
.וםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

רַמָאcְןאַמְלאlֶָא;'אֵצnִָיאC'Gיִרְטְציִאְדeניְיַה
kְמָמBןcָיֵמ,'Gִיאnָיִרְטְציִא.יִלהָמְל'אֵצC,
dיֵתיִאיִכְוליִאBה,אָניֵמָאzָCְעַדאָקְלָס
.ןָלעַמLְַמָק,יֵאָקdיֵתLeְרaִואָלdיֵניֵעaְרַדָה
aָעeיִמpֵיdאָבָרֵמ,aֶנְרַאתַמֱהBַחאָנiֶתֶבי
aִכְבBאהָרBַחןיֵאiֶתֶביaִכְבBהָר.kָאָכיֵהל
ןָלאָיְעaַיִמאָקאָל,יֵזeזdaְיֵלקlֵַסְמיֵצָמְד
cְַחiֶתֶבי;kִיִמאָקיaַיֵצָמאָלְדאָכיֵהןָלאָיְע
.הָרeטetְהְלרַמָא.יאַמ,יֵזeזdaְיֵלקlֵַסְמ
אkָיִא.dיֵלקlֵַסְמיֵצָמcְםָתָה.תֶביiֶַחאָיְנַתָהְו
הָרeטtְאָנBנְרַאתַמֱהaֶא°,אָבָררַמָא,יִרְמָאְד
,dיֵלקlֵַסְמיֵצָמcְבbַלַעףַאְוהָרBכaְַהןִמ
אָלcְבbַלַעףַאְוהlַָחaְתֶביiֶַחאָנBנְרַאתqַיִעב
dָלתיִאהָמֵהaְ,אָמְעַטיאַמ.dיֵלקlֵַסְמיֵצָמ
יִרְכָנג)א,ןָנaַָרeנzָ:אָלָקdָלתיֵלהqָיִע,אָלָק
LֶpִריֵצֲחַלסַנְכBLִֶילNְלֵאָרeקיֵצְבBaְדָיB,ןיֵא
דֵחִי.רֵעַבְלקeקָז,BלְצֶאBדיִקְפִה.רֵעַבְלקeקָז
.'אֵצnִָיאG''ֱאLֶpֶ.רֵעַבְלקeקָזןיֵא,תִיBaַל
יִכָהְו,יֵאָקאLָיֵרַא,אtָtָבַררַמָא.רַמָאָקיאַמ
רַמֱאLֶpֶ;רֵעַבְלקeקָז,BלְצֶאBדיִקְפִה,רַמָאָק
'Gִיאnַָאבַר.'אֵצMִעְל,רַמָאיBַאםָלqֵאָפי
קeקָזןיֵא,תִיBaַלדֵחִיד,רַמָאָקיִכָהְו,יֵאָק
ואָלאָהְו,'םֶכיzֵָבaְאֵצnִָיאG'רַמֱאLֶpֶ;רֵעַבְל
cִיֵדיdהeא,cְיִרְכָנkִַעְמאָקיiֵאָתיֵבְללי
.אָיְנָקתeריִכcִNְאָרְמיֵמְל.]אליiֵַעְמאָקdיLְֵפַנְד
אG,ריNְkִַהְלeרְמָאLֶםBקָמaְףַאה,ןַנְתָהְו)ב
BכBתְל]בןיִסיִנְכLֶnַיֵנtְִמ,eרְמָאהָריcִתיֵבְל
אָקיkִ,אָיְנָקתeריִכzָCcִNְְעַדאָקְלָסיִאְו.ז"ע
אָכָהיֵנאLָ.ליiֵַעְמאָקdיLְֵפַנdcְיֵתיֵבְלליiֵַעְמ
cְַאtְיֵקdאָנָמֲחַרaְִלLBן'Gִיאnָיִמ,'אֵצLֶnָצeיaְְדָיE,הֶזאָצָיLֶניֵאBצָמeי
aְְדָיE.הְיבַררַמָאeַהו,בַררַמָאהָדnBץֵמָחאֵצaְתיֵבBaְיBטםBג,ב(kBויָלָעהֶפ
לcְָביִמ,אָמְעַטיאַמ.CיִרָצBניֵא,אeהcֵLְקֶהלLֶםִא,אָבָררַמָא.יִלkְַהתֶא
aְיִמיִליִדpֵיd.הְיבַררַמָאְוeצֵמֲחז,בַררַמָאהָדBLֶעיִרְכָנלBNֶלהBיִחְמvָה
,אָמְעַטיאַמ.CיִרָצBניֵא,אeהcֵLְקֶהלLֶםִאְו.רkֵיֶהםMeִמ,םיִחָפְטהָרNֲָע
אֵצiBַהְוLֵרָפְמַהח)ד,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָאְו.dיpֵיִמיLֵָניִאיִליִדaְלcְָביִמ
aְLַiָק,אָריBםֶדLְלLִיםיBקָזןיֵאםeרֵעַבְלק,zBCLְלLִיםיBקָזםeרֵעַבְלק.
zBְעLֶcַאlֶָאןָרָמֲאאָל,רֵעַבְלקeקָזםBיםיLִלzBCLְתַרְמָאְדאָה,יaַiֵַארַמָא
zBְעַדיִאְו,אָבָרdיֵלרַמָא.רֵעַבְלקeקָזןיֵא,רBזֲחַלzBְעcַןיֵאלָבֲא;רBזֲחַל
םיLִלLְםֶדBקתַרְמָאְדאָהט,אָבָררַמָאאlֶָא.יnֵַנהָנMַָהLאֹרֵמleיִפֲא,רBזֲחַל
,רBזֲחַלzBְעcַלָבֲא;רBזֲחַלzBְעcַןיֵאLֶאlֶָאןָרָמֲאאָל,רֵעַבְלקeקָזןיֵאםBי
,אָבָררַמָאd.cְיֵמְעַטְלאָבָראָדְזָאְו.רֵעַבְלקeקָזהָנMַָהLאֹרֵמleיִפֲא
קeקָזםBיםיLִלzBCLְ,רֵעַבְלקeקָזןיֵאםBיםיLִלLְםֶדBק,רָצBאBתיaֵהBNֶעָהי
zBְעcַלָבֲא;BתpBַפְלzBְעcַןיֵאLֶאlֶָאןָרָמֲאאָליnֵַנםיLִלLְםֶדBקְו.רֵעַבְל
יאַמםBיםיLִלLְיֵנָה.רֵעַבְלקeקָזיnֵַנםBיםיLִלLְםֶדBקleיִפֲא,BתpBַפְל
םיLִלLְחַסtֶַהםֶדBקחַסtֶַהתBכְלִהaְןיLְִרBדְוןיִלֲאLBכ,אָיְנַתְדkִ)ה.eהיְיzְַדיִבֲע
,אnַָקאpַָתְדאָמְעַטיאַמ.תBתLַaָיLְzֵ,רֵמBאלֵאיִלְמbַןaֶןBעְמLִןaַָר.םBי
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Cיִרְטְציִא,יֵמcָןBמָמkְואָלאָמְלָעְבcִםMeִמ.'אֵצnִָיאC'Gיִרְטְציִאיִכָהְל
אeה.רַדָהdיֵתיִאיִכְוליִאBה:רַסzְִמאָהיִמץֵמָחיaֵַגcְרַמיֵמְלאָרְק
ןBעְמLִ'רdָרְמַאיִכְו.דַבֱאֶנאGןיִיַדֲעהֶזְו,dיֵניֵעdaְיֵרָמְלdיֵפeג
םיִלָעaְַהeיָהLֶםיLִָדָקבֵנBגיbַaֵןBגkְ,ןִיַעBaְניֵאְדאָכיֵה,אeהַהְל
,ןBעְמLִיaִַררַמָא,ןָתeיָרֲחַאaְןיִביiַָח
ביִתְכcֵL,cְִקֶהְללֶפkֶןיֵאLֶיtִלַעףַא
,ביiַָחאָכָה,)וcֵLְקֶהְלאGְו'eהֵעֵרְל'
cְןָויֵכcְַחהֶזiָביaְיָרֲחַאeהֵעֵר',ןָתe'
ביiֵַחְתִהְלBלםַרָגאָהd,cְיaֵאָניֵרָק
רOeיִעלֵטBנCֶלnֶַה.אָנBנְרַא:ןBמָמ
תֶביiֶַח:הָאeבzְַהןִמeהָמֵהaְַהןִמ
aִכְבBהָר.cְזןָלאָמיְיַק(,kֹלLֶiַיִרְכָנד
aָעַצְמֶאtְטeַהןִמהָרaְכBהָר,Lֶpֶרַמֱא
)aַnְִדaָלָכיִל')גרaְכBרaְִיNְלָבֲא'לֵאָר
Gאaַהֶזרֶדֵעְו;םיִרֵחֲאLֶיִעOeרBLֶל
תֵתָל,הָרBכְבaִתֶביiֶַחBכBתCaְֶלֶמ
יֵצָמcְ:אBGא,םֶהLֶlָתBרBכaְַהןֵהkַֹל
אָל:תBעָמaְיִרְכpַָל.dיֵלקlֵַסְמ
zִיaָןָליֵע.kֵןָויcְַאkַzִיGיִרְכָנהָכָזא
aָניִדְו,ןֶהBניֵאBבָקeַעaָיןֶהBרֵת
BלןzִֵיאGרַמיֵמְלאkָיִא,תBעnִָמ
aְמֵהBֶאתlָעָמאBג"עאְו:תcְיֵצָמ
,dיֵקlְַסאָלְדהָמkְלָכd.cְיֵלקlֵַסְמ
אָנBנְרַאתqַיִע:תBמֵהaַaְאָכיְיBLָדָי
יִרְכָנתqַיִעcְבbַלַעףַאְו.תֶביiֶַח
tְטeאְו,הָרBִילֵכNְלֵאָרaְGַחאlָה,cְאָה
תיֵלcְ,תֶביiֶַחBז,)חביִתkְ'םֶכיֵתBסיִרֲע'
איִהLֶlBרֵמBאהֶאBרָהְו,אָלָקdָל
dָלתיִאהָמֵהaְלָבֲא,הlַָחאdaְGָלְכBאְו
אeההqָיִעaְ,תֶביiֶַחאָיְנַתְדָהְו.אָלָק
eהeקיִקְזִהאG.רֵעַבְלקeקָזןיֵא:אָיְנַתְד
ןָרָמֲאַדkְ,תִיaַַהןִמיִרְכpַָהתֶאאיִצBהְל
Bדיִקְפִה:םיִרֵחֲאלLֶהֶאBרהzַָאלָבֲא
Lֵרָפְמִדkְ,תeיָרֲחַאdיֵלֲעליaֵַקְו.Bלְצֶא
.תִיBaַלדֵחִי:רֵעַבְלקeקָז,ליֵזָאְו
kְלBרַמ,GיִקאaְלBֶא,ויָלָעlָיֵלרַמָאאd
ןִמתַחַאaְחpַַה,Eיֶנָפְלתִיaַַהיֵרֲה
.רַמָאָקיאַמ:רֵעַבְלקeקָזןיֵא,תiBִוfַָה
םָלBעְל:'אֵצnִָיאG'ִמףיֵלָייִכיֵה
יeצnַָהעַמLְַמ'אֵצnִָיאG'ְו.אָפיqֵַא
aְְדָיEְצְפֶחלָכְלE,ניְיַהeַקְדaֵיֵלֲעליd
םBקָמaְףַא:dיֵדיִדkְיֵוָהcְתeיָרֲחַא
LֶרְמָאeַהְלNְkִרי.aְַקקֶרֶפnָא
םיaָzִןיִריNְkִַמןיֵא,ןַנzְ)טז"עַד
אָיְרeסaְלָבֲא,לֵאָרNְִיץֶרֶאaְםיִרְכָנְל
ףַאְו.ץֶרָאָלהָצeחaְןLֶkֵלָכְו,ןיִריNְkִַמ
aְקָמBםLִֶהzִריeַהְלNְkִרי,Gתיֵבְלא
cִִההָריzִריe,ֶאlָדיִמֲעַהְלאaBaְמֵהBת
ןיֵאaָd:LֶאeהרeדLֶiָאGְו,םיִצֵעְו
הָרeסְמתיִוָזdָתBאיֵרֲהE.Lְֶדָיaְיeצָמ
אָהcְ.יִלkְַהתֶאויָלָעהֶפkB:יִרְכpַָל
eהיִמe.יֵקteַאְויֵלeטְלַטְליֵזֲחאָל
aְ'רַבָעאָל'הֶאָרֵילַב,cְאָהaַhְיֵלd
aְיִלaֵיdמְתֶאֵמBל,kִַקְלןַניִרְמָאְדnָין(

םMeִמאlֶָא,aBִלaְלhֵַבCLֶiְיִרָצקֵדaBַה
LֶHִיאLְkֶַלְכאֹיְוחpeיִרָצCkְִפiַתיkְיִל:
לBחleaַיִפֲא.dיpֵיִמיִליִדaְלcְָביִמ
לBLֶצֵמֲח:nֶpeִמBLרְפִלאeהדeמָל
אָלְו.peֶלְכאֹיְוחLְkִַיאLֶH.רkֵיֶהםMeִמ:רNָָעהָעaְָרַאaְ.הvָיִחְמBלהBNֶע:BתBהLְַלרezָמcְ,תeיָרֲחַאויָלָעלaֵיִקאGְוBלְצֶאדָקְפneַה.יִרְכָנ
יִלkְתיiִַפְכdaִיֵליbִַסאָמBידַחםMeִמe,הvָיִחְמdaִיֵלרLְָפֶאאָלליֵעְלִדאeהַהeהיִמC.eֶרBצְללhָיִניִלkְַהLֶ,הָעְבLִלkָיִלkְתיiִַפְכdaִיֵליbִַס
eַבlֶַרֲעַבְיהָלְיpe:ֵרָפְמַהL.ַהןִמiַaָLַָלהiָם:aְLַiָקָמְל.אָריBחָרםBק:קBםֶדLְלLִיםיBַל.םtֶחַס.eַקְלnֵָרָפְמןL,kְדֶגֶנLֶMBןיִלֲאaְכְלִהBת
יִכcְ.יnֵַנהָנMַָהLאֹרֵמleיִפֲא:חַסtֶַהיֵמיaִ.רBזֲחַלzBְעcַ:חַסtֶַהיֵכְרָצaְרֵהfָיִהְלויָלָעלָחזָאֵמe,םBיםיLִלLְחַסtֶַהםֶדBקחַסtֶַה
רֵבBע]גeהֵאֹרLְֶכBLֶlB,eניֵאְואeההָאָנֲהרqeיִאיֵרֲהd,LֶיֵלhְַביִלcְאיִהdיֵתLeְרaִואָלאָתֲעLַאיִהַהְו,dיֵלֲערַבָעחַסtֶַהיֵמיd(aִיaֵ(רַדָה
.רֵעַבְלקeקָזםיLִלzBCLְ:רָעBבְמkִאeהיֵרֲה,תֶלtBַמויָלָעהָלְפLֶpָץֵמָח,)כןnַָקְלןַניִרְמָאְו.ץֵמָחָהיzְֶחַתְוהָאeבzְםLָסיִנְכִהLֶ.רָצBא:dיֵלֲע
cִַכְלzְִחlָהGהֶזאeaִעיeרB:קBםֶדLְלLִםי.GחהָלָחאBתַבaִעיeאיִהַהיֵטָמיִכְו,ויָלָערLַאָתֲעGחְמאeiָבי,kְןָרָמֲאַד,cְַמויָלָעהָלְפָנאָהtBתֶל:
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:עףcַמ"ב(LֶCֶנeהֶזיֵא'ֶפְבcִ,י"ִרהLְָקִה.dיֵלקlֵַסְמיֵצָמcְםָתָה

ןִמםיִרeטtְתBדָלוeְַה,יִרְכpַָהןִמלֶזְרaַןאֹצלaֵַקְמַהcְ,רַמָא)םLְָו
ןָויkֵםָתָהרַמָאְדkִ,יֵזeזaְיִרְכָנְלdיֵלקlֵַסְמיֵצָמcְבbַלַעףַא,הָרBכaְַה
cְִאleaָזיִרְכָניֵעeַמאָלְויֵזLְkַחLָליֵקaְי"ִרץֵריֵתְו.הָמֵה,cְLָםָתָהיֵנא

°LֶnִzְִחlַָההָתְיָההaְהָמֵהLֶיִרְכָנל,
ליֵקLָחLְkַַמאָלְויֵזeזיֵעaָיִאcְןָויֵכְו
aְְרֵמאָקַפְנאָלהָמֵהLeיֵתd;לָבֲא
kְLֶַהaְהָמֵהLִֶילNְלֵאָרeַסְמיֵצָמlֵיֵלקd
:)לBתLeְרִלהָסְנְכִנאG,יֵזeזaְיִרְכָנְל

aֶנְרַאתַמֱהBאָנtְטeןִמהָר
יֵצָמcְג"עאהָרBכaְַה

ה"פ,תֶביiֶַחאָיְנַתְדאָהְו.dיֵלקlֵַסְמ
cְַגaֵיִעיqָהzַָקְו.אָיְנLֶַרְלהLְaָ"א,
cְַגאָהaֵיaְהָמֵהzַאָיְנaְאָיְדֶה
aַzBְפֶסzָמא(cְַחiֶתֶביaִכְבBןֵכְו.הָרbַaֵי
תֶביiֶַחאָנBנְרַאתqַיִע,)נאָיְנzַהqָיִע
aְַחlָלַעףַא,הbַבcְַסְמיֵצָמאָלlֵיֵלקd.
אָנBנְרַאתַמֱהaֶ,יִסְרָגcְםיִרָפְסתיִאְו
tְטeהְו,הָרeַסְמיֵצָמאָלְדאlֵיֵלקd.
eיַיְתִמהֶזיִפְלMְבBתLְzֵַהיaָתיְיַרBסת(:

ויָלָעלaֵיִקאcְG,ה"פ.תִיBaַלדֵחִי
יֵרֲהdיֵלרַמָאאlֶָאתeיָרֲחַא

אָיְריִאיאַמ,י"ִרְל'ָקְו.Eיֶנָפְלתִיaַַה
יnֵַניִכיֵהְו.יnֵַנדֵחִיאleGיִפֲא,דֵחִי
תeריִכcִNְ]דרַמיֵמְל,eCמָסaְקיqִַמ
תeיָרֲחַאleaְיִפֲאcַ,ת"רLֵריֵפe.אָיְנָק
,'אֵצnִָיאG'ִמקיtִַמיִכָהםMeִמe,יֵריְיַמ
cְֲחאָלLִצָמביeיkֵןָויLֶiִלדֵחBaַבַרְו.תִי
tָtָיֵלתיִאאdִמqְאָרָב,kֵןָויLֶiִלדֵחB
aַיֵוָה,תִיkְִאleיִקaֵיָרֲחַאויָלָעלeת
:)עיִרְכָנלBLֶתיֵבaְיִרְכָנלBLֶצֵמֲחלַע

kBויָלָעהֶפkְג"עא.יִלcְיִאkָא
).גמתLַaָ(הָריkִקֶרֶפaְד"מְל

אkָיִא,לhָיpִַהרָבָדְלאlֶָאלhָיִניִלkְןיֵא
אָכָה,יnֵַניִא.BמBקְמִלCיִרָצaְיֵמְקBאְל

LְִמיִרMeםcִיֵלְכיֵמְליֵתָאאָמְליd:
Lֶpֶרַמֱא
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :ו

לַעריִהְזַמeןLBאִרחַסֶפaְדֵמBעהLֶמיֵרֲהLֶ)א
תֶאלֵאָרNְִייֵנְבNeֲעַיְו')ארַמֱאLֶpֶ.יִנLֵחַסtֶַה
רLֲֶאםיLִָנֲאיִהְיַו')בביִתְכe,]א'BדֲעBמaְחַסtַָה
לֵאיִלְמbַןaֶןBעְמLִ'רְו.'םָדָאLֶפֶנְלםיִאֵמְטeיָה
קיqִַמאָחְסִפְדיlֵיִמaְיִריְיַאְדיֵדיiְַא,Cָלרַמָא
,ג"בשרְדאָמְעַטיאַמ.אָחְסִפְדיlֵיִמלָכְלeהְל
LֶמיֵרֲהLֶעהBדֵמaְאֹרLֶדֹחַהLeלַעריִהְזַמ
LאֹרםֶכָלהfֶַהLֶדֹחַה')גרַמֱאLֶpֶ.חַסtֶַה
לֵאָרNְִיתַדֲעלkָלֶאeרcַaְ')דביִתְכe,'םיLִָדֳח
LיִאםֶהָלeחְקִיְוהfֶַהLֶדֹחַלרNBָעaֶ,רֹמאֵל
NֶבָאתיֵבְלהBגְו'תB'.ִמnַיאcִיֵרְבLאָחְרַי
הLְָמַחBaְאאָחְרַיaְהָעaְְרַאaְאָמְליcִ,יֵאָק
aְֶא.יֵאָקאָחְרַיlַָררַמָאאaָהaַרLִִמיִמיMְיֵמd
cְַדְיַו')ה,אָכָהֵמאָניִבָרaֵמלֶאי"ירLְֶדִמְבהaַר
ביִתְכe,'ןLBאִרָהLֶדֹחaַתיִנMֵַההָנaַMָיַניִס
אָכָה.'BדֲעBמaְחַסtַָהתֶאלֵאָרNְִייֵנְבNeֲעַיְו')א
הָעaְְרַאaְאָמְליcִ,יֵאָקאָחְרַיLיֵרְבcִיאnִַמ,יnֵַנ
aְאאָחְרַיBaְְמַחLָהaְבַררַמָא.יֵאָקאָחְרַי
ביִתkְ.'רaְָדִמ'ִמ'רaְָדִמ'אָיְתָא,קָחְצִירaַןָמְחַנ
י"ירaֵַדְיַו')וםָתָהביִתְכe,'יַניִסרaְַדִמaְ')האָכָה
דָחֶאaְדֵעBמלֶהֹאaְיַניִסרaְַדִמaְהLֶמלֶא
ףַא,LֶדֹחLאֹרaְןlַָהlְהַמ;'יִנMֵַהLֶדֹחַל
kָןאaְאֹרLֶדֹחL.ְכיִנְוzBבaְיֵרLָאcְֶדֹחL
בַררַמָא.יִנLLֵֶדֹחcְבzBְכיִנרַדֲהַו,ןLBאִר
תאֹז°,בַרdcְיֵמMְִמאָפיִלֲחzַרaַאָיLְַנְמ
בַררַמָא.הָרaַzBרָחeאְמeםcְָקeמןיֵא,תֶרֶמBא
tָtֶָאןָרָמֲאאָל,אlָאaִלָבֲא;יֵניָיְנִעיֵרְתaְדַח
רָחeאְמcִיאַמe,םcְָקeמםcְָקeמcְיאַמ,אָניָיְנִע
ןיֵא,טָרְפeלָלkְ,יִכָהאָמיzֵאָליִאcְ.רָחeאְמ
aַkְֶאלָלlָהַמאMֶaַtְטָר,cִאָמְליtְטָרeלָלְכ
לַעףָסeמלָלkְהNֲָעַנ,לָלְכeטָרe,tְתְו.אeה
leיִפֲא,יִכָהיִא.אeהטָרְפeלָלkְאָמְליcִ,טָרtְַה
aִַניֵניָיְנִעיֵרְתnֵןאַמְלאָחיִנָה.יcְברַמָא(kְלָל
eרְמַהטָרְפeִמהֶזןיִקָחfֶןיֵאהcָאןיִנBתBaִלָלְכ
eטָרְפ,Lַtִֶא;ריlָןאַמְלאcְרַמָאcָיאַמ,ןיִנ
יֵנָה,ןיִנcָרַמָאcְןאַמְלleיִפֲא.רַמיֵמְלאkָיִא
:ןיִנcָןיֵאיֵניָיְנִעיֵרְתaִלָבֲא,אָניָיְנִעדַחaְיlֵיִמ
CיִרָצקֵדaBַהא,בַררַמָאהָדeהְיבַררַמָא
Lֶiְַבhִֵמאָמיֵניִא.אָמְעַטיאַמ.לMeםtֵריeןיִר,
eהְלרhַַניְמcִןָויkֵאָמיzֵיִכְו.יִביLֲִחאָלאָה
םיִנֵאzְיֵפBסב,אָיְנַתָהְו)ג,יִביLֲִחdיֵתיaֵבbַַא
eְמLַnֵרNָהֵדeִמtְס,םיִבָנֲעיֵנBםיִבָנֲעיֵפ
eְמLַnֵרNָהֵדeִמtְְקִמיֵנLָאBתeִמtְעָלְדִמיֵנBת,
aִןַמְזLֶaַַהלַעaְַקַמתִיtִסֲא,ןֶהיֵלֲעדיeןיִר
לַעaַןיֵאLֶןַמְזaִ;רNֲֵעַמaְןיִביiַָחְולֵזbָםMeִמ
לֵזbָםMeִמןיִרezָמ,ןֶהיֵלֲעדיtְִקַמתִיaַַה
eטְפeִמןיִרMeֲעַמםNֵאָבָררַמָא.ר,bְהָריֵזLֶnָא
יִכְו°.dיָוlָיִעdיzְֵעַדְוהָפָיאָקְסeלְגאָצְמִי
dיָלתַחLְkַַמאָמְליcִג.dיָלhְַבְלdיָלתַחLְkַַמ
יֵצָמאָלְואָמיְיָקdיֵתLeְרaִואָלְואָרqeיִארַתָבְל
ןָניֵאםיִרָבְדיֵנLְ)ד,רָזָעְלֶאיaִַררַמָאcְ.ליhֵַבְמ
aְִרLeתBLֲֶעַו,םָדָאלNַָהןָאkָתeבkְיִאleב[
aְִרLeתB.ֵאְוleןֵה,aBרaְִרLeַרָהתaִץֵמָחְו,םי

ואָלcְןָויL.kֵֵמָחdaְיֵלhְַביִנְו,עaְַרַאdaְיֵלhְַביִנְו°.הָלְעַמְלeתBעLָשMִֵמ
.dיֵללhֵַבְמאָלְועtָLַאָמְליcִ,אeהאָרeעיaִןַמְזואָלְואeהאָרqeיִאןַמְז

dיֵלhְַביִנְו

LֶֹמיֵרֲהLֶַרהaֵניeעBדֵמaְאִרחַסֶפLBדְו.ןBֵרLןֶהָלaְכְלִהBתtֶחַס
ןlַָהlְהַמ:ריiִָאaְרNָָעהָעaְָרַאaְאeהLֶ,םBיםיLִלeLְניְיַהcְ,יִנMֵַה
.'eכאLָיֵרaְבzBְכיִנְו:'יִנMֵַהLֶדֹחַלדָחֶאd'aְיaֵביִתְכL.cִֶדֹחLאֹר
חַסtֶתLַָרtָיִדkְִמ.CיֵרָפָקתLִiBָרtָרֶדqֵַאאlֶָא,CיֵרtָןיzְִעַמMְַאאָל

ןLBאִרָהLֶדֹחaַיֵרֲהLֶ,הlִָחzְהָרְמֶאֶנ
,'רֹמאֵלןLBאִרָהLֶדֹחaַ'ביִתְכִדkְ,הָרְמֶאֶנ
eָרָפLַתtְקeהָרְמֶאֶנםיִדaְִאiָרי,eיאַמ
,רֶפqֵַהLאֹרaְיאַהְלdָמcְְקַאאָמְעַט
eָרָפLָזהBaְָרָפLַתaְלֲעַהBְתE:ןיֵא
הָדיtְִקִהאG.הָרaַzBרָחeאְמeםcְָקeמ
zBמרֶדֵסלַעהָרeְקcָםeאְמeרָח,
eָרָפLִiBתcְרְמֶאֶנezְִחlְָקִההcִמיeג[

יaִLְzֵ.יֵניָיְנִעיֵרְתd:aִָלתBרָחeאְמַה
tָָרLִiBת:aְאָניָיְנִעדַח.aְאָרְקִמBת
אָליִאcְ:תַחַאהLָָרָפaְתBרeדqְַה
zֵיִכָהאָמי.cִרֶדֵסְבkְרְמֶאֶנןָתָביִתe,
ןיֵאטָרְפeלָלkְלkָ,ןָלאָמיְיַקְדאָה
aַkְֶאלָלlָהַמאMֶהeאaַtְיִפְל,טָרLֶaָא
ןַניִכְמָסיִכיֵה,לָלkְַהeהLֶfֶטַרָפeטָרtְַה
הNֲָעַנ:אeהלָלְכeטָרtְאָמְליd,cִָלֲע
kְמלָלeַהלַעףָסtְטָר.LֶHאzֹרַמא
איִבָנaBאֵצBkַiBא,טָרtְאlֶָאןאkָןיֵא
aְניִדBaְהןֵכָל,בָאןַיְנִבBַהףיִסkָתeב
kְאיִבָהְל,ויָרֲחַאלָלkָלcָיִפֲאַורָבle
אָיLְַק.יִכָהיִא:טָרtְַלהֶמBדBניֵא
אָהC,cְָליLְֵקיzִיֵניָיְנִעיֵרְתleaִיִפֲא,Cָל
ןֶהֵמדָחֶארַמֱאkְLֶpֶטָרְפeלָלkְןַניִניְיָד
aְָרָפLָזהBןֶהֵמדָחֶאְוaְָרָפLָתֶרֶחַאה:
ןאַמְל:CָלאָיLְַקאָלcְ.אָחיִנאָה
cְרַמָאkְלָלeרְמַהטָרְפeןיֵאןיִקָחcָןיִנ
קֶרֶפaְתBחָנְמaִאיִהאzְָגeלְפe)ה.'eכ
kַָהלnְחָנBתaָאBַמתvָה)cַהנף:(eאָבָבְב
CיִרָצקֵדaBַה:).הפףcַ(לֵבBחַהaְאnַָק
Lֶiְַבhֵל.aְִלaB,מָסeCִמהָקיִדְבִלiָד,
ןיֵדָהאָתיֵבaְאkָיִאcְאָריִמֲחלkָרֵמBאְו
רֵעַבְמיֵרֲה.אָמְעַטיאַמ:ליִטְביִל
kַָהלpִיִכְו:אָצְמzֵאָמיkֵןָויcִַנְמhַר
אeהBנBמָמרָאLְםִע.dיֵתיaֵבbַַאeהְל
BרְמLְָלBתיaֵלֵעBנאeהLֶkְLֶ,ןָרLַnְְמ
kָCְלִה,BכBתMֶaְהַמלkָרLַnְֵמאָצְמִנ
dיֵדיִדאzְָעcַַאואָלcְרneיLְִו.יִביLֲִח
יֵפBסאָיְנַתָהְו:dיֵלביLְִחַמיִמאeה
zְס.םיִנֵאBתַטיִקְלףzְםיִאָצְמִנםיִנֵא
aַzְהָנֵאzְםיִנֵאLְֶתִמןָניֵאaַMְלBתkָל
יֵנtְִמeהֵדNָרLַnְֵמe:תיִמָלBעןkְָרָצ
הֶדNָרLַnְֵמהֶזתִיaַַהלַעַבe.םיִבָנֲע
ןיֵאְו,dָכBתְלםָדָאיֵנeaְסְנkִָיאBLֶHז
cְַעzBִמtְַהיֵנzְֶא,םיִנֵאlִָמאtְיֵנLֶiֶL
aָdםיִבָנֲע,LֶןיִיַדֲעGִהאbִתֵעַעי
eלaַMְְתִיאLֶH,םיִבָנֲעיֵפBסBא.ריִצaַָה
BזeהֵדNָרLַnְֵמתִיaַַהלַעַבe,תיִמָלBע
LֶןֵהaְתBָכd,ְוGאaִLְֶאןָליִבlִָמאtְיֵנ
ןיִאMeִק:LֶaָdתBאLְָקִמeתBעָלְדִמ
eלְדeןיִעLֵַהםtְמְצַעיִרB,ְקִמLָאBת
eעָלְדִמBיִרְקתkָנָליִאָהלBַחְו:]דתiָןיִבי
aְֲעַמNֵיִלםִא.רwְןָטaַַהלַעaַאתִיB
.רNֲֵעnַַהןִמןיִרeטְפe:רֵחַאְלןָנָתְנ
cְרֵקְפֶהtָטeַהןִמרnֲַעNְֵעַדְו:)ורzB
ָהיֶלָעסָחְוויָניֵעaְאיִההָבLeֲח.ָהיֶלָע
,דָחֶאעַגֶרleיִפֲאdָהLְַמd,eָפְרNְָל
לַב'ְבe'הֶאָרֵילַב'aְָהיֶלָערֵבBעאָצְמִנְו
אcְG,רֵבBעBניֵאdָלMֶaִhְִמלָבֲא.'אֵצnִָי
kֶָאבַתlָא'zַLְaִתיe':cְואָלaְִרLeיֵתd
רָזָעְלֶאיaִַררַמָאBLֶlB:cְניֵא.אeה
Lְןָניֵא]הםיִרָבְדיֵנLֶlBֲעַוNָןָא
ביiֵַחְתִהְל.BתLeְרaִןֵהleיִאkְבeתkַָה
.םיaִַרָהתLeְרaִרaB:ןֶהיֵלֲע
רaBַהןיֵאְו,ןיִקfָיaַpִביiַָחBחְתtBַה
LֶlBֶאlָאLֶרֵקְפֶהל,LֶיֵרֲהaְִרLeת

eנwְַתיִל,הָלְיaַlַלhֵַבְלzBְכַרְצוִההָמָל,רַמBלkְ.עaְַרַאdaְיֵלhְַביִנְו:BלהָיeנְקםיaִַרָהתLeְרןיֵא,eהָרLֶkָיtִלַעףַאְו;אeהםיaִַרָה
:רֵכfִָי,BתָקיִדְבaִקeסָעLֶ,ויLְָכַעלָבֲא.רֵכfִָיהָמיֵדְילַעLֶ,הָעיtְLִיֵדיִלאֹבָיְוחLְkִַי.עB:tָLַרqeיִאםֶדBקלhֵַבLֶiְםָדָאלָכְלןָנaַָר

dיֵלhְַביִנְו

Lֶpֶָנֲאיִהְיַו'רַמֱאLִרַמָאְדאָהְו.'םיaְַהpִיfָןיִק)bִיhְִו.סןיLָם(,LְמBהֶנ
tָָרLִiBרְמֶאֶנתeaַiBםLֶהeַהםַקnִLְkָניְיַהְו,ןeaְאֹרLֶדֹחL

,'םיLִָנֲאיִהְיַו'םיִאֵמְטתLַָרL,tֵָריֵפcְה"פkְאG;םיִאֵמְטתLַָרtָ,ןָסיִנ
cְזBַהtָָרLָהָרְמֶאֶנהaְַהבֶרֶעtֶחַסkִַמְדLְֶא,אָכָהעַמlָאtָָרLַםיִאֵמְטת

:םיLִָדָקְוהָמeרzְתַאְמeט
eלַעריִהְזַמtֶחַסLֵלַעףַא.יִנbַב

LֶיֵדְילַעLְהןָתָליֵאeקַקְז
,CיִרֲאַהְלCיִרָצהָיָהאGמ"מ,ןֶהָלרַמBל

:אָלeתְוחַסNetֲֶעzַלַאאlֶָא

,dַמיzֵ.יֵאָקאָחְרַיLיֵרְבcִיאnִַמ
cְִבLַaָתaְַרקֶרֶפaִאָביִקֲעי

)cְַו:ופףLַָררַמָאָק)םaָוה[,cְע"כ
aְתֲאח"רeְדִמְלaַיַניִסר.kְאָכָהביִת
'aַiBַהםfֶהaָאeְדִמaַיָניִסר',eביִתְכ
ןlַָהlְהַמ;'Bגְו'הfֶַהLֶדֹחַה'םָתָה
אָמְלַא.LֶדֹחLאֹרןאkָףַא,ח"ר
tְLִאָטיcְ'ֶדֹחַהLַהfֶלרַמֱאֶנ'הBaְח"ר,
הaַָרץֵמwBַהaְרַמָאcְםMeִמeניְיַהְו
eניaֵַרהLֶֹמהMַָקְתLֶpִ,).טכתBחָנְמ(
aִִאְרiַַהתיlְדַעהָנָבLֶלרַמָאBה"בקַה
kַָקְוהֵאְרהֶזcֵL.ג"עא,ת"ר'יֵתְו
Lֶֹמְלה"בקַהרַמָאLֶהaְיֵרLאָחְרַי,
cִֹמאָמְליLֶהGִיְלםֶהָלרַמָאאNְלֵאָר
ףיֵלָיcְקיqִַמe.אָחְרַיaְ'דBaְא'גaְאlֶָא
דָחֶאaְ'ִדאיִהַהְבcִ,'רaְָדִמ'ִמ'רaְָדִמ'
תַריִמֲאַוה"בקַהתַריִמֲא'יִנMֵַהLֶדֹחַל
דָחֶאaְ')זביִתְכcִ,אָחְרַיLיֵרaְיֵוֲההLֶֹמ
,Lֵרָפְמי"ִרְו.'Bגְו'eדְלַיְתiִַויִנMֵַהLֶדֹחַל
,אָחְרַיLיֵרaְהָוֲה'הfֶַהLֶדֹחַה'cְג"עא
לkָלֶאeרcַaְ'רַמָאָקְדאָהאָמְליִדeהיִמ
.אָחְרַיLיֵרaְהָוֲהאָל'לֵאָרNְִיתַדֲע
םָתָהףיֵלָיאָליאnַַא,רַמאzֹםִאְו
,ל"יְו.אָכָהיkִ'רaְַדִמaְ'ִמ'רaְָדִמ'

cְ'ְדִמaִָמ'ר'aְְדִמaַןַניִפְלָיאָל'ר:

םcְָקeמcְיאַמאָניָיְנִעדַחaְלָבֲא
אָכיֵהאָקְוַדeניְיַה.םcְָקeמ

'ֶפaְןַנzְאָהcְ.םַעַטְוהLָָרְדאkָיֵלְד
תיiִַחְדcִ,)םLְָו.המןיִרְדֶהְנַס(ןיcִַהרַמְגִנ
הָליִקְסcִג"עא,BתָליִקְסִלםֶדBקלָקְסpִַה
kְביִתaְיֵרLָא,cִחביִתְכ('kִִילֹקָסיqָלֵק
ביִתְכcִםMeִמeניְיַה;'הֶרiִָיהֹרָיBא
aְקָמBהָליִקְסרֵחַאםaִהָתיִמרַמְג,

cִטביִתְכ('eְלַקְסzָםaָתֵמָוםיִנָבֲאe':

.ןיִנcָןיֵאיֵניָיְנִעיֵרְתaִלָבֲא
הָרtַָהףBסCaְיֵרָפְדאָהְו

תBרaְִדzֶE'cְְמֶהaְ'אָמיֵאְו,)םLְָו:דנק"ב(
,טַרtָ]ז'רBמֲחַורLB',לַלkָתBנLBאִר
'aְְמֶהzֶE'cְִדaְרBרֲחַאָהתBנBרַזָחת
;אָבeטןיִקָחeרְמcִבbַלַעףַא,לַלָכְו
יִביLֲִחתBרcִaְַהתֶרNֲֶעcַםMeִמeניְיַה
kְאָניָיְנִעדַח,cִיִדְבaeרְמֶאֶנדָחֶארeי(:

אGְו,eLריd.tֵיָוlָיִעdיzְֵעַדְו
aָויָליֵאֵמלֵטkְמB

tֵריeָקה"פלַעְו.ןיִרLֶיאַמ,הtָיֵרCkִי
dיzְֵעַדְו''יtֵאָה,dָלhְַביִנdיָלתַחLְkַַמ

:dָלhְַבְלָהיֶלָעסָחd'Lֶיָוlָיִע
ה"פ.הָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמ)*

אָריִהְנאָלְו.LֵLתlִַחzְִמ
ץֵמָח)כליֵעְלרַמָאְדאָהכ"עcְ,ת"רְל
ףqBִמeניְיַה,רeסָאהָלְעַמְלeתBעLָ'וִמ
LֵL.eֵריֵפLת"ר,cְִמqBףLֵLרַמָאָק.
eיִחֵמהָיָאְריֵתיְיַמhֵקיeְרcִאָתיָיְנ,Lֶןֵה
רeסָאBניֵאLֶ,הLְֶקeנץֵמָחהֵוָהְוןיLִָק

:)לןָנaַָרcְִמאlֶָאיnֵַנ
יֵנְפִל א"עזףדלךייש)*
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=
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םלשהרואהרות

תֶאלֵאָרְֹשִייֵנְבeֹשֲעַיְו)א
]ב,טרבדמב[:BדֲעBמaְחַסtַָה
ןLBאִרaָחַסtֶַהתֶאeֹשֲעַיַו
aְְרַאaָירָֹשָעהָעBשֶדֹחַלם
aְֵרַעָהןיaַםִיaְְדִמaַיָניִסר
הֶשֹמתֶאָיְיהeִָצרLֲֶאלֹכְכ

kֵֹשָעןeלֵאָרְֹשִייֵנְב:
]ה,טרבדמב[

eיָהרLֲֶאםיLִָנֲאיִהְיַו)ב
אGְוםָדָאLֶפֶנְלםיִאֵמְט
םaַiBחַסtֶַהתֹשֲעַלeלְכָי
הLֶמיֵנְפִלeבְרְקiִַואeהַה
:אeהַהםaַiBןֹרֲהַאיֵנְפִלְו

]ו,טרבדמב[

LאֹרםֶכָלהfֶַהLֶדֹחַה)ג
םֶכָלאeהןLBאִרםיLִָדֳח
]ב,ביתומש[:הָנMַָהיLְֵדָחְל
תַדֲעלkָלֶאeרcַaְ)ד
רֹשָעaֶרֹמאֵללֵאָרְֹשִי
םֶהָלeחְקִיְוהfֶַהLֶדֹחַל
הֶֹשתֹבָאתיֵבְלהֶֹשLיִא

]ג,ביתומש[:תִיaַָל
הLֶמלֶאָיְירaֵַדְיַו)ה
תיִנMֵַההָנaַMָיַניִסרaְַדִמְב
םִיַרְצִמץֶרֶאֵמםָתאֵצְל
aֶַדֹחLאִרָהLBרֹמאֵלן:

]א,טרבדמב[

הLֶמלֶאָיְירaֵַדְיַו)ו
aְְדִמaַיַניִסרaְמלֶהֹאBדֵע
aְֶדֹחַלדָחֶאLַהMֵיִנaַMָהָנ
ץֶרֶאֵמםָתאֵצְלתיִנMֵַה
]א,ארבדמב[:רֹמאֵלםִיַרְצִמ

=
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