
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְחכםיִחָס.

BנLְֶירָתBנ.רֵחַאןיִדBנָדְוהָדeהְייaִַררַזָח
aְ'לַבzBריִתe',ץֵמָחְוaְ'לַבzBריִתe';הַמpBרָת
aִNְץֵמָחףַא,הָפיֵרaִNְרְמָא.הָפיֵרeלB,
קֵפqַָהלַעאaַָהףBעָהתאhַַחְויeלzָםLָָא
eנָאe',LֶריִתzBלַב'aְןֵהe,LֶחיִכBיEיֶרָבְדִל
קַתLָ.הָרeבְקaִרֵמBאהzַָאְוהָפיֵרaִNְםיִרְמBא
,יLֵָניִאיִרְמָאְדeניְיַה,ףֵסBיבַררַמָא.הָדeהְי'ר
kַtָאcַַנאָטֲחbָאָר,aְַגeָוdִנNְרBְרַחףcְאָל.
dיֵדְיליִוcְִמ,ביֵתָייֵנcַָסaְאָנcַָס,]איaַiֵַארַמָא
,ליִטwְִמdיֵריִגaְהָאָריbִ,רַמָאאָבָר.םיLְzַlִֵמ
הֶרBזְורֵרָפְמאא"כחַו:םיLְzַlִֵמdיֵדְיליִוcְִמ
הֶרBזְורֵרָפְמ,רַמָאָקיִכיֵה,eהְלאָיְעaַיִא:'eכְו
רֵרָפְמאָמְליִדBא;םiַָלליִטֵמeרֵרָפְמe,ַחeרָל
ןַנְתe)א.dיֵניֵעaְםiַָלליִטֵמלָבֲא,ַחeרָלהֶרBזְו
,רֵמBאיֵסBי'ר,אָנוְוbַיאַהיkִז"עיaֵַגיnֵַנ
אָיְעaַיִאְו.םiַָלליִטֵמBאַחeרָלהֶרBזְוקֵחLBב
קֵחLBְו,ַחeרָלהֶרBזְוקֵחLB,רַמָאָקיִכיֵה,eהְל
eַלליִטֵמiָא;םBאָמְליִדLBזְוקֵחBרָלהֶרeַח,
,אָרzַaְְסִמ,הaַָררַמָא.dיֵניֵעaְםiַָלליִטֵמלָבֲא
,הָקיִחLְיֵעaָאָלאָלְזָאאָקחַלnֶַהםָיְלcִז"ע
.רeריtֵיֵעaָליֵזָאָקתBרָהְנרָאLְִלcְץֵמָח
ז"ע,אָרzַaְְסִמאָכtְיִאהaַָרcְַאג,ףֵסBיבַרל"א
cְִמאָלnִהָסיaָיֵעLְץֵמָח,הָקיִחcְִמnִאָלסי
aָיֵעtֵריeר.zַאָיְנkְיֵתוָוdcְַרaָה,zַאָיְנkְיֵתוָוd
cְיבַרBףֵס.zַאָיְנkְיֵתוָוdcְַרaַָהְמהָיָה,הlֵC
aַnְִדaָזְורֵרָפְמ,רBרָלהֶרeַהְמהָיָה;ַחlֵC
aִרֵרָפְמ,הָניִפְסeַלליִטֵמiָם.zַאָיְנkְיֵתוָוd
cְיבַרBַהְמהָיָה,ףֵסlֵCaַnְִדaָר,LBזְוקֵחBהֶר
.םiַָלליִטֵמeקֵחLB,הָניִפְסlֵCaִַהְמהָיָה;ַחeרָל
LְַקהָקיִחLְַרְלאָיaָה,tֵריeַקרLְיבַרְלאָיBףֵס.
LְַרְלהָקיִחaַָקאָלהLְַהםָיְלאָה,אָיnֶאָה,חַל
,אָיLְַקאָלףֵסBיבַרְלרeריtֵ.תBרָהְנרָאְשִל
לLֶץֵמָחד)ב'ינתמ:אָמֲהַנaְאָה,יhֵיִחaְאָה
,הָאָנֲהaַרezָמחַסtֶַהויָלָערַבָעLֶיִרְכָנ
אG')א]ברַמֱאLֶpֶ,הָאָנֲהaַרeסָאהלֵאָרNְִילLְֶו
אָל,ןיִתיִנְתַמיpִַמ'מג:]ג'רBאENְְלהֶאָרֵי
יֵסBייaִַראָלְוןBעְמLִיaִַראָלְוהָדeהְייaִַר
pBַמְזיֵנְפִלןיaֵוץֵמָח,אָיְנַתcְ.איִהיאַמ.יִליִלbְַה
aֵַמְזרַחַאְלןיpBעBויָלָערֵבaְואָל,zBCַמְזpB
.הָדeהְייaִַריֵרְבcִ.תֵרָכְוואָלaְויָלָערֵבBע

יaִַר

אaָ.יeלzָםLָָא:'אֵצnִָיאG'ְו'הֶאָרֵיאe'.'GריִתzBלַב'BaְנLְֶיץֵמָח
ַעֵדBיBניֵאְו,ןֶהֵמדָחֶאaְגַגLְָו,ויָנָפְלןLenְָובֶלֵחןBגkְ,תֵרkָקֵפְסלַע
הָדeהְי'ריִגיִלtְ,רָתBנBאלeסaBtְעַריֵאְוBטָחLְםִאְו.לַכָאןֶהֵמהֶזיֵא
ןָנaַָרְל,הָרeבְקaִהָדeהְי'רְל,)גהָרeמְתִדאָרְתaָקֶרtֶיֵהְליaְLִןָנaַָרְו
aִNְַח:הָפיֵרhַעָהתאBַהףaָלַעא
קֵפָסדָלָוקֵפָסהָליtִִהןBגkְ.קֵפqַָה
אLֶnָ,םיLִָדָקaְתֶלֶכBאdָניֵא,דָלָוBניֵא
הָלBעָה.dָתָרkַtָאיִבLֶzָדַע,אeהדָלָו
aָלַעהָאzְְדַלָיםִא,יאַנzִאיִהיֵרֲהי
;הָבָדְנאיִהיֵרֲהואָלםִאְו,יִתָבBחְל
,קֵפqַָהלַעBתָאיִבְמףBעָהתאhַַחְו
יֵאָרwְִמcְ,הָרָזֲעaָןיelִחםMeִמןאkָןיֵאְו
רַמָאLֶיִמקֶרֶפaְריִזָנתֶכqֶַמaְקיֵפָנ
)cַסֲאַו.).טכףeהָרaַהָליִכֲא,Lֶnָחאelִןי
aָdיִגיִלְפe.הָליֵבְנdָיdLַeְָתָקיִלְמeאיִה
אָרְתaָקֶרֶפaְןָנaַָרְוהָדeהְייaִַר
לַעאaַָהףBעָהתאhַַח,)גהָרeמְתִד
רֵמBאהָדeהְייaִַר,ףֵרzִOָקֵפqַָה
.הָרeבְקaִרֵמBאהzַָאְו:הnַָאָלהpֶָליִטְי
הָדeהְי'ררַמָאָקcְ,יֵאָקיeלzָםLָָאַא
רeסָאnֶpeִמרָתpBַהLֶג"עאְו,רֵבwִָי
aַהָליִכֲאeנָעְו,הָאָנֲהַבeLkָהְו,תֵרeא
aְ'לַבzBריִתe':kַtָאcַַנאָטֲחbָאָר.kַף
aֵָזCLֶאָהקַקָחenָן,aְתBכBִיNְרBתֶאף
,אָניִרֲחַאאָנMָיִל.לcְָרַחkBaְִחתֶאְוBנLBְל
dָפְרBNBמkְ,ז"ַעַלaְ]דר"יֵמeה,ףBרNְִי
רbַָנ.אָנcַָס:):טכףcַ(ז"עaַהiַָח
,םיִריִסֲאיֵלְגַרaBםNeָלדַסהBNֶע
kְמB'ָתְוNֵםaַqִַא('יָלְגַרדiBגיב(:
Bדָיתַמָרֲהֵמ.םיLְzַlִֵמdיֵדְיליִוcְִמ
eִמnְְכאַלzBִמLְzַlֵםNְרָכBkְLֶpִאָצְמ
Bא:םיvִִחהBNֶע.הָאָריbִ:בpַָג
אLֶnָ,רeריtֵיֵעָבְדאeהַחeרָל.אָמְליִד
,peֶלְכאֹיְורֵחַא]הpeֶאָצְמִיְוםֵלpeLֶָקְרְזִי
קnBיִנְוסיnִִמd,cְיֵניֵעaְליִטֵמםiַָללָבֲא
,תֶכzֶַמCaְיLַiָהָקיִחLְןLBְל.ויָלֵאֵמ
eְלLBןtֵריeרLַiָיCaְַהםָי:תַפnֶחַל.
הָניִפְסןיֵא]]וה"ֶאיֵטaֶר"יֵמאָרְקpִַה[
עbְַפzִאLֶnָ.רeריtֵיֵעaB:aָתֶרֶבBע
aBִתְוהָניִפְסhְֶלpeַאואָלְוcְַעzַהיְיe:אָל
אָיְנB:zַתBאתqBִמְמםִיnַַהןיֵא.הָסnִִמ
kְיֵתוָוdcְַרaָה.cְץֵמָחaָיֵעtֵריeר:
zַאָיְנkְיֵתוָוdcְיבַרBףֵס.cַבֲעBהָרָזהָד
aָיֵעLְהָקיִח:aְיִחhֵי.Lֶציִמְחֶהe,aָיֵע
tֵריeר,kְלBרַמtִיfeר,LֶHִיאzְםֵנ
aְNֶַא,םֵקְרְזִיְוקlַָפְיאfְלַעםֵרtְיֵנ
לַעֵמןָטwְַלְלםָדָאלַכeיאLֶH,םִיnַַה
tְַהיֵנnִַמ'ינתמ:םִיMeםLֶpֶרַמֱא
'GְלהֶאָרֵיאE'.aַbְֵרָפְמ)דאָרָמLָלd
לaַ'םMeִמdיֵלֲערַבֲעַדאָסָנְקםMeִמ
MֵLִמ.pBַמְזיֵנְפִלןיaֵ'מג:'הֶאָרֵי
LָעBדַעתLֶzְֶחLַC:)ַמְזרַחַאְל)אpB.ִמMֶַהרַבָעtֶע:חַסBויָלָערֵבaְואָל.
:דֵעpB.aַnBַמְזzBC:ואlַָלLֵרָפְמ)הןnַָקְלe.תֵרeLkָנָעBניֵא,Bלָכֲאםִאְו

eִמMָהָע

יֵפְטרֵחַאןיcִאLְzַָהdיֵליֵרָקְדאָה.רֵחַאןיִדBנָדְוהָדeהְי'ררַזָח
רqeיִאְלCיִרָצןיֵאאLְzַָהcְםMeִמ,א"ָביִררֵמBא,ליֵעְלִדיֵנָהֵמ

eניִצָמdיֵדeחְל'eריִתzBלַב'cְדaַvַאlֶָא,תֵרeLkָנָעְוהָאָנֲהַוהָליִכֲא
,י"ִרְלdַמיe'.zֵריִתzBלַב'aְאeהיֵרֲהץֵמָחְו:eהelְכdaְיֵתיֵלcְ,ףַליֵמְל

רָתpBִמרֶמBחָולַקליֵעְלדיֵבָעיִכיֵה
LֶניֵאBaְ'הֶאָרֵילַב'e'ִילַבnָאָהְו,'אֵצ
לB'aַמe'kְריִתzBלaַ'אָכָהביLֵָח
םBקָמלkִָמcְ,י"ִררֵמBאְו.'הֶאָרֵי
רָתBנcְ.רֶמBחָולַקריLַtִדיֵבָעcְהֶאְרִנ
ריִתBהLֶדiִָמcְ,'הֶאָרֵילַב'Baְניֵא
,ץֵמָחלָבֲא;רֵבBעBניֵאבLeְו,רֵבBע
הָעLָלָכaְרֵבBע,ריִתBהLֶרַחַאְל'יִפֲא

aְ'הֶאָרֵילַב':

dַמיzֵ.ַחיִכBייeלzָםLָָאBלeרְמָא
ןָנaַָרcְםֶהיֵרְבִדְל,א"Lְaַָרְל

cְרְמָאeLֶםֵהaִNְַא,הָפיֵרnַאָליא
.הָפיֵרaִNְאeהLֶרָתpBִמץֵמָחןַניִפְלָי
רָתpBַה,)וeהְלעַמLְַמcְ,י"ִררֵמBאְו
aִNְְוהָפיֵרGאkָיִאלqeןיִרLֶaַzBהָר

aִNְץֵמָח'יִפֲאַו,הָפיֵר:

'רְדאָמְעַט.הָרeבְקaִרֵמBאהzַָאְו
יkִ'ִמ)זכ"תLaְיֵרcָהָדeהְי

תאhַַחאGְוהָפיֵרaִNְאeה,'אeהLֶדֹק
:הָפיֵרaִNְיeלzָםLָָאְוףBע

eַנןַנְתnֵיbַaֵא.ז"עיBי"ִררֵמ,
cְַרaָןָנcְניְיַהןיִתיִנְתַמeַרaִי

יִא.):גמז"ע(םיִמָלvְַהלkָקֶרֶפcְיֵסBי
.םָתָהcְןָנaַָרkְש"אאָכָהcְ'יִנְתַמ,יnֵַנ
cְרְמָאeלB,הףַאeֲעַנאNֶלֶבֶזה
eַגְמcֵרַמָאאָנָמֲחַרְו,םיִחָמְצל'Gא
,אָכָהeרLְָדאָהְו.'Bגְו'Eְדָיaְקaְַדִי
,'לֵכָאֵיאG'ביִתkְץֵמָחְבcִםMeִמeניְיַה
יאַהיִכְו,הָאָנֲהCֶרֶדkְאlֶָארeסָאBניֵאְו
bַואָלאָנוְוcֶֶרCלָבֲא;איִההָאָנֲהaַז"ע
אLֶH'יִפֲארeסָאְו,)חהָליִכֲאביִתkְאָל

kְֶרֶדCהָאָנֲה:

eניִצָמאcְG.תBרָהְנרָאLְִלcְץֵמָח
LֶהָיָהLBהֶנaְLeקָמםBםbַaֵי

ןַחLְkְַאז"עיbַaֵלָבֲא,חַלnֶַהםָיץֵמָח
aְַכnָדהeןיִתְכ,kִיאַהיcִי)טליֵעְלBיִלC
םָיםַתְסkָCְלִה,חַלnֶַהםָיְלהָאָנֲה
cְיֵנָתbַaֵַהםָייֵוָהז"עיnֶהיִמ.חַלe
,תBרָהְנרָאaִLְהָקיִחLְתֶלֶעBמהaַָרְל
kִרַמָאָקְדaְמָסeC,kָןאaְַהםָיnֶחַל,

kָןאaִLְרָהְנרָאBת:

אָכtְיִאןLBְל.אָרzַaְְסִמאָכtְיִא
CיMַiָהַמcְ,בeMָיְמBניֵא

:םָתBאהֶוLְַמהaַָרLֶןָויkֵאָכtְיִא

.הָקיִחLְיֵעaָהָסיnִִמאָלcְז"ע
ףֵסBיבַרְלcִעַמLְַמהָרBאְכִל

aָיֵעLְיִפֲאהָקיִחleaְַהםָיnֶחַל;
cְִמqְַאאָמָתnַיאcְַררַמָאָקaָיִרָצןיֵאהCLְהָקיִח,cְניְיַהeaְַהםָיnֶחַל,
בַררַמָאָקאָקְוcַתBרָהְנרָאaִLְיִא,דBעְו.הָקיִחLְיֵעָבcְףֵסBיבַררַמָאָק
,ץֵמָחaְאlֶָאז"עaַהaַָרַאגיִלtְאָלְו,חַלnֶַהםָיaְאGְוהָקיִחLְיֵעָבcְףֵסBי

,הָקיִחLְיpֵַהְמאָלתBרָהְנרָאaִLְףֵסBיבַרְל,הֶזיִפְלe.הaַָרְלאָיLְַקהָקיִחLְיnֵַנרַמָאָקיאַמe,ףֵסBיבַרdcְיֵתוָוkְאָיְנzַרַמָאָקיאַמכ"א
,דBעְו.תBרָהְנרָאaִLְהָקיִחLְאָיpְַהְמcִעַמLְַמ,]ז)י'םִיnַַהיֵנtְלַערֶזiִַו'ִמהָיָאְריֵתיְיַמיֵסBי'ראָהcְ,הֶאְרִנןיֵאְו.חַלnֶַהםָיְלCיִלBהְלCיִרְצַמָקcְִמ
cִקָמלָכְבBםcְְזַמkִַהםָיריnֶחַלaַז"עeִבLְרָאceןיִתְכGְזַמאkִריLְהָקיִח.eַכְבnָדהeניִצָמןיִתְכecְַהםָייֵנָתָקnֶַהְמיִכָה'יִפֲאַוחַלpֵיaִLְרָהְנרָאBת.
cִסְבBףkַָהלvְטמז"ע(םיִמָל:(zְארֶזֶעיִלֱא'ר,ןַנBי,רֵמBיִלCַהםָיְלהָאָנֲהnֶםָתָהןַניִרְמָאְו;חַלaַbְאָרָמbַaֵתיִבָחי,LְקBז'דלeיֵזeLְןֵכְו.אָרֲהַנְליֵד
aְריִזָנ)cַדכף.(eהָליִעְמִב)cַאיף.(zְןַנbַaֵיִרְפַמיLעָמBי,תֵמָוריִזָנְלתBיִלCַהםָיְלnְֶקֶהאָמְלַא,חַלcֵLaַָהםָייֵעnֶחַל;eןיִכָרֲעַב)cַןַניִרְמָא).טכף
bַaְֵקֶהיcֵL,LְקBְרַאלaְזהָעeיֵזeLְיֵדaְָכְל.)כאָרֲהַנCהֶאְרִנ,cְיבַרְלםַגBאָלףֵסaָיֵעLְֶאהָקיִחlָאaִLְרָהְנרָאBתkְמBַרְלaֶָא,הlַָרְדאaָאָריִבְסה
בַרְו,חַלnֶַהםָיְלCיִלBייֵתְכeדהnַָכְבeהnַָחתַרeצְוהָנָבְלתַרeציbַaֵ)לאLָיֵראָנְתִדkְ,הָקיִחLְאGְבeחַלnֶַהםָיeניְיַהז"עcַםָתְסםiַָלליִטֵמdcְיֵל
,ת"אְו.תBרָהְנרָאaִLְץֵמָחאlֶָאףֵסBיבַרְלהaַָרןיaֵאkָיֵלְו.חַלnֶַהםָיְלליִטָיאָיְדֶהaְיֵנzָאָלcְִמ,הָקיִחLְיֵדְילַעְותBרָהְנרָאdaִLְָליֵקBמףֵסBי
רָאaִLְהָקיִחLְיpֵַהְמאָלןָנaַָרְלcִ.חַלnֶַהםָיְלCיִלBיהָעLָלhekַָא,הָרָזהָדBבֲעֵמNeֲעiַהַמ,ַחeרָלהֶרBזְו]קֵחLB[)רֵרָפְמ(ז"עeaַהְלתיֵלcְןָנaַָרְל
יאַהְלCיִרְטְציִאcְִמe.הָטBסkְןָקְדָבְלאlֶָאהLֶֹמןיkַeְֵתִנאG,'םִיnַַהיֵנtְלַערֶזiִַו'רֵמBאאeהיֵרֲה,הָיָאְרםMִָמ,Bלeרְמָא,םָתָהיֵנָתָקcְ,תBרָהְנ
ַחeרָלהֶרBזְורֵרָפְמןָנaַָרְלcִ,רַמBלLֵיְו.רָהpַָהתBדְילַעBתBאםיִכיִלBמםִיnַַהLֶיִפְלאָמְעַטְו,תBרָהְנרָאaִLְהָקיִחLְיpֵַהְמאָלcְלָלkְִמאָמְעַט

aְקָמBםLֶַגְמןיֵאcֵםָתָהןַניִרְמָאןֵכְו)ב(.םיִחָמְצל:
יaִַר

nqkzyairiz

ôø÷é'äîùêîùðäç'
M©IFv¥`aF,xFv¥g©W¤B̈l̈d

l§r¦ixn¦w§l̈he§ẍvE©̀p§W¥i
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :חכ

רַחַאְלeאpBַמְזיֵנְפִלץֵמָח,רֵמBאןBעְמLִיaִַר
pBַמְזzBC,םeלkְאaְGויָלָערֵבBעBניֵאpBַמְז
רeסָאLֶהָעMִָמe.ואָלְבeתֵרָכaְויָלָערֵבBע
aַסָאהָליִכֲאeרaַַתְלןאָתֲא.הָאָנֲהpַָקאnָא.
CַאיֵהEְמְצַעלַעdַמzְ,רֵמBאיִליִלbְַהיֵסBי'ר)א
לֵכBאְלןִיpִַמe.הָעְבLִלkָהָאָנֲהaַרeסָאץֵמָח
אaְGרֵבBעאeהLֶהָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמץֵמָח
.'ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG')ארַמֱאLֶpֶ,הNֲֶעַת
cִַריֵרְבaִהְייeלרַמָא.הָדBר'LִעְמBיִכְו,ן
לַכאֹתאG'רַמֱאֶנרָבkְאGֲהַו,ןkֵרַמBלרLְָפֶא
.'תvBַמויָלָעלַכאzֹםיִמָיתַעְבLִ,ץֵמָחויָלָע
.'ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG'ל"תהַמ,ןkֵםִא
aְLָהָעLֶiֶLְנBaְקeכֱאםBַמלvֶָי,הLְנBaְלַב
zֹץֵמָחלַכא;eְבLָהָעLֶניֵאBaְקeכֱאםBל
'רְדט"מ.ץֵמָחלַכאzֹלַבBaְניֵא,הvַָמ
לֵכָאֵיאG')ב,יִביִתkְיֵאָרְקאָתָלzְ.הָדeהְי
אG')א,'eלֵכאֹתאGתֶצֶמְחַמלָכְו')ג,'ץֵמָח
רַחַאְלדַחְו,pBַמְזיֵנְפִלדַח;'ץֵמָחויָלָעלַכאֹת
BCתְלדַח,ןBעְמLִיaִַרְו.pBַמְזBCתְלדַחְו,pBַמְז
,אָיְנַתְדִכְל)בdיֵליֵעaִָמ'תֶצֶמְחַמלָכְו';pBַמְז
תַמֲחֵמ,ויָלֵאֵמץnֵַחְתLֶpִאlֶָאיִלןיֵאב)א(
cִָמרֵחַארָבpַןִי,zַמְלeלדBרַמ'kָתֶצֶמְחַמל
Gלֵכאֹתאe';'Gיִמ'ץֵמָחלֵכָאֵיאaָיֵליֵעd
ןִיpִַמ,רֵמBאיִליִלbְַהיֵסBייaִַר,אָיְנַתְדִכְל)ג
םBיאlֶָאגֵהBנBצneיִחןיֵאLֶםִיַרְצִמחַסֶפְל
Cיִמְסe,'ץֵמָחלֵכָאֵיאG'רַמBלדeמְלzַ,דָחֶא
תַמֲחֵמהָדeהְייaִַרְו.'םיִאְצBיםzֶַאםiBַה')דdיֵל
cָיֵלאָנְמרֵחַארָבd.ִמcְַאtְיֵקdאָנָמֲחַרaְִלLBן
יִא,dיֵלאָנְמיִליִלbְַהיֵסBייaִַרcְ.'תֶצֶמְחַמ'
aִָמאָמיֵאתיֵעcִיִמְסCיֵלd'ַהiBיִא,'םaָתיֵע
ןִיpִַמe,רַמרַמָא.Lיֵרָדאָלןיִכeמְס)דאָמיֵא
אeהLֶהָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמץֵמָחלֵכBאְל
ויָלָעלַכאֹתאG'רַמֱאLֶpֶ,הNֲֶעַתאaְGרֵבBע
,ןBעְמLִ'רBלרַמָא.הָדeהְייaִַריֵרְבcִ.'ץֵמָח
אG'רַמֱאֶנרָבkְאGֲהַו,ןkֵרַמBלרLְָפֶאיִכְו
ויָלָעלַכאzֹםיִמָיתַעְבLִ,ץֵמָחויָלָעלַכאֹת
יaִַרdיֵלרַמָאָקריLַtִ,הָדeהְייaִַרְו.'תvBַמ
LִעְמBַרְו.ןaִהְייeָלרַמָאהָדC,הַהeעְבָקְלאB
'רְו.אָתֲאַדאeההfֶַהןַמleaַfְיִפֲאהָבBח
LִעְמBעְבָקְלןBחBיֵלאָנְמהָבd.יֵלאָקְפָנd
dיֵליֵעaָיִמ)ה,הָדeהְי'רְו.'eלְכאzֹבֶרֶעaָ'ִמ)ה
zָCְעַדאָקְלָס.הָקBחְרCֶרֶדaְהָיָהLְֶואֵמָטְל
רBרָמeהvַָמ,לַכאֹיאGחַסtֶַבeליִאBה,אָניֵמָא
,ןBעְמLִ'רְו.ןָלעַמLְַמאָק,לBכיֵנאָליnֵַנ
,אָרְקCיִרְטְציִאאָלהָקBחְרCֶרֶדaְהָיָהLְֶואֵמָט
cְולֵרָעֵמעַרָגאָל(eרָכֵנןֶב,cִלֵרָעלָכְו')זביִתְכGלַכאֹיאaB',ו(aBהeניֵאאB
.יאַהaְביִתְכeיאַהaְביִתkְ,הָדeהְייaִַרְו.רBרָמְבeהvַָמaְאeהלֵכBאלָבֲא,לֵכBא
,ןBעְמLִיaִַריִאְו;יִרְכָנְדleיִפֲארַמָאָקאָמָתְסץֵמָח,הָדeהְייaִַריִא.ןיִתיִנְתַמיpִַמ
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eִמMָהָעLֶסָאeרaַניְיַה.הָליִכֲאeִמMֵLLָעBתeהָלְעַמְל,cַיֵנְפִלןָרָמֲא
אָרָמLaַbְֵרָפְמִדd,kְָלרַמָאָקהָדeהְייaִַראָתlְיִמאָהְו.ואָלpBaְַמְז
דֵעnBַהBCתleaְיִפֲאe'.cַכְוEְמְצַעלַעdַמzְ:אnַָקאpַָתְלןאָתֲא
.'ויָלָעלַכאֹתאG':יִרְסָאְדיֵנָהַאdַמְתַמאָקְו,הָאָנֲהaַרezָמcְרַמָאָק

תBעLָשMִֵמeניְיַהcְ,הָטיִחLְתַעMְִמ
eהָלְעַמְל,LֶַחnָנהBיִכָה:ביִרֲעַהְלהָט
ץnֵַחְתLֶpִאlֶָאיִלןיֵא,'ץֵמָח'ןַניִסְרָג
אLֶH.םִיַרְצִמחַסֶפְלןִיpִַמ:ויָלֵאֵמ
:דָחֶאםBיאlֶָאץֵמָחרqeיִאeaBגֲהָנ
dיֵלCיִמְסe'ץֵמָחלֵכָאֵיאG'ל"ת
ץֵמָחלֵכָאֵיאG']א.'םיִאְצBיםzֶַאםiBַה'
אָלןיִכeמְסאָמיֵאתיֵעaָיִאְו:'םiBַה
הָרzBהֵנLְִמaְאlֶָא,הָדeהְייaִַר.Lיֵרָד
אnַָקקֶרֶפdaְיֵלןַניִעְמLָיִכָהְו,דeחְל
יaִַרdcְיֵלתיֵלkָCְלִה,))ז.דףcַ(תBמָביִד
יאַה.הָבBחBעְבָקְל:יִליִלbְַהיֵסBי
'Lִב(םיִמָיתַעְב(zֹלְכאeַמvBואָל'ת
תַליִכֲאתַוְצִמְלץֵמָחרqeיִאיweLֵַאְל
הvַָמתַליִכֲאיweLֵַאְלאlֶָא,אָתֲאהvַָמ
הvַָמ'ַליִכֲאַעaBְקִל,ץֵמָחתַרָהְזַאְל
רָהְזeמאeהLֶןַמְזלkָ,תBרBדְלהָבBח
.חַסtֶןיֵאLֶןַמְזleaִיִפֲאַוץֵמָחֶהלַע
cְאָלzֵַמלַע'אָמיvBתeרְמBםיִר
חַסtֶאkָיִאיִא,)חביִתe'kְהeלְכאֹי
:אָלאָליִאְו,הvַָמתַליִכֲאaַביiַַחיִמ
'aָבֶרֶעzֹלְכאeַמvBַיאָרְק.'תzִהָרי
םיִרBרְמeתvBַמלַע'ביִתkְאָהcְ,אeה
CֶרֶדaְהָיָהLְֶואֵמָטְל:'eהeלְכאֹי
הBNֶעBניֵאLֶיtִלַעףַאLֶ.הָקBחְר
tֶַח,חַסiָביaַַמתַליִכֲאvָכיֵנאָל:הBל.
Gַחְתִנאiֵלֵרָע:בי.Lֶnֵתeתַמֲחֵמויָחֶא
eרkְַנְתLֶpִדLenְָמ.רָכֵנןaֶ:הָליִמ
לָכְלאGְו,)טםִיַמLֶaַMָויִבָאְלויNֲָעַמ
,רָכֵנןֶבeלֵרָע.יאַהaְביִתkְ:הָרzBַה
eְואֵמָטביִתְכLֶהָיָהaְֶרֶדCחְרBהָק
cְכיֵלBַמלvBלַעףַאְו,תbַבcְףיֵלָייֵצָמ
BעְבָקְלאLָיwֵיֶהCיִרְטְציִאkָCְלִה,dיpֵיִמ
ןBגkְ,אָבeטיֵניִרֲחַאיֵאָרwְִמe.הָבBח
'LִַמםיִמָיתַעְבvBתzֹלֵכאe'י(eגְכBן
אָל,)כ'םיִמiַָהתַעְבLִתֵאלֵכָאֵיתvBַמ'
ואָלeהְנַהcְ,הָבBחתeעיִבְקdיֵלאָקְפָנ
אGְו'לֵכָאֵיתvBַמ'אlֶָא,eהְניִנהָבBח
אLֶHְוץֵמָחֵמאLֶHןfBיִלהָצָרםִאְו,ץֵמָח
אָהcְ,עַדֵתְו.BדָיaְתLeְרָה,הnַvִָמ
aְכelְהekְתֵא'ביִתLִַהתַעְבiָב'םיִמ[,
,ןLBאִרָההָלְיַלאlֶָאBניֵאהvַָמתַבBחְו
kִןַניִפְלָיְדaְקֶרֶפaָהַהֵמלָבֲא.)לאָרְתeא
,ןLBאִרָההָלְיַלתַבBחןָלאָקְפָנאָרְק
ביִתְכִדְכe,חַסtֶיbַaֵאLָיwֵיֶהְלביִתְכcִִמ
הָלְיַלחַסtֶיkִ,'תvBַמויָלָעלַכאzֹ')מ
ןַמְזaִאLֶHאLָיwֵיֶהףַא,ןLBאִרָה
tֶאִרהָלְיַלְלחַסLBיֶהיִנֲהַאְו;הָנwֵיLָא
'ויָלָע'יִנֲהַאְו,הfֶַהןַמaַfְהָבBחBעְבָקְל
אLָיwֵיֶהְדהָבBחתַעיִבְקcִאָרְמיֵמְל
:ןLBאִרָההָלְיַלְלאlֶָאהָעְבLִלָכְלואָל
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ויָלָערֵבBעBניֵאpBַמְזרַחַאְלpBeַמְזיֵנְפִלץֵמָחרֵמBאןBעְמLִיaִַר
aְGאkְלeהֶאְרִנ.ם,cִַרְלaִיLִעְמBעןיֵאְדיִהְנ,ןBויָלָערֵבaְואָל

cְַמְזיֵנְפִלץֵמָחpB,מBההֶדeאcְסָאeרaִַמהָליִכֲאMֵLLָעBתeהָלְעַמְל.
םִעהָרBהְטהָמeרzְןיִפְרNBןיֵא,).דיףcַליֵעְל(ק"פaְןַניִרְמָאcְִמ
ןיִפְרcָdNBַבְלאָהעַמLְַמ,)נהָאֵמhְַה
aְLֵL;מיִאְוezֶכֱאֶלתֶרBֶלְכאֹי,לpָדַעה
רeסָאLֶהָעMִָמ,רַמָאָקcְ,דBעְו.הָלְיlַַה
aַסָאהָליִכֲאeרaַק"תְלןאָתֲאהָאָנֲה,
הָליִכֲאaַרeסָאןBעְמLִיaִַרְלcִלָלkְִמ
eניְיַהcְ,הָאָנֲהaַרeסָאBניֵאLֶפ"עא
dיֵלאָקְפָנcְ,הֶאְרִנְו.LֵLרַחַא
עַמLְַמe,)סקַלָח'Cַא'ֵמe'eתיzַLְaִ'ִמ
'zַLְaִתיe'LֶHאkְֶרֶדCהָאָנֲה,cְניְיַהe
BליLְִבzַתַחBzַקיqִַהְללָבֲא,הָליִכֲא
הnָָל,ת"אְו.ןBעְמLִיaִַרְלרezָמ
NBןיִפְרaְLֵLַרְלaִיLִעְמBַי,ןqִֶקיpe
.BליLְִבzַתַחzַטַעְמטַעְמהָלְיlַַהדַע
יaִַרְלןֵכְו.peֶלְכאֹיאLֶnָןַניִרְזָגcְ,ל"יְו
תַחBzַקיqִַהְלץֵמָחיֵרcְLָ,יִליִלbְַהיֵסBי
zְַבLִליB,ניְיַהeַהkֹלaְטַעְמלָבֲא;דַחַי
תיִאאָמָתqְִמpe.cְֶלְכאֹיאLֶnָ,אGטַעְמ
:'eכְוןיִקְדaBרNָָעהָעaְָרַאְלרBאdיֵל

לַכאֹתאG'רַמBלדeמְלzַהַמןkֵםִא
הֶאְרִנְו.קeחcָןlָLBַה.'ויָלָע

רָבkְאGֲהַו,eLBריtֵיִכָהcְא"Lְaַָרְל
אeהַהְו,'תvBַמויָלָעלַכאzֹ'רַמֱאֶנ
יִכָה,יֵאָקחַסtֶתַליִכֲאַאכ"ע'ויָלָע'
יnֵַניֵאָק'ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG'יnֵַנ
יאnַַא,הLֶָקְו.חַסtֶתַליִכֲאתַעMְַא
יֵתיzֵאָכיֵהֵמ,יִכָהְלאָרְקCיִרְטְציִא
Lֶiְאֵהaְלַבzֹץֵמָחלַכאaְד"י,cְאָה
kelְהeַקְלןַניִכְרְצַמיֵאָרְקnַָאןlִיaָא

:ןBעְמLִיaִַרְד

)עהiִָקְזִחְלe,ת"אְו.pBַמְזיֵנְפִלדַחְו

,pBַמְזיֵנְפִלהָאָנֲהרqeיִאןָלָנְמ
cְיֵלkֶָאאlָדַחא'Gהַהְו,'לֵכָאֵיאeא
רֵמBאְו.pBַמְזBCתְלןַניִמְקBמאָרָבqְִמ
עַמLְַמיֵאָרְקeהְנַהֵמדַחcְןָויkֵ,י"ִר

:םֶהיֵניaֵקlֵַחְנאG,הָאָנֲהרqeיִא

,א"ָביִרLֵריtֵ.רֵחַארָבcָתַמֲחֵמ
ואָלcְרֵחַארָבcָתַמֲחֵמ

ץֵמָחיֵרwְיִמרBאNְיֵדְילַעB,cְניִמ
קֶרֶפaְחַכBמְדkִ,ויָלֵאֵמץnֵַחְתMֶpִִמיֵפְט
kַָהלnְחָנBחָנְמ(תBֶא.):בנתlָאkְגBן
LֶpִַחְתnֵיֵדְילַעץLִןִיַייֵרְמ,LֶnְיַיaְLִןי
ץֶרֶאaְןיBNִערLֲֶאkַ,רpeַתaְםיִרָמMְַה
,)פןִיַיaְהlBLָיLֶpִהqָיִעְלד"לְו.זַנLְkְַא

cְתיֵלaָיdkֵָיְותֵרLaָdואָל:

eלְכאzֹבֶרֶעaָ'ִמdָלאָקְפָנCָדיִאְו
'ֶפְבcִ,י"ִרְלdַמיzֵ.'תvBַמ

ןַמaַfְןָלאָקְפָנ):זלףcַ(ןיceLִִקְדאnַָק
,הvַָמיbַaֵביִתְכcִ'םֶכיֵתBבnBLְ'ִמהfֶַה
בַרְל,dַמיzֵדBעְו.דַחkְאָלecְניְיַהְו
יֵהְליdaְLִיֵלתיִאcְ,בֹקֲעַירaַאָחַא
ןַמaַfְהvַָמ).כקןnַָקְל(םיִחָסtְיֵבְרַע
יֵאָרְקeהelְכְלםָתָהLיֵרָדְו,ןָנaַָרcְהfֶַה

cְאָלkְַהלָכzַpָצםיִא(:
'kָלֵרָעלGלַכאֹיאaB'לָכ'ְוaֶרָכֵנן

GלַכאֹיאaB'aBהeניֵאאB
.רBרָמeהvַָמaְאeהלֵכBאלָבֲאלֵכBא
zֵַמיd,bַaֵיaֶרָכֵנן,Lֶהeמאeרָמ,
,חַסaַtֶרeסָאcְג"עאהvַָמליֵכָאיֵצָמcְןָלעַמLְַמָקיִאְו.הָרaַzBתBרeמֲאָהתBְצִמלָכaְביiַָחאָהcְ,הvַָמלBכֱאֶלביiַָחLֶאָטיtְLִ,אָרְקCיִרְטְציִאיאnַַא
ליֵכָאאָלcְבbַלַעףַאcְ,הָבzְLeהNָָעְורָמeמהָיָהkְLֶחַסtֶַהטַחLְִנְדאָכיֵהְלCיִרְטְציִאcְ,ל"יְו.aָdתיִאהeMָדְקהvַָמheַאcְ,אָטיtְLִיnֵַנאָה

aַtֶחַס,cְֶאלָכֱאֶנןיֵאlָנְמִלאeִמ,)קוָיkָקָמלBַחםiָכֱאֶלביBַמלvָהeרָמBרר(:

הָוLָהָריֵזְגaִחַסtִֶמהָמeרzְףיֵלָי)םLְָו.עתBמָבְי(לֵרָעֶהְבcִ,הָמeרְתaִיnֵַנלeסeLBtָריֵפְלe.הָליִמתַמֲחֵמויָחֶאeתLֶnֵ,סֵרְטְנweַהLֵריtֵ.לֵרָע
cְ'תBLְָובNָיִמְדאָהְו.'ריִכaַםָתָהןָלאָיְע)cַהַמןָטָקלֵרָע).אעףeסְלeכBLֶןֶמLֶלzְרeהָלְרָע,הָמLֶHאaִַמְזpָdtBאתֶלֶסBGֵי.אLַחְלlֵק
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