
  

            

   

      

              

              

               

   

              

           

              

             

               

              

              

            

              

             

               

            

               

          

                  

               

               

             

                  

                

             

            

            

              

   

טפרק-התורהשער- א"חהלשוןשמירתספר

רּפ קֶ :'טֶ

עמֶהזַםּג זּנַהָןיְנִֵ ּכִ רְ עלָ  :ילְֵ

עו ּתְ הַ דנָ ּבְ רַ לעינּוִָאבקֹבֲַעיאֹודֹותֵ ּׁשהיוָָ הּד ,לֹוםַָ עּב , ַדּועָיֵהּנְִ תְ הׁשֵ לֶ ּבמְךַָ חליוִָאביתִֵ רְ ןָ ןּבָהיָה ,ָ ֶ

ּׁשׁש ׁשויםִִ פּכ ,לֹשְָ ןּוב ,י"ִַּׁשררּוׁשְֵ בׁשֶ עִ ׁשויםְִ בְ עֶ ׁשּכָהיָהַ ּבְ אֶ בלָ בליתְֵ ןָ ּברַאָהיָהֵהּיַאְו ,ָ עְ רׂשֶעַ הְ ֵ

ּבׁשיםִנָׁש תניֵֶ םיְַ רּב(ל"ַזֲחרּוְָאמ ?ִ ּבריתִאׁשְֵ הַ הׁש,)'הח"סָ צאָהיֶָ לֵ םׁשֶ עוֵ בְ רֵ לוֶ מְ דָ םׁשַ יתֵבְּבָ

רדִמ ׁשְ םָ ָ: 

הו ׁשקָהאֹורְכִלֵהּנְִ לעָאיְַ לעינּוִָאבקֹבֲַעיַ ּׁשהיוָָ יכְו .לֹוםַָ עהזֹוִ תָ הוֵ תלָהנֹועְָ הּתֹורמּודְלְַ ןּבלֹאֲַהו ,ָ ֶ

ׁשויםִלֹשְׁש ןיֲַדעלֹוָהיָהלֹאְו ,ָהיָהָהנָׁשלֹשְָ עֶרזׁשּוםִ פּוב ,ַ רִ טְ אׁשָ ּמֶ הֻ ׂשּיַהָ ארְִ ּקהיתִלְֵ הדֹוׁשְַ ָ, 

ּצה היכִרְַ צלָ לעאתֵָ אהֵינְּפַ מֲדָ הָ קר ,ָ ׁשכֻמהּואַ רְ רַאחיׁשִאלֹאְו ,ֶהזָלָ כו ,ֵ לְ קֹבֲַעיְלָהיָהַדּועָיֶהזָ

ּפׁשמֹוְּכ ,ינּוִָאב רֶ לעי"ִַּׁשרֵׁשֵ ּפהַ רּב(סּוקַָ יּכ",)א"כט"כיתִאׁשְֵ יָמיאּוְלָמִ או,"ָ תימְֵ יָ יםֵנְׁשידֲִמַאעַ

ׂשע רָ בׁשָ טְ םׁשֵןּיַע ?יםִָ הו .ָ םאֵהּנְִ ןּכִ צמאיַַּדוְּבֵ הדֹולְּגָהוְִ כּתְךֵֵלּיֶׁש ,ָ ףֵ בליתֵּבלֶאֶ ןָ רָאמֶׁשמֹוְּכ ,ָ לֹוַ

צי חִ קְ ּׁשאָֹאּשִלְו ,ָ הִ הללֹאְוָ תְ עִ ּכְ בַ הלּוֵ פְ תאיׁשִרְַ צעֶ תלמֹוְַ הּתֹורמּודְלְַ ּברַאָ עְ ׂשעַ רֶ הְ  :ָהנָׁשֵ

תלּו רְ ץָ לּכֵ ארִנֶהזָ הְ פּבֶ ׁשִ הּד ,יטּותְִ עָדיינּוִבָאקֹבֲַעיֵהּנְִ לּבַ בְ ןָ יּכ ,ָ תילֹאאיַַּדוְּבִ רִ ּצְ הַ ּתלֶ ןִ  ,ּתֹוִּבלֹוֵ

ּתלִּב יְ קּיֶׁשִ ּבְ לַ ּתמֶהזבּורֲעֵ הדֹולְּגָהנַָ ּכׁשמֹוְכּו ,ָ רּב(תּובֶָ ׁשֶחנּיֹותִרְכָנלֹואֲה",)ו"טא"ליתִאׁשְֵ בְ נּוְַ

הֲׂשַענינּוִָאבקֹבֲַעּיֶׁש , ַדּועָיְו.'גֹוְו "לֹו ינָעָ ּדּבִ רַ לעְךֶֶ דיַ יְ זיפִלֱאֵ םא ,ָ ןּכִ היאיַַּדוְּבֵ רכֻמֶהיְִ חְ עלָ ֹדבֲַ

צא תבֹודֲעלֹוְֶ בעַ דֶ ּבמָֹאּשִלְוֶ ּצׁשמֹוְּכ ,יוָנֹותְִ צילֹוָהּוִֶ חִ קְ הׁשמֹוְכּו ,ָ בלָהיֶָ הו .ּסֹוףְַ אָריָהיְָ ּוינִָאבקֹבֲַעיֵ

רל דָ תֶ צאֶ הלּולֹוְֶ תְ עִ ּכְ בַ ּמׁשֵ יּכ ,הָָ עָדיִ תאַ בלֶ ןָ יּכָ ּמרִ גו ,הּואאיַַ צרִיַםְ הְ הלֶ אְ ןמידֹוֲִבַ םעֹולָהִ מֹוְכּו ,ָ

הׁש עֶ לעידִֵ ּכהיוָָ בלתּובַָ רׁש ,ֹוףּסְַ דֶ ףָ רויוֲָרַאחַ צְ הָ הלָ אלּול ,גֹוְרְָ אׁשֵ ילֹקֱֶ רַאבֵ הְ םָ עּבָהיָהָ הורֹוְזְֶ  ,ילֹוִּצְִ

גו למיתֹוֵּבַםְ אָ מטֵ פרְּתַאתְֻ או ,יםִָ עלכֹחֹוְּביןְֵ מטֶדֶגנמֹדֲַ ּברָאהְֻ הַ ּתלִּב ,זֹוָּכָ יְ דקכּותְזִּבִ תֻּׁשְ  ,הָּתֹורַהַ

בּוב בליתְֵ ןָ הילֹאָ אּבֶהיְִ פְ ׁשֶ הלרּותֹוְָ הּתֹורַלבּוקָּדיֹותְִ ָ: 

עו לְ ןּכַ קהֵ תאיםִּדְִ צעֶ לצֵאָסנְומֹוְַ םׁשֶ עוֵ בְ רֵ ּברַאֶ עְ ׂשעַ רֶ הְ לוָהנָׁשֵ מְ דָ םׁשַ הּבָ תְ מַ דְ הָ ּברָ הַ יּכ ,ָ לּכִ ָ

ּברַאָה עְ ׂשעַ רֶ הְ כׁשֹאלָהנָׁשֵ בָ עּפיׁשֹןִלַ םַ תַאחַ בקַתנֵׁשַ עֶ הׁשמֹוְּכ ,ַ עֶ לעידִֵ ּכהיוָָ רּב(תּובַָ ח"כיתִאׁשְֵ

ׁשּיַו",)א"י ּכִ בְ ּמּבַ פכּו,"הּואַהקֹוםַָ םׁשי"ִַּׁשררּוׁשְֵ יּכַאף ,ֶהזָּכּמּודִלְּוב .ָ תיִ עִ ּכְ בַ רַאחֵ בּבְךָּכַ בליתְֵ ןָָ

האּומְמלֹויקִּזַילֹא ,יםִנָׁשֶהזיֵא בדִּוב. [ָ רְ הינּוֵָ חהאֹדְמכֹוןָנֶהיְִ ׁשַ ּברַאּבֹוןְֶ עְ ׂשעַ רֶ הְ יּכ ,ָהנָׁשֵ רַאחִ ַ

הׁש םֶ תמּורְּתֵ ּׁשהַ רכֻמהּואֶׁשיםִנַָ הלחְָ רַאחיֹותְִ בּבְךָּכַ בליתְֵ ןָ עָדיְו ,ָ ּבׁשַ בֶ בליתְֵ ןָ היָ לעֶהיְִ לּכַ יםִנָּפָ

ּברַא עְ ׂשעַ רֶ הְ אׁש , ַדּועָּיֶׁשמֹוְּכ ,ָהנָׁשֵ יֶ פאִ ׁשֶ רְ בלׁשּובָללֹוָהיָהָ לּכיתֹוְֵ מזָ ןְ דנֹולּלֹאֶׁשַ ףיֹוסֹולַ יּכ ,ֵ ִ

לּכהּוא הְ בֶ הָ ׂשעיתֵּובָ וֵ קלָ ׁשְ ּכׁשמֹוְכּו ,ַ רּב(תּובֶָ היַו",)ה"כ 'ליתִאׁשְֵ יְ אּכִ רֲׁשַ דלָיֶ הְ חרָ לָ תאֵ  ,ףֵיֹוסֶ

רּיֹאמַו חלַׁש 'כּוְוֶ ינְֵ אוִ כלְֵ הְ פכּו ',גֹוְו "ָ ףּיֹוסֶׁש , ַדּועָיְו ,י"ִַּׁשררּוׁשְֵ דנֹולֵ מזִּבַ ןְ ּברַאַתנְׁשַ עְ הָ ׂשעָ מֹוְכּו ,רָָ

ּכׁש רּב(תּובֶָ ּתדֲַבע",)א"מא"ליתִאׁשְֵ ּברַאָיךְִ עְ ׂשעַ רֶ הְ ׁשּבָהנָׁשֵ ּתִ יְ כל.'גֹוְו "ָיךֶנֹותְּבֵ מלְךְָ דָ ּתמַ חִ ּלְ הִ ָ

ּברַא עְ ׂשעַ רֶ הְ תּבָהנָׁשֵ דּכ ,יפּותִכְִ יְ ּברַאָהּלּוֵאכּותְּזֶׁשֵ עְ ׂשעַ רֶ הְ מַעיָהנָׁשֵ בּבלֹודּוְַ ןבָליתְֵ כו ,ָ זּנְַ ּכִ רְ ָ

על  ]:ילְֵ



             

                 

             

               

            

           

            

            

             

            

            

              

            

         

             

                 

            

               

             

        

               

               

            

             

            

            

             

               

              

              

             

             

            

                

                

הו מּתיןִרְכּזֹוֶׁש ,נּוְַחנֲאֵהּנְִ ןּכַםּגְךֵילֵליןִכיִרְצ ,ָאבֹותכּותְזידִָ עּבֵ ּקְ לעינּוִָאבקֹבֲַעיבֹותְִ ּׁשהיוָָ  ,לֹוםַָ

כו לְ ארִיָאבָ הְ הלֶ התֹורְלנֹוְּבילִּגְרְַ מלּוָ צְ לּכֹותְִ תעָ ּבהיֹותֱהֵ ןַ לעֵ דעהּואְו ,נֹוָחְלֻׁשַ ׂשעַתנְׁשַ יםִרְֶ

תַאחְו םאּלּוֲִפא ,ָאזְו ,ַ אֵציִ לּגֹורַהלֹוֵ עלָ תבֹודֲַ ּקהַ ריסֵַ ליּוכלֹאאיַַּדוְּוב ,הֹודֹורּוםָיָ עּבמֹדְלִלַ תָ ֵ

הה לעַאף ,יאִַ יּפַ ןכִ ּממסּורָּתלֹאֵ דקּנּוִֶ תֻּׁשְ הּתֹורַהַ ּלׁש ,ָ מֶ דָ דעַ ּתעַ הַ ּקהּנּוֶיחִלְַציאיַַּדוְּוב. [ָ רּבדֹוׁשַָ ְךּוָ

ּתיְו ,הּוא ןִ לּבֵ בְ ּמהֵ ׂשויוֲָציֹועְוכּותְלַַ רְ לעיוָָ הטֹובְליוָָ ּכׁשמֹוְּכ ,ָ תֶ בָ צאַ לֵ ףיֹוסֶ רּב(ֵ  ,)א"כט"ליתִאׁשְֵ

היַו" יְ תא 'הִ ףיֹוסֶ ּתּיַו ',גֹוְוֵ ןִ גו].'גֹוְו "ּנֹוִחֵ מּבַםְ ׁשּכ ,תֹוָבֹודֲעֵינְׁשלֹאתְִ בלבֹואָּיְֶ הי ,יתֹוְֵ לּכיּוְִ עמָ יֲׂשַ וָ

ריֹשְּובתֹםְּב תילֹאְו ,ֶ ּבִ ּפמיוִָאבֵׁשּיְַ ּקהיחֹוִלְַציְו ,יוָנִָ םעֹולָהֶהזְּבֶהזבּורֲעהּואְךּורָּבדֹוׁשַָ מֹוְּכ ,ָ

עׁש ׂשֶ הָ מילֹותְכִּבינּוִָאבֹבקֲַעיְלָ יְ צאתֹוָבֹודֲעֵ לֵ בלֶ ןָ הּתֹורַּבתּובָּכֶׁשמֹוְּכ ,ָ גו ,ָ םעֹולָּבַםְ עהָ  ,יֹוןְלֶָ

ׁשּכ ּכזִּיְֶ הְ עלֶ פלמֹדֲַ ּסּכֵינְִ אִ תיבֹודֹוְּכֵ ּבִ רְ הי ,ְךַָ ּקמֶהיְִ ידֹוׁשְִ הׁשכּותְזִּב ',הֵ אֶ תאירֱִמֶ הל 'הֶ לֹויֹותְִ

ּכׁשמֹוְּכ ,יםִאלֹקֵל בּד(תּובֶָ תא",)ז"יו"כיםִרְָ אה 'הֶ ּתרֱַמֶ הלּיֹוםַהְָ ךליֹותְִ לויםִאלֹקֵלְָ לְ כָ תֶ רדִּבֶ כְ יָ וָ

ׁשלְו ּקחמֹרְִ צּומיוָֻ הו ',גֹוְויוָֹותְִ אה 'ְ ךריֱִמֶ הלְו ',גֹוְוּיֹוםַהְָ ךֹתיְִ םעְָ הלדֹשָקַ :'גֹוְו " ָיךֶלֹקֱא 'ַ

לֲבא םאָ ארִיִ הְ סלֶ ּלְ קַ עמֵ לֵ הוָהּתֹורַהעֹליוָָ ּמְ צַ דּכרּותֹוֲַענְּבֹותְִ יְ פלֵ תבֹודֲעעֹלרֹקְִ ּצהַ בַ אָ ֹאּלֶׁש ,ָ

צי טִ רְ עלְךֵָ ּלאאֹותֹובֹדֲַ אֶ מזָ ןְ עמַ טֻ היָאז ,ָ תּבֹשֶהיְִ רּב ,יוִָאבְלֶ םעֹולָהֶהזְּביתֹוִאׁשְֵ חו ,ָ ּפרְֶ הְ לכּוָ ּמְ הִ ָ

ּממ םעֹולָּב ,יתֹוִרֲַאחְּבּנּוִֶ עהָ הׁש ,יֹוןְלֶָ מֶ םעֹולירִֵ דעֹומָה ,ָ עלֵ דָ םעֹולְלַ םעֹולְּב ,ָ לּכָ הָ ֶ: 

פלּו יְ רֵצּיַהַןיְנִעַדּועָּיֶׁשִ רעֹורְמהּואֶׁש ,ֶ מּתֵ םָאדָלידִָ חלָ קרׁשֹבֲַ מּבַ הְ הלֵַעּנֹוגֶּׁשַ צַ לַ חְ הָ מּזַהָ כל ,יתִּנְַ ןָ ֵ

קה ּתהנּוָליםִּדְִ ירֳצָאּנַַ רָאמְוֶהזָלִ חמיֵוֱה ,)'א 'בָאבֹות(ַ ׁשְ בַ פהֵ סֶ דְ צמֵ כׂשֶדֶגנְּכָהוְִ רְ ּהָ כּוׂשָ רֲבערְַ הֵ ָ

פהֶדֶגנְּכ סֶ דְ ּהֵ טקְךיִרֲַעּיֶׁשנּוְיַה .ָ ההנּותְַ פַ סֶ דְ םעֹולָּבלֹוֵׁשּיֶׁשֵ המֶהּזַהָ ּמֵ צַ צעֶדֶגנְּכ ,ָהוְִ םֶ רָֹכּשַהֶ ָ

ינָרּוחָה צּנַהִ חִ יְ הּיֶׁש ,ִ םעֹולָּבלֹוֶהיְִ עהָ םאְו .יֹוןְלֶָ רֵצּיַהִ רהֶ עָ מזַמָ עללֹויןְִ רֲבעיזֹוֵאׂשֹותֲַ הֵ ׁשּבָ ילִבְִ

טקְךיִרֲַעי ,ָאהָנֲהׁשּום כׂשנּותְַ רָ הּיֶׁש ,ָ המלֹוֶהיְִ עֵ רֲבָ הֵ םעֹולָּבָ לעֶהּזַהָ מזַ ןְ עמַ טֻ ּגהֶׁשנֹעָהֶדֶגנ ,ָ דֹולַָ

הו ּצְ עַ רַ צּנַהַ חִ יְ הּיֶׁש ,ִ רַאחלֹוֶהיְִ  :ְךָּכַ

רנֹאמָאנּוַאףְו עּבַ דּכ ,נּוֵנָיְנְִ יְ הלֵ תְ ּגִ רַּבְ לעֵ רֵצּיַהַ הוֶ מְ סַ הלאֹותֹויםִיתְִ ּדמנֹוְּבּטֹותְַ רִ הטֹובְךֶֶ רדְלָ ְךֶֶ

ער הָ רָֹכּשַהיוָניֵעֶדֶגנְלְךיִרֲַעי ,ָ הוָ צּנַהֶׁשנֹעְָ חִ יְ ּמׁשִ םָאדָלַיעִּגֶַ דילַעָ יְ ריָאזְו ,יוָנָּבֵ ףִ ּממֶ רֵצּיַהּנּוִֶ ֶהזְּד ,ֶ

רֹהּזַהׁשֹוןְל ּקהַ רּפדֹוׁשַָ ׁשָ תָ חּבַ יּקֹתְֻ תּפ ,ַ חָ רָאמְוַ יכָאְלַמ(ַ ןּב",)'ו 'אִ כיֶ ּבְ דַ עוָאבֵ בְ דֶ ןּב ".יוָנדֲֹאֶ ֶ

כי ּבְ דַ מּכָאבֵ הְ ּבּכ",)ב"י 'כמֹותְׁש(ָאמּורְּדָ דַ תאֵ אוָיךִָאבֶ ּמאתְֶ ךִ מּבָמּוהְאֹוקְו ".ֶָ לכיְֵ אְ ׁשּומָ ּתִ  ,ָאיְְ

אכֹּלְּוב חּבאיַה ,ָ אּדיוָּיְַ תְ חִ ּהּבַבּיְַ תּב .ֵ רָ מּדַ יא ,יתְִ אימֵּתִ יכָהאוָל ?הּואַּהּנִמטּורָּפָ לעַאףְּד ,ִ ַבּגַ

מּד תא ,יתְִ חִ ריקִּבַבּיְַ כּד ,ירִָתיֵּהָ תִ ּבּכ",יבְִ דַ תאֵ יאְּד ".ָיךִָאבֶ רּבהּואַהִ אְ חאֹרְּבילֵזָאָ ּקּתַ לַ אָ איַַּדו ,ָ

במ אלֶהּזְַ בעאיַַּדו ,הּואבֹויֲַ ּהלידֵָ לקֵ או .ָאנְָ יְ רּבהּואַהִ אְ חאֹרְּבילֵזָאָ תויׁשֹורִמַ ּקְ ןַ איַַּדו ,דֹויָעֹובֵ

אלירִאֹוק ּהלירִאֹוק .בֹויֲַ הּבֵ מלָעאיְַ אְ יַּבּגָ אָׁשנֵינְּבֵ ּהלירִאֹוק ,ָ הּבֵ מלָעהּואְַ אְ יַּבּגָ ׁשּדֻקֵ אְ  .הּואְךיִרְּבָ

קו ׁשדְֻ אְ ּהֲלעיסֵיָחהּואְךיִרְּבָ ּהליבִאֹותְוֵ כּבֵ סרְֻ ריקִּדָאּיְַ ּהָ רּב .ֵ םְ אַּכזַ בלאןָָכזְּדָאּיַיקִּדַצּנּוןִאיןִָ ינְִ ןִ

עזִגְליןִיׁשִּדַק תאהּוְיֲַלע ,יןִיׁשִּדַקיןְִ קִ רְ יָ לּכ",ֵ םיהֵרֹואָ יּכ ,ירּוםִּכַיֶ םהִ עֶרזֵ רּבַ דע".'הְךֵַ  :ׁשֹונֹוְלאןָּכַ

הלּו פְ סח ,ְךֶֶ ׁשוַ םא ,לֹוםְָ ּבהיןֵאִ ןַ דּבְךֵהֹולֵ רְ רָׁשּיַהְךֶֶ םעֹולָּביוִָאבְלדֹולָּגיֹוןָּזִּבהּוא ,ָ עהָ אֵצּיֶׁש ,יֹוןְלֶָ ֵ

ּממ ּנִ ןּבּוֶ ממֶ רַ הְ עכַּומֶ הליסְִ ּקְ ּכׁשמֹוְּכ ,הּואְךּורָּבדֹוׁשַָ תֶ בָ רּגַהַ אּבא"ְָ ּגְ ּקהּתֹוְרִַ הדֹוׁשְַ יםִלָע"ָ

תל הרּופְִ םאַאףֶׁש,"ָ מּתְךיִרְדַיִ רמּוסְּביוָנָּבידִָ קילֹאְוָ ּבְ ּהאֹותְלאֹוי ,לּוםְַ הּבּוׁשָ הוָ ּצְ עַ רַ הוַ ּבְ יֹוןָּזִַ

ּבהםָעֹולָּב אַ כו .ָ לְ ּכׁשָ ןֶ םאֵ צעָאבָהִ םּגֹורמֹוְַ הּבֵ הנְַ גְ הלתֹוָָ ּדמיוָנָּבּטֹותְַ רִ חהְךֶֶ דליםִּיַַ רְ ּמהְךֶֶ ּמּכ ,ֶתוַָ הַ ָ

המ הוֶׁשנֹעֵָ ּבְ הויֹוןָּזִַ לּכְַ ּמְ הִ כו ,ֶהּזִמלֹוַיעִּגַיָ לְ עוֹוןָעָ הֲׂשַעּיֶׁשֹוןְָ ּבהֶ ןַ הי ,ֵ מללֹוַםּגֶהיְִ ּכזְַ תרְֶ  :ֹוןָעֶ



                

            

               

           

            

              

             

              

            

           

             

          

     

               

              

                

          

          

               

   

             

                 

               

           

םאּלּוֲִפא ,עֹודלֹאְו ּבהמּותָיִ ןַ בּכהּואְו ,ֶהּזַהֵ רְ הָכזָ מּבָ עְ ביׁשֵליוֲָׂשַ גּבֵ ןְ דעַ ןֵ ןּכַםּג ,ֶ ּממלֹוַיעִּגַיֵ ּנּוִֶ

עצ רַ יּכ ,דֹולָּגַ ּטיִ ּגמלּוהּוְִ ןִ דעַ ןֵ גליכּוהּוִיֹולְוֶ מל ,ּנֹםִיהְֵ עְ ןַ ארִיַ הְ יּורּסִיְּבֶ  .ל"ַזֲחרּוְָאמֶׁשמֹוְּכ ,נֹוְּבֵ

הו בְ רּגַהיאִֵ בּדא"ְָ רָ מּבֶהזָ ׁשְ לִ יְ לע )ז"יט"כ(ֵ ּפהַ רַּסי",סּוקַָ ךנִּבֵ ךיחִניִוְָ ּתיְו ,ֶָ ןִ עמֵ ׁשַפנְליםִּנֲַדַ ךְ ֶהזְו ".ֶָ

אּכ ,ׁשֹונֹוְל רֲׁשַ ּבהֶ ןַ ןמֲָךיחִּנַיעֹודְו ',כּוְוֵ ּגהִ ּתיְו",ּנֹםִיהֵַ ןִ עמֵ יּנֲַדַ ׁשַפנְלםִ ךְ גּב " ֶָ דעַןְ ןֵ עממֹוְּכ ,ֶ הֲׂשַ רּדֵ ְ' 

איבֲִקע ּלׁש ,ָ מֶ דָ הּתֹורַ םעָ ןּבִ עָׁשרֶ הוָ ּצְ ןמילֹוִִ ּגהִ הׁשעֹודְו ,ּנֹםִיהֵַ בֶ גליאֹוִֵ ןְ דעַ ןֵ רַּסי"עֹודְו .ֶ יּכ ',גֹוְו "ֵ ִ

םא ,יקִּדַצּלּוֲִפא ןּבלֹוֵׁשיִ עָׁשרֶ ּגמאֹותֹויןִלְנֹוטַיזֲא ,ָ דעןִַ ןֵ גלֶ מל ,ּנֹםִיהְֵ עְ ןַ ארִיַ הְ יּסּורִיֶ  ,הּוֶזְו ,נֹוְּבֵ

רַּסי" ךנִּבֵ ךיחִניִוְָ מּב-"ֶָ ךקֹומְִ גו , ְָ ּתיהּואַםְ ןִ דע.'גֹוְוֵ  :ׁשֹונֹוְלאןָּכַ

ׁשכּו תּיְֶ מּתןֵּבֹונְִ ּׁשיחִוידִָ בַ טקֵ כׂשנּותְַ רְ הרֲֵבעַ ּבׁשָ םעֹולֶָ פהֶדֶגנֶהּזַהָ סֶ צּנַהדֹוְֵ חִ יְ ׁשילֹאאיַַּדוְּב ,ִ מִ עְ ַ

למקֹולְלָאבָה חְ ביְויםֲִׁשַ חִ רְ חּבַ הליםִּיַַ חְ תתֹורְליוָנָּביקִזֲַ הׁש ',הַ םֶ חהֵ אהיםִּיַַ ּתֲמָ ּכׁשמֹוְּכ ,יםִּיִִ תּובֶָ

ּׁשמ( לִ יְ ץע",)ח"י 'גֵ ּמליאִהיםִּיַחֵ חַ ּהּביםִיקִזֲַ הו,"ָ לאֹוכְָ ּפמֵ יח ,יוָרֹותִֵ םעֹולְלַ ּתׁשמֹוְכּו ,ָ ּקֶ נּוָלנּוְִ

חנֹסְּבל"ַזֲח ּבהַ רַ כְ הָ חו",ָ םעֹולֵיּיְַ עָטנָ ּכזִיָאזְו,"נּוֵתֹוכְּבַ הְ חלֶ חֶצּנַהֵיּיַחיֹותְִ מֹוְּכ ,עֹוְרַזְוהּואַ

ּכׁש ּתיְו",תּובֶָ ןִ עמֵ ׁשַפנְליםִּנֲַדַ ךְ ּכׁשמֹוְכּו,"ֶָ הּתֹורַּבתּובֶָ בּד(ָ חּוב",)ט"י 'ליםִרְָ ּתרַָ חּבְָ מל ,יםִּיַַ עְ ןַ ַ

חּת הַאּתֶהיְִ ערַזְוָ ךְ ֶָ:" 

גו םעֹולָּבַםְ ּכזִיֶהּזַהָ הְ כּנֶׁשֶ סְ הייוָָ צמיּוְִ הבֹודֲע(ל"ַזֲחרּוְָאמֶׁשמֹוְּכ ,יןִיחִלְַ הָרזָ לּכ ,)ב"עט"יָ קעֹוסָהָ ֵ

הּתֹורַּב כנ ,ָ צמיוָסְָ רֱמֶאּנֶׁש ,יןִיחִלְַ הּת(ַ יּכ",)'ג 'איםִּלְִ םאִ תתֹורְּבִ כו ',גֹוְו 'הַ לְ רֲׁשאָ הֲׂשַעיֶ  ":ַיחִלְַציֶ

כו לְ מרֶהזָ זָ ּכהנּוָלַ קּבתּובַָ צִ רְ הָ תׁשּובְּת ,ָ ּקהַ לעהּואְךּורָּבדֹוׁשַָ אׁשַ לְ תֵ ׂשיתֶֶסנְּכַ רִ אְ לָ ּׁשהירִׁש(ֵ יםִריִַ

היכֵא",)'ז 'א ערִתָ הְ לעֶהמֹורהּואֶׁש,"ֶ ׁשהַ ּפַ עְ הָ היכֵא",ָ ּברַּתָ ּצּביץְִ הַ םיֳָרָ לעֶהמֹורהּואֶׁש,"ִ ׁשקַ יְ ִ

מּזַה ןְ םא",ַ עדֵתֹאלִ יְ עּב 'גֹוְוְךָלִ ּקְ בִ יְ תּנֶׁשנּוְיַה,"ּצֹאןַהֵ דּבןֵּבֹונְִ כרְַ יְ רַאבּוינֵבֹותֲאֵ הְ םָ צי ,ָ חִ קְ  ,קֹבֲַעיְוָ

דּבְךֵֵלנְו כרְַ םיהְֵ ּתיֶהזכּותְזִּוב ,ֶ ןִ ׁשהנּוָלֵ ּפַ עְ הָ הׁשמֹוְּכָ אלָהיֶָ ריּוסְוינּוֵבֹותֲַ ּממַ ׁשקּנּוִֶ מּזַהיְִ ןְ כּבַ לְ ָ

 :ינּוֵבֹותְמֹוׁשקֹומֹותְמ

עכּו צמֶהזיןְֵ יאתָָ עּבִ ןּכַםּג 'הֶרזְֵ רּזֹהַּבֵ ּקהַ דַ הּד ,ֹוׁשָ ּפְ חּנֶׁש ,ֶהמֹורֶהּזַהסּוקַָ תאֵקּזְַ עו ,ָהתֹורְלינּוֵנָּבֶ לְ ַ

די יְ היֶהזֵ הלַּכֹחנּוָלֶהיְִ גְ לעֵןָ היְו ,ינּוֵנָּבַ עהיןֵּבּיּוםִקנּוָלֶהיְִ ּמָ רּזֹהַהׁשֹוןְלֶהזְּד ,יםִַ ּקהַ רּפדֹוׁשַָ תׁשָָ ַ

לּב קָ םא ,ָ עדֵתלֹאִ יְ קַאתְל-ִ פְ אָ מרַּגָ גּבְךְָ אלּותְָ קַאתְלּו ,ָ פְ אָ אילֵחָ אלָ לעָאּנֲַגַ אצ ,ְךָנְּבַ יְ - ְךָלִ

קַאתְל פְ אָ עּב ,ָ ּקְ בִ יְ בּדינֹוקֹותִּתּנּוןִא-ּצֹאןַהֵ ּבריתְֵ ןַ אּד ,ָ פלֹוְ יְ הּתֹורֵ דע.'כּוְוָ  :ׁשֹונֹוְלאןָּכַ


