
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְזעםיִחָס.

NְאָריֵריִעLֵָדֳחיLִיֵלאָכיִרְטְציִאםיd,אָקְלָס
cְַעzָCאָלאָהאָניֵמָאkְביִתaְהeמBדֵע,
,יaַiֵַאְדkִ,דֵעBמיִרwְיִאLֶדֹחLאֹרcְל"מק
,edַיlְַמיֵיleַמאLַzָיאַהcְזzַne,יaַiֵַארַמָאcְ)א
cִמיַלָעאָרָק')אביִתְכBִלדֵעLְaBרaַחeיָר'.
,יlֵיִמיֵנָהָנְמ,eתָא'דֵעnB'ִמeהelְכcְאָרְמיֵמְל
''היֵדֲעBמתֶאהLֶֹמרaֵַדְיַו')ב,ןָנaַָרeנָתcְ)ב
אlֶָאeנְדַמָלאLֶHיִפְל,רַמBלדeמְלzַהַמ
'BדֲעBמB','aְדֲעBמe'aְהaְרַמֱאLֶpֶחַסֶפeדיִמָתְל
,הָאְמeטleaְיִפֲאַו'BדֲעBמaְ',תleaַMַaָיִפֲאַו)ג
LְְרָקרָאaְנBיִצתaeִמרpַןיִי,Lֶpֵֶא')ג]ארַמֱאlֶה
zֲַעNeהַל'aְמBִמ.'םֶכיֵדֲעpַַרְלןיִיaBעתBרֶמ
ל"ת,םnִָעבֵרwַָהְוםֶחlֶַהיnB,Lְzִֵעבֵרwַָהְו
,'לֵאָרNְִייֵנaְלֶא'היֵדֲעBמתֶאהLֶֹמרaֵַדְיַו'
יֵנָהלָכְו.ןelָכְלדָחֶאדֵעBמ]בBעָבְקבeתkַָה
הָוֲה,דיִמzָאָנָמֲחַרבַתkְיִאcְ,יִכיִרְצ.יִלהָמְל
חַסtֶלָבֲא,ליִלָכְוריִדzָןLֶkֵדיִמzָאָניֵמָא
חַסtֶ,חַסtֶאָנָמֲחַרבַתkְיִאְו.ל"מק,אָל
LֶהeנָעאeLkָלָבֲא,תֵרzָדיִמcְנָעןיֵאeL
kָיִאְו.ל"מק,אָלאָמיֵאתֵרkְיֵנָהאָנָמֲחַרבַת
zְַרzֵהיֵנָהאָניֵמָאהָוֲה,יeֵי)דאLaָדַצןֶה
eLנָעאeהLֶ,חַסtֶ;ליִלָכְוריִדzָ,דיִמzָ,רeמָח
kָלָבֲא;תֵרLְְרָקרָאaְנBיִצתaeאָלאָמיֵאר,
kְֵא'אָנָמֲחַרבַתlֶהzֲַעNeהַל'aְמBםֶכיֵדֲע'.
'הַלNeֲעzַהlֵֶא'אָנָמֲחַרבַתkְיִאְו
aְמBאָניֵמָאהָוֲה,'םֶכיֵדֲעLְְרָקרָאaְנBיִצתaeר
ןיֵאcְםֶחlֶַהיeLְzֵרֶמBעלָבֲא,רtֵַכְלןיִאaַָה
aַָכְלןיִאtֵֶארlַָהְלאzִריaְהְניִנאָמְלָעeאָל,
םֶחlֶַהיeLְzֵרֶמBעאָנָמֲחַרבַתkְיִאְו.ל"מק
יeLְzֵרֶמBע,הaַָרcְַאאָניֵמָאהָוֲה,eהיְיַדeחְל
,אָלCָנָהלָבֲא,ריzִַהְלןיִאָבcְ,יִמיlִַאcְםֶחlֶַה
הָיeחcְהָאְמeטאָמְלָעיelֵכְלcִאָהeרְבַס.ל"מק
אzַpָאkָיֵלcְ,תvBַרְלץיִצאָיֲעַבeרaeיִצaְאיִה
cְLָיֵלתַעְמdcְטרַמָאeההָאְמezְהָרaְיִצaeר
לַעBנLֶiֶLְןיaֵ,ץיִצ)ה,אָיְנַתcְ,הָדeהְייaִַראlֶָא
יֵרְבcִ,הvֶַרְמ,BחְצִמלַעBניֵאLֶןיֵבBeחְצִמ
BחְצִמלַעeהיֵדBעב,רֵמBאהָדeהְי'ר.ש"ר
רַמָא.הvֶַרְמBניֵאBחְצִמלַעeהיֵדBעןיֵא,הvֶַרְמ
,ַחיִכBיםיִרkִteַהםBיaְלBדbָןֵהkֹ,ש"רBל
LֶניֵאBחְצִמלַעBeַרְמvֶלרַמָא.הB,ַהpַיְלחBם
לָלkְִמ.רaeיִצaְהָרezְההָאְמLֶheםיִרkִteַה
cְטרַבָסש"רeהָאְמcְחeאיִההָיaְיִצaeר;
eכְדelֵַהןיֵאגאָמְלָעיvִַרְמץיvֶליִכֲאלַעהBת,
cְיֵלkָאzַpָאcְLָיֵלתַעְמdcְַה)ורַמָאvִַרְמץיvֶה
רֵמBאא"ר)ז,אָיְנַתcְ,א"ראlֶָאתBליִכֲאלַע
ןיֵארֵמBאיֵסBייaִַר,תBליִכֲאלַעהvֶַרְמץיvִַה
אָלcְןיִתיִנְתַמאָמיֵנ.תBליִכֲאלַעהvֶַרְמץיvִַה
kְַרaִהְייBLֻח,ַע(cְָעְו')ד,אָיְנַתNִעָתיBלBיֶתE
ןיֵאםִאד,רֵמBאַעBLֻהְייaִַר,'םcַָהְורaָNַָה
cָןיֵאםaָNָןיֵאםִא,רaָNָןיֵארcַָר.םaִי
,רaָNָןיֵאLֶיtִלַעףַאםcָ,רֵמBארֶזֶעיִלֱא
Lֶpֶיֶחָבְזםַדְו')דרַמֱאEִיMֵָפC',eַקְמיִנֲאהָמiֵםי
)ט,CָלרַמBל,'םcַָהְורaָNַָהEיֶתBלBעָתיNִָעְו'
יֵוֱה.הָקיִרְזaִרaָNָףַאהָקיִרְזaִםcָהַמה
.ַחaְֵזnִַלLֶבkֶןיLaֵֵיןָטָקלeלו)ירֵמBא
.'CֵפMִָיEיֶחָבְזםַדְו'ביִתְכָה,יnֵַנַעBLֻהְייaִַרְו
.'לֵכאzֹרaָNַָהְו'dיbַaֵביִתkְאָה,Cָלרַמָא
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רaeיִצתBנaְְרָקלkָאָהcְ,הָאְמeטeחְדיִלאָלְו.דֵעBמeהaְביִתkְאָלאָה
םיִלbְַרְמַחleיcְLִזzַne.'דֵעBמיַלָעאָרָק':ןnַָקְלִדkְןָליִקְפָנדֵעnBִמ
,תיִנֲעַתְדאָרְתaָקֶרֶפaְ,בָאaְהָעLְִתeaְהְדיcִםיִעaְָרַאeלָכְוedַיְלַמיֵיleַמ
:דֵעBמיֵרָקLֶדֹחַהרaeיִעםBיְו,תBרBדְלהiִָכaBaְםֶהָלהָעaְְקeהְו
אeהםיִנֲהkֹתַרBתB'.aְגְו'הLֶֹמרaֵַדְיַו'
bַaֵעיBרֶמeLְzֵַהיlֶםֶח:LֶHנְדַמָלאe
תLַaָתBחְדִל.דֵעBמןֶהaָרַמֱאe'Lֶpֶכ
רBבֲעַיאGעַמLְַמ.'BדֲעBמaְ':הָאְמeטְו
אeהleיִפֲאַוןיִאֵמְטןֵהleיִפֲאַו,ןpַָמְז
Lַaֵָא':תlֶהzֲַעNe'גְוBרֵמ.aְָרָפLַת
tִסָחְניkְביִתbַaֵמיeִמ:םיִפָסpַןיִי
םֶתיNֲִעַו'.nBִעבֵרwַָהְורֶמBעתaBַרְל
aְיBגְו'םֶכְפיִנֲהםBַו(רֵמiִגכאָרְק(:eLְzֵי
,ןֶהnִָעןיִבֵרwְַהםיNִָבkְַהְו.םֶחlֶַה
םיִרeמֲאםָניֵאְוםיִנֲהkֹתַרBתaְרeמָאָה
aְָרָפLַתtִל"ת:סָחְני.aְLִאיִהַהיֵהְלי
tַָרLְzָאcְ'LBארBֶכNֶאבBַדְיַו','זֵעaֵר
בzBְכִל.יִלהָמְליֵנָהלkָ:רֵמBגְו'הLֶֹמ
תBנaְָרָקרָאd:LְיpֵיִמCָנָהיֵתְיַלְודַח
תֶרtֶַכְמהָלBעcְ,ןיִפָסeמ.רaeיִצ
ןיֵא).ולףcַ(אָמBיaְאָיְנַתְדkִ,הNֲֵעַא
אGְוהNֲֵעלַעאlֶָאהָאaָהָלBע
יeLְzֵרֶמBע:הNֲֵעַלקzָיLֶpִהNֲֶעַת
תֶא.ריzִַהְלאlֶָאןיִאaָןָניֵאםֶחlֶַה
:cָLְקaַnִהֶזְוהָניִדaַnְהֶז,Lָדָחֶה
eיָההָביLְִייֵנaְןיִאָרBמָאָה.ָהeרְבַס
לֵאMָיִלםֶהָלCַרְצeהCָכיִפְל,ןkֵןיִרeבְס
אָלcְןיִתיִנְתַמאָמיֵלdיnֵַקְליֵעָבְדאָה
kְַרaִהְייBLַֻע:cְחeלַעףַא.הָיbַב
cְְכַאLְָרdיֵתיֵמְלאָנָמֲחַרaְטeואָל,הָאְמ
אָלcְאָכיֵהאlֶָא,אeהרeמbָרzֵיֶה
רzֵיֶהואָלcְןָויֵכְו,ןיִרBהְטיִחְכLְzַיִמ
bָמeהרeאaַַרְלץיִצאָיֲעveיֵי:aֵןי
LֶiֶLְנBחְצִמלַעB.aְLָהָעLֶהָעְריֵא
םBיaְלBדbָןֵהkֹ:תBנaְָרaַwָהָאְמeט
:םיִנtְתַדBבֲעתַעaִLְ.ַחיִכBיםיִרkִteַה
LֶניֵאBחְצִמלַעB.cְסָנְכִנןיֵאאָהLָם
aְבָהָזיֵדְגִב,°kִןַניִרְמָאְד]aְאֹרLַהMָהָנ[
)cַוכף.(cְגיֵטָקןיֵאBֲעַנרNַָסהpֵגיBר:
eַרְמvֶםִא.הaָאeaְטeהָאְמ,cְאָה
רaeיvִַהתBנaְְרָקלkָ)כןָלאָמיְיַק
,הָאְמheַהתֶאןיִחcBןַמְזןֶהָלַעeבwַָה
הָיeחcְהָאְמeטdיֵלתיִאןBעְמLִיaִַרְו
ץיִצcְםMeִמואָליִאְו,רaeיִצaְאיִה
:יִרkַMְְתיִמeוֲהאָלהָאְמheַאהvֶַרְמ
Lֶheההָאְמezְהָרaְיִצaeְרָקןיֵאְו.רaַן
ןaְַרָקאlֶָא,ץיvִַהיveיִרCיִרָצרaeיִצ
ןָנaַָרCָנָהרַמBלkְ.אָמְלָעיelֵכְדe:דיִחָי
cִַהןיֵאיִרְבָסןיִתיִנְתַמםַתְסvִַרְמץיvֶה
רNָָבaְעַגLֶpָהָאְמeטלַע,תBליִכֲאלַע
eִבLְַההָחְנִמיֵרָיpֶֶא,םיִלָכֱאlָלַעא
:)]גןיִרeמיֵאְו(םיִצָמְקeםcַָהתַאְמeט
יeLְzֵרֶמBערַמָאcְ.ןיִתיִנְתַמאָמיֵל
בbַלַעףַאְו,הָאְמeטaְןיִאaָםֶחlֶַה
cְיִרןַניֵעָבveליִכֲאַאץיִצְוץיִציBאָלת
ןיִצְרpִַהםיִיַריLִןאkָןיֵאLֶאָצְמִנְו,יvֵַרְמ
ןֵכְו,ליִעBמץיvִַהcBLֶַבְלץֶמwBַהאlֶָא
aְיֵניִמcָםיִמGהאBַלץיִצליִעaָNֶָארlָא
יaִַרkְאָלcְ:קָרְזִנםcַָהcְיֵנָתָקְו,םcַָל
יeאָררaָNָןיֵאםִארַמָאcְ.ַעBLֻהְי
,יeאָר.רaָNָןיֵאםִא:יeאָרםcָןיֵא
kְגBןLֶpִאאָמְטBLֶpֶַהןיֵא,דַבֱאcָם
,ַחaְֵזnִַלLֶבkֶןיLaֵֵיריִוֲא.לeל:קָרְזִנ
GאֹרהָיָהאLַהkֶֶבLחְמeaַָלרnְִזaֵַח,
LֶiֵLטַעְמריִוֲאaֵַסְמַהְו,םִיַתְניcֵר
ןָקְרBזְוNֶבkֶַהלַעדֵמBעםיִרֶבֵאָהתֶא
תַוְצִמםיiֵַקְלםיִצֵעָהתֶכֶרֲעַמלַע
רaָNַָהְו'dיbַaֵביִתkְאָה:הָקיִרְז
zֹאָמְלַא.'לֵכאaָNַָקרiָםיaָןַניֵע:
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NְאָריֵריִעLֵָדֳחיLִיִרְטְציִאםיCיֵלd.zֵַמיd,יֵנְתיִלְוNְאָריֵריִעLֵי
אָהאָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס:CָדיִאיֵנְתיִלאָלְוםיLִָדֳח

,LֶדֹחLאֹריnֵַנביִתkְסָחְניtִתLַָרָפְבcִג"עאְו.דֵעBמeהaְביִתkְאָל
יֵאָקאָלסָחְניtִתLַָרtָףBסaְביִתְכcִ'םֶכיֵדֲעBמNeaְֲעzַהlֵֶא'cְא"ה

םיִבBטםיִמָירָאMְַאאlֶָאLֶדֹחLאֹרַא
cִיִביִתְכaָיֵרְתd,cְיִאwְלֶגֶריִר,cְיִכָה
ןַניִכְרְצַמeדיִמָתְו]דתMַaַָאיֵאָקאָליnֵַנ

:eCמָסaְאָרְקeהְל

LֶkֵֵיןLaָמָחדַצןֶהeות"רפ.]הר[

LֶkֵֶיןLְַהיֵנְפִלןָנcִיaeר,eןאַמְכ
cְהָגיִגֲח(רַמָאcַע).וףBהָלLֶביִרְקִהe
.יאַוֲהדיִמzָתַלBערaְָדaַnִלֵאָרNְִי
ביִתְכcִִמא"ָביִררֵמBא,םיִנtַָהםֶחֶלְו
'zָיֵלןַניִפְלָי'דיִמd,cְַמLְיִפֲאעַמle
aְLַaָת.eתְבBתַרkֹיִאםיִנֲהkָןאַמא
cְיֵרָדLcְדיִמָתcָיֵחLַaִָמתcִבַתְכaֵיd
'zָדיִמ'.eהיִמeִמzְיִמיֵרpַהיְיeיֵצָמהָוֲה
LֵיאcְLֶnָי"ִררֵמBאְו,)לeהkelְףַליֵמְל
Leםtִאָכְרי,cְַאיִכָהואָליִאnַיִרָציאC
אnַָקקֶרֶפְבcִ,הLֶָקְו.רָאaַMְאָרְק
cִמָביBת)cַהף:(aֲָערַמיֵמְליֵעNֵה
cBהֶחGֲעַתאNֶהLֶiֶLaBkִָמתֵרtֶחַס
ןLֶkֵדיִמָתְוחַסֶפְלהַמCיֵרָפe,דיִמָתְו
ףיֵלָיאָליאnַַאְו,רaeיcִַהיֵנְפִלןָנLְֶי
תLַaָיֵחָדcְרaeיִצתBנaְָרָקרָאMְִמ

kִַמְדqְמאָכָהןַניִק(:

cְַאאָלLְkְןַחzַpָאcְיֵלתיִאd
יaִַראlֶָאהָרezְההָאְמeט

ש"רcְאָמְלeאיאַמרַמאzֹםִאְו.הָדeהְי
ןַחLְkְַאהaַָרcְַא,הָדeהְייaִַרcְִמיֵפְט
aְיִמLֶהBאיִצeהe)ריֵעeןיִבcַומף:(cְַרaִי
יaִַרkְהָכָלֲהןBעְמLִיaִַרְוהָדeהְי
).חעףcַ(ןnַָקְלןַחLְkְַאcְל"יְו.הָדeהְי
הָאְמeטרַבָסcְ)נnBִעBקneִנcְיֵסBייaִַר
cְחeאיִההָי.zֵַמיdי"ִרְל,cְִבLְְעַמzִןי
הָיeחcְהָאְמeטרַמָאcְןאַמְלcִעַמLְַמ
,ץיִציveיִריֵדְילַעאlֶָאהָיeחdcְָניֵא
הָיeחְדcִאָרְבַגְדהָאְמeטאָה,יאnַַאְו
aְיִצaeפ"עא]ארLֶַהןיֵאvִַרְמץיvֶלַעה
:):פףcַ(ןיִקְריִפaְןַנְתִדkְ,ףbeַהתַאְמeט

.'eכהvֶַרְמץיvִַהרֵמBארֶזֶעיִלֱאיaִַר
'ראGְוןַניִסְרָגרֶזֶעיִלֱאיaִַר

ןָויCkֵיָמְעַטיִלְוCיֵרtָ)סןnַָקְלcִ,רָזָעְלֶא
cְֶירֶזֶעיִלֱא'ררַמָאLcָלַעףַאםtִי
LֶןיֵאaָNַָה',רvִַרְמץיvֶליִכֲאלַעהBת'

:אָתְכְליִהיאַמְל

.ַעBLֻהְייaִַרkְאָלcְןיִתיִנְתַמאָמיֵנ
dיֵלאָריִבְסcִםMeִמעַמLְַמ

cְןַניֵעָבcָםeָבNַָמיֵתְו.רd,cַיִפֲאle
יtִלַעףַאםLcֵָייnֵַנdיֵלאָריִבְס
LֶןיֵאaָNָר,kֵןָויcְזד"ס[cְטeהָאְמ
cְחeַהןיֵאְוהָיvִַרְמץיvֶליִכֲאלַעהBת,
םMeִמdיֵתוָוkְןיִתיִנְתַמאָיְתָאאָל

Lְzֵַהיlֶםֶח:

dַמיzֵ.ַעBLֻהְייaִַרkְאָלcְאָמיֵנ
ַעBLֻהְייaִַרkְכ"עאָהְו,י"ִרְל

ףַאןיcָLְִקneַבe'אָפיֵסיֵנָתָקcְ,אָיְתָא
קֵרBזםיiַָקבֶלֵחְורaָNָאָמְטLֶpִיtִלַע
םֶהיֵנeLְאְמְטִנאָהעַמLְַמ,'םcַָהתֶא
רַמָאְדkִַעBLֻהְייaִַרekְניְיַהְו,קֵרBזBניֵא
יaִַרkְאָלcְאָמיֵנ,ק"הcְל"יְו.)עןnַָקְל
,dיֵתוָוkְאָיְתָאאָפיֵסכ"עאָהְו,ַעBLֻהְי

:אָפיֵסאָיLְַקןkֵםִאְו

.ַחaְֵזnִַלLֶבkֶןיaֵהָיָהןָטָקריִוֲא
°aְGַנריִוֲאאnֵכָיהָיָהיBל

הָיָהCָכְלאlֶָא]ב,הָקיִרְזתַוְצִמםיiֵַקְל
:קBרְזִלרkBְזִיkָCי"עLֶ,ריִוֲא

cָלַעףַאםtִיLֶןיֵאaָNָר,Lֶpֶרַמֱא
dַמיzֵ.רֵמBגְו'Eיֶחָבְזםַדְו'

םLcֵָיcְהָלBעdaְיֵלאָנְמ,א"Lְaַָרְל
:]]חןָלאָנְמ[רaָNָןיֵאLֶיtִלַעףַאםLcֵָי,םcָןיֵארaָNָןיֵאאָמיֵאליִלelָdkָכcְהָלBעלָבֲא,םיִמָלLְאָקוְוcַאָמיֵא,רaָNָןיֵאLֶיtִלַעףַא
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Eh§dFẍd£̀qEẍdl©G̈x¦im

Eh§n¥`̈d£̀qEẍdl©MŸd£p¦im,
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :זע

דַחְוהָלBעaְדַח.יִלהָמְליֵאָרְקיֵרzְיֵנָהְו
aִLְםיִמָל;eאָכיִרְצ,cְיִאkְאָנָמֲחַרבַתaְעBהָל,
,ליִלkָןLֶkֵאָריִמֲחַדאיִההָלBעאָניֵמָאהָוֲה
בַתkְיִאְו.אָלאָמיֵאיִריִמֲחאָלcְםיִמָלLְלָבֲא
תיִאcְ,הaַָרcְַאאָניֵמָאהָוֲה,םיִמָלLְאָנָמֲחַר
aְהeLְzֵליִכֲאיBעלָבֲא,תBהָלcְתיֵלaָdLְzֵי
,יnֵַנרֶזֶעיִלֱאיaִַרְו.ל"מק,אָלאָמיֵאתBליִכֲא
אeהַה,Cָלרַמָא.'לֵכאzֹרaָNַָהְו'ביִתְכָה
דַעהָליִכֲאaַרezָמרaָNַָהןיֵאLֶאdיֵליֵעaָיִמ
Lֶiִfַָהקֵרcָאָמיֵאיִכָהיִא.םkelֵיdהיִכָהְלeא
רַמָא.ןָלָנְמרaָNָםLָןיֵאLֶפ"עאםcָ,אָתֲאַד
'לֵכאzֹרaָNַָה'אָנָמֲחַרבzBְכִנןkֵםִא,Cָל
אLָיֵרaְביִתְכִדC'kְֵפMִָיEיֶחָבְזםַדְו'רַדֲהַו
אָנLְיאַמ,'םcַָהְורaָNַָהEיֶתBלBעָתיNִָעְו')א
cְְקַאcְיֵמdיֶחָבְזםַד'ְלE',Lְיִמעַמpָdcָפ"עאם
LֶןיֵאaָNָר,eLְיִמעַמpָdLֶַהןיֵאaָNָמרezָר
aַדַעהָליִכֲאLֶiִfַָהקֵרcַָרְו.םaִהְייBLֻןיֵא,ַע
לַק]אםcַָהקֵרLֶiִfָדַעהָליִכֲאaַרezָמרaָNַָה
אָלeהְנַתיֵליִכcְןיִרeמיֵאהָמe,אeהרֶמBחָו
dיֵתיֵליִכcְםcָ,יִבkְַעְמeהְנַתיִאיkִ,יִבkְַעְמ

לַקaְאָיְתָאcְאָתlְיִמ)א,רֶזֶעיִלֱאיaִַרְו.בkֵַעְמcִןLֶkֵלkָאdGיֵתיִאיkִ,בkֵַעְמ
.ןַניLְִרLcַָרְדִמְלאkָיִאcְאָכיֵהלkָ)ב,ַעBLֻהְייaִַרְו.אָרְקdָלבַתָכְוחַרָטרֶמBחָו
ץיִצְו,יzְֵרzַןַניֵעaָרַמָאcְןָויֵכcְ,ַעBLֻהְייaִַרkְאָלcְןיִתיִנְתַמאָמיֵלאLְzַָה
]באlֶָא,ַעBLֻהְייaִַראָמיlezֵיִפֲא.הָאְמeטaְיֵתָאיִכיֵה,הvֶַרְמאGתBליִכֲאַא
,ןיִלBעאkָיִאcְ,םיִחָבְזחַניzִאָה.ןיִלBעָהלַעהvֶַרְמץיvִַהַעBLֻהְייaִַררַבָסָק
יaִַררַמָאיkִ,יִרְמָא.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמןיִלBעאkָיֵלcְםֶחlֶַהיeLְzֵרֶמBעאlֶָא
,רַמָאאָלתBחָנְמִבe.רַמָאאָלתBחָנְמaִ,םיִחָבְזaִ,יzְֵרzַןַניֵעָבcְיnֵַנַעBLֻהְי
יaִַרתcִַמkְ,הָריkְLֵרֶזֶעיִלֱאיaִַרתcִַמkְ,ָהיֶרָיeLְדְבָא,]גָהיֶרָיeLְאְמְטִנ,ןַנְתָהְו)ג
אGְו,יzְֵרzַןַניֵעָבcְַעBLֻהְייaִַרתcִַמkְ,תcִַמkְאGְותcִַמkְ.הָלeסtְבַעBLֻהְי
kְִמcַַרתaִהְייBLַֻע,cְיִאleַרaִהְייBLַֻעaִרַמָאםיִחָבְזaִחָנְמBיִאְו,רַמָאאָלתle
יֵפְטריִמְחַמdeיֵתוָוkְיֵאָקcְאzַpָיאַהpeַמe.תBחָנְמleaִיִפֲארַבָסאzַpָיאַה
תBחָנְמaִרֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִתֶאיִנֲאהֶאBר,יֵסBיר"א)דאָיְנzַ,דBעְו.dיpֵיִמ
eַריֵרְבִדְו,םיִחָבְזִבaִהְייBLַֻעaִםיִחָבְזeחָנְמִבBת.cִַריֵרְבaִרֶזֶעיִלֱאיaִםיִחָבְז,
LֶאהָיָהBרֵמcָלַעףַאםtִיLֶןיֵאLָםaָNַָריֵרְבִדְו;רaִהְייBLַֻעaִםיִחָבְז,Lֶהָיָה
,תBחָנְמaִרֶזֶעיִלֱאיaִַריֵרְבcִ.םcָןיֵארaָNָןיֵאםִארaָNָןיֵאםcָןיֵאםִארֵמBא
LֶאהָיָהBקרֵמBלַעףַאץֶמtִיLֶןיֵאLִםִיַרי;cִַריֵרְבaִהְייBLַֻעaִחָנְמBת,Lֶהָיָה
יaִַררַבָסָקאlֶָא.ץֶמBקןיֵאםִיַריLִןיֵאםִאםִיַריLִןיֵאץֶמBקןיֵאםִארֵמBא
יaִַרתcִַמkְיאnַַא,יִכָהיִא.תBליִכֲאָה]]דלַעְוןיִלBעָה[לַעהvֶַרְמץיvִַהַעBLֻהְי
,אָטיtְLִ,רֶזֶעיִלֱאיaִַרְל,יֵנָתָקןאַמְלאָמְטִנאlֶָא.ףeרNְָודeבָאַא.הָלeסtְַעBLֻהְי
dיֵתיִאcְאָמְטִנ,רֶזֶעיִלֱאיaִַרריLְִכַמeהְנַתיֵלcְףeרNְָודeבָארַמBלLֵיאLְzַָה
ַעBLֻהְייaִַראָיְנzַ)ה,דBעְו.הָלeסtְיֵנָתָקְו,ַעBLֻהְייaִַרְלאָטיtְLִאlֶָא.אָיְעaַיִמ
בֶלֵחאָמְטLֶpִןיֵבeםיiַָקבֶלֵחְורaָNָאָמְטLֶpִןיaֵ)והָרLֶaַzBםיִחָבְזלkָג,רֵמBא
eָבNַָקרiָז,םיBַהתֶאקֵרcָאְמְטִנלָבֲא;םezַהיְיוַוְרeַררַבָסָקאָמְלַא,אָלaִי
יaִַרםָלBעְלאlֶָא.תBליִכֲאָהלַעאGְוןיִלBעָהלַע)א(הvֶַרְמץיvִַהןיֵא)זַעBLֻהְי
יaִַררַמָאיkִ;דַבֲעיcִןאkָהlִָחzְַכְלןאkָ,אָיLְַקאָלְו,ןיִתיִנְתַמאיִהַעBLֻהְי
הlִָחzְַכְלןיaֵַעBLֻהְייaִַרְלdיֵליֵנcְLָאָרְמיzֵאָנְמe.אָלדַבֲעיcִ,הlִָחzְַכְלַעBLֻהְי
א"ר,םיִעָלwְַלץeחאָצBLֶiָאלַסְפBLֶpִארaָNָאָמְטִנ,אָיְנַתcְ)ח,דַבֲעיִדְל
.הָצְרeהקַרָזםִאLֶהַעBLֻהְי'רהֶדBמe.קֵרfִָיאGדרֵמBאַעBLֻהְי'ר,קֵרfִָירֵמBא
.עַמLְַמהlִָחzְַכְל'ןיִאaָםיִרָבcְהMִָמֲח',דBעְו,עַמLְַמדַבֲעיcִ'הָלeסְפ'cִ,אָדֲח

אlֶָא

:םיִמָלE'Lְיֶחָבְז'.םיִמָלaִLְדַחְו:יִלהָמְלַעBLֻהְייaִַרְל.יֵאָרְקיֵרzְיֵנָהְו
Lֶkֵןkְָליִה.ליִלkָCֲחLִאָבי,eןַניִרְמְחַמaָd:םִאkֵן.cְכelֵרַמיֵמְלאָתֲאי
cְַמםָדzִריaָNָרaַרַמיֵמְלואָלְו,הָליִכֲאcָפ"עאםLֶןיֵאaָNְָכִל:רzBב
eְבNַיֶחָבְזרEzַֹהְורַדֲהַולֵכאcִָיםMֵָפC.ַמיֵוָהְוLְַנעַמnֵַהְויcִָיםMֵָפC

zְִחlָקהBהָליִכֲאַלםֶד,cְאָלאָהkְביִת
dיֵמcְְקַאcְאָנLְיאַמ,zִLְtBCםcַָהְו
.מ"ש:אLָיֵרC'aְֵפMִָיEיֶחָבְזםַד'ְל
לkִָמ'CֵפMִָיEיֶחָבְזםַדְו'Lַרְדִמְל
אָלeהְנַתיֵליִכcְםיִרeמיֵא:םBקָמ
אָל,eדְבָאBאeאְמְטִנןBגְכe.יִבkְַעְמ
דיִמָתaְןָרָמֲאַדkְ,רaָNָתַליִכֲאיִבkְַעְמ
.יִבkְַעְמeהְנַתיִאיkִ:):טנליֵעְל(טָחLְִנ
יִכcְםcָ:םָתָהןָרָמֲאַדkְ,רaָNָתַליִכֲא
eדBמeהיְיוַוְרzַאָהcְ.בkֵַעְמdיֵתיֵל
תlִַחzְִמcְ,רaָNָןיֵאםcָןיֵאםִא
הָאdaָָניֵאהָרtַָכְו,ןיִרָסֱאֶנןֵהןcֵLְָקֶה
אָקBdַבbָןַחְלMeִמםיִנֲהֹכְו,)טםָדaְאlֶָא
אָרqeיִאdיָתיֵלהָרtַָכcְןָויֵכְו,eכָז
.ַעBLֻהְייaִַרkְאָלcְאָמיֵל:לַזָאאָכיֵהְל
ליֵעְלןָרָמֲאcַ,רcַַהְמאָקdיֵתlְיnִַא
ןַניֵעaָ:ַעBLֻהְייaִַרkְאָלcְןיִתיִנְתַמ
zְַרzֵי.cָםeָבNָליִכֲאַאץיִצְו:רBת
אlֶָאאkָיֵלרaָNָאLְzַָהְו.יvֵַרְמאָל
cָחְלםeיֵדdcִַרְמvֵֵלֲעץיִציd,נ"הcְאָל
לַעהvֶַרְמץיvִַה:הָאְמeטeaְתָא
לַעןיִרָטְקpִַהתַאְמeטלַע.ןיִלBעָה
יaִַריֵדBמe,ןיִרeמיֵאeניְיַהcְםיMִִאָה
תַליִכֲאַלבֶלֵחתִיkַfַאkָיִאיִאcְַעBLֻהְי
ןnַָקְלרַמָאְדkִ,םcַָהתֶאקֵרBזַחaְֵזִמ
aְאָתיְיַרָבaְןיִקְריִפ)cַַר,).טעףaִהְייBLַֻע
ריLֶpִLְzַiֵהָרLֶaַzBםיִחָבfְַהלkָרֵמBא
קֵרBזבֶלֵחתִיBkַfַארaָNָתִיkַfַןֶהֵמ
אkָיֵלcְםֶחlֶַהיeLְzֵרֶמBע:םcַָה
הָחְנaַnִאeהLֶץֶמwBַהדַבְל.ןיִלBע
kִתַקיִרְזcָםaִלָבֲא,םיִחָבְזaַMִםיִיַרי
ַעBLֻהְייaִַריֵעָבcְןָויֵכְו,הָרָטְקַהאkָיֵל
zְַרzֵיִרָצ,יCיְהִלBקתBְוץֶמLִםיִיַרי
יeLְzֵ,אkָיֵלםיִיַריLִאָכָהְו,ןיִמיiַָק
יnֵַנאָדֲחleיִפֲאתBליִכֲאdיelֵכcְםֶחlֶַה
ץיvִַהdיֵלתיִאcְא"רְלאָמָלaִLְ.אkָיֵל
אָלcְןאַמekְהkelְ,תBליִכֲאלַעהvֶַרְמ
.ַעBLֻהְייaִַררַמָאיe:kִהְניִנhַneיִא
cְןַניֵעָבzְַרzֵאְמְטִנ:]היeLְָהיֶרָי.Lֶל
רַטְקִנאGןיִיַדֲעַוהָצְמְקLֶpִרַחַאְלהָחְנִמ
הָיָהLֶ.רֶזֶעיִלֱאיaִַרתcִַמd:kְָצְמֻק
יtִלַעףַאםcָ').דק(]וםיִחָבְזaִרֵמBא
LֶןיֵאaָNָר',kְLֵָצְמֻקריִטְקַהְלהָריd
.'eכאzַpָיאַהןאַמe:םיִלָעaְַהeרְטְפִנְו
dיֵתlְיִמ:יִכָהרַמָאcְאzַpָןַחLְkְַאאָכיֵה
cְַרaִייBיִמיֵסtְָרLַָקְלאnָןaִLְְעַמzִןי:
הvֶַרְמץיvִַהַעBLֻהְייaִַררַבָסָקאlֶָא
ןיִתיִנְתַמאָמְקzBיִמe.תBליִכֲאלַע
יLְzֵיaֵַגְו,יzְֵרzַאkָיִאאָהdcְיaֵיlִַא
תBליִכֲאלַעהvֶַרְמץיִצcְןָויkֵיnֵַנםֶחlֶַה
:cָLְקaַnִןיִריzִַמeאָרwָיִעֵמdkְיֵלהֵוָה
ןָויkֵ)ב(.ָהיֶרָיeLְאְמְטִניִכָהיִא
cְאְמְטִנe,ַרְלaִהְייBLַֻאַעnַיאtְסeןיִל,
eְמLַpֵי,kִיֵנָתָקיtְסeדְבָאַאהָלeLְָהיֶרָי
.ָהיֶרָיeLְאְמְטִנאlֶָא:ָהיֶרָיeLְפְרNְִנְו
kֵןָויcְַרaִהְייBLָֻלֲעאָלַעdtָןאַמְל:גיֵל
ַעיִדBהְל.'eכְורֶזֶעיִלֱאיaִַרְל,dָליֵנָתָק
eaָdנֵעיִדBהְל,dָאָנLְיִמיֵרְבecִנָל

cִַריֵרְבaִרֶזֶעיִלֱאיcִִמְלcָתBkְLֵהָרי,aִִמְתiָה,tְLִַהאָטיLְzָכל"יאe',ֶאlָאtְLִלַעאָטיkָיָחְרCַרaִהְייBLַֻעtָָלֲעגיֵלd,eַאְלLְןַניִעֻמcְַרaִהְייBLַֻע
tָליֵסaָdzַאָיְנ,eבְרeַאאָתLְןַניִעְמcְלַעףַאbַבcְאָתיִאaְאָניֵעtָסeְו:לGעָהלַעאBןיִל.cְניְיַהeבֶלֵח,cְַרְמיִאvֵיִמדַחַאיpַהיְיeַאnַיאtָסeל:
:םBילeבְטaִ.לַסְפִנ:דַבֲעיcִרkַMְַתִמedַתיְיַאיִאְו,יֵעaָיzְֵרzַהlִָחzְַכְלַעBLֻהְייaִַרְדe,דַבֲעיcִןיִתיִנְתַמ,ַעBLֻהְייaִַרְדeןיִתיִנְתַמ.אָיLְַקאָלאlֶָא
:יֵנָתָקהlִָחzְַכְלןיִאaָןיִתיִנְתַמ,הlִָחzְַכְלdָצְמֻקריִטְקַהְל'הָלeסtְ'עַמLְַמיnֵַניִא.דBעְו:איִהאzְָפַקְתַא.'eכעַמLְַמדַבֲעיcִהָלeסְפcִאָדֲח

aְדיִחָי

LֶןיֵאaָNָיִנרzָרaַדַעהָליִכֲאLֶiִfַָהקֵרcָם.zֵַמיd,אָמיֵאcַאָקְו
LְםיִמָלcְתיִאaֵיdzְליִכֲאיֵרBעלָבֲא,תBןָלָנְמהָל,cְאָמיֵא

kִיִכיֵהיcְתיֵלaָdרַחַאהָליִעְמ]זLֶpִַהקַרְזcָם,kְןַנְתִדaִהָליִעְמaְקֶרֶפ
אָרְקיאַהcְ,הָקיִרְזםֶדBקהָליִעְמיnֵַנaָdתיֵל,).טףcַ(ףBעָהתאhַַח
aִLְםיִמָלkְל"יְו.ביִתcְָחאָלא"רLֵַהביC
ףיֵלָיא"רcְץֵרָתְמא"Lְaַָרְו.אָרְמeח
םיִמָלLְִבe,ַעBLֻהְייaִַרcְרֶמBחָולwִַמהָלBע
:eCמָסaְרַמָאְדkִאָרְקdָלבַתָכְוחַרָט

ןיִלBעאkָיֵלcְםֶחlֶַהיeLְzֵרֶמBע
,ת"אְו.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ

eִבLְzֵַהיlֶהַמםֶחMַiָיCaָןיִאaְטeהָאְמ.
:eהaְתיִאcְהָפeנzְםMeִמרַמBלLֵיְו

הvֶַרְמץיvִַהַעBLֻהְייaִַררַבָסָק
ןַיְנִעְלת"אְו.ןיִלBעָהלַע

ןיֵאםִא'הָלBעaְאָרְקקיtִַמהָמ
aָNָןיֵארcֲָה,'םGַהאvִַרְמץיvֵֶיְו.הL
הvֶַרְמאcְGףeרNְָודeבָאןַיְנִעְלרַמBל
,םיִחָבְזaִַעBLֻהְייaִַררַמָאיkִ:ץיִצ
aִחָנְמBַה.רַמָאאָלתLְzִָמאLְzֵי
יִכָהואָלְבe,םeלkְץֵריzֵאGםֶחlֶַה
tָיֵרCLַtִֶא:ריlָאtְLִַראָטיaִי
,א"Lְaַָרְלdַמיd.zֵָליֵנָתָקַעBLֻהְי
יaִַרתcִַמkְליֵעְלִדkְיLַpְֵמאָליאnַַא
יaִַרתcִַמkְאGְו,יzְֵרzַיֵעָבcְַעBLֻהְי
לַעהvֶַרְמץיvִַהל"סeהיִאcְַעBLֻהְי
:הvֶַרְמאcְGןָלאָריִבְסןַנֲאַותBליִכֲא
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