'ְו.ןיִנָקְיekַvַהeאNֲָעםLָםיִצֵע
aַcֶֶרC'cְַאְל,ןיִתיִנְתַמיֵנָתָקLְמeןַניִע
אeהcְ,םיִצֵעםMeִמאGְוdָלטַקְנהָרָזֲח
.'eכBפְרNְָלeאaָ:קיִזֱחֶהאGְלןיcִַה
kְֵרָפְמִדLיֵדיִל:אָמֲעַטzַwָנָהיֵל.הָלBת
aBןיֵאBזהָאָנֲהַו.תֶרֶחַאהָאָנֲהןֶהֵמ
ןkֵתָנְמלַעְו,אeהד"ביאַנְתcִ,הָליִעְמ
רַחַאLֶlְ.דLֲָחםMeִמ:BתBאןיLִיcְִקַמ
NְמןיִריִזֲחַמןָתָפיֵרBתְלםיִצֵעָהרַתBC
aֵרָהְו,ןָתיBחהֶאBLְןָדaְגBיֵצֲעיֵבְנ
.אָתָוְיְרַחְויֵנְק:ןֶהֵמןיִנֱהֶנְוהָכָרֲעnַַה
םיִעְדBילkַֹה,לֶקcֶלLֶתBיָרֲחַוםיִנָק
Lֶַהיֵצֲעֵמםָניֵאnַיִפְל,הָכָרֲעLֶwַlִםי
הָכָרֲעnַַהLֵאןיֵאְורֵהַמןיִפָרNְִנְוםֵה
,אkָיֵלדLֲָחםMeִמe,ןֶהaָתֶמיiֶַקְתִמ
.םָתָהןַנzְ:אkָיִאתaBLֶםMeִמלָבֲא
aְַמqֶתֶכzָאֹר:דיִמLַהnַדָמֲע.
םיִאֵמhְַהתֶאדיִמֲעַמ,kָCלַעהepֶמְמַה
LֶלaֵבָאתיaְלָכaֹרֶקaַMַַהרַעnִיִחָרְז,
kְתַסיִנkַָהרַהְלםָדָאלaַתִי:kְיֵד
יֵרֲהַו,אֵמlִhִָמeרֲהְזִנאLֶH.ןLָיiְַבְל
תֶלehֶמהָתְיָהרָחָמלLֶהָדBבֲעָה
.דLֲָחםMeִמ:רֵהfָיִלןֶהָלהָיָהְו,ןֶהיֵלֲע
LֶHְחַיאLְדeםLֶnִtְְכאַלְמיֵנzְָחֶנןֵהןcָןיִל
ןָדיִמֲעַמe)א(,הָדBבֲעדBבֲעַלאBבlִָמ
LָםkְיֵדLֶiִאְרeאBםָתaְיְוםָדָאיֵנBןיִעְד
Lֶnֵטתַמֲחeַאְו.ןיִליֵדֲחםֵההָאְמiְיֵדי
cְליֵעְליִריְיַאaְַהCtְלeְגzָאcְִמtְיֵנ
לkַֹה.יִקpְַפְמ:אָהְלdָלטַקְנ,דLֲָחַה
ןיֵאְוהָכאָלnְַהןִמןֵהםיִליֵטLֶaְןיִעְדBי
יֵנָהcְ,ןzְָכאַלְמיֵנtְִמהָדBבֲעןיִחיpִַמ
םָדיִמֲעַהְלCיִרָצןיֵאְואkָיֵלדLֲָחםMeִמ
Lָם,eןאַמְלcְרַמָאkְַבְליֵדiְיLָיִרָצןC:
יֵליLְִפַמ.אָרLeיLִליֵדָגָקcְיnֵַניִא
dָרָכeNְהlַָקתeנenָאאיִהLֶ,םיִלָבֲח
eלcְְחLֶiַןיִדLeֲחםָדָאיֵנaְןיֵאְו,טַעְמ
הָכאָלְמלheיaִיֵנtְִמהָדBבֲעָלאBבlִָמ
אָצBLֶiָאאָמְטLֶpִחַסtֶַה'ינתמ:Bז
ןיֵאְו,רNָָעהָעaְָרַאaְ.דiִָמףֵרOִָי
הLִMָלLֶרֶקaBַהדַעBתBהLְַהְלCיִרָצ
הָלְיַלeניְיַהB,cְתָרeצרeaַעLֶzְרNָָע
,dיֵלףיֵרNָיֵצָמאָלט"יeaְהיִמe,דָחֶא
kִַקְלףיֵלָיְדnָן)cַגפף:(cְןיֵאNBןיִפְר
Bאםיִלָעaְַהeאְמְטִנ:ט"יaְםיLִָדָק
Lֶnֵתe.cְןיֵאtְסeלBaְגeפB,ֶאlָא
:ןיִלְכBאBלןיֵאLֶרֵחַארָבcָתַמֲחֵמ
יaֵַגְו.רֵמBגְו'רaָNַָהְו'ביִתְכcִ:הָפיֵרNְןeעָט.אָמְטִנאָמָלaִLְ'מג
,הָלְסְפִנְולָכיֵהaַרtֵַכְלLֶדwBַהלֶא.dָמcָסַנְכִנאLֶnָ:ביִתkְםיlִַקםיLִָדָק
kְַו(ביִתְכִדiִַחלָכְו')ואָרְקhֲָאתאLֶירeִמאָבcָָמd'גְוBהכ"א,רֵמeהֶפָיא
אָרwְִמe,תאָצָיהָרָזֲעָלץeח.dָתvָיִחְמִלץeחאLֶnָ:םzְֶפַרLֶOְםֶתיNֲִע
eהיְיpַיִמאָעaְיִכָהאlֶָא,'הָמיִנC'tְיִרְטְציִאאָלd,cְָליLְִרcָאָריzִַי
aְיֵרLָא,LֶnְָוהָתאָצָיאGהָתְיָהאtְםִאְו,הָמיִנkֵהןeֲעהֶפָיאNִםֶתי
LֶOְְפַרzֶב(,ם(tְְוהָתְיָההָמיִנGנְדַמָלאָה,תאָצָיאeLֶלהָיָהתאָצָיםִאB
ש"כְו,ביִתkְםיִמָלLְיbַaֵרֵמBגְו'עbִַירLֲֶארaָNַָהְו'.אָמְטִנ:dָפְרNְָל
,ןָלָנְמםיlִַקםיLִָדָקְו,ןַחLְkְַאתאhַָחaְ.אֵצBיאlֶָא:יִריִמֲחcַםיLִָדָקיLְֵדָק
cְיִרְצַמCיֵלdzַpָןיִתיִנְתַמְדאNְיְלהָפיֵרBןָל:חַסֶפְדאֵצcָָמd.Lֶלaֶתַמֱה
,הnַָחַהתַעיִקaִLְלָסְפLֶpִםָדְלןִיpִַמ).ונףcַ(םיִחָבְזaִןַניִרְמָאcְ,ןaְָרָק
Lֶpֶרַמֱא'aְיBביִרְקַהםBחְבִזתֶאB',aַiBםLֶַאzָזהBַאַחֵבzָכביִרְקַמהe':

LְtַCִנ

דיִבְזבַרcְסֵרְטְנLaַweֵריtֵ.אָרwָיִעֵמרַמָאְדkִםָלBעְלרַמָאדיִבְזבַר
הLֶָקְו.BמְעַטLֵרָפְמאlֶָאBניֵאְו,אָבְקeערaַאָמָחבַרcְַאגיֵלtָאָל

הֶאְרִנְו.Lֵרָפְליֵדe'kְכ'םָלBעְל'רַמאLֶiֹםBקָמםeaְLeניִצָמאcְG,א"ָביִרְל
אָבְקeערaַאָמָחבַרcְ,יִגיִלtְאָלאtָtָבַרְואָבְקeערaַאָמָחבַרBcְל

יִדיִאְוה"עבaְןאkָיאַנְסְכַאaְןאkָיֵקBמ
קיִזֱחֶהאaְGלָבֲא,Cֶרaַcֶקיִזֱחֶהaְיִדיִאְו
אָלcְאlֶָא,ה"עבkְיֵוָהיאַנְסְכַאleיִפֲא
יִדיִאְויִדיִאיֵקBמאtָtָבַרְו.aָdיִריְיַא
aְאָלְויאַנְסְכַאtַָאגיֵלcְאָמָחבַרaַר
,eהיְיוַוְרzַַאגיֵלtָדיִבְזבַרְו.אָבְקeע
eהeאNֲָעקיִזֱחֶהאLֶHיאַנְסְכַארַבָסָקְו
kַvַַניִא.ןיִנָקְיnֵבַריtָtָדיִבְזבַרְוא
tְַאיִגיִלlִיaָאcְאָמָחבַרaַערeאָבְק,
אָבְקeערaַאָמָחבַרcְרַבָסאtָtָבַר
יֵוָהקיִזֱחֶהאaְGלָבֲא,קיִזֱחֶהaְיִריְיַא
רַבָסדיִבְזבַרְו.תִיaַַהלַעַבkְיאַנְסְכַא
cְיִפֲאיאַנְסְכַאleGֲעקיִזֱחֶהאNָאeהe
kַvַאָמָחבַרטַקְנאָקְוַדְו,ןיִנָקְיaַר
דיִמֲעַמהָיָה:תִיaַַהלַעaַאָבְקeע
leיִפֲא.חָרְזnִַהרַעaְLַםיִאֵמhְַהתֶא
aְטeי"ִרְלהֶאְרִנְו.יֵריְיַמןיִיָרְקתַאְמ
cְיאַהLַַהרַעnִניְיַהחָרְזeLַתַרְזֶערַע
תBמָביִדק"פaְרַמָאcְג"עאְו,םיLִָנ
)cַזף:(eַכְבnָהceְכzֵיcִבְטeילBניֵאםB
הֵנֲחַמלָכaְאG,הiִָוְלהֵנֲחַמaְסָנְכִנ
,םיִנְפִלְוםיLִָנתַרְזֶעֵמאlֶָא,רַמָאָקהiִָוְל
cְמיִכָהBחַכaְַמqֶתֶכkֵח"מא"פ(םיִל(,
cְָנתַרְזֶעםָתָהיֵנָתָקLִקְמםיecֶLֶת
:)הםLְָלןיִסָנְכִנםBייֵלeבְטןיֵאLֶ,הnֶpִָמ
aִLְאָמְטִנאָמָלcִַהְו'ביִתְכaָNָר'.

יֵנָתָקcְ'דnִiָ'ַאLcְֵרָפְלןיֵא
aְיֵאָקןיִתיִנְתַמ,cְןָויֵכcִביִתְכaִאָרְק
אaְGדiִָמeניְיַהcְרַמיֵמְלןָלתיִא'ףֵרOִָי'
אָרְקקLְzBיִלרaeיִעaְיִאcְ,הָרeצרaeיִע
dיֵלהֵוָהcְ,ףֵרOִָיcְאָנְעַדָיאָנֲאַוdיpֵיִמ
ףיִסBמהaַָרְו'ןnַָקְלרַמָאcְִמ,)ורָתBנ
ןָנaַָרְללָבֲא,'eכ'אָיְנַתcְיִליִלbְַהי"רףַא
cְִמיִפְלָי'kַָחלhֲָאתאLֶירeִמאָבcָָמd'
ביִתְכcִג"עאהָרeצרaeיִעיֵעaָ,רֵמBגְו
אG'ףֵרOִָי'ִמאָמְלַא,'ףֵרOִָי')ג(
אeהַהcְתBחְדִלLֵיeהיִמ.דiִָמעַמLְַמ
,LֶדdaַwBָתָפיֵרNְִלןַניִמְקBמ'ףֵרOִָי'
הָיָאְראיִבָהְלLֵיCַא.רezָיְמBניֵאְו
LְtַCִנ,dָמcָןָל'eCמָסaְרַמָאָקcְִמ
cָָמd,אBLֶiָחאָצeַלץwְןָלָנְמםיִעָל',
דiִָמםֵהLֶןָלָנְמ]גכ"עaְיֵעaָאָלםָתָהְו
aִNְהָפיֵר,cְזןַנְתָה('aַcָםeַבaְםיִלָע
zְעeaַצרeתָרB',ֶאlָןָלָנְמאaִNְהָפיֵר
אָקְפָנאָרָבqְִמ'דiִָמ'cְהָפיֵרeNְ,רַמָאָק
אָרְקCיִרָציאnַַאְו,ת"אְו.אָרwְִמאָלְוןָל
aִסְפeַהלcָם,cְןָויֵכcְיִרָצCיִעaeצרeהָר
tְLִאָטיcְִיOִָמףֵרMeנםBאְו.רָתBרֵמ

הָוֲה,יnֵַניִא.רָתBנהֶיְהLֶiִםֶדBקהָרeבְקdיֵלדֵבֱעיֶלאָלCcְיִרְטְציִאcְי"ִר
הָליִכֲאַליeאָרהָיָהLֶרָתBנcְ,ףֵרOִָיאGרָתBנהֶיְהlekְLֶiִיִפֲאאָניֵמָא
לָבֲא.eהeלְכאzֹאlֶָאeריִתBתאGעַמLְַמְדkִ,ףֵרOִָיאָקְוcַרַתzBיLֶpִםֶדBק
הָדBהאGכ"עאָהcְ,ןֹרֲהַאcְתאhַָחֵמהָפיֵרaִNְאֵצBיףיֵלָייִכיֵהcְ,הLֶָק
יֵעaָםBaַcָלeסְפcִ,םיִנְפִלdָמcָסַנְכLֶpִתאhַָחcְהָפיֵרOְַהלַעהLֶֹמןֶהָל
הֶפָיאָבeהםִאאָה,eהְלק"האlֶָא,דiִָמָהeפָרNְםֵהְוהָרeצרaeיִע
.'םzְֶלַכֲאאGַעceַמ'אָרְקdcִיLֵיֵרביִתkְיִכָהe,cְהeלָכֲאאNeLֶHָע
eהיִמeַרְלהֶאְרִנLְaָ"א,cְניִצָמeרַמיֵמְלcְַא'nִiָד'aָכְו,ןָלאָנְמיֵעelָd
LְְעַמzִַמןיqְַאאָקlִיaָאcְַרaִייBןָנָחcִיֵלאָריִבְסdַקְלnָחן(cִסְפeַהלcָיֵוָהם
tְסeלBaְגeפB,cְָחLֵביcָםeָבNָיִמאָדֲחרlְאָת,eסְפִבeלaְםיִלָעcַאָקְו
,ןֹרֲהַאcְתאhַָחֵמאLְzַָהיֵתיְיַמריLַtְִו.הָרeצרaeיִעיֵעָבcְןיִתיִנְתַמיֵנָתָק
cְֹמLֶההBסַנְכִנםִאןֶהָלהָדcָָמdםיִנְפִלLַtִבֲעריeדcִNְפָרeןָלְו,ָה
cָָמdַנnֵןָלָנְמיֵעָבָקיcְִמiַָא.דCָקLֶהֶזלַעה,kֵןָויcְִמqְהָוֲהאָלאָרָב

,ןָלָנְמהָרeצרaeיִעיֵעaָלbeיletִיִפֲאcַ)טedַבֲארaַהaַָרְלeרַמָאָקיאַמ,dָליִריִמbְאָתְכְלִהcְקיqִַמcְואָליִא,הָרeצרaeיִעaְאlֶָאדiִָמףֵרOִָיcְןַניִרְמָא
:אָרָבְסיnֵַנהָרeצרaeיִעיֵעָבcְםיִלָעaְַבeםcַָבe,אeהאָרָבְסדiִָמףֵרOִָיBפeגBaְלeסְפcִיאcַַואlֶָא,הָוLָהָריֵזCbְיִרvָהַמeאָתְכְלִהיִריִמְגאָלcְאָמיֵל

aַwֶֹדLַר.הָתְיָהLִ"יtֵֵריLcְיֵרָדLִמ'tְח"רןֵכְו,'הָמיִנ.eהֶאְרִני"ִרְלcְיֵרָדLלֹכָא'ֵמzֹלְכאeאBָתdaַwBֶדL'.eתְבBתַרkֹיםיִנֲה(cָיֵרL
אָרְקיאַהaְאָיְדֶהaְאָהְו,ת"אְו.םיLִָדָקיLְֵדָקaְןיcִַהאeהְוםיlִַקםיLִָדָקaְאָנָמֲחַריbַlִ,אָמְטִנאָמָלaִLְ:)כ'LֶדwַֹהםBקְמaִ'ִמ

kְְדָקיִביִתLֵָדָקיLִםי,eהְו'רַמָאָקיאַמeַהאcִןי',kְִרָדְדLִןַניaְלָכLַָהְו'):דכליֵעְל(הָעaָNַָרְל,'רaBםיִצֵעתeבְלBֵיְו.הָנLלBרַמcְה'ואָליִאeא
:םיLִָדָקיLְֵדָקאGְו,רLְֵכֶהeעaָאָלcְםיlִַקםיLִָדָקתaBַרְלאָתֲאcַאָניֵמָאהָוֲה'ןיcִַה

רַמְגִנְו
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :בפ

אָמיְיַקcְ,םיִעָלwְַלץeחdָמcָאָצָי,dָמLְtַCcִָנ
,ש"רcְִמןָלאָקְפָנ.ןָלָנְמ,הָפיֵרaִNְןָל
cְאש"ר)א,אָיְנַתBא,רֵמ('aַwֶֹדLaֵָאLzִOָףֵר',
יִלןיֵא.LֶדdaַwBָתָפיֵרLֶOְתאhַָחלַעדnֵיִל
םיLִָדָקיLְֵדָקיֵלeסtְרָאLְ,דַבְלBaִזאlֶָא
Lֶדaַwֹ)]אלָכְו'(ל"ת,ןִיpִַמםיlִַקםיLִָדָקיֵרeמיֵאְו
aֵָאLzִOַָא.'ףֵרLְkְְדָקןַחLֵָדָקיLִָדָק,םיLִםי
,הָפיֵרaִNְ]בLֶדBaַwֹלeסtְלkָאאlֶָא.ןָלָנְמםיlִַק
יLְֵדָקאָנLְאָלְוםיlִַקםיLִָדָקאָנLְאָל
,ןֹרֲהַאcְתאhַָחְו.dָליִריִמְגאָרָמbְ,םיLִָדָק
יֵבcְאpַָתְלe.הָיָהkָCהָיָהLֶהNֲֶעַמםMeִמ)ב
ןeעָטלbeיletִיִפֲארַמָאcְ)גedַבֲארaַהaַָר
.רָתpBִמ'ןBָע''ןBָע'ףיֵלָי.ןָלאָנְמ,הָרeצרaeיִע
,Cָלרַמָא.ןֹרֲהַאcְתאhַָחֵמ'ןBָע''ןBָע'ףַליֵנְו
הָרeצרaeיִעיnֵַנאָנוְוbַיאַהיkִןֹרֲהַאcְתאhַָח
.הָתְיָההָעLָתַאָרBהםָתָהְו,אָיֲעaַתBרBדְל
,הָפיֵרLaִNְֶדֹקְדיֵלeסtְלkָןַניִרְמָאְדאLְzַָה
םיLִָדָקאָנLְאָלְוםיLִָדָקיLְֵדָקcְאָנLְאָל
'ףֵרLzִOֵָאLaֶָדd,'aַwָֹליִריִמbְאָרָמbְ,םיlִַק
.LֶדdaַwָֹתָפיֵרdLֶOְיֵליֵעaִָמאeהַה.יִלהָמְל
LֵאaָלֵכָאֵיאGאֵמָטלָכaְעbִַירLֲֶארaָNַָהְו')ב

dָמcָןָלןBגL,kְֶדֹקְדיֵלeסtְלkָא"דס,Cיִרְטְציִאdיֵפeגְלאeהַה.יִלהָמְל'ףֵרOִָי
לָבֲא,ןיelִחeaְהְנַתיֵלcְ,הָפיֵרNְִבcְהָלְיaַlַהָטֲחLְִנְוdָמcָאָצָיְוdָמLְtַCcִָנְו
אָלאָמיֵאלBחcְןיִדְבeעdיaֵדיִבֲעְתיִאְוליִאBהאָמיֵא,ליִסtְִמיnֵַנןיelִחְבcִאָמְטִנ
zִיaָיֵעNְְסיִתְוהָפיֵרbֵיֵליdaִבְקeאְמְטִנב:ל"מק,הָרeַהaְאםיִלָעBLֶnֵתezְעeaַר
יִזֲחְתיִאcְ,הָקיִרְזרַחַאםיִלָעeaְאְמְטLֶpִתֶקBלֲחַמ,ףֵסBיבַררַמָא:'eכְוןָתָרeצ
aָNָאְמְטִנלָבֲא.הָליִכֲאַלרeaְהָקיִרְזיֵנְפִלםיִלָע,cְיִזֲחְתיִאאָלaָNָהָליִכֲאַלר,
cִַהיֵרְבkִֹילOִָמףֵרiַָההֶז)ד,יֵביִתיֵמ.דkְלָל,kֹלLֶtְסeלBaְגeפBִיOִָמףֵרiָד.aַcָם
eַבaְםיִלָע,zְעeaַצרeתָרBַהתיֵבְלאֵצֵיְוOְיֵנָתָק.הָפיֵרaְםיִלָעceאָיְמcְהַמ,םָד
cָףַא,הָקיִרְזיֵנְפִלםaְֶא.הָקיִרְזיֵנְפִלםיִלָעlָיִאיִאאzְיִאיִכָהרַמzְרַמ,
dיֵלהָוֲהcַ,הָליִכֲאַלרaָNָיִזֲחְתיִאאָלcְ,הָקיִרְזיֵנְפִלםיִלָעeaְאְמְטLֶpִתֶקBלֲחַמג
kִסְפeלBaְגeפB.אְמְטִנלָבֲאeaְהָקיִרְזרַחַאְלםיִלָע,cְיִזֲחְתיִאaָNָהָליִכֲאַלר,cִיֵרְב
רַחַאְלףַא,רַמָאןָנָחBייaִַרְו.הָרeצרaeיִעאָיֲעַבeרֵחַארָבcָתַמֲחֵמBלeסtְלkַֹה
הָקBרaְןaֶי"ר,ןָנָחBייaִַררַמָאd,cְיֵמְעַטְלי"ראָדְזָאְו.תֶקBלֲחַמ]גיnֵַנהָקיִרְז
הָיְמֶחְניaִַר.ןָרָמֲאַדאָה,הָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַר.דָחֶארָבecָרְמָאהָיְמֶחְניaִַרְו
רַמֱאֶנCָכְל,BזהָפְרNְִנתeניִנֲאיֵנtְִמ,רֵמBאהָיְמֶחְניaִַראָיְנַתcְ)ה.איִהיאַמ
.)]דףeרNְzְִנ(רzְַלַאְלףeרNְzְִאיִכְו,אָיְוָההָקיִרְזרַחַאְלkִתeניִנֲאאָהְו.'הlֵֶאkָ')ג

הaַָר

.dָמcָאָצָיןֵכְו:רaָNַָהרezַהאGְו,הָקיִרְזןאkָןיֵאd.cְָמLְtַCcִָנ
cְיאַהֵמ'tְהָמיִנ'cִַנליֵעְלnֵאָקְפָניcְיִמtְַהףַאליִסcָםaִהָאיִצי:
cְןָלאָמיְיַקcְיֵנָהלָכaִNְהָפיֵר.aְַהלָכbְנָאאָרָמeמBןיִאְצaְלָכtְסeיֵל
יֵלeסtְ:הָרָזֲעL.aֶָדaַwֹ:אָרwְִמ,ןָלָנְמe,הָפיֵרOְַהתיֵבְלeאְצֵיםיLִָדָק

Lְָדָק]הרָאLִםי.LֶnְןָתָציִחaְַכLְרeןָת
aָהָרָזֲעcִביִתְכaַָו(ןֶהiִואָרְק('aַרַצֲח
םיlִַקםיLִָדָקיֵרeמיֵאְו,'דֵעBמלֶהֹא
LֶpִלְסְפecִַכְבLְרeחהָתְיָהןָתBהָרָזֲעָהתַמ
ןִיpִַמ,eעaָהָרָטְקַהאָהcְ,]וdָתvָיִחְמ
LֶףַאkְLֶpִלְסְפezְאֵהLָםNְןָתָפיֵר.
eמיֵאטַקְניִכָהְלeםיִר,cְאָמְטיִניִא
aְNָןָרLֶָדָקלLִַקםיlִםיcְלָכֱאֶנaְלָכ
ןַנְתִדkְ,ריִעָהלָכaְיnֵַנןָתָפיֵרNְ,ריִעָה
לַעBאןֶהיֵתBרְצַחBaְתBאןיִפְרNB)ו
bַbBָדָק:ןֶהיֵתLִַקםיlִםי.cְיֵעָבNְהָפיֵר
kְלָלaִLְרָאtְסeחןיִלeִמץheהָאְמ,
יֵנאcְLָ,ףַליֵמְלאkָיֵלהָאְמheִמe,ןָלָנְמ
:רNֲֵעַמeהָמeרְתaִףַאהָלְסָפcְהָאְמeט
ןֹרֲהַאcְתאhַָחְו.dָליִריִמbְאָתְכְלִה
הָפיֵרaָdNְיeLֵרָפְלאָכיִרְטְציִאאָל
aַניִנֲאeָתdeָתָאיִציִבd,ֶאlֲָעַמאNֶהLֶהָיָה
רaָNַָהְו'Cיֵרtָןnַָקְלe.יִעLְzַיִאְדאeה
leיִפֲא:יִלהָמְל'אֵמָטלָכaְעbִַירLֲֶא
tִיbeל.LֶtְסeלBaְגeפB,עָטeיִעןaeר
אָלedַבֲארaַהaַָרcְאpַָתcְאָהְו.הָרeצ
יֵעָבd.cְיֵלאָנְמ:]זאָכיֵהֵמLֵרtְְתיִא
אָמֲעַטcְןָלאָטיtְLִ,הָרeצרaeיִע
ביִתkְ,רָתpBִמ'ןBָע''ןBָע'רַמָגcְםMeִמ
aְיִפbeל)Lַָהְו')זםpֶֶפLאָהBִמתֶלֶכnֶpe
)טיםLָ(רָתBנaְביִתְכe,'אdzִOָָנBֲע
רָתBנaְאָרְקיאַהְו,'אOִָיBנBֲעויָלְכBאְו'
הָרֵזְגaִ).הףcַ(תBתיֵרְכdaִיֵלןַניִמְקBמ
Lָהָו,kְביִת'kִקתֶאיBֶדLיִח'הlֵל',
eְו'ביִתְכNְָפַרzַָהתֶאpBרָתaֵָאLGא
לbeיtִרַמָגְו;'אeהLֶדBקיkִלֵכָאֵי
ףַאBתָרeצרeaַערָבkְרָתBנהַמ,רָתpBִמ
tִיbeיִרָצלCLֶzְעeaַצרeתָרB.ַאְוcְרַמָג
ןֹרֲהַאcְתאhַָחֵמdיֵרְמְגיִלרָתpBִמ
LֶpִNְהָפְרaBaַiBם,cִביִתְכaֵיdַנnֵי
ןBֲעתֶאתאNֵָלםֶכָלןַתָנdָתBאְו',ןBָע
בַטיiִַו'ביִתְכcִ,םֶהָלהָדBההLֶֹמe,'הָדֵעָה
aְויָניֵע':kִיאַהיbַאָנוְו.aֵןאַמְלןי
cְרַמָאaִִמםיִחָבְזtְניִנֲאיֵנeִנתNְהָפְר
aֵןאַמְלןיcְִמרַמָאtְטיֵנeִנהָאְמNְהָפְר,
תַאָרBהְו,הָרeצרaeיִעאָיֲעaַתBרBדְל
LָהָתְיָההָעLֶOְפָרeבְלָהBaַiBם:
LֶOְןָתָפיֵרaַwֶֹדL.LֶvָיִרCְלNָןָפְר
aֲָעַמ)א(:הָרָזֲעNֵחהBל.LֶHרֲהְזִנאe

רָבcָתַמֲחֵמBלeסtְאnַָקאzַpָרַמָאָקcְ.תֶקBלֲחַמ:םיִבָלkְָהeלְכאֹיאLֶH,ןִיַעָהןִמdָזְנָגְל.הָרeבְקdaִָליbְֵסיִתְו:dָתeMָדְקaִהָלְזeהְוהָלlְַחְתִנ,הָאְמְטִנְו
אָנָמֲחַרcְ.הָקיִרְזםֶדBקeאְמְטִנלָבֲא:רLְֵכֶהaְםcַָהתBדBבֲעלNekֲָעַנcְ,םcַָהתַקיִרְזרַחַאםיִלָעaְַהeאְמְטLֶpִןBגkְ,הָרeצרaeיִעיֵעָבeאeהרֵחַא
cַיֵיְחdחַסֶפְלLֵהָקיִרְזתאֵצְמִנ,יִנLֶHאaִל"הְו,םיִלָעְבtְסeלBaְגeפB,cִהָקיִרְזtְסeִיְו,איִההָלOִָמףֵרiָדaְד"י:aַcָם.kְגBַהאָמְטִנןcָאםBִנLְtַC
רָבcָתַמֲחֵמאlֶָאהֶזלeסtְאaָאGמ"מרַבָסאnַָקאpַָתְו,BפeגBaְלeסdtְיֵלביLֵָחcְהָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַרגיֵלtָםָתָה.הָקיִרְזיֵנְפִלתֶקBלֲחַמ:ץֶרָאָל
םיִרָבcְ(ביִתְכcִ,םיLִָדָקaְלBכֱאֶלןיִרeסֲאַוןיִנְנBאeיָהLֶ,ןֹרֲהַאcְתאhַָח.הָפְרNְִנתeניִנֲאיֵנtְִמ:]חתֶקBלֲחַמיnֵַנהָקיִרְזרַחַאְלףַארַמָאןָנָחBייaִַרְו.רֵחַא
לֵכBאיִתיִיָהCַאיֵהְו,ןֵנBאיִנֲאLֶ'הlֵֶאkָיִתBאהָנאֶרְקzִַו'.'הlֵֶאkָ'רַמֱאֶנCָכְל:רNֲֵעnִַמרֶמBחָולַקaְםיLִָדָקeתָאְו,)ז'nֶpeִמיִנBאְביzְִלַכָאאG')וכ
רַמָאְו,הָחְנkַnִתeניִנֲאaַלֵכָאzֵתאhַָחַהףַאLֶרeבָסהָיָהְו,תeניִנֲאaַ'ָהeלְכִאְו'היMִֵאֵמתֶרֶתpBַההָחְנnִַהתֶאeחְק'םֶהָלרֹמאֵלהeַָטְצִנהLֶֹמְל.םיLִָדָק
ןLBְחַנריִעEaִNְְלהֶדBמיִנֲאףַאְו,הָחְנִמdָתBאתיeֵַטְצִנםיִאleִמלLֶיִניִמLְםBיְל,הָעLָיLְֵדָקאיִהBLֶזהָחְנִמaְאlֶָאzְָעַמLָאGאLֶnָןֹרֲהַאBל
]רezָמ[ןָתָליִכֲאַו,םiBַלהָבBח,הָעLָיLְֵדָקםֵהLֶ,'תאhַָחְלםיfִִעריִעeNְחְקרֹמאֵלרaֵַדzְלֵאָרNְִייֵנaְלֶאְו')טאָרְקiִַו(ביִתְכcִםBילLֶריִעNְָו
תאֵמְטLֶpִ,הָפְרNְִנהָאְמeטיֵנtְִמרַמָאְו,םָתָהdָלֲעגיֵלtָהָדeהְייaִַרְו.ןֵנBאְלןיִרeסֲאַו,ןֵהתBרcBיLְֵדָקְואeהח"רריִעBNְזתאhַָחלָבֲא,ןֵנBאְל
aְאBיאַהְו,סֶנ'kֵָאlֶה'cָיֵרLיֵלdַאnַיאcְֹמרַמָאָקLֶןֹרֲהַאְלהLֶnִָמאzBCְרַעַצEtָLְַעzָaָdיֵלרַמָאָקְו,תאֵמְטִנְוdֹמְלןֹרֲהַאLֶהkָCיִנֲאaְיֶניֵעELֶיִנֲא
בָדָנeתֵמleיִפֲאLֶ.איִההָקיִרְזרַחַאְלkִתeניִנֲאאָהְוןַניִסְרָגיִכָה:)חןָתBאהfֶַבְמיִתיִיָהאGהlֵֶאָכְוהlֵֶאkָיִנeאָרְקיֵלָמְלִא,םיLִָדָקיLְֵדָקהfֶַבְמ
אָיְתָאהָרtַָכְלd,cִָדיcִןיִלְכBאְלןַניLִיְיָחאָלתאhַָחleיִאcְ,הָליִכֲאַלBרwָיִעcְחַסֶפְלאָיְמָדאָלתאhַָחC,cְָכaְתֶלֶסְפִנהָקיִרfְַהןיֵאהָקיִרְזיֵנְפִלאeהיִבֲאַו
ןָלאָמיְיַקְו,BמְצַעןֹרֲהַאםִאיkִָהeביִרְקִהםיִטBיְדֶהאG,לlֵיִחדַבָעLֶןֵנBאcְ,הָלְסְפִנְותeניִנֲאaַָהeביִרְקִהLֶיֵנtְִמםִאְו,ןִיeאְרeיָהLֶלֵאָרNְִילkַָאְו
אָמְליcִןֹרֲהַאְלהLֶֹמdיֵלרַמָאָקe',cְביִרְקִהםiBַהןֵה'ןַניLְִרָדְו,).אקףcַ(םיִחָבְזaִןַניִרְמָאיִכָהְו.לֵכBאBניֵאְוןֵנBאביִרְקַמלBדbָןֵהkֹ):גיףcַאָמBי(
aַניִנֲאeְביִרְקַאתzֵיdeְלַסְפzֵיdלַעְוkֵןNְְפַרzֶאםBָתd,ַהןֵה'ןֹרֲהַאל"אiBַהםֵהיִכְו,'םiBביִרְקִהםe,cִלַסְפaְהeניִנֲאeְבַרְקִהיִנֲא,תzִי,cְאָלtָאָלְס
aִניִנֲאיeת,eNְִמהָפיֵרiָיאַוֲהדaְGיִעאaeצרeהָר.eִמcְַררַמָאָקaִייBןָנָחcְַרaִַרְוהָיְמֶחְניaִייBןָנָחaֶןaְרBרְמָאהָקecָל"סאָמְלַא,דָחֶארָבcִלְפeְגzָא
הָיָהאGןֹרֲהַאcְתאhַָחיpe,kִֶלְכאLֶiֹיִמןיֵאLֶיֵנtְִמדiִָמףֵרOִָייִכָהleיִפֲאַו,רLְֵכֶהNeaְֲעַנםcָתBדBבֲעcַ,הָקיִרְזרַחַאְלeאְמְטkְLֶpִףַאןיִתיִנְתַמְד
אlֶָאהLָָרLeaַtְָרtְָתִנאGאGֲה,אָהןָלָנְמיִלאָיLְַקְו,'יאַוֲההָקיִרְזרַחַאְלתeניִנֲאאָהְו'ןֶהaָבֻתkָםיִרָפְסe.ןיִלְכBאdָלeיָהאLֶHאlֶָארֵחַאלeסdtְָל
לָלkְִמ,'יzְִבַרְקִהיִנֲאאGֲהַוeביִרְקִהןֵהיִכְו'ןֹרֲהַאdיֵלרcְַהַמאָקcְִמדBעְו,LeaָdְרtְָתִנאGח"רלLֶתBנaְָרָקלָבֲא,יִניִמLְתBנaְְרָקלLֶתBדBבֲע
cְקBניִנֲאיאַוֲההָקיִרְזםֶדeַרְו]ט:תaָמהBַרףַאףיִסaִייBַנ.יֵסnֵיֵלאָריִבְסיdkְַרaִייBןָנָחaֶןaְרBהָקcִסְפeלaְאָלםיִלָעaָיִעיֵעaeצרeהָר:

kָל

קLְzBיִלכ"א,א"Lְaַָרְלdַמיzֵ.ןֹרֲהַאcְתאhַָחֵמןBָעןBָערַמְגִנְו
ואָלְבcִל"יְו.דiִָמףֵרOִָיcְאָמיֵנ]יאָליnִֵמeלbeיִפcְ'ןBָע'ֵמ

ףיֵלָי):חכףcַ(םיִחָבְזcִיִנLֵקֶרֶפְבcִ,לbeיִפaְןBָעבzְַכיִמְלCיִרְטְציִאיִכָה
aְיִפbeלkָָעתֵרBָעןBִמןpBאָמְטִנלָבֲא:רָתcְיֵתיִאdaְחelִכןיe'.
zֵַמיdַרְלLְaָ"ףיִליֵנ,אkelְהeִמhָאֵמ
,י"ִררֵמBאְו.אָתְכְלִהCיִרָציאnַַאְו
cְהַמא"הMֶpBגֵהaְחelִחיֵוָהןיeאָרְמ
.dיaֵדיִבֲעְתִאלBחהNֲֵעַמeליִאBה]כ
הָמeרzְִמרֶמBחָולַקףַליֵנְו,ת"אְו
cְיֵעָבNְל"יְו.הָפיֵרcְיִאkַָרְפיִמְלאC
רַמאzֹ,םיִרָזְלהָרeסֲאcַהָמeרְתִלהַמ

aְָדָקLִַקםיlִםיcִLְַר.יִרLְaָ"א:

ףַא,eLריtֵ.תֶקBלֲחַמהָקיִרְזרַחַאְל
,אָקְוַדיִאcְ,הָקיִרְזרַחַאְל

aַcָםeַבaְָליֵנָתָקןאַמםיִלָעd:

הָיְמֶחְניaִַרְוהָקBרaְןaֶןָנָחBייaִַר
אָמְליcִת"אְו.דָחֶארָבecָרְמָא

eעָבcְל"סןָנaַָרkְהָיְמֶחְניaִַרםָלBעְל
ףַרLֶpִNְןֹרֲהַאתאhַַחְו,הָרeצרaeיִע
,הָתְיָההָעLָתַאָרBה,תeניִנֲאיֵנtְִמדiִָמ
cַןיִיַדֲעGאtֵֵריLיִעםֶהָלaeצרeהָר,
kִֵריֵפְדLaַweאְו.]לסֵרְטְנBַררֵמLְaָ"א,
cִהַמיִפְלMֶtֵֵריLי"ִרcִאָרָבְסcִסְפeל
aְםיִלָעaָיִעיֵעaeצרeיֵתָא,הָרLַtִרי,
cְאָכָהGאLַiָיCהBתַאָרLָהָתְיָההָע,
cַניִנֲאeיֵוָהתtְסeלaְםיִלָעeִמqְאָרָבaָיֵע
הָעLָתַאָרBהרַמָאָקcְליֵעְלe,הָרeצרaeיִע
:הָפְרNְִנהָאְמeטיֵנtְִמcְרַבָסָקהָתְיָה

הaַָרְו
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