
.וטקםיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע

BסיֵרkְאlֵיLֶnִרַחַאְל,אcְָסִחבַרdָלףיִקְתַמ
בַררַמָאאlֶָא.dיֵלֲעCֵרָבְמeרֵזBחpeֶמיֵה
יִרtְאֵרdaBיֵלֲעCֵרָבְמאָרwָיִעֵמ,אcְָסִח
ףqBַבְלe,ליֵכָאְורBרָמתַליִכֲאלַעְוהָמָדֲאָה
]באָיְרeסaְ.הָכָרaְאaְG]אאqַָחתַליִכֲאליֵכָא
ַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְתLֵLֶבַרְו,אָנeהבַרkְיִדְבָע
בַרdcְיֵתוָוkְאָתְכְלִהְוא.אcְָסִחבַרkְדיֵבָע
רָאMְַארcַַהְמאָבָרdcְיֵרaְאָחַאבַר.אcְָסִח
רַמָא.)אאzְָגeלtְִמdיLְֵפַניֵקteַאְל,תBקָרְי
,ןָתָנבַרdcְיֵרaְאָיLְְרLְַמבַריִלרַמָא,אָניִבָר
BCרְכיִנאָל,אָרָמְגdcִיֵמMְִמ)ב]גלlִֵהרַמָאיִכָה
םMeִמ,לBכיֵנְויֵדָדֲהיֵדֲהaַרBרָמeהvַָמLיִניִא
cִַמ)גןָלאָריִבְסvָהaַfְַהןַמfֶהcְאBאָתיְיַר,
eרָמBרcְַרaָרָמיֵתָאְו,ןָנBרcְַרaָדןָנ(eַבְמhֵלי
תBְצִמ)הד"מְלleיִפֲאַו.אָתיְיַרBאְדהvַָמְלdיֵל
אָתיְיַרBאcְמ"ה,BזתֶאBזתBלhְַבְמןיֵא
aִאְדBאאָתיְיַרBcְַרaָןָנaִַרְדaָלָבֲא;ןָנcְאBאָתיְיַר
eַרְדaַָרְדיֵתָא,ןָנaָןָנeַבְמhֵיֵלליdאְדִלBאָתיְיַר.
BזתBלhְַבְמןיֵאתBְצִמdיֵלzְְעַמcִLְ)ואzַpָןאַמ
לַעויָלָעeרְמָא,אָיְנַתcְ)ז.איִהלlִֵה,Bזתֶא
,ןָלְכBאְו)חתַחַאתַבaְןָכְרkBהָיָהLֶ,לlִֵה
Lֶpֶַמלַע')ארַמֱאvBתeרְמBלְכאֹיםיִרeהe'.רַמָא
.לlִֵהלַעויָריֵבֲחויָלָעןיִקְלBח,ןָנָחBייaִַר]א
cְכָי,אָיְנַתBאֵהְילkBןָכְרaְאְותַחַאתַבBןָלְכ
kְֶרֶדCLִֶהlֵאלBןָלְכ,zַמְלeלדBלַע']ברַמ
יֵנְפaִהֶזleיִפֲא,'eהeלְכאֹיםיִרBרְמeתvBַמ
יִא,יMִַאבַרdָלףיִקְתַמ.BמְצַעיֵנְפaִהֶזְוBמְצַע
יאַה,יMִַאבַררַמָאאlֶָא.leיִפֲאיאַמ,יִכָה
zַpָכָי,יֵנָתָקיִכָה]דאBלGאֵצֵיאaְהeחיֵדְיBתָבB

תvBַמלַע'רַמBלדeמְלzַ,ןָלְכBאלlִֵהCLֶֶרֶדkְןָלְכBאְותַחַאתַבaְןָכְרkBכ"אא
eרְמBלְכאֹיםיִרeהe',יִפֲאleהֶזaִמְצַעיֵנְפBהֶזְוaִמְצַעיֵנְפB.ַהLְzָאcְאָל
,ליֵכָאְו]ההvַָמתַליִכֲאלַעCֵרָבְמב,ןָנaַָרkְאָלְולlִֵהkְאָלאָתְכְלִהרַמzְיִא
יֵדָדֲהיֵדֲהaַאqַָחְוהvַָמליֵכָארַדֲהַו,ליֵכָאְו]ורBרָמתַליִכֲאלַעCֵרָבְמרַדֲהַו
aְGאaְַלרֶכֵז,הָכָרnְִקcָLkְִהlֵַררַמָא.לaִאבַררַמָארָזָעְלֶאיBLַג,אָיְעkֹל
LֶhִיaeלBaְַמLְיִרָצהֶקCבַררַמָא.םִיַדָיתַליִטְנtָtָא,Lְיִמעַמpָd,ַחיאַהqָא

Cיִרְצ

eַבְלqBליֵכָאף.aְGאaְִמ,הָכָרMeםcְןַניֵעָבzְִטיֵרaeןיִל:eַבְמhֵל
הvַָמחַסtֶ.תַחַאתַבaְןָכְרkBהָיָהLֶ:אָתיְיַרBאְדהvַָמםַעַטְל.dיֵל
eרָמBַלרֶכֵז:רnְִקcָLkְִהlֵהַמְלרֶכֵז.לMֶעהָיָהBNִֶההlֵלaִןַמְזLֶaֵתי
םMeִמ.םִיַדָיתַליִטְנCיִרָצ:םֶהיֵחְסtִםיִלְכBאeיָהLֶםיiַָקcָLְקnִַה
לֵסtBַהלָכְו,תiBִנLְםִיַדiַָהLֶ.ןיִקnַLְַה
aִרְתeַטְמהָמnֵַמאLְכְוןיִקe'ט(:

Cיִרְצ
ם"Lְaַַר

eַבְלqBליֵכָאף.aְGאaְִמ,הָכָרMeם
cְיֵעָב'zְִטיֵרaeַמ:יֵלvָהaַfְַהןַמfֶה
cְאBאָתיְיַרeרָמBרcְַרaָאָמְעַטְו.ןָנ
:).כקףcַ(ןיִקְריtִיֵהְליLaְLִֵרָפְמ
יֵדָדֲהיִכcְןָויֵכe'.cְכד"מְלleיִפֲא
אָלְוeהְניִנתBְצִמםieִקeהe,kelְהְניִנ
םַעַטְל.dֵללhֵַבְמe:יֵדָדֲהַאיִלhְַבְמ
.תַחַאתַבaְןָכְרkB:אָתיְיַרBאְדהvַָמ
CֶרֶכaְןָכְרkBרBרָמeהvַָמחַסtֶ)הvַָמ(
:):גקףcַןיִבeריֵע(יִמֶגBaְכְרBkBמkְ.דָחֶא
אָלcְִמ.Bמְצַעיֵנְפaִדָחֶאלe'.kָהeלְכאֹי'
kְלְכאֹי'ביִתe')אBתBאָנְעַדָיאָנֲאַו,)]ז
cְַאtֶיֵאָקחַס,cִלְכָאְו'ליֵעְלביִתְכeתֶא
.'eכיMִַאבַרdָלףיִקְתַמ:'רaָNַָה
eהיִמeחBויָריֵבֲחויָלָעןיִקְלkְַרaִייBןָנָח,
אLְzַָהְו:ןַניִעְמLָאָלאָכָהֵמלָבֲא
cְיִאאָלzְאָלאָתְכְליִהרַמkְִהlֵל
eדBמאָתיְיַרָבcְןָנaַָראָהcְ.ןָנaַָרkְאָלְו
לָבֲא,יֵמcָריLַtִיnֵַנהָכיִרְכcִלlִֵהְל
ןָנaַָרd,cְיֵלֲעיִגיִלְפcִרַמָאָקןָנָחBי'ר
.Cֵרָבְמ:לָלkְהָכיִרekְהְלתיֵליֵרְמַגְל
cָLְקnִַלרֶכֵז:'eכאָדeחְלהnַvַָא
kְִהlֵל.kְמBLֶעהָיָהBNִֶההlֵלaִןַמְז
LֶaֵַהתיnְִקcָLַקiָםיLֶיָהeאBםיִלְכ
tְםיִחָס:kֹלLֶhִיaeלBaְַמLְןיִק.
kְגBקָרָיןaְכezָאחBaְחBיִרָצ:ץֶמC
םִיַדiַָהLֶ.הֶקLְַמםMeִמ.םִיַדָיתַליִטְנ
LְִנiBַהלָכְו,תtBַהתֶאלֵסzְרeהָמ
:)טהlִָחzְתBיְהִלםיִקLְַמאnֵַטְמ

Cיִרְצ

יnֵַנאcְָסִחבַר.'eכBסיֵרkְאlֵיLֶnִרַחַאְלאcְָסִחבַרdָלףיִקְתַמ
ןBכָנןיֵאcְרַבָסכ"פעא,הָנוkַeָיֵעָבcְל"רkְרַבָסcְהֶאְרִנ

,הָנוkַeָתBכיִרְצןיֵארַבָסיִאB.cְסיֵרkְאlֵיִמרָבLֶkְןָויkֵ,יִנLֵלaeיִטCaְֵרָבְל
יִנLֵלaeיִטCaְֵרָבְיםִאְו,ןLBאִרלaeיִטaְקיֵפָנcְאָיְדֶהaְרַמיֵמְלל"ה

בַרְלCיִרְצאָלְו.הָלhַָבְלהָכָרaְאָיְוָה
Cֵרָבְמe,יֵקְרַירָאMְַאיֵרceְהַאְלאcְָסִח
תַליִכֲאלַעןLBאִרלaeיִטaְאcְָסִחבַרְל
רBרָמתַוְצִמרwַיִעcְבbַלַעףַא.רBרָמ
,הvַָמרַחַאיִנLֵלaeיִטaְאlֶָאקיֵפָנאָל
ןLBאִרלaeיִטCaְַריLֶaֵהָכָרaְַהתֶלֶעBמ°
טַעְמnֶpeִמלַכָאLֶרַחַאֵמ,יִנLֵלaeיִטְל
aְיִטaeאִרלLBַאהָוֲהַדיִדיִמ.ןaְִרkַת
LBרָפ,cִֵרָבְמCַאzְעיִקBתcִיLִהָבי
eמBתֶלֶעaְעיִקְתִלהָכָרBתLֶaַהָדיִמֲע,
LֶיִעםֵהwֲָעַנְורNֵרֶדֵסלַעתיaְכָרBת.
יֵעָבcְיִרְבָסיֵאָרBמָאleֵאלkָאLְzַָהְו
kַeָהָנו.eַסְמִדאָמָתְסcֵַהרMַ"רַבָסס
,אcְָסִחבַרkְקBסְפִלCיִרְטְציִאcְִמ,יִכָה
אcְGאָטיtְLִ,הָנוkַeָתBכיִרְצןיֵאיִאְו
CַריaֵאleGיִפֲאcַ,יִנLֵלaeיִטCaְֵרָבְי
aְיִטaeאִרלLBקַפְנןaֵיd,ֵרָבְייִאְוC
aְיִטaeלLֵאָיְוָהיִנaְַבְלהָכָרhָתיֵלְו.הָל
תיִאcְ,לֵאeמedַcִLְבֲאdcַיֵתוָוkְאָתְכְלִה
).חכףcַה"ר(ד"בeהeאָרקֶרֶפdaְיֵל
Bאָפְכaִרַמָאָקcְ,הָנוkַeָתBכיִרְצןיֵא
eהeאָפְכdaִָליֵקBמe,אָצָיהvַָמלַכָאְו
tִַסְרiִלָכֲאֵמיֵתיְיַמאָלםָתָהְו.םיBaְGא
ןַניֵעaָאָלהָליִכֲאיaֵַגְלcִםMeִמ,ןיkַeְֵתִמ
kַeָהָנוkelֵיאַהיkְמBaִִפְתlָהeהָעיִקְת.
eַנה"שמnֵאָכָהיֵתיְיַמאָליaָתיְיַרBת
cְםָתָהcְעָבekַeָהָנו,cְַגaֵיzְִפlָה
eהָעיִקְתaָיֵעkַeָיֵפְטהָנוkִיֵרָפְדLִתי:
.הָכָרaְאaְGאqַָחליֵכָארַדֲהַו
.א"הפבCֵרָבְלCיִרָצןיֵאcְהֶאְרִנְו
תיLִיֵרָפְדkִ,קֵסְפֶהיֵוָההָדbַָהcְג"עא
לaeיִטלLֶהָכָרְבaִרַטtְיִמאָלְו,)יליֵעְל
,ןzְָרַטtBאיִצnBַהתkְַרaִמ"מ,ןLBאִר
cְהְלהֵוָהecְַהםיִרָבaָםיִאaְתBC
יֵרֲהLֶ,)כהָדeעqְַהתַמֲחֵמהָדeעqְַה
יnֵַנdיֵליֵרָקְו,בlֵַהןיִרְרbBתBקָרְי
דַציֵכaְרַמָאןֵכְו.תtַַהתֶרtְֶרtַרBרָמְל
,תtַַהלַעCַריaֵ,).במףcַתBכָרaְ(ןיִכְרָבְמ
tַָהתֶארַטtְַרtֶתֶר.tְַרtֶניְיַהתֶרe
םיִגcָןBגkְ,הָליִכֲאָהםיִכיLְִמnַַהםיִרָבְד
םיִליִגְרeיָהְו,תBקָריִוםיִרָמְתeםיpִַטְק
לָכֲאַמןיaֵהָדeעqְַהBCתaְםָלְכָאְל

יֵוָהאָהcְ,תtַַהתֶאaBתtֵַלְלאLֶaָרָבָדeניְיַהתֶרtְֶרַפcְרַמBלןיֵאְו.רֵתBילֵכBאkָCיֵדְילַעC,LֶֶרBצְלאLֶaָיִפְל,תֶרtְֶרtַַהתֶארַטCtָָכְלe;לָכֲאַמְל
aִלםָתָהיֵנָתָקְדאָהלַלְכ(cִֵרָבְמCיִעָהלַעwָרeפBַהתֶארֵטhְַנרַמָאָקְו.הָליֵפnֵַריaִִחיiָכאי(,tַתtBתֶרֶטkָבַרְו.לָכֲאַמיֵניִמלtָtַָנאnֵיtָכםָתָהקיֵס(,
הָדeעqְַהתַמֲחֵמאLֶH;םֶהיֵרֲחַאְלאGְוםֶהיֵנְפִלאGהָכָרaְןיִנeעְטןיֵא,'יֵפְדkִתֶרtְֶרtַַהeניְיַהְו,הָדeעqְַהתַמֲחֵמהָדeעqְַהzBCםיִאaַָהםיִרָבcְ,אָתְכְלִה
zBCַהqְעeהָד,kְגBןzְםיִבָנֲעַוםיִנֵא,LֶןָניֵאaְָמַהְלןיִאLִיCַהnְַולָכֲאGַלְלאtֵֶאתlָנֲעַתְלאeןיִכיִרְצ,גaְְוםֶהיֵנְפִלהָכָרGַהרַחַא;םֶהיֵרֲחַאְלאqְעeהָד,
הָכָרaְִמתֶרֶזֲחרBטְפִל,הlִָחzְןיִאaָתBקָרְירָאLְהnָָל,]חBרְדִסaְבַתkָםֶלֶעבBטףֵסBיר"הְו.םֶהיֵרֲחַאְלןיaֵםֶהיֵנְפִלןיaֵהָכָרaְןיִנeעְט,תֶרtְֶרletַיִפֲא
עַמLְַמcְ,דBעְו.תֶרֶזֲחַאןֶהיCLְzֵֵרָבְמאcְָסִחבַרcְ,דBעְו.יlֵיִמיֵרְתaִאlֶָא,)מתBליִבֲחןאCkָיLַiָאGְו°.ןיִאaָאָריkֵיֶהםMeִמאָהcְ,אָתיֵלְו.]טdָלהָיeאְר
cְGאtָיֵלרַטdtְַו.תLֶnָניֵאאBְחַמLִביBtְַרtֶַהתֶרtַת,kֵןָויLֶניֵאBאBִמלֵכnֶpeֶאlָאkְרָמיֵתָא:תִיַזBרcְַרaָןָנeַבְמhֵַמְללvָאְדהBלָכְו.אָתיְיַר
LֶkֵןcְרָמיֵוָהאָליִאBִמ'יִפֲארcְַרaָןָנcִַבְמhֵַהְללnַvָה,kִַמְדLְַקְלעַמnָנן(.ְדאָהְוLָיֵרaְַהwBץֵמ)חָנְמBתcַַמ):גכףvָתְמהeaֶתָאאָל,תֶלeaְNָםיִמ
eַבְמhְלeַמְלvָה,cְַהןִמןיֵאaְNָםיִמkִםִאיcָמרָבeסטָע(.eְדGאkְאBןָתLֶרְסָאeַמvָתְמהeaֶתֶלaְLֵַרםLִ"ףַאיaְרֲחַאםיִמָיBִמםיִנMeםcִַחְמnְָליִעd:
eנָאBLֶמkְ,]ירqֵַחְלleיִפֲא,אָתיְיַרaַָהdַיbִַהְלבBטיֵרֲהLֶ,ןָנָחBייaִַרdcְיֵתlְיִמיMִַאבַרLַaֵLְמcִסֵרְטְנweַהeLריֵפkְהֶאְרִנןיֵא.יMִַאבַררַמָאאlֶָא
אlֶָא;'leיִפֲא'יאַמןkֵםִאBC,cְרְכִליִרְסָאְוןָנaַָרןיִקְלBחcְיLְִרָפְמcִ,הָביLְִייֵנaְַאףיִקְתַמיMִַאבַראlֶָא.ןָנָחBייaִַריֵרְבlְLַaֵLcִִמ,תBתיְיַרaָהkַnָןיִהיbִַמ
אָנְמ,רַמאzֹםִאְו.לlִֵהםMeִמ'leיִפֲא'ןָנaַָריִטְקָנְו,BCרְכִלCיִרְצַמcְלlִֵהַאיִגיִלְפcB,eַבְלדָחֶאלkָןיaֵהָכיִרkְיֵדְילַעןיaֵ,ןָתָוְצִמןָיְנִעלָכְבcִיִרְבָסןָנaַָר
Lֶיהlִָחzְַכְלcִרַבָסcְִמ,ל"יְו.אָצָייnֵַנןָכָרkְםִאאָהcְ,תBלhְַבְמןיֵאיnֵַנןָנaַָרְלאָה,דBעְו.אָרְקיlִַגcְאָכָהיֵנאLָאָמְליcִ,תBלhְַבְמןיֵאcְלlִֵהרַבָסcְןָל
אָלאָכָהcְרַמBלְוהָכיִרkְריzִַהְלאָכָהאָרְקCיִרְטְציִאןkֵםִא,תBלhְַבְמיִאcְ;תBלhְַבְמןיֵאאָמְלָעaְןkֵםִא,CיֵרkָאָליkִקיֵפָנדַבֲעיִדְבBCeרְכִלBל
.'eכרBרnַָאCֵרָבְמeליֵכָאְוהnַvַָאCֵרָבְמאlֶָא:אָרְקיlִַגcְאָכָהיֵנאLְָותBלhְַבְמאָמְלָעְבcִןַניִעְמLָ,דַבֲעיִדaְאָרְקיֵקBמcְןָנaַָרְלkָCְלִהְו.יִלhְַבְמ
הvַָמיֵתָאkָCרַחַאןָכְרkBהָיָהkְLֶ,הlִָחzְרBרָמאaְGהvַָמלֵכBאהָיָהםִאְו;הvַָמְללhֵַבְמeןָנaַָרcְרBרָמיֵתָאהָוֲה,הlִָחzְדַחַיםֶהיֵנCLְֵרkBהָיָהםִא
תNBֲעַלCיִרLֶvָןָויkֵ;הָכיִרְכaִרBרָמeהvַָמרַדֲהַו,אָדeחְלהvַָמ,יִכָהןַניִדְבָעהָוֲה,לlִֵהkְןָלאָמיְיַקהָוֲהיִאeהיִמe.ןָנaַָרcְרBרָמלhֵַבְמeתLeְרִד
ויָדָילֵטpBַה).וקףcַןיelִח(ל"יקcְבbַלַעףַא,סֵרְטְנLaַweֵריtֵ.הָליִטְנCיִרָצהֶקLְַמBaְלaeיLֶhִלkֹ:ןָנaַָרְדeןָנaַָרְדהָוֲה,לlִֵהkְהָכיִרkְתַוְצִמןָנaַָרcְִמ
Cָנָהeהְלהֵוָה,הlִָחzְתBיְהִלןיִקLְַמאnֵַטְמהָמeרzְַהתֶאלֵסtBַהלkָ)זהָנLְִמח"פהָרtָ(ל"ייקְו,]כןיִקLְַמאkָיִאcְןָויkֵ,ַחeרָהיbַqִֵמהֶזיֵרֲהתBריֵפְל
tֵריBתkְמBיִרָצְו,אָמֲהַנCיִלhBלkְמBaְֵרָפְלהֶאְרִנןיֵאְו.אָמֲהַנLkֵן,cְםִאkֵן,kִיtָיֵרCעַגָנאָלאָהםִיַדָיתַליִטְניִלהָמְל)ע,eיִמאָקְפָניאַמpָיd,יִפֲאle
LַחיֵמְלאkָיִאcְהLְֶקnַַהעַדָיאGיִכְו,דBעְו.)פםִיַדָיתַליִטְניֵעָבcְליִכֲאַמתַמֲחֵמלֵכBאֵמעַרָגאָל,לeaָטְמַההֶקLְַמליֵכָאףBסףBסcְןָויkֵ,עַגָנאָליִא
cִעַגָנאָמְלי,kִבַררַמָאְדtָtָהֶאְרִנְו.א,cִאָכָהְדהָליִטְנGִמאMeדְקםeMָהeִקְנieתkְמBaְֶא,אָמֲהַנlִָמאMeםLֶHַטְיאnֵַהאnַLְיְהִלןיִקBתzְִחlָאֵהיִו,ה
.תBבָאBסְמםִיַדָיaְןיִלָכֱאֶנןיֵא,םcָןֶהֵמאָצָיאָה;'eכםcָןֶהֵמאָצָיאGְוטֵחMBַה,).גלףcַ(ןיelִחcְב"פaְןַנְתִדkְ.)צBפbeתֶאלBסְפִלְוןָתLְzBִלרeסָא
,תַחַאדָיaְיbִַסםָתָהְו.BפbeלBסְפִיְוןִיiַַהאnֵַטְיאeL,LֶHריtֵ.תַחַאBדָילֵטBנדָחֶאלkָ,ןִיַיןֶהָלeאיִבֵה,))ק.גמףcַתBכָרaְ(הaָיִסֲהרֶדֵסaְיnֵַנרַמָאְו
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םיִחָסtְיִריNֲִעקֶרtֶםיִחָסtְיֵבְרַע :וטק

יִאcְ;אָפָקםMeִמתֶסBרֲחdaַיֵעLַweְלCיִרְצא
,יִלהָמְלםִיַדָיתַליִטְנ,dיֵעLַweְלCיִרְצאָלד"ס
אָלCָלאָמיֵאםָלBעְלאָמְליִדְו.עַגָנאָלאָה
אlֶָא,תיֵיָמאָחיֵרֵמאָפָקְו,dיֵעLַweְלCיִרְצ
.dיֵלeעLַwְְמאָמְליcִ,םִיַדָיתַליִטְניִלהָמְל
רBרָמLיִניִאיֵהLַיִנאָלב,אtָtָבַררַמָאְו
aַרֲחBתֶס,cִַאאָמְליbַיֵיְלַחבdcְַבְמןיִלְבַתhֵלי
.אkָיֵלְורBרָמםַעַטןַניֵעָבd,eיֵרBרְמִלdיֵל
,Lַרְדeאָבְקeעאָנaַָרְלאcְָסִחבַרdיֵרaְְדַא
לaeיִטaְויָדָילֵטBנ,ןLBאִרלaeיִטaְויָדָילַטָנג
Lֵרְמַא.יִנeַרָהaַָקןָנnֵיdcְבַרtָtָאָה,א
aְיִאאָמְלָעzְרַמ;cְְעַדאָקְלָסיִאzָCאָכָה
אָה,יֵנְמיִזיֵרzְםִיַדָיתַליִטְניִלהָמְל,רַמzְיִא
בַרeהְלרַמָא.אָנְמיִזאָדֲחdיֵדְיdיֵלאLְָמ
tָtַָא,אcְַרaָיִאאָכָה,הzְרַמ;cְד"סיִא
aְיִאאָמְלָעzְיִלהָמְל,רַמzְיִטיֵרaeֶא.יֵלlָא
הָמְליֵנְמיִזיֵרzְםִיַדָיתַליִטְנ,רַמzְיִאאָכָהיאַמ
,יִרְמָא.אָנְמיִזאָדֲחdיֵדְיdיֵלאLְָמאָה,יִל
kֵןָויcְַארַמיֵמְליֵעָבbְַדzַָהְואlֵאָלי,cִאָמְלי
,אָבָררַמָא.עַגְנdeיzְֵעַדְלdיֵחqְַאיֵחqeַא
עַלaָ.אָצָיאG,רBרָמעַלaָ.אָצָי,הvַָמעַלaָד
.אָצָיאGרBרָמיֵדְי,אָצָיהvַָמיֵדְי,רBרָמeהvַָמ
kְןָכָרaְאביִס(eַמיֵדְיףַא,ןָעָלְבvַָנהnֵיGאָצָיא.
דָחֶאלkָיֵנְפִלהvַָמ,יMִַארaַיִמיLִבַררַמָא
תֶסBרֲחַו,דָחֶאְודָחֶאלkָיֵנְפִלרBרָמ,דָחֶאְו
ןָחְלMַֻהתֶאןיִרְקBעןיֵאְו;דָחֶאְודָחֶאלkָיֵנְפִל
,רֵמBאאָנeהבַר.הָדbַָהרֵמBאLֶיִמיֵנְפִלאlֶָא
kelְהeַנnֵיִמיֵנְפִליLֶאBַהרֵמbָאָתְכְלִהְוה.הָד
kְהבַרeעהָמָל.אָנBַהתֶאןיִרְקMeיִרְמָא.ןָחְל
.eלֲאLְִיְותBקBניezִריLֶiַkִיֵדkְו,יאpַַייaִַריֵבְד
יִלְדַמאָקcְאָזֲח,הaַָרdcְיnֵַקביֵתָיהָוֲהיaַiֵַא
zַkִָמאwַnֵיd.הְלרַמָאe,ןַניִלְכָאאָקאָלןיִיַדֲע,
,הaַָרdיֵלרַמָא.ןwַnָיִמאzַkָ]איִרwְַעְמאָקeתָא
,לֵאeמLְרַמָא)ב:הpִLְzַpָהַמרַמlBִמןzְַרַטtְז
ויָלָעןיִנBעLֶםֶחֶלח,)ביִתkְ('יִנBעםֶחֶל')א
cְםיִרָב.zַַנאָיְנnֵעםֶחֶל',יִכָהיBםֶחֶל,'יִנ
LֶעBויָלָעןיִנcְְרַהםיִרָבaֵה.cָםֶחֶל',רֵחַארָב
,הָסeרְפkBaְִרLֶcַיִנָעהֶמ,ביִתkְ'יִנָע','יִנBע

ףַא

תֶרֶזֲחLֶaַףָרOְַהLֶ.תֶרֶזֲחLֶaַסֶרֶא.אָפָקםMeִמתֶסBרֲחdaַיֵעLַweְלCיִרְצ
אָמְלָעaְאָה:הֶקLְַמBaְדָי.עַגָנאָלאָה:םיִלָצaְַהCֶרֶדkְ,סֶרֶאLaBֶי
לַטLֶpְָכcִ,לaeיִטְלויָדָילCLֶiִhBיִרָצעַבֶקןָניֵאLֶןיִלaeיִטרָאaִLְ.רַמzְיִא
רBרָמיbַaֵ.אָכָהד"סיִאcְ:אBבָליִנLֵףLֶqBַעֵדBיהָיָהאGןLBאִרָלויָדָי

אָדֲחdיֵליLֵָמאָה,יאnַַא,רַמzְיִא
dיzְֵעַדְלdיֵחqְַא:ןLBאִרלaeיִטaְאָנְמִז
eעַגְנ.aְִבNָרB:aַָמעַלvְָו.הGָסָעְלאd,
]יִא[.אָצָי)אG(רBרָמעַלaָ:אָצָי
עַלaָ:רBרָמםַעַטaBםַעָטאLֶHרLְָפֶא
אGןיִיַדֲעלַכָאאGְו,דַחַי.רBרָמeהvַָמ
dָניֵאLֶ,הvַָמיֵדְיאָצָי,הfִֶמאGְוהfִֶמ
,אָצָיאGרBרָמיֵדְילָבֲא,םַעַטהָכיִרְצ
ןיֵאnBִעהvַָמלֵכBאְוBסָעְלאGְוליִאBה
ביִסaְדַחַיםֶהיֵנLְ.ןָכָרkְ:םַעַטםBLeל
nָLַמהָיָהאGיֵרֲהLֶ,אָצָיאG,לֶקcֶַה
aְויִפGְוהֶזאGעןיֵאְו:הֶזאBןיִרְק
הָרָעְקdַיaְִגַהְלצ"א.ןָחְלMַֻהתֶא
kְLֶnַַהליִחְתbֶָאהָדlִָמאlִַהיֵנְפbָדBל
Lֶaָןֶה,LֶעBNֶַההqֵאְורֶדBַהַהרֵמbָהָד:
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םMeִמתֶסBרֲחdaַיֵעLַweְלCיִרְצ
סֶרֶאLaBֶיתֶרֶזֲחLֶ.סֶרֶא.אָפָק
kְֶרֶדCַהaְְלִהְו.)גםיִלָצkָCיִרָצCי"טנ
ַעֵגBניֵרֲהLֶ,ןnַָקְלִדkְןLBאִרלaeיִטְל
aְַמLְןיִקkְLֶnְLַwֵתֶרֶזֲחַהתֶאַע
aַרֲחBח"ַרְו.תֶסtֵֵריL,'אָפָק'zBתַעַל.
cְאָיְנַתaִרְתeמBַה,)דתzBםיִעָלLֶaְיִעwָיֵר
ןיeLִחְבַי,קָרָיLֶaְאָפwַָהתֶאְו,תBנָליִא
LֶaְחBְוץֶמLֶaְמ,ןִיַיezָיִס.ןיִרpְםָנ
aְסֲא,תֶנֶנְסִמeןיִר.cְןָויֵכcְיֵרָפL
ץֵרMBַהץֶרdkְ'LֶיֵליֵוָהdיֵתיִבְרםBקnְִמ
leֵאיֵהְליaְLִרַמָאְדkִ,'ץֶרָאָהלַע
אָלאָה:רwָיִעְו.).זסףcַןיelִח(תBפיֵרְט
.dיֵיְלeחבbַַא:הֶקLְַמBaְדָי.עַגָנ
LֶpBןיִנְתaBzַteןיִח,kִמְדBַקְלחַכnָהן(,
רָאLְלLֶ.ןLBאִרלaeיִטְל:ַחzַteַלרֶכֵז
אָה:תֶרֶזֲח.יִנLֵלaeיִטְל:יֵקְרַי
aְיִאאָמְלָעzְרַמ.aִLְיִטרָאaeןיִל
LֶaִLְמְירָאBַהתMָהָנLֶעַבֶקןָניֵא,
eְכLֶpBאִרָלויָדָילֵטLBןGיהָיָהאBַעֵד
LֶqBףLֵבָליִנBִהְו,אqִַחיcְַעzB:cְיִא
,יאnַַא,רַמzְיִארBרָמיbַaֵ.אָכָהד"ס
לaeיִטaְאָנְמִזאָדֲחdיֵדְיdיֵלאLְָמאָה
םaְLe.עַגְנdeיzְֵעַדְלdיֵחqְַא:ןLBאִר
cְיִטרַבpeף:aַָמעַלvְָו.הGָסָעְלאd:
'תvBַמeלְכאzֹבֶרֶעaָ'םיiִֵקיֵרֲהLֶ.אָצָי
)LְמBבית(,LֶלאיִההָליִכֲאיֵרֲהB.eהיִמe
עַלaָ:)וןַניֵעaָהvַָמםַעַטהlִָחzְַכְל

אָנָמֲחַרדיֵפָקיִכָהםMeִמcְ.אkָיֵלְורBרָמםַעַטןַניֵעָבcְ.אָצָיאGרBרָמ
יִתאָצָמkָC.)אםLָ()ז'םֶהיiֵַחתֶאeרְרָמְיַו'ְלרֶכֵז,לֵכBאלLֶויtִתֶארֵרָמְל
kָתeבaְַהלָכqְםיִרָפeַרְו.ח"ַר'יֵפְבaֵניetֵֵריL,aָרָמעַלBא"א,אָצָיר
LֶHאֵהְיאaBרָמםַעַטBר.aַָמעַלvָהeרָמBְו,דַחַירGןיִיַדֲעלַכָאאGא
לַכָאְוBסָעְלאGְוליִאBה,אָצָיאGרBרָמיֵדְי,אָצָיהvַָמיֵדְי,הfִֶמאGְוהfִֶמ
עַלL,aֵָרָפְלCיִרָצםיִרָפaַqְבeתkַָהיִפְלe.םַעַטםBLeלןיֵאnBִעהvַָמ
,אָצָיאGהvַָמיֵדְיףַאאָמיzֵאָלcְ;אָצָיeהיִמהvַָמיֵדְי,רBרָמeהvַָמ
cְיִאkָאzְַרzֵעיֵרְליeאָת,LֶHַמםַעַטםַעָטאvָםַגְוהGעַגָנאaִרְגBנB,
LֶַהnָרBחרBץֵצaֵםִיַתְני:kְןָכָר.Lְדַחַיןֶהיֵנaְַהביִסbַָהביִבְסלֵדcֶלֶק,Gא
)חתֶמֵחְלןֶבֶאקֵרBזְכe,הֶזאGְוהֶזאGויִפnָLaְַמהָיָהאGיֵרֲהLֶ,אָצָי

cַָמ:יֵמvָיֵנְפִלהkָגָהְנִמ.דָחֶאְודָחֶאלLֶlַָהלַעבֵסָהְלהָיָהןֶהnִhBת,
דָחֶאלkָיֵנְפִלרBרָמeהvַָמCיִרָצkָCְלִה,דָחֶאְודָחֶאלkָיֵנְפִלןָחְלLֻהָיָהְו
,רֶדqֵַההBNֶעLֶיִמיֵנְפִלםִאיCkִיִרָצןיֵאןַדיִדְללָבֲא;BנָחְלLeלַעדָחֶאְו
איִההָוְצLֶnִ.ןָחְלMַֻהתֶארֵקBעןיֵאְו:רBרָמeהvַָמדָחֶאלָכְלקlֵַחְיאeהְו
יlֵיִמיֵנָהְו.תBקBניzִַלאָריkֵֶהיֵוֱהיֶלְדיִכיֵהיkִ,ןnַָקְלִדkְןָחְלMַֻהתֶארBקֲעַל

ףBסְלןיִליLְִבzַיֵנeLְרBרָמeהvַָמLֶaָdהָרָעwְַהתֶאןיִקlְַסְמeנָאלָבֲא;דָחֶאלָכְלןֵכְו,cBַבְלהָדbַָהרֵמBאLֶיִמיֵנְפִלןָטָקןָחְלeLֻהְליֵוֲהe,cַהְדיִדְל
ןיֵארaָNָ)זןnַָקְלרַמָאְדאָהcְ,איִהאָתlְִמואָלְו.הָרָעwְַהןִמרaָNַָהןיִאיִצBמe,]בףkַַהלַעהָרָעwְַהתֶאdַיaְִגַהְלןיִגֲהLLֶpBֵיְו.Cָכeaְנָליַדְו,ןָחְלMַֻה
BדָיaְהָיָהLֶליLְִבzַַלBהיaְִגַמהָיָה]דםִא,'הֶזחַסtֶ'רַמיֵמְליֵצָמאָלcְ]גןָויֵכְו,'eכ'eניֵתBבֲאeיָהLֶחַסtֶ'הָדbַָהרֵמBאLֶהָעaְLָמ"ה,dַיaְִגַהְלCיִרָצ
הnֶpִָמאיִצBהְלCיִרָצןיֵאCָכיִפְל,םיLִָדָקLיcְִקַמkְהֶאְרִנCַאיֵה,לַאLְִיְוקBניzִריLֶiַkִיֵדkְהָרָעwְַהdַיaְִגkְLֶnַלָבֲא;םיiִַחֵמzBְמֶהLaְיcְִקַמkְהֶאְרִנ
קBניzִַהריLֶiַkִיֵדe,kְלְכָארָבlekְיִאkְתיִוָזןֶרֶקaְהpֶָחיpִַיְויֵרְמַגְלהָרָעwְַהןיִרְקBעלָבֲא.קBניzִַלרkֵיֶהןאkָןיֵאְו,םpִָחdָתָהaְָגַהםַגְו.ליLְִבzַַה
eלֲאLֶMָןָויֵכְו.הpִLְzַpָהַמBמְצַעְלאeהלֵאLB,ואָלםִאְו;BלֲאB,LBנaְםָכָח,)הןnַָקְלאָיְנַתcְ.הpִLְzַpָהַמרַמlBִמןzְַרַטtְ:ןָחְלLֻתַריִקֲעַליֵמָדcְ,לַאLְִיְו
:eלlַָהםיִרָבcְַהלkָןיBNִעeנָאםִיַרְצִמeaְנְדaְַעLֶpִLְzַיִפְל,)BנaְלLֶ(ויָרָבcְלַעביLִָהְלאlֶָא,הpִLְzַpָהַמרַמBלןיִכיִרְצeנָאןיֵא,הpִLְzַpָהַמeנָל
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פ"עא,םִיַמםֶהָל]הןיִאיִבְמaeיֵסֵה,רַמָאָקְו.ויָדָי'בaְַעֵגBנרBרָמaְלָבֲא
LֶkָדָחֶאלkְדָילַטָנרָבBח,תַחַאBנְורֵזBג"עא.ויָדָי'בלֵטcְםִיַדָי(ןַניִרְמָא
,ןֶהיLְzֵלhBיִלCיִרָצ,'הָרBהְט,תַחַאהָפיִטMְִמתַחַאBדָילַטָנ')א"מב"פ
eויִפְל[LֶpְאִרהָליִטLBהָנGְלהָתְיָהאLֵדְקםeMָָכְל.הCַהרַבָס]זnְַקLֶה
cִַהְבCיֵלהָליִטְנkָרַזְגיִמְלאLֶnִָיאbַע.
eהֶאְרִנהֶזיִפְל,cְֵרָבְלןיֵאCאלַעBָתd
ַעBמLְִלהָוְצִמאָכָהאkָיֵלcְןָויkֵ,הָליִטְנ
cִא"ריֵרְבaֶָרֲעןC)חelִןיcַלָכְו.).וקף
Lֶkֵןַנֲאן,LֶנָאןיֵאeִמןיִרָהְזִנlְַטnאBת
ןיֵאְו,ןיִאֵמְטןיִלָכֳאלBכֱאlִֶמeeנֵמְצַע
,Cֵרָבְמַהְו.הָליִטְנdָתBאְלןיִכיִרְצeנָא
לָכְבe.הָלhַָבְלהָכָרCaְֵרָבְמהֶזיֵרֲה
,CֵרָבְלהָליִטpְַהלַעCיִרLֶvָביִתkְםיִרָדְס

:תיLִיֵרָפְדkִ,הֶאְרִנןיֵאְו

,)טאָיְנַתְדkִ.תַעַלzB,ח"ַרLֵריtֵ.אָפָק
םיִתיֵזיֵרwָיִעLֶaְתַעַלzBַה

,קָרָיLֶaְאָפwַָהְו,םיִנָפְגיֵרwָיִעLֶaְְו
leֵאיֵרֲה,ץֶמBחָוןִיַיLֶaְןיeLִחְבiַַהְו
,לֵאeמLְִלpָdיִמיLְֵקיzִ,ת"אְו.םיִרezָמ
cְרַמָאaְסBֵאףleפיֵרְטBח(תelִןי
cַיִק,).זסףMeתLֶהָעיִלְתִהaְיִאaֶָהי
.'ץֶרָאָהלַעץֵרMBַהץֶרLֶ'םMeִמרeסָא
eהיִמeLְמeרַבָסלֵאkְָדיִאCaָאָתיְיַר
cְםָתָהיֵתיְיַמ.eהיִמeק"ק,cְמ"מ
.םָתָהאָתיְיַרCaַָהיֵתיְיַמאָליאnַַא
.חַסֶפaְרBרָמליֵכָאיִכיֵהלֵאeמLְ,דBעְו
םLָאֵהְיאeLֶHהְלקיֵדָבcְאָמיzֵיִכְו
ןָויkֵתֶסBרֲחCיִרָציאnַַאןkֵםִא,אָפָק
cְיֵלkְָו.אָפָקאLֶnָאaְרBקָרְיבBןיֵאת
aָיֵמָסְו,אָפָקםֶהCLְמeרַאלֵאeaָא,
eִמMeַסםkָיְיָח)יאָפָקְדהָנLִןַני

:תֶסBרֲחCיִרָצְואָטeעיִמְל

ואָל.יִנLֵלaeיִטaְלCLֶiִhBיִרָצ
cַטַקְנאָקְוaְיִטaeלLֵיִנ,

cְיֵלדיֵבָעאָהdaַָהרַתnBאיִצcְיֵעָב
ןLBאִרלaeיִטבbַַאאlֶָא,םִיַדָיתַליִטְנ
םbַיnֵַנהָליִטpְַהְו,יִנLֵלaeיִטטַקְנ
חqַַמיֵחqeַא:הָאaָלaeיִטCֶרBצְל
cְַעzֵיdעַגָנְו.zֵַמיd,הַמvָיִרCיאַהְל
הָנLBאִרהָליִטְנdcִיֵלקteיzִ,אָמְעַט
GְלהָתְיָהאLֵדְקםeMֶָאהlָאLֶHַטְיאnֵא
ןָויֵכcְד"סcְ,ל"יְו.)כןיִקnַLְַהתֶא
LֶpָילַטBיִפֲאליִעleאָמֲהַנְל,cְחelִאָלןי
aָיֵעkַeָיִרָצןֵכָל,)להָנוCאָמְעַטיאַהְל:
.אָצָיאGרBרָמיֵדְי,אָצָיהvַָמיֵדְי

הֶזרBרָמaְןיֵאLֶןָויkֵ,ת"אְו
יאַהְלרBרָמליhֵַביִל,ןָנaַָרcְִמהָוְצִמ
לheיCaִיLַiָאcְG,ל"יְו.dיֵדֲהַבcְהvַָמ
םַעַטלhֵַבְמזָאcְ,דַחַיןָסֲעkְLֶlBאlֶָא
אָל,BריֵבֲחֵמרֵתBיהֶיְהִיleיִפֲא,םיִמֵלLְםֵהkְLֶלָבֲא;Bריֵבֲחתֶאדָחֶא
אָמְעַטcְהֶאְרִנ.'eכרBרָמדָחֶאְודָחֶאלkָיֵנְפִלהvַָמ:dיֵללhֵַבְמ
kְיֵדLֶiִעְטBםzֵַלףֶכיaְִמהָכָרiָד,kֵןָויLֶfַֹהתאaְְלאיִההָכָרLֵחםBהָב;
ףֶכיzֵםBעְטִלCיִרָצןיֵא,הָבBחהָכָרaְַהןיֵאcְ,הָנMַָהתBמְירָאaִLְלָבֲא
,םיpִַטְקןֵהLֶןֶהLֶlָאָקְוcַ.ןָחְלMַֻהתֶאןיִרְקBעהָמָל:דiִָמהָכָרaְַל
קlֵַסְלeגֲהָנ,BתָריִקֲעaַלBדbָחַרBטאkָיִא,םיִלBדbְןֵהeLֶנLֶlָלָבֲא
יֵנLְקlֵַסְלןיִגֲהMֶpBהַמe.ןָחְלLֻתַריִקֲעkַיֵוֱהיֶלcְ,]חדָחֶאדַצְלהָרָעwְַה
zְַבLִןיִליaִLְְגַהתַעaָהָה,kְיֵדLֶHהֶאְרִנאֵהְיאkְְקַמcִיLָדָקLִםיaַחeץ;
dַיaְִגַמeןיִליLְִבzַיֵנLְהָרָעwְַהֵמBLֵCמ,)מBרְדִסaְףֵסBיר"הדַסָיןֵכְו
BניֵארaָNָ)זרַמָאְדאָהcְ,ןֵכzִָיאGְו;'eכאָיְנַעאָמְחַלאָהאָמיֵלְוהָרָעְק
לֵכBאkְהֶאְרִניאcַַוזָאcְ,]ט'הֶזחַסtֶ'רֵמBאLֶהָעeaְLָניְיַה,dַיaְִגַהְלCיִרָצ
לַאLָיִלאֹבָיzBCkָCִמe,רַמBלkְ.לַאLְִיְוקBניzִַהריLֶiַkִיֵדkְ:םיLִָדָק
aִLְרָאcְלָבֲא;םיִרָבaַnֶהLֶMָנָאהָמָללַאeעBַהןיִרְקMֻןָחְל,Gִיאtָרֵט
:BתָליֵאLְתlִַחzְאlֶָאאָרָמbְַה'יtֵאGיaַiֵַאְדאיִהַהְו.הpִLְzַpָהnִַמ
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