
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְזלםיִחָס.

eִהתיֵבlֵַמלzִַכְו.ןיִריnָהtַהר"א.הָבָעתeאָנ,
ףיִקְתַמ.חַפֶטםיִנtַָהםֶחֶלeaְניִצָמןLֶkֵ,חַפֶט
eרְמאֹי,ןיִזיִרְזeaִרְמָאםִאא,ףֵסBיבַרdָל
aְLֶרְמָאםִא;ןיִזיִרְזןָניֵאeaְרְמאֹי,הָליִמֲעתַפe
aְתַפLֶָניֵאdרְמָאםִא;הָליִמֲעeaְֵבְיםיִצֵעLִןי,
,םַחרpeַתeaְרְמָאםִא;םיִחַלםיִצֵעeaְרְמאֹי
לLֶרpeַתeaְרְמָאםִא;ןֵנBצרpeַתeaְרְמאֹי
בַררַמָא.סֶרֶחלLֶרpeַתeaְרְמאֹי,תֶכzֶַמ
peַמe,דeחִיaְיaִַרתֶאתיִליֵאLְ,אaַָארaַהָיְמְרִי
אaַָארaַהָיְמְרִיבַר]רַמָא[,יִרְמָאְדאkָיִא.בַר
eניaֵַרpeַמe,דeחִיaְיaִַרתֶאתיִליֵאLְ,בַררַמָא
יאnַַאְו.הeaָרְמתtַב.הָבָעתtַיאַמ.BLדwַָה
יִאְו.הLָיִלaְאLָיִפְנcִםMeִמ.הָבָעתdtַיָלeרָק
aָאָמיֵאתיֵע,aְיֵרְתַאdcְיאַהzַpָרְמתַפְלאeaָהtַרָקהָבָעתeיָלd.אָמְעַטיאַמ,
.יnֵַנט"יleaְיִפֲא,חַסֶפaְאָיְריִאיאַמ,CיִרְצאָלְדאָחְריִטחַרָטאָקcְםMeִמיִא
יאLַnַתיaֵ,יִכָהיnֵַנאָיְנzַ.יֵאָקחַסtֶלLֶבBטםBיaְאzַpָיאַהְו,יnֵַניִכָהןיִא
ןיִאְצBיד,ר"ת)א.ןיִריzִַמלlִֵהתיֵבeג.בBטםBיaְ]אהָבָעתtַןיִפBאןיֵא,םיִרְמBא
aְִקְנתַפiָהeבהָאָרְדַהְב[eצְמַהןיִקיִרְסִבeiָןיִריaְלַעףַא,חַסֶפtִיLֶרְמָאeןיֵא
ןaֶסzBיְיaַלַאLָהֶזרָבcָ,הָדeהְייaִַררַמָא.חַסֶפaְןיִריeiָצְמַהןיִקיִרְסןיBNִע
,Bלeרְמָא.חַסֶפaְןיִריeiָצְמַהןיִקיִרְסןיBNִעןיֵאeרְמָאהָמיֵנtְִמ,םיִמָכֲחַלןיִנBז
סeפְדaִהNֶpֲָעַירLְָפֶא,םֶהָלרַמָא.zָdְצnַַחְמeָהיֶלָעהָהLBהMִָאָהLֶיֵנtְִמ
.ןיִרezָמסzBיְיaַיֵקיִרְסeןיִרeסֲאןיִקיִרqְַהלekָרְמאֹי,Bלeרְמָא)ב.ןָויkֵהpֶָעaְָקִיְו°
,לֵאיִלְמbַןaַָרתיֵבְלאaַָארַחַאיzְִסַנְכִנתַחַאםַעtַ,קBדָצרaַרָזָעְלֶאיaִַררַמָא
םיִמָכֲחeרְמָאkָCאG,אaַָא,יzְִרַמָא.חַסֶפaְןיִריeiָצְמַהןיִקיִרְסויָנָפְלeאיִבֵהְו
,eרְמָאםָדָאלkָלLֶאG,יִנaְ,יִלרַמָא.חַסֶפaְןיִריeiָצְמַהןיִקיִרְסןיBNִעןיֵאה
ןיִמzBְחַנלLֶאd,Gיֵלרַמָאָקיִכָה,יִרְמָאְדאkָיִא.eרְמָאןיִמzBְחַנלLֶאlֶָא
ןיBNִעןיֵאְו,ןיִקיִקְר]גןיִמkְןיִקיִרְסןיBNִע,יֵסBיר"א.םָדָאלkָלLֶאlֶָא,eרְמָא
תlַַחְוןיִטיִרְקְסיִאְוןיִנLְָבceַהְוןיִנbְָפqeַה,ר"ת)ג)א(.תBאָקְסeלbְ]גןיִמkְןיִקיִרְס
ןaֶַעBLֻהְייaִַררַמָא,תֵרְסnַַהתlַַחיאַמ.הlַָחַהןִמםיִרeטtְעenָדְמַהְותֵרְסnַַה
.ןֵהסtְָליִאהNֲֵעַמeלlַָה,LיִקָלLיֵררַמָא.םיaָzִיֵלֲעaַלLֶטeלָחהֶז,יִוֵל
,יִביִתיֵמ.הnַָחaַןָאNֲָעeLֶלlַָהְו,ןיִביiַָחסtְָליִאהNֲֵעַמ,רַמָאוןָנָחBייaִַרְו
.ןיִרeטtְהnַָחaַ,ןיִביiַָחסtְָליִאaְןָאNֲָע,ןיִטיִרְקְסיִאָהְוןיִנLְָבceַהְוןיִנbְָפqeַה
zְיeיֵתְבdcְַרaִיLִעְמBןaֶיִקָלןL.ערַמָאelָָלרַמָא,אCַרaִיLִעְמBןaֶיִקָלןL,
ַחיzְִרִהףBסְבִלְוקיaְִדִהלָבֲא.קיaְִדִהףBסְבִלְוַחיzְִרִהLֶ,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה
יֵנְתיִלְוגBלְפיִל,ןיִרeטtְהnַָחaַןָאNֲָעאָפיֵסיֵנָתcְַא,ןיִרeטְפcִיnֵַניִכָה,יאַמ
aְָדיִדd,aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִרkְגBןLְֶרִהzִסְבִלְוַחיBְדִהףaְִדִהלָבֲא,קיaִקי
ףBסְבִלְוַחיzְִרִהLֶא"דב,יֵנָתָקיִכָהְואָרqְַחְמיֵרqeַח.ןיִרeטtְַחיzְִרִהףBסְבִלְו
.ןיִרeטְפeהnַָחaַןָאNֲָעLֶיִמkְהNֲָעַנ,ַחיzְִרִהףBסְבִלְוקיaְִדִהלָבֲא,קיaְִדִה
ַחיzְִרִהLֶיnֵַנאָכָה.סtְָליִאaְחהָיNeֲעָההvַָמְבeאָניִההvַָמaְןיִאְצBיז)ד,ש"ת
dָסְרLֶtBלkֹ,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַררַמָא.אָניִההvַָמיאַמ.קיaְִדִהףBסְבִלְו
אָכָה,אָטיtְLִ.הָדzBיֵמְחַלןֵכְוט)ה,אָבָררַמָא.הpֶָמיֵהןיִכLְָמִנןיִטeחןיֵאְו
nֶpeִמביִרְקִהְו')אביִתְכeליִאBה,אָמיֵתְדeהַמ.ביִתkְ'םֶחֶל'אָכָהְוביִתkְ'םֶחֶל'

דָחֶא

תBחָנְמaִןַניִרְמָאְדkִ,ץֵמָחאֹבָלרeסָאאeהLֶ.םיִנtַָהםֶחֶלeaְניִצָמןLֶkֵ:אָלחַפhִֶמיֵפְטלָבֲא,לlִֵהתיeaֵרLָיִכָהleיִפֲאַו.חַפֶטהָבָעתtַהnַָכְו
)cַזנף.('kַָהלnֲִאהָחְנLֶרzַביִרְקe'גְוB'ַרְלaBַהםֶחֶלתtָיִחְלםיִנneהָרָהְזַאְל,ץLֶHציִמְחַיאe,יִפֲאַוleעיִכָהBנְפָדיִבBחַפֶטויָת,cְניְיַהeםֶחֶל
LֶיָהeלBtָןיֵאְו,םיִנtָםיִנtְחeִמ)וןיִתhֶרְמָאםִא:חַפe.ִהְוzִריeעBןיִזיִרְזִל:חַפֶטיִב.kֹםיִנֲה,LֶaְןיִאיִקaְLִיneרBLֶHַי,ץיִמְחַיאzִריeלָכְל
תBחָנnְַהלkָ,).ועףcַתBחָנְמ(ןַנְתִדkְ.]דא"ֶריֵיָרaְ,הָליִמֲע.zָdְבkַַעְמdָתָליִמֲעLֶ,ץיִמְחַהְלתֶרֶהַמְמdָניֵאLֶ.הָליִמֲעתַפaְ:ןיִזיִרְזןָניֵאLֶםָדָא
תBאֵמLֵמֲחַוהָפיLִתBאֵמLלLְןיִנeעְט
aְהָטיִע:aְַתpeםַחר.aְילָכBםzָדיִמ
תיiִַפֲאַלcָLְקִמלLֶרzַpeןיִקיqִַמeיָה
,הָיָהתֶכzֶַמלLְֶו,הָדzBיֵמְחַלְותBחָנְמ
kִרַמָאְדaִםיִחָבְזaְקֶרֶפcַַחםhָתא)cַף
םיִאיִבְמeיָהLֶ.םיLִֵבְיםיִצֵעaְ:):הצ
ןַניִרְמָאְדkִ.הnַָחַהתBמיִמןָתBא
aְתיִנֲעַת)cִַמֲחֵמ,).אלףMָָעהNָרaְבָא
eיָהאGְוהnַָחלdLֶָחCzָLַLkָֹליֵאְו
kBַלםיִצֵעןיִתְרnַהָכָרֲע:tַרְמתeaָה.
ץneיִחםMeִמואָלְו.דַחַיaְןיִרָרֲחהaְֵרַה
םMeִמe,רַמָאָקםיcַwִןיִרָרֲחַבd,eָלטַקְנ
cְיִרְצאָלְדאָחְריִטחַרָטאָקCהeא:
aְחִיeד.aֵניBַר.יִניֵבְלaֵיdcְהָיְמְרִי'ר
אָנMָיִל.BLדwַָהeניaֵַרבַרdcְיaֵַר,בַר
eעְדָיְוBמkְ,רeרֵבaְ'דeחיִיaְ',אָניִרֲחַא
aְחִיeדLֶMָרָאםBי(זַנְגִנןBאָמcַדנף.(:
aְיִלLָה.kְLֶlָLִאןיBָתdאיִההָבָע
יִכָה:דַחַיkelָdaְאיִהkְLֶ,הqָיִעָה
םיִרְמBאש"ב,יִכָהיnֵַנאָיְנzַןַניִסְרָג
ןַניִסְרָגאָלְו.ט"יaְהָבָעתtַןיִפBאןיֵא
aְחַסֶפ:zַַנאָיְנnֵיִכָהי.cְִמואָלMeם
אָהcְ,אָחְריִטםMeִמאlֶָאטַקְנץֵמָח
ןיִקיִרְסִבe:חַסtֶאָנzְאָלאָכָה
פ"עאְו.תBריeiָצְמַהתvBַמ.םיִריeiָצְמַה
Lֶרְמָאeַכְלzְִחlָסָאהeר,cִדַבֲעיLַtִרי
cָיֵמ:LBַצְל.ןֶהיֵלֲעהָהiְנןיֵאְו,ןָריBןיִנְת
.הNֲֶעַירLְָפֶא:ןיִציִמְחַמe,רzַpeַלרֵהַמ
.ןָויkֵ:קיִרaַqָהpֶָעaְָקִיְו,סeפְדaִהָרveַה
kְלBרֵהַמרַמ,aִרְמאֹי:תַחַאהָפיִחְדe
kַָהלqְסֲאןיִקיִרeְוןיִרLֶלaַיְיzBס
ןֶהָלןיֵאןיִמzBְחַנבBריֵרֲהLֶ.ןיִרezָמ
.eרְמָאםָדָאלkָלLֶאG:סeפְדBתBא
ןָתBאהBNֶעָהתִיaַַהלַעַבcְ.רBסֱאֶל
,kָCלkָןָתtBיַיְלBLֵLחBניֵאBמְצַעְל
לLֶאlֶָא:ןֶהיֵלֲעהֶהBLBניֵאְו
ןיִדיtְִקַמe,רkBְמִלןיBNִעָה.ןיִמzBְחַנ
אkָיִא:ןָרieִצלַעןיִהLBְוןיָיBנלַע
.eרְמָאןיִמzBְחַנלLֶאGיִרְמָאְד
LֵיְורָבaַcָןיִאיִקְבeןיִליִגְרLֶ,רBסֱאֶל
ןיִריeiָצְמ.ןיִקיִרְסןיBNִע:ןיִסeפcְןֶהָל
kְןיִקיִקְרןיִמ,eדַבְלִבLֶiְהeַדwִןי
eלְקeLִןיcְלָבֲא.ץיִמְחַהְלןיִרֲהַמְמןיֵא
GַצְמאiְםיִבָעֶהתֶאןיִריkִלְגeאָקְסBת,
cְִמzBCןיִציִמְחַמןיָיְבָעaִLְִהiָהי
:גBפְסkִןיִיNeֲע.ןיִנbְָפqeַה:תֶטֶעeמ
ןיִמןelָכְו,Lַבְדaִןיִנebָטְמ.ןיִנLְָבceַהְו
'תיִחיtִַצ'kְןיִיNeֲע.ןיִטיִרְקְסיִאָהְו:םֶחֶל
cְִרַתְמbְןָוָטיִרְקְסיִאןַניִמ)LְמBזטת(,
LֶlָLִיִעןיqַָרןָתkַָה:דֹאְמהnַתֵרְס.zְַרbeםLֶז'תַבֲחַמ'ל(:tְטeַחַהןִמןיִרlָה.cִביִתְכ)aַnְִדaָוטר('aִַמםֶכְלָכֲאlֶםֶחֶלואָליֵנָהְו,'ץֶרָאָהםֶח
טeלָח:הָמeרzְהָיָהרָבLֶkְאGְו)חביִתkְ'הָמeרְתeמיִרָת'cְ,רeטtָ,ןָכBתְלהָמeרzְהָלְפLֶpָןיelִח.עenָדְמַהְו:אָמְעַטLֵרָפְמdיnֵַקְלe,eהְניִנ
Lֶלaַיֵלֲעaָzִניֵא.םיBֲעַנNֶהkְִתweיֵר:םֶחֶלןLיִקָלLַאkelְהeִאְלואָלְו,יֵאָקtְלeַאיֵגcְַרaִהְייBLַֻעaֲֶעַמ:אָתֲאיִוֵלןNְֵליִאהtָןֵהס.
יִפְל,ןיִרeטtְיִכָהְל.eלlַָהְו:)וכאָרְקiִַו('דָחֶארpeַתaְםֶכְמְחַל'ביִתְכִדkְ,רpeַתaְיeפָאָהאlֶָאםֶחֶלןיֵארַבָסאָקcְ,אeהםֶחֶלואָלCָכיִפְל
LֲֶעNָןָאaַַחnְָוהGאaָאeר:Lְֶרִהzְִליִאָה.ַחיtָרַחַאְוסkָCְדִהaִקיaָdַהlֶםֶח,cְיֵלהֵוָהdkְֲעַמןיֵעNֵהzַpeְלִה,רkָCַחiָאָניִה:ןיִבי.
:)זטםיִרָבcְ('יִנBעםֶחֶל'ביִתְכִדkְ,ןַניֵעaָםֶחֶלcְג"עאְו.סtְָליִאaְהָיNeֲעָה:)ביתBמLְ('אָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא'ןLBְל,kָdְרָצלkָהָיeפֲאdָניֵא
טַחLָםִא.הָדzBיֵמְחַלןַיְנִעְלןֵכְו:הָסeרtְןLBְל,dָרd.LֶnְLַaְָסְרaָd:LֶtBאֵצBיאֵהיִוהֶפָאzֵהkַnָ,רַמBלkְ.אָניִההvַָמיאַמ
:ןַניֵעaָאָנוbַeְיאַהיkִ,)טתBחָנְמaִןַנְתcִָהיֶנetָמְרָקְו]הליִאBהcְ.הָריkְLֵהָדzBַהְוםֶחlֶַהcַLיִק,הfֶַהןָיְנִעkָתָפֱאLֶpֶרַחַאֵמןֶהיֵלֲעחַבfֶַה

דָחֶא

eִהתיֵבlֵַמלzִתיֵבְדאָמְעַט.ןיִרי
).זיףcַהָציaֵ(ןַניִרְמָאְדkִ,לlִֵה

אֵלָמרzַpeהָפBאְוהMִָאתֶמֶרֲעַמ
kִkָרBפ"עאתLִֶכְלקַרהָכיִרְצןיֵאkָר
םַעtַרzַpeַהתBאlַמְללָבֲא;דָחֶא

:)ייֵרcְLָןאָמאkָיֵל,תֶרֶחַא

zַpָאaְיֵאָקחַסֶפ.zֵַמיd,cְאָל
יֵבְרַעLיֵרaְיִכָהיLַpְֵמ

tְַקְל(םיִחָסnָטצן:(,cְיֵרָפCיאַמ
םָתָהcְ,ל"יְו.'eכְוםיִחָסtְיֵבְרַעאָיְריִא
tָיֵרCִמMַaָתcְיֵוָהaְלָכLָבeאָלְו,ַע
LָיֵיCְלLַpeיֵיcִיֵבְרַעטַקְנtְםיִחָס

:)כיֵאָקחַסֶפaְאpַָתcְםMeִמ
אpַָתְו
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :זל

,סeרtָלhBִיאLֶH)א'דָחֶא'א,'ןaְָרָקלkִָמדָחֶא
,יִביִתיֵמ.ל"מק.אָיְמcָאָסיִרְפcִןאַמkְאָכָהְו
.ןיִביiְַחְמה"בe,ןיִרְטtBיאLַnַתיaֵ,הqָיִעnְַה)ב
לlִֵהתיֵבe,ןיִביiְַחְמיאLַnַתיaֵ,הָטיִלֲחַה
tBהֶזיֵא.ןיִרְטeַהnְיִעqָהֶזיֵאְוהeהָטיִלֲחַה.
,הָטיִלֲחַה;ןיLִָלְגeמיbַaֵ]אלַעLֶחַמֶק,הqָיִעnְַה
ר"בלאֵעָמLְִי'ר.חַמֶקיbַaֵ]אלַעLֶןיLִָלְגeמ
יִרְמָאְו.רeטְפִלהֶזָוהֶז,ויִבָאםMeִמרֵמBאיֵסBי
דָחֶא,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו.]בבieִחְלהֶזָוהֶזב,dָל
רpeַתaְ,רeטtָסtְָליִאaְןָאNֲָע,הֶזדָחֶאְוהֶז
יאַמeהqָיִעnְַהאָנLְיאַמ,אnַָקאpַָתְו.ביiַָח
Lְהְיבַררַמָא.הָטיִלֲחאָנeרַמָאהָדLְמeלֵא,
,יִוֵלןaֶַעBLֻהְי'ראָמיzֵיִאְו]גהָדeהְיר"אןֵכְו
kְלֲחַמBתֶקaָזBkָCלֲחַמBתֶקaָזB,יִמ,אָרְבַתְו)ג
LֶMָזהָנBGאLָזהָנB.םיִמָכֲחַו,תַהיִמיֵנָתָק
]דןָאNֲָעLֶהֶזדָחֶאְוהֶזדָחֶא,םיִרְמBא
aְְליִאtָסtָטeר,aְַתpeַחרiָבי.zְיeַרְדאָתְבaִי
,אָיְנַתcְ.איִהיֵאzַpָ,ןָנָחBייaִַרCָלרַמָא.ןָנָחBי
ל"ת,הlַָחaְןיִביiַָחהָטeלֲחַוהqָיִעְמאֵהְילBכָי
אlֶָא'םֶחֶל'ןיֵא,רֵמBאהָדeהְי'ר.'םֶחֶל')א
אlֶָא.אnַָקאezַpָניְיַההָדeהְי'ר.רpeַתaְיeפָאָה
אnַָקאe,zַpָהיְיַניaֵאkָיִאסtְָליִאהNֲֵעַמואָל
רַבָסהָדeהְי'רְו,ןיִביiַָחסtְָליִאהNֲֵעַמרַבָס
אָמְלָעיelֵכcְ,אָל.ןיִרeטtְסtְָליִאהNֲֵעַמ
רַזָחLֶןBגkְאָכָהְו,ןיִרeטtְסtְָליִאהNֲֵעַמ
,רַבָסאnַָקאpַָתcְ.יִגְלtַיִמאָקרpeַתBaְאָפֲאַו
kֵןָויLֶאָפֲאַורַזָחBaְַתpeןַניֵרָק'םֶחֶל'רaֵיd;
יeפָאָהאlֶָא'םֶחֶל'ןיֵא,רַבָסהָדeהְייaִַרְו
aְַתpeיִעֵמרwָןָויֵכְו,אָרcְיִעֵמwָואָלאָרaְַתpeר
אָמְעַטיאַמ,אָבָררַמָא.אeהםֶחֶלואָלdיֵיְפַא
םיLִָנרNֶֶעeפָאְו')בביִתְכcִ,הָדeהְייaִַרְד
רpeַתaְיeפָאָהםֶחֶל;'דָחֶארpeַתaְםֶכְמְחַל
]הדָחֶארpeַתaְיeפָאןיֵאLְֶו,םֶחֶליeרָק]הדָחֶא
dיֵרBחֲאףֵסBיבַרְוהaַָרביֵתָי.םֶחֶליeרָקןיֵא
cְַרaִַקאָריֵז'רביֵתָיְו,אָריֵזיnֵיdcְעelָרַמָא.א
,אelָעֵמdיpֵיִמיַעaְ,אָריֵזיaִַרְלהaַָרdיֵל
רַמָא.eהַמץeחaִַמַחיzְִרִהְוםיִנְפaִִמקיaְִדִה
,dיֵלאָניֵמָאיִאd,cְיֵלאָמיֵאיאַמ,dיֵל
בַרל"א.סtְָליִאהNֲֵעַמeהיִניֵהיִלרַמָא
קיaְִדִה,אelָעֵמdיpֵיִמיַעaְ,אָריֵזיaִַרְלףֵסBי
יאַמ,dיֵלרַמָא.eהַמcBְגֶנkְהָקeבֲאַוםיִנְפaִִמ
בBריִלרַמָא,dיֵלאָניֵמָאיִאd,cְיֵלאָמיֵא
לLֶהqָיִע)ד,יqִַאבַררַמָא.ןkֵןיBNִעםיiִִנֲע
.הlַָחaַתֶביiֶַחגםיִמָכֲחיֵרְבִדְל,הlַָחַהןִמהָרeטtְריִאֵמ'ריֵרְבִדְל,יִנLֵרNֲֵעַמ

תvBַמ

eיָהןיִניִמתַעaְַרַא.'Bגְו'קֵרfBַהןֵהkַֹל,'הַלהָמeרzְןaְָרָקלkִָמדָחֶא'
aָdLֶֶעלNֶֶערNֶַחרlBהת(,eִמkָנןיִמָוןיִמלBַלדָחֶאןֵתkַֹהְו,ןֵהMְרָא
:]והָטיִלֲחַההqָיִעnְַה:הָסeרBtְלןzִֵיאLֶH,'דָחֶא'ביִתְכe.םיִלָעaְַל
tBַחַהןִמ.ןיִרְטlָמ:הeָלְגLִר.ןיBַתְו:ןיִחְתpַָקאnָכאe'.aְיֵרLָא

אָלcְאָתיְיַרָבְדאeLָריֵפְלאָרָמbְרcַַהְמ
zְֶמיֵוֱהLַaַLְzַָסְמרַדֲהַו,אiֵיִמםיlְיֵתd
eמBביִתzְיeיִמאָתְבpָdַרְלaִייBןָנָח:
kְלֲחַמBתֶקaָזB.kְלBַחְמַה,רַמiֵביaָזB
,BזaָרֵטBtBזaָרֵטtBַהְו,Bזaָביiֵַחְמ
אָדֲחואָלeהיְיzְַגeלCtְיtִַמcְאLָיֵרְו
zַpָהְניִרְמַאאe,ַקְוLְיֵדָדֲהַאןיָי,eיִמ
LֶMָזהָנBGאLָזהָנB.יאַהzַpָתיִאא
תיaֵיֵלweִמeיאLַnַתיaֵיֵרְמeחֵמdcְיֵל
ןיcִַהאeהְוהָטיִלֲחאָנְתe,איִהלlִֵה
יֵלweִמdcְיֵלתיִאיאַהְו;הqָיִעְמִל
aֵתיLַnַחְויאeיֵרְמaִֵהתיlֵאיִהל,
eַהאָנְתnְיִעqָהְוהeַהאcִהָטיִלֲחַלןי:
zַַק.אָרְבLְיֵדָדֲהַאןיָי:zַpַָקאnָא
יִכָהְו.ןיִביiַָחסtְָליִאהNֲֵעַמרַבָס
הָטיִלֲחַהְוהqָיִעnְַהאֵהzְלBכָי,רַמָאָק
ואָליֵנָהְו,'םֶחֶל'ל"ת,הlַָחaְןיִביiַָח
ןיִלeMָבְמןָתLָיִלםֶדBקe,cְהְניִנםֶחֶל
aְרBֲעַמלָבֲא.ןֵהןיִחְתNְֵליִאהtָס,LֶHא
ןֵהןיִבBרְק,רeאָהלַעאlֶָאeפֱאֶנ
,ביiַָחְוeהְניִנםֶחֶלְו,רzַpeהNֲֵעַמְל
רַמָאְו.ַחיzְִרִהףqBַבְלeקיaְִדִהleיִפֲאַו
יnֵַנסtְָליִאהNֲֵעַמ,הָדeהְי'רdיֵל
tְטeןיִר,cְֶאםֶחֶלןיֵאlָפָאָהאeי
aְַתpeר:Lֶןָאָפֲאַורַזָחaְַתpeר.
אzַpָרַמָאָקיִכָהְו.סtְָליִאהNֲֵעַמְל
ואָליֵנָהְו,'םֶחֶל'רַמBלדeמְלzַ,אnַָק
אeהְו.ןֵהםִיַמaְםיִלeMָבְמe,cִהְניִנםֶחֶל
קיaְִדִהLֶיnֵַנסtְָליִאהNֲֵעַמְלןיcִַה
eַבְלqBְרִהףzִַנַחיnֵהְניִנםֶחֶלואָליe;
אָניֵרָקםֶחֶל,רpeַתBaְאָפֲאַורַזָחלָבֲא
aֵיd:ַרְוaִהְייeפָא.רַבָסהָדeיaְַתpeר
ןBגkְ,םיִרzַpeיֵנaִLְאGְו,ןַניֵעaָדָחֶא
םֶחlֶַה.םיִנְפaִִמקיaְִדִה:רpeַתְוסtְָליִא
aְָליִאtְָרִהְו:סzִִמַחיaַחeץ.Lֶpְָנָתdלַע
יִמ.eהַמ:םיBNִעeנָאBLֶמkְרeאָה
הNֲֵעַמןֵהleֵא.eהיִניֵה:םֶחֶליֵוָה
ןָנָחBי'ר]זםיִמָכֲחeaBקְלְחLֶpֶסtְָליִא
,הָלְעַמְלִמ.cBְגֶנkְהָקeבֲאַו:LיִקָלLיֵרְו
רֵהַמְמeסtְָליִאaָטֵהBלLֵאָהםBחְו
רzַpeןיֵעkְיֵוָהיִמ.eהַמ:Bתיiִָפֲא
לkָ.ןיBNִעםיiִִנֲעבBר:אBGא
,םיִצֵעםֶהָלןיֵאLֶ,ןkֵסtְָליִאהNֲֵעַמ
eָכְבCהeפָאֵלרֵהַמְמאBיֵרְבִדְל:ת
יִנLֵקֶרֶפaְרַמָאcְ.ריִאֵמיaִַר
BdַבbָןBמָמרNֲֵעַמ):דנףcַ(ןיceLִִקְד
,Lֵרָפְמִדkְ.הlַָחַהןִמהָרeטtְ:אeה
cַ'סיִרֲעBםֶכיֵת'kְְו)וביִתGאLֶלbָבBdַ:

eַמvָה

אָמיֵנ,pָdיִמיֵעָבָקיאַמ,י"ִרְלdַמיzֵ.הָטיִלֲחַהאָנLְיאַמאnַָקאpַָתְו
cְיִערַבָסרַמlָרַבָגהָא,eרַבָסרַמzַzָי"ִרץֵריֵתְו.)זרַבָגהָא,

cְג"עאיֵנָתְוקיֵסָפָקcְתיֵלaֵיdֶאlָאLִעיeַחרlָצְמהeםָצְמ,eיֵעָבָקיִכָהְל
לaַMְֵתִיאLֶHרLְָפֶאיִארַבָגהָאzַzָןיֵבeרַבָגהָאlָיִעןיֵבcְ,אָנLְיאַמ
:)חdיֵרeעיMִִמdיֵלרַסָחְו,nֶpeִמטַעְמ

איִהיֵאzַpָןָנָחBייaִַרCָלרַמָא
cְיִרְטְציִאאָל.אָיְנַתCַאְלLְkeיֵח

zַpֶָאיֵאlָיִלְלאMָאָנcְָליִרְמָאdהֶזָוהֶז
,בieִחְלהֶזָוהֶזcְאָנMָיִלְללָבֲא;רeטְפִל
כ"עcְ.אָפeגאָתיְיַרCaַָהaְיֵאzַpָאkָיִא
יִאcְ;סtְָליִאeaְניְיַהאָביiְַחְמcִאָה
aְַתpeלָבֲא,רaְְליִאtָסtָטeםִא,רkֵן
:םיִמָכֲחeניְיַהיֵסBייaִַרaְלאֵעָמLְִייaִַר

cְכeֲעַמאָמְלָעיֵלNְֵליִאהtָס
tְטeםיִר.tַָרקַסaֵניeלֵאְנַנֲח

kְִמ,ל"רcְרַמָאָקcְכelֲֵעַמאָמְלָעיNֵה
בַרְוהaַָרביֵתָי'cְ,דBעְו.ןיִרeטtְסtְָליִא
ל"רְדאaָיlִַא'אָריֵזיaִַרdcְיֵרBחֲאףֵסBי
,ל"ייקןָנָחBי'רְכcִ,הֶאְרִני"ִרְלe.יֵריְיַמ
).ולתBמָבְי(ץֵלBחַהdaְָלביLֵָחאָלcְִמ
aַיֵדֲהzְתָלcַהָכָלֲהkְיֵרLיִקָלLַגְלaֵי
הֶקLְַמיֵדְילַעcְ,י"ִררֵמBאְו.ןָנָחBייaִַר
סtְָליִאהNֲֵעַמcְןָנָחBי'רהֶדBמ
tְטeֵרָבְמןיֵאְו,'ִרCַהויָלָעnBאיִצ.
kִמְדBחַכaַרְיeLַַמְדיִמְלqֶַחתֶכlָהaְקֶרֶפ
לkֹ,ןָנָחBי'ררַמָא,)טהlַָחcְאnַָק
LֶאָהeַהְמרlֵCzְַחzַָחויiָביaְַחlָה,
eַהויָלָעןיִכְרָבְמnBיםָדָאְו,איִצBאֵצaָd
,רַמָאLיִקָלLיֵר.חַסֶפBaְתָבBחיֵדְי
ויָלָעןיִכְרָבְמןיֵאְו,הlַָחaְביiַָחBניֵא
BתָבBחיֵדְיaBאֵצBיםָדָאןיֵאְו,איִצnBַה
aְי'ררַמָאְו.חַסֶפBןָנָח,eדַבְלִבLֶiְאֵה
,םezָניaֵַררֵמBאְו.ןיִקLְַמיֵדְילַע
cְאָקוְוַדaִתָליִלְבBַרkָהtְיִגיִל,cְי'רBןָנָח
םֶחֶלeהBNֵעסtְָליִאBaְתיiִָפֲארַבָס
eהBNֵעןיֵארַבָסל"רְו,הlַָחaְביiַָחְו
יkelֵ,הָבָעBתָליִלaְלָבֲא;רeטָפeםֶחֶל
יֵדְילַע'יִפֲאהlַָחaְביiַָחecְדBמאָמְלָע
תַעMְִמיֵוָההlַָחבieִחאָהcְ,הֶקLְַמ
bְִלbeל,kִמְדBחַכaְַכnָדהeןֵכְו.)ייֵתְכ
,ןַנְתcִ,)ה"מא"פ(הlַָח'qֶַמaְעַמLְַמ
,ןיִנbְָפeסdָפBסְוdָתlִָחLֶzְהqָיִע
tְטeַחַהןִמהָרlָה;zְִחlָָתdסeְפbָןיִנ
dָפBסְוהqָיִעdָתlִָחzְ,הqָיִעdָפBסְו
eניaֵַרְלהֶאְרִנְו.הlַָחaַתֶביiֶַח,ןיִנbְָפeס
zָם,cְַניִכָהnֵַהויָלָעןיִכְרָבְמיnBאיִצ.
eִמהָיָאְראיִבֵמnְחָנBת)cַהעף:(
eִמkֵןיִכְרָבְמדַצי)aְכָרBזלת:(,cְרַמָא,
,םִיַלeLָריaִהָחְנִמביִרְקַמeדֵמBעהָיָה
רֵמBא,BלְכָאְלBלָטְנ;eניָיֱחֶהLֶרֵמBא
,תBחָנnְַהלkָיֵנָתְוקיֵסָפָקְו.איִצnBַה
פ"עא,תLֶֶחְרַמeתַבֲחַמתַחְנִמleיִפֲא
LֶnְטebֶתֶנaְLֶַחְלאָרָבְסןיֵאְו,ןֶמlֵקaֵןי
י"לוצנפללַע,ןkֵםִא.ןֶמLְֶלםִיַמ
eא]חי"טלטינפBרֵמaBזְמיֵניִמאֵרBנBת,
.איִצnBַהCֵרָבְמ]חי"לבריְוי"נוטלגלַעְו
ןיLִיִרְפַמןיֵאיֵרֲהLֶ,עַדzֵ.)כאָמֲהַנְדאָתיִרzBםֶהיֵלֲעןיֵאcְ,הֶקLְַמאBaְGתBאןיBNִעLֶיtִלַעףַא,איִצnBַהCֵרָבְמןיֵאLֶהֶאְרִני"קטלפואלַעְו
הlַָחaְביiַָחcְ)םLָ(ןיִכְרָבְמדַציֵכaְןַניִרְמָאאָתיִרָטcְג"עאְו.הlַָחְלןָפְרָצְמלqַַהLֶפ"עא,הlַָחרeעיkְLִדָחֶאלַסaְהaְֵרַהשֵיleיִפֲאהlַָחnֶpeִמ
eויָלָעןיִכְרָבְמaBזְמיֵניִמאֵרBנBהַה;תeאkְֵרָפְמִדLםָתָה,cְגeאָלְבaְהאָמְלָעeניֵאְואBסBַהדֵעlֵַרְו.בaֵניezָאהָיָהםBרֵמ,cְןיֵא]טי"לזמירגלַעףַא
ןיaֵקlֵַחְלןָלָנְמ,רַמאzֹםִאְו.דָחֶארpeַתaְיeפָאןיֵאLֶםֶחֶל:הlַָחaְביiַָחאָמָתqְִמcְבbַלַעףַא,אָמֲהַנְדאָתיִרezBהaְתיֵלcְ,איִצnBַהCֵרָבְמ
aְַרהָליִלkָהeןיֵבaְָקהָליִלLֲָהַו,הGניֵאאBzְלeהְי'רְלהָיeֶאהָדlָאaְפָאeיaְַתpeאְו.דָחֶארBַררֵמaֵניezָםcְיִכָהtֵריeLB,הְי'רְלeפָאָהםֶחֶלהָדeי
aְַתpeכְורe',םֶחֶלLֶפֱאֶלןיִליִגְרBתaְַתpeניְיַה,רeaְתָליִלBָקLְָדִה:הaִִמקיaְִרִהְוםיִנְפzִִמַחיaַחeהַמץe.ריֵפְלeLַהweסֵרְטְנcִֵרָפְמLcְיֵריְיַמ
aְְליִאtָס,zֵַמיd,םִאkֵןaְַררַבָסיאַמaָהcִַריִגיִלְפaִייBיֵרְוןָנָחLיִקָלL,כ"עaְְדִהaִִמקיaְִרִהְוםיִנְפzִִמַחיaִםִא,םיִנְפkֵיִמיאַמןaַיֵלאָיְעdבַרְל
ביLֲִחאָלאeהרpeַתcְןָויd,kֵיֵלאָיְעaַיִמe,יֵריְיַמרpeַתaְקיaְִדִהaְאָכָהcְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו.eהַמcBְגֶנkְהָקeבֲאַוםיִנְפaִִמdָקיaְִדִהיִכָהרַתaָףֵסBי
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