
.חיםיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא

aָלְטeaְְעַדאָקְלָסיִאְו.ָהיֶעֵמzָCִמkֵהםיִלeא
ןBעְמLִ'רְויֵסBי'רkְןיִלָכֳאaָלָבֲא,dיaֵרַדֲהַד
יִהְנ;יֵרְמַגְלָהיֶעֵמeaְלְטaָיאnַַא,dיֵלאָריִבְס
הlַָקהָאְמeט,eאnְַטְמאָלהָרeמֲחהָאְמeטְד
eלְטaָ,יnֵַנָהיֶעֵמeaְלְטaָיאַמ.eאnְַטיִנאָהיִמ
.eאnְַטְמהlַָקהָאְמeטלָבֲא,הָרeמֲחהָאְמheִמ
יnֵַנהָרeמֲחהָאְמeטרַבָסאnַָקאpַָתcְלָלkְִמ
הָדeהְי'רkelָd.יֵנָתָקאֵמָטdָרaְNָאָה,eאnְַטְמ
הָרtָ,יֵנָתָקיִכָהְואָרqְַחיִמיֵרqeַחְו,איִה
LֶMַָחיֵמהָתְתhָתא,aְNָָרdטא"דב.אֵמָטeָאְמ'
הָדeהְייaִַרLֶ;אGהָרeמֲחהָאְמeטלָבֲא,הlַָק
םָלBעְל,רַמָאיMִַאבַר.ָהיֶעֵמeaְלְטaָ,רֵמBא
aָלְטeaְִמ)א,יֵרְמַגְלָהיֶעֵמMeםcְיֵלהֵוָהd
םיִרְמBאןBעְמLִיaִַרְויֵסBייaִַר.ַחeרָסהֶקLְַמ
הaַָררַמָא.םיִרBהְטםיִלֵכְלןיִאֵמְטןיִלָכֳאָל
aַרaַיֵררַמָאהָנָחרLיִקָלL,ַרaִייBיֵסaְLִתַטי
,ןַנְתcִ)ב.אnֵַטְי'אָמְטִי'Lיֵרָדd,cְָרָמֲאaBַרע"ר
aBaַiBםcַָרLלָכְו')א,ע"רkְֶרֶחיִלNֲאLֶר
,'אָמְטִי'אlֶָא'אֵמָט'רֵמBאBניֵא,'Bגְו'םֶהֵמלtBִי
הBNֶעLֶיִנLֵרkִkָלַעדnֵיִל;םיִרֵחֲאאnֵַטְי
LְיִלLִיaְחelִיֵרָדיִכיֵהאָכָהְו.ןיL.ַמלָכְו')בLְהֶק
אnֵַטְל,אnֵַטְי,'אָמְטִייִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶא
תַאְמeטאnֵַטְלרֵמBאהzַָא.ןיִלָכֳאתַאְמeט
.ןיִקLְַמתַאְמeטאnֵַטְלאlֶָאBניֵאBא,ןיִלָכֳא
בַררַמָא.הָיָהkָCאGיאַמ.הָיָהkָCאzָGְרַמָא
tָtָא,GניִצָמאeטeהָאְמLֶעBNָהkַiBאֵצaָd.
תיֵצָמאָליnֵַנאָרְקdcִיֵפbeִמ,רַמָאאָניִבָר
יִאcְ.ןיִקLְַמתַאְמeטאnֵַטְל'אָמְטִי'תַרְמָא
תַאְמeטאnֵַטְלאָפיֵסְד'אָמְטִי'zָCְעַדאָקְלָס
תַאְמeטאnֵַטְליnֵַנאLָיֵרְד'אָמְטִי',ןיִקLְַמ
לֶכBאָהלkִָמ')ב,eהְניִבzְְכיִנְוeהְניִבְרָעיִנ,ןיִקLְַמ
הֶקLְַמלָכְוםִיַמויָלָעאBבָירLֲֶאלֵכָאֵירLֲֶא
הָמְל'אָמְטִי'יֵרzְ,'אָמְטִייִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶא
,ןיִקLְַמתַאְמeטאnֵַטְלאLָיֵרְד'אָמְטִי'אlֶָא.יִל
אָמיֵאְו.ןיִלָכֳאתַאְמeטאnֵַטְלאָפיֵסְד'אָמְטִי'
הַמe,אeהרֶמBחָולַקואָלְו.םיִלkֵַהתֶאאnֵַטְל
kְיִל,LֶnְַטnֵַמאLְַטְמןיֵא,הֶקnֵאkְַמ;יִלLְןיִק
תֶאeאnְַטְיאLֶHןיִדBניֵאיִלkְתַמֲחֵמןיִאaַָה
ןיִאaַָהןיִקLְַמeאnְַטְמאָליkִאָמיֵאְו.םיִלkֵַה
נ"הץֶרLֶתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמלָבֲא,יִלkְתַמֲחֵמ
cִַטְמnְאe.ַמLְַהןיִקaָתַמֲחֵמןיִאLֶיִמץֶרkְיִביִת,

aָלְטeaְָהיֶעֵמ.cְאְרןָניֵאeַחיֵמְלןיִיhָעןיֵאְו,תאBדLְיִאְו.ןֶהיֵלֲעןָמ
תַרzBִמיִלְטָבְדיִהְנ,לֶכBאeאnְַטְמאָמְלָעaְןיִקLְַמהָדeהְייaִַרְלdיֵלתיִא
םLֵ,םיִלֵכְוםָדָאאnֵַטְלהָאְמheַהבַאאֵמָטיֵוָהאָלcְןָיְנִעְלתאhַָחיֵמ
,לֶכBאאeהLֶהֶזרaָNָאnֵַטְלןיִקLְַמרָאekִLְהיְיַלֲעאkָיֵליִמאֵמָטהֶקLְַמ
leיִפֲאיֵרְמַגְלָהיֶעֵמeaְלְטaָיאnַַאְו
ןיִלָכֳאתַאְמeטeניְיַהcְ,הֶזרaָNָאnֵַטlְִמ
.eאnְַטְמאָלהָרeמֲחהָאְמeטְדיִהְנ:הlַָק
BCתaְןֶהaָםיִלֵכְוםָדָאeעְגָנםִא
תאhַָחיֵמםLֵןיֵאאָהcְ,םִיַעnֵַה
:רaָNַָהתֶאןBגkְ.הlַָקהָאְמeט:ןֶהיֵלֲע
,eהְניִנאָמְלָעaְןיִקLְַמאָהe.cְאnְַטִל
eאhַnְיִנe,cְהיְיpַיִמעַקtְאָלהָאְמeטםLְֵו
הnִַמהָלBדְגהָעיִגְנןיֵאcְ,ןָמְצַעתַמֲחֵמ
MֶנןֵהBןיִעְגaְליֵזָאיִכְו,ןָמְצַעLֵיֵמם
eעְגLֶpָןיִקLְַמeהְלeוָהeהיְיpַיִמתאhַָח
aְַחיֵמhֶָא.תאlִָממ"שאkelְהeרַדֲה
aֵיd,ןָויֵכְוcְחַבeַטְמאָלץnְאeַמLְןיִק
אָתlְיִמcְאָכָה,ןָנaַָרcְִמאlֶָאןיִלָכֳא
,הָרeמֲחהָאְמeט:רeזְגאָלאָחיִכLְאָלְד
:ןיִלָכֳא,הlַָקהָאְמeט;םיִלֵכְוםָדָא
אnֵיִטאcְG.רַמָאָקאֵמָטdָרaְNָאָהְו
םיִלֵכְוםָדָאאָנzְאָלְו,רaָNַָהתֶאאlֶָא
הָאְמeטלָבֲא:ןיִאֵמְטןֶהaָןיִעְגpBַה
ןֶהיֵלֲעןָמLְןיִיַדֲעאֵהLֶiְ.הָרeמֲח
:יִאnְַטְמ.אG:ןֶהaַָעֵגpBַהםָדָאאnֵַטְל
Lֶהְי'רeאהָדBרֵמaָלְטeaְִמ.ָהיֶעֵמzBתַר
םָלBעְלרַמָאיMִַאבַר:תאhַָחיֵמ
אָמְלָעaְהֶקLְַמםleLֵיִפֲאcַ.יֵרְמַגְל
.ַחeרָסהֶקLְַמל"הe:cְהיְיַלֲעאkָיֵל
הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו',)גכ"תaְאָיְנַתְו
aְלָכkְאָמְטִייִל',tְַמְלטָרLְרָסהֶקeַח:
,הָיָהאָביִקֲעיaִַרלBLֶדיִמְלzַיֵסBייaִַר
kִאָיְנַתְדaִמָביBתaְַהaְָמִבְילַעאzB)cַף
אLֶaָדַע,םֵמLָםָלBעָההָיָהְו,):בס
.םֶהָלdָאָנeLְםBרeLֶaַcָניֵתaBַרלֶצֵאע"ר
יֵסBי'רְוהָדeהְייaִַרְומ"ר,ןֵהleֵאְו
Lיֵרָדcְ:ַעLַneןaֶרָזָעְלֶאיaִַרְוש"רְו
ןיִאֵמְטןיִלָכֳאיbַaֵביִתְכcִ.'אָמְטִי'
'אָמְטִי'Lיֵרcָיnֵַנeהיִאְו,'אnֵַטְי'
cִביִתְכbַaֵַמיLְַטְי'ןיִאֵמְטןיִקnֵא':aB
aַiBם.aַiBםLֶnִיpeא"רתֶאaֶהָיְרַזֲען
לֶאםֶהֵמלtBִירLֲֶא':)דתeאיNְִנִל
zBכB'.אָיְנַתְוaְַהkֹלLBח(ןיִטֲחelִדכןי:(,
,Bריִוֲאaַהָלְתִנאlֶָא,עַגָנאLֶHפ"עא
BכBתaְרLֲֶאלkֹ'ביִתְכe;ןLBאִריִלkְל"ה
;יִנLֵלֶכBאל"ה,יִלkְַהתַמֲחֵמ'אָמְטִי
BLרְדִל,'אָמְטִי'אlֶָא'אֵמָט'רֵמBאBניֵאְו
aֵיd'ַטְיnֵיִל:'אnֵלַעדkִkָרLֵיִנ.cְאָה
dיֵרְתaָביִתְכִדkְ,ןיִלָכֳאaָיֵעLְzִַמאָרְק
הָיָהאeהְו'לֵכָאֵירLֲֶאלֶכBאָהלkִָמ'
aְתBCַהkְאָמְלַא,'אָמְטִי'יִלkִkָרLֵיִנ
אָרְקcִ,ןיelִחaְףַאְו,יLִיִלLְהBNֶע
,ץֶרMֶַהןִמהָאְמeטןיִלaְַקְמLֶaBןיִלָכֳאcָרַמיֵמְלאkָיֵלאָהְו.ביִתkְאָמָתְס
cְריִוֲאיֵוֱהיֶלkְיִלkְןאַמcִטיִלְמeוֱהיֶנְו,הָאְמeאBאִרלֶכLBן,cְףַאכ"א
kֵםיִלLֶaַריִוֲאBאְמְטִיe.eְרָפְמ)הןיִקְרִפְבLִָלןַניdaְאָיְדֶה,cְלַעkָָחְרCLֵיִנ
רkִkָ,יzְִעַמLָיִנֲאַו.יLִיִלMְַהתֶאאnֵַטLֶnְ]א,dָלaְַקְמאeהיִלkְַהןִמeאeה
,ןkֵרַמBלא"אְו.לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאע"רְלdיֵלתיִאְו,aBאֵצkַiBהBNֶע
יLְֵקַאיkִ,ןkֵםִאְו.רַמֱאֶנקָחcְַהיֵדְילַעְו,אָיְדֶהdaְָלןַחLְkְַאאָלcְםMeִמ
,אֵמָטןָנaַָרcְִמdָמְקBאְוdיLְֵפַנקיֵחָדְו,לֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאאָהְו)וליֵעְל
.BתeדֵעלַעתeדֵעףיִסBהְוdיaֵיִריְיַאdיֵפeגע"ראָהcְ,ל"סע"רkְאָמיֵנ
eַקְלnָןcְרַמָאָקGאkָCחַדְליֵצָמאָלְו,הָיָהeֵיdֶאlָהֶזםַעַטיֵדְילַעא'Gא
רַמָאאָיְדֶהaְ,דBעְו.ע"רְלeניִצָמיֵרֲה,'aָdאֵצkַiBהBNָעהָאְמeטeניִצָמ
.אָכָהְו:aBאֵצkַiBלֶכBאאGְו,ןיִקnַLְַהתֶאאnֵַטְל'אָמְטִי'אeהַהaְןnַָקְל
bַaֵַמְד'אָמְטִי'יLְןיִק,cְַררַמָאָקaִייBיֵסcִַטְמnֵאאBיֵרָדיִכיֵה,לֶכLיֵלdַרaִייBיֵס,cְמBיֵליֵקdַטְלnֵאאBְולֶכGַטְלאnֵַמאLְהֶקkַiBאֵצaBְוGאkְיִל:
אG:לֶכBאָהתֶאאnֵַטְל,'אnֵַטְי'dיLaֵיֵרָדְו.'אָמְטִי':יֵאָקdָלֲעאָהcְ,סֶרֶחיִלkְלBLֶכBתaְהfֶַההֶקnַLְַההָיָהםִא.'יִלkְלָכaְהֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו'
'אָמְטִי'יאַה.ד"סיִאaB:cְאֵצkַiBהBNֶעןיֵאְואֵמָטאeהcְרַמיֵמְל,'אָמְטִי'אָניֵרָקיִכָהְלcִ,)זןnַָקְלןַניִרְמָאְדaָd.kִאֵצkַiBהBNָעLֶהָאְמeטeניִצָמ
cִביִתְכaְַמLְהֶקaְיֵפיֵסdcִַטְלאָרְקnֵַמאLְיֵרְד'אָמְטִי'ְו,רַמָאָקםיִקLָאcִביִתְכbַaֵאיBַטְלכ"עלֶכnֵַמאLְמןיִקBיֵליִמְקdַקְלnֵיd,cְליֵעְל]אביִתְכָה
,יִלהָמְל'אָמְטִי''אָמְטִי'ןkֵםִא,יִאhַnְִמןיִקLְַמcְלָלkְִמלֶכBאיֵטeעַמְלCיִרְטְציִאcְִמaB,eאֵצkַiBהBNֶעןיֵאְואֵמָטאeה)זןַניִרְמָאְו,'אeהאֵמָט'אָרְקיאַהֵמ
הfֶַההֶקnַLְַהתֶאאnֵיLֶhִ.יִלkְהַמe:רBהָטםיִלֵכְליֵסBייaִַררַמָאָקיאnַַאְו,םיִלkֵַהתֶאאnֵַטְלאָפיֵסְד'אָמְטִי'.אָמיֵאְו:'eכeהְניִבzְְכִנְוeהְניִבְרָעיִל
Gיאeַטְללַכnֵַהתֶאאkְיִל,kִַקְלןַניִרְמָאְדnָחן(,'kֲֹאלLֶרaְתBכBִמאָמְטִיkָאָהלBןיִלָכֳא,'לֶכeַמLְיִמןיִקhַnְריִוֲאֵמםיִאkְןיֵאְו,סֶרֶחיִלkֵיִמםיִלhַnְםיִא
אeהרֶמBחָולַקיאַהְבcִ.יִלkְתַמֲחֵמםיִאaַָהןיִקLְַמeאnְַטְמאָליkִאָמיֵאְו:'eכןיִדBניֵאיִלkְתַמֲחֵמןיִאleLֶaֵָאןיִקLְַמ;סֶרֶחיִלkְריִוֲאֵמ
:eהeאnְַטְיץֶרeaְLֶעְגLֶpָןיִקLְַמלָבֲא,יִלkְתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמיlֵיִמיֵנָה,]ביִלkְןיִקLְַמeאnְַטְמאָליkִאָמיֵא,יִלkְאnֵַטְמהֶקLְַמןיֵאcְןָלאָקְפָנְד

eְמLַpֵי

,אGםיִלֵכְוםָדָאלָבֲא,dָרaְNָאָקְוcַעַמLְַמ.יֵנָתָקאֵמָטdָרaְNָאָה
הָחְרָפcְןָויkֵ,רַמאzֹםִאְו.תַעcַַהחqַיֶהeaְלְסְפִנcְםMeִמeניְיַהְו

קֶרֶפaְ'יִרְמָאאָהe.cְאnְַטִלאָלהlַָקהָאְמeט'יִפֲא,הָרeמֲחהָאְמeטןֶהֵמ
aִָנ(ןָמיִסאcָאנה.(eבְט'ֶפְבeילBם)הקםיִחָבְז.(,kֹלLֶqBפBַטְלnֵטאeהָאְמ

ביLֲִחַו,ץֶרLֶרLְֵכֶהיֵעaָאָלהָרeמֲח
kְיִאleעַגָנaְLֶניְיַהְו.ץֶרeאָקְוַדaְעBד
LֶqBפBַטְלnֵטאeמֲחהָאְמeלָבֲא,הָר
kְLֶאָרןיֵאeיkְַטְלרָבnֵטאeהָאְמ
קֶרֶפaְןַניִרְמָאְדkִ.רLְֵכֶהיֵעaָהָרeמֲח
aְַקְמַההָמֵהMָח(הelִגעןי:(bַaֵיaָNָר
dיֵליpֵַהְמאָלcְ,יַחַהןִמרֶבֵאֵמLֵרtBַה
הָרeמֲחהָאְמeטאnֵַטְל]גBפMֶqBהַמ
kְLְֶלויִבָאםִעהָיָהLַeֵֻיdמeְכLָר,kֵןָוי
cִרַחַאְלLֶtֵַריLִמnֶpeאָרןיֵאeַטְליnֵא
,םָתָהיֵנאcְLָ,ל"יְו.הָרeמֲחהָאְמeט
kְLֶMִיnֵLֲעַמNֵץֵעהLִיnֵL,kִןַניִרְמָאְד
aְעָהBרָהְורBבֶט)Lָםcַטכקף.(,eָכְלC
kְLֶtֵַריLויִבָאֵמaְָכֶהיֵעLֵיֵמלָבֲא.ר
הlִָחzְִמןיִיeאְרeהCLֶiְיִרָצתאhַָח
ןֶהLֶlָהָרeמֲחהָאְמeטאָצְמִנְו,הiִָתLְִל
]דeיְהLֶiִםַעhִַמאlֶָא,ץֵעהNֲֵעַמBניֵא

אGרֵחַאןָיְנִעְבcִ,םָדָאתיiִַתLְִלןיִיeאְר
eלְסְפkְLֶpִףַאCָכְלe,הָאfַָהְלןיִיeאְרeיָה

GאtָטהָחְרeַמתַאְמLְןיִק:

aָלְטeaְלָבֲא.ָהיֶעֵמaְעBםָדaְָהיִפ
Gאaָלְטe.לַעףַאbַבcְןַניִרְמָא

aְַמqֶתֶכtָג"מט"פ(הָר(cְעָהלָכBפBת
tBַחיֵמןיִלְסhָא,תאB'י"ִר,cְםָתָה
ה"פְדkִםיִלָסְפִנְו,ceLִקםֶדBקיֵריְיַמ
aְַהpִfָטןיִק()bִיhִגנןי(cְןַניֵעָבLֶzְאֵה
אָכָהְו,)יהָכאָלְמםMeִמBאיִלְכaִןָתieִח
eהְלביLֵָחcְִמ,ceLיִקרַחַאְליִריְיַא
הָכאָלְמe,הָרeמֲחהָאְמeטאnֵַטְל]הBפBס
ןַנְתִדceL,kְיִקרַחַאתֶלֶסdtBָניֵא
aְַמqֶתֶכtָהָכאָלְמםִיַמ,)ד"מד"פ(הָר
tBתֶלֶסaָדַעןֶהLֶiִzֵתְלןBרֶפֵאןָכ,
eָלףיֵלָי]ואָפיֵסְבdִמcִִניֵמְל'ביִתְכcָה',
eִניֵמְלםֵהרָבְכcָה,eלְטָבeaְָהיֶעֵמ
תBאָוְקִמzָ')cְְפֶסzBַבe.תַעcַַהחqַיֶהםMeִמ
ביִתְכcִםMeִמי"רְד'ָמְעַטLֵרָפְמ)ח"פ
,תֶרֶמLְִמְלםָניֵאleLֵֶאeאְצָי,'תֶרֶמLְִמְל'
eניִצָמאG:הָרtַָהןֶהֵמהָתְתLֶMָליִאBה
'יaָd.tֵאֵצkַiBהBNָעהָאְמeט
'אָמְטִי',ןnַָקְלןַניLְִרָדְדkִ,'ְטְנweַה
LֶטןיֵאeעהָאְמBNָהkַiBאֵצaָd.תיִאְו
'eניִצָמאG'ןLBְלe.ןnַָקְל]זג"לcְםיִרָפְס
GַמאLְעַמkֵן,cְַמLְעַמcְאָמְלָעֵמ
,י"ִרLֵרָפְמe.]חתeעָמnַLְִמןָלאָקְפָנ
GניִצָמאeטeעהָאְמBNָהkַiBאֵצaָd,
kְִרָדְדLִליֵעְלןַני)cַהאֵמָט'ִמ).דיףeא':
אָלאָרְקdcִיֵפbeִמרַמָאאָניִבָר]ט

ד"סיִאcְ.תַרְמָאתיֵצָמ
יֵטeעַמְל,יִלהָמְליֵנְמיִזיֵרzְ,'אָמְטִי'דַחאlֶָאבzBְכִלאָל,ןיִקLְַמתַאְמeטְל
LֶטןיֵאeעהָאְמBNָהkַiBאֵצaָd:eהַמkְיִלLֶnְַטnֵַמאLְת"אְו.ןיִק,
אaַָהלֶכBאןֵכְו,ו"קיאַהֵמלֶכBאeאnְַטְיאGלֶכBאתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמ
יִלkְהַמcְ,ו"קריLַtִדיֵבָעאָכָהcְ,ל"יְו.ןיִקLְַמאnֵַטְיאGןיִקLְַמתַמֲחֵמ
LֶַטְמןיֵאnֵאkְִמיִלMeםLֶהeלַקא,LֶניֵאBַהבַאheהָאְמ,cְִכLֶהeבַאא
;יֵפְטיlֵיִקcְיִלkְתַמֲחֵמםיִאaַָהןיִקLְַמןLֶkֵלָכְו,יִלkְאnֵַטְמהָאְמheַה
.aBאֵצkַiBהBNֶעןיֵאLֶיִפְלeניְיַהלֶכBאאnֵַטְמלֶכBאןיֵאMֶהַמלָבֲא
,יִלekְאnְַטְמאָלcְןָלָנְמתֵמaְעַגLֶpָיִלkְתַמֲחֵמםיִאaַָהןיִקLְַמ,ת"אְו
cְִמwַחָולBרֶמcִיֵתָאאָליִלְכ,cִיִלְכLֶpָעַגaְַטְמתֵמnֵאkְֵיְו.יִלLלBרַמ,
cְאָרְקיאַהaְLֶץֶרkְַמלָבֲא,ביִתLְןיִקLֶpָעְגeaִיִלְכLֶpָעַגaְאָלתֵמkְביִת:

ואָלְו
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=
לאננחוניבר

יאהביכוןילכואבןיקשמל
אריבסןועמש'רויסוי'רכ
האמוטאמטמאלדיהנהיל
אשמבאמטלבאכהרומח
םתרותותאטחימרקערשאכ
אמטמהאמוטהתובאמןהש
הלעמלןנתדכםילכוםדא
שישתאטחימוהלבנןהמ
םדאהאמטמשהיזהידכןהב
האמוטםידגבאמטלאשמב
ימנק"תאהו.אמטמהלק
)איה(אלוינתקאמטהרשב
ןהשןמצעתאטחימתאמוט
האמוטאלאהרומחהאמוט
ןילכואתאמוטאיהוהלק
יאמיכהיאוהאמטמדאוה
ירוסחןנירמאו.והייניב
אמטהרשבינתקיכהוירסחמ
ימתאמוטלבאהלקהאמוט
'מטמשהרומחאיהשתאטח
'רשהדוהי'רירבדאלאשמב
היעמבולטברמואהדוהי
'רכהדוהי'רןילכואבםלועלו
.הילאריבסןועמש'רויסוי
ולטבםלועלרמאישאבר
הקשמיוהדםושמירמגל
יסוי'ררמרמא:חורס
םילכואל[םירמואש"רו
יסוי'ר'ירמא.'וכ]םיאמט
הרמאאביקע'רתטשבש"רו
ןילכואה'מטמ'קשמהש
ובעגונהאמטיאמטישרדד
םויבובה"פהטוסבןנתד
שרחילכלכואביקע'רשרד
יסוי'ראכהשרדהיתווכו'וגו
לכבהתשירשאהקשמלכו
עגונהלכואהאמטיילכ
רמואהתאאמטיהזההקשמב
ואהקשמהןמאמטמלכוא
ןמאמטמהקשמהאלאוניא
ןמלכואהאלוהקשמה
היהךכאלתרמא.הקשמה
השועהאמוטןיארמולכ
ןיאאיהיאמוהזבאצויכ
אלאהקשממהקשמאמטמ
ןמאמטמאוהלכואה
ןיארמאאניבר.הקשמה
הבאצויכהשועהאמוט
לכמאקפנארקדאשירמ
אבירשאלכאירשאלכואה
רמאאלאמטאמטיםימוילע
אוהיכךדמללאמטיאלא
אמטיובעגונהםגואמט
םלועלןילכואהלכד"סיאו
]ןמ[)תא(ןיאמטמןיא
ביתכדאמטייכוןיקשמה
התשירשאהקשמבאכה
ואבןיקשמהתאאמטלןהינש
דחבתכמלארקל'ילהוה
אלאילהמלירתאמטי
תאמוטללכואבביתכדאמטי
ביתכדהאמוטוןיקשמ
'אמוטלהתשירשאןיקשמב
ביתכדאמטיאמיאו.ןילכוא
'אמוטלהתשירשאהקשמב
תאמוטלאלויתאדאוה'ילכ
ילכהמו'יחדו.ןילכוא
וניאהקשמהתאאמטמה
אמטמילכןיאשילכאמטמ
האמוטןיאשןלאמייקדילכ
ןיקשמהבאצויכהשוע
ןנינתדילכתמחמןיאבה
תאןיאמטמ'ילכהשארפסב
הקשמלכורמאנשןיקשמה
ילכלכבהתשירשא
ןיאבהןיקשמחניתה.אמטי

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

ףדןילוח)ב,].כןמקל[)א
ינימש)ג,:זכהטוס:גל
תוכרב)ד,ד"החאתשרפ
,.דיףד)ו,.כ)ה,.חכ
אל[)ט,:כףד)ח,בדומע)ז
:ופשרגמהבקרםשיתאצמ
תצצומשינפמה"די"שר
ןילוחי"שרבםנמאןכעמשמ
,]אידהלןכראובמםאה"ד:ט
:ופןיטיגתופסותע"עו[)י
:טןילוחתופסותולכה"ד

.]הלוכיםאה"ד

ב"רהמתוהגה=
גרובשנר

'וכוד"סיאוה"די"שר]א
תלמ.ארקיאהמליעלביתכהד
רתבל"צב"נוקחמנליעל
אבומחלאיארקיו(ארקיאה

:)בתואב"עבא"ותב

=
םלשהרואהרות

לtִֹירLֲֶאֹשֶרֶחיִלkְלָכְו)א
רLֲֶאלBkֹכzBלֶאםֶהֵמ
aְתBכBתֹאְואָמְטִיBִתLְaֹרe:

]גל,איארקיו[

לֵכָאֵירLֲֶאלֶכֹאָהלkִָמ)ב
אָמְטִיםִיַמויָלָעאBבָירLֲֶא
הֶתMִָירLֲֶאהֶקLְַמלָכְו
aְלָכkְדל,איארקיו[:אָמְטִייִל[

=
םינויצותוהגה

שדחרובידאוהןאכמ]א
ל"צז"יפלו)ב"ירגהיקומנ(
,י"ופדבה"כו,יתעמשינא
:ל"שרהמפ"עונינפלו
:)ןוילג(]ז"משאהארמ[]ב
ל"צכאמטלאמיטשהמ[]ג
ל"צ]ד:)ןוילג(]מ"רהמ
:י"תכבה"כו)ש"ב(ויהש
רוצמ(ג"ל"ופוס"תבית]ה
'פ(ירפסבול"צ[]ו:)שבד
:)ןוילג(]ל"צכ)דכק'יסתקח
:ןמקלהילג"לדי"תכב]ז
ל"צדנץנאש'סותמ]ח
תוכרב(אמטידתועמשממ
ןלאקפנ,י"תכבו.)םימש
:אכהדהיתועמשממאלו
הזרובידשבתכמ"רהמ]ט
רובידםהםדוקהרובידםע

:)ןוילג(דחא

י"שריטוקיל=
םימהשםשכקרפב.ןנתד
וב.]:גלןילוח[):זכףדהטוס(
ףד(תוכרב'סמב.שרדםויב
ובינתדאכיהלכדןנירמא).חכ
א"רתאובישוהשםויאוהםויב
וברתנשתואישנלהירזעןב
סנכילתושרונתנשםידימלת
ח"תלכרמואג"רהיהשלכל
סנכילאורבכוכותןיאש
םויבובהרותהתברוד"מהבל
היולתהכלההתיהאלו
ילכ.הושריפאלשד"מהבב
ןמאמטנשןושאראוהשרח
ינשוכותבשלכואהוץרשה
ץרש.]:זכהטוס[ילכבאמטנש
ילכאוהשרונתריואללפנש
אוהירהורונתאמטנסרח
המאמטמרונתהוןושאר
אָמְטִיביתכוינשיוהווכותבש
דיבעאמלאאֵמַטְיעמשמו
רמואוניא.]:גלןילוח[ישילש
אמטוכותברשאלכ.אמט
אמטיימנשרדמלאמטיאלא
לעדמיל.םירחאאמטמש
רככטקניכהל.ינשרכיכ
אוהשרונתביוצמאוהשיפל
םתסד.]:זכהטוס[שרחילכ
.]:גלןילוח[וכותבתורככרונת
.ןילוחבישילשהשועש
ארקדןילוחב'יפאוהמורתב
ארקו.]:זכהטוס[ביתכאמתס
המורתןיבוןילוחןיבעמשמ

.]:גלןילוח[
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םיִחָסtְןLBאִרקֶרtֶרNָָעהָעaְָרַאְלרBא :חי

ןיִאaַָהןיִקnַLְהַמe,יֵתָאָקרֶמBחָולwִַמואָלְו
תַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמ,ןיִאnְַטְמיִלkְתַמֲחֵמ
LֶץֶרGאkָלLֶkֵן;cַiBַלaַָהןִמאcִיְהִלןיBת
kַpִcBיֵרְד'אָמְטִי'.ןLָיֵרָדיִכיֵהאL.ִמ')אkָל
םִיַמויָלָעאֹבָירLֲֶאלֵכָאֵירLֲֶאלֶכBאָה
רֵמBאהzַָא.ןיִקnַLְַהתֶאאnֵַטְל,אnֵַטְי,'אָמְטִי
תֶאאnֵַטְלאlֶָאBניֵאBא,ןיִקnַLְַהתֶאאnֵַטְל
,לֶכBאאnֵַטLֶnְ,הֶקnַLְהַמe,ו"קzְָרַמָא.יִלkְַה
,לֶכBאאnֵַטְמןיֵאLֶ,לֶכBא;יִלkְאnֵַטְמBניֵא
םיiֵַקְמיִנֲאהָמאָה.יִלkְאnֵַטְיאLֶHןיִדBניֵא
לaֵַקְלןיִלeלֲעןֵהLֶ,ןיִקnַLְַהתֶאאnֵַטְל,'אָמְטִי'
ןיִלeלֲעcַםMeִמןיִקLְַמאָיְריִאיאַמ.הָאְמeט
יִדיִמאkָיֵלcְםMeִמdיֵלקtBיzִ,הָאְמeטלaֵַקְל
,רeמָחלֶכBאאָמיzֵיִכְו,רַמָאָקיִכָה.אָניִרֲחַא
cִַטְמnֵַמאLְַטיִנ,ןיִקnְיֵיdהַה;יִלְכִלeחאeאָרְמ
לaֵַקְלןיִלeלֲעןיִקLְַמcְםMeִמ,אeהןיִקLְַמְד
הָאְמeטןיִלaְַקLֶnְ,ןָתָליִלֲעאיִההַמe.הָאְמeט
LֶHאaְְכֶהLֵאָמְטִי'.ר'cְעןיֵאBNָהkַiBאֵצaָd
םִיַמןezַייִכְו')ב.)אאָקְפָנםָתָהֵמ,אָקְפָנאָכָהֵמ
אeה,'אeהאֵמָטויָלָעםָתָלְבpִִמלַפָנְועַרֶזלַע
דַח.aָdאֵצkַiBהָאְמeטהBNֶעןיֵאְואֵמָט
aְַמLְַהןיִקaָתַמֲחֵמןיִאLֶדַחְו,ץֶרaְַמLְןיִק
ןַניִעְמLְַאיִאcְ.יִכיִרְצe.יִלkְתַמֲחֵמןיִאaַָה
aְַמLְַהןיִקaָתַמֲחֵמןיִאkְִמ,יִלMeםcְיִריִמֲחאָל;
,יִריִמֲחcַ,ץֶרLֶתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמaְלָבֲא
ןַניִעְמLְַלְו.aָdאֵצkַiBהָאְמeטהBNֶעאָמיֵא
ןיִקLְַמש"כְו,ץֶרLֶתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמ
לַקaְאָיְתָאcְאָתlְיִמ)ב.יִלkְתַמֲחֵמןיִאaַָה
בַרְלאָניִבָרל"א.אָרְקdָלבַתְכeחַרְט,רֶמBחָו
'רkְרַבָסיֵסBייaִַראָל,אָבָררַמָאאָהְו,יMִַא
,dיֵלרַמָא.יֵסBייaִַרkְרַבָסע"ראָלְו,אָביִקֲע
אָלdיֵלְו,dָרָמֲאaBַרע"רתַטיaְLִיֵסBייaִַר
אָמָלaִLְ,אָנֲהkָבַרְליMִַאבַרdיֵלרַמָא.ל"ס
ר"א,אָיְנַתcְ)ג,ע"רdkְָלרַבָסאָליֵסBייaִַר
ןיִדְו.לeסtָאeהLLֶֶדBקaְיִעיִבְרִלןיִיpִַמ,יֵסBי
,הָמeרְתaִרLֶnezָ,םיִרkִteרeqַחnְהַמe,אeה
tָסeאל[aְקBֶדL;LְיִלLִי,Lֶtָסeלaִרְתeניֵא,הָמB
יLִיִלeLְנְדַמָלְו.LֶדBקaְיִעיִבְרהNֲֶעLֶiַןיִד
aְקBֶדLַהןִמzBהָר,eִמיִעיִבְרwַחָולBרֶמ.
LְיִלLִַהןִמיzBהָר,cִַהְו')גביִתְכaָNֲָארLִֶירbַע

aְלָכ

ןיִקnַLְִמ,]ג'ָתיְיַרBאaְ.יִביִתkְיִמץֶרLֶתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמיLַpְֵמe]ב
ןיִקLְַמְלcַiB,יִפְלָיְדאeהeהיְיpַיִמcְןָויֵכְו;'eכהַמe,eתָאְדאeהיִלkְתַמֲחֵמ
LֶpָעְגeaְLֶַהץֶרaַָהןִמןיִאcִןיcְַמLְןיִקLֶpָעְגeaִיְהִליִלְכBתkַpִcBֵאהָמ,ןle
,לֶכBאיbַaֵ.אLָיֵרְד'אָמְטִי':יִלkְןיִאnְַטְמןיֵאleֵאףַא,יִלkְןיִאnְַטְמןיֵא

אnֵַטLֶnְהֶקLְַמ:ע"רdיֵלLיֵרָדיִכיֵה
אnֵַטְמBניֵא:ליֵעְלןָרָמֲאַדkְ.לֶכBא
kְיִל.kְא:ןָרָמֲאַדBלֶכLֶַטְמןיֵאnֵא
,aָdאֵצkַiBהBNָעהָאְמeטןיֵאcְ.לֶכBא
רַמיֵמְליֵצָמcְןיcִַהאeהְו.'eכןיִדBניֵא
ןָרָמֲאַדd,kְיֵבdeיpֵיִמרֶמBחָולַקיnֵַנ
bַaֵַמיLְןיִק.cְהַמ,יִכָהאָמיֵנkְיִל,
LֶnְַטnֵאָהתֶאאBַהלֶכfֶניֵא,הBַטְמnֵא
kְא;יִלBלֶכLֶaָתַמֲחֵמאkְכיִלe'.ֶאlָא
רַמיֵמְלdיֵלCיִרְטְצִמרַדֲהcַםMeִמ
kְיִמיֵנָהאָמיֵאְו,ליֵעְלִדlֵאיBַהלֶכaָא
תַמֲחֵמאaַָהלֶכBאלָבֲא,יִלkְתַמֲחֵמ
Lֶַטְלץֶרnֵאkְיֵלאָחיִנְו;יִלdףַליֵמְל
אָנLְאָלecְהaְאָנְמיִקBאcְ,הֶקnַLְִמ
יִלkְַהןִמeאְמְטיִנאָנLְאָלץֶרeaְLֶעְגָנ
לֶכBאאָמיzֵיִכְו:יִלekְאnְַטְמאָל
ןיֵאהֶקLְַמleיִאcְ,הֶקnַLְִמ.רeמָח
תַרְמָאָקלֶכBאleיִאְו,הֶקLְַמאnֵַטְמ
ןיֵאcְג"עא,kָCְלִה;הֶקLְַמאnֵַטְמ
אnֵַטְמלֶכBאאֵהְי,יִלkְאnֵַטְמהֶקLְַמ
kְהַה:יִלeא.cְאBאָמְטִי'יאַהאָנְמיִק'
ןיִקLְַמְדאָרְמeח:הֶקLְַמאnֵַטְללֶכBאְד
'אָמְטִי':הָאְמeטלaֵַקְלןיִלeלֲעcַ.איִה
cְעןיֵאBNָהkַiBאֵצaָd.kְלBַה,רַמLְzָא
ןַניֵרָקcְיאַהְו,'אnֵַטְי''אָמְטִי'ןַניLְִרָד
aְהיְיַוְרַתe)ַלְל,'אָמְטִי')אnְֶדEעיִמeט,
cְַטְמןיֵאnֵאkַiBאֵצaB,kְגBאןBאלֶכBלֶכ
eַמLְַמהֶקLְה':הֶקeעיִמ.'אeאְו,אָטBלֶכ
cִיֵתוָוְכdעַמְל.דַח:טֵעַמְמאָקeב(יֵט(
אָלcְג"עא.ץֶרLֶתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקLְַמ
kְיִביִתaְַמאָרְקיאַהLְןיִק,cְ'ייִכezַן
leיִפֲאעַמLְַמB'cְגְו'עַרֶזלַעםִיַמ
LֶpָעַגaָןֶהLֶרַחַאְלץֶרLֶpִיbְבe,היִמe
bַlִיaְאBהְולֶכeַהאcִַמְלןיLְדַחְו:הֶק
aְַמLְַהןיִקaָתַמֲחֵמןיִאkְהַה.יִלeא
:יִלkְתַמֲחֵמןיִאָבaְיִריְיַאליֵעְלִד'אָמְטִי'
ןnַָקְלcִ.יֵסBייaִַראָלאָבָררַמָאאָהְו
cְיֵרָדLִמו"קnְחeqַרkִteרַבָס:םיִר
הBNֶעיִנLֵאֵהLֶiְ.אָביִקֲעיaִַרdkְָל
LְיִלLִיaְחelִַראָלְו:ןיaִרַבָסאָביִקֲעי
ןnַָקְליֵתיְיַמcְיאַמaְ.יֵסBייaִַרdkְָל
רeqַחnְִמרֶמBחָולwִַמLֶדBקaְיִעיִבְר
kִteםיִר.eיִמlְיֵתdcְאָבָרtְָרLeבַרָה
ןָויֵכְו.eCמָסaְןnַָקְלאָנֲהkָבַרְויMִַא
cְיֵלתיִאdַרְלaִייBַמיֵסLְַטְמןיִקnְןיִא
הָיָאְרחLְkַַמ]דאָל,אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲא
לַע,'אnֵַטְי'Lיֵרָדcְ'אָמְטִי'ִמאlֶָא

kָָחְרCיֵלתיִאdLֵעיִנBNֶהLְיִלLִיaְחelִןי,cְאָהaֵןיִלָכֳאָד'אָמְטִי'ןיaֵןי
אָהְל.dָרָמֲאaBַראָביִקֲעיaִַרתַטיaְLִ:יִביִתkְיִנMֵַאןיִקLְַמְד'אָמְטִי'
Lַרְדִמְלdיֵליֵעaָיִמe,אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲאאnֵַטְלןיִקLְַמתַאְמeטרַמָאְד
רַמָאָקְו,ןיִלָכֳאיdbַaֵיֵלLיֵרָדd,cְָרְמַאע"רְדאaָיlִַא,'אnֵַטְי''אָמְטִי'
ןיִאnְַטְמןיִקLְַמdcְיֵלתיִא,'אnֵַטְי''אָמְטִי'ע"רLיֵרָדְוליִאBה,יֵסBי'ר
אnֵַטְלןיִקLְַמתַאְמeטdיֵלאָריִבְסאָליֵסBייaִַרלָבֲא;אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲא
אָליֵסBייaִַראָמָלaִLְ:'אnֵַטְי''אָמְטִי'Lיֵרָדאָלְו,אָתיְיַרBאcְםיִרֵחֲא
יֵסBייaִַררַמָאאָיְנַתcְ:ןיelִחaְיLִיִלLְהBNֶעיִנcְLֵ.ע"רdkְיָלרַבָס
רLֶnezָםיִרkִteרeqַחnְהַמאeהןיִדְולeסLLֶtֶָדBקaְיִעיִבְרִלןיִיpִַמ
aִרְתeהָמ.kִןַניִפְלָיְדaִמָביBתtֶלֵרָעֶהקֶר)cִַמ):דעףwְהָלָעְולַבָט,יֵאָר
LֶמMֶַהאָבe')דביִתְכִדkְ,הָמeרְתaִלֵכBאLBְמLִביִרֱעֶה,רNֲֵעַמaְלֵכBא
רtִֶכְו'ִמםָתָהףיֵלָיְדL.kִֶדBקaְרeסָא:'םיLִָדwֳַהןִמלַכאֹירַחַאְורֵהָטְו

לeבhְִמרֶמBחָולַקaְ]הןָלאָקְפָנְו,אָביִקֲעיaִַרcְַאיִגיִלְפcִןָנaַָרְל.הָמeרְתaִלeסLֶtָיLִיִלLְ:ויLְָכַעדַעהָאֵמְטאיִהLֶלָלkְִמ,'הָרֵהָטְוןֵהkַֹהָהיֶלָע
םkְLֵקֶרֶפaְהָטBסתֶכqֶַמaְ.הָמeרְתaִיLִיִלLְהNֲֶעLֶiַןיִדBניֵא,ןיelִחaְלeסLֶtָ,יִנLֵ;הָמeרְתaִרeסָא,ןיelִחaְרezָמcְ,םBילeבhְהַמe,םBי
LֶַהnַםִיaBהןיִקְד(.eקְבBֶדLcִהןיeאLֶiֲַעNֶהaָdִמ,יִעיִבְרwַחָולBִמרֶמnְחeqַרkִteנְדַמָלְו:םיִרeLְיִלLִיaְקBֶדLַהןִמzBהָר.eאָלְדzֵאָמיcַiB
,רֶמBחָולַקןָלCיִרְטְציִאאָליLִיִלLְםMeִמcְ;אָלeתְויLִיִלLְהNֲֶעַיLֶדBקהֶזףַא,אָלeתְויLִיִלLְהBNָעהָמeרzְהַמ,ןkַpִcBתBיְהִלןיcִַהןִמאaַָל
cְַהןִמzBנְדַמָלהָרeLְיִלLִהיִעיִבְרִלו"קאָתֲאיִכְו,יeאָתֲאַדא,cְןָלאָמיְיַקaְַקאָבָבnָאtֶקֶרLֵיִנ)cַהכף.(cְיִמְדאָכיֵהtְַרCןַניִרְמָאאָלו"קcַiB:

aְלָכ

ו"קִמףַליֵנ,ת"אְו.יִלkְתַמֲחֵמןיִאaַָהןיִקnַLְהַמeיֵתָאָקו"קִמואָלְו
cְאBלֶכ,eאהָמBַהלֶכaָתַמֲחֵמאLֶַטְמץֶרnֵַמאLְןיִק,Lֶץֶרbeיֵפd

GאkָלLֶkֵַהְו;ןLְzָאָמיֵנאcְַמןיֵבLְןיִקeאןיֵבBַטְמלֶכnֵאkְל"יְו.יִל,cְכ"ע
ןיִאaַָהןיִקLְַמcְו"קִמ,ץֶרLֶתַמֲחֵמאleaָיִפֲאיִלkְאnֵַטְמלֶכBאןיֵא
אnֵַטְמןיֵאְולֶכBאאnֵַטLֶnְ,יִלkְתַמֲחֵמ
kְא,יִלBַהלֶכaָתַמֲחֵמאLֶץֶר,Lֶןיֵא
ןיִדBניֵא,]'אֵמָטאeה'ֵמ[לֶכBאאnֵַטְמ

LֶHַטְיאnֵאkְיִל:

cַiBַלaַָהןִמאcִיְהִלןיBתkַpִcBן.
בֹקֲעַייaִַרבַרָההLְָקִה

cְאBְנַיְלְר"N,םִאkֵיְהִי,ןeַמLְַהןיִקaָןיִא
ןיִאaַָהןיִקLְַמkְםיiִִנLְץֶרLֶתַמֲחֵמ
,hַneִמcְרֶמBחָולַקיִנֲהַאְו,יִלkְתַמֲחֵמ
ןַניִרְמָאג"הכcְ.םיiִִנeLְוָהiBcְַדיִנֲהַאְו
aְהכק"ב(לֶגֶרָהדַציֵכ:(bַaֵחָולַקיBרֶמ
cְַמtָץaְחָולַקיִנֲהַאאָמיֵל,תֵמBרֶמ
יֵקteַאְלiBַדיִנֲהַאְו,בֶרֶעתַאְמeטְל
)וקfָיpִַהרַצֲחaַןֶרֶקיaֵַגְו.'זתַאְמheִמ

קֶזֶנְלרֶמBחָולַקיִנֲהַא,יnֵַנןַניִרְמָא
Lַָדיִנֲהַאְו,םֵלiBִמְלbeפB.אְוBי"ִררֵמ
cְGָקאLֶה.cְַאאָלאָכָהLְkְיִדיִמןַח
LֶpָעַגaְLֶץֶרLֶHאִרהֶיְהִיאLBְלִה,ןkָC
רָבcָןַחLְkְַאתֵמיbַaֵלָבֲא;קlֵַחְלןיֵא
ןBגkְ,ןLBאִראlֶָאהֶיְהִיאaBLֶHַעֵגpBַה
BפbeִמeםֵלLָקֶזֶנְו.סֶרֶחיֵלְכeםיִלָכֳא
zְיִמיֵרlֵהְניִניe.ִמץֵרָתְלןיֵאלָבֲאMeם
cְיִאkָיִכָהו"קרַמיֵמְלא,eםָדָאהָמ
,סֶרֶחיִלkְריִוֲאֵמאhַnָיִמןיֵאLֶ,םיִלֵכְו
אhַnָיLֶnִ,ןיִקLְַמ;ץֶרMִֶמאhַnָיִמ
אhַnָיLֶnִןLֶkֵלkָאG,סֶרֶחיִלkְריִוֲאֵמ
,cַiBרַמיֵמְלאkָיִאיnֵַנאLְzַָהcְ.ץֶרMִֶמ

kִמְדBחַכaְלֶגֶרָהדַציֵכ)Lָם(:

אnֵַטְמcִרeמָחלֶכBאאָמיzֵיִכְו
ןיֵאcְףַליֵמְליֵצָמיֵוֲה.ןיִקLְַמ

הַמe,רֶמBחָולwִַמיִלkְאnֵַטְמלֶכBא
kְיִל,LֶnְַטnֵאאBַטְמןיֵא,לֶכnֵאkְיִל;
ןיִדBניֵא,לֶכBאאnֵַטְמBניֵאLֶ,לֶכBא

LֶHַטְיאnֵאkְיִל:

eהַמeליִלֲעeןָתLֶnְַקaְטןיִלeהָאְמ
aְGְכֶהאLֵר.zֵַמיdי"ִרְל,

cְַאkַzִחָולַקיֵוָהאָליBרֶמ,cְאָה
הָאְמeטלaֵַקְלeהְליpֵַהְמאָלןָתeליִלֲע
כ"א,eהְליpֵַהְמלֶכBאןַיְנִעְלe,ןיִקnַLְִמ
אGהֶקLְַמcְףיֵלָיcְליֵעְלe.רeמָחלֶכBא
רֶמBחָולַקaְףַליֵמְליֵצָמאָל,יִלkְאnֵַטְמ
אnֵַטְמןיֵאְוהֶקLְַמאnֵַטLֶnְ,לֶכBאֵמ
kְַמ,יִלLְהֶקcְGַטְמאnֵַמאLְהֶקGאkָל
Lֶkֵן,cְגאיִהeןָלָנְמאָפcְאBלֶכGא
רeמָחןיִקLְַמcְ,דBעְו.יִלkְאnֵַטְמ
יֵצָמאָלאָכָהְו.לֶכBאאnֵַטְמcִ,לֶכBאֵמ
יִלkְהַמcְ,ליֵעְלִדkְו"קדaְַעיֶמְל
LֶnְַטnֵאאBַטְמןיֵאלֶכnֵאkְא,יִלBַהלֶכaָתַמֲחֵמאkְיִלGאkָלLֶkֵן,cְמ"מ

:ןָלָנְמץֶרLֶתַמֲחֵמאaַָהלֶכBא

eהַמnְחeqַרkִteןאַמ'יִפֲא.םיִרcְיֵלתיִאdcַiBיִפֲאleיִמְדאָכיֵהtְַרC
רeqַחnְִמיLִיִלLְןַניִפְלָיeניִצnָהַמְבcִ.הֶדBמאָכָה,)זרֶמBחָולַק

kִteםיִר,cִחְמeqַרkִteםיִרkִLְיִלLִהיeא,LֶניֵאBעBNֶהkְלeםaִרְתeהָמ
eפBלֵסaְקBֶדL,הְוeַהאcִןיaְלָכLְיִלLְִלִה,יkָCַאlִחָולַקםיBרֶמcְאָלְו,אָכָה

LָיֵיCרַמיֵמְלcַiB,םָתָההָמLְיִלLִתְויeףַאאָלkָןאLְיִלLִתְויeאָל:

יֵצָמהָוֲהַו,אָרwְִמאיִבָהְלdיֵלאָחיִנ.הָרzBַהןִמיLִיִלeLְנְדַמָל
,Lֵריtֵי"Lִַרְו.םBילeבhְִמרֶמBחָולַקLֶדBקְליLִיִלLLְַרְדיִמְל

cִיִרְטְציִאיִכָהְלCנְדַמָלרַמיֵמְלeLְיִלLִַהןִמיzBהָר,cְאָלzֵאָמיcַiBלָבֲא,]ו
:רֶמBחָולַקCַרtְיִמְדםMeִמcַiBןַניִרְמָאאָלהָרzBַהןִמeנְדַמָלcְאLְzַָה

יֵנְתיִנ
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