
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְאלםיִחָס.

רָניcִדBעףיִסBמא,ןַנְתcִ)א,קיֵרָפeהֶוְלַמיֵתָאְו
eפBַהתֶאהֶדpְֵאָהםיִסָכle;kִיtְיִגיִל,cְַזaֵןי
אeהַעֵרְפַמְלרַמָאיaַiֵַא.הֶוְלַמLיcֵַקְוהֶוְלַמ
יאbַlַיִא,dיֵעְרtַאָלְוdיֵנְמִזאָטְמcִןָויkֵ,הֶבBג
הָוֲהdיֵתLeְרaִאָרwָיִעֵמcְַעֵרְפַמְלאָתlְיִמ
רַמָאאָבָרְו.ןיaֵַזריLַtְִוLיcְִקַאריLַtְִו,יֵאָק
dיֵלeוֲהleיִאcְןָויkֵ,)בהֶבBגאeהאaַָהְלeןאkִָמ
אLְzַָהcְחַכLְzְיִא,יֵזeזdaְיֵלקיlֵַסְמהָוֲהיֵזeז
רaַיֵמָררַמָאָהְו)ג,יִכָהאָבָררַמָאיִמe.יֵנָקאָק
,תeיָרֲחַאaְןBעְמLְִלהֶדNָרַכLֶnָןֵבeאְרב,אָמָח
eויָלָעןָפָקְזaְהָוְלִמ,eאְרתֵמeאָתֲאַו,ןֵבaַלַע
אָתֲאַו,ןBעְמMִִמdיֵלףיֵרָטְוןֵבeאְרcִבBח
LִעְמBןeַפiְיֵסיdaְזeיֵז,cִהאָניeאcְתָאeaְיֵנ
יֵלְטְלhִַמןַנֲא,ןBעְמLְִלdיֵליִרְמָאְוןֵבeאְר
LְבֲאקַבeןbַaָC,eִמhַחלַעַבְליֵמְתַיְדיֵלְטְלBִמאָלבLְzְַעaְיִא,אָבָררַמָאְו.יִד
tִיwֵַחLִעְמBְגַמ,ןaֵהְליeרַדֲהַואָעְרַאbָָליֵבdיִמpַהיְיe;ד(cְתְיג,ןָמְחַנבַררַמָאBםיִמ
LֶbָבeעַקְרַקaְחBםֶהיִבֲאתַב,aַחלַעBחבBגְורֵזBאהֶבBָתdתַרְמָאיִא.ןֶהֵמ
aִLְהַעֵרְפַמְלאָמָלeגאBטְמַא,הֶבeחיִכָהְלBגְורֵזBאהֶבBָתdןֶהֵמ,cִןאַמְכ
cִבְגeַחֵמiִםיcַבֲאeהBןcֶָא;יֵמlִָמתַרְמָאיִאאkָןאeַהְלaָהאeגאBַא,הֶבnַחיאBרֵז
יִמיֵסְכִניֵמְתַייֵנָקleיִאְו,יֵמcָיֵסְכִניֵמְתַיןיֵבָזcְןאַמkְיֵוָהאָה,ןֶהֵמdָתBאהֶבBגְו
אָנְדaְַעLְzִַמְדיִכיֵהיe,kִהְלרַמָאcְ,םָתָהיֵנאLָ.בBחלַעַבְליִדaְְעLְzִַמאָק
יaִַר,אָיְנַתcְ)ה.ןָתָניaִַרcְִמ,ןBכeבֲאcַבBחלַעַבְליnֵַנאָנְדaְַעLְzִַמ,ןBכeבֲאַלdיֵל
ןיִנְתBנְוהfִֶמןיִאיִצB,LֶnBריֵבֲחBaַריֵבֲחַו,הֶנָמBריֵבֲחaַהBLֶנְלןִיpִַמד,רֵמBאןָתָנ
רַחַא,BצֵמֲחלַעלֵאָרNְִיתֶאהָוְלִהLֶיִרְכָנ,ןַנB'.zְלםLַָארLֲֶאַלןַתָנְו')אל"ת,הֶזָל
רezָמיִכָהְלeטְמַא,הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלאָמָלaִLְתַרְמָאיִא.הָאָנֲהaַרezָמחַסtֶַה
aֶַא;הָאָנֲהlִָמתַרְמָאיִאאkָןאeַהְלaָהאeגאBַא,הֶבnַמיאezָרaַהָאָנֲה,aְִרLeאָת
לֵאָרNְִי.יֵאpַָתkְאָמיֵל.BלְצֶאBניִהְרִהkְLֶ,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה.יֵאָקהָוֲהלֵאָרNְִיְד
LֶצֵמֲחלַעיִרְכָנְלהָוְלִהB,ַהרַחַאְלtֶניֵאחַסBעBִמ.רֵבMeַרםaִרְמָאריִאֵמיe,
ןאkִָמרַבָסרַמe,הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלרַבָסרַמcְ,יִגְלtַיִמָקאָהaְואָליאַמ.רֵבBע
eַהְלaָהאeגאBְסִתְו.הֶבaְיִרְכָנלָבֲא,אָפיֵסאָמיֵא,אָרLִֶיְלהָוְלִהNְלַעלֵאָר
רַמָאcְןאַמְל,dיֵליֵעaָיִמאָכtְיִאאָהְו.רֵבBעלkַֹהיֵרְבcִחַסtֶַהרַחַאְל,Bצֵמֲח
.רֵבBעBניֵאאָכָהרֵבBעםָתָהרַמָאcְןאַמְל,רֵבBעאָכָהרֵבBעBניֵאםָתָה

אlֶָא

cֵLְקֶהeרְמאֹיאLֶHיֵדkְ,טָעeמרָבָדcֵLaְְקֶהַהןִמ.קיֵרָפeהֶוְלַמיֵתָאְו
,)וםיִמBתְיַהםLeקֶרֶפaְןיִכָרֲעaַןַנְתִדB.kְבBחהֶבBגְו,ןBיְדtִאaְGאֵצBי
לַעהֶזהֶוְלַמףיִסBמ,הֶנָמהָאֵמBבBחהָיָהְוהֶנָמםיִעLְִתLaְיcְִקִה
ןָלְטBנְוהֶזרָניִדcֵLaְְקֶהדiִַמeלlַָהםיִסָכpְַהתֶאהֶדBפe,רָניBcִתָאָוְלַה
aְחBבB.רָניִדְוcְֵרָפְמ,ביֵהָיLאָמְעַט
אaְGאֵצBיcֵLְקֶהeרְמאֹיאLֶH,םָתָה
tִיְדBלַעףַאְו.ןbַבcְאָבָררַמָא)kְתeaBת
cְַקֶה,):טנףcֵLְוץֵמָחLִרְחיeןיִעיִקְפַמר
ףbeַהתeMַדְקאָקְוcַ;)זדaeְעיLִיֵדיִמ
הָמֵהBaְאתBמָנBקןBגkְ,אָבָררַמָאָק
יkִ,תnֵַהלַעeסְריLֶtֵדֶגBaֶא,ןaְָרָקְל
אָלְטְציִאיbַaֵ):וסףcַ(תBמָביִדאיִהַה
הָוֲהcַ,אָנָתיnִַאיֵמְתַיedַסְריָפcְאָתָליֵמְד
אָבָררַמָאcְ,הMִָאָהתeaַתְכִלאָדaְְעLְzִַמ
אָלםיִמcָתeMַדְקלָבֲא,אָנָתיִמאיֵיְנַק
.הֶוְלַמLיcְִקַאcְיִגיִלtְיkִ:ןַניִרְמָא
aְתBCַהfְַהתֶאןַמwְַמַהעַקְרLeְעaָד
,עַקְרwַַהאlֶָאבBחַהתֶאLיcְִקִהאGְו,Bל
,הֶזBעָרtְאGְוןַמfְַהַעיbִִהkְLֶאLְzַָהְו
aBרֵזBח,הֶוHַהןִמdָתaBְגִלאaָאeהְו
dיֵלהָוֲהleיִאcְןָויcֵL:kְֵקֶהַהןִמ
קlֵַסְמהָוֲה,ןַמfְַהםBיaְהֶוHַל.יֵזeז
חַכLְzְיִא,יֵזeזaְעַקְרwַַהןִמהֶוְלnַַלdיֵל
LֶHַההָיָהאwַנָקעַקְרeליBֶא,ןיִיַדֲעlָא
איִהBבBחdaְָתBאהֶבBגאeהkְLֶויLְָכַע
הpֶָלhְִיאLֶnָ.תeיָרֲחַאB:aְלתיֵנְקִנ
aַחלַעBבcִאְרeִמןֵבMִעְמBןaִLְחליִבBב
LֶMְִעיaְָדdלBאְרeןֵב,LֶiְLַlֵלםBאְרeןֵב
םיִסָכְנBלeיָהאGְו,ןBעְמLְִלויָתBעְמהֶז
ןָפָקְזe:הֶזתeיָרֲחַארַבcְלַעדBע
ןBעְמLְִלתBעָמeיָהאLֶH.הֶוְלִמaְויָלָע
LֶtָלַעקַסNָזהֶדB,אְרִלבַתָכְוeןֵבLְרַט
תֵמe:ןֶהיֵלֲעBלויָסָכְנדaְֵעיLְִוןֶהיֵלֲע
BבBחלַעaַאָבe,רֵכnBַה.ןֵבeאְר
ןַתָנאGןיִיַדֲעַו,ןBעְמMִִמdָפְרBטְו
LִעְמBַהןnָעBאְרִלתeְוןֵבGתיִלאBויָמ,
eַפiְיֵסיdLִעְמBחלַעַבְלןBבcִאְרeןֵב
aְאBעָמןָתBת:cִהאָניeג"עא.א
cַבֲאeהBַקןaֵיֵלֲעליdיָרֲחַאeהָריִכְמת
אֹבָלןֵבeאְריֵנaְןיִלBכְייִכָהleיִפֲא,Bז
קַבLְיֵלְטְלhִַמןַנֲא,רַמBלְוןBעְמLִלַע
אlֶָאויָלָעביiַָחָתיִיָהאbַaָC,Gןeבֲא
בBחלַעaַַלןָנzְיִלEְלהָיָהאGְו,תBעָמ
dָתBאהֶבbBבBחלַעaַןַניִרְמָאְדאeהםיִמBתְילLֶעַקְרַקcְ,בBחלַעַבְלםיִמָכֲחםeדaְְעיLִאGיֵמְתַיְדיֵלְטְלhִַמE,cְְתָריִכְמתeיָרֲחַאליִבaִLְןָבkְַעְלאGְו
aְחBִמ,ןֶהיִבֲאתַבMeםcְַחֵמiִלָחםיLְִעיaeעָמלַעלָבֲא,ןֶהיֵלֲעאָדBתLֶHיָהאeaְליֵיָחאָלןִיַעLְִעיaeדBַחֵמiִןֶהיֵלֲעםי,eְכLֶןֵהaְןיֵאןִיַעkָןאGהֶו,
eַהיֵלֲעַבְלnָעBתcְניְיַהeתְיBםיִמGהֶזהָוְלִהאkְלeאָבָררַמָאְו:ם.bָיִא:ןַניִסְרtִיwֵהֶז.ַחLִעְמBעְטִי,ןBעָמיִלןיֵאםֶהָלרַמאֹיְוןBרְפִלתBֶאםֶכָלַעlָא
,אָעְרַאאָהeהְליaְֵגַאיkִאLְzַָהcְ;ויָלָעןֶהיִבֲאלLֶwִaֵהָריִכְמתeיָרֲחַאליִבaִLְםֶהֵמdָתBאהֶבBגְורֵזBחְו,םָתBבBחaְםֶהָלdָנְתBנְו,יִלLֶיעַקְרַק
עַקְרַקלֵטpBַה,ןַניִרְמָאאָמְלַא.ןֶהֵמdָתBאהֶבBגְורֵזBחןֶהיִבֲאלLֶרֵחַא.בBחלַעaַ:עַקְרַקאlֶָאdיbַaֵקיֵבcִLְאeהיֵלְטְלhִַמואָלcְאָתlְיִמיאbַlַיִא
aְחBבB,אֵמBָתdLָהָעLֶpָלןַתBַהnָעBלתיֵנְקִנתB:יִאןַניִרְמָא.ב"אאbַlַיִמיאlְַעֵרְפַמְלאָתLֶנְקהָתְיָהeהֶזעַקְרַקןֶהיִבֲאַלהָיLֶbָבeaְחBןֶהיִבֲאב,
BבBחaְעַקְרַקהֶבbBַהלkָ.תַרְמָאיִאאlֶָא:יֵמcָןBהeבֲאcַםיiִַחֵמdָליֵבָגcְןאַמְכcִ,ןֶהֵמdָתBאהֶבBגְורֵזBחןֶהיִבֲאלLֶרֵחַאח"עביִכָהםMeִמ
,ןֶהLֶlָתBעָמaְעַקְרַקםיִמBתְיeנLֶwָיִמkְאlֶָאהֶזרָבָדאֵהְיאG,ןֶהֵמdָתBאהֶבBגְורֵזBחרֵחַאבBחלַעaַיאnַַא,CָליֵאְוהיiִָבbְִמאlֶָאBלהָיeנְקdָניֵא
םָלBעְל.ןָתָניaִַרcְִמןBכeבֲאcַבBחלַעַבְליnֵַנאָנְדaְַעLְzִַמןBכeבֲאַלאָנְדaְַעLְzִַמְדיִכיֵהיekִהְלרַמָאcְםָתָהיֵנאLָ:בBחלַעַבְלאָדaְְעLְzִַמהָוֲהיִמ
םֶתאaָיִמַחkִֹמ,םיִמBתְיַלבBחלַעaַןֶהָלרַמָאcְםMeִמ,ןֶהֵמdָתBאהֶבBגְורֵזBחבBחלַעaַאָמְלָעaְןָמְחַנבַררַמָאcְיאַמe,הֶבBגאeהאaַָהְלeןאkִָמ
eזעַקְרַקםֶתיִבְגB,ִמkַֹחLְִעיaeדLִֶמְדיִכיֵהיִכְו,ןֶכיִבֲאלLְzְַעaְבֲאַלאָדeכBזעַקְרַקןBLֶלGהֶוLֶlִָמ,םֶכיִבֲאֵמהָוLְzְַעaְַנאָדnֵיִדיִדְלי,Lֶהֶוְלַמיִתיִיָה
Lֶחְמַהְו,ןֶכיִבֲאלeiָלבBkְלeְמםLeְעaִָמיִלדcְַרaְִלִה,ןָתָניkָCםַדָקLְִעיaeלֶצֵא'יִפֲאָהיֶלָעיִדGהֶוLֶהָתְיָהaְִרLeתB.ְוLִעְמBַנןnֵהְלרַמָאיeיֵנְבִל
,הָריִכnְַהתeיָרֲחַאתַמֲחֵמיִלְצֶאהֶוGהָיָהLֶןֶכיִבֲאַחkִֹמ,יִמְצַעְלםbַןיִדaְָעLeְמeיָה,BבBחליִבaִLְםֶכיִבֲאַלןיִדaְָעLeְמייַסָכְניֵוֲהַדיִכיֵהיkִ,ןֵבeאְר
רLֲֶאַל.'BלםLַָארLֲֶאַל':יִמְצַעלֶצֵאָהיֶלָעיִדaeְעיLִלָח,םיiִַחֵמםֶכיִבֲאַלהָיeנְקהָתְיָהאLֶHפ"עאkָCְלִה,רֵחַאיlִהַמיִנֲאיlִהַמcְ,ןָתָנ'רcְִמ
אaְLֶHאLְzַָהד"סק.'eכהָוְלִהLֶיִרְכָנןַנzְ:ןֶרֶקהֶז'םLָָא',ןַניִרְמָא)חאnַָקאָבָבLֶlB.aְןֶרwֶַהרLֲֶאַל,'BלםLַָארLֲֶאַל'אlֶָא,רַמֱאֶנאBGלeהָוְלִה
.BנָתְניִרְכָנלBLֶתיֵבB.aְלְצֶאBניִהְרִהkְLֶ:הֶזץֵמָחֵמהֵבְגeיִתיֵבְלאaֹ,יִנBלtְםBידַעEְלןzֵֶאאGםִאLֶ,םיִוBלרָאBkִLְלBדaְְעיLִאlֶָא,BלBרָסְמ
רַחַאְל:חַסtֶַהםֶדBק.BצֵמֲחלַעיִרְכpַָהתֶאהָוְלִהLֶלֵאָרNְִי:ןLְkBַמהֶנBקבBחלַעַבe,ןLְkBַמתַרdzBיֵלהֵוָהcְםMeִמאָמְעַטְד,אLְzַָהד"סק
יֵרְבcִאָפיֵסאָמיֵא:'eכהֶבBגאeהאaַָהְלeןאkִָמרַבָסק"תcְ,יִגְלtַיִמָקאָהְבB,eניִהְרִהאaְLֶH.ואָליאַמ:nֶpeִמהֶנֱהֶנםִא.רֵבBעBניֵאחַסtֶַה
אLָיֵרaְליֵעְלרַמָאcְןאַמְלe.cִהיְיzְַעַדיֵיֻוLְַאְלאָלְואָהeaְהיְיzְַגeלtְיֵכteַאְלןָלהָוֲהאָכtְיִא,אeהַעֵרְפַמְלeאaַָהְלםMeִמאָמְעַטיִאְו.רֵבBעלkַֹה
:'eכםָתָהרַמָאcְןאַמְלe;יִרְכָנתLeְרdaִיֵלםָקהָאָוְלַהתַעLְִבcְםMeִמ,רֵבBעBניֵארַמיֵמְלdיֵלהָוֲהאָכָה,הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלאָמְלַא,רֵבBע

אlֶָא

aְיָרֲחַאeת.LֶHאaְיָרֲחַאeתtְLִִיְדאָטיzֵיְלןBְרLָיִפֲא,ויleGא
םֵבkְַעְיא"הcַ,ל"מקתeיָרֲחַאaְלָבֲא;הָוְלִמaְויָלָעןָפָקְז

םיiִַחֵמסֵפBתdkְיֵלביLֲִחאָלcְל"מק,)טםיiִַחֵמסֵפBתkְל"הB,cְמְצַעְל
kֵןָויcִויָלָעןָפָקְזaְהָוְלִמ:eַפiְיֵסיdaְזeבְר.יֵזeלַעףַא,טַקְנאָת

tִיLֶpָעָמןַתBרַמיֵמְליֵצָמאָל,ת
:BליzִַתָנםֶכיִבֲאַליzְִביiַַחְתLֶpִתBעnַָה

ןBכeבֲאcַח"בְלאָנְדaְַעLְzִַמ
םִאְו.ןָתָניaִַרcְִמ

zֹרַמא,bַaִֵמיhַַנםיִלְטְלnֵיִכָהאָמיֵני.
CיLַiָעַקְרַקיbַaֵאָקְוַדcְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו
,איִהדaeְעיLִתַבcְ,יִכָהרַמיֵמְל
cְִכLֶַהwַזעַקְרBְמLeְעaֶאְרִלתֶדeןֵב
אָהB,cְדָיaְאיִהleיִאdkְיֵלןַניִבLְָח
ןֵבeאְררֵזBחdָנLְkְִמBאdָרָכְמםִא
יnֵַנתֶדaְֶעLeְמCָכְלd,eָתBאהֶבBגְו
םָביLֲִחַהְלןיֵאםיִלְטְלhִַמלָבֲא;ח"עבְל
kְיִאleםֵהaְאְרדַיeןֵב,kֵןָויLֶיִאle
.ןֶהֵמהֶבbBןיֵאםָנLְkְִמBאםָרָכְמ
eִמkֵָיןאLהְלBַחיִכcַהָכָלֲהkְַרaִןָתָני,
cְיֵאָקאָבָראָהkְיֵתוָוdaִLְְעַמzִיןי(:

אlֶָא
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :אל

BניִהְרִהLֶןBגkְ,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָהאlֶָא
,קָחְצִיר"אcְ)א.קָחְצִייaִַרְדaִיִגְלtַיִמָקְו,Bלְצֶא
רַמֱאLֶpֶ,ןLְkBַמהֶנLֶwBבBחלַעַבְלןִיpִַמא
,ןLְkBַמהֶנBקBניֵאםִא;'הָקָדְצהֶיְהEzְִלe')א
.ןLְkBַמהֶנLֶwBבBחלַעַבְלןאkִָמ.ןִיpִַמהָקָדְצ
אeהלֵאָרiִNְִמלֵאָרNְִייlֵיִמיֵנָה,רַבָסק"ת
לֵאָרNְִילָבֲא,'הָקָדְצהֶיְהEzְִלd'eיaֵאָניֵרָקְד
,רֶמBחָולַק,רַבָסמ"רְו;יֵנָקאָליִרְכpִָמ
לkָאGיִרְכpִָמלֵאָרNְִי,יֵנָקלֵאָרiִNְִמלֵאָרNְִי
Lֶkֵיִרְכָנלָבֲא.ןLִֶיתֶאהָוְלִהNְלַעלֵאָר
םָתָה,רֵבBעלkַֹהיֵרְבcִחַסtֶַהרַחַא,Bצֵמֲח
יִרְכָנ,ןַנzְ.יֵנָקאָללֵאָרiִNְִמיִרְכָניאcַַו
Lִֶי)א(הָוְלִהNְצֵמֲחלַעלֵאָרB,ַהרַחַאtֶחַס
אָה,BלְצֶאBניִהְרִהcְיnֵַניִהְנ.הָאָנֲהaַרezָמ
,אָיLְַקאָל.יֵנָקאָללֵאָרiִNְִמיִרְכָנתַרְמָא
dיֵלרַמָאאָלcְאָה,ויLְָכַעֵמdיֵלרַמָאcְאָהב
אָכיֵהןיdaֵיֵליִנcִLְאָרְמיzֵאָנְמe.ויLְָכַעֵמ
.ויLְָכַעֵמרַמָאאָלְדאָכיֵהןיֵבeויLְָכַעֵמרַמָאְד
cְיִרְכָנ,אָיְנַתLֶןיִהְרִהtַתteִילֶצֵאיִנְרNְלֵאָר,
יאַמ.רֵבBע,EיzְִעbִַהBלרַמָאםִאְו;רֵבBעBניֵא
LְיֵראָנLָאeיאַמLְֶא.אָפיֵסאָנlָואָלאLְעַמ
אָלְדאָכיֵהְלויLְָכַעֵמל"אְדאָכיֵהיֵנאpָd,Lָיִמ
תeנֲחג)ב,ר"ת.pָdיִמעַמLְ.ויLְָכַעֵמdיֵלרַמָא
LִֶילNְלֵאָרeיאַלְמLִֶילNְלֵאָרeפBםיִרְכָניֵלֲע
חַסtֶַהרַחַאםLָאָצְמLֶpִץֵמָח,םLְָלןיִסָנְכִנ
תeנֲח.הָליִכֲאaַרַמBלCיִרָצןיֵאְו,הָאָנֲהaַרeסָא
LֶיִרְכָנלeיאַלְמLֶיִרְכָנלeפBִייֵלֲעNְלֵאָר
רַחַאםLָאָצְמLֶpִץֵמָח,םLְָלןיִאְצBיְוןיִסָנְכִנ
רַמBלCיִרָצןיֵאְו,הָליִכֲאaַרezָמחַסtֶַה
aַץֵמָחד)ג'ינתמ:הָאָנֲהLֶpַָמויָלָעהָלְפtBתֶל,
לֵאיִלְמbַןaֶןBעְמLִןaַָר.רָעBבְמkִאeהיֵרֲה
:ויָרֲחַאtֵNַחְללBכָיבֶלkֶַהןיֵאLֶלkֹ,רֵמBא
.aBִלaְלhֵַבCLֶiְיִרָצְוה,אcְָסִחבַררַמָא'מג
zָאָנ,kַnָיִפֲחהNַַהתkֶבֶל,LְלLָםיִחָפְטה.
,יMִַאבַרְלףֵסBיבַרdcְיֵרaְאָחַאבַרdיֵלרַמָא
הָריִמLְםֶהָלןיֵאםיִפָסkְו)דלֵאeמLְרַמָאְדאָה
BאםיִחָפְטהLָלLְןַניֵעaָיִמ,עַקְרaַwַאlֶָא
ןַניֵעaָאָחיֵרםMeִמאָכָה,dיֵלרַמָא.אָל
LְלLִָמםָתָה,םיִחָפְטהMeיִאםkַqeאָניֵעֵמיֵי
רaַםָרְפַררַמָאז,הnַָכְו.הLָלLְיֵעaָאָלְואeה
tָtִָמאqִאָה'ינתמ:חַפֶט,אָרְכיBלֵכzְרeתַמ
,LֶמBחָוןֶרֶקםLַlְֵמגֵגaְLB,חַסֶפaְץֵמָח
aְדיִזֵמtָטeִמרzַLְלeןיִמeִמcְמג:םיִצֵעיֵמ'
zְאָהח)ה,םָתָהןַנBלֵכzְרeהָמaְLBְמ,גֵגLַlֵם
הֶתMBַהדָחֶאְולֵכBאָהדָחֶאט.LֶמBחָוןֶרֶק

דָחֶאְו

ןאkִָמאָמְלָעיelֵכB,cְניִהְרִהאaְGלָבֲא;BניִהְרִהkְLֶאָפיֵסְואLָיֵר.אlֶָא
eַהְלaָהאeגאBק:הֶבBַמהֶנLְkBן.kַָההָאָוְלַהיֵמְילnַLְkBנָקןeליB,םִאְו
רָכNָרֵמkְLBאGְוםpִָחרֵמkְLBאGויָלָעBניֵאLֶ;ןיִסָנֳאaָביiַָחסַנֱאֶנ
Lֶtְטeןיִרaֶָא,ןיִסָנֳאlָאkelBaְִרLeיֵתdeִבLְתָריִמBעBדֵמ:'eְלEzִהֶיְה

יִא.ביִתkְטBבֲעָהתַבLֲָהaַ.'הָקָדְצ
אָהaְהָקָדְצאkָיִא,ןLְkBַמהֶנBקתַרְמָא
LְהָביִכLֶMָבַכaְNִתָלְמB,LִֶהLְלליִאB
,הֶנBקBניֵאםִאְו;Bליeנwַָהרָבcָהֶז
LֶlBלַע,ןיִיpִַמBזהָבLֲָהaַהָקָדְצ
Lִָילָבֲא:בַכNְִמלֵאָרpָאָליִרְכ.
רַמרַמָאd,cְיֵלֲערַבָעאָלkָCְלִה
לLֶהֶאBרהzַָאלָבֲא).טכףcַליֵעְל(
.'eכְוהָוְלִהLֶיִרְכָנןַנzְ:םיִרֵחֲא
BניִהְרִהaְLֶןַניLַpְֵוליֵעְלאָבָרְלאָנְביִתBאְו
לkַֹהיֵרְבcִאLְzַָהתַרְמָאאָהְו,Bלְצֶא
.אָיLְַקאָל:יֵנָקאָללֵאָרiִNְִמיִרְכָנ
,BלְצֶאBניִהְרִהdkְLֶיֵלרַמָאcְןיִתיִנְתַמ
אֵהְייִנBלtְםBידַעEְלןzֵֶאאGםִא
LֶlְEְכַעֵמLְָלִה,ויkָCיִרְכָנLֶתֶאהָוְלִה
,יִרְכָנתLeְרaִץֵמָחdיֵלםָקלֵאָרNְִי
dיֵלםָקיִרְכpַָהתֶאהָוְלִהLֶלֵאָרNְִיְו
aְִרLeִיתNְלֵאָר.aָרַמָאאָלְדאָתיְיַר
BנָתְנןLְkBַמרָאkִLְאlֶָא,ויLְָכַעֵמdיֵל
BלעַרְפִיאGםִאLֶןַמְזBלעַבָקְוBל
BתBאםLeָיְוBנnַLְkBִמBבBחהaְֶגִי
aְְלִה.םיִמָדkָCaְיִרְכָנLִֶיְלהָוְלִהNְלֵאָר,
cִַהיֵרְבkֹיִפֲאלleאָלtְיֵלעַרd
לָכnֶpe,cְִמתBנָהיֵללֵאָרNְִיְלרeסָא
,הָיָהלֵאָרNְִילLֶחַסtֶַהתBמְי
cְִמkָןאeַהְלaָהאeגאBִמיִאְו;הֶבMeם
cְניִהְרִהB,ִמיִרְכָנiִNְיֵנָקאָללֵאָר.
רַסָאcְןאַמ,יִגיִלtְהָוְלִהLֶלֵאָרNְִיְו
הֶנBקבBחלַעBaַניִהְרִהLֶןָויkֵ,רַבָס
ןאkִָמאָכָהרַמיֵמְלאkָיֵלְו,ןLְkBַמ
eַהְלaָגאBהֶב;eןאַמcְLָרַבָסָקיֵר,
אָלְוהָקָדְצאkָיֵליִרְכpִָמלֵאָרNְִי
leיִפֲאcַ.אָרְמיzֵאָנְמe:ןLְkBַמיֵנָק
kְLֶניִהְרִהBLָןָליֵנאaְֵכַעֵמרַמָאןיLָוי
תtַ.יִנְרteתtַ:ויLְָכַעֵמרַמָאאGְל
bְדBפֲאָההָלeהָיaְַתpeרbָדBלkְןיֵע
zַpeםיִרLֶlָנe.LֶַהzַpeםיִרLֶlָיָהםֶהe
,הָלְעַמְלםֶהיִפe,ןיִלְטְלhַיִמeםיpִַטְק
eְדַמaִַהןיִקיtַתaַcְנָפBת,LֶאןיֵאBןיִפ
aָdֶאlָאtִzִַטְקםיpִאְו.םיBאָחְר
ליֵקLָיִביLֲִחַדיֵדיiְַאcְ,טַקְנאָתlְיִמְד
,חַסֶפaְ.רֵבBעBניֵא:ןLְkBַמdaְיֵל
cְִירַבָסָקNְִמלֵאָרpָיֵנָקאָליִרְכ
םִארַמָאָקויLְָכַעֵמ.Eיzְִעbִַה:ןLְkBַמ
GְלעַרְפֶאאEידַעBםtְלBע:יִנBרֵב.
אLֶnָ,ןַמfְַהַעיbִִהאLֶHיtִלַעףַאְו
kְLֶiַbִַעיGעאָצְמִנְועַרְפִיאBַעֵרְפַמְלרֵב
aְ'יאַמ:'הֶאָרֵילַבLְיֵראָנLָכאe'.יִא
אָקיאַמ,אeהויLְָכַעֵמואָלEיzְִעbִַה
אָטְמיkִיnֵַנEיzְִעbִַהואָלaְ,יpֵַהְמ
:BבBחdaְיֵלליֵקLָעַרtְאָלְוdיֵנְמִז
eיאַלְמLִֶילNְלֵאָר.tַַהןִיַיְותpְִמkָר
aְתBָכd:סָאeרaַהָאָנֲה.cְאָלzָיֵלןַניֵלd
aַtBֶא,ןיִלֲעlָןִמאLְֶוהָיָהיאַלְמלLֶל

םִאְו.עַקְרaַwַאlֶָאהָריִמLְםֶהָלןיֵא:ןBדwָיtִלLֶ.םיִפָסkְ:ויָלָערֵבBעאָצְמִנְודֵעaַnBלbַַהחַקtִָיאaB.LֶnִָלaְלhֵַבCLֶiְיִרָצ'מג:אeהלֵאָרNְִי
Gןָנָתְנאaַwַדְבָאְועַקְרe,tְLִלְצֶאאיִההָעיBַחְוiָבי,cְLBִחרֵמpַָחםiָביaְִפLִִמ:הָעיMeאָחיֵרם.LֶַהkֶחיִרְמבֶלBeַחְמhְטBeמBאיִצB:ִמqִקָמ.אָרְכיBם:
eהיִמ,הָאָנֲהaַרeסָאחַסֶפaְץֵמָחcְ,יִדיִמאָיְוLָהָוֲהאָלcְבbַלַעףַאְו.LֶמBחָוןֶרֶקםLַlְֵמ:ץֵמָחaֶדיִזֵהleיִפֲאַו,הָמeרaַzְגַגLֶMָ.גֵגaְLB'ינתמ
LBגֵגcִרְתeהָמ,cִביִתְכaֵיdיִמֲחַו')וLִתיBיBַלןַתָנְוויָלָעףֵסkַֹהתֶאןֵהwBֶדL'cָאָרָהרָבeיְהִליBקתBֶדL,LֶניֵאBכָיBְללLַlֵלםBַהnָעBֶאתlַָהאtֵריBת,
leיִפֲא,הָמeרaַzְדיִזֵהLֶ.דיִזֵמaְ:ןַניִלְזָאםיִמcָרַתaָואָלkָCְלִה,םLַlְֵמהcִָמיִפְלאlֶָאםLַlְֵמםיִמָדיִפְלואָל,)זןnַָקְלִדkְהָמeרzְןיNֲִעַנןיִמeלzַLְַהְו
Lָגַגaֶץֵמָח,tָטeַהןִמרzַLְלeןיִמ:eִמcְםִא.םיִצֵעיֵמzְרeְמןיֵא,איִההָאֵמְטהָמLַlֵלםBcְםיִצֵעיֵמ,LֶאְרהָתְיָהeיֶהְלהָיqֵקzַתַחzְַבLִליB.ִמMeם
cִרְתeןיֵאדיִזֵמ,הָמaָdחBֶמL,ןיֵאְוzַLְלeַכְלָהיֶמtֲָעַנןיֵאְו,הָרNִןיzְרeהָמ,cְַגaֵחיBֶמL'aִLְהָגָג'kְניֵאדיִזֵמלָבֲא,ביִתBֶאlָאkִLְרָאbַןָלְזaְאָמְלָע
eְמLַlֵעָמםBת,eְוםיִמָדיִפְלGַהיִפְלאnִcָץֵמָחְו,הaְואָלחַסֶפaַרcָםיִמ,cְסָאeרaַיֶהְלףַאְוהָאָנֲהqֵיֵליֵזֲחיֵוֲהאָלקd,יֵדְסְפַאיִדיִמואָלְוd:

דָחֶאְו

,א"ָביִרְלdַמיzֵ.קָחְצִייaִַרְדaִיִגְלtַיִמָקְוBלְצֶאBניִהְרִהLֶע"בהאlֶָא
אָפיֵסְו,יִגְלtַיִמָקקָחְצִייaִַרְדaִכ"עC,cְַהץֵרָתְיCַאיֵהיaַiֵַא

cְיִרְכָניֵנָתָקLִֶיתֶאהָוְלִהNְצֵמֲחלַעלֵאָרB,ַאnַיאcִַהיֵרְבkֹעלBרֵב,
רֵבBעBניֵאיאnַַא,יnֵַנאLָיֵרְו;הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלcִןָויkֵ,הָנָקאcְGג"עא
.הֶבBגאeהַעֵרְפַמְלcִןָויkֵ,]אד"מְל
eֵרָפְמLא"ָביִר,cְַהLְzָאkִמיBיֵק
tְלeְגzַהיְיeaִַרְדaִיֵריְיַמ,קָחְצִייLֶHאaָא
יִרְכָנBאָדLֶtְ,היiִָבְגיֵדיִללֵאָרNְִי
אzְָגeלtְאLְzַָהCיLַiָאָלcְ,ףBסְבִל
,יִגְלtַיִמָקאָהaְאlֶָא.לָלkְאָבָרְויaַiֵַאְד
cִןאַמְלcְערַמָאBל"סרֵבcְיֵליֵנָקd
,לֵאָרNְִיתLeְרaִל"הַויִרְכpִָמלֵאָרNְִי
eניֵאד"מBעBל"סרֵבcְיֵליֵנָקאָלd
ה"דאָפיֵסְבB.eתLeְרaִהָיָהאGיֵרֲהַו
יֵרֲהַו,ע"כְליִרְכָנdיֵליֵנָקאָלcְ,רֵבBע
ןיִתיִנְתַמeהיִמe.לֵאָרNְִיתLeְרaִהָיָה
cְיִרְכָניֵנָתָקLֶכְוהָוְלִהe'מezָר
aַיֵריְיַמ,הָאָנֲהLֶHאtְאָדBִיNְלֵאָר;
cְיִאtְאָדB,ג"עאcְמBָליֵקdaְמָסeC
aִיֵלרַמָאְדdְכַעֵמLִָמ,ויkָקָמלBם

:יpֵַהְמיאַמ

aִַרְדaִיִמָקקָחְצִייtַיִגְל.zֵַמיd,
רַמָאָקאָלקָחְצִי'ראָה

cְַמיֵנָקLְkBֶאןlָאLֶHאaִLְהָאָוְלַהתַע,
kִמְדBחַכaְאָהenָןיִנ)aָח.בפאָעיִצְמאָב((,
לַעיִרְכָנְלהָוְלִהLֶלֵאָרNְִי'אָכָהְו
,הָאָוְלַהתַעaִLְעַמLְַמcְ,ןַנB'zְצֵמֲח
kִַמְדLְעַמaְאָהenָטןיִנ(.cְהָוְלִה,יֵנָתָקe
אָיְנַתָהְו.רָכNָרֵמLB,ןnַLְkBַהלַע
LBִחרֵמpָם.eְמLַpֵאָה,יcְִמLְkְנBaִLְתַע
.BתָאָוְלַהתַעaִLְאLֶHאָהְו,Bתָאָוְלַה
eיֵרָפC,ַהלַע'יִדיִאְויִדיִאאָהְוnַLְkBן'
ןָויeLB,kֵריtֵיִכָהcְרַמBלLֵיְו.יֵנָתָק
cְLֶHאaִLְקהָאָוְלַהתַעBיֵרְמַגְלהֶנ
kִַרְדaִםִא,קָחְצִייkֵֵיץֵמָחןַיְנִעְלןL
אaְ'GרBבֲעַלLֶlBאeהleיִאBkְבLְָחְלeנָל
dיֵלןַניִבLְָחcְ,הָאָוְלַהתַעaִLְףַא'אֵצnִָי
ןיhִיbִ(ַחֵלMBַהLaְֵרָפְלLֵיןֵכְו.יeצָמ
BניֵאןnַLְkBַהלַעהֶוְלnַַהיbַaֵ))י.זל
dיֵליֵנָקcְןָויkֵ,קָחְצִייaִַרcְִמטLַnְֵמ
LֶHאaִLְהָאָוְלַהתַע,aִLְהָאָוְלַהתַע

:)כEֶדָיEaְיִחָאלLֶיֵרwְיִמיnֵַנ

LֶwBַמהֶנLְkBן.tֵֵריLַהweסֵרְטְנ,
בieִחןַיְנִעְלןLְkBַמהֶנBק

מ"ב(ןיִנenָאָהְבcִ,רֵמBאי"ִרְו.ןיִסָנֳא
רֵמLBאlֶָאיֵוָהאָלcְעַמLְַמ).בפ
Nָרָכ,cְ'הָוְלִהeַהלַעnַLְkBןLBרֵמ
Nָרָכ'aָםָתָהרַמיֵמְליֵעaַbְאָרָמ
cְָלרַבָסdkְַרaִכְו.קָחְצִייelָdLְְעַמzִןי,
יִריְיַא,לֵאָרNְִידַיaְיִרְכָנלBLֶצֵמֲח
LֶHִקאaִֵיויָלָעלNְיָרֲחַאלֵאָרeת;cְיִא
,ויָלָערֵבBעְוLֶlBאeהיֵרֲה,לaִֵק

kִמְדBחַכaְק"פ)cַהף:(:

,יaַiֵַאְל.רֵבBעEיzְִעbִַהרַמָאםִאְו
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:BתcBְפִל
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טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמי"פ'יימאהפ
ןישעגמסאהכלהתוריכש

בע'יסמ"חע"שוטדצ
:בףיעס
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.זלןיטיג.בפאעיצמאבב)א
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:וצמחלע
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םלשהרואהרות

תֶאBלביzָLִבLֵָה)א
בַכLְָוLֶמMֶַהאBבkְטBבֲעָה
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