
.גצםיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ

,הBNֶעBניֵאְותNBֲעַלBדָיaְקLֶqִtֵאֵמhָהַמ
תNBֲעַלBדָיaְקLֶqִtֵיnֵַנהָקBחְרCֶרcֶףַא
אָביִקֲע'ר,Cָלרַמָאןָמְחַנבַרְו.הBNֶעBניֵאְו
ןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא)ארַבָסָקcְ,]א'יֵמְעַטְל
ד"מkְ]בהיִלאָריִבְסאָנֲאַו,ץֶרLֶאֵמְטלַע
LBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֵֶאא)ב,ר"ת.ץֶרle
LֶעBNִַהתֶאןיMֵַה,יִנfַָהְוןיִבfָבBצְמַה,תBןיִעָר
,תBדְלiBַהְותcBִניֵלֲעBבe]תcBִנְו[,]גתBעָרBצְמַהְו
הָיָהLְֶואֵמָטְו,ןיִדיִזnְַהְוןיִסeנֲאָהְוןיִגְגMBַהב
aְֶרֶדCחְרBםִא.הָקkֵָל,ןnָאֵמָט'רַמֱאֶנה'.
אָלןLBאִרaָדaְַעיֶמְליֵעaָיִאcְ,רַמֱאֶנהnָָל
Lָיֵלןַניִקְבd.ֶאlָָלכ"אאnָרַמֱאֶנה'aְֶרֶדC
.הָצְרeהד"מְכe.תֵרkִָהןִמBרְטָפְל,'הָקBחְר
אGלBכָי,אָיְנzַ)גאָהְו,אָביiְַחיִמיִמיִנaַMֵהMִָא
הָיָהLְֶוLֶפֶנאֵמְטאlֶָאיִנMֵַהתֶאןיBNִעeהְי
aְֶרֶדCחְרBןיִבָז,הָקeצְמBןיִעָרeבBִניֵלֲעcBת
'ר)דאָה,אָיLְַקאָל.'LיִאLיִא')אל"ת,ןִיpִַמ
לַעתֵרkָביiַָחג)ה,ר"ת.ש"רְוי"ראָה,יֵסBי
יaִַר.יaִַריֵרְבcִ.יִנMֵַהלַעתֵרkָביiַָחְו,ןLBאִרָה
לַערeטָפe,ןLBאִרָהלַעתֵרkָביiַָח,רֵמBאןָתָנ
]לַע[ףַא,רֵמBאאָיְבַקֲעןaֶח"ר.יִנMֵַה
תֶאהNָָעאGכ"אאתֵרkָביiַָחBניֵאןLBאִרָה
ריbַiְֵתLֶpִרbֵד,אָיְנַתe,cְהיְיַמְעַטְלeדְזָאְו.יִנMֵַה
aֵןיLְיֵנtְןָטָקןֵכְו,םיִחָסLְֶגִהcִליaֵןיLְיֵנ
tְַח,םיִחָסiֲָעַלביNBתtֶחַסLֵיִנ.cִַריֵרְבaִי.
,יִנMֵַלקeקָזןLBאִרָלקeקLֶfָלkֹ,רֵמBאןָתָניaִַר
kֹלLֶקָזןיֵאeאִרָלקLBקָזןיֵאןeַלקMֵיִנ.aְיאַמ
.אeהBמְצַעיֵנְפaִלֶגֶר)ויִנLֵ,רַבָסיaִַר.יִגְלtַיִמָק
,אeהןLBאִרcְןיִמeלzַLְיִנLֵ,רַבָסןָתָניaִַר
zַweאִרָליֵנLBַתְמאָלןwֵיֵלןיd.ַרְוaִאָיְנַנֲחי
aֶרַבָסאָיְבַקֲען,LֵיִנzַwְַנzָאִרְדאLBהןeא.
eLְָלLְzָדָחֶאאָרְקִמןcְָרLe,יִאָהְו')בLֲאLֶר
לַדָחְו')ב,רַבָסיaִַר.'הָיָהאCGֶרֶדְבeרBהָטאeה
,ןLBאִרaָדַבֲעאָלcְ,'הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתNBֲעַל
,'BדֲעBמaְביִרְקִהאG'הןaְַרָק')ביnֵַניִא
aַMֵיִנ.eִמnַיאcְאְטֶח']דאָהBִיOָא'kָהתֵרeא.
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ןnַָקאָהcְ,אָנָמֲחַרdיֵיְחַדcְואָליִא.תNBֲעַלBדָיaְקtִֵסLֶiֵLאֵמhָהַמ
הָקBחְרCֶרcֶףַא:תNBֲעַלאָנָמֲחַרdיֵלרַסָאאָקcְ.הBNֶעBניֵאְו:יֵאָק
LֶqִtֵקaְדָיBֲעַלNBת.LֶלהָיָהBLְלeְלםיִחLַlֵאָנָמֲחַררַמָאָקְו,ַחcְניֵאB
.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵארַבָסע"ר:dיֵיְחַדהָחְדִמcְ,הBNֶע
'קtִֵס'יאַהְו.אָתְרBאְליֵזֲחcַבbַלַעףַאְו
cְהַמ,ק"ה,רַמָאָקhָאֵמLֶqִtֵקaְדָיB
leיִפֲאַו,אָתְרBאְללַכיֵמְליֵזֲחcַ,תNBֲעַל
ןַנֲאַו.ויָלָעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵאיִכָה
יnֵַניאַהkָCְלִה,ןיִקְרBזְוןיִטֲחLBל"ס
cְכָיBיִללkָסֵנaִLְהָליִכֲאתַעLBןיִטֲח
leֵאלLֶkָ.תcBִניֵלֲעBבe:ויָלָעןיִקְרBזְו
םִאְו:Lֶפֶנָל.אֵמָטְו:הekָרֲאהָאְמeט
kֵן.cְֵאףַאleעBNִַהתֶאםיMֵָל:יִנnָה
הnָָלאlֶָא:הiִָמְתaִ.'אֵמָט'רַמֱאֶנ
יִאcְםMeִמיִא.'הָקBחְרCֶרcֶ'רַמֱאֶנ
aְָעיֶמְליֵעaַאָלדzַאָה,דיֵבֲעaְֶרֶדC
BחְסtִחLַlְַיאLֶHת"אְו.אeההָקBחְר
אlֶָא,dיֵלתיֵלאzַpָיאַה,תLֵLֶבַרְדִכְו
kְיֵלאָריִבְסןָמְחַנבַרdcְהרַמָאeהָצְר;
cְיִאkְבַרLֵLֶיִרְטְציִא,תC'cֶֶרCחְרBהָק'
יִמ:דיֵבֱעיֶלאָליֵעaָיִאcְרַמיֵמְל
לBכָי:תBדְלBיְו]התcBִניֵנָתָקcְ.אָביiְַחִמ
Gהְיאeכe'.בָזיֵנָתָקאָלְוBיְותBדְלBת:
ליֵעְלcִןיִקְריִפaְרַמָאcְ.יֵסBייaִַראָה
)cַָנ):אצףLִםיaַMֵיִנLBןֶהיֵלֲעןיִטֲח
aִש"רְוי"ראָה:ןָמְצַעיֵנְפ.cְיִרְמָא
ביiַָחְוןLBאִרָהלַעתֵרkָביiַָח:]ותLeְר
kַָהלַעתֵרMִֵח.יִנieבkֵָיתֵרLהֶזלַע
,dָלתַחLְkַַמאָלאָרְבbַדַחְבe.הֶזלַעְו
cִיֵלָטְקיֵרְתaְדַחbַיֵלאָרְבkָםִאְו.א
יLְzֵביiֵַחְתִיןֶהיֵנaִLְגַגLָםִאcְןָיְנִעְל
תֵרָכcְ,יִכָהרַמיֵמְלאkָיֵל,תBאhַָח
cְַחןיֵאחַסֶפiָלַעןיִביLִתָגְגBַחhָתא.
cִןַנְתaִתיֵרְכBת)cַַה,).בףtֶַהְוחַסnִהָלי
הָאaָתאhַָחןיֵאְו,איִההNֲֵעתַוְצִמ
ביִתְכcִ,ואָללLֶתֵרkָתַגְגLִלַעאlֶָא
אlֶָא,)ז'הָניNֶָעֵתאGרLֲֶא')דאָרְקiִַו(
ןֶהֵמדָחֶאaְגַגLָםִאpָd,cְיִמאָקְפָנ
רֵגְליnֵַניִא.ביiַָח,Bריֵבֲחaַדיִזֵהְו
LֶpְִתbַiֵריaֵןיLְיֵנtְםיִחָס:eטָפeלַער
,יִנaַMֵדיִזֵהְוןLBאִרaָגַגLָםִאְו.יִנMֵַה
tָטeאִרָהלַעףַא:רLBדיִזֵהםִא.ן,
;יִנaַMֵףַאדיִזLֶiָדַעתֵרkָביiַָחBניֵא
,aBגַגBLָאיִנMֵַהתֶאהNָָעםִאלָבֲא
tָטeיֵרְמַגְלר.cְLֵיִנzַLְלeםיִמcְאִרLBן
LֶlBדיִזֵמe,אeהןLBאִרְדאzְָנwַַתְו
kָCְלִה,ןLBאִרcְתֵרkָלBLֶרָמְגאeה
aְןֶהֵמהֶזיֵאLֶMָגַגtָטeדְזָאְו:רeהיְיַמְעַטְלe.ַרaִַרְויaִןָתָני:Lְֶגִהcִלי.
יֵנְפaִלֶגֶררַבָסָקcְ.יִנMֵַהתֶאתNBֲעַלןיִביiַָח:תBרָעeaBNְחְמָצ
יֵזֲחיִאאָלcְןאַמְלleיִפֲאַו,dיLְֵפַניtְֵנַאaְאָבieִחdיֵלתיִאְו,אeהBמְצַע
aָאִרLBן:zַLְלeןיִמcְאִרLBן.eןאַמcְיֵזֲחיִאאָלaָאִרLBַחיִמאָל,ןiַבי
.dיֵלןwֵַתְמאָל,ןLBאִרaָדיִזֵהםִא,תֵרkִָמןLBאִרָליֵנezַweהיִמe.יִנMֵַא
לַערeטָפe,יִנMֵַהתֶאהNָָעleיִפֲאַוןLBאִרָהלַעתֵרkָביiַָחkָCְלִה
יtְֵנַאaְאָבieִחdיֵלתיֵלאָהcְ,יִנaַMֵדיִזֵהְוןLBאִרaָגַגLָםִאיִנMֵַה
.dיֵליcִתֵרkִָמ.ןLBאִרְדאzְָנzַwַ:גַגLָיֵרֲהןLBאִרָבd,eיLְֵפַנ
cַיִפֲאleדיִזֵהaָאִרLBַה,ןMֵיִנtBרְטBַהןִמkַָניִא:תֵרnְֵרָק'יaַהן'
Gגְו'ביִרְקִהאB'.cְ'ְמ'יִכLַnֵLaְְרַאaְַלעLBנBהֶזְו,)חתaְִלLBיִאן
cְָרLִיֵלןַניd,ַאיֵאָקאָלְוcִיִמליֵעְלpֵיdרָפְלeLֵיִמְלאָמְעַטיlְאָת
'אֵרwִָייB'kִמkְ,איִהיִתיִרֲחַאאָתlְיִמאlֶָא,אָהcְןLBְלBמkְאָתיְיnַָק
)cְבכםיִרָב(,'kִַכְתיlְֶעַלהNֵר')Lָוכם(,'kְִפִתיbַע')LְמBגכת(:
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אֵמhָהַמ,)EְתBלֲעַהaְ'ָרtָ(יֵרְפִסaְןַניִסְרbָןֵכְו,םיִרָפqְַהלָכaְג"ה
LִֶסןיֵאtֵקaְדָיBכe'.eיִמzְַאםָתָהיֵנtְלeְגzָטע"רְוא"רְדא(,

eהַמ,ויָרָבְדִלהָיָאְרע"ריֵתיְיַמhָאֵמLִֶסןיֵאtֵקaְדָיBֲעַלNBִמתtְיֵנ
ןיֵאLֶכ"כקBחָרLֶ,תNBֲעַלBדָיaְקtִֵסןיֵאLֶהָקBחְרCֶרcֶףַא,הָאְמeט

Bא,אelָעְלהָטיִחLְתַעaִLְאֹבָללBכָי
aִLְהְיבַרְלהָליִכֲאתַעeהָד.eָליֵתיְיַמd
,הBNֶעBניֵאְורַמָאָקcְִמ,תLֵLֶבַר
ףיֵלָייlֵיִמלָכְלcִ,הָצְרeהאcְGעַמLְַמ
cֶֶרCחְרBִמהָקhָאֵמ.eְמLַpֵןָמְחַנבַרי,
cְןיֵארַבָסע"רLBזְוןיִטֲחBןיִקְר,eָכְלC
eהיְיַוְרַתְד,אֵמhִָמהָקBחְרCֶרcֶףיֵלָי
תַעeaִLְזֲחאָלְוהָליִכֲאתַעeaִLְזֲח
Lְהָטיִח,eיֵדיִדְלdַנnֵקַרָזםִאיGא
ןיִטֲחLBיִלאָריִבְסאָנֲאלָבֲא;הָצְרeה
אcְGףַליֵמְלאkָיֵלאLְzַָהְו,ןיִקְרBזְו
,תֵמאֵמְטBaִמkְהָקBחְרCֶרֶדaְהָצְרeה
cְLָתֵמאֵמְטיֵנאcְיֵזֲחאָלaִLְתַע
,ןיִטֲחLBיnֵַנרַבָסתLֵLֶבַרְו.הָליִכֲא
cְאָרָבְסןיֵאLֶiַלֲחBקeaֶָא,הֶזlָרַבָסְדא
cְע"רbִָמרַמhְג"עאתֵמאֵמcְאָל
ואָלcְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו.כ"כdיֵליֵמָד
,אֵמhִָמהָקBחְרCֶרcֶףיֵלָיאwֵLָיֶהֵמ
יאַמ,אwֵLָיֶהֵמיִאe;cְניִצnָהַמaְאlֶָא
,ןיִטֲחLBרַבָסcְןָמְחַנבַריLַpְֵמאָק
לַעןיִביLְִמןיֵאd,cְיpֵיִמרַמְגיִנמ"מ
אwֵLָיֶהואָליִאcְ,י"ִרְלק"קְו.wֵLיֶהַה

:Cַרְפיִמְלאָבeטאkָיִא,אeה

ןיִטֲחLBןיֵארַבָסאָביִקֲעיaִַר
.dיֵלאָנְמ,dַמיzֵ.ןיִקְרBזְו

cְליֵעְלאָה)cַרַמָא):צף,cְןיֵאד"מ
LBָלרַבָסןיִטֲחdkְַרaִקָחְצִייcְרַמָא
Lיֵרָדָקְו,'eכלָחeLֶיָהםיִתֵמיֵאֵמְט
aַiBהַהםeכְיןיֵאאBֲעַלםיִלNBאָהת
ןiָLֵַהקֶרֶפaְע"רleיִאְו,םיִלBכְירָחָמְל

:קָחְצִייaִַרdcְיֵלתיֵל):הכףcַהekָס(

cְיִאaְָעיֶמְליֵעaַאָלדLָיֵלןַניִקְבd.
zֵַמיd,הBליִאeיֵלאָריִבְסdיאַהְל

zַpָאLBאֵמְטלַעןיִטֲחLִֶמ,ץֶרcְרַמָאָק
רeטtָתֵרkִָמעַמLְַמ,תֵרkָיִהֵמBרְטָפְל
הָצְרeהד"מe,]זהָצְרeהקַרָזםִאלָבֲא
ןיִטֲחLBרַבָסcְ)]ח.אפףcַ(ליֵעְלאָנְקיqִַא
BניֵאLֶאָרְקִד'אֵמָט'ןkֵםִא;ןיִקְרBזְו
רַמָאָקיִכיֵהְו,הָלְיaַlַלBכֱאֶללBכָי
יֵעaָיִאdcְיֵבְתkַיִכָהְלcִאָדeמְלzַַה
אָלcְאָטיd,tְLִיֵלןַניִקְבLָאָלדaְַעיֶמְל
Lָיֵלןַניִקְבd,kֵןָויcְלַכיֵמְליֵזֲחאָל,
יnֵַנאֵמָטcְ,אָקְפָנ'Bלְכָאיִפְל'ִמe]א

אָלאָרְקיאcַַוcְ,ל"יְו.).גכףcַ(םיִחָבְזcִב"פaְרַמָאְדkִ,םָתָהֵמןָלאָקְפָנ
Bרְטָפְל'אֵמָט'רַמֱאֶנהnָָליֵנָתָקcְםMeִמCיֵרtָאlֶָא,יִכָהְלCיִרְטְציִא
kָCְלִה,דיֵבָעיֵצָמדaְַעיֶמְליֵעaָיִאלָבֲארeטtָתֵרkִָמעַמLְַמcְ,תֵרkָיִהֵמ
tָיֵרCיִאאָהaְָעיֶמְליֵעaַאָלדLָיֵלןַניִקְבd,ַהְוLְzָיִרְטְציִאאָל'אֵמָט'אC
,י"ִרְלהֶאְרִנְו.)יןיִחְדִנרaeיִצןיֵאְוהֶחְדִנLיִאcְןַניִעֻמLְַאְלאlֶָאבzְַכיִמְל
cְִמnַןיִתיִנְתcְיֵנָתָקLֵֶאletְטeיִהֵמןיִרkָיֵל,תֵרkָקַדיֵמְלאkְןָמְחַנבַר,
,הָצְרeהאGקַרָזםִאה"הcְ,הָצְרeהקַרָזםִאcְלָלkְִמןיִרeטtְיֵנָתָקcְִמ
ליֵעְלcִ,ריLַtִיֵתָאְו.ןיִרeטtְאLָיֵראָנzְןיִביiַָחאָפיֵסיֵנָתָקְדיֵדיiְַאְו

:תLֵLֶבַרְלןיִתיִנְתnִַמהָיָאְריֵתיְיַמ

רַמָאcְהָדeהְיבַרְל,הLֶָק.'eכ'הָקBחְרCֶרcֶ'רַמֱאֶנהnָָלאlֶָא
תַעaִLְסֵנkָיִללBכָיןיֵאLֶלkֹ,הָקBחְרCֶרֶדeהֶזיֵא,)כןnַָקְל

אָהcְ,רeטָפְדאָטיtְLִ,יִלהָמְלאָנָמֲחַרבַתְכcִ'הָקBחְרCֶרcֶ',הָליִכֲא
כ"א,םיִדָרְפִבeםיִסeסaְסֵנkָיִללBכָיcְםMeִמיִאְו.הָליִכֲאַליֵזֲחאָל
לBכָי,םיִדָרְפִבeםיִסeסaְסֵנkָיִללBכָיְוםיִעיִדnBַלץeחהָיָה,יֵנָתָקcְ)לןnַָקְל

סֵנkָיִללBכָיְדאָכיֵהםMeִמאlֶָא'הָקBחְרCֶרcֶ'לָלkְבzְַכיִמְלCיִרְטְציִאאָלאָה,אָרְקאeהַהCיִרְטְציִאיאnַַאְו,'הָיָהאCGֶרֶדְבe'ל"ת,ביiַָחאֵהְי
aְסeםיִסeלןיֵאְו.םיִדָרְפִבBרַמcְד"סcְַחiָביkָהַמלַעתֵרMֶמְצַעקיִחְרִהB,cְםִאkֵיאַמןtָיֵרCָלnָאֵמָט'רַמֱאֶנה',cְיִאaְָעיֶמְליֵעaַאָלדLָןַניִקְב
,בzְַכיִמְלCיִרְטְציִא'הָקBחְרCֶרֶד'ְו'אֵמָט'cְ,א"Lְaַָרְלהֶאְרִנְו.BמְצַעאnֵיMֶhִהַמלַעביiַַחיִלcְד"סcְ,תֵרkִָמBרְטָפְלרַמֱאֶנcְרַמָאָקריLַtִאָה,dיֵל

cְאָמיֵנאָלkֵןָויcְיֵזֲחאָלaָאִרLBדַבֱעיֶלאָלןaַMֵרַבָסְו,יִנkְַרaִןָתָניcְLֵיִנzַLְלeןיִמcְאִרLBהןeא:

יbַaֵ).אפףcַליֵעְל(ןיִלBצדַציkֵקֶרֶפְבe,יֵסBייaִַרkְץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBרַבָסcְאָתיְיַרCaַָהיֵקBמd,cְַמיzֵ.יֵסBייaִַראָהאָיLְַקאָל
:הָבBחיִנaַMֵםיLִָנcְרַבָסcְיאַמaְאlֶָאיֵסBייaִַרdkְָליֵקBמאָלאָכָהcְ,ל"יְו.'eכןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵאיֵסBייaִַררַבָסָקcְקיqִַמםBהzְַהתַאְמeט
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םיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ :גצ

ביִתְכe,םMֵַהCֵרָבְמeניְיַהףcֵַגְמ)ארַבָסָק
aִֵרָבְמCַהתֶאMֵָנְו')אםNָאְטֶחאB',יאַהרַמָגְו
תֵרkָןlַָהlְהַמ,םָתָהB'cְאְטֶח'ֵמאָכָהB'cְאְטֶח'
לַדָחְו')ב,רַבָסןָתָנ'רְו.תֵרkָיnֵַנןאkָףַא
ןLBְל)ב'יkִ'יאַהcְ,'הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתNBֲעַל
cְהאָהeאָנָמֲחַרק"הְו,א,cְְרָק'אָהaַהן'Gא
'אOִָיBאְטֶח'יאַה.ןLBאִרB',aָדֲעBמaְביִרְקִה
Cֵרָבְמeניְיַהואָלףcֵַגְמרַבָסָק.dיֵלדיֵבָעיאַמ
יאַהֵמםָתָהB'cְאְטֶח'יאַהרַמָגְו,םMֵַהתֶא
.תֵרkָםָתָהףַאתֵרkָאָכָההָמ,אָכָהB'cְאְטֶח'
תNBֲעַללַדָחְו',רַבָסאָיְבַקֲעןaֶאָיְנַנֲחיaִַרְו
ביִרְקִהאG'הןaְַרָק'יִא'הָתְרְכִנְוחַסtֶַה
aְמBדֲעB',aַMֵאְטֶח'יאַהְו.יִנBִיOָדיֵבָעיאַמ'א
יֵרְבcִ,הֶזָבeהֶזaָדיִזֵהא,kָCְלִה.ןָרָמֲאַדd,kְיֵל
.רeטtָלkַֹהיֵרְבcִ,הֶזָבeהֶזaָגַגLָ.ביiַָחלkַֹה
ןָתָנ'רְלeיaִַרְל,יִנaַMֵגַגLְָוןLBאִרaָדיִזֵה
גַגLָ.רeטtָאָיְבַקֲעןaֶאָיְנַנֲחיaִַרְל,יִביiְַחִמב
aָאִרLBדיִזֵהְוןaַMֵַרְלג,יִנaִַחיiָןָתָנ'רְל,בי
eאָיְנַנֲח'רְלaֶאָיְבַקֲעןtָטeזיֵאד'ינתמ:רB
,ץeחַלְוםיִעיִדnBַהןִמ.הָקBחְרCֶרֶדאיִה
eִמְכcָָתdרלָכְלeַח.cִַריֵרְבaִא"ר.אָביִקֲעי
]אdיֵלרַמָא.ץeחַלְוהָרָזֲעָהתetַקְסיִאֵמ,רֵמBא
אG,רַמBל,א"ֵה)גלַעדeקָנCָכיִפְל,יֵסBייaִַר

ןִמה,אelָערַמָא'מג:ץeחַלְוהָרָזֲעָהתetַקְסיִאֵמאlֶָא,יאcַַוקBחָרLֶיֵנtְִמ
הaַָר)גרַמָאcְ,אָהיdkִָלרַבָס.אָיְוָהןיִליִמרNָָעהMִָמֲחםִיַלeLָריִלםיִעיִדnBַה
aַרaַַררַמָאהָנָחרaִייBןָנָח,kַnַָלֲהַמהCבםָדָא[aְיBֲע,םNָהָרtַאָסְרBלֲעֵמ;תBת
םיִבָכkBַהתאֵצדַעְוהnַָחַהתַעיִקMְִמ,ןיִליִמתLֵֶמֲחהnַָחַהץֵנָהדַעְורַחMַַה
אbְָלtִַמרַסיֵמֲחַו,אָמBיְדאbְָלַפְלאָרְפvִַמרַסיֵמֲח;ןיִתָלdzְָלtָLe,ןיִליִמתLֵֶמֲח
ןיֵאLֶלkֹ,הָקBחְרCֶרֶדאeההֶזיֵא,אelָערַמָאd,cְיֵמְעַטְלאelָע.אָתְרBאְלאָמBיְד
תLֵֶמֲחהnַָחַהץֵנָהדַערַחMַַהתBלֲעֵמ,רַמרַמָא.הָטיִחLְתַעaִLְסֵנkָיִללBכָי
ביִתְכB',eגְו'םיִכָאְלnַַהeציִאiַָוהָלָערַחMַַהBמְכe')דביִתְכcִ,ןָלאָנְמ.ןיִליִמ
יִליֵזֲחיִדיִדְל,אָניִנֲחיaִַררַמָאְו;'הָרֲעBצאaָטBלְוץֶרָאָהלַעאָצָיLֶמMֶַה')ה
לkֹ,הָקBחְרCֶרֶדאeההֶזיֵא,אelָערַמָא.אָפbe.ןיִליִמהMִָמֲחאָיְוָהְואָרְתַאאeהַה
LֶכָיןיֵאBיִללkָסֵנaִLְתַעLְהְיבַרְו.הָטיִחeרַמָאהָד,kֹלLֶכָיןיֵאBיִללkָסֵנaִLְתַע
,אָיLְַקCָדיִדְל°.אָיLְַקהָדeהְיבַרְלe,אָיLְַקCָדיִדְל,אelָעְלהaַָרdיֵלרַמָא.הָליִכֲא
cְתַרְמָאkֹלLֶכָיןיֵאBיִללkָסֵנaִLְתַעLְאֵמְטאָהְו,הָטיִחLֶץֶרcְכָיןיֵאBיִללkָסֵנ
aִLְתַעLְדתַרְמָאָקְו,הָטיִח(LBזְוןיִטֲחBאֵמְטלַעןיִקְרLֶץֶר.eהְיבַרְלeַקהָדLְאָי,
cְרַמָאkֹלLֶכָיןיֵאBיִללkָסֵנaִLְאֵמְטאָהְו,הָליִכֲאתַעLֶץֶרcְכָיBיִללkָסֵנaִLְתַע
,אָיLְַקיִדיִדְלאָל,dיֵלרַמָא.ץֶרLֶאֵמְטלַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBןיֵא)הרַמָאָקְו,הָליִכֲא
.אֵמָטְלהָקBחְרCֶרcֶןיֵאְו°,רBהָטְלהָקBחְרCֶרcֶ)ו,ק"ליִדיִדְל.אָיLְַקהָדeהְיבַרְלאָלְו

בַרְל

Lֵיcְןָויֵכְו.םMֵַהתֶאCֵרָבְמeניְיַה,)זתֵרdkָיaֵביִתְכcִ.ףcֵַגְמרַבָסָק
kָתֵרaִֵרָבְמCַהתֶאMֵיִמיאַהףיֵלָי,םpֵיd'ְנNִאיeְנ''אְטֵחתNִאיeאְטֵחת'
יֵאָקְו,אָהcְןLBְלaִ'יkִ'יאַהְלdיֵליֵקBמ.ןָתָניaִַרְו:הָוLָהָריֵזְגִל
אָהcְםMeִמ,ןLBאִרaָתַרְכִנְו;dיֵתlְיִמְלאָמְעַטבַתיֵמְלdיpֵיִמליֵעְלcִַא

,'BדֲעBמaְביִרְקִהאG'הןaְַרָק'
aָאִרLBניְיַהואָל:ןeֵרָבְמCַהתֶאMֵם.
אkָיִאcְ,ז"עַלרֵרLBְמeרnֵַזְמאlֶָא
cִיֵלאָריִבְסdיִכָהaִתיֵרְכBת)cַזף:(,
אָכָהֵמואָליִאCֵרָבְמaִתֵרkָןָלתיֵלְו
יאַהLיֵרָדיnֵַנ.אָיְנַנֲחיaִַרְו:dָליִריִמְג
'kְִל'יLBיִאן,kְַרaִֶא,יlָואָלרַבָסָקא
אnַָקcְתֵרkָאlֶָא,איִהיִתיִרֲחַאאָתlְיִמ
zְאָלaֵיd;תַרְכִנְוaְדיִזֵמcְאִרLBםִא,ן
.ןָרָמֲאַדkְ:יִנaַMֵביִרְקַיאG'הןaְַרָק
לkַֹהיֵרְבC:cִֵרָבְמִלתֵרkָיֵרeמְגַאְל
.ביiַָחןָתָנ'רְויaִַרְל:תֵרkָדַח.ביiַָח
cְהְלאָריִבְסאָלecְLֵיִנzַwְַנzָאִרְדאLBן:
LָגַגaָאִרLBדיִזֵהְוןaַMֵַרְליִנaִַחיiָבי.
cְיֵלתיִאdkָתֵרaַMֵיִנaְְנַאtְֵפַניLֵיd:
אָלאָהcְ.רeטtָאָיְנַנֲח'רְוןָתָנ'רְל
kְביִתkֶָאתֵרlָאִרַאאLBיֵרֲהַו,ןLָגַג
aB:מ'ינתמBםיִעיִד.Lֵריִעָהם:
דweיִנלָכְו,'הָקBחְר'Lֶaִ.א"ֵהלַעדeקָנ
אָהְלdוָיnְַסעַמLְַמcְ,אaָרָבcַָהטֵעַמְל
zִֵמֲח'מג:אָכָהֵמהָביMָָעהNָר
Cֶרcֶןַדיִדאdzַpָיֵליֵרָקcְִמ.ןיִליִמ
dיֵלאָריִבְסe.חַסtֶיaֵַגְלהָקBחְר
לBכָיBניֵאLֶלkֹ,הָקBחְרCֶרcֶ,אelָעְל
הָטיִחLְתַעLְלkָ,הָטיִחLְתַעaִLְסֵנkָיִל
הָטיִחLְתַעeLְ,ַעיbִַמBניֵאְוlֵCַהְמ
'םִיaְַרַעָהןיֵב'C,cְָליֵאְוםiBַהתBצֲחֵמ
kְביִתaֵיdח(kְלַעףַאדיִמָתְו.דיִמָתtִי
LֶpִLְטַחaְLֵLeַמְז,הָצֱחֶמpB°ַהןִמzBהָר
הnַָחַהתֶלֶחְתC,LֶnַָליֵאְועַבLֶתlִַחzְִמ
יִרֲחLְַמeתָצְקבָרֲעַמיtֵַלkְםwֵַעְתִהְל
keיֵלְת,cְןַניִרְמָאיִכָהaְיBאָמaְקֶרֶפ
LְיִלLִי)cַלְצ,):חכףBיֵתdcְִמםָהָרְבַאkִי
םiBַהתBצֲחֵמeניְיַהְו,יֵלְתkeיִרֲחLְַמ
eַהְלlָן.eָלֲעןַניִכְרָפdןַנְתִדאָהֵמzָדיִמ
יֵלְתkeיֵנאLָיLַpְֵמe,הָצֱחֶמaְLֵLeטָחLְִנ
aֵַהתיnְִקcָLcְַכְמאָלeְםיִבָחְר,יִנו
אzְָרteםweיִעaְיִרֲחLְַמאָלְוןֶהיzְֵחzִַמ
הָטיִחLְןַמְזeהיִמe,עַבLֶיִצֲחדַע
דַעLָCְמִנְו.CָליֵאְועַבLֶתlִַחzְִמ
LֶzִLְַחַהעַקnָה,eִמMֶzִLְַחַהעַקnָה
Gא,cְלָסְפִנםָדaִLְַחַהתַעיִקnָה,
aְהֶזיֵאeקְמBםיִחָבְז(ןָמcַונף.(.eצֲחֵמBת
הMִָמֲחCַלֲהַמהnַָחַהתַעיִקLְדַעְו
רַבָס:ןָנָחBי'רְדאָהיkִ,ןיִליִמרNָָע
.יִנBניaֵםָדָאCַלֲהַמהkַnָ:אelָע.dָל
eיְבBםaֵניBיִנcִקְתeִתְוןָסיִנתַפLְיֵר

LֶַהiַָהְוםיִמlֵליBתLֲָע:ןיִוNָהָרtַאָסְרBְרַא.תaָלֲעֵמ:ןיִליִמםיִעBַהתMַַחַהץֵנָהדַערַחnִָמֲחהMָליִמה.kָCLְִהiַַחַהתיnָתאֵצָלהaְיְבָעBLֶל
,הnַָחַהתַעיִקLְִל.אָתְרBאְל:dָתָעיִקLְדַעְוvָdִנֲהֵמ.ןיִתָלtָLezְ:םיִבָכkBַהתאֵצדַעְוdָתָעיִקMְִמeניְיַהcְ,סֵנkָיִלdָתָעיִקaִLְהָהcָdLBְגֶנְכe,ַעיִקָר
cְLeןַמְזןיֵאבLְהָטיִח,cְָדָקםַדLִלָסְפִנםיaִLְַחַהתַעיִקnָה,kִןַניִרְמָאְדaְהֶזיֵאeקְמBןָמaִLְָדָקתַטיִחLִטםי(:aִLְהָליִכֲאתַע.kָלLְהָליִכֲאתַע,
LֶחָרBצֲחֵמקBַה]גתiBםkָלkָCLֶניֵאBכָיBיִללkָסֵנkַָהלlַַהתַליִכֲא.הָלְיtֶחַסkַָהלlַַרְו,הָלְיaָבֲעןָנeמֲאַוהָקָחְרַהדeצֲחדַע]דרBע"רְלת,eַרְלaִי
תַעaִLְסֵנkָיִללBכָיBניֵאLֶלkֹרַמָאcְ.אָיLְַקהָדeהְיבַרְלe:).טףcַ(אnַָקקֶרֶפaְתBכָרְבִבe):כקףcַ(אָרְתaָקֶרֶפaְ,תBצֲחדַעאָתיְיַרBאcְרָזָעְלֶא
לַעףַאcְ.אָיLְַקאָליִדיִדְל:):צףcַליֵעְל(הMִָאָהקֶרֶפeaְהיְיzְַגeלְפe'.eכץֶרLֶאֵמְטאָהְו:ביiַָחאָתְרBאְללַכיֵמְליֵזֲחיִאאָה,רeטָפְדאeההָליִכֲא
bַבcְֶרֶדCחְרBהָקtָיאַהְלאָנְרַטcַאְליֵזֲחBאָתְרeַחיְמiַיֵלאָנְביdbַaֵאֵמְטיLֶניְיַה,ץֶרeאָמְעַט,cְֶרֶדCחְרBהָקzְאָנָמֲחַראָלtְטeהָטְדאָרBניְיַהְו,רe
cֶֶרCחְרBהָקLֶכָיןיֵאBיִללkָסֵנaִLְתַעLְהָטיִח,cְַגaֲֵעיNִiָהיkְלַעףַאְו;ביִתbַבcְכָיBיִללkָסֵנaִLְאָנָמֲחַר,הָליִכֲאתַעtַיֵרְטd.אֵמָטְללָבֲאGא
zָאָנָמֲחַרהָלtְטeיֵדיִדאָרdaְֶרֶדCחְרBֶאהָקlָאaְטeטְדאָמְעַטְו,הָאְמeִמהָאְמMeִמואָלְואיִההָליִכֲאםMeֲעםNִiָה,cְכָיאָהBְללLַlֵַח
:אָתְרBאְליֵזֲחאָלcְאzְָכיִרֲאהָאְמeטaְאlֶָאdיֵרְטtַאָלdיpֵיִמןַניִעְמLָ,ץֶרLֶאֵמְטBאיִרֶקלַעaַבַתkְאָלְוLֶפֶנאֵמְטבַתְכcִִמ,דBעְו.)יויָתBנaְְרָק

eבַרְל

הָטיִחLְתַעLְיֵוָהאָלcְאelָעְלdיֵלאָנְמ,dַמיd.zֵיֵמְעַטְלאelָע
dיֵל)כLיֵרcָהnַָחַהתַעיִקaִLְלָסְפִנםָדcְ,הָעיִקLְתlַיִחzְִמ

):כףcַ(הlָיִגְמִדיִנLֵקֶרֶפaְןָלאָמיְיַקאָהְו,'BחְבִזתֶאBביִרְקַהםBיaְ'ִמ
cְַהתאֵצדַעkBהאָמָמְיםיִבָכeהְיבַר:אeרַמָאהָדkֹלLֶניֵאBכָיBל
בַרְלd,cִַמיzֵ.הָליִכֲאתַעaִLְסֵנkָיִל
סֵנkָיִללBכָיאGםיִעיִדnBַהןִמהָדeהְי
aַַהיִצֲחiBַהלָכְוםlַהָלְי,eעְלelָאaִLְתַע
Lְהָטיִח,cְֵיְו.ןַנֲאיֵזֱחיֶנLלBרַמ
cְְסיִאzַzeםcְםיִכָר,kִןַניִרְמָאְדaְה"ר
)cַעְו.):גכףBד,cְַאlִיaָןַניִמיְיָקע"רְדא,
cְיֵלתיִאdל(zְחeןיִמcְאBאָתיְיַר,eבַרְל
םיִעיִדnBַהןִמסֵנkָיִללBכָיהָדeהְי
,הָלְיlַַהתlִַחְתaִםeחzְַלeCמָסדַע
ןֵכְו,יאַהיkelֵאLְzַָהeהיְיַניaֵאkָיֵלְו

:)מיִמְלeLַרְיaַעַמLְַמ

לַעןיִקְרBזְוןיִטֲחLBתַרְמָאָקְו
היֵמleַאְל.ץֶרLֶאֵמְט

tִיֵכְריdהeיִפֲאַו,יִכָהרַמָאָקְדאleרַבָס
לeבhְִמCַרְפיִמְליֵצָמהָוֲהןיִטֲחLBןיֵא
ןיִקְרBזְוןיִטֲחLBאָמְלָעיelֵכְלcִ,םBי
סֵנkָיִללBכָיBניֵאLֶיtִלַעףַא,)נויָלָע

aִLְתַעLְהָטיִח:

cֶֶרCחְרBהָטְלהָקBכרe'.cְיֵיְלַתd
aֲַעNִiָה,cִביִתְכ'eֶרֶדְבCGא

ג"עאְו.'eכ'תNBֲעַללַדָחְוהָיָה
cִהַהְבeגאָרְקאeיֵפdkְטביִתeהָאְמ,
רַתaָןַניִלְזָא,'רBהָטאeהרLֲֶאLיִאָהְו'
ביִתְכcִ,ץֶרLֶאֵמְטביiֵַחcְִמ,הָליִכֲא

:ץֶרLֶאֵמְטביִתkְאָלְוLֶפֶנאֵמְט
בַרְל

טפשמןיע
הוצמרנ

פ"ק'להמה"פ'יימגבאח
:בהכלה

:חהכלהםש'יימהדט

=
לאננחוניבר
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רaֵַדzְלֵאָרְֹשִייֵנaְלֶאְו)א
לlֵַקְייLkִיִאLיִארֹמאֵל

:BאְטֶחאָֹשָנְוויָהGֱא
]וט,דכארקיו[

רBהָטאeהרLֲֶאLיִאָהְו)ב
eֶרֶדְבCGלַדָחְוהָיָהא
הָתְרְכִנְוחַסtֶַהתBֹשֲעַל
יkִָהיnֶַעֵמאוִהַהLֶפpֶַה
BדֲעֹמaְביִרְקִהאGָיְיןaְַרָק
:אeהַהLיִאָהאyִָֹיBאְטֶח

]גי,טרבדמב[

לֵאָרְֹשִייֵנaְלֶארcַaֵ)ג
הֶיְהִייLkִיִאLיִארֹמאֵל
CֶרֶדְבBאLֶפֶנָלאֵמָט
םֶכיֵתֹרֹדְלBאםֶכָלִהָקֹחְר
]י,טרבדמב[:ָייַלחַסֶפהָֹשָעְו
eציִאiַָוהָלָערַחMַַהBמְכe)ד
םeקרֹמאֵלטBלaְםיִכָאְלnַַה
יLְzֵתֶאְוLְzְEִאתֶאחַק
הֶפzִqָןtֶתֹאָצְמpִַהEיֶתֹנְב
aַוט,טיתישארב[:ריִעָהןֹוֲע[
ץֶרָאָהלַעאָצָיLֶמMֶַה)ה
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