
.המםיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא

ןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנLְ)אתאhַָחְוריִזָנהֵוָהcְםMeִמ
kְַלְמןיֵאְו,דָחֶאnְַח.ןָרָמֲאַדאָה,ריִזָנ.ןיִדhָתא
dָרNְָבaִעbִַירLֲֶאלkֹ')א,אָיְנַתcְ)ב.איִהיאַמ
ל"ת,הָעְלaָאleGיִפֲאלBכָי,'Bגְו'cָLְקִי
'aְִבNָָרd')ְקִיcָL(,דַעאLֶiִaָעַלaַaָNָר.
,איִההָלeסtְםִאLֶ.ָהBמkָתBיְהִל)ג,'cָLְקִי'ב
zִיtָםִאְו;לֵסkְLֵאיִההָרי,zֵלֵכָאkֶמָחeר
Lֶaָd.ַרְוaַָנןָנnֵַחְוריִזָניֵוֱהיֶנ,יhָתאLְיֵנ
kְתeַהןיִבaָןיִאkְַלְמןיֵאְו,דָחֶאnְיִרְמָא.ןיִד,
,יִכיִרְציאַמ,ע"רְו.יִכיִרְצCיָרְציִמeהְנַה
aִLְיִאאָמָלkְאָנָמֲחַרבַתaְַחhָרַמָגאָלתא
אlֶָא;ןַניִרְמָגאָלםיLִָדwִָמןיelִחcְ)ד,pָdיִמריִזָנ
רBמְגִתְותאhַָחיֵתיֵתְוריִזָנaְאָנָמֲחַרבzBְכִל
רַמָגאָקהָרLֶaַzBןיִרqeיִאלkָאָהd,cְיpֵיִמ
תאhַָח.יִכיִרְצCָרְציִמ,)הCָליִרְמָאןָנaַָרְו.ריִזpִָמ
אָלםיLִָדwִָמןיelִחְו,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל
הzַָאןאkִָמe,רwָיִעkְםַעַטןzֵיִל'תַרLְִמ'e;רַמָג
eהיְיַוְרzַ,אָביִקֲע'רְו.kelָdהָרzBַהלָכְלןָד
ןיִבeתkְיֵנeLְהְלeוָהְו,רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל
דָחֶאkְןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנLְלָכְו,דָחֶאkְןיִאaַָה
אlֶָא,אָנֲהkָבַרְליMִַאבַרל"א.ןיִדnְַלְמןיֵא
ןִיiַַהןֶפbִֶמהNֶָעֵירLֲֶאלkִֹמ')ב,אָיְנַתְדאָה
ריִזָניֵרqeיִאלַעדnֵיִלג,'גָזדַעְוםיpִַצְרַחֵמ
Lֶnִַה;הֶזםִעהֶזםיִפְרָטְצLְzָע"רְלא
.אָיְעaַיִמרqeיִאְורqeיִא,ןיִפְרָטְצִמרzֵיֶהְורqeיִא
רqeיִאד,תַחַאתַבaְרzֵיֶהְורqeיִא,dיֵלרַמָא
יֵקְדיִסLֶaְקֵצaָה'ינתמ:הֶזרַחַאהֶזaָרqeיִאְו
ביiַָח,דָחֶאםBקָמaְתִיַזLkְֵיםִא,הָביֵרֲע
ןַיְנִעְלןֵכְו.Bטeעיִמaְלֵטaָ,]אאGםִאְו;רֵעַבְל
םִאְו;ץֵצBח,]בויָלָעדיtְִקַמםִא,הָאְמheַה
רַמָא'מג:הָביֵרֲעkָאeהיֵרֲה,]בBמieִקaְהֶצBר
םBקָמaְאlֶָאeנLָאG,לֵאeמLְרַמָאהָדeהְיבַר
LֲֶעןיֵאNeַחְלןיִיfֵלָבֲא;קaְקָמBםLֲֶעNeןיִי
,תִיַזkְִמתBחָפcְלָלkְִמ.רֵעַבְלביiַָחBניֵא,קfֵַחְל
ביiַָחBניֵאקfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמaְ'יִפֲא
לֵטaָואָלםִאְו,אָפיqֵַאdָליִנְתַמְדואkָיִא.רֵעַבְל
aְעיִמeטB.הְיבַררַמָאeרַמָאהָדLְמeלֵא,Gא
LָנeֶאlָאaְקָמBָעֶהםNeַחְליfֵלָבֲא;קaְקָמBם
LֶָעןיֵאNeַחְליfֵַח,קiִָמ.רֵעַבְלביkְלָלcִתִיַזְכ,
.רֵעַבְלביiַָחקfֵַחְליNeָעֶהםBקָמleaְיִפֲא
zַאָיְנkְיִלMַָקאָנnָא,zַאָיְנkְיִלMָאָנaָאָרְת.
zַאָיְנkְיִלMַָקאָנnָא,aָקֵצLֶaְהָביֵרֲעיֵקְדיִס,aְקָמBָעֶהםNeַחְליfֵניֵא,קBחBץֵצ
,םיִרeמֲאםיִרָבcְהaַnֶ.רֵבBעְוץֵצBח,קfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמְבe;רֵבBעBניֵאְו
aִלָבֲא;תִיַזְכaְחָפBִמתkְיִפֲא,תִיַזleaְקָמBםLֶָעןיֵאNeַחְליfֵניֵאקBחBניֵאְוץֵצB
,קfֵַחְליNeָעֶהםBקָמaְ,הָביֵרֲעיֵקְדיִסLֶaְקֵצaָ)ו,אָרְתaָאָנMָיִלkְ]גאָיְנַתְו.רֵבBע

Bניֵא

.'eכןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנeLְ,אָנָמֲחַרdָבְתkַיnֵַניִתיִרֲחַאאzְָכeדְבcִ.םMeִמ
,דָחֶאkְןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנeLְוָהאָל,רwָיִעkְםַעַטְלdיֵליֵקBמcְןָנaַָרְללָבֲא
kְֵרָפְמִדLַקְלnֵיd:'kֲֹאלLִֶירbַעaְִבNָָרd'.aְNַחרelִאןיBLְםיִמָל,Lֶfְןַמ
.ָהBמkָתBיְהִל,LֵרָפְמִדcָL'.kְְקִי':תאhַָחaְעַגָנְו,תאhַָחֵמהeaֶרְמBתָליִכֲא
Lֶםִאtְסeַחַההָתְיָההָלhָתא,kְגBן
tִיbeאלBtְסeרֵחַאל,zִיtָזףַאלֵסB
Lֶaִָמהָעְלnֶpָםִאְו.הkְLֵאיִההָרי
רBסֱאֶלהpֶָמיֵהתַעַלaBַלאָיpְַהְמ,תאhַָחַה
aֶַאהָליִכֲאlָאkֶמָחeרLֶaָd,kְחBרֶמ
ןִמםיִנְפִל,aָdעַלְבLֶpִתאhַָחַה
הָלְיַלָוםBיְלe,הepָהkְיֵרְכִזְלe,םיִעָלwְַה
תַעַגpBַה.הָעְלaָאleGיִפֲאלBכָי:)זדָחֶא
aָdִמnֶpְָקִי'אָנָמֲחַררַמָאָקהcָL',ל"ת
.LֶaָdרeמָחkֶתַעַלaBַהלֵכָאe':zֵכ
LֶֶייֵרֲהLaָdמָחדָחֶא,ןיִניִמ'בeר
.רeמָחֶהרַחַאתֶכֶלBהelָdכְו,לַקדָחֶאְו
Cָרְציִמ:רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהאָמְלַא
,dיnֵַקְלLֵרָפְמִדe,kְהיְיוַוְרzַ.יִכיִרְצ
דַחcְ,דָחֶאkְןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנeLְוָהאָלְו
רַדֲהcִַמאָמיֵנcְ,ףיֵלָייֵצָמאָלdיֵרְבַחֵמ
kַיֵבְתdָדיִאְלCיֵרְבַחֵמאָפְלָיאָלְוdמ"ש
cַח:רַמָאָק]דיִכָהאָקוְוelִריִמְחַהְל.ןי
םיLִָדָקןיִדcְ,םיLִָדָקןיcִִמיִרְמָגאָל
Cָליִרְמָאןָנaַָרְוג"ה:ןיִרeמֲחתBיְהִל
םMeִמןַניִעְמLְַאתאhַָח,יִכיִרְצCָרְציִמ
cְיֶהzֵיִאְלףֵרָטְצִמרqeַניִאְו)א(,רnֵי
תִיַזיִצֲחלַכָאיִא,elָdכaְעaַlַיִאאָל
tִיbeיֶהתִיַזיִצֲחַולzֵרaְמְגיִנתַחַאתַבBר
רָאeaִLְהיִמe.ביiַַחיִנ'יLִָדָקְבpָdcִיִמ
,ריִזָנleaְיִפֲאַו,יִכָהןַניִרְמָאאָלןיִרqeיִא
cְחelִִמןיwָָדLִןַניִרְמָגאָלםי.e'ִמLְתַר'
רqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהיֵרeמְגַאְלואָל
,רwָיִעkְםַעַטןzֵיִלאlֶָא,ריִזָנaְאָתֲא
cְִמbִעיeףיֵלָיאָלםיִרְכָניֵל,cְיִחceL
ןאkִָמe,ריִזָנdaְיֵבzְְכִמְלCיִרְטְציִאְו,אeה
.אָביִקֲעיaִַרְו:הָרzBַהלָכְלןָדהzַָא
ceLיִחואָלםיִרְכָניֵלeעיdbִיֵלתיִא
םַעַטְלאָרְקCיִרְצַמאָלcְ)ב(,אeה
kְיִעwְָלִה,רkָCע"רְל,kֵןָויcִLְְעַמzָ
ףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל'תַרLְִמ'קיtִַמdcְיֵל
יֵנָהeהיְיוַוְרCzַיָחְרkָלַע,רqeיִאְל
dיֵלהֵוָהְו,eתָארqeיִאְלףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל
רַמְגיִמְליֵצָמcְ,אָריzִַיאָרְקתאhַָח
ןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנeLְהְלeוָהְו,ריִזpִָמ
kְדָחֶא.eה"שמtְLִיֵלאָטיdַרְלaִייBןָנָח
cְרַמָגאָלע"רLְיִארָאqeִמןיִרpָריִז,
cְיֵצָמאָלאָה,cִLְיֵנkְתeהְניִנןיִבe.אָהְו
ףֵרָטְצִמרzֵיֶהְל'תַרLְִמ',רַמיֵמְלאkָיֵל
,רwָיִעkְםַעַטְלתאhַָחְו,רqeיִאְל
cְעיִגeיִחםיִרְכָניֵלceLהeיֵצָמאָלְוא
bַָחרַמhָיִמתאpַהיְיe,ןיֵאְוkָןאLְיֵנ
kְתeןיִב;cְםַעַטכ"אkְיִעwָרaִLְרָא
אָלםיִרְכָניֵלeעיbִִמ,dיֵלאָנְמןיִרqeיִא
.ןַניִרְמָגאָליnֵַנםיLִָדwִָמ,ןַניִרְמָג
חָתeכaְא"רdcְיֵלֲעיִגיִלְפcִןָנaַָרְו
רwָיִעkְםַעַטeהְלתיֵלאָמְלַא,יִלְבaַַה
cְאBַמ,אָתיְיַרtְִמ'יאַהְליִקLְיֶהְל'תַרzֵר
nָLBַמאGְוBמְעַטרַמָאcְןאַמְלאkָיִאcְ,)חרaָNַָהלָכaְיnֵַנןַניִרְמָאיִכָהְו.ןָנaַָרkְאeהceLיִחecְהְלאָריִבְסםיִרְכָניֵלeעיִגְבe,ע"רkְרqeיִאְלףֵרָטְצִמ
cְַרaָיִל:ןָנnֵיִאלַעדqeכריִזָניֵרe'.ִמcְהְניִליְיַכeַצְרַחְלpִַזְוםיbִןיaַיִל,הָליִכֲאאָדֲחnֵדLֶnִַה:ןיִפְרָטְצLְzַָרְלאaִיִלהָמְל.אָביִקֲעיcִאָרְקאָנָמֲחַרבַתְכ
לָבֲא,קfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמaְאlֶָאש"לג"ה'מג:'ָמLaַbְֵרָפְמ.הָאְמheַהןַיְנִעְלןֵכְו'ינתמ:'eכןיִפְרָטְצִמרzֵיֶהְורqeיִאאLְzַָה,יִכָהְל
aְקָמBָעֶהםNeַחְליfֵניֵאקBַחiִָמ,רֵעַבְלביkְלָלcְחָפBִמתkְיִפֲאתִיַזleaְקָמBםLֶָעןיֵאNeַחְליfֵניֵאקBַחiָרֵעַבְלבי.eריֵפeL,GאLָנecִתִיַזְכaְקָמBם
ןיֵאLֶםBקָמ,]הןֶהיֵתBנְפָדaְאlֶָא,םִיnַַהקfֵַחְלהָביֵרֲעַלליִעBמהֶזקֵצaָאֵהLֶiְ,םִיַמתַקvַָהםBקְמ,הָביֵרֲעיֵלaְLeןיִקָדqְַהןיֵאLֶאlֶָא,רֵעַבְלביiַָחדָחֶא
:)ג(רֵעַבְלביiַָחBניֵאתִיַזlekְיִפֲאַו,םָתָהְלאָרְבbַיאַהeהְניִלaַhְאָמָתqְִמcְ,ץֵעekְוָהְוaָdַגְלeלְטaָ,ןֵהקfֵַחְליNeָעֶהםBקָמaְםִאלָבֲא;קfֵַחְליNeָע
,BטeעיִמaְלֵטaָןkָיִמתBחָפaְ'יִנְתַמיֵנָתָקְו,קfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמaְ'יִנְתַמְלdָמְקBאcְ,לֵאeמLְִדאָתlְיnִִמקיֵיָדאָדeמְלe'.zַכתִיַזkְִמתBחָפcְלָלkְִמ
LְיִמעַמpָdcְחָפBִמתkְֲחאָלתִיַזLִג"עאְו,ביcְיִאkָאaָdtַטיֵתיֵזיֵגְלeה,אָבBואָלְוליִאaְקָמBהְניִנדָחֶאםeֲחאָלLִיִאג"ה:יִביkָָליִנְתַמְדאdַאqֵאָפי,
tָחBיִמתkָןaָלֵטaְעיִמeטB,הְיבַררַמָאeרַמָאהָדLְמeלֵא,GאLָנeֶאlָאaְקָמBָעֶהםNeַחְליfֵלָבֲא,קaְקָמBםLֶָעןיֵאNeַחְליfֵַחקiָרֵעַבְלבי,
:]ואwַnִָמריִמֲחאָרְתaָאָנMָיִלְו,ליִטaְאָלביLֲִחcַןָויkֵיִכָהleיִפֲא,dיֵלליhֵַבְמיאcַַוcְג"עאְו.רֵעַבְלביiַָחקfֵַחְליNeָעֶהםBקָמleaְיִפֲאתִיַזְכcִלָלkְִמ

Bניֵא

,א"Lְaַָרְלdַמיzֵ.דָחֶאkְןיִאaַָהןיִבeתkְיֵנLְתאhַָחְוריִזָניֵוָהcְםMeִמ
תֶבBרֲעzַַה'ֶפaְ'לL'kָיֵרcָע"רcְ,ץֵמָחְוריִזָנרַמָאָקאָליאnַַא

,םיִמָלeLְתאhַָחaְיֵריְיַמe.ןֶהLֶaָרֶמBחkַסֵרbָח"ַר:)ט).בפףcַםיִחָבְז(
םיִמָלMְַהרֶמBחkְלָכֱאֶנ,לBמְתֶאטַחLֶpִLְםיִמָלaִLְתאhַָחַהעַלְבִנםִאְו

תאhַָחַהעַלְבִנםִאְו;הָלְיaַlַלָכֱאֶנBניֵאְו
aִLְםיִמָלLֶpִLְַהטַחiBלָכֱאֶנ,םkְחBרֶמ
ןLBְלe.רָחָמְללָכֱאֶנBניֵאְותאhַָחַה
עַלLֶiִaָדַערַמָאcְ,הLֶָקאָתיְיַרaַָה
aְִבNָָרd,ַמLְעַמcְיִריְיַאaְיֶהzֵרLֶpִעַלְב
aְיִאqeְקִי'רַמָאָקרַדֲהַו,רcָL'יְהִלBת
kָמBַמ,ָהLְעַמLֶיִאָהqeעַלְבִנרaְיֶהzֵר:

רzֵיֶהְלתאhַָחCָליִרְמָאןָנaַָרְו
,י"ִררֵמBא.רqeיִאְלףֵרָטְצִמ

cִריִזָנְבaְןיִניִמ'ג'ֶפ)cַַמ):זלףLְעַמ,
םַעַטְלeהיְיוַוְרzַןָנaַָרְלתאhַָחְוריִזָנ
kְיִעwָר.cְיִכיִרְצ,םָתָהרַמָאָק,cְיִאkְבַת
אָלםיLִָדwִָמןיelִח,תאhַָחאָנָמֲחַר
תאhַָח,ריִזָנאָנָמֲחַרבַתkְיִאְו;ןַניִרְמָג
,dיֵרqeיִאריִמֲחcַ,ןַניִפְלָיאָלריִזpִָמ

cַיִפֲאleיֵלריִסֲאןָצְרַחd:

aִLְְעַמzִַמןיLְעַמcְםַעַטkְיִעwָר
cְאBאָתיְיַר,cְןַניִפְלָי

יaִַרcְִמcְ,איִהאzְָכַמְסַאואָלcְ,ריִזpִָמ
ףֵרָטְצִמרzֵיֶהַאיֵקָלרַמָאcְאָביִקֲע
הLֶָקְו.ןָנaַָרְלעַמLְִנריִזָנaְרqeיִאְל
).חַקףcַןיelִח(רaָNַָהלkָקֶרtִֶמ
eִמnַqֶג"עתֶכ)cְַו,):זסףLָפְמ)יםBָרL:
,ה"פ.הLָיִלםBקְמaִאLֶHןאkָ]ז

cְLֶHאaִקְמBיִלםLָעהBרֵב
aְחָפBִמתkְָקְו.תִיַזLֶה,cְַקְלרַמָאnָאָל,ן
ביiַָחתִיaַaַלָבֲא,הָביֵרֲעaָאlֶָאןָרָמֲא
יִלְפָנְוףpֵַכיְמcִ)ד(ןיִנְמיִזcְםMeִמ,רֵעַבְל
תBחָפdcְיֵלקtBיzִ,ה"פְלe.יֵדָדֲהַא
.הLָיִלםBקְמaִאLֶHרֵעַבְלביiַָחתִיַזkְִמ
'קfֵַחְליNeָעֶהםBקָמ'cְ,י"ִרְלהֶאְרִנְו
ןיֵבeהLָיִלםBקְמaִןיaֵ.יִלkְַהתֶאeניְיַה
LֶHאaִקְמBיִלםLָעהBNִַחְלןיfֵַא,קC
aִקְמBיִלםLֵָיהLיריִמְחַהְלBרֵת,LֶiֵL
הqָיִעְלהqָיִעdָתBאֵמקֵבBLLֶiִcָחָל
ןִמעַלְבBzִא,הLָיִליֵדְילַעתֶרֶחַא
,הLָיִלםBקְמaִתִיַזC,kְָכְלe.םַעhַַה
בbַלַעףַא,רֵבBעקfֵַחְליNeָעleיִפֲא
cְַוcַַבְמיאhְלB,kֵןָויcְיִאkָאzְַרzֵי
תBחָפe.הLָיִלםBקְמִבeתִיַזkְ,אָתeעיֵרְל
יNeָעיִא,הLָיִלםBקְמleaִיִפֲא,תִיַזkְִמ
אeהLֶןָויֵכcְ,ןָנaַָרdיeaֵרְזָגאGקfֵַחְל
cָמרָבeכָיטָעBִללLְמBרLֶHלָיאeL
יִא,הLָיִלםBקְמaִאLֶHתִיַזkְןֵכְו.ויָלָע
תBחtָלָבֲא.רֵבBעןיֵאקfֵַחְליNeָע
ןיֵאleיִפֲא,הLָיִלםBקְמaִאLֶHְותִיַזkְִמ

:רezָמקfֵַחְלהָיNeֲע

nqkzzxend

ôø÷á'äîùêîùðäã'
M̈ln̈wFmW¤I¥WMŸd¥o,

YFx¥mn¦od©Ït¤d.e§k̈l
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םיִחָסtְיLִיִלLְקֶרtֶןיִרְבBעleֵא :המ

יNeָעןיֵאLֶםBקָמaְ;רֵבBעBניֵאְוץֵצBחBניֵא
,םיִרeמֲאםיִרָבcְהaַnֶ.רֵבBעְוץֵצBח,קfֵַחְל
aְחָפBִמתkְלָבֲא;תִיַזaִיִפֲא,תִיַזְכleaְקָמBם
.יֵדָדֲהַאןיָיLְַק.רֵבBעְוץֵצBחקfֵַחְליNeָעֶה
.אzְָריִמֲחיwַnִֵמאָתlְיִקיnֵַס,אָנeהבַררַמָא
יֵאzַpָ,אָמְלָעֵמתַלְקLָיֵאzַpָ,רַמָאףֵסBיבַר)א
,רֵעַבְלביiַָח,הtְLָיִעLֶתtַַה,אָיְנַתcְ.איִה
הaָdkַnַָעnֵַחְלdeָקְחLְָלהָיeאְרLֶיֵנtְִמ
,רֵמBארָזָעְלֶאןaֶןBעְמLִיaִַר.תBרֵחֲאתqBיִע

aַnֶהcְמֲאםיִרָבeםיִר,aִקְמeiֶבלָבֲא;הָליִכֲאַלתֶמי(kBתֶפNְאBרLֶiִָדֲחיd
רַבָסאnַָקאpַָתcְלָלkְִמ,הָלְטaָרָזָעְלֶאןaֶןBעְמLִ'ררַמָאcְִמ.הָלְטaָ,הָביLִיִל
Gאaָרַבָסָקאָמְלַא,הָלְטkָלkְג"עאתִיַזcִַבְמhֵאָללaְיֵלרַמָא.ליִטdַאaַiֵי,
zְָצֵרzָaִתִיַזְכ,tָחBִמתkְיִמתִיַזzְָצֵרzָ.ֶאlָראָהְואָהא'LִעְמBןaֶאיִהרָזָעְלֶאן,
אָל,יMִַאבַררַמָא.הLָיִלםBקְמaִאLֶHאָה,הLָיִלםBקְמaִאָה,אָיLְַקאָלְו
zֵאָמיLֶHאaִקְמBיִלםLַָאהbַaָdcְַאbֶָא,אָנlַָאאOִַאְדאָתְפיbָאָנ.tְLִהַמ.אָטיe
הָכָלֲה,בַררַמָאןָמְחַנר"א.ןָלעַמLְַמאָק,םָתָהְליֵטָמeףיֵטָאcְ]אאָנְמִזאָמיֵתְד
kְר'LִעְמBןaֶקָחְצִיבַררַמָאָהְו,יִניִא.רָזָעְלֶאןaַַארMִחָטםִאא,בַררַמָא]בי
tָָהיֶנaְטיִט,aָןיִאחָט;הָלְט,Gןאַמ.אָלחָטאcְיִא.אָהיֵנְתַמאָלאָהיֵנְתַמkָא
בַררַמָאcְ,רָזָעְלֶאןaֶןBעְמLִ'רkְהָכָלֲהןיֵא,בַררַמָאןָמְחַנבַררַמָא,יִרְמָאְד
רַמָאןָמְחַנבַררַמָא.'eכְוהָלְטaָ,טיִטaְָהיֶנtָחָטםִא,בַררַמָא]ביMִַארaַקָחְצִי
Lְמeב)ג,לֵאLְחְוםיִתיֵזיֵאָצֲחיֵנeטLֶלaָקֵצaֵר,ןֶהיֵניBןיִא,kֹלLֶיִאleִיpָלֵט
אָלג,אelָערַמָא.רֵעַבְלביiַָחBניֵא,ואָלםִאְו;רֵעַבְלביiַָח,nBִעןיִלhָיִנְוטeחַה
eהְלLיֵנָכcְןיִנְמיִזcְ,אָמְעַטיאַמ.רֵעַבְלביiַָחתִיaַaַלָבֲא,הָביֵרֲעaָאlֶָאןָרָמֲא
אָרְדַסְכַאְותִיe;aַהַמהיiִָלֲעַותִיaַ,אָבָרֲעַמeaְעaָד,אelָערַמָא.יֵדָדֲהיaֵַגיִלְפָנְו
הָלְסְפִנְוהtְLָיִעLֶתtַַהה,ר"ת)ד.eקיe.zֵהַמהfִֶמםיִנְפִלהֶזםיaָzִיֵנe;Lְהַמ
,הָציֵבְכaִןיִלָכֳאתַאְמeטהָאnְַטְמ,dָלְכָאְללBכָיבֶלkֶַהְו,םָדָאְללBכֱאlִֶמ
אָלְזָאןאַמkְ.הָאnְַטְמdָניֵא,eרְמָאןָתָנ'רםMeִמ.חַסaַtֶהָאֵמhְַהםִעתֶפֶרNְִנְו
לֵסLֶiִtָדַעאֵמָט,םָדָאלֶכBאְלדָחeיְמַהלkָ,תBרָהְטeaִרְמָאלָלkְו)ה,ןַנְתִדאָה
ןַתLֶpָןיִנָדaְַעָהתַביֵרֲעז)ו,ןָנaַָרeנzָ.ןָתָנ'רkְאָלcְ,ןאַמkְ.בֶלֶכְללBכֱאlִֶמ
ביiַָחBניֵאםיִמָיהLָלLְםֶדBק,רֵעַבְלביiַָחםיִמָיהLָלzBCLְ,חַמֶקdָכBתְל
ןַתָנלָבֲא;תBרBעdָכBתְלןַתָנאLֶH,םיִרeמֲאםיִרָבcְהaַnֶ,ןָתָנ'ררַמָא.רֵעַבְל
,ןָתָנ'רkְהָכָלֲהח,אָבָררַמָא.רֵעַבְלביiַָחןיֵאהLָלlezBCLְיִפֲא,תBרBעdָכBתְל
ץֵצBחויָלָעדיtְִקַמםִאהָאְמeטןַיְנִעְלטןֵכְו:תַחַאהָעleLָיִפֲאַודָחֶאםBיleיִפֲא
,אָתlְיִמאָיְלzַאָרeעיaְLִםָתָה,יֵמcָיִמ:הָביֵרֲעkָאeהיֵרֲהBמieִקaְהֶצBרםִאְו
.ןBkֵניֵאהָאְמheַהןַיְנִעְלeאָמיֵא,הָדeהְיבַררַמָא.אָתlְיִמאָיְלzַאָדיִפְקaִאָכָה
ןֵכְו,רַמָאָקיִכָה,יaַiֵַארַמָאאlֶָא.יֵנָתָקהָאְמeטןַיְנִעְלןֵכְואָה,יaַiֵַא]גל"א

ןַיְנִעְל

Bניֵאְו:הָביֵרֲעיaֵַגְלליִטְבd,cִָליaְִטַהְלאָבeתאָמְטִנםִא.ץֵצBחBניֵא
יNeָעןיֵאLֶםBקָמְבcִ.םיִרeמֲאםיִרָבcְהaַnֶ:חַסaַtֶץֵמָחןַיְנִעְל.רֵבBע
יNeָעןיֵאaְLֶ'יִנְתַמְלdָמְקBאcְ,אnַָקאָנMָיִלekְניְיַהְו.תִיַזְכaִ:רֵבBעקfֵַחְל
יִאלָבֲא;לֵטaָתִיַזkְִמתBחָפְבeרֵבBעתִיַזְכִבcְיִכָהיnֵַנaָdיֵנָתָק,קfֵַחְל

אָתlְיִק:]דלֵטaָתִיַזlekְיִפֲא,קfֵַחְליNeָע
dָניֵאcְ,אָתיְיnַָק.אzְָריִמֲחיwַnִֵמ
eנzְיִאeהיְיַוְרzַ.רַמָאףֵסBיבַר:הָנLְִמ
aְֵרְדִמיLָאeִמLְַתְו,ןֵההָנpָהְניִניֵאe
eיִגיִלְפaְיִכָה:zַpָיֵאLָָלתַלְקCאָמְלָעֵמ.
cְַמאָלLְkַתַחzַpָיֵאcִיִגיִלְפaְיִכָה
cְַסתַרְמָאָקnֵיcְָניֵאdִמLְהָנ:kBתֶפ.
.ןַניִסְרbָ.הָביLִיִלdָדֲחיLֶiִ:]הן"Bטָמ
תBרָהְטרֶדֵסְבe,אeהרָבcָםLֵתֶפBכְו
לLֶתֶפBכְוץֵעלLֶתֶפkB,)זאkָיִאאָבeט
dיֵלאָריִבְסִדאkָיִאאָמְלַא.הָלְטaָ:ןֶבֶא
'יִנְתַמe,לֵטdaָָלליhֵַבְמיkִִמתִיַזkְ'יִפֲא
יNeָעֶהםBקָמaְיnֵַניֵנָתָקcְאָתיְיnַָק
ןBעְמLִיaִַר,לֵטaָתִיַזlekְיִפֲאקfֵַחְל
aֶאיִהרָזָעְלֶאן,cְןָויֵכcְָניֵאdקְמeiֶתֶמי
םBקָמLֶaְ.תִיַזzָkְְצֵרzָ:הָלְטaָהָליִכֲאַל
תBחtָ:איִהש"רcְ,קfֵַחְליNeָעֶה
,קfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמaְ.תִיַזkְִמ
cְָקLeַנnֵיֵדָדֲהַאי,cְַקnָאָתיְיzָףַאיֵנ
aְקָמBםLֶָעןיֵאNeַחְליfֵַחןיֵאקiָבי
םBקָמaְביiַָחיֵנzָאָתיְיָרְתָבe,רֵעַבְל
LֶָעןיֵאNeַחְליfֵאָקיִמ,קzָאָה,תַצְר
לֵקיֵמcְןBעְמLִיaִַרְלdיֵלןַניִעְמLָאָל
לָבֲא,הָליִכֲאַלתֶמיeiֶקְמdָניֵאaְLֶאlֶָא
aִקְמeiֶאָלהָליִכֲאַלתֶמיLָןַניִעְמcִLְיִנ
אָהאlֶָא:תִיַזkְִמתBחָפְלתִיַזkְןיdaֵיֵל
אָיLְַקאָלְורָזָעְלֶאןaֶןBעְמLִיaִַראָהְו
kָןאaִקְמBיִלםLָהkָןאLֶHאaִקְמBם
יֵרָקאָלאָתיְיָרְתaָ]וןיִתיִנְתַמ.הLָיִל
םBקָמאlֶָאקfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמ
LֶניֵאBקְמBיִלםLָהkְלָל,kְגBןNָהָפ
םBקָמיֵרָקתBנָפcְלָבֲא,הָנBיְלֶעָה
תBנָפcְףַאיֵרָקאָתיְיnַָקְו;קfֵַחְליNeָעֶה
בbַלַעףַאְו,קfֵַחְליNeָעןיֵאLֶםBקָמ
cְקְמִבBיִלםLָההeא;eקָמBָעֶהםNeי
אzַpָרַמָאָקיִכָהְו.םיִיַלLeיֵרָקקfֵַחְל
םיִיַלLeןBגkְ,קfֵַחְליNeָעֶהםBקָמaְ,אnַָק
Lֶnְַקaְַהתֶאןיִלnַיִפֲא,םִיlekְניֵאתִיַזB
,םִיַמקfֵַחְליNeָעBניֵאLֶםBקָמ;רֵבBע
kְגBןcְנָפBת,cִקְמBיִלםLָההeואָלְוא
תBחָפe.רֵבBעְוץֵצBח,םִיַמםBקְמ
,ץֵצBחBניֵאיnֵַנתBנָפleaַcְיִפֲא,תִיַזkְִמ
cְןָויֵכcִַהְמpֵיteְרzַָחְלאfֵיִעקqָה

kְLֶnְLְַפLְָלְוןיִפLִןיLָם,aְליִט.eְבLֶHאaִקְמBיִלםLָה,kְגBןNָיְלֶעהָפBיאַהיִריְיַאאָל,הָנzַpָיִדיִמא,eמBההֶדeאaָdcַיִפֲאletָחBִמתkְאָלתִיַז
aְליִטaֵיd.ַתְוpָאaָקָמ,רַמָאָקיִכָהאָרְתBָעֶהםNeַחְליfֵיִעקqָה,kְגBןcְנָפBניֵא,תBחBץֵצaְחָפBִמתkְַניִכָהְו,תִיַזnֵןָרָמֲאיaְַקnָקָמ;אָתיְיBםLֶןיֵא
אָיְנzַיnֵַניִכָהְו,ץֵצBחתBנָפleaַcְיִפֲא,תִיַזְכe;אָתיְיnַָקaְןָרָמֲאיnֵַניִכָהְו,תִיַזkְאkָיֵלcְבbַלַעףַאְו,ץֵצBח,הָנBיְלֶעָההָפNָןBגkְ,קfֵַחְליNeָע
aְַקnָאָל:אָתיְיzֵאָמיLֶHאaִקְמBיִלםLָה.cַןָרָמֲאaֵיdcַיִפֲאleaְִמריִצkְחתִיַזBניְיַה,ץֵצebַaָdcְַאbִָמאָנaַחeלָבֲא,ץNִַאְדאָתְפיbָקְמיִרְקאָנBם
הָפNָ,יֵאezַpָהיְיוַוְרַתcְאָלָלkְ:תִיַזkְִמריִצdaְיaֵליִטaְאָלְו,הLָיִל]זםBקְמאLֶHיִרְקיnֵַנ.אָנbַָאְדאָתְפיNִאlֶָא:תִיַזkְִמתBחdtָיaֵליִטְבe,הLָיִל
איִהLֶםיִמָעtְ.ףיֵטָאcְןיִנְמיִז:רֵבBעBניֵאתִיַזkְִמתBחtָ,רֵבBעתִיַזkְ,תBנָפcְ.רֵבBעBניֵאתִיַזlekְיִפֲא,םיִיַלLe.רֵבBעתִיַזkְִמתBחletָיִפֲא,הָנBיְלֶע
dָנwְַתְלרBאNְתֶפkBלLֶ.ָהיֶנtָחָט:אָבeטleיִפֲאַו,הָלְטdaָָלhְִבcְןָויֵכcְ.רָזָעְלֶאןaֶןBעְמLִיaִַרkְ:הLָיִלםBקְמיֵוָהְוהָנBיְלֶעהָפNָלַעהָפָצ
טeחcְ.רֵעַבְלביiַָח:הָביֵרֲעָהיֵקְדיִסaְ.םיִתיֵזיֵאָצֲחיֵנLְ:בַרְדאaָיlִַאְוeהְניִניֵאָרBמָאְו,אָהיֵנְתַמאָל,בַרdcְיֵמMְִמ.אָהיֵנְתַמcְןאַמ:הָביLִיִל
.תִיaַaַלָבֲא:aָdיִעיִבְקcִ.הָביֵרֲעaָאlֶָא:רֵעַבְלביiַָחBניֵאnBִעןיִלhָיִנןיֵאםִאcְ.ןָרָמֲאאָל:יֵאָקתBנָפְדִבe,דָחֶאםBקָמaְתִיַזkְיֵוָהְו,ןָפְרָצְמ
תִיַזיִצֲחַותִיaַaַתִיַזיִצֲח.היiִָלֲעַותִיaַ:יֵדָדֲהַאיִלְפָנְותִיaַַהדaֵַכְמ.eהְלLיֵנָכcְןיִנְמיִז:רֵעַבְלביiַָחןָפְרָצְמטeחןיֵאLֶםיִתיֵזיֵאָצֲחיֵנleLְיִפֲא
aִָלֲעiָיְיָחיִמ,היLִַכְלןַניpeLֵי,cִאָמְליkָיֵנLהְלeeַחְמaְא,ןָרBםִא.אָלzִלאָצְמBרַמaִַלֲעַותִיiָיְיָחאָלהיLִןַני,cְִמאָלאָהwְיֵרcְַכְמיֵוֱהֶנליֵפָניִאeַןו
kְַהדֶגֶנzְַחzBן,aַהַמהָרְדַסְכַאְותִיe.םִאְוzִלאָצְמBרַמ,aַהָרְדַסְכַאְותִיLֶcֶֶרCיְוםיִסָנְכִנהָרְדַסְכַאָהBַלןיִאְצaַתִיzָיִחְמןיֵאְו,דיִמvBתLְמיֵלBת
םיִנְפִלהֶזםיaָzִיֵנLְ:הָרְדַסְכַאְותִיaַיֵדaeיLkִיֵנָכcְןַניLִיְיָחְו,אָתיaֵדַחkְיֵוָהְו,דַצלkִָמהaְֵרַההָרְדַסְכַאָלםיִחָתְפeתBנlBַחLֶiֵL,םֶהיֵניaֵתBצְצBח
Bא,הֶזaָהֶזתִיaַיֵדaeיLkִיֵנָכcְןַניLִיְיָחיִמ.eהַמ:הָרְדַסְכַאְותִיַבkְהֶזָלהfִֶמריִדzָהֶוLָןLָיִמzַLְןיֵאלָבֲא,ןBציִחַהCֶרcֶיִמיִנtְַלןיִסָנְכִנְו.הfִֶמ
לֶכBאתַרzBעַקtָאGבֶלֶכְלהָיeאְראיִהLֶןַמְזלָכcְ.ןיִלָכֳאתַאְמeטהָאnְַטְמ:םָדָאלַכֲאnִַמteLָdיִעaְ]חהָלְקְלַקְתִנְו.םָדָאְללBכֱאlִֶמהָלְסְפִנְו:אָל
קֶרֶפaְרַמָאcְיֵסBייaִַרְלleיִפֲאַו,םִיַדdaַiָָאnְַטְלרezָמםָדָאְלאָיְזַחאָלcְןָויֵכcְ,איִההָרBהְטהָמeרzְםִא.חַסaַtֶהָאֵמhְַהםִעתֶפֶרNְִנְו:pָdיִמ
לֵסLֶiִtָדַע,םָדָאתַליִכֲאֵמלֵקְלַקְתִנleיִפֲאַו,םָלBעְלאֵמָט,לֶכBאםLֵויָלָעלָחְו.םָדָאלֶכBאְלדָחeיְמַה:dָמְצַעְלBזְוdָמְצַעְלBז).דיףcַ(אnַָק
אLֶaְָכe,ָהיֶלָעץֵמָחםLֵןיִיַדֲע,dָכBתְלחַמֶקןַתָנחַסֶפְל.םיִמָיהLָלzBCLְ:חַמֶקםLָןיִנְתBנְו,דaֵַעְלתBרBעaָdןיִנְתLֶpB.ןיִנָדaְַעָה:בֶלkֶתַליִכֲאֵמ
יaִַר:תBרBעdָכBתְלןַתָנאLֶHיtִלַעףַאְו,יִלkְַהַחיֵריֵדְילַעהָלְקְלַקְתִנרָבkְ.םיִמָיהLָלLְםֶדBק:תBרBעeaָdיָהleיִפֲאַו,רֵעַבְלביiַָחחַסtֶַה
dָכBתְלןַתָנלָבֲא;יִלkְַהַחיֵרֵמהָלְקְלַקְתLֶpִ,אGםיִמָיהLָלLְרַחַאְורֵעַבְלביiַָחםיִמָיהLָלBCLְתCcְָלאָניֵדBמתBרBעdָכBתְלןַתָנאG.רֵמBאןָתָנ
.יֵמcָיִמ:םzBְסִלויָקָדְסaִםיiֵַקְתB.Lֶiִמieִקd:aְָלהָלBעהָליִבְטןיֵאְו.ץֵצBח:BלhְיִלדיִתָעLֶ.ויָלָעדיtְִקַמםִא:ץֵמָחתַרzBִמdָלhְיaִ,חַמaַwֶתBרBע
cְםָתָה,'ןֵכְו'יֵנָתָקbַaֵיtֶחַסaְLִעיeאָרaִתִיַזְכeחָפBִמתkְתִיַזzַיִמאָיְלlְאָכָהְו,אָתzַיִמאָיְלlְאָתaִאָל,אָדיִפְקLְאָנteְרzָאָלְואLְטאָנeאָב:

ןַיְנִעְל

kBתֶפNְאBרLֶiִָדֲחdיִלLִהָביaָפ"עא.הָלְטLֶאָרeהָליִכֲאַלי,kֵןָוי
LֶַקְמןיֵאiְאןיִמיBתBהָליִכֲאַל,aָהָלְט.kְמBטןַיְנִעְלeהָאְמ,

cְןַניִרְמָאaְעָהBרָהְורBח(בֶטelִןיcַטכקף.(cְפ"עאהָלְטָבLֶאָרeהָליִכֲאַלי.
kִםָתָהןַניִרְמָאְד,aַתִיLֶqִיkְכBaִרֲהָט,םיִעָרְזe,טְוeתָאְמBואָלcְאBאָתיְיַר,
cְאְדיִאBניִצָמכ"א,אָתיְיַרeםיִלָכֳא
cִַטְמnְטיִאeמֲחהָאְמeהָר.eְמLַpֵי,
kְLֶMִיnֵLֲעַמNֵץֵעהLִיnֵL.ַמLְעַמ
cְיֵריְיַמaְאָרeי"ִרְלהֶאְרִנְו.הָליִכֲאַלי,
cְטןַיְנִעְליִגיִלְפִדיִכיֵהיִכeהָאְמaְקֶרֶפ
aַnֶהaְהָמֵה)Lַaָתcַבנף:(,cְַרaָןָנ
םָתָאְמheִמןיִלBעםיִלkֵַהלָכcְיִרְבָס
aְLִיpeֲעַמיNֶַרְו,הaִהְייeרַבָסהָדcְאָל
אlֶָאןwֵַתְלהNֲֶעַמיpeיLִןַניִרְמָא
:ץֵמָח)חיaֵַגיִגיִלtְיnֵַניִכָה,לֵקְלַקְל

לaַָגְל

טפשמןיע
הוצמרנ
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:חףיעסםשע"שוט
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=
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:ארמוחלארוסיאדוקיתלכו
הלספנוהשפעשתפר"ת
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ןילכואתאמטהאמטמהלכאל
האמטהםעתפרשנוהציבכב
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ןלאמייקו.האמטמןיא
ורמאללכהיתווכןנתדק"תכ
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בייחןיארשעדחאברעבל
אלשא"דבםדקמש"כורעבל
ןתנלבאתורועוכותלןתנ
תחאהעש'יפאתורועוכותל
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תינלפסאהורוליקהאתפסות
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החרסנשאמגולמרעבלךירצ
ןינעלןכו:רעבלךירצןיא
הזקצבםאהאמוטה
ופלקלוילעדיפקמהבירעבש
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תויהלידכומויקבהצורםאו
הבירעכאוהירהםותסקדסה
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