
.עםיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא

,איִההָבBחzָCְעַדאָקְלָסיִאcְ,איִההָבBחואָל
zֵיֵתיaַMַaָיֵתיֵתְותaִרְמeaֶיֵתיֵתְוהaְטeהָאְמ.
eמְבeהיִמטָעeאָיְתָאט"מ.kִהָגיִגֲחא)א,אָיְנַתְד
אֵהLֶiְיֵדkְ,הlָיִחzְתֶלֶכֱאֶנחַסtֶַהםִעהָאaַָה
tֶַהלַעלָכֱאֶנ)בחַסOִלתֶלֶכֱאֶנְו:עַבLְםיִמָייֵנ
ןaֶאָיְנַתcְ,אָמיzֵןֶבkְאcְGןיִתיִנְתַמ:'eכְו
zֵאאָמיBַההָגיִגֲח,רֵמaַָהםִעהָאtֶיֵרֲהחַס
,הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאתֶלֶכֱאֶנdָניֵאְו,חַסkַtֶאיִה
םיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאֶנרNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲחַו
אֵצBירNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲחַוב)ג;דָחֶאהָלְיַלְו
aָdִמMeםNִיןיֵאְו,הָחְמBאֵצaָdִמMeם
איiִָחְלבַריֵנְתַמְדkִ.אָמיzֵןֶבcְט"מ.הָגיִגֲח
aְיֵרdְו')אGַלןיִלָיאaַֹהגַחחַבֶזרֶקtָחַבֶז','חַס
רַמָאְו,BעָמLְַמkְ'חַסtַָה',הָגיִגֲחהֶז'גַח
אָמיzֵןֶבְל,eהְלאָיְעaַיִא.'ןיִלָיאG'אָנָמֲחַר
dיLְֵקַאיkִ;יִלָצתֶלֶכֱאֶנןיֵאBאיִלָצתֶלֶכֱאֶנ
Bא,אָליִלָצְללָבֲא,הָניִלְל,חַסֶפְלאָנָמֲחַר
cִאָלאָמְליLְַה)ד,ש"ת.אָנlַַההָלְיfֶהkelB
,)ואָמיzֵןaֶיֵרְבBcִזאcְָסִחבַררַמָאְו,)היִלָצ
Lְיִמעַמpָd.יִאaַהְלאָיְעe,ןֶבְלzֵאָמיaָןִמהָא
ןִמהָאaָ,רָקaַָהןִמהָאdaָָניֵאBארָקaַָה
תaַהָאaָ,תBבֵקpְַהןִמהָאdaָָניֵאBאתBבֵקpְַה
LְzֵיLָאםיִנBָניֵאdaָהָאaַתLְzֵיLָםיִנ;kִי
לָבֲא,הָליִכֲאַדיִדיִמְל,חַסֶפְלאָנָמֲחַרdיLְֵקַא
,ש"ת.אָנLְאָלאָמְליִדBא,אָליlֵיִמלָכְל
,חַסkַtֶאיִהיֵרֲהחַסtֶַהםִעהָאaַָההָגיִגֲח
aַָהןִמהָאvָֹניֵאְוןאdaַָהןִמהָאaָרָק,aָןִמהָא
,םיִנLָיLְzֵתaַהָאdaָָניֵאְוdָתָנLְתaַהָאaָ,תBבֵקpְַהןִמהָאdaָָניֵאְוםיִרָכfְַה
אlֶָאתֶלֶכֱאֶנdָניֵאְו,יִלָצאlֶָאתֶלֶכֱאֶנdָניֵאְו,הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאתֶלֶכֱאֶנdָניֵאְו
eהpָdkelְיִמעַמLְ,אָמיzֵןaֶ,אָרָבְסיאַהdיֵלתיִאdcְיֵלתַעְמLָןאַמ;וָיeנְמִל
Bא,םֶצֶעתַריִבLְםMeִמLaָdֶיאָמיzֵןֶבְל,eהְלאָיְעaַיִא.מ"ש,ןַניֵעaָאָתlָיִמ
אָרְקרַמָא,חַסֶפְלאָנָמֲחַר]אdיLְֵקַאיִכcְג"עא;םֶצֶעָהתַריִבLְםMeִמaָdןיֵא
.אָתֲאַדאeהלeסָפaְאGְורLֵָכaְ)ז,'aB'יאַהאָמְליִדBא,הָגיִגֲחaַאGְוaB'aB')ב
,רNָָעהLָלaִLְד;דiִָמaָdטֵחLB,רNָָעהָעaְָרַאaְתאֵצְמLֶpִןיkִַסג)ח,ש"ת
LBהֶנeְטַמaִק;ליBץיִפ,aֵןיaָהֶזeןיֵבaָהֶזLBהֶנeְטַמaִַמ.ליpִַראָמיֵליִא,יaָןָנ,
ואָלאlֶָא,הָגיִגֲחַליֵזֲחאָהיnֵַנץיִפBק,חַסֶפְלאָיְזַחcְ,ליaְִטַמcְןיkִַסאָנLְיאַמ
cְןֶבzֵאיִהאָמי,eLְיִמעַמpָdֶיLaָdִמMeםLְםֶצֶעָהתַריִב.Gעְל,אBַרםָלaָןָנ,
eגְכBןLֶaָאaְLַaִָמאָהְו.תcְְרַאלָחהאָפיֵסיֵנָתָקaָָעהָעNָיְהִלרBתaַMַaָת
LBטֵחaָdִמiָד,eִמֲחַבMָָעהNָרLBטֵחaָdִמiָקתאֵצְמִנו,דBְקץיִפLeהָר
אLֶaָאlֶָאְו.ןַניִקְסָעתaְLַaָואָלאLָיֵרcְלָלkְִמ,ןיkַqַkִאיִהיֵרֲהןיkִַסְל

aִרְמeaֶה

.]בםיִמָייֵנLְִלתֶלֶכֱאֶנְו:)טןֶהָלבLֵָחיֵתְו,BתָליִכֲאaַןיִנֱהֶנeהLֶiְ.עַבOַהלַע
םֶתbBַחְו'ִמ).טףcַ(הָגיִגֲחתֶכqֶַמaְןָלאָקְפָנcְ,רNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲח
aָdאֵצBי,dָטָחeLְרָחָמְלדַעdָבkְיִעםִא.הָחְמNִםMeִמaָdאֵצBי:'BתBא
איִהתֶדֶמBעְותLֶֶרְפLֶneג"עאְו,הָחְמNִיֵמְלLַםMeִמ,הָחְמNִםMeִמ
kְְורָבLַיֵמְלNִחהָחְמBאָהְו.ןֵההָב
cְַקְל(ל"יקnָןcַאעף.('kָלcָרָבLֶaְחBהָב
אָיְנַתְדkִ,'ןיelִחַהןִמאlֶָאאBaָניֵא
aְְחַבָזְו'')ייֵרְפיִסzָtֶכ'חַסe'ןאֹצ'דַע
eֲהַו,'רָקָבGןיֵאאtֶחַסaֶָאאlָןִמא
הnָָלכ"א,םיfִִעָהןִמeםיNִָבkְַה
ןאvִֹמאaַָהלLkָיwִַהְל,רָקaָרַמֱאֶנ
eהַמ,חַסֶפְלרָקָבtֶחַסcָרָבLֶהeא
ףַא,ןיelִחַהןִמאlֶָאאBaָניֵאְוהָבBח
kָגןא[LֶהeחאBניֵאְוהָבBaֶָאאlָןִמא
,אָמְלָעcְתBבBחaְיlֵיִמיֵנָה;'ןיelִחַה
תֶכqֶַמaְיaִַרְתיִאהָחְמNִיֵמְלLַלָבֲא
יֵרְפיִסaְאָיְנַתcְִמ).חףcַ(הָגיִגֲח
,הָחְמNִיֵניִמלkָתaBַרְל'zְָחַמNְָו''
דeמְלzַ,תBחָנְמeתBפBעaְףַאלBכָי
,ןֶהֵמהָאaָהָגיִגֲחLֶיִמ'bֶEַחaְ'רַמBל
לֵאָרNְִיeרְמָאןאkִָמ,תBפBעeאְצָי
'תBבָדְנeםיִרָדְנaִןָתָבBחיֵדְיםיִאְצBי
ןיֵאְו:אeהדֵמBעְובeiָחְמcִג"עא;'eכ
,רNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲחםMeִמ.aָdאֵצBי
kְןָרָמֲאַד'cָרָבLֶiֶLaBחBניֵאהָבBaָא
אGְו,MֶlBִמרַמBלkְ,'ןיelִחַהןִמאlֶָא
רָבBkְזְו,דֵמBעְובeiָחְמאeהMֶהnִַמ
רַמָאcְ.אָמֲעַטיאַמ:לBמְתֶאֵמהcְLַָקְתִנ
תֶלֶכֱאֶנ:הָלְיַלָוםBיְלאlֶָאןיִלָכֱאֶנןיֵא
הfֶַההָלְיlַַה:יִלָצdָלְכָאְלCיִרָצ.יִלָצ
kelBאיִהןיִתיִנְתַמ.יִלָצaְקֶרֶפaָאָרְת,
kelBיִפֲאַויִלָצleיִדיִמְל:הָגיִגֲחַה
הָליִכֲאיeeִצהָניִלתַרָהְזַאcְ.הָליִכֲאַד
אlֶָאתֶלֶכֱאֶנdָניֵא.אָרָבְסיאַה:איִה
.ןיָיְתָאeהpָdkelְיִמעַמLְ:הָלְיַלָוםBיְל
kelְהeיִמlֵיcְןיָיְתָאחַסֶפaַהָגיִגֲח
aְהַהeיֶהאwֵLָא:LBטֵחaָdtִחְסBִמiָד.
,dָאְצnBַההֶזdָליaְִטַהְלCיִרָצןיֵאְו
cְִמqְְטִהאָמָתaִליeָהaְהָאֵמְטםִא,ָהיֶלָע
יֵדkְרNָָעהLָלaִLְָהeליaְִטִההָתְיָה
LֶiְבֵרֱעֶהאֵהLֶֶמLeהְטאֵהְתBהָר
aְְרַאaָָעהָעNָר:LBהֶנeְטַמaִלי.
kְלBפ"עארַמLֶqָקֵפLֶnְָטִהאaִליeָה
קֵפqִָמdָליaְִטַמeהֶנLBהֶז,םיִלָעaְַה
LֶnָןיִיַדֲעאGְטִהאaִליeָה,Lֶןֶהָלהָיָה
LָהeתaְיBְטַהְלםaִָליdeביִרֲעַהְל
LְִמLָd:קBַס.ץיִפkִןיbָדBהלeרְו,אeaָן
רzeCaָNָיִחְלאlֶָאהָטיִחLְִלןָניֵא
.הֶזaָןיaֵהֶזaָןיaֵ:תBמָצֲעתַריִבLְִלְו
הֶנLB:רNָָעהָעaְָרַאaְתאֵצְמִנleיִפֲא
eְטַמaִלי.cְִמzBCLֶןיֵאLְםֶצֶעָהתַריִב
aַtֶַהןיֵא,חַסaְָלןיִכיִרְצםיִלָעdkְָרַאלaָָעהָעNֵָיְו,רָחָמְלדַערLלBרַמGְטִהאaִָליd,LֶלהָיָהBLָהeתaְיBְטַהְלםaִָליdמָסeCַהןיֵבְלMְָמLBת
יאַמ:םֶצֶעתַריִבLְרqeיִאaָdןיֵאְו,חַסֶפְלהָגיִגֲחיLְִקַמאָלcְ.ןָנaַָראָמיֵניִא:חַסtֶַהבֶרֶעaְתBמָצֲעתַריִבLְןיֵאcְעַמLְַמcְאָה.יpִַמ:רָחָמCֶרBצְל
LְַסאָנkִןיcְְטַמaִָלליdaְמְתֶאֵמָהיֶלָעBל,eמBָלןַניִמְקdַהLְzָאaְַלהָרֳהָטתַקְזֶחnBָאְצd,ִמMeםcְיֵלאָיְזַחdַלaְםיִלָעaְְרַאaָָעהָעNָחַסֶפְלר
zBCִמnֶpe,cְִמהָלְפָנםiBַהיאcַַוcְ,םיaִַרםיִמָיהֶזBלהָדְבָאאLֶnָןַניLִיְיָחאָלאָהְו.LֶמLֶבֵרֱעֶהdיֵליֵוֱהיֶנcְ,לBמְתֶאֵמdָלaְְטַאkָCְליִה,טBחLְִל
LֶaִLְןיֵא,בַרםָעָהלֶגֶרָהתַעLBהֶהLָםaִקְמBָתָליִפְנםdLֶHאzִnִָל.הָגיִגֲחַליֵזֲח:אֵצLְמָצֲעתַריִבBְטַאְו,תaְָלdמְתֶאֵמBַאְו,לnַַהיאnBָאְצd
aְְרַאaָָעהָעNָרLBהֶנeְטַמaִלי:Lֶaַָהבֶרֶע.אtֶחַסaְLַaָת,cְהָגיִגֲחןיֵאaִָעהָאnB,ְלִהkָCGַלהָכיִרְצאaְםיִלָעaְְרַאaָָעהָעNְָרַאלָח:רaָָעהָעNָר
תַריִבLְִלאlֶָאןֶהָלBזץיִפBקהָתְיָהאGְוטBחLְִלןיkִַסןֶהָלהָיָהםיִלָעaְאcְLֶnָג"עאcְ,ליaְִטַהְלCיִרָצןיֵאְו,דiִָמהֶזץיִפBקaְטֵחLB,תaְLַaָתBיְהִל
eצָמאָלתaְLַaָאָהcְ,תLַaָבֶרֶעֵמָהeליaְִטִהרָבkְתLַaָרַחַאבBטםBיaְןֶהָלהָכיִרְצcִןָויkֵיִכָהleיִפֲא,תaְLַaָםֶצֶעָהתַריִבLְןיֵאםiBַהְו,תBמָצֲע
םBיdaְָאָצְמםִא.רNָָעהMִָמֲחַבe:'תMַaַָהיֵנְפlִִמלkַֹהתֶאןיִליaְִטַמ,תLַaָרַחַאתBיְהִלבBטםBילָח'):זיףcַ(הָציaֵתֶכqֶַמaְןַניִרְמָאְדd,kִָלaeְטַאְל
טֵחLBלBחaַתBיְהִללָחLֶרNָָעהָעaְָרַאaְתאֵצְמִנleיִפֲאַו.ןיkַqַkִאיִהיֵרֲה:לBמְתֶאֵמםיִלָעaְָהeליaְִטִהיאcַַוcְ,דiִָמםיִמָלaָdLְטֵחB:LBמְצַעבBט
aָdִמiָד,cְַוcַהיאeְטaְַהםִעהָלqַkִןיaִLְלLָָעהNָה,רBליִאeְקLeִעהָרnB:ִמkְלָלcְיֵרLָא.cְיֵנָתָק'aֵןיaָהֶזaֵןיaָהֶזLBהֶנeְטַמaִואָל:'ליaְLַaָת
:רNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲחaַתBמָצֲערLְaBִלרeסָאאָמְלַא,תBמָצֲעתַריִבaBLְןיֵאcְרַמָאָקיִכָהleיִפֲאַו,אָפיqֵַאאLָיֵראָיLְַקןkֵאGםִאcְ.ןַניִקְסָע

aִרְמeaֶה

ד"סיִאd,cְָאיִבֲהַלהָרzBַהןִמביiַָחBניֵארַמBלkְ.איִההָבBחואָל
תLַaָןיaֵקleיִחLֶiֵLרַמBלeנָלןיֵאבLe,הָרzBַהןִמאיִההָבBח

יאcַַואlֶָא,הָאְמeטְבeהeaֶרְמaִיֵתיִתְו,ןַמְזBלַעeבwַָהןaְָרָקיֵוָהcְ,לBחְל
רֵמBאְו.עַבOַהלַעחַסtֶַהלֵכָאLֶiֵיֵדkְאlֶָאהָאdaָָניֵאְו,איִההָבBחואָל

אָהcְ)כיִמְלeLַרְיaַעַמLְַמcְ,א"ָביִר
cְַהלַעלָכֱאֶנחַסֶפOניְיַהעַבe
,םֶצֶעתַריִבLְםMeִמהָריֵזbְ,ןָנaַָרcְִמ
LֶםִאGהָתְיָהאaַָהלַעהָאOעַב,
רaָNַָהלBכֱאֶלבֵעָראeהzBCLִֶמ
LֶqְמָצֲעָהביִבBהָיָהתaָיֵדיִלאLְןָתָריִב.
ןָנaַָרְלcִעַמLְַמאLְzַָהcְ,י"ִרְלהLֶָקְו
cְןֶבzֵאָמיcִמָסְבeCתַגיִגֲחאָיְוָה
).אעףcַ(ןnַָקְלe,ןָנaַָרcְרNָָעהָעaְָרַא
אG''אָיְנַתcְ,הָרzBַהןִמאיִהLֶעַמLְַמ
לַעדnֵיִל,רֵמBגְו'רaָNַָהןִמןיִלָי
יֵנLְִלתֶלֶכֱאLֶpֶרNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲח
ק"פaְןַחLְkְַאcְרַמBלLֵיְו.'םיִמָי
dיֵלאָריִבְסcִאzַpָ).חףcַ(הָגיִגֲחַד
Lִֶמאיִהcְַרaָןָנ,cְַאבַררַמָאָקMִאָה'י
תַגיִגֲח,ןיִארNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲח,ל"מק
רַבָסָקאָמְלַא,'אָלרNָָעהָעaְָרַא
אLְzַָהְו.אָתיְיַרBאcְואָלד"יתַגיִגֲח
eהְלתיִאcְןnַָקְלִדאpַָתְלeאָמיzֵ]דןֶבְל
יֵחcָאָתיְיַרBאcְרNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲח
Lַaַָהְו,תLְzָיֵתָאאLַtִיֵרְדאיִהַהריL
zִָנדיִמLְטנליֵעְל(טָח:('aְְרַאaָהָע

:'eכ'תaְLַaָתBיְהִללָחLֶרNָָע

תBיְהִלד"ילָחאָפיֵסיֵנָתָקcְִמאָהְו
aְLַaָכתe'.ַא,ת"אְוnַאָליא

tָיֵרC'יִאaְLַaָיִכיֵהתLְְטַהְליִרaִלי
kֵןָלאָמיְיָקאָה,םיִלcְGַמאfִןי
,איִהאָכְריtִאָלְו.)ל'ןיִלְבBטאGְו
cְיִאkָרַמיֵמְלאLBהֶנeְטַמaִרַחַאְללי
)]התaְLַaָתBיְהִללָחLֶ(ג"יְוד"יְו,ט"י

:יֵאָקהָאיִצnְַא
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םיִחָסtְיLִMִקֶרtֶםיִרָבְדleֵא :ע

aִרְמeaֶֶאְו.יִעְדָיאָנְמ,הlָאLֶaָאaְטeהָאְמ,
תיִמcְ.איNִָנתיִמcְ.יִעְדָיאָנְמףBסףBס
,רNָָעהLָלaִLְתיִמcְאָמיֵליִא,תַמיֵאאיNִָנ
הָעaְָרַאaְתיִמcְאlֶָאְו,dיֵלaְְטַמcְיִלהnָָלןיkִַס
אָנLְיאַמeליaְִטַמcְןיkִַסאָנLְיאַמ,רNָָע
איNִָנcְאָכיִרְצ,אָל.dֵלליaְִטַמאָלcְץיִפBק
bBסֵסaִLְלLָָעהNַָס;רkִןיcְאָקיֵפְסדַח
ליaְִטַמאָל,יֵקיֵפְסיֵרְתcִץיִפBק,dָלליaְִטַמ
אeהLַריtֵיאַתְרcBןaֶהָדeהְי,אָיְנd.zֵַל
םִא,רַמָא;םBרBaַcָלבLַָיְוCַלָהְוBנaְיאַתְרBדְו
הָמיֵנtְִמלֵאָרNְִיְלםֶהָלרַמאֹיְוeהiִָלֵאאBבָי
GְגַגֲחאzֶהָגיִגֲחםaַMַaָאןֵההָמ,תBלםיִרְמB,
zְלַעיִנַהֵמLְיֵנbְדBַהיֵלcBרLְיְלַטְבַאְוהָיְעַמBן,
LֶםיִמָכֲחןֵהbְדBְרַדְוםיִלLָןיִנbְדBְו,םיִלGא
.תMַaַָהתֶאהָחcBהָגיִגֲחלֵאָרNְִיְלןֶהָלeרְמָא
zְָחַבָזְו')אביִתְכcִ,יאַתְרcBןֶבcְט"מ,בַררַמָא
tֱֶא'הַלחַסGיֶהEןאֹצeֲהַו,'רָקָבGןיֵאאtֶחַס
הֶז'ןאֹצ'אlֶָא.םיfִִעָהןִמeםיNִָבkְַהןִמאlֶָא
tֶחַס,'aָז'רָקBְחַבָזְו'אָנָמֲחַררַמָאְו,הָגיִגֲחzָ
tֶַאר"א.'חַסMִרְפִדאָמְעַטןַנֲאַו,יeLִקיֵנםיe
,אָתֲאַדאeהןָמְחַנבַרְדִכְלאָרְקאlֶָא,BLרְפִנְו
ןיִיpִַמא,edַבֲארaַהaַָררַמָאןָמְחַנבַררַמָאcְ)א
zְָחַבָזְו'רַמֱאLֶpֶ,םיִמָלLְבֵרLֶwָחַסtֶַהרַתBמְל
tֱֶא'הַלחַסGיֶהEןאֹצeיִכְו,'רָקָבtֶןִמחַס
ןִמאlֶָאאaָחַסtֶןיֵאאGֲהַו,אaָרָקaַָה
אֵהְיחַסtֶַהרַתBמאlֶָא.םיfִִעָהןִמeםיNִָבkְַה
ט"מ,ןָנaַָרְו.רָקaַָהןִמeןאvַֹהןִמאaַָהרָבָדְל
.אeהרaeיִצןaְַרָקיאcַַואָה,תLַaָיֵחָדאָל
רַמָא,אָרְפַסןaֶהָדeהְייaִַרםMeִמאָעlְיִאר"א
םיִמָיתַעְבLִ'הַלגַחBתBאםֶתbBַחְו')באָרְק
aַMָהָנ';'Lִהָעְב',LְמBוָההָנe,ֶאבlִָמאkָןא
אָתֲאיkִ.תMַaַָהתֶאהָחdcBָניֵאLֶהָגיִגֲחַל
םיִמָעtְיַתaBַריֵנְפִליzְִרַמָא,רַמָאןיִבָר
LֶַאיִאzָמהBֶאאֵצlָאLִMָה,kְגBןLֶלָח
,יaַiֵַארַמָא.תaְLַaָגַחלLֶןLBאִרָהט"י
הָנֹמLְ,אָתlְיִמאָהיkִאָמיֵלאָלzַkָןיִבָא)ב
בBרaְאָתיִאהָעְבLִ,לָלdkְָלתַחLְkַַמאָל
Lָערַמָא.םיִנelַָררַמָאאaִרָזָעְלֶאי,Lְםיִמָל
LֶMְניֵאט"יבֶרֶעֵמןָטָחBיBאֵצaָןֶהGִמאMeם
NְִוהָחְמGִמאMeִמ.הָגיִגֲחםMeםNִהָחְמ,
cְִחַבָזְו')גביִתְכzְָוNְָחַמzָ',aָהָחיִבְזןַניֵע

aִLְתַע

aִרְמeaֶה.aַבֲחeמהָרeתֶטֶעLֶַהtֶרְמחַסeaְֶו,ןֶהָלהGאיִבָיאeהָגיִגֲח:
לkָיֵרֲה,תֶטֶעeמBתָרeבֲחאֵהLֶzְרNָָעהLָלaִLְםיִלָעaְַה.יִעְדָיאָנְמ
LָהָעaָָנֲאויָלָעןיִנְמִנְוןיִאLִקְואָמְלָעֵמםיBןֶהָלםיִנaBַהןִמקֶלֵחaְםיִלָע
,תֶטֶעeמהָרeבֲחאֵהdLֶzְיֵל)א(םיִקאָלkָCְלִה,הָטיִחLְתַעLְדַע

eְטַמaִַלליwBץיִפ,Lֶnָאיִבָיאeהָגיִגֲח
אLֶaָ:תBמָצֲעתַריִבLְִלeכְרָטְצִיְו
aְטeהָאְמ.LֶרBיִצבaeןיִאֵמְטר,eןַנְת
'aִןַמְזLֶaָאaְטeִעןיִאיִבְמןיֵאהָאְמnB
פ"עאְו,רBהָטdָאְצnBַההֶזְו,'הָגיִגֲח
LֶַהףַאhְהBעםיִרBNִןיaְטeםִעהָאְמ
תBמְצַעaָdרLַaְֵלdָליaְִטַמ,רaeיvִַה
הָאdaָָניֵאLֶרNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲח
aְטeַה.יִעְדָיאָנְמ:הָאְמaְםיִלָעaִLְלLָה
בBרeהLֶiְםֶהיֵניkִַסןיִליaְִטkְLֶnַרNָָע
הָוְצִמe.איNִָנתיִמcְ:ןיִאֵמְטרaeיִצ
אָמיֵניִא:aBקqֵַעְתִהְללֵאָרNְִילָכְל
aִLְלLָָעהNָר.kְLֶיָהeןיִרֲהַטְמkְםֶהיֵל:
,dיֵרָמְל.dיֵלaeְטַאְלdיֵלהָמְלןיkִַס
dָאְצnBַההֶזְו,אֵמhָיִלדיִתָעאיִהיֵרֲה
הָרBהְטaִהָקיִזְחַמהnָָלאeהרBהָטםִא
אlֶָא:ט"יBaְתָגיִגֲחיֵמְלaָdLַטֵחLBְו
cְתיִמaְְרַאaָָעהָעNָר.eְכLְֶטִהaִליe
kְםֶהיֵלaְַה,ג"יvְְרַאְלןיִכיִרaָָעהָעNָר,
GיָהאeיBןיִעְדLֶiָבBאaְטeכ"א,הָאְמ
bַַהתֶאםwBְטִהץיִפaִִלליLְתַריִב
:רNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲחcַתBמָצֲעָה
eיאַמLְַסאָנkִןי.cְְטַאןַניִרְמָאaְָלd
אָלcְץיִפBקאָנLְיאַמe,לBמְתֶאֵמdָרָמ
,אָל:לBמְתֶאֵמdֵרָמdֵלaְְטַאןַניִרְמָא
.רNָָעהLָלaִLְסֵסbBאיNִָנcְאָכיִרְצ
,'רNָָעהָעaְָרַאaְתֵמe'ןַניִסְרָגאָלְו
cְהַמlִתֵמיeהַמlִיGַס:תֵמאkִןי
cְהאָקיֵפְסדַחeא.cְיִאkָרַמיֵמְלאLֶnָא
,הָאְמeטaְחַסNetֲֶעַיְואיpָNִַהתeמָי
עַנnְיִאאָלאָקיֵפְסCַהםMeִמ
אGאLLֶnָיֵיָחd,cְָלaְְטַאְו,dָלaeְטַאlְִמ
לָבֲא:הָרֳהָטaְחַסtֶהNֲֶעַיְותeמָי
יִקlְַסְמ,dיֵלתיִאיֵקיֵפְסיֵרְתcִץיִפBק
אGְותeמָיאLֶnָ,הָליִבְטתַרzBִמdיֵל
אGְורNָָעהָעaְָרַאaְאGתBגיִגֲחeאיִבָי
aִַמֲחMָָעהNָא,רBיִפֲאleGמָיאeת,
LֶnָיִנֲאאGֵרָטְצֶאאCְרַאתַגיִגֲחַלaָהָע
אֹבָיְותֶטֶעeמיִתָרeבֲחאֵהLֶzְ,רNָָע
tֶחַסaִרְמeaִֶמיִאְו;הMeגַחתַגיִגֲחם
תeהLLֵָיןיִיַדֲע,רNָָעהMִָמֲח
dֵלaְְטַאאָלkָCְלִה,ד"יaְהGיaְִטַהְל
יאַתְרcBןaֶ:רNָָעהLָלdaִLְֵרָמ
tֵַריL.ְבִנְו,םיִמָכֲחַהןִמcַםֶהֵמל,
הָעaְָרַאתַגיִגֲחןיֵאםיִרְמBאeיָהLֶיֵנtְִמ
.םBרBaַcָלבLַָיְו:תLַaָהָחcBרNָָע
לֶגֶרָלתBלֲעַלאLֶH,םִיַלeLָריִמקBחָר
רַבָסָקcְ,הָגיִגֲחַבeחַסֶפaְביiֵַחְתִיְו
ןַנֲאַו:הeaֶרְמleaִיִפֲאַוהָבBחהָגיִגֲח

רַחַאתBאָרְקnִַהBLרְדִלeנְכַרְצeהCָכְליִכְו.'eכְוםיeLִרְפִדאָמֲעַט
BחְסLtִיִרְפִהLֶןיaֵ.חַסtֶַהרַתBמ:םיִמָכֲחַהןִמםיִליcְִבnַַהיֵמֲעַט
BחְסִפְלתBעָמLיִרְפִהLֶןיaֵ,הֶזאָצְמִנכ"חאְורֵחַאaְרkַtְֵתִנְודַבָאְו
:תBעnַָהןִמeרְתzBיִנְוםיִאָלְטeלְזeהְוןkelָלַעחַסtֶתeMַדְקהָלָחְו
LֶwָבֵרLְםיִמָל.aַnBא,דֵעBַהרָבָדְל:לֶגֶרָהרַחַאְלaַָהןִמאvֹןאeןִמ
:הָבֵקְנeרָכָז,רָקaָלkִָמeןאֹצלkִָמאֹבָלןיִריLֶkְLֵ,םיִמָלeLְניְיַה.רָקaַָה
ןaְַרָקיאcַַואָה,רNָָעהMִָמֲחתַגיִגֲחleיִפֲאַו.תLַaָאָיְחָדאָליאnַַא
םֶתbBַחְו':)דdָלַעeבָקןַמְזe)גחַסtֶיkִאָיְפpeיִכaְיֵתָאאָהcְ,אeהרaeיִצ
הָנBמkָCLְְלִה,הָנBמLְלdkָיֵדיcִןיִמeלLְַתcְ,ביִתkְתqֻkBַהגַחB'.aְתBא
אָלkָCְלִה,תLַaָהָחLֶcBהָגיִגֲחEְלןיֵאpָdיִמעַמLְואָלאlֶָא,יֵוָה
.תaַMַaָתBיְהִלגַחלLֶןLBאִרָהט"ילָחLֶןBגkְ:םָלBעְלהָנBמLְתַחLְkַַמ
cְַניֵטָמnֵיLְתֶרֶצֲעיִניִמaְLַaָת,cְןיֵאkֶָאןאlָאLִMָןיִבָא:הzַkָאָל.
:תֶנֶגBהdָניֵאLֶהָליֵאLְ.אָתlְיִמיאַהיkִאָמיֵל:הָיָהויָנaָתֶארֵבBק

aִLְתַע

Lֵריtֵי"Lִַר.'eכְוחַסzָtְֶחַבָזְוביִתְכcִ,יאַתְרcBןֶבcְאָמֲעַטיאַמ
cְיֵריְיַמד"יתַגיִגֲחַב,°eריֵפְלeLBל"צcִןֶבְלzֵג"עאאָמיcְתיִא

יlֵיִמלָכְלcִג"עא,תLַaָאָיְחָדאָלד"יתַגיִגֲח,ליֵעְלאָניִרֲחַאאwֵLָיֶהdיֵל
,'aB'בַתָכcְואָליִאdיwְLֵַאםֶצֶעתַריִבLְִלleיִפֲאcַ,חַסֶפְלהָגיִגֲחdיwְLֵַא
אָמֲעַטןַנֲאַו'eCמָסaְיMִַאבַררַמָאָקcְִמ
אָמיzֵןaֶיִאְו,'BLרְפיִנְוeקיֵנןיeLִרְפִד
dַמְתַמהָוֲהאָלתLַaָאָיְחָדcְל"סיnֵַנ
kelֵאָמֲעַטְו.יאַהי,kִןַניִפְלָיְדaְמָסeC
,תLַaָאָיְחָדאָלB'cְגְו'BתBאםֶתbBַחְו'ִמ
ןֶבְלנ"ה,איִהרaeיִצןaְַרָקcְג"עא
zֵג"עאְו;אָמיcִַחְו'אָרְקbBאםֶתBתB'
aַו"טתַגיִגֲחkְהאָרָבְס,ביִתeא
Cיִרְטְציִאיִכָהְלe;דַחַיתBגיִגֲחַהתBוLְַהְל
'חַסzָtְֶחַבָזְו'ִמףַליֵמְליאַתְרcBןֶבְל
LֶהewְLeיִפֲאַוהָחיִבְזןַיְנִעְלleaְLַaָת,
אָלְו,דַחַיתBגיִגֲחַהLיwִַנאLֶHיֵקteַאְל
אָמיzֵןֶבcְאwֵLָיֶהֵמףַליֵמְליֵצָמ
kִַריֵפְדLְzִָקְו.יLֶה,cִבַררַמָאָקליֵעְל
,תaְLַaָיֵתיzֵאיִההָבBחיִאcְיMִַא
תיִאcְןnַָקְלִדאpַָתְלeאָמיzֵןֶבְלcִעַמLְַמ
אָתיְיַרBאcְרNָָעהָעaְָרַאתַגיִגֲחeהְל
בַרdַמְתַמָקיאַמכ"א,תLַaָאָיְחָד
eקיֵנןיeLִרְפִדאָמֲעַטןַנֲאַו'יMִַא
רַמָאcְאeהַהְליLְֵקיzִ,דBעְו.'BLרְפיִנְו
aְהBאיִצeלB)יBקְנ').נאָמBיאַהטkְאָלָל
aִָדיC,kָלLֶfְַמpBבָקeַעcBתֶאהֶח
,'דיִחָיְדleיִפֲאַו,הָאְמheַהתֶאְותMַaַָה
ןַמְזdָלַעeבָקcְד"יתַגיִגֲחאkָיִאאָה
רwָיִעי"ִרְלהֶאְרִנCָכְל.אָיְחָדאָלְו
cְיֵריְיַאאָכָהaַו"טתַגיִגֲח,kִמְדBחַכ
cְאָרְקיֵתיְיַמcִ'ַחְוbBאםֶתBתB',יֵתָאְו
LַtִריcְאָלkָליֵיaְהBאיִצeלBֶאlָאcָרָב
LֶwָבeלַעBיןַמְזBְודָחֶאםGיאBרֵת,
ןַמְזkָCלkָביLֵָחאָלו"טתַגיִגֲחלָבֲא
לkָןיִמeלdzַLְָלLֶiֵLןָויkֵַעeבָק
Lִהָעְב.eמ"מtָיֵרCLַtִַואָהריcַיא
הMִָמֲחתַגיִגֲחףַאcְ,אeהרaeיִצןaְָרָק
ןַניִרְמָאְדkִ,ַעeבָקpָdַמְזהָביLֲִחרNָָע
aְקֶרֶפLֵןֶהָלרַמָא'):כףד(הָציֵבְדיִנ
רַבָעןַנְתcִ,ןַמְזdָלַעeבָקBזףַאה"ב
.'BתeיָרֲחַאaְביiַָחBניֵאגָחאGְולֶגֶרָה
ןCaֶַרְצeהיאnַַאכ"אתLBְקַהְלןיֵאְו
cBרְפִליאַתְרBLeקֵחַרְתִהְלkְיֵדLֶiִהֶיְה
aְֶרֶדCחְרBִיְוהָקtֲָה,רֵטGכָיהָיָהאBל
ןַניִפְלָיְדkִ,הָעְבLִלBkָתָגיִגֲחאיִבָהְל
aְמָסeC.אBי"ִררֵמ,cִהְיאָמְליeהָדaֶן
cBִמל"סיאַתְרcְיִאzַwַLִמֲחתַגיִגֲחMָה
dָלןיֵאpָdיִמעַמLְ°חַסֶפְלרNָָע
zַLְלeאָהְו.ןיִמcְמBיֵקaֶןcBאָרְקיאַתְר
cִ'ְחַבָזְוzָtֶחַס'aִַמֲחתַגיִגֲחMָָעהNָר
תַגיִגֲחcַרַבָסcְםMeִמ,ד"יתַגיִגֲחaַאGְו
ןaְַרָקיאcַַואָה:אָתיְיַרBאcְואָלד"י
םMeִמרaeיִצןaְַרָקטַקָנ.אeהרaeיִצ
cְיִאkָאzַpָאcְיֵלָתaְיִכָה,aְֵיקֶרֶפLְרָקaְנBת)zְמeדיהָר.(cִֵי'ןַנְתL
aְְרָקaְנBיִצתaeרLֶןיֵאaְדיִחָי,LֶwְָרaְנBיִצתaeרcBַהתֶאןיִחMַaָתֶאְות
ַעeבָקpBַמLֶfְלkָ'ןַניִרְמָא).נאָמBי(BלeאיִצBהקֶרֶפe,aְהיִמe.'הָאְמheַה
cBַהתֶאהֶחMַaָטְותeיִפֲאהָאְמleaְק"קְו.'דיִחָי,cְרָקאָכָהeיֵלdְרָקaַן
יֵרָק).וףcַ(]הָגיִגֲחaַלָבֲא[,)האָמBיaְןֵכְו,אָיְפpeיִכaְיֵתָאcְםMeִמרaeיִצ
Cָכaְהַמ,א"Lְaַָרְלdַמיzֵ.רaeיִצןaְַרָקיאcַַואָה:דיִחָיןaְַרָקdיֵל
יeLְzֵרֶמBעְוח"ריֵריִעeNְדיִמָתְוחַסtֶאָהְו,רaeיִצןaְַרָקאeהםִא
כ"אְו,תeLַaָחְדLֶiִ).זעןnַָקְל(ןיִלBצדַציֵכaְיֵאָרְקןַניִכְרְצַמeהelְכְלםֶחlֶַה
יאַהcְ°,]אתBדֲעBמתBנaְְרָקרָאLְלַלְכaִ)ב(הָגיִגֲחcַ,י"רואְו.ןָלאָנְמאָכָה
ןָטָחLֶMְםיִמָלLְ:]בסָחְניtִתLַָרtָףBסaְביִתkְ'םֶתbBַחְו'cִאָרְק
םLְֵלןָטָחeLְהlִָחzְִמםLָיcְִקִהleיִפֲאcַי"ִרְלהֶאְרִנ.'eכְוט"ויבֶרֶעֵמ
הָגיִגֲחםMeִמאֵצBיןיֵאאָמְלָעcְםיִמָלLְםLְֵליִאcְ,יֵריְיַאו"טתַגיִגֲח
Cָכְל.ןיelִחַהןִמאlֶָאאaָןיֵאהָבBחLֶaְרָבcָלָכcְ,ט"יaְןָטָחleLְיִפֲא
Bניֵאְו,הָבBחLֶaְרָבcָיֵוָהְוליִאBהcְ,הָגיִגֲחםLְֵלןָטָחeLְןLָיcְִקִהcְהֶאְרִנ
aֶָאאlָחַהןִמאelִןי,LֶvָיִרCְקַהְלcִיLְָלםLֵםkָC,האָרָבְסeאLֶiִMַָנטֵחnֵיaְLָאְרָההָעeהָגיִגֲחַלהָי.eַלהָיָאְרcִָמ,רָבcְליֵעְלרַמָא'Lִהָעְב,
LְמBוָההָנe,ֶאlִָמאkָכְו'הָגיִגֲחַלןאe',כָייִאְוBְללLָָטֳחdַאט"יבֶרֶעֵמkַzִיLְמBוָההָנeְקִה.]גLָאָרְקיאַהאָהְו,א"ָביִרהcִ'ְחַבָזְוzָLְאָל'םיִמָל
kְביִתbַaֵיNִֶאט"יתַחְמlָאbַaֵיִמףיֵלָייִכיֵהְו,לָביֵערַהיpֵיdל"יְו.ט"יcְיִאkָרַמיֵמְלאcִאָרְקרַמָאָקןָיְנִעלָכְבcְהָחיִבְזןַניֵעָבaִLְתַעNִהָחְמ:
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ןברק'להמד"פ'יימאאל
:יהכלהחספ

הגיגח'להמא"פ'יימבבל
:חהכלה

=
לאננחוניבר

םינהכיכו'יחדו.הגיגח
ואררמולכ]דוהניאימוסק
םיזוחהםימסוקההארמךרדב
וזלשחספהיכםיבכוכב
ןיאואבאוההבורמבהנשה
ורהטאלךכיפלהגיגחומע
ןוגכאלא.ןהלשץיפוקה
ןיאשהאמוטבחספהאבש
יכו'ישקאו.הגיגחומע
הוהדוהנינימוסקםינהכ
ןבורהנשהוזלארשידיעדי
האמוטבאבחספהוןהןיאמט
ןוגכ'ירמאו.הגיגחובןיאו
.ג"יבססוגאישנהיהש
קפסאוהקפסדחדןיכס
קפסרחמואםויהאישנתמ
שייחדחאקפסבתמאל
אמלדשייחדןיכסלרהטמו
הרוהטןיכסןניעבותיאמאל
ירת[אוהדץיפוק.אכילו
'ירמאדאקיפסיאה]אקיפס
אלאמלדימנאנירחאאקיפסו
חספהותאואישנתיאמ
אלהגיגחםשןיאוהבורמב
אמקותמאלו.הילרהטמ
]ג"יב[)ד"יב(אישנתמד
האמוטבודבעובורהואמטנ
)ץיפוק(האמוטביתאיאד
אלאהרהטהילהמל]ןיכס[
:אוההרהטבאבהחספב
יתרידןבהדוהיר"ת
]ונביאתרודואוהשריפ[
חספתחבזו'יתכדמקיידו'וכ
ןאצ.רקבוןאצךיהלא'הל
ו"טתגיגחלרקבוחספל
החודשו"טתגיגחלןאכמ
תבשהחודחספשםשכתבש
רמא.תבשהחודהגיגחךכ
אמעטיאהישאבר
שרדמרמולכאוהםישורפד
'ימעטאלאהזאוהםישורפ
תחבזואוהיכהארקיאהד
רקבוןאצךיהלא'הלחספ
םימדהןמריתויםאו
חספןהבתונקלתשרפהש
רקבהןמאבהרבדוהאיבה
והיניאמוןאצהןמש"כו
לעיגילפדןנברו.םימלש
)רמאד(יתרידןבהדוהי
החודו"טתגיגחןיא]ירמאו[
גחהדןויכ'יקייד.תבש
וברתאאהדאוהםימיהנומש
גחלשןורחאהבוטםוי
ותואוגוחתיעיבשהשדחבמ
הגיגחבשרופמאוהרשאכ
הנומשגחהאצמנא"פ
ותואםתוגחואנמחררמאקו
ןאכמםימיתעבש'הלגח
תבשהחודהגיגחןיאש
הנומשאלוהעבשביתכד
.]הגיגחמ[תבשיטועמל
םוייעלקמיאאלהוושקו
תבשבגחלשןושארהבוט
ןורחאהבוטםויםגאובי
הששאלאגגוחךניאותבש
העבשקירפו.דבלבםימי
יעלקמיאוםינשבורבאתיא
אנוגיאהיכםינשטועימב
אלדתבשןושארהט"וי
)לבא(הגיגחימיתחכשמ
אלטועימלהשש]אלא[
אלםלועלהנומשלבא'ישייח
אינמתתחכשמאלואצמת
'ררמא:תבשאלבימוי
ןטחששםימלשרזעלא
אצויןיאבוטםויברעמ
]וליפאד[הגיגחםושמןהב
היהאלןטחושהיהו"טב
הגיגחדותבוחידיןהבאצוי
הניאהבוחלכואיההבוח
ולאוןילוחהןמאלאהאב
ךכיפלןהםישדקםימלשה
.הגיגחםושמולןילועןיא
ןהבאצויןיאםגו

=
םלשהרואהרות

EיֶהGֱאָיְיַלחַסzָtְֶחַבָזְו)א
רLֲֶאםBקaַnָרָקָבeןאֹצ
:םBLָמLְןLַkְֵלָיְירַחְבִי

]ב,זטםירבד[

ייַלגַחBתֹאםֶתbַֹחְו)ב
LִםיִמָיתַעְבaַMָֻחהָנwַת
LֶדֹחaַםֶכיֵתֹרֹדְלםָלBע

:BתֹאbeֹחzָיִעיִבMְַה
]אמ,גכארקיו[

zְָלַכָאְוםיִמָלzָLְְחַבָזְו)ג
Mְָחַמָֹשְוםzָָיְייֵנְפִל

]ז,זכםירבד[:EיֶהGֱא

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

תוחנמ.ט]:ז[ףדםיחבז)א
,]ש"ע[.יקןילוח)ב,:גפףד
,.נםש)ד,.אנאמוי)ג

.]א"שרהמ.אנףד[)ה

ח"בהתוהגה=
יעדיאנמה"די"שר)א(
:אהתשוהלםיקאל'וכו
'וכויאדואהה"ד'סות)ב(
:ללכביוההגיגחדי"רואו

ס"שהןוילג=
'וכואמעטיאמה"ד'סות
ליעלןייע.ת"בלדל"צ'יפלו
ןמקלוד"יבה"ד'סותב"עטנ
רכזדחאה"דותב"עדיק
הלןיאמ"שד"אב:חספל
ב"ע'והגיגח'ע.ןימולשת
'סות:החמשבשיה"ד'סותב
יאהד'וכויאדואהה"ד
ירוטןייע.םתוגחודארק
הגיגחוה"דא"עההליגמןבא

:]ןושארה[

םינויצותוהגה=
תודעומהתונברקל"צ]א
'הלושעתהלאביתכד
ארקיאהדםכידעומב
'סותפ"עםימשתוכרב(
םתסרגשהארנ]ב:)א"בשרה
גחםתוגחודארקהתיה'מגב
:)ש"שר(סחנפ'פד'וכ
ה"כו,ע"נפברובידכאוה]ג
:)ש"ב(א"בשרה'סותב
'יגבכ"שמס"קדבןייע]ד

:ח"רה

י"שריטוקיל=
רבדלאהיחספהרתומ
.רקבהןמוןאצהןמאבה
ןאצלכמןיאבןהשםימלשונייה
תובקנןיבםירכזןיברקבלכמו
םיחבזראשבןכןיאשהמ
הבקנבוארכזבואועבקוהש
םירכזבועבקוהםשאוהלוע
עבקוהותובקנבעבקוהתאטח
וניאאישנריעשןוגכםירכזב
.]רבדלה"ד:זםיחבז[הבקנאב
הלועדג"עאוםימלשונייהו
רקבהןמוןאצהןמכ"גהאב
אהדיתאםימלשיכה'יפא
]אלו[השירפההליכא]םשל[
י"שר:גפתוחנמ[לילכםשל
תארבוקלוכש.אלכת.]י"תכ

.]א"עיקןילוח[וינב

].אעףדלךיישןאכמ[

וניאהבוחבשרבדלכו
רמולכ.ןילוחהןמאלאאב
ביוחמאוהשהממאלוולשמ
אלו.]ןיאוה"ד.עליעל[דמועו
םירדנמאלוינשרשעמתועממ
דמועוביוחמאוהשתובדנו
ךכיפל.]ב"עטיהציב[ןהב
ואהדותילעירהרמואה
הבוחןיאבןהוליאוהםימלש
איביאלילעירהרמאאהד
.בפתוחנמ[ןילוחהןמאלא
איההב.חמשךא.]י"תכי"שר
'זביתכרשעתרשעדהשרפ
ילילתוברל.גוחתםימי
החמשל.ןורחאהט"וי
תעבשםעוללוכלוינפלש
יעיבשבםימלשחבזישםימיה
יאהד,ינימשליללוכאלידכ
ביתכדןויכ,אתאיאמלחמש
אלאךגחבתחמשוהינימליעל
,'וכוינימשלילתחמשתוברל
ייוביריכירצאלתולילהראשו
עמשמבתולילוליפאםימיד
).גמליעל(הכוסיבגןניברדכ
ןורחאהט"וייליללךירטציאיכו
לעוהעבשללכבוניאדךירטציא
אוהשיברתאהלילךחרכ
םויוארקדםימיתעבשלךומס
םימלשבשןניעמשאוו"קביתא
וחמשיתוכוסהגחבםיחבזנה
בירקהללוכיוניאשינימשלילב
ילילאלאוניאוא.הלילב
'יעמשאו.ןושארהט"וי
םויברעםימלשחובזלךירצש
אלוןושארההלילתחמשלבוט
החמשתעשבהחיבזןניעב
רמולכ.קלחךא.].חמהכוס[
ןיתאלכןיטועימןיקרוןיכא
טעימקלח,ןייוברןימגו
הבאצוי.]א"עהקןיבוריע[
הבכיעםא.החמשםושמ
הבאצויהטחשורחמלדע
ימלשםושמהחמשםושמ
תשרפומשג"עאוהחמש
החמשימלשורבכאיהתדמועו
רבדלכל"יקדאהו,ןההבוח
ןמאלאאבוניאהבוחבש
תובוחבילימינה'וכוןילוחה
החמשימלשלבאאמלעד
).ח(הגיגח'סמביברתיא
תוברלתחמשוירפיסבאינתדמ
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