
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְהלםיִחָס.

יִמיLִבַררַמָא.הָלֲעַמיnֵַנאָכָה,הָלֲעַמאlֶָא°
aַַארMִַנןַנֲאףַא,יnֵיzְלַבָט)א,אָניֵנ
לֵכBא,LBְמLִביִרֱעֶהב;רNֲֵעַמaְלֵכBאא,הָלָעְו
aִרְתeהָמ.aִרְתeןיִאהָמ,aְָדָקLִַא.אָלםיnַיא,
רַמָא.הָלֲעַמנ"ה,הָלֲעַמ)באlֶָא.אeהרBהָט
'רaָNַָהְו')א,אָניֵנzְיnֵַנןַנֲאףַא,יMִַאבַר
הָנBבְלeםיִצֵע.הָנBבְלeםיִצֵעָהתֶאתaBַרְלג)ג
aְיִאיֵנhַneהְניִניֵיe.ֶאlַָנאָכָה,הָלֲעַמ)דאnֵי
ןֶהaָאֵצBיםָדָאLֶםיִרָבְדleֵאד'ינתמ:הָלֲעַמ
ןיִמeqְכaְםיִרBעaִNְםיhִִחaְ,חַסֶפBaְתָבBחיֵדְי
eְבLִפיBןeְבLִיaBתֶלLeיְו.לָעBןיִאְצaִיאַמְד,
eֲעַמְבNֵאִררLBןLֶpִhְהָלzְרeתָמB,eֲעַמְבNֵר
LְֵקֶהְויִנcֵLLֶpְִפce,ַהְוkֹםיִנֲהaְַחlָה
eרְתִבeלָבֲא.הָמGאaְְו,לֶבֶטGאaְֲעַמNֵר
רNֲֵעַמaְאGְו,BתָמeרzְהָלhְִנאLֶHןLBאִר
LְֵקֶהְויִנcֵLLֶHְפִנאce.ַחlBַהתzBהָדeיֵקיִקְר
ןָאNֲָע;ןֶהaָאֵצBיןיֵא,BמְצַעְלןָאNֲָע,ריִזָנ
.אָנzָ)ה'מג:ןֶהaָןיִאְצBי,קaַMeרkBְמִל
,ןBפיLִ.אaְָלbe,ןיִמkeqְ.ןיִרBעNְןיִמןBפיLְִולָעLeתֶלaBיLִ,ןיhִיִחןיִמןיִמkeqְ)ו
cִיLְאָר.LִיaBתֶלLeלָע,Lַaִיֵליzַא,ןיִאיֵנָהה.אָלֲעBדָוזֶרBיִמיֵנָהָנְמ.אָלןַחlֵי.
'ריֵבְדאָנzָןֵכְו,לאֵעָמLְִייaִַריֵבְדאָנzָןֵכְו,LיִקָלןaֶןBעְמLִיaִַררַמָא)ז
ויָלָעלַכאzֹםיִמָיתַעְבLִ,ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG')באָרְקרַמָא,בֹקֲעַיןaֶרֶזֶעיִלֱא
,leֵאeאְצָי;הvַָמBaְתָבBחיֵדְיןֶהaָאֵצBיםָדָאץneיִחיֵדיִלםיִאaַָהםיִרָבcְ,'תvBַמ
Lֶןיֵאaָיִחיֵדיִלןיִאneֶא,ץlָחְריִסיֵדיִלאBןיִתיִנְתַמ.ןcְאָלkְַרaִייBןָנָחaֶנןeיִר,
cְארַמָאBןיִמזֶרcָהןָגeַחְואiָיִחלַעןיִביneצBkָח.תֵר(cְַר,אָיְנַתaִייBןָנָחaֶנןeיִר
,ץיִמְחַהְלבBרe,Lֶwָהְלאָיְעaַיִא.ץיִמְחַהְלבBרLֶwָיֵנtְִמ,ןַחBדָוזֶרBאaְרֵסBא
cְםיֵדָקeא;ץיִמְחַמBרָק,אָמְליִדBץֵמָח,יֵוָהץיִמְחַהְלבbָמeיֵוָהאָלר.zָאLְעַמ,
cְַררַמָא)ט,אָיְנַתaִייBןָנָחaֶנןeא,יִרBןיִמזֶרcָהןָגeַחְו,אiָיִחלַעןיִביneצBkָתֵר,
תיִמְרַק,רֵמBאיִרeנןaֶןָנָחBייaִַרהָיָה)יןֵכְו.חַסֶפBaְתָבBחיֵדְיaBאֵצBיםָדָאְו
,אtָtָבַררַמָא.אָתיִנְציLֵיאַמ.אָתיִנְציLֵ,יaַiֵַארַמָא.תיִמְרַקיאַמ.הlַָחaְתֶביiֶַח
LֵאָתיִנְציcְִמLְzַאָחְכaֵיֵניkַlַָררַמָא.אָתָיְנaָהaַרaַיֵררַמָאהָנָחרLיִקָלL,
אtָtָבַרביֵתָי.תֵרdkָָצneיִחלַעןיִביiַָחןיֵא,LַבְדeןֶמLְֶוןִיַיaְהlBLָיLֶpִהqָיִעו
ןיִבָארaַיִדיִאבַרביֵתָיְו,ןיִבָארaַיִדיִאבַרdcְיnֵַקַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַרְו
Lיֵרְדאָמְעַטיאַמ,אtָtָבַרְלַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַרל"א.םֵנְמַנְמאָקְו
ןֶהaָאֵצBיםָדָאLֶםיִרָבB'[,cְגְו['ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG'אָרְקרַמָאcְ,ל"א.Lיִקָל
aָdאֵצBיםָדָאןיֵאְוליִאBה,אָהְו;תֵרBkָצneיִחלַעןיִביiַָחהvַָמBaְתָבBחיֵדְי
dיֵביִתיֵא.תֵרdkָָצneיִחלַעןיִביiַָחןיֵא,הָריLֲִעהvַָמdיָלאָיְוָהcְז,BתָבBחיֵדְי
eLנָע,אeהץֵמָחםִא,Bעָמְגeeהָחְמִה)כ,אtָtָבַרְלַעBLֻהְיבַרdcְיֵרaְאָנeהבַר
kַָמםִאְו;תֵרvָההeיםָדָאןיֵא,אBחיֵדְיאֵצBתָבBaְאָכָהאָהְו.חַסֶפ,cְםָדָאןיֵא
,ןיִבָארaַיִדיִאבַרeהaְרַעzְיִא.תֵרBkָצneיִחלַעןיִביiַָחְו,הvַָמBaְתָבBחיֵדְיאֵצBי
,תBריtֵיֵמeהְלeוָהcְםMeִמ,LיִקָלLיֵרְדאָמְעַטeניְיַה,יcַwְֵרcַ)ל,eהְלרַמָא

eיֵמ

ןָנaַָרָהeכְמְסַאְו,יִלaַkְןָתieִחאֵהLֶzְןָנaַָרcְִמאeהאָמְלָעaְהָלֲעַמאlֶָא
ןיִרeסֲאַו,הָמeרְתִלהָעיִרְזןיֵאְד,אeהאָמְלָעaְהָלֲעַמיnֵַנאָכָה:אָרwְַא
:אָתיְיַרBאcְִמleיִפֲאםיLִָדָקaְהָלֲעַמ]אןָנaַָרדeבֲעcַ.אָניֵנzְ:לBכֱאlִֶמ
aְָדָקLִטםִא.אָלםיeהָאְמcְתַבkַtָאיִההָר,kְגBיְוהָבָזְובָזןBתֶדֶל:
ו"יָו.'Bגְו'לַכאֹירBהָטלkָרaָNַָהְו'
LֶדBקלLֶהָנBבְלeםיִצֵעתaBַרְל,הָריzִַי
רLֲֶארaָNַָהְו',ליֵעְלcִַאיֵאָקְו.הָאְמeטְל
:'רaָNַָהְו,לֵכָאֵיאGאֵמָטלָכaְעbִַי
ואָלאָה,הiִָמְתe.aִהְניִניֵיhַneיִא
םיִרָבְדleֵא'ינתמ:eהְניִנלֶכBא
LֶיםָדָאBאֵצaָחיֵדְיןֶהBתָבB.ִמMeם
אeהLֶהָנLBאִרהָלְיַלaְ,הvַָמתַבBח
)ביתBמLְ(ביִתְכִדkְ,הvַָמלBכֱאֶלביeiָחְמ
'aָבֶרֶעzֹלְכאeַמvBמ'ת(:LִיaBתֶל
Leא"ֶניִיֶבָא.לָע,LִיaBתֶלLֶlָָעהNeי
kִבַנְזLeלָע:LִפיBן.Nֶי:א"ֶלְגִיBןיִאְצ
aִיאַמְד.zְבeַההָאpִץֶרָאָהםַעֵמתַחַקְל,
dָרOְיִעקֵפָס,יאַמcְתאֵרְקִנאיִהְו
םיִמָכֲחeביiְִחְו,dָרOְיִעאGקֵפָס
םִאְו,קֵפqִָמָהיֶתBרNְְעַמLיִרְפַהְל
רNֲֵעַמLיִרְפִהאGְוהnֶpִָמהvַָמלַכָא
לLֶ.ןLBאִררNֲֵעַמְבe:אָצָי,הnֶpִָמ
תַמeרB.zְתָמeרzְהָלLֶpִhְ:םיiִִוְל
רNֲֵעnַַהCָליֵאְוןאkִָמe,ןֵהkַֹלרNֲֵעַמ
הlַָחaְםיִנֲהkַֹהְו:םיִרָזְלרezָמ
eרְתִבeִילָבֲא.הָמNְלֵאָרaִרְתeהָמGא.
kִַקְלףיֵלָיְדnָנן(,'Gץֵמָחויָלָעלַכאֹתא,
LִםיִמָיתַעְבzַֹמויָלָעלַכאvBיִמ,'ת
LֶניֵאBמeיִחלַערָהְזneצBֶאlִָמאMeם
אָצָי,הvַָמתַבBחיֵדְיaBאֵצBיהzַָאץֵמָח
אGְו:רֵחַארqeיִאתַמֲחֵמרeסָאLֶהֶז
aְֲעַמNֵרLֵח.יִנeריִלץeLֲָע:םִיַלNָןָא
אֵצBיןיֵא:ריִזָנְוהָדzBםֶחֶל.Bמְצַעְל
aָיִפֲאַו.ןֶהleGאLַָהטַחfֶןֶהיֵלֲעחַב
ןָאNֲָעLֶאlֶָא,ןֶהיֵלֲעםLֵאָרָקאGְו
:)ס'ָמLaַbְֵרָפְמאָמְעַטְו.ןkֵתַעַדְל
הָדzBיֵמְחַליֵכְרָצְל.קaַMeרkBְמִל
eריִזְנeי:תBאֵצaָםִא.ןֶהGןֶהָלרַכָמא.
ןיִמ'מג:)עאָרָמLaַbְֵרָפְמאָמְעַטְו
ןיִמְרzBןיֵאcְ,הָמeרzְןַיְנִעְל.ןיhִיִח
ןיִמְרBתְו,BניִמBניֵאLֶלַעןיnִִמ
:א"ֶלְגִיNֶ.אָרLְיcִ:ןיִמkeqְלַעןיhִיִח
beְסיֶא.יֵבְלtֵבא"ֶטְלי[aְז"ַעַל:Lַaִיֵלי
zַא"ֶניִיֶבָא.אָלֲע.zַאָלֲעzְַרbeפם(Lֶל
'Leלָע':cְַהםיִרָבaָיִחיֵדיִלןיִאneץ
םִא,הvַָמםMeִמ.ןֶהaָאֵצBיםָדָא
ןיBNִעןיֵא.ןַחBדָוזֶרBא:הvַָמןָאNֲָע
:ןיִחיִרְסַמןָתBאןיִציִמְחַמםִאְו,ץֵמָח
peֶמיֵהלBכֱאֶל.ןַחBדָוזֶרBאaְרֵסBא
zְַבLִליaְֵי.חַסֶפLְרָפְמLִחָנְמִלםיBת,
.)צהvַָמתBאaָתBחָנnְַהלָכcְםMeִמ
אlֶָאהָאaָהָחְנִמןיֵאcְ,אeהaeLיLְִו
םיhִִחתֶלBס')טכתBמLְ(ביִתְכcִ,םיhִִח
zֲַעNֶאהBח,'םָתeִמץnִעָהתַחְנBרֶמLֶָניֵאdaֶָאהָאlָאNְעBסתַחְנִמ]ןֵכְו[,ןיִרBהָט,eְפLִאָטיcְדBגןַח[Gא,eןאַמtְיֵלֲעגיִלdcְַרaִייBןָנָחaְאָה
eַמיִמzִרי:LֶwָרBיִחְלבneאָמְלַא.ץaָיִחיֵדיִלאneץ,eיֵדיִדְלdיBןיִאְצaBִמMeַמםvָץֵמָח:הbָמeיִמאָקְפָנְו.יֵוָהאָלרpָdcְנָעןיֵאeLkָםִאְו,תֵר
םֶחlֶ'ִמ'םֶחֶל''םֶחֶל'רַמָגְו,aָdביִתkְ'םֶחֶל'הlַָחcְג"עאְו.יֵוָהןָגcָןיִמcְ.הlַָחaְתֶביiֶַח:dיnֵַקְלLֵרָפְמ.תיִמְרַק:ןaְָרָקאיִבֵמןיֵאגֵגBaְLBלָכֲא
.רBחLְָוןַחcBןיֵעkְאeהלBגָע,ז"ַעַלaְ]דא"ֶליֶיִנןיִרLֶwBחַצֶק.אָתיִנְציLֵ:אeהםֶחֶליnֵַנ]אזֶרBא,):עףcַ(לאֵעָמLְִייaִַרקֶרֶפaְתBחָנְמaִ'יִנBע
Bצneיִחלַעןיִביiַָחןיֵא:םִיַמaָdןַתָנאcְG.ןֶמLְֶבeןִיַיaְ:ז"ַעַלaְ]וק"ַמ.אָתָיְנkַlָ:ןBפיaְLִתאֵצְמִנְו,]הא"ֶליֵנְרַדNְֶאיzְִעַמLָאָניִרֲחַאאָנMָיִל
kָתֵר.cְיֵמtֵריBןיִציִמְחַמןיֵאת,kְַקְלִדnַָמ:ןvֲָעהLִעםֶחֶל')קרַמָאאָנָמֲחַרְו.הָריBהָחְמִה:'יִנeeעָמְגB.ַאMeםֶחֶלםcְןיִמcַָאְו,יֵאָקןָגLְןַניִעְמ
cִהָעיִמְגkַַחְלהָליִכֲאiְביB:יֵד.הָחְמִהNְְנֶטtְזר"יֵר[aְז"ַעַל,Lֶהָחְמִהeaְיםָדָאןיֵא:םִיַמBאֵצaָdחיֵדְיBתָבB.cְואָלcֶֶרCיֵלליֵכָאָקהָליִכֲאd:

cְיאַמ

keqְיִחןיִמןיִמhִןיLִיaBתֶלLeְולָעLִפיBןיִמןNְעBַר.ןיִרLִ"יtֵֵריL
,רֵמBאי"ִרְו.BניִמןיֵאLֶלַעןיnִִמןיִמְרzBןיֵאcְןָיְנִעְל

cְחָנְמִבBתaְִי'רקֶרֶפLְלאֵעָמ)cַמ).עףBחַכaְאָיְדֶהcְַחןַיְנִעְלאָתיְיַרָבlָה
dָניֵאהhָיִחַה,)ב"מד"פ(הlַָחתֶכqֶַמaְןַנְתcִ,ןיLְִקַמLֵי.)ר'ָיְנzַיִמ

,ןיִמkeqְַהןִמץeחלkַֹהםִעתֶפֶרָטְצִמ
ןִמץeחלkַֹהםִעןיִפְרָטְצִמןיִרBעOְַהְו
ןיִרBעNְיֵדֲהaַןיִמkeqְאָמְלַא;ןיhִיִחַה
Lַtִריcָאְו.יֵמBי"ִררֵמ,cְכeqְןיִמןיִמ
לָכְו,ןיhִיִחןיִמףַארַמBלkְ,ןיhִיִח
LֶkֵןיִמןNְעBןיִר;LִיaBתֶלLeלָע
.ןיhִִחןיִמאGְו,ןיִרBעNְןיִמןBפיLְִו
,תֶכnַqֶַהLיֵרaְםָתָהאָיְנַתְדאָהְו
ןיhִיִחַה,הlַָחaַןיִביiַָחםיִרָבְדהMִָמֲח
לָעLeתֶלaBיLְִוןיִמkeqְַהְוןיִרBעOְַהְו
,הlַָחaַןיִביiַָחleֵאיֵרֲה.ןBפיLְִו
eא.הֶזםִעהֶזןיִפְרָטְצִמBי"ִררֵמ,
cְִמLַpֵיaַרְיeLַשיִמְל(,kָןאaְָנLeCןאָכְו
aְלָבeל.tֵריeL,aְָנLeC,Lֶkָתַחַאְותַחַאל
ןkֵרַחַאְוdָמְצַעיֵנְפaִהqָיִעהNֲָעַנ
ןיֵאיאcַַוםָתָה,דַחַיeרaְַחְתִנְוeכLְָנ
.ןיLִָרBפBLֶnְמkְאlֶָא,םkelָןיִפְרָטְצִמ
aְלָבeל,LֶkַָהלwְיִנםיִחָמlBLִדַחַיםי
םkelָאיִהַהaְ,הqָיִעןֶהֵמNeָעְו
:)תדָחֶאkְםkelָןַניִבLְָחcְ,םיִפְרָטְצִמ

eיֵמ
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :הל

יאַמְדaִבאֵצBי:ןיִציִמְחַמןיֵאתBריtֵיֵמeא)א
eֲעַמְבNֵכְורe':cְיֵליֵזֲחאָלאָה)ביאַמd.kֵןָוי
cְיִאaָיֵסְכִנְלרַקְפַמיֵעdאְויִנָעיֵוָהBלֵכcְיאַמ,
תֶאןיִליִכֲאַמג,ןַנְתcִ)ג.dיֵליֵזֲחיnֵַנאLְzַָה
בַררַמָאְו.יאַמcְאָיְנַסְכַאתֶאְויאַמcְםיiִִנֲעָה
ןיִליִכֲאַמןיֵא,םיִרְמBאיאLַnַתיaֵ,אָנzָ,אָנeה
.יאַמcְאָיְנַסְכַאָהתֶאְויאַמcְםיiִִנֲעָהתֶא
eִהתיֵבlֵאלBֲעַמ:ןיִליִכֲאַמ,םיִרְמNֵאִררLBן
LֶpִhְהָלzְרeתָמBכְוe':tְLִאָטי,cְןָויֵכLֶpִhְהָל
zְרeתָמBחelִאָכיִרְצאָל.יֵוָהןיLְֶקִהcִמיB
aַMִיaֳִנְו,םיִלhְֶמיֵההָלpezְרeֲעַמתַמNְֵורGא
,eהaַָאיaִַרְדִכְו.הָלBדְגהָמeרpezְֶמיֵההָלhְִנ
cְַא'ררַמָאaָהeַררַמָאaִיLִעְמBןaֶיִקָלןL,
רeטtָ,םיִלaֳיBaַMִמיcְִקִהLֶןLBאִררNֲֵעַמד)ד
nֶpeִמםֶתBמֵרֲהַו')ארַמֱאLֶpֶ;הָלBדְגהָמeרzְִמ
zְרeֲעַמ'התַמNֵַהןִמרnֲַעNֲֵעַמ,'רNֵןִמר
הָלBדְגהָמeרzְאGְו,EְליzְִרַמָארNֲֵעnַַה
eרְתeֲעַמתַמNֵַהןִמרnֲַעNֵיֵלרַמָא.רdבַר
tָtַָאְלאaַiֵֶא,יlַָעֵמאzָיִפֲאהleְקִה)הcִמיB
aַkְַניִרnֵיִליtְיֶלָע,ל"א.רַטEאָרְקרַמָא
.''התַמeרzְלkָתֵאeמיִרzָםֶכיֵתBנzְַמלkִֹמ')ב
eיִאיאַה.)וָתיִאָרהָמcְיִאאָליאַהְו,ןַגcְןַג:
.אָטיe':tְLִכְוceְפcֵLLֶpְִקֶהְויִנLֵרNֲֵעַמ
ןַתָנאGְוןֶרwֶַהתֶאןַתLֶpָ,ןַניִקְסָעיאַמaְאָכָה
LֶמBחןיֵאcְןָלעַמLְַמאָקְו,LֶמBחַהתֶא
:'eכְוהָמeרְתִבeהlַָחaְםיִנֲהkַֹהְוה:בkֵַעְמ
tְLִהַמ.אָטיeַמאָמיֵתְדvָהLָםָדָאלָכְלהָו
aַָמ')זל"מק,ןַניֵעvBַמ''תvBיִר'תaָלָבֲאו:הGא
aְכְולֶבֶטe':tְLִאָכיִרְצאָל°.אָטיaְלֶבֶט
:בeקָנBניֵאLֶץיִצָעBaְעָרLֶfְ,ןָנaַָרcְִמלeבָט
:BתָמeרzְהָלhְִנאLֶHןLBאִררNֲֵעַמaְאGְוז
tְLִאָכיִרְצאָל.אָטיLְֶקִהcִמיBaַkְהַמ.יִרe
אָק,יaַiֵַאְלאtָtָבַרdיֵלרַמָאְדkִאָמיֵתְד
יִנLֵרNֲֵעַמaְאGְו:dיֵליLַpְֵדkִןָלעַמLְַמ
םָלBעְל.אָטיe':tְLִכְוceְפִנאcֵLLֶHְקֶהְו
cְְפִנce,eיאַמGְפִנאce,LֶHְפִנאcekְןָתָכְלִה.
אָנָמֲחַרcְ,ןBמיִסֲאבbַלַעBאָדLֶtְ,יִנLֵרNֲֵעַמ
.הָרeצBלLֶiֶLרָבcָ)ח,'ףֶסkֶַהzְָרַצְו')גרַמָא
אָנָמֲחַרcְ,עַקְרַקיbַaֵלַעBלlְיִחcֵL,Lְֶקֶהְו
,)טןָנaַָרeנzָ.]א'Bלםָקְוףֶסkֶַהןַתָנְו')דרַמָא
.ןzַwִֵנאGאָהיnֵַנלֶבֶטלkָ.ןzַwִֵנאLֶHלֶבֶטBaְתָבBחיֵדְיםָדָאאֵצBי)ילBכָי
הָלhְִנאGְוהָלBדְגהָמeרnֶpezְִמהָלkB,LֶpִhְְרָצלkָןzַwִֵנאLֶHלֶבֶטaְאlֶָא
רNְַעַמleיִפֲאַו,יִנLֵרNֲֵעַמאGְוןLBאִר]רNֲֵעַמ[,רNֲֵעַמתַמeרnֶpezְִמ
לaַםMeִמBרqeיִאLֶיִמ,'ץֵמָחויָלָעלַכאֹתאG')הרַמBלדeמְלzַ.ןִיpִַמ,יִנָע
zֹהֶזאָצָי;ץֵמָחויָלָעלַכא,LֶיִאןיֵאqeרBִמMeםaַלzֶֹאץֵמָחלַכאlָא
יpִַמאָה,תLֵLֶבַררַמָא.אָלְזָאןָכיֵהְלץֵמָחְדאָרqeיִאְו.לֶבֶטלַכאzֹלaַםMeִמ
,רֵמBאןBעְמLִ'ר,אָיְנַתcְ.רqeיִאלַעלָחרqeיִאןיֵאחרַמָאcְ,איִהןBעְמLִ'ר
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cְיֵליֵזֲחאָלאָהיאַמd.ַקְלןַניִרְמָאְוnָיִמ,ןLֶיִאqeרBִמMeם'aַלzֹלַכא
נ"א.רֵחַארqeיִאBלLֶiֶLיִמאָצָי,הvַָמםLeְלaָdאֵצBיהzַָאcBַבְל'ץֵמָח
ןָנaַָרְדאָרְמeחd.cְיֵליֵזֲחיnֵַנאLְzַָה:הָריֵבֲעaַהָאaַָההָוְצִמdָלאָיְוָה
aְהאָמְלָעeא,cְרBַעבnֵַעְמץֶרָאָהיOְלייֵח.אָיְנַסְכַא:)כןֵהןיִרBיֵכְלַמת

תBריָיֲעָהיֵנaְלַעןיִלnehַָהלֵאָרNְִי
םיִלֵאְרNְִיְו,ןֶהיֵבְיBאֵמםֶהיֵלֲעןיֵגָהְלןָנeזְל
ןָניֵאְוליִאBה,םיiִִנֲעkַןֵהיֵרֲהַו;ןֵה
aִקְמBןָמ:LְֶקִהcִמיBaַMִיaֳתֶא.םיִל
הָלBדְגהָמeרְתִלםיcְִקִהרNֲֵעnַַה
הָמeרzְהָרzBַהןִמcְ.ַחeריֵמםֶדBק
dָיְרַק'תיLִאֵר'cְ,רNֲֵעַמְלתֶמֶדBק
ןֵתBנאeהרָתpBַהןִמe,)לאָנָמֲחַר
םיִרֱעֶהויLְָכַעְו,יִוlֵַלןLBאִררNֲֵעַמ
ןֵהkַֹהpeֶרqְַחְיאLֶHיֵדB,kְמcְיִקְויִוlֵַה
תַמeרpezְֶמיֵההָלhְיִנְו,םיMִִמֲחֵמדָחֶא
הָלBדְגהָמeרzְלָבֲא,BניִדkְרNֲֵעַמ
ןַניִעְמLְַאְו,peֶמיֵההָלhְִנאGהָנLBאִרָה
לkִֹמ':eהaַָאיaִַרkְ,רezָמcְןיִתיִנְתַמ
לkָתֵא':ביִתkְםiִִוְלaַ.'םֶכיֵתBנzְַמ
zְרeיִפֲא.''התַמlezְרeדְגהָמBהָל:
eָתיִאָרהָמ.cְאBְמִקzִָחְדאָרְקieָב'
kְLְֶקִהcִמיBaַkְיִר,eטְפִדאָרְקeאָר
kְLְֶקִהcִמיBaַMִיaֳיאַה:ןיִל.cְחַרָמְתִנ
aַkְיִא:יִרcְןָויֵכְו.ןַגcְֲעַנןָגָדאָרְקִנNָה
תיLִאֵר')מביִתְכִדkְ,הָמeרְתִללֶבֶט
cְְנָגE':יִאאָליאַהcְיִכְו.ןַגLַיֵלְקdיִוֵל
לeבָט:הָמeרְתִללeבָטהָוֲהאָלןיִיַדֲע
הָריֵבֲעaַהָאaַָההָוְצִמה"פאַו.ןָנaַָרcְִמ
יאַמְדִליֵמָדאָלְו.)נdָלביLֵָחאיִה
eןָרָמֲאַדְכ,cְַאםָתָהLְkְןַחaֵיdיֶהzֵאָרי
:קיֵפָנדַבֲעיִדaְאָכָהkָCְלִה,הָליִחzְַכְל
הָלhְִנאLֶHןLBאִררNֲֵעַמaְאGְו
zְרeתָמB.ד"סאָקaִרְתeֲעַמתַמNֵר
אָכיִרְצאָל:אָטיCtְLִיֵרtָאָקְו,רַמָאָק
LְֶקִהcִמיBaַkְיאַהְו.יִרzְרeתָמB
cְיֵנָתָק,zְרeדְגהָמBהָלcַיֵזֲחיֵוֲה
:רַמָאָקאָרwָיִעֵמpֵdיִמיeLֵרְפַאְל
kִיֵלרַמָאְדdבַרtָtַָאְלאaַליֵעְל.יֵי
aִLְְעַמzִמיִסֲא:ןיBהָעָמ.ןaְGצאeהָר,
tְבה"ָטאָל[aְַהןַתָנְו':ז"ַעַלkֶםָקְוףֶס
ףַסָיְו',ביִתkְהֶדLNָיcְִקַמB'.aְל
לֶבֶטלB':kָגְו'kְEְרֶעףֶסkֶתיLִיִמֲח
leיִפֲאBא:איִהאָיeLְק.ןzַwַיִאאָליnֵַנ
םaBLeןיֵאLֶ.יִנָערNְַעַמ)תַליִכֲא(
תיִאןLBאִררNֲֵעַמleיִאcְ.הeMָדְק
aֵיdzְרeֲעַמתַמNֵרLֶדְקאיִהBLָה,
eֲעַמNֵרLֵיִנkelBדָקBL:יִמLֶיִאqeרB
aBאֵצBיהzַָא.ץֵמָחלַכאzֹלaַםMeִמ
:הvַָמBאNֲָעםִאחַסֶפaְהvַָמיֵדְי
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eיֵמtֵריBניְיַה.ןיִציִמְחַמןיֵאתeַחְתִהְלiֵביkָתֵר,kִןַניִרְמָאְדaְןיֵאאָיְדֶה
יnֵַנeCמָסְבd.eיaֵתיִאואָללָבֲא,תֵרBkָצneיִחלַעןיִביiַָח

םיִמָכֲחַו.דiִָמףֵרL,zִOָָלםִאְו.LַבְדeןֶמLְֶוןִיַיaְןיLִָלןיֵא,)סןַניִרְמָא
,הqָיִערָאkִLְץֵמָחֶהןִמdָרְמLְָלןיִלBכLֶiְםMeִמeניְיַה,לֵכָאzֵיִרְמָאcְיnֵַנ
,הLֶָקְו.ןיִציִמְחַמאָמְלָעיelֵכְללָבֲא
cִַקְלnַָמ).מ(ןqְןַניִקbַaֵגאָחְמיִקי[

cַיִבֲאLeיֵמלָבֲא,אָנtֵריBתLְיִר,cְיֵמ
tֵריBַמ.ןיִציִמְחַמןיֵאתLְעַמcְLָןַניֵר
ןיִציִמְחַמןיֵאcְ,ת"ר'יtֵ]דןֵכְו.יֵרְמַגְל
kָיִעלwָרַמָאְדאָהְו.רzִOִָמףֵרiָד,
kְLִֶעבַריֵעnָםִיַמןֶה,cְרֲהַמְמזָאBת
ןֶהaָןיֵאcְרַמָאאָהלַעְו,ץיִמְחַהְלרֵתBי
kָתיִאואָללָבֲאתֵרaֵיd;אָכיֵהלָבֲא
ןִיַיןBגkְ,םִיַמתֶבBרֲעdzַיaֵתיֵלְד
.יֵרְמַגְלeרLְ,תBריtֵיֵמרָאeLְץֶמBחָו
תBאaָתBחָנnְַהלkָףBסaְחַכBמןֵכְו
רLֲֶא',רַמָאcְ.)םLְָו:זנףcַתBחָנְמ(הvַָמ
zַביִרְקe',ַרְלaBיִחְלםיִכָסְנתַחְנִמתneץ.
cִַריֵרְבaִייBַהיֵסbְיִליִל.eיֵרָפC,תַחְנִמ
.ןיִציִמְחַמןיֵאְוןֵהתBריtֵיֵמםיִכָסְנ
,יֵסBייaִַרהָיָהרֵמBא,LיִקָלLיֵררַמָא
איִהְוםִיַמdaְָלaְַגְמםיִכָסְנתַחְנִמ
kְLֵַהְו.הָריLְzְָעַדאָקְלָסיִא,אzָיC
cְיֵרLיִקָלLַרְוaִייBאָכָהיִריְיַמ]הןָנָח
aְGםִיַמאkְיִפֲאַו,לָלleיִכָהkָיֵלתֵרkָא
,יֵוָההLְֶקeנץֵמָחcְ,אkָיִאתeקְלַמלָבֲא
dָלaְַגְמםָתָהרַמיֵמְלCיִרְטְציִאיאnַַא
aְםִיַמ,aְGיִגאaeַנםִיַמלnֵיִרְטְציִאיC
ץֵמָחיֵוָהcְ,ץֵמָחהֶפָאzֵאLֶHאָרְק
,הָחְנִמְללeסtָהLְֶקeנץֵמָחְו.הLְֶקeנ
kִַמְדLְםָתָהעַמaִחָנְמBת)cַגנף.(,
cְםָתָהרַמָאָק,Nִאיeרcְהְי'רeהָד
אlֶָא.תBחָנְמִללeסָפcְ]והָדeהְייaִַרְל
ץיִמְחַמBניֵאםִיַמאkָיֵלְדאָכיֵהיאcַַו
kְָקְו.לָלLֶַרְלהLְaָ"א,cְחBדֲאָהץֶמBיִמ
ףcַןnַָקְל(ןיִרְבBעleֵאקֶרֶפdaְיֵלביLֵָח

,תֶבBרֲעzַיֵדְילַערeמbָןָגcָץֵמָח).גמ
LֵרָפְמיִמBדֲאָהץֶמBחאָהְו,יאnַַאְו
'יtֵ,םיִרBעdNְיeaֵמָרcְ)עםָתָה
ץיִמְחLֶiַיֵדkְןִיַיaְםיִרBעOְַהןיִמיNְִמ
;ןיִציִמְחַמןיֵאתBריtֵיֵמאָהְו,בֵטיֵה
,ןֶהnִָעםִיַמןיִמיNְִמםִאleיִפֲאַו
רֵמBאְו.הLְֶקeנץֵמָחאlֶָאיֵוָהאָליkַzִַא
םֶדBקםִיַמaְןיִרLBםיִרBעOְַהLֶ,י"ִר
LֶnְNִןיִמיaַiַןִי.eיֵמְבaְֵסִנםיִציzַtֵק
יִפְל,אBGאתBריtֵיֵמביLֲִחיִאי"Lִַר
LֶנָאeרBםיִאLֶיִעָהqֲָעַנהNָהָבָעה
aָיןֶהBִמרֵתaְַרלָבֲא.םִיַמaֵניezָגַהָנם
בֶרֶעaְלBכֱאֶלגֵהBנהָיָהְו,רָבaַcָרzֵיֶה
הָגeעתBעLָעaְַרַארַחַאחַסtֶַה
LֶpִיlBLָהaְןַניִרְמָאָקְדאָהְו.םיִציֵב
aַרְיeLַאָה,)פיִמְלBַמלֵכvָהaְבֶרֶעtֶחַס
תיֵבBaְתָסeרֲאלֵעleaBיִאpָd,kְַמְזםֶדBק
aָdתאֵצָלהָיeאְרָההvַָמeניְיַה,ויִמָח
:)צאיִההָריLֲִעהvַָמBזְו,הָבBחיֵדְי

יִאי"ִרקetָסְמ.יאַמְדaִןיִאְצBי
aָירַמיֵמְליֵעBאֵצcַאָקְו

ריַקְפַמeליִאBהןַניִרְמָאְדkִ,דַבֲעיִד
אָלןיִיַדֲעםBקָמלkִָמ,dיֵליֵזֲחַוdיֵסְכִנְל
:םיִרְכָנ)קיִמְלeLַרְיLaֵַרָפְמ.אָיְנַסְכַא:תieִנֲעתַליִכֲאאָרְקִניnֵַנהvַָמתַליִכֲאַוםיiִִנֲעַליִרeLְליִאBה,הlִָחzְַכְלףַאםיִאְצBייnֵַניִא,eהְלריַקְפַמ
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