
.דיקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

קָחְצִייaִַראeה,אzְָעַמcִLְאָחַאןaֶקָחְצִייaִַר
aֶןtִסָחְנcְַאbְַדzָא(א(.יָנָמיִסְוC)Lִעְמeאָנ
ר"אהָנָחרaַרaַהaַָררַמָא.)]אייַעֵרְוייַחַא
לBכֱא,יַעְליִא'רaְהָדeהְי'רdcְיֵמMְִמןָנָחBי
aְָולָצLֵבaַvֵאָלְו,לzֵכיBַאלeָגְנְרַתְוןיִזוBןיִל
CָלְכיnִֵמתBחE.tְיֶלָעףֵדBרaְEִלאֵהיִו
eִמnִLְzְָיCתְוBלַעףיִסcִָתָריC.kִעאָתֲאיelָא
,אָתְיְלַאליֵכָאcְ,אָבָרֲעַמaְןיִלְתָמאָלְתַמ,רַמָא
אָתָמְד]ביֵלְקיwִַא,יֵלeקָקליֵכָאcְ;אָתיlִִעaְיLֵָט
Lָגְזָמ'ינתמ:ביֵכeלBkBאִרסLBש"ב,ן
לַעCֵרָבְמkָCרַחַאְוםiBַהלַעCֵרָבְמ,םיִרְמBא
kָCרַחַאְוןִיiַַהלַעCֵרָבְמא,םיִרְמBאה"בe.ןִיiַַה
ןיLֶaֵםיִרָבcְ,ר"ת)א'מג:םiBַהלַעCֵרָבְמ
לַעCֵרָבְמ,םיִרְמBאש"ב.הָדeעaַqְה"בeש"ב
םiBַהLֶיֵנtְִמ,ןִיiַַהלַעCֵרָבְמכ"חאְוםiBַה
bBַלםֵרiַןִיLֶiָאֹב,eיִקרָבְכcַLַהiBןִיַיןיִיַדֲעַום
Gאaָא.eאה"בBֵרָבְמב,םיִרְמCַהלַעiַכ"חאְוןִי
ceLיwִַלםֵרbBןִיiַַהLֶיֵנtְִמ,םiBַהלַעCֵרָבְמ
Lֶzֵב.רֵמָא(cָרֵחַארָב,aְִרkַַהתiַןִיzְהָריִד
eְרִבkַַהתiBָניֵאםdzְהָריִד;zְָוריִדLֶניֵאB
zָריִד,zָקריִדBאָתְכְליִהְו.םֵדkְה"ביֵרְבִד.
אָכָה,אָדֲחאָכָהְויzְֵרzַםָתָהת"כְו.א"דיאַמ
ריִדzָ,ריִדBzָניֵאLְֶוריִדe,zָהְניִניzְֵרzַיnֵַנ
קיַפְנאָהcְ,אָטיtְLִ.ה"ביֵרְבִדkְהָכָלֲהַו.םֵדBק
aַקתBיִא.לaָק,אָמיֵאתיֵעBםֶדaַקתBיִאְו.ל
aָרַחַאְל,אָמיֵאתיֵעaַקתBַרְו)גלaִהְייBLֻאיִהַע,
cְַמןיֵארַמָאLְbִןיִחיaְקתַבBאיִבֵה'ינתמ:לe
תֶרtְֶרַפְלַעיLֶnַbִדַעתֶרֶזֲחaַלaֵַטְמ,]גויָנָפְל
תֶסBרֲחַותֶרֶזֲחַוהvַָמויָנָפְלeאיִבֵהג.תtַַה
eLְיֵנzְַבLִפ"עא,]דןיִליLֶרֲחןיֵאBהָוְצִמתֶס.
cָLְקnִַבeה.הָוְצִמ,רֵמBאקBדָצ]הןaֶא"רד
'מג:חַסtֶלBLֶפbeויָנָפְלןיִאיִבְמeיָה

רַמָא

אzְָדbַַאaְרeמָאָהםָתְסקָחְצִייaִַר.אzְָעַמcִLְאָחַאר"בקָחְצִייaִַר
aְEִלְו:אָחַאןaֶאzְָעַמcִLְ.ייַחַאאָנeעְמLִ:אeהסָחְנtִןaֶקָחְצִי'ר
:תBקָרְי.יֵלeקָק:zְָלbְַרeהLֶהָעLָלkָלBכֱאֶלהeֶַאְתִמ.EיֶלָעףֵדBר
,ןיִבBLְיריִעָהיֵנaְרָאLֶMְםBקָמ,ריִעָהתLְtBַאלַע.אָתָמְדיֵלְקיwִַא
:םeלBkְלןיִעְבzBןיֵאְוליִאBה
ןיcִַהאeהְו.ןִיiַַהלַעCֵרָבְמ'ינתמ
םֵרbBןִיiַַהLֶ'מג:תtַַהלַעcֵLַקְמִל
ןִיַיBלןיֵאםִאLֶ.רֵמָאיceLLֶzֵיwִַל
eאיִבֵה'ינתמ:cֵLַקְמBניֵא,תBtַא
eהֶז.תֶרֶזֲחaַלaֵַטְמ:תBקָרְי.ויָנָפְל
):זקףcַ(ליֵעְלאָיְנַתְדkִ,אָרָמbְַהןLBְל
לLֶkָיִפְל.םִיַעֵמיֵנְבaִלaֵַטְמMַnָLַה
.תֶרֶזֲחaַלaֵַטְמ:לaeיִטי"עםָלָכֲאַמ
kְלBןיֵאםִא,רַמLַָטְמ,רֵחַאקָרָיםaֵל
ַעיLֶnַbִדַע:לֵכBאְותֶסBרֲחaַתֶרֶזֲחַה
dָתBאְלַעיLֶiַbִםֶדBק.תtַַהתֶרtְֶרַפְל
אeהLֶהnַvַָהרַחַאלֵכBאאeהLֶתֶרֶזֲח
לaeיִטְו.רBרָמתַליִכֲאלַעָהיֶלָעCֵרָבְמ
יִפְל,לַאLְִיְוקBניzִריLֶiַkִיֵדkְ,ןLBאִר
LֶןיִליִגְרןיֵאaְכֱאֶלםָדָאיֵנBקקָרָילBםֶד
BתBארַחַא.ויָנָפְלeאיִבֵה:הָדeעְס
יֵנeLְתֶסBרֲחַורBרָמהvַָמ:לaeיִט
zְַבLִלַעףַאְו,ןיִליtִיLֶרֲחַהןיֵאBתֶס
ואָלְוליִאBה,Cיֵרdtָיnֵַקְלe.הָוְצִמ
'מג:dָליִתיְיַמיאnַַא,הָוְצִמ

תאֹז
ם"Lְaַַר

.אzְָעַמcִLְאָחַאר"בקָחְצִייaִַר
יaִַרלkָ.איִהLָdְפַניtְֵנַאaְאָתlְיִמ
אeהאzְָעַמaִLְרkְָזpִַהםָתְסקָחְצִי
קָחְצִייaִַר;אָחַאר"בקָחְצִייaִַר
ןaֶקָחְצִייaִַראeהאzְָדbַַאaְםָתְס
tִסָחְנ:Lִעְמeייַחַאאָנ.cִLְְעַמzָא
aֶכֱא:אָחַאןBלaְָולָצLֵבaַvֵל.
לֵצaְבLֵֵתְו,תBקָרְיBאלָצaָלBכֱא
aְֵתיE,לַאְוzִֵרָטְצCְמִלkBרaְֵתיE:
לBכֱאֶלהeֶַאְתִמE.eיֶלָעףֵדBרaְEִלְו
kָלLָהָעLֶהeְרbְַלzָ:cְאָתְיְלַאליֵכָא.
:דיִמzָ,ןֵמLָרaָNָרַמBלkְ,הָיְלַא
BעְבָתְלןיִאkְLֶaָ.אָתיlִיִעaְיLֵָט
הַמBדָיaְןיֵאLֶ,רzְָסִנאeהויָתBפwַָה
lִרְפBקָק:ַעeקָרְי.יֵלBַא:תwִיֵלְקי
ןיִבBLְיריִעָהיֵנaְרָאLֶMְםBקָמ,]ריִעָה[)רָהpַָה(תLְtBַאלַע.אָתָמְד
cֵLַקְמִלןיcִַהאeהְו.ןִיiַַהלַע'ינתמ:םeלBkְלןיִעְבzBןיֵאְו,בBLֵיאeה
ה"בeיאLַnַתיaֵןיLֶaֵםיִרָבcְ'מג:אָרָמLaַbְֵרָפְמאָמְעַטְו.תtַַהלַע
aַqְעeָחאָלאָכָה.הָדLֵֶאביlִָמאָדֲחאtְלeהיְיַתָגe,לָבֲאaְַמqֶתֶכaְכָרBת
)cַיִא):אנףkָטאeאָב:bBַלםֵרiַןִיLֶiָק.אֹבBעְסםֶדeהָד:eיִקרָבְכcַL
cַLיִקםיִבָכkBַהתַאיִציִמ]וויָלָעBלaְיMֶwִִמcְ,ויָרָבְדִלןֵתBנרֵחַאםַעַט.םiBַה
םֵדBקkָC,הָסיִנְכִלםֵדLֶwBםLְֵכe;ןָחְלMַֻלןִיַיאaָאGןיִיַדֲעַו,םiBַה
Bניֵא,תBtַאןִיַיBלןיֵאםִאLֶ.רֵמָאיceLLֶzֵיwִַלםֵרbBןִיiַַהLֶ:הָכָרְבִל
ריִדzָ:םֵדBקתtַַהתkְַרִבe,ןִיiַַהלַעcֵLַקְמkִתtַַהלַעcֵLַקְמַהְו.cֵLַקְמ
דַבlְִמ'ןיִפָסaַneביִתְכcִאָרְקיאַהֵמןָלאָקְפָנ)דםיִחָבְזתֶכqֶַמaְ.םֵדBק
zְָבַרְקִהLֵרַחַאְלעַמLְַמ'דַבlְִמ','דיִמzַָהתַלBעְלרLֲֶארֶקaBַהתַלBע
אָרְק'דיִמzַָהתַלBעְלרLֲֶא'ןַניLְִרָדאָקְו,ןיִפָסneַהביִרְקzַדיִמzַָה
ןאkִָמe,בeתkַָהBמיcְִקִהריִדzָאeהLֶליִבLְִבcְףַליֵמְלאָתֲא,אeהאָריzִַי
קֶרֶפaְןיִבeריֵעתֶכqֶַמaְ.לBקתaַאָקַפְנאָהcְ:ןיִריִדzְַהלָכְלןָדהzַָא
BכָתֲחLֶרzַpeיbַaֵ)ובָהfַָהקֶרֶפaְמ"בaְ.איִהַעBLֻהְייaִַרְו:)האnַָק
dיֵדיִדְלkָCְלִהְו.ק"בaְ)]זןיLְzַnְLִִמ(ןיֵארַמָאְוַעBLֻהְי'רדַמָע,תBיְלeח
אLֶH,ה"בeש"בcְתֶקBלֲחַמרָאLֶaִLְ;ה"בkְאָתְכְליִהBזaָרַמBלCַרְצeה
ש"ביֵרְבִדkְתNBֲעַלהֶצBרָהLֶל"ס,ה"בkְהָכָלֲהeLריֵפaְעaְַקeה
ןַניִמְקBמe).דמףcַ(תBפיֵרְטleֵאaְאָיְנַתְדkִ,הBNֶעה"ביֵרְבִדְכeהBNֶע
לַעCַריLֶaֵרַחַא,תBקָרְיַה.ויָנָפְלeאיִבֵה'ינתמ:ַעBLֻהְי'רְדאaָיlִַאdָל
MַnָLַה):זקףcַ(ליֵעְלאָיְנַתְדkִ,אָרָמbְַהןLBְלeהֶז.תֶרֶזֲחaַלaֵַטְמ:ןִיiַַה
לָלkְִמ,תֶסBרֲחַותֶרֶזֲחַוהvַָמויָנָפְלeאיִבֵהןnַָקְליֵנָתָקְדkִ,אeהתֶסBרֲחaַואָללaeיִטיאַהְו.לaeיִטיֵדְילַעםָלָכֲאַמלLֶkָיִפְל.םיִיַעֵמיֵנְבaִלaֵַטְמ
cַןיִיַדֲעGאיִבֵהאe.ַהְוCואָלתֶרֶזֲחcֶַא,אָקְוlָםִאא)kֵןיֵא)ןLַָטְמ,רֵחַאקָרָיםaֵלaַאְותֶרֶזֲחBדַע:לֵכLֶnַbְִרַפְלַעיtֶַהתֶרtַק.תBםֶדLֶiַbִאְלַעיBָתd
ןLBאִרלaeיִטְו.רBרָמkָCרַחַאְוהvַָמהlִָחaַzְ,)טרaְָדaַnִ('םיִרBרְמeתvBַמלַע'ביִתְכִדkְ,רBרָמתַליִכֲאלַעCֵרָבְמאeהLֶהvַָמרַחַאלֵכBאאeהLֶתֶרֶזֲח
יֵנeLְ]חתֶרֶזֲחַוהvַָמ:לaeיִטBתBארַחַא.ויָנָפְלeאיִבֵה:הָדeעְסםֶדBקקָרָילBכֱאֶלןיִליִגְרםָדָאיֵנaְןיֵאLֶיִפְל,)זלַאLְִיְוקBניzִריLֶiַkִיֵדkְהֶז
zְַבLִפ"עא,ןיִליLֶרֲחןיֵאBהָוְצִמתֶס.eַבbְחאָרָמ(tָיֵרC,הBָליִתיְיַמהָמְל,הָוְצִמואָלְוליִאd:LְיֵנzְַבLִןיִלי.aַbְֵרָפְמ)טאָרָמLkְמג:יִמדֶגֶנ'

תאֹז

Lָרְדaַnִרַמָאcְ,הָליִמתַדeעְסeניְיַה.הָוְצִמתַדeעְסaִבֵסיֵמןיֵאְו]ט
cְיִנvBִמלcִָניdLֶלbִֵהיpָם,eעְסeיִנתַדOeןיִאaְח"תeתַבkֹןֵה

רֵרaBהֶזaְןַניִרְמָאְדkִ,ןיִנebָהְמםָדָאיֵנaְםLֶiֵLLָאָקְוַדְו.)יןֵהֹכְל
הָדeעְסaִןיeaִסְמeיָהאGםִיַלeLָריLֶaִתַעcַַהיiִֵקְנ,).גכףcַןיִרְדֶהְנַס(

:םֶהnִָעבֵסיֵמיִמןיִעְדBיןkֵםִאאlֶָא
אaְLֶH.דBבaBkָגBהְנִלCיִרָצ]ט

,nֶpeִמדַמָלְבnֶpe;cִִמדַמָל
)BאNֲָע(,דִוָדaְ)ו"פתBבָא(ןַניִרְמָא
אLֶHיtִלַעףַאBפleַאaBַר]Bאָרְק[

:לֶפBתיִחֲאֵמםיִרָבְדיֵנLְאlֶָאדַמָל

cְַמןיֵארַמָאLְbִםיִחיaְקתַבBל.
ל"יקcְאָנLְיאַמ,ת"אְו

kְקתַבBלcְכל"יקאָלְו,ה"ב(kְקתַבBל
cְַרaִל"יְו.רֶזֶעיִלֱאי,cְאָכָהaִֵהתיlֵל
;)ליֵפְטיִדcְַחְמש"בְדאlֶָא,אeaָרeוֲה
,םיaִַרדֶגֶנkְהָיָהלBקתַבcְ,םָתָהלָבֲא
הָתְצָיאGלBקתַבe.יִכָהןָלאָמיְיַקאָל
ןִמ,םָתָהןַניִרְמָאָקְדB,kִדBבְכִלאlֶָא
יִכיֵהכ"א,רַמאzֹםִאְו.eחיִכBיםִיַמMַָה
יaִַראָה,'איִהַעBLֻהְייaִַר'רַמָאָק
,ל"יְו.א"רcְלBקתaַַאיֵאָקַעBLֻהְי
םMeִמלBקתַבaְןיִחיLְbִַמןיֵארַמָאָקcְִמ
cְ'Gַהןִמ(אMַָמ,'איִה)]יםִיַמLְעַמcִלָכְב
ceְכzָלַזיֵמְלןָלתיֵלאaָרַתaַקתBל:

,ם"LְaַַרLֵריtֵ.ויָנָפְלeאיִבֵה
אָלcְִמ,הֶאְרִנןיֵאְו.תBקָרְי

יֵנָתָקְדkִ,תֶרֶזֲחויָנָפְלeאיִבֵהאָיְדֶהaְיֵנָתָק
aְמָסeCאיִבֵהeַמויָנָפְלvָהֶאְרִנְו.ה
kְריֵפeLַרaֵניeאיִבֵה,לֵאְנַנֲחeויָנָפְלLֻןָחְל,
LֶַהןיִאיִבְמןיֵאיֵרֲהMֻרַחַאדַעןָחְל
:תֶרֶזֲחַהחepָמןָחְלMַֻהלַעְו,)מceLיִק

לֵכBא,רַמBלkְ.תֶרֶזֲחaַלaֵַטְמ
Bמkְ.לaeיִטaְתֶרֶזֲחַה

לaֵַטְמןֵכְו,םִיַעֵמיֵנְבaִלaֵַטְמMַnָLַה
aִקָריBנת(.eַנאָרְקִבnִֵמיLְzַיִכָהיֵע,
'kִַביִעְרְקִתיteCִיַניֵעC')דהָיְמְרִי(,
LֶnַpַַהתַחteCaָםִיַניֵע.eֵריֵפLַרLְaַ"ם,
cְיִטיאַהaeואָללaַרֲחBתֶס,cְַאאָהkַzִי
Gאaָא,kִאיִבֵהאָפיֵסיֵנָתָקְדeויָנָפְל
,הָיָאְרהֶזןיֵאְו.תֶסBרֲחַותֶרֶזֲחַוהvַָמ
cְַנאָיְנַתְותֶרֶזֲחאָכָהיֵנָתָקאָהnֵי
aְעְו.אָפיֵסBד,cַיִרָצתֶרֶזֲחCְטַהְלaִלי

aַרֲחBִמתֶסMeטאָפָקם(.eהיִמeאָכיֵהLֶַהhִיaeאִרלLBיֵוָהןaִLְקָרְירָאBת,
הָיָהBLֶמkְ,חַלֶמָוםִיַמBaְאץֶמBחBaְאאlֶָא,תֶסBרֲחaַלaBְטִלCיִרָצןיֵא
אlֶָאאָפָקאkָיֵלְו,אָפָקםMeִמתֶסBרֲחcַ)סאָרָמaַbְרַמָאאָהcְ;ת"רגֵהBנ
aְרָמBא"רְלש"כְו.רaַדָצרBק,cְַלרֶכֵזהָוְצִמ)ערַמָאָקhִטי,cְGאLַiָיCֶאlָא
aְרָמBרֶכֵזְל,רcְ'רְרָמְיַוeַחתֶאiֵםֶהיaְחBרֶמ')LְמBעְו.)אתBד,cְGאLַiָיC
הNָָעLֶףֵסBיר"הkְאGְדe.)זאָריkֵיֶהְלאlֶָאBניֵאןLBאִרלaeיLֶhִ,הָוְצִמ
aְרְדִסBְטִיְו)פaBלaַרֲחBַרןֵכְו,תֶסaֵניeLְGהֹמaְרְדיִסBר"הְוLְהָיְעַמ:

.הnַvַָהרַחַאלֵכBאLֶרBרnַָהיֵרָקתֶרtְֶרtַ.תtַַהתֶרtְֶרַפְלַעיLֶnַbִדַע
e'ְרַפtֶתֶר'kְלBְמַמרַמLֶַהתֶכnַלָכֲא,kְמBtְַרtְאָרBבָא(הָמְכָחַלתBת

תֶרtְֶרtַרBרnַָליֵרָקcְִמe.לָכֲאnַַלבlֵַהתBכיLְִמַמתBקָרְיַהLֶ,)ח"ימג"פ
:)צאָרָמaַbְרַמָאְדkִ,רBרָמְלתֶמֶדBקהvַָמcְהָנaַnִLְזַמָר,תtַַה

הָדbַָהרֵמBאLֶיִמיֵנְפִלןָחְלMַֻהeרְקָעLֶיִפְל.הvַָמויָנָפְלeאיִבֵה
איִהןָחְלLֻתַריִקֲעַו.הvַָמויָנָפְלeאיִבֵהיֵנָתָק,רֶדqֵַההBNֶעְו

kְיֵדLֶiִLְַהלַאaֵעויִבָאְו;)קןBלהֶנB,איִבָיןיִיַדֲעeLֲֻעַלןָחְלNBיִטתaeלLֵיִנ;
ןיִריִזֲחַמןיִרְקBעkְLֶדiִָמe.םיִמָעtְיLְzֵןיִליaְִטַמeנָאהָמָל,לַאLְִיןaֵַהְו
,'הֶזרBרָמ''Bזהvַָמ'הָדbַָהaַרַמBלCיִרָציֵרֲהLֶ,ויָלָערBרnַָהְוהnַvַָהְוויָנָפְל
:הaְֵרַהםיִרָבcְויָלָעןיִנBעLֶ'יִנBעםֶחֶל',):וטקףcַןnַָקְלe.ולליֵעְל(רַמָאְדִכְו

תֶסBרֲחיֵתָאאָליאnַַא,רַמאzֹםִאְו.הָוְצִמתֶסBרֲחןיֵאLֶפ"עא
cְִרLeתeַבְמhֵתֶרֶזֲחלcְל"יְו]א.הָוְצִמ,cְןָויֵכcְיִעלָכwַרָמרBר

GיִנאzַwֵקַרןaְיִטaeלaַרֲחBִמתֶסMeִמאָל,אָפָקםwְיֵרaִיheלaְָכC:
תאֹז
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םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :דיק

.הָנוkַeָתBכיִרְצתBְצִמ)אתֶרֶמBאתאֹז,ל"ררַמָא
kֵןָויcְאָלaְיִעcִַחןieרָמְדאָבBהרeליֵכָאְדא
אָמְליִדְו,dיֵלליֵכָאְדאeהא"הפאֵרBבd,aְיֵל
רcְַהֶמְליֵעkָCaְָלִה,רBרָמְלןוkַeַיִאאָל
הָוְצִמzָCְעַדאָקְלָסיִאcְ.רBרָמםLְֵליֵלaeְטַאְל
אָהְו,יֵלaeיִטיֵרCzְָלהָמְל,הָנוkַeָאָיֲעaַאָל
םָלBעְלאָמְליcִ,יאnִַמ.אָנְמיִזאָדֲחdיֵלליaֵַט
יֵרzְתַרְמָאָקְדe,הָנוkַeָתBכיִרְצןיֵאתBְצִמ)ב
אָריkֵיֶהיֵוֱהיֶלְדיִכיֵהיkִ,יִלהָמְליֵלaeיִט
רָאLְןַניִעְמLְיַלןkֵםִא,אָמיzֵיִכְו.תBקBניzִַל
,אָניֵמָאהָוֲה,תBקָרְירָאLְןַניִעְמLְַאיִא;תBקָרְי
יֵרzְןַניֵעָבְדאeהתBקָרְירָאLְאkָיִאְדאָכיֵה
יֵרzְיֵעaָאָלאָדeחְלתֶרֶזֲחלָבֲא,יֵלaeיִט
יֵרzְןַניֵעaָתֶרֶזֲחleיִפֲאcַןָלעַמLְַמָק,יֵלaeיִט
.תBקBניzִַלאָריkֵיֶהdיaֵיֵוֱהיֶלְדיִכיֵהיkִ,יֵלaeיִט
אaְGןָלָכֲא.אָצָי,יאַמcְןָלָכֲא,אָיְנzַ,דBעְו
דַבְלִבe;אָצָי,ןיִאָצֲחַלןָלָכֲא.אָצָי,ןיkַeְֵתִמ
LֶHִיאLְאֶהaְֵריֶבֲחַלהָליִכֲאןיzָdיBִמרֵתkְיֵד
יֵסBייaִַר,אָיְנַתcְ.איִהיֵאzַpָ.סָרtְתַליִכֲא
איִבָהְלהָוְצִמ,תֶרֶזֲחaַלaֵיLֶhִפ"עא,רֵמBא
יkַzִַאְו.ןיִליLְִבzַיֵנeLְתֶסBרֲחַותֶרֶזֲח]אויָנָפְל
תBכיִרְצןיֵאתBְצִמיֵסBייaִַררַבָסָקאָמְליcִ,יאnִַמ
kַeָיאַהְו,הָנוcְןַניֵעָבzְיִטיֵרaeיֵל,kִיִכיֵהי
.הָוְצִמיאַמכ"א.תBקBניzִַלאָריkֵיֶהיֵוֱהיֶתְד
אָקְליִס,אָנeהבַררַמָא.ןיִליLְִבzַיֵנLְיאַמ
,אָזBרָאְואָקְליqִַארcַַהיְמהָוֲהאָבָר.אָזBרָאְו
בַררַמָא.)גאָנeהבַרdcְיtenִֵמקיַפְנeליִאBה
Lיֵיָחcְתיֵל,אָנeהבַרcְ)א(pָdיִמעַמLְ,יMִַא
ןaֶןָנָחBייaִַר,אָיְנַתcְ.יִרeנןaֶןָנָחBייaִַרְדאָהְל
לַעןיִביiַָחְו,אeהןָגcָןיִמזֶרBא)ד,רֵמBאיִרeנ
.חַסBaַtֶתָבBחיֵדְיaBאֵצBיםָדָאְו,תֵרBkָצneיִח
ףֵסBיבַר.ויָלָעLֶהָציֵבeגָד'יִפֲא,רַמָאהiִָקְזִח
חַסtֶַלרֶכֵזדָחֶא,רaָNָיֵניִמיֵנCLְיִרָצ,רַמָא
אָמְרַגleיִפֲא,רַמָאאָניִבָר.הָגיִגֲחַלרֶכֵז'אְו
eיִבMeאָל.tְLִיִאְדאָכיֵה,אָטיkָאLְקָרְירָאBת,
הָמָדֲאָהיִרtְאֵרaBתBקָרְירָאMְַאCֵרָבְמ
;ליֵכָאְורBרָמתַליִכֲאלַעCֵרָבְמרַדֲהַו,ליֵכָאְו
,אָנeהבַררַמָא.יאַמ,אqַָחאlֶָאאkָיֵלְדאָכיֵה
,ליֵכָאְוהָמָדֲאָהפ"ברBרnַָאאָרwָיִעֵמCֵרָבְמ
eַבְלqBֵרָבְמףCיֵלֲעdרָמתַליִכֲאלַעBליֵכָאְור.

ףיִקְתַמ

אLֶnָ,יֵלaeיִטיֵרzְיֵעaָיִכָהםMeִמ.הָנkַeָתBכיִרְצתBְצִמתֶרֶמBאתאֹז
GְתִנאkַeְֵלןוLֵרָמםBה,רBליִאeַריֵבCaBאֵרtְהָמָדֲאָהיִרkִLְקָרְירָאBת
cְאָמְלָע:cִַמָקאָהאָמְליLְןָלעַמcְןַניֵעָבzְיִטיֵרaeִמ.יֵלMeםzִניBקBת
LֶiִLְלֲאe,יֶהןַניִדְבָעְוkֵטאָריeלָכֲא:אָבBתִיַזיִצֲח.ןיִאָצֲחַלaְםַעַפ

,הiִָנLְםַעַפaְתִיַזיִצֲחַוהָנLBאִר
eרָמְבBיִריְיַאאָקר:zַpָאיִהיֵא.cְיאַה
zַpָיֵלתיֵלאdכיִרְצBתkַeַָרְו,הָנוaִייBיֵס
.pָdיִמעַמLְ:הָנוkַeָתBכיִרְצdיֵלתיִא
זֶרBאןיִלMְַבְמcִאָנeהבַררַמָאָקcְִמ
aְיֵיָחאָלְוחַסֶפLיִחְלneתיֵל,ץcְַחLָלd
.ויָלָעLֶהָציֵבeגָדleיִפֲא:ןָנָחBייaִַרְדִל
Lֶיָהeַהתֶאַחיִטָהְלןיִליִגְרcָגaְםיִציֵב:
:רNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲחַל.רֶכֵזדָחֶאְו
bַאָמְרeיִבMeתַכיִתֲח.אָלaָNָרeןִמ
רָאLְאkָיִאְדאָכיֵהאָטיtְLִ:קָרnַָה
אֵרaBיֵקְרiַַאאָרwָיִעֵמCֵרָבְמ.יֵקְרַי
tְהָמָדֲאָהיִר,cְסָאeנָהיֵלרBןִמת
רָאBLְלLֶיcְןָויֵכְו.הָכָרaְאaְGםָלBעָה
א"הפבCֵרָבLֶiְיֵפְטריLַtִיִכָה,תBקָרְי
הָכָרeaְניְיַהcְ,הlִָחzְתBקָרְיַהלַע
רBרnַָהתֶארBטְפִיְו,םֶהָלהָיeאְרָה
kָCרַחַאְו,א"הפבתkְַרaִִמויָרֲחַאאaַָה
:רBרָמתַליִכֲאלַעתֶרֶזֲחַהלַעCֵרָבְי

eַבְלqBף
ם"Lְaַַר

.הָנוkַeָתBכיִרְצתBְצִמתֶרֶמBאתאֹז
אGאLֶnָ,יֵלaeיִטיֵרzְיֵעaָיִכָהםMeִמ
ליִאBה,רBרָמםLְֵלןLBאִרaָןוkַeְֵתִנ
eַריֵבCא"הפבויָלָעkִLְקָרְירָאBת
cְאָמְלָע,Lֶתַוְצִמתַליִכֲאןיִיַדֲעןיֵאיֵרֲה
'רBרָמתַליִכֲאלַע'ויָלָעCֵרָבְלרBרָמ
.ל"מקאָהאָמְליcִ:הnַvַָהרַחַאְלדַע
cְןַניֵעָבzְיִטיֵרaeִמיֵלMeםzִניBקBת
LֶiִLְלֲאe,יֶהיִדְבָעְוkֵטאָריeאָב,eהיִמe
]ברcְַהַמB.eתָבBחיֵדְיאָצָיאnַָקרBרnִָמ

תBקBניִתְדאָריkֵיֶהםMeִמcְכ"א,ל"ר
ןַניִעeמLְַאְלואָלְו,יֵלaeיִטיֵרzְטַקְנדeחְל
רָאLְןַניִעְמLְיַל,הָנוkַeָתBכיִרְצתBְצִמ
לaeיִטaְרBרָמe,ןLBאִרלaeיִטaְתBקָרְי
Lֵיִנ,cְיִאkַָנאnֵיֶהיkֵַלרzִניBקBלָבֲא]ג.ת
aְרָמBחְלרeיֵדdאָלaָןַניֵעzְיִטיֵרaeיֵל,
cְכelִֵמןַניִדְבָעאָליאַהיMeיֶהםkֵאָרי
םֶדBקרBרָמתַליִכֲאםיcְִקַהְלתBקBניִתְד
ןיֵאתBְצִמcְאָיְדֶהaְ.אָיְנzַדBעְו:pBַמְז
:LיִקָלLיֵרְדאָתְבeיְתe,הָנוkַeָתBכיִרְצ
רַקְפַמיֵעaָיִאcְ.אָצָייאַמcְןָלָכֲא
יnֵַנאLְzַָה,dיֵליֵזֲחַויִנָעיֵוָהְוdיֵסְכִנְל
תִיַזיִצֲח.ןיִאָצֲחןָלָכֲא:)הdיֵליֵזֲח
aְאִרםַעַפLBתִיַזיִצֲחַוןaְםַעַפLֵיִנ,
eרָמְבBיֵריְיַמר:zַpָאיִהיֵא.cְיאַהzַpָא
יaִַרְו,הָנוkַeָתBכיִרְצתBְצִמdיֵלתיֵל
.תֶרֶזֲחaַלaֵיLֶhִג"עא:dיֵלתיִאיֵסBי

הָוְצִמ,רַמBלe'.kְכאיִבָהְלהָוְצִמ:תBקָרְירָאLְאkָיֵלְדאָכיֵה,אnַָקלaeיִט
אGְוליִאBה,רBרָמתַליִכֲאתַוְצִמםיiִֵקאGיkַzִַאcְ,הָרzBַהןִמאיִבָהְל
ןיִאיִבְמ.'eכאיִבָהְלהָוְצִמיאַמיִכָהיִא:הָנוkַeָתBכיִרְצתBְצִמcְ,ןוkַeְֵתִנ
יֵניִמיֵנLְןLֶkֵלָכְו,איִהאָתeבְרe.ןיִדָרzְ.אָקְליִס:יֵנְתיִמְלdיֵלהָוֲה
aָNָה:רBליִאeִמקַפְנtenֵיdcְהבַרeאָנ.aִLְיִחליִבaָתBאְרַהְלBהָכָלֲהת
kְמBתB:ִמ.מ"שcְהבַררַמָאָקeאָנLֶnְַבMְאןיִלBזֶרaְיֵיָחאָלְוחַסֶפL
eיָהLֶ.ויָלָעLֶהָציֵבeגָדleיִפֲא:יִרeנןaֶןָנָחBי'רְדִלLַחcְתיֵל,ץneיִחְל
ליLְִבַתְליֵמָדcְג"עאcְ,אָתeבְרeניְיַהְו.םיִציֵבaְגcַָהתֶאַחיִטָהְלןיִליִגְר
םִעהָאaַָהרNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲחַל.רֶכֵזדָחֶאְו:ןיִליLְִבzַיֵנLְביLֲִח,דָחֶא
kָC.הָגיִגֲחדֶגֶנkְלeMָבְמe,חַסtֶַהדֶגֶנkְיִלָצ.רaָNָיֵניִמיֵנLְ:)וחַסtֶַה
tֵֵריLַרaֵניeרֵמלֵאְנַנֲחBיִמ:bַאָמְרeִבMeתַכיִתֲח.אָלaָNָרeקָרָמ
LֶpְִתaַMְהָלaB:tְLִיִאְדאָכיֵהאָטיkָאLְקָרְירָאBֵרָבְמ.תCיִעֵמwָאָר
aְיִטaeאִרלLBַאןMְקָרְירָאBתaBאֵרtְהָמָדֲאָהיִר,cְסָאeנָהיֵלרBןִמת
יֵפְטריLַtִיִכָה,תBקָרְירָאBLְלLֶiֶLןָויֵכcְ.)זהָכָרaְאaְGהfֶַהםָלBעָה
LֶiְֵרָבCא"הפבzְִחlָה,cְניְיַהeaְאְרָההָכָרeטְפִיְו,ןֶהָלהָיBַהתֶארnָרBר
:רBרָמתַליִכֲאלַעתֶרֶזֲחַהלַעCֵרָבְיkָCרַחַאְו,הָמָדֲאָהיִרtְתkְַרaִִמ

eַבְלqBף

אָמָתְס'יִנְתַמcְרַבָסLיִקָלLיֵר.הָנוkַeָתBכיִרְצתBְצִמתֶרֶמBאתאֹז
ַחBרְטִלBלןיֵא,תBקָרְירָאLְאBצְמִללBכָי'יִפֲאיֵריְיַמe,יֵנָתָק

תBְצִמcְםMeִמeניְיַהְו,רBרָמaְןיִלaeיִטיֵנLְהBNֶעאlֶָא,תBקָרְירָאLְרַחַא
ליֵכָאְדאeההָמָדֲאָהיִרtְאֵרBבְבe'eכןcַיִעaְאָלcְןָויֵכְו.הָנוkַeָתBכיִרְצ
תַליִכֲאלַעCַריaֵאLֶH,רַמBלd.kְיֵל
'אָמְליִדְו'.ןוkַeַיִאאָלאָמְליִדְו.רBרָמ
ןוkַeַיִאאָליאcַַו,רַמBלkְ,אָקְוcַואָל
יִנLֵלaeיִטדַעאlֶָאהָוְצִמןיֵאcְ,רBרָמְל
רcְַהִמְליֵעkָCaְָלִה.הvַָמרַחַא
.רBרָמתַליִכֲאלַעCֵרָבְלe,'יtֵ.יֵלaeְטַאְו
אcְָסִחבַרcְםMeִמ,'יֵכeרָבe'טַקְנאָלְו
לַעCֵרָבְמcִ)חןיzְִעַמdaִLְיֵלתיִא
אָהְו.ןLBאִרלaeיִטaְרBרָמתַליִכֲא
ליֵכָאהָמָדֲאָהיִרtְאֵרBבְבeרַמָאָקְד
םLְֵללֵכBאBניֵאLֶרַמBלekְניְיַה,dיֵל
אֵרBבaְתאֵצָלBלָכֲאאlֶָארBרָמתַליִכֲא
tְהָמָדֲאָהיִר.cְְעַדאָקְלָסיִאzָCאָל
aָיֵעkַeָםִא,הָנוkֵחאָצָיןBרָמתַבBר
aְיִטaeאִרלLBג"עא.ןcַלָכֲאBיֵנְפִל
אָל,'םיִרBרְמeתvBַמלַע')טביִתְכeהvַָמ
יֵלaeיִטיֵרCzְיִרְציאnַַא.אָבkeיִעאָיְוָה
aְרָמBיֵלהָוֲה,רdְהַאְלceַאיֵרMְרָא
,ןLBאִרלaeיִטaְאָריkֵיֶהםMeִמתBקָרְי
.רBרָמלַכאֹייִנLֵלaeיִטaְהvַָמרַחַאְו
תBכיִרְצןיֵאםָלBעְלcִ,יֵחָדאָרָמbְַהְו
kַeָהָנו,eַהְמcְַאןַניִרMְִמיֵקְרַירָאMeם
רַחַארBרָמלBכֱאֶליֵדְכe,אָריkֵיֶה
אkָיֵלְדאָכיֵה,ל"מקןיִתיִנְתַמe.הnַvַָה
Lְיֵקְרַירָא,cַיִפֲא'aְרָמBרaָןַניֵעzְיֵר
BתוָוְצִמkְרBרָמלBכֱאֶליֵדkְ,יֵלaeיִט
eִמMeיֶהםkֵןַניִרְמָאאָלְו,אָריLֶHלַכאֹיא
:אָריkֵיֶהְלBLחָנאGְוףqBַבְלדַערBרָמ

אG,יאcַַולָבֲא.אָצָייאַמcְןָלָכֲא
רNְַעַמcְבbַלַעףַא,אָצָי

לָכaְהvַָמיbַaֵןַניִרְמָאְדkִ.ןָנaַָרcְקָרָי
Lָליֵעְל(הָעcַלָבֲא,):הלףGאaְלֶבֶט,
eמBָליֵקdaְבָטלֶבֶטeִמלcְַרaָןָנ,
אָצָייאַמְדִבe.)יהvַָמְלרBרָמzַwַLיִאְו
ריַקְפַמיֵעaָיִאcְםMeִמ,הvַָמaְיnֵַנ
eריִמְחֶהcְאָמְעַטְו.)הdיֵליֵזֲחַוdיֵסְכִנ
aְַוcַיאcְַרaָןָנ,cְלֶבֶטcְאBַמאָתיְיַרtִקי
ויָלָעלַכאֹתאH'ִמ):הלףcַליֵעְל(םָתָה
לaַםMeִמBרqeיִאLֶהֶזאָצָי,'ץֵמָח

zֹיִאְו,לֶבֶטלַכאzַwַLַמvָץֵמָחְלה:

אָיLְַק.אָצָיןיkַeְֵתִמאBaְGלָכֲא
Lיֵרcְג"עאְו.LיִקָלLיֵרְל

ןיִתיִנְתַמכ"ע,ןיִתיִנְתnִַמקיֵיLcָיִקָל
רָאLְאkָיֵלְדaִאlֶָא,ןָיְנִעלָכaְיִריְיַאאָל
ןָויֵכְו,איִהיֵאzַpָיLַpְֵמאָקְו.תBקָרְי
cְיִאkָאzַpָאcְרַבָסkְיֵרLיִקָלL,cָקיֵי
LַtִיֵרריLיִקָלLִמnַןיִתיִנְתcִכיִרְצBת
kַeָהָנו,kִִמיqְיִריְיַאאָמָתaְןָיְנִעלָכ
:רaָNָיֵניִמיֵנLְןLֶkֵלָכְו.אָזBרָאְואָקְליִס:תBקָרְירָאLְאkָיִא'יִפֲא

ץneיִחיֵדיִלאBaָניֵאcְ,אָמְעַטְו.יִרeנןaֶןָנָחBי'רְדִלdָלLַחcְתיֵל
.רaָNָיֵניִמיֵנLְ:).הלליֵעְל(הָעLָלkָקֶרֶפaְ.ןBחְרִסיֵדיִלאlֶָא

tֵֵריLַלרֶכֵזיִלָצ,ח"ַרtֶחַס,eבְמeMָאָריִהְנאָלְו.הָגיִגֲחַלרֶכֵזל,cְןָלאָמיְיַק
kְןֶבzֵליֵעְל(אָמיcַעף.(cְֶאתֶלֶכֱאֶנהָגיִגֲחןיֵאlָיִלָצא,cְאָיְתָא)כןיִתיִנְתַמ
kְיֵתוָוd.ָכְלCהֶאְרִנcְהיְיַוְרַתeבְמeMַָמןֵכְו,ןיִלLְְלעַמLBןzְַבLִןיִלי:

Cיִרָצןיֵא,תaְLַaָתBיְהִלד"ילָחkְLֶ.הָגיִגֲחַלדָחֶאְוחַסtֶַלרֶכֵזדָחֶא
eהיִמe.)ותMַaַָהתֶאהָחdcBָניֵאד"יתַגיִגֲחcַ°,דָחֶאלMeיaִקַר

תNBֲעlִַמםיִחיpִַמeניִיָהםִאהָבBחְליֵמָדcְ,קlֵַחְלןיֵאמ"מcְ,י"ִררֵמBא
LְיֵנzְַבLִֵיםַגְו.ןיִליLחָלBLLֶnָאGֲעַיאNeaִLְרָאtְןיֵאְו.םיִחָסLeם
תיaֵהֶנaִָיאLLֶnַָחיֵמְלאkָיֵלC,cְיִרָצאcְGג"עאןיBNִעeנָאםִאLָLֲח
יnֵַנאLְzַָהְותaְLַaָהָגיִגֲחַלרֶכֵזeניNִָעדַקLְzֶָאeרְמאֹיְוcָLְקnִַה
אֵהְיןֹרֲהַאְוהLֶֹמהֶנLֶiִaְָכe,)מןיִזיִרְזִלהָרeסְמהָבָרְקַהcְ,)לתaְLַaָָהֶביִרְקַנ
ןיֵא,ןיִליLְִבzַיֵנLְתNBֲעlִַמַחיpִַהְלאaַָהCַא.יֵעְטיִמְלאkָיֵלְו,)נeנnִָע
Lיֵרkְרַבָסאָנeהבַר.'eכCֵרָבְמאָנeהבַררַמָא:BתBאןיִריִהְזַמ
:יֵלaeיִטיֵנLְרBרָמaְדיֵבָע,תBקָרְירָאdLְיֵלתיִא'יִפֲאַו,הָנוkַeָיֵעָבLcְיִקָל

ףיִקְתַמ
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