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	א״פשתה המורת תשרפ
	

 ari.kahn@biu.ac.il                     ןהאק דוד ירא ברה
 

  מ-א ,הכ קרפ המורת תשרפ תומש .1
 ֹוּ֔בִל ּוּנֶ֣בְּדִי רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִא־לָּכ תֵ֤אֵמ הָ֑מּורְּת יִ֖ל־ּוחְקִיְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד )ב( :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא '֖ה רֵּ֥בַדְיַו )א(
 תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְתּו )ד( :תֶׁשֹֽחְנּו ףֶסֶ֖כָו בָ֥הָז םָּ֑תִאֵמ ּו֖חְקִּת רֶׁ֥שֲא הָ֔מּורְּתַה ֙תֹאזְו )ג( :יִֽתָמּורְּת־תֶא ּו֖חְקִּת
 ןֶמֶׁ֣שְל ֙םיִמָׂשְּב רֹ֑אָּמַל ןֶמֶׁ֖ש )ו( :םיִּֽטִׁש יֵ֥צֲעַו םיִׁ֖שָחְּת תֹ֥רֹעְו םיִ֛מָּדָאְמ םִ֧ליֵא תֹ֨רֹעְו )ה( :םיִּֽזִעְו ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש
 יִּ֖תְנַכָׁשְו ׁשָּ֑דְקִמ יִ֖ל ּוׂשָ֥עְו )ח( :ןֶׁשֹֽחַלְו דֹ֖פֵאָל םיִ֑אֻּלִמ יֵ֖נְבַאְו םַהֹׁ֕ש־יֵנְבַא )ז( :םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו הָ֔חְׁשִּמַה
 )זט(... :ּוֽׂשֲעַּת ןֵ֖כְו ויָ֑לֵּכ־לָּכ תיִ֣נְבַּת תֵ֖אְו ןָּ֔כְׁשִּמַה תיִ֣נְבַּת תֵ֚א Iְ֔תֹוא הֶ֣אְרַמ ֙יִנֲא רֶׁ֤שֲא לֹ֗כְּכ )ט( :םָֽכֹותְּב
 יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ּהָּ֔כְרָא ֙יִצֵ֙חָו םִיַ֤תָּמַא רֹו֑הָט בָ֣הָז תֶרֹּ֖פַכ ָתיִׂ֥שָעְו )זי( :Iיֶֽלֵא ןֵּ֖תֶא רֶׁ֥שֲא תֻ֔דֵעָה תֵ֚א ןֹ֑רָאָה־לֶא ָּ֖תַתָנְו
 דָ֤חֶא בּו֨רְּכ הֵׂשֲעַ֠ו )טי( :תֶרֹּֽפַּכַה תֹו֥צְק יֵ֖נְּׁשִמ םָ֔תֹא הֶׂ֣שֲעַּת ֙הָׁשְקִמ בָ֑הָז םיִ֖בֻרְּכ םִי ַ֥נְׁש ָתיִׂ֛שָעְו )חי( :ּהָּֽבְחָר
 ֩םיִבֻרְּכַה ּו֣יָהְו )כ( :ויָֽתֹוצְק יֵ֥נְׁש־לַע םיִ֖בֻרְּכַה־תֶא ּוׂ֥שֲעַּת תֶרֹּ֛פַּכַה־ןִמ הֶּ֑זִמ הָ֖צָּקִמ דָ֥חֶא־בּורְכּו הֶּ֔זִמ ֙הָצָּקִמ
 :םיִֽבֻרְּכַה יֵ֥נְּפ ּו֖יְהִי תֶרֹּ֔פַּכַה־לֶא ויִ֑חָא־לֶא ׁשיִ֣א םֶ֖היֵנְפּו תֶרֹּ֔פַּכַה־לַע ֙םֶהיֵפְנַכְּב םיִ֤כְכֹס הָלְעַ֗מְל םִיַ֜פָנְכ יֵׂ֨שְרֹּפ
 pְ֘ל יִּ֣תְדַעֹונְו )בכ( :Iיֶֽלֵא ןֵּ֖תֶא רֶׁ֥שֲא תֻ֔דֵעָ֣ה־תֶא ֙ןֵּתִּת ןֹ֔רָאָ֣ה־לֶאְו הָלְעָ֑מְלִמ ןֹ֖רָאָה־לַע תֶרֹּ֛פַּכַה־תֶא ָּ֧תַתָנְו )אכ(

 יֵ֥נְּב־לֶא pְ֖תֹוא הֶּ֛וַצֲא רֶׁ֧שֲא־לָּכ תֵ֣א תֻ֑דֵעָה ןֹו֣רֲא־לַע רֶׁ֖שֲא םיִ֔בֻרְּכַה יֵ֣נְׁש ֙ןיֵּבִמ תֶרֹּ֗פַּכַה לַ֣עֵמ pְּ֜תִא יִּ֨תְרַּבִדְו ֒םָׁש
 ֹו֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו )דכ( :ֹוֽתָמֹק יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ֹוּ֔בְחָר הָּ֣מַאְו ֹ֙וּכְרָא םִיַ֤תָּמַא םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע ןָ֖חְלֻׁש ָתיִׂ֥שָעְו )גכ( פ :לֵֽאָרְׂשִי
 :ביִֽבָס ֹוּ֖תְרַּגְסִמְל בָ֛הָז־רֵז ָתיִׂ֧שָעְו ביִ֑בָס חַפֹ֖ט תֶר ֶּ֛גְסִמ ֹוּ֥ל ָתיִׂ֨שָעְו )הכ( :ביִֽבָס בָ֖הָז רֵ֥ז ֹוּ֛ל ָתיִׂ֥שָעְו רֹו֑הָט בָ֣הָז
 ֙תַּמֻעְל )זכ( :ויָֽלְגַר עַּ֥בְרַאְל רֶׁ֖שֲא תֹ֔אֵּפַה עַּ֣בְרַא לַ֚ע תֹ֔עָּבַּטַה־תֶא ָּ֙תַתָנְו בָ֑הָז תֹ֣עְּבַט עַּ֖בְרַא ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָעְו )וכ(
 םָ֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו םיִּ֔טִׁש יֵ֣צֲע ֙םיִּדַּבַה־תֶא ָתיִׂ֤שָעְו )חכ( :ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל םיִּ֔דַבְל םיִּ֣תָבְל תֹ֑עָּבַּטַהָ ן֖יֶיְהִּת תֶרֶּ֔גְסִּמַה
 רֹו֖הָט בָ֥הָז ןֵ֑הָּב uַֻּ֖סי רֶׁ֥שֲא ויָ֔תֹּיִּקַנְמּו ֙ויָתֹוׂשְקּו ויָ֗תֹּפַכְו ויָ֜תֹרָעְּק ָתיִׂ֨שָעְו )טכ( :ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא םָ֖ב־אָּׂשִנְו בָ֑הָז
 הֶׂ֤שָעֵּת הָׁ֞שְקִמ רֹו֑הָט בָ֣הָז תַ֖רֹנְמ ָתיִׂ֥שָעְו )אל( פ :דיִֽמָּת יַ֥נָפְל םיִ֖נָּפ םֶחֶ֥ל ןָ֛חְלֻּׁשַה־לַֽע ָּ֧תַתָנְו )ל( :םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּת
 יֵ֣נְק ׀הָׁ֣שxְׁש ָהיֶּ֑דִּצִמ םיִ֖אְצֹי םיִ֔נָק הָּׁ֣שִׁשְו )בל( :ּוֽיְהִי הָּנֶּ֥מִמ ָהיֶ֖חָרְפּו ָהיֶ֥רֹּתְפַּכ ָהיֶ֛עיִבְּג ּהָ֔נָקְו ּהָ֣כֵרְי ֙הָרֹונְּמַה
 ֒חַרֶפָו רֹּ֣תְפַּכ ֘דָחֶאָה הֶ֣נָּקַּב םיִ֞דָּקֻׁשְֽמ םיִעִבְ֠ג הָׁ֣שxְׁש )גל( :יִֽנֵּׁשַה ּהָּ֖דִּצִמ הָ֔רֹנְמ יֵ֣נְק ֙הָׁשxְׁשּו דָ֔חֶאָה ּ֙הָּדִּצִמ הָ֗רֹנְמ
 הָ֖רֹנְּמַבּו )דל( :הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּיַה םיִ֔נָּקַה תֶׁשֵׁ֣שְל ןֵּ֚כ חַרָ֑פָו רֹּ֣תְפַּכ דָ֖חֶאָה הֶ֥נָּקַּב םיִ֛דָּקֻׁשְמ םיִ֗עִבְג הָׁ֣שxְׁשּו
 ֙םיִנָּקַה יֵ֤נְׁש תַחַּ֣ת ֙רֹּתְפַכְו הָּנֶּ֗מִמ םיִ֜נָּקַה יֵ֨נְׁש ֩תַחַּת רֹּ֡תְפַכְו )הל( :ָהיֶֽחָרְפּו ָהיֶ֖רֹּתְפַּכ םיִ֔דָּקֻׁשְמ םיִ֑עִבְג הָ֣עָּבְרַא
 ּו֑יְהִי הָּנֶּ֣מִמ םָ֖תֹנְקּו םֶ֥היֵרֹּתְפַּכ )ול( :הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּיַה םיִ֔נָּקַה ֙תֶׁשֵׁ֙שְל הָּנֶּ֑מִמ םיִ֖נָּקַה יֵ֥נְׁש־תַחַּת רֹּ֕תְפַכְו הָּנֶּ֔מִמ
 )חל( :ָהיֶֽנָּפ רֶבֵ֥ע־לַע ריִ֖אֵהְו ָהיֶ֔תֹרֵ֣נ־תֶא ֙הָלֱעֶֽהְו הָ֑עְבִׁש ָהיֶ֖תֹרֵנ־תֶא ָתיִׂ֥שָעְו )זל( :רֹוֽהָט בָ֥הָז תַ֖חַא הָׁ֥שְקִמ ּהָּ֛לֻּכ
 הֵׂ֑שֲעַו הֵ֖אְרּו )מ( :הֶּלֵֽאָה םיִ֖לֵּכַה־לָּכ תֵ֥א ּהָ֑תֹא הֶׂ֣שֲעַי רֹו֖הָט בָ֥הָז רָּ֛כִּכ )טל( :רֹוֽהָט בָ֥הָז ָהיֶ֖תֹּתְחַמּו ָהיֶ֥חָקְלַמּו
 ס :רָֽהָּב הֶ֖אְרָמ הָּ֥תַא־רֶׁשֲא םָ֔תיִנְבַ֨תְּב

21- You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark, you shall put the testimony 
that I will give you. 
40 - Carefully observe the pattern that you will be shown on the mountain and make [the 
menorah] in that manner. 
40 - See that you make them after their pattern, which has been shown to you on the 
mountain. 
40 - Note well and follow the patterns for them that are being shown you on the mountain. 

2. The Living Torah Rabbi Aryeh Kaplan 
God spoke to Moses...  Some say that this was said to Moses during the 40 days on the 
mountain (Tanna DeBei Eliahu Rabbah 17; Lekach Tov on Exodus 35:1; Ibn Ezra; Baaley 
Tosafoth; Zohar 2:194a, 224a). According to others, it was said after the Golden Calf, when 
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Moses went up for the second set of tablets (Exodus 34:29; Seder Olam Rabbah 6 from 
Exodus 34:32; Tanchuma 8; Rashi on Exodus 31:18, 33:11). See notes on Exodus 25:16, 
26:30. 

  ,ל קוספ וכ קרפ המורת תשרפ תומש .3
 ס :רָֽהָּב ָתיֵ֖אְרָה רֶׁ֥שֲא ֹו֔טָּפְׁשִ֨מְּכ ןָּ֑כְׁשִּמַה־תֶא ָ֖תֹמֵקֲהַו )ל(

You will then be ready to set up the tabernacle in the proper manner, as you were shown 
on the mountain. 
You shall set up the tabernacle according to the way that it was shown to you on the 
mountain. 

  ,ח קוספ זכ קרפ המורת תשרפ תומש .4
 ס :ּוֽׂשֲעַי ןֵּ֥כ רָ֖הָּב Iְ֛תֹא הָ֥אְרֶה רֶׁ֨שֲאַּכ ֹו֑תֹא הֶׂ֣שֲעַּת תֹ֖חֻל בּו֥בְנ

[The altar] shall be a hollow structure made out of boards. You must make it as you were 
shown on the mountain. 
You shall make it with hollow planks. They shall make it as it has been shown you on the 
mountain. 

  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש )רבוב( הדגא שרדמ .5
 ,שא תומדב םילכה תרוצ לכ השמל אוה ךורב שודקה הארהש דמלמ .ךתוא הארמ ינא רשא לככ ]ט[
 :ושעת ןכו הייארו

  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש לודגה שרדמ .6
 שאלש הרונמו שאלש ןחלשו שאלש ןורא הדוהי 'ריב יסוי 'ר רמא אינת .ךתוא הארמ ינא רשא לככ )ט
 הנבש שדקמ ,םימשה ןמ וישעמ ודריש ןכשמ אלא יל ןיא .םתינבת השעו השמ הארו םימשה ןמ ודרי

 .)טי ,חכ א"יהד( תינבתה תוכאלמ לכ ליכשה ילע 'ה דימ בתכב לכה ל"ת ,ןינמ המלש
  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש ם"בשר .7

 וניצמש ומכ ,השמל 'קה שממ ול הארה םיניינב לשו םילכ לש תויומדה לככ - הארמ ינא רשא לככ )ט(
 חיכומ ןכו .'תכש המכ ול 'יפו ול הארה רובידב םגו םיהלא תוארמ]ב[ לבבב והארהש 'ב ןינבב לאקזחיב
 :רהב רמול ךרצוה המל ,הארמ התא רשא רמוא היה ,דבל רובידב םא .רהב הארמ התא רשא לככ ונינפל

  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש ארזע ןבא .8
 … .האובנ םולחב ויה לאקזחי תוארמ יכ ,ןיעה הארמב Iְתֹוא הֶאְרַמ )ט(

  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש רצקה שוריפה ארזע ןבא .9
 :םיהלא תוארמ - Iְתֹוא הֶאְרַמ )ט(

  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש רוש רוכב .10
 ול רמואש המ "הארמ" ארוקש שרפל שיו .תינבתה שממ והארהש רמול שי :ךתוא הארמ ינא רשא לככ
 .םדא ינב ןושל ןכו ,השעי ךאיה ול הארמו ,ןכשמה ןיינע

  י קוספ דכ קרפ םיטפשמ תשרפ תומש ן"במר .11
 'ה ונארה ןה רמא רשאכ אוהו ,)הכ טי ליעל( םיהלא רבדיו הרות ןתמב ריכזה יכ רובעב ,תמאה ךרד לעו
 אלו ,לארשי יהלא וארש ןאכ ראיב ,)אכ ה םירבד( שאה ךותמ ונעמש ולוק תאו ולדג תאו ודובכ תא וניהלא
 תאזה הארמב םינקזה וגישהש רמול הז םהב ריכזהו ,לארשי יהלא 'ה םוקמ לכב רמאי רשאכ רמא
 .)טי ה םש( לפרעו ןנע תציחמב םעל היה יכ ,)ול ד םש( הלודגה ושא תא ץראה לע וארש םעה ראשמ רתוי
 וגהנמכ ,'הד ארקי ןוהל ילגתיאו םגרת אלו ,לארשיד אהלא רקי תא וזחו םגרתש הזל זומרי סולקנואו
 :םירחא תומוקמב

  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש יטנאקיר .12
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 ורמוא הז לע הרויו ,הלעמל םה ולאה םינינעה לכ יכ זמר והז .]'ט םש[ ךתוא הארמ ינא רשא לככ )ט(
 תיב ןינבב ןכו .ינא שוריפ תעדיו ,הארמה אוה ינא יכ ,הארמ ינא רמאו .ושעת ןכ רמא אל ,ושעת ןכו
 .ליכשה ילע 'ה דימ בתכב לכה ]ט"י ,ח"כ 'א םימיה ירבד[ רמא שדקמה

  אכ-אי ,אכ - אי קוספ חכ קרפ א םימיה ירבד .13
 :תֶרֹּֽפַּכַה תיֵ֥בּו םיִ֖מיִנְּפַה ויָ֥רָדֲחַו ויָ֛תֹּיִלֲעַו ויָּ֧כַזְנַגְו ויָּ֜תָּ֨ב־תֶאְֽו ֩םָלּואָה תיִ֣נְבַּת־תֶא ֹו֡נְב הֹ֣מxְׁשִל דיִ֣וָּד ןֵּ֣תִּיַו )אי(
 תֹו֖רְצֹאְלּו םיִ֔הxֱאָה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹֽאְל ביִ֑בָס תֹו֖כָׁשְּלַה־לָכְלּו '֛ה־תיֵּב תֹו֧רְצַחְל ֹוּ֔מִע ַ֙חּו֙רָב ֤הָיָה רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ תיִ֗נְבַתְו )בי(
 )די( :'ֽה־תיֵּב תַ֥דֹובֲע יֵ֖לְּכ־לָכְלּֽו '֑ה־תיֵּב תַ֣דֹובֲע תֶכאֶ֖לְמ־לָכְלּֽו םִּ֔יִוְלַהְו םיִ֣נֲהֹּכַה ֙תֹוקְלְחַמְלּֽו )גי( :םיִֽׁשָדֳּקַה
 )וט( :הָֽדֹובֲעַו הָ֥דֹובֲע יֵ֖לְּכ־לָכְל לָ֔קְׁשִמְּב ֙ףֶסֶּ֙כַה יֵ֤לְּכ לֹ֨כְל הָ֑דֹובֲעַו הָ֣דֹובֲע יֵ֖לְּכ־לָכְל בָ֔הָּזַל ֙לָקְׁשִּמַּב בָ֤הָּזַל
 הָ֣רֹונְמִל ֙לָקְׁשִמְּב ףֶסֶּ֤כַה תֹו֨רֹנְמִלְו ָהיֶ֑תֹרֵנְו הָ֖רֹונְמּו הָ֥רֹונְמ־לַקְׁשִמְּב בָ֔הָז ֙םֶהיֵתֹֽרֵנְו בָ֗הָּזַה תֹו֣רֹנְמִל לָ֞קְׁשִמּו
 תֹו֥נֲחְלֻׁשְל ףֶסֶ֖כְו ןָ֑חְלֻׁשְו ןַ֣חְלֻׁשְל תֶכֶ֖רֲעַּמַֽה תֹו֥נֲחְלֻׁשְל לָ֛קְׁשִמ בָ֥הָּזַה־תֶאְו )זט( :הָֽרֹונְמּו הָ֥רֹונְמ תַ֖דֹובֲעַּכ ָהיֶ֔תֹרֵנְו
 ףֶסֶּ֛כַה יֵ֥רֹופְכִלְו רֹו֔פְכּו רֹו֣פְכִל ֙לָקְׁשִמְּב בָ֤הָּזַה יֵ֨רֹופְכִלְו רֹו֑הָט בָ֣הָז תֹ֖וָׂשְּקַהְו תֹו֛קָרְזִּמַהְו תֹו֧גָלְזִּמַהְו )זי( :ףֶסָּֽכַה
 םיִׂ֔שְרֹ֣פְל ֙בָהָז םיִ֤בֻרְּכַה הָ֗בָּכְרֶּמַה תיִ֣נְבַתְלּו לָ֑קְׁשִּמַּב קָֻּ֖קזְמ בָ֥הָז תֶרֹ֛טְּקַה חַּ֧בְזִמְלּו )חי( :רֹוֽפְכּו רֹו֥פְכִל לָ֖קְׁשִמְּב
ֹּיַו )כ( :תיִֽנְבַּתַה תֹו֥כֲאְלַמ לֹּ֖כ ליִּ֑כְׂשִה יַ֣לָע '֖ה דַּ֥יִמ בָ֛תְכִּב לֹּ֥כַה )טי( :'ֽה־תיִרְּב ןֹו֥רֲא־לַע םיִ֖כְכֹסְו  דיִ֜וָּד רֶמא֨
ֹל uָּ֔מִע ֙יַהxֱא םיִ֤הxֱא '֨ה ֩יִּכ תָ֑חֵּת־לַאְו אָ֖ריִּת־לַא הֵׂ֔שֲעַו ֙ץַמֱאֶו ֤קַזֲח ֹו֗נְב הֹ֣מxְׁשִל ֹלְו pְּ֙פְרַי א֤  תֹו֕לְכִל־דַע ָּךֶ֔בְזַעַֽי א֣
־לָכְב pְּ֙מִעְו םיִ֑הxֱאָה תיֵּ֣ב תַ֖דֹובֲע־לָכְל םִּ֔יִוְלַהְו םיִ֣נֲהֹּכַה ֙תֹוקְלְחַמ הֵּ֗נִהְו )אכ( :'ֽה־תיֵּב תַ֥דֹובֲע תֶכאֶ֖לְמ־לָּכ
 פ :pיֶֽרָבְּד־לָכְל םָ֖עָה־לָכְו םיִ֥רָּׂשַהְו הָ֔דֹובֲע ־לָכְל ֙הָמְכָחַּֽב ביִ֤דָנ־לָכְל הָ֜כאָלְמ

  טי קוספ חכ קרפ א םימיה ירבד י"שר .14
 :ןכ דודל דמלו שדוקה חורב לאומש שרד לכהו...

  טי קוספ חכ קרפ א םימיה ירבד ם"יבלמ .15
 ז"כש ,ליכשה ילע 'ה דימ יכ עד ול רמאו ,בתכב לכה המלשל דוד ןתיו א"יפב ש"מע ךשמנ .לכה )טי(
 לכשהש( .ליכשה ילעו :)האובנב ז"כ רסמ לאומש יכ ,האובנה תגשה לע אב 'ה דיש( האובנב יתגשה
 :ויתונופצו ויתודוס לכו תינבתה תכאלמ לכ ליכשיו ק"הורב גישהש ,)ק"הור לע אב בוטה
  ט קוספ הכ קרפ המורת תשרפ תומש ייחב וניבר
 אוה ךורב שודקה הארהש דמלמ ,"וילכ לכ תינבת תאו ןכשמה תינבת תא" )י ,בי ר"דמב( :שרדמבו
 ול רמא ,'וגו "ךתוא הארמ ינא רשא לככ" :ול רמא .המודא שא הנבל שא הרוחש שא הקורי שא השמל
 רמא ,הזכ יל השע :וידבעמ דחאל רמא ,ןוטילגרמ שובל ול שיש ךלמל ,המוד רבדה המל לשמ ,'וכ השמ
 םלוע לש ונובר :אוה ךורב שודקה ינפל השמ רמא ךכ ,ןוטילגרמ שובל יל שי ןינמו ,ךלמה ינודא :ול
 דוע אלו ,ידובכב ינאו ךינמסב התא :ול רמא ,המודא שא הנבל שא הרוחש שא הקורי שא יל שי ןינמו
 המ ,הטמל םכיניב יתניכש םצמצמו דרויו ילש ןוטילקנס חינמ ינא ןטמל ןלעמלש התא השוע םאש אלא
 הלעמל המ ,"םידמוע םיטיש יצע" )וט ,וכ ןלהל( הטמל ףא "םידמוע םיפרש" )ב ,ו היעשי( הלעמל
 .עיקרב םיארנה םיבכוככ ןכשמב םיארנ בהז יסרק ויהש דמלמ אייח יבר רמא ,םיבכוכ הטמל ףא םיבכוכ

  ,חי - ט קוספ דכ קרפ םיטפשמ תשרפ תומש .16
 ויָ֗לְגַר תַחַ֣תְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הxֱא תֵ֖א ּו֕אְרִּיַו )י( :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְקִּזִמ םיִ֖עְבִׁשְו אּו֔היִבֲאַו ֙בָדָנ ןֹ֑רֲהַאְו הֶׁ֖שֹמ לַעַּ֥יַו )ט(
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵליִצֲא־לֶאְו )אי( :רַהֹֽטָל םִיַ֖מָּׁשַה םֶצֶ֥עְכּו ריִּ֔פַּסַה תַ֣נְבִל ֙הֵׂשֲעַמְּכ  םיִ֔הxֱאָ֣ה־תֶא ּ֙וזֱחֶּי ַֽו ֹו֑דָי חַ֖לָׁש א֥
ֹּיַו )בי( ס :ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכֹאּיַו  ֙הָרֹוּתַהְו ןֶבֶ֗אָה תֹ֣חֻל־תֶא pְ֜ל הָ֨נְּתֶאְו םָׁ֑ש־הֵיְהֶו הָרָ֖הָה יַ֛לֵא הֵ֥לֲע הֶׁ֗שֹמ־לֶא '֜ה רֶמא֨
־לֶאְו )די( :םיִֽהfֱאָה רַ֥ה־לֶא הֶׁ֖שֹמ לַעַּ֥יַו ֹו֑תְרָׁשְמ ַעֻׁ֖שֹוהיִו הֶׁ֔שֹמ םָק֣ ָּיַו )גי( :םָֽתֹרֹוהְל יִּתְבַ֖תָּכ רֶׁ֥שֲא הָ֔וְצִּמַהְו
 )וט( :םֶֽהֵלֲא ׁשַּ֥גִי םיִ֖רָבְּד לַעַ֥ב־יִמ םֶ֔כָּמִע ֙רּוחְו ןֹ֤רֲהַא הֵּ֨נִהְו םֶ֑כיֵלֲא בּוׁ֖שָנ־רֶׁשֲא דַ֥ע הֶ֔זָב ּונָ֣ל־ּובְׁש ֙רַמָא םיִ֤נֵקְּזַה
 םיִ֑מָי תֶׁשֵׁ֣ש ן ָ֖נָעֶה ּוהֵּ֥סַכְיַו יַ֔ניִס רַ֣ה־לַע '֙ה־דֹובְּכ ןֹּ֤כְׁשִּיַו )זט( :רָֽהָה־תֶא ן ָ֖נָעֶה סַ֥כְיַו רָ֑הָה־לֶא הֶׁ֖שֹמ לַעַּ֥יַו
ֹרְּב תֶלֶ֖כֹא ׁשֵ֥אְּכ '֔ה דֹו֣בְּכ ֙הֵאְרַמּו )זי( :ן ָֽנָעֶה uֹוּ֥תִמ יִ֖עיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַּב הֶׁ֛שֹמ־לֶא אָ֧רְקִּיַו  יֵ֥נְּב יֵ֖ניֵעְל רָ֑הָה ׁשא֣
ֹבָּיַו )חי( :לֵֽאָרְׂשִי  פ :הָלְיָֽל םיִ֖עָּבְרַאְו םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא רָ֔הָּב ֙הֶׁשֹמ יִ֤הְיַו רָ֑הָה־לֶא לַעַּ֣יַו ן ָ֖נָעֶה uֹו֥תְּב הֶׁ֛שֹמ א֥
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  א דומע ב ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת .17
 ינתימל יעב אקד םושמ ?שדקמ שיאה ינתד םתה ש"מו ,תינקנ השאה ינתד אכה אנש יאמ .תינקנ השאה
 ףסכ יתתנ :םתה ביתכו ,השא שיא חקי יכ :אכה ביתכ ,ןורפע הדשמ החיק החיק רמג ?ל"נמ ףסכו ,ףסכ
 ,םהרבא הנק רשא הדשה :ביתכד ,ןינק ירקיא החיקו ,ינממ חק הדשה

  אי קוספ ג קרפ םירישה ריש .18
 ס :ֹוּֽבִל תַ֥חְמִׂש םֹו֖יְבּו ֹו֔תָּנֻתֲח םֹו֣יְּב ֹ֙וּמִא ֹוּ֤ל־הָרְּטִעֶׁש הָ֗רָטֲעָּב הֹ֑מxְׁש uֶלֶּ֣מַּב ןֹוּ֖יִצ תֹו֥נְּב הָניֶ֛אְרּֽו ׀הָניֶ֧אְצ

  ח הנשמ ד קרפ תינעת תכסמ הנשמ .19
 םֹויְּב ֹוּמִא ֹוּל הָרְּטִעֶׁש הָרָטֲעַּב הֹמxְׁש uֶלֶּמַּב ןֹוּיִצ תֹונְּב הָניֶאְרּו הָניֶאְצ )ג םירישה ריש( ,רֵמֹוא אּוה ןֵכְו
 הֶנָּבִּיֶׁש ,ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב ןַיְנִּב הֶז ,ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו .הָרֹוּת ןַּתַמ ֹוז ,ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב .ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו ֹותָּנֻתֲח
 :ןֵמָא .ּוניֵמָיְב הָרֵהְמִּב

  אי קוספ ג קרפ םירישה ריש לע י"שר .20
 םיאולימל ינימש הז - ובל תחמש םויבו .ולוע ולבקו ךלמל םהל והורטעש הרות ןתמ םוי - ותנותח םויב
 :רבדמב ןכשמה וב ךנחתנש

  ו קוספ י קרפ ארקיו לע ן"במר .21
 הז ובל תחמש םויבו ,יניס הז ותנותח םויב ,ובל תחמש םויבו ותנותח םויב םשה ינפל ודמעי ןאכ ףא…
 :דעומ להא תחמש

  א קוספ י קרפ ארקיו לע רקי ילכ .22
 ןייואר ויהש ללכמ .ודי חלש אל לארשי ינב יליצא לאו )אי דכ תומש( ש"מ וז העדל הלודג היארו…

 ר"קיו( ל"זראו התשמו לכאמ לש סג בל ךותמ הניכשה ןמ םהיניע ונזו ותשו ולכאש המ לע די תחילשל
 ירהש דועו םימוימ םוי המ השקו ,הז םוי דע םהל ןיתמהו הרותה תחמש בברעל ה"בקה הצר אלש )י כ
 הז ובל תחמש םויבו ת"מ הז ותנותח םויב )ב"ע וכ תינעת( ל"זר ושרד ןכש ובל תחמש ארקנ הז םוי םג
 הרז שא 'ה ינפל ובירקיו םתלואב ונשו ורזח הז םויבש יפל אלא דוע ןיתמהל ול היהו ,ק"מהיב תכונח
 םהל ןיתמהל 'ה הצר אל כ"ע תדכ אל רשא 'ה ינפל ואב היתש בור ךותמו ןייה דצמ םברקב הרעב רשא
 כ"עו )ב"ע ופ אמוי( ול הרתוה הב הנשו הריבע רבועה יכ רתיהכ םהיניעב רבדה היהי אלש ידכ ,דוע
 תונע םוי רופכ םוצ םויב )ג זט( 'וגו שדוקה לא ןרהא אובי תאזב יוויצ וינב 'ב תומ ירחא ןרהאל רמאנ
 קוקבח( הוני אלו ריהי רבג דגוב ןייה יכ סג בל ךותמ אל וארוב ינפל הענכהב אב אוה זא יכ ושפנ םדא
 ןמ הריבע ירוהרה אלמ יושנ וניאש ימ לכ יכ םהב רעוב הואתה שא היה ,םישנ ואשנ אלש ד"מלו .)ה ב
 ןישודיק( 'וכ םרמע יב ארונ ארמגב וניצמ ןכו )ב"ע חק ןירדהנס( ונודנ ןיחתורב ולקלק ןיחתורבו הרז שא
 :תרוענב שאכ וברקב רעובה םישנ תדמח לע ).אפ

  ב קוספ ז קרפ רבדמב לע תופי םינפ .23
 ,י"שרפכ הפוחל תסנכנה הלככ לארשי ויה ןכשמה תמקה םוי השמ תולכ םויב שרפל שי הדגא ד"עו 

 'וגו רבדמה ןמ הלוע תאז ימ ]ט-ו ,ג[ םירישה רישב ביתכדכ י"אל ואבשכ היה הפוחה רקיעד ג"עא
 לטלטמ היהש ןכשמב לבא ,עובק הפוחה רקיע היה םשש ,'וגו ותנותח םויב המלש ךלמה ול השע ןוירפא
 ה"נ 'יס ע"האב אבוהש וניגהנמל ךמס וב שיו ,הפוחה תלחתה אלא הפוחה רקיע היה אל םוקמל םוקממ
 ,כ"חא ןידחיימש דוחייה אוה הפוחה רקיע אלא ,הפוחה רקיע וניא בוחרב ןישוע ונאש הפוחש ]א"ס[
 ,בוחרב אוהש הפוחב םינתח תכרב ךרבל ןיגהונ ונאש המד ב"ס 'יס םש םיחא תבש א"קב יתבתכ רבכו
 יוה דוחייה םוקמל םתוא ןיכילומ בוחרה ןמד ןויכ םושמ ,דוחייה אוהש הפוחה רקיע ןיב קספה יוה אלו
 ןכילוהל רקבהו תולגעה םינכומ ויהש ןויכ הפוחה תלחתה ןכשמב היהש ןאכ ל"י ןכו ,הפוחה תלחתה
 ארקיו[ ביתכד ןכשמה תמקהב דימ וניכה ךכל ,הפוחה תלחתה הז יוה י"אב אוהש רומגה דוחייה םוקמל
 :םינתח תכרב ןינע אוהש וחבשו ומוגרתו ונוריו םעה לכ אריו ]דכ ,ט
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 םקוה םלוע ומע םקוה המ ,ןכשמה תא םיקהל אלא ןאכ ביתכ ןיא ןכשמה םיקהל ]א"ישת[ טוקליב אתיא 
 'ר םש דוע אתיאו ,'וכו םלועה ססבתנ ןכשמה םקוהשמ ,תתור םלועה היה ןכשמה םקוה אלש דעש ומע
 תוצמו תורחתו האניקו הביא התיה ןכשמה םקוה אלש דעש ,םלועה ןמ הביא התלכש םויב רמא ןנחוי
 הז זמרל שי ,םלועב םולשו קדצו תועירו הביחו הבהא הנתנ ןכשמה םקוהשמ לבא ,םלועב תקולחמ
 ללפתהש ש"ע תחשת לא ש"מ ל"י ,'וגו דעומ חקא יכ 'וגו ךל ונידוה תחשת לא חצנמל ה"ע 'יס םילהתב
 ,הנושארבמ רתוי לארשיל ה"בקה הצרתנ הנהו ,]וכ ,ט םירבד[ ךמע תחשת לא רמאו השמ

  ת"מל תועובשל שורדו רבדמב תרטפה - ןתנוהי תבהא .24
 יתבר אתקיספב ל"זח ורמאש המ י"פע רמואו ןעא הדגאו הכלהל תוריבסמ םינפ קדצב הזחא ינא רשאו
 ןינכסד י"ר רמא 'ה ךכרבי םינהכ תכרב ןינעה ןמ הלעמל ביתכ המ א"ד ל"זו השמ תולכ םויב יהיו אקספ
 לארשיל הרוא ןתיל ה"בקה אבשכ ךכ 'וכ םילודג ןישודק הל השעו ותב תא שדקש ךלמל המוד רבדה המל
 ש"מכ ןישודק תמגוד אלא 'יה אלו תולוקה תא םיאור םעה לכו ש"מכ הלודג יבמופ הל השע יניסב
 םהל ןתנ ןכשמה תא ושעו ואבש ןויכ תוחולה ורבתשנו ערה ןיע םהב הטלשו םתשדקו םעה לא ךל
 .'וכו יהיו כ"חאו 'ה ךכרבי הלחת ביתכ ךכיפל ערה ןיע םהב טולשת אלש ידכ הלחת תוכרבה תא ה"בקה
 תמגוד אלא 'יה אל יניסב לארשיל הרות ןתמש אתקיספהמ הארנש המ ןויע םוקמ ןאכ שי הרואכלו
 הפוח תמגוד היה ת"מש ראובמ הזמש ןישודקו הפוח י"ע לארשי ומע שדקמ םירמוא ולא ירהו ןישודק
 ישודיחב ל"ז א"שרהמ ז"אא יכ ספא .הפוחה תמגוד היה תיגיג רהה תייפכש םישרפמה כ"כו
 הפוחהו הסרואמ אלא השרומ ת"א ש"מכ הרותה תניתנ אוה ןישודיקהד בתכ תובותכד ק"פ תודגא
 ךנחתנש םוי הז ובל תחמש םויבו ת"מ הז ותנותח םויב ש"מכ שדקמב ונמע ותניכש דוחי אוה
 הניכש תארשהב 'יה הפוחהש כ"ג םשמ הארנש ולא אתקיספה ירבדמ היל עייסמד אינתו .ל"כע ןכשמה
 תולכ םויב יהיו ונונגל אלא ןכ ארוק יהת לא ונגל דרי ידוד הזל םדוק אתקיספב םש אתיא ןכו ןכשמב
 כ"ג םאיבהו םישרפמה תעד ךא .התפוחל הלכ הסנכנש םויב יול 'ר םשב ןינכסד י"רא ביתכ תלכ השמ
 הכרבה חסונב ש"מ השק ךכ ןיבו ךכ ןיבו הפוחה תמגוד היה רהה תייפכד תובותכד קרפב הבותכ 'סב
 בושיל עיגהל ידכבו .הככ 'ה השע המ לע השקית הלחת הפוחה המדקש ןכ היה תמאבש רמאת םאש
 תזיבב היה ןישודיקהש ובתכש םישרפמ שיש הנקמה 'ס תמדקהב ל"ז דיסחה ןואגה 'וחמ ש"מ םידקא
 לע הרותה ולבק רבכש י"פעאד ל"צ וירבדלו )וירבד ליעל יתאבהש ומכו( 'וכו ירות ש"מכ םיהו םירצמ
 ש"מב ול זמרש רשפאו תוחולה תלבק לע היה יאנתה רקיעו אמלעב םירבד קר היה אל הז מ"מ יניס רה
 ושרדש שרדמה ד"עו םיבותכ םה הזמו הזמ והב ביתכד תוחולל זמר הזה רהה לע םיהלאה תא ןודבעת
 :'וכו וז המ תעדל קוספב ל"זח

  א דומע חפ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .25
 רָהָה תֶא םֶהיֵלֲע אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה הָפָּכֶׁש דֵּמַלְמ אָּסַח רַּב אָמָח רַּב יִמיִּדְבַא בַר רַמָא רָהָה תיִּתְחַתְּב ּובְּצַיְתִּיַו
 בֹקֲעַי רַּב אָחַא בַר רַמָא םֶכְתַרּובְק אֵהְּת םָׁש ואָל םִאְו בָטּומ הָרֹוּתַה םיִלְּבַקְמ םֶּתַא םִא םֶהָל רַמָאְו תיִגיִגְּכ
 ּולְּבִקְו ּומְּיִק ביִתְכִּד ׁשֹורֵוְׁשַחֲא יֵמיִּב ָהּולְּבַק רּודֲה ןֵכ יִּפ לַע ףַא אָבָר רַמָא אָתיְיָרֹואְל הָּבַר אָעָדֹומ ןאָּכִמ
 :רָבְּכ ּולְּביִּקֶּׁש הַמ ּומיְּיִק םיִדּוהְּיַה
 הָּמָל הָטְקָׁש םִאְו הָטְקָׁש הָּמָל הָאְרָי םִא הָטָקָׁשְו הָאְרָי ץֶרֶא ןיִּד ָּתְעַמְׁשִה םִיַמָּׁשִמ ביִתְכִּד יאַמ הָּיִקְזִח רַמָא
 יִהְיַו ביִתְכִּד יאַמ ׁשיִקָל ׁשיֵר רַמָאְּד ׁשיִקָל ׁשיֵרְדִּכ הָאְרָי הָּמָלְו הָטְקָׁש ףֹוּסַבְלּו הָאְרָי הָּליִחְּתַּב אָּלֶא הָאְרָי
 רַמָאְו תיִׁשאֵרְב הֵׂשֲעַמ םִע אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה הָנְתִהֶׁש דֵּמַלְמ יִל הָּמָל הָריֵתְי 'ה יִּׁשִּׁשַה םֹוי רֶקֹב יִהְיַו בֶרֶע
 :ּוהֹובָו ּוהֹותְל םֶכְתֶא ריִזֲחַמ יִנֲא ואָל םִאְו ןיִמיְּיַקְתִמ םֶּתַא הָרֹוּתַה םיִלְּבַקְמ לֵאָרְׂשִי םִא םֶהָל
 דָחֶא לׇכְל תֵרָּׁשַה יֵכֲאְלַמ לֶׁש אֹוּביִר םיִּׁשִׁש ּואָּב עָמְׁשִנְל הֶׂשֲעַנ לֵאָרְׂשִי ּומיִּדְקִהֶׁש הָעָׁשְּב יאַמיִס יִּבַר ׁשַרָּד
 הָאֵמ ּודְרָי לֵאָרְׂשִי ּואְטָחֶׁש ןָויֵכְו עָמְׁשִנ דֶגֶנְּכ דָחֶאְו הֶׂשֲעַנ דֶגֶנְּכ דָחֶא םיִרָתְכ יֵנְׁש ֹול ּורְׁשָק לֵאָרְׂשִּיִמ דָחֶאְו
 אָמָח יִּבַר רַמָא בֵרֹוח רַהֵמ םָיְדֶע תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּולְּצַנְתִּיַו רַמֱאֶּנֶׁש םּוקְריֵפּו הָלָּבַח יֵכֲאְלַמ אֹוּביִר םיִרְׂשֶעְו
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 'ֹוגְו לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּולְּצַנְתִּיַו ביִתְכִּד ּוקְרֵּפ בֵרֹוחְּב ןַרַמֲאַדְּכ ּונֲעָט בֵרֹוחְּב ּוקְרֵּפ בֵרֹוחְּב ּונֲעָט בֵרֹוחְּב אָניִנֲח יִּבַרְּב
 ׁשֹודָּקַה דיִתָע ׁשיִקָל ׁשיֵר רַמָא לֶהֹאָה תֶא חַּקִי הֶׁשֹמּו ּהיֵל uיִמְסִּד ןָלָטְנּו הֶׁשֹמ הָכָז ןָּלּוכְו ןָנָחֹוי יִּבַר רַמָא
 םָלֹועֵּמֶׁש הָחְמִׂש םָׁשֹאר לַע םָלֹוע תַחְמִׂשְו הָּנִרְּב ןֹוּיִצ ּואָבּו ןּובֻׁשְי 'ה יֵיּודְפּו רַמֱאֶּנֶׁש ּונָל ןָריִזֲחַהְל אּוה uּורָּב
 הָּלִּג יִמ ןֶהָל הָרְמָאְו לֹוק תַּב הָתְצָי עָמְׁשִנְל הֶׂשֲעַנ לֵאָרְׂשִי ּומיִּדְקִהֶׁש הָעָׁשְּב רָזָעְלֶא יִּבַר רַמָא :םָׁשֹאר לַע
 ֹורָבְּד לֹוקְּב ַעֹמְׁשִל ֹורָבְד יֵׂשֹע ַחֹכ יֵרֹּבִּג ויָכָאְלַמ 'ה ּוכְרָּב ביִתְכִּד ֹוּב ןיִׁשְּמַּתְׁשִמ תֵרָּׁשַה יֵכֲאְלַּמֶׁש הֶז זָר יַנָבְל
 ּולְׁשְמִנ הָּמָל 'ֹוגְו רַעַּיַה יֵצֲעַּב ַחּוּפַתְּכ ביִתְכִּד יאַמ אָניִנֲח יִּבַרְּב אָמָח יִּבַר רַמָא :ַעֹמְׁשִל רַדֲהַו יֵׂשֹע אָׁשיֵרְּב
 :עָמְׁשִנְל הֶׂשֲעַנ ּומיִּדְקִה לֵאָרְׂשִי ףַא ויָלָעְל םֶדֹוק ֹויְרִּפ הֶז ַחּוּפַּת הָמ uָל רַמֹול ַחּוּפַתְל לֵאָרְׂשִי

  א דומע חפ ףד תבש תכסמ י"שר .26
 הולבקש ,הבושת םהל שי - םכילע םתלבקש המ םתמייק אל המל ןידל םנימזי םאש - הבר אעדומ
 השענ לארשי ורמאש םדוק - הליחתב .הרות - ןיד .םהל השענש סנה תבהאמ - שורושחא ימיב .סנואב
 .הולבקשכ - ףוסבלו .שיקל שירדכ ,והבו והתל םלועה רוזחיו ,הולבקי אל אמש - הארי .עמשנו

  א דומע חפ ףד תבש תכסמ ן"רה ישודיח .27
 תרזג לע ורבעש ינפמ ת"כו שורושחא םדוק ושנענ המל יכה יאד ן"במרה השקה .אתיירואל הבר אעדומ
 ואב באומ תוברעבד עמשמד דועו .תירבלו הלבקל םכירצה המל דועו .ינהמ יאמל 'עדומ כ"א םכלמ
 יוהתד ללכ אסנוא הוה אל םתהו הטוס תכסמב חכומדכ תירבה ירבד הלא ביתכדכ תוצמו הרות תירבב
 םהד ל"יו תופי םינפ רבסב ולבקו םימעפ המכ ןריהזהש עשוהי רפסב שרפמש דועו אעדומ ]והל[ )ואל(
 רובעב ושריי םימואל למעו םיוג תוצרא םהל תתל ביתכדכ ץראה 'ליחניש מ"ע הרות ולבק 'תעדמ יאדו
 אהת םש ואל םאו בטומ הרותה תא םילבקמ םתא םא 'ירמאד ונייהו ורוצני ויתורותו ויקוח ורמשי
 םתוא הלגו דמע הרותה לע ורבעשכ ךכיפל ץראל םסינכי אלו רבדמב ותומיש רמולכ םכתרובק
 הלועהו ביתכד ונייהו הרותה תא רומשל ול ןיבייח ןיא התעמש רמול אעדומ ורסמ ולגשמ םה ףאו
 'ירמאדכו ןבאו ץע תרשל תומואה תוחפשמכו םיוגכ היהנ םירמוא םתא רשא היהת אל ויה םכחור לע
 ואבשכ ךכיפלו וילע ול שי םולכ ובר ורכמש דבע לאקזחי וניבר לאקזחיל לארשי ול ורמאש הדגהב
 ונייהו תמוערת םוש דוע ונעטי אלשו יאנת םוש אלב הולבקו ןמצעמ ודמע ארזע ימיב היינש האיב ץראל
 :םירצמ לש הלואגמ םהל ביבח הז 'יהו םייחל תוממ םאיצוהש שורושחא ימיב

  ח ןמיס בי השרפ אשנ תשרפ )אנליו( הבר רבדמב .28
 הָתְרָּׁשֶׁש תֵעְּב רֵּבַדְמ ,'וגו ןֹוּיִצ תֹונְּב הָניֶאְרּו הָניֶאְצ :)אי ,ג םירישה ריש( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,םֹויְּב
 .... .םֶהיֵנְּפ לַע ּולְּפִּיַו ּונֹרָּיַו םָעָה לָּכ אְרַּיַו :)דכ ,ט ארקיו( אָמיֵתְד הָמְּכ ,הָניֶאְרּו הָניֶאְצ .ןָּכְׁשִּמַּב הָניִכְּׁשַה
 .גֶלֶׁש לֶׁש ַעיִקָרָהְו ׁשֵא לֶׁש תֹוּיַחַה ,ויָתֹוּיִרְּב ןיֵּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע אּוהֶׁש tֶלֶּמַּב ,הֹמfְׁש tֶלֶּמַּב ,רֵחַא רָבָּד
 ,גֶלֶׁש לֶׁש ַעיִקָרָהְו .קָזָּבַה הֵאְרַמְּכ בֹוׁשָו אֹוצָר תֹוּיַחַהְו :)די ,א לאקזחי( רַמֱאֶּנֶׁש ,ׁשֵא לֶׁש תֹוּיַחַה
 ֹאלְו הֶז תֶא הֶּבַכְמ הֶז ֹאלְו ,'וגו חַרֶּקַה ןיֵעְּכ ַעיִקָר הָּיַחַה יֵׁשאָר לַע תּומְדּו :)בכ ,א לאקזחי( רַמֱאֶּנֶׁש
 לֶׁש אּוהְו ,לֵאָכיִמ הֶז ,לֵׁשְמַה ,'וגו ֹוּמִע דַחַפָו לֵׁשְמַה :)ב ,הכ בויא( ביִתְּכ ןָנָחֹוי יִּבַר רַמָא .הֶז תֶא הֶּלַכְמ הֶז

 .הֶז תֶא קיִּזַמ הֶז ֹאלְו הֶז תֶא קיִּזַמ הֶז ֹאל ,ֹול םיִלְׁשֹומ ,ֹוּמִע ּוהַמ ,ׁשֵא לֶׁש אּוהְו ,לֵאיִרְבַּג הֶז ,דַחַפָו ,גֶלֶׁש
 ,ןיִּפַא ׁשֵמָח ּהיֵּב תיִאְו ,םֹולָׁש הֶׂשֹוע אּוה ֹומְצַע uָאְלַּמַּב ּוּלִפֲא uָאְלַמְל uָאְלַמ ןיֵּב רָבָּד ףֹוס ֹאל ןיִבָא יִּבַר רַמָא
 הֶּלַכְמ הֶז ֹאלְו הֶז תֶא הֶּבַכְמ הֶז ֹאל ,'וגו קָרָּב הֵאְרַמְּכ ויָנָפּו ׁשיִׁשְרַתְכ ֹותָּיִוְגּו :)ו ,י לאינד( ביִתְכִד אּוה אָדֲה
 םִיַּמַב הֶרָקְמַה :)ג ,דק םילהת( רַמֱאֶּנֶׁש ,םִיַמ לֶׁש ַעיִקָרָהְו ,קֵפָנְו דֵגָנ רּונ יִּד רַהְנ :)י ,ז לאינד( ביִתְּכ .הֶז תֶא
 םֹולָׁש הֶׂשֹע :)ב ,הכ בויא( ןָנָח רַפְכִּד בֹקֲעַי יִּבַר רַמָא .הֶז תֶא הֶּלַכְמ הֶז ֹאלְו הֶז תֶא הֶּבַכְמ הֶז ֹאלְו ,ויָתֹוּיִלֲע
 תיֵלְו ּהיֵל םֵדָקְד הָמְּב יֵמָח לָּזַמ תיֵל ןָנָחֹוי יִּבַר רַמָא .הָנָבְל לֶׁש ּהָתָמיִגְּפ הָּמַח הָתֲאָר ֹאל םָלֹועֵמ ,ויָמֹורְמִּב
 .ויָרֹוחֲאַל uּופָה אָמְלּוסְּב תיֵחָנ אּוהְּד ׁשָנ רַּב ןיֵדָהְּכ ,ּהיֵניִמ עַרְלִּד הָמְּב אָּלֶא ,ּהיֵניִמ ליֵעְלִּד הָמְּב יֵמָח לָּזַמ
 ןיִקיִּזַמ ןָניֵאְו הֶז םִע הֶז םיִרָּד ןֵהְו ׁשֵא לֶׁש םיִבָכֹוּכַהְו םִיַמ לֶׁש אּוה ַעיִקָרָה רֵמֹוא יאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר יֵנָּת
 תַחַּקַלְתִמ ׁשֵאְו דָרָב יִהְיַו :)דכ ,ט תומש( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,םֹולָׁש הֶׂשֹוע אּוה תֹוּכַּמַה ןיֵּב ּוּלִפֲאַו ,הֶז תֶא הֶז
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 ׁשֵא רַמָא הָיְמֶחְנ יִּבַר .ׁשֵא תֹואֵלְמ דָרָּב לֶׁש תֹוּיִחֹולְצ רַמָא הָדּוהְי יִּבַר ,הָיְמֶחְנ יִּבַרְו הָדּוהְי יִּבַר ,דָרָּבַה uֹותְּב
 .וָגְּלִמ אָיְמַחְתִמ ּהֵתְניִצְרַחְּד אָנָמּורְּד אָתָטֵרְּפ אָדֲהַּכ הָדּוהְי יִּבַרְּד ּהיֵמֲעַט ןָנָח יִּבַר רַמָא .הֶזָּב הֶז םיִכּותְּפ דָרָבּו
 רַמָא .ןֹוהיֵּבַּג ןִמ אָקְלָד איִהְו אָדֲחַּכ םיִבָרֹעְמ אָחְׁשִמּו אָיַמְּד אָליֵּדְנַקְּד אָתיִׁשאָׁש אָדֲהַּכ הָיְמֶחְנ יִּבַרְּד ּהיֵמֲעַט
 .ּהָאְרֹוּב ןֹוצְר תֹוׂשֲעַל ליִבְׁשִּב ּהָתּוחיִלְׁש תֹוׂשֲעַל אָלֲהַקְתִמּו אָתְיָמ ,תַחַּקַלְתִמ ּוהַמ ןֹומיִס יִּבַר ןֶּב הָדּוהְי יִּבַר
 ,uֶלֶמ לֶׁש ֹוּתְמַחְלִמ ַעיִּגִהֶׁש ןָויֵכְו ,הֶזָל הֶז םיִביִרְמ ּויָהְו םיִׁשָק תֹונֹויְגִל יֵנְׁש ֹול ּויָהֶׁש uֶלֶמְל אָּדַא בַר רַמָא
 ֹוּתְמַחְלִמ ּואָרֶׁש ןָויֵכְו ,הֶזָל הֶז םיִביִרְמ דָרָבּו ׁשֵא uָּכ .uֶלֶמ לֶׁש ֹוּתְמַחְלִמ ּוׂשָעְו ּואָבּו הֶז םִע הֶז םֹולָׁש ּוׂשָע
 :רַמֱאֶנ tָכְל ,סֵנ tֹותְּב סֵנ ,דָרָּבַה tֹותְּב תַחַּקַלְתִמ ׁשֵאְו דָרָב יִהְיַו :רַמֱאֶנ ,םִיַרְצִמְּב אּוה tּורָּב ׁשֹודָּקַה לֶׁש
 אָרְקִּמַה לָּכ לַע ּונְרַזָח קָחְצִי יִּבַר רַמָא ,ֹוּמִא ֹול הָרְטִעֶׁש הָרָטֲעָּב :)אי ,ג םירישה ריש( .הֹמfְׁש tֶלֶּמַּב"
 תַעַּבֻקְמֶׁש תֹאּזַה הָרָטֲעָּכ ,דֵעֹומ לֶהֹא הֶז הָרָטֲע אָּלֶא ,ּהָנְּב הֹמfְׁשִל הָרָטֲע עַבֶׁש תַּב הָתְׂשָעֶׁש ּוניִצָמ ֹאלְו
 יִּבַר לַאָׁש ,אָיְנֹוח בַר רַמָא .ׁשֵּׁשַבּו יִנֵּׁשַה תַעַלֹותְבּו ןָמָּגְרַאְבּו תֶלֵכְתִּב תֶרֶּטֻעְמּו תֹוּיִלָּגְרַמּו תֹובֹוט םיִנָבֲאַּב
 ֹול הָרְּטִעֶׁש הָרָטֲעָּב ּוהַמ Iיִבָאֵמ ָּתְעַמָּׁשֶׁש רָׁשְפֶא ֹול רַמָא ,יֵסֹוי יִּבַר ןֶּב רָזָעְלֶא יִּבַר תֶא יאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש
 ּהָתֹוא אָרָּקֶׁש דַע ּהָבְּבַחֵמ זָז ֹאל ,יאַּדִמ רֵתֹוי ּהָבֲהֹוא הָיָהְו הָדיִחְי תַּב ֹול הָתְיָהֶׁש uֶלֶמְל ,ןֵה ֹול רַמָא ,ֹוּמִא
 ריש( ןָאָרְק ,לֵאָרְׂשִי תֶא בֵּבַחְמ אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה הָיָה uָּכ .ֹוּמִא ּהָתֹוא אָרָּקֶׁש דַע ּהָבְּבַחֵמ זָז ֹאל ,ֹותֹוחֲא
 :)ד ,אנ היעשי( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,ֹוּמִא ןָאָרְּקֶׁש דַע ןָבְּבַחֵמ זָז ֹאל ,יִתָּמַת יִתָנֹוי יִתָיֲעַר יִתֹחֲא :)ב ,ה םירישה
 ֹול רַמָא ,ֹוׁשֹאר לַע ֹוקָׁשְנּו יאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר דַמָע ,ביִתְּכ יִּמִאְלּו ,ּוניִזֲאַה יַלֵא יִּמּואְלּו יִּמַע יַלֵא ּוביִׁשְקַה
 םֵׁשְּב ןיִנְכִסְּד ַעֻׁשֹוהְי יִּבַר .ֹותָּמֻא ,ֹוּמִא ,רֵחַא רָבָּד .יָּד pיִּפִמ הֶז םַעַט ַעֹמְׁשִל אָּלֶא םָלֹועָל יִתאָצָי ֹאל יֵלּוּלִא
 םיִסיִטְנֹוק עַּבְרַא דיִמֲעַהְל ֹול הָיָה ,ןָּכְׁשִמ יִל ּוׂשֲע הֶׁשמְל אּוה tּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָאֶׁש הָעָׁשְּב רַמָא יִוֵל יִּבַר
 ׁשֵא ,הָּמֻדֲא ׁשֵא ןָלְעַמְל הֶׁשמְל אּוה tּורָּב ׁשֹודָּקַה הָאְרֶהֶׁש דֵּמַלְמ אָּלֶא ,םֶהיֵלֲע ןָּכְׁשִּמַה תֶא ַחֹּתְמִלְו
 הָיְכֶרֶּב יִּבַר .רָהָּב הֶאְרָמ הָּתַא רֶׁשֲא :)מ ,הכ תומש( תיִנְבַּתַּכ :ֹול רַמָא ,הָנָבְל ׁשֵא ,הָרֹוחְׁש ׁשֵא ,הָּקֻרְי
 ֹול רַמָא ,הֶזָּכ יִל הֵׂשֲע ֹותיֵּב ןֶבְל רַמָא ,ןֹוטיִלָּגְרַמְּב יּוׂשָע חָּבֻׁשְמ ׁשּובְל ֹול הָיָהֶׁש uֶלֶמְל ,הָלְצַּב יִּבַר םֵׁשְּב
 ׁשֹודָּקַה יֵנְפִל הֶׁשמ רַמָא uָּכ .pיֶנָמְמַסְּב הָּתַאְו יִדֹובְכִּב יִנֲא ֹול רַמָא ,ֹותֹומְּכ תֹוׂשֲעַל יִנֲא לֹוכָי uֶלֶּמַה יִנֹודֲא
 :)גכ ,חל תומש( )הל ,הל תומש( 'וגו יִנֲא רֶׁשֲא תיִנְבַּתַּכ ֹול רַמָא ,הֶּלֵאָּכ תֹוׂשֲעַל יִנֲא לֹוכָי יַהxֱא ,אּוה uּורָּב
 ,הָּטַמְל הָלְעַמְּלֶּׁש הַמ הֶׂשֹוע ְּתַא םִא הֶׁשמְל אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא ,ׁשֵּׁשַבּו יִנָּׁשַה תַעַלֹותְבּו ןָמָּגְרַאָבּו תֶלֵכְּתַּב
 םיִפָרְׂש :)ב ,ו היעשי( הָלְעַמְל ,הָּטַמְל םֶהיֵניֵּב יִתָניִכְׁש םֵצְמַצֲאַו דֵרֵאְו הָלְעַמ לֶׁש יִּלֶׁש ןֹוטיִלְקְנַס ַחיִנֵמ יִנֲא
 אָּיִטָרְטְסִאְּב ןּותָּנַּכ ,םיִדְמֹע אָּלֶא ןאָּכ ביִתְּכ ןיֵא דֵמֲעַה .םיִדְמֹע םיִּטִׁש יֵצֲע :)וט ,וכ תומש( הָּטַמְל ףַא ,םיִדְמֹע
 יִּבַר רַמָא .םיִבָכֹוּכ הָּטַמְל ףַא ,םיִבָכֹוּכ הָלְעַמְּל הַמ ,ֹול לַעַּמִמ םיִדְמֹע םיִפָרְׂש :ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,הָלְעַמ לֶׁש
 :)אי ,ג םירישה ריש( .ַעיִקָרָּב םיִעּובְּקַה םיִבָכֹוּכַּכ ןָּכְׁשִּמַּב ןיִאְרִנ בָהָּזַה יֵסְרַק ּויָהֶׁש דֵּמַלְמ אָּבַא רַּב אָּיִח
 הֶז ,ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו .רָחָמּו םֹוּיַה םָּתְׁשַּדִקְו :)י ,טי תומש( רַמֱאֶּנֶׁש ,ּויָה ןיִנּוּתִח ,יַניִס הֶז ,ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב
 הֶז ,ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב רֵחַא רָבָּד .ביִתְּכ ֹותָלַכְּכ ,'וגו ֹותַכְּכ הֶׁשמ לֶא ןֵּתִּיַו :)חי ,אל תומש( רַמֱאֶּנֶׁש ,הָרֹוּת ןַּתַמ
 תֹוּלַּכ םֹויְּב :ביִתְכִּד ,ּויָה ןיִנּוּתִחֶׁש דֵעֹומ לֶהֹאְל ןִיַּנִמּו .םיִמָלֹועָה תיֵּב הֶז ,ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו .דֵעֹומ לֶהֹא
 .אָנָנְגִל אָתָּלַּכ תַלָעְּד אָמֹויְּב ,ביִתְּכ תַּלַּכ ,ןָּכְׁשִּמַה תֶא םיִקָהְל הֶׁשמ

  ט ןמיס זכ השרפ ורתי תשרפ )אנליו( הבר תומש .29
 הרקי תיכוכז  אָטיִרְטַאיִד הָיָהְו ּולָּלַה תֹוסֹוּכ 'ב יִל ּורְמִׁש ויָדָבֲעַל רַמָאֶׁש uֶלֶמְל לָׁשָמ ,'ה רַבְּד ּועְמִׁש ,רֵחַא רָבָּד

 חַגָנ ,ןיִטָלָּפַה חַתֶּפ לַע יּורָׁש דָחֶא לֶגֵע הָיָה ןיִטָלָּפַל סַנְכִנ אּוהֶׁש דַע ,םֶהָּב ריִהָז יֵוֱה ֹול רַמָא ,תריוצמו תשטולמ
 לֶגֵע יִנַחָגְּנֶׁש רַמָא ,תיִּתְרַמ הָּמָל ֹול רַמָא ,uֶלֶּמַה יֵנְפִל תיִּתְרַמּו דֵמֹוע דֶבֶעָה הָיָהְו ,םֶהֵמ דָחֶא רַּבְׁשִנְו דֶבֶעָה
 יֵנְׁש אּוה tּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא tָּכ .יִנֵּׁשַּב רֵהָּזִהְו עַּד ןֵּכ םִא tֶלֶּמַה ֹול רַמָא .תֹוסֹוּכַה יֵנְּׁשִמ דָחֶא רַּבִׁשְו
 ּועְמִׁש :יֵוֱה ,עָמְׁשִנְּב ּורֲהָּזִה ,לֶגֵע יַנָפְל םֶתיִׂשֲע הֶׂשֲעַנ םֶּתְרַּבִׁש ,עָמְׁשִנְו הֶׂשֲעַנ ,יַניִסְּב םֶּתְגַזָמ תֹוסֹוּכ
 .בֹקֲעַי תיֵּב 'ה רַבְּד

  ה ןמיס בנ השרפ ידוקפ תשרפ )אנליו( הבר תומש .30
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 uֶלֶּמַּב ןֹוּיִצ תֹונְּב הָניֶאְרּו הָניֶאְצ :)אי ,ג םירישה ריש( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,ןָּכְׁשִּמַה תֶא ּואיִבָּיַו ,רֵחַא רָבָּד
 דַמָעֶׁש םֹוּיַּב ,הֶּזַה קּוסָּפַה רַמֱאֶנ יַתָמיֵא .ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב ֹוּמִא ֹול הָרְּטִעֶׁש הָרָטֲעָּב הֹמxְׁש
 ,יִל םיִנָּיֻצְמַה םיִנָּב ,ןֹוּיִצ תֹונְּב .םָלְצֶא הֶרֹוׁש אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש לֵאָרְׂשִיְּב הָלֹודְג הָחְמִׂש הָתְיָהֶׁש ,ןָּכְׁשִּמַה
 .יִל ןיִנָּיֻצְמַה ,ןֹוּיִצ תֹונְּב :יֵוֱה ,עַּבְצֶאְּב ןיִאְרִנ לֵאָרְׂשִי uָּכ ,עַּבְצֶאְּב הָאְרִנ הֶּזַה ןּוּיִּצ הַמ ,םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹוע יֵדְי לַע
 ,ֹוּמִא ֹול הָרְּטִעֶׁש הָרָטֲעָּב .אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה םיִכָלְּמַה יֵכְלַמ uֶלֶמ הֶז ,ֹולֶׁש םֹולָּׁשַהֶׁש uֶלֶּמַּב ,הֹמxְׁש uֶלֶּמַּב
 ,הל תומש( רַמֱאֶּנֶׁש ,רָּיֻצְמ הָיָה ןָּכְׁשִּמַה tָּכ תֶרֶּיֻצְמ הָרָטֲעָה הָמ אָּלֶא ,הָרָטֲע ֹואָרְק הָּמָל ,ןָּכְׁשִּמַה הֶז
 הָרָטֲעָּב :יֵוֱה ,תֹבָׁשֲחַמ יֵבְׁשחְו הָכאָלְמ לָּכ יֵׂשֹע גֵרֹאְו ׁשֵּׁשַבּו יִנָּׁשַה תַעַלֹותְּב ןָמָּגְרַאָבּו תֶלֵכְּתַּב םֵקֹורְו :)הל
 ,הֹמfְׁשִל הָרָטֲע עַבֶׁש תַּב הָתְׂשָעֶׁש יִתאָצָמ ֹאלְו אָרְקִּמַה לָכְּב יִּתְרַזִח קָחְצִי יִּבַר רַמָא .ֹוּמִא ֹול הָרְּטִעֶׁש
 הָרְּטִעֶׁש הָרָטֲעָּב ּוהַמ Iיִבָאֵמ ָּתְעַמָּׁשֶׁש רָׁשְפֶא יֵסֹוי יִּבַרְּב רָזָעְלֶא יִּבַר תֶא לַאָׁש יאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר
 ּהָתֹוא אֵרֹוק הָיָהְו יאַּדִמ רֵתֹויְּב ּהָבְּבַחְמ הָיָהְו הָדיִחְי תַּב ֹול הָתְיָהֶׁש tֶלֶמְל לָׁשָמ ,ןֵה ֹול רַמָא ,ֹוּמִא ֹול
 לֵאָרְׂשִיְל אָרָק הָּלִחְּתַּב אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה uָּכ ,יִּמִא ּהָאָרְּקֶׁש דַעְו יִתֹוחֲא ּהָאָרְּקֶׁש דַע ּהָבְּבַחְמ זָז ֹאל ,יִּתִּב
 ןָאָרְּקֶׁש דַע ןָבְּבַחְמ זָז ֹאל ,uיִבָא תיֵבּו uֵּמַע יִחְכִׁשְו uֵנְזָא יִּטַהְו יִאְרּו תַב יִעְמִׁש :)אי ,המ םילהת( רַמֱאֶּנֶׁש ,תַּב
 יֵסיִסְר יַתֹוֻּצוְק לָט אָלְמִנ יִׁשֹארֶׁש יִתָּמַת יִתָנֹוי יִתָיְעַר יִתֹחֲא יִל יִחְתִּפ :)ב ,ה םירישה ריש( רַמֱאֶּנֶׁש ,יִתֹוחֲא
 יִּכ ּוניִזֲאַה יַלֵא יִּמּואְלּו יִּמַע יַלֵא ּוביִׁשְקַה :)ד ,אנ היעשי( רַמֱאֶּנֶׁש ,יִּמִא ןָאָרְּקֶׁש דַע ןָבְּבַחְמ זָז ֹאל .הָלְיָל
 ,ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב .ֹוׁשֹאר לַע ֹוקָׁשְנּו יאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר דַמָע .ַעיִּגְרַא םיִּמַע רֹואְל יִטָּפְׁשִמּו אֵצֵת יִּתִאֵמ הָרֹות
 לֶהֹאְּב ,ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו .םָּיַה לַע ,ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב ,רֵחַא רָבָּד .םִיַלָׁשּוריִּב ,ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו .יַניִסְּב
 ,חמ םילהת( רַמָא דִוָּד ןֵכְו .ׁשָּדְקִּמַה תיֵבְּב ,ֹוּבִל תַחְמִׂש םֹויְבּו .ןָּכְׁשִּמַּב ,ֹותָּנֻתֲח םֹויְּב ,רֵחַא רָבָּד .דֵעֹומ
 יִּבַר רַמָא ,ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ ףֹונ הֵפְי ,בָר uֶלֶמ תַיְרִק ןֹופָצ יֵתְּכְרַי ןֹוּיִצ רַה ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ ףֹונ הֵפְי :)ג
 ,רַכָמ ֹאלְו םָׁש בַׁשָיְו uַלָה ,ֹולֶׁש תֶא רֹּכְמִל םִיַלָׁשּוריִל uַלָהֶׁש דָחֶא סּויְטַמְקַרְפִּב הָיָה הֶׂשֲעַמ רָזָעְלֶא ןֶּב ןָנָחֹוי
 ׂשֹוׂשְמ ףֹונ הֵפְי :רַמָא ,ֹוּלֶׁש אָיְטַמְקַרְּפ לָּכ רַכָמ הָעָׁש רַחַאְל ,ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ :ָהיֶלָע םיִרְמֹואֶׁש איִה ֹוז רַמָא
 ,םָׁשְל uֵלֹוה בֵּׁשַחְל ׁשֵּקַבְמֶׁש יִמ לָכְו םִיַלָׁשּוריִל ץּוח הָתְיָה תֹונֹובְּׁשִח לֶׁש הָּפִּכ ןָנָחֹוי יִּבַר רַמָא .ץֶרָאָה לָּכ
 uֶלֶמ תַיְרִק איִהֶׁש ,הָּמָל הֶּזַה חַבֶּׁשַה לָכְו .ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ תאֵרְקִּנֶׁש יִפְל ,רַצֵיְו םִיַלָׁשּוריִּב בֵּׁשַחְי ֹאלֶׁש ,הָּמָל
 הָמְּכ ,הָלַבְק ,הָכְׁשָח ,הָבְרָע ּוהַמ .ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ הָלָגְו הָחְמִֹּׂשַה הָבְרָע :)אי ,דכ היעשי( הָבְרָחֶּׁשִמּו ,בָר
 הֶנְבִּיֶׁשְכּו ,ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ תַבָׁש הֶּזַה םָלֹועָּב ,דָחֶא םֹוי רֶקֹב יִהְיַו בֶרֶע יִהְיַו :)ה ,א תישארב( רֵמָא ְּתַאְד
 'ה םַחִנ יִּכ :)ג ,אנ היעשי( רַמֱאֶּנֶׁש ,הָחְמִֹּׂשַה לָּכ תֶא ּהָכֹותְל ריִזֲחַמ אּוה ,םִיַלָׁשּורְי תֶא אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה
 .הָרְמִז לֹוקְו הָדֹוּת ּהָב אֵצָּמִי הָחְמִׂשְו ןֹוׂשָׂש ,'ה ןַגְּכ ּהָתָבְרַעְו ןֶדֵעְּכ ּהָרָּבְדִמ םֶׂשָּיַו ָהיֶתֹבְרָח לָּכ םַחִנ ןֹוּיִצ

  ]א[ תוא רבדמב תשרפ רבדמב קידצ ירפ - ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר .31
 .דעומ להואב יניס רבדמב רמאנש המ לע )ב ז"יק( וז השרפ שיר ק"הוזב אבומש המ יפ לע ןינעה ךא
 ןוניא ןילייח המכ אתיירואד יוליח דקפמל אוה ךירב אשדוק אעב ומקותא אנכשמו אתיירואד ןויכ
 םירישה ריש( קוספה לע )ב ו"כ תינעת( ורמאש המ יפ לע אוהו .אנכשמד ןוניא ןילייח המכו אתיירואד
 שדקמה תיב ןינב הז ובל תחמש םויבו הרות ןתמ הז ותנותח םויב 'וגו ומא ול הרטעש הרטעב )א"י ,'ג

 הרות ןתמ תעשבש .עמשנו השענ םירתכ ינשה םה ומא ול הרטעש הרטעב ונייהו .ונימיב הרהמב הנביש
 הרטעב והמ )ה"כ ,'ג הבר םירישה ריש( שרדמב שרדנש ומכו .ולא תורטע יתשב ה"בקהל לארשי ורטיע
 שודקה רטיע זאו .לארשי תסנכ ומא ונייהו 'וכו רמאנש ומא ןארקש דע ןבבחמ זז אלו 'וכו ומא ול הרטעש
 שרדמב אתיא לוקלקה רחאלו .עמשנ דגנכ דחאו השענ דגנכ דחא םירתכ ינשב ןכ םג לארשיל אוה ךורב
 םויב והזו .השענ םג ןקתנ שדקמה תיב ןינבבו .עמשנב ורהזה השענ םתרבש )'ט ,ז"כ הבר תומש( הבר
 רקיע םשש השענ רתכ אוה שדקמה תיב ןינב הז ובל תחמש םויבו עמשנ רתכ הרות ןתמ הז ותנותח
 ירבדמ תואב שרוש ול שי לארשימ דחא לכש אתיירואד ןוניא ןילייח המכ הזו .הדובעה םוקמ שרושו
 לארשי תובית ישארב זמורמו הרותל תויתוא אוביר םישש שי םישודקה םירפסב ובתכש ומכ .הרות
 'ו 'י 'א .'ו 'כ 'ל ומכ שולשמ וא םיתשמ םיבכרומ םה תויתוא הברה קר ןווכמ ןובשחה ןיאש ףאו .עודיכ
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 .אתיירואד ןילייח והזו הרות ירבדב תואמ קלח וא תוא ותמשנ שרוש לארשימ דחא לכו .המודכו 'י
 רהוז אנמיהמ איער( אבומש ומכ הניכשה תארשה ובלב שי לארשימ דחא לכש ונייה אנכשמד ןילייחו
 האורו וילע דמוע אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמש ובלב רייצמש ידי לעש הנומא יהיא )א ל"ר ג"ח
 לעבש הרות הפ תוכלמו .השענ רתכ דגנכ אוהו )םייח חרוא שיר ה"גה( האריה וילא עיגי דימ וישעמב
 .הל ןנירק הפ

  א דומע זיק ףד רבדמב תשרפ ג ךרכ רהוז .32
 הָמַּכ ,אָתיְיַרֹואְּד יֹוליֵח )ב"ע ז"יק ףד( דַקְפִמְל אּוה uיִרְּב אָׁשְדּוק אָעָּב ,ּומָקֹוּתִא אָנְּכְׁשַמּו אָתיְיַרֹואְּד ןָויֵּכ
 אָל ,ּהיֵּתְכּודְּב אָבְּׁשיַיְתִאְל יֵעָבְּד הָּלִמ לָּכ ,ח"ת .אָנְּכְׁשַמְּד ןּוּניִא ןיִליָּיַח הָמַּכ ,אָתיְיַרֹואְּד ןּוּניִא ןיִליָּיַח
 ןיִליָּיַחְו ,אָתיְיַרֹואְּד ןיִליָּיַח דַקְפִמְל ה"בק אָעָּב ,אָכָה ףֹוא .ּהָלָע יֵנְמְתִאְו ,אָמּופְּב רַּכְדִאְּד דַע אָבְּׁשיַיְתִמ
 אָל אָנְּכְׁשַמּו אָתיְיַרֹוא אָהְּד ,אָּליֵעְלִּד אָנוְוַגְּכ אָּלֹּכ ,אָּד ןִמ אָּד יֵׁשְרָּפְתִמ אָלְו דַחְּכ ֹווֲה ּוהְּלֻכְו ,אָנְּכְׁשַמְּד
 .אָדֲחַּכ ןיִלְזָאְו ,אָּד ןִמ אָּד יֵׁשְרָּפְתִמ
 לֶׁש םֵה תֹואָבְצ הָּמַּכ ,הָרֹוּתַה לֶׁש תֹולָיֲחַה דֹקְפִל אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה הָצָר ,ּומְקּוה ןָּכְׁשִּמַהְו הָרֹוּתַהֶׁש ןָויֵּכ[
 רָּכְזִּנֶׁש דַע בֵּׁשַיְתִמ ֹאל ,ֹומֹוקְמִּב בֵּׁשַיְתִהְל uיִרָּצֶׁש רָבָּד לָּכ ,הֵאְר ֹאּב .ןָּכְׁשִּמַה לֶׁש םֵה תֹואָבְצ הָּמַּכ ,הָרֹוּתַה
 ּויָה םָּלֻכְו ,ןָּכְׁשִּמַה תֹוליֵחְו הָרֹוּתַה תֹוליֵח דֹקְפִל אּוה uּורָּב ׁשֹודָּקַה הָצָר - ןאָּכ ףַא .ויָלָע הֶּנַמְתִמּו ,הֶּפַּב
 ].דָחֶאְּכ םיִכְלֹוהְו ,הֶּזִמ הֶז םיִדָרְפִנ ֹאל ןָּכְׁשִּמַהְו הָרֹוּתַה יֵרֲהֶׁש ,הָלְעַמְל ֹומְּכ לֹּכַה ,הֶּזִמ הֶז םיִדָרְפִנ ֹאלְו דָחֶאְּכ
  ז תוא ןובשחהו ןינמה רמאמ רבדמב תשרפ רבדמב - רהוזל םלוסה שוריפ
 בשיתהל ךירצש רבד לכ הארו אוב … ,ןכשמהו הרותה ומקוהש ןויכ :'וכו אנכשמו אתיירואד ןויכ
 ןאכ ףא .וילע הנמתנו הפב רכזנש דע בשיתמ וניא ,הלעמל ושרשב הטמלש ףנעה רשקל ונייהד ,ומוקמב
 םשרושב לארשי תא רשקל ידכ ,ןכשמה לש תולייחהו הרותה לש תולייחה רופסל אוה ךורב שודקה הצר
 לש ןיעכ לכה ,הזמ הז םידרפנ םניאו דחאכ םה םלוכו .ןכשמו הרות םיארקנה תוכלמו א"ז םהש ,הלעמל
 .דחי םיכלוהו ,הזמ הז םידרפנ םניאו ,גווזב םה ,ןכשמו הרות ,םהישרוש ירהש הלעמ

  ]א[ תוא באב רשע השימחל םירבד קידצ ירפ - ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר .33
 ןכו 'וכו באב ו"טכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל לאילמג ןב ןועמש יברד ארמימה הנשמב הנשנ הז רחאו
 םויב ומא ול הרטיעש הרטעב המלש ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ )א"י ,'ג םירישה ריש( רמוא אוה
 תסנכ ומא ול הרטיעש הרטעב ולש םולשהש ךלמב המלש ךלמב י"שר שריפו .ובל תחמש םויבו ותנותח
 ארמגבו .הזל םדוק הנשמב תינשנש םימרכב תולוחו תואצוי םילשורי תונבש המל תוכייש וז המו .לארשי
 .'וכו לוחמ תושעל אוה ךורב שודקה דיתע רזעלא יבר רמא 'וכו תויפיפי ןנבר ונת ארמימה וז לע ושרד
 המד ונייהו .םימרכה לוחמ ןושל ביבס י"שר בתכש ומכ ףקיה ןושל אוה לוחמד דחא לכהש הארנו

 שאר לשו די לש ןיליפת םירתכ ינש םהל שי לארשיד ונייה ומא ול הרטיעש הרטעב רמאנש
 ןיליפתו .'ה תוצמל ןידבעושמ םהו םידיל ךייש השעמהש השענ רתכ דגנכ אוה די לש ןיליפתד
 ךרבתי 'ה )א 'ו תוכרב( ורמא ןדגנכו .אחומ הבשחמו חומה דגנכ אוהש עמשנ רתכ דגנכ שאר לש
 רתכמו שאר לש ןיליפת חינמ ךרבתי 'ה לוכיבכ עמשנ רתכמו .לארשיד והייחבשב חבתשמד ןיליפת חינמ
 ותנותח םויב .עמשנו השענב לארשי תסנכ ומא ול הרטיעש הרטעב שוריפה הזו .די לש ןיליפתה השענ
 .דחי ובל תחמש םויו ותנותח םוי זומתב ז"יב זא היה תונושאר תוחול ורבתשנ ויה אל םאו הרות ןתמ הז
 המ זא ןקתנו הליחמו החילס םוי היה זאש ותנותח םוי םירופכה םוי ארקנ זא לוקלקה השענש רחאו

 .)ג"ל יתבר הכיאד אתחיתפ( לגעה השעמב השענב ולקלקש
 
 
 
 


