
kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְופםיִחָס.

,אָל.אָרbָיִאaְיִרְמָאְואָרbָיִאaְיִלְכָאcְואָליאַמ
cְיִלְכָאaְיִרְמָאְואָעְרַאaְיִאbָןַנְתָהְו)א,יִניִא.אָר,
בַררַמָאְו,ןָמBקיִפֲאחַסtֶַהרַחַאןיִריִטְפַמןיֵא
LֶHרְקַעַיאeבֲחֵמeבֲחַלהָרeַקאָל.הָרLְאָי,kָןא
aִLְהָליִכֲאתַע,kָןאLֶHאaִLְהָליִכֲאתַע.
יLְֵדָקתיaֵתיiִַלֲע,רֵמBאלeאLָאaַָא)ב,ש"ת
תיLֶaֵ,םיLִָדwֳַהיLְֵדָקתיaִֵמהָרeמֲחםיLִָדwֳַה
תַחַאםַעBtַלסָנְכִנלBדbָןֵהkֹםיLִָדwֳַהיLְֵדָק
aְLִָלֲעַו,הָנiַתיaְֵדָקתיLֵַהיwֳָדLִןיִסָנְכִנןיֵאםי
dָליִרְמָאְו,ַעeבaְLָתַחַאםַעtַאאlֶָאdָל
tַםִיַמֲעaְLָבeָליִרְמָאְו,ַעdtַתַחַאםַעaְיBלֵב,
לָכיֵהיֵנאL,°Lָיִניִאביִתיֵנְוםeקיֵנלָכיֵהֵמ)ג,ףֵסBיבַררַמָא.הָכיִרְצאיִההַמעַדיֵל
cִַו')אביִתְכiִzֵןcִָלדִוLְGנְבהֹמBתֶאzַאָהתיִנְבeתֶאְוםָלaָzָתֶאְוויbַַזְנkָאוי[
יַלָע'הדiִַמבָתְכaִלkַֹה')בביִתְכe,'תֶרkַtBַהתיֵבeםיִמיִנtְַהויָרָדֲחַוויָתiBִלֲעַו
ןֶהיֵתbBַגְולBחןָכzB,לBחַלתBחeתְפLeֶדaַwBתBיeנaְַהתBכlְLַָה)ד,ש"ת.'ליNְkִִה
אָמיֵאגיִכָהיִא.הָרָזֲעעַקְרַקְלןיִוLָןֶהיֵתaְLֶbַbBבאcְָסִחבַראָמbְְרL.zֶַדBק
ד"סיִאְו.לBחןֶהיֵתbBַגְוLֶדBקןָכL,zBֶדwBַלתBחeתְפeלBחaַתBיeנaְ,אָפיֵס
aְLֶbַbBןֶהיֵתLָָלאָיְוָה,הָרָזֲעעַקְרַקְלןיִוdיִחְמlBיר"אְו)ה,תBיִחְמןָנָחlBתGא
,איִהַהאָיְנzַיkִ,תִיaַַהרַהְלתBחeתְפaִד,ןָנָחBייaִַררַמָאָקיcְLe.kִַקְתִנ
aִתְפeחBאי"ראָיְנַתָהְו)ו.הָרָזֲעָלתBיִחְמ,רֵמlBִמתzַחלָכיֵהַהתַחBל.kִיzַאָיְנ
ןיֵאeלlַָהןיbַbִ)חיֵנָתָקאָהְו,אָרaְְסִתְו.LֶדBקbBַגְו)ז,ש"ת.לBחַלתBחeתLֶtְ,איִהַה
bַbBאָיLְַקאlֶָאְו.םיlִַקםיLִָדָקםLָןיִטֲחLBןיֵאְוםיLִָדָקיLְֵדָקםLָןיִלְכBא
הָיָהתnBַאיLְzֵ,ןַנְתcִ)ט.תnBַאיLְzֵןָתBאְל,אָיְרbeרaַאָמָחבַררַמָא.Lֶדֹק
aְLeLַַהןaִפְצתיִחָרְזִמןֶרֶקלַעתַחַא,הָריBתיִחָרְזִמןֶרֶקלַעתַחַאְותיִנcְרBתיִמ.
לַעBLֶזְו,עaְַצֶאיִצֲחהLֶֹמלLֶלַעהָריֵתְיהָתְיָהתיִנBפְצתיִחָרְזִמןֶרֶקלַעBLֶז
לLֶלַעהָריֵתְיתאֵצְמִנ,עaְַצֶאיִצֲחָהיֶלָעהָריֵתְיהָתְיָהתיִמBרcְתיִחָרְזִמןֶרֶק
ןיִלְטBנןיִנenָאָהeיְהLֶiִה,הpַָטְקתַחַאְוהָלBדbְתַחַאeיָההnָָלְו.עaְַצֶאהLֶֹמ
aַwְַטpָהeןיִריִזֲחַמaַbְדBהָלkְיֵדLֶHבָיאBאeְרַתְו.הָליִעְמיֵדיִלzֵתַחַא.יִלהָמְלי
אָמָלaִLְ.םיִנְפִלkְ,הָמBחַהיִבBעְותBנlBַחַה,ןַנzְ.אָנָיְנִבְלתַחַאְואָבֲהַדְואtְָסַכְל
תַחLְkַַמיִכיֵההָמBחַהיִבBעאlֶָא,הָרָזֲעעַקְרַקְלהָיְוdcְLַָלתַחLְkַַמ,תBנlBַחַה
אָחֲאיaִַררַמָאְוו,'הָמBחְוליֵחלֶבֲאiַַו')גביִתְכcִ,אָרLeרַבdaְָלתַחLְkַַמ.dָל
ןיִלְכBאeיָהLֶתBרeבֲחיLְzֵז'ינתמ:אָרLeרַבeאָרLe,אָניִנֲחיaִַראָמיzֵיִאְו
aְֵא,דָחֶאתִיַבleהBתֶאןיִכְפtְָליֵהםֶהיֵנCאְוBֵאְו,ןיִלְכleהBתֶאןיִכְפtְםֶהיֵנ
ויtִתֶאץֵפBק,גBזְמִלדֵמBעMַnָLַהkְLֶ.עַצְמֶאaָםַחיnֵַהְוח,ןיִלְכBאְוCָליֵה
eתֶאריִזֲחַמtָדַעויָנLֶnַbִבֲחלֶצֵאַעיeתָרBאְוBַהְו.לֵכkַlָההBתֶאתֶכֶפtָָהיֶנ
רLֲֶאםיaָzִַהלַע')ד,אָיְנַתcְ)י,איִההָדeהְייaִַר,יpִַמןיִתיִנְתַמ'מג:תֶלֶכBאְו
לֵכBאָהאֵהְילBכָי.תBרeבֲחיaִLְzֵלָכֱאֶנחַסtֶַהLֶדnֵַלְמט,'םֶהBaָתBאeלְכאֹי
MַnָLַה,eרְמָא)כןאkִָמ.'לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ')ה,רַמBלדeמְלzַ.תBמBקְמיaִLְzֵלֵכBא
Lֶלַכָאkַfַתִיaְַהדַצzַpeיִא,רtִwֵהַחeַמְמאlֵאkְסיֵרBִמnֶpe.צָרםִאְוeaְבֲחיֵנeהָר
,רֵמBאןBעְמLִיaִַר.הָדeהְייaִַריֵרְבcB,cִִצaְןיִבBLְיְוןיִאaָהָבBטnBִעתNBֲעַל
.תBמBקְמיaִLְzֵלֵכBאלֵכBאָהLֶדnֵַלְמ,'םֶהBaָתBאeלְכאֹירLֲֶאםיaָzִַהלַע'

לBכָי

לָכֱאֶנאeהLֶחַסtֶַהרַחַאeניְיַהcְ,הָדeעqְַהןִמרֵטtִָהְלpBַמְזַעיbִִהkְLֶ.ןיִריִטְפַמןיֵא:cְLeַקְתִנםִיַלeLָרְייbַbֵאָמְלַא.ןיbִַגdaְיֵליִלְכָאcְואָליאַמ
aָרֲחַאBַהלַעהָנyֹעַב,LֶkֵחןBתַבkַָהלwְָרaָנBת,kִח)ל(ןָלאָמיְיַקְדelִןיcַָמְל'):בלקףLְדְגִל,'הָחelָה,kְֶרֶדCLֶַהnְאםיִכָלBיֵדְילַעןיִרָטְפִנןיֵא,ןיִלְכ
רַחַאְללlֵַהַהתַאיִרְק.הָליִכֲאתַעaִLְאLֶH:תֶרֶחַאהָרeבֲחaַדBעלַכאֹנְוCֵלֵנְו,ןאkִָמםֶכיֵלekְאיִצBהןLBְל'ןָמBקיִפֲא'.בַררַמָאְו:ןָמBקיִפֲא
הָכיִרְצeהָמBחַהעַקzִaָאLֶnָ.הָכיִרְצאיִההַמ:הhָיִמaִLְ.ַעeבaְLָ:םיaַcִַהןיaֵתיַיfַָהְלeתֶרBטְקִל,כ"הויaְ.הָנaְLָתַחַאםַעtַ:הָליִכֲא
zִיweִלֲעאָמְלַא,ןiBַקְתִנתcְLe:Lָיֵנא
ביִתְכe,'ויָתiBִלֲעַו'dיaֵביִתְכcִ.לָכיֵה
אָמְלַא,'ליNְkִִהיַלָע'הדiִַמבָתְכaִלkַֹה'
תBחeתְפe:הָרָזֲעL.aֶָדBL:aַwBדָק
אlֶָאהָרָזֲעָלחַתtֶםֶהָלןיֵאLֶ.לBחַל
רַהתeMַדְקkִ.לBחןָכzB:תִיaַַהרַהְל
הָחיִתtְרַתָבcְ,הָרָזֲעkָאGְו,תִיaַַה
.הָרָזֲעעַקְרַקְלןיִוLָןֶהיֵתaְLֶbַbB:ליֵזָא
LֶַהlְLָכBתaְנeיBיִחְמתlBתzַַהתַחwַעַקְר,
:אָעְרַאיekִהְלeוָהeהְדיcִםיkָCbַbְִלִה
kִָרָמֲאיdַרaִייBאָהְל.ןָנָחcִיִחְמlBת
GַקְתִנאcְLe,aִתְפeחBַהרַהְלתaַתִי,
cְַגaֵיLִיleַחaַַהיִרֶקלַעnִLְzַlֵחַחeץ
,)א(םיִרָבlecְֵאdaְָרָמֲאתִיaַַהרַהְל
cְיִחְמרַמָאָקlBתGַקְתִנאcְLeeלַעַב
רezָמe,תBנֲחַמיLְzִֵלץeחַחLְzַlִֵמיִרֶק
אָיְנzַיkִ:תִיaַַהרַהcְתlBיִחְמaִסֵנkָיִל
.הָרָזֲעָלתBחeתְפL,aִֶדBקןָכBתcְ.איִהַה
ןָתָחיִתtְרַתָבcְ,תBחeתtְטַקָניִכָהְל
לָכיֵהתַחLֶzַתlBיִחְמאָיְנַתָהְו:ןַניִלְזָא
תBחeתְפzָCaְִעַדאָקְלָסאָקְו.לBח
,לBחַלתBחeתְפaִןַניLַpְִמe,רַמָאָקהָרָזֲעָל
LֶnְיִחlBַהְמתlְכBִמתzֶַעתַחַאתַחNְהֵר
דַעתֶרkַtBַהתיaֵיֵרBחֲאLֶהnַָא
LֶpְִפzָחBַהרַהְלתaַחִמתִיeהָרָזֲעָלץ:
אָפיֵסְו,לָכיֵהלL.bַbBLֶֶדBקbBַגְוש"ת
cְאָהcְַרaִהְייeיֵצָמאָלאָכָהְו,איִההָד
,'Lיִניִאביִתיֵנלָכיֵהֵמ'ליֵעְלִדkְיֵיLַpeְל
cְאָהbַbBאָלkְביִתaִאָרְק:bַbִַהןיlָלe.
LֶaִָלְוהָרָזֲעLְכBאןיֵא:ָהיֶתBןיִלְכLָם
ןיֵאְו,הָרָזֲעaָןיִלָכֱאpֶַה.םיLִָדָקיLְֵדָק
LBןיִטֲחLָָדָקםLִַקםיlִַהםיpִLְןיִטָח
aְקָמלָכBםaָאְל:הָרָזֲעBןָתLְzֵי
neLיLְִל,ןיbִַגיLְִדָקיִכָהְל.תnBַא
לָבֲא,ןָיְנaִַלןיִכיִרvְַהLֶדBקיֵלkְתַניִתְנ
Gַהאvְַלןיִכיִרnְִזaֵַח,kִַאְדLְkְןַחLֶאBןָת
LְzֵַאיnBלְקַמתBתLִֶמלcָיָההe
ןיaַbַbִאeהLֶרַעMַַהdַבBגaְתBנeתְנ
eִלֲעָבiBת:cִןַנְתLְzֵַאיnBיֵנְק.ת
תִיaַאeהְו,הָריaִַהןeaְLeLַיָההcִָמ
תֶכqֶַמaְןַנְתִדkְ,רַעMַַהdַבbBלַעיeנaַָה
ויָלָעְויִחָרְזnִַהרַעLַ)ג"מא"פ(תcBִמ
LeLַַהןaִצהָריeצְמ,הָרeiֶתֶרי,eְרָפְמLִןַני
aִחָנְמBתkְיֵדLֶiֵעְדeןָכיֵהֵמaָאe,eיִכָהְל
יLְzִֵלןָיְמָדcְלֹכְל,ןיbִַגיLְִדָקcְאeה
לָבֲא,ַחaְֵזnִַהCֶרBציֵוָהאָלcְתnBַא
.הLֶֹמלLe:LְֶדָקאGיִתיִרֲחַאאָתlְיִמְל
LִMָָלְו:םיִחָפְטהnָיָההeתַחַאbְדBהָל
הcִָמְלןיִרaְָזbִַלןָיְנaִַהןיִריִזְחַמe,הLֶֹמלLֶהpַָטwְַהתcִַמְלןיִלְטBנ,תnBַאCָכְוkָCתBנְבִלןָרָכLֶOְ.ןיִנenָאeהLֶiְ:הLֶֹמלeaְLֶהְליbְֵסיzִ.הpַָטְקתַחַאְו
יbְֵסיzִ,יִלהָמְלתBלBדbְיzְֵרַתְו:הָליִעְמיֵדיִלeאBבָיְוםpִָחcֵLaְְקֶהַהןִמeנָהֵיאLֶnָ,םeצְמִצaְאGְו,cֵLְקֶהַלןֶהMֶlִָמeרzְַוLֶiְיֵדkְ,תBלBדbְַהleֵאֵמתַחַאָה
aְLֶֹמלLֶהeָנָהֵמאָדֲחַבC:ְסַכְואָבֲהַדְלאָדֲחtָא.aְזBLֶלַעהָריֵתְיןיֵאLֶֹמלLֶֶאהlְָצֶאיִצֲחאaַיָהעeאְלenָנeףֶסֶכְובָהָזת,kְאָלְבַטןיִמBְותLeנָחְלBת,Lֶןֵה
,cֵLַקְתִנהָמBחַהLאֹראָמְלַא.הָמBחַהיִבBע:הnַָאלָכְלעaְַצֶאןָאָנzְלַעןיִפיִסBמe,םיִנָבֲאןַיְנaִןיִריִזֲחַמeיָהעaְַצֶא]בןֶהיֵלֲעהָריֵתBLֶiְזְבe;הָדיֵבkְתeנenָא
cְמָדeַגְלbִִלֲעַוןיiBת:aַרLeח.אָרBַטְקהָמpָחַהןִמםיִנְפִלהBדְגהָמBמְנאיִהְו,הָלeְוהָכLָעַקְרַקְלהָוbBַבdהָרָזֲעָה,LֶwַההָרָזֲעָהעַקְרBֵלCבָגְוBdַ
תBיְהִלleֵאדֶגֶנlekְֵאבֵסָהְלןיִכיִרְצןָניֵא.CָליֵאןֶהיֵנtְןיִכְפBהleֵא:דָחֶאתִיַבaְדָחֶאחַסtֶ.תBלְכBאeיָהLֶתBרeבֲחיLְzֵ'ינתמ:תBלֲעַמaְהֶלBעְו
ףַאלָכֱאֶנחַסtֶַהLֶאָרָמaַbְףיֵלָיְדkִ,ןָלתtְַכיִאאָלתBרeבֲחיkִLְzֵןיִאְרִנleיִפֲאַו,CָליֵאleֵאְוCָליֵאleֵאםֶהיֵנBCtְפֲהַלןיִאMַָראlֶָא,תַחַאהָרeבֲחkַןיִאְרִנ
aִLְzֵיaָzִִלםיLְzֵבֲחיeרBַהְו:תnֵםַחי.LֶnְַחnְןיִמaBַחnִןיLֶnBןיִגְזaBַהiַַר,ןִיMָתֵתָלןיִאaָעַצְמֶא,kְיֵדLֶiְנאֵהBַלַחMַnָLַהnְLַnֵLִלLְzֵזְמִלןֶהיBג
ןֶהיLְzִֵל]גLַnֵLְמ.MַnָLַהLְֶכe:ןָלתtְַכיִאאָלתBרeבֲחַהןיaֵקיִסְפLֶnַיtִלַעףַאְו,הָנMַָהלkָגַהְנִמרָאMְִמתLַpBְלןיִכיִרְצןיֵאְו,ןאָכְלeןאָכְלםMִָמ
eהeדLְְחַיאB,LֶHתָרeבֲחדַצְל.ויָנtָתֶאריִזֲחַמeויtִתֶאץֵפBק:תֶרֶחַאָההָרeבֲחַלגBזְמִלחַסtֶַהןִמnָdִעלBכֱאֶלליִחְתִהLֶתַחַאהָרeבֲחֵמדֵמBע
LֶאBבֲחםִעלֵכeתֶרֶחַאָההָר,cִיֵלאָריִבְסdַתְלpַָהןָדיִדאtֶלָכֱאֶנחַסaִLְzֵבֲחיeרBניֵאדָחֶאםָדָאלָבֲא,תBאBלֵכaִLְקְמיֵנBמBִמתnֶpe,eמיִכָהְלBיֵק
'aְלֵכָאֵידָחֶאתִיַב'LֶאדָחֶאםָדָאןיֵאBלֵכaִLְיֵנaָzִםי,eLְzֵבֲחיeרBהַהתBכְפBתtְןֶהיֵנkִLְzֵיaָzִםיcָמe:ַהְוkַlָה.LֶאיִהaBLַָר,הMָפֲהַלהָאBC
tָכֱאֶלְורֵחַאדַצְלָהיֶנBל,kְןָרָמֲאַד'tֶלָכֱאֶנחַסaִLְzֵבֲחיeרBַהלַע''מג:'תaָzֲִאםיLֶלְכאֹירeאBתB'.ַמLְעַמLְיֵנaְאםָדָאיֵנBןיִלְכtֶדָחֶאחַס
aִLְzֵיaָzִםי,cִלְכאֹי'ביִתְכe'Lְא',םִיַנBתB'דַחtֶחַס,'aָzִםי'Lְכָי:םִיַנBאדָחֶאםָדָאאֵהְילBלֵכaִLְקְמיֵנBמBת.kְגBןaִLְאםיִרָדֲחיֵנBaִLְzֵבֲחיeרBת
,םיaָzִיֵנaִLְאGְודָחֶאתִיַבBaְלְכBאדָחֶאםָדָאעַמLְַמ,ביִתkְ'לַכאֹי',ןnַָקְלִדkְתֶרBסnַָלםֵאLֵירַבָסהָדeהְייaִַרְו,'לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ'ל"ת,םֶהיֵנtְתBכְפBהַה
אlֵַמְמאeהַחwֵיtִםִא:ויָלָעהֶנְמִנהָיָהאeהְו,ויBCtִתְלתִיkַfַסיִנְכִהְוחַכLְָו,eהֵלBצהָיָהMַnָL.Lֶַה:הaְֵרַה,'םיaָzִ'ביִתkְהaְֵרַהםיִלְכBאיbַaֵלָבֲא
kְסיֵרBִמnֶpe.cְמֲעַיםִאBִמדMָםLeבGַלְמ:לַכאֹיאnֵדLֶאָהBאלֵכBלֵכaִLְקְמיֵנBמBלְכאֹי'ְו.תe'cִביִתְכaִַאאָרְקkָאֵמדַחְודַחלBיֵאָקןיִלְכ:

לBכָי

GֶאהָכְרְצִנאlָאְלאBןָתLְzֵַאיnBת.
תnBַאיLְzֵןָתBאcְרַמיֵמְליֵעaָאָל

רַעLַאָהcְ,לָכיֵהלbBLֶַגaְתBחepָמeיָה
,הָרeצהָריaִַהןLeLַ)ב(ויָלָעLֶיִחָרְזִמ
,ק"האlֶָא;הָיָההָרָזֲעָהיֵרֲעMִַמתַחַא
kְמBLֶאBתBLַקְמהָיָהיִחָרְזִמרַעecָL
לbַbBLֶ'ןֵכBמL,kְֶדBקיֵלkְםLַָחיpִַהְל
םLַָעיִנְצַהְלeניְיַה,רַמָאָקL'cְֶדBקלָכיֵה
kְקיֵלBֶדL.ְוGאLֶiִיְהekְקיֵלBֶדLןיִכיִרְצ
,יzְֵכceהnַָכaְחַכBמְדecָL,kִקְמםBקָמ
:םLָםָחיpִַהְלeהְלתיִאהeMָדְקCַהאlֶָא
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kֵצדַציBןיִלtֶקֶרLְיִעיִבtְםיִחָס :ופ

תִיַבaְ')אל"ת,תBרeבֲחיaִLְzֵלָכֱאֶנאֵהְילBכָי
רַבָסהָדeהְייaִַר.יִגְלtַיִמָקיאַמaְ.'לֵכָאֵידָחֶא
םֵאLֵי)ארַבָסןBעְמLִיaִַרְו,תֶרBסnַָלםֵאLֵי
,םֶהיֵניaֵהvָיִחְמהָסְרְפִנְוןיִבBLְיeיָה.אָרְקnִַל
,תBרeבֲחיaִLְzֵלָכֱאֶנחַסtֶרֵמBאָהיֵרְבִדְל
יaִLְzֵלָכֱאֶנחַסtֶַהןיֵארֵמBאָהיֵרְבִדְל;ןיִלְכBא
הָקzַlְְסִנְוןיִבBLְיeיָה.ןיִלְכBאןיֵא,תBרeבֲח
לֵכBאלֵכBאָהרֵמBאָהיֵרְבִדְל,ןֶהיֵניaֵהvָיִחְמ
aִLְקְמיֵנBמBא,תBאָהיֵרְבִדְל;ןיִלְכBןיֵארֵמ
ביֵתְי.ןיִלְכBאןיֵא,תBמBקְמיֵנaִLְלֵכBאלֵכBאָה
יMִַאבַרל"א.טLְָפִמdיֵלטיtָLֵאָקאָנֲהkָבַר
הvָיִחְמקleיִס,אָיְעaַיִאCָליֵעaָיִתְואָנֲהkָבַרְל
יֵנLְִכְותBמBקְמיֵנkִLְיֵוָהיִמהvָיִחְמתיNִiֲַעַו
תֶכֶפBההkַlַָה:eקיzֵא.אָלBא]א,יֵמcָתBרeבֲח
ר"אאaַָארaַאיiִָחר"א,ט"מ:'eכְוָהיֶנtָתֶא
בַרdcְיֵרaְאָנeהבַר.הaBLָאיִהLֶיֵנtְִמ,ןָנָחBי
dיֵלeרְמָא.קָחְצִירaַןָמְחַנבַריֵבְלעַלwְיִאןָתָנ
ביzֵיִנ,eרְמָא.אָנeהבַר,eהְלרַמָא.EֶמMְהַמ
dיֵלaְַק,אָסdkָיֵלeבַהְי.ביֵתְי.אָיְרteַארַמ
aְְואָנְמיִזדַחLַיֵיְתdaְִהַאאָלְו)ב,יֵנְמיִזיֵרְתcַר
.אָנeהבַרCָלתיֵרָקט"מ,dיֵלeרְמָא.dיtֵַא
Cָלeרְמָאיkִט"מ.יִנֲאםMֵַהלַעe,aַהְלרַמָא
הַמלkָב,eהְלרַמָא.zְְבֵתְיאָיְרteַאביzֵיִנ
LֶiְֹלרַמאEaַַהלַעaֲַעתִיNֵח(,הeִמץvֵבא[(.
דַחzְaְְלaֵַקאָסCkָָליִבֲהָייkִאָמְעַטיאַמ
ןיִבְרָסְמןיֵאְוןָטָקְלןיִבְרָסְמ,eהְלרַמָא.אָנְמיִז
רַמָא.יֵנְמיִזיֵרְתdaִיֵתיLְzִֵאט"מ)ג.לBדָגְל
יֵרֲהתַחַאתַבBaְסkBהֶתMBַהגאָיְנַתcְ)ד,eהְל
יbַqִֵמ,הLָלLְ;ץֶרֶאCֶרcֶ,םִיַנLְ;ןָרbְְרbַהֶז
רַמָא.tָCַאzְְרcְַהַאאָלאָמְעַטיאַמ.ַחeרָה
לאֵעָמLְִייaִַר°.ןַנzְָהיֶנtָתֶכֶפBההe,kַlָהְל
aְַרaִייBיִאיֵסwְַריֵבְלעַלaִיLִעְמBןaְַרaִייBיֵס
aֶקָלןBבַהְי.אָיְנeיֵלdkַָק.אָסaְיֵלdaְאָנְמיִזדַח

יֵרֲהתַחַאתַבBaְסkBהֶתMBַה,רַמdָלרַבָסאָל,dיֵליִרְמָא.אָנְמיִזדַחdaְיֵיְתLְַו
רַמָא.הָבָחְריִסיֵרְכe,קBתָמCָניֵיְו,ןָטָקCָסBכaְיִרְמָאאָלד,eהְלרַמָא.ןָרbְְרbַהֶז
,הaַָררַמָא.דָחֶאleaְיִפֲאןיִאְצBיְו,הLָלaִLְןיִסָנְכִנהָרeבֲחיֵנaְה,]גאָנeהבַר
,אָניִבָררַמָא.אָליecַiָהLaְַגְרcִאeהְו.לַעיֵמְליִליִגְרcִאָנcָיִעaְליֵיָעcְאeהְוו

:dיֵתוָוkְאָתְכְלִהתיֵלְו.םיִמcָףיִסBהְלןBרֲחַאָהCיִרָצְו,םיִמcָרַכNְןיִנְתBנְו
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.'לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ'ל"ת:תBרeבֲחיaִLְzֵלָכֱאֶנחַסtֶלBLֶרwָיִע.אֵהְילBכָי
רwַיִערַמBלkְ,יֵרְבbַַאאָלְויֵאָקחַסtֶַא'לֵכָאֵי',אָרְקnִַלםֵאLֵירַבָסָקְו
zְִחlַתָליִכֲאתBzְאֵהaַבֲחeְותַחַאהָרGַחְתִיאlִֵלקLְzֵבֲחיeרBלָבֲא,ת
bַיִאאָרְבaָאָכָהליֵכָאְוליֵזָאְואָכָהֵמיֵאָקיֵע,cְֶאאָנָמֲחַרדיֵפָקאָלlָא

'לֵכָאֵי'ןַניֵרָקcְִמ,הָליִכֲאתlִַחzְרwַיִעַא
יzְִעַמLָיִנֲאַו.אָרְבbַַא'לַכאֹי'אGְוחַסtֶַא
,אָרְקnִַלםֵאLֵירַבָסהָדeהְייaִַר,ףleיִח
'aְְו'דָחֶאתִיַבGאaִLְקְמיֵנBמBש"רְו,ת
סBלְקְנeארַסLֶnָתֶרBסnַָלםֵאLֵירַבָס
יֵנMְַאלָבֲא,'לִכֲאְתִיאָדֲחהָרeבֲחaַ'רbֵַה
,BרְמָאְליִלהLֶָקְו.דיֵפָקאָלתBמBקְמ
cְGאLְָעַמzִסָמיBתֶרkָעֵמהֶזBעְו;םָלBד,
cְןָלאָמיְיַקcְַרaִיLִעְמBֵיןLַלםֵאnִאָרְק
;)הןיִרְדֶהְנַסְדאָתיְיnַַקאzְָעַמaִLְ,ל"ס
,יִתוָוkְאָקיְיcַאָתיְיַרָבcְאָנMָיִל,דBעְו
cְַגaֵבֲחיeרBטַקָנת'tְֶו'לָכֱאֶנחַסGא
יaֵַגְו,'BתBאןיִלְכBאתBרeבֲחיLְzֵ'טַקָנ
טַקָנאGְו'לֵכBאלֵכBאָה'טַקָנתBמBקְמ
'tְֶלִה.'לָכֱאֶנחַסkָCkְִרָדיLִןַני'aְתִיַב
עַמLְַמ,חַסtֶַאאָרְקִמaְ'לֵכָאֵידָחֶא
'לַכאֹי'ןַניLְִרcָיִכְו,תBרeבֲחיֵטeעַמְל
:תBמBקְמיֵטeעַמְלעַמLְַמ,יֵרְבbַַא
eיָה.ןַניִסְרbָ'ןֶהיֵניaֵהvָיִחְמהָסְרְפִנְו'
,דָחֶאחַסtֶןיִלְכBאְותַחַאהָרeבֲחןיִבBLְי
יֵנLְםeאNֲָעַוןֶהיֵניaֵהvָיִחְמהָסְרְפִנְו
לָכֱאֶנחַסtֶרֵמBאָהיֵרְבִדְל,תBרeבֲח
aִLְzֵבֲחיeרBתbBג"עאְו,ןָתָליִכֲאןיִרְמ
cְןאַמcְיֵלתיִאdtֶלָכֱאֶנחַסaִLְzֵי
יֵנaִLְלBכֱאֶלםָדָאְלרֵסBאתBרeבֲח
הָרeבֲחלָכְלהNֲָעַנאGאָכָה,תBמBקְמ
יֵרֲהLֶ,רֵחַאםBקָמkְםָמBקְמהָרeבֲחַו
,ויLְָכַעדַעהָאָראLֶHריִוֲאהֶאBרBניֵא
.ןיִבBLְיeיָה:LָדָחםBקָמןאkָןיֵאְו
LְzֵבֲחיeרBתaִLְיֵנaָzִלְכָאְוםיeLָם
tְִסִנְו,םֶהיֵחְסzַlְַההָקnְיִחvֵָי,הLkָןא
םBקָמkְהָרeבֲחלָכְלהNֲָעַנְו,Lָדָחריִוֲא
םBקaַnָםיִלְכBאdkְיֵליֵוָהְורֵחַא
רֵמBאָהיֵרְבִדְלkָCְלִה,יִנMֵַבeןLBאִרָה
ןיֵאתBמBקְמיֵנaִLְלֵכBאלֵכBאָהןיֵא
dָרְמBא.טLְָפִמdיֵלטיtָLֵ:םיִלְכBא
BמkְתLֶֶרBפְמeהָטBtְLeזהָעeמLְִל
Lֶנְרַמָאe,LֲֶעNִiַיִחְמתיvָעהBNָאהBןָת
LְzֵבֲחיeרBיִסְותleיִחְמקvָעהBNֶה
dיֵלאָקtְַסְמאָלְו,תBמBקְמיֵנLְןָתBא
aָdָל.ט"מ:יִדיִמnָָלהdפֲהַלBC
tָָהיֶנ,eאיאַמBָחְרdaְִמ:יִכָהtְיֵנLֶאיִה
aBLָכֱאֶל.הBָנֲאָהיֵניֵעְללLִיֵדְילַע,םי
Lֶnְִסzַkְןיִלaָd:ביֵתְי.eִמhָקְמהBם
ןיִבBLְיםיpִַטwְַהְו,איִהןיִבLeֲחבqֵֶה
:תeביLֲִחBaַמְצַעגֵהBנְו,ןיִלָסְפַסיbַaֵלַע
דַעביֵרָסאָלְו.אָנְמיִזדַחdaְיֵלaְַק

LֶiִרְצְפeaB:ְוLַיֵיְתdaִקיִסְפִה.יֵנְמיִזיֵרְתaB:ְהַאאָלְוcַַארtֵיd.ֶא,רֵחַאדַצְלlָאLָןֶהיֵניֵעְלהָת:aַַהלַעMִֵמ.אָנֲאםwַנְטeיִתkָCקBיִלןיִאְר,
,kָCםָגָהְנִמהָיָהאd,LֶHיֵלeעaְיִכָהְלe.לָסְפַסיbַaֵלַעאGְועַקְרַקיbַaֵלַעzְָבLַָיאGְו.zְְביֵתיִאאָיְרteַאביCzִָליִרְמָאיkִט"מ:אָנeהבַר
eהְלאָהיִמְתe:kָהַמלLֶiְֹלרַמאEaַַהלַעaֲַעתִיNֵאיִהאָתיִנְתַמ.הaְַמqֶתֶכcֶֶרCץֶרֶא)aְקֶרֶפaֶַעןfַַרא"ד()יאaִָמ.ןָטָקְלןיִבְרָסְמ:)ה"פהlְַקaֵל
cְדַעויָרָבLֶiַריִצְפaB:דָגְלןיִבְרָסְמןיֵאְוBל.LֶkֵןaַnַםיִכָאְלLֶרְמָאeםָהָרְבַאְל'kֵןzֲַעNֶה')aְאֵרLְִו)חיתיGבְריֵסאeaB,eלְלBרְמָאטe'kִחְרָביBב
,יאַוֲההָבָחְרBסיֵרkְיֵסBייaִַררaַלאֵעָמLְִייaִַר:ויָנBCtָפֲהַלLיִאָהCֶרcֶןיֵאְו.ןַנzְָהיֶנtָתֶכֶפBההkַlָ:)טיםLָ('דֹאְמםaָרַצְפiִַו'דַע'ןיִלָנ
kִןַניִרְמָאְדaְַהOBַהתֶארֵכtBמ"ב(םיִלֲעcַדפף.(:aְבֲחיֵנeואָל.הָרaְיֵאָקחַסֶפ:aְבֲחיֵנeד.הָר[LַnָLַהnְLַnֵLaִעְסeןיִסָנְכִנ,ןָתָדaִLְלLָבֵסָהְלה,
הLֶwָLֶפ"עאְו,אָצָיתאֵצָלאaָםִא,םֶדBקBתָליִכֲאםיLֶqִiֵיִמלkָ.דָחֶאדָחֶאaְןיִאְצBיְו:eהיְיַלֲעLַnֵLְלMַnָLַהלַעןיֵאaeֵסֵהְוםִיַנBLְאדיִחָיאaָםִאְו
אGןָתָסיִנְכaִםַגְו,םיִרֵחֲאָהתַדeעְסתַעMְִמרֵתBיCיִרֲאַמןBרֲחַאָהןיֵאLֶ.יLֵָניִאיִליְיָעcְאָנcָיִעaְיִליְיָעcְאeהְו:ןיִרָאpִLְַהםיִדיִחiְַהתֵרLְָלMַnָLַל
חַרLֶhBיִפְל,דָחֶאדָחֶאתאֵצָלןkְָרcַהMַnָLLֶfֶַלeעיִדBהLֶ.אָליecַiָהLaְַגְרcִאeהְו:הָדeעְסתַעLְרַמbְןַמְזדַעMַnָLַהרֵחַאְליֵדkְבֵסָהְלeרֲהַמְי

:MַnָLַל.םיִמcָףיִסBהְלןBרֲחַאָהCיִרָצְו:םיִדיִחiְַהLַnֵLְלBלאeה
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eֶירַבָסרַמLַלםֵאnִאָהְו,ת"אְו.אָרְקLָיֵלןַניִעְמdַרְלaִיLִעְמBן
aְק"פcְִקceLִןי)cַחיף:(cְיֵלתיִאdֶיLַלםֵאnִַלְואָרְקnָסBתֶר,

cְיֵרָדL'aְדְגִבBaָd',aְדְגָבBaָd,cְמםָדָאןיֵאBתֶארֵכaִzBְלLִחְפeרַחַאת
יֵדָדֲהַאיִרְתָסאָלםָתָהcְ,ל"י.תeחְפLִרַחַא]התMeיִאְלאGְותMeיִא
אkָיֵלcְאָכָהלָבֲא,םֶהיֵנBLLְרְדִללBכָיְו
ןֵכְו.אָרְקִמLיֵרcָ,דַחאlֶָאLַרְדיִמְל
aְןיִרְדֶהְנַסְדק"פ)cַאָהְו.).דףcְרַמָא
חַסtֶרaְNַאיִצnBַה).הפףcַ(ליֵעְל
,הNֲֶעַתאaְGאeהיֵרֲההָרeבֲחַלהָרeבֲחֵמ
לָכֱאֶנחַסtֶרַמָאcְןאַמְלleיִפֲאיֵתָא
aִLְzֵבֲחיeרBת,cְרַחַאLֶpֶחְקָלְוקַלְחe
kָבֲחלeָקְלֶחהָרdסָאeהְלרBקֶלֵחאיִצ

:תֶרֶחַאהָרeבֲחַלBזהָרeבֲח
Cיִרְטְציִא.ָהיֶנtָתֶכֶפBההkַlַָה]ו

ןַניִבLְָחאָלcְ,ןַניִעֻמLְַאְל
kִLְzֵקְמיBמBפ"עאתLֶתָצְקִמהָלְכָא
יnֵַניִא.ָהיֶנtָתַכיִפֲהאaְGהָדeעְס
רַמָאְדkִ,ָהיֶנBCtָפֲהַלתֶביiֶַחcְל"מק

aַbְאָרָמkַlָהzְןַנ:

ביֵתיcִיאnַַא.לBדָגַלןיִבְרָסְמןיֵא
םMeִמרַמיֵמְלCיֵיLָאָלאָיְרteַא

cְןיִבְרָסְמןיֵא,cִיLִתַביteאָיְרcְרַב
bַqeתeNְההָרָרeְו,אGלהָיָהאBיֵלLֵב
לַעaַרַמאMֶiֹהַמלkָםMeִמואָליִא
.'eכהLָלaִLְןיִסָנְכִנ)א(:הNֲֵעתִיaַַה
tֵֵריLבֲח,ח"רeהָרLֶpִנְמeַהלַעtֶחַס
eאָבeןֶהֵמתָצְקִמaְתֵעLֶcֶֶרCaְיֵנ
eLריtֵ,אָליcַiַָהeרLִbְְו,לBכֱאֶלםָדָא
LַnָL,ַחְלtֵNְוםֶהיֵרֲחַאGםִא;ןָאָצְמא
חַסtֶַהתֶאןיִלְכBא,הLָלLְקַרeצaְַקְתִנ
eאBבLֶiָדַעןיzְִמַהְלןֶהיֵלֲעןיֵאְו
kelָלָבֲא,םtָחBִמתMְלLָהGלָבֲא.א
eרֲחַאְתִנְוeאְצָיְודַחַיםיִצeaָקְמeיָהםִא
leיִפֲא,ןָאָצְמאGְואָליiַָדeהaְרcַַהְו
GִנאLְיִרָצןיֵאםֶהֵמדָחֶאקַררַאC

:eאְצָיְוםeLָיָהLֶןָויkֵ,ןיzְִמַהְל

.םיִמcָןֵתBנְואָניִבָררַמָא
אָתְכְלִהתיֵלְו.חַסtֶלֵכBאָה

kְיֵתוָוd.מ"נהְוcְלָעaְיִעcָאָנcְיִליְיָע
:אָליiַָדeהaְרcַַהְויLֵָניִא

ןיִלBצדַציCkֵָלֲעןָרְדַה
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=
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