
.וצםיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ

יnֵַניֵרLְzְיִא,רaָNָתַאְמeטיֵרLְzְיִאcְִמ,eהַמ
יֵרLְzְיִאcְיאַמ,אָמְליִדBא;ןיִרeמיֵאתַאְמeט
רַמָא.יֵרLְzְיִאאָליֵרLְzְיִאאָלcְיאַמ,יֵרLְzְיִא
,יaֵַרְתיִאאָכיֵהֵמןיִרeמיֵאתַאְמeטיִדkְִמ,אָבָר
תaBַרְל)א''הַלרLֲֶא')אביִתְכcִ,רaָNָתַאְמheִמ
תַאְמeטְלdיֵתיִאְדאָכיֵהלkָ;ןיִרeמיֵאָהתֶא
aָNָיֵתיִארdטְלeמיֵאתַאְמeא,ןיִרkָאָכיֵהל
תַאְמeטְלdיֵתיֵלרaָNָתַאְמeטְלdיֵתיֵלְד
םִיַרְצִמחַסtֶיֵרeמיֵא,אָריֵזיaִַריֵעaָ.ןיִרeמיֵא
ןָלאָמיֵלןאַמe,יaַiֵַאל"א.eהְניִרְטְקַאאָכיֵה
cְאָלLְבֲעיֵקְסיִוeעְו.דBאָה,דzָיבַראָנBבףֵס(,
לַעְוףBקnַLְַהלַע,םeLָיָהתBחaְְזִמ'ג
LְzֵַהיnְזeזBתְו;תeאהָוֲהאָלאָניִרֲחַאיִדיִמ[:
.תBרcBחַסֶפְלםִיַרְצִמחַסtֶןיaֵהַמב'ינתמ
tִֶמםִיַרְצִמחַסwָחBִמaֶָעNBעָטְו,רeַהןfָהָא
aַגֲאecַזֵאתBַה]בלַעְובnַLְקBלַעְוףLְzֵי
חַסֶפe,דָחֶאהָלְיַלaְןBזtִָחaְלָכֱאֶנְו,תBזeזnְַה
cBרBנתBגֵהkָלLִןָלאָנְמ'מג:הָעְב.cִביִתְכ
רNBָעaֶ,רֹמאֵללֵאָרNְִיתַדֲעלkָלֶאeרcַaְ')ב
ןיֵאְו,רNBָעaִֶמBחwִָמהֶז;'eחְקִיְוהfֶַהLֶדֹחַל
tֶחַסcBרBִמתwָחBִמaֶָעNBֶא.רlַָעֵמאzָה,
םBירNָָעהָעaְָרַאדַעתֶרֶמLְִמְלםֶכָלהָיָהְו')ג
םיִמָי'דרweיaִןeעָטהֶזיnֵַניִכָה,'הfֶַהLֶדֹחַל
דיִמzַָלגןיִיpִַמ,רֵמBאגaַגaַןaֶ,אָיְנַתָהְו)ג,רweיaִןeעָטרֵחַאןיֵאְוהָטיִחLְםֶדBק
Lֶhָעeןaִיweקםיִמָי'דרBםֶדLְהָטיִח,Lֶpֶדרַמֱא('zִLְרְמeיִלביִרְקַהְלaְמBדֲעB',
eַהְלlָהןeאאBִמְלםֶכָלהָיָהְו'רֵמLְְרַאדַעתֶרֶמaָָעהָעNָהַמ;'רlְַהlָעָטןeן
aִיweקםיִמָי'דרBםֶדLְףַא,הָטיִחkָעָטןאeןaִיweקםיִמָי'דרBםֶדLְהָטיִח.
Lָםָתָהיֵנאcִביִתְכ'zִLְרְמe'.eחַסֶפcBרBַנתnְֵדַבָעְו')ה]גביִתְכָהיzָבֲעָהתֶאBהָד
]ד'הfֶַה'אeהַהאlֶָא.הֶזkָהֶזLֶדֹחתBדBבֲעלekָהLֶiְ)ד,'הfֶַהLֶדֹחaַתאfַֹה
הָלְיaַlַרaָNַָהתֶאeלְכָאְו')וביִתְכcִ,הzַָעֵמאlֶָא.dיֵתוָוְכcִיִנLֵחַסtֶיֵטeעַמְל
תֶאzְָדַבָעְו'אָרְקרַמָא.הָלְיaַlַלָכֱאֶנרֵחַאןיֵאְוהָלְיaַlַלָכֱאֶנהֶזcְנ"ה,'הfֶַה
,הzַָעֵמאlֶָא.ע"רְוהָיְרַזֲעןaֶרָזָעְלֶא'רְדִכְל)ה.יִלהָמְל'הfֶַה'אlֶָא.'הָדBבֲעָה
cִלֵרָעלָכְו')זביִתְכGלַכאֹיאaB',נ"הcְבBניֵאBאBאלָבֲאלֵכBלֵכaְחַסֶפcBרBת.
לֵכBאאeהלָבֲא,לֵכBאBניֵאaBד)ו.יִלהָמְל'aB'אlֶָא.'zְָדַבָעְו')האָרְקרַמָא
aְַמvָהeרָמBֶא.רlַָעֵמאzָהלָכְו')ח,ה[aֶרָכֵנןGלַכאֹיאaB',נ"הcְבBניֵאBאBלֵכ
aB)ז.יִלהָמְל'aB'אlֶָא.'zְָדַבָעְו'אָרְקהרַמָא.תBרBדְלחַסtֶאeהלֵכBאלָבֲא
בzְַכיִמְלCיִרְטְציִאְו)ח.הָמeרְתaִתֶלֶסtBתcָתַרָמֲהןיֵאְו,תֶלֶסtBתcָתַרָמֲה
;סיִאְמcִםMeִמ,'לֵרָע'אָנָמֲחַרבַתkְיִאcְ)ט.'רָכֵנןaֶ'בzְַכִמְלCיִרְטְציִאְו,'לֵרָע'
ןיֵאcְםMeִמ,'רָכֵנןaֶ'ןַניִעְמLְַאיִאְו.אָכיִרְצ,אָלאָמיֵא,סיִאְמאָלרָכֵנןaֶלָבֲא
,הzַָעֵמאlֶָא.אָכיִרְצ,אָלאָמיֵא,םִיַמMַָלaBִלcְ,לֵרָעלָבֲא;םִיַמMַָלaBִל
אeהלֵכBאלָבֲאלֵכBאBניֵאאeהBבcְיnֵַניִכָה,'aBלַכאֹיאGריִכNְָובzBLָ')ט
aְחַסֶפcBרBְדַבָעְו'אָרְקרַמָא.תzָ'.ֶאlָא'aB'יִלהָמְל.aBתַרָמֲהcָתtBתֶלֶס,
,'aBלַכאֹיזָאBתBאהzְָלַמe')י,הzַָעֵמאlֶָא.הָמeרְתaִתֶלֶסtBתcָתַרָמֲהןיֵאְו
'aB'אlֶָא.'zְָדַבָעְו'אָרְקרַמָא.תBרcBחַסֶפaְלֵכBאלָבֲאלֵכBאBניֵאBבcְנ"ה
תֶבkֶַעְמויָדָבֲעַוויָרָכְזתַליִמןיֵאְוז,תֶבkֶַעְמויָדָבֲעַוויָרָכְזתַליִמaBו)י.ל"ל
aִרְתeֶא.הָמlַָעֵמאzָה,cִםֶצֶעְו')כביִתְכGִיאLְaְרeב]וB',נ"הcְבBניֵאBLBרֵב
רLֵָכaB',aְ')כ.יִלהָמְל'aB'אlֶָא.'zְָדַבָעְו'אָרְקרַמָא.תBרcBחַסֶפaְרֵבLBלָבֲא
לֵכBאהzַָאיִאnֶpeִמ,'אָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא')לביִתְכcִ,הzַָעֵמאlֶָא.לeסָפaְאGְו
.יִלהָמְל'nֶpeִמ'אlֶָא.'zְָדַבָעְו'אָרְקרַמָא.תBרcBחַסֶפaְאָנלֵכBאהzַָאלָבֲא
םzְֶלַכֲאַו')מאָרְקרַמָאcְ.ןָלאָנְמ:'eכְוןBזtִָחaְלָכֱאֶנְו:קָחְצִיר"אהaַָרְדִכְל)ל
גֵהBנתBרcBחַסֶפe:ןBזtִָחaְלָכֱאֶנרֵחַאןיֵאְוןBזtִָחaְלָכֱאֶנBתBא,'ןBזtִָחBaְתBא
kָלLִכְוהָעְבe':ַאnַַאאָמיֵליִא.יֵאָקיאtֶמ,חַס(tֶחַסkָלLִיִאיִמהָעְבkָא.

אlֶָא

םMeִמיִריִסֲאcַג"עאְו,הָאְמeטםMeִמeהaְביiַַחיִמאָלcְ.ןיִרeמיֵאתַאְמeטיnֵַניֵרLְzְיִא:אָליִאהָאְמeטaְםיLִָדָקיֵלְכBאםMeִמיִביiְַחִמיִמ.eהַמ
רaָNָלֵכBאיbַaֵ.ביִתְכcִ:רaָNָתַאְמheִמ,אָבieִחְליaֵַרְתִאאָכיֵהֵמהָאְמeטaְןיִרeמיֵאלֵכBא.יִדkְִמ:)בכאָרְקiִַו('LֶדֹקלַכאֹיאGרָזלָכְו',)נתeרָז
aְטeַהתַאְמbeֲא':ףLֶַרְל''הַלרaBמיֵאָהתֶאתeַהְו'.ןיִרpֶֶפLֲאLֶרzֹלַכאaָNִָמרfֶַהחַבMְֲאםיִמָלLֶהְניִרְטְקַאאָכיֵה:''הַלרe.LֶHהאeְזkַרaBְזִמaֵַח:
Lְא(יֵקְסיִו(.aָNָיִלָצרaְLַteְזִמ'ג:דaְחBַהְל.תfַָהתַאcָמיֵאתַרָטְקַהְללָבֲא,םeןיִרGהָיָהאLְָזִמםaִֵמ'ינתמ:ַחwָחBִמaֶָעNBא.רBְלהֶזרֵמLֵם
tֶחַס,cִביִתְכ'aֶָעNBֶדֹחַלרLַהfֶגְו'הB'
)LְמBעָטְו:)ביתeַהןfָהָאaַגֲאecַזֵאתBב
bֵָרָפְמ.דָחֶאהָלְיַל:ןַניִסְרLaַbְאָרָמ:
אֵהְיאLֶHרweיaִ.'תֶרֶמLְִמְל''מג
aBמeַבְמ,םwְאןיִרBתBkְָרַאלaָהָע.
eַה'ביִתְכfֶנ"ה,'הcִיִטֲעַמְמ]tֶחַס
cBרBזלָכְות[[LְְרָקרָאaָנBהַמ:תlְַהlָן
יֵעaָדיִמaַzָתBרBדְלִדיִכיֵהיִכְו.'eכ
aִיweַוה"ה,רcַחַסֶפְליאcBרBת:eחַסֶפ
cBרBַנתnֵכיe'.aְחיִנeאָת:Lֶiְהekָל
יֵחְסtִלkָ.הֶזkָהfֶַהLֶדֹחלLֶתBדBבֲע
ןַיְנִעְלeהיִמe.הֶזָל]חהֶזewְLeהתBרBד
,'הfֶַה'ֵמטיִעnְִארNBָעaִֶמBחwִָמ
dיֵלLיֵרcָרweיaִיaֵַגcְ'הfֶַה'יאַהְו
אlֶָא:ליֵזָאְוLֵרָפְמִדkְאָתיִרֲחַאאָתlְִמְל
יֵטeעַמְל:יִלהָמְלרweיaִיaֵַגcְ.'הfֶַה'
tֶחַסLִֵמ.יִנaִיweְרַארaָםיִמָיהָע:
cִיֵתוָוְכd.cְייֵוָהBדָחֶאםkְמBtֶחַס
dֵתוָוְכcִטֵעַמְמאָקיִכְו,םִיַרְצִמ
רNBָעaִֶמBחwִָמיaֵַגcְ'הfֶַה'ְו.טֵעַמְמ
,אָתֲאתBרcBחַסtֶיֵטeעַמְלCיָחְרkָלַע
cְיִאleעַמְלeיֵטLֵיִרְטְציִאאָליִנC,cְאָה
,רweיaִיaֵַגcְ'הfֶַה'יאַהֵמטיִעnְיִא
eיִמnְִמטיִעaִיweְרַארaָםיִמָיהָע
eִמnִwַָעחNBר,cְהיְיַוְרַתeִמLְzַיִעְמ
עַמLְַמ'תֶרֶמLְִמְל'cִ,אָרְקאeהַהֵמ
aִיweרeִמwָָדיִאְו.חC'ַהfֶטֵעַמְמ'ה
tֶחַסcBרBִמתnִwָחaֶָעNBלָבֲא,ר
;dיֵלטֵעַמְמאָלםיִמָיהָעaְָרַארweיaִִמ
םִיַנLְרwֵַבְי,רNBָעaִֶמLBיִרְפִהאGםִא
eLְלLִָמםיִאָלְטהaֶָעNBר,eִבLְתַע
Lְִיהָטיִחwַרָזָעְלֶא'רְדִכְל:ןֶהֵמ'אחaֶן
,תBכָרְבִדק"פaְ.אָביִקֲעיaִַרְוהָיְרַזֲע
ןlַָהְלרַמֱאֶנְו,'הfֶַההָלְיaַlַ'ןאkָרַמֱאֶנ
'הfֶַההָלְיaַlַםִיַרְצִמץֶרֶאְביzְִרַבָעְו'
:הָליִמתַמֲחֵמויָחֶאeתLֶnֵ.'לֵרָע':'eכ
'aֶרָכֵנן'.LֶpִַנְתkְרeֲעַמNָויִבָאְלוי
LֶaַMָהֶאְרִנ.)סםִיַמaְיַניֵע,cְןַניִסְרָגאָל
bַaֵיֵדָדֲהי'kָגְו'לֵרָעלB','kָלaֶרָכֵנן'
לkָ','יִסְרָגיִכָהאlֶָא.'eכיnֵַניִכָה,'Bגְו
רַמָא.]ט'eכיִכָה,'aBלַכאֹיאGלֵרָע
aB.יִלהָמְל'aB'אlֶָא.'zְָדַבָעְו'אָרְק
תcָתַרָמֲהןיֵאְו,תֶלֶסtBתcָתַרָמֲה
tBתֶלֶסaִרְתeיִרְטְציִאְו.הָמCְכיִמְלzַב
הzַָעֵמאlֶָאןַניִסְרָגאָלְו.'eכ'לֵרָע'
'zBLְָובNָכ'ריִכe',cְאָה'zBLָב
,אeהאָריzִַיאָרְקdיkelֵ'ריִכNְָו
cְתBLְָובNָאריִכBלֵכaַtֶחַס,cְ'תBLָב'
,עַצְרִנְוםָלBעןַיְנִקףֶסkֶיeנְקהֶז
ןַיְנִקיeנwַָהיִרְבִעדֶבֶעהֶז'ריִכNָ'ְו
Lָהיְיַוְרַתְו,םיִנeִיNְַעְמלֵאָרlְהְניִנאָיe
תBמָביaִןַניִרְמָאְדkִ,חַסaַtֶיִלְכָאְו
aְלֵרָעֶה)cַעף.(,eַיאָרְקzִהאָריeא
eמeהָריֵזְגִלהֶנְפLָרַמֱאֶנ,הָו'zBLָב
'ריִכNְָובzBLָ'רַמֱאֶנְו,חַסֶפaְ'ריִכNְָו
aִרְתeהָמ,kְֵרָפְמִדLיֵלdַאְו,םָתָהiְיֵדי
ןLBְלִלְו.dיֵדיaB'cִ'בַתdkְיֵבְתַכְד
אָקcְאָיpeיLִיאַמאָנְעַדָיאָלםיִרָפqְַה
CיLַiָיאַמ,תֶלֶסtBתcָתַרָמֲהaBיLַpְֵמ
אָה,ריִכNְָובzBLָיbַaֵתcָתַרָמֲה
אָה,דBעְו.eהְניִנאָיlְַעְמלֵאָרNְִי
dָלןַניLְִרcָרָכֵנןaֶיaֵַגaB'cְ'ִמהLָָרְד
aְלֵרָעֶה)Lָי:):ם['eְלַמzָאהBתBַה'זָאaְלַכאֹי'םיִלָעaB',יִאְוGְבַעתֶאלָמאcB,Gהיִאלַכאֹיאe,cְַעְמויָדָבֲעַוויָרָכְזתַליִמkֶתֶבaְֶיםִא;חַסֶפLלBaֵן
קֶרֶפaְ.קָחְצִייaִַררַמָאהaַָרְדB':kִתNBֲעַלבַרְקִיזָאְורָכָזלBkָללnBִה'ביִתְכcִ,םָתBאלeמLֶiָדַעחַסtֶלֵכBאBניֵא,דֶבֶעBאלnBִלדֵמBעָה
:תeריִהְמaִ.'ןBזtִָחaְ']כ:רNֲֵעַמaְרeסָאלֵרָעןאkָףַא,חַסֶפaְרeסָאלֵרָעןlַָהlְהַמ;רNֲֵעַמnֶpe'aְִמ'רַמֱאֶנְו,חַסֶפnֶpe'aְִמ'רַמֱאֶנ,).דעףcַ(לֵרָעֶה

אlֶָאְו

.dיֵתוָוְכcִיִנLֵחַסtֶיֵטeעַמְל
cְחַסֶפcBרBַרְמתaֵןַני

'הfֶַה'cְרַמיֵמְלאkָיֵלzָ'.cְְדַבָעְו'ִמ
cְִמwָחBִמaֶָעNBַנרnֵיaָטֵעַמְלאtֶחַס
LֵיִנcְִמןיֵאwָחBִמaֶָעNBְו,רGטֵעַמְנא
tֶחַסcBרBת;cְחַסֶפְלאָהLֵאָליִנ
יֵעaָאָלרweיaִיֵעaָאָלcְןָויC,kֵיִרְטְציִא

:רNBָעaִֶמBחwִָמאֵהLֶiְיnֵַנ

.תBרcBחַסֶפaְרֵבLBהzַָאלָבֲא
dַמיzָ'.zְֵדַבָעְו'אָרְקרַמָא

יִכָהְלCיִרְטְציִאיאnַַא,א"ָביִרְל
יִנLֵחַסֶפaְביִתְכcִןָויkֵאָה,'zְָדַבָעְו'
:ןLBאִרaָןLֶkֵלB'kָבeרLְaְִיאGםֶצֶעְו'

.ןBזtִָחaְרֵחַאןיֵאְוןBזtִָחBaְתBא
אָליאnַַא,א"ָביִרְלהLֶָק

tָיֵרC,אאָמיֵאְוBתBaְִחtָזBןיֵאְוןtֶחַס
LֵלָכֱאֶניִנaְִחtָזBלָבֲא,ןtֶחַסcBרBת
:'zְָדַבָעְו'ִמןBזtִָחaְלָכֱאֶניnֵַניִכָה

:)בדומעלךייש(

ה"הְודָחֶאהָלְיַלןBזtִָחaְלָכֱאֶנ
,רַמאzֹםִאְו.תBרcBחַסֶפְל

ןיִתיִנְתַמaְלָלdkְיֵיְנzַיאnַַאכ"א
kֵןָויcְLָםיִוaֵָיְו.הֶזLלBרַמ,cְיֵיְנַתd
םiBַהלBkָצneִחְויֵנְתיִמְליֵעָבcְבbַַא

eחַסֶפcBרBנתBגֵהkָלLִהָעְב:
םֶדBק
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=
םלשהרואהרות

רָֹשaָלַכאzֹרLֲֶאLֶפpֶַהְו)א
ָיְיַלרLֲֶאםיִמָלMְַהחַבfִֶמ
LֶפpֶַההָתְרְכִנְוויָלָעBתָאְמֻטְו

]כ,זארקיו[:ָהיnֶַעֵמאוִהַה
לֵאָרְֹשִיתַדֲעלkָלֶאeרcַaְ)ב
הfֶַהLֶדֹחַלרֹשָעaֶרֹמאֵל
תיֵבְלהֶֹשLיִאםֶהָלeחְקִיְו
]ג,ביתומש[:תִיaַָלהֶֹשתֹבָא
דַעתֶרֶמLְִמְלםֶכָלהָיָהְו)ג
הfֶַהLֶדֹחַלםBירָֹשָעהָעaְָרַא
תַדֲעלַהְקלBkֹתֹאeטֲחLְָו

:םִיaְָרַעָהןיaֵלֵאָרְֹשִי
]ו,ביתומש[

zְָרַמָאְולֵאָרְֹשִייֵנaְתֶאוַצ)ד
יMִַאְליִמְחַליִנaְָרָקתֶאםֶהֵלֲא
ביִרְקַהְלeרְמzִLְיִחֹחיִנַחיֵר

]ב,חכרבדמב[:BדֲעBמaְיִל
ץֶרֶאלֶאָיְיEֲאיִבְייִכהָיָהְו)ה
יeִִחַהְויִרֹמֱאָהְויzִִחַהְויִנֲעַנkְַה
EיֶתֹבֲאַלעLְaִַנרLֲֶאיִסeבְיַהְו
בָלָחתַבָזץֶרֶאCָלתֶתָל
eָבְדLְדַבָעְוzָהָדֹבֲעָהתֶא
]ה,גיתומש[:הfֶַהLֶדֹחaַתאfַֹה
הָלְיaַlַרָֹשaַָהתֶאeלְכָאְו)ו
לַעתvBַמLeֵאיִלְצהfֶַה
]ח,ביתומש[:eהֻלְכאֹיםיִרֹרְמ
הָֹשָעְורzְEbִֵארeגָייִכְו)ז
זָאְורָכָזלָכBללnBִהָייַלחַסֶפ
חַרְזֶאkְהָיָהְוBתֹשֲעַלבַרְקִי
:aBלַכאֹיאGלֵרָעלָכְוץֶרָאָה

]חמ,ביתומש[

ןֹרֲהַאְוהLֶמלֶאָיְירֶמאiַֹו)ח
רָכֵנןaֶלkָחַסtַָהתwַֻחתאֹז
GלַכאֹיאaB:]גמ,ביתומש[
:aBלַכאֹיאGריִכָֹשְובzBLָ)ט

]המ,ביתומש[

ףֶסkָתַנְקִמLיִאדֶבֶעלָכְו)י
eְלַמzָתֹאהBלַכאֹיזָאaB:

]דמ,ביתומש[

רֶקaֹדַעnֶpeִמeריִאLְַיאG)כ
לָכBkְבeרLְaְִיאGםֶצֶעְו
:Bתֹאeֹשֲעַיחַסtֶַהתwַֻח
לֵכָאֵידָחֶאתִיַבaְ]בי,טרבדמב[
GתאBַהןִמאיִצaַןִמתִי
אGםֶצֶעְוהָצeחרָֹשaַָה

]ומ,ביתומש[:BבeרLְaְִת
לLֵָבeאָנnֶpeִמeלְכאzֹלַא)ל
LֵאיִלְצםִאיkִםִיaַnָלMָֻבְמ
:aBְרִקלַעְוויָעָרkְלַעLBאֹר

]ט,ביתומש[

Bתֹאeלְכאzֹהָכָכְו)מ
םֶכיֵלֲעַנםיִרֻגֲחםֶכיֵנְתָמ
aְםֶכיֵלְגַרeַמwֶםֶכְלaְםֶכְדֶי
חַסtֶןBזtִָחBaְתֹאםzְֶלַכֲאַו

]אי,ביתומש[:ָייַלאeה

=
םינויצותוהגה
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םיִחָסtְיִעיzְLִקֶרtֶהָיָהLֶיִמ :וצ

דָחֶאהָלְיַלםִיַרְצִמחַסֶפcְלָלkְִמ,ץֵמָחַאאlֶָא
,רֵמBאיִליִלbְַהיֵסBייaִַר,אָיְנַתָהְו)א,אָלeתְו
אlֶָאגֵהBנBצneיִחןיֵאLֶםִיַרְצִמחַסֶפְלןִיpִַמ
dיֵלCיִמְסe,'ץֵמָחלֵכָאֵיאG')אל"ת,דָחֶאםBי
,דָחֶאהָלְיַל,ק"האlֶָא.'םיִאְצBיםzֶַאםiBַה')ב
,םiBַהלBkָצneיִחְו;תBרcBחַסֶפְלןיcִַהאeהְו
eחַסֶפcBרBנתBגֵהkָלLִרַמָא)ב'ינתמ:הָעְב
,הָביֵרְקחַסtֶתַרeמLֶzְיzְִעַמLָ,ַעBLֻהְייaִַר
eמְתeתַרtֶָניֵאחַסdֵרָפְליִלןיֵאְו,הָביֵרְקL.
םֶדBקאָצְמLֶpִחַסtֶַהא.Lֵרָפֲאיִנֲאאָביִקֲער"א
Lְַהתַטיִחtֶדַעהֶעְרִי,חַסLֶiְִסzִָיְובֵאnָרֵכ
רַחַא;Bתָרeמzְןֵכְו,םיִמָלLְויָמָדaְאיִבָיְו
Lְַהתַטיִחtֶבֵרָק,חַסLְןֵכְו,םיִמָלzְמeתָרB:
אָה.בֵרָקBניֵאחַסֶפeבֵרָקחַסtֶאָמיֵלְו'מג
.הָבְרָקאָלcְחַסtֶַהתַרeמzְאkָיִאcְ,ל"מק
רַחַאְלeהָטיִחLְםֶדBקב,רַמָאהaַָר.רַמzְיִא
LְהָטיִחLָניִנe.ַרaִק,רַמָאאָריֵזיBצֲחםֶדBת
eצֲחרַחַאְלBתLָניִנe.eַרְלaִיֵנָתָקאָה,אָריֵזי
תַטיִחLְןַמְזםֶדBקאָמיֵא.חַסtֶַהתַטיִחLְםֶדBק
,הָטיִחLְםֶדBקאָצְמLֶpִחַסtֶַה.יֵאpַָתkְ.חַסtֶַה
,רֵמBאא"ר.בַרְקִי,הָטיִחLְרַחַאְל;הֶעְרִי
:בַרְקִי,תBצֲחרַחַאְל;הֶעְרִי,תBצֲחםֶדBק
רַמָא)ג:'eכְוםיִמָלLְאיִבָיחַסtֶַהתַטיִחLְרַחַא
הָטיִחLְרַחַאאָצְמLֶpִאlֶָאeנLָאGג,)א(אָבָר
םֶדBקאָצְמִנלָבֲא;הָטיִחLְרַחַאaBריִמֵהְו
LְריִמֵהְוהָטיִחaBרַחַאLְהָטיִח,zְמeתָרB
.הָבְרָקאָלְואֵתָאאָקהָיeחְדהeMָדְקַחkִֹמ
םִא'ל"תהַמ,'בkֶNֶםִא')ג,יaַiֵַאdיֵביִתיֵא
kֶNֶַרְל,'בaBתzְמeַהתַרtֶַהרַחַאחַסtֶחַס
LֶwְהָבֵרLְאָמיֵליִא,יֵמָדיִכיֵה.םיִמָלLֶpִאָצְמ
,הָטיִחLְרַחַאaBריִמֵהְוהָטיִחLְרַחַא

tְLִֶא.אָרְקיִלהָמְל,אָטיlָואָלאLֶpִקאָצְמBםֶדLְריִמֵהְוהָטיִחaBרַחַא
Lְעְל,אָל.הָטיִחBםָלLֶpִרַחַאאָצְמLְריִמֵהְוהָטיִחaBרַחַאLְהָטיִח,eאָרְק
תֶאתaBַרְל,'בkֶNֶ')ג,אָיְנַתְדkִ)ה)ב(,אָתֲאיאַמְלאָרְקאlֶָא)ד.אָמְלָעaְאzְָכַמְסַא
םיִמָלBeLְתָנLְהָרְבָעLֶחַסtֶתaBַרְלד,'בkֶNֶםִא'רֵמBאאeהkְLֶ.הָיְלַאָלחַסtֶַה
הֶזָחתַפeנְתeםיִכָסְנeהָכיִמְסןeעLֶhָ,םיִמָלLְתַוְצִמלָכְלחַסtֶתַמֲחֵמןיִאaַָה
הָנeעְטןיֵאLֶזֵעָהלַעדnֵיִלה,ןָיְנִעָהקיִסְפִה,'זֵעםִאְו')דרֵמBאאeהLְֶכe.קLBָו
הֶעְרִי,חַסtֶַהתַטיִחLְםֶדBקאָצְמLֶpִחַסtֶַה.אLָיֵרַאdָליִנְתַמְדאkָיִא.הָיְלַא
eנLָאG,אָבָררַמָא.Bתָרeמzְןֵכְו,םיִמָלLְויָמָדaְאיִבָיְורֵכnִָיְובֵאzְָסLֶiִדַע
הָטיִחLְםֶדBקאָצְמִנלָבֲא;הָטיִחLְםֶדBקaBריִמֵהְוהָטיִחLְםֶדBקאָצְמLֶpִאlֶָא
הָעְבָקיkִ,אָמְעַטיאַמ.םיִמָלLְהָביֵרְקBתָרeמzְ,הָטיִחLְרַחַאaBריִמֵהְו
Lְיֵליֵזֲחַדיִדיִמהָטיִחd,יֵליֵזֲחאָלְדיִדיִמdיֵביִתיֵא.הָעְבָקאָלdַאaַiֵםִא')ו,י
kֶNֶהַמ'בzַמְלeלדBַרְל,רַמaBתzְמeַהתַרtֶַהרַחַאחַסtֶחַסLֶwְהָביֵרLְםיִמָל.

לBכָי

דָחֶאהָלְיַלcְ.לָלkְִמ:הָעְבLִלkָגֵהBנBצneיִחרqeיִאcְ.ץֵמָחַאאlֶָאְו
cְיִנְתַמיֵנָתָק'aְיִחןיֵאְו,ק"הְו,יֵאָקץֵמָחַאםִיַרְצִמחַסֶפneצBנBֶאגֵהlָא
:םiBַהלkָעַמLְַמ.'אםBי:הָעְבLִלkָגֵהBנתBרcBחַסֶפe,דָחֶאהָלְיַל
'GַהץֵמָחלֵכָאֵיאiBא'ם[.eיִמְסCיֵלd'ַהiBַאםzֶיםBֶא:'םיִאְצlָיִכָה.א

,דָחֶאהָלְיַלaְןBזtִָחaְלָכֱאֶנְו,עַמLְַמ
הָלְיַליnֵַנתBרcBחַסֶפcְה"הְו
גֵהBנBצneיִחםִיַרְצִמחַסֶפe;דָחֶא
kַָהלiBם,eחַסֶפcBרBתkָלLִהָעְב:
תַרeמLֶzְ:יַתaBַרֵמ.יzְִעַמLָ'ינתמ
:חַסtֶַהרַחַאםיִמָלLְ.הָביֵרְקחַסtֶַה
eמְתeַהתַרtֶָניֵאחַסdֵיְו.הָביֵרְקL
zְמeתַרtֶחַסLֶָניֵאdאיִההָביֵרְק
בֵאzְָסLֶiִדַעהָעBראlֶָא,םיִמָלdLְָמְצַע
aְמeִתְו,םnָאיִבָיְו,רֵכaְָהיֶמָדLְםיִמָל,
cְמBַהרַתtֶבֵרָקחַסLְיִלןיֵאְו:םיִמָל
בַרְקzִיzְִעַמLָהֶזיֵאלַעיzְִחַכL.Lֵָרָפְל
.חַסtֶַה:הֶעְרzִיzְִעַמLָהֶזיֵאלַעְו
Lֶיִרְפִהְו,דַבָאLרֵחַאzְַחzָאָצְמִנְו,וי
הָיָהcְ,יִנMֵַהתַטיִחLְםֶדBקןLBאִרָה
יֵרֲה,הָטיִחLְתַעeaִLְניֵנָפְלדֵמBע
,חַסtֶםaְLֵהָטיִחLְתַעzeLְַעָבְק
אG,םִיַדeaַiָהָחBcָביִרְקִהאLֶHהֶזְו
הֶזןיֵאcְ,םיִמָלBLְמְצַעאeהדBעבַרְקִי
ןֵכְו:]יeחcָ[חַסtֶאlֶָא,חַסtֶַהרַתBמ
zְמeתָרB.הריִמֵהםִאeאaBaֶתַמֱה
ןיֵא,eהBמkָאeהיֵרֲה,ןֵכיֵרֲחַאןיelִח
.ויָמָדאlֶָאםיִמָלBLְמְצַעאeהבֵרָק
יֵרֲה,אָצְמִניִנMֵַהתַטיִחLְרַחַאְלםִאְו
GַעָבְקאzeLְתַעLְהָטיִחaְLֵםtֶחַס,
]בםיִמָלLְאיִבָיְו,םִיַדaַiָהָחְדִנאGְו

יֵצָמcְה"הְו.םיִמָלBLְמְצַעאeהבַרְקִיְו
בֵרָקחַסtֶ,רֵמBאַעBLֻהְייaִַר,יֵנְתיִמְל
eניֵאחַסֶפBבֵרָק.eַבbְאָרָמtָיֵרCָלd:
אָלcְחַסtֶַהתַרeמzְאkָיִאcְ'מג
םיִמָלLְהlִָחzְִמןַניִרְמָאאָלְו.הָבְרָק
אGהָטיִחLְםֶדBקריִמֵהleיִפֲאַו,איִה
ןיֵאְוחַסtֶםaְLֵהָטיִחMְַהןַמְזהzַָעָבְק
aָdcִחeֶא,יlְָקִנאיִהףַאאaַתַעaְחַסֶפ
.הָטיִחLְרַחַאְוהָטיִחLְםֶדBק:תֵחְדִנְו
cַאָקְוLָניִנeaְִמLְנֵתָנe,ְוGאLָניִנeaָd
,ןַניִעְמLְַאְו.תBצֲחeניְיַהcְ,הָטיִחLְןַמְז
cַיִפֲאleבָאהָיָהeדaִLְצֲחתַעBםִא,ת
עaְָקִנאeה,יִנMֵַהתַטיִחLְםֶדBקאָצְמִנ
:חַסֶפְלBביִרְקַהְלהָחְדִנְוליִאBה,הֶחְדִנְו
איִהתBצֲחתַעe.LְניִנLָתBצֲחםֶדBק
םֶדBקאָצְמִנםִא.חַסֶפzBaְְעַבwBַה
יִכְו,הָאְרִניֵרֲהLֶ,תBצֲחdיzְֵעַבְק,תBצֲח
רַחַאאָצְמִנלָבֲא;dיֵיְחdcַיֵבְרְקַאאָל
ןיֵא,הָטיִחLְםֶדBקאָצְמִנleיִפֲא,תBצֲח
kָעיִבְקןאeְותGחִדאeק:יBםֶדLְהָטיִח.
LֶלLֵק:יִנBצֲחםֶדBְתִנְו.תkַtֵרaְרֵחַא,
:רֵחַאaְרkַtְֵתִנְו.תBצֲחרַחַא:הֶעְרִי
תַעLֶaִLְיtִלַעףַאְו.םיִמָלLְהֶזבַרְקִי
LְַהתַטיִחMֵהיֵרֲהיִנeעאBדֵמaְניֵנָפe:
GאLָנe.cִמְתeֶא:הָבֵרְקהָרlָא

LֶpִרַחַאאָצְמLְהָטיִח.LֶיִפֲאleַהtֶחַסGקאָצְמִנלָבֲא:הָחְדִנאBםֶדLְהָטיִח.LֶהeמְצַעאBפ"עא,הָחְדִנLֶzְמeתָרBGתיָחְדִנאaַiָָניֵא,םִיַדdהָביֵרְק,
LִֶמיֵרֲהkֹדְקַחeMָחְדהeהָיaָםִא':הָאkֶNֶהבeביִרְקַמא'.bַaֵיLְםיִמָלkְַי'םִא'.ביִתzִהאָריeא,cְְכיִמְליֵצָמzַב'kֶNֶהבeנ"א.'ביִרְקַמא'kֶNֶב'
דBעEְלןיֵאcְ,יִריְיַאבNֶֶכaְאLְzַָהדַעcְלָלkְִמ,'Bנaְָרָקזֵעםִאְו'רeמָאהָנzBְחzַהLָָרָפְבB',eנaְָרָקןאvַֹהןִמםִא'dיpֵיִמליֵעְלביִתkְאָהL,cְיֵרָדָק
aַvֶֹאןאlָאkֶNֶמאָה.אָרְקיִלהָמְל:בBַהרַתtֶהחַסeְחַבָזְו'ִמןָלאָקְפָנְו,אzָtֶחַס'cְמBַהרַתtֶצֲחרַחַאחַסBבֵרָק]גתLְםיִמָל,kְןָרָמֲאַדaְֵאleםיִרָבְד
ליִאBה,הָביֵרְקBתָרeמzְ,בֵרָקאeGהיִאcְג"עאcְ,ןַניִעְמLְַאְו.הָטיִחLְרַחַאaBריִמֵהְו:dיpֵיִמאָפיִדֲעאָלcְ,הָביֵרְקcִןLֶkֵלBkָתָרeמְתe,):עףcַליֵעְל(
תBנaְְרָקלָכְבcִ.הָיְלַאָל:יִריְיַאבNֶֶכaְאLְzַָהדַעcְלָלkְִמ,'זֵעםִאְו'dיֵרְתaָביִתְכcִִמ;תיLִיֵרָפְדkִ,אָריzִַיאָרְק.'בkֶNֶ':הָטיִחLְםֶדBקהcְLְָקeהאGְו
kֶNֶהָיְלַאבkְמיֵאָהםִעאָביִתeןיִר,aִLְְלֶח'םיִמָלaBַו('הָיְלַאָהiִגאָרְק(,eָאְבLָםkְביִת)Lָתֵא')זםkְָלֶחלaBִמםיִרָיnֶpeגְו'הָיְלַאָהתֵאB',ַחְוhָתא
kְָאLָלָבֲא;םtֶמיֵא,חַסeןיִרbeהיְיַפeאָלkְיִביִתaְֶא,אָיְדֶהlָאkִליֵעְל(ןָלאָקְפָנְדcַתֶא'ֵמ):דסףcָםָמzִרְזBְלֶחתֶאְוקaָםzְַלִה,)ז'ריִטְקkָCתיָיְלַאBהָכיִרְצ
ויָלָעeaְרkַtְְתLֶpִחַסֶפBeתָרeמzְןBגkְ,חַסtֶרַתBמ)ח.חַסtֶתַמֲחֵמןיִאaַָהםיִמָלeLְ:ויָרeמיֵאaְהָיְלַאהָרkְְזeהאGרLֶaְLB]דתBנaְָרָקaְ.תaBַרְתִהְל
aְרֵחַא.kָCLְָעַמzִתַוְצִמ'.תַוְצִמלָכְל:יLְםיִמָל'bָןַניִסְר,LֶiְאֵהcִןיkָחלBרֶמLְָל.ןֶהיֵלֲעםיִמָלLBַה',רֵחַאןaָתַמֲחֵמןיִאtְֶרַאתַגיִגֲח'חַסaָהָע
,'הֶצָעֶהתenַעְלהָמיִמְתהָיְלַאָה'ביִתְכִדkְ,הָיְלַאהLְָרtְָתִנבNֶֶכLֶaְ,זֵעְלבkֶNֶןיaֵקיִסְפַהְלאeהקֵסְפֶה.'םִאְו':]]היaִַרלaִֵקCָכְו[יzְִעַמBLָזְו,רNָָע
.הָיְלַאBלןיֵאזֵע,ןיLְִרָפְמLֵי.ַחaְֵזnִַלLֶlָdהָיְלַאביִרְקַהְל,הָיְלַאהָנeעְטdָניֵאLֶזֵעָהלַעדnִֵלְוקיִסְפִהְובeתkַָהאָבe,)טתBצֲעBיתBיָלkְַהLֶםBקnִָמ
אG:הaַָרecְנLָאGיאַהְל.יִנְתַמְדאkָיִא:BלןיֵאְוליִאBהבeתkַָהדnֵיlִהַמ,דBעְו.תיֶלhֶיִנאיִהתBצֲעBיתBיָלkְַהLֶםBקnִָמיֵרֲהLֶ,םָדָיaְאeהתeעָטְו
Lָנe.LֶףַאzְמeתָרBחְדeֶא:הָיlָאLֶpִקאָצְמBםֶדLְריִמֵהְוהָטיִחaBקBםֶדLְהָטיִח.cְיִכLַיֵטֲחdcְהְניִחeהיְיַוְרַתְלeיֵנָה,LֶיָהeאְרeעְוןִיBחַסֶפְלםיִדְמ
:cַLְקeהאGןיִיַדֲעd.Lֶיֵליֵזֲחאָלְדיִדיִמ:תיָחְדִנאGיֵרֲהLֶ,הָביֵרְקהָרeמzְַה,הֶעBרחַסtֶַהLֶיtִלַעףַא.הָטיִחLְרַחַאaBריִמֵהלָבֲא:eעaְְקִנְו

לBכָי

Lֵריֵפְדkִ,םִיַדdaַiָיֵיְחַדcְאָמְעַטְו.הֶעְרִיחַסtֶַהתַטיִחLְםֶדBק
יaִַרַאגיִלְפeןיִחְדִנםיiִַחיֵלֲעaַןיֵארַמָאcְ,בַרleיִפֲאַו.י"Lִַר

,םִיַדdaַiָיֵיְחַדאָלcְןBגkְאָקְוַדeניְיַה,).דסףcַאָמBי(יֵריִעNְיֵנLְקֶרֶפaְןָנָחBי
kְגBאְמְטִנןeaְאםיִלָעBLֶnָLְכeַמאָהְו,ת"אְו.םֶהיֵדְיLְעַמcִגיִלְפaְק"פ
הָמֵהaְ,ןָנָחBיר"אcְ.).זףcַ(ןיceLִִקְד
LֶלLְיֵנLezְָקִה,ןיִפcִיLָיְצֶחdרַזָחְו
eָחָקְלdְקִהְוcִיLָיְצֶחd,דְקBLָָניֵאְוהd
הlִָחaַzְתָחְדִנcְםMeִמ,הָביֵרְק
kְLְֶקִהcִיLָיְצֶחd.ָלֲעקיֵיָדְוd,מ"ש
aַַחיֵלֲעiִַמ.ןיִחְדִנםיLְעַמcְבַרtְגיִל.
אָלdָליֵחcֵLcְָקֶהCֶרֶדcְןָויkֵ,ל"יְו
אzְָפֶסzBַבe.םִיַדaַiָיeחkָCcִלkָיֵרwְיִמ
ןֶהֵמהֶזיֵאןָנaַָרְויֵסBייaִַריִגיִלtְ]ט"פ[
יֵנLְקֶרֶפdaְָליֵתיְיַמe,הlִָחzְַכְלביִרְקַי

Nְי(יֵריִעBאָמcַדסף.(:

אָלcְחַסtֶַהתַרeמzְאkָיִאcְל"מק
תBצֲחdָלעַבָקְד.הָבְרָק

ליִאBה,עַבָקאָלcְד"סcְ.הָטיִחBLְא
eיִאְבqeהרeְקcְLָןיֵאְוהcְַעzBָהיֶלָע
leיִפֲאcַל"מק,חַסtֶםLְֵלdָטְחLְָל
ד"סL,cְֵרָפְמי"ִרְו.dָלעַבָקיִכָה
,חַסtֶםLְֵלםָלBעְלהָביֵרְקdָניֵאְוליִאBה
zBCִמe.ל"מק,איִהםיִמָלLְ]וdָתlִָחzְִמ
tֵריeLַרLִ"יcְֵריֵפL,ֶאlָאיִהףַאא
רֵבLֶqBעַמLְַמ,הָחְדִנְוחַסֶפaְתַעaְַקִנ

Lֶlְאְרתֶמֱאָהיִפeחַסֶפְלהָי:

eLְַהםיִמָלaַָהתַמֲחֵמןיִאtֶחַס.
LֵריֵפcְןLBָלBתBאיִפְל

aַweסֵרְטְנcְָנָהCLְניְיַהםיִמָלeתַגיִגֲח
leֵאaְ)]זLֵריMֶtֵ(הַמBLחָלןיֵא,ד"י
םיִמָלcִLְ)דnֵיִלה"ד:אעףcַ(םיִרָבְד
לkָקֶרֶפaְחַסtֶתַמֲחֵמםיִאaַָה
רַתBמeניְיַה).ולףcַםיִחָבְז(םיִלeסtְַה
tֶחַס,cְאָהkִאָהְואָתיִאְדkִאָתיִאְד:
Lֵריtֵ.ןָיְנִעָהקיִסְפִה'זֵעםִאְו'
,NֶבkֶיֵדֲהBaַתBאלַלkָאcְGִמ,א"ָביִר
אGְו,cBַבְלBבָתְכeןָיְנִעָהקיִסְפִהאlֶָא
LִיpָהaBkְלeֶאםlָאcְאָלkְביִתaֵיdהָיְלַא,
:הָיְלַאתַרzBִמיֵטeעַמְלdיֵבְתkַיִכָהְל

אָמיֵליִא
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