
.חקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

,הLְzִֶיתLְzBִלהָצָרםִאeלlַָהתBסkBַהןיaֵ)א
aֵןיLְיִלLִיִעיִבְרִליGִיאLְzֶתַרְמָאיִאְו.ה
ליֵכָאאָקאָה,הLְzִֶייאnַַא,דיֵעָסדָעְסִמ
רָרְגִמpָdיִמעַמLְאlֶָא,הqַָגהָליִכֲאהvַָמְל
bָבַר.ריֵרLֵLֶביֵתָיהָוֲהתaְאָתיִנֲעַתkָל
תLֵLֶבַררַבָסאָקאָמיֵנ.אָחְסִפְדאָמBייֵלֲעַמ
אָחְסtִםMeִמe,ןַנzְהָלBדְגהָחְנִמְלeCמָס
דaְַעֶמlְִמיֵעeנnְיִאְליֵתָאְוnְLִCיִמאָמְליcִ,אeה
tִהאָחְסיeָלרַבָסְו,אdkִאָהיcְַררַמָאaִי
אָריֵתaְןaֶהָיָהריLְִכַמ,]אא"ררַמָאאָיְעBLַא
aְחַסֶפLֶMְטָחBLַתיִרֲחaְְרַאaָָעהָעNָר
אָמBייelֵכcְ,אeהאָחְסtִןַמְזאָרְפvִַמB,eמLְִל
בֶרֶעןיaֵ'םִיaְַרַעָהןיaֵ')ארַבָסcְ,אָחְסִפְליֵזֲח
cְמְתֶאBבֶרֶעְללcְיִאָהcָא,אָל,יִרְמָא.אָנLָיֵנא
אָרְפַצaְםיֵעָטיִאcְ,הָוֲהסיִנzְְסיִאcְתLֵLֶבַר
:אָלְכיֵמdיֵליpֵַהְמהָוֲהאָלאָתְרBאְל,יִדיִמ
:בֵסLֶiָדַעלַכאֹיאGלֵאָרNְִיLֶaְיִנָעleיִפֲאַו
CיִרָצןיֵארBרָמ,הaָיִסֲהCיִרָצהvַָמב,רַמzְיִא
CיִרָצןָמְחַנבַרdcְיֵמMְִמרַמzְיִא,ןִיַי.הaָיִסֲה
CיִרָצןיֵאןָמְחַנבַרdcְיֵמMְִמרַמzְיִאְו,הaָיִסֲה
,יֵאnַָקיֵסkָיzְֵרַתaְאָה,יִגיִלtְאָלְו.הaָיִסֲה
יאַהְלdָליִרְמָא°.יֵאָרְתaָיֵסkָיzְֵרַתaְאָה
bִָליִרְמָאְו,אָסיdיאַהְלbִָליִרְמָא.אָסיdיאַהְל
bִאָסי,zְיֵרkַָקיֵסnָיֵאaָעeיִסֲהaָה,cְַהLְzָא
יֵסkָיֵרzְ;תeריֵח]בdָלאָלֲחְתַמאָקְדאeה
aָאָליֵאָרְתaָעeיִסֲהaָיאַמ,הcַהָוֲההָוֲה.
יֵסkָיֵרzְ,הaַָרcְַא,אָסיbִיאַהְלdָליִרְמָאְו
aָיֵאָרְתaָעeיִסֲהaָאיִהַה,הLַאָתֲעcְאָיְוָהאָק
,הaָיִסֲהeעaָאָליֵאnַָקיֵסkָיֵרzְ;תeריֵח
cְַאkַzִניִיָהםיִדָבֲע'יe'ַה.רַמָאָקLְzָאcְיִאzְרַמ
.הaָיִסֲהeעaָ]גיִדיִאְויִדיִאג°,יִכָהרַמzְיִאְויִכָה
אָלןיִמָיתaַיִסֲה.הaָיִסֲהdיֵמLְאָלןcְָקַרtְד
Lְָמdיִסֲהaְָו.הGעאBֶא,דlָאLֶnְָקַיאcִםי
לֶצֵאהMִָאה.הָנkַָסיֵדיִלאֹבָיְוטLֶוֶוְלהֶנָק
aַָלְעdאָל]דaָיִסֲהאָיֲעaִָאםִאְו;הMֲָחהLeהָב
יֵעaָויִבָאלֶצֵאןaֵו.הaָיִסֲההָכיִרְצ,איִה
.יאַמaBַרלֶצֵאדיִמְלe,zַהְלאָיְעaַיִא.הaָיִסֲה
ןַניֵגְז,רַמיaֵןַניֵוֲהיkִ,יaַiֵַא)]הרַמָא(,ש"ת
,ףֵסBיבַריֵבְלןַניֵתֲאיkִ;יֵדָדֲהַדיֵכְריaִַא
אָרBמaָCkְַראָרBמ)ב,eתִכיִרְצאָלזןָלרַמָא
Lַָהםִע,יִביִתיֵמ.םִיַמkֹיִפֲאַו,בֵסיֵמםָדָאלle
zַַרלֶצֵאדיִמְלaB.kִיzַאיִהַהאָיְנaִLְאָיְלַו
,עַמLְאzָ.יאַמe,LַnָLהְלאָיְעaַיִא.יֵרbַָנְד
cְַה,ל"ביררַמָאMַnָLLֶלַכָאkְַמתִיַזvָה
kְLֶהeןיִאבֵסיֵמח.אָצָי,בֵסיֵמא,Gאָלבֵסיֵמא,Lְיִמעַמpָdaָיִסֲהיֵעaָה.Lְעַמ
,eלlַָהתBסkBהָעaְָרַאaְתBביiַָחםיLִָנט,יִוֵלןaֶַעBLֻהְי'ררַמָאְו.pָdיִמ
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aֵַהןיkBסBַהתlָלe.aֵאִרָהןיLBַלןMֵבַררַבָסאָקאָמיֵנ:יִנLֵLֶמָסתeC
רַמָאcְאָריֵתaְןaֶהָדeהְייaִַרkְרַבָסָקְו.חַסtֶםMeִמeןַנzְהָלBדְגהָחְנִמְל
kelֵייBןַמְזאָמLְההָטיִחeא,eיאַמ'aְֵרַעָהןיaַבֶרֶע]ו,'םִיcְמְתֶאBל,
,אָנcָיִאָהcְבֶרֶעְל,רַחMַַהדneַעהָלָעMִֶמeניְיַהcְלBמְתֶאcְבֶרֶעהָלMֶkִָמ
.אָמBייkelֵהpֶַעְתִמיִכָהםMeִמ
ליִאBה,ויָמָיaְחַסtֶהָיָהאLֶHפ"עאְו
eיִמzַאָרְסaְָכCבַר,אָל:]זLֵLֶת
הָוֲהיִאְו,הָיָהגepָעְמ.סיִנzְְסיִא
הvַָמםַעְטיִמְליֵצָמאָל,אָרְפvִַמםיֵעָט
הaָיִסֲה.בֵסLֶiָדַע:אָתְרBאְלןBבָאיֵתְל
.הaָיִסֲההָכיִרְצהvַָמ:לאֹמNְדַצלַע
kִחיֵנְבBןיִר,Lֶהeַלרֶכֵזאbְאelָה:
אeהLֶ.הaָיִסֲהCיִרָצןיֵארBרָמ
ןcְָקַרtְַא.םיcְִקַיאLֶnָ:תeדְבַעָלרֶכֵז
,ויָרBחֲאַלהֶחBLBראLֶnִzBCLֶvַeָ,יֵאָק
LִיteיkBַהעַבqBתֶאםֵתtִַהיwָהֶנ
טtBLֵהֶנwַָהְו,הָלְעַמְללtֵַקְתִמeחzְָפִנ
:קָנֱחֶנְוBכBתְלסָנְכִנלָכֲאnַַהְו,הָלְעַמְל
לkָןיִנָעLְִנ.יֵדָדֲהַדיֵכְריaִַאןַניֵגָזהָוֲה
.יֵרbַָנְדאָיְלַוB:aִLְריֵבֲחיkְֵרaִלַעדָחֶא
zַדיִמְלBLֶַנלbַָלְמַהרnְדBאenָנeת:
תBסkB'גדֶגֶנkְהLָלLְ.תBסkBעaְַרַא
Lֶpֶרְמֶאeaְסָפeכְו'הֶזקBסtַהֹעְר
aְגְו'יִדָיBגרֵמ(,eיִעיִבְרaְִרkַַהתnָזBן:
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aֵַהןיkBסBַהתlָלe.aֵאִרָהןיLBַלןMֵיִנ,
aֵַהןיMֵַליִנMְיִלLִי.eִמMeםcְאָרְמַח
:ליֵזָאְוLֵרָפְמִדkְ,אeהdיֵלריֵרbָרָרְגִמ
aֵןיLְיִלLִיִעיִבְרִליGִיאLְzֶה.LְיִלLִי
cְְרִבkַַהתnָזBן.cְןָויֵכcְיְיָחאָלLִעןַניBד
הֶאְרִנd,cְיֵלןַניֵרLָאָל,אaָיִליֵרeרָגְל
kְמBְרַאלַעףיִסaָהָעkBסBת.eתַרָמְגִב
אLֶHיֵדkְ,הnָָל,אָצְמִנ)דיִמְלeLַרְי
.אָליlֵַהרַמְגיִמְליֵזֲחאָלeתcְ,רLְzַkִֵי
eיֵרָפCֲה,םָתָהGאkְְמרָבLekָהרeא,
LֶיֵרֲהLְָרַההָתaֵהaִעְסeתָדB.eְמLַpֵי,
רַחַאLֶlְ,רLַkְֵמאGןBזnַָהBCתLֶaְןִיַי
תLֵLֶבַררַבָסָקאָמיֵנ:רLַkְֵמןBזnַָה
םMeִמeןַנzְהָלBדְגהָחְנִמְלeCמָס
tֶָלרַבָסָקְו.חַסdaִLְתַטיִחtֶחַסkְַרaִי
אָמBיdיkelֵרַמָאcְ,אָריֵתaְןaֶהָדeהְי
'םִיaְַרַעָהןיaֵ'יאַמe,אeההָטיִחLְןַמְז
cִביִתְכaְחַסֶפ,aֵבֶרֶעןיcְיִאָהcָאָנ
,לBמְתֶאcְבֶרֶעהָלMֶkִָמ,לBמְתֶאcְבֶרֶעְל
cְניְיַהeִמMֶiַַעהֶלֲעneַהדMַבֶרֶעְל,רַח
cְיִאָהcִָמ,אָנMeַעְתִמיִכָהםpֶהkelֵיd
,ויָמָיaְחַסtֶהָיָהאLֶHפ"עאְו.אָמBי
יִדיִמםֵעָטיִאְו:רַסzְיִארַסzְיִאְוליִאBה
aְַמלַכיֵמְליֵצָמאָל.אָרְפַצvָבָאיֵתְלהBן
לLֶהaָיִסֲה.בֵסLֶiָדַע:אָתְרBאְל
.הaָיִסֲההָכיִרְצהvַָמ:לאֹמNְדַצ
kְLֶאBַמלֵכvָהLֶאִרָההָלְיַלהָוְצִמלLBן,
kִחיֵנְבBןיִר,Lֶהeַלרֶכֵזאbְאelָרָמ:הBר
רֶכֵזאeהLֶ.הaָיִסֲהCיִרָצןיֵא
יֵעLְzִַמאָתֲעLַאיִהַהcְ:תeדְבַעָל
aְריֵחeת.eאְגִבelָה,LֶהeאאBרֵמ
הָעaְָרַאpָd,cְיִמןַניִעְמLָאLְzַָה.הָדbַָה
kBסBיִרָצתCיִסֲהaָרָמ,הBיִרָצןיֵארCיִסֲהaָה:tְְקַרcָן.tָא(ויָנ(kְַלtְֵוהָלְעַמיLBחֲאלַעבֵכBיִסֲה:ויָרaַואָלןיִמָיתLְָמdיִסֲהaָה.Lֶיֵרֲה
aִניִמיBהeיִרָצאCכֱאֶלBל:Lֶnְָקַיאcִַא.םיtְְקַרcָיֵאָקן,LֶnִzBCLֶvַeָראBLBחֲאַלהֶחBויָר,LִteיkBַהעַבqBתֶאםֵתtִַהיwְָפִנהֶנzָחeַקְתִמtֵל
.ןיִמָיתaַיִסֲהַאאָלְו,יאַהְלdיֵכְמַסאָליאnַַא,יִלאָיLְַקְו.הֹמeLְGניaֵַרLֵריkָCtֵ.קָנֱחֶנְוBכBתְלסָנְכִנלָכֲאnַַהְו,הָלְעַמְלטtBLֵהֶנָקְו,הָלְעַמְל
,ןיִמָייtֵַלkְהhֶַמאeהkְLֶויָליֵאֵמהֶנwַָהיtִלַעLֶעַבkBַהחzְָפִנְו,ןיִמָי]דַצ[)Cֶרcֶ(לַעיֵוָהטLֶֶוcְ,'טLֶֶוְלהֶנָקםיcְִקַיאLe'LֶnְָריtֵיַתaBַרְו
dיֵכְמַסcְִמ,יֵאָקןיִמָיתaַיִסֲהַאcְיַניֵעaְהֶאְרִנ]חCָכְלe.טeֶLֶַהCֶרֶדאlֶָאןיִסָנְכִנןיִקLְַמeןיִלָכֳאןיֵאLֶ,הָנkַָסיֵרֲהלָכֲאnַַהaBסֵנkִָיםִאְו
ןaֵ:אbְָזיִמְליLְֵנִדeהיְיkְַרcַואָל,)היאַחַאבַרcְתBתְליֵאLaִLְֵרָפְמB.eלהָפeפְכdeָלְעaַתַמיֵאיֵנtְִמ.הaָיִסֲההָכיִרְצdָניֵאהMִָא:dיֵדיִדְל
ןַניֵתֲאיB:kִריֵבֲחיkְֵרaִלַעןָעLְִנדָחֶאלkָ.יֵדָדֲהַדיֵכְריaִַאןַניֵגָזהָוֲה:הaַָר.רַמיkָC:aֵלkָףeפkָיֵוָהאָלcְ.הaָיִסֲהCיִרָצויִבָאלֶצֵא
,):בכףcַליֵעְל(םיִמָכֲחיֵדיִמְלzַתaBַרְל'אָריEzִיֶהGֱא'התֶא')וםיִרָבcְ(ביִתְכcִ.םִיַמLָאָרBמkְ:)וףֵסBיבַרְדיwַnִֵמCַלְמהaַָרcְ.ףֵסBיבַריֵבְל
:'הָנBרֲחַאaָ'ןַניִסְרָגאָל.הvַָמתִיַזkְלַכָאLַnָLLֶ:תeנenָאBדnְַלLֶnְרbַָנלBLֶדיִמְלzַ.יֵרbַָנְדאָיְלַוaִLְ:םִיַמLָאָרBמְלaBַראָרBמהָוLְִה
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ןיִכְרָבְמדַציkֵקֶרֶפaְןַניִרְמָאְדאָהְו.דיֵעָסדָעְסִמתַרְמָאיִא]טאlֶָא
)aְכָרBתcַהלף:(cְדיֵעָסאָרְמַחeְמNַnֵֵרָפְמ,ַחLםָתָה,cְטeאָב

bָריֵר,teְרzָבַר:דיֵעָסאLֵLֶביֵתָיהָוֲהתaְואָל.אָתיִנֲעַתcַאָקְו,
יֵדkְ,תיִנֲעnָLzַַמויָלָעלaֵַקְמהָיָה,יnֵַניִא.לBכֱאlִֶמBמְצַערֵמLBאlֶָא

LֶiְְזִנאֵהkִָמרָהְזִנְורlֶכֱאBַהְו.לaְכBרBת
יֵנָתָקcְ,חַסtֶבֶרֶעתpBַעְתִהְלeגֲהָנ
aְַמqֶסתֶכBםיִרְפ)tֶגהָכָלֲהאכקֶר(
LֶַעְתִמןיֵאpִןיaְֶאןָסיִנlַָהאaְכBרBת

aְַהבֶרֶעtֶחַס:

םMeִמתLֵLֶבַררַבָסאָקאָמיֵנ
tֶג"עאְו.חַסcְַהLְzָיֵלאkָא

tִֶמ,חַסkָקָמלBיִאָהםqeרLֶהָיָהaִןַמְז
יaִַרcְבbַלַעףַאְו.לַטaָאGתִיaַַה
אlֶָארLְַכַמאָלאָריֵתaְןaֶהָדeהְי
aְַכְללָבֲא,דַבֲעיִדzְִחlָסָאהeִמרMeם
'GִתאLְז,'ץֵמָחלַעטַח(GִתאLְטַח
,תBעLָ'ודַעםיiַָקץֵמָחןיִיַדֲעַוחַסtֶַה
,םBקָמלkִָמ;גיִלְפcִאzַpָןַחLְkְַאאָלְו
kֵןָויcְדַבֲעיִדkָLֵיֵלאָריִבְס,רd

:רֶקaַֹהןִמלBכֱאֶלאLֶHריִמְחַהְל

הelָאebְרְמָארָבLֶkְ.הָוֲההָוֲהcַיאַמ
בbַלַעףַאְו.הָדeעqְַהיֵנְפִל

cְַמvָיִסֲההָכיִרְצהaָיאַמרַמָאאָלְוה
cַהָוֲההָוֲה,LַָמיֵנאvָהLֶיִעאיִהwַר
בֵסיֵהןִיַיaְ,דBעְו.ןִיiִַמרֵתBיהָדeעְס
kְרָבaִLְיֵנkBסBאִרָהתLBעְו.םיִנBד,
LֶkְתeהָבaַzBריֵחַלרֶכֵזהָרeת,LֶHא
.)חeלֲאְגLֶpִדַעץיִמְחַהְלםָקֵצaְקיtְִסִה
Lֵי,יִנBעםֶחֶלאָיְוָהcְבbַלַעףַאְו
CיִרMֶvָהַמe.תeריֵחCֶרdcֶָלְכָאְל
לַע'ןיִכְרָבekְLֶnְניְיַה,הvַָמaְהaָיִסֲה

:ןָמBקיִפֲאָבe'הvַָמתַליִכֲא

kelְהeַנnֵיִסֲהיִכיִרְציaָדלָכְו.ה'
kBסBיִסֲהםיִכיִרְצתaָה

aִLְתַעLְִתiָיִרָצְו.הCִעieםִא,ןLָחַכ
םִאןֵכְו.הLְzִֶיְורBזֲחַיםִא,בֵסיֵהאGְו
aְכBסLְיִלLִיGכָיםִא,בֵסיֵהאBזֲחַללBר
ןיֵבcְבbַלַעףַאהaָיִסֲהaַתLְzBִלְו

LְיִלLִיִעיִבְרִליGִיאLְzֶה:

tְְקַרcָן.tְָו.הָלְעַמְלויָנGאkֵַרָפְמL
tַָמְלויָנhָטה(,cְןיֵאcֶֶרC

רֵכnBַהaְעַמLְַמןֵכְו.הֶזןָיְנִעaְלBכֱאֶל
רaְָדִמיֵתֵמaְ).דעב"ב(הָניִפqְַהתֶא
cְנָגeַאtַליֵזָאְו,דיִקְרtָָרLָאzeיֵת

kַיֵעְרdkִרטיֵקָנְדeאָחְמaִיֵדיdי(:

aִַריֵנְפaBיִרָצןיֵאCיִסֲהaָהֶאְרִנ.ה,
cְהְוויִבָאeַראaB,ַנnֵןיֵאי

eהיִמ.רֵחַאaBַרֵמעַרָגאָלC,cְיִרָצ
ןַניִרְמָאְדkִ,הָרBzBנְבִלדnֵַלְמבָאםַתְס
aְיִקְדק"פceLִןי)cַאלף.(Lֶַהaֵאֵרָין
BדnְַלLֶnְיֵנtְִמnBִאֵמרֵתBיויִבָאֵמ
zBיִפֲאַו,הָרleרַמָאָקיִכָהaִויִבָאיֵנְפ

:הaָיִסֲהCיִרָצ
Lֶףַא
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םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :חק

רַמָאהָדeהְיר"א)ב.סpֵַהBתBאeaְיָהןֵהףַאLֶ)א
Lְמeְרַא,לֵאaָהָעkBסBַהתlָלeיִרָצCLֶiְאֵה
aָןֶהkְתַגיִזְמיֵדkBהֶפָיס.Lְאָצָי,יַחןָאָת.
Lְןָאָתaְִה.אָצָי,תַחַאתַבLְויָנָבְלןֶהֵמהָק
,אָבָררַמָא,אָצָייַחןָאָתLְ.אָצָי,Bתיֵביֵנְבִלְו
תַבaְןָאָתLְ.אָצָיאGתeריֵחיֵדְי,אָצָיןִיַייֵדְיא
הָעaְָרַאיֵדְי,אָצָי]בןִיַייֵדְיב,]ארַמָאבַר,תַחַא
kBסBתGִה.אָצָיאLְיֵנְבִלְוויָנָבְלןֶהֵמהָק
אeהְוג,קָחְצִירaַןָמְחַנבַררַמָא,אָצָיBתיֵב
cְִאLְzִריeaָד,יִביִתיֵמ.)גאָסָכְדא'kBסBת
יַחדָחֶא,תיִעיִבְריֵדkְןֶהaָאֵהCLֶiְיִרָצeלlַָה
הָדeהְייaִַר.ןLָָידָחֶאְוLָדָחדָחֶא,גeזָמדָחֶאְו
יֵנָתָק.ןִיַיהֵאְרַמeםַעַטaBאֵהCLֶiְיִרָצ,רֵמBא
.הֶפָיסkB]גתַרְמָאzְַאְו,תיִעיִבְריֵדkְתַהיִמ
יאַמד;אeהאָרeעיLִדַחיִדיִאְויִדיִא,יִרְמָא
kְתַגיִזְמיֵדkBהֶפָיסcְדַחְודַחלָכְל,רַמָאָק,
cְהְליֵוָהekelְהeַר.תיִעיִבְרaִהְייeאהָדBרֵמ
יאַמ,אָבָררַמָא.הֶאְרַמeםַעַטaBאֵהCLֶiְיִרָצ
ןִיַיאֶרzֵלַא')אביִתְכcִ,הָדeהְייaִַרְדאָמְעַט
kִַאְתִייcַָה,ר"ת.'םkַֹחלiָןיִביaְְרַאaָהָע
kBסBַהתlָלe,ָנֲאדָחֶאLִָנדָחֶאְוםיLִםי
תֶלֶעzBהַמיִכְו,הָדeהְיר"א.תBקBניzִדָחֶאְוה
ןֶהָלןיִקlְַחְמאlֶָאו;ןִיַיaְתBקBניִתְלLֵי

תBיָלְק

LֶיָהןֵהףַאeaְאBתBַהpֵס.kִס(ןַניִרְמָאְדBהָטcַאיף:(,aִNְָנרַכLִםי
,יִכָהןַניִרְמָאיnֵַנהlָיִגְמאָרְקִמיbַaֵןֵכְו.eלֲאְגִנרcBַהBתBאLֶaְתiBִנָקְדִצ
cְִמMeםcְְסֶאי"עzֵלֲאְגִנרe.ןֵכְוbַaֵנֲחרֵניekָהaְַמqֶתֶכLַaָת)cַד.גכף[(:
]kְתַגיִזְמיֵדkBהֶפָיס.LִעיeרBרBתיִעיִבְר]עַב,kְיֵדLֶiִֶגְזְמpeמֲעַיְוBלַעד

דַחלַעיֵרָדאָלcְאָרְמַחcְ,גBלתיִעיִבְר
zְַמתָלiָהאָרְמַחואָלאeאָקְלָסאָקְו.א
יֵוֱהיֶלcְלֵאeמLְרַמָאָקםkelָןיֵבzָC,cְְעַד
אLֶH.יַחןָאָתLְ:ןִיַיתיִעיִבְרעַבBר
ןzְָעaְַרַאהָריֵע.תַחַאתַבaְ:םִיַמBaְגָזְמ
'דהָתLֶMָ.אָצָיןִיַייֵדְי:דָחֶאסBCkBתְל
kBסBריֵחיֵדְי:תeתGאָצָיא.kְלBרַמ
.תיִעיִבְריֵדkְ:הָמיֵלLְהָוְצִמBזןיֵא
aֵןיkelַָק.ןLְִלאָיLְמeלֵאcְררַמָאBעַב
יאַמג"ה:הֶפָיסekBניְיַהcְ,תיִעיִבְר
kBהֶפָיסcְרַמָאָקLְמeדַחְודַחלָכְל,לֵא,
cְוָהeהְלekelְהeלַא':תיִעיִבְרzֵןִיַיאֶר
kִַאְתִייcָהֶאְרַמןִיַיאָמְלַא.'םaָיֵע:

תBיָלְק
ם"Lְaַַר

LֶיָהןֵהףַאeaְאBתBַהpֵס.cְרַמָא
aְַמqֶסתֶכBהָט)cַאיף:(,aִNְָנרַכLִםי
ןֵכְו.eלֲאְגִנרcBַהBתBאeaְיָהLֶתiBִנָקְדִצ
bַaֵיִגְמאָרְקִמיlִָמ,יִכָהרַמָאהMeם
cְְסֶאיֵדְילַעzֵןֵכְו.הָוֲהרbַaֵנֲחיekָה
aְַמqֶתֶכLַaָת)cְַל.)]ד.גכףLBמןBניֵרe
'דלֵאeמLְרַמָאי"ררַמָא:]היִוlֵַה
kBסBַהתlָלeיִרָצCLֶiְאֵהaָןֶה.aְלָכ
הֶפָיסkBתַגיִזְמןֶהaָאֵהLֶiְיֵדkְ,דָחֶא
Lֶלaְהָכָר.LִעיeרBרBלתיִעיִבְרעַבBג,
kְיֵדLֶiִֶגְזְמpeמֲעַיְוBלתיִעיִבְרלַעדBג,
cְאָרְמַחלָכcְדַחלַעיֵרָדאָלzְַמתָלiָא
dָלןַניLְִרָפְמיִכָה,אeהאָרְמַחואָל

aְַמqֶתֶכLַaָתaְַהnBןִיַיאיִצ)cַַהְו.).זעףLְzָד"סקא,cִתַגיִזְמkBהֶפָיס
םMeִמ,ז"מהבלLֶסkB,הֶפָיסkB.אeהאָרeעיLִדַחואָלתיִעיִבְרעַבBרְו
cֲַעNָרְמֶאֶנםיִרָבְדהָרeaְכBסLֶלaְכהָכָרe',kִאָתיִאְדaְַמqֶתֶכaְכָרBת
)cַאנף.(:Lְיַחןָאָת.LֶHןָגָזְמאaְאָצָי:םִיַמ.eגְכBןLֶiֶLaBלתיִעיִבְרBג,
cְואָלתיִעיִבְרֵמריִצְבִבkְלeהםeא;cְזָמְדיִכיֵהיִכeגaָתיִעיִבְרןַניֵעaֵןי
סBCkBתaְןzְָעaְַרַאהָריֵע.תַחַאתַבaְ:תיִעיִבְרןַניֵעaָיַחיnֵַניִכָה,לkַֹה
יִלְכaִהaְֵרַההֶתleLBיִפֲאcַ,אָריִהְנאָלְו.הֹמeLְGניaֵַרLֵריkָCtֵ.דָחֶא
תBחtָיֵטeעַמְלאlֶָאBניֵאתיִעיִבְריאַהcְ.דָחֶאסkBאlֶָאביLֲִחאָל,דָחֶא
יִכָהcְל"נְו.)דדָחֶאסkBבLeָחדָחֶאסBכaְתיִעיִבְרֵמיֵפְטלָבֲא,תיִעיִבְרֵמ
tֵריeLB,aְתַחַאתַב,LֶHִמרֶדֵסלַעאLְניֵתָנe,ֶאlָאLְצְרןָאָתeִה:ןיִפLְהָק
.אָצָיןִיַייֵדְי:ןnַָקְלLֵרָפְמִדkelB,kְהָתLָאLֶH,סBכָוסkBלkִָמ.ןֶהֵמ
LֶMְָרַאהָתaָהָעkBסBריֵחיֵדְי:תeתGאָצָיא.kְלBזןיֵא,רַמBהָוְצִמ
Lְהָמיֵל,LֲֶחןיֵאLִביeֶאתlָאaְזָמןִיַיeיִמיֵנָהְו.גlֵיaְניֵיBתLֶlָןֶה,cְרָדeלַע
םMeִמ.אָצָיןִיַייֵדְי:הָגיִזְמיֵעaָאָלeנLֶlָתBניֵילָבֲא,אiַָמתָלzְדַח
Nִט"יתַחְמ.kִַקְלאָיְנַתְדnָן)cְַו',).טקףNְָחַמzָaְַחbֶE',aַnְֶמהNַnְחB,
aְְרַאיֵדְילָבֲא:ןִיַיaָהָעkBסBתGכְו.אָצָיאelֲָחןLeןיִבkBאִרסLBְוןGא
יֵדkְןֶהaָאֵהCLֶiְיִרָצ:רֶדqֵַהלַעתBסkBהLָלLְדBעאיִבָהְלCיִרָצְו,רֵתBי
Cיִרָצ.יַחדָחֶא:גBלתיִעיִבְריֵדkְדָחֶאְודָחֶאלָכaְ,רַמBלkְ.תיִעיִבְר
הֶקLְַמלkָ'ִמןָלאָקְפָנְדkִ,היiִָתLְאָביLֲִחאָלתיִעיִבְרֵמריִצְבcִ,תיִעיִבְר
הLָלeLְןִיַיתיִעיִבְרעַבBרaBהָיָהLֶ.גeזָמדָחֶאְו:)איאָרְקiִַו('הֶתMִָירLֲֶא
לkָןִיַיםַעַטaBןיֵאLֶ.ןLָָידָחֶאְו:תיִעיִבְרeהkelְןיaֵיֵוָהcְ,םִיַמןיִעָבְר
kָC,LֶpֲַעNַָחהlָL.ַניִאnֵָדָח,יLןיֵאaBיִרָצ:ןִיַיםַעַטCLֶiְאֵהaB
יֵדkְתַהיִמיֵנָתָק:םBדָאאֵהLֶiְ.הֶאְרַמe:ןLָָיְוLָדָחיֵטeעַמְל.ןִיַיםַעַט
דָחֶאלָכְלהֶפָיסkBתַגיִזְמיֵדkְתַרְמָאzְַאְו,דָחֶאְודָחֶאלָכְל.תיִעיִבְר
תיִעיִבְריֵדkְלֵאeמLְרַמָאָקאָלcְִמ,ןֵהםיִרeעיLִיֵנcִLְד"סְו.דָחֶאְו
kְִלLBַהןaָןַניִסְרָגיִכָה:אָתיְיַרkְמBLֶkָתeבaַqְדַחיִדיִאְויִדיִאםיִרָפ
Lִעיeאָר,kְתַגיִזְמיֵדkBניְיַההֶפָיסeתיִעיִבְר.zֵריeל,איִהאָצBרַמLֶlְLBן
LְמeלֵאeְלLBַהןaָןֵהדָחֶאאָתיְיַר,eתַגיִזְמיֵדְכkBהֶפָיסcְרַמָאָקLְמeלֵא
רַמָאְדkִ,תיִעיִבְרלַעדBמֲעַיְוpeֶגְזְמLֶiִיֵדkְ,ןִיַיתיִעיִבְרעַבBרeניְיַה
aְַהnBןִיַיאיִצ)Lַaָתcַועף:(.kָCתיֵאְרִנLִוהָטי[aְיִעְויַניֵעwַָרְו.רaֵניe)א(
tֵֵריLLֶkָCְקַמLֶַההbְאָרָמ,cְד"סקcִLְמeתיִעיִבְררַמָאָקלֵאaֵןיkelָן,
eַהץֵריֵתְו.דָחֶאְודָחֶאלָכְלרַמָאָקאָתיְיַרָבbְָמ',cִLְמeַנלֵאnֵלָכְלרַמָאָקי
,'ןֶהaָאֵהCLֶiְיִרָצ'יֵנָתָקאָמָתְסאָתיְיַרaָאGֲהַו,יִלאָיLְַקְו.דָחֶאְודָחֶא
]זדBמְחzַלַא.'ןִיַיאֶרzֵלַא':רַמָאָקןkelָןיֵבcְיnֵַניeLֵרָפְלאkָיִאְו

יnֵַנאָמְעַטְו.יֵעaָהֶאְרַמיnֵַנןִיַיcְלָלkְִמ.'םcַָאְתִייaB'kִליִגָרתBיְהִל
aָיֵע,kִיֵלֲערַהְזַמְדdLֶHִהְלאLְzַkֵרaB:ַהדָחֶאְוzִניBקBת.Lֶbַםֵהם
:תBְצnִַהןִמןיִרeטtְאGֲה.תBקBניִתְלLֵיתֶלֶעzBהַמיִכְו:eלֲאְגִנ

תBיָלְק

LֶיָהןֵהףַאeaְאBתBַהpֵאָמְעַטיאַהואָליִאְו.ס,GיָהאeַחiָביBת,
ףַא.)האָמָרbְןַמfְַהLֶהNֲֵעתַוְצnִִמתBרeטtְםיLִָנcְםMeִמ

BתBאeaְיָה:)וןweיzַאָתיְיַרBאcְןיֵעkְ,ןָנaַָרcְתBסkBהָעaְָרַאcְג"ע
הekָנֲחַבe,רzְֵסֶאי"עהlָיִגְמaִןֵכְו.eלֲאְגִנםָדָילַעLֶ,ם"LְaַַרLֵריtֵ.סpֵַה
עַמLְַמ'ףַא'cְ,הLֶָקְו.תיִדeהְייֵדְילַע
Lֶיִעןָניֵאwָעְו.רBד,cְרְיַבeLַזיִמְל(bָסיֵר
LֶיָהןֵהףַאeaְאBתBַמ,קֵפָסLְעַמ
aְאBָתdַסkָהָנcִַהְלLְרֲהַלדיִמBגeַאְלaֵד.
,הqekִָמתBרeטְפcִ)חןַניִרְמָאְדאָהְו
יkִ'סpֵַהBתBאeaְיָהןֵהףַאcְג"עא
הNֲֵעaַםָתָה;)ט'יzְִבBLַהתqekBַב
ןָנaַָרcְתBסkBהָעaְָרַאaְלָבֲא,אָתיְיַרBאְד
zִיwְנebַָנְלםLִםיkֵןָויLֶיָהeaְאBתB
עַמLְַמ.אָצָייַחןָאָתLְ:)יסpֵַה
cִַכְלzְִחlָהaָןֵכְו.הָגיִזְמיֵעaְקֶרֶפ
LְלLָהLֶלְכָאe)aְכָרBתcַןַניִרְמָא):נף,
ןיֵאLֶהָכָרaְלLֶסBכaְםיִדBמלkַֹה
.םִיַמBכBתְלןLֶiִzֵדַעויָלָעןיִכְרָבְמ
).אנםe)LָלְכָאLֶהLָלLְקֶרֶפְבcִ,הLֶָקְו
לLֶסBכeaְרְמֶאֶנםיִרָבcְ'י,רַמָא
aְיִרָצְו,הָכָרCַרְו.יַחLִ"יtֵֵריLLָכם(,
cְןַניִרְמָאָקְדאָהcְיִרָצCניְיַהיַחe
LֶiִzְנeהeיַחaְכBסaְִרkַַהתnָזBַאְל,ןteיֵק
LֶHֶגְזְמִיאpeaְכBִיְוהֶזסLְtBCaְכBס
םָתָהcְיַחL,cְֵריtֵת"רְו.Cֵרָביִורֵחַא
רֵרBסןֵבaְרַמָאְדkִ.גיִזְמאָלְוגיִזְמeניְיַה
רֵרBסןaֵהNֲֶעַנBניֵא,).עףcַןיִרְדֶהְנַס(
גיִזְמdaִָליֵקBמe,יַחןִיַיהLֶiִLְzֶדַע
ןִיַיאיִצnBַהaְעַמLְַמְדאָהְו.גיִזְמאָלְו
)Lַaָתcַועף:(LֶnBגְזBkָאָרeי,cְןַניִרְמָאָק
kְיֵדLֶiִֶגְזְמpeמֲעַיְוBניְיַה,תיִעיִבְרלַעדe
aְְרִבkַץֶרָאָהת.cְרַמָאaְקֶרֶפLְלLָה
Lֶלְכָאe)aְכָרBתcַאנף.(,eמBףיִסaְְרִבkַאְו;ץֶרָאָהתBת"ררֵמcְמBםִיַמףיִס,
,יLְִרָפְמא"ָנaBְרַניֵנְבe.)לeCרָעLaֵֶרָפְמןֵכְו.ןִיַיףיִסBמcְי"Lִַר'יֵפkְאGְו
cְַאיֵאָקיַחkBס,LֶiְאֵהLְָוםֵלGאLָבeר.kִןַניִרְמָאְדaְקֶרֶפaַָמְדאָרְתkBת
)cַיִר,):זטףqֵקzֵLַניְיַהְו,יַח'אְוםיִלָמְנעeLָםֵל,cַיִפֲאleַנתֵמnֲֵחיLִבי
aְִרiָה,kִןַניִרְמָאְדaְסBףbִַהדיpָLֶח(הelִןיcַבקף:(bַaִֵציtBהָאֵמְטר,aֵןי
aְַחiֶָהיaֵןיaְָתָתיִמdaְלָכLֶהe.ַנןַניִרְמָאְוnֵק"ב(יcַדנף.(LְזןָתָריִבBאיִה
,הֶאְרִנְו.יִמיְיָקסkBַאםיִרָבְדהָרNֲָעeהelְכcְ,ריLַtִיֵתָאְו.ןָתָתיִמ
cְאָקְוַדaְניֵיBתLֶlָםֶהLֶיָהeיִרָצםיִקָזֲחCלָבֲא,הָגיִזְמaְLֶlָנeGמא(:

aְהֶאְרִנ.תַחַאתַבkְריֵפeLַרLְaַ"םLֶMְצְרןָאָתeְו,ןיִפGאkְַריֵפLִ"י
LְֶרַאהָריֵעaְַעzָתְלןBCkBדָחֶאס,cִ'Lְַמ'ןָאָתLְְרַהעַמaֵהkBסBת:

אG,תBסkB'דeנwְיִתְוליִאBה,ד"סcְ.ט"ויתַחְמNִיֵדְי,eLריtֵ.אָצָיןִיַייֵדְי
:תBסkBהָעaְָרַאיֵדְיאָצָיןkֵםִאאlֶָאבBטםBיתַחְמNִיֵדיִמקיֵפָנ
אeהףיִדָעןLָָיcְם"LְaַַרLֵריeLLֶtֵריtֵ.ןLָָידָחֶאְוLָדָחדָחֶא

ןִיַי,'Bגְו'תאֹזkְחַלLָויִבָאְלe',):זטףcַהlָיִגְמ(ןַניִרְמָאְדkִ.רwָיִע
אָקיzִַעיlֵיִמלkָ,):אצףcַב"ב(ןַניִרְמָאְו.peֶמיֵההָחBנםיִנֵקְזַחeרLֶ,ןLָָי
ןיִלBצדַציֵכaְליֵעְל]חLeְריtֵ,םֶדBקטBtָLeניֵאLֶטַקָנְדאָהְו.leַעְמ
)cַהפף.(bַaֵכםֶצֶעדָחֶאיe':ר]טeaָניְיַה.אָסָכְדאekְִמGלאeויָמְג,
kִנליֵעְל'יֵרָפְד(.eהיִמeַכְלzְיִחlָיִרָצהCִלLְzBַאְו:תיִעיִבְרתzְתַרְמָא
kְתַגיִזְמיֵדkBםיִרָפְסתיִא.הֶפָיסcְיאַמ,יִסְרָגkְתַגיִזְמיֵדkBלָכְל,הֶפָיס
לֵאeמLְרַמָאָקcְהֶפָיסkBתַגיִזְמcִהLְֶקַמcְד"ס,הֶזיִפְלe.דָחֶאְודָחֶא
aֵןיkelָרַמָאָקם,cְניְיַהeרBַהתיִעיִבְרעַבlBג,eתיִעיִבְריֵנָתָקאָתיְיַרָב
,'גeזָמדָחֶא'יֵנָתָקְדאָהְו.דָחֶאלָכְלתיִעיִבְרעַבBר,ןkelָןיaֵיַחןִיַיגlBַה
GאLֶcַיaִזָמתיִעיִבְרeֶא,גlָאkְלBכָידָחֶארַמBִללLְzBתBזָמeמ"מלָבֲא;ג
aֶָאיֵריְיַמאָלאָתיְיַרlָאaְיַח,cְַסbִַא.'דלָכְלתיִעיִבְריCָקLֶיֵא,הCהָיָה
הָעaְָרַאיֵנָהaְאkָיִאאָהְו,הֶפָיסkBתַגיִזְמeaִהelְכְליbִַסcְהLְֶקnַַהרeבָס
kBסBתkBסLֶלaְהָכָר,LֶהeאkBַרְו.הֶפָיסLְaַ"ַנםnְֵקִהיLֲָה,הGא
aָָכְל.יֵנָתָקאָמָתְסאָתיְיַרCהֶאְרִנkַqְםיִרָפcְדַחיִדיִאְויִדיִאיִסְרָג
Lִעיeהאָרeא,cִתַגיִזְמיֵדְכkBהֶזהֶפָיסeרBַהתיִעיִבְרעַבlBלָכְליַחןִיַיג
אָכְרְצַמcְאָתיְיַרaָיֵריְיַמנ"הְו,הָגיִזnְַהםִעתיִעיִבְראֵהLֶiְיֵדkְ,דָחֶא
גlBַהתיִעיִבְריַחןִיַיאָכְרְצַמcְרeבָסהָיָההlָיִחzְִמe.הָגיִזnְַהםִעתיִעיִבְר
לָבֲא,אָתיְיַרָבcְתיִעיִבְרַאאָלְויֵאָקהיiִָתMְַא'גeזָמ'e,דָחֶאְודָחֶאלָכְל
LיֵרcְאָבָרְכeןָמְחַנבַרkְאָיְגeסCַהְו.תיִעיִבְרַאריLַtִיֵאָקיcְLַpִרַתָבְל
עַבBרaBאֵהCLֶiְיִרָצהָכָרaְלLֶסkBיִרְבָסcְ,):ועףcַתLַaָ(איִצnBַה
רeעיLְִו.גlBַהתיִעיִבְרלַעדBמֲעַיְוpeֶגְזְמLֶiִיֵדkְ,יַחןִיַיגlBַהתיִעיִבְר
,תיִעיִבְרעַבBרeניְיַהcְ,הֶפָיסkBַהתַגיִזְמkִיֵוָהcְםָתָהןַנzְןִיַיתַאָצBה
אָפיֵסיֵנָתָקcְ,ןיִקnַLְַהלkָרeעיkְLִ,תיִעיִבְרלַעדBמֲעַיהָגיִזְמיֵדְילַעְו
eLְרָאkַָהלnַLְןיִקaִתיִעיִבְר.cְַאaַiֵיtָיֵרCָלֲעdאָדֲח,)סםָתָה,cִןַנְת
eזָמְבeגLְעְו;םִיַמיֵקְלֶחיֵנBםִיַמ,דaַkַדeֵרָפְלהֶאְרִנְו.ןיִפְרָטְצִמL,
cִַאְלaַיִרָציֵיCתיִעיִבְרLְהְלהָמיֵלBתַאָצLַaַָמןֵכְו.תLְםָתָהעַמaְאיִהַהLְְעַמzָא,cְַארַמָאָקaַiֵדַע,יkַָררַמָאָקאָלןאaִאָכָהןָתָניcִתִיַזְכaָתיִעיִבְריֵע
:םיִפְרָטְצִמאGדaַkַםִיַמלָבֲא,גeזָמןיaֵיַחןיaֵןִיַיתיִעיִבְריֵעaָהָכָרaְלLֶסBכcְרַבָסְו.)עםLLָָרBפBLֶnְמkְ,אָריִהְנאָלםָתָהcְי"LִַרeLריֵפe'.eכ
:LָרBפְמםLְָו.]יאָתeעיִרְגִלdָליֵתיְיַמcְםָתָהם"LְaַַרLֵריtֵ):זצב"ב(תBריtֵרֵכnBַהְבe,םBדָאןִיַיתeביLֲִחַלאָרְקיאַהיֵתיְיַמאָכָה.'םcַָאְתִייkִןִיַיאֶרzֵלַא'
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