
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְבלםיִחָס.

הָמeרzְדָחֶאְוהָאֵמְטהָמeרzְדָחֶא.qָCַהדָחֶאְו
.אLְָמeחְדאLְָמeחְוLֶמBחםLַlְֵמ.הָרBהְט
םLַlְֵמהcִָמיִפְל,םLַlְֵמאeהe,kְLֶהְלאָיְעaַיִא
אָרwָיִעֵמְדאָכיֵהלkָ.םLַlְֵמםיִמָדיִפְלBא
LְַרַאאָיְוaְזהָעeסְבִלְויֵזBףLָזאָיְוeאָל,אָז
zִיaָָליֵעC,cְַוcַיאkִיִעֵמְדwְָמאָרLַlֵיִפְלם
cָםיִמ,°cְִמעַרָגאָלbַןָלְז,cִא)אןַנְתkַָהלbַןיִנָלְז
,Cָליֵעaָיzִיkִ;הָלֵזbְַהתַעkִLְןיִמLַlְְמ
cְיִעֵמwָאָרLַזאָיְוeסְבִלְואָזBףLְָרַאאָיְוaְהָע,
אָויִרbְלַכֲאאָויִרbְל"אcְ,םLַlְֵמהcִָמיִפְל.יאַמ
אָזeזaְ,םLַlְֵמםיִמָדיִפְלאָמְליִדBא;םLַlְֵמ
,םיִרָמBzְלםlֵיLְִותBרָגBרbְלַכָא)ב,עַמLְאzָףֵסBיבַררַמָא.םLַlְֵמאָזeזaְלַכֲא
zָויָלָעאֹבaְתַרְמָאיִא.הָכָרaִLְִמיִפְלאָמָלcְָמהLַlֵטְמַא,םeיִכָהְלzָאֹב
םיִרָמְתִדאָויִרbְביֵהָיאָקְואָזeזאָיְוcְLָתBרָגBרְגִדאָויִרbְליֵכָאcְ,הָכָרaְויָלָע
cְLְָרַאאָיְוaְֶא;הָעlְָמםיִמָדיִפְלתַרְמָאיִאאLַlֵַא,םnַיאzָויָלָעאֹבaְהָכָר,
aְזeלַכֲאאָזaְזeְמאָקאָזLַlֵַארַמָא.םaַiֵעְל,יBְמםיִמָדיִפְלםָלLַlֵַאְו,םnַיא
zָויָלָעאֹבaְהָכָר,cַיִדיִמלַכֲאcְיֵלֲעץיֵפָקאָלdיֵניִבְזd,ְמאָקְוLַlֵיִדיִמם
cְיֵלֲעץיֵפָקdיֵניִבְזd.zְאָה,ןַנBלֵכzְרeץֵמָחתַמaְחַסֶפ,aְLBְמגֵגLַlֵןֶרֶקם
םיִמָדיִפְלתַרְמָאיִאאlֶָא;ריLַtִ,םLַlְֵמהcִָמיִפְלאָמָלaִLְתַרְמָאיִא.LֶמBחָו
רַמָאcְ,איִהיִליִלbְַהיֵסBייaִַריpִַמאָה,ןיִא.אeהםיִמcָרaַחַסֶפaְץֵמָח,םLַlְֵמ
ןיִמeלzַLְַהןִמרeטtָדיִזֵמaְ,אָפיֵסאָמיֵאיִכָהיִא.הָאָנֲהaַרezָמחַסֶפaְץֵמָח)ג
eִמcְַריִא.םיִצֵעיֵמaִייBַהיֵסbְַא,יִליִלnַיאtָטeַהןִמרzַLְלeןיִמeִמcְםיִצֵעיֵמ.
הBNֶעהָיָההָנwַָהןaֶאָיְנeחְניaִַר)ה,אָיְנַתcְ.)דהָנwַָהןaֶאָיְנeחְניaִַרdkְָלרַבָס
ץֵמָחתַמeרzְלֵכBאָהב)ו.יֵאpַָתe'.kְכְוןיִמeלLְַתְלתkְLַaָםיִרkִteַהםBיתֶא
aְחַסֶפ,tָטeַהןִמרzַLְלeןיִמeִמcְםיִצֵעיֵמ.cִַריֵרְבaִי'ר.אָביִקֲעיBןָנָחaֶנןeיִר
.BaָdלLֶיהָאָנֲההַמיִכְו,יִרeנןaֶןָנָחBייaִַרְלאָביִקֲעיaִַרBלרַמָא.ביiֵַחְמ
רָאaִLְהָאֵמְטהָמeרzְלֵכBאְלLֵיהָאָנֲההַמe,ע"רְליִרeנןaֶןָנָחBייaִַרBלרַמָא
kָמְילBַהתMָהָנ,LֶnְLַlֵלרַמָא.םB,Gְרַמָאםִא.אzָaִרְתeהָאֵמְטהָמaִLְרָא
;הָקqַָהרzֵיֶהaָdוLGֶיג,הָליִכֲארzֵיֶהBaָdלןיֵאLֶיtִלַעףַאLֶ,הָנMַָהתBמְי
zֹרַמאaָהֶז,LֶלןיֵאBaָdGיֶהאzְֵוהָליִכֲארGיֶהאzֵַהרqָהָמְלאָה)ז.הָק
הָליִכֲארzֵיֶהאBaָdGלןיֵאLֶ,הָאְמְטLֶpִםיִבָנֲעַוםיִתzeתַמeרְתִל,הֶמBדהֶז
תַמeרLzְיִרְפַמלָבֲא;הָציִמְחֶהְוהָמeרLzְיִרְפַמaְא"דב.הָקqַָהרzֵיֶהאGְו
רָבcָ,)ח'Lֶדwַֹהתֶאןֵהkַֹלןַתָנְו')א,Cָדיִאאָיְנzַ.הBLָדְקdָניֵאלkַֹהיֵרְבcִ,ץֵמָח
םיִמeלzַLְַהןִמרeטLֶtָ,חַסֶפaְץֵמָחתַמeרzְלֵכBאְלטָרL;tְֶדֹקתBיְהִליeאָרָה
eִמcְםיִצֵעיֵמ.cִרֶזֶעיִלֱא'ריֵרְבaֶַרְו.בֹקֲעַיןaִַחרָזָעְלֶאיqַָחְמאָמiֵלרַמָא.ביB
אָמqַָחא"רBלרַמָא.BaָdלLֶיהָאָנֲההַמיִכְו,אָמqַָחא"רְלבֹקֲעַיןaֶא"ר
תBמְירָאaִLְהָאֵמְטהָמeרzְלֵכBאְלBלLֶיהָאָנֲההַמיִכְו,בֹקֲעַיןaֶא"רְל
,הָנMַָהתBמְירָאaִLְהָאֵמְטהָמeרְתzָaְִרַמָאםִא.אB,Gלרַמָא.םLֶnְLַlֵ,הָנMַָה
LֶלַעףַאtִיLֶלןיֵאBaָdיֶהzֵֶי,הָליִכֲארLלBaָdיֶהzֵַהרqָהָק;zֹרַמאaָזB,
LֶלןיֵאBaָdGיֶהאzְֵוהָליִכֲארGיֶהאzֵַהרqָלרַמָא.הָקB,ףַאaָזBֶיLלBaָd
.BליLְִבzַתַחdzַָקיqִַמBאaBְלkַיֵנְפִלdָציִרְמ)ט,ןֵהkַֹההָצָרםִאLֶ;הָקqַָהרzֵיֶה

רַמָא

,הiִָתkִLְהָכיִס):ועףcַ(אָמBיְדאָרְתaָקֶרֶפaְ'יִרְמָאqָC.cְַהדָחֶאְו'מג
eLְִתiָהaִאָכָהְו,הָליִכֲאלַלְכkְביִת'kִֶדֹקלַכאֹייLaִLְהָגָג'.cְיִאle

םLַlְֵמBניֵא,הָמeרzְאיִהLֶעַדָיאcְGגֵגleaְLBיִפֲא,רָהpַָלdָכיִלLְִהְוdָלָזְג
יkִ')ב"עןnַָקְל(רַמרַמָאcְ,אָמְלָעcְןיelִחקיfִַמרָאkִLְןֶרֶקאlֶָא,LֶמBח
.אLְָמeחLֶמBחְו:קיfִַמְלטָרtְ'לַכאֹי
LֶַהzַLְלeֲעַנןיִמNִןיzְרeרַזָחםִאְו,הָמ
רֵזBח,ןLBאִרLֶמBחBתBאגֵגaְLBלַכָאְו
eְמLַlֵחםeְמLBיִא:ויָלָעaַהְלאָיְעe.
kֵןָויcְַגaֵיzְרeהָמaְLBאָנָמֲחַרדיֵפָק,גֵג
ביִתְכִדkְ,תBעָמאGְותBריtֵיֵמeלzַLְַא
הcִָמיִפְל,'LֶדwBַהתֶאןֵהkַֹלןַתָנְו'
ןָלְזַגaְ.םLַlְֵמםיִמָדיִפְלBאםLַlְֵמ
cְחelִןי,LBאגֵגBןֵכְו,דיִזֵמbַןָלְז
cִרְתeיִאאָלדיִזֵמהָמaַןָלאָיְע,kֵןָוי
cְַאאָנָמֲחַרדיֵפָקאָלzַLְלeןיִמcִהְדיe,
cְָי')ירַמָאLִַרְל)כ'ביaBיִפֲאתleLָהֶו
kֶיִפֲאַוףֶסleסeaִַו,ןיcַםיִמָדיִפְליא
,ןָלאָיְעaַיִאגֵגLBהָמeרְתaִלָבֲא;םLַlְֵמ
:תBריtֵםLַlְֵלהָרzBַההָדיtְִקִהְוליִאBה
kָיִעֵמְדאָכיֵהלwָאָר.kְLֶָלָכֲאdאָיְוַה
LַָהאָיְוCbְז'דאָויִרeַהְו,יֵזLְzָא
kְLֶnְLַlֵםLָזאָיְוeתְואָזeיִמאָל,אָלaַאָיְע
תַליִכֲאdיֵלרkַtַיִאcְיnֵַניִהְנ.ןָל
zְרeהָמaְַתLְלeִמיֵמcָהיִמ,הeמָמBאָנ
עַרָגאָלְו,אeהאָנBמָמלַכֲאcַןֵהֹכְד
ןיִבbBןיִניcַiַָהLֶןיelִחְדאָנBמָמרָאMְִמ
)האָרְקiִַו(ביִתְכִדkְ,הָליֵזbְתַעnֶpekִLְִמ
.םLַlְֵמאָויִרbְ:)ללַזLֶbָהָמkְ,'לָזbָרLֲֶא'
אָמְליִדBא:יֵפְטאLְzַָהאָיְוcְLָג"עאְו
הָדיtְִקִהcְג"עאcְ.םLַlְֵמםיִמָדיִפְל
הָדיtְִקִהאG,תBריtֵםLַlְֵלהָרzBַה
,ןיִמeלzַLְרָאkִLְםיִמcַָהיִפְלאlֶָא
eהַמMֶiְLַlְֵיםLַlֵםaְריֵפBת:bְרBרָגBת.
zְֵבְיםיִנֵאLִםי:zְֲח.םיִרָמLeןיִב
לַכָא:םיeaִרְמןֶהיֵמְדeםיִנֵאzְִמ
bְרBרָגBת.cִרְתeהָמLBאָניִבְז:גֵג.
רeטtָדיִזֵמaְאָפיֵסאָמיֵא:םיִחְקBל
יִליִלbְַהיֵסBי'ריִאְוןיִמeלzַLְַהןִמ
,ןָנaַָראָמָלaִLְתַרְמָאיִא.רeטtָיאnַַא
הcִָמיִפְלcִםMeִמאLָיֵרְדאָמְעַטְו
ןָלְזbַרָאkִLְאlֶָאBניֵאcְאָפיֵס,םLַlְֵמ
cְִמLַlֵעָמםBתeםיִמָדיִפְל,tָטeןִמר
םיִמcָרaַואָלחַסֶפaְץֵמָחcְ,ןיִמeלzַLְַה
יִליִלbְַהיֵסBי'רתַרְמָאיִאאlֶָא;אeה
eרַבcָהםיִמeַא,אnַיאtָטeר:kְַרaִי
ביiֵַחְתnִַהרַמָאcְ.הָנwַָהןaֶאָיְנeחְנ
kָתֵרtָטeַהןִמרzַLְלeףיֵלָיְו,ןיִמ
ןיcִַהאeהְו,)מ'ןBסָא''ןBסָא'ֵמאָמְעַט
לֵכBאןBגkְםִיַמLָתַתיִמביiֵַחְתִמְל
zְרeיִנְתַמְדאָפיֵסְו,דיִזֵמהָמ'aְדיִזֵה
aַzְרeְוהָמGאaֶץֵמָח,eטָפeִמרMeם
דיִזֵמaְ'יִעְמLְיַלcְאeהןיִדְבe.הָתיִמ
cִרְתeאָמְלָעְדהָמcְץֵמָחואָלaְחַסֶפ
cְטָפeִמרzַLְלeִמןיִמMeהָתיִמם,eִמMeיֵרםLָיִמטַקְנאlְאָתaְץֵמָחaְחַסֶפ,cְַאLְמeןַניִעcְְדאָכיֵהLָגַגaִLְzֵַחםֶהיiָבי,cְץֵמָחaַרcָהםיִמeא.
ביiַַחיִאאָה,םLַlְֵמיאnַַא,ץֵמָחaֶדיִזֵהְוהָמeרaַzְגַגLָיִאְו;אkָיִאLֶמBחיאַמ,הָמeרaַzְדיִזֵהְוץֵמָחaֶגַגLָיִאcְ,ןֶהיaִLְzֵגַגcְLָאLָיֵרcְגֵגLBְו
םMeִמdיֵלרַטָפְדאָהְו,ץֵמָחaֶדיִזֵהיִאcְ;תֵרkָיkִםִיַמLָיֵדיaִהָתיִמcְ,רeטtָץֵמָחaֶגַגleLָיִפֲאהָמeרaַzְדיִזֵהcְןַניִעeמLְַאאָפיֵסְו.תֵרdkָיֵל
kָהתֵרeיֵלרַטָפְדאd,ַלLְיִעְמ'kelָdיִנְתַמ'aְחץֵמָחelִןיLֶריֵבֲחלB,יֵנְתיִנְוLBַחגֵגiָביeדיִזֵמtָטeִמרMeםkָתֵר:kְַתpִָמיִפְל.יֵאcָאהBיִפְל
ןֵהkַֹל.BלLֶיהָאָנֲההַמe:הָאָנֲהaַרeסָאיֵרֲה,הֶזBדיִסְפִההָמaָd,eןֵהkַֹל.BלLֶיהָאָנֲההַמ:דיִזֵמןיaֵגֵגLBןיaֵ.ןיִמeלzַLְִמרeטtָ:םיִמָד
aִרְתeהָאֵמְטהָמ,Lֶסֲאeהָרaַַלהָליִכֲאkָֹלָכֲאיִאְו,ןֵהdרָזLBְמגֵגLַlֵחָוןֶרֶקםBֶמL,cְיֵלkָןאַמְלאcִַאגיִלְפqְאָמָתcִדָחֶאליֵעְלןַנְתzְרeהָמ
יִנֲאַו')חירaְָדaַnִ(ביִתְכcִ.הָקqַָהרzֵיֶה:אeהםיִמcָרaַואָלcְבbַלַעףַאְו,םLַlְֵמהcִָמיִפְלcִםMeִמאָמְעַטְו,הָאֵמְטהָמeרzְדָחֶאְוהָרBהְט
םיִתzeתַמeרzְ:)נהָקqַָהְלהֶיְהEzְִלביִתְכe,הָאֵמְטתַחַאְוהָרBהְטתַחַא,עָמaַnַLְתBמeרzְיLְzֵ,'יָתBמeרzְתֶרֶמLְִמתֶאEְליzִַתָנהpִֵה
רeטdtָָלְכBאָהרָזdcְיֵלאָריִבְסיnֵַנאeהַהְבe,הָלzַwָםMeִמ):כףcַ(ק"פaְןַניִרְמָאְדkִ,אָליnֵַנףlֵַזְלe,הָקqַָהְלןיִיeאְרןָניֵאְוןֵההֶקLְַמ.םיִבָנֲעַו
.הָציִמְחֶהְוהָמeרLzְיִרְפִהaְ:הLְָדָקcְחַסֶפaְץֵמָחתַמeרzְתַחLְkַַמcְ.א"דב:םLַlְֵמהcִָמיִפְלרַבָסָקcְ,ביiֵַחְמיִרeנןaֶןָנָחBייaִַרְו;םlְLַlִֵמ
,יִליִלbְַהיֵסBייaִַרְלleיִפֲא.לkַֹהיֵרְבe:cִציִמְחֶהLֶםיhִִחןBגkְ,חַסֶפaְ.ץֵמָחתַמeרLzְיִרְפַמלָבֲא:חַסtֶַהםֶדBקץֵמָחLָdיִרְפִהְלןיcִַהאeהְו
cְLָץֵמָחיֵרaְחַסֶפaַיֵלאָיְזַחְוהָאָנֲהdַהְלqָָניֵא:הָקdדְקBLָה.eַקְלnֵָרָפְמןLאָמְעַטaְLִיֵהְליLְְעַמzִַהתֶא':)סןיwֶֹדL'.ַמLְַהתֶאעַמwֶֹדLLֶלַכָא,
LֶדֹקםLֵןיֵאןָתָמְגceםLֶkְLֶnְLַlֵ.חַסֶפaְץֵמָחתַמeרzְלֵכBאְלטָרtְ:ויָלָעלָחLֶדֹקםLֵאֵהְיןָתָמְגceםLֶkְLֶiְLַlֵ,הָיָהLֶדֹקתBיְהִליeאָראָמְלַא
:םיִמָדBלןיֵאְוליִאBהםiְLַlֵהַמeהיִמ,הLָָרְדאָהCָלתיֵלcְיnֵַניִהְנ.Bדיִסְפִההָמaָd,eןֵהkַֹל.BלLֶיהָאָנֲההַמיִכְו:ויָלָעלָח

רַמָא

cָאָרָהרָבeיְהִליBקתBֶדLtְאְלטָרBלֵכzְרeץֵמָחתַמ.tֵַה,'יtָסeק
כ"אְו,לַכָאBLֶמLkְֶדBקתBיְהִליeאָרָהרָבָדBלןLֶiִzֵעַמLְַמ

יeאָרBניֵאחַסֶפaְץֵמָחְו,LֶדBקתBיְהִליeאָרָהרָבcָןַניֵעaָלַכָאMֶהַמ
.BLדָקןיֵאה"ד,ץֵמָח)א(Lיִרְפַמלָבֲא,ליֵעְלאָיְנַתְדL,kִֶדBקתBיְהִל

אָכָהרeטtָןָיְנִעלָכְבcִג"עא°
תַעdLְָלהָיָהLֶ'יִפֲא,ןיִמeלzַLְִמ
ה"דְלִדאָהאָמְקBמ)עןnַָקְלe,רkBLֶַה
תַעdLְָלהָיָהאeLֶHניְיַהBLדָקןיֵא
יֵסBייaִַרְלeניְיַה,ת"ררֵמBא.רkBLֶַה
אָריִבְסeליִאBה,י"בארְללָבֲא;יִליִלbְַה
leיִפֲא,הָאָנֲהaַרeסָאחַסֶפaְץֵמָחdcְיֵל
תBיְהִליeאָרןיֵארkBLֶַהתַעdLְָלהָיָה
רַמָאָקecְניְיַהְו.הָניִתְנןאkָןיֵאL,cְֶדBק
,BaָdלLֶיהָאָנֲההַמי"בארdיֵל
kְלBה,רַמBלןיֵאְוליִאBהָאָנֲהaָd,תיִא

:תיLִיֵרָפְדkִ,אָרwְִמיֵטeעַמְלdיֵל
ןיֵאְו
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :בל

אָביִקֲעיaִַרְובֹקֲעַיןaֶרֶזֶעיִלֱאיaִַר,יaַiֵַארַמָא
ץֵמָחeהְלאָריִבְסeהkelְיִרeנןaֶןָנָחBי'רְו
aְסָאחַסֶפeרaַהָאָנֲה,eאָהְבtְיִגיִל,cְַרaִי
ןָנָחBייaִַרְו,םLַlְֵמםיִמָדיִפְלארַבָסאָביִקֲע
aֶנןeִמיִפְלרַבָסיִרcְָמהLַlֵם.tְLִהַמ.אָטיe
אָביִקֲעיaִַרkְיnֵַניִרeנןaֶןָנָחBייaִַר,אָמיֵתְד
םָתָהְו,םLַlְֵמםיִמָדיִפְלרַמָאd,cְיֵלאָריִבְס
dָלרַבָסcְםMeִמ,ביiֵַחְמאָקcְאָמְעַטeניְיַה
kְַרaִייBַהיֵסbְיִליִל,cְץֵמָח)ארַמָאaְמחַסֶפezָר
aַַניִכָהאָמיֵאְו.ל"מק.הָאָנֲהnֵםִא.יkְֵהַנ,ןcַר
יִכיֵהיkִאָביִקֲעיaִַרְליִרeנןaֶןָנָחBייaִַרdיֵל
ןaֶרֶזֶעיִלֱא'רְלאָמqַָחרָזָעְלֶאיaִַרdיֵלרcְַהַמְד
,הָמeרzְתִיַזkְלֵכBאָהב)ב,ןָנaַָרeנzָ:בֹקֲעַי
דַע,רֵמBאלeאLָאaַָא.LֶמBחָוןֶרֶקםLַlְֵמ
LֶiְאֵהaBLָהֶוtְרeַתְדט"מ.הָטpַָקאnָרַמָא.א
הָליִכֲאַו,'הָגָגLaִLְֶדֹקלַכאֹייLkִיִאְו')אאָרְק
aִַאְו.תִיַזְכaָאLָאeאָרְקרַמָא.אָמְעַטיאַמל
.הָטeרtְהֶוMִָמתBחtָהָניִתְנןיֵאְו,'ןַתָנְו')א
טָרtְ)גאeהַה.'לַכאֹי'ביִתkְאָהיnֵַנCָדיִאְו
.'ןַתָנְו'ביִתְכָהאnַָקאpַָתְו.אָתֲאַדאeהקיfִַמְל
LֶדֹקתBיְהִליeאָרָהרָבָדְלdיֵליֵעaָיִמאeהַה
)tְאְלטָרBלֵכzְרeץֵמָחתַמaְר"ת:)]אחַסֶפ,
תֶאםLַlְֵמ,תִיַזkְִמתBחtָהָמeרzְלֵכBאָה)ד
יִא,יֵמָדיִכיֵה.LֶמBחַהתֶאםLַlְֵמBניֵאְוןֶרwֶַה
;םLַlֵיִלאָליnֵַנןֶרֶק,הָטeרtְהֶוdLָיaָתיֵלְד
.םLַlֵיִליnֵַנLֶמBח,הָטeרtְהֶוaָdLָתיִאְדיִאְו
,יִכָהleיִפֲאַו,הָטeרtְהֶוaָdLָתיִאcְםָלBעְל
kֵןָויcְתיֵלaָיdkְְמ,תִיַזLַlֵַהתֶאםwֶניֵאְוןֶרB
בַרdcְיnֵַקןָנaַָרָהeרְמַא.LֶמBחַהתֶאםLַlְֵמ
tָtָאָה,אcְאָלkְַאaָאLָאeל;cְיִאkְַאaָא
Lָאeרַמָאָה,לkֵןָויLֶiֶLaָdLָהֶוtְרeג"עאהָט
cְתיֵלaָיdkְהְלרַמָא.תִיַזeבַרtָtָיִפֲא,אle
zֵַאאָמיaָאLָאeַא,לaָאLָאeלzְַרzֵיaָיֵע.eיִמ
aַָאיֵעaָאLָאeלzְַרzֵאָהְו,יzְַא,)הןַנaָא
LָאeאלBתֶא,רֵמLֶiֶLaBLָהֶוtְרeַחהָטiָבי
aְַתLְלeתֶא,ןיִמLֶןיֵאaBLָהֶוtְרeניֵאהָטB
הֶוeLָרְמָאאB,Gלeרְמָא.ןיִמeלLְַתaְביiַָח
tְרeֶאהָטlָהָליִעְמןַיְנִעְלאaִלָבֲא,דַבְל
םִאְו.תִיַזaBkְאֵהLֶiְדַעביiַָחBניֵאהָמeרְתִל
.אָתְבeיd.zְיֵליֵעaָיִמתִיַזLֶiֶLaBkְןָויkֵ,אָתיִא
הָאְטָחְו')ב,אָיְנַתd.cְיaֵרַדֲהאtָtָבַרףַאְו
aִLְהָגָג',tְֲהַו.דיִזֵמְלטָרGהןיִדאeא,eהַמ
MְְצִמרָאBת,Lִֶחiֵביaָןֵהkָתֵר,tBרֵטaָתֶאןֶה
ןיִדBניֵא,תֵרaָdkָןיֵאLֶ,הָליִעְמ;דיִזnֵַה
Lֶtַָהתֶארַטnֵדיִז.Gְרַמָאםִא,אzָaִLְרָא
רַמאzֹ;הָתיִמןֶהaָביiִֵחאGןLֶkֵ,תBְצִמ
aִהָליִעְמLִֶחiֵביaָdל"ת.הָתיִמ'aִLְהָגָג',
tְיֵלרַמָאְו.דיִזֵמְלטָרdןָמְחַנבַרaַקָחְצִיר
אָמיlִַאאָרwָיִעֵמאzַpָיאַה,ןיִבָארaַאיiִָחבַרְל

zְָרַמָאםִא,אG,רַמָאָקיִכָה,dיֵלרַמָאְו.הָתיִמdיֵלאָמיlִַאףBסְבִלְו,תֵרdkָיֵל
aִLְְצִמרָאBת,LֶkֵןGִחאiֵביaָהָתיִמןֶהaְחָפBִמתkְתִיַז;zֹרַמאaִהָליִעְמLִֶחiֵבי
aָdהָתיִמaְחָפBִמתkְיֵלרַמָאְו.תִיַזd,ו(zָנeַחcְַעzְELְֶחַנֵהzָתֶאcְַעzִרַמָאְו.י
רַמָאdcְיֵלzְָעַמLְןאַמ.אbְָרַנdיeaֵדLָתLֵLֶבַרְוהaַָרcְ,אָתeחיִניאַמ,dיֵל
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ןיִמeלLְַתaְ]בביiַַחיִאcְג"עא.יִרeנןaֶןָנָחBי'רְואָביִקֲע'ריaַiֵַארַמָא
ןaֶןָנָחBי'רְואָביִקֲעיaִַר.יִגיִלtְאָהְבe:םיִמָדBלןיֵאdcְיֵלאָריִבְס
,אָביִקֲעיaִַרְלןָנָחBי'רdיֵלרcְַהיַנ,רezָמdיֵלאָריִבְסcִ.ןkֵםִא:יִרeנ
הָנMַָהתBמְירָאaִLְ.הָמeרzְתִיַזkְ:הָקqַָהרzֵיֶהBלLֶיהֶזָלףַא

ןֵהkֹלLֶהָמeרzְ.קיfִַמְלטָרtְ:יֵאָק
,LֶמBחםLַlְֵמBניֵאLֶ,גֵגleaְLBיִפֲא
אeהַה:ןיelִחקיfִַמרָאkִLְןֶרֶקאlֶָא
.LֶדֹקתBיְהִליeאָרָהרָבdcָיֵליֵעaָיִמ
:CיִרְטְצִאאָפיֵסםMeִמאָרְקdיelֵכְו
cְתיִאaָdLָהֶוtְרeיֵלְו.הָטkָאkְתִיַז,
kְגBןLְתַנaַvBתֶר:kֵןָויcְתיֵלaָd
kְכתִיַזe'.cַהָליִכֲאkְאָביִתaָd:
.אtָtָבַרdcְיnֵַקןָנaַָרָהeרְמַא
]zַבַריֵדיִמְלtָtָא[cְִקcְקeִמlִaָן
אָדְפָקcְאָתיִנְתַמאָהcְ,ויָנָפְלeרְמָאְו
ןַניִעְמLָאָהcְ,לeאLָאaַָאkְאָלcְתִיַזkְַא
:תִיַזkְַאאָלְוהָטeרtְַאדיֵפָקdcְיֵל
zְַרzֵיaָיֵע.LֶiְאֵהaBkְתִיַז,cְאָה
ויָמָדaְאֵהLֶiְְו,dיaֵאָביִתkְהָליִכֲא
tְרeהָט,cְאָהkְַח:'ןַתָנְו'ביִתiָבי
aְַתLְלeַא.ןיִמzְרeתַמLBןֶרֶקְו,יֵאָקגֵג
הֶנֱהֶנaְ.הָליִעְמןַיְנִעְל:רַמָאָקLֶמBחְו
ביִתkְאָלםָתָהBdַ,cְבcֵLbְָקֶהֵמ
LaBֶיleיִפֲא,הָמeרְתִללָבֲא;הָליִכֲא
Lָהֶוtְרeַחןיֵא,הָטiָחביBֶמLדַע
LֶiְאֵהaBkְִמ.תִיַזkְַאְללָלaָאLָאeל
אָתיִאםִאcְ;תִיַזkְאkָיֵלcְג"עא
cְְרַתzֵיaָיֵע,eֶיְבLaBkְַאיֵאָקתִיַזaָא
Lָאeרַמָאָקְו,לcְג"עאcְתיִאaֵיdkְתִיַז
aָןַניֵעtְרeהְלהָוֲהיִכָה,הָטeרַמיֵמְל
kֵןָויcְֶיLaBkְַחתִיַזiָהָאְטָחְו':בי
aִLְהָגָג'.aְִקֶהְד'ָליִעְמcֵLkְֲהַו:ביִתGא
הָמְלe,ןaְָרwִָמרeטtָדיִזֵמcְ.אeהןיִד
.תֵרkָבeתkַָהןֶהaָביiִֵחLֶ:אָרְקיִל
kְגBםָדָובֶלֵחן:tָרַטaַָהתֶאןֶהnֵדיִז.
:ביִתkְ)ז'הָגָגLְ'תאhַָחיaֵַגcְ,ןaְָרwִָמ
Gִחאiֵביaָהָתיִמןֶה.aִיֵדיLָםִיַמ,
הָתיִמdָנBדְזלַעביiִֵחהָליִעְמלָבֲא
kְַקְלִדnָאָריִמֲחהָתיִמאָמְליִדְו,ן
:ןַניִסְרbָ.ןָמְחַנבַרdיֵלרַמָאְו:תֵרkִָמ
הָתיnִִמתֵרdkָיֵלאָמיlִַאאzַpָיאַה
ביiִֵחאLֶHהָליִעְמיֵנָתָקcְ.אָרwָיִעֵמ
aָdkֶָאתֵרlָכהָתיִמאe',אָמְלַאkָתֵר
.הָתיִמdיֵלאָמיlִַאףqBַבְלe:אָריִמֲח
cְיֵנָתָקzֹרַמאaִכהָליִעְמe':ַר.ל"אְוaִי
Cַהְו,dיֵלאָמיlִַאתֵרkָםָלBעְל,איiִָח
םִא,אG,רַמָאָקיִכָה'יִנְתַמְדאָפיֵס
ביiִֵחאGיֵרֲהLֶ,תBְצִמרָאzָaִLְְרַמָא
aָיִפֲאןֶהleהָתיִמaְחָפBִמתkְתִיַז,
zֹרַמאaִהָליִעְמLִֶחiֵביaָdהָתיִמאָהיִמ
aְחָפBִמתkְתִיַז.aְכelְהeרַמָאְו'ןַניִסְרָג
דַע'eכ'אtָtָבַרdיֵלףיִקְתַמd','eיֵל
אָהcְ,אkָיִא.אָתeחיִניאַמd:eיaֵרַדֲה
יאַהaְאbְָרַנdיeaֵדLָתLֵLֶבַרְוהaַָר
zֵריeאָצcְתיִציֵרָת,eְקַמLeיִכיֵה,יִכָה
ביiֵַחְמתִיַזkְִמתBחtַָאאpַָתcְןַניִרְמָא
הָליִעְמרַמָאdcְיֵלzְָעַמLְןאַמ:הָתיִמ
הָמeרzְִמCָחְרkָלַעְו.יaִַרהָתיִמdָנBדְז
bָָלרַמdkְְרָפְמִדLִןָויֵכְו,ןַניcְִמzְרeהָמ
bַָמאָל,רַמLְkַחaָdֶאהָתיִמlָאaִתִיַזְכ
kִרְתeהָמ.cִרְתeהָמ,bַaֵהָתיִמיkְביִת
aָdהָליִכֲא,cְרְתִדהָתיִמeאָקְפָנהָמ
)ח'LֶדֹקלַכאֹיאGרָזלָכְו'Cיִמְסcִִמןָל

bַaֵי'eתֵמeבBkִַחְייlְלeהe',aְֵאle
:):גפףcַ(ןיִרְדֶהְנַסaְןיִפָרpִNְַהןֵה
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םMeִמאlֶָאיִגיִלtְאָליnֵַנןָנaַָרְו.הָטeרtְהֶוMִָמתBחtָהָניִתְנןיֵאְו
cִח(ןָלאָמיְיַקאָהְו,ת"אְו.הָליִכֲאביִתְכelִןיcַזלקף:(cְִחhָה

.'Bלןzִzֶ'ביִתְכcִ,הָניִתְנaָdביִתְכcִג"עא,יִרkְַהתֶאתֶרֶטtBתַחַא
eַהְבfָק,ןַניִרְמָא).זממ"ב(בָהBןיִנaִלַעףַאיִלְכtִיLֶןיֵאaBLָהֶוtְרeהָט,
טֵגיaֵַגְו.'eהֵעֵרְלןַתָנְו'ביִתְכcִג"עא
לַעBבָתkְ,).כףcַןיhִיbִ(ןַניִרְמָאיnֵַנ
ביִתְכcִג"עא,רkָLֵ,הָאָנֲהיֵרqeיִא
יאcַַואָכָהcְ,רַמBלLֵיְו.'dָדָיaְןַתָנְו'
aָןַניֵעLָהֶוtְרeהָט,cִאָמיְיָקהָניִתְנ
הָליֵזbְתַבLֲָהBמkְיֵוָהְו,ןיִמeלzַLְַא
LֶָניֵאdaְחָפBִמתMָהֶוtְרeטהָט(,eיִכָהְל
ריLַtִעַמLְַמ'ןַתָנְו'ביִתְכcִםMeִמ
ג"עא,יlֵיִמרָאLְלָבֲא;הָבLeֲחהָניִתְנ
cִביִתְכaָאָל,הָניִתְנןֶהaָןַניֵעLָהֶו
tְרeהיִמ.הָטeָקLֶי"ִרְלה,cְַרaִהְייeהָד
cָיֵרLaִתיֵרְכBת)cֲַאַו',):וףLִֶירzֵן
הָניִתְנףיֵלָיְו,תִיַזְכaִ'רָזלַעnֶpeִמ
הָמeרzְִמףיֵלָיcְַאְו;הָמeרzְִמהָניִתְנ
aִִמףַליֵל,תִיַזְכkָחְלהָניִתְנלeאָרְמcְוָהe
aְלָכLֶהeא,kְגBַמןzַןcָםיִמeַמzַן
aְהBנBתLֶןיֵאaָןֶהLִעיeַניֵוָהְו,רnֵי
ceהָכיִסְד'ָיְמcְיֵוָהaְלָכLֶהeא.eד"מְל

:)יש"אאeהLֶלָכaְהָניִתְנםָתָה

יeאָרָהרָבָדְלdיֵלאָיְעaַיִמאeהַה
ג"עאְו.LֶדBקתBיְהִל

cְַהתֶא'ֵמwBֶדL'cְָרLִןַניcָאָרָהרָבeי
יִאcְ.'ןַתָנְו'יnֵַנCיִרְטְצִא,LֶדBקתBיְהִל
kְַהתֶא'בַתwBֶדL'חְלeיֵדd,א"הcְאָל
לkָלָבֲא,תBעָמאlֶָאיֵטeעַמְלאָתֲא
tֵריBְיתLַlֵיִכָהְל,םkְןַתָנְו'בַת'
cְַמLְעַמLֶַהtֵריBתLֶהָניִתְנלaָןַניֵע

:LֶדBקתBיְהִליeאָר

BניֵאתֵרaָdkָביiִֵחאLֶHהָליִעְמ
תֶאaָdרַטLֶtָןיִד

,תֶנֶתpBַהאיִהאָמיֵנ,dַמיzֵ.דיִזnֵַה
cִLְְצִמרָאBת,LֶמֲחןֵהeרBתLֶןֵהaְתֵרָכ,
איִהLֶ,הָליִעְמלָבֲא;הָרkַtָןָנBדְזִלןיֵא
.הָרdkַtָָנBדְזִלLֵי,תֵרaָdkָןיֵאLֶהlַָק
,):בףcַ(תkBַמLיֵרaְאkָיִאג"הכְו
cְו"קרַמָאָק,eההַמeא,LֶעBNֶה
,םיִדֵע;הֶלBגBניֵאדיִזֵמaְ,הNֲֶעַמ
LֶHָעאNeֲעַמNֶניֵא,הBןיִדLֶHא
הNָָעLֶאeה,תֶנֶתpBַהאיִה.eלְגִי
אָלְדיִכיֵהיkִ,הֶלְגִיאGדיִזֵמaְ,הNֲֶעַמ
zֶיֵליֵוֱהיdkַtָןֵה;הָרLֶHָעאNe
.הָרekַtָהְליֵוֱהיֶתe,cְלְגִי,הNֲֶעַמ
ןBדfַָהלַעןיִאיִבnְַההָעaְָרַא,דBעְו
kִLְיהָגָגBחיִכe,cְןיֵאaָןֶהkַָחְותֵרiָןיִבי
הָפeרֲחהָחְפLִלַעאaַָה,םָנBדְזלַע
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cְִאnְִמטיִעfָדBַא,ןcְַרaִָמ,הMְבeתַע
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]די,בכארקיו[

לַעַמלֹעְמִתיLkִֶפֶנ)ב
ָיְייLְֵדwִָמהָגָגaִLְהָאְטָחְו
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