
.דיםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

LְzֵיtָרBיָהתeחBְרLBתaְַהרַהnִLְהָח.kָל
הָלhְיִנ;ןיִלְכBאםָעָהלkָ,תLBְרBחןֶהיֵתLֶMְןַמְז
;ןיִפְרNBאGְוןיִלְכBאאG,ןיִלzB,ןֶהֵמתַחַא
:ןיִפְרNBםָעָהלekָליִחְתִה,ןֶהיeLְzֵלhְיִנ
,רֵמBאםיִנֲהkַֹהןַגְסאָניִנֲחיaִַר)א'ינתמ
תֶאףBרlִNְִמeעְנְמִנאGםיִנֲהkֹלLֶםֶהיֵמיִמא
רaָNַָהםִעהָאְמheַהדַלוְוaִאָמְטLֶpִרaָNַָה
Lֶpִאָמְטaְַהבַאheלַעףַא,הָאְמtִיLֶnBןיִפיִס
,רַמָאְו)באָביִקֲע'רףיִסBה.Bתָאְמeטלַעהָאְמeט
קיִלְדַהlְִמeעְנְמִנאGםיִנֲהkֹלLֶםֶהיֵמיִמ
אָמְטLֶpִרֵנaְםBילeבְטaִלַסְפLֶpִןֶמMֶַהתֶא
aִלַעףַא,תֵמאֵמְטtִיLֶnBטןיִפיִסeלַעהָאְמ
,eנְדַמָלםֶהיֵרְבcִִמ,ריִאֵמיaִַררַמָא.Bתָאְמeט
LֶOBןיִפְרzְרeהְטהָמBַהםִעהָרhְהָאֵמaַtֶחַס.
רֶזֶעיִלֱא'רםיִדBמe.הnִcַָהאיִהdָניֵאב,יֵסBיר"א
;dָמְצַעְלBזְוdָמְצַעְלBזןיִפְרLֶOBַעBLֻהְייaִַרְו
'רLֶ,הָאֵמhְַהלַעְוהָיeלzְַהלַע,eקְלְחֶנהָמלַע
,dָמְצַעְלBזְוdָמְצַעְלBזףֵרzִOָגרֵמBארֶזֶעיִלֱא
יִדkְִמ'מג:תָחֶאkְןֶהיLְzֵרֵמBאַעBLֻהְי'רְו
aָNָרLֶpִאָמְטaִַהדַלוְוheיֵוָהיאַמהָאְמ,Lֵיִנ;
kִיNָיֵלףיֵרdaַיֵדֲהaָNָרLֶpִאָמְטaְבַא
יאַמ,אeהיִנLְֵויִנLֵ;יִנLֵ,יֵוָהיאַמהָאְמheַה
רַמָא.אkָיִאBתָאְמeטלַעהָאְמeטBלףיִסBמ
יֵוָהcְ,ןַניִקְסָעדָלוָודַלוְוaִדאָכָה,הָדeהְיבַר
BתNBֲעַלרezָמיLִיִלLְרַבָסָקְו,יLִיִלdLְיֵל
Lֵאןיֵאאָהְו.יִנBַטְמלֶכnֵאאBלֶכ.cְכָי,אָיְנַתBל
לַעםִיַמןzַֻייִכְו')אל"ת,לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאאֵהְי
,אֵמָטאeה;'אeהאֵמָט,ויָלָעםָתָלְבpִִמלַפָנְועַרֶז
,יaַiֵַאְלאָחיִנָה.אֵמָטaBאֵצkַiBהBNֶעןיֵאְו
cְרַמָא,GאLָנeֶאlָאaְחelִלָבֲא,ןיaִרְתeהָמ
רaַאcַָאבַרְלaB.eאֵצkַiBהBNֶעםיLִָדָקְו
eנLָאG,רַמָאcְ,יnֵַנאָבָרdcְיֵמMְִמהָבֲהַא
הBNֶעםיLִָדָקaְלָבֲא,הָמeרְתeןיelִחאlֶָא
kַiBאֵצaָןֶה,Lַtִֶא.ריlִָמאָניִבָרְלאMְיֵמdcְאָבָר,
cְאֵלָמאָרְקִמרַמָאcִיaֵַהרkָתeאָל,בLְאָנ
BניֵאםיLִָדָקאָנLְאָלהָמeרzְאָנLְאָלןיelִח
יאַמaְאָכָה.רַמיֵמְלאkָיִאיאַמ,aBאֵצkַiBהBNֶע
אhַnָיִמאָקcְ,רaָNָיֵדֲהaַןיִקLְַמאkָיִאcְ,ןַניִקְסָע
אָמְטLֶpִרaָNַָהםִעיאַה,יִכָהיִא.ןיִקLְַמתַמֲחֵמ
aְַהבַאheַהםִע,הָאְמaָNָרeַמLְיִמןיִקaָיֵליֵעd.
,אָתיְיַרBאcְִמלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאְדיִהְנהאlֶָא
אָביִקֲעיaִַרףיִסBה:אnֵַטְמeהיִמןָנaַָרcְִמ
:'eכקיִלְדַהlְִמeעְנְמִנאGםיִנֲהkֹלLֶןֶהיֵמיִמ
,יֵוָהיאַמםBילeבְטaִלַסְפLֶpִןֶמLֶיִדkְִמ
LְיִלLִיֵלקיִלְדַמיִכְו;יdaְרֵנLֶpִאָמְטaִאֵמְט
רezָמיLִיִלLְ,ל"מקיאַמ;יִנLֵ,יֵוָהיאַמתֵמ
אָכָה,הָדeהְיבַררַמָא.Cַהeניְיַה,יִנBLֵתNBֲעַל
רַמָאאָנָמֲחַרcְ,ןַניִקְסָעתֶכzֶַמלLֶרֵנaְו

aַלַלֲח

LְzֵיtָרBיָהתeחBְרLBא.תBתBַהiBןָמיִסְלם:aְַהרַהnִLְה.הָחeרַהא
,אָפיֵסםMeִמdָלטַקְנאָכָה.םיִנֲהkֹלLֶםֶהיֵמיִמ'ינתמ:םיִתיfֵַה
cְִמיֵנָתָקcִנְדַמָלןֶהיֵרְבeLֶOBןיִפְרzְרeכהָמe':ִמlִNְרBַהתֶאףaָNָר
Lֶpִאָמְטaִַהדַלוְוheהָאְמ.LֶpָעַגaְNַקרBֶדLהֶזaְאִרLBטְלןeהָאְמ,
BפְרlְNִָמeעְנְמִנאGְו,יִנeLֵהיִאל"הְו
בַאaְעַגLֶpָ]איnִִמ,nֶpeִמרeמָחםִע
לwַַההֶזףַאְוליִאBהcְ.הָאְמheַה
ןיִאnְַטְמםִאMeַחאG,דֵמBעהָפיֵרNְִל
,Cיֵרtָאָרָמbְַבe.הָיָהMֶהnִַמרֵתBיBתBא
םַגאGֲה,אkָיִאהָאְמeטתֶפֶסzBיאַמ
aָאִרLBהָנaִטדַלוְוeְכַעְו,עַגָנהָאְמLָוי
קיִלְדַהlְִמ:הָאְמheַהדַלוְוaִַעֵגBנְורֵזBח
Lֶןֶמ.Lֶלzְרeהָמ:LֶpִלַסְפaִבְטeילBם.
תֶאלֵסtBםBילeבְטcִ.יLִיִלLְאeהְו
קֶרtֶתBמָביaִ,הָרzBַהןִמהָמeרzְַה
,'עbִָתאLGֶדBקלָכaְ'ִמ,).העףcַ(לֵרָעֶה
דַעהָאְמeטיֵמְיףBסְלהָלְבMֶhִָמתֶדֶלBיְו
םBיתַלeבְטLֶlָdהָרֳהָטיֵמְיתאGְמ
איִבָהְלהיָיeאְרdָניֵאיֵרֲהLֶ,איִהBCרָא
kַtָידַעהָרBםLְמBאָמְלַא,דָחֶאְוםיִנ
תַעיִקLְדַעdָליLcִֶמLֶבֵרֱעֶהיֵוָהאָל
אֵמְטaִאָמְטLֶpִרֵנaְ:םיִנBמcִLְהnַָחַה
אeה'ָאְמheַהבַאתֵמאֵמְט.תֵמ
eַטְמnֵאkֵםיִל,cִביִתְכ)aַnְִדaָלֹכְו')טיר
Lֶפpֶַהְו,אָמְטִיאֵמhַָהaBעbִַירLֲֶא
תLַָרָפaְ,'בֶרָעָהדַעאָמְטzִתַעַגpBַה
tָהָרbַaֵטיeתֵמאֵמְטאָמְלַא,תֵמתַאְמ
בַאבeתkַָהBאNֲָעַו,םָדָאאnֵַטְמ
ןיִאnְַטLֶnְהָליֵבְנeץֶרkְLֶהָאְמheַה
אlֶָאאnֵַטְמןיֵאLֶןֶהaַָעֵגBנkְאGְו,םָדָא
אָרְקiִַו(םיִצָרaִLְביִתְכִדkְ,ןיִקLְַמeןיִלָכֳא
לֶכBאָהלkִָמ,אָמְטִיBכBתaְרLֲֶאלkֹ')אי
,אָמְטִיםִיַמויָלָעאBבָירLֲֶאלֵכָאֵירLֲֶא
,'אָמְטִייִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו
יִלkְַהןִמהָאְמeטלaֵַקְמאGאָמְלַא
LֶwִיaֵטלeַהןִמהָאְמMֶֶאץֶרlָאאBלֶכ
eַמLְהֶקaְִו)גדַבְלGיאַהְו.]בםיִלֵכְוםָדָאא
תֶפֶסzBןאLkֵָיויLְָכַעְו,ןLBאִריֵוָהרֵנ
,יLִיִלLְהֶזןֶמLֶהָיָההlִָחLֶnִzְ,הָאְמeט
ליִאBהcְ.רpֵַהי"עיִנLֵהNֲֶעַנְורֵזBחְו
dיֵלןַניLִיְיָחאָל,ויָלָעהָאְמeטLֵיְו
eמezָהְלרBףיִסaַiִָמ:םִיַדcִןֶהיֵרְב
םִעהָרBהְטהָמeרzְןיִפְרeLֶOBנְדַמָל
.רeעיaִַה]גןַמְזםִע.חַסaַtֶהָאֵמhְַה
cְהBהְוליִאBיִאְלתֶכֶלaeַהףַאדhְהBהָר
ןַניLִיְיָחאָל,אָתיְיַרBאcְִמהָרeסֲאַו
eנָאןיִרָהְזLֶneג"עאְו,dָתָריִמLְִל
תֶא')חירaְָדaַnִ(ביִתְכcִ,הָרֳהָטdaְָרְמLְָל
איִהdָניֵא:)ד'יָתBמeרzְתֶרֶמLְִמ
BזתֶאדBמְלִללBכָיהzַָאיִא.הnִcַָה
dָניֵאיאnַַאLֵרָפְמאָרָמbְַבe.ןֶהיֵרְבcִִמ
יֵסBייaִַר.'eכא"רםיִדBמe:הnִcַָהאיִה
א"רגeלtְיִאcְבbַלַעףַאd,cְָלרַמָאָק
אָהaְ,הָמeרzְתַפיֵרaִNְַעBLֻהְייaִַרְו
:dָמְצַעְלBזְוdָמְצַעְלBזןיִפְרeLֶOBדBמ
יִנLֵהָיָההlִָחzְִמ.אeהיִנLְֵויִנLֵ'מג
דָלוָודַלוְוaִאָכָה:אeהיִנLֵןיִיַדֲעַו
יֵנָתָקcְהָאְמheַהדַלוְוaִיאַה.ןַניִקְסָע
,יִנeLֵניְיַהcְ,רַמָאָקדָלוָודַלוְו,'יִנְתַמ
eָבNָרLֶpָעַגaBהֵוָהLְיִלLִרַדֲהיִכְו,י
NָיֵליִפְרdaַיֵדֲהaָNָרLֶpִאָמְטaְבַא
לֶכBאןיֵאאָהְו:יִנLֵהֶזיLִיִלLְהNֲֶעַנְורֵזBח,ןLBאִראeהLֶ,הָאְמheַה
הBNֶעןיֵאְו:אkָיִאתֶפֶסzBיאַמ,dיֵלאnֵַטְמאָלcְןָויֵכְו.לֶכBאאnֵַטְמ
kַiBאֵצaB.ַטְמןיֵאְוnֵאאBלֶכkַiBאֵצaB:הeַמ.אֵמָטאLְעיִמעַמeאָט:
אG.אֵלָמאָרְקִמ:'יִמיְיָקםיLִָדָקaְ'יִנְתַמcְ.ריLַtִ:)ביbַַח()הןֶמLֶָוןִיַידיִזָנְוםֶחֶל,יbַַחתַאeבpְִמןַניִפְלָיaָd.cְאֵצkַiBהBNָעםיLִָדָקְוהָמeרzְלָבֲא
eרְזְגִנרָבְכe,eהְניִנןָנaַָרcְתBאְמeטיbַַחתַאeבְנe.םָלBעְללֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאcְרaֵיcִםֵלLָרָבָדאlֶָא,םיLִָדָקאGְוהָמeרzְאBGעָמnַLְִמאיִצBה
kְַקְלִדnָלָבֲא,ןcְאBאָתיְיַרGַטְמאnֵֶאאlָאאBַמלֶכLְהֶקeַמLְאהֶקBַקְל,לֶכnָןaְןיִקְריִפ)cַָלףיֵלָי).חיףdcְאBַטְמלֶכnֵַמאLְהֶקeַמLְאהֶקBלֶכ:
cְיִאkַָמאLְןיִקaַיֵדֲהaָNָר.kְLֶpָעַגaְַהבַאheַמהָיָההָאְמLְטהֶקBִעאָמְטִנְוָהיֶלָעַחֵפnָd,ַהףַאהֵוָהְוnַLְאִרהֶקLBן,eְכLֶOBָפְרdהןיִיַדֲעeא
.יִנLֵיֵוָהיאַמ:ןָנaַָרcְִמהָאְמeטdיֵליִפְסBמאָקְו.אnֵַטְמןָנaַָרcְִמ:יִנLֵיLִיִלLְהNֲֶעַנְוןיִקnַLְַהתַמֲחֵמהֶזםִעףָרLֶpִNְרaָNַָה]דאhַnִָמe,ָהיֶלָע
cְאִריֵוָהרֵנLBניְיַה:ןeַהC.cְַרaִאָניִנֲחיcְאָנְציֵרָתaְיִכָה,eהיאַמBַרףיִסaִאָביִקֲעי,cְַמLְעַמcְהBדֵעףיִסeדֵעלַעתeיִח,תceLיִחלַעceL:
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LְzֵיtָרBיָהתeחBְרLBת.aַרְיeLַויִמְל(cָרְי,קיֵיeLָםִיַלGקָמאBם
LֶpָגֲהeaBLֶHֲעַלאNBהָכאָלְמת.kְלBהאָרָבְס,רַמeהְנִלאBג

Lָיִאםqeר,kֵןָויLֶnִַקְתaְןיִצLִָמףַאםnְקBמBתLֶpָגֲהeaָיִאןֶהqeר.
eְמLַpֵאְרִנ,יBתkְחBְרLBלָבֲא:תzְרeָדָקְוהָמLִעםיBNִןיkַiBאֵצaָןֶה.

tֵֵריLaַweסֵרְטְנ,cְִמקיֵפָנwְַחְדאָרbַי
Lֵרָפְמcִת"רְלe.'דיִזpַָהלֶאְוםֶחlֶַהלֶא'
,י"ִררֵמBא,דיִזpַָהלֶאBא].זיףcַ[ןnַָקְל
cְיֵלאָקְפָנdַהְו'ִמaָNֲָארLִֶירbַעaְלָכ
.)זלֶכBאleaְיִפֲא,)'זאָרְקiִַו('לֵכָאֵיאGאֵמָט
eרְתeןָלאָקְפָנהָמ,kֵןָויcְניֵצָמאָלe
אָהcְ,בeתkַָהרcִaֵאֵלָמאָרְקִמרַמיֵמְל
יֵקBנ,ןֶהaָאֵצkַiBןיBNִעcְםיLִָדָקאkָיִא

]ה:ןיelִחeניְיַהcְ,יֵפְטיֵמָדְדaִאָרְק

cְיִאkַָמאLְןיִקaַיֵדֲהaָNִָמ.רkָןא
ןיִקLְַמcְ°)חא"ָביִרקcְֵקַדְמ

םַתְסcִ,תיִעיִבְרֵמתBחָפaְןיִאnְַטְמ
.תיִעיִבְרןֶהaָתיֵלרaָNָיֵדֲהַבcְןיִקLְַמ
eַקְלnָן)cַַנ))ט:זיףnֵרְמָאיebַaֵי
.םיִאֵמְטתיִעיִבְרֵמתBחtָלָבֲא,םִיַמ
ןיִדיִמֲעַמןיֵאקֶרֶפaְרַמָאְדאָהְו
אnֵַטְמCcִֶסֶנןיֵייbַaֵ)םLְָו.אלףcַז"ע(
הcִָנcְב"פְבe,תיִעיִבְרaִןיִקLְַמתַאְמeט
;ןיִתְכeדהnַָכְבe,קBרiַָהםָדיbַaֵ))י:טי(
,יִריְיַאהיiִָוbְלeסְפִבcְ,א"ָביִררֵמBא
cְLִעיeרBaִתיִעיִבְר,kִרַמָאְדaִהָליִעְמ
aְְדָקקֶרֶפLְֵזִמיaֵַח)cַזיף:(cְלָכ
היiִָוbְַהלBסְפִלןיִפְרָטְצִמםיִקnַLְַה
aִֵרָפְמי"ִרְו.תיִעיִבְרL,cְןַניֵעָבְדאָה
הָאְמeטרwַיִעCcְָנָהeaְניְיַהתיִעיִבְר
ןָניֵיםַתְסןBגkְ,אָתיְיַרBאcְואָל
תיִעיִבְרֵמרֵתָיaְ'יִפֲאcַ,קBרiַָהםָדְו
GַטְמאnִֵמאcְאBלָבֲא;אָתיְיַרLְרָא
ת"רְו.אeהLֶלָכaְאָתיְיַרBאcְִמ,ןיִקLְַמ
תיִעיִבְרןַניֵעaָאָתיְיַרBאcְִמcְ,רֵמBא
אnֵַטְמןָנaַָרcְִמלָבֲא,םיִרֵחֲאאnֵַטְל
אLְzַָהcְ,ל"צ'יֵפְלe.אeהLֶלָכaְםיִרֵחֲא
אnֵַטְילֶכBאdLֶיzְֵעcַַאקיqִַמאָל
Cיִרְטְציִאcְִמ;ןָנaַָרcְִמleיִפֲאלֶכBא
יֵקBמאָלְו,ןָנaַָרcְִמeןיִקLְַמaְאָמְקBאְל
kְַמqְאָנָקcְאBַטְמלֶכnֵאאBִמלֶכcְַרaָןָנ.
לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאcְבbַלַעףַאְו
אָנְחLְkַַמםBקָמלkִָמ,ןָנaַָרcְִמleיִפֲא
LְיִלLִםיִצֵעיֵדְילַעיeבְלBא,הָנBלַע
לָכecְרְזָגאGיkַzִַאcְ,ןיִקLְַמיֵדְי
ןיִקLְַמאnֵַטְמהָמeרzְַהתֶאלֵסtBַה

:]ו)כהlִָחzְתBיְהִל

.dיֵליֵעaָיִמןיִקLְַמeרaָNָםִע
יאַמ,Cיֵרtָאָליאnַַא,ת"אְו

'יִפֲא,הָאְמheַהבַאaְאָמְטLֶpִאָיְריִא
aְאִרLBְוןLֵַניִנnֵי,kִיֵרָפְדCַקְלnָלַען
רַמָאָקאָניִנֲחיaִַרcְםMeִמ,ל"יְו.ע"ר
םָלBעLֶnֵעַמLְַמ,םיִנֲהkֹלLֶםֶהיֵמיִמ
kָCהeקףַא,אBח"יםֶדcָרָבcְרְזָגe
cְַהלָכtBַהלֵסzְרeַטְמהָמnֵַמאLְןיִק
תLַaְָדאnַָקקֶרֶפְבcִ.הlִָחzְתBיְהִל
)cְַו:דיףLָמ)םBַהְוןיִלָכֳאָה'יֵקkֵםיִל
LֶpִאְמְטeaְַמLְןיִק'aְַמLְַהןיִקaָםיִא
םִיַדָיecְרְזLֶbָיִפְלe,םִיַדָיתַמֲחֵמ
tBַהןיִלְסzְרeע,הָמBNִַהןיnַLְןיִק

Lֶpָעְגeaָןֶהzְִחlָה:
רezָמיLִיִלcִLְןָלעַמLְַמאָקיאַמ

אָתיְיַרBאcְִמלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאד"מְל.CַהeניְיַהיִנBLֵתNBֲעַל
:]זאָתיְיַרBאְדיִנLֵףַאBתNBֲעַלרezָמcְףיִסBהdיֵדיִדְלC,cִיֵרtָאָל

leיִאְו
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :די

אָיְוָהְו,לָלָחkֶאeהיֵרֲהבֶרֶח)ב,)א'בֶרֶחלַלֲחaַ')א
BתNBֲעַלרezָמיLִיִלLְרַבָסָקְו,הָאְמheַהבַאdיֵל
dיֵמְקBאְלהָדeהְיבַרdcְיֵקְחceיאַמe.ןLBאִר
aְרֵנLֶַמלzֶנ,תֶכBיֵמְקdaְרֵנLֶסֶרֶחל,eיאַמ
אָכָהleיִאְו,אֵמָטְואֵמָטםָתָהleיִאcְ,ףיִסBה
tָסeְקןיִתיִנְתַמ,אָבָררַמָא.אֵמָטְולLִיֵתיd,
יֵנְתיִנ,תֵמאֵמְטaִאָמְטLֶpִרֵניֵנָתcְאָיְריִאיאַמ
LֶpִאָמְטaְLֶֶא.]אץֶרlָהֶזיֵאאeרָבָדLֶלֲחeהָק
הֶזרֵמBאיֵוֱה,ץֶרLְֶלתֵמתַאְמeטןיBaֵתָאְמeט
תַאְמeט)גע"ררַבָסָקמ"ש,אָבָררַמָא°.תֶכzֶַמ
ד"סיִאcְ.אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְלןיִקLְַמ
cְַרaִָמ,ןָנkְַהְמאָקיאַמרֵניאַהיִדpְיאַהְלאָי
Lֶיִאְליִא,ןֶמtְסeגיֵלeאָה,'יֵפtְִמ.יֵאָקְוליִסnַיא,
cִַטְלאָמְליnִֵמםיִרֵחֲאאcְַרaִָמיִא.ןָנcְַרaָןָנ,
ןLBאִרleaְיִפֲא,הָאְמheַהבַאaְאָיְריִאיאַמ
תֶאלֵסtBַהלkָא,ןַנְתcִ)ד,יֵוָההlִָחzְיnֵַניִנLְֵו
ץeחב,הlִָחzְתBיְהִלןיִקLְַמאnֵַטְמהָמeרzְַה
רַמָא:איִהאָתיְיַרBאcְמ"שאlֶָא;םBילeבhְִמ
םֶהיֵרְבcִִמ:'eכְוeנְדַמָלםֶהיֵרְבcִִמריִאֵמיaִַר
cְִמאָמיֵליִא.ןאַמcִַריֵרְבaִַהןַגְסאָניִנֲחיkֹםיִנֲה,
;אֵמָטְורBהָטאָכָה,אֵמָטְואֵמָטםָתָה,יֵמcָיִמ
,אֵמָטְולeסtָםָתָה,יֵמcָיִמ,ע"ריֵרְבcִִמאlֶָאְו
,ריִאֵמיaִַררַבָסָקאָמיֵנ.אֵמָטְורBהָטאָכָה
דַלְוeאָתיְיַרBאcְהָאְמheַהבַאaְןיִתיִנְתַמ
,אָיlְַעְמרBהָטאָתיְיַרBאcְִמcְ,ןָנaַָרcְהָאְמheַה

eיאַמ

'aִַה.'בֶרֶחלַלֲחwִיLַמ,לָלָחְלבֶרֶחzֶתֶכLֶpָעַגaְהיֵרֲהתֵמeבֲאיִבֲאאBת
.eהBמkָהָאְמheַהבַאאeהיֵרֲהתֵמאֵמְטaִעַגLֶpְָו,Bמְצַעתkַnֵהָאְמheַה
bְַהתַריֵזkָתeאיִהבaְַמzֶטלֶצֵאתֶכeְו,תֵמתַאְמGלֶצֵאאLְטרָאeאְמBת:
:ןLBאִרהNֲֶעַנBכBתְליLִיִלLְןֶמLֶןֵתLֶpBְכe.הָאְמheַהבַארֵנל"הְו

אlֶָאBניֵאcְ.סֶרֶחלLֶרֵנdaְָמְקBנ
ןַניִעְמLְַאְו,תֵמאֵמְטaִעַגkְLֶpָןLBאִר
'ָיLְַקְדe,יִנBLֵתNBֲעַלרezָמיLִיִלcִLְע"ר
ףיִסBה,אָניִנֲח'רcְַאףיִסBהיאַמCָל
,םיLִָדָקרaְNַיbַaֵ,םָתָהleיִאcְ.אָבeט
kִיNָףיֵרLְיִלLִיaַאִריֵדֲהLBָעְוןNָהe
Lִֵמהָיָהאֵמָט,יִנzְִחlַָטְלהnֵםיִרֵחֲאא,
LֶַהMְיִלLִעיBNֶיִעיִבְרהaְקBֶדLְכַעְו,)הLָוי
kְLֶהeאLֵאֵמָטיֵוָהיִנ,kְלBרַמGא
.הָנLBאִרaִָמרֵתBילeקְלִקְלBמLְהLְzַpִָנ
הָמeרzְיbַaֵ,ע"רלBLֶתeדֵעיaֵַגleִאְו
לLֶאlֶָאBניֵאLֶדBקןֶמleLֶיִאcְ,יֵאָק
קיִלְדַהְליeאָרBניֵאְואeהלָכֱאֶנְו,תBחָנְמ
,הָחְנBaַnִנָתLֶpְםֶדBקאָמְטִנםִאְו,רֵנ
,םיִנֲהkַֹלרzֵיֶהBלןיֵאיִלְכLaִַדMֶwִָמ
רָאkִLְןcֶLֶַהתיֵבLaְֶדaַwBףָרNְִנְו
tְסeְדָקיֵלLֵָדָקיLִלָבֲא;םיLֶןֶמzְרeהָמ
Lֶpִאָמְט,kֹןיִקיִלְדַמםיִנֲהaB,cִביִתְכ
יaִLְzֵ,'יָתBמeרzְתֶרֶמLְִמתֶאEְליzִַתָנ'
zְרeמBַהתkָתeַדְמבaֵתַחַא,רzְרeהָמ
רַמָאְו,הָאֵמְטהָמeרzְתַחַאְוהָרBהְט
תַחdzַָקיqִַהְלאֵהLֶlְEzְאָנָמֲחַר
zְַבLְִליE,aִמָביBתaְלֵרָעֶהקֶרֶפ)cַדעף.(.
אֵמָטBניֵאהָמeרzְלLֶיLִיִלLְןֶמLְֶו
יLִיִלLְןיֵאcְ,לeסtָאlֶָא,םיִרֵחֲאאnֵַטְל
דיֵבָערַדֲהיִכְו,)והָמeרְתaִיִעיִבְרהBNֶע
.dיֵתיLְִק'יִנְתַמ:אֵמָטל"היִנdLֵיֵל
אֵמְטיֵנָתcְאָיְריִאיאַמ,הָדeהְיבַרְל
ןLBאִרְבeיֵאָקסֶרֶחלLֶרֵנaְיִא,תֵמ
הָאְמeטלaֵיLֶwִטַקְנcִיִלהָמְל,ןַניִקְסָע
יֵנְתיִל,תֵמלLֶהָאְמheַהבַאֵמBז

Lֶpִזל"יקןַנֲאַו,םָתְסאָמְט(cְןיֵאkְַקְמיִלaֵטלeֶאהָאְמlָבַאֵמא
אlֶָא.ץֶרcְLֶהָאְמheַהבַאיlִהַמתֵמcְהָאְמheַהבַאיlִהַמe,הָאְמheַה
תַעיִגְנןיaBaֵקleיִחLֵיcְ,ןַניִקְסָעתֶכzֶַמלLֶרֵנaְמ"ש,תֵמטַקְנcִִמ
BמְצַעאeהLֶרֵנְבcִןַניִעְמLְַאְו,אָמְלָעcְהָאְמheַהבַאְלתֵמcְהָאְמheַהבַא
תַאְמeטרַבָסָק,ע"רףיִסBהרַמָאָקcְִמ.מ"ש:רַמָאָקהָאְמheַהבַא
,ןיִקְריִפcְיֵאzַpָיֵנָהkְאָלְדe,איִהאָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְלםיִקLְַמ
cְַקְליִרְמָאnָחן(LֶַמןיֵאLְַטְמןיִקnֵאאBַהןִמלֶכzBֶאהָרlִָמאcְַרaָןָנ.
cְד"סיִאcְַמןיֵאLְַטְמןיִקnְֶאםיִרֵחֲאןיִאlִָמאcְַרaָיאַמ,ןָנzBתֶפֶס
cְאBע"רףיִס,cְרַמָאLֶַהMֶןֶמLֶהָיָהLְיִלLֲִעיNָאeהeאִרLBן,eהַמaְָכC.
dיֵליpֵַהְמיאַמ,ןֶמLֶיאַהְלןLBאִרBאNֲָעיkִ,הָאְמheַהבַארֵניאַה
לeסtָאָה,dיֵליpֵַהְמִדאeה.dיֵפeגיֵלeסtְִאְל:םיִרֵחֲאאnֵַטְיאLֶHיֵרֲחַא
תֶפֶסzB.יִא:ןָנaַָרcְִמויLְָכַעֵמםיִרֵחֲאאnֵַטdLֶiְיֵליִנֲהַא.אָמְליcִ:יֵאָקְו
cְַרaַָאְלאָתֲאןָנLְאָיְריִאיאַמ,ןַניִעֻמcִטַקְנLֶnַאןיִקיִלְדBתBaְבַארֵנ
ןַניִעְמLְַאנ"א,אָתיְיַרBאcְןLBאִרןֶמLֶיאַהְלBתBאןיBNִעLֶ,הָאְמheַה
LֶnַאןיִקיִלְדBתBaְאִרLBטְלןeאהָאְמBaְLֵטְליִנeַנ,הָאְמnֵיzְִחlָיֵוָהה,
kְלBיִארַמkַָנאnֵיzBִמתֶפֶסcְַרaָןָנkִאיִהַהי,LֶpֲַעNֶאִרהLBִמןcְַרaָןָנ
eַטְמnֵעאBדLֵיִנeLְיִלLִי,cְזְגאָהeַררaַָהלַעןָנnַLְןיִקLֶיִפֲאleעְגָנe
יֵנָהלkָ.הָמeרzְַהתֶאלֵסtBַהלkָןַנְתcִ:םיִנLBאִרNeָעֵייִנaְLֵןיִקLְַמ
cְןַניִתיְיַמaְאיִצְיקֶרֶפBַהתMַaָת)cַגיף:(bַaֵיLְמBָעהָנNָרcָרָבLֶbָרְזe
ןיelִחleיִפֲאןיִקLְַמןיִאnְַטְמ,הָמeרzְַהתֶאלBסְפִלםיiִִנLְתַרzBםֶהיֵלֲע
תַריֵזְגe,הָרzBַהןִמהָמeרְתִללֵסLֶtB.םBילeבhְִמץeח:הlִָחzְתBיְהִל
תNBֲעַלdיeaֵרְזָגאGְו,)יdיֵדיִדהָאְמeטאLָיִלwְיִאמ"מe,)טאיִהבeתkַָה
םיִלeלֲעןיִקLְַמcְםMeִמe.)כקfeיִחןיִכיִרְצהָרzBיֵרְבcִןיֵאcְ,הlִָחzְןיִקLְַמ
eרְזbָ,)לרLְֵכֶהaְאLֶHהָאְמeטןיִלaְַקLֶnְ,ןָתָליִלֲעאיִההַמe,הָאְמeטלaֵַקְל
רcַַהְמcִִמ.מ"שאlֶָא:ןָרְמLְָלןיִרָהְזִנםיִנֲהekֹהLֶiְ,הaְֵרַהרֶמBחןֶהיֵלֲע
יִנLֵןָתNBֲעַלְוםיִרֵחֲאיֵיneַטְלpָdיִמעַמLְ,אָתיְיַרBאcְןLBאִרdיֵדaְְעֶמְל
ןיelִחaְיִנLֵןLBאִר,ןLBאִרהBNֶעבָאcְ,הָאְמeטרֶדֵסלkָ.רַמָאָקאָתיְיַרBאְד
אָתיְיַרBאcְִמL,kelָdֶדBקaְיִעיִבְריLִיִלeLְ,הָמeרְתaִיLִיִלLְיִנLְֵו,אָלeתְו
ןיִתיִנְתַמרַבָסָק,ןֶהיֵרְבcִִמףיֵלָיcְִמ.מ"ררַבָסָקאָמיֵנ:)מןיִקְריִפaְאeה

cְַרaִאָניִנֲחי,aָNָרLֶpִאָמְטaְַהבַאheהָאְמcְיֵנָתָק,aְַהבַאheהָאְמcְאBאָתיְיַר,cְַהבַאלָכheהָאְמcְאBהאָתיְיַרeלָבֲא,אaָNָרLֶpִאָמְטaִַהדַלוְוheהָאְמ
cְיֵנָתָק,kְגBןLֶpִאָמְטaִַהדַלוְוheהָאְמcְַרaָןָנ,kְגBןkְיִלLֶpִאָמְטaְַמLְןיִק,cְִמcְאBןיִלָכֳאןיֵאאָתיְיַרeַמLְַטְמןיִקnְןיִאkְניִל(,LֶאןיֵאBֲעַנלֶכNֶבַאה
יאַהְו.):זףcַ(הcִָנְדק"פaְ,ויָלְגַריֵמיֵמewBeרןBגkְ,הָאְמheַהבַאןֵהLֶהָבָזְובָזהֵקLְַמםMeִמ,יִלkְןיִאnְַטְמןיִקLְַמeיְהeLֶiִרְזbָןָנaַָרְו,)סהָאְמheַה
aָNָאָמְטִנרaְאBתBkְיִלcְדָלוָודַלוְויֵוָהcְַרaָןָנ,LֶַהnַLְיָהןיִקeַהדַלוְוheַהְו,הָאְמkְדָלוָודַלוְואיִהיִלcְַרaָןָנ,eִמcְאBהָטאָתיְיַרBהרeיאַהְו,א
aָNָרLֶpֲַעNָהLְיִלLִדָילַעיBהָטBרbָמeַהןִמרzBההָרeַאְו,אLְאָניִנֲח'רןַניִעְמcְןָויֵכcְיִאkָָלֲעאdטeַרְדהָאְמaַָטְמןָנnְָלןיִאdaְאִרLBןcְאBאָתיְיַר:
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LֶדwBַהאnֵַטְמהָמeרzְלLֶיLִיִלcִLְג"עא°.אֵמָטְולeסtָאָכָהleיִאְו
kְמBLְיִלLִקְדיBֶדL,cִןַנְתaְַמqֶרָהְטתֶכBִמב"פ(תLְזהָנ(,LְיִלLִי

LֶaְכelַָטְמןnֵַמאLְקהֵקBֶדLeפBקיֵלְכָאלֵסBֶדL,ַאְוzְרeמ"מ°;יֵאָקהָמ
dיֵפLbeֶדBקleaְיִפֲאcַ,יLִיִלkִLְביLֲִחאָלםBילeבְטעbַַמcְ,י"ִררֵמBא
Gַטְמאnֵא.cְהָליִעְמִבaְַחקֶרֶפhַתא
ןיִלֲעBמףBעָהתאhַַח,ןַנzְ).חףcַ(ףBעָה
aָdִמMֶהeְקcְLָה,הָקְלְמִנ.הeְכLְהָר
,אָרָמaַbְקיֵיָדְו.םBילeבְטaִלֵסtָיִל
רַבָסיִכָהְו.אָליֵיneַטְל,ןיִאיֵלeסtְיִאְל
תֶלqBַהaְ).טיףcַ(ןnַָקְלאָביִקֲעיaִַר
,dַמיezֵהיִמ.'eכְוהָנBבlְַהְותֶרBטwְַהְו
cִLְיִלLִבְטִדיeילBֲעַיםNִֶמיִעיִבְרהwַל
יaִַרקיqִַמְדkִ,םיִרkִteרeqַחnְִמרֶמBחָו
רeqַחnְהַמ,אָמיֵנְו,)עאָמְלָעְדיLִיִלLְיֵסBי
kִteםיִר,Lֶnezָרaִרְתeהָמ,tָסeל
aְקBֶדL;LְיִלLִבְטִדיeילBם,Lֶtָסeל
aִרְתeניֵא,הָמBןיִדLֶiֲַעNֶיִעיִבְרה
aְקBֶדL.ֵיםִאְוLLeעיִמםeטaִLְיִלLִי
לַקןnַָקְלדיֵבָעיkִ,ןkֵםִא,םBילeבְטִד
.ַחיִכBיםBילeבְטִדיLִיִלLְאָמיֵנ,רֶמBחָו
eרְיַבeLַיִמְלaְַמqֶפהָגיִגֲחתֶכ(tָיֵרCָלd:

הlִָחzְיnֵַניִנLְֵוןLBאִרleaְיִפֲא
ןֶמcְLֶעַמLְַמןאkִָמ.יֵוָה

יbַaֵ).זיףcַ(ןnַָקְלe,הֶקLְַמבLeָח
.יֵתְכeדהnַָכaְןֵכְו,איiַָחaְְטַמתיaֵהֵקLְַמ
מ"ר,)בהָנLְִמג"פתBרָהְט(ןַנְתִדאָהְו
ףַא,א"כחַו.םָלBעְלהlִָחzְןֶמLֶ,רֵמBא
,eLריtֵ.ןִיiַַה,רֵמBאיִרeזLֵש"רְו.Lַבcְַה
cַָנָהלָבֲא,ןִיַיאָקוְוCאָל.eןַניִקְסָפ
aְַהwBַרץֵמaָחָנְמ(הBאלת.(cְאָתְכְלִה
kְיֵתוָוd.אBת"ררֵמ,cְיֵריְיַמםָתָהaְַרְקִנL
.)צאzְָפֶסaַzBעַמLְַמְדkִ,ַחnBִנkָCרַחַאְו
cְםָתָהרַמָאָק,aַnָרְמָאהeLֶןֶמzְִחlָה
אGְבe.ַחnBִנkָCרַחַאְוLַרְקִנaְ,םָלBעְל
עַמLְַמןֵכְו.eדBמע"כcְעַמLְַמ,Lַרְקִנ
aְיֵרLג"פcְַמqֶרָהְטתֶכBִמ(תLְאהָנ(.cְרָה,םָתָהיֵנָתָקBַהְובֶטbְבָלָחְוןיִסיִר
יֵרֲה,]גeחnBיִנכ"חאְוLeְרָק;הlִָחzְןֵהיֵרֲה,ַחֵפBטהֶקLְַמןֵהLֶ]בןֶמLֶָו
eניְיַהְו,םָלBעְלהlִָחzְןֶמMֶַה,רֵמBאריִאֵמיaִַר,יֵנָתָקיִכָהרַתָבe.םיiִִנLְןֵה
אdaְGיֵלעַמLְַמאָכָהְו.יִרeזLֵש"ריֵאָקאָהַאְו,Leְרָק'יִפֲאםָלBעְל
,אָתיְיַרBאcְִמרeסָאcְ'זaְ'ָמְקBל,י"ִרהLְָקִה.אֵמָטְורBהָטאָכָה:)קLַרְקִנ
נ"ה,יִנBLֵתNBֲעַלרezָמאָתיְיַרBאְדיLִיִלLְִדיִכיֵהיkִ,'םֶהיֵרְבcִִמ'eניְיַהְו
ןָלתיֵלdcְיֵלתיִא,הnִcַָהאיִהdָניֵארַמָאcְ,יֵסBייaִַרְו.אָתיְיַרBאcְרqeיִא
אָרtַָקרaַםMeִמל"רְל)רןnַָקְלLֵרָפֲאBLֶמkְ,הָאְמheִמרqeיִאףַליֵמְל
cְיִאןַניִפְלָיאָלqeִמרheאְו.הָאְמBי"ִררֵמ,cְאָלaָאְליֵעBאָמְקaְLֶעַב,
cְ'NBןיִפְרzְרeהְטהָמBַהםִעהָרhְַמ'הָאֵמLְיֵלעַמdkְֶרֶדCLֶaְםָדָאיֵנ
.אֵמָטְורBהָטאָכָהְואֵמָטְולeסtָםָתָה:eaְLֵLניְיַהְו,ףBרNְִלןיִליִגְר
אָרqeיִאףיֵלָיאָלcְ,ש"אלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאד"מְלאָמָלaִLְ,י"ִרְלהLֶָקְו
אnֵַטְמלֶכBאןיֵאד"מְללָבֲא;אָתיְיַרBאcְלeסtִָמתיLִMִהָעaְLָןָנaַָרְד
לeסtִָמתNBֲעַלרBLֶnezָמkְ,ריLַtִףיֵלָיאָליאnַַא,אָתיְיַרBאcְִמלֶכBא
cְאBאִראָתיְיַרLBןcְאBמנ"ה,אָתיְיַרezֲָעַלרNBיִאֵמתqeַרְדאָרaָןָנLֵיִנ
י"ִררֵמBאְו.'eכמ"ררַבָסָקcְאָמיֵנרַמָאָקeC,cְמָסaְיnֵַדְמָקְדkִ,ןָנaַָרְד
cְיֵמָדאָל,cְִמwִקְלeלcְאBאָתיְיַרLֶiָכBלְקְלַקְללBעBידBמְלִלןיֵארֵתBדLֶieלַכ
יnֵַדְמeCמָסaְלָבֲא;ןָנaַָרcְלeקְלִקaְ'יִפֲא,רֵתBיןָנaַָרcְלeקְלִקלֵקְלַקְל
LַtִקְלִקריeיִאלqeרcְַרaָקְלִקְלןָנeלLְיִלLִַרְדיaָןָנ.zֵעַד,cְַראָהaִייBיֵס,
cִַקְלל"סnָט).זט(ןeַמתַאְמLְַטְלןיִקnֵםיִרֵחֲאאcְאBדַלוְול"הְו,אָתיְיַר
אֵהLֶiְןָנaַָרְדאָרqeיִאdיpֵיִמףיֵלָיאָל,אָתיְיַרBאcְאָניִנֲחיaִַרcְהָאְמeט
BפְרkְLֶOB,לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאד"מְלcִ;ןָנaַָרְדיִנBLֵתNBֲעַלרezָמ
דַלְוdaִָלםיִקBמcְיאַמְל,ת"אְו.ןָנaַָרְדיִנLֵאlֶָאיֵוָהאָלהָאֵמְטםִע
רַמָאcְ,ע"רֵמcְ;אָביִקֲעיaִַרcְַאףיִסBמיnֵַנאָניִנֲח'ר°,ןָנaַָרcְהָאְמeט
tָסeִמלcְאBמאָתיְיַרezֲָעַלרNBתBאִרLBאָל,ןLָןַניִעְמLֶiְאֵהLְיִלLִי
דַלְוaִד"מְל,רַמָאָקְוdָלCיֵרtָ)שיִמְלeLַרְיַבe.יִנBLֵתNBֲעַלרezָמןָנaַָרְד
תיֵבcְםBילeבְטaִרֵתtָיzִ.תBחְפִלאlֶָאאָביִקֲעיaִַראaָאGןָנaַָרcְהָאְמeט
:אָרtַָקרַבְלןָנָחBייaִַריֵרְבcִףיִלֲחCLֶnַַא.םֶהיֵרְבcִִמאeהLֶ,סָרtְַה
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