
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְהפםיִחָס.

Gםֶצֶעדָחֶאא,רַמָאָקיִכָה,אLֶiֵLויָלָעkַfַתִי
aָNִָמרaַחeםֶצֶעדָחֶאְו,ץLֶויָלָעןיֵאkַfַתִי
aָNִָמרaַחeֵיְוץLויָלָעkַfַתִיaָNִָמרaִםיִנְפ
aִקְמBםLְםֶצֶעְו')א,אָיְנַתָהְו)א.הָריִבGִתאLְaְרe
ןיֵאLֶםֶצֶעדָחֶאְוַחBמLֶiֶLaBםֶצֶעדָחֶא,'Bב
aBמBַח.eַקְמיִנֲאהָמiֵלְכָאְו')בםיeַהתֶאaָNָר
aַlַַההָלְיfֶה',aַaָNָרLֶלַעbַaֵא.םֶצֶעָהיBניֵאB
םיiֵַקְמיִנֲאהָמe,םֶצֶעָהBCתLֶaְרaַaָNָאlֶָא
,ַחBמaBןיֵאLֶםֶצֶעB',aְבeרLְaְִתאGםֶצֶעְו'
לַאְו,לֵכBאְורֵבLBַחBמLֶiֶLaBםֶצֶעaְלָבֲא
zִַמְתd,LֲֶעאֹבָייֵרֲהNֵת"להֶחְדִיְוה.kְLֶהeא
ןיֵאLֶ,יִנLֵחַסֶפB'aְבeרLְaְִיאGםֶצֶעְו')גרֵמBא
חַסtֶַהתwַֻחלָכkְ')גרַמֱאֶנרָבkְיֵרֲהLֶ,ל"ת
LֶiֶLaBםֶצֶעדָחֶא)ב,רֵמBאיֵוֱה,'BתBאNeֲעַי
רֶבֵא,יֵביִתיֵמ.ַחBמaBןיֵאLֶםֶצֶעדָחֶאְוַחBמ
LֶiָתָצְקִמאָצB,חBֵתCקָמדַעBםLֶnַbִםֶצֶעָלַעי
תַרְמָאיִאְו.CֵתBחְוקֶרtֶַלַעיLֶnַbִדַעףֵלBקְו
)א(LֵיְוהֶזםBקָמaְרaָNָתִיkַfַויָלָעןיֵאLֶרֶבֵא
aְקָמBןיֵארֵחַאםaBִמMeםLְםֶצֶעָהתַריִב,
,CֵתBחְוקֶרtֶַלַעיLֶnַbִדַעףֵלBקcְיִלהָמְל
,רַמָאיaַiֵַא.dיֵרaְְתִנְואzְָרdteיaֵףBלְקִנ
,םָתָהןַנzְ)ג.תיִלeקaְ,רַמָאאָניִבָר;עַקtֶםMeִמ
תֶאןיִאnְַטְמ)אֵמhַָהְו(רָתpBַהְולbeיtִַה]ב[
יֵנtְִמרַמָאדַח,אcְָסִחבַרְואָנeהבַר)ד.םִיַדiַָה
.הepָהkְיֵלֵצֲעיֵנtְִמרַמָאדַחְו,]אהepָהkְיֵדLֲֵח
יֵנְתַמcְןאַמ.רָתpBַאיֵנְתַמרַמe,לbeיtִַאיֵנְתַמרַמ
יֵנְתַמcְןאַמe,הepָהkְיֵדLֲֵחםMeִמ,לbeיtִַא
,תִיkַfַיֵנְתַמרַמ.הepָהkְיֵלֵצֲעםMeִמ,רָתpBַא
eיֵנְתַמרַמkַaֵןאַמ.הָציcְיֵנְתַמkַfַתִי,kְיִאqeרB,
eןאַמcְיֵנְתַמkַaֵהָצי,kְטeתָאְמB.יִאaַהְלאָיְעe,
ןַניִרְמָאיִמ.אBGאהָאְמeטןָנaַָרeרְזbָ,אֵצBי
,dיaֵיֵלveַעיִאְליֵתָאcְ,הָאְמeטeרְזָגcְ]ברָתBנ
dיֵליִקtְַמאָלםִיַדָיaְיֵקteַא,אֵצBילָבֲא
aְגםִיַדָי[,Gרְזָגאeaֵיdַרaָטןָנeא,הָאְמBאָמְליִד
CֵתBח,BתָצְקִמאָצLֶiָרֶבֵא)ה,ש"ת.אָנLְאָל
קֶרtֶַלַעיLֶnַbִדַעףֵלBקְוםֶצֶעָלַעיLֶnַbִדַע
Cיֵתָחיkִ,הָאְמeטןָנaַָרdיeaֵרְזbָא"אְו.CֵתBחְו
תַאְמeט.dיֵלאnֵַטְמָקאָה,יֵוָהיאַמdיֵל
.אָיnְַטְמאָלםיִרָתְסתַאְמeטְו,איִהםיִרָתְס
eאָניִבָרְלcְיִח)ו,רַמָאaeיִחואָלןיִלָכֳאיֵרaeר
,רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,יֵמcָיִתְרtִַמcְןאַמְכeאeה
ןאַמְלאlֶָא.אhַnִֵמאָקְויֵדָדֲהaַעַגָנָקאָה
cְיֵנְתַמkַfַתִי,cְתיֵלaֵיdkַfַתִי.eןאַמcְיֵנְתַמ
kַaֵהָצי,cְתיֵלaֵיdkַaֵַה,ש"ת.הָציnBאיִצ
aְNַרtֶבֲחֵמחַסeבֲחַלהָרeפ"עא,הָרLֶהeא
aְGֲעַתאNֶהָט,הBהָטב,ואָליאַמ.רBסָאְורeר,
cְיBבֲחֵמאֵצeבֲחַלהָרeהָרkְיBחאֵצeיִחְמִלץvָתB
cָיֵמeִמtְיִפֲאַו,ליִסleהָטיֵנָתָקיִכָהBאָמְלַא,ר
Gרְזָגאeַרaָטןָנeהָאְמ.Gהָט,אBרeמezָר,
cְיBבֲחֵמאֵצeבֲחַלהָרeואָלהָרkְיBחאֵצeץ
אָפיֵסיֵנzָאָקאָהְו.ליִסtְִמאָלְויֵמBcָתvָיִחְמִל
רַמָאcְןאַמְלאָמָלaִLְ.ת"לaְהֶזיֵרֲהBלְכBאָה
kַaֵהָצי,cְתיִאaֵיdkַfַתיֵלְותִיaֵיdkַaֵהָצי.
.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,תִיkַfַרַמָאcְןאַמְלאlֶָא
eרְזָגאcְG,ןָלאָיְעaַיִמאָלחַסaַtֶאֵצBיaְגאlֶָא
ןיִזיִרְזהָרeבֲחיֵנaְ)ז,אָמְעַטיאַמ.הָאְמeטןָנaַָר
,ןָלאָיְעaַיִמָקיkִאlֶָא.dיaֵיִריִהְזרָהְזִמeןֵה
aְיBאֵצaַwֳָדLִיאַמ,םי,zֵקיe.eמBאיִצaְNַרtֶחַס
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Gכרַמָאָקיִכָה,אe'.עְלBהָליִכֲאםָלaִקְמBםLְהָריִבaָםֶצֶעדָחֶאְו',ןַניֵע
LֶויָלָעןיֵאkַfַתִיaָNָר'cְויָלָעןיֵא,רַמָאָקיִכָה,רַמָאָקaָNִָמרaַחeֵיְוץL
aְתBכBמBִמַחaִםיִנְפ,eקְמִבBםLְַאְו,הָריִבLְןַניִעְמcַמתַליִכֲאBהָליִכֲאַח
ןַניִרְמָאאָלְו,ַחBמBכBתLֶaְםֶצֶערLַaְֵלרeסָאcְ,אָתeחיִנaְ.אָיְנַתָהְו:איִה
'רaָNַָהתֶאeלְכָאְו'cִהNֲֵעeתיֵל
הָמe:הָריִבcִLְהNֲֶעַתאGתֶאהֶחְדִיְו
רNָָבaְ,'רaָNַָהתֶאeלְכָאְו'םיiֵַקְמיִנֲא
Lֶמלָבֲא.םֶצֶעָהלַעBַחGא,cְיֵלkָא
,תֶלֶחַגיֵדְילַעְויnֵַנַחBמdaְָמְקBאְל
cְיִרְצַמאָלCיֵלdיִמאָרְקlְאָתcְיֵתָא
aָdיֵדיִלzַwָהָל,cִאָמְליtָעַק:Lֶןיֵא
zַמְלeלדBרַמ.LֶHהאeַרְצCַלְלnֵד
.BתָצְקִמאָצLֶiָרֶבֵא:הָריִבLְרqeיִא
.CֵתBח:אֵצiBַהתֶאzBCְחַלCיִרָצְו
דַע:]דר"יֶנֶרְקְניֶא,ביִבָסרaָNַָהתֶא
LֶnַbִקְוםֶצֶעָלַעיBַה.ףֵלaָNָרLֶHא
םLָןיִרaְַחְתLֶnִ.קֶרtֶַלַעיLֶnַbִדַע:אָצָי
LְמָצֲעיֵנBחְו:תBֵתC.ַהתֶאtֶקֶר,
eַמLְיִלCםֶצֶעָהתֶאLֶiָתָצְקִמאָצB,לַכאֹיְו
aָNַָהרpְִקִנ:ףָלְקGףaֵdteְרzָא.
aִקְמBםLְִמ:ביִבָסהָריִבMeםtֶעַק.
LֶnִָיְועַקְפִיאMָרֵבzַַהתַחaָNָר
kְLֶiַkֶקְמלַעהBַהםwִleף:aְקeתיִל.
ַחBמLaBֵיcְדiַָהלLֶ]הל"יֶדְנBדֶר
:הָפיִלְקdיֵלאָיpְַהְמאָל,BכzBִמ
דַח:ןָנaַָרcְִמ.םִיַדiַָהתֶאןיִאnְַטְמ
ןיִדLeֲחLֶ.הepָהkְיֵדLֲֵחםMeִמרַמָא
לַעeרְזbָ,הָביֵאםMeִמןaְָרָקלbֵַפְל
אֵהLֶiְיֵדkְ,םִיַדiַָהתֶאאnֵַטLֶiְלbeיtִַה
עLֶiִbַםֶדBקויָדָיליaְִטַהְלCיִרָצהֶז
aַwBֶדL,חיִרְטַיְוeהe:ִמרַמָאדַחְוMeם
תַליִכֲאaַםיִלvְַעְתnִַה.הָנeהkְיֵלֵצֲע
יֵדkְרָתpBַהלַעהָאְמeטeרְזbָ,םיLִָדָק
אָמֲעַט.יֵנְתַמרַמ:םֶהיֵלֲעBחיִרְטַהְל
יֵנְתַמרַמe.לbeיtִַא,יֵדLֲֵח,dיֵדיִד
רַמ:רָתpBַא,יֵלֵצֲע,dיֵדיcִאָמֲעַט
רeזbְתִיfַַכaְ,רָתBנןיaֵלbeיtִןיaֵ.יֵנְתַמ
רeעיB.kְLִרqeיִאe:kְאhַnְיִלcְןָנaַָר
ויָלָעביiַָחאeהBLֶתָליִכֲארqeיִא
aְַכfַתִי:kְטeתָאְמB.kְLִעיeטרeתַאְמ
אָקאָה:הָציaֵַכaְאָתיְיַרBאcְםיִלָכֳא
אֵצBילBLֶעbַָמתַמֲחֵמיִמיִנtְ.יhַnֵיִמ
תיaֵתַאְמeטיLַpְֵמB:eלרeaָחְמַה
תיaֵרaeיִחעbַַמלkָ.איִהםיִרָתqְַה
.הֶאְרִנBעbַָמםBקְמןיֵאLֶ,םיִרָתqְַה
ןָלאָקְפָנםיִרָתqְַהתיaֵתַאְמeטְו
aְַמqִֶנתֶכcָהcְַטיְמאָלnְויָדָיְו'ִמאָי
GאLָףַטaַnָםִי',aְיקֶרֶפBדאֵצBןֶפ
)cַגמף.(,cְהָעיִגְנןַניֵעָבaַiָםִיַד,Lֶןֵה
aְלָגeי:eאָניִבָרְלcְרַמָא.aְקֶרֶפaְהָמֵה
,רaeיִחעbַַמיaֵַגְל).געףcַ(הMַָקְמַה
cְםיִלָכֳאkְןאַמcְִמtַמָדיִתְרeיֵוָהאָלְו
:יֵרwְיִמםיִרָתqְַהתיaֵעbַַמאָלְו,רaeיִח
cְתיֵלaֵיdkַfַתִי.aְאBתBתָצְק:Lֶiָואָצ[

Lֵרָפְמ)חdיnֵַקְל.הָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמ
GֲעַתאNֶהcִיֵליd:הָטואָליאַמBר.
אֵצBירָאkִLְ,לBכֱאֶל.רeסָאְו:אnֵַטlְִמ
םBקְמחַסtֶתvַיִחְמcִ,הvָיִחnְַלץeח
:רBהָטיֵנָתָקיִכָהleיִפֲאַו,איִהBתָליִכֲא
Gהָט,אBרeמezָר.cְאָלtְסeילBאֵצ
הvָיִחnְַלץeחאֵצBילָבֲא,dיaֵתיִא
הֶזיֵרֲה:אnֵַטְמCcִָלאָמיֵאםָלBעְל
aְGֲעַתאNֶה.kִרַמָאְד°aְקֶרֶפkָלLָהָע
לkָ]ז'םֵהLֶדֹקיkִלֵכָאֵיאG').דכליֵעְל(
LֶaַwֶֹדLtָסeלaַָהאkָתeיִלבzֵןGא
ביLֵָחאֵצBיאָמְלַא,BתָליִכֲאלַעהNֲֶעַת
אָמָלaִLְ:רBהָטיֵנָתָקיִכָהleיִפֲאַו,dיֵל
,הָציkַaֵרָתBנְולbeיtִַאיֵנְתַמcְ.ןאַמְל
,אֵצiBַאיnֵַנהָאְמeטרeזְגcִיֵצeרָתְליֵצָמ
:הָציkַaֵאkָיֵלְדaִרBהָטיֵנָתָקcְיאַהְו
BלְכBאָה'יֵנָתָקcְִמ.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ
aְGֲעַתאNִֶמ'הkְלָלcְיִאkָאkַfַןֵהןיִזיִרְז:תִי.LֶiֵLַרaִםי,eִמהֶזתֶאהֶזםיִזְרָזְמlְהBיִרְטְציִאאָלְו,איִצCמְחַאְלeהיְיַלֲעיֵרeLֶHבָיאBאeהָאיִצְייֵדיִל:
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ריkְִזַמאָכָה.ַחBמaBןיֵאLֶםֶצֶעדָחֶאְוַחBמLֶiֵLaBםֶצֶעדָחֶא
LֶניֵאBtָLeקטBןֵכְו.םֶדaְחַהקֶרֶפBמָבְי(ץֵלBאמת.(kַָהלpָLִםי

GִיאpָNְאeדַעLְלLָָדֳחהLִדָחֶא,םיaְתeלBנָמְלַאדָחֶאְותBכ]חתe',zָאָנ
יֵאָקBא,אzְָגeלtְאkָיִאcְאָכיֵהְו.טBtָLeניֵאLֶתBלeתaְאLָיֵרaְיnֵַנ

,םֶדBקטtָLeריkְִזַהְלCֶרcֶ,אָרwְַא
kְאֹרְדאיִהַהLַהMָהָנ)cַטכף:(cִןַנְת
ןָנָחBיןaַָרןיִקְתִהאGרָזָעְלֶאיaִַררַמָא
aֶַזןkַיאLֶiְהezBֶאןיִעְקlָאaְהֶנְבַי,
BמkְרַמBלe',kְכהֶנְבַידָחֶאBלeרְמָא
LֶtָLeְלטELֶzBםיִעְקaְהֶנְבַי,kָCkָל
ףcַ(אnַָקאָבָבaְןֵכְו.ד"בLֶiֵLםBקָמ
יֵאָקcְ,הָרָעְמeַחיLִדָחֶארaBדָחֶא):נ
).גמףcַ(הָטBסaְןֵכְו.רaBביִתְכcִאָרwְַא
ןֵכְו.'eכַחֵקlBַהדָחֶאְוהֶנaBַהדָחֶא
aְסְדק"פekָה)cַכף.(bַaֵתַחַאיbְדBהָל
רֵמBאאeהkְLֶ:)ט'eכהpַָטְקתַחַאְו
]ט.'eכיִנLֵחַסֶפB'aְבeרLְaְִיאGםֶצֶעְו'

aְקֶרֶפcַַחםhָתאaִםיִחָבְז)cַףיֵלָי):זצף
,םיLִָדָקaְת"להֶחcBהNֲֵעןיֵאcְאָכָהֵמ
אGםֶצֶעְו'חַסtֶיbַaֵאָנָמֲחַרבַתָכcְִמ
,pָdיִמףיֵלָייִכיֵה,הLֶָקְו.'BבeרLְaְִת
אָה,אָכָהאָרְקCיִרָציnֵַניאnַַאְו
aְיִעcָאָנcְִמאָלואָלרַקֲעיִמwַiַםי
אָכָהcְ,א"LְaַָרְלהLֶָקדBעְו.)יהNֲֵע
,אzְָרַמbeיֵדְילַעםֶהיֵנLְםיiֵַקְלרLְָפֶא
cְַהyֹBףֵרaַמָצֲעBןיֵאתaBִמMeםLְתַריִב
לBכָיcְאָכיֵהcְ)לןָלאָמיְיַקְו,)כםֶצֶע
יֵחָדְוהNֲֵעיֵתָאאָלםֶהיֵנLְםיiֵַקְל
)ב(,א"Lְaַָרְלםיiִַחeניaֵַרץֵריֵתְו.ת"ל
cִאָבָרְלLֶtֵֵריLליֵעְלaְגeְרַמzָאcְסָאeר

:ריLַtִיֵתָא,םיLִָדָקדֵסְפֶהםMeִמ

Bמkְת"אְו.הָנeהkְיֵדLֲֵחםMeִמ
תNBֲעַלeLeחָיאGןֵכ

aְטeל"י°.הָאְמcְְרִלףַאLָאָריִמֲחםיִע
).גכףcַ(אָמBיaְןַניִרְמָאְדkִ,הָאְמeטeהְל
םיִלkֵתַרֳהָטןֶהיֵלֲעהָרeמֲחELְֶדnֶַלְל

:)מםיִמcָתeכיִפMְִמרֵתBי

.איִהםיִרָתqְַהתיaֵתַאְמeט
יaִַרְלחַניִתָה,ת"אְו

,dיֵלֲעגיֵלָפcְריִאֵמיaִַרְלאlֶָא,יֵסBי
eָליֵתיְיַמdaְקֶרֶפaְַקְמַההָמֵהMָח(הelִןי
אkָיִאיאַמ,אnֵַטְמdcִיֵלתיִאcְ):בע
יֵסBייaִַרkְןָלאָמיְיַקcְל"יְו.רַמיֵמְל

:)נריִאֵמיaִַריaֵַגְל

eאָניִבָרְלcְיִחרַמָאaeןיִלָכֳאיֵר
kְןאַמcְִמtַכיִתְרe'.

אkָיִאcְד"סcְןָויkֵ,אָניִבָראaְG,ת"אְו
LִעיeַטְלרneיֵיaַnֶהLֶiָחַלאָצeהָוֲה,ץ
הָמֵהaְקֶרֶפaְןַניִקqְַמcְ,יֵיLeְקַאְליֵצָמ
LלaְLָיֵסBייaִַרהֶדBמcְ)םLָ(הMַָקְמַה
תַעLְִבcְ,לBדbָדֶגaִֶמתBאaַָהLלLָלַע
tְיִרLָתBַקְמויִבָאֵמaֵטלeויִבָאֵמהָאְמ,
dָמeקBאְלאkָיִאcְ,ל"יְו.אָכָהנ"הְו
aְיִנzָזBתaְלָכkְֹמןֵכְו.ןָחLַpֵיaְקֶרֶפ
לcְָלeדְמַהרֶבֵאיbַaֵ):וטתBתיֵרB)kְלeרְמָא
aָהָטםָדָאBהיִמ.רeאָכָהkֵןָויLֶניֵאB
,םֶצֶעָהתBביִבְסCֵתBחאlֶָאםֶצֶעָהCֵתBח
)עיִמְלeLַרְיַבe.)סBחkֹלָכaְזיzִַהְללBכָיBניֵא

:טַעְמטַעְמCaִיִלLְַמCeֵתBחaְיֵקBמ

cִבֲחיֵנְבeןֵהןיִזיִרְזהָר,kִי
.םיLִָדָקְדאֵצBיןָלאָיְעaַיִמָק

ןיִבeריֵע(ןיlִיִפzְאֵצnBַהקֶרֶפְבcִ,ת"אְו
םיִנֲהkֹרַמָאָקcְ,אָכtְיִאעַמLְַמ).גק
ןיִזיִרְזהָרeבֲחיֵנaְ,ןַניִרְמָאןֵהןיִזיִרְז
,יֵמָדאָלcְי"ִרץֵריֵתְו.ןַניִרְמָאאָלןֵה
cְַגaֵיaְבֲחיֵנeהָרLָיֵיCיֵפְטרַזְגיִמְל
Lֶnַָחְיאzִֶמהlְַגaֵיkֹםיִנֲה,cְיִמאָהlְאָת
יִדיִמaְלָבֲא,לָלkְחַסtֶַלאָכיְיLָאָל
cְLָיֵיCַלtֶחַסkְגBיןBןיִזיִרְז,אֵצaְיֵנ

:םיִנֲהkִֹמרֵתBיהָרeבֲחַה
הָאָצBה
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :הפ

איִצBתאG')א,אָיְנַתcְ.ןִיpִַמהָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמא
תִיaִַמאlֶָאיִלןיֵא,'הָצeחרaָNַָהןִמתִיaַַהןִמ
,'הָצeח'ל"ת,ןִיpִַמהָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמ,תִיַבְל
חַסtֶרaְNַאיִצnBַהב,יnִַאר"א.Bתָליִכֲאַלץeח
הָאָצBה,ַחיLֶiַpִדַעביiַָחBניֵאהָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמ
kְביִתaֵיdkְLַaָהַמ,תLַaָדַעתcְהָריִקֲעדֵבָע
.הָחpַָהְוהָריִקֲעדֵבָעcְדַענ"הףַא,הָחpַָהְו
ןָתBאםיִלְבBסeיָהג)א,לnַָמרaַאaַָאיaִַרביִתֵמ
aְמBטBאִרָה,תLBאְצָיםיִנeחeחְלץBהָרָזֲעָהתַמ
ןיִאnְַטְמםיִנLBאִרָה,eאְצָיאGםיִנBרֲחַאָהְו
aְרֲחַאָהְוםיִדָגBַטְמןיֵאםיִנnְןיִאaְאָהְו;םיִדָג
,dָלקֵרָפְמאeהְוdָלביִתBמאeה.חָנאָל
aְרֶבֵאד'ינתמ:ןיִרָרְגִנLֶiָתָצְקִמאָצB,חBֵתC
קֶרtֶַלַעיLֶnַbִדַעףֵלBקְוםֶצֶעָלַעיLֶnַbִדַע
aBןיֵאLֶ,ץיִפaַwBץֵצBקןיcָLְִקneַבC.eֵתBחְו
,םיִנְפִלְוףַגֲאָהןִמ.םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמ
kְחַלְוףַגֲאָהןִמה.םיִנְפִלeץ,kְחַלeַחַה)ב.ץlBנBת
הָדeהְיבַררַמָא'מג:םיִנְפִלkְ,הָמBחַהיִבBעְו
,ל"בירְדאָגיִלְפe.הlִָפְתִלןֵכְוו,בַררַמָא
לLֶהvָיִחְמleיִפֲאז,יִוֵלןaֶַעBLֻהְיר"אcְ)ג
aַָניֵאלֶזְרdתֶקֶסְפַמaִֵיןיNְםֶהיִבֲאַללֵאָר
LֶaַMָאָה.םִיַמbeַקאָפLְףַגֲאָהןִמתַרְמָא,אָי
;ץeחַלBkְמְצַעףַגֲאאָה,םיִנְפִלkְםיִנְפִלְו
אָה,ץeחַלkְץeחַלְוףַגֲאָהןִמ,אָפיֵסאָמיֵא
יֵרֲעaְLַןאkָ,אָיLְַקאָל.םיִנְפִלBkְמְצַעףַגֲא
יaִַררַמָאcְ.םִיַלeLָרְייֵרֲעaְLַןאkָ,הָרָזֲע
Lְמeלֵאaִַמ,קָחְצִיבַררtְהָמיֵנGַקְתִנאcְLe
LַרְייֵרֲעeLִָמ,םִיַלtְיֵנLֶnְצBיִגְמןיִעָרpִןיzְַחzֵןֶהי
aַַחnִָמהtְַחַהיֵנnָהeַבbְLִָמםיִמtְַהיֵנbְLָםיִמ.
הָמיֵנtְִמ,קָחְצִיבַררaַלֵאeמLְיaִַררַמָאְו
GַקְתִנאcְLָהLִַנרַעwָנBִמ)ד,רtְחיֵנLֶnְצBןיִעָר
תBנlBַחַה:םָדָיתBנBהaְןיִסיִנְכַמeםLָןיִדְמBע
תiBִלֲעַוןיbַbִט°,בַררַמָא:'eכְוהָמBחַהיִבBעְו
GַקְתִנאcְLe.ִמבַררַמָאָהְו,יִניִאMeַרםaִי
.אָרbָיִאעַקtָאָליlֵַהְואָחְסtִאָתיֵזkְ,איiִָח

יאַמ

:דָחֶאתִיַבaְםיִחָסtְיֵנLְלLֶהָרeבֲח.ןָלאָנְמהָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמ
,הָצeחןB:zֵתָליִכֲאתַרeבֲחַלץeחףַליֵמְל,אeהאָריzִַיאָרְק.'הָצeח'
dיֵלדֵבָעcְ:תֶרֶחַאָההָרeבֲחםBקְמaִ.ַחיLֶiַpִדַע:'ןzֵ'ןַניִסְרָגאָל
אGַחיLֶiַpִדַעcְ,הָחָנֲהַוהָריִקֲעןַניֵעָבcְתkְLַaָ.הָחָנֲהַוהָריִקֲע

יֵבieִחלָכְותLַaָיaֵַגְו,הָכאָלְמהָרְמְגִנ
תֶאהBNֶעd',aְָתNBֲעaַ'ביִתkְתאhַָח
kelָdְוGאaְעBNֶָתָצְקִמהd)Lַaָתcַף

תאhַָחרaַואָלcְג"עאיnֵַניאַהְו,):בצ
eיָה:ןַניֵעaָםָתָהיkִהָאָצBה,אeה
םיִפָרpִNְַהםיִרtָ.תBטBמaְםָתBאןיִלְבBס
kְגBןtַרeNְכ"הויריִעeםֵלְעֶהרַפ
cָרָבeרַפkָֹמןֵהLִַהַחיpִNְחןיִפָרeץ
אָמBירֶדֵסaְןַניִפְלָיְו,תBנֲחַמLלLְָל
aְקֶרֶפLְיֵנNְיֵריִע)cַַהְל,).חסףlָן
aִLְרָאtַָהםיִרpִNְַאןיִפָרzָנהBןֵת
םיִרkִteַהםBיaְןאָכְותBנֲחַמLלLָםֶהָל
,הiִָמְתaִ,תַחַאהֶנֲחַמםֶהָלןֵתBנהzַָא
cִי'ביִתְכBחִמלֶאאיִצeַלץnַהֶנֲח
ןָויCkֵָלרַמBלאlֶָא,Bגְו]א'ףַרNְָו
Lֶiָאְצeחeַטְמתַחַאהֶנֲחַמְלץnֵאaְםיִדָג,
cְאָהkְַהְו'ביִתOBאףֵרBַכְיםָתaֵס
aְאָמְלַא,'ויָדָגkְLֶiBהָרָזֲעָהןִמןיִאְצ
ג"עאְודiִָמםֶהיֵלֲעLֶםיִדָגaְאnֵַטְמ
cְGהאָכָהְו,חָנאBהָאָצkְאָביִת,cִביִתְכ
.ןיִרָרְגִנaְ:רֵמBגְו'רtַָהתֶאאיִצBהְו'
:הָחpַָהאkָיִאcְ,עַקְרַקיbַaֵלַע
.םֶצֶעָלַעיLֶnַbִדַעCֵתBח'ינתמ
kִיֵרָפְדLִהליֵעְלתי(:eַבneְקcָLִםי.aִLְרָא
.ץֵצBק:רֶבֵאתָצְקִמןֶהֵמאָצLֶiָםיLִָדָק
םיִנְפִלְוףַגֲאָהןִמ:ץיִפBקaְאֵצiBַהתֶא
kְיֵרָקףַגֲא.םיִנְפִלkָקְמלBתַפָגֲהם
םLLֵָקBנְוףֵפBחאeהLֶתֶלcֶַה
kְLֶqBרְגB,cְניְיַהeִמOְַהתַפtְתיִמיִנ
LֶעלBַהיִבtֶקְמדַעחַתBַהםpְיִקLָה
LֶwBַרןיִרaַ"םיִנְפִלְוףַגֲאָהןִמ:]בץ.
cְניְיַהezBCַמריִעָהnָL,kְםיִנְפִל,
ףַגֲאָהןִמ:םיlִַקםיLִָדָקםLָןיִלְכBאְו
.הLָיִקpְַהםBקְמeניְיַהcְ.ץeחַלkְץeחַלְו
יִאאLְzַָהןַניִעְדָיאָלBמְצַעףַגֲאַו
kְיִאםיִנְפִלkְחַלeץ,eַבbְֵרָפְמאָרָמL
,םִיַלeLָרְיתַמBחLֶaְ.תBנlBַחַה:dיֵל
.םיִנְפִלd,kְַבaַbBהָמBחַהLאֹריִבBעְו
ןָרָמֲאאָלםיִרָעMְַהיִבBעְבcִג"עאְו
אָרָמaַbְאָמֲעַטLֵרָפְמִדkְםָתָה,יִכָה
.הlִָפְתִלןֵכְו'מג:םיִעָרBצְמַהיֵנtְִמ
ףֵרָטְצִמםיִנְפִלְוףַגֲאָהןִמדֵמBעָה

ןיֵאLֶ.תֶקֶסְפַמdָניֵא:ףֵרָטְצִמןיֵאחַתtֶַלץeחדֵמBעָהְו,הָרNֲָעַל
ףַגֲא:ויָנָפְלהָמיִתְסןיֵאְו,ויָנָפְלַעeדָיְויeלbָלkַֹהLֶ,םBקnַָהיֵנְפִלקֵסְפֶה
Bמְצַעףַגֲא.םִיַלeLָרְייֵרֲעLַ:םיִנְפִלְוהLָיִקpְַהןִמרַעMַַהיִבBע.Bמְצַע
kְחַלeץ,LֶHַקְתִנאcֵLןיָיְבָע:Lַַקְתִנ.הָרָזֲעיֵרֲעcֵLןיָיְבָעaִדְקeMַת
רeqַחְמBדBעaְםLָדֵמBעLֶעָרBצnְַהיֵנtְִמ,רBנָקיִנרַעMִַמץeח,הָרָזֲע
kִteםיִרeִמסיִנְכַמMָםaְהBנBצְמ]ג.הָרָזֲעָלויָתBִמעָרLְzַlֵחַחeְלץLָלL
הcְLַָקְתִנאGהָמיֵנtְִמ:).זסליֵעְל(םיִרָבְדleֵאaְןַניִרְמָאְדkִתBנֲחַמ
LַנָקיִנרַעBר.aִדְקeMַהְו,הָרָזֲעתeאLַַהרַעnִתיִחָרְזLֶהָרָזֲעל:
לַבָטְוחlִַגְואtֵַרְתLֶpִרַחַאְל,BרְפָסיֵמיִלהָנBמLְםBיaְ.םLָןיִדְמBע
תBחָנְמ(ץֵמwBַהaְאָיְנַתְו,םיִרkִteרeqַחְמpeֶדBעְו,יִעיִבLBaַMְְמLִביִרֱעֶהְו
דBע'ֵמןָלאָקְפָנְו,תֵרLBkְָנָעהָרָזֲעָלסַנְכLֶpִםיִרkִteרeqַחְמ).זכ
leִאLֶ,םLָָאָהםcִַמןֶהיֵלֲעתֵתָלהָרָזֲעָלםMִָמויָדָיסיִנְכַמBaB',eתָאְמeט
LBְנָעְל)והָאיdaִָמLְואָלתָצְקִמaְהָאיִבe,אֵצBיaְלָסְפִנהָיָהץeחַלBאיִצBמ
רֵהַטְמַהןֵהkַֹהדיִמֱעֶהְו'איִהבeתkַָהתַריֵזְגe,הָאיdaִָמLְיnֵַניִא,kָCלַע
.cְLeַקְתִנאGתiBִלֲעַוןיbַbִ:)דיאָרְקiִַו('Bגְו''היֵנְפִלרֵהhַיnִַהLיִאָהתֶא
aֵןיbַbֵרְייeLָםִיַלaִדְקeMַרְיתeLָָדָקְלםִיַלLִַקםיlִםי,aֵןיbַbִֵליLְכBת
.אָחְסtִאָתיֵזkְ:םיLִָדָקיLְֵדָקתeMַדְקִלהָרָזֲעתeMַדְקaִהָרָזֲעָה
דָחֶאלָכְלַעיbִַמחַסtֶַההָיָהאLֶHדַע,ןיִנְמִנeיָהתBלBדbְתBרeבֲח
kִםִאיkַfַַהןִמתִיtֶַהְו:חַסlֵאָליtָיִאעַקbָקְל.אָרBמֲהלelַמָהֶהתBן
לַעלlֵַהַהםיִרְמBאeיָהLֶ,םיִעaַwְְתִמןיbַbִַהleיִאkְןיִמcBלlֵַהַהֵמ
:BתָליִכֲאלַעלlֵַהןeעָטןLBאִרָה).הצףcַ(ןnַָקְלןַנְתִדkְ,חַסtֶַה
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eניְיַהְו,'BמBקnְִמLיִאאֵצֵילַא',eLריtֵ.תdkְLַaָיaֵביִתkְהָאָצBה
ןיִמeחzְד"מְלleיִפֲאַו.ןָנaַָרcְםיִמeחzְאָהcְ,איִצBילַא

cְאBניְיַה,אָתיְיַרeִמcְLַpְִויGאkָילַא'בַתBיֵדיִדְללָבֲא,'איִצdַנnֵאָרְקי
aְהBיֵריְיַמהָאָצkִַמְדLְסעַמBריֵעְדק"פףeןיִב)cַזיף:(,cְַריֵנָתaִִחיiָאי
,eLריtֵ,הָרzBרַבcְןיִמeחzְלַעןיִקBל
תַרָהְזַאְלןzַיLֶpִואָל,Cיֵרָפe;'אֵצֵילַא'ֵמ
הָאָצBהְלcִעַמLְַמ,אeהד"בתַתיִמ
קֵרfBַהLיֵרְבcִ,ת"אְו.אָתֲאיnֵַנ
)Lַaָוצת:(cָיֵרLהBַו'ִמהָאָצiִkָםָעָהאֵל
דַחCיִרְטְציִאcְ,י"ִררֵמBאְו.'איִבָהֵמ
לַעַבְדהָאָצBהְלדַחְויִנָעְדהָאָצBהְל
הָעeרbְהָכאָלְמהָאָצBהcְםMeִמe,תִיaַַה
יִכָהְלe,eהיְיַוְרַתaְבzְַכיִמְלCיִרְטְציִאאיִה
תLַaָתֶכqֶַמLיֵרaְיnֵַנeהְלביLֵָח
)cַבף.(aְְרַתzֵיִפְל,יLֶkְתeבBתaִLְיֵנ
,eהיִניאַמתBבָאקיqִַמe,תBאָרְקִמ

:)זןָיוְוָהיzְֵרzַתBאיִצְי,תBאיִצְי

aְא.ןיִרָרְגִנBי"ִררֵמcְואָלcַאָקְו
ezBCיְהLֶiִאlֶָא,ןיִרָרְגִנ

LְלLַָלהwַעַקְר,cַיִפֲאleַרְלaָחןָנ(cְע"ר
cְהְלתיֵלeלְקeהָטkְמBLֶהepְהָחcָאָיְמ
aְזBקֵר,aְריִבֲעַמzBCLְלLָמהBדe,
cְןַניִרְמָאיִכָהaְַהnBןִיַיאיִצ)Lָםcַפף.(,
dָחיpִִהְותֶרֶגBרbְיִצֲחאיִצBהאָבָררַמָא
ָהיֶלָעCֶרcֶתֶרֶחַאיִצֲחאיִצBהְורַזָחְו
zBCאָבָררַמָאאָהְוCיֵרָפe,ביiַָח
LְלLַָרְלהaָיִרָצןָנCַהpָלַעהָחbַaֵי
קֵרBזaְןאkָ,אָיLְַקאָליLַpְֵמe,eהMֶַמ
kָןאaְואָלְו.ריִבֲעַמcַםָתָהטַקָנאָקְו
'cֶֶרCָהיֶלָע',cְהeַהאcִןיLֶHאcֶֶרC
Cֶרcֶ'טַקָנאlֶָא,)טהLָלzBCLְָהיֶלָע
zBCאֵהCLֶiְיִרָצאGאLְzַָהcְ'ָהיֶלָע
LְלLָקַר,הLֶiְאֵהzBCLְלLָה
יkַzִַא,רַמאzֹםִאְו.ביiַַחיִמ]דתֶרֶגBרְגִד
אָלתaְLַaָאָה,אnֵַטְמםיִנLBאִרCַאיֵה
דֶגֶאְוליִאBההֶזןָיְנִעkְהָאָצBהאָיְוָה
חַכBמְדkִ,םיִנְפLֶaִםיִנBרֲחַאָהדַיaְרtַָה
aְַהnַַעיִנְצ)Lָםcַל"יְו.):אצףcְאָכָה
.הָרָזֲעָהתַמBחְלץeחרtַָהלLֶkָיֵריְיַמ
יִלkְדֶגֶאםָתָהרַמָאcְןאַמְלleיִפֲאַו
Lְיֵמdמ"נה,דֶגֶאkְיִלLֶiֵLלBzBC,
cְניֵאBַחiָהםִאביBתָצְקִמאיִצB,Lֶי"ע
,םיִנְפaִִמBאיִבֲהַללBכָיםיִנְפMֶaִהַמ
םיִלBכְיeיָהאGטnBַהתַכיLְִמי"עלָבֲא

:)י]הBלְצֶאBאיִבֲהַלםיִנBרֲחַאָה
ןַיְנִעְלסֵרְטְנLaַweֵריtֵ.הlִָפְתִלןֵכְו

אָיְגeסעַמLְַמ))כ:חלףcַהָטBס(ןיִרָמֱאֶנleֵאְבcִ,הֶאְרִנןיֵאְו.ףeריֵצ
dָניֵאלֶזְרaַלLֶהvָיִחְמleיִפֲארַמָאcְיִוֵלןaֶַעBLֻהְייaִַרkְהָכָלֲהcַאָרָמְגִד
הvָיִחְמcִאָרָמְגcִאָמָתְסעַמLְַמ):בצןיִבeריֵע(תbַbBלkָקֶרֶפְבe,תֶקֶסְפַמ
.ןיִפְרָטְצִמןיֵאהָלBדaַbְדָחֶאְוהpַָטaַwְהָעzִLְרַמָאָקcְ,ףeריֵצְלתֶקֶסְפַמ
eןַיְנִעְלLBרָפeיִגְמlַָנהnֵֵרָפְלתיֵצָמאָליL,cִןַנְתaְאָיְדֶהaְאָרקֶרֶפeהe
BתיaֵהָיָהBLֶאתֶסֶנkְַהתיaֵיֵרBחֲארֵבBעהָיָה)םLְָו:זכףcַה"ר(ד"ב
.אָצָיaBִלןוkִeֵםִא,הlָיִגְמBארָפLBלBקעַמLְָו,תֶסֶנkְַהתיֵבְלeCמָס
אaַָרdיֵמLְאֵהיִוהeMָדְקדיִחָיתBנֲעַלןַיְנִעְליֵריְיַמאָכָהcְי"ִרְלהֶאְרִנְו
יֵוָהcְןָויkֵתֶקֶסְפַמהָדeהְיבַרְלe,ל"בירְלתֶקֶסְפַמהvָיִחְמןיֵאC,cְַרָבְמ
cָרָבLֶvָיִרCֲעNָיִכיֵהיִכְו,הָרcְחיֵדְיקיֵפָנאָלףֵרָטְצִמאָלBלָבֲא,הָב

LBאָלרָפaֲָעיֵעNָהָר:

GַקְתִנאcְLָהLַנָקיִנרַעBםִא,ת"אְו.רkֵןaְLַהָרָזֲעיֵרֲעbeָפd
ןיִתיִנְתַמcְל"יְו.םיִרָעLְרָאaִLְןאkָרBנָקיִנרַעaְLַןאkָ,גBלְפיִל

aַtֶיֵאָקחַסLֶניֵאBֶאלָסְפִנlָחאeחְלץBרְיתַמeLָםִיַל:
יִגיִלtְ):וטףcַ(תBעeבcִLְב"פaְ]ו.םיִנְפִלkְהָמBחַהיִבBעְותBנlBַחַה

kֵַהְמדַציlְםיִכLְzֵיzBדBתLֶיָהeַקְמcְLִןיaָדַח,םֶה
eיָהםיִנְפaִִמcְםָתָהעַמLְַמ.BזרַחַאBזרַמָאדַחְו,BזדֶגֶנBkְזרַמָא
תיִמיִנtְיִכָהְלeטְמַאBזרַחַאBזרַמָאcְןאַמְלאָמָלCaִLְיֵרָפcְ,ןיִכlְַהְמ
ץeחaִַמיִאְו,'eכרַמָאcְןאַמְלאlֶָא,הָנLBאִרהLְָדָקרָבLֶkְ,תֶלֶכֱאֶנ
רַמָאָקcְאָהְו.הָמBחַלץeחהָנLBאִרהLְָדָקcְרַמָאָקיִכיֵהןיִכlְַהְמeיָה
ג"עא,הָמBחַלהָבְרָקְמCcִַהתיִמיִנB,tְזדֶגֶנBkְזרַמָאcְןאַמְלםָתָה
cְִמaִיָהםיִנְפeַהְמlְָליֵרָקםיִכdtְתיִמיִנLֶחדַצְלאיִהeרְיץeLִָמ,םִיַלtְיֵנ
Lֶהָתְיָהaֵזד"בןי[eחַהןיֵבBַניִא.הָמnֵיcִחְלהָבְרָקְמBרָזֲעתַמBאָהְו.רַמָאָקתcְאָכָהיֵנָתָקLֶpִַקְתcְLָעהBחַהיִבBַה,הָמwִיceLהָיָהzָלeיaְתַעַד
:cֵLַקְלCeֵליֵלםיִלBכְייאcַַוםLְָלcִ,ריLַtִיֵתָא,אָרLeרַבaְהָמBחַהיִבBעאָרָמaַbְןַניִקqְַמcְןאַמְליnֵַניִא.תBנlBַחְוהָמBחַהיִבBעריLַtִהLְָדָקְוד"ב
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