
Rabbi Robby Chamoff OU Rosh Chodesh Adar Bet Sem.inar 

V'Nahafoch Hu: 
Turning the Megillah, and History, Upside Down 

 ס רקפ רסתא ) 1
 ר?ץtז םו·� תוץשסל ותזו ן�וt ר�ן p י� i.1 ד t Wז ו 3 םוי י�!( ח�לקו� רן� שדח א," שיח דס!( םיג�.ן:ן: )א(

 םדין:ח�וt ,לו:i? t � )ב( :םסו�"� ה"מ ם ry ן:"!וt ןטלטי! ר Wtj אן:" ודיפחנו םיt� טונץלל םידןח� (i יג�א ,ו�ש
 ל� לע םןו:ז{! ל�נ י� םסיג Q ל ד�!( לא שי�ך םכנ.עך שי ?i .ן:ו;ז� י! כזי�ל שוך.ו�כו tj זדל�ס תיכדי?ו ל�ו;: ססיר.ע.�
 :סיו;ז P ס

 ט רקפ רתtוס ) 2
 סי�ור� lI שורג�כי tj לוי�ס תונדינ;ו ל�ו;: ר1ץ tj סדין:ח!ס לכi ל $t םרי 99 חל�! l חו�כז סרי;ןס תא י�ךך 9 בת�! l )כ(
 ה�ז לו;, וב ר�.ע ה�נ;וכו סוי תt.זן רן tj דשחל רין.ע ח!(�ר� םוי ת� םסי'( תוין;ול םסלו!( ס! i2 ל )אכ( :סי ?j וחךסן
 בוט םויל לבאמ� הח 12 של ןוגיס םסל j9n ג רשא דשחהי םהיבויאמ סדי�היה םהב ןחב רשא סימיכ )בנ( :ח��ן
 ו� tj ת� םח-יה!וt לבקו )גכ( :םינויבאל תונתמ' ןהערל נץיא תונס חולשמ� חממוש התשמ יסי םתוא תוש?גל
 םדי.ח!ס ל p נשו;ז םדיןח!וt ל� ול.צ ,�� tj ס אכבךי7iוt ז� ןו;ווt � )דכ( :ססי.ל tj '�ון 9 ב (J � ר�� ת�ן תו D' ?(ל ,לכוס

 הוזיt ות t; ש Q ס בןש� י�ן'\ (i ם.ע ר Q � לו�וt יג�ל ן-jאב�ן )הכ( :םן��ל' ם ?J זtל לןוג (i א,ה ר�פ לי� i.1 ן ןם��ל
 םש לע סרי,פ חלאה םיבויל ן:אר j2 נו לע )ןכ( :עץכו ל p יי�� ת�י ות� ן:לכבו ושאר ל.ע סדי�ה�וt ל?נ בשכו רשtז
 םסיו!( סףןה�ס ,ל� ?i ר ן:?וrכו )זכ( :סהילא עי�ה המ' חכנ לע ן:אר הםן תאזה m גאה ריג:ד מ' לע ןב לע "פה
 ה� W ל�� ם� Q ז J; ן ם�כבנ;� ה?�ס םינ.ו!ס יג� ת� ססיע תויו;iל ווב!(! לא{ םס.ליוi סיןל� (i � ל!( 1 ס.עךז ל?גן
 יפיו דיעי רנעי חדינמו הנדימ הח!!ק\מי החפשמ רוד( רוז לכב םשישן םריבזב חלאה םימוחו )חכ( :ח��ן
 ס :םטיוס ףןסי אי םרכ" םזי'ח'ח וףתמ ן:רגעי אי חלאה םרייפה

 א ודענו טי דף נילחמ תכטמ ףבב יומתל ) 3
 שיאמ ;רמוא הדוהי יבר .חלוכ :רמוא ריאס ינר ויתביח דיי הב צאייי חליגמה תא םדא ארוס ןכיהמו ... הנשמ
 .הלאה סירגרח רחאמ :רמוא סייי יבר .דייהל

 א רקפרתסא ) 4
 תגמז םמה םי�גנ )ב( :ח�די 9 חזזגוי םריזןוץו ע.ן: W ש�נ ן?גן ן '1 ה g QדפiJ t שור )P'1 ו:ז tj א,ה שוךו.נץכוtז ,�י� יו:ו� 1 )א(
 יד'�!( l ידייז ל?ל חכנ�נ;ו חיז!( וכלמל שושל נתשב ג)( :הרינח (ש�שב רנצא ותן:נלמ אכו(!: לע שורישחא ן:לפוח
 ותלןד� תד.tזכ;!� ר ?i � ת�ן יתטלגו דו qJ: רוןע ת� ותארוt� )ד( :ןי�{!ל תונדיpוס יו�ר .םינ;וז;נך�וt דיו;ו� סר� ליס
 :םוי תt:וn;ו םי�ומ'!י םיו:ך סינ;ו?

 . ג רקפ רתסא 5)
 לב ל מ ןאס(נ תא םשיו ן:הא (&1 ניו יגנאה אתדפוה ב מה תא רוששוחא, פוה זלנ ה אה סירבזיח רחא )א(

 י� ?117 ן: לז�ס ו ה��'ן� יק ז�כול םייגי 13 �כ;ון מ.עיךב ן וt רש?ג� דfןtז לן�וt די�.ע ל?ן ב}{ :ותא ךשא םירו\\ה
 )ן( :ןדל�ס ת 1 � (7 ת� ו�וע חי:זtז .ע�ןמ '.(!"ך Q ל ןל�ס רש.עב '�tז לi'�כi ןז�ון �רנ;ואף )ג( :ה 1 כנגוש! לאו דvנ;? אל
1 � i) י i> �לאו םוינ סוי ייל� םןן;ו �r.ז עיtל t ל ,די!{ םסtו;וי l י 1 �ד ,דנ;זו.ג�ס תוארל Q ךך�' �, iססל רי�ך tj �א�ה ר 
 ? ון�ל י� .i ךנr� ד! jןקרלל יי�.vי.ב ז�! 1 )ו( :הו;וס זמס א.ל,,! 1 יל חגד:גגי !V נ;וו: וY.ב "ןן� זי� י 'i- ןנוס א!ךן )ה( :דיןח�

i:I �ךך{ז מ.ע ת� ול �רי?' }�� v. ש tל ןו;ויtםויןה� ל� ת� דין;ו�ו tj 1 ר 9 םע שודי:קוס� תןכלר;ו ל�� י'ז �: ) r ( שדחב 
 דשחמ, םללי םי tp ןמח ינפל דליגת או:ח רןפ ל9יח שורישחא לכש רהש?ג םיתש חנשב N 'ב דשח איה (ןשארה

 ןדפ 9 ' י!@נ;ו דכי� ם?ג ונקר! שור'ץגס� .Pד e ל ן 9 יt י Q א t י ) n ( ס :דדא רשח א�ה רס<ג םזנש שדחל
� (7 חינש םסיסדו ;כנמלר;ו תונדינ;ו לכ� סינ;ז?נס ןי�  :ססי�יtל חןש ןיtז ףל�לי םעqת ם�י� יל,ס ו.זין ת$!ו ס!( ל

 י!�� ל� אי�יtל ה�אל i1' יt סי'( די� ל?ג ולק�tז ף 9 � '�כi םז�ל� חןי'?( l םן.ב�ל כנב�! ביט לןד"ס pל ס� )ס(
tI �ז� ומס? ן-זג�ף וי� על(;! ות:ץ�ט ת� ןדל�ס ר� 1 )'( :דל tזס אכנן�וt�א· 1 )אי( :סדי��ס רדצ י Q זל�ם ר ?tי Q ן 
 וג םו( רש?ג השילשב (ישארה שדחב ו:ל en ירפס ו:אוק t ' ב)י( :;יגי.ע� נוט iI וגנ תו!(ס\ל ם�סן ן)ז וrתג ף��ס

 חנ מ םסש ל הנ ן הב מ ל ד תוחפ, אי, ל I יב 9 ר Td' חא ל מי ח�צ ר אלבכ ג ב t י
�  דיב םריספ חו כי גי :. . ח תבטב םזזתנו ו-rבבנ שרישחא. פוה משב ונישלב ם ו מ י lיiבתננ הניימ

יוהיח ל<ב חא דבא ו: גרהל רימזהל לדוח תונדיס לע א םירצה  השולשב דחא םוי!: םשיכי ףט ןקז דעו וענמ םד
 ל?ל ין.ל� חוףנ;ו' ח�דינ;ו ל�� דת זכנ� iJ ל כננ i>iJ ז�1ןו;נ fl )די( :זובל םלשלן ודא חדש m ה וש?ג םינש שדחל רש?ג
 ןמחנ J לכבהו ה 3'1 ה שז{שב הנבננ תזחי [3 פוה רבדב סיפן M �אצי סיצדח )וט( :חJיf מייל סדיו:נ� תוי�ל םינ;ז?נס

 פ :כהוננ (שוש ריעהו תותשל ,בשי
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 ד רקפ רתסא ) 6

 ח��ז סוי� � ר1ן� םין.עוי לרנ1'יt תונזינ;r ם!נו זדל 'l' ס ף�ע ל� )אי( : י�תינ; ל� �ח\$:ו;r. 1 ןכנסל י�?י� ר 9 את 1 )י(
Wt$ 1 ר�כזט ל� לד�ס ל� אוב! רJ ��תין,זי lj �אל ר ! i'Z ז אןttסל ותד תוI;ד�ל תין Q �ת� ןדלקוס ול ט�וי יקו 

 פ :רכנ?י� רי.+י ת� ?ו;ךןנ;ל �יי�!ר )בי( :םוי םקויולJז הז ז:יל 9 ס לזז איבל ' JJ אר. ?j כ לא '� $t { ח?סו נס f ס טי�וש
 שרחה םא יכ די :םזי,"יה לגמ, פוה רiיג לט 19 הל, פנב ינו ת לא רתסא לא בשיהל יכרדמ רםא�י גי
 תאזכ תעל םא נעוי זמ, ןדבן:(א T בא תיב' תאו רחא םוקפובו םדי'. ודמ?<י ה זגהו חח תא�ה תענ שיירחת

 �ם�צי ןש�שב םיאצמנה םA"יה t ה לכ תא וסבכ ךל )סז( :תזי 9 לא ב�סל ר U ?יtז ר Q אתן )ןט( :תדכלמל תעגה
 m כ לא רשא ץלפיה לא אובא J נג� P םןצא יתר?<נן ינא םג םווי הליל םימי תלשש �ו-rשת לאו �לכאת לאי ילע

 ס :רו.:נ?יtז ויי\ל הי:נ�� י W � לכ� �!נ! 1 יד?ךו;ו רב� 1! )זי( :יחrבא יתדבא רשאכו

 n רקפדתאס 7)
 ל.ע בשוי זיל�סך ןל� iJ תי� ח,נ תינ,rיכ 11J! ןדל�ס תי� יצזiJ t ז b זנט l תזכל(ו יכנ ?t 1ז ש�לו;ז. l שייל!ןה םובבי יחי( )א(
:p אןז Q תיג� ותןכל iJ 7iב( :תייס חו::נ� ח�נ ת�נלנ( � i) ' :;>תווא iJ ו תזז �לכ;;וjוע ה�למס ךרנ?יtnז�נ ר�ס� ןtוס ה 
 ס :טי 1;: ך W כi שאר; ע�ו:נ l ר� 9 � נד ?j ו:נו דו�� ך�� בסזס סי�ךש ת lj ייt?י $t ל זדל� iJ 1ןסו� 1 ןןוי.ע�

 ו רקפדתאס ) 9
 )ג( :לזד�ס יג�ל םי�ן ?i � יי�ף םן,זי! iJ 1' �ד תלנרזי;ס רסQ תtז אי�סל רו;א· l ל3נזה תנ'ז הדדנ א�הה הלילב )א(
 לזד�; י? כנ�ל ןש ?i � ו W � ף�ס יר.נ;ו�ג;ו זל�ס 9יףןז ינקר שדכב! א� (J �� ל!נ י�זזו; די�ס ר W � בי'ת? אגpז!!

 ופו.ע ה 1p !(� או ןיכנך 't' נ;ו לו (Q1 רי.�� ןרנ;וא tl הז ל!נ יכיך�ל הלןז�, ר ?i � ה�?נ� ה Q וז QiJ וו;א·{ )ג( :שורי.קרס�
 ץעה לע יתרמ תא תולתל לן;מל רנואל הגיציחת pp מ תינ רחצל אג ןמהו רצחג: ימ לן;גוה רסא.י )י( :ר�ן

 ול ר Q א t1 ןו;ס איב! 1 )ן( :אוב! ןל� iJ 'ו;א.( ר�ס� זגוע ( (Ii;;1 ה�ס ויל� זדל Q ס רי.�� ןר ?J א� l )ה( :ול ןיכח וtצא
JpiJ ןל Q תו�ל ה :g. �שי 't't$ ל�ס י 'lf י� ץפנו i? וך t} ץ�י:י! יב;ול ובל; (ו;ס יו;א tתוזנסל זיל�ו � i? ז( :י��ב;ו ררנוי ר( 

l ·ל� ןנ;וו:; יו;א tו Q 'Jשי� ל � 't' 9 יiJ ל 'lf ץ�ס �' i? ש�בל ןאי�! )ח( :וי Q ת,כל � W ונ שגל ר t1 וiI ס�סן ןדל t$ ן רש� 
, תןכלנו רונ� זו:;s� ר l � W יל�ס ייל,\  ןשי�להן םינ;וו;זד�וt לזי Q ס יר.זן,ז של� ז! לע סוסמן ויtזב�ס ןות�ך )ט( :ושאר
 לזד� iJ ר'ז $t שי�ל ה� l! n( �� יזג�ל ןאך ?i ן ייסע בו n ך� ס�"ס י.גל �ה��רסך וד ?i י� ץ�ס ל1�ס ו W � ש�ס ת�
 בשו�ה יי�ה'ה r:יכירמל ןכ הש?<, תרנד רשאכ וססת תאו ש�בלה תא חק רהמ ןמהל ן;לפוה רמא�י )י( :ור ?i י� ץ�ס

 יחג(יך! l ינת Q תזז ש.(ל! 1 סישמ תזזן שיבץ iJ ת� ן�יt חק! l )אי( :תרנד רש t3 לכמ דבד לפת לא ףל P ח רעשנ
 ףנןח ןמחנ לן:פוה רעש לא ירזבמ נש'ן )בי( :וי p י� ץ�ס לןד�ס ר'ז� שי�ל ה� l( � ה?� וי� Q ל אך ?i ף ךיוגס בוחו!;:

t3 ס ר�ןז� )גי( :שרא ן'פחו לאב תוינ לtא ל�לן ותש� ןש!ל ןכ Q �ו ןיjל� ת t$ י'.ץ i2 ןחר tl ול ןרנ;וא tש !1 ן וינ;?י 
 םלרבדמ םדוע )יי( :ן��� לו 9. ו:r לופג ונ). ול ל�ןת או ןיג�ל ל��ל כגווד:זס י'זא י rn � םףןה� (i עך!נ;ו ם� ותJז�

 :רתסא התשע רשא השתמה לא ןמה תא אינחל ןלה; t ן ן:עיגה לודניה סיידכזן ומע

 ז וpפ רתאסי ) 10

כ;ו ו!!ס ה (J �כו t י? W ס םו t � םג רjנ ?1 �ל לן:�� ר�א. l )ג( :הגלפוה ךתסא םע תותיול ןנוהו ץלנוה אב.ן )א(  ה
 ם� ך�את l הק:לilומ ך n9 � זעו.:נן ג)( :ש <t רנן ת�כלilו iJ 'ז:יt ךלl ןדס1זזlrכ הכ;ון יל ורנ�ו:ני ה�ל" iJ ויtיiי� � u ל�'י
Q �זן יל�ס י;גי.ע� וס יו:נאt9 ס לע ם 'Jבוט ל r:קרי 9 � יל ןננ�ו ;;t ��ך יר:נל�Iiיי »rו י�� �נו��( 'נ). )ז( :יר:נ�ן P Iiיי 
?tל דינ;ו�י Q ול� גורj�זו ךtץך םף�י:נל ן:יf?�יסס ן:ךנ�ג;וכ תיחflr:יד ;jןי� 'ו Lח( ס :ןדל�ס ק!ג, השג ו�ו( jl ו�א 
 רת 9 א רמאתי }ן{ :ן i1 תו�ל וגל ואלנ;ו ר'� איה ה! י�ן הז mא ינ;ו ה�לilוס י U יiיזזו רווא� שיךי.כhץtז לןנוכו

 ת�� ל� ן!? (i ה J'\. קר�נ;ו ות Q כו;' ם p לד {J סן )ז( :חכלפהו ,לניה ינפלמ תענב ןםהי חזה ערה ןמה בויאו רצ שיא
 ב� יל�סן )ח( :לוי� iJ ת� Q ה.עןס ייל� הכנל� 'נ). התt י� ה�ל� 1J רjנ?י� 'p וש�ג ל <l שק J;: ל דנו,\ ןiיו;;ו ןכני�ס
 ה�ל"ס ת� שי<;.ונל םגוt ןדל� iJ י{וא· l ו;;יל.ע רו:ן.ןו� י t'tt' ה'ל;!ס ל?ג ל�נ ן Q ו;;ו ו!!ס הו1t;ינ;ו תיב ל t:,t ןי:ני.ו:נ iJ ת��ן,ז
 ינפל םיטיישה ןס דחא הנוגרמ רמא·ר )טו ס :ןפס ן�וt יג Q ן לQ "1 כi י�� א�! ר�ןס ת?« ינ;זע
n ץעה הנה םג ל3גו tj ל ןםה חשע רש p ימס וזגנ (םה תבינ דמע לו>פוה לע בוט רבז ושא יתנvSרמא�י ספוא ם 

 פ :הככש לו:פיה תמס( ידכימל r כמ רשא ץעה לע J מה תא ,לת t ו )יו :וילע ןהלת ן:לפוה
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 ח רקפ רתאס ) 1 י
 ני 3 פולת ינפל בא יכןז� םודייהה ררצ ןמח תני תא הלנמה רתטאל שורושחא m ת (תג א�הה ם� )א(
 יכרדמ תא רתטא םשתן יוזנמל fUA 'י ןמתמ ריב�ה רשא ו A �.גט תא p מה רtסר )ב( :וrל איה תס תרסא הדיגה

 פ :(מה תיג על
 תt_זן י��יt 1 ו;ויt תןy ת� ר�?נ (i ל ול .P ו:u;נס l ;P.tI1 יילגר יQ-גל לפז;l :r ןל� iJ יג�ל רבן� l רכנןז� ף V יוינ l )ג(

QQ ןשt A ז וtד( :סףןה!ס לע בסכו י'ז( l ·טוזי i) �1טו;:וש ת� יו:נןז�ל ל i)1'iJ ב l � i? יז"� םJנן רjיג 9 ל זם?נ i) �לזי: 
 ת $l בשי {i ל �! ןי�?ף� �� חבוטו לוז (1#i גי�ל ר�ן iJ ר?ש'ו ןי� Q. ל ןס יז:נא�� ם�ך בוט לrד� (i לע ם� 'אQיי 1 )ה(

iת��גימ סף�?,כ tס 1 � ןו;ויI'!ז י���ז.ו אננדי,tזר iו.:נבי ttסדין!הס ת� ד.גל � 't' תנודיקו ל?� ר iח?�י� י� )ן( :לו 9 כ 
 רtזא t ן )ז( ט :יו;נלf"ימ זזtןז.t� יתי�ןו ל�וא ח��י�ר ',ע ת� או!;ז� רז 1$ ה!(ן� יתי�ן ול�א

 חלנץ ר(ן� לע ן,גץיt לע ן� ןתאי ד t 13זןזד כr:uי� ו;וןיt תי� (m.i ןןיה!ס 'ו;ןךו;ולן ה?ל l}iJ רכנןז$!ל שר 1 �גז� ל;גוס
� זיל�וt תע�ש� ן:מי:נךןן �לו7iס סשג;: ס�יג� ב\שכi םדי�ה!כi על �ז;נב� סכנ�ד )ח( :םזי�ה�� יד?  ביי?� י t 'V:ז wב י
חיאה תעב לד:נוה ריפס ןןא i'M )ט( :ב�ל זיt_ז ן:יל�כi ת(:(�(\� סיתג;זנו לןד� (i םשג;:  חזת אןה שrיWלה צרtדש 

 תונדימה וישו תוח!הן םלנפירשאnה לאי םחז�ח לא ירזכמ ה,צ ' f' א לכע tפתבי ופ םירשעל השולשג ןייס
 םבנת( םתי !i1 ה לאנ וI1'נלג מעי סענ ן:י;בתככ הגיי{ו' הנייגו הנדיגו האמ' םךושךJ yצבע שפו דעו �ירIמ רשא
 ש?ךס י�ר םו�"� ס�ןיt � םף� חך!נץל לז�ס תע�ןו� םתו;ז! 1 שר t' 1זס לןד�כi םש� בתו.ץ )י( :םגושלכי

 ידמשהל םש P כ לע דמzנלן להקהל ריעי ייע לכג רשא םיי�ה·ל Q; פות ותנ רשא )אי( :םי,�ןיt יג� םי�ן�קרוt�ס

י לב תא נדלא� גרחלנ ע לח  לף� (i תונדי«;ו ל�� $«;דד םו� )בי( :זובל ם1ןלל� םשיגו ףט תסא םייחצ הגדימו ם
 '�ל 8 ח�דינ;וי חגדייזו ל�{ב תד � tt ל �יt �,� ג)י( :ןר$ז שהן א�ה �ז םיג� דשחל רנן!( ה�ו;ץל� שוךז�סtז

 �אצי סיתת f' חאה כשדה ירכב םרציה ד)י( :סוtיג� k � ס.ק�ו:;ל ה!כו סויל םיןיו:נ� סדיןה�ס תויו;iלן סי 'l)l י.i �ל
 פ : 3r mייד שב נהנת תדהי פה רבדנ D י ח \ םילהמב

 וסש ר חי ראי� l! , ךכחי ח ודג בהז תיט ן רןחו ת כת ת�כלם ש\בל t,; • פוח ינפ ם אצי יכרדמ� )ןט(
 םוסכו ךיעיי לכבו י mרו ח דימ ןב )יז( :ר ?i ף 9'פrו הכינ;וןW דחוא הננ�יt םףוח�ל )זט( :ה n משי הלחצ

 דחפ לפנ ינ םדיעיתמ ץראח יפעבו סיגדי בוט םווי im'f בו םדיוהלי ןוושש חחבוש עי \i ס ותרי ק;נוח רבז ישא
 :סהי!(ל םחזןן;ח

 נ ייםע גי דף הלפני סכתמ ליבנ יימלת ) 12
 ןיא :שיקל שוי רמדא .חכמל האיפר ואה יירב וןחקה ואבש רחא :אבר ךםא ןרחא יאמ ,הלאה םריבדה רחא
דקה  לארשיל יאפרכ ')ז שעוה( רנאמ V .הליתח האיפר םהל וראב p םא אלא לאדשי תא הכמ אוה וןיכ וש

( רמאנש .האופר םהל ארןב דכ רחאי ןתוא הכמ .וכ וניא םלועה תימוא לבא· םויפא ווע הגלת  )טי ןהשעיי
 ףסובלי .ידבל כירדמב הלתחיב נאר ואם חבל יכרדמב די חללש ןינעיב זבוי .אופרו ףבנ םדיצמ תא 'ה ףגני

דירהיה לבב ףוסבלי .ןגבר • וגמי ,יכרדמ םעב  חמש רדא שרחב רופ לפנש ןויכ :אנת ,לרוגח איח דיפ ליפה .ם
 .דלרנ דואב העבנזבו תמ ראדב השבשבע ותוי התי אלו .חנוס ןב תמש חריב רןפ יל לפנ :רמא ,חולדנ החמש

 בל פרק םףת )ינ
 יג� \דרי{!כז� ס?וג וןי m nיסנ )ח( :לוד חאנ;וךי יז=ג .p ז ן;�ן! ייי� ל�ש רדוי רוד תונש �בינ םלוע תימי כרז )ז(

 :ותלסג ל�ס בק?(! ופ!ו P1 ק� קלס י� )ס( :ל !t ךוץ? יג t ר�<זנ;rל סינ;r!ו תי� ב�! םדזז

 ב ודעמ לסק דף ווליח סבתמ לינכ דדמלת ) 14
בד( ? ןינמ חייתה ןמ רתטא .ץעה ומח )יג תשיארב( ו ןינמ הריתוז nז ןמה  יכרדמ .ריתטא רתסה יכנאי )אי םיר
ד ו יזנמ הרותה ומ  א.דני ראסי :זניכותתמן ,וירד ומ ')ל תימשי( ביתכ

 �ל רקפ םףנז ) 15
 ח�� א� א�ה ך'ז$ז ןץ� (i כרג יכiיtז ריגי� iqI ן וחה םזv.t ס .P ן יז:� ם!ו ב�ש ;� (i ה'זמ ל${ ק 1 ק� י Q אף )זט(
� i? ונך n>1 �ך יגtנ וב ,�� הדסו )זי( :ות� יו:נ� ר1ן� יו:נףו; תזז י�י t ו םיו;נ�?מי א�הס םוi,כגזv.ינ� יןז:ז P. םס  ח�י.iן 
( :ה�� (i ותדעיt י��א� �ך� י (i י� ךי� � יגל ג1לא אtכהכi םו� רמזזו תרי� תוגד תודע �ח��?י� לנ�ל  )חי
יל'הא לא הנפ ינב הסע יפיא הבעה נבל על אןהה םו'ג ינפ ריתסא רתסה יכנאו  :םיראח ס

 גי רקפ תימיו רכנב"ן ) 16
יצמ תאיציל רכז תיבר תיצס ןהב אציכי לכ וכי ...• יןנעי ןינ תיפטזטלן )ןט(  תירידה לכב ינל תילהל לגהי .םר

 דחא זימ הזןזמ הגיקה כי .םיהאלה תתמא כחישהל יפוגל הפ וןחתפ היהי אלו ,וחכתשי אלש םיפתןכמ תיעד
 לכנ ןימאהו ,האוגנב םנר .ןתגחנזהי ארונה דייבתבין םולעה חmוב זחוה רכב נהינעב ןייכתבן ןתחפב העבקו
 ורבכי m רחיל תידבע יתיאמ ינאיציהש .ינירצ שיוע לע דאמ לחג ארובה דסחש חדיהש רבלכו ,הרותח תינפ

יפחה םהיתובא תוכזל לוגד  :ומסו תאריב םצ
וש הךןמכבח הלק חיצמב ריהז ייח )א'נז ב"פ תןבא( ירמא כךיפלו  םדא העש לכב(:/ו ,דאמ תרביבחן תידומח ולנ
יציה תנייכ אחיי ,ובדאב איהש יליא ודהני ינהיאלב וימאנש תןצמה כל תנורכן ,ייהלאל זהב הודמ  ונל ויאש ,הר
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 תניינו ,ןארבש ןיהלאל הרדיר םדאה דעיש דבלמ םינותחתב ץפח ןוליע לא ןיאו ,הנרשארה הריציב רחא םעט
יננה יתב תנווכו תולפתב לוקה תוממרר  וודיו ןצבקתי םןקמ םדא ינבל היהשי יהז ; Q יברת תלפת תרכזו תוס
 תינעת ימלשררי( לז" ,דמאש המב םתנויכ ןזי ,ןבחנא יותיריכ וינפל חמאי, הז ומרספלו םאיצמהו סארבש לאל
זב םחילא לא ןארקיו )א"ת ב"פ  יעי( השיבל חצב אפיצח ,ליק הכריצ הלפתש דמל התא ןאכמ ,)ח ג הני( הקח
 :)ףצח וןע ךירע
ינה (מו סריפמה סילודנה םס סבה םסיבכ הדימ םדא םימ  m ןתכ קלח םאדל (יאש ,הלכ תרדתח דיטי ,םהש םךזת

 ,דיחיב ויב סיבוב (ינ ,םלוע לש ןגחנמו עבט םחב (יא םסינ סלכש ינלרקמו ןנירבד לככ (ימאנש דע וניבר תשמ
 וכב יתרכזה רשאכ (ןילע תרזנב לכה i ישנע ינתייכי סהילע ריבעי סרא ,ורכש ונחיצלי תרצמח השעל םא אלא

 תיכרנה וינעב חריתה ודיעיכ אבי ושאכ סינרה ןינעב םלותטנה םסינה ומסרפתיו .)ב ר ליעלר ,א זי תישאוב(
 לע ררמאי ת,אזה רץאל תכב יה תשע המ לע םיוגה לכ ןרמאי )כד גכ טכ םייבד( ברתכת ובואש ימכ ,תוללקהו
 וארו םילקב רמאו .םשנועב יה תאס איהש תימואה לנל רבדה םרספתשו .םתרבא תילא יה תיינ תא ןבזע רשא

 :)אי וכ ארקיי( םשת תרזעב חז שרפא דיען .ןממ יראיו ךעלי ראקנ יה םש יב ץראה ימע לב

 יד רק a תימסו ) 17
 ת� ם (J יc:גך ' Wt:t יו;: םויס ם�ל n וז?נ! ריזtז קןק� תוrנש? ת $t ןאד� ןב,!ו;נס ,אךיו:נ יזז ם�יt ל $t ה t'b ר Q א. l )גי(

 פ :(ישריחת מכנאו םכל םחלי קנקי )די( :םולע ד (1 דיע םי:נ k ךל זפו.;זי h לא םויס ם 1! �נ;ו
 ל?ג ן;� תtז ה W �� 'Q � ת 1$ םר,ס הז;נזזו )זט( :�pעין לאנשי יגפ לא רפי ילא קעצת המ השמ לא קיקי רמא.ן )וט(

i) !ם '� i? ג� ואב!ן �ה?ג  :הקו�!� ם! (i ןדות� ל�ן�? י

 ב יןעם צז ףי ןךףחנס תסכמ יבבל יימתל ) 18
יוע לארשי םא :רמיא רעזילא ינו ,יאנתכ  (יא םא :עשוהי יבר היל רמא .וילאגנ ןיא ןאל םאי ,וילאגב הנושת וש

 ןושרע לראשי, ,ןמהכ תישק ייתיוגזש לומ ןחל דימעמ אןה וןרב שירקה ,אלא ו (ילאננ ןיא הנישת (ישןע
 .טבומל חזזחמר הבושת

 כח רקפ םיינד ) 19

 ן:ירחא םילשמנה ל� P בנזין נm תק י!ן tj )חי( :םריצממ םנתאצג: תזיגנ קל�זנ לי ה�ץ ר'ז� תזז רוכז )זי(
 פ :�קר 1:1 לא ם?"iןיt ת OO ג;ו ק.לtוזנ ר�! ת� הו;rנ;וו:i'l r נזוץךל חליtג לן ןכננ i'ti ל 1j ק 1 ק! ר t Wז ץן�� בי�קזנ;ז i' י�! k ל�ג;ו i' ל ;יסי� ק 1 ק� יס(ס� הכi?ו )טי( :םיiזלא ארי איר עגיי ףיע הן'[אי

 יח סוקפ הב רקפ םיינד וזרי ) 20
ש )חי(  ריק ןושל רחא רגד .רוכז בכשמב ואמטמ היהסו ,האמיטי ריק ןישל רחא רבד .הר p מ ןןשל- רךדב וןק רא

mםריחאל םוקמ תארהו ליחתהו הז אבי םכב םחלהל סיארי תרמואה לכ ייחש .ןתחיתרמ רךישפתן ךננצ ,םר. 
 ,תרכנש יפ לע ףא .הכותל ודין ץפק דחא לעילב ןב אב ,חכותג דריל הלרכי הריב לכ ןישא תחתור טיבמאל לפימ

 :סירחא ינפב התוא חרקח

 בר רקפ ותבמ 21)
 :דכא דיע ותייחא( קלמע סיוג תישאר רי.זא. l ו'�נ:ו און� l קל 9 ?נ ת $I אך 1! )ב(

 א ייעם אי דף הנשה שחו תכסמ בבלי דןמלת 22)
י ודייתע וסינב ,ןלאגנ סןינב ...  .לאגל

ה ) 23  יבק קרפ םלית
 �ן?יא� ז $l חת �ננול1!\� �גן 9 קוח<צ אלנוי זא )ב( :םינ;ולח� ןגי!ס וי� ת�נץ' ת $t קןק� בוש� תו?ןללIi (i ,נץ' )א(

ח�� ם� תוש?{ל קןק� לדי�ו:; ם?זגב  �נכני.ו,:� ת� קןק� ה��ש )ד( :םיו:זן;,וק\' יני�ס ,נ�ןנ תו�ל ק 1 ק� לןי�ו:; ג)( :
 אסכ ח�רו; אוב� אג וע!ס � W 9אב הכ;� זדל! וןלס )ו( :ןרצ ?i � ח�ך� ה�נ;וד� םחני (ti )ח( :��� סיקי���
 :ריי:נכtל�

 לא רקפ נולימ 24)
 :ןורחא מולל חקשתו ז'iש�בל רדהנ זן( )הכ(

 זי רקפ תשוארב ) 25
 י 1:1 כנו סגו lיTכנ k יז;ז?זבז )זט( :וrנ;ו� חדקו 'כi ויוז 1יf J;:1 i.ץ ת� אד ?i ו:נ אי ף�ש� רי� םסד�זז ל 1$ םיו:;י� ר�א�{ )ןט(

 ןבלה ופלג רםא�ן קחצ'( ןיבי לע םתרנא ל.יי )זי( :ויו;'i! ה��נ:;ו םי�ע י�לן;נ ם!גול הכנ� v ן v יt;נ?ןב� ןג ךל ה!�נ;ו
 :דלת הגסו םעיזת תבה חרש םאי דל,י חנש חאמ
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