
.הנםיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ

°zַpָקאelֵקיelֵיֵנָתָקי:eקָמלָכְבBכְוח"תםe':
,אָרֲהeיְלןַניLִיְיָחאָלרַבָסג"בשרcְאָרְמיֵמְל)א
אָכtְיִאאָהְו.אָרֲהeיְלןַניLִיְיָחיִרְבָסןָנaַָרְו
Lָהְלןַניִעְמe.cִרְקִלהֶצְרִיםִאןָתָחא)ב,ןַנְתBת
ג"בשר.אֵרBק,ןLBאִרָההָלְיַלעַמLְתiִַרְק
.לhBִיםMֵַהתֶאלhBיִלהֶצBרָהלkָאG,רַמָא
אLָיLִבַר.הָטיMִַהתֶפֶלְחeמןָנָחBי'ררַמָא
aְיֵרdcְאָלרַמָאיִדיִאבַרzֵפיBC,cְַרaָןָנ
אָמְלָעיelֵכcְןָויkֵ,אָכָה,אָיLְַקאָלןָנaַָרcְַא
;אָרֲהeיkְיֵזֲחיִמ,דיֵבָעאָלeהיִאְוהָכאָלְמיִדְבָע
יnֵַנeהיִאְויֵרָקאָמְלָעיelֵכcְןָויkֵ,םָתָהלָבֲא
ןaֶןBעְמLִןaַָרcְ.אָרֲהeיkְיֵזֲחיִמאָל,יֵרָק
bַַאלֵאיִלְמcְַקאָלג"בשרLְהםָתָה,אָיeאcְןַניֵעָב
kַeָיֵדֲהָסןַנֲאַו,הָנוcְיֵצָמאָלkַeeְעַדיֵנzֵיd,
,אָרֲהeיkְיֵזֲחיִמאָלאָכָהלָבֲא;אָרֲהeיkְיֵזֲחיִמ
יֵזֲחקd,teיֵלתיֵלcְאיִההָכאָלְמ,יִרְמָא
םיִמָכֲחַו'ינתמ:אָקaְLeאkָיִאיֵנָלְטaַהkַnָ)ג
יֵבְרַעaְהָכאָלְמןיBNִעeיָההָדeהיaִ,םיִרְמBא
tְצֲחדַעםיִחָסBת,eַבbָליִלGיָהאeעBNִןיkָל
ןיִריzִַמה"בe,םיִרְסBאש"ב,הָלְיlַַה)ד.רwָיִע
,אָגָהְנִמאָנzְאָרwָיִעֵמ'מג:הnַָחַהץֵנָהדַע
eַבְלqBףzְיִאאָנqeי'ררַמָא.אָרBאָלןָנָח
,אָיְנַתcְ.הָדeהְי'ראָהריִאֵמ'ראָה,אָיLְַק
הָכאָלְמןיBNִעeיָההָדeהיaִ,הָדeהְי'ררַמָא
aְיֵבְרַעtְצֲחדַעםיִחָסBת,eַבbָעןָניֵאליִלBNִןי
kָיִעלwָלרַמָא.רBהְיהיָיָאְרהָמ,מ"רeהָד
תNBֲעַלeגֲהLֶpָםBקָמאlֶָא.ןאָכְלליִלָגְו
ריִאֵמ'ררַמָאָקcְִמ.ןיBNִעןיֵא,תNBֲעַלאeLֶHגֲהLֶpָםBקָמ;ןיBNִע,הָכאָלְמ
רezָמרNָָעהָעaְָרַאהָדeהְי'ררַבָסְו.רַמָאָקאָרqeיִאהָדeהְייaִַרcְלָלkְִמ,אָגָהְנִמ
aֲַעNִiַהְי'ר,אָיְנַתָהְו,הָכאָלְמתיeאהָדBַנְמַה,רֵמkֵLaִLְלLָָעהNָהָרְקֶעֶנְור
aְדָיB,LBָלְתdaִקְמBַהםhִןיֵאְו,טיLBָלְתdaִקְמBַהםbָדיִר.aִLְלLָָעהNָןיִאר,
aְְרַאaָָעהָעNִָמ.אָלרkְיִדLָיֵלןַניִעְמdהְי'רְלeהָדcְהרַמָא(kְָרַהלkָהָבLֶָניֵאd
תיNִiֲַעaַרezָמרNָָעהָעaְָרַאד"סיִאְו,תֶטֶלBקdָניֵאבLeםיִמָיהLָלLְִלתֶטֶלBק
רַמָא.רַסְתיLִתָצְקִמeרַסיֵמֲחַורַסיaְֵרַאאkָיִאָהְו,רNָָעהLָלLְיִלהָמְל,הָכאָלְמ
םָלBעְל,רַמָאיMִַאבַר.ש"בkְ,תLֵLֶבַררַמָא.אָיְליֵלאkָיִאָהְו.eנLָליִלaַbָ,אָבָר
kְיִפְל,ה"בLֶןיֵאcְַרkָןLֶלaְַנְלםָדָאיֵנkֵLaַlַעְל,רַמָאאָניִבָר.הָלְיBםָל
aִהיeהָד,eַהְבLְָרLַָהתָצְקִמדַחהiBםkְכelBןַניִרְמָא,zְַהתָצְקִמיֵרiBםkְכelB
הָעaְָרַאְלםֶדBקaָdליִחְתִהLֶהָכאָלְמלkָ,רֵמBאריִאֵמ'רב'ינתמ:ןַניִרְמָאאָל
,רNָָעהָעaְָרַאaְהlִָחaָdaַzְליִחְתַיאGלָבֲא,רNָָעהָעaְָרַאdaְָרְמbBרNָָע
יֵבְרַעaְהָכאָלְמןיBNִעתBיֻנenָא'גג)ו,םיִרְמBאםיִמָכֲחַו.dָרְמָגְללBכLֶiָפ"עא
tְצֲחדַעםיִחָסBֵאְו,תleַחַה,ןֵהiַָהְוןיִטיqַtַָהְוםיִרkBי'ר.ןיִסְבBיֵסaַהְירeהָד
CֶרBצְלאLֶHלָבֲא,ןַנzְדֵעnBַהCֶרBצְל,eהְלאָיְעaַיִא'מג:ןיִנָעְצַרףַא,רֵמBא
לָבֲא;ןַנzְדֵעnBַהCֶרBצְלאLֶH,אָמְליִדBא.אָליnֵַנרַמְגיִמleיִפֲאדֵעnBַה
,CֶרBצְלאLֶHןיaֵדֵעnBַהCֶרBצְלןיaֵ,אָמְליִדBא.ןַניִלֲחְתַמיֵלeחְתַא,CֶרBצְל
leיִפֲא,רNָָעהָעaְָרַאaְהlָיִחaַzְליִחְתַיאGלָבֲא,ש"ת.אָליֵלeחְתַא,ןיִארַמְגיִמ
,דֵעnBַהCֶרBצְלcִיֵנָה'יִפֲאואָל,leיִפֲאיאַמ.הpַָטְקהָכָבleNְיִפֲא,ןָטָקלBצְלִצ
םָלBעְל,אָל.ןַניִרְמָגאָליnֵַנרַמְגיִמCֶרBצְלאcְLֶHלָלkְִמ,אָליֵלeחְתַאןיִארַמְגיִמ
cְLֶHצְלאBֶרCַנרַמְגיִמnֵיbָןַניִרְמ,eיִפֲאיאַמle,יִפֲאleַניֵנָהnֵיcְזeהְניִניֵרְטe,
cְְעַדאָקְלָסzָCזןָתָלָחְתַהאָניֵמָאBאיִהbְְכאַלְמרַמzָליִחְתַנ,ןaְהeַנnֵַכְליzְיִחlָה,
דֵעnBַהCֶרBצְלאיִהLֶהָכאָלְמלkָ,רֵמBאריִאֵמיaִַר,עַמLְאzָ.ןָלעַמLְַמָק
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zַpָקאelֵקיelֵטַקְני.kָןיֵא'יֵנָהלaֵדַח'ןיzַpָהְניִרְמַאאe,קְוelֵקיelֵי
אlֶָאהlִָחzְַכְלכ"הויִמלַקבָאaְהָעzִLְןיaֵ)א(ןיֵא,אָנzְאLָיֵרaְ.טַקְנ
LֶfֶקיֵפְסהBכe'.אָפיֵסְוzְןיֵא,אָנzִLְהָעaְִמלַקבָאzַיִצתיִנֲעaeֶארlָא
יִריְיַאאָלרaeיִצתיִנֲעzִַמבָאaְהָעzִLְריִמֲחcַיֵרְמeחְבe.הָכאָלְמןַיְנִעְל
,ןיִוLָהֶזָוהֶזpָdיִמקeדיֵתcְ,אָכָה
eעְלBריִמֲחב"טהָציִחְרןַיְנִעְלםָל:
תLeיִרtְרֶתkֶ.םMֵַהתֶאBללhBיִל
peֶמיֵהלhֵַבְללBכָיBניֵאLֶ,אְטֵחתַאְרִיְו
אG,)זתַחַאהָלְיַלleיִפֲאםִיַמLָתeכְלַמ
kָרָהלBיִלהֶצhְלBִיhְֶלpe,cְיֵזֲחיִמ
kְיeאָרֲה,eןַניֵחָמaִיֵדיd:מeתֶפֶלְח
תַחַאaְהָעָטןָרcְיLֶqִאzַpַָה.הָטיMִַה
הָכאָלְמיִרְמָא:BתָטיLִףיִלֱחֶהְוןֶהֵמ
]אםיִרְמBא,לֵטBaָתBאהֶאBרָה.dיֵלתיֵל

גֵהBנkְיֵזֲחיִמאָלְו,תNBֲעlַהַמBלןיֵא
aBיִאqeַה'ינתמ:רlַא.הָלְיBר
אָנzְאָרwָיִעֵמ'מג:רNָָעהָעaְָרַאְל
אָנzְףqBַבְלe:גָהְנaַnִהָלzָ.אָגָהְנִמ
,ןיִרְסBאיאLַnַתיaֵיֵנָתָקcְ.אָרqeיִא
cְַמLְעַמaְקָמלָכBהְיהָיָאְרהָמ:םeהָד
eגֲהLֶpָםBקָמלkָףַא.ןאָכְלליִלָגְו
:רqeיִא,רqeיִאeגֲהָנ;רzֵיֶה,רzֵיֶה
.רַמָאָקאָרqeיִאהָדeהְי'רcְלָלkְִמ
cִהְייֵנְבeַמהָדzִןיִרי,eאליִלָגיֵנְבBןיִרְס.
cְיאַמ,רַמָאָקאָגָהְנִמיִאtְלeְגzֵיd
cְַרaִהְי'ראָה,ריִאֵמיeַנהָדnֵיִכָהי
,רqeיִאaBןיִגֲהBנeיָהליִלaַbָ,רַמָאהָוֲה
Lֶריִמְחֶהeןָמְצַעלַע,eהיִבeנהָדBןיִגֲה
aBיֶהzֵַררַבָסְו:רaִהְייeמהָדezָר.
cְרַמָאָקaְהְייֵנeַמהָדzִַנְמַה:ןיִריkֵL.
רNָָעהLָלaִLְ:ןָגcָ]בתַאeבzְןיaִֵמ
aְֵרָפְמ.ןָסיִנLליֵזָאְוLְלLָָעהNָר
תֶלaBיMִַה.Bדָיaְהָרְקֶעֶנְו:טַקְניאnַַא
,ץֶרָאָהןִמLָdְרBLָדָיaְהָרְקֶעֶנdָמְצַע
eזֲחַלאָבBרeְלLָָלְתd:LBָלְתdaִקְמBם
,רֶמBעָהםֶדBקטֵלwָיִלרֵהַמLֶzְ.טיhִַה
LֶעָהBַמרֶמzִַהתֶאריpִLְָרLִלָבֲא;ןי
םMeִמןיִרeסֲארֶמBעָהרַחַאןיLִָרpִLְַה
.דיִרbַָה:אaַָהרֶמBעאֹבLֶiָדַעLָדָח
kֵLַנְמ:טBלְקִלרֵהַמְמBניֵאL,Lֵֶבָי
aִLְלLָָעהNַָנְמ,יֵנָתָקרkֵLaְְרַאaָהָע
הLָלLְטַקְנט"מe,יֵנָתָקאָלרNָָע
יִא,רNָָעהָעaְָרַאיֵנָתָקאָלְורNָָע
רֶמBעָהיֵנְפִלהָטְלwַיִמאָלcְםMeִמ
ןַניִעְמLָיִדkְִמ,רNָָעהaְLִMָבֵרwַָה
הָנMַָהLאֹרcְק"פe'aְכהָדeהְייaִַרְל
)cְַרַאיִאְו,):יףaָָעהָעNָמרezָר
aִקְניִנ,הָכאָלְמBְרַאטaֵַנרַסיnֵי,cְאָה
dיkelֵרַסיֵמֲחַורַסיaְֵרַאתָצְקִמאkָיִא
eתָצְקִמLִיzְדַערַסLְתָבָרְקַהתַעB:
aַbָליִלLָנe.LֶHיָהאeעBNִהָכאָלְמןי
kָיִעלwָרaְְרַאaָָעהָעNָר,eִנןֶהָבLְתיֵנ
יֵצָמe.הָלְיַלאkָיִאאָהְו:BזהָנLְִמ
:רNָָעהָעaְָרַאיֵליֵלkֵLַנְמַהיֵנְתיִמְל
kְש"ב.cְןיִתיִנְתַמ.cִַה,ןַנְתlַש"ב,הָלְי
םָלBעְלרַמָאאָניִבָרג"ה:ןיִרְסBא
aִהיeהָד.eַקְדLְָלאָיCיֵנְתיִלaְְרַאaָהָע
תָצְקִמדַח]גהLָָרLְַהְבe,רNָָע
.]דןַניִרְמָאאָלתָצְקִמיֵרzְ,ןַניִרְמָא
elBכkְםiBַהתָצְקִמדַח,הLָָרLְַהןַיְנִעְל
תLBָמMְַהןיkֵLaֵַנְמהָיָהםִא,ןַניִרְמָא
LֶלkְְרַאתַסיִנaָָעהָעNָהָוֲה,ר
הMִָמֲחַבeםֵלLָד"יaְהָטְלָקcְןַניִרְמָא
LלLָ'ינתמ:ןַניִרְמָאאָל,תָצְקִמיֵרzְרַמיֵמְלןָליֵעaָיִמcְ,ד"יkֵLaְַנְמןBגkְ,תָצְקִמיֵרzְלָבֲא;רNָָעהLִMָתָצְקִמeםֵלLָרNָָע
CֶרBצְלאLֶHאָמְליִדBא:מ"רְדאָה.ןַנzְדֵעnBַהCֶרBצְל'מג:ןיִפeLְkָא.ןיִנָעְצַר:אָרָמLaַbְֵרָפְמאָמְעַטְו.םBקָמלָכaְ.הָכאָלְמןיBNִעתBיֻנenָא
:Lאֹרָהלַע.הָכָבNְ:רbBְחַל]הל"יֵדְנaֶ.לBצְליִצ:'eכיִרLְיnֵַניֵלeחְתַאleיִפֲא,דֵעnBַהCֶרBצְללָבֲא;ןיִליִחְתַמןיֵאיִכָהםMeִמe.ןַנzְדֵעnBַה
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,םִיַמBaְעaְָצֶאטיBLִהְלרַסָאcְ,רָזָעְלֶאיaִַרְדאaְG.יֵנָתָקיelֵקיelֵק
BפbeלkָתBחtַָהלָכְלבָאaְהָעLְִתaְאָהcְ;יֵנָתָקיelֵקיelֵקל"צ

ק"פaְחַכBמְדkִ,ןֵנBצaְרezָמרaeיִצתיִנֲעַתְבe,ןֵנBצleaְיִפֲארeסָא
.ןאָכְלליִלָגְוהָדeהְיהיָיָאְרהָמריִאֵמ'ררַמָא:).גיףcַ(תיִנֲעַתְד

,אָגָהְנִמיֵוָהdcְיֵלתיִאcְריִאֵמיaִַרְל
רָבָדaְה"בeש"בeקְלְחֶנאcְGרַבָסָק
יֵזְחיֶלcְ,אzְָגeלCtְיLַiָאָלגָהְנִמְבcִ,הֶז

:גeהְניִכיֵה

אָגָהְנִמריִאֵמיaִַררַמָאָקcְִמ
הָדeהְייaִַרcְלָלkְִמ

קַדיֵמְלאkָיֵלןיִתיִנְתnַַא.רַמָאָקאָרqeיִא
,אָגָהְנִמאnַָקאzַpָרַמָאָקcְִמ,יִכָה
;יִרְמָאָקאָרqeיִאםיִמָכֲחcַלָלkְִמ
cְַאnַיִאןיִתיִנְתkָרַמיֵמְלאcְהיְיַוְרַתe
,ק"תְלםיִמָכֲחק"הְו,אָגָהְנִמיִרְבָס
הzַָאאGֲהַו,EיֶרָבcְםֵתBסהzַָאהָמָל
ןיֵאליִלbַָבcְרֵאָבְלEeיֶרָבLcְֵרָפְללBכָי
אGאָתיְיַרaַָבe,ןיBNִעהָדeהיִבeןיBNִע

LַiָיCֵרָפְלLkֵן:

kְָרַהלkָהָבLֶָניֵאdקBת"אְו.תֶטֶל,
םBקְמdaִָלְתBLBניֵאהָמָלכ"א

,םיִמָיהLָלLְדַעהָטְלָקיִא.דיִרbַָה
LָָליֵרdעBהָטְלָקאָליִאְו;רֶמ,LeבGא
zִלְקBניֵאְו,טBיִרָצCיֶהzֵר,kְמBיִחhֵי
תֶרֶחַאְמדיִרbַָהםBקְמִבcְ,ל"יְו.)חאcַָכְד
BLחָלLֵי,נ"א.םיִמָי'גִמרֵתBיטBלְקִל
kְLֶiִהֶאְרLֶHאzִלְקBט,LֶiִLְzBאלBָתd

aִקְמBַהםhִעָהרַחַאטיBרֶמ:

eיִפֲאיאַמle,ַניֵנָה'יִפֲאnֵיcְזeיֵרְט.
'יִפֲא,eCמָסְבִדkְיֵיLַpeְלמ"ה

,ןיִארַמְגיִמ,דֵעnBַהCֶרBצְלcִיnֵַניֵנָה
יֵחְדיִמְלdיֵלאָחיִנאlֶָא;אָליֵלeחְתַא
LֶHְפִיאLBיִמטpָdkְלָל,cְַהLְzָא
יֵלeחְתַאדֵעnBַהCֶרBצְלcִרַמיֵמְליֵצָמ

:ןַניִלֲחְתַמיnֵַנ
יֵלBע
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םיִחָסtְיִעיִבְרקֶרetֶגֲהLֶpָםBקָמ :הנ

bBָרְמdaְְרַאaָָעהָעNָיַתָמיֵא.ר,aִןַמְזLֶליִחְתִה
aָdקBְרַאםֶדaָָעהָעNָלָבֲא;רGליִחְתִהאaָd
הָעaְָרַאaָdaְליִחְתַיאGרNָָעהָעaְָרַאםֶדBק
.הpַָטְקהָכָבleNְיִפֲא,ןָטָקלBצְלִצleיִפֲא,רNָָע
.אָלדֵעnBַהCֶרBצְלאLֶH,ןיִאדֵעnBַהCֶרBצְל
,ןַניִרְמָגיnֵַנCֶרBצְלאleLֶHיִפֲאcַןיcִַהאeה
,ןיִארַמְגיִמ,דֵעnBַהCֶרBצְל'יִפֲאcַ,ל"מקאָהְו
הָכאָלְמלkָ,רֵמBאריִאֵמ'ר,ש"ת.אָליֵלeחְתַא
LֶצְלאיִהBֶרCַהnBדֵעbBָרְמdaְְרַאaָָעהָעNָר,
הָכאָלְמןיBNִעְו.רeסָאדֵעnBַהCֶרBצְלdָניֵאLְֶו
aְיֵבְרַעtְצֲחדַעםיִחָסBתaְקָמBםLֶpָגֲהe.קָמBם
Lֶpָגֲהeןיִא,Gגֲהָנאeאָל;eצְלמ"שBֶרCַהnBדֵע
םיִמָכֲחַו:מ"ש.אָלדֵעnBַהךֶרBצְלאLֶH,ןיִא
ןLֶkֵ,ןיִטיiַָחַה)א,אָנzָ:תBיֻנenָאLלLָםיִרְמBא

תַניִדnְִמאaַָהןLֶkֵ,ןיִסְבkBַהְוןיִרqַtַָה.דֵעBמלelBLֶחkBaְְרַדkְרֵפzBטBיְדֶה
יaִַרaְיֵסBייaִַר.דֵעBמלelBLֶחaְןיִסaְַכְמeןיִרtְַסְמןיִרeסֲאָהתיaִֵמאֵצiBַהְוםiַָה
.דֵעBמלelBLֶחaְןֶהיֵלֲעְנִמןיִנwְַתְמםיִלָגְריֵלBעןLֶkֵ,ןיִנָעְצַרָהףַארֵמBאהָדeהְי
aְיִמָקיאַמtַןיִדיֵמְלרַבָסרַמ.יִגְלzְיִחlִַמהָכאָלְמתqBהָכאָלְמף,eןיֵארַבָסרַמ
םיִלBגְנְרַתְלןיִכָבLBןיִביBLִמא'ינתמ:הָכאָלְמףqBִמהָכאָלְמתlַיִחzְןיִדיֵמְל
aְגְנְרַתְו.ד"יBתֶלLֶaָאןיִריִזֲחַמהָחְרBָתdקְמִלBָמd,מהָתֵמםִאְובBLִתֶרֶחַאןיִבי
zְַחzֶג.ָהיbBִמןיִפְרzַיֵלְגַרתַחaְהָמֵהaְד"י,eַבnBַסְמדֵעlְמ.ןיִדָדְצִלןיִקBןיִכיִל
kֵםיִלeִמןיִאיִבְמaֵאָהתיenָלַעףַא,ןtִיLֶצְלםָניֵאBֶרCַהnBַה'מג:דֵעLְzָא
לelBLֶחְלןאָתֲאאָפיֵסד]א[,יaַiֵַארַמָא.אָיְעaַיִמיֵרceְהַא,ןַניִבְתBמיֵבeתBא
אָליkַzִַאcָd,cְְרִמְלהLָלzBCLְ]ב[אlֶָאeנLָאGה,אָנeהבַררַמָא.דֵעBמ
tְיִמאָרְמיִצחַרpָd,רַחַאְוLְלLָיִלהLִָתָביd,cְָלאָדְסָפdaֵלָבֲא;יֵרְמַגְליֵעי
,dָתָביLִיִלהLָלBCLְתְו,pָdיִמאָרְמיִצdָלחַרְפcָd,cְִרִמְלהLָלLְרַחַאְל
cְַאkַzִאָליtְיִדיִסaְֵהַמאָל,יֵרְמַגְליֵעיcְַר.ןַניִרaִַאיnִיִפֲא,רַמָאיlezBC
LְלLָיִלהLִָתָביdְהַמcְןַניִר.aְיִמָקיאַמtַרְמדֵסְפֶהְל)ברַבָסרַמ.יִגְלeaֶָחהLְLe,
:תַחzִַמןיִפְרLְLe:bBָחיnֵַנטָעeמדֵסְפֶהְלרַבָסרַמLְLe;eָחאGטָעeמדֵסְפֶהְל
zָנeַרaַָהו)ג,ןָנfֶלֶבLֶaְַסְמ,רֵצָחlְאןיִקBתBןיִדָדְצִל;LֶaְְותֶפֶרLֶaְמ,רֵצָחBןיִאיִצ
,ןיִדָדְצִלBתBאןיִקlְַסְמרֵצָחLֶaְלֶבֶזתַרְמָא,אָיLְַקאָפeגאָה.הLְtַָאָלBתBא
,אָיLְַקאָל,יaַiֵַארַמָא.הLְtַָאָלBתBאןיִאיִצBמרֵצָחLֶaְְותֶפֶרLֶaְיֵנzָרַדֲהַו
kָןאaְד"י,kָןאaְחelBLֶמלBאָהְואָה]ג[,רַמָאאָבָר.דֵעaְחelBLֶמלBדֵע,
םיִלkֵןיִכיִלBמ:הLְtַָאָלBתBאןיִאיִצBמ,תֶפֶרkְרֵצָחהNֲָעַנםִאז,רַמָאָקיִכָהְו
eִמןיִאיִבְמaֵאָהתיenָר"א)ד:ןtָtָא,aָאָבָרןָלקיֵד.zְמ,ןַנBןיִכיִלeןיִאיִבְמkֵםיִל
תיaִֵמםיִלkֵןיִאיִבְמןיֵא,eהְניִמְרe.דֵעnBַהCֶרBצְלןָניֵאLֶפ"עא,ןenָאָהתיaִֵמ
,אָיLְַקאָל,ןַניLַpְֵמe.תֶרֶחַארֵצָחְלןpַָפְמ,eבְנbִָיאLֶnָןֶהָלשBLֵחםִאְו;ןenָאָה
elBחaְאָהְואָה,אָמיֵאתיֵעaָיִאְו.דֵעBמלelBLֶחaְןאkָט,רNָָעהָעaְָרַאaְןאkָח
LֶמלBַקאָלְו,דֵעLְאָי,kָןאaְניִמֲאַמB,kָןאaְLֶניֵאBניִמֲאַמB.ןיִאיִבְמי)ה,אָיְנַתָהְו
kִֵמםיִלaֵאָהתיenָן,kְגBַהןkִַמדaֵַהתיkַcַָהְו]ארkBִמסaֵַהתיfַbָלָבֲא;גGרֶמֶצא
BרָכBNְלןֵתBנ,לַכאiֹהַמBלןיֵאםִאְו.ןenָאָהתיaִֵמםיִלkֵאGְועvַaַָהתיaִֵמ
eַמpִחיBלְצֶאB;ניֵאםִאְוBניִמֲאַמB,ַמpִןָחיaְַהתִיַבqָמeCלB;חםִאְוBLֵLLֶnָא
ןיֵאיֵנָתָקcְ,אָיLְַקןיִכיִלBמ,ןיִאיִבְמzְְצֵרB.zָתיBCaֵתaְהָעְניִצaְןָאיִבְמ,eבְנbִָי
הLִMָ)ו'ינתמ:אָרwָיִעֵמןַניLַpְֵדkִאzְָרוeַַחְמאlֶָא.ןיִכיִלBמןיֵאcְש"כְו,ןיִאיִבְמ
.םָדָיeaְחיִמאGהLָלLְלַעְוםָדָיeaְחיִמהLָלLְלַע,BחיִרְייLְֵנַאNeָעםיִרָבְד
,עַמLְתֶאןיִכְרBכְו,םiBַהלkָםיִלָקcְןיִביkְִרַמ,םָדָיeaְחיִמאLֶHןֵהleֵאְו
,cֵLְקֶהלLֶתiBִזְמbַןיִריzִַמ,םָדָיeaְחיleLֶnִֵאְו.רֶמBעָהיֵנְפִלןיLְִדBגְוןיִרְצBקְו

ןיִלְכBאְו

bBָרְמdaְְרַאaָָעהָעNָיִפֲא.רleaְקָמBםLֶHגֲהָנאeֲעַלNBהָכאָלְמת:Gגֲהָנאeיִפֲא.אָלleרָמְג,cְאָהaִַחַה:ןַניִמיְיָקרָמְגiִָמ.ןיִטיMeיִכָהם
LְרeaְְרַאaָָעהָעNָר,aְקָמלָכBם,LֶkֵניִצָמןeaָקןֶהelִָמאMְארָאenָיֻנBתbַaֵחיelBLֶמלBדֵע:LֶkֵיְדֶהַהןBטzBרֵפkְְרַדkB.ִמLְאיִההָנaְמBדֵע
ןָויֵכְו.'eכְוםiַָהתַניִדnְִמאaַָהןLֶkֵ:יֵרLְיnֵַנןenָאleיִפֲאדֵעBמלelBLֶחֵמליִקcְרNָָעהָעaְָרַאkָCaְְלִה.CָכaְןenָאBניֵאLֶ,טBיְדֶה.)זןָטָק
cְַאLְkְןַחaָיֶהןֶהzֵתָצְקרaְחelBLֶמלBְלִה,דֵעkָCaְְרַאaָָעהָעNָרcְליִק,Lְכְליֵרelֵאָמְלָעי:zְיִחlַןיִנָעְצַר.הָכאָלְמתLֶעBNִָדֲחםיִלָעְנִמןיLִםי:

:םיִלָעְנִמןweיzִ.הָכאָלְמףqBִמ
ןיִנְתkְLֶpB.ןיִכָבLBןיִביBLִמ'ינתמ
aֵםיִציzַתַחzַגְנְרBַחְתִהְלתֶלnֵַגְלםcֵל
:ןיִכָבLBןיִביBLִמיֵרָק,םיִחBרְפֶא
.הָחְרLֶaָ:םיִציaֵתֶמnֶַחְמַה.תֶלBגְנְרַתְו
אָרָמbְַבd.eָתBאןיִריִזֲחַמ:םֶהיֵלֲעֵמ
tָיֵרC,ַהLְzָאאBתeמיֵבBְהַא,ןַניִבְתceיֵר
,הָנLְִמרֶדֵסaְביִתkְיִכָה,א"ל.אָיְעaִַמ
,רַמBלkְ.'תֶלBגְנְרַתְוןיִכָבLBםיִביBLִמ'
LBיְלןיִכָבBגְנְרַתְו,םיִנBיָהתֶלeמBLִןיִבי
,'ָרzַaְְסִמיִכָהְו.'יִחBרְפֶאלcֵַגְלםnֵַחְתִהְל
cְLBָבCGאLַiָיCֶאlָאaְיBםיִנ:bBןיִפְר.
eַמLְחַלןיִכיִלeץ:eַבnBדֵע.LֶמָחeירBרֵת,
ןיִקlְַסְמאlֶָאץeחַלןיִכיִלLְַמןיֵא
,ןיִריִזֲחַמיֵנָתָקcְ.אָפיֵס'מג:םיִדָדְצִל
aְחelBLֶמלBרַמָאָקיִכָהְו.רַמָאָקדֵע,
'ָחְרLֶaָ'ֶלBגְנְרַתְו;ד"יaְןיִכָבLBןיִביBLִמ
aְחelBLֶמלBאןיִריִזֲחַמ,דֵעBָתdִמMeם
אG:רezָמדֵבָאָהרָבָדcְ,םיִציaֵדֵסְפֶה
Lָנe.cְףַאaַnBֶא:ןיִריִזֲחַמדֵעlָאzBC
LְלLְָרִמְלהcָd.LֶןיִיַדֲעGרְבָעאeLְלLָה
אָליkַzִַאcְ:ןֶהיֵלֲעֵמהָחְרLֶaָםיִמָי
tְאָרְמיִצחַר.Gמיִמֲחרַבָעאeָתd
.אָרְמיִצ:ריִזֲחַהְלהָחBנאיִהְו,הnֶpִָמ
kְמBֶאMְָריִמְצאָתzָז"ע(אcַח.חכף((:
eרַחַאְלLְלLָיִלהLִָתָביd.LֶkְָירָבLְהָב
הָדְמָעLֶםֶדBקםיִמָיהLָלLְןֶהיֵלֲע
אGםִאְו,םיִציaֵַהLְzַpeִנרָבְכe,ןֶהיֵלֲעֵמ
zַזֲחBאןֵהיֵרֲה,רBןיִדְב,cְאְרןיֵאeןיִי
.cָdְרִמְלהLָלLְרַחַאְללָבֲא:הָליִכֲאַל
LֶָקאיִהLָטְוהBחַרbָדBא,ריִזֲחַהְללB
zBCםִא,cָdְרִמְלהLָלlezBCLְיִפֲא
LְלLָןֶהיֵלֲעֵמהָדְמָעה,cְַאkַzִאָלי
tָיִדְסaֵיֵעיLֶאְריֵרֲהeהָליִכֲאַלןיִי,
הLָלlezBCLְיִפֲא:ןַניִרcְְהַמאָל
ןיֵאְו,תָצְקLְzַpeִנְוליִאBה.dָתָביLִיִל
הָפָיzBְעLֶcַיִמְלאlֶָאםָדָאלָכְלןיִיeאְר
דֵסְפֶהְל:ןַניִרcְְהַמ,סיִנְטְסיִאBניֵאְו
:הָפָיzBְעLֶcַיִמְללBזaְםיִרְכLֶnB.טָעeמ
םִא:רֵצָחֶלץeחהLְtַָאָלאGְו.ןיִדָדְצִל
kelָdהָלְקְלַקְתLֶpִ.תֶפֶרkְרֵצָחתיNֲֵעַנ
ןיִאיִצBמ,ןיִדָדְצִלקlֵַסְלםBקָמןיֵאְו
:eנָתBאהqֶַנְמ.ןָלקיֵדaָ:הLְtַָאָלןָתBא
אGלָבֲא,ןenָאָהלֶצֵא.תֶרֶחַארֵצָחְל
,ןenָאָהתיaִֵמקBחָרBLֶתיֵבְלםֵאיִבְי
אLֶHןenָאָל.Bניִמֲאַמaְ:חַרhBַהיֵנtְִמ
אBLֶHניִמֲאַמ,א"ל.ןיִאיִבְמןיֵא,םֵרkְְמִי
Cיִרָצאeהְו,תֶרֶחַאםַעBtַרָכNְעaְַתִי
:אָתeחיִנaְ.אָיְנַתָהְו:ויLְָכַעBרָכNְִל
kְגBןkִַמדaֵַהתיkַcָכְורBִמסaֵתי
יֵלkְהBNֶע.גbַָז:דֵעnBַלןיִכיִרLֶvְ.גfַbַָה
CֶרBצןיֵאLֶ.רֶמֶצאGלָבֲא:תיִכeכְז
.'eכְוBניִמֲאַמBניֵאםִאְו:דֵעnBַה
ןיֵאLְֶלBניִמֲאַמןיaֵןָליֵנאLָאָמְלַא
ןיִתיִנְתַמcְ.ןיִאיִבְמzְְצֵרB:zָניִמֲאַמ

ןיֵאיאַמםָתָהְו,ןיִכיִלBמןיִתיִנְתַמיֵנָתָקcְ,אָיLְַקןיִכיִלBמלָבֲא;BניִמֲאַמאaְLֶHאָכָהcְןיִתיִנְתַמe,דֵעBמלelBLֶחeaְהיְיַוְרzַ,ןָטָקדֵעBמcְןיִאיִבְמןיֵאְו
NeָעםיִרָבcְהLִMָ'ינתמ:דֵעBמלelBLֶחaְאיִהַהְו,ד"יaְןיִתיִנְתַמ.אָרwָיִעֵמ:ןיִכיִלBמןיֵאcְש"כְוןיִאיִבְמןיֵאיֵנָתָקאיִהַהְבe,אkָיִאBניִמֲאַמ
:אָרָמLaַbְֵרָפְמ.עַמLְתֶאןיִכְרBכְו:]בר"יֶטְניֶאז"ַעַלaְ.ד"ילLֶ.םiBַהלkָםיִלָקcְןיִביkְִרַמ:BחיִריaִםיִרcַָהלֵאָרNְִיןיִגֲהBנeיָה.BחיִרְייLְֵנַא
תַאeבְתe,רֵצBקהzַָאאיִבֵמהzַָאיִאLֶםBקnִָמ).אעףcַ(לאֵעָמLְִייaִַרקֶרֶפaְתBחָנְמaִןָלאָמיְיַקcְ,אeהרeמbָרzֵיֶהאָהcְ,ןַניִסְרָגאָל.ןיִרְצBקְו
dָניֵאיִכָהְלe',eכְוקֶמֵעָהתיaִֵמאGְוןיִחָלMְַהתיaִֵמאGהָחְנִמְלתֶלBסןיִאיִבְמןיֵא).הפםLָ(ןַנְתcִ,תBחָנְמִלהָריdkְLֵָניֵאְואיִהםיִקָמֲעלBLֶחיִרְי
kְLֵעָלהָריBרֶמ,cְחָנְמןיֵאBתaִָמהָאnֶpe,cְִמןַניֵעָבMִֶיץֶרֶאחַבNְלֵאָר,cְַמ:)ט'ץֶרֶא''ץֶרֶא'ש"גםָתָהןַניִפְלָיzִןיִריbִַזְמiBת.bִיceםיִפָנֲע.ןיִלLֶbָלְדe
aְרָחeְוןיִבLִןיִמְקיLְֶקִהcִיLeבֲאBיָהןֵה,ןֶהיֵתeַמzִנָהיֵלןיִריBַהןִמתbִיceםיִל.cֶֶרCרָחeְובLִצְצָקְלהָמְקBְלLֶעַבLָחןֵהְו,)יםיִנBןיִרְזeןיִליֵדְגeיִמzBןיִפְס,
:תiBִזְמbַןkָיִמרַחַאְלףַסzBיִנְו,ןיִצevָקְמןֵהkְLֶהlָיִחzְִמ]גLeיcְִקִהְו.הָמְקיLִןcַַסdיֵליֵרָקץַצְקMֶpִִמe,הָמְקיLִתַלeתdaְיֵליֵרָקןָתָציִצְקםֶדBקְו
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