
kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְאמםיִחָס.

.רַמרַמָאָקלcְָרַחַאBארַמרַמָאָקתֶסBרֲחַא
רַמָאcְ.אָנֲהkָבַרְדִל.pָdיִמאָקְפָניאַמְל,ל"א
BCתְללָבֲא;לcְָרַחַהBCתְלתֶקBלֲחַמ,אָנֲהkָבַר
אָל)א,ל"א.דiִָמףֵרOִָילkַֹהיֵרְבcִ,תֶסBרֲחַה
Lְיִלַעיִמ,kְלBַאר"א.יִלאָריִבְסאָלרַמMִי,
kְיֵתוָוdcְבַרkְָסִמאָנֲהzַaְִמ,אָרcְרַמָאLְמeלֵא
יֵתneַצ)א(ואָליאַמ,יֵסBייaִַרkְהָכָלֲהןיֵא)ב
,אָל.אָעnְַחְמיֵעneַחאָה,תיֵמָצאָלְדאeה
cִַחאָלְותיֵמָצתָמְצִמאָלאָמְליneַחְמיֵעnַע:
אlֶָאיִלןיֵא'םִיaַnָ')א,ר"ת:'eכְוןיִלMְַבְמןיֵא
aְםִיַמ,LְַמרָאLְִמןיִקpְַרַמָא.ןיִיzָחָולַקBרֶמ.
eהַמnַםִי,Lֶסֲא,ןָמְעַטןיִגיִפְמןיֵאeןיִר;Lְרָא
יaִַר,ןLֶkֵלkָאG,ןָמְעַטןיִגיִפLֶnְ,ןיִקLְַמ
ןיִקLְַמרָאLְ,םִיַמאlֶָאיִלןיֵא'םִיaַnָ',רֵמBא
יאַמ.מ"מ'לeMָבְמלLֵָבe')אל"תא,ןיִיpִַמ
aֵהיְיַניe.יִאkָאaֵהיְיַניeַרְו.רָדֵקיִלְצaָיאַהןָנ
'aָLֵבְמ]אלeMָהְליִדְבָעיאַמ'לe.ִמaָיֵליֵעd
BאָלBLֶvְאBאָלְצכ"חאְוBלaִMְב)ג,אָיְנַתְדִכְל
כ"חאְוBלaִMְאָמָלaִLְ.ביiַָח,BלaִMְכ"חאְו
רַחַאְוBאָלְצאlֶָא;dיֵלaַMְאָהcְ,ביiַָחBאָלְצ
kָCaִMְלB,ֵאיִלְצ'אָהL'הeַא,אnַבַררַמָא.יא
kַָמאָה,אָנֲהpִַריaִייBד.איִהיֵס(cְי,אָיְנַתBןיִאְצ
aְַהקיִקָרMָרeיeבְמִבeMָלLֶHיִנאnBַח.cִיֵרְב
,יeרMַָהקיִקָרaְןיִאְצBיג,רֵמBאיֵסBייaִַר.מ"ר
אelָע.ַחnBיִנאLֶHפ"עאלeMָבְמaִאGלָבֲא
רַמָאcְאָכָהיֵנאLָ,מ"ראָמיlezֵיִפֲא,רַמָא
BאָלְצלBכָיד,ר"ת.מ"מ'לeMָבְמלLֵָבe')האָרְק
kְָרָצלkBַחאֵהְיiָלַא')אל"ת,ביzֹלְכאeִמnֶpe
לeMָבְמלLֵָבeאָנ;'םִיaַnָלeMָבְמלLֵָבeאָנ
.יֵמָדיִכיֵה.kBְרָצלBkָאָלLֶvְאGְו,Eְליzְִרַמָא
,ןָנaַָרeנzָ.אָכBרָחאָיcְLַeְה,יMִַאבַררַמָא
רַמBלדeמְלzַ,ביiַָחאֵהְייַחתִיַזkְלַכָאלBכָיו
אָנ;'לeMָבְמלLֵָבeאָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא'
eָבLְֵרַמָאלzְִליE,ְוGכָי.יַחאBמאֵהְילezָר,
zַמְלeלדBארַמ('kִֵאיִלְצםִאיL'.יֵמָדיִכיֵה
רַמָא)ו.םיִנְרַבֲאיֵאָסְרtַיִרְמָאְדkִ,בַררַמָא.אָנ
,תaְLַaָאָיְרֶבְטיnֵַחaְלMֵַבְמַהז,אcְָסִחבַר
tָטeר.tֶחַסLֶaִMְלBaְַחnֵַח,אָיְרֶבְטיiָיאַמ.בי
LְאָנaְLַaָתcְאָל,cְתBדְלBֵאתLaָןַניֵע
.אeהLֵאתBדְלzBואָליnֵַנחַסtֶ,אkָיֵלְו
רַבָעאָקcְ,]ביֵנָתָקcְביiַָחיאַמח,אָבָררַמָא
ןָתָנבַרdcְיֵרaְאיiִָחבַר.'Lֵאיִלְצ'םMeִמ
בַררַמָא,אָיְדֶהaְאcְָסִחבַרְדאָהְלdָליֵנְתַמ
;רeטtָ,תaְLַaָאָיְרֶבְטיnֵַחaְלMֵַבְמַה,אcְָסִח
eחַסֶפLֶaִMְלBaְַחnֵַח,אָיְרֶבְטיiָבי,Lֶרַבָע
,אָנBלָכֲא,]גאָבָררַמָא)ז.'Lֵאיִלְצ'םMeִמ
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אָריִבְסאָל:יִגיִלtְתֶסBרֲחַאיnֵַנןָנaַָרCcְָלתיִאיִמ.רַמָאָקתֶסBרֲחַא
אָנֲהkָבַרdcְיֵתוָוkְ:ןָתBמkְהָכָלֲהַו,eרLָיnֵַנתֶסBרֲחaַאlֶָא.יִל
הָכָלֲהלֵאeמLְרַמָאיִכְו,יִגיִלtְאָלתֶסBרֲחַאןָנaַָר,רַמָאcְ.אָרzַaְְסִמ
kְַרַחַא,םיִמָכֲחcָהָכָלֲהןיֵא:רַמָאָקלkְַרaִייBיֵס.cְחליֵעְלרַמָאBץֶמ
ןיhִִחתיֵמָצאָלcְִמ.ואָליאַמ:ןָתְמBצ
Lֶליִחְתִהeיִלpַָחֵפkְב(אָמְלַא,רָב(
kִLְַמרָאLְהןיִקeמְחַא,אeַניֵעnֵי
,BכBתְלהlִָחzְִמןzָיpִַהתֶאעַמְחַמ
kִבַרְדkָאָמְלַא.אָנֲהLְמeלֵאkְבַרkָאָנֲה
הָכָלֲהלֵאeמLְרַמָאָקיִכְו,dיֵלאָריִבְס
kְַרַחַא,םיִמָכֲחcָרֲחַאאָלְורַמָאָקלBתֶס:
ליִחְתִהLֶתֶא.תיֵמָצתָמְציִמאָל
ןzָיpִַהתֶאיnֵַנעַמְחַמאָלְו,ץיִמְחַהְל
.'םִיaַnָ':םִיַמkְיֵוָה]דאָלB,cְכBתְל
'eָבLֵבְמלeMָלaַnָםִי':Lֶnְןיִגיִפ
:ןֶהLֶlָםַעַטaBןיִנְתLֶpB.]הןָמְעַט
'eָבLֵבְמלeMִָר.'לaeהאָיeא,cַהָוֲה
.רָדֵקיִלְצ:'לeMָבְמeאָנ'בzְַכיִמְלdיֵל
LֶnְַבMְאןיִלBתBaִהָריֵדְקaְGםִיַמא
eְבGאLeַמםLְֶא,הֶקlָוםִיַמא[

dָלףיֵלָיcְןאַמְל.BנְמMִַמןיִטָלְפpִַה
,אָיaeִרֵמףיֵלָיcְיaִַרְל;יִרLְאָכָה,ו"קִמ
.ביiַָח:אeה'לeMָבְמלaָLֵ'יnֵַניאַה
.איִהיֵסBייaִַר:Bתָליִכֲאלַעתeקְלַמ
cְרַמָאaִיMeִפֲארַחַאְללiָהaִיMeל
קיִקָרaְ:הvַָמתַבBחיֵדְי.ןיִאְצBי:אeה
ףַאְו.BתיiִָפֲארַחַאְלליLְִבַתaְ.יeרMַָה
ןַמְזלkָ,אeהםֶחֶל,סֵמְסַמְתLֶnִיtִלַע
Lֶהeַקאiָםי,LֶHיִנאnBןֵכְו.יֵרְמַגְלַח
aִבְמeMָלָבֲא:לGאaִבְמeMָל.cְואָל
הָפֱאֶנרָבLֶkְפ"עאְו,dיaֵאָניֵרָקםֶחֶל
aְַתpeה,רBרַזָחְוליִאeיִבMְלBaִיhְלB
dיֵיaְַרcְאָכָהיֵנאLָ:םֶחֶלתַרzBִמ
בzְַכִמְלdיֵליֵוֲהcַ.'לeMָבְמלLֵָבe'אָרְק
'eבְמeMָל',eַהתַריֵזְגkָתeהבeאaַtֶחַס:
BלaִMְכ"חאְו.kBְרָצלBkָאָלְצלBכָי
רַמָאcְ,אeהאzַpָיאַהְו.ביiַָחאֵהְי
אָנMָיִל.ביiַָחBלMְיaִכ"חאְוBאָלְצליֵעְל
אָיְוkB,cְLְַרָצלBkָאָלְצלBכָי,אָניִרֲחַא
יִלְצ'ואָלcְ,ביiַָחאֵהְי,LֵרָפְמִדkְאָכBרָח
הֶזְו.ףeרNְָוLֵאיִלְקאlֶָאאeה'Lֵא
אeהַהcְ.םeלBkְניֵאןLBאִרְו,רwָיִע
zַpָא,kֵןָויcְַרaֵאָלְצאָרְקיBרַחַאְוkָC
aִיMְלB,הַמlִיLֵַיְוdרָחBהַמאָכlִאָלי
Lֵַיְוd:רָחBאָכ.Nָרeיֵרְמַגְל.יַח:ף,
LֶHהָלְצִנאkְניֵאְויִלָצ.אָנ:לָלBיִלָצ:
יַחnֶpeִמלBכֱאֶל.רezָמאֵהְילBכָי
.אkָיֵליnֵַנאָרqeיִא'יִפֲאcַ,הlִָחzְַכְל
zַמְלeלדBלַא'רַמzֹלְכאeִמnֶpeאָנ,kִי
אָיְוָהְו.יִלָצBניֵאLֶהֶזאGְו,'Lֵאיִלְצםִא
ןיֵארַבָסאzַpָיאַהְו,)חתBלָלְכLֶaִואָל
יִרְמָאְדkִ:תBלָלְכLֶaִואָללַעןיִקBל
tַא.םיִנְרַבֲאיֵאָסְרBָתdִלְצiָהLֶaְִלLBן
tַרְקיִסְרeםיִנְרַבֲאהָי,aְִלLBַהןwBֶדLז[

תBנָיְעַמ.אָיְרֶבְטיnֵַח:'אָנ'יִרְק
אָיְרֶבְטיnֵַחBaְלMְיLֶaִחַסtֶ:ןיִחְתBר
zָCְעַדאָקְלָסאָקְו.Bתָליִכֲאלַע.ביiַָח
ואָלcְ:'לeMָבְמלַכאֹתאcְ'GםMeִמ
zBדְלBֵאתLְלִה.איִהkָCואָלaִיMeל
לַכאֹתאcְ'Gואָל.'Lֵאיִלְצ'םMeִמ:הָכאָלְמבַאםMeִמביiַָחיֵוֱהיֶלcְאeה
kִֵאיִלְצםִאיL'יִאkָואָלאָלְו,אcְיִבMeלרַבָסְו.לBואָללַעןיִקLֶaִלָלְכBחת[:
aְאָיְדֶה.cְִחiְֵסִחבַרביcִָמאMeֵאיִלְצ'םL'ִמואָלְוMeםaִיMeל:
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,dיֵתוָוkְאָיְנַתcְבbַלַעףַא.יִלאָריִבְסאָלרַמBלkְיִלַעיִמLְאָל
:אָגיִלtְןיִתיִנְתַמרַבָסָק

ץֶמBחיnֵַדְמאLְzַָה.יֵסBייaִַרkְהָכָלֲהןיֵאלֵאeמLְרַמָאcְִמ
kָCןיaֵ)טליֵעְלרַמָאcְאelָעcְ,י"ִרְלהֶאְרִנכ"עְו.תֶסBרֲחַל

eןיֵבkָCסָאeִמ,רMeֵלםCֵלCןַניִרְמָא
,בַרְקzִאָלאָמְרַכְל,רBחְסרBחְס,אָריִזְנ
tְַאגיִלcְבַרkָאָנֲה.cְבַראָהkָאָנֲה
cְתְללָבֲא]טרַמָאBCרֲחBַהיֵרְבִדְלתֶסkֹל
םMeִמאlֶָארַסָאאָלאelָעְלe,ףֵרOִָי

:ןַניִרְמָאCֵלCֵל

.עnַַחְמתnֵַצְמאָלcְִמואָליאַמ
,רַמָאָקליֵעְלcִ,י"ִרְלהLֶָק

ץֶמBחַהתֶאןֵתBנףַאםיִרְמBאLֵי
יֵסBי'רkְאָמְקBלְו,Cיֵרָפe'.eכְוכ"חאְו
cְרַמָאLBןָרaְחBחְוץֶמBצץֶמBןָתְמ.
eניְיַהםיִרְמBאLֵיְדאnַָקאpַָתcְעַמLְַמ
ץֶמBחdcְיֵלתיֵלcְ,יֵסBי'רְדק"ת
חַמwֶַהןֵתBנרַמָאָקיִכָהleיִפֲאַו,תיֵמָצ
רַבָסָקאָמְלַא,ץֶמBחַהתֶאןֵתBנכ"חאְו
אָליnֵַניֵעneַחתיֵמָצאָלcְג"עא
יִפְליִריְיַאליֵעְלcִ,י"ִררֵמBאְו.עnַַחְמ

:אָכָהְדאָנָקnַqְַה
אGחַסtֶַהתֶאםיִלMְַבְמןיֵא]י

aְַמLְכְוןיִקe'.zֵַמיd,ָלnָה
LְאָנBkִָמיִא.ןאMeםcִקָרְיאָנְתBת
LְלeקBתeבְמeMָלBִמכ"א,תiָלהָיָהדB

:ָהיֶרֲחַאeCמָסaְתBנLְִל

יִא,'יtֵ.רָדֵקיִלְצeהיְיַניaֵאkָיִא
יelֵכְללָבֲא,אָליִאויָלָעהֶקBל

תיִאיnֵַנהNֲֵעַו.יֵוָהלeסtָאָמְלָע
aֵיd,cְהא"דתַמֲחֵמיִלָצeא.kִןַניִרְמָאְד
aְיֵרLkֵצדַציBַקְל(ןיִלnָףַטָנ,):הען
תֶאלhBִי,ויָלָערַזָחְוסֶרֶחַהלַעaBְטָרֵמ
ףBלְקִי,רzַpeלBLֶסְרַחaְעַגָנ;BמBקְמ
אָלןיִקLְַמרָאLְןֵכְו.BמBקְמתֶא
,תeקְלַמןַיְנִעְלאlֶָאףַליֵמְלCיִרְטְציִא
הNֲֵעאkָיִאתBחtַָהלָכְלcִאָטיtְLִלָבֲא
cְ'kִֵאיִלְצםִאיL'.ףיֵלָייִכיֵהְו,ת"אְו
LְַמרָאLְןיִריִהְזַמןיֵאאָהְו,ו"קִמןיִק
רֶמBחָולַקיאַהcְ,רַמBלLֵיְו.)יןיcִַהןִמ
יִריְיַאאָרְקcִלMeיִבcְהlֶַגְמאlֶָאBניֵא

:ןיִקLְַמרָאaִLְףַא

יִסBי'ריpִַמאָהאָנֲהkָבַררַמָא
אָנֲהkָבַרd,cְַמיzֵ.איִה

cְמBָליֵקdkְַרaִייBַרְל,יֵסaָיאַהןָנ'aָLֵל
רַחַאְוBאָלְצe.cִהְליִדְבָעיאַמ'לeMָבְמ
kָCaִיMְלBיִרְצאָלCאָרְק,cְִמqְאָרָב
רַמָאְדkִ,הiִָלvְַהלhֵַבְמלMeיִבcְןַניִעְדָי
בַרcְ,רַמBלLֵיְו.הvַָמיbַaֵיֵסBייaִַר
kָרַבָסאָנֲה,cְַרaִייBִמףיֵלָייֵס'aָLֵל

:היiִָפֲאלhֵַבְמלMeיִבcְ'לeMָבְמ

לMeיִבcְ,ה"פ.לeMָבְמaִאGלָבֲא
.םֶחֶלתַרzBִמdיֵללhֵַבְמ

eיֵריְיַמ'יֵפְלaִתָליִלְבBַרkָה,cִתָליִלְבB
]כLֵריֵפְדkִ,םֶחֶלתַרzBִמקיֵפָנאָלהָבָע

BתָליִלְבaִיֵריְיַמL,cְֵרָפְמי"ִרְו.)כליֵעְל
.הָריLֲִעהvַָמםMeִמהָלeסְפe,הָבָע
eיֵתיְיַמ,cְַררַבָסְדיִכיֵהיִכaִייBיֵסcְיִבMeל
הvַָמdֵיוLַeְְלהיiִָפֲאתַרzBִמdיֵלקיtִַמ

:הiִָלְצםLֵלMeיdaִיpֵיִמרַקָעחַסtֶיbַaֵנ"ה,הָפֱאֶנאleGיִאkְהָריLֲִע

לMeיִבְלחַסtֶ]ליnֵַדְמאָכָה.'eכְוריִאֵמ'ראָמיzֵ'יִפֲארַמָאאelָע
.):חלףcַתBכָרaְ(ןיִכְרָבְמדַציֵכְדאָנָקqְַמkְאָלecְניְיַהְו,הvַָמ

cְעםָתָהרַמָאָקelִָמאMְיֵמdcְי'רBןָנָח,LְקָלBםֶהיֵלֲעןיִכְרָבְמתLֶַהkֹל;
ןַניֵעָבcְאlֶָאיֵסBייaִַררַמָאָקאָלןאkָדַע,יֵחָדְו.קָרָיםLֵםֶהֵמלhֵַבְמלMeיaִנ"ה,הiִָפֲאָהלhֵַבְמלMeיִבcְהvַָמיaֵַגאָכָהdיֵלתיִאcְיֵסBייaִַרְל
:לkַֹהCLֵֶרָבְמיֵסBייaִַרְלcִרַמָאָקיnֵַנםָתָהְו,הvַָמםַעַטןַניֵעָבcְיֵסBייaִַרְדאָמְעַטאָכָהאֵיeחַדְליֵעaָאָלd,cְיֵמְעַטְלאelָעְו.הvַָמםַעַט
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kָלLָהָעtֶקֶרLֵיִנtְםיִחָס :אמ

אָנ;םִיLְzַהֶקBל,לeMָבְמ;םִיLְzַהֶקBל
eבְמeMָל,לBהֶקLָלL.ַא)אaַiֵלןיֵא,רַמָאיBןיִק
יzְֵרzַא)ב,יִרְמָאְדאkָיִא.תBלָלְכLֶaִואָללַע
אkָיִא.יֵקָלתַהיִמאָדֲח,יֵקָלאָלְדאeה
דַחיַיְמאָלcְ,יֵקָלאָליnֵַנאָדֲח,יִרְמָאְד
לַכָאב,]ארַמָאאָבָר)ד.הָמיִסֲחcַואָלkְ)גdיֵואָל
גָז;םִיLְzַהֶקBל,ןָצְרַח;םִיLְzַהֶקBל,גָז
לַעןיִקBלןיֵא,רַמָאיaַiֵַא.LלLָהֶקBל,ןָצְרַחְו
אeהיzְֵרzַ,יִרְמָאְדאkָיִא.תBלָלְכLֶaִואָל
,יִרְמָאְדאkָיִא.יֵקָלתַהיִמאָדֲח,יֵקָלאָלְד
ואָלdkְיֵואָלדַחיַיְמאָלcְ,יֵקָלאָליnֵַנאָדֲח
cַלַכָא,ר"ת.הָמיִסֲחkְִמאָנתִיַזaְעBידBם,
tָטeר;kְִמאָנתִיַזMֶָחLֵַח,הָכיiָלַכָא.ביkְתִיַז
;הָרeבֲחיֵנaְִמBמְצַעלַסtָאG,םBידBעaְִמיִלָצ
kְִמיִלָצתִיַזMֶָחLֵהָכי,tָמְצַעלַסBִמaְיֵנ
אָנתִיַזkְלַכָאלBכָי,Cָדיִאאָיְנzַ.הָרeבֲחַה
הָעaְLָהַמe,אeהןיִדְו.ביiַָחאֵהְיםBידBעaְִמ
LֶiֶLְנBaְקeכֱאםBֶייִלָצלLְנBaְלַבzֹאָנלַכא,
aְLָהָעLֶניֵאBaְקeכֱאםBניֵאיִלָצלBןיִדLֶiֶLְנB
aְלַבzֹא.אָנלַכאBGא,aְLָהָעLֶניֵאBaְקeם
הָעaְLָ;אָנלַכאzֹלַבBaְנLְֶי,יִלָצלBכֱא
LֶiֶLְנBaְקeכֱאםBניֵא,יִלָצלBaְלַבzֹאָנלַכא.
.יִלָצלֶצֵאBלָלkְִמרezַהיֵרֲהd,Lֶַמְתzִלַאְו
zַמְלeלדBלַא')ארַמzֹלְכאeִמnֶpeאָנeָבLֵל
דeמְלzַןיֵאL',Lֵֶאיִלְצםִאיkִ,םִיaַnָלeMָבְמ
יkִ'רַמBלדeמְלzַהַמL',eֵאיִלְצםִאיkִ'רַמBל
BנLֶiֶLְהָעaְLָג)ה,CָלרַמBל.'Lֵאיִלְצםִא
aְקeכֱאםBֶי,יִלָצלLְנBaְלַבzֹאָנלַכא;aְLָהָע
LֶניֵאBaְקeכֱאםBניֵא,יִלָצלBaְלַבzֹאָנלַכא.
ל"תהַמ,'לLֵָב'יִנֲאאָרְקֶא,רֵמBאיaִַר)ו
BלMְיLֶaִאlֶָאיִלןיֵאלBכLֶiָ.'לeMָבְמ'
דeמְלzַ,ןִיpִַמםBידBעaְִמBלaִMְ,הָכיLֵָחMִֶמ
לaָLֵ'יאַהְו.םBקָמלkִָמ'לeMָבְמלLֵָב'רַמBל
רָאLְִלְורָדֵקיִלְצִליaִַרdיֵקtְַא'לeMָבְמ
Bא'לaָLֵלB'aָLֵאאָרְקאָמיֵל,ןkֵםִא.ןיִקLְַמ
תַעְמLָ,'לeMָבְמלaָLֵ'יאַמ,'לeMָבְמלeMָבְמ'
דBעaְִמיִלָצ]בלַכָאד,ןָנaַָרeנzָ.יzְֵרpָdzַיִמ
יֵנָתָק.ביiַָח,הָכיLֵָחMִֶמאָנ]גתִיַזְכe;ביiַָח,םBי
.ואָלaְיִלָצףַא,ואָלaְאpָהַמ,אָנְדאָיְמceיִלָצ
aִLְאָנאָמָלkְלַא'ביִתzֹלְכאeִמnֶpeאָנ',
רaָNַָהתֶאeלְכָאְו')אביִתְכcִ.ןָלָנְמיִלָצאlֶָא
aַlַַההָלְיfֶז,'ה(aַlַןיִאהָלְי,aַiBיאַהה.אָלם
אaַָה)חואָללָכְו,אeההNֲֵעלָלkְִמאaַָהואָל
יpִַמאָה,אcְָסִחבַררַמָא.הNֲֵעהNֲֵעלָלkְִמ

יaִַר

,'LֵאיִלְצםִאיekִלְכאֹתאG'םMeִמe,'אָנלַכאֹתאG'םMeִמ.םִיLְzַהֶקBל
cְ'kִֵאיִלְצםִאיL'ַנnֵַאיlָואcְ'Gלְכאֹתאe'בְמ:יֵאָקeMָללBהֶקLְzַםִי.
תBלָלְכLֶaִואָל:'LֵאיִלְצםִאיekִלְכאֹתאG'םMeִמe,'לeMָבְמ'םMeִמ
יzְֵרzַיִרְמָאְדאkָיִא:רqeִאְלהiִָלְצןָניֵאLֶםיִלaִMeיֵניִמלaBkָלֵלBכcְ.אeה

םMeִמהֶקBלאeהLֶןָויkֵ.יֵקָלאָלְדאeה
יֵקָלאָלze,'לeMָבְמ'םMeִמ]Bא['אָנ'
לָבֲא:'Lֵאיִלְצםִאיcְ'kִלָלkְםMeִמ
יnֵַחaְלMֵַבְמַהןBגkְ.יֵקָלאָהיִמאָדֲח
תeקְלַמןאkָןיֵאB,cְלָכֲאַואָיְרֶבְט
cְיִבMeְולGקְלַמאeתLֶל,'אָנ'לBהֶק
יִרְמָאְדאkָיִאְו:'Lֵאיִלְצםִאיkִ'םMeִמ
יִלְצםִאיkִ'םMeִמ.יֵקָלאָליnֵַנאָדֲח
ואָלdkְיֵדיdcִיֵואָלדָחeיְמאָלL'.cְֵא
cַהָמיִסֲח,LֶהeֵרָפְמאLיִאqeרB,
eיֵלאָכיִמְסdtָָרLַקְלַמתeליֵעְלת
ריִזָנ.םִיLְzַהֶקBלגָזלַכָא:dיpֵיִמ
LֶלָכֲאB,ִמMeגָז'םGט'לֵכאֹיא(,eִמMeם
ןִיiַַהןֶפbִֶמהNֶָעֵירLֲֶאלkִֹמ'
יnֵַניֵאָק'לֵכאֹיאcְ'G,)י'Bגְו'םיpִַצְרַחֵמ
.תBלָלְכLֶaִואָל:'הNֶָעֵירLֲֶאלnִkֹ'ַא
ואָלcְ,'הNֶָעֵירLֲֶאלkִֹמ'לַעןיִקBלןיֵא
LֶaִלָלְכBהתeא,LֶkBַצְרַחלֵלpִַזְוםיbִםי
:ןיִבָלeלְוםיִלָעְוםיLִֵביִוםיִחַלםיִבָנֲעַו
zְַרzֵאגָזלַכָאְדאָכיֵה.יֵקָלאָליBןָצְרַח
לkִֹמ'םMeִמzeיֵקָלאָל,eהיְיַלֲעיֵקָלְו
לַכָאםִאcְיaַiֵַאהֶדBמe.'הNֶָעֵירLֲֶא
LָרBפְמcִןָויֵכcְ,םִיLְzַהֶקBלןָצְרַחְוגָז
kָמְצַעְלדָחֶאלB,ַניֵאָקnֵַאיlָואcְ'Gא
דַחלkַָאואָלבַתְכcִןאַמkְיֵוָהְו,'לֵכאֹי
אָלcְ,)כריִזָנתֶכqֶַמaְחַכBמיִכָהְו.דַחְו
tְַאגיִלaַiֵֶאיlַָאאnַקְלeתcְ'ִמkֲֹאלLֶר
לַכָאםִא.יֵקָלאָהיִמאָדֲח:'הNֶָעֵי
גָזcְתeקְלַמןאkָןיֵאcְ,)לןיִבָלeלְוןיִלָע
רLֲֶאלkִֹמ'cְואָלםMeִמיֵקָל,ןָצְרַחְו
םBידBעaְִמאָנתִיַזkְלַכָא:'הNֶָעֵי
tָטeֵרָפְמאָמְעַט.רLַקְלnֵיdִמwְיֵאָר:
GאtָמְצַעתֶאלַסBִמaְבֲחיֵנeהָר.
cְַקְל'יִרְמָאnָן)cַַהןיֵא,).ופףtֶחַס
ןיֵאְו,דָחֶאkְתBרeבֲחיaִLְzֵאGלָכֱאֶנ
אָקְפָנְו,תBמBקְמיֵנaִLְלֵכBאלֵכBאָה
ןַניִמbְְרַתְמe,'לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ'ִמןָל
aַבֲחeִמְדהָליִכֲאַו,לֵכֲאְתִיאָדֲחאָרaְעBד
לBכֱאֶלרezָמe,איִההָליִכֲאואָלםBי
הָנְמLֶpִהָרeבֲחיֵנaְםִעLַCְחMֶzִֶמ
חַסtִֶמ.הָכיLֵָחMִֶמיִלָצתִיַזkְ:ןֶהnִָע
Lֶpִויָלָעהָנְמ:tָמְצַעלַסBִמaְבֲחיֵנeהָר.
kִיֵרָפְדLִתי,LֶאָהןיֵאBמלֵכezָכֱאֶלרBל
BניֵאLֶהָעaְLָ:תBמBקְמיֵנpeaִLְֶמיֵה
aְקeכֱאםBיִלָצל.cְלןיֵאBיֶהzֵתַליִכֲאר
לַכאֹתאcְGואָלBaְנLֶiֶLְןיִדBניֵא,יִלָצ
אlֶָא,ןkֵרַמאֹנאBGא.אBGא:אָנ
aְרֵחַאןָיְנִע:aְLָהָעLֶiֶLְנBaְקeכֱאםBל
eלְכָאְו')מביִתְכcִ,הָלְיeaַlַניְיַהcְ.יִלָצ
לַבBaְניֵא,'הfֶַההָלְיaַlַרaָNַָהתֶא
zֹלַאְו:אָנלַכאzִַמְתdLֶהיֵרֲהezַר
הָיָהיִלָצleיִפֲאאָהcְ.יִלָצלֶצֵאBלָלkְִמ

,םaַiBאGְו'הfֶַההָלְיaַlַרaָNַָהתֶאeלְכָאְו'ביִתְכִדkְ,םaַiBלBכֱאֶלרeסָא
eְכLֶָחLֵההָכezִַמרkְיִאלַלqeֲערNֵַנאָמיֵנְו;יִלָצְדהnְֵדיִהְנ,יGהאezַר
רַמBלדeמְלzַןיֵאB:Lֶלָכֲאםִאdיֵלֲעביiַַחִלאָלeהיִמ,אָנלֶצֵאהlִָחzְַכְל
'kִֵאיִלְצםִאיL'.cְאָהkְיִמליֵעְלביִתpֵיd'ֵאיִלְצLeַמvBגְו'תB':אָרְקֶא
תַליִכֲאלַעביiֵַחְתLֶiִ.יִלןיֵא:'לaָLֵ'תַאיִרְקdaִיֵלהָוֲה]דEיcַiְ.'לaָLֵ'יִנֲא
aָNֶָארlָםִאאkֵןaִיMְלBִמMֶָחLֵהָכי,LֶהeיִעאwַַמְזרpB:aִיMְלBִמaְעBד
)נליֵעְלdיLְֵרdcַיֵפeגיaִַר.dיֵקtְַאאָהְו:ןִיpִַמ,LַCְחMֶzִֶמBלָכֲאַו.םBי

dיLaֵיֵרdcָיֵרaeִדaְיcְLַpִֵמ.'לeMָבְמלaָLֵ':רָדֵקיִלְצִלְוןיִקLְַמרָאLְִל
cְָרLַָניִתיִרֲחַאהnֵי:kְִמיִלָצתִיַזaְעBידBַחםiֵָרָפְמ.ביLיֵלdַקְלnֵיd:
:הָכיLֵָחMִֶמאָנְדאָבieִחְדאָיְמce,םBידBעaְִמcְיִלָצְדאָבieִח.יֵנָתָק

יaִַר

,'Lֵאיִלְצםִאיkִ'םMeִמe'אָנ'םMeִמ.םִיLְzַהֶקBלאָנתִיַזkְלַכָא
cְיֵוָהkְיִאlekְלַא'ביִתzֹלְכאekִֵאיִלְצםִאיL'.ְקִהLָה

הָלeעaְ).לףcַתeaBתkְ(תBרָעְנleֵאLיֵרaְ'יִבLְָחיאnַַא,N"ְנַיְלְרBאcְי"ררָה
יkִאָה,ביִתkְ'ויnַָעֵמהָלeתaְםִאיcְ'kִ,אָדיֵרְגהNֲֵעaַלBדbָןֵהֹכְל
'Lֵאיִלְצםִאיkִ'אָכָהןַניִבLְָחְדיִכיֵה
aְַחיִאְלל"הנ"ה,ואָלMeיֵבaְעeהָל
ביִתlekְיִאkְיֵוָהcְ,ואָלaְלBדbָןֵהֹכְל
'Gִיאwַחkִםִאיaְתeל"יְו.'הָל,cְ'kִי
םMeִמואָלביLֲִחאָל'הָלeתaְםִא
cְמאָרְקִדאָפיֵסBויָלָעחַכcְיֵוָה
ויnַָעֵמהָלeתaְםִאיkִ'ביִתְכcִ,הNֲֵע

:'הMִָאחwִַי

.יֵקָלאָהיִמאָדֲחיִרְמָאְדאkָיִא
אָיְרֶבְטיnֵַחְויַחaְ,ה"פ

הLֶָקְו.'Lֵאיִלְצםִאיkִ'םMeִמביiַָח
אָבָרְלןיaֵיaַiֵַאְלןיaֵכ"א,ת"רְל
zְִקיLֵהְליeaָליֵעְלִדאָתיְיַר,cְאָנאָיְנַת
eבְמeMְָרַמָאלzְִליEְוGאָמְלַא,יַחא
קֶרֶפaְרַמָאcְ,דBעְו.יַחלַעיֵקָלאָל
בַרְדאzְָגeלtְַא):וטקףcַמ"ב(לaֵַקְמַה
,בֶכֶרָוםִיַחיֵרלֵבBחaְהָדeהְיבַרְואָנeה
cְהְיבַרeלרַמָאהָדBהֶקLְzַבַרְו,םִי
,אָבָרקיqִַמL,eלLָהֶקBלרַמָאאָנeה
דַע,הָדeהְיבַרlekְיִפֲאיִרַמֲאcַאָנֲא
kָהְיבַררַמָאָקאָלןאeֶאםָתָההָדlָא
cְ'kִֶפֶניLהeחאBםיִרֵחֲאםיִרָבְדִל'לֵב
יִלְצםִאיkִ'אָכָהלָבֲא,אָתֲאַדאeה
Cיִרְטְציִאאָהה"פְלe.אָתֲאיאַמְל'Lֵא
,ת"רְלהֶאְרִנןֵכָל.אָיְרֶבְטיnֵַחְלeיַחְל
cְע"וכְליֵקָלאָליַחַא,cְ'kִיִלְצםִאי
אlֶָא,תeקְלַמְלאָתֲאcַעַמLְַמאָל'Lֵא
אָלְו.eלְכאLzֵֹאיִלְצםִאיִכcְהNֲֵעַל
אeהַהְבcִ,'לֵבBחאeהLֶפֶניkִ'ְליֵמָד
,םיִרָבcְרָאMְַאהֶקBלcְע"וכeדBמ
kִםָתָהיֵנָתָקְדaְאָיְדֶהaַaָלַבָח,אָתיְיַר
,תBרtָלLֶדֶמֶצְוםיִרtַָסלLֶגeז
'לֵבBחאeהLֶפֶניcְ'kִ;םִיLְzַהֶקBל
אeהLֶ,ואָלןLBְלaִריLַtִעַמLְַמ
אLGֶפֶנרַבְדאeהLֶלkֹ,םַעַטתַניִתְנ
אָבָררַמָאָקְדאָהריLַtִאֵתָאְו.לBבֲחַת
אָתֲא'לֵבBחאeהLֶפֶניcְ'kִםָתָה
'Lֵאיִלְצםִאיkִ'לָבֲא,םיִרָבcְרָאLְִל
לeMָבְמeאָנְבe.הNֲֵעַלאlֶָאאָתֲאאָל
cַאָקוְוtְיִגיִל,cְיִכָהְל,רַבָסאָבָר
אָנ]הלַעויָלָעתBקְלִל,leֵאְלdיֵכְמַס
eבְמeMָלLֶםֵהaְַאְו;אָקְליִמיֵנaַiֵי
.תBלָלְכLֶaִואָללַעןיִקBלןיֵא,רַמָא
אָקְליִמתַהיִמאָדֲחרַמָאָקְדאָהְו
םMeִמeaBרְתִהםִא,'יtֵיִכָה,יֵקָל
'kִֵאיִלְצםִאיL'ַבְלcB.ולַעלָבֲא[

יִכָהְלcִ,הֶקְלִיאGלeMָבְמeאָנתeקְלַמ
eהיִמe,לָלkְןLBְלBaִבָתMֶkְהַמיpֵַהְמ
םֵהleLֵֶאְלBכָמLֶqְ,יֵקָלאָהיִמcBַבְל

aְקְלַמיֵנeת:

.םִיLְzַהֶקBלגָזלַכָאאָבָררַמָא
אָבָרְויaַiֵַאְדאzְָגeלtְאָה

:)סאָרָמaַbְתaBַרהpֵָהָכְו.):חלףcַריִזָנ(ןיִניִמהLָלLְ'ֶפaְאָכtְיִארַמzְיִא

Lֶל"תןיֵא'kִֵאיִלְצםִאיL'.ג"עאcְיִרְטְציִאCקְלַהְלBִמויָלָעתMeם
'kִֵאיִלְצםִאיL',ניְיַהeַנnִֵמיMeםcְיֵכְמַסdאָנְלeבְמeMָל:

עַמLְַמאָכָה.'לeMָבְמלeMָבְמ'Bא'לaָLֵלaָLֵ'אָרְקאָמיֵלןkֵםִא
cְאBיֵחְרdcְִכִלאָרְקtBלzֵתַחַאהָביaְִמיֵפְטדָחֶאןָיְנִעaִLְיֵנ

םLָ(לֵבBחַהְבe,'אֵצnִָתאֵצnִָה'יbַaֵ).הסףcַק"ב(הeaָרְמaִןֵכְו,םיִניָיְנִע
cַהפף:(bַaֵַרְו'יtַֹרְיאtֵָקְו.'אLֶה,cִיֵרְבLיָהeaBןיִקְד)מןיִרְדֶהְנַס:(
בַתְכe'רBקְחzַרBקָח'Bא'BLרְדBLzִרcָ'בzְַכיִמְלdיֵליֵוֲהcִַמ,רַמָאָק
הָוֲהאָל,יִכָהבֵתkָהָוֲהיִאcְעַמLְַמ.יֵיeנְפַאְלpָdיִמעַמLְ,'בֵטיֵה'
:)עהֶנְפeמcְַחיִכBהְלקַרןaַlָLBקcְֵקַדְלLַחאָלםָתָהאLֶnְָו.הֶנְפeמ
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ללכמאבהואליאמא
'אנשךיאהאוההשעהשע
תאולכאו)חביתומש(
שאילצהזההלילברשבה
םויבאלוותואלוכאהלילב
השעללכמאבהואלוהז

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,]םש[)ב,:חנתוחנמ)א
ריזנ)ד,].וט:גיתוכמ[)ג
אעיצמאבב)ה,:חלףד
,אבתשרפאתליכמ)ו,.זטק
:דנתומבי)ח,]:כקןמקל[)ז
ןילוח.דלםיחבז:גע.חס:ונ
,םש)י,דורבדמב)ט,.אפ
,:דלריזנןייע)ל,:חל)כ
,אדומע)נ,חביתומש)מ
תוחנמתופסותואיבה[)ס
,]אכיאוה"דבטורטורפב:חנ
תובותכתופסותע"עו[)ע
אבבתופסותוןיאה"ד:טל
תופסותובותכלה"ד.הסאמק

.]בותכלה"ד:זיתוחנמ

=
םלשהרואהרות

הָלְיaַlַרָֹשaַָהתֶאeלְכָאְו)א
לַעתvBַמLeֵאיִלְצהfֶַה
eלְכאzֹלַא:eהֻלְכאֹיםיִרֹרְמ
לMָֻבְמלLֵָבeאָנnֶpeִמ
aַnָםִיkִֵאיִלְצםִאיL
:aBְרִקלַעְוויָעָרkְלַעLBאֹר

]ט-ח,ביתומש[

=
םינויצותוהגה

ןייעאבררמאל"צ[]א
אבררמאה"דאכהדתופסות
הנשמףסכהתסריגםנמא
רמאתוריזנתוכלהמהקרפב
רמאאבר'וכוגזלכאייבא
]תוללכבשואללעןיקולןיא
,תיזכףסוני"כב]ב:)ןוילג(
י"כ]ג:)ס"ד(י"שרבה"כו
:)ס"ד(רשיה"כו,תיזכ
םעל"צ]ה:יידי"ופדב]ד
רשפאו,)מ"האב(לשובמואנ
'סותהפ"ע(סורגלשיש
ולאלהיכמסיכהל)ץ"נאש
ינבםהשלשובמואנ
ייבאווילעתוקללאקלימ
םעלבאל"צ]ו:'וכורמא

:)מ"האב(תוקלמ

י"שריטוקיל=
םושמ.אוהתוללכבשואל
לייכדשאילצםאיכונלכאתאל
לעאלאןיקולןיאולשובמואנ
מ"ב[ןישרופמןהשלשובמואנ
יכהל.המיסחדואלכ.]:וטק
ליעלדםושמהמיסחדואלטקנ
'וגוטפושהוליפהוביתכ
הקולןצרחוגז.]:חנתוחנמ[

השעירשאלכמתחא.שלש
םינצרחלעתחאוןייהןפגמ
והלוכאלכאיאלדגזלעתחאו
ואללעןיקולןיא.יאק
לעדיאהןוגכ.תוללכבש
ואלאלאוהבתילירוסיאהמכ
ונשישהעשב.]:חלריזנ[דח
לבבונשיילצלוכאםוקב
אנברבועוניאש.אנלכאת
הלילבאלאםויבלשובמו

.].זטקמ"ב[
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