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]א[:הנןיטיגישימחקרפןיקזינה

הנשמ

·˙˜ÂÙ˙לארשיץראתאםיאמורהושבכשכ,ינשתיבןברוח,

התיהתרוסמשיפל,םילשוריוהדוהיץראבדמשורזג

)חטמתישארב(רמאנשיפכ,וישעתאגרההדוהישםתובאמםדיב

תאזו(ירפסבונינשןכו.‡'EיֶבְיּאףֶרּעEaְְדָיEיֶחַאeEדBיהzַָאהָדeהְי'

רמאנ,'Bלבָרויָדָי'וגורַמאiַּוהָדeהיִלתאּזְו'בותכהש,)ז"פהכרבה

.·וישעתאגרהשהעשהתואלע

·˙˜ÂÙ‰םיחצורהםיוגהידימלצנהלוצרשםידוהיויה,איהה,

אלשםדחשלידכםהיתועקרקתאםהלםינתונויהו

אש'יוגלרמואהיהידוהיהשיפל'ןוקירקיס'ארקנהזיוג.םוגרהי

לעןוקירקיסהןינקלחןכאםאההנדוניתנשמ.‚'ינחינהווזעקרק

.„ןוקירקסהןמהנוקהלארשיןידהמו,ידוהיהיסכנ

Gקיִרְקיִס‰ןידהָיָהאBהנשמהךשמהבראובמה,]חצוריוג-[ן,
תמחלמימיב-הָמָחְלִמיֵגeרֲהתפוקתÂ,aִהָדeהְיץראaְגהונ
אלא.לארשיתאםיגרוהםיוגהויהש,םילשוריוהדוהיבסוטיט
,םילעבהמחקולהןידכןוקירקיסהמחקולהןידהיההפוקתהתואב
לצנהלונוצרמויוגהונגרהיאלשדחפהתמחמשיפל,םייקוחקמו
םלוא.Êועקרקתאולתונקהלובילברמוגידוהיההיה,ודימ
םיוגהוגרהאלבושש,Cָליֵאְוהָמָחְלnִַהיֵגeרֲהתפוקתרחאלֵמ
ועקרקתאןוקירקיסלתתלסונאהידוהיההיהאל,לארשיתא
איצוילכוישןמזבשובילבבשוחהיהו,יוגלהתונקהלובילברמוג
חקולהןידהדוהיבגהונהיה-Laָdֵיןכלו,עקרקהתאונממ
לשםייתימאהםילעבהמהנקאלשיפל,לטבוחקמש,ןBקיִרְקיִסמ

.עקרקה

םגהנקורזחו,ןוקירקיסהמהנוקהןידאוהדַציkֵתראבמהנשמה
:ןושארהתיבהלעבמ
ןוקירקיסהמהנקשרחאְו,ןBקיִרְקיqִִמÁעקרקהנק-חַקָלשידוהי
ןושארהתִיaַַהלַעaִַמעקרקהתאהנקו-חַקָלְוידוהיהרַזָח
לוכיו,לֵטaָהנוקהלשBחְקִמ,ןוקירקיסלועקרקתאוסנואבןתנש
לעבשםילותונאשיפל,Ëעקרקהןמואיצוהלןושארהתיבהלעב
קרחקמלםיכסהו,עקרקהתאולתונקהלותעדברמגאלתיבה
בשחו,הריכמלובוריסלעסעכישןוקירקיסהלשוארומתמחמ

.Èחקמהתאלטביוןידלחקולהתאעבתילכוישןמזבשובילב
רַזָחְו,תִיaַַהלַעaִַמעקרקהתאהליחתהנקידוהיהםאםלוא

לשBחְקִמ,ןBקיִרְקיqִהןִמעקרקהתאהנקו-חַקָלְוךכרחא
.םיiַָקהנוקה

:ןוקירקיסהןמהנוקהןידלהמודןידהאיבמהנשמה
,'ךתבותכלןיארחאיסכנלכ'התבותכבהלבתוכ,השאאשונה
לכויהי,התבותכתאהלבייחתיוהנשרגיואתומיםאשונייהו
םאיצוהללכותו,התבותכןוערפרובעםידבעושמויתועקרק

.לעבהמעקרקהתאונקשתוחוקלהמ

רַזָחךכרחאְו,לעבהןמהדשהנק-Lיִאָהןִמחַקָלשםדא

הדשתובגללכותאלש,הMִָאָהןִמםגהדשהתאהנקו-חַקָלְו
.‡ÈהתבותכתאוזעקרקמתובגלהלוכיולֵטBaָחְקִמ,התבותכבוז
תאחקוללתונקהלהתעדבהרמגאלהשאהשםילותונאשיפל
תושעלידכבאלאחקמלהמיכסהאלו,עקרקהתאתובגלהתוכז
ואותומלהפצמאיהשבושחיורעטציאלשהלעבלחורתחנ
הניאןכלו,התבותכבהדשהתאהבגתזאש,ונממהישוריגל

.רכמתהדשהשהמיכסמ

-Lיִאָהןִמחַקָלְורַזָחְו,הMִָאָהןִמהדשהליחתהנקשימםלוא
אלשןועטלהלוכיהניאירהש,םיiַָקBחְקִמ,לעבהןמהנקו
ינפלהתואלאששןויכ,הלעבלחורתחנתושעלאלאהנווכתנ

.·Èותואלאשש

חקולהשונינששהמשתרמואו,ןוקירקיסןידלתרזוחהנשמה
םיאנתונייה-הָנLBאִרהָנLְִמירבדBז,לטבוחקמןוקירקיסהמ
םיאנתה-םֶהיֵרֲחַאלLֶןיcִתיaֵךא,הנושארההפוקתבויהש
ןויכמ,ןוקירקיסהידיבתוראשנתועקרקהשוארםהירחאשהפוקתב
םחקמאמשששחמןוקירקיסהמםתונקלוענמנםירחאםידוהיש
ןידתיבובישוהןכלו,םינושארהםילעבלעקרקהרוזחתולטבתי
,המחלמהתפוקתבאלשףאןBקיִרְקיqִִמהנוקה-ַחֵקlBַה,eרְמָאו
,‚Èעקרקהיוושמעבר-ַעיִבְרםיִלָעaְַלןֵתBנשאלא,םייקוחקמ
םניחבעקרקהתאלביקןוקירקיסהותויהשםימכחורעיששיפל

.)הדוהיבה"ד('סותבאבומ)ז"ה(ימלשורי.‡
ויניעולפנווישעלשושארבהכהולקמלטנןדןבםישוחש).גי(הטוסבורמאשהמו.·
'סות.וגרהוהדוהיוילעדמעשדעהאכההתואבתמאלשרמולשי,בקעיילגרלע
.)הדוהיבה"ד(
ןוקירקיסשבתכ)םש(ךורעהףסומבו.)היהאלה"ד(י"שרהארו,)'דהרקסךרע(ךורע.‚
.ימורןושלבןחצראוה
םימכחונקתשןוקירקיסתנקתןידראבתנהנשמבשםושמ,הזקרפבהאבוהוזהנשמ.„
ןוקיתינפמםימכחונקתשתונקתראשןיבונתנשמהבתכנןכלו.םלועהןוקיתינפמ
.)אהה"ד(ן"במר.םלועה
.ןוקירקיסללכהיהאלשהנווכהשרפלרשפאיאש,ןלהלארמגבראובמהיפלע.‰
Â.לטבוחקמש,ןוקירקיסןידגהונהיהדימתלילגבשראובמ)ד"יהג"פ(אתפסותבו.
.םילשוריוהדוהיבקרדמשורזגםיאמורהשליעלראובמכונייהו
Ê.ז"ה(ימלשוריבראבתנןכו,הנידמהבושיינפמןכונקתשראובמ)םש(אתפסותב(
.ןוקירקיסהידיבהטולחץראההיהתוןוקירקיסהןמתונקלוששחיאלשידכןכונקיתש
אלשליבשבתונקהלובילברמגשיפלןידהרקיעמאוהןכשעמשמןלהלארמגבםלוא
.ןינעבמ"ומםירואיבטוקליבהארו.יוגהונגרהי
Á.ןיאםלועלןילטלטמבלבא,תועקרקבקראוהןוקירקיסןידשראובמ)םש(ימלשוריב
ושאיתנשןילטלטמבשןויכמאוהםעטהש)ד"בה"ד(ן"רהישודיחבראיבו.ןוקירקיסןיד
ה"ד(יריאמהו.תלזגנהניאעקרקלבא,תושריונישושואיבחקולההנקםהמםילעבה
ןכןיאשהמ,ןטקסנואולשישכוליפאהנקמורמוגםדאןילטלטמשראיב)רמא
.עקרקב
Ë.םליששהמתאולתתלךירצוניאךא[חקמהרובעולםליששהמתאולריזחהלו
.]ןוקירקיסל
È.ןושארהוילחונינשה'ןועטללוכיתיבהלעבשרמולשיש,ףיסוה)וחקמה"ד(י"שר
איצוהלוללקרתוישינשההנוקהםעןידלתכללולףידעשונייהו,'ונמיההשק
א"בשרהםלוא.חקמלםיכסמשרמאןכלו,ןוקירקיסהםעןידלתכללרשאמ,ונממ
םיכסהשםושמקראוהחקמהלוטיבלםעטהשחיכוהווילעקלחנ)רמאה"ד.חנןמקל(

.ןוקירקיסהארומתמחמחקמל
È‡.א.התבותכתאםהמתובגללכותשםהילעתכמוסהשאהתעדשתודששלשםנשי.
אלשתמיוסמהדש.ב.התבותכלהדבעשמאוהשהתבותכבלעבההלבתכשהדש
ינפבהלרמאולעבההתואדחייןיאושינהרחאלאלא,הבותכהרטשבשוריפבהבתכנ
ואשינשכו,היבאתיבמהלביקשהדש.ג.שרגתתשכלהתבותכתאהבגתהנממשםידע
לעבהםאשהבותכבובתכוהדשהיוושתאומשו,ולשהיהתשהדשהתאולהסינכה
ירבדםיאבומ).נ-:טמ(ארתבאבבתכסמב.ויוושתאהשאהלבקתהנשרגיואתומי
,ולאתודשהשלשבקרתרבדמלטבחקמהשהרמאשוניתנשמשאנוהבררבהבר
תרותבהדשהלעבלהשאההסינכהםאש,גולמיסכנטעמלהנווכהשארמגהתראבמו
רכמלעבהו]דבלבתוריפהתאלכואלעבהוהשאלתכיישתראשנהדשה-[גולמיסכנ
הדשהשןויכמשיפל,םייקוחקמהשאהמהדשהתאחקולההנקךכרחאו,הדשהתא
.התונקהלהרמגשיאדוו,חורתחנםושמהתוארוכמישהלעבלרתוולהיושעהניאהלש
יבגלקרלטבחקמהשראיב)וחקמה"ד:טמב"ב(ם"בשרה,'לטבוחקמ'ונינששהמו
תעדבושריפ)השרגמה"ד.אפתובותכ('סותהםלוא.התבותכתאתובגלאובתשכהשאה
םהילעתכמוסהתעדשתודשהשלשמדחאולהרכמםאש)השרגמה"דםש(י"שר
הדשו,הפלעבהתבותכלהלדחישהדשו,התבותכלהלבתכשהדשונייהו,התבותכל
ה"ד(א"בשרהו.רתלאלוחקמלטב,):טמ(ב"בבראובמכ,לזרבןאציסכנבולהסינכהש
,רתלאלחקמהלטבלזרבןאציסכנבש,תפסונהעדשריפשימשיםשבאיבה)שיו
.הבותכהתייבגתעשדעםייקחקמהםיסכנראשבו,היבאתיבחבשםושמ
È·.םאלבא,לעבהדמעמבהתיהאלהריכמהרשאכקראוההזןידשםירמואשי
ידכחקמלהמיכסהשרמולשיןיידעשןויכמ,חקמהלטבלעבהינפבהתיההריכמה
.)חקלןנירמאדאהוה"ד(א"בטיר.הלעבלחורתחנתושעל
ןיאשןוקירקיסהמםדוקמהנקםאיולתחקולהןינקובףאשםדוקהןידלהמודהזןיד
הנקשםדוקב"העבהמהנקשוא,ןוקירקיסהמששוחשתולתלשישיפללחונינק
.לחונינקשןוקירקיסהמ
È‚.ואעקרקבעיבר'הנווכהשרבוסבר,הזןידבםיארומאוקלחנ):חנןמקל(ארמגב
.ראוביםשו,'תועמבשילשםהשעקרקבעיבר'הנווכהשרבוסלאומשו,'תועמבעיבר



ןיטיגישימחקרפןיקזינה :הנ

אלשתרפכמהניאהעדונורמאםעטהמו
אלועלאמלשבתוליזגלכואחבזמורמאי
יאמהדוהיברלאלאתאטחינתקדונייה
איעבימאלימנהלוע'יפאתאטחאיריא
אלאאיהלילכדהלועאיעבימאלרמאק
קילסדאוהםדובלחדימנתאטח'יפאא
'יפאהילילכאםינהכךדיאוחבזמיבגל
תוליזגלכואחבזמורמאיאלשרוזגיכה
םיברלהעדונאלשהלוזגהתאטחלעןנת
אמלשבחבזמהןוקיתינפמתרפכמאיהש
יעבימאכפיאהדוהיברלאלאאחינאלועל
תרפכמהעדונאלרמאקימניכההיל
חבזמהןוקיתינפמתרפכמהניאהעדונ
חבטךכרחאושידקהובנגב)אאברביתמ
םלשמוניאולפכימולשתםלשמרכמו
ץוחבגהלעינתוהשמחוהעבראימולשת
שואיתרמאיאותרכשונעאנווגיאהיכ
בררמאהיתדיבעיאמתרכינקאלידכ
תרכהילעוכיחאםהירבדמתרכיבזיש
ארבג)באברוהלרמאאכיאימםהירבדמ
תרכהלעוכוחתאלאתלימרמאהבר
ןנברהומקואדולהתאבןהירבדידילעש
אבררמאהלעבייחילדיכיהיכהיתושרב
ןנברהומקואיכילאיעבימאקיאדוואה
השידקהתעשמואהבינגתעשמהיתושרב
יאמהיתודלווהיתוזיגלהנימאקפניאמל
השידקהתעשמהארבתסמאבררמארדה

היהאל]א'ינתמ:רכשנאטוחאהיאלש)ג
יגורהמהמחלמיגורהבהדוהיבןוקירקיס
דציכןוקירקיסהבשיךליאוהמחלמה

תיבהלעבמחקלורזחוןוקירקיסמחקל)ד
חקלורזחותיבהלעבמלטבוחקמ
שיאהןמחקלו)הםייקוחקמןוקירקיסמ
ןמלטבוחקמהשאהןמחקלורזחו
וזםייקוחקמשיאהןמחקלורזחוהשאה
ורמאםהירחאלשד"בהנושארהנשמ
עיברםילעבלןתונןוקירקיסמחקולהז
שילבאחקילןדיבןיאשןמזביתמיא
בישוהיברםדאלכלןימדוקןהחקילןדיב
ןוקירקיסינפבהתהשםאשחונמנוןידתיב
הכזחקילםדוקהלכשדחרשעםינש
אתשה'מג:עיברםילעבלןתונלבא
ןוקירקיסהבהיהאלהמחלמהיגורהב
ןוקירקיסהבשיךליאוהמחלמיגורהמ
ןוקירקיסןידהבונדאלהדוהיבררמא
ורזגתוריזג'גיסאיבררמאדרמאק

עבראיתיילליטקדלכאתעיצמוהולטקילליטקאלדלכאתיימקאתרזג
ילטקדןויכאתעיצמואתיימקךכלהוהולטקילליטקדלכאתיירתביזוז
אנעבתרחמללוקשילאנדיאהירמאאתיירתבינקמורמגהיסנואבגא
דימתדחפמםדאירשא)אביתכדיאמןנחוייבררמא:אנידבהיל
אלוגנרתאםילשוריבורחאצמקרבואצמקא°הערבלופיובלהשקמו
אצמקארתיבבורח]אקפסירדאקשאאכלמרוטבורחאתלוגנרתו
רבהיבבדלעבואצמקהימחרדארבגאוההדםילשוריבורחאצמקרבו
לזאאצמקיליתייאליזהיעמשלהילרמאאתדועסדבעאצמק
ידכמהילרמאביתיהוהדהיחכשאאתאאצמקרבהיליתייא
קופםוקאכהתיעביאמאוהארבגאוההדאבבדלעבארבגאוהה
אניתשואנליכאדהמימדךלאנביהיוןקבשיאתאוליאוההילרמא

העדונאלשןיתינתמינתקד.תרפכמהניאהעדונורמאםעטהמו
ינתקדונייה:הבירקהניארמולכתרפכמהניאהעדונאה,תרפכמ
לכואחבזמירמאו.איהלילכד:םינהכתליכאאכיאד.תאטח
הניאשםיברלהעדונשהלוזגהתאטחלעו.היליעבימאכפיא:תוליזג

םלשמ:חבזמהתנקתינפמתרפכמ
:יאוהןילוחהבנגשכד.לפכימולשת
.השמחוהעבראימולשתםלשמוניאו
ןיאו,יאוהשדקהרכמוחבטיכד
השמחוהעבראימולשתולפכימולשת
מ"ב(בהזהבןניפלידכשדקהבןיגהונ
שונעץוחבטחשיא.ץוחב:):זנףד
אמלשבד.היתדיבעיאמתרכ:תרכ
אלהשמחוהעבראימולשתןינעל
רמאיכדרמימלאכיאדןלאישק
הברקהןינעלינקאלידכשואי

אלא,רמאקשדקהןינעלאלורמאק
הברקהלאיזחאלאתיירואדמיאתרכ
יוארה).ביקףדםיחבז(ןלאמייקאה
ץוחבוילעןיבייחדעומלהאחתפל
םהירבדי"עשתרכ:אלאנירחאידימ
שרפמדכ,אתיירואדתרכ.ולתאב
בנגתושרב.ןנברהומקוא:ליזאו
רומגשדקההילעלוחישהשידקהםא
יכ,ץוחבהנטחשיםאתרכבייחתישו
,הרפכןינעלהיתושרבהומקואדיכיה
רקפהד"ברקפהו,והוסנקדאיהסנקו
.היתודלווהיתוזיגל:השדקואוה
הבנגתעשמתרמאיא,שדקהינפלד
,אוההידידהיתוזיגהיתושרבאמייק
תדמועההרפימדאלאםלשמוניאו
אל'ינתמ:הדלווהרפימדאלודליל
ןוקירקיס.הדוהיבןוקירקיסהיה
לארשיולןתונש,חצורםיבכוכדבוע
אשולרמואוושפנןוידפבעקרק
יגורהב:ינתימתלאווזעקרק
התיהשסוטיטתמחלמ.המחלמה
יאמךירפ'מגבו,הדוהיבוםילשוריב
הארימ'ירמאד.לטבוחקמ:רמאק
השקןושארהוילחונינשהימניא,דבע
בתכאלדהליקומארמגבו.ונמיה
עקרק.שיאהןמחקל:ארטשהיל
בותכשואותשאתבותכלתדחוימה
התבותכבםושולותסינכהואהתבותכב
הדבעאליאד,םיסכנראשןכשלכו
ןישורגבתתנךיניעהלרמאהיל
:).נ(ב"בבהילןנימקומיכה,התימבו
יתישעחורתחנהרמאד.לטבוחקמ
ורעישש.עיברםילעבלןתונ:)וילעבל
אל'מג:אעביר'יבגליזומןוקירקיסד
,המחלמהיגורהב.ןוקירקיסןידונד
,םייקוחקמונממחקולהוירמגלינקד
חקולהךליאוהמחלמהיגורהמלבא
:וניתנשמבשרופמהןידולשיונממ
.רזגתורזגשלשיסאיבררמאד
.ליטקאלדלכ:ולשסומלופבסוטיט
.והולטקל:הילחכשמדאכיהלכלארשי
עקרקאשל"איכהיסנואבגאךכלה
,םלשבלבהילהינהיינקאינחינהווז
אניבזהיניבזןיבזוואלתןלאמייקו
תוארלגאוד.דחפמ:):זמףדב"ב(
םאךכבהלקתעראתאלשדלונה
ןפוד.קפסירדאקש:תאזהשעא
א"גוטירןירוקשםישנתבכרמלש
,הלגעןיעכאיהו,זנכשאןושלב
ןילוח(ונבתאוותואבןנירמאד
אתיינדוכילתילייעמיכ).טעףד
ךכ.אצמקרבואצמק:קפסירב
הימחרד:םידוהיינשםש
:אצמקומשהיהובהוא.אצמק

ל"א

םימכחדיבחכשייכות"או.תוליזגלכואחבזמורמאיאלש
ךירצןיאהרותהןמד]בהשעםוקבהרותהןמרבדרוקעל

תרפכמ]גהניאהקירזםדוקהעדונאקוודדל"יורחאןברקאיבהל
יכ:)אתרחאאיבהלוהוכירצהאלרפכתנרבכשהקירזרחאללבא
סרטנוקבשריפ.הלעבייחילדיכיה
ןניקסעאלימדהשקוןנברוהוסנקד
בייחדץוחברחאהטחשוליפאד
הומקואםיברלהעדונאלדןויכאלא
םיבצעםינהכוהיאלשהיתושרב
:ץוחבטחושהבייחמאליממו
'יפאת"או.היתודלווהיתוזיגל

ולשןהשדקהםדוק
הרפלזג):גצףדק"ב(ןנתאהד
הזזגוהנועטלחרוהדליותרבועמ
ימדודלילתדמועההרפימדםלשמ
הרבעתנםאוזזגילתדמועהלחר
אקפנדל"יוהלזגהתעשכםלשמולצא
)זארמגבםתהרמאדמ"רלהנימ

היתודלותאוהיתוזיגתאוהתואםלשמ
הנוקיונישדג"עאוןלזגוסנקדםושמ
הומקוא]השדקהתעשב]דמ"מאכה
הדוהייברלווסנקאלוהיתושרב
דיבזברלהיניעבתרזוחהליזגרמאד
הליזגהיבגלעשחבש)חהיבילארמאד
היתושרבהומקואדאכהיוהלזגנד
רמאדאפפברללבאיוהןלזגד
הנימאקפנאלןלזגדיוהדהיבילא
הצחמלםתהרמאדןועמשיברלוידימ
ולשלכהיוהאכהעיברלושילשלו
הילוכ]וש"רלדרמאדדיבזברללבא
אכהידימהנימאקפנאלןלזגד

:היתושרבהומקואדיאמב

.המחלמהיגורהבהדוהיב
הנושארב)טימלשוריב

תרוסמשיפלהדוהילע]זהרזגורזג
ושעגרההדוהישםתובאמםדיב
ףרועבךדי)טמתישארב(ביתכד
ברוידי)יירפסבימנאינתוךיביוא
ףוסבוושעתאגרהשהעשבול
םישוחרמאד).גיףד(הטוסדק"פ
הישיראהייחמואפלוקלקשןדןב
היערכאולפנוהיניעורתנוושעד
האכההתואבתמאלאמשבקעיד

:וגרהוהדוהיוילעדמעשדע
'פב.דימתדחפמםדאירשא

ןנירמא).סתוכרב(האורה
דחפמהוהדארבגאוההלהייזח
ןויצבודחפביתכדתאהאטחל"א
יקומואכהדארקמךירפוםיאטח
חכשיאלשגאודשהרותירבדבהל
אכהודימתותנשמלערזוחוודומלת
וחטבשידבועינהאהיליתיימימנ
רבתאשייבלםתוולשוםתבוטבורלע
היהורסיקתבלעדומעלואצמק
תונערופהןמגאדלודחפלםהל
:םנחבדחפתמהםדאלימדאלו

אלגע

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמה"פ'יימאפ
גמסז'להחבזמירוסיא

:טישחישןיואל
'להמב"פ'יימבאפ

ןישעגמסו'לההבינג
:אע

'להמח"יפ'יימהדגבפ
הכלהתונברקההשעמ

:די
'להמב"כפ'יימוגפ

'להמל"פוזי'להתושיא
חמןישעגמסג'לההריכמ
ףיעסצ'יסע"האע"שוט

:גףיעסקןמיסוזי
'להמי"פ'יימחזדפ

גמסגהכלההליזג
ןמיסמ"חע"שוטגעןישע

:אףיעסולר

=
ד"ירתופסות
לבא'יפ.אתיירואד
יא'יפאד'ירזגאלהנטקב
תוליבנלכואןטקהלכא
אכילימנהנטקבואיה
ןטקליכאיאמשרזגימל
ןניאןטקישודיקדהלודגב
םימכחונקתאלשםולכ
לבאןטקלןישודיק
ןישודקןהשרחישודיק
קרפבןרמאדכןנברדמ
.'וכושירמהלעו:שרח
ןוגכוהלודגהרוק'יפ
יונישםושהבהשעאלש
ותריבבהאנבאלאהשעמ
האנקאלשאיהרשאכ
וליאשהשעמיונישב
השעמיונישהבהשע
ולןיאוהאנקאתיירואדמ
לזגר"ת:םימדאלאוילע
א"שבהריבבואנבושירמ
הריבהלכתאעקעקמ
שירמריזחמוהלוכ
ולןיאא"הבווילעבל
ןוקתינפמשירמימדאלא
תאטחלעו:םיבשה
אלוערמא.'וכוהלוזגה
ןיבהעדונןיבהרותרבד
תרפכמהניאהעדונאל
ינקאלידכשואיט"מ
אלדאוהלוספןברקו
ןילוחוונברקהיבאנירק
המינפמואוההרזעב
תרפכמהעדונאלורמא
םיבצעםינהכוהיאלש
וטחשנשןילוחולכאש
תושעמוענמיוהרזעב
.לטבחבזמאצמנוהדובע
ד"בונתהךאיה'קיאו
רוטפלוהרותרבדרוקעל
אוהשתאטחמהזתא
.הרותהןמהבביוחמ
בשהברהשאבןרמאה
אלוינאשהשעתלאו
הדוהיברו:אוהרקעימ
העדונןיבהרותרבדרמא
תרפכמהעדונאלןיב
ינפמוינקידכשואיט"מ
הניאהעדונורמאהמ
ורמאיאמשהריזגתרפכמ
'יפ.תוליזגלכואחבזמ
שירמשרפמהדוהיבר
ןוקיתינפמינתקד'ינתמד
אלשןוגכםיבשה
ה"פאוםילעבהושאייתנ
אלשםיבשהןוקיתינפמ
ןתישונקתותריבעקעקי
:הליזגלכבכ"אשמוימד
ןוקירקסהיהאל'ינתמ
המחלמיגורהבהדוהיב
ךליאוהמחלמיגורהמ
חקלדציכןוקירקסשי
ןמחקלורזחוןוקירקסהןמ
ה"במלטבוחקמה"ב
ןוקירקסהןמחקלורזחו
רזחושיאהןמםייקוחקמ
וחקמהשאהןמחקלו
חקלורזחוהשאהןמלטב
וזםייקוחקמשיאהןמ
ד"בלבאהנושארהנשמ
חקולהורמאםהירחאלש
ןתונןוקירקסהןמ
יתמיא)י(עיברםילעבל
חקילםדיבןיאשןמזב
םהחקילםדיבשילבא
'רםדאלכלןימדוק
םאשונמנוד"בבישוה
ב"יןוקירקסינפלהתהש
חקילםדוקהלכשדוח
.עיברםילעבלןתונו]הכז[
סנאימור.ןוקירקס'יפ
היהאלהמחלמיגורהבאתשהרמאקיאמהשקמו:ןוקירקסהבשיךליאוהמחלמיגורהמלבאןוקירקסהתיהאלהדוהיץראבהתיהשסוטיטתמחלמיגורהבוונגרהיאלשאריאוהשינפמינחינהועקרקאשולרמואלארשיולארשיתודשסנואש
ליטקדלכאתיעצמאהילטקינליטקאלדלכאתיימקאתריזגורזגתוריזגשלשףסויבררמאדןוקירקסןידהבונדאלשהדוהיבררמא:ןכימרחאלהיהשהממהמחלמיגורהתעבהיהלודגרתויירהוןוקירקסהבשיךליאוהמחלמיגורהמוןוקירקס
וחקמןיאןוקירקסהאוהשסנאהי"אדימלארשיהנקםאשאוהןוקירקסןיד'יפ.אנידלהילאנעבתרחמלולוקשילאנדיאהרמארמימאתיירתבינקמורמגהיסנואבגאתתרימהילטקדןויכאתעיצמואתיימקךכלההילטקילליטקדלכאתיירתביזוז'דהילביתינ
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]ב[:הנןיטיגישימחקרפןיקזינה

הזיוושחקולהןתישונקיתןכלו,הזיוושכחקוללליזומאוהירה
.„Èםילעבל

חקולהשונקתיַתָמיֵאאלא,םעפלכבהנקתנאלוזהנקת
םינושארהםילעבהלשןָדָיaְןיֵאLֶןַמְזaִ,םייקוחקמןוקירקיסהמ
םאשורמאזאש,ןוקירקיסהמעקרקהתאתונקל-חwַיִלתועמ
עיברןתונוםייקוחקמןוקירקיסהמעקרקהתארחאידוהיהנק
חwַיִלםיניינועמםהותועמןָדָיLaְֵיםאלָבֲא,םינושארהםילעבל

תועמהתאחקוללםינתונוםָדָאלָכְלןיִמְדBקןֵהירה,עקרקהתא
.ËÂעקרקבןיכוזוןוקירקיסלםלישש

:ןלהלדכ,וזהנקתהלבגוהםינשהךשמהב
םִאLֶםיניידהבוריפלעוקספו-eנְמִנְוןיcִתיaֵביBLִהיaִַר

LָעקרקההָתֲהaִקיִרְקיִסיֵנְפBןLְָעםיֵנNֶָדּחרL,ןיאבוש
םהותועמםדיבשישוליפא,המידקןידםינושארהםילעבל
ËÊלארשילkָאלא,ןוקירקיסהמעקרקהתאתודפלםיניינועמ

םינושארהםילעבהןיאו,הבהֶכּזעקרקהתאחwַיִלםֵדwBַה
ליזוהשַעיִבְרםיִלָעaְַלןֵתBנלָבֲא,ודימאיצוהלםילוכי

.ÈÊןוקירקיסה

ארמג

יגורהמ,המחלמיגורהבהדוהיבןוקירקיסהיהאל'הנשמבונינש
הנשמהתנווכשהניבהארמגה,'ןוקירקיסהבשיךליאוהמחלמה
הדוהיבןוקירקיסללכהיהאלהמחלמהיגורהתפוקתבשתוטשפב

:ךכלעההמתארמגהו,המחלמהתפוקתירחאלאלא

אGהָמָחְלnִַהיֵגeרֲהתפוקתaִשהנשמההרמאשהתע-אLְzַָה

םילטונולארשיתאםיחצורםיוגהויהאל-ןBקיִרְקיִסaָdהָיָה
תפוקתרחאֵמשרמולרבתסמיכו,םשפנןוידפבםהיתועקרקתא
חוצרלםיוגהוליחתה-ןBקיִרְקיִסLaָdֵי,Cָליֵאְוהָמָחְלִמיֵגeרֲה
רבתסמוניאהזרבדירהו,םהיתועקרקתאלוטילולארשיתא

.ÈÁללכ

היהאל'הנשמבונינששהמ,הָדeהְיבַררַמָא,ארמגהתצרתמ

ןBקיִרְקיִסןיeaָdcִנcָאG,'המחלמיגורהבהדוהיבןוקירקיס

אלהמחלמהיגורהתפוקתןמזבשרמולהנשמהתנווכ-רַמָאָק
אלא,לטבוחקמונממחקולהש,ןוקירקיסןידהדוהיבםינדויה
,םייקוחקמשםילעבהמחקולהןידכהיהןוקירקיסמחקולהןיד
חקולהשורמאהמחלמהיגורהתפוקתהרמגנשרחאלקרו

.לטבוחקמןוקירקיסהמ

ןידהיהאלהמחלמהתעשבשרבדהםעטתאתראבמארמגה
:ןוקירקיס
cְַררַמָאaִַאיqִי,LָGLbְריֵזBתbָרְזeלעםיאמורהסוטיטישנא
הפוקתבםתריזג-אָתיְיnַַקאָתָרֵזbְ,תופוקתהשלשב,הדוהי
וניאוידוהיהאורה-ליִטָקאcְGיאמורלkָש,התיההנושארה
הפוקתבםתרזג-אָתָעיִצְמ.והוגרהי-eהeלְטַקיִל,וגרוה
עaְַרַאיֵתייֵל,ידוהיגרוהש-ליִטָקcְיאמורלkָשהתיהתיעצמאה

ורזגהנורחאההפוקתב-אָתיְיַרְתÈË.aַםיזוזעבראםלשייֵזeז
kָCְלִה.והוגרהי-eהeלְטַקיִל,ידוהיגרוהש-ליִטָקcְיאמורלkָש

ןָויkֵ,תיעצמאהוהנושארה-אָתָעיִצְמeאָתיְיnַַקהפוקתבןכלו-

cְַא,םידוהיהתאםיגרוהויהםיאמורהשןויכמ-יֵלְטָקbַאבeיֵסְנd

ידוהיההיה-יֵנְקַמeרַמbָושפנתאליצהלהצרשידוהיהלש
ןידןכלו,Îונינקלחו,ועקרקתאןוקירקיסלתונקהלותעדברמוג
םלוא.םייקוחקמשםילעבהדימהנוקכןוקירקיסהדימהנוקה
aַלארשיתאםיגרוהויהאלבוששהנורחאההפוקתב-אָתיְיַרְת,
,עקרקהתאןוקירקיסלתונקהלותעדברמוגידוהיההיהאל
חקיתעכ-לBקLְיִלאָנְדיִאָהםירמואםידוהיהויהו-יֵרְמָאו
ותואעבתא-אָניִדdaְיֵלאָנְעַבzָרָחָמְלו,עקרקהתאןלזגה
וחקמןוקירקיסהמהנוקהןכלו,עקרקהתאהרזחבחקאוןידב

.םינושארהםילעבתושרמאציאלירהש,לטב

סוטיטתמחלמןמזבגהונהיהשןידהנשמההאיבהשבגא
תאדקפשןברוחהינינעתאהאיבמוארמגההכישממ,םילשוריב
:לארשיםע
יֵרLְַא')דיחכילשמ(בותכשוהמ-ביִתְכcִיאַמ,ןָנָחBייaִַררַמָא

םדאהירשא-'הָעָרaְלtBִיaBִלהLְֶקַמe,דיִמzָדֵחַפְמםָדָא
ובילתאקזחמהו,‡Îדיתעבהלקתומרגיאלוישעמשדימתגאודש

.ומצעלםרוגשהערבלופידיתעלששוחוניאו

È„.תוריפהלעםלשלבייחחקולהןיאש,בתכ)ב"קסולר'יסמ"וח(טפשמהתוביתנבו
וירבדדועהארו,רמול)חקלה"ד(עשוהיינפההטנןכו,ןידבהדמעהתעשדעלכאש
.)יכיהה"ד:חנ(ןלהל
ËÂ.תועמויהםילעבלםאקראוההזןידשבתכ)ןמזבדןנירמאדאהוה"ד(א"בטירה
תועמםהלהיהאלםאלבא,ךכמםהלעדונשכהריכמהרחאלדימואהריכמהתעשב
ןויכמ,הדשהלעםהלםלשלותוחוקלהתאאיצוהלםלועלםילוכיםניאהריכמהתעשב
םואיצויןמזרחאלאמשוששחיש,הדשהתאתונקלמתוחוקלהתאענמירבדהש
םילעבהויהםאשורמאש)ז"ה(ימלשוריהמעמשמךכשבתכו[הדשהמםילעבה
תאםידימעמחקילםילעבהדיבהיהאלשורמאתוחוקלהוחקילםדיבהיהשםירמוא
תראשנעקרקהשהכלהלקספנש)א"סולר'יס(מ"וחבןייעו.הילעבתקזחבעקרקה
ה"ד(ד"יר'סותבםלוא.]ןייגוסבף"ירהלעשן"רהתסריגאיהןכו,תוחוקלהתקזחב
םילעבםילוכיםלועלשובתכ)לבאה"דויתמיאה"ד(י"תכמםינומדקתוטישבו)רמא
תאםילעבהולבקשרחאללבא,עקרקהמואיצוהלותועמחקוללםלשלםינושארה
'יסמ"וח(רוטהתעדבהשירדהבתכןכו,חקולהתאאיצוהלםילוכיםניאבושעיברה
.]ימלשוריוילבבתקולחמאוהשל"סשבתכשש"ייעו[)ולר
ËÊ.לכה"ד(י"תכמםינומדקתוטיש(.
ÈÊ.דיבהתהששןויכמש.א.םימעטינשי"תכמםינומדקתוטישבבתכ,הנקתהםעטבו
התונקהלםתעדבורמגשהארנםילעבההועבתאלושדוחרשעםינשןוקירקיסה
הכןמזןוקירקיסהדיבעקרקהתאוריאשהםינושארהםילעבהשןויכמש.ב.ןוקירקיסל
ןיידעםילעבהשתולתלשישדוחרשעםינשלכשבתכ)בושנוה"ד(יריאמהו.םוסנקבר
לכאלאהזבםילותןיאןוקירקיסהלצאעקרקההתהששלכלבא,תועמגישהלםיחרוט
.חקיםדוקה
ÈÁ.יפל,ןוקירקיסהיהאלהמחלמהןמזבשרמולהנשמהתנווכילואשתושקהלןיא

יפל.ןלהלראובמכו,םנוידפבעקרקתחקלםיאשרויהאלו,לארשיתאםיחצורויהש
.הנושארההריזגתעבףאםנוידפבלארשימתועקרקםיחקולויהרתסבםוקמלכמש
.םיפסונםיצוריתש"ייעו,)רמאה"ד(ףישם"רהמ
אוההנשמהשוריפשאנימאהוהההתיההמ,דועהמת)אתשהה"ד(בקעיתראפתבו
רבודמשןיבההשקמהשץריתו.ךכבאנתהשדיחןידהזיאיכו,ןוקירקיסללכהיהאלש
,ךכםינעוטםילעבהשאלא,ןוקירקיסהדיבהלוזגאיההדשהשיאדובעודיהיהאלש
אבךכלו,ןכרמולןמאנאוהשרמולארבסהתיהםדוקמולשהתיהשעודישןויכמו
יפלןוקירקיסהדיבהלוזגעקרקהשרמולןמאנוניאהמחלמהתעשבששדחלאנתה
השקההזלעו,םידוהיהתאםיגרוהויהאלאןוקירקיסלשתואיצמזאהתיהאלש
איהשרמולןמאנתויהלךירצהיהאלהמחלמהתעשבאלשםגןכםאשהשקמה
עקרקהתאןתילחרכומהיהאלותושפנתנכסהיהאלירהש,ןוקירקיסהדיבהלוזג
אללןמאנסנואבהתיהודילעהרכמנשהדשהשרמאישםדאלכיכו,ןוקירקיסל
ונייהוןוקירקיסןידהיהאלשרמולאנתהתנווכשץריתהדוהיברו,וירבדתאררבמש
תעשבןוקירקיסןידונדאלשהמו.ןוקירקיסהדיבהלוזגעקרקהשעודיהיהשכ
.תונקהלובילברמגהאריהתמחמשיפלאוההמחלמה
ÈË.לבקיידוהיגרוההלכשונייהו,'יזוזעבראהילביתינ'סרג)רמאה"ד(ד"יר'סותבו
.רקיעהאיהוזהסריגשבתכש)ג"הי"פהדבאוהליזג(חמשרואבהארו.םיזוזהעברא
Î.רוכמלםדאוסנאםאשונייהו,'יניבזהיניבזןיבזווהולת'ש):זמב"ב(ל"ייקשיפכו,
רובעתועמולומלישרשאכקראוההזןידשףאו.)והולטקלה"ד(י"שר.הריכמההלח
הפוקתבםוקמלכמ,):זמב"ב(הנתמותנתמןיאהנתמןתילוהוחירכהשכלבא,עקרקה
אללףאונקהוורמג,םתלחנלבושלוויקאלו,התימלתוכלמהםתואהריקפהשאיהה
.ןינעבהברהבחרהםירואיבטוקליבהארו.)דציכה"ד(א"בשר.תועמ
Î‡.הריבעמקחרתמךכבושנועמגאודשי"שרשריפילשמבו.)דחפמה"ד(י"שר.



ןיטיגישימחקרפןיקזינה :הנ

אלשתרפכמהניאהעדונורמאםעטהמו
אלועלאמלשבתוליזגלכואחבזמורמאי
יאמהדוהיברלאלאתאטחינתקדונייה
איעבימאלימנהלוע'יפאתאטחאיריא
אלאאיהלילכדהלועאיעבימאלרמאק
קילסדאוהםדובלחדימנתאטח'יפאא
'יפאהילילכאםינהכךדיאוחבזמיבגל
תוליזגלכואחבזמורמאיאלשרוזגיכה
םיברלהעדונאלשהלוזגהתאטחלעןנת
אמלשבחבזמהןוקיתינפמתרפכמאיהש
יעבימאכפיאהדוהיברלאלאאחינאלועל
תרפכמהעדונאלרמאקימניכההיל
חבזמהןוקיתינפמתרפכמהניאהעדונ
חבטךכרחאושידקהובנגב)אאברביתמ
םלשמוניאולפכימולשתםלשמרכמו
ץוחבגהלעינתוהשמחוהעבראימולשת
שואיתרמאיאותרכשונעאנווגיאהיכ
בררמאהיתדיבעיאמתרכינקאלידכ
תרכהילעוכיחאםהירבדמתרכיבזיש
ארבג)באברוהלרמאאכיאימםהירבדמ
תרכהלעוכוחתאלאתלימרמאהבר
ןנברהומקואדולהתאבןהירבדידילעש
אבררמאהלעבייחילדיכיהיכהיתושרב
ןנברהומקואיכילאיעבימאקיאדוואה
השידקהתעשמואהבינגתעשמהיתושרב
יאמהיתודלווהיתוזיגלהנימאקפניאמל
השידקהתעשמהארבתסמאבררמארדה

היהאל]א'ינתמ:רכשנאטוחאהיאלש)ג
יגורהמהמחלמיגורהבהדוהיבןוקירקיס
דציכןוקירקיסהבשיךליאוהמחלמה

תיבהלעבמחקלורזחוןוקירקיסמחקל)ד
חקלורזחותיבהלעבמלטבוחקמ
שיאהןמחקלו)הםייקוחקמןוקירקיסמ
ןמלטבוחקמהשאהןמחקלורזחו
וזםייקוחקמשיאהןמחקלורזחוהשאה
ורמאםהירחאלשד"בהנושארהנשמ
עיברםילעבלןתונןוקירקיסמחקולהז
שילבאחקילןדיבןיאשןמזביתמיא
בישוהיברםדאלכלןימדוקןהחקילןדיב
ןוקירקיסינפבהתהשםאשחונמנוןידתיב
הכזחקילםדוקהלכשדחרשעםינש
אתשה'מג:עיברםילעבלןתונלבא
ןוקירקיסהבהיהאלהמחלמהיגורהב
ןוקירקיסהבשיךליאוהמחלמיגורהמ
ןוקירקיסןידהבונדאלהדוהיבררמא
ורזגתוריזג'גיסאיבררמאדרמאק

עבראיתיילליטקדלכאתעיצמוהולטקילליטקאלדלכאתיימקאתרזג
ילטקדןויכאתעיצמואתיימקךכלהוהולטקילליטקדלכאתיירתביזוז
אנעבתרחמללוקשילאנדיאהירמאאתיירתבינקמורמגהיסנואבגא
דימתדחפמםדאירשא)אביתכדיאמןנחוייבררמא:אנידבהיל
אלוגנרתאםילשוריבורחאצמקרבואצמקא°הערבלופיובלהשקמו
אצמקארתיבבורח]אקפסירדאקשאאכלמרוטבורחאתלוגנרתו
רבהיבבדלעבואצמקהימחרדארבגאוההדםילשוריבורחאצמקרבו
לזאאצמקיליתייאליזהיעמשלהילרמאאתדועסדבעאצמק
ידכמהילרמאביתיהוהדהיחכשאאתאאצמקרבהיליתייא
קופםוקאכהתיעביאמאוהארבגאוההדאבבדלעבארבגאוהה
אניתשואנליכאדהמימדךלאנביהיוןקבשיאתאוליאוההילרמא

העדונאלשןיתינתמינתקד.תרפכמהניאהעדונורמאםעטהמו
ינתקדונייה:הבירקהניארמולכתרפכמהניאהעדונאה,תרפכמ
לכואחבזמירמאו.איהלילכד:םינהכתליכאאכיאד.תאטח
הניאשםיברלהעדונשהלוזגהתאטחלעו.היליעבימאכפיא:תוליזג

םלשמ:חבזמהתנקתינפמתרפכמ
:יאוהןילוחהבנגשכד.לפכימולשת
.השמחוהעבראימולשתםלשמוניאו
ןיאו,יאוהשדקהרכמוחבטיכד
השמחוהעבראימולשתולפכימולשת
מ"ב(בהזהבןניפלידכשדקהבןיגהונ
שונעץוחבטחשיא.ץוחב:):זנףד
אמלשבד.היתדיבעיאמתרכ:תרכ
אלהשמחוהעבראימולשתןינעל
רמאיכדרמימלאכיאדןלאישק
הברקהןינעלינקאלידכשואי

אלא,רמאקשדקהןינעלאלורמאק
הברקהלאיזחאלאתיירואדמיאתרכ
יוארה).ביקףדםיחבז(ןלאמייקאה
ץוחבוילעןיבייחדעומלהאחתפל
םהירבדי"עשתרכ:אלאנירחאידימ
שרפמדכ,אתיירואדתרכ.ולתאב
בנגתושרב.ןנברהומקוא:ליזאו
רומגשדקההילעלוחישהשידקהםא
יכ,ץוחבהנטחשיםאתרכבייחתישו
,הרפכןינעלהיתושרבהומקואדיכיה
רקפהד"ברקפהו,והוסנקדאיהסנקו
.היתודלווהיתוזיגל:השדקואוה
הבנגתעשמתרמאיא,שדקהינפלד
,אוההידידהיתוזיגהיתושרבאמייק
תדמועההרפימדאלאםלשמוניאו
אל'ינתמ:הדלווהרפימדאלודליל
ןוקירקיס.הדוהיבןוקירקיסהיה
לארשיולןתונש,חצורםיבכוכדבוע
אשולרמואוושפנןוידפבעקרק
יגורהב:ינתימתלאווזעקרק
התיהשסוטיטתמחלמ.המחלמה
יאמךירפ'מגבו,הדוהיבוםילשוריב
הארימ'ירמאד.לטבוחקמ:רמאק
השקןושארהוילחונינשהימניא,דבע
בתכאלדהליקומארמגבו.ונמיה
עקרק.שיאהןמחקל:ארטשהיל
בותכשואותשאתבותכלתדחוימה
התבותכבםושולותסינכהואהתבותכב
הדבעאליאד,םיסכנראשןכשלכו
ןישורגבתתנךיניעהלרמאהיל
:).נ(ב"בבהילןנימקומיכה,התימבו
יתישעחורתחנהרמאד.לטבוחקמ
ורעישש.עיברםילעבלןתונ:)וילעבל
אל'מג:אעביר'יבגליזומןוקירקיסד
,המחלמהיגורהב.ןוקירקיסןידונד
,םייקוחקמונממחקולהוירמגלינקד
חקולהךליאוהמחלמהיגורהמלבא
:וניתנשמבשרופמהןידולשיונממ
.רזגתורזגשלשיסאיבררמאד
.ליטקאלדלכ:ולשסומלופבסוטיט
.והולטקל:הילחכשמדאכיהלכלארשי
עקרקאשל"איכהיסנואבגאךכלה
,םלשבלבהילהינהיינקאינחינהווז
אניבזהיניבזןיבזוואלתןלאמייקו
תוארלגאוד.דחפמ:):זמףדב"ב(
םאךכבהלקתעראתאלשדלונה
ןפוד.קפסירדאקש:תאזהשעא
א"גוטירןירוקשםישנתבכרמלש
,הלגעןיעכאיהו,זנכשאןושלב
ןילוח(ונבתאוותואבןנירמאד
אתיינדוכילתילייעמיכ).טעףד
ךכ.אצמקרבואצמק:קפסירב
הימחרד:םידוהיינשםש
:אצמקומשהיהובהוא.אצמק

ל"א

םימכחדיבחכשייכות"או.תוליזגלכואחבזמורמאיאלש
ךירצןיאהרותהןמד]בהשעםוקבהרותהןמרבדרוקעל

תרפכמ]גהניאהקירזםדוקהעדונאקוודדל"יורחאןברקאיבהל
יכ:)אתרחאאיבהלוהוכירצהאלרפכתנרבכשהקירזרחאללבא
סרטנוקבשריפ.הלעבייחילדיכיה
ןניקסעאלימדהשקוןנברוהוסנקד
בייחדץוחברחאהטחשוליפאד
הומקואםיברלהעדונאלדןויכאלא
םיבצעםינהכוהיאלשהיתושרב
:ץוחבטחושהבייחמאליממו
'יפאת"או.היתודלווהיתוזיגל

ולשןהשדקהםדוק
הרפלזג):גצףדק"ב(ןנתאהד
הזזגוהנועטלחרוהדליותרבועמ
ימדודלילתדמועההרפימדםלשמ
הרבעתנםאוזזגילתדמועהלחר
אקפנדל"יוהלזגהתעשכםלשמולצא
)זארמגבםתהרמאדמ"רלהנימ

היתודלותאוהיתוזיגתאוהתואםלשמ
הנוקיונישדג"עאוןלזגוסנקדםושמ
הומקוא]השדקהתעשב]דמ"מאכה
הדוהייברלווסנקאלוהיתושרב
דיבזברלהיניעבתרזוחהליזגרמאד
הליזגהיבגלעשחבש)חהיבילארמאד
היתושרבהומקואדאכהיוהלזגנד
רמאדאפפברללבאיוהןלזגד
הנימאקפנאלןלזגדיוהדהיבילא
הצחמלםתהרמאדןועמשיברלוידימ
ולשלכהיוהאכהעיברלושילשלו
הילוכ]וש"רלדרמאדדיבזברללבא
אכהידימהנימאקפנאלןלזגד

:היתושרבהומקואדיאמב

.המחלמהיגורהבהדוהיב
הנושארב)טימלשוריב

תרוסמשיפלהדוהילע]זהרזגורזג
ושעגרההדוהישםתובאמםדיב
ףרועבךדי)טמתישארב(ביתכד
ברוידי)יירפסבימנאינתוךיביוא
ףוסבוושעתאגרהשהעשבול
םישוחרמאד).גיףד(הטוסדק"פ
הישיראהייחמואפלוקלקשןדןב
היערכאולפנוהיניעורתנוושעד
האכההתואבתמאלאמשבקעיד

:וגרהוהדוהיוילעדמעשדע
'פב.דימתדחפמםדאירשא

ןנירמא).סתוכרב(האורה
דחפמהוהדארבגאוההלהייזח
ןויצבודחפביתכדתאהאטחל"א
יקומואכהדארקמךירפוםיאטח
חכשיאלשגאודשהרותירבדבהל
אכהודימתותנשמלערזוחוודומלת
וחטבשידבועינהאהיליתיימימנ
רבתאשייבלםתוולשוםתבוטבורלע
היהורסיקתבלעדומעלואצמק
תונערופהןמגאדלודחפלםהל
:םנחבדחפתמהםדאלימדאלו

אלגע

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמה"פ'יימאפ
גמסז'להחבזמירוסיא

:טישחישןיואל
'להמב"פ'יימבאפ

ןישעגמסו'לההבינג
:אע

'להמח"יפ'יימהדגבפ
הכלהתונברקההשעמ

:די
'להמב"כפ'יימוגפ

'להמל"פוזי'להתושיא
חמןישעגמסג'לההריכמ
ףיעסצ'יסע"האע"שוט

:גףיעסקןמיסוזי
'להמי"פ'יימחזדפ

גמסגהכלההליזג
ןמיסמ"חע"שוטגעןישע

:אףיעסולר

=
ד"ירתופסות
לבא'יפ.אתיירואד
יא'יפאד'ירזגאלהנטקב
תוליבנלכואןטקהלכא
אכילימנהנטקבואיה
ןטקליכאיאמשרזגימל
ןניאןטקישודיקדהלודגב
םימכחונקתאלשםולכ
לבאןטקלןישודיק
ןישודקןהשרחישודיק
קרפבןרמאדכןנברדמ
.'וכושירמהלעו:שרח
ןוגכוהלודגהרוק'יפ
יונישםושהבהשעאלש
ותריבבהאנבאלאהשעמ
האנקאלשאיהרשאכ
וליאשהשעמיונישב
השעמיונישהבהשע
ולןיאוהאנקאתיירואדמ
לזגר"ת:םימדאלאוילע
א"שבהריבבואנבושירמ
הריבהלכתאעקעקמ
שירמריזחמוהלוכ
ולןיאא"הבווילעבל
ןוקתינפמשירמימדאלא
תאטחלעו:םיבשה
אלוערמא.'וכוהלוזגה
ןיבהעדונןיבהרותרבד
תרפכמהניאהעדונאל
ינקאלידכשואיט"מ
אלדאוהלוספןברקו
ןילוחוונברקהיבאנירק
המינפמואוההרזעב
תרפכמהעדונאלורמא
םיבצעםינהכוהיאלש
וטחשנשןילוחולכאש
תושעמוענמיוהרזעב
.לטבחבזמאצמנוהדובע
ד"בונתהךאיה'קיאו
רוטפלוהרותרבדרוקעל
אוהשתאטחמהזתא
.הרותהןמהבביוחמ
בשהברהשאבןרמאה
אלוינאשהשעתלאו
הדוהיברו:אוהרקעימ
העדונןיבהרותרבדרמא
תרפכמהעדונאלןיב
ינפמוינקידכשואיט"מ
הניאהעדונורמאהמ
ורמאיאמשהריזגתרפכמ
'יפ.תוליזגלכואחבזמ
שירמשרפמהדוהיבר
ןוקיתינפמינתקד'ינתמד
אלשןוגכםיבשה
ה"פאוםילעבהושאייתנ
אלשםיבשהןוקיתינפמ
ןתישונקתותריבעקעקי
:הליזגלכבכ"אשמוימד
ןוקירקסהיהאל'ינתמ
המחלמיגורהבהדוהיב
ךליאוהמחלמיגורהמ
חקלדציכןוקירקסשי
ןמחקלורזחוןוקירקסהןמ
ה"במלטבוחקמה"ב
ןוקירקסהןמחקלורזחו
רזחושיאהןמםייקוחקמ
וחקמהשאהןמחקלו
חקלורזחוהשאהןמלטב
וזםייקוחקמשיאהןמ
ד"בלבאהנושארהנשמ
חקולהורמאםהירחאלש
ןתונןוקירקסהןמ
יתמיא)י(עיברםילעבל
חקילםדיבןיאשןמזב
םהחקילםדיבשילבא
'רםדאלכלןימדוק
םאשונמנוד"בבישוה
ב"יןוקירקסינפלהתהש
חקילםדוקהלכשדוח
.עיברםילעבלןתונו]הכז[
סנאימור.ןוקירקס'יפ
היהאלהמחלמיגורהבאתשהרמאקיאמהשקמו:ןוקירקסהבשיךליאוהמחלמיגורהמלבאןוקירקסהתיהאלהדוהיץראבהתיהשסוטיטתמחלמיגורהבוונגרהיאלשאריאוהשינפמינחינהועקרקאשולרמואלארשיולארשיתודשסנואש
ליטקדלכאתיעצמאהילטקינליטקאלדלכאתיימקאתריזגורזגתוריזגשלשףסויבררמאדןוקירקסןידהבונדאלשהדוהיבררמא:ןכימרחאלהיהשהממהמחלמיגורהתעבהיהלודגרתויירהוןוקירקסהבשיךליאוהמחלמיגורהמוןוקירקס
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םישנאידילעלארשיםעלועראשםיאבהםישעמלזמרמהזקוספ
:דיתעהלעוגאדאלש
םעעריאשהשעמללגב-םִיַלeLָרְיבeרָח,אָצְמַקרַבeאָצְמַקַא

.ןלהלראובישיפכו,·Îםילשוריהברחנאצמקרבואצמק

עריאשהשעמללגב-אkְָלַמרeטבeרָחאָתְלBגְנְרַתְואָלBגְנְרzַַא
יפכו,‚Î]ךלמהרה-[אכלמרוטריעההברחנ,תלוגנרתולוגנרתב

.).זנ(ןלהלראוביש

השעמללגב-רָתיaֵבeרָח]הבכרמןפוד-[קtְַסיִרcְאָקLַַא
ראובישיפכו,רתיבריעההברחנ,םישנתבכרמלשןפודבעראש

.)םש(ןלהל

רמאשהמתאתראבמו,םילשוריריעהןברוחלעתרפסמארמגה
.םִיַלeLָרְיבeרָחאָצְמַקרַבeאָצְמַקַאשןנחוייבר

cְהַהבהיההשעמeאbַםדאותוא-אָרְב,cְיֵמְחַרd-ובהואÎ„

דַבָע.אָצְמַקרaַהיה‰Îואנושו-dיֵבָבcְלַעַבe,אָצְמַקהיה

ליִזותרשמל-dיֵעְמLְַלdיֵלרַמָאוהדועסהשע-אָתְדeעְס

ךלה-לַזָא.יתדועסלאצמקתאאיבתךל-אָצְמַקיִליֵתיְיַא
.ÎÂוביואאָצְמַקרaַתאותדועסלאיבה-dיֵליֵתיְיַא,תרשמה
אצמקרבתאאצמ-dיֵחLְkְַא,הדועסהלעבאב-אָתָארשאכ
cַיֵלרַמָא.הדועסבבשויהיהש-ביִתָיהָוֲהd,ִמkְרחאמ-יִד
אeהַהcְאָבָבcְלַעaַ,]התארמולכ[הזםדא-אָרְבbַאeהַהש

bַהאָרְבeיאַמ.]יביוארמולכ[םדאותואלשוביוא-אaָתיֵע

אצו-קteךמוקממםeק.יתדועסבןאכךנוצרהמ-אָכָה
יתאברבכוליאוה-יאַתֲאַוליִאBה,אצמקרבdיֵלרַמָא.יתיבמ
יֵמCcָָלאpִָביַהיִו,ךתדועסבראשהלינחינה-ןָקָבLְ,ךתדועסל

לכואשהמימדתאךלםלשאו-אָניִתeLְאָנְליִכַאcְהַמ
.התשאו

Î·.ופילחהשתועטללגבשארמגהתנווכשראבמ)אצמקאה"ד(םיניעחתפבא"דיחה
ךכבו,םילשוריהברחנ,אצמקרבינשלואצמקוארקםהמדחאלשםישנאינשןיב
םימעטםירואיבטוקליבהארו.ןברוחלםרוגכאצמקלשומשרכזוהעודמראובמ
.אצמקלשומשרכזוהשךכלםיפסונ
Î‚.אכלמרוט'אוהש'םירפארה'לעםגרתש)הדםיטפוש(םוגרתבהאר'.
Î„.תאבהאשהבתכארמגהשראיב,)רמאה"ד(השמחמשיהלעבלחקרהןיירפסב
ולטבשםושמאלוםניחתאנשהיהןברוחהתאםרגשןוועהשרמולידכ,אצמק
היההזודחאבהואולשישםדאבתמייקתמהוצמהש,'ךומכךערלתבהאו'תווצמ
.אצמקרבלםניחתאנשםושמהיהאטחההזלכםעו,ול
Î‰.לעבוהאנששירמ'םגרית,'ביואתוערפשארמ'קוספהלע)במבלםירבד(סולקנוא

,'התרבחלהבובד'התיהשהשאבהשעמאבומ)ט"הז"פןיבוריע(ימלשוריבו.'אבבד
איהשהארנו.ערהןושלהילעהלביקיכהתואתאנושהתיהשהדעהןברקבשריפו
.ש"יע)בזלתישארב(הלבקהובתכהבבתכהזןיעכו.'הבד'ןושלמ
ÎÂ.העטןכלו,ונבובאויהאצמקרבואצמקשראבמ)לזאדרמאוה"דא"ח(א"שרהמה
אוה,ויבאלשודידיאוהשןויכמשרובסהיהאצמקרבםגו.םהיניבףילחהוחילשה
בתכ)אצמקה"ד(י"שרשבתכ)אצמקאה"ד(בקעיןויעבםנמא.ומעםולשתושעלהצור
וארקםהמדחאלאלאונבובאויהאלששיגדהלידכב,'םידוהיינשםשךכ'אקוודב
ונבהיהאצמקרבןכאוליאשםושמאוהןכרמולחרכההו,'אצמקרב'ינשלו'אצמק'
ויהשרמולםיחרכומןכלו,'הירבואצמקא'בותכלארמגהלעהיה,בהואהאצמקלש
.םירואיבטוקליבאבומו,םיניעחתפבדועהארו.םמשהיהךכשםישנאינש
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,יתדועסבראשיתשםיכסמינניא-אG,תיבהלעבdיֵלרַמָא
,אצמקרבdיֵלרַמָא.התשתולכאתשהמלעםלשתםאוליפאו
אbְָלtַיֵמCcְָלאָנְביִהָיתאזתרומתו,ךתדועסבראשהלינחינה

cִעְסeיֵתָדC-יֵלרַמָא.ךתדועסתואצוהמיצחךלםלשאdלעב
םלשתםאוליפאו,יתדועסבראשיתשםיכסמינניא-אG,תיבה
ראשהלינחינה,אצמקרבdיֵלרַמָא.הדועסהתואצוהמיצח
םלשא-CיֵתָדeעְסkelָdיֵמCcְָלאָנְביִהָיתאזתרומתו,ךתדועסב
ינניא-אG,תיבהלעבdיֵלרַמָא.הדועסהתואצוהלכתאךל
לכתואצוהתאםלשתםאוליפאו,יתדועסבראשיתשםיכסמ
ומיקהו-dיֵמְקBאְו,dיֵדָיaְתיבהלעבוזחא-dיֵטְקַנ.הדועסה

.ותיבמואיצוהו-dיֵקְפַאְוומוקממ

ימכחשןויכמ-ןָנaַָריֵבְתָיeוֲהַוליִאBה,ובילבאצמקרברַמָא
dיeaֵחָמאGְו,עריאשהמלכתאוארו,‡הדועסבובשילארשי

-eהְלאָחיִנאָקpָdיִמעַמLְ,ותיבמןויזבבינאיצוהשתיבהלעבב
יaֵ„אָצְרeק‚eהaְלeכיֵאוךלא-ליִזיֵא.·ינויזבבםהלחונשירה

.ךלמהתיבבםנישלהל-אkְָלַמ

dיֵלרַמָא.יֵאָדeהְיeaָCדְרָמרָסיֵקְלdיֵלרַמָאוךלה-לַזָא

יבודרמןכאוקדוצהתאשילחיכויורמאיימ-רַמיֵייִמרסיקה
חלש-אָנaְָרeקeהְלרַדLְ,רסיקלאצמקרבdיֵלרַמָא.םידוהיה
-dיֵלןיִבְרָקְמיִאתיִזָחו,ןברקלהובירקישתנמלעהמהבםהל
ךלהיהתהתואובירקיאלםאו,םידוהיההתואובירקיםאהארתו
-אzְָלzִאָלָגֲעdיֵדָיaְרַדLָלַזָא.‰ךבודרמםידוהיהשהחכוה

ישילשדלונשרחבומלגעאצמקרבידיבחלשורסיקהךלה
.Âומאל

aַיֵדֲהcְשדקמהתיבלךרדבותויהב-יֵתָאָקLְאָדaֵיdמeאָמ-
.הנוילעהותפשב-םִיַתָפNְביִנaְלגעבםומאצמקרבליטה
םורקב-ןִיַעLֶaָןיִקeדaְםומובליטהשםירמואשיו-dָליֵרְמָאְו
םוקמב-אָמeמהָוֲהןָדיִדְלcִאzְָכceבונייהו.Êןיעהתאהסכמה
בירקהלרוסאו,םומלבשחנהזירהןברקםיבירקמהםידוהילש
םייוגלוליאו-אeהאָמeמואָלeהְדיִדְלe,חבזמהיבגלעתאז
,רבארסוחמוניאשןויכמ,םומלבשחנהזןיאןברקםיבירקמה
םיצורםהןיאשךלמהרובסיןכלו.Áםהיתומבבתאזםיבירקמו

.]לסופהםומהזןיאודידלירהש[ונברקב

הזןברקבירקהלשישםימכחורבס-dיֵבeרִקְלןָנaַָררeבָס
יaִַרeהְלרַמָא.ËתeכְלַמםBלLְםMeִמ,םומובשישוליפא

שושחלשישםושמ,הזןברקבירקהלןיאסַלeקְבַאןaֶהָיְרַכְז
יֵלֲעaַשeרְמאּיחבזמהיבגלעםומלעבןברקברקוהשםיאורהש
םולשםושמקררתוהשועדֵיאלוַחaְֵזִמיaֵַגְלןיִביֵרְקןיִמeמ

.Èםימומילעבתונברקחבזמהלעבירקהלוריתיו,תוכלמ

ליִזיֵלאcְG,אצמקרבתאגורהלובשח-dיֵלְטְקיִמְלרeבָס

תאובירקהאלשולרמולרסיקלךליאלשידכב-אָמיֵלְו
םושמ,אצמקרבתאגורהלןיא,הָיְרַכְזיaִַרeהְלרַמָא.‡Èונברק
ליִטֵמשימלכשeרְמאּיאצמקרבגרהנשםיאורהששושחלשיש

.סלוקבאןבהירכז'רםשבשיש)גד(הברהכיאהאר.‡
,איהותדועסמאצמקרבתאקרזשתיבהלעבדיבםימכחוחימאלתמאבשםעטהו.·
ה"דא"ח(א"שרהמ.תוחמלםדיבהיהאלוםיעשרלהפונחההרבגרודהותואבשןויכמ
ףכלהדועסהלעבתאונדםימכחןכאש,ראיב)יאמה"ד(רפוסםתחבו.)ליאוהרמאו
ידיחיהאורהש):גיק(םיחספבראובמכונייהו,ותואנשלתקדצומהביסולשישתוכז
הבחרהםירואיבטוקליבהארו.ודיבוחימאלןכלו,ותואנשלהוצמוריבחבהורערבד
.הזבםיפסונםישוריפו
תוארהלקוזיחורמגאוהו,םהירבדלבקמהתיבבלכאמינימלוכאלםינישלמהךרד.‚
הזןיאשבתכווילעקלחנ)םשארקיו(ן"במרהו.)זטטיארקיו(י"שר.םייתימאםהירבדש
,'ייולכאלתיעבארבגואלו').הארתבאבב(ומכו,לוקתעמשהןושלםאיכהליכאןושל
'ןורגבארק')אחנהיעשי(קוספהלעןתנויםגריתשומכו,לוקםירהלורועגלושוריפש
.'ילכא'
.םיעמושהוניביאלשתונישלמהירבדתאםיזמורוםהיניעבםיצרוקויהשםשלע.„
ץרוק'ןושלמןיצרוקתליכאתארקנוזהדועסש)חגלאינד(שריפדועו.)םשארקיו(י"שר
םיעיגמויהשראיב)םשארקיו(ן"במרהו.ערהןושלןמיסלאוהש)גיוילשמ('ויניעב
םהלשישםהיניעבםיצרוקו]ל"נכ'ולכא'ןושלאוהו[םנורגבםימהונויהולשומהתיבל
.םתונישלמרבדתאםירמואויהםהבםיריצפמויהשכו,רמולהמ
ןילוחתכסמבשרדנכו,לארשיכתונברקבודנלורודנלםיוגהםילוכיןידהיפלעירהש.‰
בירקירשאלארשיברגהרגהןמולארשיתיבמשיאשיא')חיבכארקיו(קוספהמ):גי(
.ותואםיאנושםהשהחכוההזירהונברקתאולבקיאלםאו.'ונברק
Â.החוכבןיידעהניאהתונטקבהמהבהשינפמ,חבושמאוהומאלישילשדלונשלגעה,
.)אתליתה"ד:חסםיחספ,אלגיעה"ד.איתבש(י"שר.םיאירבםניאינשהוןושארהדלוהו
תאתדלוירשאכש,בותכ)זכקת'יסתוינשרפתובושתידורב(ןואגיאנורטנברתבושתבו
הפוגךליאויעיברהדלוובו,חבושמוניאוקוחדדלווהורצהפוגינשהוןושארהדלווה
.חבושמישילשהדלווהקרו,םיחבושמהיתודלווןיאושוחכרבכ
לדגשונייהאתליתאלגעשי"שרראיב):הס(ןירדהנסתכסמבו).גס(ןיבוריעתכסמבו
).חס(אעיצמאבבבונינששיפכו,ורשבםעטרקיעבדמועאוהזאוויתונשמשילש
ןמשונייהד).איתבש(ש"ארה'סותבתכהזןיעכו.ןישלושמוהישדעםתואןילדגמו
.שילשלדגשאירבוזירז
לעםישילשו'ומכונייהו,בוטואירבלהנווכהאתליתאלגעשובתכ)אלגעה"ד('סותהו
ה"ד.טי(תורוכבבו[)טוטתישארב('שלושמליאותשלושמהלגע'ומכו,)זדיתומש('ולוכ
ן"רלהטישבו.]'ולוכלעםישילשו'ומכתובישחןושלאוה'אתלית'ש'סותהובתכ)ךהד
ונייהדומלתבאבומהאתלתאלגעששריפשימשישבתכ)דיבעוה"ד.ולק(תבשתכסמלע
.םירואיבטוקליבדועהארו.ש"יעוירבדתאהחדו,םינששולשןבלגע
שיןיידעשםריכזהלהצרשןויכאוהלגעחלששםעטהשראיב)רדשה"ד(א"שרהמה
,'םתאטחםהילעיתדקפוידקפםויבו')דלבלתומש(הרותברמאנשומכו,לגעהןוועמםדיב
םעטהו.ןכםגלגעהאטחמםהילעדקופםהיתונועתאדקופה"בקהשכםעפלכבשונייהו
).בק(ןירדהנסבש"מלזמרלהצרשםושמאוהשא"שרהמהראיב,תשלושמהלגעחלשש
דועהארו.םילגעהשלשוםינשמךליאוןאכמ,דחאלגעמםיקנוילארשיויהםעברידעש
.םירואיבטוקליבםיאבומםהירבדו,)אתאה"ד(עדיוהיןבבו)רדשה"ד(רפוסבתכב

Ê.קודשי"שרראיבםשו,)בכמהיעשי('םימשקודכהטונה'ומכונייהדבתכןאכי"שר
בתכ).גע(םיחספבשאלא.םייפעפעלהנווכהשרמולםוקמהיההזיפלו.העיריונייה
ואקדואןבגוא')כאכארקיו(בותכשומכו,אוהםומןברקיבגלש)ןיקודבה"ד(י"שר
יפכו,שממןיעהךותבשםורקלםאיכםייפעפעלהנווכהןיאםשו,'וניעבלולבת
ןיקודשםירמואשיש)אבילאוה"ד(י"שרבתכ).זט(תורוכבבו.םישרפמהםשושריפש
ןיעהשתודוגאירפסםשבאיבהו.]ק"צוח"בהתוהגהבםשהארו[םייפעפעלהנווכה
ןבלה,ץראהדגנכןותחתהו,ןוילעהעיקרדגנכתונוילעהםייפעפעה,ןטקםלועלהמוד
אוהןיעבשלוגעהרוחשהו,םלועהתאףיקמשסונייקואהדגנכאוהןיעהתאףיקמש
.המחלגלגדגנכ
,ןיעבשןיקודבםומליטהלרשפאדציכלאושהלאש)וכש'יסא"ח(א"בשרהת"ושבו
הפילחהאצמקרבשרמאנשוא,]ףעפעונייהו-[ןיעבשסירלאסריגהףילחהלהצרו
,ינשהושוריפכרמולרשפאשובישהא"בשרהו.הניעבקודהלהיהשתרחאהמהבב
רבו,םיוסמילוחאוהןיקודהשרמולשישבתכדועו.רבתסמןיאאסריגהףילחהללבא
ךלישהברהךרדהךלהמבשידכב,הניעבהמהבהתאהכהותואמרבףירחהיהשאצמק
םרגשןכתישבתכדועו.הזילוחתמחמהברקהללספתוהכמהלדגתשדקמהתיבלדע
.ןיעבשץירחבסרג)ץרחךרע(ךורעהו.הלליטהשםסידילעילוחהתאהל
Á.םהיתומבבשדקמהתיבלץוחמבירקהלרתומםיוגלש):זטק(םיחבזבראובמכ.
Ë.השעתאללערובעלרתומש,ונתייגוסמחיכוה)ח"קסונרת'יסח"וא(םהרבאןגמה
ןכיהאקוודהזשבתכ)ח"קסםהרבאלשאםש(םידגמירפהםלוא.תוכלמהתמיאינפמ
שנועןישנועהא"עןינמ(ג"סרהלעאלרעפפ"ירגהשוריפבןייעו.שפנחוקיפקפסשיש
.םירואיבטוקלילתורעהבםיאבומוירבדו,ןודינבראיבשהמ)הכדכ
È.ןברקהתאבירקהלםיכירצשןידהםצעםעםיכסהסלוקבאןבהירכזיברשעמשמ
.חבזמיבגלעםיברקןימומילעבורמאיאלשידכברסאשאלא,תוכלמהםולשםושמ
,םימומילעבבירקהלרתומוואלםיחודתוכלמהםולשםושמםאירהש,הומתרבדהו
טמ'יס(תורעהץבוקבו.'וכוורמאיאמשןנברדהריזגתוכלמהםולשהחדישןכשלכ
םאךא,ללכרוסיאןיא,שפנחוקיפינפמהחדנשאתיירואדואללכבש,ץרית)ז"קס
הארו.רוסיאורבעישאצמי,שפנחוקיפםוקמבאלשםגםומילעבבירקהלודמלי
.הזבתוכיראםירואיבטוקליב
È‡.יבגלעםיברקןימומילעבורמאיאלשליבשביכו)הרתוא(םיחרישרגבהשקה
אלהזאצמקרבשםתעדבוניבהםימכחשרחאמשץריתו.ונידכאלשםדאוגרהי,חבזמ
חיכויןברקהתאובירקיםאףאו,םידוהיהובודרמשךלמלחיכוישדעטוקשיאלוחוני
ועדיאלשףאו,ערהתארעבלידכבוגרוהלורבסןכל,ובודרמשתורחאםיכרדבךלמל
ןבהירכזיברםנמא.םתעדלוקישלעךומסלםילוכישורבסםוקמלכמרוריבבןכ
הנווכהןיאש)ורתואב(ץריתדועו.וגרהלםיכסהאלוותעדלוקישלעךמסאלסלוקבא
רמאהזלו,והגרהירסיקהו,ונברקתאלספשהזאוהשרסיקלולגישאלאשממוהוגרהיש
.רסיקלורסומלרוסא,םרגישקזנהרורבןיאשןויכמשסלוקבאןבהירכזיברםהל
ךלמהיחילשומעויהיאדוובאלהו,וגרהלוששחאלדציכ,השקה)ועבה"ד(עדיוהיןבב
שרופמהםשידילעוגרוהלוצרשץריתו.ודבלאצמקרבבןימאמהיהאליכ,וידבעו
תאודימםיחקולויהו,םתאמוטםושמ,הרזעלץוחמודמעשךלמהידבעלאאצישרחא
.והובירקהשםירובסךלמהידבעויהו,םתאמאצישםדוקמלגעה



.ונןיטיגישימחקרפןיקזינה

אגלפימדךלאנביהיהילרמאאלהילרמא
ךלאנביהיהילרמאאלהילרמאךיתדועסד
הידיבהיטקנאלל"אךיתדועסהלוכימד
ןנבריבתיווהוליאוהרמאהיקפאוהימקואו
ליזיאוהלאחינאקמ"שהיבוחמאלו
הילרמאלזאאכלמיבאצרוקוהבלוכיא
ל"ארמייימל"איאדוהיךבודרמרסיקל
הילןיברקמיאתיזחאנברוקוהלרדש
יתאקדידהבאתלתאלגעהידיברדשלזא
הלירמאו]אםיתפשבינב)אאמומהיבאדש
אמומהוהןדידלדאתכוד]בןיעבשןיקודב
והלרמאתוכלמםולשםושמהיבורקלןנבררובסאוהאמומואלוהדידלו
הילטקימלרובסחבזמיבגלןיבירקןימומילעבורמאיסלוקבאןבהירכזיבר
רמאגרהיםישדקבםומליטמורמאיהירכזיברוהלרמאאמילוליזילאלד
תאהפרשוונתיבתאהבירחהסלוקבאןבהירכזיברלשותונתוונעןנחוייבר
אריגאדשיתאקיכרסיקןורינלוהייולערדשונצראמונתילגהוונלכיה
תוחורעבראלםילשוריבלפנאתאברעמלםילשוריבלפנאתאחרזמל
יתתנו)אהילרמאךיקוספילקוספאקונילל"אםילשוריבלפנאתא]גםימשה
יבורחל]דיעבאוהךירבאשדוקרמא'וגולארשיימעדיבםודאביתמקנתא
מ"רהינימקפנורייגיאולזאוקרעארבגאוההבהידיירופכליעבוהיתיב
והנההבווהינשתלתהלערצאתארסיקסונייספסאלוהייוליעהירדש
ןומידקנתסכהתיציצןבועובשאבלכןבוןוירוגןבןומידקניריתעאתלת
אוהשכותיבלסנכנהלכשעובשאבלכןבורובעבהמחולהדקנשןוירוגןב
לעתררגנותציצהתיהשתסכהתיציצןבעבשאוהשכאצויבלככבער
רמאדחימורילודגןיבתלטומותסכהתיהשירמאדאכיא]התותסכיבג
אחשמו]ואחלמדבוארמחדבוהלרמאדחוירעשויטיחבוהלאנייזאנאוהל
הוה]זידילקאלכאדסחברדיביצדלןנברוחבשויביצדבוהלרמאדחו
ןיתישיעביטיחד]חאבלכאאדסחבררמאדיביצדמרבהיעמשלרסמ
ורמאינוירבוהנהוהבווהאתשדחוםירשעןזימלוהלהוהיביצדיבלכא
דיבענוקופינ]טוהלורמאוהניקבשאלוהיידהבאמלשדיבענוקופינןנברוהל
ירבמאוהנהלוהנלקומקאתלימאעייתסמאלןנברוהלורמאוהיידהבאברק
היתרדשאיוהםילשורידאתריתעסותייבתבאתרמאנפכהוהו]יירעשויטיחד
אדימסהלרמאאתאןבדזיאלזאדאאדימסיליתייאליזהילהרמאוהחולשל
הלרמאואתאןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאאתרויחאכיל
הלרמאואתאןבדזאלזאדאיליתייאליזל"אאכיאארקשוגאכילאתרויח
ןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאירעשדאחמיקאכילארקשוג
הלביתיאלכימלידימאנחכשמיאיזחאוקופיאהרמאאנאסמאפילשהוה
רשאהגונעהוךבהכרה)ביאכזןבןנחויןברהלעירקהתמואערכבאתרפ
התמואסינתיאוהלכאקודצ'רדתורגורגירמאדאכיאהלגרףכהתסנאל
ליכאהוהיכ]כםילשוריברחילאלדאתינעתבןינשןיעבראביתיקודצ'רד
ידשווהיימץיימתורגורגהיליתיימאירבהוהיכויארבאמיזחתימהוהידימ
אקושבהיתידשאפסכואבהדלכלהתקיפאהשפנאחינאקהוהיכוהל
ארקסאבא.וכילשיתוצוחבםפסכ)גביתכדונייהויליעבימיאמליאההרמא
אתהילחלשהוהיאכזןבןנחויןברדהיתחארבםילשורידינוירבשיר
אנפכבאמלעלהילותילטקויכהותידבעתמיאדעל"אאתאיאבגלאעניצב
ידידלאתנקתיליזחל"אילולטקידימוהלאנימאיאדדיבעיאיאמל"א
אמלעילוכיתילויריצקבךשפנטוקנל"אאתרופהלצהיוהדרשפאקופיאד
ךבולייעילוךשפנחנדורמילוךבגינגאואירסידימיתייאוךבוליישילו
והניאדתאלילקדךבןשגרלאלדאנירחאשיניאךבלועילאלוךדימלת
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קיזחהלםילוכיםידוהיהויהםינוירבהאלולשתרפסמארמגה
:רוצמבדמעמ
םירישעהשלשויהםילשוריב-יֵריzִַעאָתָלezְהְנָהeaָdוֲה
תיִציִצןֶבe,ַעeבNָאaְָלkַןֶבe,ןBיְרbeןaֶןBמיcְִקַנ.םיגלפומ

.‡Îתֶסkֶַה

È·.ותונתוונעה"ד(תויחץ"ירהמבראיבהונעןושלוטקנשהמו.)ותונתוונעה"ד(י"שר(
תאבירקהלרתומהיהןידהןמירהש,ןברוחהתאהמרגובהתיהשהריתיהונעןכאש
ןידהןמםילוכיויהןכומכו,לארשיללכלהנכסהיהשםושמםומלעבאוהשןברקה
תמחמאלא,וגרהלםכשהךגרהלאבהו,לארשיללכרחאףדורהיהשאצמקרבגורהל
ומצעבהעשתארוהתורוהלםיכסהאלסלוקבאןבהירכזיברבהתיהשהריתיהונע
יברשהנווכהש,ליעלבתכשהמיפלעראיב)הרתוא(םיחרישרגבו.ןידהתאקוספל
ראיבדועו.הזיפלעוגרהלוותעדלוקישלעךומסלםיכסהאלסלוקבאןבהירכז
ךלמלרוסמיאצמקרבשולכשבןיבהסלוקבאןבהירכזיברש)זרתוא(םיחרישרגב
ושקיבשהשעמההיהדציכרסיקלאוהרמאישותעדבבשחשאלא,ןברקהברקוהאלש
רוסמלותעדברמגו,ונגרהיווילעסעכיךלמהו,םהמענמאוהוונברקתאבירקהלםלוכ
אלו,חבזמהיבגלעםיברקןימומילעבשורמאיאלשליבשב'השודיקלעומצעתא
,ןברוחהאציהזמו,םלוכלעופאהרחרסיקהםנמא,ויניעבבושחומצעולשומדהיה
היהשהמ,ונתיבתאהבירחהסלוקבאןבהירכזיברלשותונתוונעןנחוייבררמאךכלו
.םיפסונםישוריפוהבחרהםירואיבטוקליבהארו.ויניעבלפשומצעולשומד
È‚.לערזגנוליאםגש,רמולןיוכתנןנחוייברש,ראבמתודגאישודיחבא"שרהמה
שדקמתיבההיהאלשןכתיםוקמלכמ,םנחתאנשרובעבםצראמתולגלםידוהיה
סעכ,רסיקהןברקתאבירקהלרסאסלוקבאןבהירכזיברשןויכמקרו,ףרשנוברחנ
תוארפסהףוסבםיטוקיל(לארשיתרישבו.שאבופרשוובירחהושדקמהתיבלערסיקה
רומזמ')אטעםיליהת(קוספהלע,)וטדהברהכיא(םימכחושרדשהמיפלע,ראיב)המ
רומזמשדקמהתיבןברוחלערמאףסאשםעטהש,'ךתלחנבםיוגואבםיהלאףסאל
תיבלשםינבאהוםיצעהלעותמחתאה"בקהךפששאלולשםושמאוה,הניקאלו
המחנאוהשדקמהתיבןברוחשאצמנןכלו,לארשילעו"חותמחךפושהיה,שדקמה
תאהבירחהסלוקבאןבהירכזיברלשותונתוונעשןנחוייבררמאהזלעו,אתרופ
טוקליבדועהארו.םינבאבוםיצעבםאיכלארשיבותמחתאהליכאלש,ונתיב
.םירואיב
È„.ןבבראיבו.)איח(לאינדבי"שרבבותכןכו.רסיקהאבצרשהיהשףישם"רהמבתכ
ערזמויהשםירשהראשו,םתסברסיקארקנהיהימורלשךלמהש,)רדשה"ד(עדיוהי
,רסיקןורינןוגכ,רסיקםשראותלכלםירבחמו,םינושםיראותבםיארקנהיההכולמה
ץעוי,ךלמהרבזג,ךלמהדיקפםירמואשומכו,םדיקפתםשלעהזו,רסיקסונייספסא
תאוכילמהתמשרחאו,ךלמהיהןורינשראובמ)בלאהברהכיא(שרדמבו.'וכוךלמה
.רייגתהוחרבןורינשונתייגוסירבדיפכהלועהזןיאו,סונייספסא
ËÂ.ןושלהיהםאטחשתורוהלידכ,ןכובביסםימשמש,ראיב)אדשה"ד(עדיוהיןבב
.'םנושלטוחשץח')זטוהימרי(בותכשומכו,ץחללשמנשערה
ËÊ.ץחהתאהליפהוחורהאבשהנווכה]הרעהבןלהל[תודגאישודיחבא"שרהמהיפל
.ש"יע,םילשוריב
ÈÊ.השקהו.םילשורילךומסהיהשכםסקםוסקלןכהשעשבתכ)אדשה"ד(י"שר
דצבירהו,תוחורהתעבראלכלםיציחתורילךירצהיהעודמ)יכה"דא"ח(א"שרהמה
ןכלו.םילשורילךומסהיהירהש,םילשוריבלופיםאשודיחלכןיאםילשורידגנכש
לופיוץחתוריללכוישידכבךכלכםילשורילךומסהיהאלשא"שרהמהשריפ
ה"ד(עדיוהיןבבו.םילשורילםיציחהלכתאחורההאשנאלפךרדשאלא,םילשוריב
יפלעשםוקמב,םילשורילשהנוסכלאבאלאםילשורידגנכדמעאלששריפ)עבראל
םיציחהומקעתישסנךרדבבבוסםוקמלכמוםילשוריבלופילץחהלוכיאלעבטה
.ןודינבתוכיראםירואיבטוקליבדועהארו.םילשוריבולפיו

ÈÁ.עמשמו,קדצרגלשונבהיהריאמיברשבתכהקזחהדילהמדקהבם"במרה
):וצןירדהנס(םינואגהרצואבםנמא,שממרסיקןורינלשונבהיהריאמיברשרבוסש
םירואיבטוקלילהרעהבהארו.רסיקןורינלשויתונבינבמהיהריאמיברשאבומ
.ןינעבהבחרה
דביכשםושמאוה,ריאמיברונממאצישהכזשםעטהש,בתכ)קרעה"ד(עדיוהיןבב
יברונממאציוהכזךכלו,אקוניהולרמאשהרותלשקוספהלעךמסש,הרותהתא
שדקמהתיבתאבירחהלמענמנשתמחמםגו,הכלהבלארשייניעתאריאהשריאמ
.ותרותרואבםלועהתאריאהשריאמיברונממאצישהכזךכלו,םלועלשורואהיהש
ולפנםיציחהשםימשהןמולוארהשולעריאשסנהןמלעפתנשללגבש,בתכדועו
.סנהלעבריאמיברונממאציוהכז,םילשוריב
ÈË.דידהכימ,בדלאקזחי(ןויצתדוצמהאר.הדכוללתנמלעםילייחתוסייגבהפיקה(.
Î.ינינעשןויכמאוה,םינששולשםילשורילערצשםעטהש,ראיב)אתאה"ד(ל"רהמה
,םילארשיםיוולםינהכלשתוגרדהשולש,תובאהשולש,םישלושמםהלארשיםע
םאיכםהילערובגלםילוכיםיוגהויהאלןכלו,'יאתילתםע').חפתבש(םיארקנןכלו
לבחבקעיומע'הקלחיכ')טבלםירבד(בותכהזלעו,םינששולשםהילעורצשרחאל
ומכו,םילידגהשולשמיושעשידילעוקזוחשלבחומכאוהםידוהיהקזוחש,'ותלחנ
.'קתניהרהמבאלשלושמהטוחהו')בידתלהק(בותכש
,תחאהנשהלותשתוכזשיש).כ(הטוסבארמגהיפלע,בתכ)רצה"ד(בקעיןויעבו
תוכזםהלהתיהןאכו,םינששולשהלותשתוכזשיו,םינשיתשהלותשתוכזשיו
.תווצמילעבויהשםירישעהתשולשםושמהזו,םינששולשםדעבהניגהש
לעבערהרעצמלבסםגםתולגלעףסונשםעטהשראיב)אתאםשה"ד(עדיוהיןבבו
תוריבעהשולשדגנכלוקששערהןושלהיהםנוועשןויכמ,םינששולשרוצמהידי
.):וט(ןיכרעבאבומכ,םימדתוכיפשותוירעיוליגוהרזהדובע,תורומח
Î‡.םישעמילעבויהםהירישעםגשרמולהאבארמגהש,בתכ)ווהה"ד(א"שרהמה,
ןבו,לכלהיוצמותפהתיהשעובשאבלכןבו,ותליפתידילעהמחולהדקנשןומידקנ
רבדמב(רמאנשומכו,תווצמהלכתאתללוכשתיציצתוצמבריהזהיהשתסכהתיציצ
ןיבתלטומותסכהתיהשירמאדאכיאלו.'יתווצמלכתאםתישעוורכזתןעמל')מוט
םהיניבהתיהשםניחתאנששאלא.תוכלמהינפבםהילעץילמהללוכיהיה,ימורילודג
.ןברוחהתאםהלהמרג
'התכרבתמחמרישעאוהששי,םירישעיגוסהשולששישראיב)רמאקוה"ד(ל"רהמה
,תורישעלותואהאיבמהסנרפהוהסנרפלםימשמהכזשתמחמרישעאוהששיו,םצעב
םושמתורישעלותואהאיבמתובישחהותובישחלםימשמהכזשתמחמרישעאוהששיו
דחאלכהיה,ונתייגוסבםיאבומהםירישעהתשולשו.תובישחודובכלםרוגרשועהש
הכזשםיאורשומכו,םצעבךרובמהיהןוירוגןבןומידקנ.תרחאהביסתמחמרישעםהמ
ןב.תונוזמלוהסנרפלהכזשתמחמרישעהיהעובשאבלכ.ורובעהמחהדקנו'התכרבל
.ימורילודגןיבלטומואסכהיהו,תובישחלהכזשתמחמרישעהיהתסכהתיציצ
,'התכרבתמחמרישעהיהשןוירוגןבןומידקנש,ראבלל"רהמהךישמההזיפלעו
,תומכהיובירךירצשרבדהםהםיצעשןויכמ,םיצעבםתואסנרפישרמאשהזהיה
ךירצרבדהשםושמ,ותואםימכחוחבישןכלו,רתויבהכרבלעהרומתומכהיובירו
ןתישרמאשהזהיהעובשאבלכו.םירחאלןתונשיובירהיפלבשחנדסחהו,לודגיוביר
הכזשתמחמהתיהאלהותורישעתביסו,םדאהלשתונוזמהרקיעםהשםירועשוםיטיח
,בושחרבדאוהשןמשוןייבםתואסנרפלהצרתסכהתיציצןבו.תונוזמלוהסנרפל
.ותובישחתמחמהתיהאלהותורישעתביסו



.ונןיטיגישימחקרפןיקזינה

אגלפימדךלאנביהיהילרמאאלהילרמא
ךלאנביהיהילרמאאלהילרמאךיתדועסד
הידיבהיטקנאלל"אךיתדועסהלוכימד
ןנבריבתיווהוליאוהרמאהיקפאוהימקואו
ליזיאוהלאחינאקמ"שהיבוחמאלו
הילרמאלזאאכלמיבאצרוקוהבלוכיא
ל"ארמייימל"איאדוהיךבודרמרסיקל
הילןיברקמיאתיזחאנברוקוהלרדש
יתאקדידהבאתלתאלגעהידיברדשלזא
הלירמאו]אםיתפשבינב)אאמומהיבאדש
אמומהוהןדידלדאתכוד]בןיעבשןיקודב
והלרמאתוכלמםולשםושמהיבורקלןנבררובסאוהאמומואלוהדידלו
הילטקימלרובסחבזמיבגלןיבירקןימומילעבורמאיסלוקבאןבהירכזיבר
רמאגרהיםישדקבםומליטמורמאיהירכזיברוהלרמאאמילוליזילאלד
תאהפרשוונתיבתאהבירחהסלוקבאןבהירכזיברלשותונתוונעןנחוייבר
אריגאדשיתאקיכרסיקןורינלוהייולערדשונצראמונתילגהוונלכיה
תוחורעבראלםילשוריבלפנאתאברעמלםילשוריבלפנאתאחרזמל
יתתנו)אהילרמאךיקוספילקוספאקונילל"אםילשוריבלפנאתא]גםימשה
יבורחל]דיעבאוהךירבאשדוקרמא'וגולארשיימעדיבםודאביתמקנתא
מ"רהינימקפנורייגיאולזאוקרעארבגאוההבהידיירופכליעבוהיתיב
והנההבווהינשתלתהלערצאתארסיקסונייספסאלוהייוליעהירדש
ןומידקנתסכהתיציצןבועובשאבלכןבוןוירוגןבןומידקניריתעאתלת
אוהשכותיבלסנכנהלכשעובשאבלכןבורובעבהמחולהדקנשןוירוגןב
לעתררגנותציצהתיהשתסכהתיציצןבעבשאוהשכאצויבלככבער
רמאדחימורילודגןיבתלטומותסכהתיהשירמאדאכיא]התותסכיבג
אחשמו]ואחלמדבוארמחדבוהלרמאדחוירעשויטיחבוהלאנייזאנאוהל
הוה]זידילקאלכאדסחברדיביצדלןנברוחבשויביצדבוהלרמאדחו
ןיתישיעביטיחד]חאבלכאאדסחבררמאדיביצדמרבהיעמשלרסמ
ורמאינוירבוהנהוהבווהאתשדחוםירשעןזימלוהלהוהיביצדיבלכא
דיבענוקופינ]טוהלורמאוהניקבשאלוהיידהבאמלשדיבענוקופינןנברוהל
ירבמאוהנהלוהנלקומקאתלימאעייתסמאלןנברוהלורמאוהיידהבאברק
היתרדשאיוהםילשורידאתריתעסותייבתבאתרמאנפכהוהו]יירעשויטיחד
אדימסהלרמאאתאןבדזיאלזאדאאדימסיליתייאליזהילהרמאוהחולשל
הלרמאואתאןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאאתרויחאכיל
הלרמאואתאןבדזאלזאדאיליתייאליזל"אאכיאארקשוגאכילאתרויח
ןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאירעשדאחמיקאכילארקשוג
הלביתיאלכימלידימאנחכשמיאיזחאוקופיאהרמאאנאסמאפילשהוה
רשאהגונעהוךבהכרה)ביאכזןבןנחויןברהלעירקהתמואערכבאתרפ
התמואסינתיאוהלכאקודצ'רדתורגורגירמאדאכיאהלגרףכהתסנאל
ליכאהוהיכ]כםילשוריברחילאלדאתינעתבןינשןיעבראביתיקודצ'רד
ידשווהיימץיימתורגורגהיליתיימאירבהוהיכויארבאמיזחתימהוהידימ
אקושבהיתידשאפסכואבהדלכלהתקיפאהשפנאחינאקהוהיכוהל
ארקסאבא.וכילשיתוצוחבםפסכ)גביתכדונייהויליעבימיאמליאההרמא
אתהילחלשהוהיאכזןבןנחויןברדהיתחארבםילשורידינוירבשיר
אנפכבאמלעלהילותילטקויכהותידבעתמיאדעל"אאתאיאבגלאעניצב
ידידלאתנקתיליזחל"אילולטקידימוהלאנימאיאדדיבעיאיאמל"א
אמלעילוכיתילויריצקבךשפנטוקנל"אאתרופהלצהיוהדרשפאקופיאד
ךבולייעילוךשפנחנדורמילוךבגינגאואירסידימיתייאוךבוליישילו
והניאדתאלילקדךבןשגרלאלדאנירחאשיניאךבלועילאלוךדימלת

וטמיכרחאדצמעשוהייברודחאדצמרזעילאיברובסנכניכהדיבעאתיממלילקאייחדיעדי
הילוחתפופחדןברורמאיוהלרמאהיפחדמלועבורקדןברורמאיוהלרמאהירקדמלועבאחתיפל
אכלמואלדאדחאלטקירתתבייחימל"אאכלמךלעאמלשאכלמךלעאמלשרמאםתהלאטמיכקפנאבב
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:ןכוארקנעודמארמגהתראבמו
-BרeבֲעaַהnַָחBלהָדְקLֶpָםשלע·ÎןכארקנןBיְרbeןaֶןBמיcְִקַנ

.„Îורובעבשמשה‚Îהחרזש

aֶןkְַלaָאNָבeםשלע,ןכארקנהיהַעLֶkַָהינעלpִתיֵבְלסָנְכB

kְLֶהeבֵעָראkְבֶלֶכÎ‰,יהיהBאֵצkְLֶהeאNַָעֵבÎÂ.

aֶַהתיִציִצןkֶםשלעןכארקנהיהתֶסLֶתָציִצהָתְיָהBתֶרֶרְגִנ

אלא,הפצרהלעךלוההיהאלורשועבורמ-תBתָסkְיbַaֵלַע
.ÎÊםהיבגלעתררגנהתיהותילטתיציצו,תותסכוםירכיבגלע
ארקנשםעטהו,תיציצןבהיהומששםירמואשי-יֵרְמָאcְאkָיִא
יֵלBדbְןיaֵתֶלehֶמואסכ-zBְסkִהָתְיָהLֶםשלע,תסכהומש

םידבכמויהרסיקהינפתאליבקהלימורלךלוההיהשכ-יִמBר
.ÎÁימוריבושחוילודגדילואסכתאםיבישומוותוא

םילשורייבשותלכתאסנרפלםתורשפאבהתיהולאםירישע
:רוצמהתונשב
םירישעמדחא-יֵרֲעNְַויhֵיִחeaְהְלאָניְיַזאָנֲא,eהְלרַמָאדַח
דַחְו.םירועשוםיטיחריעהיבשותלכלקפסיאוהשרמאולא

רמאםירישעהמדחאו-אָחLְִמeאָחְלִמְדִבeאָרְמַחְדe,aִהְלרַמָא
eהְלרַמָאדַחְו.ןמשוחלמןייריעהיבשותלכלקפסיאוהש

aִריעהיבשותלכלקפסיאוהשרמאםירישעהמדחאו-יֵביִצְד
רישעהתאםימכחוחבישו-יֵביִצְדִלןָנaַָרeחLַaְְו.הקסהלםיצע
יפל,םירישעהראשתארשאמרתוי,םיצעקפסישרמאש
םיצעריעהיבשותלכלקפסלידכבו,בראוהםיצעבשומישהש
לkָתאאcְָסִחבַרcְ.םיצעלשדואמהלודגתומכבךרוצשי

,ותרשמלרסומהיה-dיֵעְמLְַלרַסָמהָוֲהויתוחתפמ-יֵדיִלְקַא
aִַמרcְםיצעהרצואלשתוחתפמהמץוח-יֵביִצ,cְבַררַמָא

,דחאםיטיחרצואבשמתשהלליבשב-יhֵיִחcְאָבְלְכַא,אcְָסִח
aָיֵעLִיzִיֵבְלְכַאןיcְםהבש,םיצעתורצואםישישךירצ-יֵביִצ

.תפםיטיחהמופאיורונתהתאוקיסי

תורצואהיהולאםירישעל-אLַzָדַחְוםיִרNְֶעןַזיֵמְלeהְלהָוֲה
ךשמבריעהיבשותלכיכרצתאקפסלולכישידכדע,םיברהכ
ריעהמתאצלללכריעהישנאםיכירצויהאלו,הנשתחאוםירשע

.הילעורצשםיאמורהםעםחלהלו

םיקירםישנאויהריעהיבשותןיב-יֵנBיְרeaִהְנָהeהeaְוֲה
םינוירבלןָנaַָרeהְלeרְמָא.םיאמורהםעםחלהלוצרשםיזחופו
.םיאמורהםעםולשהשענואצנ-eהיְיַדֲהaַאָמָלLְדיִבֲעַנְוקeפיֵנ
GאLַהְניִקְבe-םילשהלידכבריעהמתאצלםינוירבהםוחינהאל
אָבָרְקדיִבֲעַנְוקteיֵנםימכחלםינוירבהeהְלeרְמָא.םיאמורהםע

aַהיְיַדֲהe-רְמָא.םיאמורהםעהמחלמתושעלאצנeהְלeַרaָןָנ

Gְסִמאzַiְיִמאָעיlְהמחלמבםחצנללכונאל-אָתÎË.

,םיאמורבםחלהלריעהיבשותתאתופכלוצרש,םינוירבהeמָק
תורצואתאופרשו-יֵרֲעNְַויhֵיִחcְיֵרaְְמַאeהְנָהְלeהְנָלְקו

.Ïריעבבערהיהנו-אָנְפkַהָוֲהַו,םירועשהוםיטיחה

:ריעבררששבערהלדוגלעתרפסמארמגה
התיה-אָיְוַהםִיַלeLָרְיcִאzְָריzִַע,‡ÏסzBיְיaַתaַאzְָרַמ
החלש-dָחeלLְִלdיzְֵרÏ·.Lַcַםילשוריברתויבהלודגההרישעה
ךלולהרמאו-אָדיִמְסיִליֵתיְיַאליִזdיֵלהָרְמָאְוהחולשתא
-ןcַaְַזיִא,תונקלחילשהךלהשדע-לַזָאcְַא.תלוסילאיבת
אkָיֵלאָדיִמְסהלרמאואב-dָלרַמָאאָתָא.תלוסהלכהרכמנ

ליִז,dיֵלהָרְמָא.היקנתפשיךא-אkָיִאאzְָרeַיִח,תלוסןיא-

Î·.כ(תינעתבראובמכ,ינובהיהירוקמהומש.(.
Î‚.בקעיןיעהלעבתוכהשוריפבו.ש"ייע,הָדַקָנדקינש"שרהו.ש"ייע)הדקנה"ד(י"שר
.התעיקשםוקמלהכלהאלוהתדוקנבהדמעשונייההדקנשראיב)םש(תינעתב
Î„.הרשעםיתשולןתנשןומגהלבייחתנש,).כ-:טי(תינעתתכסמבאבומהשעמהרופיס
םיתשולןתיםימשגודריאלםיוסמןמזדעםאשםילגרילועךרוצלםימתונייעמ
הליפתבףטעתנהחנמהתעשדעםימשגודריאלוןמזהעיגהשכו,ףסכתורככהרשע
ולןתילבייחתנהמחהתעיקשרחאודריםימשגהשןויכמשןומגההןעטו,םימשגודריו
.המחההחרזוסנהשענוהליפתבףטעתנבושו,תועמה
Î‰.ויתונוזמבלכש)ג"מו"פנ"רדאלע(עשוהיןינבבבתכ,בלככבערטקנשםעטה
.דימתבערןכלו,):הנקתבש(םימי'גלתחאותליכארועישוןיטעומ
ÎÂ.םיינעליכאהלולהיהשתוקקותשהבורמשראיב)אבתיכתשרפ(המלשתראפתב
אבלכארקנךכלו.בלככבערהשענהיהותיבלסנכנשינעלכשה"בקההשע,םיבער
ארקנשםעטהש,בתכםיטוקילתמאירמאבו.ש"ייע,םיחרואתסנכהלעבאלועובש
ןובאיתםיררוגהםילכאמויחרואתאליכאמהיהשינפמאוהדבלב'עובש'אלו'אבלכ'
הנופיןבבלכתיבמעיגהשםשלעןכארקנהיהשבתכדועו.הברהולכאישידכב
.)גיחצר"ב(שרדמבאבומכ
ÎÊ.שיש)ד"סםש(רבחמהקספשהמלע,ונתייגוסמהשקה)ג"קסאכ'יס(םהרבאןגמה
תיציצןבשונתייגוסבורמאשהממש,ויתויציצרורגיאלשתילטשבולםדאשכרהזיל
ויהםירחאםישנאשהרואכלעמשמתותסכיבגלעתוררגנויתויציצויהתסכה
םירחאםדאינבלשתיציצש,תוחדלשיש,ץריתו.עקרקהיבגלעתוררגנםהיתויציצ
ומשארקנהמל'בתכ)ישילשהץצךרע(ךורעהםנמא[עקרקיבגלעללכתוררגנויהאל
ךלוהשכםדאלכ,שוריפ,תותסכוםירכיבגלעתררגנותציצהתיהש,תסכהתיציצןב
םירכתועצומויה,הרזעהחתפדעוותיבמךלוהשכהזו,עקרקבתררגנותציצ,ךרדב
)םש(םהרבאןגמהבתכדועו.]'ןהילעתררגנותיציצוךלוהשםוקמבעקרקבתותסכו
וליאכהארנשםושמ,ןויזבהזירההשיבלתעשבםיררגנשןכיהאקוודשרמולשיש
.ךכלעדיפקהלןיאםכוליהךרדםיררגנםאלבא,עקרקהתאםהבדבכמש
לודגתילטןיבקלחלשיש,ןרהאדירפסםשבבתכ)ה"קסםשח"וא(בטיהראבבו
תילטל,עקרקהלעםיררגנויתויציצויהישןוגהויוארןיאש,הליפתלדחוימהדגבאוהש
ןכיהאקוודש,בתכ)ב"קסםשח"וא(םולשרהנרפסבו.וידגבראשםעושבולשןטק
ןכיהלבא,רוסאדימתעקרקהלעםיררגנתויציצהחרכהבשןפואביושעדגבהש
עקרקהלעםימעפללופיםאףאררגנהיהיאלשןפואבתילטהתאהיבגהלרשפאש
.הזבאדיפקןיא
ÎÁ.בסימהיהשתסכהתיציצןבומשארקנהמלואבומ)ב"פ(רזעילאיברדיקרפב
שוריפבאבוה,רחארבדה"דג"יפבאחסונ(ןתניברדתובאבו.םילשוריילודגמהלעמל
היהשיפלאוהןכארקנשםעטהו,ףסכהתיציצןבאסריגה)אבמר"בלעי"שרלסחוימה

אבומ(ןואגםיסינונברלהעושיהמהפירוביחרפסבו.ףסכובהזלשתוטימלעבסימ
ינשםושמןכארקנהיהתסכהתיציצןבש,בתכ)ןוסרואינשש"ברגהםשבקחצילהואץבוקב
היהשינשהו,םיבושחםישנאתואסכוםישנאןיבתסכהלעבשויהיהשדחאה,םינינע
)תיציצןבה"ד(והילאןיעבו.תותילטבתיציצהומכםילודגםיאישנתואסכעצמאבואסכ
ורמאשיפכאלא,םיקלוחםניאתונושלהיתשו,םייחםיקלאירבדולאוולאשבתכ
,םידבעתואמהנומשוםיפלאינשולןישמשמוהכוזתיציצבריהזהלכש):בל(תבשב
תוצמבותוריהזםושמו,תורישעותובישחלםדאהכוזתיציצתוצמתמחמשרמולכ
.ימורילודגןיבתלטומותסכהיהתשתסכהתיציצןבהכזתיציצ
ÎË.ולצניהרותהקסעתוכזבשםיחוטבויהםינוירבהש,בתכ)ירמאה"ד(עדיוהיןבב
םידיהובקעילוקלוקה')בכזכתישארב(רמאשוניבאקחציתכרבלעוכמסו,םיאמורהמ
הרותהקסעשןויכמו,תוטלושוישעידיןיא,הרותאוהשבקעילוקשישכש,'וישעידי
אלםהלורמאןנברםלוא.םהלערהלוישעינבולכויאל,ותראפתבאוההרודבהיה
ערהןושלןוועשישןויכמהזרודבליעויאלבקעילוקשרמולכ,'אתלימ'אעייתסמ
.ןושלולוקבאטחאוהש
Ï.ריעהו.ומחלישידכםיצעהוהאובתהתורצואתאופרשששריפ)והנילקה"ד(י"שר
תאםאיכ,םיצעהתורצואתאופרששאבומאלארמגבש)והנילקה"די"שרב(ש"שרה
םיטיחםהלןיאםאיכ,המחלמלםאיצוהלידכבקיפסמהזו,םירועשהוםיטיחהתורצוא
םיכירצויהשראיב)והנלקםשה"ד(עדיוהיןבבו.םיצעהםהלוליעויהמםירועשו
םניא,דבלבםירועשהוםיטיחהתורצואתאופרשיםאירהש,םיצעהתאםגףורשל
לכואורמשיוהקלדהןמוליציווצוריםעהלכו,טעמטעמםאיכהרהמבםיפרשנ
םיטיחהתורצואשהיההשעמהשתויהלחרכומןכלע,בערהיהיאלו,םמצעל
הקילדהתשענםיצעהתאופרשרשאכןכלו,םיצעהתורצואלךומסויהםירועשהו
)םקה"ד(בקעיןויעבו.בערהשענדימוםירועשהוםיטיחהתורצואםגופרשנוהלודג
השעמםושמאוה,םירועשהוםיטיחהתורצואתאופרששארמגההבתכשםעטהשבתכ
.אצמאלוםירועשמוםיטיחמתפהלאוצמלהחולשתאהחלשש,סותייבתבאתרמד
Ï‡.סותייבתבאתרמתאאלמגןבעשוהישדיקשאבומ):אס(תומביבהנשמב.
סותייבתבאתרמהתואוזןיאשרמולהארנשבתכ)אתרמרמאוה"ד(א"שרהמבו
ירהיאניו,ךלמהיאניןמזבהיההזשאבומ)םש(תומביבשןויכמ,ונתייגוסבתאבומה
ה"ד:חי(אמויב'סותהירבדתאאיבהםלוא.ןברוחהםדוקויהשיאנומשחינבמהיה
תיבמהיהשךלמהיאניותואוניאסותייבתבאתרמתפוקתבהיהשךלמהיאניש)אלייע
.סותייבתבאתרמהתואברבודמשרמולרשפאהזיפלו,יאנומשח
Ï·.רמולהאבשיפל,םילשוריתרישעהתיהסותייבתבאתרמשהשיגדמארמגה
םירישעהתשולשכהקדצתלעבהתיהאל,םילשוריישנאלכמהרישעהתיהשוליפאש
הפסכלכתאהרזיפשרחאשהשנענןכלו,םילשוריינויבאויינעןוזלובדנתהשםירחאה
.)אתרמה"ד(בקעיןויע.רעצלשהתימהתמ,םילשוריתובוחרבהבהזו



.ונןיטיגישימחקרפןיקזינה

אגלפימדךלאנביהיהילרמאאלהילרמא
ךלאנביהיהילרמאאלהילרמאךיתדועסד
הידיבהיטקנאלל"אךיתדועסהלוכימד
ןנבריבתיווהוליאוהרמאהיקפאוהימקואו
ליזיאוהלאחינאקמ"שהיבוחמאלו
הילרמאלזאאכלמיבאצרוקוהבלוכיא
ל"ארמייימל"איאדוהיךבודרמרסיקל
הילןיברקמיאתיזחאנברוקוהלרדש
יתאקדידהבאתלתאלגעהידיברדשלזא
הלירמאו]אםיתפשבינב)אאמומהיבאדש
אמומהוהןדידלדאתכוד]בןיעבשןיקודב
והלרמאתוכלמםולשםושמהיבורקלןנבררובסאוהאמומואלוהדידלו
הילטקימלרובסחבזמיבגלןיבירקןימומילעבורמאיסלוקבאןבהירכזיבר
רמאגרהיםישדקבםומליטמורמאיהירכזיברוהלרמאאמילוליזילאלד
תאהפרשוונתיבתאהבירחהסלוקבאןבהירכזיברלשותונתוונעןנחוייבר
אריגאדשיתאקיכרסיקןורינלוהייולערדשונצראמונתילגהוונלכיה
תוחורעבראלםילשוריבלפנאתאברעמלםילשוריבלפנאתאחרזמל
יתתנו)אהילרמאךיקוספילקוספאקונילל"אםילשוריבלפנאתא]גםימשה
יבורחל]דיעבאוהךירבאשדוקרמא'וגולארשיימעדיבםודאביתמקנתא
מ"רהינימקפנורייגיאולזאוקרעארבגאוההבהידיירופכליעבוהיתיב
והנההבווהינשתלתהלערצאתארסיקסונייספסאלוהייוליעהירדש
ןומידקנתסכהתיציצןבועובשאבלכןבוןוירוגןבןומידקניריתעאתלת
אוהשכותיבלסנכנהלכשעובשאבלכןבורובעבהמחולהדקנשןוירוגןב
לעתררגנותציצהתיהשתסכהתיציצןבעבשאוהשכאצויבלככבער
רמאדחימורילודגןיבתלטומותסכהתיהשירמאדאכיא]התותסכיבג
אחשמו]ואחלמדבוארמחדבוהלרמאדחוירעשויטיחבוהלאנייזאנאוהל
הוה]זידילקאלכאדסחברדיביצדלןנברוחבשויביצדבוהלרמאדחו
ןיתישיעביטיחד]חאבלכאאדסחבררמאדיביצדמרבהיעמשלרסמ
ורמאינוירבוהנהוהבווהאתשדחוםירשעןזימלוהלהוהיביצדיבלכא
דיבענוקופינ]טוהלורמאוהניקבשאלוהיידהבאמלשדיבענוקופינןנברוהל
ירבמאוהנהלוהנלקומקאתלימאעייתסמאלןנברוהלורמאוהיידהבאברק
היתרדשאיוהםילשורידאתריתעסותייבתבאתרמאנפכהוהו]יירעשויטיחד
אדימסהלרמאאתאןבדזיאלזאדאאדימסיליתייאליזהילהרמאוהחולשל
הלרמאואתאןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאאתרויחאכיל
הלרמאואתאןבדזאלזאדאיליתייאליזל"אאכיאארקשוגאכילאתרויח
ןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאירעשדאחמיקאכילארקשוג
הלביתיאלכימלידימאנחכשמיאיזחאוקופיאהרמאאנאסמאפילשהוה
רשאהגונעהוךבהכרה)ביאכזןבןנחויןברהלעירקהתמואערכבאתרפ
התמואסינתיאוהלכאקודצ'רדתורגורגירמאדאכיאהלגרףכהתסנאל
ליכאהוהיכ]כםילשוריברחילאלדאתינעתבןינשןיעבראביתיקודצ'רד
ידשווהיימץיימתורגורגהיליתיימאירבהוהיכויארבאמיזחתימהוהידימ
אקושבהיתידשאפסכואבהדלכלהתקיפאהשפנאחינאקהוהיכוהל
ארקסאבא.וכילשיתוצוחבםפסכ)גביתכדונייהויליעבימיאמליאההרמא
אתהילחלשהוהיאכזןבןנחויןברדהיתחארבםילשורידינוירבשיר
אנפכבאמלעלהילותילטקויכהותידבעתמיאדעל"אאתאיאבגלאעניצב
ידידלאתנקתיליזחל"אילולטקידימוהלאנימאיאדדיבעיאיאמל"א
אמלעילוכיתילויריצקבךשפנטוקנל"אאתרופהלצהיוהדרשפאקופיאד
ךבולייעילוךשפנחנדורמילוךבגינגאואירסידימיתייאוךבוליישילו
והניאדתאלילקדךבןשגרלאלדאנירחאשיניאךבלועילאלוךדימלת

וטמיכרחאדצמעשוהייברודחאדצמרזעילאיברובסנכניכהדיבעאתיממלילקאייחדיעדי
הילוחתפופחדןברורמאיוהלרמאהיפחדמלועבורקדןברורמאיוהלרמאהירקדמלועבאחתיפל
אכלמואלדאדחאלטקירתתבייחימל"אאכלמךלעאמלשאכלמךלעאמלשרמאםתהלאטמיכקפנאבב
אנאאכלמואלתרמאקדל"איאבגלתיתאאליאמאאנדיאהדעאנאאכלמיאותואכלמילתירקאקואנא
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תפהתאילאיבתךל,סותייבתבאתרמולהרמא-יִליֵתיְיַא
תפהםגהרכמנתכללקיפסהשדע-ןcַaְַזיִאלַזָאcְַא.היקנה
אָרָקbeLְ,אkָיֵלאzְָרeַיִח,dָלרַמָאְוהחולשאב-אָתָא.היקנה

יֵתיְיַאליִז,dיֵלהָרְמָא.רביקתפשיךא,ןיאהיקנתפ-אkָיִא

אָרָקd,beLְָלרַמָאְואָתָא.רביקהתפםגןcַaְַזִאלַזָאcְַא.יִל

ליִז,dיֵלהָרְמָא.אkָיִאםירועשחמק-יֵרֲעcְNַאָחְמיִק,אkָיֵל

.‚Ïןcַaְַזיִאלַזָאcְַא.יִליֵתיְיַא

:סותייבתבאתרמלשהפוסבהלעהמארמגהתרפסמ
אללתכלוההתיה-אָנאָסְמאָפיִלLְהָוֲהסותייבתבאתרמ
אצא-לַכיֵמְליִדיִמאָנְחLְkַַמיִאיֵזֱחֶאְוקteיֵא,הָרְמָא,םילענמ
האצישכ.לכאמלהמרבדאצמאםאהתוארלריעהתובוחרל
המהבתאוצהלהבשי-אָעְרַכaְאzְָרdtַָלביִתיֵאהכלהו
יאkַַזןaֶןָנָחBיןaַָרdָלֲעיֵרָק.התוסינטסיאתמחמהָתֵמeהלגרב

ףַכהָתqְִנאGרLֲֶאהebָנֲעָהְוEְבהkַָרָה')ונחכםירבד(קוספהתא

.'Cּרֵמeגpֵַעְתִהֵמ„Ïץֶרָאָהלַעגvֵַהdָלְגַר

ןויכמהָלְכָאקBדָציaִַרcְתBרְגBרbְש,םירמואשי-יֵרְמָאcְאkָיִא
התושיגרתמחמהתמו-הָתֵמeאָסיִנְתיִאְו,לוכאלהמהאצמאלש
יברלשוילוחחירתאלובסלהלוכיהתיהאלשהתונידעו

.‰Ïקודצ

:קודציברדתורגורגםההמארמגהתראבמו
cְַרaִדָציBְרַאביִתָיקaְןיִעLְןיִנaְאָתיִנֲעַתcְGרְיבַרֱחיֶלאeLָםִיַל

,ÏÂםילשוריברחתאלשידכבםוצבהנשםיעבראבשיקודציבר-
היהרשאכש-יֵדיִמליִכָאהָוֲהיkִדךכידכדעשוחכופוגהשענו
ץוחמהארנרבדההיה-יאַרaַָאֵמיfֵַחְתיִמהָוֲה,לכאמרבדלכוא
אירבהלהצרוויתוינעתתארמגרשאכו-איִרaָהָוֲהיִכְו.ונורגל
,תושביםינאתולםיאיבמויה-תBרְגBרdbְיֵליִתיְיַמ,ופוגתא
ץצומ-eהיְיַמץיִיַמהיההבערבדעולבללוכיהיהאלשןויכמו
םינאתהתאו.םינאתהףוגתאקרוזו-eהְליֵדLְָו,םהימימתא

.סותייבתבאתרמהלכאולאה

:סותייבתבאתרמםעהשעמהתאםייסלתרזוחארמגה
kְִפַנאָחיִנאָקהָוֲהיLָd-תבאתרמלשהתמשנהאצירשאכ
הבהזלכתאהאיצוה-אָפְסַכְואָבֲהcַלָכְלאzְָקיtִַא,סותייב
-יאַה,הָרְמָאו,קושבםתואהקרזו-אָקdaְLeיֵתיִדLְוהפסכו

ירהו,ולהקוקזינאהמםשל-יִליֵעaָיִמיאַמְלהזףסכובהז
הזלעוביִתְכecִניְיַהְו.ובתונקלהלוכייניאלכאמרבדוליפא
,הֶיְהִיÏÊהcִָנְלםָבָהְזeeכיִלLְַיתBצeחaַםtְָסkַ')טיזלאקזחי(בותכ
kְַסtָםeםָבָהְזGיאeַהְללַכvִםָליaְיBתַרְבֶעםÏÁְפַנ,'הLָםGְיאNַaֵעe,

eםֶהיֵעֵמGַמְיאlֵאeÏË,kְִכִמיLBֲעלBהָיָהםָנ'.

םינוירבהןיבםינינעהתולשלתשהתארפסלהכישממארמגה
:םימכחל
שאר-םִיַלeLָריcִיֵנBיְרLaִיֵרהיהשםדאםש-אָרְקִסאaַָא
-הָוֲהיאkַַזןaֶןָנָחBיןaַָרdcְיֵתָחֲארaַ,םילשורילשםינוירבה

.Óיאכזןבןנחויןברלשותוחאןבהיה

Lָיֵלחַלdיאכזןבןנחויןברzָאaְַגְלאָעְניִצaַיא-aּילאא
dיֵלרַמָא.יאכזןבןנחויןברלארקיסאבאאב-אָתָא.רתסב

דע-יִכָהzeיcְִבַעתַמיֵאדַע,ארקיסאבאליאכזןבןנחויןבר
אָמְלָעְלdיֵלzeיִלְטַקְו,םיאמורהםעםולשתושעלוחינתאליתמ

aְיֵלרַמָא.בערבםעהתאוגרהתו-אָנְפַכdןברלארקיסאבא
תושעלםינוירבלרמוללוכיינניא,השעאהמ-דיִבֱעיֶאיאַמןנחוי
םהלרמואםאןכש-יִדיִמeהְלאָניִמֲאיִאcְ,םיאמורהםעםולש
יאכזןבןנחויןברdיֵלרַמָא.יתואוגרהיםה-יִלeלְטָק,רבד
-קteיֵאcְ,הצעילאצמת-יִדיִדְלאzְָנzַwַיִליִזֲח,ארקיסאבאל
רLְָפֶאןכידילעו,םינוירבהינובכעיאלו,ריעהמתאצללכואש

cְַהיֵוֲהvָהָלteְרzָריעלתטעומהלצההיהתשןכתי-א.

ריעהמתאצלידכתושעלהמיאכזןבןנחויןברלארקיסאבאץעי
:םינוירבהבוכיעאלל
-יֵריִצְקLָCaְִפַנטBקְנ,יאכזןבןנחויןברלארקיסאבאdיֵלרַמָא
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רשאכךמולשבלואשלרוביצהלכואוביו-eaָCליְיLַיִלְואָמְלָע
ןוגכחירסמרבדאיבתו-אָיְרַסיִדיִמיֵתיְיַאְו,ססוגהתאשועמשי
LָCְפַנחָנecְרְמיֵלְו,ךתטימבךדילוביכשתו-bַaָCיִנְגַאְו,הליבנ

וסנכיו-CָדיִמְלeaָCzַליְיַעיִלְו,חירסמרבכותמהתאשורמאיו-
אָניִרֲחַאLיִניִאaָCלeעיֵלאGְו,ךתטימתאתאשלדבלבךידימלת

אÓ‡,cְGךתטימתאתאשלסנכהלםירחאםישנאלוחיניאלו-

,איההלקךתטימשושיגריאלשידכב-zְַאליִלָקaָCcְןbְLְָרִל
cְהְניִאeיֵעְדָיcְַחiִָמליִלָקאיnֵיחהשםהםיעדוישןויכמ-אָתי

.יחהתאשךכבוניחביו,תמהמלקרתוי
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.)לועיאלוה"דא"ח(א"שרהמ.)גינתישארבי"שר(וינבינב
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אחשמו]ואחלמדבוארמחדבוהלרמאדחוירעשויטיחבוהלאנייזאנאוהל
הוה]זידילקאלכאדסחברדיביצדלןנברוחבשויביצדבוהלרמאדחו
ןיתישיעביטיחד]חאבלכאאדסחבררמאדיביצדמרבהיעמשלרסמ
ורמאינוירבוהנהוהבווהאתשדחוםירשעןזימלוהלהוהיביצדיבלכא
דיבענוקופינ]טוהלורמאוהניקבשאלוהיידהבאמלשדיבענוקופינןנברוהל
ירבמאוהנהלוהנלקומקאתלימאעייתסמאלןנברוהלורמאוהיידהבאברק
היתרדשאיוהםילשורידאתריתעסותייבתבאתרמאנפכהוהו]יירעשויטיחד
אדימסהלרמאאתאןבדזיאלזאדאאדימסיליתייאליזהילהרמאוהחולשל
הלרמאואתאןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאאתרויחאכיל
הלרמאואתאןבדזאלזאדאיליתייאליזל"אאכיאארקשוגאכילאתרויח
ןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאירעשדאחמיקאכילארקשוג
הלביתיאלכימלידימאנחכשמיאיזחאוקופיאהרמאאנאסמאפילשהוה
רשאהגונעהוךבהכרה)ביאכזןבןנחויןברהלעירקהתמואערכבאתרפ
התמואסינתיאוהלכאקודצ'רדתורגורגירמאדאכיאהלגרףכהתסנאל
ליכאהוהיכ]כםילשוריברחילאלדאתינעתבןינשןיעבראביתיקודצ'רד
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ואיצוהו,ארקיסאבאתצעכיאכזןבןנחויןברהשע-יִכָהדיִבָע
יaִַרְודָחֶאדvִַמרֶזֶעיִלֱאיaִַרaBסַנְכִנזאו,תמאוהשלוק

ותטימתאתאשלודימלתרזעילאיברסנכנ-רֵחַאדvִַמַעBLֻהְי
רשאכ-אָחְתיִפְלeטָמיkִ.ינשהדצהמעשוהייברו,דחאדצמ
ורקודלםינוירבהוצר-dיֵרְקְדִמְלeעaָ,המוחהרעשלועיגה
eהְלרַמָא,תמןכאאוהוםירעמוניאשתוארלידכב,םיחמרב

eרְמאּיםיאמורהןכש,ןכתושעליוארהןמןיא,ארקיסאבא

םינוירבהוצרdיֵפֲחְדִמְלeעe.aָרְקcָןaַָרתאוליפאשםכילע
יוארהןמןיא,ארקיסאבאeהְלרַמָא.קעציאמשתוארל,ופחודל
ןaַָרתאוליפאשםכילעeרְמאּיםיאמורהןכש,ןכתושעל

cָפֲחeÓ·.tָחְתeיֵלdaָקַפָנ,רעשהתאםינוירבהולוחתפ-אָב-
.רסיקסונייספסאלאךלהויאכזןבןנחויןבראצי

kִלשומוקמליאכזןבןנחויןברעיגהרשאכ-םָתָהְלאָטָמי
CָלֲעאָמָלLְ,סונייספסאליאכזןבןנחויןבררַמָא,סונייספסא

םולש-אkְָלַמCָלֲעאָמָלLְרמאורזחו,ךלמךילעםולש-אkְָלַמ
zְְביiַַחיִמ,יאכזןנחויןברלסונייספסאdיֵלרַמָא.‚Óךלמךילע

zְהעיגמתחאהתימ-אָדֲח.תותימיתשבייחךניה-אָלָטְקיֵר
אkְָלַמיִלתיִרָקאָקְו,ךלמינניאש-אָנֲאאkְָלַמואָלcְםושמ,ךל

העיגמתפסונהתימו-eתְו.„Óךלמילתארקשךכבילתגעלו-
דַע,ךלמיננהשרבוסךניהןכאםא-אָנֲאאkְָלַמיִאןכשךל

תאבאלוישכעדעעודמ-יאaַַגְלתיִתָאאGיאnַַאאָנְדיִאָה
ינניא,יאכזןבןנחויןברdיֵלרַמָא.‰Óםולשימעתושעל,ילא
תרמאשהמיבגלו-אָנֲאאkְָלַמואָלתַרְמָאָקcְו,ללכהתימבייח
,ךלמךניאש

Ó·.אוה,ורמאישםהםיימורהשהריקדהיבגלי"שרשריפשהמש,הרואכלהארנןכ
רמולךיישהריקדיבגלאקוודש,ראיב)ועבה"ד(עדיוהיןבבלבא.הפיחדהיבגלןידה
ריתסהלרשפאשהפיחדיבגללבא,'הלוליחאצמנורקודמאוהשואריםיאמורהש
ריעהרעשבםיבשויהםינוירבהראששהנווכהשראיבןכלו,ןכרמולךיישאלםהיניעמ
םעהזומחליו,םברתאופחדשהזןויזבלעוסעכיו,םברתאולאםינוירבופחדשוארי
.םלישכיוםהיניבדקריוןטשהדומעיו,םהיניבתובבלהדוריפהיהיו,הז
Ó‚.תוכלמלםולשןילפוכשםעטמםולשוללפכשבתכ)אמלשה"דא"ח(א"שרהמה,
םעטהש,בקעיר"הונבםשבראיב)אמלשרמאםשה"ד(עדיוהיןבבו.).בס(ןמקלראובמכו
זוחמבשתונידמהירשמםולשולהיהישךירצךלמהשםושמאוהךלמלםולשםילפוכש
,עדיוהיןבבבתכדועו.ובודרמיאלש,וילאםיפופכשםיכלמהראשםעםולשו,ולש
.השודקהםימשתוכלמלע,אכלמךלעאמלשרמאשכובילבןיוכתהיאכזןבןנחויןברש

Ó„.היהי"שרשוריפאלולשבתכ)ואלדה"דא"ח(א"שרהמהםלוא.)ואלדה"ד(י"שר
.העשהתואבהיהשרסיקהוךלמהדובכבלזלזשםושמהתימבייחשהנווכהששרפמ
סונייספסאש,)אלאהברהכיא(שרדמבראובמהיפלע,ראיב)הברבוה"ד(ףישם"רהמבו
ובשחי,ודיבהחימאלוךלמוהוארקיאכזןבןנחויןברשעמשיךלמהרשאכשששח
.ונגרהיותוכלמבדרומל
Ó‰.ארקשותרבסיפלעתותימיתשבייחיאכזןבןנחויןברשהתיהסונייספסאתנווכ
ם"רהמ.ךלמאוהשרבסשימלאבאלשםושמןהוךלמוניאשםושמןה,ךלמול
,תותימיתשבייחשהנווכהןיאשבתכ)ופוסבה"ד(י"באישודיחבו.)תבייחמה"ד(ף"יש
,ךשפנהממהתימבייחשהנווכהאלא,רשפאיאשרבדאוהםיימעפגורהלירהש
,ךלמוארקשךכלעהתימבייחאוה,ךלמוניאםאירהש,םיכופהםימעטינשםושמ
.התעדעאבאלשךכלעהתימבייחאוה,אוהךלמםאו
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ליזיאוהלאחינאקמ"שהיבוחמאלו
הילרמאלזאאכלמיבאצרוקוהבלוכיא
ל"ארמייימל"איאדוהיךבודרמרסיקל
הילןיברקמיאתיזחאנברוקוהלרדש
יתאקדידהבאתלתאלגעהידיברדשלזא
הלירמאו]אםיתפשבינב)אאמומהיבאדש
אמומהוהןדידלדאתכוד]בןיעבשןיקודב
והלרמאתוכלמםולשםושמהיבורקלןנבררובסאוהאמומואלוהדידלו
הילטקימלרובסחבזמיבגלןיבירקןימומילעבורמאיסלוקבאןבהירכזיבר
רמאגרהיםישדקבםומליטמורמאיהירכזיברוהלרמאאמילוליזילאלד
תאהפרשוונתיבתאהבירחהסלוקבאןבהירכזיברלשותונתוונעןנחוייבר
אריגאדשיתאקיכרסיקןורינלוהייולערדשונצראמונתילגהוונלכיה
תוחורעבראלםילשוריבלפנאתאברעמלםילשוריבלפנאתאחרזמל
יתתנו)אהילרמאךיקוספילקוספאקונילל"אםילשוריבלפנאתא]גםימשה
יבורחל]דיעבאוהךירבאשדוקרמא'וגולארשיימעדיבםודאביתמקנתא
מ"רהינימקפנורייגיאולזאוקרעארבגאוההבהידיירופכליעבוהיתיב
והנההבווהינשתלתהלערצאתארסיקסונייספסאלוהייוליעהירדש
ןומידקנתסכהתיציצןבועובשאבלכןבוןוירוגןבןומידקניריתעאתלת
אוהשכותיבלסנכנהלכשעובשאבלכןבורובעבהמחולהדקנשןוירוגןב
לעתררגנותציצהתיהשתסכהתיציצןבעבשאוהשכאצויבלככבער
רמאדחימורילודגןיבתלטומותסכהתיהשירמאדאכיא]התותסכיבג
אחשמו]ואחלמדבוארמחדבוהלרמאדחוירעשויטיחבוהלאנייזאנאוהל
הוה]זידילקאלכאדסחברדיביצדלןנברוחבשויביצדבוהלרמאדחו
ןיתישיעביטיחד]חאבלכאאדסחבררמאדיביצדמרבהיעמשלרסמ
ורמאינוירבוהנהוהבווהאתשדחוםירשעןזימלוהלהוהיביצדיבלכא
דיבענוקופינ]טוהלורמאוהניקבשאלוהיידהבאמלשדיבענוקופינןנברוהל
ירבמאוהנהלוהנלקומקאתלימאעייתסמאלןנברוהלורמאוהיידהבאברק
היתרדשאיוהםילשורידאתריתעסותייבתבאתרמאנפכהוהו]יירעשויטיחד
אדימסהלרמאאתאןבדזיאלזאדאאדימסיליתייאליזהילהרמאוהחולשל
הלרמאואתאןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאאתרויחאכיל
הלרמאואתאןבדזאלזאדאיליתייאליזל"אאכיאארקשוגאכילאתרויח
ןבדזיאלזאדאיליתייאליזהילהרמאאכיאירעשדאחמיקאכילארקשוג
הלביתיאלכימלידימאנחכשמיאיזחאוקופיאהרמאאנאסמאפילשהוה
רשאהגונעהוךבהכרה)ביאכזןבןנחויןברהלעירקהתמואערכבאתרפ
התמואסינתיאוהלכאקודצ'רדתורגורגירמאדאכיאהלגרףכהתסנאל
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איילגיאןרמטמדילימוליפאדשממםירובקירמאדאכיאוחבתשיואלאוחכתשיוירקיתלאםיצובק
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הלעיאוהרובגםאםימבינעבוטלילעדמועאוהףאםימבועבטארסיסאבםימבועבטהערפ
הלקהירבעשרהושעלשונבןבעשרןבעשרולהרמאולוקתבהתציהמחלמימעהשעיוהשביל
השבילהלעהלתילאנקפמוהלתיאאנלעמדהלקהירבהלירקיאמאהמששותיוימלועבילשי
הוהדחאמויםינשעבשוחומברקנוומטוחבסנכנושותיאבהשבילהלעהמחלמהמעהשעתו
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היתחארבסוקינולקרבסולקנוא]א[.אנידבהימקולויאדוהידאהלאהיחכשלאלדימיבשאהימטיקלירדבלו
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אשירתיוהואמלעאוההבוהבירגיאליזוהנימויקלתיצמאלוןישיפנוהיילימהילרמאוהביקובדיאלוהמ
ל"איאמבארבגאוההדהינידהילרמא]זשארהשענלארשילרצימהלכ)א'וגושארלהירצויה)לביתכד
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]א[:ונןיטיגישימחקרפןיקזינה

יתארקןכלו,‡ךלמתויהלהתאדיתעתמאב-zְַאאkְָלַמאָרְביִא
תויהלדיתעהתאשאלוליכ-zְַאאkְָלַמואָליִאcְ,'אכלמ'ךל
תרסמנםילשוריהתיהאל-CָדיaִםִיַלeLָרְיאָרְסְמיִמאGךלמ
ןיֵאְו,'לtBִיריcִַאaְןBנָבlְַהְו')דליהיעשי(ביִתְכcִ,רבדלהיארו.·ךדיב

'BגְוnֶpeִמBריcִַאהָיָהְו')אכלהימרי(ביִתְכC,cִֶלֶמאlֶָא'ריcִַא'

eּמLְלBִמwְִרaBנָבְל'ןיֵאְו,לשומהךלמאוהרידאשירה,'אֵצֵיBֶא'ןlָא

aֵַהתיnְִקcָL,Lֶpֶַהרָהָה')הכגםירבד(רַמֱאhBַהבfֶַהְוהlְןּנָב',

.‚לארשילשםהיתונוועתאןיבלמששדקמהתיבלהנווכהו

eְלַמיִא'תרמאשהמיבגלו-תַרְמָאָקְדkַָאאָנֲאאnַיאGא

ילאתאבאלעודמינאךלמםא-'אָנְדיִאָהדַעיאaַַגְלתיִתָאָק
ךילאיתאבאלשהביסה,התימבייחיננהךכםושמשו,התעדע
,ונבשישםינוירבה-ןָניִקְבLַאGןaָתיִאcְיֵנBיְרaִשםושמ,איה
יניאו,ןגוהכאלשיתישעאלןכםאו.תאצלונלםיחינמםניא

.התימבייח

ךתבושתבקדוצךניא,יאכזןבןנחויןברלסונייספסאdיֵלרַמָא
רבדההמללשמךללושמאו,םינוירבהםושמאובלתלוכיאלש
„שחנו-ָהיֶלָעeCרkָןBקְרַדְו,LַבcְלLֶתיִבָחהתיהleיִא.המוד

ליִבaִLְתיִבָחֶהתֶאןיִרְבeLBיָהאGיכו,הירחאטוהלוקובד

הפרושלוריעהתמוחתאתיחשהלםכלהיהךכ,‰ןBקְרcַהךליש
ןברקתש-קיLְzִיִא.הכותמםינוירבהתאךילשהלידכשאב

.Âרבדסונייספסאלבישהאלו,יאכזןבןנחוי

קוספיאכזןבןנחויןברלעףסויברארק-ףֵסBיבַרdיֵלֲעיֵרָק
ביLִֵמ',Êןכוילעארקאָביִקֲעיaִַרשםירמואשיו-אָמיֵתיִאְו,הז
רוחאלבישמה"בקה-)הכדמהיעשי('לkֵַסְיםzְָעַדְורBחָאםיִמָכֲח
ה"בקה,רמולכ,Áםתעדתאלקלקמו,םימכחהלשםתמכחתא
בישהלהמעדיאלשיאכזןבןנחויןברלשותמכחתאחקל
ןנחויןברלולהיה-dיֵלרַמיֵמְלdיֵליֵעaָיִאןכש.Ëסונייספסאל
אלא,תיבחהתארובשלםיכירצןיאש,ךלמלרמוליאכזןב
Lְַו,תבצםילטונ-אָתָבְצןָניִלְקLַיֵלןָניִלְקdקְרַדְלBיֵלןָניִלְטַקְוןd

ןָניִקְבLַאָתיִבָחְו,ותואםיגרוהו,תיבחהמןוקרדהתאםילטונו-

ילואשוניכיחןכלו,הרבושלךירצןיאוםיחינמתיבחהתאו-dָל
ךכרחאו,המוחהתריבשילבריעהןמםאיצוהלוםחצנללכונ

.ךתיאםימילשמונייה

חילשעיגהםיתניב-יִמBרֵמdיֵלֲעאָקzְְסיִרtְאָתֲאיִכָהcְַא
dיֵלתיִמcְ,הלודגלהֵלֲע-םeקסונייספסאלdיֵלרַמָאו,ימורמ

יִמBרcְיֵביLֲִחeהְנָהיֵרְמָאְו,רסיקהתמשםושמ-רָסיֵק

רסיקלךתונמלימוריבושחוטילחהו-אLָיֵרaְךָביִתBאְל
.שארבךבישוהלו

היה-יֵנאָסְמדַחםיiֵַסהָוֲה,וזהרושבסונייספסאעמששןמזב
לוענלהצררשאכו-אָניִרֲחַאְלאָמיְיַסְמִלאָעaָ,דחאלענמלעונ
.לענמלולגרתאסינכהלחילצהאל-ליiֵַעאG,רחאהולענמתא
aִָמְלאָעLְָדיִאְלאָפְלC-לענשהנושארהלענהתאץולחלהצר
ולגרשיפל,לענמהמולגרתאאיצוהלחילצהאל-קַפָנאG,רבכ
רבדילהרקעודמ,הזהמ-יאַהיאַמ,סונייספסארַמָא,הבחרתנ
ךילגרשךכלערֵעַטְצzִאG,יאכזןבןנחויןברdיֵלרַמָא,הזכ
הָבBטהָעeמLְשםושמאלא,Èילוחתמחמהזןיאשיפל,ובחרתה

ובחרתנוונשדתנו,הבוטהעומשתעמששםושמ-Cָלאָיְתָא
-'םֶצֶעןMֶַדzְהָבBטהָעeמLְ')לוטילשמ(ביִתְכcִכו,ךיתומצע

.תומצעהתאהביחרמהבוטהעומששירהו

דציכ,יתנקתהמ-dיzְֵנzַwַיאַמאlֶָא,סונייספסאותואלאש
Lיִניִאיִתיֵל,יאכזןבןנחויןברולרמא.ילענמתאלוענלחילצא

cְGִמאiַzְאָבcְַעzָCיִמpֵיd-ונממהחונךתעדןיאשםדאואיבי,
,התומדקלרוזחתךלגרןכידילעו,ךינפלרובעיו-nָCַקףיִלֲחִלְו
‡Èהרובשחורו-'םֶרaֶLbַָיzְהָאֵכְנַחeרְו')בכזיילשמ(ביִתְכcִכו

,רבשיתךחורוךאנושךינפלרובעירשאכןכלו,םצעשבית
ןכהשע-יִכָהדַבָע.םדוקמכהרצהיהתו·Èךלגרשבייתת
הינשהולגר-ליֵיָעןכאו,ואנוששםדאוינפלוריבעהו,סונייספסא

.ולענמלהסנכנ

יzekelֵיִמְכַחcְרַחַאֵמe,יאכזןבןנחויןברלסונייספסאdיֵלרַמָא

םתמכחתהאלעודמ,םיגלפומהכםימכחםכניהשרחאמו-יאַה
דעילאםתאבאלו-יאaַַגְלeתיֵתָאאGיאnַַאאָנְדיִאָהדַעו
יֵרְמָאאGיכְו,יאכזןבןנחויןברdיֵלרַמָא.ימעםילשהל,וישכע

,סונייספסאdיֵלרַמָא,םינוירבהתמחמאובליתלוכיאלשCָל
םיכירצםתייהש,לשמבךליתינעינאףא-Cָליִרְמָאיnִַנאָנֲא

.‚Èילאאובלו,םינוירבהתאםכמקלסלוהמוחהתאבירחהל

,ךלמליתישענשרחאמ,יאכזןבןנחויןברלסונייספסאdיֵלרַמָא
Lָניִאְו,תוכלמהםוקמםשש,ימורלךלוהינירה-אָנְליֵזָאלַזיֵמ

לארשיםעםחלישרחאאבצרשחלשאו-אָנְרLַcְַמאָניִרֲחַא
רבדינממשקבת-Cָלןzֵֶאcְיִדיִמיאpַיִמיֵעaְאlֶָא,םעינכיו
שיתושקבשולש,יאכזןבןנחויןברdיֵלרַמָא.„Èךלןתאותואש

.ןלהלדועהארו.)ארביאה"ד(י"שר.‡
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לעודיבהרסמנרבכשהנווכהשרמולוכרצוהךכלו,רבעןושלבאוה'ארסמימ'שראבל
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םניאםינוירבהטועימו,ודיבהרוסמכאיהירה,ריעהתאסונייספסאלרסמו,םלוכמ
.םגרהיוםיבושח
,דועראיב)ביתכדה"דא"ח(א"שרהמה.):טל(אמויבשרופמןכו.)ןונבלה"ד(י"שר.‚
.ןינבןושלמםגו,)ה'אםיכלמ(ןונבלהיצעמהנבנשםושמןונבלארקנש
ראיב):במ(הרזהדובעבםלוא,שחנאוהןוקרדשראיב):זט(ארתבאבבבי"שר.„
שיששחנאוהןוקרדשראיב)ג"מג"פ(הרזהדובעבב"ערהו.שחנלהמודאוהןוקרדש
.גדהישקשקכםישקשקוןיציצול
תיבחהתאםירבוששהנווכהשראיב)וליאה"דא"ח(א"שרהמהםלוא.)ןיאה"ד(י"שר.‰
ךלידציכןבומןיאי"שריפלשהשקהו,תיבחהתריבשםעןוקרדהתאגורהלידכב
.שבדהמםועטלהצורןוקרדהאלהו,תיבחהתריבשםעןוקרדה
Â.יאכזןבןנחויןברקתששרבדהםעטןלהלהאר.
Ê.ףוס(עדיוהיןבבראיב,אנתהאביקעיברינפלארומאהףסויברתאםידקהשםעטה
אלא,יאכזןבןנחויןברלעהזקוספארקףסויברשךכלעקלוחןיאש,)ל"אה"ד

םדוק,יאדואוהשףסויברתאאיבהןכלו,ןכוילעארקאביקעיברףאשםירמואשיש
.תקולחמבאוהשאביקעיבר
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הבושתהתאסונייספסאלבישהלונממענמו,יאכזןבןנחויןברלשהמכחהותעדתא
םימכחבישמ'קוספהתאףסויברוילעארקךכלעו,םליצהלהלוכיהתיהשהמכחה
םושמ,הנעאליאכזןבןנחויןברשראיב)ירקה"ד(חונמתמכחבםלוא.'וכו'רוחא
םימכחבישמ'קוספהרואיבהזיפלו.םירבדבוחצנלוךלמהתאתוזבלהצראלש
היוארהםתמכחבםיבישמםניאותינרוחאםתעדתאםיבישמםימכחהשאוה'רוחא
.)אלאה"ד(עדיוהיןבבבתכהזןיעכו.םהל
È.ןלהלדועהארו.)ל"אה"דא"ח(א"שרהמ.
È‡.םשילשמ(ןויצתדוצמ(.
È·.'שוביןושלהזלעלפונןכלו.)לוטילשמ(ןויצתדוצמ.ןמושןושלאוה'ןושיד,
.הרצתישענםצעהו,שבייתמןמושהשונייהו
È‚.ןבןנחויןברתאלאשוףיסוהסונייספסאש,ראיב)רחאמול"אה"דא"ח(א"שרהמה
ןנחויןברו.תאצלוםינוירבהלעםירעהלתלכי,םיגלפומםימכחםכניהורחאמ,יאכז
הנערבכםוקמלכמשסונייספסאולהנעו.םהםימכחםינוירבהףאשובישהיאכזןב
.תושעלםהלהיההמלשמבול
È„.ודביכאוהשןיבהשיפל,ותשקבתאיאכזןבןנחויןברלתתלהצרסונייספסא
.םינוירבהתאקלסלוהמוחהתאבירחהלםיכירצויהשותנעטלעולבישהאלשךכב
.)יעבאלאה"ד(עדיוהיןב
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תאאכלמואליאדתאאכלמארביא
ןונבלהו)אביתכדךדיבםילשוריארסמימאל
היהו)ב'יתכדךלמאלארידאןיאולופירידאב
ק"מהיבאלאןונבלןיאו'וגוונממורידא
תרמאקדוןונבלהוהזהבוטהרהה)גרמאנש
דעיאבגלתיתאקאליאמאאנאאכלמיא
הילרמאןניקבשאלןבתיאדינוירבאנדיאה
אלהילעךורכןוקרדושבדלשתיבחוליא
קיתשיאןוקרדליבשבתיבחהתאןירבושויה
אביקעיבראמיתיאוףסויברהילעירק
היליעביאלכסיםתעדורוחאםימכחבישמ)ד
הילןנילקשואתבצןנילקשהילרמימל
הלןניקבשאתיבחוהילןנילטקוןוקרדל

]אוהנהירמאורסיקהילתימדםוקהילרמאימורמהילעאקתסירפאתאיכהדא
אנירחאלאמייסמלאעבינאסמדחםייסהוהאשירבךביתואלימורדיבישח
רעטצתאלהילרמאיאהיאמרמאקפנאלךדיאלאפלשמלאעבלייעאל
היתנקתיאמאלאםצעןשדתהבוטהעומש)הביתכדךלאיתאהבוטהעומש
שביתהאכנחורו)וביתכדךמקףילחלוהינימךתעדאבתימאלדשיניאיתיל
יאמאאנדיאהדעיאהילוכותימכחדרחאמוהילרמאלייעיכהדבעםרג
רמאךלירמאימנאנאהילרמאךלירמאאלוהילרמאיאבגל]בותיתאאל
ךלןתאדידימיאנימיעבאלאאנרדשמאנירחאשניאואנליזאלזימהיל
הילןייסמדאתווסאולאילמגןברדאתלישושוהימכחוהנביילןתהילרמא
רוחאםימכחבישמ)דאביקעיבראמיתיאוףסויברהילעירקקודציברל
ילוכאמלדרבסאוהואנמיזאדהוהניקבשלהילרמימליעביאלכסיםתעדו
יאמקודציברלהילןייסמדאתווסאיוהאלימנאתרופהלצהודיבעאליאה
אחמיקדאימרחמלאקופיסדאימרחמליראפדאימהויקשאאמקאמויאיה
רוצומיהלאיארמאו)זעשרהסוטיטלהירדשלזא.אתרופאתרופהיעימחוורדדע
ודיבהנוזשפתהשעהמהלעמיפלכףדיגוףריחשעשרהסוטיטהזובויסח
היהוסנהשענו]גתכורפהתארדיגוףייסלטנוהריבעהילערבעוהרותרפסעיצהוםישדקהישדקתיבלסנכנו
ןנחאבאתותואםתותואומשךידעומברקבךיררוצוגאש)חרמאנשומצעתאגרהרובסכואצויוץבצבמםד
יבריבדקתושועשרותואלשופודיגווצואינעמושהתאשהשקוןיסחךומכימהיןיסחךומכימ)טרמוא
ןימכ]דואשעותכורפהתאלטנהשעהמםימלאבהכומכימ'הםילאבהכומכימ)יאנתלאעמשי
ןכבו)כרמאנשוריעבחבתשהלךלילהניפסבןבישוהוןהבןחינהושדקמבשםילכלכאיבהוינתוגרג
אלאםירובקירקיתלאושעןכרשאריעבוחכתשיווכלהישודקםוקממוואבוםירובקםיעשריתיאר
איילגיאןרמטמדילימוליפאדשממםירובקירמאדאכיאוחבתשיואלאוחכתשיוירקיתלאםיצובק
אבםימבאלאותרובגןיאולאלשםהיהלאשינאהמודמכרמאועבוטלםיבשלושחנוילעדמעןוהל
הלעיאוהרובגםאםימבינעבוטלילעדמועאוהףאםימבועבטארסיסאבםימבועבטהערפ
הלקהירבעשרהושעלשונבןבעשרןבעשרולהרמאולוקתבהתציהמחלמימעהשעיוהשביל
השבילהלעהלתילאנקפמוהלתיאאנלעמדהלקהירבהלירקיאמאהמששותיוימלועבילשי
הוהדחאמויםינשעבשוחומברקנוומטוחבסנכנושותיאבהשבילהלעהמחלמהמעהשעתו
וחמואחפנותיימאמוילכאתנקתאכיארמאקיתשיאאתפזראלקעמשאחפניבדאבבאףילחאק
דבעןימויןיתלתדעךאנסבתיזחאקדךייתסימהילרמאלארשיליזוזעבראהילביהיירכנלהימק
ועצפתמשכוימורילודגןיביתייהינאאבורעןבסחנפיבררמאאינתשדשדדןויכךליאוןאכמיכה
ןירטילינשלקשמ]ההנשןבלזוגכאנתאתינתמבםיעלסינשלקשמרורדרופצכובואצמווחומתא
ארבגאוההלהוילקילוהלרמאתיימאקהוהיכלזרבלשוינרופצותשוחנלשויפןניטקנייבארמא
היתחארבסוקינולקרבסולקנוא]א[.אנידבהימקולויאדוהידאהלאהיחכשלאלדימיבשאהימטיקלירדבלו
לארשיהילרמאאמלעאוההבבישחןאמהילרמא]ואדיגנבסוטיטלהיקסאלזאירויגיאליעבהוהסוטיטד
אשירתיוהואמלעאוההבוהבירגיאליזוהנימויקלתיצמאלוןישיפנוהיילימהילרמאוהביקובדיאלוהמ
ל"איאמבארבגאוההדהינידהילרמא]זשארהשענלארשילרצימהלכ)א'וגושארלהירצויה)לביתכד
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אליתכאדג"עא.ךדיבםילשורי

מ"מסוטיטאבשדעודיבארסמימ
הוהוםינששלשהילערצרבכדןויכ

:הרסמנרבכוליאכיוהאנפכ
.'וכםדהיהוסנהשענו

ינפלהשקדעידוהל
:שדקמהתיבןברוחםוקמה

השענאל.םינש'זוחומברקינו
ומטוחךרדדךכבהפרט

קוליחשידועוםורקהבקינאלוסנכנ
תישירפדכהמהבלםדאדתופירטןיב

:)ד).זףד(ןיבורעדאמקקרפב
הז

םלשהרואהרות

רַעiַַהיֵכְבִסףwִַנְו)א
aַaַַהְולֶזְרlְנָבBןaְַאcִרי

]דל,יהיעשי[:לtBִי
nֶpeִמBריcִַאהָיָהְו)ב
eמLְלBִמwְִרaBאֵצֵי
יkִיָלֵאbַLִנְוויzְִבַרְקִהְו
aBִלתֶאבַרָעהֶזאeהיִמ
:ָיְיםֻאְניַלֵאתLֶֶגָל

]אכ,להימרי[

הֶאְרֶאְואpָהָרaְְעֶא)ג
הָבhBַהץֶרָאָהתֶא
רָהָהןcְֵרiַַהרֶבֵעaְרLֲֶא
:ןֹנָבlְַהְוהfֶַהבhBַה

]הכ,גםירבד[

םיaַcִתBתֹארֵפֵמ)ד
ביLִֵמלֵלBהְיםיִמְסֹקְו
םzְָעַדְורBחָאםיִמָכֲח
]הכ,דמהיעשי[:לkֵַסְי
חnַַֹשְיםִיַניֵערBאְמ)ה
הָבBטהָעeמLְבֵל
zְַדMֶל,וטילשמ[:םֶצָען[
הָהbֵביִטיֵיַחֵמָֹשבֵל)ו
:םֶרaֶLbַָיzְהָאֵכְנַחeרְו

]בכ,זיילשמ[

רeצBמיֵהGֱאיֵארַמָאְו)ז
]זל,בלםירבד[:Bבeיָסָח
בֶרֶקEaְיֶרְרֹצeגֲאLָ)ח
םָתֹתBאeמָֹשEֶדֲעBמ
]ד,דעםילהת[:תBתֹא
יִמתBאָבְציֵהGֱאָיְי)ט
dָיןיִסֲחBEמָכ
:EיֶתBביִבְסEְתָנeמֱאֶו

]ט,טפםילהת[

יִמָיְיםִלֵאaָהָכֹמָכיִמ)י
kְָאֶנהָכֹמcָרaַwֶֹדL
הֵֹשֹעתHִהְתאָרBנ

]אי,וטתומש[:אֶלֶפ
םיִעLְָריִתיִאָרןֵכְבe)כ
םBקnְִמeeאָבָוםיִרֻבְק
eחLְzַkְִיְוeכlֵַהְיBLדָק
םebַֹשָעןkֵרLֲֶאריִעָב
]י,חתלהק[:לֶבָההֶז
Lאֹרְלָהיֶרָצeיָה)ל
dָגBהָיְייekִלLָָהיֶבְיֹא
ָהיֶלָלBעָהיֶעtְLָבֹרלַע
:רָציֵנְפִליִבeLְכְלָה

]ה,אהכיא[

=
י"שריזעל

שוריפ.ר"ייודלוק
א"ענהכוסי"שר(תננסמ
י"שר'יעווהנירבעלה"ד
ונז"עוא"עבכהגיגח
:)ינתוגרגה"דב"ע
תינונסשוריפא"לידנור
ןילוחב"עזעתבשןייע(

:)זחהימריוא"עבס

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,ש"ע:דקןירדהנס)א
םיטפוש)ג,:טלאמוי)ב
ד"מז"טפב[)ד,אכה
ט"יותהבתכתומביד
אכהד'סותש"מלע
ןיבוריעדק"פבתישירפדכ
םולכםשיתאצמאללבא
וינפלהיהאלשהארנל"כע
תופסותבםשספדנשהמ
ןוגכה"ד.זןיבוריעד
י"כ'סותםשב'וכוהרדש
'וכוםדאינבהמכוהימו
.אנק"ב'סות'יעוש"ע
םיחבז'סותודיבענה"ד
'סותואמלדוה"ד.זטק
ר"אוה"ד:במןילוח
.זלתורוכבתופסותוהדוהי

.]ידכה"ד

א"רגהתוהגה=
רבסולקנוא'מג]א[
היתחארבסולקנוא
'וכהוהסוניירדנאד

:ל"צכ

םינויצותוהגה=
ונימאורסיקי"ופד]א
ל"צו,יבישחוהל
ת"הגאבומ"הונמבומכ
'ד]ב:ונמיאוי"תכבו
,תיתאו"פראיצנו
ת"הגאבומ"הונמבה"כו
י"ופד]ג:א"שרהמבו
:תוכרפהתארריגו
תוכרפהתאי"ופד]ד
ןושלהלעו(ןאשעו
יבבדץ"בעיהבתכםיבר
יפל[]ה:)יוהאבוט
לארשיתאהלגהש
הזםעט,הנוילולשמנש
םידיסחרפסבבתכ
)ןוילג(]א"נשתת'יס
,הנויןבי"תכוםינושאר
:גבכר"קיובומכו
'דרגנךרעךורעב[]ו
'יפאריגנבאתיא
:)ןוילג(]ףושיכב
רצימשםדוקרמולכ[]ז
אלששארהשענםהל
הליפשהמואדיבורמאי
כ"כ.וינבתארסמ
ה"ד:גיהגיגחתופסות
י"תכב]ח:)ןוילג(]אלש
ילל"צ]ט:תמאבףסונ
:)י"תכבה"כו,מ"האב(
:רמולכףסוני"תכב]י

:ונימצער"ופד]כ



]ב[:ונןיטיגישימחקרפןיקזינה

תאגורהתאלוהבירחתאלשָהיֶמָכֲחַוהֶנְבַייִלןzֵ.‡:ךממיל
תחפשמתאגורהתלא-לֵאיִלְמbַןaַָרcְאzְָליLeLְִו.·.ËÂהימכח
.ËÊדודתיבתוכלמלרכזריאשתךכבו,אישנהלאילמגןבר
,ילןתךישנאמםיאפורו-קBדָציaִַרְלdיֵלןיָיְסַמcְאָתוָוְסַאְו.‚
היהאלו,ויתוינעתבורמויעמורצקתנש,קודציברתאואפריש

.ÈÊלכואעולבללוכי

שיואָמיֵתיִאְו,הזקוספףסויברוילעארק-ףֵסBיבַרdיֵלֲעיֵרָק
רBחָאםיִמָכֲחביLִֵמ',ןכוילעארקאָביִקֲעיaִַרשםירמוא

םתמכחתארוחאלבישמה"בקה-)הכדמהיעשי('לkֵַסְיםzְָעַדְו
חקלאוהךורבשודקה,רמולכ,םתעדתאלקלקמו,םימכחהלש
שקבלהמעדיאלשיאכזןבןנחויןברלשותמכחתא
היהיאכזןבןנחויןבר-dיֵלרַמיֵמְליֵעaָיִאןכש.סונייספסאמ
םילשוריתאבוזעיש-אָנְמיִזאָדָהeהְניִקְבLְַלרסיקלרמולךירצ

.הבירחיאלו,וזםעפב

.ןכסונייספסאמשקיבאליאכזןבןנחויןברעודמארמגהתראבמ
-דיִבָעאGיאַהיkelֵאָמְלcִ,רַבָסיאכזןבןנחויןבר-אeהְו
השעיאל,םילשוריתאבוזעל,וזכהלודגהשקבשקביםאילוא
]תטעומ-[אzְָרteהָלvַָהוליפאשאצמנְו,ÈÁותשקבתאסונייספסא
ידכב,ולאהםירבדהתאשקיבןכלו,אהתאלםג-יֵוֲהאGיnִַנ

.תטעומהלצהאהתתוחפלש

:קודציברתאואפירובןפואהתאהאיבמארמגה
-איִהיאַמ,קBדָציaִַרְלdיֵלןיָיְסַמcְאָתוָוְסַא,ארמגהתררבמ
,ארמגהתראבמ.ותלחממקודציברתאםיאפורהואפירדציכ
םימוהוקשהןושארהםויב-יֵרֲאַפcְאiַָמָהeיְקLְַאאnַָקאָמBי
.םעלובלקודציברהיהלוכיו,רתויבםילקםהש,ןיבוסםהבורשש
םיסגןיבוסםהבורששםימ-אָקteיִסcְאiַָמוהוקשהרָחָמְל
םימ-אָחְמיִקcְאiַָמוהוקשהרָחָמְל.חמקםהבברועמשו,רתוי
דע-dיֵעיֵמחוַוָרcְדַע,רתויםיכימסםהש,חמקםהבורשש
לוכאללוכיהיהו,טעמטעמ-אzְָרteאzְָרteובחרתהויעמש

.לכאמינימלכ

:ןברוחהךשמהלעתרפסמארמגה
-עLָָרָהסeטיִטְלdיֵרְדLַו,ימורלהרזחסונייספסאךלה-לַזָא

.לארשיםעםחלישעשרהסוטיטתאחלשו

:סוטיטלשותועשרלעםירומהםיקוספהמכתשרודארמגה
-'BבeיָסָחרeצBמיֵהGֱאיֵארַמָאְו')זלבלםירבד(הרותברמאנ
םהשקזחהםהיהלאןכיהרמאילארשילעאובישביואהשונייהו
,עLָָרָהסeטיִטאוההֶזביואשארמגהתשרודו,ובםיסוח

Lֶיִגְוףֵריֵחcֵףkְַלtֵאצמנוניאלוכיבכה"בקהשרמאוהָלְעַמי.

:םיניינעהתולשלתשהתאארמגהתרפסמ
תיֵבְלהמעסַנְכִנְו,BדָיaְהָנBזNַפzָ,עשרהסוטיטהNָָעהֶמ

ָהיֶלָערַבָעְו,םהיתחתהָרzBרֶפֵסַעיvִִהְו,םיLִָדwֳַהיLְֵדָק

תאךתחו-תֶכBרtַָהתֶארcֵיִגְו]Îברח-[ףיiִַסלַטָנְו.ÈËהָריֵבֲע
,·ÎתכורפהמאֵצBיְוץaְֵצַבְמםcָהָיָהְו,‡ÎסֵנהNֲָעַנְו,תכורפה
,ה"בקהתאלוכיבכ-Bמְצַעתֶאגַרָהשעשרהסוטיטרeבqַָכְו
Lֶpֶדדעםילהת(רַמֱא('LָגֲאeיֶרְרּצEaְמבֶרֶקBיֶדֲעE-וגאש
םדיהרבגשכו-'תBּתאםָּתתBאeמÎ‚Nָךשדקמתיבךותבךיאנוש
היהןכו,םייתימאםינמיסםהםהלשםינמיסהשורמא,ובירחהל
הזםדו,ןמיסאוהומצעתאגרהשונמיסשרובסעשרהסוטיט

.„Îגרהנשומצעלשאוה

,הזהשעמלעשורדלשי)טטפםילהת(הזקוספ,רֵמBאןָנָחאaַָא
,‰ÎהLֶָקְוקפאתמ-'ןיִסָחBEמkָיִמ'ושוריפו,'dָיןיִסֲחBEמָכיִמ'

LֶַאzָהLBאיִנתאַעֵמeצBיִגְוceפBLֶאלBתBָרLְָו,עLBקֵת.

:ךכלעשרדנשףסונקוספהאיבמארמגה
cְַריֵבaִִייLְלאֵעָמzָהָכּמָכיִמ',)איוטתומש(הרותברמאנ,אָנ

aָיִמאוהשוריפהששורדלשיו,''הםיִלֵאkָמBהָכaִָאlְםיִמ

.ÎÂםהיפרחמלםינועםניאש

:עשרהסוטיטלשוישעמתארפסלהכישממארמגה
ןיִמBkְאNֲָעַו,ÎÊתֶכBרtַָהתֶאלַטָנ,עשרהסוטיטהNָָעהֶמ

ËÂ.הרותוציברהםלוכו,שרדמהתיבבםיבשויהםימכחידימלתויההנבייבשוילכ
לכשעודיש,הרותהילמעבודיחפהלןיוכתנו,'הימכחוהנביילןת'ולרמאןכלו,הברה
.)ןתה"ד(עדיוהיןב.)כהסר"ב(תוטלושושעידיםידיהןיאבקעילוקלוקהשןמז
ËÊ.אלשהתיהותשקברקיעש,)אתלישושוה"ד(םיניעחתפבראיבו.)אתלישושוה"ד(י"שר
אלשולרמאםירחאלמרתויםמדלששוחאוהעודמונלאשיאלשליבשבו,םגרהי
םושמשקבמאוההזתאו,תמיוסמהטילשפ"כעםהלהיהתש,דודתיבתונטלושהלכת
אישנללאילמגןבןועמשןברתאונמיששקבלןיוכתנאללבא.ה"עךלמהדודדובכ
ןבןנחויןברהנמתנןכלו,רסיקהמששחשםושמ,תוכלמיגורהמהיהשויבאםוקמב
.אישנלומצעיאכז
ÈÊ.ולכויאלולארשיולצניולאםירבדהשולשתוכזבשהתיהיאכזןבןנחויןברתנווכ
ותליפתבוחכהיהקודציברו,הרותהחכתאםהלשיהימכחוהנבייכ,םחצנלםיוגה
ידילעו,םיאישנםהשםמצעדצמתובישחםהלשילאילמגןברדאתלישושו,ותינעתבו
,הליפתהחכב,הרותהחכבונייהו,םיוגהדגנכףקותלארשילהיהיולאתוחוכהשולש
לעםיזמרמולאםירבדהשולששראיבו.םיסחוימוםיבושחםניהשםתובישחחכבו
םימכחהשעודישונייהו.םימחרו,ןיד,דסחםהו,ומלועבגהונה"בקהשתודימהתשולש
הרותבקסועהלכ):ביהגיגח(ל"זחורמאשומכו,דסחהתדימבםיקובדהרותבםיקסועה
'ההוציםמוי')טטמםיליהת(ביתכד,םויבדסחלשטוחוילעךשומה"בקה,הלילב
הרותהו,ומעהרותהלשהרישהשונייהו,'ימעהרישהלילב'שינפמ,המלו,'ודסח
הנביבהצרןכלו,'הנושללעדסחתרותו')וכאלילשמ(רמאנש,דסחתרותתארקנ
ידילעןידהתדימתאםילשמהיהקודציברו.דסחהתדימבםיקובדםהשהימכחו
,לוספילבשדוקערזויהשםושמ,םימחרםהבקבדלאילמגןברדאתלישושו.ותינעת
ויהירשאכו.ללכתלוספאלבוערזהיהשיפל,םימחראיהוניבאבקעיתדימשיפכו
םתואליצי,ומלועתאםהבגיהנמה"בקהשולאתודימתשולשחכתאלארשיל
.)ןתה"דה"פלארשיחצנו,תודגאישודיח(ל"רהמ.ת"ישה
ÈÁ.יפל,םילשורילוזםעפבחיניאלשסונייספסאירבדמןיבהיאכזןבןנחויןבר
רבדונממשקביאלשונייהו,'אנרדשמאנירחאשיניאואנליזאלזימ'ולרמאוםידקהש
.)הילרמאה"ד(דודתדוצמ.םירחאםירבדםאיכ,הז
ÈË.ה"פלארשיחצנו,ןאכתודגאישודיח(ל"רהמהאר,ןינעהתוימינפל(.
Î.לשולועלארשיוקרפשןויכמ,'היחתךברחלעו'ושעלחטבוהשהמלעזמרל

.)סוטיטדהשעמבה"ד(דודתדוצמ.ה"בקה
Î‡.םרגו,ה"בקהתאעשרהסוטיטףדיגוףריחןכידילעשןויכמ,לארשילסנהזהיה
.ךיראהשש"ייעו,)השענוה"ד(עדיוהיןב.ו"חהילכלוידיבלארשיורסמיאלש
Î·.תדוצמב.)השענוה"ד('סות.שדקמהתיבןברוחה"בקהינפלהשקשתוארהלידכ
אבו,תכורפהלעוזיהשתואזההםדהיהץבצבשםדהש,ראיב)סוטיטדהשעמבה"ד(דוד
רפכתנאלשו,םתאזהתאה"בקהלביקאלו,ורפכתנאללארשילשםהיתונוועשזמרל
אלו,ושנענןכלו,וכפששםימדראשו,לכיהבוהוגרהשאיבנההירכזלשומדםהל
.םירואיבטוקליבדועהארו.ותרובגווחוכבתאזהלתי
Î‚.ובו'םשךליתדעונו')בכהכתומש(וברמאנשיפל,'דעומ'ארקנשדקמהתיב
ןושלמאוהשראיב)םש(ןויצתדוצמבו.)םשםיליהתו,וגאשה"ד(י"שר.ה"בקהדעוותמ
.הפיסאודעו
Î„.ונייה'םתותוא'שרובסהיהש,ראיב)יארמאוה"ד,א"ח(א"שרהמהו.)ומשה"ד(י"שר
.לוכיבכותגירהל'תותוא'םגאוה,ומדתאיציאוהשםדאתגירהלןמיסותוא
Î‰.תמחמשהנווכה'השק'שעמשמ)ה"פלארשיחצנבו,שיוה"דתודגאישודח(ל"רהמהמ
.הקזחבוסעכתאשובכלךירצשםדורשבומכאלו,ויפרחמלהנועוניאהשקהותומצע
קתושוקפאתמאוהםוקמלכמרוביגוהשקאוהשפ"עאש,הנווכהראיבהמחהרואבו
.ופודיגלע
ÎÂ.תומש(ינוקזחהו'סותהילעבשוריפ[םינושארה.א:םירואיבהמכשיהשרדהרואיבב
רסח'םלאב'בותכשהממאיההשרדהש,וראיב])ימה"דא"ח(א"שרהמהןכו,)איוט
ישודיחבו,לטנוה"דףוסה"פלארשיחצנ(ל"רהמה.ב.רבדמוניאשםליאועמשמש,ד"וי
איצוהל'השק'שםושמםליאארקנללכרבדללוכיוניאשימש,ראיב)שיוה"דתודגא
רקיילכה.ג.םהינשלדחאשרושו,ישוקוקזוחועמשמאוהםג'םילא'ו,רובידונממ
,תומילאוקזוחןושלאוה'םילאב'שאוהףאשריפלאעמשייברש,ראיב)םשתומש(
ביגמוניאוםליאכקתוששךכבאיהותומילאששרדשאלא,)םש(י"שרשריפשיפכו
ןמזבךכו,ורציתאשבוכהרוביגוהזיא)א"מד"פתובא(ורמאשיפכו,ויפרחמירבדל
הקזחהודידצמהזירה,לוכיבכםליאכומצעתאהשועוקתושועמושה"בקהש
.םירואיבטוקליבדועהארו.קתושווסעכתאשבוכש
ÎÊ.רמאוה"דא"ח(א"שרהמ.ומצעתאגרהשרובסהיהש,וילעשםדהתאתוארהלידכ
.)המ



ןיטיגישימחקרפןיקזינה :ונ

תאאכלמואליאדתאאכלמארביא
ןונבלהו)אביתכדךדיבםילשוריארסמימאל
היהו)ב'יתכדךלמאלארידאןיאולופירידאב
ק"מהיבאלאןונבלןיאו'וגוונממורידא
תרמאקדוןונבלהוהזהבוטהרהה)גרמאנש
דעיאבגלתיתאקאליאמאאנאאכלמיא
הילרמאןניקבשאלןבתיאדינוירבאנדיאה
אלהילעךורכןוקרדושבדלשתיבחוליא
קיתשיאןוקרדליבשבתיבחהתאןירבושויה
אביקעיבראמיתיאוףסויברהילעירק
היליעביאלכסיםתעדורוחאםימכחבישמ)ד
הילןנילקשואתבצןנילקשהילרמימל
הלןניקבשאתיבחוהילןנילטקוןוקרדל

]אוהנהירמאורסיקהילתימדםוקהילרמאימורמהילעאקתסירפאתאיכהדא
אנירחאלאמייסמלאעבינאסמדחםייסהוהאשירבךביתואלימורדיבישח
רעטצתאלהילרמאיאהיאמרמאקפנאלךדיאלאפלשמלאעבלייעאל
היתנקתיאמאלאםצעןשדתהבוטהעומש)הביתכדךלאיתאהבוטהעומש
שביתהאכנחורו)וביתכדךמקףילחלוהינימךתעדאבתימאלדשיניאיתיל
יאמאאנדיאהדעיאהילוכותימכחדרחאמוהילרמאלייעיכהדבעםרג
רמאךלירמאימנאנאהילרמאךלירמאאלוהילרמאיאבגל]בותיתאאל
ךלןתאדידימיאנימיעבאלאאנרדשמאנירחאשניאואנליזאלזימהיל
הילןייסמדאתווסאולאילמגןברדאתלישושוהימכחוהנביילןתהילרמא
רוחאםימכחבישמ)דאביקעיבראמיתיאוףסויברהילעירקקודציברל
ילוכאמלדרבסאוהואנמיזאדהוהניקבשלהילרמימליעביאלכסיםתעדו
יאמקודציברלהילןייסמדאתווסאיוהאלימנאתרופהלצהודיבעאליאה
אחמיקדאימרחמלאקופיסדאימרחמליראפדאימהויקשאאמקאמויאיה
רוצומיהלאיארמאו)זעשרהסוטיטלהירדשלזא.אתרופאתרופהיעימחוורדדע
ודיבהנוזשפתהשעהמהלעמיפלכףדיגוףריחשעשרהסוטיטהזובויסח
היהוסנהשענו]גתכורפהתארדיגוףייסלטנוהריבעהילערבעוהרותרפסעיצהוםישדקהישדקתיבלסנכנו
ןנחאבאתותואםתותואומשךידעומברקבךיררוצוגאש)חרמאנשומצעתאגרהרובסכואצויוץבצבמםד
יבריבדקתושועשרותואלשופודיגווצואינעמושהתאשהשקוןיסחךומכימהיןיסחךומכימ)טרמוא
ןימכ]דואשעותכורפהתאלטנהשעהמםימלאבהכומכימ'הםילאבהכומכימ)יאנתלאעמשי
ןכבו)כרמאנשוריעבחבתשהלךלילהניפסבןבישוהוןהבןחינהושדקמבשםילכלכאיבהוינתוגרג
אלאםירובקירקיתלאושעןכרשאריעבוחכתשיווכלהישודקםוקממוואבוםירובקםיעשריתיאר
איילגיאןרמטמדילימוליפאדשממםירובקירמאדאכיאוחבתשיואלאוחכתשיוירקיתלאםיצובק
אבםימבאלאותרובגןיאולאלשםהיהלאשינאהמודמכרמאועבוטלםיבשלושחנוילעדמעןוהל
הלעיאוהרובגםאםימבינעבוטלילעדמועאוהףאםימבועבטארסיסאבםימבועבטהערפ
הלקהירבעשרהושעלשונבןבעשרןבעשרולהרמאולוקתבהתציהמחלמימעהשעיוהשביל
השבילהלעהלתילאנקפמוהלתיאאנלעמדהלקהירבהלירקיאמאהמששותיוימלועבילשי
הוהדחאמויםינשעבשוחומברקנוומטוחבסנכנושותיאבהשבילהלעהמחלמהמעהשעתו
וחמואחפנותיימאמוילכאתנקתאכיארמאקיתשיאאתפזראלקעמשאחפניבדאבבאףילחאק
דבעןימויןיתלתדעךאנסבתיזחאקדךייתסימהילרמאלארשיליזוזעבראהילביהיירכנלהימק
ועצפתמשכוימורילודגןיביתייהינאאבורעןבסחנפיבררמאאינתשדשדדןויכךליאוןאכמיכה
ןירטילינשלקשמ]ההנשןבלזוגכאנתאתינתמבםיעלסינשלקשמרורדרופצכובואצמווחומתא
ארבגאוההלהוילקילוהלרמאתיימאקהוהיכלזרבלשוינרופצותשוחנלשויפןניטקנייבארמא
היתחארבסוקינולקרבסולקנוא]א[.אנידבהימקולויאדוהידאהלאהיחכשלאלדימיבשאהימטיקלירדבלו
לארשיהילרמאאמלעאוההבבישחןאמהילרמא]ואדיגנבסוטיטלהיקסאלזאירויגיאליעבהוהסוטיטד
אשירתיוהואמלעאוההבוהבירגיאליזוהנימויקלתיצמאלוןישיפנוהיילימהילרמאוהביקובדיאלוהמ
ל"איאמבארבגאוההדהינידהילרמא]זשארהשענלארשילרצימהלכ)א'וגושארלהירצויה)לביתכד

יאמב

ןיבלמש.שדקמהתיבהזןונבל:לשומאוהרידאאמלא.אציוברקמולשומוונממורידאהיהו:תויהלדיתעהתאךלמ]ח.תאאכלמארביא
ריעהתמוחתיחשהלםכלהיהךכ,ןוקרדהולךלישידכ.תיבחהתאןירבושןיא:הירחאטוהלוקובד.הילעךורכ:)בלארשילשןהיתונוע
תמייקריעההיהתוהנממםאיצוהלוםהללכונילואםיפצמונייהךכ.הלןניקבשאתיבחו:הכותמינוירבןתואךילשהלידכשאבהפרושלו
שביתאנושהתמחמךחורהאכתרשאכו.םרגשביתהאכנחורו:העומשהתחמשמוירבאונשדתנש.קיפנאל:חילש.אקתסירפ:ךמעםילשנו

הנבירחתאלש.הנביילןת:ךלשםצעה
אתלישושו:הימכחגורהתאלו
אלשאישנהתחפשמ.לאילמגןברד
:דודתיבתונטלושהלכתאלש,םגרהת
ךישנאמילןתםיאפור.אתווסאו
לוכיהיהאלש,קודציברתאואפריש
ויעמורצקתנשיפללכואעולבל
:רבסןנחויןבר.רבסאוהו:ויתוינעתב
דיבעאלםילשורילקבשילד.יאהילוכ
אתרופהלצה'יפאדחכתשאו]טהיל
יוהיתדאההינימאניעבךכלה,ידבעאל
ורושינשםימ.יראפדאימ:אתרופהלצה
ןיסגןיבוס.אקופיסדאימ:ןיבוסםהב
ברקבךיררוצוגאש:ןהבברועמחמקו
:ובדעוותמהתאשתיבב.ךידעומ
ןוהינמיסשורמא.תותואםתותואומש
אלםאאוהימלשהזםד]י,ןמיס
יוניכ.ומצע:]כומצעתאונגרהש
ןימכ:קפאתמ.ןיסח:הלעמיפלכ
ןייובםיפוששלודגלס.ינתוגרג
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.אנלעמ:)גםפרגןושיקלחנ.ארסיס
אצומ.אנקפמ:לכאמסינכהלהפ
:סנרוק.אתפזרא:יערהתיבךרד
ינפמרקנלמשותיותוא.קיתשיא
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יאמב

ארסמימאלתאאכלמדואליא
אליתכאדג"עא.ךדיבםילשורי

מ"מסוטיטאבשדעודיבארסמימ
הוהוםינששלשהילערצרבכדןויכ

:הרסמנרבכוליאכיוהאנפכ
.'וכםדהיהוסנהשענו

ינפלהשקדעידוהל
:שדקמהתיבןברוחםוקמה

השענאל.םינש'זוחומברקינו
ומטוחךרדדךכבהפרט

קוליחשידועוםורקהבקינאלוסנכנ
תישירפדכהמהבלםדאדתופירטןיב

:)ד).זףד(ןיבורעדאמקקרפב
הז

םלשהרואהרות

רַעiַַהיֵכְבִסףwִַנְו)א
aַaַַהְולֶזְרlְנָבBןaְַאcִרי

]דל,יהיעשי[:לtBִי
nֶpeִמBריcִַאהָיָהְו)ב
eמLְלBִמwְִרaBאֵצֵי
יkִיָלֵאbַLִנְוויzְִבַרְקִהְו
aBִלתֶאבַרָעהֶזאeהיִמ
:ָיְיםֻאְניַלֵאתLֶֶגָל

]אכ,להימרי[

הֶאְרֶאְואpָהָרaְְעֶא)ג
הָבhBַהץֶרָאָהתֶא
רָהָהןcְֵרiַַהרֶבֵעaְרLֲֶא
:ןֹנָבlְַהְוהfֶַהבhBַה

]הכ,גםירבד[

םיaַcִתBתֹארֵפֵמ)ד
ביLִֵמלֵלBהְיםיִמְסֹקְו
םzְָעַדְורBחָאםיִמָכֲח
]הכ,דמהיעשי[:לkֵַסְי
חnַַֹשְיםִיַניֵערBאְמ)ה
הָבBטהָעeמLְבֵל
zְַדMֶל,וטילשמ[:םֶצָען[
הָהbֵביִטיֵיַחֵמָֹשבֵל)ו
:םֶרaֶLbַָיzְהָאֵכְנַחeרְו

]בכ,זיילשמ[

רeצBמיֵהGֱאיֵארַמָאְו)ז
]זל,בלםירבד[:Bבeיָסָח
בֶרֶקEaְיֶרְרֹצeגֲאLָ)ח
םָתֹתBאeמָֹשEֶדֲעBמ
]ד,דעםילהת[:תBתֹא
יִמתBאָבְציֵהGֱאָיְי)ט
dָיןיִסֲחBEמָכ
:EיֶתBביִבְסEְתָנeמֱאֶו

]ט,טפםילהת[

יִמָיְיםִלֵאaָהָכֹמָכיִמ)י
kְָאֶנהָכֹמcָרaַwֶֹדL
הֵֹשֹעתHִהְתאָרBנ

]אי,וטתומש[:אֶלֶפ
םיִעLְָריִתיִאָרןֵכְבe)כ
םBקnְִמeeאָבָוםיִרֻבְק
eחLְzַkְִיְוeכlֵַהְיBLדָק
םebַֹשָעןkֵרLֲֶאריִעָב
]י,חתלהק[:לֶבָההֶז
Lאֹרְלָהיֶרָצeיָה)ל
dָגBהָיְייekִלLָָהיֶבְיֹא
ָהיֶלָלBעָהיֶעtְLָבֹרלַע
:רָציֵנְפִליִבeLְכְלָה
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bַגְרeתאאיִבֵהְו,לודגלס-יִנְתkָהלkֵםיִלLֶaַnְִקcָL,ִהְוpִןָחי

aָהְו,תכורפב-ןֶהBLִןָביaִֵליֵל,הָניִפְסCִהְלLְzַaֵַחaְריִעB.

ןֵכְבe')יחתלהק(רַמֱאLֶpֶ,הזהשעמלעקוספתשרודארמגה

eחLְzַkְִיְו,eכlֵַהְיBLדָקםBקnְִמe,eאָבeםיִרֻבְקםיִעLְָריִתיִאָר

אlֶָא'םיִרeבְק'יֵרְקיzִלַא,ארמגהתשרודו,'NeָעןkֵרLֲֶאריִעָב

רואיבו,e'ÎËחLְzַaְִיְו'אlֶָא'eחLְzַkְִיְו'יֵרְקיzִלַאו,ÎÁ'םיִצeבְק'
ידכב,שדקמהםוקממואבווצבקנםיעשרהש,אוהקוספה
שי-יֵרְמָאcְאkָיִא.שדקמהתיבבושעשהמלעםריעבחבתשהל
,nָLַמםיִרeבְקונייהו,התביתככ'םירובק'הביתהתאושרדש

cַיִפֲאleיִמlֵיcְִמhַnְרתסומורובקהיהשלארשילשםנומטמ-ןָר,
.םהלהלגתנ-ןBהְלאיָיְלbַיִא

:עשרהסוטיטלשושנועהיההמתרפסמארמגה
םÏ‡Lֶaַiָהרעסחור-לLBְחַנÏויָלָעדַמָע,הניפסבגילפמודועב

לLֶםֶהיֵהGֱאLֶ,יִנֲאהenֶדְמkִעשרהסוטיטרַמָא,BעְבBטְלםייאו

,הּעְרtַאaָש,היארהו.·ÏםִיaַnַאlֶָאBתָרeבbְןיֵא,לארשי-leֵא

לחנלשםִיBaַnַעaְִט,אָרְסיִסאaָו,ףוסםילשםִיBaַnַעaְִט
,„ÏםִיaַnַיִנֵעְבBטְלהצורו,התעיַלָעדֵמBעאeהףַאןכלו,‚Ïןושיק

הארנו,הָמָחְלִמםשיnִִעהNֲֶעַיְו,הiַaָLַָלהֶלֲעַי,אeהרbִaBםִא
.חצניימ

BנaְןÏ‰,aֶעLָָרןaֶעLָָר,Bלהָרְמָאְו,םימשהמלBקתaַהָתְצָי

LֵֶעלNָָרָהוLָעÏÂ,aְִרiַָקהlֵָיהLיִלaְעBַיְו,יִמָלzeLLְָמd.

שותיהארקנעודמ-הlַָקהiִָרdaְָליֵרָקיאnַַא,ארמגהתררבמו
הלשיש-dָלתיִאאָנָלֲעַמcְםושמ,ארמגהתראבמ.הלקהירב
איצוהלחתפהלןיאו-dָלתיֵלאָנָקְפַמe,לכואהתאסינכהלהפ

,הiַaָLַָלהֵלֲע,לוקתבהירבדתאךישמהלארמגהתרזוח.ÏÊיערה

.חצניימהארנו,הָמָחְלִמnָdִעהNֲֶעַתְו

:רבדההיהדציכארמגהתרפסמ
רwִֵנְו,ופאב-BמְטBחaְסַנְכִנְו,zeLַיאaָ,הiַaָLַָלסוטיטהָלָע

aְמBחBLֶעַבLָםיִנÏÁ.יBַאףיִלָחאָקהָוֲה,דַחאָמaָאָבcְיֵב

עַמLָו,םיחפנתיבלשחתפינפלסוטיטרבע,דחאםוי-אָחְפַנ
קפודחפנההיהשסנרוקהתוקיפדלוק-אzְָפַזְרַאלַקתאשותיה
אkָיִא,סוטיטרַמָא.וחומברקנלמשותיהקספו-קיLְzִיִאו,וב

zַwְַנzָשותיהלשורוקינתאקיספהלדציכךרדוהנקתילשי-א.
kָילBתיְיַמאָמeחפנוילאםיאיבמויהםוילכב-אָחְפַנ,eחָמe

סוטיטןתנ-dיֵלביִהָי,יִרְכָנחפנְל.וינפלםיקפודויהו-dיnֵַק
dיֵלרַמָאו,המואמםלישאללֵאָרNְִיחפנְלו,יֵזeזעaְַרַאורכשב

תאהאורהתאש-Cָאְנַסaְתיִזָחאָקcְהזרכשבךייד-Cיָיzְַסיִמ
.רעטצמךאנוש

,ךכסוטיטהשעםויםישולשךשמב-יִכָהדַבָעןיִמBיןיִתָלzְדַע
רחאל-Cָליֵאְוןאkִָמ,ÏËסנרוקהתוקיפדלוקתמחמשותיהקתשו
-Lָדcְןָויkֵשםושמ,וזהנקתהליעוהאלבושםויםישולש
אלבושו,לגרתה-cָL,סנרוקהתוקיפדלוקלשותיהלגרוהש

.סנרוקהתוקיפדלוקתמחמורוקינמקספ

:שותיהלשוחוכוולדוגתאתראתמארמגה
zַַררַמָא,אָיְנaִיtִסָחְנaֶרֲעןeיִתיִיָהיִנֲא,אָבaֵןיbְדBיבושחויֵל
תאeaBאְצָמe,והוחתפוBחBמתֶאeעְצtָסוטיטתLֶnְֵכe,יִמBר
.םיִעָלְסיֵנLְלַקLְִמבהיהו,רBרcְרtBִצkְלודגהיהש,שותיה

aְאָתיִנְתַמzָשותיהלשולדוגהיהשאָנkְגBלָזaֶןLָהָנÓ,היהו
,ונידיבשיהלבק-ןָניִטְקַנ,יaַiֵַארַמָא.‡ÓןיִרְטיִליֵנLְלַקLְִמב

.·ÓלֶזְרaַלLֶויהויָנְרtBִצְו,תBLֶחְנלLֶהיהויtִש

ÎÁ.הב"ב('יניהאדארוביק'ומכו,םיצובקאיהתימראבםירובקתביתתועמשמ.(,
תמכחבו.)רמאוה"דףוסא"ח(א"שרהמ.דחיםיצבוקמהםירמתלשלוכשאורואיבש
דוקינב'םיצובִק'אלא,אושדוקינב'םירובְק'ירקתלארמולךירצשבתכ)לאה"ד(חונמ
אצוממםניהשצ"רשסזתויתואשראיבשבדרוצמרפסבםנמא.םיצובקושוריפש,קיריח
.וזבוזתופלחתמ,]םינישה-[דחא
הממןכושרדש,ראיב)ןכבוה"דה"פלארשיחצנבו,רמאנשה"דתודגאישודיח(ל"רהמהו
םוקממו'םאיכ,הווהןושלב'וכלהישודקםוקממו'בותכלךירצהיהאלהרואכלש
,רמולאבקוספהשל"זחושרדןכלו,ורבקנרבכירהש,רבעןושלב'וכלהשודק
ןיאו,םירובקםהשבותכהרמאךכלעו,םמשתאםסרפלידכםיצבקנויהםיעשרהש
.ללכםשםהל
ÎË.םש(א"שרהמ.תופלחתמןהךכלו,ןתביתכשרושבתומודף"כות"יבתויתוא(.
ונייהו,'אחיכש'ו'וחכשא'ןושלמאוה'וחכתשיו'ש,חונמתמכחהבתכףסונרואיב
ומשאצויראפתמוחבתשמהםדאש,חבשלעזמרמהזו,יוצמהרבדוהאיצמןושלמ
ירקתלא'ורמאשהמו.וריכהלםישקבמשםישנאהלכלצאיוצמאוהו,הלודגל
ןינעותועמשמש,השוגדף"kב'וחkתשיו'ארקתלאונייה,'וחבתשיואלאוחכתשיו
אלקוספהשראיבדועו.יוצמןינעותועמשמש,היופרף"כב'וחכתשיו'אלא,החכש
הניכךכלו,תראפתלוחבשלורכזיש,'וחבתשיו'חבשןושלםיעשרהלערמולהצר
.םרכזוםמשחמיובקריםיעשרםשו,םיעשרםשחכתשיש'וחכתשיו'ךפיהלרמאו
Ï.הרקמאלשןיבהןכלו,הרעסבהלקתנותיינאקרוםולשבםירבועויהתוינאהראש
.)המודמכה"ד(ףסויץע.'וכו'ינאהמודמכ'רמאואוה
Ï‡.אברלושחנהוהוםוגרת,)דאהנוי('םיבלודגרעסיהיו':)לושחנךרע(ךורעהל"ז
.אמיב
Ï·.ל"רהמ.הרוצהתאםיחומםימהשןויכמ,םימבםיעשרהתאדבאלה"בקהלשוכרד
םימהש,ראיב)רמאה"ד(ףסויףנעבו.)ותרובגןיאה"דה"פלארשיחצנו,תודגאישודיח(
ודריםירהולעי')חדקםיליהת(קוספהרמאמכ,םארובןוצרתושעלםירהממוםיזפחנ
בורמ,ה"בקהיוויצאללוליפאונוצרתאםישועםהו,'םהלתדסיהזםוקמלאתועקב
.ועבוטללושחנדמעםיברבועהזעשרוארשכןכלעו,ודובכתאתוברהלוילאםתאנק
Ï‚.ראיב,םימבםפטששלובמהרודתאריכזהאלשםעטהו.)אכה(םיטפושבראובמכ
םגרכזוה)גבכ(הברתישארבבםלוא.השביבםהילעאבלובמהשיפל,בקעיןויעב
,בתכ)ותרובגה"דא"ח(א"שרהמהו.םימידילעםהמערפנשלובמהרודושונארוד
לובמדועדירויאלשעבשנםיהלאהשפ"עאשרמולוףרחלןיוכתנעשרהסוטיטש
.םיהלאותואהזןיאו,םימבאלאוחוכןיאולאלשםהיהלאםוקמלכמ,םלועל
Ï„.םיבתטלושהרזהדובעןיאש)א"הףוסג"פז"עימלשורי(העדבןימאהעשרהסוטיט,
שרג.תטלושהרזהדובעהןיאםששיפלםיבאלאוניאה"בקהלשוחוכשרמאןכלו
.)אירק"ס(םיחרי

Ï‰.ג"כפוניזאה(ירפס.סונייספסאלשותשאןבהיהסוטיט(.
ÏÂ.תאוחלשןכלו,ושעלשוערזידיבלופישדקמהתיבשימורידיבהתיההלבק
ושעםגשראיבדודתדוצמבו.)ותרובגה"דא"ח(א"שרהמ.וערזמהיהשעשרהסוטיט
ןמה"דאיקזמרהרות(ינועמשטוקליבראובמכו,םיתמהתייחתבןימאהאלורקיעברפכ
.)םודאה
ÏÊ.תארקנ,האיצוהלותלוספהתאתוחדלהלוכיהניאו,התאירבבןורסחשישןויכמ
ה"ד(ףסויץע.םיניכיצבתמגודכ,הנממםינטקשיירהשהתונטקםושמאלו,התוחפ
הניאותלכואשהזםשלע,הלקהירבתארקנש,ראיב)רמאשכה"ד(דודתדוצמבו.)יאמא
,'לקולקםחל'ארקנאוהןכלו,םירביאבעלבנהיהש,ןמבוניצמןכש,יערהאיצומ
םגשרשפאו,םהיעמבלקהשענםילכואםהשןמההיהש)דכזט(הבררבדמבבראובמכ
.ולכאמםשלעהלקהירבארקנךכלוםילקםירבדלכואשותיה
זמרו,איצומוניאוסינכמשותיהשםושמאוה,שותיידילעונממערפנה"בקהשהזו
וחומלסנכישותיהש,דועו.תומיורגפישןויזבבהנממאציודובכבוריעלסנכישול
.םיפסונםירואיבםירואיבטוקליבהארו.)םש(ףסויץע.אציאלו
ÏÁ.לארשיחצנ,םינש'זה"דתודגאישודיח(ל"רהמ.יובירובשישרפסמאוהעבשרפסמ
עבשוחומברקינשםיפסונםימעטםירואיבטוקליבהארו.ש"ייע,)ותרובגןיאה"דה"פ
.אקוודבוזהרוצבשנענשםעטלםינושםירואיבש"ייעו.םינש
ÏË.קופדללארשיואובישידכאוה,סנרוקהלוקמקותשישםימשמובביסשםעטה
.)אנלייעמה"ד(עדיוהיןב.םירוסיבקמנםאנושדציכואריו,וינפלסנרוקב
Ó.לעזמרלידכלזוגוארופיצלשלדוגבהיהש,ראיב)שותיאבה"דא"ח(א"שרהמה
ידבועשזמרהזו,'רתבאלרופיצהתאו')יוטתישארב(הברמאנשםירתבהןיבתירב
.םלועלומייקתילארשיוולכיםיבכוכ
Ó‡.ןמחפתוותואואיצוהשרחאלרורדרופיצכהיהשראיב)ואצמוה"ד(עדיוהיןבב
תויתואהךופיהברופצו,ףדיגוףריחש,הברהץורפהיהשיפלרופיצכהשענו.ריואה
רתויחפתךכרחאשונייה,הנשןבלזוגכהיהשאתיירבבאבומשהמו.ץורפאוה
.הנשןבלזוגכהשענו
Ó·.ידילע.א:התחשהיגוסינששישראיב)ה"פלארשיחצנו,תודגאישודיח(ל"רהמה
היהש[עשרהסוטיטלשוחומבתיחשמורקנמהיהששותיהו.הציצקידילע.ב.הכמ
רמאןכלו.וללההתחשההתוחוכינשתאולויה,]לבחמותיחשמתניחבבאוהףא
ךחצמו')דחמהיעשי(רמאנשומכו[השקאוהתשוחנהעבטש,תשוחנלשויפהיהש
,דואמטרסמודחאוהש,לזרבלשויהוינרופיצו.השקהכמלשחכובהיהו,]'השוחנ
תוערהויתונוכתלזמרךכבשישראיב)ואצמוה"ד(עדיוהיןבבו.הציצקלשחכובהיהו
,שחנתפילקבקבדהיהשונייהו,'ת''שחנ'תויתואאוהתשחנןכש,סוטיטלש
סוטיטהיהש,'רזבל'תויתואאוה'לזרב'ו.'ת'אירטמיגבאיהש'ןיעער'תפילקבו
.םיזמרדועש"ייעו.וזהניחבב



ןיטיגישימחקרפןיקזינה :ונ

תאאכלמואליאדתאאכלמארביא
ןונבלהו)אביתכדךדיבםילשוריארסמימאל
היהו)ב'יתכדךלמאלארידאןיאולופירידאב
ק"מהיבאלאןונבלןיאו'וגוונממורידא
תרמאקדוןונבלהוהזהבוטהרהה)גרמאנש
דעיאבגלתיתאקאליאמאאנאאכלמיא
הילרמאןניקבשאלןבתיאדינוירבאנדיאה
אלהילעךורכןוקרדושבדלשתיבחוליא
קיתשיאןוקרדליבשבתיבחהתאןירבושויה
אביקעיבראמיתיאוףסויברהילעירק
היליעביאלכסיםתעדורוחאםימכחבישמ)ד
הילןנילקשואתבצןנילקשהילרמימל
הלןניקבשאתיבחוהילןנילטקוןוקרדל

]אוהנהירמאורסיקהילתימדםוקהילרמאימורמהילעאקתסירפאתאיכהדא
אנירחאלאמייסמלאעבינאסמדחםייסהוהאשירבךביתואלימורדיבישח
רעטצתאלהילרמאיאהיאמרמאקפנאלךדיאלאפלשמלאעבלייעאל
היתנקתיאמאלאםצעןשדתהבוטהעומש)הביתכדךלאיתאהבוטהעומש
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רוצומיהלאיארמאו)זעשרהסוטיטלהירדשלזא.אתרופאתרופהיעימחוורדדע
ודיבהנוזשפתהשעהמהלעמיפלכףדיגוףריחשעשרהסוטיטהזובויסח
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aַaַַהְולֶזְרlְנָבBןaְַאcִרי

]דל,יהיעשי[:לtBִי
nֶpeִמBריcִַאהָיָהְו)ב
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לשונידהמ-יאַמaְ,אָרְבbַאeהַהdcְיֵניcִ,סוטיטתאסולקנוא
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Ó„.רזפלעשרהסוטיטהויצעודמתושקהלןיאש,בתכ)אצישהמוה"ד(דודתדוצמב
לשםהיהלא'רמאומצעאוהאלהו,ה"בקהוהאצמיאללוכיבכשידכב,םיבורפאתא
תייחתבושפנהתראשהבןימאהאלעשרהסוטיטשםושמ,'םימבאלאותרובגןיאולא
ג"דב"ח(םלועלריאמהלבא.התימרחאלןיידןיאוןידןיאו"חשרובסהיהו,םיתמה
והופרשישותומםדוקהויצשהיההטושעשרהסוטיטיכו,השקה)יתעדלםנמאה"ד
ןימאמהיהםאירהו,ושינעהלה"בקהונאצמיאלשידכםימיהעבשלעורפאורזפיו
רקיעירהו,ורפארוזיפוופוגתפירשולליעותהמ,התימהרחאלשןידושפנהתראשהב
אוהשרחאמףוגהשנועמששחהמשפנהתראשהבןימאמוניאםאו,שפנלאוהשנועה
.תמוםמודלטומ
םילוכיהמשנוףוג,יברלסונינוטנאולרמא,).אצ(ןירדהנסבורמאשהמיפלעראיבו
ינירהינממהשריפשםוימו,האטחהמשנרמואףוג,דציכ,ןידהןמםמצעתארוטפל
תחרופינירהונממיתשריפשםוימו,אטחףוגתרמואהמשנו,רבקבםמודןבאכלטומ
םדורשבךלמל,המודרבדההמללשמךללושמאיברולרמאו,רופיצכריואב
רגיחדחאםירמושינשובבישוהו,םיאנתוריפובהיהו,האנסדרפולהיהש
אב,סדרפבהאורינאםיאנתוריפאמוסלרגיחולרמא,ויניעבאמוסדחאו,וילגרב
רמא,תוריפהןכיהםתואלאשוךלמהאבםימיל,םלכאנותוריפהמףוטקנוינביכרהו

ולרמאאמוסהו,תוריפהתאףוטקלידכםהבךלהלםילגרילשיםולכרגיחהול
םתואןדואמוסיבגלערגיחהתאביכרה,השעהמ,תוארלםיניעילשיםולכ
נםילהת(רמאנש,דחאכםתואןדוףוגבהסינכמוהמשנהתאאיבמה"בקהךכ,דחאכ
,המשנהוז'לעמםימשהלאארקי','ומעןידלץראהלאולעמםימשהלאארקי')ד
ורפאתארזיפשןויכמשרבסעשרהסוטיטהזיפלו.ףוגההז'ומעןידלץראהלאו'
יאדבלהמשנהתאו,המשנהםאיכראשיתאלבושופוגתאדביאוםימיהעבשב
התיהותועטםנמא.ל"נהארמגבראובמכוףוגהףוריצבהאטחירהיכשינעהלרשפא
ורפאתארזיפשרחאוליפאו,ונממרתסנשרבדןיאו,הילסינאאלזרלכה"בקהש
ותואשינעיו,םדוקמכםלשותואהשעיוורפאתאה"בקהאצמיםימיהעבשלכב
.דחיותמשנתאו
Ó‰.סותה.א:שארהשענלארשילרצימהלכשרבדהםעטבורמאנםיברםירואיב'
וינבתארסמהליפשהמואידיבורמאיאלשידכבאוהשוראיב)אלשה"ד:גיהגיגח(
ה"דתודגאישודיח(ל"רהמה.ב.]לארשילרצימשינפלדועךלמלהשענןכלשובתכו[
ומכו,םתגרדמבםינוילעםהלארשישינפמשראיב)היקסאה"דה"פלארשיחצנו,רמאו
לארשילרצימאוהרשאכןכל,'ץראהלכלעןוילע'הךנתנו')אחכםירבד(רמאנש
םהירהש,דחיבםהתוושתורציתשלכש,שארומצעבהשענ,שארתניחבבםהש
לארשילתורצהשועשידילעשןויכמאוהשראיב)לכה"ד(בקעיןויעב.ג.וזלוזתורצ
ורכשולןתונךכיפל,הירבלכרכשחפקמה"בקהןיאו,הבושתברוזחלםהלםרוג
'שאר'תויתואבטלוששןויכש,ראיב)לכה"ד(עדיוהיןבב.ד.שארלהשענוז"הועב
ראשיםאש,אבוה)לכה"ד(ינושרגהטוקליב.ה.שארלהשענךכל,לארשיםשךותבש
,לארשיבהילכו"חהשעיאלהץופחירשאלכתושעלהריחבהלארשילרצימהידיב
ץופחירשאלכלא'הדיבךלמבל'וב)אאכילשמ(רמאנששארלה"בקהוהשועךכלו
.ךכלכלארשילערהלהצריאלשהריחבהחכתאונממה"בקהלטונזאו,'ונטי




