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 ד״י:׳ב תור

 ץֶמֹ֑חַּב ְךֵּ֖תִּפ ְּתְלַ֥בָטְו םֶחֶּ֔לַה־ןִמ ְּתְלַ֣כָאְו ֹ֙םלֲה יִֽׁשֹּ֤ג לֶכֹ֗אָה תֵ֣עְל זַעֹ֜ב הָ֨ל ֩רֶמֹאּיַו )די(
 ׃רַֽתֹּתַו עַּ֖בְׂשִּתַו לַכאֹּ֥תַו יִ֔לָק ּהָ֣ל־טָּבְצִּיַו םיִ֔רְצֹוּֽקַה דַּ֣צִמ ֙בֶׁשֵּ֙תַו
 
 ׳ו:׳ה הבר תור

 ]ןתנוי יבר א"נ[ ןָנָחֹוי יִּבַר ,)די ,ב תור( ֹםלֲה יִׁשּג לֶכֹאָה תֵעְל זַעֹב הָל רֶמֹאּיַו )ו(
 אָּלֶא ֹםלֲה ןיֵאְו ,תּוכְלַּמַל יִבֹורְק ,ֹםלֲה יִׁשּג ,דִוָדְּב רֵּבַדְמ ןיִּטִׁש תיִׁש ּהָּב רַתָּפ
 ןִמ ְּתְלַכָאְו .ֹםלֲה דַע יִנַתֹאִבֲה יִּכ :)חי ,ז ב לאומש( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,תּוכְלַמ
 רַמֱאֶּנֶׁש ,ןיִרּוּסִּיַה ּוּלֵא ,ץֶמֹחַּב ְךֵּתִּפ ְּתְלַבָטְו .תּוכְלַמ לֶׁש ּהָמְחַל ֹוז ,םֶחֶּלַה
 ּוּנֶּמִמ הָדְצֹוּנֶׁש ,םיִרְצֹּקַה דַּצִמ בֶׁשֵּתַו .יִנֵחיִכֹות ָךְּפַאְּב לַא 'ה :)ב ,ו םילהת(

 יֵנְּפִמ ַחֵרֹוּב דִוָּד הָיָהֶׁש םיִׁשָדֳח הָּׁשִׁש ןָתֹוא לָּכ אָנּוה בַר רַמָאְּד ,הָעָׁשְל תּוכְלַּמַה
 ,יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו .טֹויְדֶהְּכ הָריִעְׂשִּב ֹול רֵּפַּכְתִמ הָיָהֶׁש ,ןָיְנִּמַה ןִמ ּולָע ֹאל םֹולָׁשְבַא
 .ֹוחיִׁשְמ 'ה ַעיִׁשֹוה יִּכ יִּתְעַדָי הָּתַע :)ז ,כ םילהת( רַמֱאֶּנֶׁש ,ֹותּוכְלַמ ֹול הָרְזָחֶׁש
 דיִתָעֶל לֵכֹואְו ,ַחיִׁשָּמַה תֹומיִל לֵכֹואְו ,הֶּזַה םָלֹועָּב לֵכֹוא ,רַתֹּתַו עַּבְׂשִּתַו לַכאֹּתַו
  .אֹובָל
	 

 ןִמ ְּתְלַכָאְו .תּוכְלַּמַל יִבֹורְק ,ֹםלֲה יִׁשּג ,ֹהֹמלְׁשִּב רֵּבַדְמ ,ֹםלֲה יִׁשּג ,רֵחַא רָבָּד
 םֹויְל ֹהֹמלְׁש םֶחֶל יִהְיַו :)ב ,ה א םיכלמ( רַמֱאֶּנֶׁש .תּוכְלַמ לֶׁש ּהָמְחַל ֹוז ,םֶחֶּלַה
 ְךּולְכִל הֶז ,ץֶמֹחַּב ְךֵּתִּפ ְּתְלַבָטְו .חַמָק רֹּכ םיִּׁשִׁשְו תֶלֹס רֹּכ םיִׁשלְׁש .דָחֶא
 רַּב יאָחֹוי יִּבַר רַמָאְּד ,הָעָׁשְל ֹותּוכְלַמ ֹול הָדְצֹוּנֶׁש ,םיִרְצֹּקַה דַּצִמ בֶׁשֵּתַו .םיִׂשֲעַמ
 לַע ֹהֹמלְׁש רֵּזַחְמ הָיָהְו .ֹואְסִּכ לַע ֹול בַׁשָיְו ֹהֹמלְׁש תּומְדִּב דַרָי ְךָאְלַמ אָניִנֲח
 לֵאָרְׂשִי לַע ְךֶלֶמ יִתיִיָה ]דוד ןב[ תֶלֶהֹק יִנֲא :)בי ,א תלהק( רֵמֹואְו לֵאָרְׂשִי יֵחְתִּפ
 ןיִׂשיִרְּג לֶׁש הָרָעְק ויָנָפְל תֶנֶתֹונ הָתְיָה ,הָׂשֹוע ןֶהֵמ תַחַא הָתְיָה הֶמ ,םִיָלָׁשּוריִּב
 רֵמֹוא הָּתַאְו ֹואְּסִּכ לַע בֵׁשֹוי ֹהֹמלְׁש ֹאלְו ֹול תֶרֶמֹואְו ֹוׁשֹאר לַע הֶנָקְּב ֹותֹוא הָּכַמּו

 עַּבְׂשִּתַו לַכאֹּתַו .ֹותּוכְלַמ ֹול הָרְזָחֶׁש ,יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו .לֵאָרְׂשִי ְךֶלֶמ ֹהֹמלְׁש יִנֲא
  .אָּבַה םָלֹועָּב לֵכֹוא ,ַחיִׁשָּמַה תֹומיִל לֵכֹוא ,הֶּזַה םָלֹועָּב לֵכֹוא ,רַתֹּתַו
	 

 ןִמ ְּתְלַכָאְו .תּוכְלַּמַל יִבֹורְק ,ֹםלֲה יִׁשּג ,ּוהָּיִקְזִחְּב רֵּבַדְמ ,ֹםלֲה יִׁשּג ,רֵחַא רָבָּד
 היעשי( רַמֱאֶּנֶׁש ,ןיִרּוּסִּיַה ּוּלֵא ,ץֶמֹחַּב ְךֵּתִּפ ְּתְלַבָטְו .תּוכְלַמ לֶׁש ּהָמְחַל ֹוז ,םֶחֶּלַה



 ֹול הָדְצֹוּנֶׁש ,םיִרְצֹּקַה דַּצִמ בֶׁשֵּתַו .םיִנֵאְּת תֶלֶבְּד ּואְׂשִי ּוהָיְעַׁשְי רֶמֹאּיַו :)אכ ,חל
 .הָחֵכֹותְו הָרָצ םֹוי ּוהָּיִקְזִח רֶמֹאּיַו :)ג ,זל היעשי( אָמיֵתְד הָמְּכ ,הָעָׁשְל ֹותּוכְלַמ
 אֵֹּׂשַּנִּיַו :)גכ ,בל ב םימיה ירבד( רַמֱאֶּנֶׁש ,ֹותּוכְלַמ ֹול הָרְזָחֶׁש ,יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו
 לֵכֹוא ,הֶּזַה םָלֹועָּב לֵכֹוא ,רַתֹּתַו עַּבְׂשִּתַו לַכאֹּתַו .ןֵכ יֵרֲחַאֵמ םִיֹוּגַה לָכ יֵניֵעְל
  .אָּבַה םָלֹועָל לֵכֹוא ,ַחיִׁשָּמַה תֹומיִל
	 

 ןִמ ְּתְלַכָאְו .תּוכְלַּמַל יִבֹורְק ,ֹםלֲה יִׁשּג ,הֶּׁשַנְמִּב רֵּבַדְמ ,ֹםלֲה יִׁשּג ,רֵחַא רָבָּד
 ץֶמֹחַּכ ויָׂשֲעַמ ְךֵלְכִּלֶׁש ,ץֶמֹחַּב ְךֵּתִּפ ְּתְלַבָטְו .תּוכְלַמ לֶׁש ּהָמְחַל ֹוז ,םֶחֶּלַה
 ביִתְכִּד ,הָעָׁשְל ֹותּוכְלַמ ֹול הָדְצֹוּנֶׁש ,םיִרְצֹּקַה דַּצִמ בֶׁשֵּתַו .םיִעָר םיִׂשֲעַּמִמ
 'ה אֵבָּיַו ,ּוביִׁשְקִה ֹאלְו ֹוּמַע לֶאְו הֶּׁשַנְמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו :)י ,גל ב םימיה ירבד(

 אָּבַא יִּבַר ,םיִחֹחַּב הֶּׁשַנְמ תֶא ּודְּכְלִּיַו רּוּׁשַא ְךֶלֶמְל רֶׁשֲא אָבָּצַה יֵרָׂש תֶא םֶהיֵלֲע
 ,תֶׁשחְנ לֶׁש הָלּומ ֹול ּוׂשָע אָתָּיַח רַּב יִוֵל יִּבַר רַמָא .הָאָקיִנָמֹוריִכ רַמָא אָנֲהַּכ רַּב
 הָאָרֶׁש ןָויֵּכ ,יִנְבֵזֵׁש ןָלְּפ םֶלֶצ ןָלְּפ םֶלֶצ ַחֵוֹוצ הָיָהְו ,ויָּתְחַּתִמ רּואָה ןיִקיִּסַמ ּויָהְו

 :)ל ,ד םירבד( יִתֹוא אֵרְקַמ אָּבַא הָיָהֶׁש יִתיִיָה רּוכָז רַמָא ,םּולְּכ ּוהּוליִעֹוה ֹאלֶׁש
 ,בָט אָה יֵנָע ןיִא ,ּהיֵל חוַוָצ אָנֲא ,ָךיֶֹהלֱא 'ה םּוחַר לֵא יִּכ 'וגו ָךּואָצְמּו ָךְל רַּצַּב
 יֵכֲאְלַמ ּודְמָע הָעָׁש ּהָתֹואְּב .ןיִוָׁש אָיַּפַא לָּכ איִה אָדָח הָלֹּכ אָה יֵנָע אָל ןיִאְו

 םָדָא ,םָלֹועָה ןֹוּבִר ויָנָפְל ּורְמָאְו ,הָלְעַמ לֶׁש תֹונֹולֲחַה לָּכ ּומְתָסְו תֵרָּׁשַה
 ֹולְּבַקְמ יִניֵא םִא םֶהָל רַמָא .הָבּוׁשְתִּב ֹולְּבַקְמ הָּתַא לָכיֵהַּב םֶלֶצ דיִמֱעֶהֶׁש
 אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַה הָׂשָע הֶמ .הָבּוׁשְּת יֵלֲעַּב לָּכ יֵנְפִּב חַתֶּפ לֵעֹונ יִניֵרֲה הָבּוׁשְתִּב
 אּוה אָדֲה ,ֹטלְׁשִל לֹוכָי ְךָאְלַמ ןיֵאֶׁש םֹוקָּמִמ ֹודֹובְכ אֵּסִּכ תַחַּתִמ הָריִתֲח ֹול רַתָח
 יִּבַר רַמָא .ֹותָּנִחְּת עַמְׁשִּיַו ֹול רֶתָעֵּיַו ויָלֵא לֵּלַּפְתִּיַו :)גי ,גל ב םימיה ירבד( ביִתְכִד
 ,ֹותּוכְלַמ ֹול הָרְזָחֶׁש ,יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו .הָריִתֲע הָריִתֲחַל ןיִחְוָצ אָיְבַרֲעַּב יִוֵל

 יִּבַר ,ֹוביִׁשֵה הֶּמַבּו ,ֹותּוכְלַמְל םִיָלָׁשּורְי ּוהֵביִׁשְיַו :)גי ,גל ב םימיה ירבד( רַמֱאֶּנֶׁש
 לַכאֹּתַו .ַחּורָה ביִּׁשַמ רַמָא ְּתַאְד הָמ ְךַאיֵה ,ֹוביִׁשֱה ַחּורָּב אָחַא יִּבַר םֵׁשְּב לֵאּומְׁש
  .אָּבַה םָלֹועָל לֵכֹוא ,ַחיִׁשָּמַה תֹומיִל לֵכֹוא ,הֶּזַה םָלֹועָּב לֵכֹוא ,רַתֹּתַו עַּבְׂשִּתַו
 
 ,םֶחֶּלַה ןִמ ְּתְלַכָאְו .תּוכְלַּמַל יִבֹורְק ,ֹםלֲה יִׁשּג ,ַחיִׁשָּמַה ְךֶלֶמְּב רֵּבַדְמ ,רֵחַא רָבָּד
 :)ה ,גנ היעשי( רַמֱאֶּנֶׁש ,ןיִרּוּסִּיַה ּוּלֵא ,ץֶמֹחַּב ְךֵּתִּפ ְּתְלַבָטְו .תּוכְלַמ לֶׁש ּהָמְחַל הֶז
 ּוּנֶּמִמ דֹוּצִל ֹותּוכְלַמ הָדיִתֲעֶׁש ,םיִרְצֹּקַה דַּצִמ בֶׁשֵּתַו .ּוניֵעָׁשְּפִמ לָלֹחְמ אּוהְו
 הָמָחְלִּמַל םִיָלָׁשּורְי לֶא םִיֹוּגַה לָּכ תֶא יִּתְפַסָאְו :)ב ,די הירכז( רַמֱאֶּנֶׁש .הָעָׁשְל
 :)ד ,אי היעשי( רַמֱאֶּנֶׁש ,ֹול ֹרזֲחַל הָדיִתֲע איִהֶׁש ,יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו .ריִעָה הָדְּכְלִנְו
 לֵאֹוּג ְךָּכ ןֹוׁשאִרָה לֵאֹוּגַּכ יִוֵל יִּבַר םֵׁשְּב הָיְכֶרֶּב יִּבַר .ויִּפ טֶבֵׁשְּב ץֶרֶא הָּכִהְו

 הָׁשלְׁש ,ןֶהֵמ הָסְכִנ הָּמַכְו ,ןֶהֵמ הָסְכִנְו רַזָחְו הָלְגִנ ןֹוׁשאִרָה לֵאֹוּג הַמ ,ןֹורֲחַאָה
 ןֹורֲחַא לֵאֹוּג ףַא ,ֹןרֲהַא תֶאְו הֶׁשמ תֶא ּועְּגְפִּיַו :)כ ,ה תומש( רַמֱאֶּנֶׁש ,םיִׁשָדֳח
 ןָנָּבַר םֵׁשְּב אָמּוחְנַּת יִּבַר ,םֶהֵמ הֶסְכִנ הָּמַכְו ,םֶהֵמ הֶסְכִנְו רֵזֹוחְו םֶהָל הֶלְגִנ



 ,'וגו דיִמָּתַה רַסּוה תֵעֵמּו :)אי ,בי לאינד( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,םֹוי הָּׁשִמֲחַו ןיִעָּבְרַא
 יִּבַר ,ןּוּניִא הָמ אָיַריֵתְי ןיֵליִא ,'וגו ַעיִּגַיְו הֶּכַחְמַה יֵרְׁשַא :)אי ,בי לאינד( ביִתְכּו
 םיִפְטֹוק לֵאָרְׂשִּיֶׁש םיִמָי הָּׁשִמֲחַו םיִעָּבְרַא ּוּלֵא הָנֹוי יִּבַר םּוּׁשִמ הָּתְרַצְק ןֶּב קָחְצִי

 ןָכיֵאְל .ַחיִׂש יֵלֲע ַחּוּלַמ םיִפְטֹּקַה :)ד ,ל בויא( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,םיִלְכֹואְו ַחּוּלַמ
 ָהיֶּתַפְמ יִכֹנָא הֵּנִה :)זט ,ב עשוה( רַמֱאֶּנֶׁש ,הָדּוהְי רַּבְדִמְל ץֶרָאָה ןִמ ןָכיִלֹומ אּוה
 דֹוע :)י ,בי עשוה( רַמֱאֶּנֶׁש ,גֹועְו ןֹוחיִס רַּבְדִמְל רַמָאְּד ןאַמ ,רָּבְדִּמַה ָהיִּתְכַלֹהְו

 ֹול ןיִמֲאַמ ֹוניֵאֶׁש יִמּו .הָיָחְו ,ֹול ןיִמֲאַמ אּוהֶׁש לָכְו ,דֵעֹומ יֵמיִּכ םיִלָהֳאָב ָךְביִׁשֹוא
 ׁשֹודָּקַה ףֹוּסַּב ןֹויְרַמ רַּב קָחְצִי יִּבַר רַמָא .ֹותֹוא ןיִתיִמְמ ןֵהְו םָלֹועָה תֹוּמֻאְל ְךֵלֹוה
  .ׁשֶמֶּׁשַה תַחַּת ׁשָדָח לָּכ ןיֵאְו ,ןָמ ןֶהָל דיִרֹומּו םֶהיֵלֲע הָלְגִנ אּוה ְךּורָּב
	 

 ןָמְחַל הֶז ,םֶחֶּלַה ןִמ ְּתְלַכָאְו ,אָכָהְל יִבֹורְק ,זַעֹבְּב רֵּבַדְמ ,ֹםלֲה יִׁשּג ,רֵחַא רָבָּד
 ,ןָּתִּפ ץֶמֹחַּב ןיִלְבֹוט ןָתֹויְהִל םיִרְצֹוּקַה ְךֶרֶּד ,ץֶמֹחַּב ְךֵּתִּפ ְּתְלַבָטְו .םיִרְצֹוק לֶׁש
 ,םיִרְצֹּקַה דַּצִמ בֶׁשֵּתַו .תֹונָרְּגַל ןיִנָצְמֻח יֵניִמ ןיִאיִצֹוּמֶׁש ןאָּכִמ ןָתָנֹוי יִּבַר רַמָא
 יִּבַר רַמָא .ויָתֹועְּבְצֶא יֵּתְׁשִּב ריֵעְז ליִּלַק ,יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו .יאַּדַו םיִרְצֹוּקַה דַצְּב
 ֹוא ,קיִּדַצ ֹותֹוא לֶׁש ויָתֹועְּבְצֶאְּב הָתְרָׁש הָכָרְּב ֹוא ,יֵּתְרַּת ּהָניִמ עַמָׁש ְּתַא קָחְצִי

 ,רַתֹּתַו עַּבְׂשִּתַו לַכאֹּתַו :ביִתְכִּד הַּמִמ ,תֶקֶּדַצ ּהָתֹוא לֶׁש ָהיֶעֵמְּב הָתְרָׁש הָכָרְּב
 רַּב קָחְצִי יִּבַר רַמָא .תֶקֶּדַצ ּהָתֹוא לֶׁש ָהיֶעֵמְּב הָתְרָׁש הָכָרְּבַהֶׁש םיִרָבְּדַה ןיִאְרִנ

 ּוּלִאֶׁש ,םֵלָׁש בָבֵלְּב הָּנֶׂשֲעַי הָוְצִמ הֶׂשֹוע םָדָא םִאֶׁש ָךְדֶּמַלְל בּותָּכַה אָּב ןֹויְרַמ
 עַמְׁשִּיַו :)אכ ,זל תישארב( ויָלָע ביִּתְכַמ אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש ַעֵדֹוי ןֵבּואְר הָיָה
 ֹןרֲהַא ַעֵדֹוי הָיָה ּוּלִאְו .ויִבָא לֶצֵא ֹוכיִלֹומ הָיָה ֹופֵתְכִּב ,םָדָּיִמ ּוהֵליִּצַּיַו ןֵבּואְר
 םיִּפֻתְּב ָךֶתאָרְקִל אֵֹצי אּוה הֵּנִה :)די ,ד תומש( ויָלָע ביִּתְכַמ אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש
 ביִּתְכַמ אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש זַעֹּב ַעֵדֹוי הָיָה ּוּלִאְו .ֹותאָרְקִל אֵצֹוי הָיָה תֹולֹוחְמִבּו
 יִּבַר .ּהָליִכֲאַמ הָיָה תֹומָּטֻפְמ תֹולָגֲע ,רַתֹּתַו עַּבְׂשִּתַו לַכאֹּתַו יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו :ויָלָע
 איִבָּנַהְו הָוְצִמ הֶׂשֹוע םָדָא הָיָה רַבָעֶׁשְל יִוֵל יִּבַר םֵׁשְּב ןיִנְכִסְּד ַעֻׁשֹוהְי יִּבַרְו ןֵהֹּכ
 ַחיִׁשָּמַה ְךֶלֶמּו ּהָבְתֹוּכ ּוהָּיִלֵא ,ּהָבְתֹוּכ יִמ הָוְצִמ הֶׂשֹוע םָדָאֶׁשְּכ ויָׁשְכַעְו ,ּהָבְתֹוּכ
 ּורְּבְדִנ זָא :)זט ,ג יכאלמ( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,םֶהיֵדְי לַע םֵתֹוח אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַהְו
  .'וגו ּוהֵעֵר לֶא ׁשיִא 'ה יֵאְרִי
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