
.דנםיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ

בֶלְבהָצֵעםיewִמֲעםִיַמ'.'הpֶָלְדִיהָנeבLzְיִאְו
הaַָרהֶז'הpֶָלְדִיהָנeבLzְיִאְו',אelָעהֶז'Lיִא
aַרaַהְניִאְו.הָנָחרekְרְבַסןאַמeָה.kִאָהי,
cְררַמָא'aִןִמָיְנaַַררַמָאתֶפֶירaִייBןָנָח,
ןיaֵתLַaָיֵאָצBמaְןיaֵרeאָהלַעןיִכְרָבְמא
aְמBייֵאָצBַהםkִteַע)אןֵכְו,םיִרnָרַבָדא.
יֵאָצBמaְאlֶָארeאָהלַעןיִכְרָבְמןיֵא,יִביִתיֵמ
Lַaָה,תBליִאeיִחְתlַתaְִרiָתיBהeןָויֵכְו.א
LֶרBֵרָבְמהֶאCִמiַָר.דaִהְייeאהָדBס,רֵמBןָרְד
יaִַרkְהָכָלֲה,ןָנָחBייaִַררַמָאְו.סkBַהלַע
ןאkָ,תַבLֶMָרeאaְןאkָ,אָיLְַקאָל.הָדeהְי
aְאeַהרiBםיִצֵעָהןִמאֵצeםיִנָבֲאָהןִמ.zָיֵנ
םיִנָבֲאָהןִמeםיִצֵעָהןִמאֵצiBַהרeאב,אָדֲח
ןאkָ,תLַaָיֵאָצBמaְגןאkָ,אָיLְַקאָל.ויָלָעןיִכְרָבְמןיֵא,אָדֲחיֵנָתְו.ויָלָעןיִכְרָבְמ
aְמBייֵאָצBַהםkִteַר.םיִרaִַפְמיfְַר,ןָרaִִחיiַָכְמאיpְַררַמָא.ןָסaִקָחְצִייaַר
יֵנְבeויָנaָאיִצBהְליֵדkְ,סkBַהלַעןָרְדBסְורֵזBח,ןָרfְַפְמיaִַרLֶיtִלַעףַא,יִמיcְִבַא
בֶרֶעeaְאְרְבִנםיִרָבְדהָרNֲָע)ב,אָיְנzַאָהְו,יֵרaְיִאתLַaָיֵאָצBמaְרeאְו.Bתיֵב
LַaָתaֵַהןיMְָמLBֵא.תleןֵה,aְַהְו,רֵאnֶָקְו,ןLֶת,kְבָת,eְכַמzֵַהְו,בleחBת,
תַחיִתְפe,ןBתָאָהיtִתַחיִתe,tְהiִָלֵאְוהLֶמaBדַמָעLֶהָרָעְמe,הLֶמלBLֶרְבִקְו
tִלְבִלץֶרָאָהיBְרָהתֶאַעLַָר.םיִעaִאהָיְמֶחְניBִמרֵמMeאָהףַא,ויִבָאםeַהְורtֶדֶר.
.תָבvְַהףַארֵמBאהָדeהְייaִַר.ריִמMַָהְולִיַאָהףַא,ויִבָאםMeִמרֵמBאהLִiָאֹייaִַר
יִאָלאָה,דַבֲעןאַמאָתיְיnַָקאָתָבְצe,אָדְבַעְתִמאָתָבְצaִאָתָבְצ,)גרֵמBאהָיָהאeה
aְִרiָהaִיֵדיLָיֵלרַמָא.איִהםִיַמdְפֶא,]אLֲָעַירNֶpָהaִפְדeְקִיְוסaֶָעpָהkֵאָה,ןָוי
רeא;םpִָהיֵגcְרeאaְאָה,ןַדיcִרeאaְאָה,אָיLְַקאָל.איִהםָדָאיֵדיaִהiִָרaְיִאָל
cִןַדיaְמBיֵאָצLַaָא,תeרcְִהיֵגpָםaְבֶרֶעLַaָאְו.תeרcְִהיֵגpָםaְבֶרֶעLַaָיִאתaְיִר,
,הָרzB,ןֵהleֵאְו.םָלBעָהאָרְבLֶpִםֶדBקeאְרְבִנםיִרָבְדהָעְבLִ)ד,אָיְנzַאָהְו
eְתLeִהיֵגְו,ןֶדֵעןַגְו,הָבpִָכְו,םqֵַהאkָבBד,eַהתיֵבnְִקcָL,eLְמBLֶָמלLִַחי.
zBהָר,cִאֵריִנָנָק'ה')אביִתְכLִתיcְַרkB'.zְLeהָב,cִבביִתְכ('aְיםיִרָהםֶרֶטelָדe',
eגביִתְכ('zָLֵנֱאבBLדַעcַkַָואzֹרֶמאLeבeםָדָאיֵנְב'.bַןֶדֵען,cִַו')דביִתְכiִhַע
אkִqֵ.'הzְֶפzָלeמְתֶאֵמeCרָעיkִ')הביִתְכcִ,םpִָהיbֵ.'םֶדwִֶמןֶדֵעaְןbַםיִהGֱא'ה
Bמe'.LְנcָLְֵקִמםBקְמ,ןLBאִרֵמםBרָמדBבָכאkִqֵ)וביִתְכcָL,cְִקnִַהתיֵבeדBבkַָה
LֶָמלLִַחי,cִיִהְי')זביִתְכLְמBעְלBיֵנְפִל,םָלLֶֶמLִיpBןLְמB'.ָלָלֲח,יִרְמָאdהeא
תLַaָבֶרֶעdaְיֵדיcִרeאְו.תLַaָבֶרֶעdaְיֵדיcִרeאְו,םָלBעָהאָרְבLֶpִםֶדBקאָרְבִנְד
היiִָבBkְלןיֵא,תaַMַaָיִנaְLֵה"בקַהאָרLֶaָרeא,רֵמBאיֵסBייaִַר,אָיְנַתָהְו,יִרaְיִא
אGםzְָעַלBתיkִ,יaִםיִעtBLְַהםיLִָנֲאָהיֵרְגִפeaְאָרְוeאְצָיְו')חרַמֱאLֶpֶ;םָלBעְל
אGהָמיֵנtְִמ,אelָעיaִַרdcְיֵרaְהָאaַpָיaִַררַמָאְו.'הaְֶכִתאGםMִָאְותeמָת
יaִַררַמָאְו.םpִָהיbֵלLֶרeאaBאָרְבLֶpִיֵנtְִמ,תaַMַaָיִנaְLֵ'בBטיkִ'רַמֱאֶנ
אְרiַַו')טרַמֱאLֶpֶ,יBaַMִMִלָלְכeרַזָח,'בBטיaB'kִרַמֱאֶנאLֶHיtִלַעףַא,רָזָעְלֶא
,םָלBעָהאָרְבLֶpִםֶדBקdָלָלֲחאlֶָא.'דֹאְמבBטהpִֵהְוהNָָערLֲֶאלkָתֶאםיִהGֱא
אGְו,תLַaָבֶרֶעaְתBארaָיִלהָלָעהָבLֲָחַמaְןַדיcִרeאְו,תaַMַaָיִנdaְLֵיֵדיcִרeאְו
הָבLֲָחַמeaְלָעםיִרָבְדיֵנLְ,רֵמBאיֵסBייaִַר,אָיְנַתcְ.תLַaָיֵאָצBמדַעאָרְבִנ
BLדwַָהןַתָנתLַaָיֵאָצBמְבe.תLַaָיֵאָצBמדַעeאְרְבִנאGְו,תLַaָבֶרֶעaְתBארaָיִל
aָרeCהeאcֵבהָעי[aְאִרָהםָדָאLBןיֵעֵמןceאָמְגLֶאיִבֵהְו,הָלְעַמלLְםיִנָבֲאיֵנ
eז]גןָנָחְטBaָזB,אןֶהֵמאָצָיְוeאיִבֵהְו.רLְzֵיaְמֵהBְרִהְותkִזביBaָזB,ןֶהֵמאָצָיְו
tֶַר.דֶרaָןLִעְמBןaֶןbַאלֵאיִלְמBרֵמ,tֶדֶרaִהָיָההָנֲעיֵמי,Lֶpֶה')ירַמֱאeהָנֲעא
,הָיָהלeסtָהָנֲע,םיִרְמBאeיָהתBרeמֲח)ויLְֵרcB)ה.'רaְָדaַnִםיִמiֵַהתֶאאָצָמרLֲֶא
הlֵֶא'ביִתְכe,]ד'יִרBחַהריִעNֵיֵנְבהlֵֶא')כרַמֱאLֶpֶ.םָלBעָללeסtְאיִבֵהCָכיִפְל
.הָנֲעהnֶpִָמדיִלBהְוnBִאלַעןBעְבִצאLֶaָדnֵַלְמאlֶָא)ז;'הָנֲעַוהiַָאְוןBעְבִציֵנְב
,dָרְמַאאָלאkְָלַמרcְLַaeאָתlְיִמאָניֵמָא,]האָבָררַמָא.eוֲההָנֲעיֵרzְאָמְליִדְו
eַמpe,Lְמeיִא.לֵאkָבַררַמָא,יִרְמָאְדאtָtָיִמאָניֵמָא,אlְאָתcְLַaeְלַמרkָאָלא
,ןָנaַָרeנzָ.אָרwָיִעֵמcְהָנֲעאeה,'הָנֲעאeה'אָרְקרַמָא.]האָבָר,peַמd,eָרְמַא
,תLֶֶקְו,ןָמe,רֵאaְ,ןֵהleֵאְו.תLBָמMְַהןיaֵתLַaָבֶרֶעeaְאְרְבִנםיִרָבְדהָרNֲָע)ח
,eהiִָלֵאְוהLֶמaָdדַמָעLֶהָרָעְמe,הLֶמלBLֶרְבִק,תBחleַהְו,בzְֵכnַַהְו,בָתkְַה
tְתַחיִתtִתָאָהיBן,eתַחיִתְפtִלְבִלץֶרָאָהיBְרָהתֶאַעLֵָיְו.םיִעLאBףַא,םיִרְמ
ףַא,םיִרְמBאLֵיְו.ןיִקיnַfִַהףַא,םיִרְמBאLֵיְו.ָהיֶחָרְפeָהיֶדֵקLְןֹרֲהַאלBLֶלְקַמ

aִדְגB

יaִַריֵרְבִדְלתBדBהְלeצָראLֶHהaַָרְואelָע.ָהeרְבַסןאַמekְהְניִאְו:aBלzַkְֵסִמהָיָהLֶאelָעלaBLִֶלaְהָיָההֶמןיִבֵה.'הpֶָלְדִיהָנeבLzְיִאְו'
לLְֶוהiַָחלLֶןBגkְ,רzֵיֶהaְקַלLֶcָ,תַבLָהָריֵבֲעתֶכאֶלnְִמםBקָמלkִָמe,םiBַהקַלLֶcָ,תaְLַaָהָיָהLֶ.תַבLֶMָרeאaְ:גֵהBנ.רַבָדאnַָע:אaַָא
ןִמהָנֱהֶנאB,LֶHלאeהceLיִחרַבְדcִםMeִמהָכָרaְאיִהַהcְ,םיִרkִteַהםBייֵאָצBמaְףַאןיִכְרָבְמ,םיִרkִteַהםBיבֶרֶעֵמקֵלcBַהרֵנBא,הֶלBח
:רeאתיiִַרaְתlַיִחzְאeהףַאLֶ,תLַaָיֵאָצBמaְאlֶָא,םיִרkִteַהםBייֵאָצBמaְויָלָעןיִכְרָבְמןיֵא,ויLְָכַעאָרְבִנcְ.םיִצֵעָהֵמאֵצiBַהרeאaְ:םiBַהרeאָה
CֵרָבְמרBאהָאָרkְLֶיaִַר.ןָרfְַפְמיaִַר
ףBסְלםיִמBaְNָלןיִאיִבLֶnְְכe,דiִָמויָלָע
LֵָרָבְמהָעCַכְמ:ןֶהיֵלֲעpְַהלַע.ןָסkBס,
kְמBLֶנָאeעBNִןי:aְרֵא.aְָרֵאdLֶל
לַעםִיnַַהnֶpeִמeאְצLֶiָ]ועַלֶס,םָיְרִמ
,)טהָיָההָרָבkְןיִמkְלBגָעְו,]זהLֶֹמיֵדְי
eְתִמbְַלbִֵעלnָןֶהkָקָמלBםLֶהBןיִכְל:
kְתַאיִרְק.בָתLֵאָהםBִתiBַה:תnְִכzָב.
,הֶאְרִניִלְו.יzְִעַמkָCLָ.ןָתָרeצְוןָתָקיִקֲח
'kְז'בָתBצתַקיִקֲחאיִהeַה'ְו,ןָתָרnְַכzֵב'
תַקיִקֲחaBבzְַכLֶpִטֶרֶחָוטֵעאeה
,):אכףcַ(ןיceLִִקְדאיִהַהיkִ.תBחleַה
.בzְֵכnַַהְואָריqִַהְולqBַהתaBַרְלןיִיpִַמ
dיֵליֵרָקאָלהיiִָרְקcִ,יַרָבcְןיִאְרִנְו
kְבָת:eהָרָעְמLֶדַמָעaBמLֶה.
'יִרְבָעדַע]חרveַהתַרְקִנEaְיzְִמNְַו'
)LְמBןֵכְו.)גלתaְִלֵאiָהe,'ַוiֵֶלCרַהדַע
הָרָעnְַהלֶאםLָאֹבiַָובֵרBחםיִהGֱאָה
תֶאַעBלְבִל:)טיאםיִכָלְמ('םLָןֶלiַָו
ןיֵא'.דֶרtֶַהְו:חַרֹקתַדֲע.םיִעLְָרָה
kָָדָחלLzַַהתַחMֶָמL',eאִרדֶרֶפLBן
:םִיַאְלkִַהןִמאaָאGְוץֶרָאָהןִמאָרְבִנ
ןיִמkְ.ריִמMַָה:םָהָרְבַאלLֶ.לִיַאָה
zBןיֵאְו,הָיָהתַעַלkָלcָָקרָבLֶעהBדֵמ
aְויָנָפLֶHְתִיאtָקֵר,eבBaָהָנLְGהֹמ
:).חסףcַ(ןיhִיbִתֶכqֶַמaְ,תִיaַַהתֶא
.אָתָבְצ:לֶזְרaַלLֶ]טN"יֵיִלָנֶט.תָבvְַה
LֶעBNְִכַעןיLַָהויpַtָםיִח:aִאָתָבְצ
איִהתֶרֶחַאתָבְציֵדְילַע.דיֵבֲעְתִמ
סָנְרeקaְהkֶַמeתָבְצdaִָזֲחBאLֶ,הָיNeֲע
ןאַמאָתיְיnַָקאָתָבְצe;תיNֲֵעLֶpַדַע
Cָחְרkָלַע,תֶמֱאaֶ.יִאָלאָה:אָדְבַע
aְִרiָהaִיֵדיLֲָעַי:איִהםִיַמNֶpָה
aִפְדeהָקיִצְייֵדְילַע.ס,kְמBLֶiBןיִקְצ
kְיֵלkֶףֶסeֹחְניֵלְכLְֶקִיְו:תaֶָעpָהkֵןָוי.
kelָdkְאֵר':רֵהַמדָחֶאLִתיcְַרkB'.
,ליֵעְלןָרָמֲאַדאָהְו.םיִכָרcְרָאLְִלםֶדBק
,תBחeללLֶןָבָתְכaִ;תLַaָבֶרֶעaְבָתkְַה
Lֵאaְ°הlָיִחzְִמהָבeתkְהָתְיָהBזְו
LְחBלַעהָרbַaֵיהָנָבְלי(:'aְםיִרָהםֶרֶט
בzָLֵ':הָבzְLeתcִַמָתאָרe'.aָדelָי
:EיֶנָפְלBבָבְלאkֵַדְידַע.'אcַkָדַעBLנֱא
.'לeמְתֶאֵמ':םָלBעָלםcְָקeמ.'םֶדwִֶמ'
הtַzְֶתnִַהלLֶkָ.'הzְֶפzָ':םָלBעָלםֶדBק
aְרְצִיBנBלֵפLָרָמ':)כםBאִרֵמםLBן'.
םֶדwBִמ'ןLBאִרֵמ',)לתBבָרֲעaָאeה'םBרָמ'
אָרְבִנ'eנcָLְֵקִמםBקְמ'ןֵכְו;םָלBעָה
םֶדBקםpִָהיbֵלLֶלָלָח.dָלָלֲח:ןLBאִרֵמ
aְִרiַעָהתיBריֵתְו,םָלeהאָצeלןיֵא:אB
kְִבiָעהיBתיִמָל.LֶהeאאeרLֶל
bִֵהיpָרַזָח:םeלָלְכB.רְקִלBתB'טBב',
יאcַַו.אlֶָא:aBןיִנcBיִנםיִעLְָרָהLֶיִפְל
אָהְו,תaַMַaָיִנaְLֵאָרְבִנםpִָהיֵגcְרeא
רeאaְ,תLַaָבֶרֶעaְרeאליֵעְלאָיְנַתְד
cִןַדי.eאָיְנַתְדaְיֵרLָאaְמBיֵאָצLַaָת,
;הָריִציaִןאkָ,הָבLֲָחַמaְןאkָ,יLְֵקיzִאָל
aְבֶרֶעLַaָהָלָעתaְֲחַמLָיִלהָבaָארBת,
.ןָחָטְו:תLַaָיֵאָצBמדַעאָרְבִנאGְו
יLְֵרB:cBזBaָזףLְֵפLְִוהkִָהְוחָט
לeסtָ:םיִמeתְסתBאָרְקִמ.תBרeמֲח
Lֵרָפְמִדkְ,ויִבָאהָיָהnBִאֵמויִחָאLֶ.הָיָה
LֶaָעְבִצאBִאלַעןnBהְוBֵא':דיִלlֶה
אָמְלַא.'הָנֲעַוןBעְבִצְו'BגְוריִעNֵיֵנְב
הiַָאְוןBעְבִציֵנְבהlֵֶא'ביִתְכe:eוָהיֵחַא
dיֵליֵרָקלֵאeמLְ:הָיָהBנaְאָמְלַא.'הָנֲעַו
:אָבָריֵמיaִהָיָהםיiִִסְרCtֶַלnִֶמרLַaeְו.םיiֵַקְתCLֶnִֶלnֶַהיtִִמאֵצiBַהןיִדkְ,)מיֵניִדdaְיֵתוָוkְאָתְכְלִהְו,ןיִניִדaְהָיָהיִקָבcְםMeִמ,אkְָלַמרLַaeאָבָר

aִדְגB

'eכְו'יִרBחַהריִעNֵיֵנְבהlֵֶא'
לַעןBעְבִצאLֶaָדnֵַלְמ

):וטקב"ב(ןיִלֲחBנLֵיְבd,cִַמיnB.zִֵא
,םיִנָבkְםיִנָביֵנְבcִאָרְקיאַהֵמחַכBמ
אG,דBעְו.nBִאלַעאLֶaָןָלָנְמכ"אְו
LְzBִאןֶבְלeאְרְקLֶiִהָרzBַהלָכeaְניִצָמ
aְנB,רַמָאאָכָהְוcִיֵליֵרָקיִכָהְלdaְנB
dיֵליֵרָקcְ,ל"יְו.LְzBִאֵמדַלLֶpBיִפְל
aְנBיִפְלLֶהָיָהaֶןaְנB,kִןַניִרְמָאְדaְֵיL
,nBִאלַעאLֶaָקיֵיָדאָכָהְו;ןיִלֲחBנ
ןaֶןֵכBמkְהָיָהLֶ,הiַָאביִתkְאָלcְִמ
,dיֵדeחְלהָנֲעאlֶָאביִתkְאָלְו,ןBעְבִצ
ריִעNֵלLְzBLִֶאןaֶיnֵַנהָיָהLֶיִפְלמ"ש
kַיֵבְתdםִעאָכָהאָרְקLְרָאaְיֵנNֵריִע:

ןיֵא
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kBְרcַתיLִאֵריִנָנָקָיְי)א
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:ויִבָאןBעְבִצְלםיִרֹמֲחַהתֶא
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יִרֹחַהריִעֵֹשיֵנְבהlֵֶא)כ
לָבLBְוןָטBלץֶרָאָהיֵבLְי
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םיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ :דנ

aִדְגBLֶאִרָהםָדָאלLBא,ר"ת.ן(Lִםיִרָבְדהָעְב
םBיְו,הָתיnִַהםBי,ןֵהleֵא.םָדָאיֵנaְִמםיeqִכְמ
aBִלaְהַמַעֵדBיםָדָאןיֵאְו,ןיcִַהקֶמBעְו,הָמָחpֶַה
LֶריֵבֲחלB,יםָדָאןיֵאְוBַעֵדaַnִֶמהNְzַkֵר,
eכְלַמeתaֵתיcָיַתָמדִוzַזֲחBר,eכְלַמeַחתiֶתֶבי
הָבLֲָחַמeaְלָעםיִרָבcְ'ג,ר"ת.הֶלְכzִיַתָמ
לַע;eלֲעLֶiַאeהןיecִלָעאGםִאְו,תBארaָיִל
,בlֵַהןִמחLֶiִLְzַkַתnֵַהלַעְו,ַחיִרְסLֶiַתnֵַה
ַעaְֵטnַַהלַע,א"יְו.בֵקָרLֶzֵהָאeבzְַהלַעְו
Lֶiֵקָמא)ב'ינתמ:אֵצBםLֶpָגֲהeֲעַלNBת
eגֲהLֶpָםBקָמ;ןיBNִע,בָאaְהָעLְִתaְהָכאָלְמ
LֶHֲעַלאNBעןיֵא,הָכאָלְמתBNִןי.eקָמלָכְבBם
zַםיִמָכֲחיֵדיִמְלaְאג"בשר.םיִלֵטBעְלב,רֵמBםָל
רַמָא'מג:םָכָחדיִמְלBzַמְצַעםָדָאהNֲֶעַי
Lְמeןיֵא)ג,לֵאzַיִצתיִנֲעaeרaְֶאלֶבָבlָא
zִLְהָעaְבָאaִאָרְמיֵמְל.דַבְלcְרַבָסLְמeלֵא
zִLְהָעaְבָאaֵַהןיMְָמLBתLֶlBסָאeרַמָאָהְו,ר
LְמeלֵאzִLְהָעaְבָא°aֵַהןיMְָמLBתLֶlB
תיִנֲעzַלkָלֵאeמLְרַבָסָקאָמיzֵיִכְו.רezָמ
ןַנzְ)דןַנֲאָהְו,רezָמLֶlBתLBָמMְַהןיaֵרaeיִצ
,יאַמיֵטeעַמְל;םBידBעaְִמןיִתLBְוןיִלְכBא
יֵטeעַמְל,אָל.תLBָמMְַהןיaֵיֵטeעַמְלואָל
הָעzִLְןיaֵןיֵא,dיֵלעיiַַסְמאָמיֵנ.הָכיLֵָחMִֶמ
aְיְלבָאBַהםkִיteֶא,םיִרlָאLֶfֶקיֵפְסהBסָאeר
ןיaֵואָל,רezָמBקיֵפְסיאַמ.רezָמBקיֵפְסהֶזְו
בַרdcְיֵרaְאLָיLִבַררַמָאְדkִ,אָל.תLBָמMְַה
אָעיִבְקִליnֵַנאָכָה,אָחְרַיְדאָעיִבְקִליִדיִא
תpBַעְתִמתBקיִנֵמeתBרeaָעג,אָבָרLַרcָ.אָחְרַיְד
eַמLְמיִלBתaB,kְֶרֶדCLֶnִַעְתpBתeַמLְמיִלBת
aְיBַהםkִיteד.םיִרeַהןיֵבMְָמLBתLֶlBסָאeר.
ןָנָחBי'ררַמָאיִמe.ןָנָחBי'רdcְיֵמMְִמeרְמָאןֵכְו
BניֵאבָאaְהָעzִLְ,ןָנָחBייaִַררַמָאָהְו,יִכָה
kְיִצתיִנֲעַתaeַהןיֵבְלואָליאַמ;רMְָמLBת.
eגֲהLֶpָםBקָמ,אָניֵנzְהָכאָלְמ.הָכאָלְמִל,אָל
םBקָמְבe,ןיBNִעבָאaְהָעLְִתaְהָכאָלְמתNBֲעַל
LֶpָגֲהeLֶHֲעַלאNBעןיֵאתBNִיִפֲאַו.ןיle
דיֵבָעאָלְוביֵתָייִכְדאlֶָארַמָאאָלג"בשר
אlֶָא.רַסָאאָלרָסיֵמלָבֲא,אָרֲהeיkְיֵזֲחיִמאָל
.הָליִעְנתlַיִפְתִל,רaeיִצתיִנֲעַתBkְניֵאיאַמ
םָדָאלtַlְֵתLֶiִיאַוְלe)ה,ןָנָחBי'ררַמָאָהְו
אָכָה,הָבBחםָתָה.kelBםiBַהלkָ]אCֵלBהְו
תיִנֲעַתBkְניֵאיאַמ,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.תLeְר
יאַמ,רַמָאאtָtָבַר.הָעaְָרַאְוםיִרNְֶעְל,רaeיִצ

ןיֵא,יִביִתיֵמ.הָרeסֲאַו,תBנBרֲחַאkָאlֶָא,תBנLBאִרBkָניֵא,רaeיִצתיִנֲעַתBkְניֵא
aֵןיzִLְהָעaְיְלבָאBַהםkִיteֶאםיִרlָאLֶfֶקיֵפְסהBסָאeקיֵפְסהֶזְורBמezָיאַמ;ר
,אָל,יִדיִאבַרdcְיֵרaְאLָיLִבַררַמָא.LֶlBתLBָמMְַהןיaֵואָל,רezָמBקיֵפְס
רַמָאcְ,רָזָעְלֶאיaִַרְלעיiַַסְמ.ןיִוLָהֶזָוהֶזםיִרָבcְ)א(לָכְלאָה.אָחְרַיְדאָעיִבְקִל
רeסָאCLֶֶרֶדkְ,בָאaְהָעLְִתaְםִיַמBaְעaְָצֶאטיLֶiBLִםָדָאָלBלרeסָא,רָזָעְלֶאיaִַר
תיִנֲעַתְלבָאaְהָעzִLְןיaֵןיֵא,יִביִתיֵמ.םיִרteיkִַהםBיBaְעaְָצֶאטיBLִהְל
םBקָמaְהָכאָלְמתיNִiֲַעaַרezָמהֶזְוהָכאָלְמתיNִiֲַעaַרeסָאהLֶfֶאlֶָארaeיִצ
Lֶpָגֲהe;לָכְלאָהcִהֶזָוהֶזםֶהיֵרְבLָיִאְו.ןיִוleַגaֵיzַיִצתיִנֲעaeרzַו,אָיְנ(kְLֶרְמָאe
,אtָtָר"א.אGויָלְגַרְוויָדָיויָנtָלָבֲא,BפbeלkָאlֶָאeרְמָאאGהָציִחְרaִרeסָא
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aִדְגBLֶאִרָהםָדָאלLBן.LֶיָהeקֲחeקBתaBkַָחןיִמלiָהeהְו,הָמֵהְבeא
BגָרֲהוNֵָעְו,)יתיLִאֵרaְ('דִיַצרbִaB]בדBרְמִנkְרַמָאֵיןkֵלַע',דBרְמִנְלרַסְמִנ
eלָטְנB,ָכיִפְלCיִאהָיָהLןֵהְו,דִיַצLֶkָתeבaָמֲחַה'ןֶהeדBֲאתLִֶארzָdaַaָז'תִי(

)Lָיִנֲאַו.)זכםLְָעַמzִי,aְויָדָגLֶאִרָהםָדָאלLBניְיַה,ןekָנְתBעתBרLֶיָהe
יַתָמ,םָדָאלkָלLֶ.הָמָחpֶַהםBיְו:Bל
בBרָה.ןיcִַהקֶמBעְו:Bתָגֲאcִַמםֵחַנְתִי
:דיִתָעֶהןיcִַהקֶמBע,יnֵַניִא.aBםיִעBט
)חaָdבeתLֶkָ,יִמBר.תֶביiֶַחתeכְלַמ

'bְבeִרלLְִרְו,'הָעLְניְיַההָעeַחiֶג:תֶבי[

אGםִאְו:eמיiְַקְתִנְו.הָבLֲָחַמeaְלָע
אGכ"לאe.cְלֲעLֶiַאeהןיecִלָע
כ"לאLֶ.ַחיִרְסLֶiַ:םיiֵַקְתִמםָדָאהָיָה
ןיִאBרְו,BתBאןיִעיִנְצַמeיָהםיִבBרwְַה
הָאeבzְַהלַעְו:םֶהיֵנְפִלדיִמzָןָרֲעַצתֶא
Lֶzֵבֵקָר.Lֶיָהכ"לאeaַיֵלֲעaָzִםי
:]דםָלBעָלןBבָעְרןיִאיִבְמd,eָתBאןיִרvְַאְמ
ןיeaֵגֲהָנןיaֵ.םBקָמלָכְבe'ינתמ
Gגֲהָנאe:zַםיִמָכֲחיֵדיִמְלaְןיִלֵט.
.'eכןBעְמLִןaַָר:םiBַהBתBאהָכאָלnְִמ
הָצָרםִאְו,אָרֲהeיkְיֵזֲחיִמןַניִרְמָאאָלְו
רaeיִצתיִנֲעzַןיֵא'מג:יאMַַרלֵטaָיִל
aְה.לֶבָבBְגִלןיִכיִרְצןיֵאְוליִאLָםיִמ,
רֶמBחןיֵא,רֵחַארָבcָלַעןיִרְזbBםִא
zַיִצתיִנֲעaeנרBגֵהaB,כֱאֶלBִמלaְעBד
יֵרְמeחרָאeLְהָכאָלְמaִרֵסָאיֵלְוםBי
LֶlBתLBָמMְַהןיaֵ:םLָםיִרeמֲאָה
ןיִריִמְחַמcְ,]ההָכאָלְמִבeהָליִכֲאaַ.רeסָא
,רaeיִצתיִנֲעַתaְןַניִרְמָאְדB,kִקיֵפְסלַע
eLְמeְמאָקלֵאLַeֵיzִLְהָעaְבָאkְתיִנֲעַת
ואָליאַמיֵטeעַמְלםBידBעaְִמ:רaeיִצ
אָל:קֵפָס.תLBָמMְַהןיaֵיֵטeעַמְל
לַעלָבֲא,יאcַַו.הָכLֵָחMִֶמיֵטeעַמְל
בָאaְ'טןיaֵןיֵא:ןַניִרְמְחַמאָלBקיֵפְס
יִאcְלָבֲא,רַמָאָקהlָיִחzְַכְל.כ"הויְל
רqeיִאהֶזְותֵרkָהֶז,אkָיִאאָבeטדַבֲע
aְאָמְלָע:cְבַרLִיLַָקְל.אnָאָעיִבְקִל:ן
יkִםיִמָייֵנLְתNBֲעַל.אָחְרַיְד
רַבָעLLֶֶדֹחד"בeרaְִעםִאןָלאָקtְַסְמ
ןיaֵתַליִכֲאַל.ואָליאַמ:אָליִא
םBילLֶ.הָכאָלְמִל,אָל:תLBָמMְַה
תיִנֲעַתְבcִןַניִעְמLְַאְו,]וLַCְחMֶzִֶמBמְצַע
leיִפֲאַו:יִרLְבָאaְ'טְבeרeסָארaeיִצ
אlֶָא,אָתֲארַסיֵמְלואָל.ןBעְמLִ'רְל
םָכָחדיִמְלBzַניֵאLֶיִמהֶצְרִיםִא
לֵטaָיִלְוםָכָחדיִמְלַתBkְמְצַעתNBֲעַל
aִקְמBעָהםBNִַר,ןיMַיְיָחאָלְו,יאLִןַני
cִיֵזֲחיִמאָמְליkְיeִפְתִל:אָרֲהlַהָליִעְנת.
Lֶaְיִצתיִנֲעַתaeיָהרeְתִמtַlְןיִלzְִפlַת
תיִנֲעַתְדאָרְתaָקֶרֶפaְןַנְתִדkְ,הָליִעְנ
)cַוכף.(,aְג'tְםיִקָרaַMָהָנkֹםיִנֲה
,םaַiBםיִמָעtְעaְַרַאןֶהיkַtֵםיִאBNְנ
Lַתיִרֲחeמeףָסeהָחְנִמeֵאְו;הָליִעְנle
תBדָמֲעַמeתיִנֲעzַ,םיִקָרtְ'גןֵה
תֶכqֶַמaְ.ןָנָחBי'ררַמָאָהְו:כ"הויְו
aְכָרBת,cְןיֵאaִִפְתlִָמהָריֵתְיהMeם
aְַבְלהָכָרhָםָתָה:הָלcְחBזהָב[.aְתיִנֲעַת
בָאaְהָעLְִתְבe,ןָנaַָרcְִמהָבBחרaeִצ
םBקָמלkִָמe,אeההָבBחואָלcְןַניִעְמLְַא
,הָנMַָהתBמְילkָלtַlְֵתִהְלאaָםִא
ןַנְתcִ.הָעaְָרַאְוםיִרNְֶעְל:יאַוְלeרezָמ
aְַמqֶתֶכzַתיִנֲע)cַוטף.(LֶnBןיִפיִס
aְיִצתיִנֲעַתaeרLֵLaְכָרBלַעתLְמBהֶנ
םָלBעְל.רַמָאאtָtָבַר:הֵרNְֶע
kְִעַדאָקְלָסְדzִיִעֵמןיwָאָר,cְניֵאB
kְיִצתיִנֲעַתaeרcְַהןיֵבְל,רַמָאMְָמLBת

ןיaֵרLֶnezָתBנLBאִרLלBkְLָניֵא,רַמָאָקיִכָהְו,רַמָאָקאָרְמeחְל,רaeיִצתיִנֲעַתBkְניֵארַמָאָקcְיאַהcְ,אָתיְיnַָקןָנָחBייaִַרְליLְֵקzִאָלְו,רַמָאָק
אָיLְַקְו.תLBָמMְַהןיaֵואָל:םBידBעaְִמןיִתLBְוןיִלְכBאeהaְןַנְתcִ,תBנBרֲחַאkָאlֶָא,הָכיLֵָחMִֶמןיִתLBְוןיִלְכBא)טתיִנֲעַתeaְהaְןַנְתִדkְ,ןֶהLֶlָתLBָמMְַה
יֵנָתָקcְ,ליֵעְלִדאָתיִנְתnִַמdָלקיֵיָדְו,איִהLָdְפַניtְֵנַאaְאָתlְיִמ.ןיִוLָהֶזָוהֶזןֶהיֵרְבcִלָכְלאָה:רeסָאLֶlBתLBָמMְַהןיaֵיִרְמָאcְןָנָחBייaִַרְלeאָבָרְל
תיִנֲעzַןיaֵןיֵא:רezָמBקיֵפְסהֶזְורeסָאBקיֵפְסהLֶfֶאlֶָא,הֶזaָרeסָאMֶהַמהֶזaָהlִָחzְַכְלרezָמאֵהLֶiְ,םיִרkִteַהםBיְלבָאaְהָעzִLְןיaֵןיֵא
:רezָמויָלְגַרְוויָדָיויָנָפcְאָיְנzַרaeיִצתיִנֲעַתְבe,רaeיִצתיִנֲעzִַמבָאaְהָעzִLְריִמֲחאָלאָמְלַא,ריִמְחַהְלןיaֵלֵקָהְלןיaֵד"סק.בָאaְהָעLְִתְלרaeיִצ
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םBידBעaְִמלBכֱאֶל,ה"פ.בָאaְהָעzִLְאlֶָאלֶבָבaְרaeיִצתיִנֲעzַןיֵא
בָאaְהָעzִLְ,ת"אְו.םLָםיִרeמֲאָהיֵרְמeחרָאeLְהָכאָלְמaִרBסֱאֶלְו

רaeיִצתיִנֲעzַןיֵא,ק"הcְל"יְו.הָכאָלְמaִרBסֱאֶלרaeיִצתיִנֲעַתkְיֵוָהיִמ
aְיִפֲאלֶבָבleaְקָמBםLֶHגֲהָנאeֲעַלNBןיֵא:הָכאָלְמתaֵןיzִLְהָעaְבָא
,הָכאָלְמביLֵָחאָלְדאָה.םיִרkִteַהםBיְל
LֶnezָרaְִתLְהָעaְבָאaְקָמBםLֶpָגֲהe,
dָלקיqִַמאָפיֵסְבcִםMeִמ,י"ִרְלהֶאְרִנ
הָעzִLְןיaֵןיֵאיbַaֵ,הָכאָלְמִדאָתeיְרLְַל
aְיִצתיִנֲעַתְלבָאaeָחאָלְדאָהְו.רLֵבי
zְיִפlַהָליִעְנת,cְאָתיֵלaְִתLְהָעaְבָא
kְַקְלִדnִָמ,ןMeםcְַבaָיִריְיַאאָלאָתיְיַר

:רzֵיֶהְורqeיִאְדיִדיִמaְאlֶָא
.dיֵדיcִתLBָמMְַהןיaֵיֵרcִLְואָל

zֵַמיdַא,י"ִרְלnַַגיֵנָתָקיאaֵי
יאcַַוleיִפֲאאָה,BקיֵפְסםיִרkִteַהםBי
.)יאָתיְיַרBאcְכ"הויתֶפֶסBתcְ,רeסָאםBי
ןַניִעֻמLְַאְלBקיֵפְסטַקְנcִ,ץֵריֵתְו
cִטְב'aְיִפֲאבָאleקיֵפְסBמezָכר(:

Lֵרָפְלןיֵא.אָחְרַיְדאָעיִבְקִל
kְגBןaְיֵנaָלֶבLֶןיֵא

,י"אLaְֶדBחַהעaְַקeהיַתָמםיִעְדBי
LֶיָהeֲעַלםיִכיִרְצNBכ"הויתLְםיִמָייֵנ;
cִרַמָאאָיְדֶהְבaְסBק"פףcְה"ר)cַף
אlֶָא.דָחֶאםBיאlֶָאןיBNִעןיֵאLֶ).אכ
leיִפֲאקzַtְֵסִמםִא,רeסָאBקיֵפְס,פ"ה
aְִיץֶרֶאNְהיַתָמלֵאָרeְקaַחַהעBֶדL,kְגBן
LֶnְַהlֵCaַnְִדaָע,רBNֶהLְםיִמָייֵנ,
kְןיִדkָקיֵפְסלBתcְאBאָתיְיַרcְןַניִלְזָא
,עַמLְַמcְ,א"LְaַָרהLְָקִה.אָרְמeחְל
לָכְלאָה,ןיִקeלֲחןֵהאָחְרַיְדאָעיִבְקִל
cִןֶהיֵרְבLָיאָהְו;ןיִוBַהםkִteםיִר
zBְפַסzBסָאeִתְו,רLְהָעaְבָאzBְפַסzB
אlֶָאיֵריְיַמאָלcְ,י"ִרץֵריֵתְו.רezָמ

aִםיִרָבְדcְLָיִכיְיaַzַמְצַעתיִנֲעB:

לtַlְֵתLֶiִיאַוְלeןָנָחBי'ררַמָאָהְו
kַָהלiBלַעףַא.םbַבcְר'

לָבֲא,לtַlְֵתִהאGקֵפָסaְאָקְוcַיִריְיַאןָנָחBי
חַכBמְדkִ,לtַlְֵתִהְלרeסָאלtַlְֵתִהיאcַַו
aְיִמLֶnֵתB)aְכָרBאכת.(.cְרַמָאָק,
לַא,לtַlְֵתִהאGקֵפָסלtַlְֵתִהקֵפָס
לtַlְֵתLֶiִיאַוְלe,רַמָאןָנָחBי'רְו.לtַlְֵתִי
kַָהלiBְתִהםִא,רַמָאָקְו.םtַlֵלeאָצָמ
רָבcֵLcַָחְללBכָיםִא,ןיִלְלtְַתִמרaeיִצ
aִִפְתlָתBזֲחַיBְתִיְורtַlֵלַאואָלםִאְו,ל
ןָויkֵ,ריCLַtִיֵרtָםBקָמלkִָמ.לtַlְֵתִי
cְַרaִייBַהלַעןָנָחqַָחְמקֵפiְֵתִהְלביtַlֵל,
תיִנֲעַתְליֵמָדcְבָאaְהָעLְִתaְןkֵםִא
רaeיִצתיִנֲעַתְבe,םיִרָבcְהnַָכaְרaeיִצ
יnֵַנבָאaְ'טaְ,הָליִעְנתlִַפzְאkָיִא
.תLeְראָכָהְוהָבBחםָתָה,יLַpְֵמe.לtַlְֵתִי
tֵריeL,GְריֵרְמַגְלאLeֶא,תlָואָלא
:אkָיִאאָהיִמהָוְצִמאlֶָא,יֵוָההָבBח
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