
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְדעםיִחָס.

kֵצאדַציBַהתֶאןיִלtֶןיִאיִבְמ,חַסLַteדLֶל
תיaֵדַעויBCtִתְלBבֲחBתְוןnBִר

ויָעֵמיֵנaְתֶאְוויָעָרkְתֶאןֵתBנְו,Bתָבeקְנ
,רֵמBאע"ר.יִליִלbְַהיֵסBי'ריֵרְבB,cִכBתְל
.BלהָצeחןיִלzBאlֶָא,הֶזאeהלMeיaִןיִמkְב
לַעאGְודMַteַהלַעאGחַסtֶַהתֶאןיִלBצןיֵאג
רַמָאLֶג"רaְהNֲֶעַמ,קBדָצר"א.אָלkְָסַאָה
לַעחַסtֶַהתֶאeנָלהֵלְצeאֵצcBְבַעיִבָטְל
םַחְדיֵדיiְַאד.תֶכzֶַמלLֶיֵתְיַנְו'מג:הָלkְָסַאָה
,דMַteַהתַמֲחֵמיֵוhְִמָקְוkelBםַחBתָצְקִמ
רָבcָתַמֲחֵמיִלָצאGְו'Lֵאיִלְצ')ארַמָאאָנָמֲחַרְו
יaֵיdLִיֵלתיִאcְיֵדיiְַא.לֶקcֶלLֶיֵתְיַנְו.רֵחַא
.הָנֵאzְלLֶיֵתְיַנְו.לeMָבְמkִיֵוָהְואiַָמקיtִַמ
.לeMָבְמdkִיֵלהֵוָהְואiַָמקיtִַמלַחְלַחְמִדיֵדיiְַא
יֵדיiְַא.הָמְקLִלLְֶובeרָחלLֶ,ןlBַאלLֶיֵתְיַנְו
cְתיִאaֵיdַמיֵרְטיִקtִַמקיiָא.LִֶרלnBַנןnֵי
אbְָבַנaְ,א"עבאְו.יֵרְטיִקיֵעיLִ.יֵרְטיִקdיaֵתיִא
aַרLַzָאcְתיֵלaֵיdיִאאָהְו.יֵרְטיִקkָאaֵי
tִיֵקְסd.cְַמtִיֵבְלקיtִיֵקְסdןיִתיִנְתַמ.רַבְל
cְאָלkְַרaִהְייeהָד.cְַר,אָיְנַתaִהְייeאהָדBרֵמ
kְLֵםLֶMַteדLֶניֵאץֵעלBִנNְףָר,kָCLַteד
LֶַמלzֶניֵאתֶכBְרַמzִרְמָא.ַחיeלB,םַחהֶז
םַחBניֵאBתָצְקִמםַחהֶזְו,kelBםַחBתָצְקִמ
kelB:נְוBתֶאןֵתkְכְוויָעָרe':א(zַַר,אָיְנaִי
יִדebְהיֵרBקט"ר.zBCzBC)בeהיֵרBקלאֵעָמLְִי
רeסָאcְסelָקְמיִדebְהֶזיֵאה)גר"ת.סelָקְמ
BkelBאָלLֶvְלkֹ,הfֶַהןַמaַfְחַסtֶיֵליֵלaְלBכֱאֶל
kְְחֶנ.דָחֶאzַCִמnֶpeִנ,רֶבֵאLְִמקַלnֶpeרֶבֵא,
nֶpeִמzַCְחֶנרַמBלLֵיאLְzַָה.סelָקְמיִדbְהֶזןיֵא
dיֵדֲהdaַיֵליֵוhְִמאָקcְבbַלַעףַאcְ,רֶבֵא
BקָלLֶMְתLֵLֶר"א.אָיְעaַיִמקַלLְִנ,אָלתַרְמָא
aִחְמeaַָררַמָא.רaָמיאַהו,הeאָתיְיַלLַאָיְר.
dָעְלBבkְל"א.אָמcְעַלaָאָקאָהְו,יaַiֵַאל"א
kָCtBָטְלd.ַסְמאָמיֵנiַיֵלעיd,נBתֶאןֵתkְויָעָר
םMeִמואָל,ט"מ;BכBתְלויָעֵמיֵנaְתֶאְו
cְןַניִרְמָאkְבBעְלBkָCtBטְלB.יִרְמָא,Lָיֵנא
לַחְלַחְמcִהָטיִחMְַהתיaֵאkָיִאcְןָויkֵםָתָה

בָדיֵמ

kֵצדַציBןיִל.LַteדLִֶרלnBֵרָפְמאָמֲעַט.ןLaַbְנְו:אָרָמBתֶאןֵת
kְכויָעָרe'.kְֵאיִלְצ'ביִתְכִדL,אֹרLBלַעkְגְו'ויָעָרBרֵמ,kelB

kְַמדָחֶאLְעַמ:kְןיִמaִיMeהלeהֶזא.LֶnְַבMֵלaְויָעֵמיֵנaְתBכBkְמBaְתBC
אG:הֶלָטלLֶויtִִמהָלְעַמְלדaְLַteןָבֲחB.zBלהָצeחןיִלzB:הָריֵדwְַה
Lֵרָפְמִדkְ,לֶזְרaַלLֶ.דMַteַהלַע
aַbְאָרָמLֶַהnַzֶתֶכkְLֶnִַחְתnֵתָצְקִמםB
םBחֵמחַסtֶַההֶלְצִנְו,kelBםnֵַחְתִמ
םnֵַחְתִמיִמיִנtְַהB,LֶכBתLֶaְדMַteַה
חַסdtֶיֵלהֵוָהְו,ןBציִחַהBתָצְקי"ע
אָנָמֲחַרְו,רֵחַארָבcָתַמֲחֵמיִלָצ
]אN"ְליִאָרbְ.אָלkְָסַא:'Lֵאיִלְצ'רַמָא

aְכְו,ז"ַעַלelָdמג:אָמֲעַטדַח'Lִיaֵי.
:תBרLeתBרLeיNeָעLֶ,]בר"יֶלֶנַק
LֶiֵLזBגֱאלLְֶוהָבָרֲעלLֶץֵעkְ.לַחְלַחְמ
,א"ֶנBNְי.ןlBַא:םיִנְפaִִמַחBמןֶהָל
LֶהeָקאLֶַא:הiְיֵדיcְתיִאaְהeיֵרְטיִק.
eיִמְליֵעָבLְהְניִעeaְַסkִַמ,אָניtִַמקיiָא
cֶֶרCקְמBַתֲחםCַהqַkִיֵלהֵוָהְו,ןיd
tֶבְמחַסeMָל:Lִיֵרְטיִקיֵעיd.ןיֵאְו
רaַאbְָבַנaְ:םֶהיֵלֲעןיkִַסריִבֲעַהְלCיִרָצ
Lַzָהָעיִטְנ.אaַתLְָתָנd:יִאאָהְוkָא
aֵיtִאֹר.יֵקְסיLַהMַteדLֶהeקְמאBם
יֵקְסיtִיֵבְלקיtִַמcְ:םִיַמאיִצBמC,eָתֲח
אiַָמיֵקtְַמיִאcְ,חַסtֶַהיִפְלץeח.רַבְל
לLֶדMַteַהLֶםkְLֵ:חַסtֶַליִליְיָעאָל
הeqֶכְמeרBaַzַpeתBאןיִלkְLֶzB.ץֵע
aַhָהַמןיֵא,הֶלMֶaְתBCַהhִָנהֶלNְףָר,
Lֶַהhָויָלָעןיֵגֵמהֶל,kָCLַteדLֶל
ַחיzְִרַמהֶלhַָהBCתMֶaְהַמןיֵאתֶכzֶַמ
:הֶלhַָלץeחאֵצiBַהBתָצְקִמםBחתַמֲחֵמ
ץֵעלLֶיִמיִנtְןיֵאLֶפ"עא.Bלeרְמָא
,ַחיzְִרַמתֶכzֶַמלLֶיִמיִנtְלָבֲא,ףָרNְִנ
LֶfֶהLֶתָצְקִמםַחץֵעלBGםַחאkelB,
תֶכzֶַמלLֶהֶזְו,Lֵאיִלְצdיֵלהֵוָהְו
הַמleיִפֲאַו,kelBםַחBתָצְקִמםַח
Mֶnְכeqִֶמהnֶpe,ְלִהkָCיִלְצל"וה
Lַteַר:דaִִייLְקלאֵעָמBהיֵרezBC
zBC.cְנBתְלןֵתBכBל"ס,eְכLֶnְַרzִןיִחי
eְתִמaַMְןיִלaְתBכBִנLְקעָמBןָתָחיִתְרל
'zBCzBC'kְקBַהלqִא"ל.ריkְבִת
aְִיםיִרָפְסLָםיִנ'zְֹכaְַל,'רLBןzBC
eרַב,kְלBמְמרַמelִָמאaִהֶאְרִנְוםיִנְפ
ןיִלBגְנְרַתְוןיִיָדbְןיִאlְַמLֶnְןיֵעkְ,ץeחaִַמ
Lֶlָנe,דְוeאָמְגbַaֵלִיַגיִבֲאי)Lְמeאלֵא

ןַניִמbְְרַתְמe'תBיNeֲעןאֹצLֵמָח')הכ
יaִַרםMִֵמ.'ןיִנָרaְְכzַןאָעLֵמֲח'
'תLֶֹחְנעַבkB'ןLBְל.סelָקְמ:סBמיִנBלְק
cְִרַתְמbְקןָניִמBָחְנִדאָסְלLָא)Lָזים(,
°cִיֵלאָריִבְסdzBהָלְעַמְלןיִלaְאֹרLB,םיִאְרִנְוkְכBֹחְנעַבLֶאֹרלַעתL
bִaBהֶזיֵא:רbְקְמיִדelָס.cִןַנְתaְקָמקֶרֶפBםLֶpָגֲהe)cַגנף.(Lֶסָאeר
:]דeגֲהָנאLֶHםBקָמaְהfֶַהןַמaַfְםיִחָסtְ)]גיֵבְרַעaְ(יִלָצלBכֱאֶל
kְדָחֶא.cְהֶאְרִנְו,חַסֶפְליֵמָדkְאBָדָקלֵכLִםיaְחeִנ:]הץֶרָאָלהָצLְקַל
BתיiִָלְצםֶדBקBכָתֲחLֶהָעMִָמe,קַלLְִנרַדֲהַוzַCְחֶנcְד"סק.אָיְעaַיִמ
zeקְמיֵוָהאָלelָמיאַה:סeְניֶא.אָתיְיַלtְדֶלeוא"ֶר[aְז"ַעַל,kְמBLֶנָאe
אleGיִפֲאַו.אָיְרLַ:תBמָצֲעַלרaָNָןיaֵןיִלBגְנְרzַַהְוןיִאָלhְַהןיִאlְַמְמ
aִיMְלeַהתֶא]זaָNָרLֶpBתְלםיִנְתBכBמezָיִפֲאַו,רleחָלְמBkִתַחיִלְמ
הֶלhַָה.עַלaָאָקאָהְו:אָטיtְLִ,הָריֵדְקִלCֶרBצלkָהָחיִלְמaִיִאcְ,יִלָצ
cַָהםiBַהןִמאֵצaָNַָהרkָנeסaְתBכB:tBטְלB.חַלeְו,ץLBבֲאBחBאָהםeר:
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kֵצדַציBתְו.ןיִלBבֲחBתְלBCtִא.)א(ויBה"שמ,י"ִררֵמzBבֲחBֶרֶדC
tִיִפְל,ויLֶpBַהןֵתbַסLֶaַMַteַמְלדhָהkְיֵדLֶHִיאtBַהלtֶחַס,

nֶpeִמzַCְחֶנ:םCLֶָרcֶאָמcְביֵיָדָקְוהhַָמְלהָטיִחMְַהתיaֵיֵוָהזָאְו
אָליִכָהםMeִמלָבֲא,Bסlְַקְלהָוְצִמcְא"ָביִרְלהֶאְרִנ.סelָקְמהֶזןיֵארֶבֵא

הMִָאָהקֶרֶפaְןnַָקְלרַמָאcְִמ;ליִסtְיִמ
)cַחפף:(bַaִֵמֲחיMָהLֶpִבְרָעְתeעBרBת
tִןֶהיֵחְס,eיֵרָפC,יִאאָהְוkָדַחאcְאָל
יִכיֵהcְ,רLְָפֶאאָלcְםMeִמיLַpְֵמe,קיֵפָנ
יִדיִדיִאeנְתיַנְודַחלkָיֵתיְיַנ,דיֵבֲעַנ
aַמלַעeיאַהיֵוֱהֶלהָוֲהםtֶיִאְו,חַס
.קLBְוהֶזָחאkָיִאאָה;םיִמָלLְיֵוֱהֶל,אָל
eיֵרָפC,יֵתְיַנְוkָדַחלkֹןֵהaַיֵדֲהd.
קLBְוהֶזָחאָהְו,ןNekֲֵעַיCיֵאאLְzַָהְו
cַסֲאeְפֶאיִאםיִרָזְלםיִרLָלְצִלרBםִעןָת
,סelָקְמיֵוָהאָלְוןָכְתָחְלCיִרָצְו,חַסtֶַה
אָנzָןֵכְו.לָסְפִנןיֵאיִכָהםMeִמאlֶָא
יbַaֵלַעBנָתְנBeכָתֲח,).העףcַ(ןnַָקְל
יִלְצהLֶfֶיִנֲארֵמBא,רֵמBאיaִַר,םיִלָחֶג
י"Lִַרeהיִמ.יֵרְמַגְלBכָתֲחעַמLְַמ,Lֵא
tֵֵריLַקְלnָכָתֲח'ןB'LֶHְבִהאcִליBֶאlָא
:תBמBקְמהLָלeLְםִיַנBaִLְמְריֵצ)ב(
Lֵריtֵ.אָיְרLַאָתיְיַלeמיאַה

aַweפ"עאסֵרְטְנLֶHחָלְמאB
יֵעaָאָליִלָצְלcִהֶאְרִנת"רְלe.יִלָצְלאlֶָא
הָלְצkְLֶpִאָיְעaַיִמאָלcְ,לָלkְהָחיִלְמ
םcַָהלkָטַלְפִנְוהֶפָיהֶפָירaָNַָה
cִLְיֵר,cְיBִמרֵתtְֵאָהי"עטיִלLי"עֵמ
םיִלMְַבLֶnְםBילָכaְםיNֲִעַמcְ,חַלnֶַה
kִָלְצרַחַאדֵבiָתיBפ"עאLֶnַםיִריִמְח
אleGיִפֲאאlֶָא,BתָחיִלְמרַחַאBלMְַבְל
לkָטַלְפִנאkB,cְGְרָצלkָהָלְצִנ
ק"פaְןַניִרְמָאcְג"עא;רezָמ,םcַָה
cִתיֵרְכBת)cַבכףַדְו:דף.(cְיִאkָואָלא
aְמ"ה,םיִרֶבֵאָהםַדcַאָקְוkְLֶtֵַריL,
ץeחַלאָצָיאGְוLַריtֵאLֶHןַמְזלkָלָבֲא
Lְיֵר,kִמְדBחַכaְַפְמקֶרֶפpִןי)Lַaָתcַף

BלְטְלַטְלרezָמלֵפָטרNָָבcְ)ג().חכק
BלְכָאְללBכָיאָמְלַא,אָצְמeאְליֵזֲחcַםMeִמ
aְGעְו.הָחיִלְמאBד,cְרַמָאaְקֶרֶפkָל
רַחַאדֵבָכcְ,).איקףcַןיelִח(רaָNַָה
LֶטָלֲחeהeaְרBאןיִחְתBaְַחlָמאezָר
ןיֵאְוBכBתaְםcַָהןיִתיִמְצLֶnַיִפְל,BלMְַבְל
בַר,םָתָהרַמָאָקcְ.טBלְפִלBתBאןיִחיpִַמ
יִטְלָחןָמְחַנבַרְואlַָחdaְיֵליִטְלָחאָנeה
dיnֵַקאtָtָבַררַבְס,ןיִחְתBרdaְיֵל
cְיֵיְלַחרַמיֵמְלאָבָרdסָאeיֵלרַמָא,רd
יִכcְ,רeסָאיnֵַנeהיִארeסָאdיֵיְלַחיִא
יאcַַואlֶָא,עַלaָרַדָהטיֵלָפcְיִכיֵה

.הָליִכֲאaַיֵרLְה"פאַו,טBלְפִלBחיpִַמןיֵאְוםcַָהתיִמְצַמcְ,יֵרLְיnֵַנdיֵיְלַח
LֵאָהתַמֲחLֶnֵםMeִמkBְרָצלkָהָלְצִנאGְוחַלְמִנאLֶHיִלָצרBסֱאֶלןיֵאְו
,)דקיֵרLָקָרLְִמץeחַלאֵצMֶiBהַמcְ,הֶזדַצְלהֶזדvִַמםיִנְפaִִמLָרְפִנםcַָה
eהַמMֶpִLְרָאaִפ"עאםיִנְפLֶtֵַריLִמvַיֵוָהאָלהֶזדַצְלהֶזדkְםַד
לBכֱאֶל).ביקףcַ(ןיelִחתֶכqֶַמaְרַסָאcְןאַמאkָיִאאָהL,cְַריLֶtֵםיִרֶבֵאָה
kִkָרLֶַתָחCָהיֶלָעaָNִָמרtְַהםַדיֵנaָNָרLֶpִתְלסַנְכBכB,יִפֲאַוleיִכָה
אeהdַמיzֵרַבְדB.eמcָלkָאָצָיאLֶHפ"עארezָמBמְצַערNָָבcְעַמLְַמ
BמָדיֵדיִמאֵצBירaָNַָהןיֵאcְ,יִלvַָלתֶטֶעeמהָחיִלְמתֶלֶעnBהַמ,י"Lִַרְל
י"ִרלaִֵקןֵכְו.לָלkְהָחיִלְמיֵעaָאָליאcַַואlֶָא,)ההֶפָיהֶפָיpeֶחָלְמLֶiִדַע
)ד(דַציkֵרַמָאָקcְ,םיLִָדָקתַחיִלְמיbַaֵ).אכתBחָנְמ(הaַָרץֵמwBַהְבe.ת"רֵמ
ויָלָעןֵתBנְוBכְפBהְורֵזBחְו,חַלֶמויָלָעןֵתBנְורֶבֵאָהתֶאאיִבֵמ,הBNֶע

הָציֵבְדאnַָקקֶרֶפaְרַמָאcְאָהְו.םיִרָפְסבBרaְבeתkָןֵכְו,הָריֵדְקִלןֵכְואlֶָאיִלָצְלסֵרָגאָל,'יִלָצְלןֵכְויaַiֵַארַמָא'יִכָהרַתaָסֵרָגLcְֵיְו,eהֵלֲעַמeחַלֶמ
אָמְרbַחַלָמתLֵLֶבַר).גיקןיelִח(רaָNַָהלָכaְרַמָאcְאָהְו.BחְלָמְלגָהְנLֶnִאlֶָא,הָחיִלְמיֵעָבcְםMeִמואָל,יִלָצְלרaָNָויָלָעןיִחְלLֶnBןיִוLְָו).אי(
LַריeLֶtֵניְיַהרַמָאָקcְ'אָסיbִיאַהֵמLיֵרָפcְ',אָסיbִיאַהעַלָבeאָסיbִיאַהֵמLיֵרtָיnֵַנדַח,יאַהעַלָבeיאַהֵמLיֵרָפcְםMeִמ,אָלט"מיֵרzְ;אָמְרַג
םMeִמ,דַבֲעיִדaְאָרNְיaִהיֵוlָיִעאָדְבkַיֵרLָ)ה().איקןיelִח(רaָNַָהלkָקֶרֶפB.aְטְלBkָCtBעְלBבkְ:תיLִיֵרָפְדkִיֵרLְםיִנְפaִִמלָבֲא,ץeחַליֵרְמַגְל
cְיִמםָדLְקָרLָםָתָה,קיֵרGאLַiָיCְזַהְלkִריkְםַעַטלָלLֶלkְבBעְלBkָCtBטְלB,LֶַהcָנםBלֵפLִָמםaַחeְוץLָניֵאְוקיֵרBעָלְבִנ,eִמhַםַעkְבBעְלBkָCtBטְלB
חַסtֶיbַaֵ,דֵבkָיnֵַנאkָיִאְוBכBתaְויָעֵמיֵנְבcִג"עאהlִָחzְַכְלחַסtֶיbַaֵאָכָהיֵרLְיִמְלאָבcְג"עאְו,דַבֲעיִדaְאlֶָאדֵבkָיbַaֵםָתָהאָיְרLַאָיְוַהאָליnֵַנ
Gצָראeִמ,ריִמְחַהְלMeםcִביִתְכ)LְמBאֹר')ביתLBלַעkְְרִקלַעְוויָעָרaB'.יִפֲאַוleןאַמcְרַסָאaְיִעאָדְבַכlָאיֵוaִיNְאָר,GָקאLָיֵלהdןיִתיִנְתַמcְחַסֶפ,
cְִמcְַרaָרַסָאןָנeחַסֶפְבGַניִא.ריִמְחֶהאnֵהיeדיִמֲעַיאkְגBןLֶnָחַלaְמְגהָחיִלְמםִיַעֵמיֵנeהָר,cַיִפֲאleַמהָריֵדְקִלzִריBהָחיִלְמיֵדְילַע)ות"ר
יֵפְטרַסָאאGְוBמcָטֵעַמְתִנהָריֵדְקתַחיִלְמkִחַלְמִנcְןָויkֵםBקָמלkִָמ,הָחיִלְמםLeיֵדְילַעדֵבkָםיִלMְַבְמןיֵאLֶםָלBעָהגַהְנִמיִפְלleיִפֲאַו.הָרeמְג
יֵדkְהָהLְָוןBציִחַהרaָNָחַלְמִנleיִפֲאאָתיְיַלeמaְרzֵיֶהדBמְלִלLֵיְו.אָמְלָעיelֵכְלהlִָחzְַכְליֵרLְאָרaִNְיbַaֵלַעאָרNְִבcְ,חַלְמִנאLֶHרaָNָרָאMְִמ
לַפLֶpָרaָNָםיִרְסBאLֶםBילָכaְםיNֲִעLֶnַפ"עא,BטְלBkָCtBעְלBבkְםַעhִַמיֵרcִLְאָלָזbBרaַתַליִפhְִמהָיָאְריֵתיְיַמcְִמ,חַלְמִנאGיִמיִנtְַהְוהָחיִלְמ
aְריִצeחַלֶמLֶpִמןיֵאְוטַלְפezָיִפֲארleaְיִמאָפיִדֲעַו.יִלָצpָdאהָיָהBת"ררֵסzַגְנְרBתֶלLֶpִהָחְלְמaִלַעףַאהָרָעְקtִיLֶHאLָהָתֲהLָםLִעיeִלְצרiְָוהGא
tָיִפֲאהָטְלleָמָדיִצֲחd,ָרָסֲאַוdָלְכָאְלdִמ,יִלָצMeםcְַפְמאָלlֵזאָבָרגי(bַaֵמןיֵאיBןיִחְלaָNֶָארlָאaִנְמיִלְכewָבaֵןיLְָרַההָהaְֵלהLָטַעְמהָה:
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :דע

BעְרBק,בlֵַהא)א,dיֵלעיiַַסְמאָמיֵנ.יִביְיcָבָדיֵמ
eמBתֶאאיִצcָמB.GעָרְקאB,קBעְרBרַחַאְל
aִיMeלBeמezִָמואָל,ט"מ;רMeםcְןַניִרְמָא
kְבBעְלBkָCtBטְלB.°LָבֵליֵנאcְLִיִניִא(.ַעי(
,בַרְלאָלָזbBרaַאeהַהdיֵלְפַטאָבָס]אןיִבָראָהְו
.לBכיֵאְויִלבַהdיֵלְפִטיlֵַעְמיִאdיֵלרַמָאְו
עַלwְיִאאָבָראָהְו.]בריִרtְִמcְ,אָדיִמְסaִאיִהַה
רַמָא,אָזוeַָארdaַיֵלeלַפְטeאָתeלLbָיֵריֵבְל
יִלַכֲאאָלאָרeָיִחאָזeזkְגיִזdcְיֵתיֵזֲחcַאָליִא
,BטְלBkָCtBעְלBבzָCkְְעcַאָקְלָסיִאְו.dיpֵיִמ
םָתָה.יnֵַנגיִזאָליlekִיִפֲא,גיִזיkִאָיְריִאיאַמ
aְיִחeְַרzָא,cְLָב,אָתְכְליִהְו.ריִרcִאָדיִמְס,aֵןי
יִא,אzְָרeַיִחcְ.אָיְרLַ,קיִמְסַאאָלןיaֵקיִמְסַא
רָאcִLְ.ריִסֲא,אָליִא,אָיְרLַ,אָרeָיִחאָזeזkְגיִז
יאַה.יֵרLְקיִמְסַאאָל,רeסָאקיִמְסַא,םיִחָמְק
,תַחַתְלאletenָיִפֲא,רַסָאcְןאַמ;אָתיְיַלeמ
eןאַמcְLָיִפֲא,יֵרletenָאָתְכְליִהְו.ליֵעְלא,
,אָצְמeא)ב.ליֵעְלאletenָיִפֲא,יֵרLְאָתיְיַלeמג
aֵיֵעיeיֵקְרְזיִמ,tְיִגיִלaָdאָניִבָרְואָחֲאבַר;
aְַהלָכzBהָרkelָdחְלאָחֲאבַרeאָניִבָרְואָרְמ
יֵנָהֵמרַבְל,אelָקְלאָניִבָרkְאָתְכְליִהְו,אelָקְל
zְתָלcְקְלאָחֲאבַרelָחְלאָניִבָרְואeאָרְמ,
אָצְמeאיאַה.אelָקְלאָחֲאבַרkְאָתְכְלִהְוד
.יֵרLְהָרֵדְקִלleיִפֲא,dיֵחְלַמdeיֵכְתַח,קיִמְסַאְד
LַיֵדְפdaְLַteאָד,Lְבָדיֵמ,יֵרcָיֵתְחַא.ביֵיd
רַסָאדַח,אָניִבָרְואָחֲאבַרaָdיִגיִלtְ,יֵרְמbeַא
ןאַמe,תיֵמָצתיָמְצִמ,רַסָאcְןאַמ;יֵרLָדַחְו
cְLָיִמ,יֵרLְבָאLָיִמאָתְכְליִהְו.ביֵאLְבָאLָביֵא.
הָרֵדְקִלleיִפֲא,eהְניִחְלַמeeהְניִכְתַח,יֵעיaֵןֵכְו
Lַןיָיְר.zְהְניִלeaְLַteאָד,Lַבָדיֵמ,ןיָיְרcָביֵי.
,אָניִבָרְואָחֲאבַרdיaֵיִגיִלtְ,יֵרְמbeַאeהְניִתְחַא
.תיֵמָצתיָמְצִמ,רַסָאcְןאַמ;יֵרLָדַחְורַסָאדַח
eןאַמcְLָיִמ,יֵרLְבָאLָיֵכְתַח,יֵקְרְזיִמןֵכְו.ביֵאd
eיֵחְלַמd,יִפֲאleהָרֵדְקִלLְיֵר.zַיֵיְלdaְLַteאָד,
aֵַהתיMְַתְלהָטיִחzַיא,Lְבָדיֵמ,יֵרcָביֵא.
,אָניִבָרְואָחֲאבַריִגיִלtְ,יֵרְמbeַאdיֵתְחַא
תיָמְצִמ,רַסָאcְןאַמ;יֵרLָדַחְורַסָאדַח
,אָתְכְלִהְו.ביֵאLָבָאLְיִמ,יֵרcְLָןאַמe,תיֵמָצ
dיֵיְלַח,קיִמְסַאְדאָצְמeאיאַהה.ביֵאLָבָאLְיִמ
אָניִבָר.יֵרdLְיֵיְלַח,קיִמְסַאאָל.ריִסֲא
,ריִסֲאdיֵיְלַחיnֵַנקיִמְסַאאָלleיִפֲא,רַמָא
רַמָא.אָמְדיֵקיָיְרaֵdLeתיֵלcְרLְָפֶאיִא
עnַַגְמאaַָא,יMִַאבַרְלרַמיֵמֲארaַרַמdיֵל
רַמdיֵלרַמָא.יֵעdbַneיֵלעnַַגְמdיֵפeגיMִַאבַר,יִרְמָאcְאkָיִא.יֵעdbַneיֵל
aַַאבַרְלרַמיֵמֲארMִַא,יaַָחיאַהואlָאcְטיֵלָחaֵיdאָנְמיִזאָדֲחzeאָל
zָטיֵלָחיֵנאaֵיd.יאַמLְַחֵמאָנlָאָהְמְתַמאcְןַניִטְלָחaֵיd.יֵתיִאםָתָהd
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םcַָה,הhַָמְלBתָטיִחLְתיaֵיִפeרaַzַpeהֶלְתLֶkְLֶpִיִפְל.יִביְיcָבָדיֵמ
:הָטיִחLְתיCaֵֶרcֶתֵתLBְו]גא"ֶליֶצְרBפןיִרLֶwBראvַeַָהלַלֲחCֶרcֶאֵצBי
,לMeיaִיֵרְקיnֵַניִלָצcְ,רַמָאָקיִלָצBלMeיaִרַחַאְלד"סק.BלMeיaִרַחַאְל
kְביִתְכִדaְַהיֵרְבִדiַָבְיַו')הלב(םיִמMְלeַהtֶחַסaֵָאLkַnִLְtָג'ט(:cְLִַעי.

,יֵרLְיnֵַנהָריֵדְקleaִיִפֲאַו,עַלaָאָלְו
:BטְלkָCtBרַמיֵמְלאkָיֵלcְבbַלַעףַאְו
:]דא"ֶדיֶטtַNְןיִרLֶwB,הqָיִעd.aְיֵלְפַט
הֶפָיםַעַטLֵיםִא.dיֵלְפִטיlֵַעְמיִא
aַlֶיִלבַה:םֶחcְכיֵאBִסְו.לiְַעיzָא
,תֶלֹסלLֶהqָיִעaְ.אָדיִמְסaִ:הaַָרְל
,ָהיֶלֵאֵמתֶכֶרְפִנְוkָCלkָתֶקaְֶדִנdָניֵאְו
ןLBְל.ריִרtְיִמcְ:הnֶpִָמאֵצBיםcַָהְו
tֵריeואָליִאְו)א(:ןיִרcְַל.אָיְזַחlֶםֶח:
cְְל.גיִזLBכְזןeןָבָל,תיִכeלְצeהֶאְרַמל,
אָזeזיkִ:םֶחaַlֶבLֶfָרaָNַָהלַהBמ
.םcָתeמיִמְדַאaBןיֵאLֶ,ףeרָצ.אָרeָיִח
.אzְָרeַיִחd:aְיpֵיִמלַכֲאאָל,אָליִאְו
:תֶלBסdָניֵאe,LֶנLֶlָןיֵעkְהיiִָקְנחַמֶק
cְLָָק.ריִרLֶניֵאְו,הBtBטְלB:cִאָדיִמְס.
cְליֵעְלרַמָאcְיִמtְריִר:aֵקיִמְסַאןי.
,קיִמְסַאאָלןיaֵ,םֶחlֶַהBCתLֶaְלַהBמ
Lְיֵר,LֶַהcַָוםcַייאBאְו,אֵצBַוהֶזםֶדcַיא
Gמְדאeתcָהםeמאָתְכְליִהְו:אeאָתיְיַל
Lַיִפֲאַו,אָיְרletenָליֵעְלא.kְLֶאיִה
zְלeהָיaַzַpeג"עאְו,רcְְכַעLָבֶקֶנןיֵאוי
ןBציִחַהרBaָNָעְלBבkְ,יֵרLְ,םcַָהתאֵצָל
kָCtBטְלB,חְוBאָהםeרLBבֲאB:אeאָצְמ
aֵיֵעיeא.יֵקְרְזיִמeכיִתֲח,קיִמְסַאְדאָצְמBת
aָNָיִא,רNְטְנַקeהא"ֶר[aְןֵכְו;ז"ַעַלaֵיֵצי
ןיִטeח,יֵקְרְזיִמןֵכְו;קיִמְסַאcְרָכָז
bַqִןיLֶןיִדיִרְוןֵהLֶaְַהתיֵבMְהָטיִח:
tְיִגיִלaָd.kְֵרָפְמִדLtְלeְגzַהיְיe
הָרzBַהלָכaְ:יֵרְמbeַאdיֵחpְַאdcְיnֵַקְל
kelָd.kָאָכיֵהלcְתיֵזָחtְלeְגzַהיְיe
דַחְואelָקְלרַמָאדַח,אָמָתְסרַמzְיִאְו
לֵקיnֵַהיִמLֵריtֵאGְואָרְמeחְלרַמָא
eַהיִמnַריִמְח,cַעLֶחְלאֲחַאבַרeאָרְמ
יֵרְבִדkְןelָכaְאָתְכְלִהְו,אelָקְלאָניִבָרְו
ףַאיֵמcָריLַtְִו.ביֵיcָבָדיֵמ:לֵקיnֵַה
aְטַעְמחַלֶמaְתBתְמָצ:יִלָצתַרe.
םיִבֲאd.LBיֵליִבְיאaB:LָעָלְבִנBמָדְו
nֶpeִמאֵצiBַהלַהBמ.dיֵיְלַח:םcַָהתֶא
kְLֶחBכְתB.יִלMָאָניִרֲחַאאָנ,LֶחBןיִטְל
טָחְסִנBמָדְוBתיiִָלְצרַחַאְלץֶמBחBaְתBא
אָל.ריִסֲאdיֵיְלַח,קיִמְסַא:BכBתְל
רַמָאָקאָחֲאבַרְו)ב(,dיֵיְלַחְואeהסֵרָג
:ריִסֲאַדיֵדBמdיֵיְלַחְבe,לֵקיֵמd,cְָל
.אlַָח:אlַָחאeהַהְל.dֵלעnַַגְמ
יֵדkְאָנcָיִאָהיִלָצdיaֵטֵלָחcְץֶמBח
אָנְמיִזdיaֵטיֵלָחאָל,BמָדאיִצBהְל
:דBעַחaBkֹןיֵאLֶיִפְל,יִתיִרֲחַא
:dיaֵןַניִטְלָחB,cְרwָיִעֵמlָLַח.אָהְמְתַמ
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LָבֵליֵנאcְLִהֶאְרִנ.ַעיcְלָכLֶkֵןcְִמaַחeהץeיאBרֵתLִהֶאְרִנְו.ַעי
ןַיְנִעְללָבֲא,ַעיcְLִןַניִרְמָאCיִמְסcִםcָיaֵַגְלאָקְוַדcְא"ָביִרְל

Lַנְמeתיִנcְיִאqeאָלאָר,cְִעַפְמtֵןַניִרְמָאאָלְו,)דַעLִַעי,eיִכָהְלbַaֵאָלבֵלי
ואָלאָמֲעַטםָתָהְו,דֵבkָיbַaֵ)היֵנָתָקְדkִרָסֱאֶנBניֵאְורֵסBאLֶיֵנָתָק
הָדeרְטאיִהLֶיֵדיiְַאאlֶָא,ַעיcְLִםMeִמ
י"ִררֵמBאeהיִמe.)והָעְלaָאָלטBלְפִל
aְLֵת"רםcְַמְדאָהqְןַניִק'Lָבֵליֵנא
cְLִַעי'cִחיeאָיaְהאָמְלָעeא,eַרְכaָה

tָןַניִקְסaְמָסeCcְמeאָתיְיַלLַאָיְר:

Lֵריtֵ.אָזוeַָארdaַיֵלeלַפְט
aַweסֵרְטְנcְניְיַהetַNְא"ֶדיֶט.

אָללֶפֶטןLBְלcִא"ָביִרְות"ררֵמBאְו
,הָחיִטeניְיַהcְעַמLְַמcְ,יִכָהעַמLְַמ
kְמB'aְנBֲעתLִטםיִריBלְפBאתBןָת
aְסBליֵעְל('תֶלcַעְו.).גמףBד
cְִבtַNְןַניִרְמָאאָלא"ֶדיֶטkְבBעְלBkָC
tBטְלB,cְןַניֵזָחcְאָלtָיִטְל,LֶnְקBם
הֶאְרִנןkֵלַע.רLaַzַpeֵבָיםָבBLָמ
cְניְיַהeהַמMֶטָלםיִליִגְרeַחaְיִעqָה
Lֶaְָתָליִלdַרkָה,eֲעַלםיִליִגְרNBביִבָסת
ןיִמיLֶnְNִםיִיַעֵמיֵנְבeםיִנָבְקְרeק
הqָיִעaְןָתBביִבְסןיִחָטְודaְLַteםָתBא

:]וN"יְיtְֵרַקןיֵעkְהkַָר

.תַחַתְלdיletenֵיִפֲא,רַסָאcְןאַמ
)זליֵעְלןַניִרְמָאcְבbַלַעףַא

'LָיֵנאaֵתיLְהָטיִחcִלַחְלַחְמ',eLְיֵר
BkָCעְלBבkְןַניִרְמָאאָלcְבbַלַעףַא
tBטְלB,LָםָתָהיֵנאLֶבָחָרלָלָחֶה
aְיBפְליֵמָדאָלְורֵתenָמְדאeאָתיְיַל:

.eקיִמְסַאcְסֵרְטְנLaַweֵריtֵ.יֵעיaֵןֵכְו
eִחְבpָםtֵֵריLkִֵמ,ןMeםcְֵריֵפL

אָמָרְקeהיְיַלֲעאkָיִאcְלֵאְנַנֲחeניaֵַר
cְסָאeִמרMeםcְאָמ,kִןַניִרְמָאְדaְדיִג
,eוָהיֵמָרְקאLְָמַח).גצןיelִח(הpָLֶַה

cְכיֵעיֵבe'ִמMeםcְאָמ:

Lֵריtֵ.רeסָאdיֵיְלַחקיִמְסַא
aַweמ,סֵרְטְנBַהלַהiBאֵצ

אeהןַניִסְרָגאָלְו,BכְתBחnֶpekְLִֶמ
יִא,יֵמָדיִכיֵהcְי"ִרְלהLֶָקְו.dיֵיְלַחְו
לַהnBַהףַא,kBְרָצלkָרaָNָהָלְצִנ
ןַניִרְמָאdcְיֵחְלnִַמעַרbָאָלcְ,רezָמ
יִאְו,יֵמcָריLַtִהָריֵדְקִלleיִפֲאcַליֵעְל
GהָלְצִנאkְָרָצלkB,ַאnַיאaָNָמרezָר;
יֵעָבcְעַמLְַמ'אeה'סיֵרָגאָלcְִמ
אֵהְיהnָָלdַמיֵתְו,יֵרLְרNָָבcְרַמיֵמְל
אָכיֵה,יֵרLְםיִרָבֵאָהםַדcְג"עא,רezָמ
cְסָאקיִמְסַאeר,cְַאאָהlִיaָד"מְדא
beסָאיִתְמָצתיָמְצִמיֵרְמeלַע,רkָיָחְרC
,קיִמְסַאcְםMeִמריִסֲאcַקlֵַחְלןיִכיִרְצ
אֵצBיהָיָהLֶרLְָפֶאיִאהָכיִתֲחי"עְו
kelB.עְוBִמ,דcְיֵתיְיַמaְמָסeCַחיאַהlָא
cְִמ,אָנְמיִזאָדֲחטיֵלָחkְלָלcְַהדַעLְzָא
LֵריLֶtֵרֵחַאןLBָלְו.nָLַמאlַָחaְיִריְיַא
BתיiִָלְצרַחַאBaBתBאםיִטְלBחLֶאlַָח
ןָלתיִאcְ,הLֶָק,BכBתְלטָחְסִנאeהְו
יnֵַנeהיִארeסָאdיֵיְלַחיִאcְרַמיֵמְל
םLָ(רaָNַָהלָכaְןַניִקqְַמְדkִ,רeסָא
,דBעְו.הָלְעַמְליִתאֵבֵהLֶדֵבkָיbַaֵ).איק
cְַמםָתָהLְעַמLֶַחַהlְָותיִמְצַמאGי"ִרְלהֶאְרִנְו.טיִלְפַמאkְמBLֶtֵֵריLא"ָביִרaְLֵג"הםcִָבְבNָיִריְיַאיַחר,eהגָהְנִמeאkְLֶpBםיִנְתaָNָיַחר
קיִמְסַאcְדַעBכBתaְהֶהLBיִכְו,םcַָהLַריtֵאGיkַzִַאcְ,רezָמלkַֹהְורaָNַָהBCתaְםcַָהתָמְצִנְויִדיִמטיִלְפַמאBGכBתaְהֶהBLBניֵאְוץֶמBחַהBCתְל
,יֵרLְקיִמְסַאאָליִאלָבֲא,רeסָאdיֵיְלַחְואeה,קיִמְסַאcְדַעץֶמBחaַהָהLֶpִLְzַ,קיִמְסַאְדאָצְמeארַמָאָקecְניְיַהְו,BכBתְלטָלְפִנְוםcַָהnֶpeִמרָקֱעֶנ
טָלְפִנאeהאzְָרteאlֶָאאlַָחBגaְיִהLְzַיִאאָלleיִפֲאdיֵלאָריִבְס,ריִסֲאdיֵיְלַחיnֵַנקיִמְסַאאָליkִאָניִבָרְו.יִהLְzַיִאאָלְדaִרaָNַָהלָכְדאיִהַהְו
:יֵרLְיnֵַנdיֵיְלַחcְרaָNַָהלָכcְאָנָקqְַמkְ,יֵעbַneעnַַגְמיMִַאבַרְו.BזkָתֶטֶעeמהָטיִלְפaִרָסֱאֶנרaָNַָהאֵהLֶzְכ"כאeGהיִמ,יֵקיָיְרMeַהתַמֲחֵמ
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