
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְגלםיִחָס.

,אָיְנַתcְ.איִהיaִַר,הָתיִמaְהָליִעְמaִדיִזֵה
םיִמָכֲחַו,הָתיִמaְרֵמBאיaִַר,הָליִעְמaִדיִזֵה)א
רַמָא.יaִַרְדאָמְעַטיאַמ.הָרָהְזַאaְאםיִרְמBא
;הָמeרzְִמ'אְטֵח''אְטֵח')ארַמbָ)ב,eהaַָאיaִַר
.הָתיִמaְהָליִעְמףַא,הָתיִמaְהָמeרzְהַמ
eיִמpָd,הַמzְרeהָמaִהָליִעְמףַא,תִיַזְכaִתִיַזְכ.
eָלףיִקְתַמdבַרtָtִָמ,אnַיאcְַרaִיkְַרaָןָנ
,dיֵלאָריִבְסלeאLָאaַָאkְאָמְליd,cִיֵלאָריִבְס
cְֶירַמָאLaָdLָהֶוtְרeג"עאהָטcְתיֵלaָd
kְבַראָהְו.תִיַזtָtָהאeרַמָאְדאcְַאaָאLָאeל
zְַרzֵיaֶָא,יֵעlָאLְיִמעַמpָdרַדֲהaֵיd.רַמ
aְיֵרdcְרַמָאָקיִכָה,רַמָאאָנְבַר,Gםִא,א
ןיֵאLֶןֶהaָהNָָעאLֶH,תBְצִמרָאzָaִLְְרַמָא
תֶאzBCְחַלןיkַeְֵתִנםִאLֶ)ג,ןיkַeְֵתִמkְןיkַeְֵתִמ
רַמאzֹ;רeטLֶtָ,רeaָחְמַהתֶאCַתָחְוeLלzַָה
aִהָליִעְמ,Lְֶתִנםִאkַeֵַחְתִהְלןיnֵםaְיִגfֵחיelִןי
רaַןָמְחַנבַר.לַעLֶnָ,הָלBעיfֵיִגaְםnֵַחְתִנְו
zְָרַמָאםִא,אG,רַמָאָקיִכָה,רַמָאקָחְצִי
aִLְְצִמרָאBת,LֶkֵןGַחְתִמאiֵביaָןֶהLֶןיֵא
תֶאdַיaְִגַהְלןיkַeְֵתִנםִאLֶ,קqֵַעְתִמkְקqֵַעְתִמ
רַמאzֹ;רeטLֶtָ,רeaָחְמַהתֶאCַתָחְוeLלzַָה
aִהָליִעְמ,LֶהםִאBLִדָיטיBיִליִלְכִלhBץֶפֵחל
,רַמרַמָא.לַעL,LֶnֶָדBקלLֶןֶמBaְLֶדָיCָסְו
לָבֲא;הָציִמְחֶהְוהָמeרLzְיִרְפַמaְא"דב
.הBLָדְקdָניֵאלkַֹהיֵרְבcִ,הָמeרzְץֵמָחLיִרְפִה
רַמָא,קָחְצִירaַןָמְחַנבַררַמָא)ד.יlֵיִמיֵנָהאָנְמ
אָנeהבַרביִתֵמ.BרeאְלאGְו,'Bלןzִzֶ')באָרְק
aְיֵרdcְהְיבַרBןיֵאב)ה,ַעֻשzBַהןִמןיִמְרhְהָאֵמ
.הָמeרBzְתָמeרzְ,גֵגaְLBםַרzָםִאְו;]אהָרBהhְַל
םָתָה,אָיLְַקאָל.BרeאְלאGְו'Bל'אָמיֵל,יאnַַאְו
BלהָתְיָהאGאָכָה,רkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָה
LְַהתַעkBLֶר.eְדGלהָתְיָהאBLְַהתַעkBLֶר
לָבֲא.רeaָחְמaִץיִמְחַאcְןBגkְ.יֵמָדיִכיֵה
,ןיִאל"א.הLְָדָקcְיnֵַניִכָה,eLלָתaְץיִמְחַא
ןיLִיcִַק]ברַמאֵמְבe,אָמָגְתtִןיִריִעתַריֵזְגaִ')ג
Lְמןֵכְו,'אָתְליֵאBןיִרaְְרְדִמיֵבLָאkְיִתוָו.
kִהבַר]גאָתֲאיeאָנaְיֵרdcְהְיבַרBLַֻע

רַמָא

Lֵרָפְמִדkְ.הָתיִמaְרֵמBאיaִַר:הָליִעְמdָתָגְגLLֶMִֶדֹקתַאָנֲהaַ.דיִזֵה
bֶָדֹקתַאָנֲה'אְטֵח''אְטֵח'רַמLתַליִכֲאֵמzְרeהָמ.kְהָאְטָחְו')ואָכָהביִת
aִLְהָגָג',eביִתְכaִרְתeהָמ'GִיאNְאeאְטֵחויָלָעeתֵמeבB'גְוB')ַוiִבכאָרְק(:
רwַיִעאָהcְ,יaִַרְדהָוLָהָריֵזebְהְלתיִאיnֵַנןָנaַָר.הָרָהְזַאaְא"כחַו
יִרְמbָהָוLָהָריֵזְגאָהaְהָליִעְמִדאָתlְיִמ
aְיִמֲחקֶרֶפLִהָליִעְמִדי)cַחיף:(
aְאָתיְיַרָב,bַaֵיtָהָנֱהֶנְוםַג,eַבcָרָב
Lֶtָהָנֱהֶנםַג,eלָתְבeLַהןִמwַעַקְר,
eְבLַָחיִלLֶָעNָהLְחיִלeתB,kָיֵנָהל
יnֵַנהָרָהְזַאְו;aָdיִרְמָגהָמeרzְִמ
הָמeרzְתַליִכֲאהָמ,יִרְמָגהָמeרzְִמ
,'LֶדBקלַכאֹיאG')א(ביִתְכcִ,ריִהְזִה
.ריִהְזִההָליִעְמcֵLcְִקֶהתַאָנֲהףַא
eהיִמeיִמןַניִרְמָגאָלהָתיִמpָd,
kְְרָפְמִדLִַריaָהיְיַמְעַטןָנeaְזןיִרְדֶהְנַס(,
cְאָנָמֲחַרטֵעיִמaִרְתeהָמ'eתֵמeבB',
.הָליִעְמaִאGְוaB,אָטeעיִמ'aB'יאַהְו
.יaִַרְדאָמְעַט]דיאַמ:רwָיִעןֵכְו
bָןַניִסְר:eיִמpָd.ניְיַהeְרַנbָא.kְלBרַמ,
לַע,ןָלאָקְפָנאָכָהֵמהָתיִמcְןָויֵכְו
kָיָחְרCיִכָהzֵףַלי.eיִמpָd,הַמzְרeהָמ
,הָבeתkְהָליִכֲאַאaָdהָבeתkְַההָתיִמ
cְהeאkְדַעהָתיִמןיֵאהָליִעְמףַא,תִיַז
cְיִאkָאkְיֵלְו,תִיַזkָרַמיֵמְלאcִיִכָהאָנְת
'zֹרַמאaִהָליִעְמLִֶחiֵביaָdהָתיִמ
aְחָפBִמתkְתִיַז':eָלףיִקְתַמd.bָןַניִסְר:
eָלףיִקְתַמdבַרtָtָיֵנָהְל.אcְLָדeaֵיd
.ןָנaַָרkְ:הָמeרְתaִ.יaִַרcְיאnִַמ:אbְָרַנ
cִַאיִגיִלְפcְַאaָאLָאeיֵלאָריִבְסלd,
cְעָבekְתִיַזaִרְתeהָמ:cִאָמְליkְַאaָא
Lָאeיֵלאָריִבְסלd.ְוLַtִיֵצָמרי
איִהcְהָליִעְמaִהָתיִמpָdיִמףַליֵמְל
aְLָהֶוtְרeִמהָטzְרeיִפֲא,הָמleחָפְלBת
אָה.רַמָאאָנְבַרdcְיֵרaְרַמ:תִיַזkְִמ
יֵבaְיִנzְיִאאaeLָיaְLִליֵעְלִדאָתיִנְתַמ
םִא,אG,אָפיֵסרַמָאָקיִכָהְו,אLְָרְדִמ
ןֶהaָביiִֵחאGןLֶkֵ,תBְצִמרָאzָaִLְְרַמָא
dָתBאְלןיkַeְֵתִמןיֵאLֶ)ב(גֵגaְLBןaְָרָק
dָתBאְלןיkַeְֵתLֶnִגֵגkְLB,הָכאָלְמ
תֶאzBCְחַלןוkַeְֵתִנםִאLֶ:הָכאָלְמ
,רnezַָהרָבָדְלןיkַeְֵתִמאeהeL.Lֶלzַָה
תaְLַaָ]הleיִפֲאLֶ,רeaָחְמַהתֶאCַתָחְו
tָטeר,cֲִחַמתֶכאֶלְמLֶתֶבaָחןַניֵע(,
Lֶiְִתkַeֵחְמתַכיִתֲחַלןיeaָר.eהיִמeLBגֵג
aְLַaָת]cְַחiָבי[,LֶניֵאBיBַעֵדLֶהeא
LַaָאתBניֵאBיBַעֵדLֶַהnְזהָכאָלB
ןוkַeְֵתִנםִאLֶהָליִעְמaִרַמאzֹ:הָרeסֲא
ןיelִחיfֵיbִןאekָיָהןBגkְ.לַעe'Lֶnָכ
ריkִַמe,הָלBעלLֶלַעBדָיהָכְלָהְוןיelִחלLֶלhBיִלןיkַeְֵתִנְו,הָלBעיfֵיִגְו
ןיֵאeLֶניְיַהcְ,רֵחַאםBקָמaְלzַkְֵסLֶpִאlֶָאןיelִחיִמeהָלBעיִמאeה
,ביִתekְהcְלkָ'הָגָגaִLְהָאְטָחְו'cִ,הָליִעְמביiַָחְו,הֶזהNֲֶעַמְלןיkַeְֵתִמ
רָאaִLְ]וביִתְכe,תֶבLֲֶחַמתֶכאֶלְמתaְLַaָביִתְכִדkְאָטeעיִמaָdבַתkְאָלְו
קqֵַעְתLֶnִ,קqֵַעְתִמeניְיַהְו,)יקqֵַעְתִמְלטָרaָd'tְאָטָחרLֲֶא')טתBְצִמ
aְרֵחַארָבָדeדָיְלהֶזאָבB:נ"רaַיֵלהָוֲהאָלאָה.רַמָאקָחְצִירdיֵנְתיִמְל,
cְאָהaִLְְצִמרָאBַנתnֵַעְתִמהָיָהםִא,יqֵקaַיִפֲאַו,הָכיִתֲחleaְLֶיֶהלzֵר,
תֶבLֲֶחַמתֶכאֶלְמ,Bזָלןיkַeְֵתִמןיֵאcְג"עאְו,רqeיִאתַכיִתֲחBדָיaְהָתְלָעְו
ביiִֵחאGןLֶkֵ,תBְצִמרָאzָaִLְְרַמָאםִא,אG,רַמָאָקיִכָהאlֶָא.ביiַָחְואיִה
aָןֶהLֶַעְתִמןיֵאqֵקaִיֶהרַבְדzְֵורLָגַגaְיִאqeרkַiBאֵצaBkְַעְתִמqֵקaִרַבְד
,רeטLֶtָ,רeaָחְמCַתָחְו,רzֵיֶהלleaְLֶיִפֲאַויֵרְמַגְלהָכיִתֲחaַקqֵַעְתִמןיֵאeניְיַהeL.cְלzַָהתֶאdַיaְִגַהְלןוkַeְֵתִנםִאLֶ:רqeיִאBדָיaְהָלָעְורzֵיֶה
,רzֵיֶהלleaְLֶיִפֲאַוהָכיִסםaְLeקqֵַעְתִמהָיָהאGְו.'eכBדָיטיBLִהםִאLֶהָליִעְמaִרַמאzֹ:רeaָחְמCַתָחְוeLלzBCzְָחַלקqֵַעְתִמBkְאNֲָעאGְו
ןzִzֶ':רַמָאָקחַסֶפaְץֵמָחתַאָנֲהיֵרcְLָןאַמְלleיִפֲאַו,רַמָאָקלkַֹהיֵרְבe'.cִכםיִרeמֲאםיִרָבcְהaַnֶרַמרַמָא:לַעL,LֶnֶָדBקלLֶןֶמBaְLֶדָיCָסְו
לַעאֵמhַָהןִמןיִמְרzBןיֵא:הָליִכֲאַלהָיeאְרdָניֵאְוליִאBה,קיqֵֶהְלהָיeאְראיִהleיִפֲא.BרeאְלאGְו:'Bגְו'EְנָגcְתיLִאֵר',ביִתkְהָמeרְתB'.aִל
אָהְו,אָמְטLֶpִםֶדBקהָמeרְתִלרָבkְתיָאְרLֶpִ.רkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָהLֶ:אֵמָטהֶזלֶבLֶhֶעַדָיאLֶH.גֵגaְLB:ןֵהkַֹהתֶאדיִסְפLֶnַ,הlִָחzְַכְל.רBהhַָה
לeחָליeאָרהָיָהאBGרaeיִחןַמְזלָכְו,רeaָחְמaִץיִמְחֶהְורeaָחְמהָיָהחַסtֶַהלָחLֶםֶדBקnֶpe,cְִמםBרְתִלרkBLֶַהתַעBLְלהָתְיָהאLֶHץֵמָחaְליֵעְלִד
Lֵםzְרeויָלָעהָמ,cְ'אֵרLִתיcְְנָגE'kְִמ,ביִתMֶpְִדbַיִדְו,)כןbeְלןLBתַדָמֲעַהְוהָפיִסֲאןkְהיִרeםיִכָאְלַמ.'ןיִריִע':)לא.kְלBרַמ,zַםיִמָכֲחיֵדיִמְלLֶםֵה
kְַהיֵכֲאְלַמMָיִרְמָא)מתֵרaְַהתיֵבnִָרְדLkְמBיִת,cְָניֵאליֵעְליֵנָתָקְדאָהdדְקBLָהaְLֶץיִמְחֶהaִחְמeaָרַמָאָקר:'eַקרַמאֵמְבcִיLִןיLְאָרְקִמ.'אָתְליֵא
:הBLָדְקdָניֵאcְרַמָאָקיnֵַנeLלָתaְץיִמְחֶהleaְLֶיִפֲא.רַמָאַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַר:יִתBמkְ.יִתוָוkְ:הָאָרBהןיִרBמ.ןיִרBמ:לאiִֵנָדaְאeה

cְרַמָא

eיִמpָdהַמzְרeהָמaִג"עא.תִיַזְכcִסְבBףkַָהלzָאצםיִחָבְז(ריִד:(
eקֶרֶפְבaָחָנְמִדאָרְתBת)cַיִא).זקףkָד"מְלאcְַרaִרַבָסי

ceיִמןpָdאְוBיֵקaְָרְתַאd,לןיֵאאָכָהBארַמBיֵקaְָרְתַאd,הַמnְהָליִע
cֵLְקֶהְדהָליִכֲאאָהcְ;ןkֵהָליִכֲאַדהָליִעְמףַא,הָטeרtְהֶוLָןBמָמְד

הֶיְהִיCַאיֵהְו,ףיֵלָיהָמeרְתִדהָליִכֲאֵמ
aBםִאהָתיִמGאkְLִעיeתַליִכֲאר
zְרeהָמ,cְִבLְיֵלהֶנֱהֶנרָאkָהָתיִמא
אָיְמce,יaִַרְלleיִפֲא,הָליִכֲאַאאlֶָא
ןיֵאיאnַַא,רַמאzֹםִאְו.הָמeרְתִד
תBְצִמרָאzָaִLְְרַמָאםִאאL,Gֵרָפְמ
LֶHִחאiֵדַעהָתיִמביcְיֵוָהkְתִיַזaִיֵדְכ
'יִפֲאcַהָליִעְמaִרַמאzֹ,סָרtְתַליִכֲא
aָןַניֵעkְאָהתִיַזzְןַנaְַהקֶרֶפpֶהֶנֱה
'יִפֲאהָליִעnְַהתֶאףֵריֵצ).כהָליִעְמ(
יnֵַנאkָיִאcְ,ל"יְו.הeaֶרְמןַמְזִל
:ףֵרָטְצִיאLֶHהָמeרzְִמףַליֵנC,cְַרְפיִמְל

,י"ִרְלdַמיzֵ.תִיַזְכaִהָליִעְמףַא
cְַמאָכָהLְעַמ,cְןאַמcְףיֵלָי

הָליִעְמdcִיֵלאָריִבְס'אְטֵח''אְטֵח'
aִתִיַזְכkְמBzְרeכְו,הָמelְהeהְלתיִאe
bְהָריֵזLָהָו,cִַהקֶרֶפְבpֶהֶנֱה)bַהֶזםLָם(
,אָבeטיlֵיִמְלהָמeרzְִמהָליִעְמףיֵלָי
ןַיְנִעְלאlֶָאיaִַרַאיִגיִלtְאָלןָנaַָרְו
,הָליִעְמaִאGְו'aB'ביִתְכcִםMeִמ,הָתיִמ
אG,יִרְמָאcְליֵעְלcִןָנaַָרְדט"מןkֵםִאְו
,הָליִעְמןַיְנִעְלאlֶָאהָטeרtְהֶוeLָרְמָא

:תִיַזaBkְאֵהLֶiְדַעהָמeרְתaִלָבֲא

CַתָחְוeLלzַָהתֶאzBCְחַלןיkַeְֵתִנ
,)נLֵרָפְמת"ר.רeaָחְמַהתֶא

ןוkַeְֵתִניִאcְ.רeaָחְמאeהLֶאָצְמִנ
,רֵחַארeaָחְמCַתָחְוהֶזeLלzBCzְָחַל
ןוkַeְֵתִנleיִפֲא,eLלָתְלןוkַeְֵתִנאָיְריִאיאַמ
רֵחַארeaָחְמCַתָחְוהֶזרeaָחְמzBCְחַל
tָטeה,רBֲחַמאָדיִבֲעְתיִאאָלְוליִאLְַבzB.
cְאָיְנַתaְאָיְדֶהaְלַכָאקֵפָסקֶרֶפ)kְתיֵרBת
cַיָה,).כףeויָנָפְלLְzֵרֵניBְתִנְו,תkַeֵןו
:רeטtָ,הֶזתֶאהaִָכְוהֶזתֶאתaBַכְל
'zִzֶלןB'ְוGאְלאeרB.אBי"ִררֵמ,

cְיִרְטְציִאאָלCַרְדיִמְלLִמ'lB'
ץֵמָחdיֵלתיִאcְ,יִליִלbְַהיֵסBי'רְלאlֶָא
יִרְסָאcְ,יֵאCzַpָָנָהְלcִ°;הָאָנֲהaַרezָמ
ןֵהkַֹלןַתָנְו'ִמןָלאָקְפָנ,הָאָנֲהaַץֵמָח
,LֶדBקתBיְהִליeאָרָהרָבL'cֶָדwBַהתֶא
אlֶָאןzֵיִלןיֵאd,Lֶיֵדeחְל'ןzִzֶ'ִמBא
,תBחtַָהלָכְלהָאָנֲהaַיִרLְִדיִדיִמ
cְLָאָכיְיaֵיdהָניִתְנ.eָכְלCַמLְעַמ
יeאָרָהרָבB'cָלןzִzֶ'ִמLַרְדיִמְל)סdיֵל
אlֶָאיeאָרןיֵאLֶרָבָדאGְוהָליִכֲאַל

הָאָנֲהרqeיִאB,cְרeאְלאlֶָאאָיְזַחאָלcְהָאֵמְטהָמeרezְניְיַהְו,Bרeאְל
Cָנָהאָהְו,יlֵיִמיֵנָהָנְמיֵעָבcְאָרָמbְַהלַעַבe,רַמאzֹםִאְו.אָקְפָנ'ןzִzֶ'ִמ
zַpָיֵאcְַהCaָאָתיְיַרcְיִרְפִהLץֵמָחzְרeָניֵאה"דהָמdדְקBLָה,kֵןָוי
cִהְלאָריִבְסecְסָאeרaַהָאָנֲה,cָרָבtָLeהטeאcְניֵאBדָקBL,eיֵעָבָקיאַמ
אָתיְיַרaַaָיֵנְתיִמְלCיִרְטְציִאאָלcְאָרָמbְַלdיֵלאָטיLְִפcִ,רַמBלLֵי.dיֵל
'cִַהיֵרְבkֶֹא'לlַָרְלאaִייBַהיֵסbְיִליִל,cְִמMeםcְָנָהCז[cְיִריְסָאaַאָלהָאָנֲה
בַר,יnֵַניִא.יִליִלbְַהיֵסBייaִַרְליlֵיִמיֵנָהָנְמיֵעaָיִכָהְלe,יֵנְתיִמְלCיִרְטְציִא
טtָLeהָיָהLֶיִפְל,מ"המרַמָאָקBרeאְלאGְו'Bל'Lֵרָפְמdcִיֵפbeןָמְחַנ

:)עיzְֵכeדהnַָכaְאkָיִאג"הכְו,יִכָהיֵנָתָקע"כְדאaָיlִַאBcְל
רַמָא
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לַעַמלֹעְמִתיLkִֶפֶנ)א
ָיְייLְֵדwִָמהָגָגaִLְהָאְטָחְו
לִיַאָיְיַלBמLֲָאתֶאאיִבֵהְו
zַָהןִמםיִמvֹןאaְְרֶעkְE
kֶףֶסLְםיִלָקaְLֶַהלֶקwֶֹדL
eרְמLְָו]וט,הארקיו[:םLָָאְל
eאְֹשִיאGְויzְִרַמLְִמתֶא
יBkִבeתֵמeאְטֵחויָלָע
:םcְLַָקְמָיְייִנֲאeהֻלlְַחְי

]ט,בכארקיו[

LְEריEzְִנָגcְתיLִאֵר)ב
EְנאֹצזbֵתיLִאֵרְוEֶרָהְצִיְו

zִzֶלןB:]ד,חיםירבד[
אָמָגְתtִןיִריִעתַרֵזְגaִ)ג
eַקרַמאֵמcִיLִןיLְאָתְלֵא
אiַiַָחןeעcְְנִייcִתַרְבcִדַע
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :גל

ןיִרkָיִנָהיֶרָיLֶMְ)א,'תיLִאֵר')אאָרְקרַמָא,רַמָא
ביֵתָי.ןיִרkָיִנָהיֶרָיLְןיֵאBLֶזהָתְצָי°,לֵאָרNְִיְל
ביֵתָיְואcְָסִחבַרdcְיnֵַקאָיְוַעבַררaַאָחַאבַר
,eאְמְטLֶpִםיִבָנֲעא)ב,ןָנָחBייaִַרdcְיֵמMְִמרַמָאְו
°cBןָכְרtָחBתtָחBִמתkְןָניֵיְו,הָציֵבkָLֵןיִכָסְנִלר.
אָקתַמיֵאְל,יִדיִקtְדָקְפיִמןיִקLְַמרַבָסָקאָמְלַא
dיֵתיֵלeהְלטיֵחָסיִכְל,eהְלטיֵחָסיִכְליִאhַnְיִמ
אֵמְטב,ןַנְתָהcְ)ג.יnֵַנהָציֵבkְ,יִכָהיִא.dיֵרeעיLְִל
,תֶנוeֶֻכְמהָציֵבkְםיִבָנֲעַוםיִתיֵזטַחLֶqָתֵמ
הָריֵזbְ,הlִָחzְַכְלאָכָה,דַבֲעיִאcְםָתָה.ןיִרBהְט
cְִעיֶמְליֵתָאאָמְליaַידBִמרֵתkְבַרל"א.הָציֵב
יִכְו,aָCַרןָנָחBייaִַרְלCeָלתיֵיָצןאַמ)ד,אcְָסִח
רַבָסאָקאָמְלַא.הָכְלָהןָכיֵהְלןֶהLֶaָהָאְמeט
dיֵלhַneיִאcְןָויֵכְו,יִעיִלaְעָלְביִמןיִקLְַמ
אָלzְַאְו,dיֵלרַמָא.ןיִקLְַמdיֵלhַneיִא,)האָלְכeא
zְִסיaְאָרcְַמLְדָקְפיִמןיִקtְאֵמְט,ןַנְתָהְו,יִדיִק
,]אהָציֵבkְתֶנוeֶֻכְמםיִבָנֲעַוםיִתיֵזטַחLֶqָתֵמ
,יִדיִקtְדָקְפיִמאָמָלaִLְתַרְמָאיִא.ןיִרBהְט
עָלְביִמתַרְמָאיִאאlֶָא;ןיִרBהְטיִכָהםMeִמ
aְַא,יִעיִלnַהְטיאBאָכָה,ל"א.ןיִרaְןַניִקְסָעיאַמ,
aַםיִבָנֲעLֶHהאeְכLְרe;ְתִמתַמיֵאְלkַMְיִכְל,יִר
.אָרeעיeLִהְלריִצeaְהְלטיֵחָסיkִ)ו,eהְלטיֵחָס
cְאָליִאzֵהָמְלאָה)ז,אָיְנַתְדאָה,יִכָהאָמי
םיִבָנֲעַו)]בםיִתיֵז(ןיִתzeתַמeרְתִל,הֶמBדהֶז
Lֶpִהָאְמְט,LֶלןיֵאBaָdGיֶהאzְֵוהָליִכֲארGא
,dיaָתיִאיnֵַנהָליִכֲארzֵיֶהאָה;הָקqַָהרzֵיֶה
cְיִאaָיֵע,cָיֵרCהְלetָחBתtָחBִמתkְהָציֵב.
.הָלzַwָיֵדיִלeהaְיֵתָאאָמְליcִ)חהָריֵזbְ,אָבָררַמָא
,אָיְנzַאָהְו,הָלwַָתְלןַניLִיְיָחיִמe,יaַiֵַאdיֵלרַמָא°
.תאָמְטLֶpִהָמeרzְלLֶןֶמLְֶבeתַפaְןיִקיִלְדַמ)ט
לLֶןֶמLֶ,םיִצֵעָהןיdaֵיָלקיֵרָזתtַג,dיֵלרַמָא
zְרeיֵליֵמָרהָמdaִאָמיִלְכeס.beןיִקיִלְדַמ.אָפ
aְתַפeְבLֶןֶמLֶלzְרeהָמLֶpִַא.תאָמְטaַiֵרַמָאי
קָחְצִייaִַריֵבcְרַמָאאָבָרְו,הiִָקְזִחdcְיֵמMְִמ
aְַרַמרzָהבַררַמָאאeאָנ,GאLָנeֶאlָאtַת,
.הָלzַwָיֵדיִלןֶהaָאֹבָיאLֶnָ,אGיhֵיִחלָבֲא
eLחיֵנ,יאnַַאְו.יhֵיִחleיִפֲאד,רַמָאןָנָחBייaִַרְו
cִיֵתָאאָמְליaָיֵדיִלןֶהzַwָהָל.kִַאבַררַמָאְדMִי
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cְאֵר'אָרְקרַמָאLִַמ.'תיLְעַמLֶzְאֵראיִהאֵהLִֵאְו,תיleLִיִנםיִיַריkָםיִר,
LֶzְַמאיִהאֵהzִִיְלןָתָריNְיִאְו.לֵאָרaְיִרְפַמLzְרeיֶההַמ,ץֵמָחתַמzֵֵירL
aִLְָהיֶרָיLֶzְאֵראֵהLִעןָתיBNָא[הBןָת[Lִםיִיַרי;kִוֲהיeיִעֵמwָוֲה,לֶבֶטאָרe
Lְרeaַסֲאַוהָאָנֲהeןיִרaַַה,הָליִכֲאLְzַָנאnֵיLְרeaַסֲאַוהָאָנֲהeןיִרaַהָליִכֲא

:םיִיַריeLִוָהיאַמןַיְנִעְלe,ץֵמָחםMeִמ
tָחBִמתkְאהָציֵבBןיֵאאֵמָטלֶכ
.םיִכָסְנִלרkָLֵןָניֵיְו:םיִרֵחֲאאnֵַטְמ
cְניֵאBַמרַבָסָק:אֵמָטLְדָקְפיִמןיִק
tְמ.יִדיִקeןֵהןיִדָקְפaְתBCַהfָןָניֵאְוג
.יִלְכaִ]גןיִנְתLֶpBיִמkְאlֶָא,Bלרaeיִח
eְכLֶpִַהאָמְטfָג,GַמאָמְטִנאLְהֶקaִלַלְכ
dיֵתוָוְכcִלֶכBאואָלcְ,ןיִלָכֳאתַאְמeטגָז
יnֵַנןיִקLְַמתַאְמeטְו;eהיְיַדֲהaַיִביLֲִח
Gאְמְטִנאe,פ"עאְוLֶnַLְַקְמהֶקaֵל
הֶקLְַמםLֵהָיָהאcְG,אeהLֶלָכaְהָאְמeט
,nBִע]דויָריֵבֲחףeריֵצןיֵאְו,םָלBעֵמויָלָע
cְהֶזגָזאָהGעַגָנאaַnַLְןיִקLֶaַריֵבֲחBה[:
.eהְלטיֵחָסיִכְל:ןיִקLְַמ.hַneיִמתַמיֵאְל
יִכְו:דַחַיםיfַbִַהלָכְלןיִעְגBנןיִטָחְסpִַהְו
ןיֵאd.cְיֵרeעיLְִלdיֵתיֵלeהְלטיֵחָס
aַfַbִןיkְיִלהָציֵבzֵטןeהָאְמ,cְאָהtָחBת
אָהcְ.יnֵַנהָציֵבְכC:aִַרָדהָציֵבkְִמ
kִַמקיֵפָניLְיִמןיִקpַהיְיeיֵלרֵסָחd
Lִעיeיֵרd.אBלֶכeַמLְַקְמהֶקaֵטלeהָאְמ
aְלָכLֶַטְמןיֵאלָבֲא,ןֵהnֵֶאםיִרֵחֲאאlָא
יִכָהְו.תיִעיִבְרaִהֶקLְַמeהָציֵבkְלֶכBא
zַאָיְנaְתBתַרkִֹמ',)יםיִנֲהkָאָהלBלֶכ'
אnֵַטְילBכָי.אeהLֶלָכaְאhַnֵיLֶnִדnֵַלְמ
'לֵכָאֵירLֲֶא'ל"ת,אeהLֶלָכaְםיִרֵחֲאַל
,הָציֵבekְניְיַהְו,תַחַאתַבaְלָכֱאpֶַהלֶכBא
kִןַניִרְמָאְדaְי(כ"הויקֶרֶפBןיֵא).פאָמ
aֵַהתיaְיתֶקֶזֲחַמהָעיִלBִמרֵתaֵתַצי
zַגְנְרBיִנֲאַו.תֶלLְָעַמzִי,cְַקְלףַאaֵל
טַחLֶqָתֵמאֵמְט:הָציֵבkְיֵעaָהָאְמeט
.רBהָטתֶנוeֶֻכְמהָציֵבkְםיִבָנֲעַוםיִתיֵז
,)כתBרָהְטתֶכqֶַמaְאָתlְיִמקיqִַמְדִכְו
eדַבְלִבLֶHִיאbַעaַnַLְהֶק.eגְכBןLֶcְןָכָר
aְִפLeיֵטkְץֵעיֵלLִֶמןיֵאhַnְןיִא,Lֶןיֵא
kַָטְמןאnֵַמאLְֶאהֶקlַָהאfַbִןיLֶpָעַג
aַָהןֶהhָקאֵמBןֵכָלםֶדaַiָםִיַד,Lֶהeא
GֶארַהְזִנאlִָמאMֶiַָמאָצLְהֶק,
eְכLֶַהnַLְנןיִקBןיִעְגaַfַbִןיkְרֵסָחרָב
Lִעיeרkְיְו.הָציֵבBִמרֵתkְהָציֵבkָלcְהe
אָצLֶiָןָויLֶkֵ,אֵמָטאָיְדֶהaְםָתָהיֵנָתָק
,הָציֵבְכaִהhִtַָהתאָמְטִנהָנLBאִרהtִָט
LֶהָיָהןיִיַדֲעaָאBלֶכkְג"עא.הָציֵבcְןיֵא
הָאְמeטלaֵַקְמלֶכBאaָעָלְבpִַההֶקLְַמ
dָתוָוְכִדB,cְרeעיLִתֶאאeהםיִלLְַמ,nBִע
zְטםָתָהןַנeאָב,eחָנְמִבBת)cַדנף:(
ןיִלָכֳאהָציֵבkְ,אָרָמdaַbְָליֵתיְיַמיnֵַנ

LִֶהpִחיBaַַחnָטֲעַמְתִנְוהe,הְטBןֵכְו,ןיִרkְבֶלֵחתִיַזeיִפbeנְולBרַזָח.רָת
.בֶלֵחְורָתBנְולbeיtִםMeִמןֶהיֵלֲעןיִביiַָחְו,ןיִאֵמְט,eחְפָתְוםיִמaַbְLָןָחיpִִהְו
eהְלטיֵחָסיִאe,cְהְניִנבֶלֵחואָלBכBתaְןיִעָלְבpִַהםיִמLְָגcִג"עאְו
יִמְלLְַמeהְניִנdוeֵַגְבִדהָמkְלkָיִכָהleיִפֲא,רeטtָתִיַזekְהיְיpַיִמיֵתLְָו
ןיcִַהאeהְו,טqֵיֶהaְאnֵַטְמBניֵאLֶ,טַקְנאָקְוcַתֵמאֵמְטd.eיֵרeעיLְִל

יֵלkְיֵטLeְפleaִיִפֲאאnֵַטְמcִםָתָהןַנzְ,יִדיִחְיריbְֵרַגleיִפֲאטַחLֶqָ,טqֵיֶהaְאnֵַטLֶnְ,בָזלָבֲא;טַקְנeהelְכְדאLָיֵרְו,עbַָמ]ותַאְמeטלָכְוץֶרLֶאֵמְטִל
BנָתְנeרַזָחLְֶכe,אeהLֶלָכaְהָאְמeטלaֵַקְמהֶקLְַמcְ,אOַָמaְץֵעָהלַעLֶןיִקLְַמeאְמְטִנ,Bהיaְִגִהְו]זץֵעָהלaְַטִנְוהָנLBאִרהtִָטתאָצָיcְןָויֵכcְ,ץֵע
לָבֲא,הָציֵבkְִמתBחBCtָרdcְיֵלאָמיֵנ,הNֲֶעiַהַמCֵלnָיִלאָבaְאָכָהלָבֲא.טַחLֶqָ.רַמָאָקדיֵבֲעיִאcְםָתָה:אֵמָטלkַֹהְורBהָטaְאֵמָטבֵרָעְתִנ,BכBתְל
kְהָציֵבGא,cְִעיֶמְליֵתָאאָמְליaַידBִמרֵתkְהָציֵבkָלLֶהeא,eְכLֶiBִטהָאְצtָאִרהLBֵיןיִיַדֲעהָנLaָאBלֶכkְַהתאֵמְטִנְו,הָציֵבhִtָחְוהBתֶרֶזeתֶבֶרָעְתִמ
aַnַLְט:ןיִקeהָאְמLֶaָןֶה.LֶwִיaְלezְִחlָאָהםִעהBלֶכkְLֶpִאְמְטeַמ:םיִבָנֲעָהLְןיִקaְיִעיִל.aָאBןֵהלֶכaְלeִמןיִעkָלcָנְפBיִחְו,ויָתaeלןֵהרBאְמְטִנְוe
לֶכBאaַָעֵגLֶpBְכd.eיֵרeעיLְִלdיֵתיֵלeהְלטיֵחָסיkִ:אָמְטִנהֶקaַnַLְעַגָנאLֶHפ"עאְו,תֵמאֵמְטעbַַמaְםיִבָנֲעָהeאְמְטִניֵרֲה.ןיִרBהְטיאnַַא:nBִע
:הֶקnַLְַהםBקְמaִעbִַיאLֶHדַבְלִבeאָיְדֶהaְיֵנָתָקְדkִ,הֶקaַnַLְעbַיlִִמריִהָזאeהְו,הָאְמeטלaֵַקְליֵדkְרeעיLִןֶהaָןיֵא,BCדnַָהתַחzַלֶאeהֵחBדְובeגpַָה
cְאָליִאzֵיִכָהאָמי.cְַמLְןיִקaְיִאְויִעיִלhַnְאe,ֶאlָדָקְפיִמאtְִמןיֵאְויִדיִקhַnְןיִאaִטתַעיִגְנeהָאְמaָאBכליֵעְל.אָיְנַתְדאָה:לֶכe'רְתִלeתַמzeםיִת
תBחdtָָלCיֵרcָיֵעaָיִאaָd,cְתיִאיnֵַנהָליִכֲארzֵיֶהאָה,הָליִכֲארzֵיֶהBaָdלןיֵאיֵנָתָקְו,הָכיִרcְםֶדBקםיִבָנֲעַוםיִתezeאְמְטLֶpִעַמLְַמcְ,םיִבָנֲעַו
tָחBִמתkְיֵדיִל:הָציֵבzַwָהָל.kְLֶהeדאBןָכְר,Lֶnָןיִקיִלְדַמ:ןֶהֵמלַכאֹיאaְתַפeְבLֶכןֶמe'.ַואָהְוcַיאaְדַחLְַעzָאGקיִלְדַמאLֶןֶמkelB,ֶאlָןַמְזִלא
:יִסיִאnְִמאָלeהְלקיֵרָזיnֵַניִא.יhֵיִחלָבֲא:dיָלְכיֵמְליֵתָאאָלeתְו,אָסיִאnְִמdיָלקֵרָזיִכcְ.תtַאlֶָא:dיpֵיִמליֵכָאאָמְליcִןַניLִיְיָחאָלְו,הeaֶרְמ
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ָהיֶרָיLְאָהְו,רַמאzֹםִאְו.םיִרkָיִנָהיֶרָיLֶMְ'תיLִאֵר'אָרְקרַמָא
ןBגkְ,)ליleיkִלLֶהָאָנֲהaַאָריִסֲאהָוֲהאָרwָיִעֵמcְ,םיִרkָיִנ

תַעMְִמaB,eןיִקיִלְדַמןיֵאcְאֵמָטלֶבhֶַאהָוֲהַדיִדיִמ,aBאֵצiBַכְוהָקָלְדַה
,ןיִקיִלְדַמןיֵאאֵמָטלֶבֶטaְאָקְוַדcְ,ל"יְו.aBןיִקיִלְדַמCָליֵאְוהָמָרֲה
kְִרָדְדLִִמתֶא')מןַניLְתֶרֶמzְרeמBיָת'
aִLְzֵיzְרeמBַהתkָתeַדְמבaֵהַמ,ר
zְרeהְטהָמBְלןיֵאהָרEaָdֶאlָא
הָמeרzְףַא,CָליֵאְוהָמָרֲהתַעMְִמ
,ןיִקיִלְדַמץֵמָחלLֶלֶבֶטaְלָבֲא;'eכְו

cְֶאיִריְיַאאָלlָאaִLְzֵיzְרeמBת:

eהְלטיֵחָסיִכְליִרkַMְְתִמתַמיֵאְל
ריִצeaְהְלטיֵחָסיִכְו

ת"רהLְֶקַמןאkִָמ.dיֵרeעיdLִיֵל
הָאְמeטלaֵַקְמאeהLֶלָכLcְֵריֵפcְ,ה"פְל
pָdיִמקיֵפָניkִִמאָהcְ,הָרzBַהןִמ
teְרzְָתִמאkַMְיִר,eִמiַָקְמדaֵטלeהָאְמ
kַָהלpִLְרָא,cְַמLְעָלְביִמןיִקaְיִעיִל.
לֶכBאLֶיtִלַעףַאcְ,ץֵריzֵףֵסBיר"הְו
ןיֵא°,הָציֵבkְִמתBחָפaְהָאְמeטלaֵַקְמ
רֵמBאְו.הָציֵבkְִמתBחָפaְרLְֵכֶהלaֵַקְמ
'לֵכָאֵירLֲֶא'ֵמcְ,אָמְעַטeניְיַהcְי"ִר
,הָציֵבְכaִםיִרֵחֲאאnֵַטְלdיֵלאָקְפָנ
יֵאָקdָלֲעַו,תַחַאתַבaְלָכֱאpֶַהלֶכBא
לaֵַקְמאGאָמְלַא,'םִיַמויָלָעאֹבָירLֲֶא'
הLְֶקַמדBעְו.הָציֵבkְִמתBחָפaְרLְֵכֶה
ןnַָקְל(ןיִרְבBעleֵאקֶרֶפaְןַניִרְמָאcְ,ת"ר
הtְָקִמeהָמeרzְלLֶןֶמMֶַהְוםMeַה,).דמ
Lֶחלelִבְטעַגָנְו,ןיeילBםaְתָצְקִמB,
GאtֶָאלַסlָקְמאBַמםbָעB.תָכְוeבaְלָכ
יאnַַאBעbַָמםBקְמ,aָdןַניeֵַהְו,םיִרָפqְַה
tָסeיֵוָהאָלאָהְו,לkְאָמְלַא.הָציֵבGא
קֵחBמי"Lִַרְו.אeהLֶלָכaְהָאְמeטלaֵַקְמ
LַָהןִמםqְםיִרָפeֵרָפְמLaְדBעְו.קַחBד
,)נכ"תִמהָיָאְראיִבֵמeהiִָלֵאר"ה
cְְרָדLִןַניbַaֵיkְסֶרֶחיִל,cִאְו'ביִתְכBתB
,BתָרֳהָטְלרֵבLBהzַָאBתBא,'eרLְaBִת
יִאְו.ןָתָרֳהָטְלןיִלָכֳארֵבLBהzַָאיִאְו
אָלcְאָטיtְLִ,אeהLֶלָכaְהָאְמeטןיִלaְַקְמ
איִבֵהLֶכ"תְדאיִהַהְו.הָריִבeLְהְליpֵַהְמ
,אeהLֶלָכaְ]חאhַnִֵמלֶכBאLֶי"Lִַר
קיtִַמאָבeטיlֵיִמe.איִהאzְָכַמְסַא
.אzְָכַמְסַאאlֶָאeהְנַתיֵלְו,כ"תaְאָרwְִמ
BתBאקֶרֶפaBaְרַזָחBמְצַעaְי"Lִַרְו
הָרָפְדאzְָעַמaִLְ).בפףcַןיelִח(Bנaְתֶאְו
הָמְל,הLְָקִהcְ.םיִלָכֳאתַאְמeטהָאhַnְִמ
אnַָטְמdָפeגאיִה,הָאְמeטתַלaַָקdָל
יאַהיִכcְ,י"Lִַרץֵריֵתְו,םיִדָגְבeםָדָא
bֵַרָפְמאָנוְוLaִתיֵרְכBתaְֶפ'cַםLְהָטיִח
)cַאכף.(,kְגBןLֶיִחteָהaְחָפBִמתkְהָציֵב
aְָמיִא.קֵצLַeֵיֵלתיdאBיֵלףֵרָטְצִמ,לֶכd
aַיֵדֲהaָקֵצeַקְמaֵיאַהלaָטקֵצeִיםִא,הָאְמbַעaְטeהָאְמ,eַטְמnֵאLְרָא
,רeעיaֵdLִתיֵלcְ,הָאְמeטקֵצaָיאַהלaֵַקְמאG,אeהלֶכBאואָליִאְו;ןיִלָכֳא
אlֶָאהָליֵבaַpְןיִעְגBנןיֵאLֶ,ןֵהןיִרBהְט,יֵניִרֲחַאןיִלָכֳאdיaֵיִעְגָניִכְו
aַaְָל.קֵצLBַרןLִ"ע"עְו[)ס:יzBְס'Lַaָתְוןַיְנִעְליִאה"ד.אצתB'רַמָאה"ד.אלםיִחָבְז[:

aִLְְקיִלzָא
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