
zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְחנםיִחָס.

zִָנאדיִמLְטָחaִLְמBהֶנeבֵרָקְו,הָצֱחֶמ
aְִתLְהָעeהָצֱחֶמ.aְיֵבְרַעtְםיִחָס

,הָצֱחֶמeהֶנBמaִLְבֵרָקְו,הָצֱחֶמeעַבaְLֶטָחLְִנ
aֵןיaְחBלaֵןיaְLַaָבֶרֶעלָח)א.תtֶיְהִלחַסBת
aְבֶרֶעLַaִָנ,תLְטָחaְLֵLeבֵרָקְו,הָצֱחֶמaְLֶעַב
eַהְו,הָצֱחֶמtֶיִמיֵנָהאָנְמ'מג:ויָרֲחַאחַסlֵי.
Nֶבkֶַהתֶא')אאָרְקרַמָאcְ,יִוֵלןaֶַעBLֻהְי'ררַמָא
הNֲֶעzַיִנMֵַהNֶבkֶַהתֵאְו,רֶקaַֹבהNֲֶעzַדָחֶא
aְֵרַעָהןיaַָח,'םִיlְהֵקeןיֵבְלLְב,םיִבָרֲעיֵנ'LָעBת
eןאָכְלהָצֱחֶמ,LְzֵיLָעBתeְו,ןאָכְלהָצֱחֶמLָהָע
םיִחָסtְיֵבְרַעaְ,אָבָרביִתֵמ.BתיNִiֲָעַלתַחַא
,הָצֱחֶמeהֶנBמaִLְבֵרָקְו,הָצֱחֶמeעַבaְLֶטָחLְִנ
aֵןיaְחBלaֵןיaְLַaְָעַדאָקְלָסיִאְו.תzָC
aִLְמBהֶנeאְדהָצֱחֶמBְקַמיִכיֵה,אָתיְיַרcְןַניִמ
eטMֶiִpִָמדיִמָתְדBתָוְצִמב,אָבָררַמָאאlֶָא.dיֵל
,'םִיaְָרַעָהןיaֵ'אָרְקרַמָאcְ,אָמְעַטיאַמ.בֶרֶעיֵלְלִצ
,kָCְלִה.בַרְעִמְלאLְָמLִליִחְתַמcְאָנcָיִעֵמ
aִLְמְירָאBַהתMָהָנ,cְיִאkָםיִרָדְנאeבָדְנBת,
cְַהיֵבְלֶחָהיֶלָע')ברַמָאאָנָמֲחַרMְרַמָאְו,'םיִמָל
לkָםֵלLְַהָהיֶלָע)ב)]א'םיִמָלMְַהיֵבְלֶחָהיֶלָע'(,רַמ
,יֵעLָיzְֵרdzַיֵלןַניִרֲחַאְמ,םkelָתBנaְָרwַָה
,םיִחָסtְיֵבְרַעaְ.הָצֱחֶמeהֶנֹמdaִLְיֵלןַניִדְבָעְו
cְיִאkָאtֶיֵלןַניִמְדָק,ויָרֲחַאחַסdLָתַחַאהָע,
חַסtֶבֶרֶעלָח.הָצֱחֶמeעַבdaְLֶיֵלןַניִדְבָעְו
אָלBcְתיiִָלְציnֵַנאkָיִאcְ,תLַaָבֶרֶעתBיְהִל
.הָצֱחֶמdaְLֵLeיֵניcִַאdיֵלןַניִמְקBמ,תLַaָיֵחָד
יֵרְבcִ.תBaְLַaָרceיִסkָC,לBחBaְרceיִסkְ,ר"ת
בֶרֶעBaְרceיִסkְ,רֵמBאאָביִקֲעיaִַר.לאֵעָמLְִי'ר
tֶַארַמָא.רַמָאָקיאַמ.חַסaַiֵרַמָאָקיִכָה,י,
kְיִסceרBaְחBלaְַהבֶרֶעtֶחַס,kָCיִסceרB
aְLַaָתaְַהבֶרֶעtֶחַס.cִַריֵרְבaִִייLְַר.לאֵעָמaִי
לָחLֶחַסtֶַהבֶרֶעBaְרceיִסkְ,רֵמBאאָביִקֲע
'יִנְתַמe.תBaְLַaָרceיִסkָC,תLַaָבֶרֶעaְתBיְהִל
cְיֵנָתָקaֵןיaְחBלaֵןיaְLַaַָר,תaִִייLְלאֵעָמ
)גרַבָסלאֵעָמLְִייaִַר.יִגְלtַיִמָקןיkִיִזָבְלןיִמְדBקןיִפָסeמaְ.יִגְלtַיִמאָקיאַמaְ.איִה
דיֵבָעְו,עַבaְLֶןיkִיִזָבaְLֵLeןיִפָסeמְלeהְלדֵבָע;ןיkִיִזָבְלןיִמְדBקןיִפָסeמג
ןיkִיִזaָ;ןיִפָסeמְלןיִמְדBקןיkִיִזaָרַבָסאָביִקֲעיaִַר.הָצֱחֶמeעַבaְLֶדיִמָתְלdיֵל
aְֵמָחLeמeןיִפָסaְLֵL,יֵלדיֵבָעְוdדיִמָתְלaְLֵLeָלףיִקְתַמ.הָצֱחֶמdאָבָר,
,יֵנָתָקתLַaָבֶרֶעaְתBיְהִללָחLֶחַסtֶַהבֶרֶעBaְרְדיִסkְאָביִקֲעיaִַריִדיִמ
kְרְדיִסBaְַהבֶרֶעtֶֶא.יֵנָתָקאָמָתְסחַסlָרַמָאָקיִכָה,אָבָררַמָאא,kְרְדיִסB
aְחBלcְאָמְלָע,kָCרְדיִסBaְLַaָתaְַהבֶרֶעtֶחַס.cִַריֵרְבaִִייLְַר.לאֵעָמaִי
,תaְLַaָןיaֵלBחaְןיaֵיֵנָתָקcְ'יִנְתַמe.חַסtֶַהבֶרֶעBaְרְדיִסkְ,רֵמBאאָביִקֲע
לאֵעָמLְִייaִַר.יִגְלtַיִמָקאָרaִNְרַמְכִמaְ.יִגְלtַיִמאָקיאַמaְ.איִהאָביִקֲעיaִַר
.אָרaִNְרַמְכִמְלןַניLִיְיָחאָלרַבָסאָביִקֲעיaִַרְו,אָרaִNְרַמְכִמְלןַניLִיְיָחרַבָס

יִא

zָדיִמ.Lֶלaְֵרַעָהןיaַבֵרָקְו:םִיaְִתLְהָעeהָצֱחֶמ.bְתָבָרְקַהרַמB.
LֶיָהeLBןיִהLָתַחַאהָעaֲַעNִiָתיB.eַבbְֵרָפְמ'ָמLאָמְעַט:

.ויָרֲחַאחַסtֶדaְַעיֶמְליֵעָבcְםMeִמ,dיֵלןַניִמcְְקַמ.םיִחָסtְיֵבְרַע
aַaֵָרָפְמאָתיְיַרLaַbְןָלאָנְמ)ד'ָמcְרַחַאחַסֶפzָבֶרֶעלָח:דיִמtֶחַס
aְבֶרֶעLַaָת.aְָקַאְלןַניֵעceיֵפְטיֵמ,
ויָרֲחַאחַסtֶטBחLְִליֵעָבcְםMeִמ
ןיaֵ''מג:םBידBעaְִמBתBלְצִלְו
לvֵַהLֶ,הָלְעַמְלeתBעMֵLLִָמ.'םִיaְָרַעָה
הָוֲהַו.]בםִיaְַרַעָהןיaֵןַניֵרָק,הֶטBנ
dיֵרaeִדaְיLַpְִו,'בֶרָעaָ'בzְַכִמְלdיֵל
eבַתְכ'aְֵרַעָהןיaָָרְדִל'םִיLָלֲח,הBק
הָצֱחֶמeתBעLָיLְzֵ,םיִקָלֲחיֵנLְִלבֶרֶעָה
תBעLָיB,eLְzֵתיNִiֲָעַלםֶדBק,ןאָכְל
eֲערַחַאְל,ןאָכְלהָצֱחֶמNִiָתיB:ֶאlָא
,איִהןָנaַָרְדאzְָנkelָdzַwַ.אָבָררַמָא
cְִמcְאBאָתיְיַרkָלLֵLLָעBרֲחַאתBנBת
kְLֵריBת,cְניְיַהeִמ'kִִייpָטeג'בֶרָעיֵלְלִצ[,
°cְניְיַהeיִצֲחֵמLֶָליֵאְועַבC,Lֶַחַהnָה
םָדָאkְLֶ,חָרְזnִַללvֵַהְובָרֲעnַַלהָטBנ
.חָרְזnִַלהֶטBנlBִצהnַָחַהדֶגֶנkְדֵמBע
תֶדֶמBעאיִהעַבLֶיִצֲחַוLֵLיִצֲח
aְנלֵצןיֵאְו,)הַעיִקָרָהעַצְמֶאBֶא,הֶטlָא
.רַמרַמָאְו:ויzְָחzַםָדָאלkָלֵצ
יֵבְלֶחָהיֶלָע':אָקְריtִיאַהaְןnַָקְל
םֵלLְַהרַחLַלLֶדיִמzָלַע.'םיִמָלMְַה
kַָהלwְָרaָנBְו,תGאzַLְלַעםֵמיִלzְדיִמ
אGבֶרֶעָהדיִמzְרַחַאְלcִ,בֶרֶעָה
zְַרָקביִרְקaָָכיִפְל.ןC,לַעףַאtִי
LֶfְְקַמםיִזיִרcְִצִמְלןיִמיBניִקְתִה,תe
םֶהיֵרְדִנeאיִבLֶiָיֵדd,kְָרֲחַאְל
תLַaְָבe.ןָביִרְקַהְלרkָLֵאֵהיִוןֶהיֵתBבְדִנְו
םיִרָדְנאkָיֵלcְבbַלַעףַא,יnֵַנ
eבָדְנBיֵלןַניִרֲחַאְמ,תdִמMeדרֶדֵסם[

bְםיִרָדְנתַריֵזeבָדְנBתcְחBל,kְֵרָפְמִדL
,תLַaָהָחBדBניֵאחַסtֶתיiִַלְצ:ןnַָקְל
תBלְצִללBכָיְואיִהטBיְדֶהCֶרLֶvBיֵנtְִמ
.dיֵניcִַאdיֵלןַניִמְקBמe:םBידBעaְִמ
:הָצֱחֶמeaְLֵLeניְיַהcְ,םיִלָלvְַהeטpִָייkִִמ
kְרְדיִסB.Lֶלzָדיִמ:kְרְדיִסBaְבֶרֶע
tֶחַס.bָיִסְר'aְַרaִאָביִקֲעי:kְרְדיִסB
aְחBלaְַהבֶרֶעtֶחַס.cְניְיַהeaְLֶעַב
eהָצֱחֶמ,kָCרְדיִסBaְLַaָתaְבֶרֶע
תaְLַaָ.רֵמBאאָביִקֲע'ר:חַסtֶַה
LֶַהבֶרֶעלtֶהחַסeאaְLֵLeהָצֱחֶמ,
kְרְדיִסBaְַהבֶרֶעtֶחַסLֶיְהִללָחBת
aְבֶרֶעLַaָת.cְןָויֵכcְְעיֶמְליֵעָבaַד
tֶויָרֲחַאחַס,eְבLַaָםיִרָדְניִבְרָקאָלת
eבָדְנBתcְיִרְטְציִנCחַאְלeיֵרd,מBןַניִמְק
'יִנְתַמe:הָצֱחֶמdaְLֵLeיֵניcִַאdיֵל
cְיֵבְרַע.יֵנָתָקtְִנםיִחָסLְטָחaְLֶעַב
eהָצֱחֶמaֵןיaְחBלaֵןיaְLַaַָר,תaִי
.יbְִלtַיִמאָקיאַמaְ:איִהלאֵעָמLְִי
,לאֵעָמLְִייaִַרdיֵלרַחַאְמאָקיאnַַא
,אָביִקֲעיaִַרְדאָמְעַטרzַaְַסִמאָה
טBחLְִלןיeaִרְמםיִחָסtְַהLֶיֵנtְִמ
לָחאeהkְLֶאָמָלLְִבcְ.ויָרֲחַאבֵרwָיִלְו
aְחBיֵלןַניִרֲחַאְמ,לdאָדֲחLִַמאָתֲעMeםיִרָדְנםeבָדְנBלָבֲא;תaְLַaָהְניִרֲחַאְליִלהָמְלתe.aִLְאָמָלaִLְרָאLַaָתBיְיָחאָלתLְִקַאְלןַניceיֵמeְלLַpeחֵמיֵיBל
cִיֵדיd,ִמMeםיִרָדְנםeבָדְנBתcְחBַהלָבֲא;לLְzִָמ,אMeםtְםיִחָסaְָקַאְלןַניֵעceיֵמd:aָיִזkִבְלאיִה.ןיBַההָנpְתeהָנaִLְיֵנaָיִזkִלַעםיLְzֵכָרֲעַמיBתLֶל
תַליִכֲאַלםֶחlֶַהןיִריzִַמןֵהְו,ןיkִיִזaַָהריִטְקַמpe',eֶכְרַעַיתMַaַָהםBיaְ'ביִתְכִדkְ,הLָָדֲחַהתֶאןיִרcְַסְמeהָנLְָיַהןיִקlְַסְמeיָהתLַaְָבe,םיִנtַָהםֶחֶל
kַֹלהָתְיָהְו')א(,םיִנֲהlְֶזַאְלםֶחkָחְו,)ו'הָרBַהןיִקְלlִֶמםֶחiָיִרָצְו,דCLַָעְתִהְלתַחַאהָעqֵקaְָכC:ִי'רLְמרַבָסלאֵעָמeקןיִפָסBיִסְל.ןיִמְדleקaָיִזkִןי
רַמָאקֶרֶפaְאָמBירֶדֵסaְןָלאָמיְיַקְו,'BמBיaְםBירַבcְ'ביִתְכcִ,'רֶקe'aֹהaְביִתkְאָלְו'םBי'eהaְביִתְכeaְLֵL,cִהיְיַחְרBאןיִפָסeמןַמְזe,ןָתָרָטְקַהְו
'םBיaְ'ביִתkְןיkִיִזָבְבe,'םBי'ביִתkְןיִפָסeמְבe,cִהְניִרֲחַאְליֵעָבcְ.עַבaְLֶןיkִיִזָבe:רeחיִאעַמLְַמ'םBי'ְוהָמcְָקַהיֵוָה'רֶקaֹ',).דלףcַ(הepֶמְמַהןֶהָל
'aְיBם'zְיֵנְמיִזיֵר,eמרַמָאְד]האָמְעַטןַניִפְלָיאָכָהֵמeקןיִפָסBיִזָבְלןיִמְדkִןיaְַמqֶיתֶכBאָמ)Lִָמ,)םcִבַתְכaְהe'aְיBַהםMַaָתaְיBַהםMַaָת'zְיֵנְמיִזיֵר,
,דBעְו.הָעְבLִףBסaְהֶלkָםיִנtַָהםֶחֶלקleיִחןיֵאאcְLֶnָ,אָדֲחאlֶָא,'חתlִַחְתdaִיֵדaְְעיֶמְליֵצָמcְןיcִַהאeהְו.הָצֱחֶמeעַבdaְLֶיֵלןַניִדְבָעְו:רֵחַאְל
kְָמאָליֵנְמיִזיֵנָהלLַpֵיֵלןַניd,ֶאlָאaְLֵLeהָצֱחֶמkְיֵניִדd,אBaְLֶעַבeהָצֱחֶמkִLְיֵבְרַערָאtְםיִחָס:aָיִזkִקןיBַנאָמְעַטְו.ןיִמְדnֵֵרָפְמיLםָתָה,bָרַמ
יaַiֵַאdcְיֵתוָוkְרַמָאיnֵַנeהיִאcְ,לאֵעָמLְִי'רdcְיֵתְליnִַאdיֵלCיֵרtָאָליִכָהְלe.אָביִקֲעיaִַרdcְיֵתlְיִמe'.aְכיֵנָתָקיִמ:ןיzִיִבֲחֵמ'הewָח''הewָח'
aְתָצְקִמ,eהַהְבeתָצְקִמאtָיֵרCיֵלdַרaָהaַערelַָקְלאnָן:kְרְדיִסB.Lֶלzָדיִמ:aְחBלcְאָמְלָע.kָמְילBַהתMָהָנ,cְניְיַהeaִLְמBהֶנeהָצֱחֶמ:kָCרְדיִסB
aְLַaָתaְַהבֶרֶעtֶחַס.cְְקַמאָלcְיֵלןַניִמdרֵהַמְלLְַהתַטיִחtְויָרֲחַאםיִחָס.cְהBניֵאְוליִאBכָיBלְצִללBתBדַעLֶzְֶחLַC,יְיָחLִןַניLֶnַָחְתִיאnֵםaְNַר
םneיִח.אָרNְיaִרַמְכִמְלןַניLִיְיָחאָל:םָמיcְִקַהְלCיִרָצְוםיeaִרְמםיִחָסtְַהLֶיֵנtְִמ,חַסtֶַהבֶרֶערָאB.LְרְדיִסkְרֵמBאאָביִקֲע'ר:ַחיִרְסַיְוחַסtֶַה
:]'לקeסtָג"מץwִֵמnָLֻחaַי"LִַרeLריtֵןיiֵַעְו[eמnְַחְתLֶiִיֵדkְיִלְכaִדַחַיןיִחיLֶnַpִ,םיִתיֵזלLֶרֶמkBַהלַע,).דעףLֶC)cֶַנeהֶזיֵאBaְלהֶמBדְו.רaָNַָה

יִא

zִָנדיִמLְיֵלןַניִרֲחַאְמ.טָחdzְַרzֵיLָאָליֵפְטלָבֲא.יֵע,LֶHא
אָבָרְו.הָכיLֲֵחַלeCמָסםeצְמִצkָCaְלkָתNBֲעַלןיִצBרeיָה

cִֵרָפְמLַקְלnָיִמןlְיֵתdcְִי'רLְלאֵעָמ,kְרְדִסBaְחBלaְאָמְלָעkֵרְדִסןB
aְLַaַָהבֶרֶעתtֶַהבֵרָקְו,חַסtֶחַס)aִLְמBוהֶנ[(eניְיַה;הָצֱחֶמeaְדBקַח,

:אָרNְיaִרַמְכִמםMeִמ
תBעLָ'וdaְיֵניcִַאdיֵלןַניִמְקBמ

eהָצֱחֶמ.aְיֵרLרַמָא
,Cיֵרtָ):חכףcַאָמBי(הepֶמְמַהןֶהָל
eLריtֵ,יֵלְתkֻיִרֲחLְַמיkִִמdיֵטֲחLְִנְו
אָלcְםMeִמיLַpְֵמe.עַבLֶתlִַחzְִמ

:יִנוeְַכְמ

םיִמְדBקןיִפָסeמרַבָסלאֵעָמLְִייaִַר
בֶרֶעcְתaְLַaָאָקְוcַ.ןיkִיִזָבְל

]זאָריzֵיֶהאkָיִאcְ,יִגיִלtְחַסtֶַה

LֶnְַקcְאםיִמBתBִמtְֲעיֵנNִiַַהתיtֶחַס
Lֶאָלְו,ויָרֲחַאLַiָיCַארַזְגיִמְלheחBל.
רֶדֵסkְבֵרָקאָמְלָעcְתaְLַaָלָבֲא

:לBחheַאתLַaָהָריֵזbְ,לBחַה

.הָצֱחֶמeעַבdaְLֶיֵלןַניִדְבָעָקְו
dיֵדaְְעיֶלְו,רַמאzֹםִאְו

aִִחְתlַתLְמBהֶנ.eֵריֵפLaַweיִפְל,סֵרְטְנ
LִֶחןיֵאleַהקlֶםֶחkָהֶלaְסBףLֶעַב.
רַמָאָקע"רְלאָהcְ,י"ִרְלהֶאְרִנןיֵאְו
aָיִזkִןיaְֵמָחLeמeןיִפָסaְLֵL,ַמLְעַמ
קleיִחְוהָרָטְקַהaְהיiִָהLְאkָיֵלע"רְל
ןLBָלkְי"ִרְלהֶאְרִנְו.הָעLָאlֶָאםֶחֶל

:סֵרְטְנLaַweֵריLֶtֵרֵחַא

לָחLֶחַסtֶַהרֶדֵסkְע"ריִדיִמ
.יֵנָתָקתLַaָבֶרֶעתBיְהִל

,Cַרְפיִמְלאkָיִאיnֵַנאָבָרְלcִבbַלַעףַא
kִיֵרָפְדCaְמָסeCַרaָהaַערelָיִדיִמ,א
kְרְדִסBaְחBלaְאָמְלָעkֵרְדִסןBaְLַaָת
aְַהבֶרֶעtֶָחאָלאָבָר;יֵנָתָקחַסLֵבי
לאֵעָמLְִייaִַראָהcְ,אָכְריdtִיֵל
חַסtֶַהבֶרֶעcְיֵנָתָקcְ,יֵאָק'יִנְתnַַא
LָהֶוaֵןיaְחBלaֵןיaְLַaָיָלֲעַו,תd
tְַרגיִלaִִייLְלאֵעָמ,eָכְלCGהָיָהא
:חַסtֶַהבֶרֶעויָרָבְדaִריkְִזַהְלCיִרָצ

ליִאBה.אָרNְיaִרַמְכיִמְלןַניLִיְיָח
הָחcBויָבָרְקתַחָדֲהןיֵאְו

Lַaָת,kִרַמָאְדaְֵא[קֶרֶפlecְםיִרָב[
:):הסףcַןnַָקְל(

cִיֵרְב
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zִָנדיִמLְטָחtֶיִמֲחקֶרLִיtְםיִחָס :חנ

רַבָסאָק.הָצֱחֶמdaְLֵLeיֵדְבֶעיֶנ,ןַניLִיְיָחאָליִא
ןיִפָסeמְלeהְלדיֵבָע;ןיkִיִזָבְלןיִמְדBקןיִפָסeמ
aְLֵLeיִזָבkִןיaְLֶיֵלדיֵבָעְו,עַבdדיִמָתְל
aְLֶעַבeָלףיִקְתַמ.הָצֱחֶמdַרaָהaַערelָא,
בֶרֶעaְתBaְLַaָרְדיִסkָC]אלBחBaְרְדיִסkְיִדיִמ
BרְדיִסkָC,יֵנָתָקלאֵעָמLְִי'ריֵרְבcִחַסtֶַה
aְLַaֶָא.יֵנָתָקאָמָתְסתlַָררַמָאאaָהaַר
kָCאָמְלָעcְלBחBaְרְדיִסkְ,יֵנָתָקיִכָהאelָע
ע"ר.לאֵעָמLְִי'ריֵרְבcִ,אָמְלָעcְתBaְLַaָרְדיִס
BרְדיִסkָCאָמְלָעcְחַסtֶַהבֶרֶעBaְרְדיִסkְ,רֵמBא
aְLַaָתcְאָמְלָע.eיִנְתַמ'cְיֵנָתָקaֵןיaְחBלaֵןי
aְLַaָת,cִַהיֵרְבkֹאיִהל.aְיִמָקיאַמtַיִגְל.aִתַרֵזְג
רַבָסלאֵעָמLְִייaִַר.יִגְלtַיִמָקםיִרָדְנeתBבָדְנ
bָןַניִרְזLַaַָאתheחBַרְו,לaִאָלרַבָסאָביִקֲעי
.הָצֱחֶמdaְLֵLeיֵדְבֶעיֶנ,ןַניִרְזָגאָליִא.ןַניִרְזָג
aְLֵLןיִפָסeמ;ןיkִיִזָבְלןיִמְדBקןיִפָסeמרַבָסָק
eיִזָבkִןיaְLֶיֵלדיֵבָעְו,עַבdדיִמָתְלaְז'eהָצֱחֶמ.
,BתָכְלִהkְבֵרָקkelָdהָנMַָהלkָדיִמzָ.יִביִתיֵמ
;הָצֱחֶמeעLֵַתaְבֵרָקְו,הָצֱחֶמeהֶנBמaִLְטָחLְִנ
eַהבֶרֶעְבtִֶנחַסLְטָחaְז'eבֵרָקְו,הָצֱחֶמaְח'
eיְהִללָח.הָצֱחֶמBתaַMַaָת,kְיְהִללָחBתaְLֵיִנ
aַMַaָת.cִִי'ריֵרְבLְַר.לאֵעָמaִאאָביִקֲעיBרֵמ,
kְרְדיִסBaְַהבֶרֶעtֶחַס.aִLְַאְלאָמָלaַiֵאָחיִני,
אָמיzֵאָל,אָבָרCָלרַמָא.אָיLְַקאָבָרְלאlֶָא
kְלָחaְLֵיִנaַMַaֶָא,תlָאָמיֵאאkְLֵיִנaַMַaָת
cְיְהִללָח.יִביִתיֵמ.אָמְלָעBתaַMַaָת,kְרְדיִסB
kַָהלMָהָנkelָd.cִִי'ריֵרְבLְאע"ר.לאֵעָמBרֵמ,
kְרְדיִסBaְַהבֶרֶעtֶחַסcְבאָמְלָע[.aִLְגאָבָרְלאָמָל[
אָל,יaַiֵַאCָלרַמָא.אָיLְַקיaַiֵַאְלאlֶָא,אָחיִנ
zֵאָמיkְרְדיִסBkַָהלMֶָא,הָנlָאָמיֵאאkְרְדיִסB
kַָהלMָםיִנkelָן.cִִי'ריֵרְבLְאע"ר.לאֵעָמBרֵמ,
kְרְדיִסBַהבֶרֶעtֶחַסLֶיְהִללָחBתaְבֶרֶעLַaָת.
דיִמָתְלםֵדBקרָבָדאֵהְיאLֶHןִיpִַמ,ןָנaַָרeנzָ)א
LֶלLַרַח,zַמְלeלדBַרָעְו')ארַמCעָהָהיֶלָעBהָל'.
הָלBע,'הָלBעָה')א,אָבָררַמָא)ב.אָדeמְלzַיאַמ
דיִמzָרַחַאבֵרָקרָבcָןיֵאLֶןִיpִַמe.הָנLBאִר
Lֶלaְֵרַעָהןיaַיֵבְלֶחָהיֶלָעריִטְקִהְו')אל"ת,םִי
ָהיֶלָע,יaַiֵַארַמָא.אָדeמְלzַיאַמ.'םיִמָלMְַה
Lְְו,םיִמָלGְריֶבֲחלַעאzָdLְָלףיִקְתַמ.םיִמָלd
תBלBעאָה,ביִרְקַנאָלְדאeהםיִמָלLְאָמיֵא,אָבָר
םֵלLְַהָהיֶלָע,'םיִמָלMְַה',]דאָבָררַמָאאlֶָא.ביִרְקַנ
kַָהלwְָרaָנBתkelָר"ת.ן,zָקדיִמBחַסֶפְלםֵד,
tֶקחַסBקתֶרֹטְק,תֶרֹטְקִלםֵדBרֵנְלתֶמֶדBת.

רַחeאְי

תLַaְָבe,ןיeaִרְמםיִחָסtְַהאָהcְ.הָצֱחֶמdaְLֵLeיֵדְבֶעיֶנLיֵיָחאָליִא
ןיִמְדBקןיִפָסeמרַבָסָק:תBבָדְנeםיִרָדְנםMeִמdיֵרeחַאְליֵעaָאָל
לkָ.אָמְלָעaָd:aְןיִיeנtְןָניֵאְו,עַבaְLֶןיkִיִזCaָָחְרkָלַעְו.ןיkִיִזָבְל
.הָנMַָהלkָלLֶתBתB.aְLַaָרְדיִסkָC:הָצֱחֶמeהֶנBמaִLְ,לBחַהתBמְי

,תBבָדְנeםיִרָדְנאkָיֵלcְבbַלַעףַאְו
אָמְליcִ,לBחcְםיִרָדְנCֶרֶסְלןַניLִיְיָח
יnֵַנלBחaַדaְַעיֶמְלCeַרְסִמְלeתָא
aְLֶעַב,eיִמtַםיִרָדְניִלְסeבָדְנBתLֶל
תBתLַaְלkָ.רֵמBאע"ר:ויָרֲחַא
הָצֱחֶמeעַבaְLֶטָחLְִנאeההָנMַָה
kְרְדיִסBַהבֶרֶעtֶחַס,cְִמןַניִרְזָגאָלMeם
לאֵעָמLְִייaִַרcְ.איִהלkַֹהיֵרְבcִ:לBח
חַסtֶבֶרֶעaְיִריְיַאאָלאָביִקֲעיaִַרְו
kְלָל,eהְלאָריִבְסןיִתיִנְתַמְכeaֵןיaְחBל
aֵןיaְLַaָיֵדְבֶעיֶנ:תdaְLֵLeהָצֱחֶמ.
cְְקַמןיִזיִרְזאָהcְִצִמְלןיִמיBרַבָסָק:)גת
לָחkְ:ןַניִסְרbָ.ןיkִיִזָבְלןיִמְדBקןיִפָסeמ
,חַסtֶַהבֶרֶע.תaַMַaָיִנaְLֵתBיְהִל
LֶַהzִָנדיִמLְטָחaְLֶעַבeהָצֱחֶמ:
aְLֵיִנaַMַaָמיִמדַח.תBחַהתBטַקְנל.
יֵזֲחcַאָתLַaְְדאnַָקאָמBי,יִרְמָאcְתיִאְו
יֵזֲחאָלאָתaְLַaְדַחְו,טַקְנרַסיaְֵרַאְל
ואָלְו.חַסetֶ"דaְאָלcְ,רַסיaְֵרַאְל
היiִָאְרָהיtִלַעיֵרֲהLֶ,איִהאָתlְיִמ
BרְדיִסkְרֵמBאע"רְו:ןיcְLִַקְמeיָה
אָמָלaִLְ:אָלeתְו,ןַניִסְרbָ.חַסtֶַהבֶרֶע
לאֵעָמLְִייaִַררַמָאָקcְִמcְ.אָחיִניaַiֵַאְל
יִנaְLֵתBיְהִללָחkְתaְLַaָתBיְהִללָח'
aַMַaָלַע,'תkָָחְרC'kְרְדיִסBַהבֶרֶעtֶחַס'
cְע"ררַמָאָק,aְבֶרֶעtֶחַסLֶיְהִללָחBת
aְֶא:רַמָאָקש"עlָאָבָרְלא.cְרַמָאָק,
,LיֵיָחאָרNְיaִרַמְכיִמְללאֵעָמLְִייaִַר
e'רְדיִסְכBaְחBלaְאָה,רַמָאָק'אָמְלָע
:'תaַMַaָיִנaְLֵתBיְהִללָחkְ'אָכָהיֵנָתָק
בֶרֶעBניֵאLֶ.תaַMַaָיִנkְLֵאָמיֵאאlֶָא
,הָצֱחֶמeהֶנBמeaִLְניְיַהcְ,חַסtֶַה
cְיְיָחLִרַמְכיִמְלןַניaִיNְאָר:kְרֶדֵסkָל
'יLִיְיָחcְ,הָצֱחֶמeהֶנBמeaִLְניְיַה.הָנMַָה
בֶרֶעLֶ.םיִנMַָהלkָ:אָרNְיaִרַמְכיִמְל
עַבeaְLֶהְניִטֲחcְLַ,לBחaְלָחחַסtֶַה
eַרְו.הָצֱחֶמaִרַמָאאָביִקֲעי,kְרְדיִסB
:תLַaָבֶרֶעaְתBיְהִללָחLֶחַסtֶַהבֶרֶע
,הָכָרֲעaַnַרָטְקִנ.רָבָדאֵהְיאLֶHןִיpִַמ
לLֶדיִמָתְלםֶדBק,תיִרֲחLַהָכְרֶעMֶpִֶמ
Lַרַח:zַמְלeלדBַרָעְו'רַמCָהיֶלָע'.
aָרַת'eַהָהיֶלָערֵעִבkֹןֵה'kְביִת,cְהeא
יאַהcְ.אָדeמְלzַיאַמ:הָכָרֲעַמרceיִס
'הָלBעָה':יֵאָקרַחLַלLֶדיִמzַָא'הָלBעָה'
Cַרָעְו'ביִתkְאָלcְִמ.הָנLBאִרהָלBע
,רַמָאָקיִכָה,'הָלBעָה'אlֶָא'הָלBעָהיֶלָע
,הָבLeֲחַההָלBעָהדiִָמָהיֶלָעCַרָעְו
eניְיַהְו,תBלBעָהלָכְלהlִָחzְהָרeמֲאָה
'ָפaְ[)ד]התBנaְָרָקתLַָרָפcְ,דיִמzָתַלBע
tִסָחְני[cְְרָקaַןzָדיִמkְביִתaְיֵרLָא:
dיֵפיֵסcְ,יֵאָקדיִמzַָא.'ָהיֶלָעריִטְקִהְו'

cִהאָרְקeעָהלַעריִטְקִהְו,ק"הְו.אBַההָלfֹתא,kְלBיֵבְלֶח,ָהיֶרֲחַארַמ
:םִיaְַרַעָהןיaֵלLֶדיִמzָרַחַא.יִבְרָקאָלְדאeהםיִמָלLְאָמיֵאְו:םיִמָלMְַה
:חַסֶפְלםֵדBקםִיaְַרַעָהןיaֵלLֶ.דיִמzָ:םֵלLְַהןLBְל.'םיִמָלMְַה'
:תBרֵנתַקָלְדַהְל.תBרֵנְל:אָמְעַטףיֵלָיeהelְכְו.םִיaְַרַעָהןיaֵלLֶ.תֶרBטְקִל

רַחeאְי

cִַהיֵרְבkֹאיִהל.e'ןיֵבaְחBלeןיֵבaְLַaָת'cְיֵנָתָקaְיֵאָקאָלןיִתיִנְתַמ
,'איִהלkַֹהיֵרְבcִ'רַמָאָקְדאָהְו.חַסtֶַהבֶרֶעַאאlֶָא,אLָיֵרַא

אָתיְיַרCaַָהְדאzְָגeלְפִללkַֹהיֵרְבcִרַמיֵמְלeניִצָמcְרַמBלekְניְיַה
cְָלֲעןַניִמיְיָקd,יִאלָבֲאkָאLְיֵנaָתיְיַרBתcְיֵתיְיַמaְמָסeC,cִיִגיִלְפ
aְאָיְדֶהaְLַaָתcְבֶרֶעtֶחַס,eהְנַהֵמe
יֵרְבcִואָלcְטLְַפיִמְלאkָיִאיאcַַו

:איִהלkַֹה

kְיִאleלָחaְLֵיִנaַMַaָןיֵא.ת
טַקְנאָקְוַדLcְֵרָפְלCיִרָצ

Lֵיִנ,cְהeיאBַקאָמnָאcְיִמwְעַלaֵיd
יֵזֲחאָלאָתaְLַaְדַחcְ,רNָָעהָעaְָרַא
כ"עאָהcְ;חַסetֶ"דaְאcְG,רַסיaְֵרַאְל
אָמְלָעcְתaְLַaָיִנdaְLֵָליֵקBמcְאָבָרְל
אGאָהcְ,אָקְוcַתaְLַaָיִנLֵיֵוָהאָל
aְַהבֶרֶעtֶה,יֵריְיַמחַסeַהאcִַאְלןיaַiֵי
י"Lִַרְו.BLחָלןיֵאאָקְוcַהֶיְהִיאGםִא
LְֶקִהLָהcְלַעtִִאְרָהיiָיָההיeַקְמcְLִןי,
ןיcְLִַקְמeיָהcְג"עאcְ,י"ִרְלהֶאְרִנןיֵא
eאֹבָיאLֶHןיִרָהְזִנeיָה,היiִָאְרָהיtִלַע
zְיֵרLַaֵיaַיֵדָדֲהיֵדֲה;cְןַניִרְמָאaְאָיְדֶה
tֶַקקֶרnָאcְאֹרLַהMָהָנ)cַכף.(,
הָאְרLLֶpִֶדֹחַהלַעםיִדֵעָהלַעןיִמיiְַאְמ
aִַמְזpBלBרַמLֶHאָראe.ןַניִרְמָאְדאָהְו
aְLִֵאיֵהְליleְקLָםיִר)Lַaָתcַיֵבְלֶח,).גיקף
LַaָםיִביֵרְקתaְיBַהםkִteאָמְלַא,םיִר
aַהְניִניֵדָדֲהיֵדֲהe;מBָליֵקdaְליִלָחֶה
ןיaֵןיֵאיִרְמָאcְ,םיִרֵחֲאkַ):דנףcַהekָס(
:דַבְלaִםיִמָי'דאlֶָאתֶרֶצֲעַלתֶרֶצֲע

הaַָרְל,dַמיzֵ.אָיLְַקאָבָרְלאlֶָא
aַערelַָנאnֵיzְִקיLֵי,

cְַרְל,ויָרָבְדִלaִמאָביִקֲעיeקןיִפָסBןיִמְד
,יaַiֵַאkְאָתיְיַרaַָהMֶהַמיִפְלe,ןיkִיִזָבְל
aְLֵLטָחLְִנדיִמzָאָביִקֲעיaִַרְל
eכ"אְו,הָצֱחֶמaָיִזkִקןיBמְלןיִמְדeןיִפָס.
אָלאelָערaַהaַָרְלcִא"Lְaַָרץֵריֵתְו
דיִמzָיֵנָתָקcְ,אLָיֵרַאאlֶָאע"ריֵאָק
kַָהלMָבֵרָקהָנkְתָכְלִהB,ַמLְאָלעַמLְאָנ
ע"רגיִלdtְָלֲעַו,תLַaָאָנLְאָלְולBח
,חַסtֶַהבֶרֶעkְאָמְלָעcְתcְLַaָ,רַמָאְו
Bא.אelָערaַהaַָרnָLkְַמeניְיַהְו

:אָבָרkְץֵרָתְי
,dַמיzֵ.הָנLBאִרהָלBע'הָלBעָה'

cְםיִחָבְזִבtֶקֶרkַָהלzָריִד
)cַַמ).טפףtְִמןַניִקwְאָניִרֲחַאאָר.
cִַה,ןַנְתzְקןיִדיִמBמְלןיִמְדeןיִפָס,
Lֶpִֶמ'רַמֱאlְעדַבBַהתַלaֲֹארֶקLֶר
םָתָהcְ,רַמיֵמְלאkָיֵלְו.'דיִמzַָהתַלBעְל
ןיִדיִמzְןֶהָלןיֵאLֶרaeִצְלCיִרְטְציִא
eמeֶאןיִפָסlָאkְםֶהֵמדָחֶאיֵד;cְאָה
םַדְלםֵדBקתאhַָחםcַםָתָהיֵנָתָק
ןיִדיִמzְיֵוָההֶזְדאָיְמeדְו,הָלBע
eמeיֵלְו.ןיִפָסkַָנרַמיֵמְלאnֵיcְיִרְטְציִאC
תBחָנְמ(תֶלֵכzְַהְבcִ;בkֵַעְלאָנָיְנzִאָרְק
cַןַניִרְמָא):טמףaְאָיְדֶהcְיֵלkָיִעאkeאָב.
ןיִפָסeמְלCיִרְטְציִאםָתָהcְרַמBלLֵיְו
cְםיִרָדְנִלאָכָהְו,יִמְדָקאָלeבָדְנBת.eיִכיִרְצ,cְLֶnָמאeיִריִמֲחןיִפָס,Lֶןֵה
יִא.רֵתBיםיִיeצְמeםיִליִגְרLֶ,יִריִמֲחתBבָדְנeםיִרָדְנאBLֶnָא,רaeִצןaְַרָק
ָהיֶלָעCַרָעְו'ביִתkְהָרָטְקַהְבcִ,הָרָטְקַהתַמcְָקַהְלאָכָהְדאָרְק,יnֵַנ
'הlֵֶאתֶאNeֲעַת'cְ,הָטיִחLְתַמcְָקַהְלריִדzַָהלָכְדאָרְקe,'הָלBעָה
aֲַעNִiַַהתיcָםkְיֵרָפְדאָהְו.ביִתCaְַהzְתֶלֵכ)Lָטמם.(bַaֵןַנְתִדאָהי
אָלְואָבָרְדאָהיֵתיְיַמe',eכרָבcָאֵהְיאLֶHןִיpִַמאָיְנַתָהְו,םcְַקִלְוdיֵלתיִאcְאָמיֵליִא,יֵמָדיִכיֵהרַמָאָקְו,ןיִפָסneַהתֶאןיִבkְַעְמןיֵאןיִדיִמzְַה
leיִפֲאcַאָרְמיֵמְליnֵַניִא.הָנnִLְַהןִמיֵפְטdיָיְתַא]יִכָהְל[,בkeיִעיֵפְטעַמLְַמ'םֵדBקרָבָדאֵהְיאLֶH'ןLBְלcִםMeִמ;'דַבlְִמ'ְדאָרְקיֵתיְיַמ
aְהָרָטְקַהcְאָלzְןַנaְַהלָכzָריִד,zָדיִמLֶלLַקרַחBַא.םֵדCָקLֶה,cְַאnַיִרְטְציִאיאC'עָהBהָל'e'ִמlְדַב',zִיtBיֵלקdcְקדיִמָתBמְלםֵדeןיִפָס,
cִדיִמָתְבkְביִת'aַaֹרֶק'eמְבeןיִפָסkְביִת'aַiBם',cְַמLְעַמaְיִעveמBLֶילBום[.eיאַמְלcְןַניִרְמָאaְַהzְתֶלֵכcְיֵלkָיִעאkeאָבaְְקַהcַָלהָמzָיֵתָא,דיִמ
LַtִןַניִרְמָאְדאָהריaְיֵרLריֵעeןיִב)cַבף.(LְםיִמָלLֶMְקןָטָחBםֶדtְתַחיִתcַתְלBלָכיֵהַהת,tְסeםיִל,Lֶpֶרַמֱא'eLְטָחBtֶמלֶהֹאחַתBדֵע',aִןַמְז
LֶןֵהtְתeְוןיִחGאaִןַמְזLֶעְנןֵהeןיִל;cְִמhַםַעLֶMְקןָטָחBםֶדzָדיִמLֶלLַוֲהאָלרַחetְסeיֵנָתְדאָהְו.ןיִלaַzBְפֶסzְָליִכְמִדאzִד"פ[ןי[kָל
תֶרBטְקאlֶָארַחLַלLֶדיִמָתְלםֵדBקEְלןיֵאLֶ,ןיִלeסtְםִיaְַרַעָהןיaֵלLֶדיִמzָרַחַאןָבkְיִעBLֶארַחLַלLֶדיִמzָםֶדBקןָביִרְקִהLֶםיLִָדwֳַה
בֵטיֵהש"ע.אlֶָאה"ד.טכאָמBי'ְסBתְוםיִמָלLְה"ד.'בןיִבeריֵע'ְסzBןיiֵַעְו[ןָנaַָרcְִמeניְיַהןיִלeסtְיאַה;'eכםִיaְַרַעָהןיaֵלLֶדיִמzָרַחַאבkֵַעְתELֶnְִלןיֵאְו
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