
 
 ורהטת 'ה ינפל
 רלדא ןרהא ר"ד ברה

 
  ח קרפ אמוי תכסמ הנשמ .1
 רפכמ םירופכה םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש תוריבע רפכמ םירופכה םוי םוקמל םדא ןיבש תוריבע
 ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ )ז"ט ארקיו( הירזע ןב רזעלא יבר שרד וז תא ורבח הצריש דע
 רפכמ םירופכה םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש תוריבע רפכמ םירופכה םוי םוקמל םדא ןיבש תוריבע
 םכתא רהטמ ימ ןירהטימ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא אביקע יבר רמא ורבח תא הצריש דע
 )ד"י הימרי( רמואו םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו )ו"ל לאקזחי( רמאנש םימשבש םכיבא
 :לארשי תא רהטמ אוה ךורב שודקה ףא םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ 'ה לארשי הוקמ
 
  א הכלה א קרפ הבושת תוכלה ם"במר .2
 ןהל רפכתמ ןיא ןנודז לע וא ןתגגש לע ןהיתונברק ןיאיבמש תעב תומשאו תואטח ילעב ןכו
 יבייוחמ לכ ןכו ,הילע אטח רשא הדותהו רמאנש םירבד יודיו ודותיו ,הבושת ושעיש דע םנברקב
 ,ודותיו הבושת ושעיש דע ןתייקלב וא ןתתימב ןהל רפכתמ ןיא תוקלמ יבייוחמו ןיד תיב תותימ
 הדותיש דע רפכתמ וניא ול בייח אוהש המ ול םלישש יפ לע ףא ונוממ קיזמהו וריבחב לבוחה ןכו
 .םדאה תואטח לכמ רמאנש םלועל הזכ תושעלמ בושיו
 
  ג הכלה א קרפ הבושת תוכלה ם"במר .3
 לע תרפכמ הבושתה ,הבושת אלא םש ןיא הרפכ חבזמ ונל ןיאו םייק שדקמה תיב ןיאש הזה ןמזב
 רמאנש ועשרמ רבד םוש ול ןיריכזמ ןיא הנורחאב הבושת השעו וימי לכ עשר וליפא ,תוריבעה לכ
 יכ רמאנש םיבשל רפכמ םירופכה םוי לש ומצעו ,ועשרמ ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשר
 .םכילע רפכי הזה םויב
  
  זט קרפ ארקיו .4
 לָּכ תֶאְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֹנֹוֲע לָּכ תֶא ויָלָע הָּדַוְתִהְו יַחַה ריִעָּׂשַה ׁשאֹר לַע ויָדָי יֵּתְׁש תֶא ןֹרֲהַא Jַמָסְו )אכ(
 :הָרָּבְדִּמַה יִּתִע ׁשיִא דַיְּב חַּלִׁשְו ריִעָּׂשַה ׁשאֹר לַע םָתֹא ןַתָנְו םָתאֹּטַח לָכְל םֶהיֵעְׁשִּפ
 :ּורָהְטִּת 'ה יֵנְפִל םֶכיֵתאֹּטַח לֹּכִמ םֶכְתֶא רֵהַטְל םֶכיֵלֲע רֵּפַכְי הֶּזַה םֹוּיַב יִּכ )ל(
 
 חצ קרפ םילהת .5
 :'ה Jֶלֶּמַה יֵנְפִל ּועיִרָה רָפֹוׁש לֹוקְו תֹורְצֹצֲחַּב )ו(
 
  ה"מ/ א רוט הנ ףד ה קרפ הכוס תכסמ ימלשורי דומלת .6
 שדוקה חור וילע תרשו הבאוש תיב תחמשל סנכנו היה םילגר ילועמ יתימא ןב הנוי :הנוי יבר רמא
 חור וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו אמעט המ חמש בל לע אלא הרוש שדוקה חור ןיאש ךדמלל
 םיקלא
 
  ז הכלה ב קרפ הבושת תוכלה ם"במר .7
 םיבייח ךכיפל ,לארשיל החילסו הליחמ ץק אוהו םיברלו דיחיל לכל הבושת ןמז אוה םירופכה םוי
 םירופכה םויב תודותהלו הבושת תושעל לכה
 
  ד הכלה ג קרפ הבושת תוכלה ם"במר .8
 ויצח םלועה לכ ןכו ,בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ הלוכ הנשה לכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ ךכיפל
 ול םרגו הבוח ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה דחא אטח אטח ,בייח ויצחו יאכז
 םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע ,התחשה
 קוסעלו םיבוט םישעמבו הקדצב תוברהל לארשי תיב לכ וגהנ הז ןינע ינפמו...הלצהו העושת
 ולא םימי הרשעב הלילב םוקל םלוכ וגהנו ,הנשה לכמ רתי םירופכה םוי דעו הנשה שארמ תוצמב
 .םויה רואיש דע ןישוביכבו םינונחת ירבדב תויסנכ יתבב ללפתהלו
 
  י קרפ םירבד .9
 :דַחֹׁש חַּקִי אgְו םיִנָפ אָּׂשִי אg רֶׁשֲא.....םֶכיֵהgֱא 'ה יִּכ )זי(
 דחשב ויתוצממ הוצמ ונממ חקי אל הריבע רובעיש רומג דיסח וליפאש ,דחשב ושריפו :]ן"במר[
   :ויתובוט לככ ול לומגיו ויאטח לע והשינעי לבא ,ול רפכל
 
 
 

  ז קרפ הבושת תוכלה ם"במר .10



 וינפב ןתוא ןיפרוטו תוצמ השועו ....לארשי יהלא 'המ לדבומ הז היה שמא
 
  ד קרפ תישארב .11 
 :ויָנָּפ ּולְּפִּיַו דֹאְמ ןִיַקְל רַחִּיַו הָעָׁש אg ֹותָחְנִמ לֶאְו ןִיַק לֶאְו )ה( 
 

 הנשה שאר רדס )סנפרה( ןואג םרמע בר רדס .12
 .ץרא יעשר לכ ךילא תונפהל ךמשב וארקי רשב ינב לכו י-דש תוכלמב םלוע ןקתל
 

 א דומע זכ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .13
 ייבא .רשכ :רמא אבר ,לוספ :רמא ייבא ,סיעכהל .לוספ לכה ירבד - ןובאיתל תוליבנ לכוא רמומ
 .ןניעב סמחד עשר ,רשכ :רמא אברו .דע עשר תשת לא רמא אנמחרו ,עשר היל הוהד ,לוספ :רמא
 

 א דומע זכ ףד ןירדהנס תכסמ י"שר .14
 דמועה יחל ,אכה םמוז דע ,)ב ,אכ אעיצמ אבב( תואיצמ ולאב תעדמ אלש שואי - ם"גק ל"עי

 )א ,אנ ןישודק( שדקמ שיאהב האיבל ורסמנ אלש ןישודיק ,)א ,וט( ןיבוריעד אמק קרפב ויליאמ
 .ןמקל סיעכהל תולבנ לכוא רמומ ,)א ,דל ןיטיג( טג חלושהב ןיטיגב תעד יוליג
 

 זט קרפ ארקיו .15
 :הָלֹעְל לִיַאְו תאָּטַחְל רָקָּב ןֶּב רַפְּב ׁשֶדֹּקַה לֶא ןֹרֲהַא אֹבָי תאֹזְּב )ג(
 

 בכ קרפ תישארב .16
 לִיַאָה תֶא חַּקִּיַו םָהָרְבַא Jֶלֵּיַו ויָנְרַקְּב Jַבְּסַּב זַחֱאֶנ רַחַא לִיַא הֵּנִהְו אְרַּיַו ויָניֵע תֶא םָהָרְבַא אָּׂשִּיַו )גי(
 :ֹונְּב תַחַּת הָלֹעְל ּוהֵלֲעַּיַו
 

 ב דומע זכ ףד אמק אבב תכסמ ח"רגה ישודיח .17
 בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא ןידב
 רחא ןוממב םיכלוה ןיא אה ןוממב םינייד בור ינהמ ךיא ושקה )ל"מק ה"ד( 'סותב הנהד הארנו
 .וניאש ימכ והדיד טועימ בישחד םיניידד אבור ינאשד וצריתו בורה
 ידימב )ב ,קפסה תא עירכמו ררבמ אוהש )א ,ינווג ירת אכיא אבורב הנהד הארנ םהירבד רואיבו
 אבורב ליטבד חלב חל תבורעתב ןכו ולוככ ובור ל"ייקד םינמיס תטיחשב ןוגכ ,קפס ללכ ךייש אלד
 טועימ אכה אכיאד ןל אטישפ ןכו םינמיס טועימ וכתחנ אלד ןל אטישפד ללכ קפס וניאד בג לע ףא
 אכיא ירה כ"או ,אלוככ אבור ךהב ןנירמא כ"עו...הזכ בורל רוקמ וניצמ ןכיה הומת הרואכלו .רוסיא
 טועימהו הלוככ אבור בישחד ,ןירדהנסב אבור ינהמד ךהמ ןידימל וניצמנו ,ןירדהנסה ןינמ לכ רבכ
 .בורהכ השענו בורה ומכ ךפהתנ
 

 ב דומע ופ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת .18
 יכ ךיהלא 'ה דע לארשי הבוש רמאנש ,תוגגשכ ול תושענ תונודזש ,הבושת הלודג :שיקל שיר רמא
 הבושת הלודג :שיקל שיר רמאהו ?יניא .לושכמ היל ירק אקו ,אוה דיזמ ןוע אה .ךנועב תלשכ
 )היח( םהילע הקדצו טפשמ השעו ותעשרמ עשר בושבו רמאנש ,תויכזכ ול תושענ תונודזש
 .הארימ - ןאכ ,הבהאמ - ןאכ ;אישק אל - !היחי +]אוה[ :ס"שה תרוסמ+
 

 ז הכלה ,א קרפ תואווקמ תוכלה ם"במר .19
 רעיש לכ ליבטי רעיש לעב היה םאו תחא תבב םורע אוהשכ ופוג לכ לובטיש ךירצ לבוטה לכ
 ןיאב םימהש ינפמ הליבט ןהל התלע ןהידגבב ולבטש ןיאמטה לכו ,הרות ןיד ופוגכ אוה ירהו ושאר
 .הלעבל תרתומ הידגבב הלבטש הדנה ןכו ,ןיצצוח ןניאו ןהב
 

 זי קרפ והימרי .20
 ס :'ה תֶא םיִּיַח םִיַמ רֹוקְמ ּובְזָע יִּכ ּובֵתָּכִי ץֶרָאָּב יַרּוסְו ירוסי ּוׁשֹבֵי sיֶבְזֹע לָּכ 'ה לֵאָרְׂשִי הֵוְקִמ )גי(
 :הָּתָא יִתָּלִהְת יִּכ הָעֵׁשָּוִאְו יִנֵעיִׁשֹוה אֵפָרֵאְו 'ה יִנֵאָפְר )די(
 

 גי קוספ זי קרפ והימרי דוד תדוצמ .21
 :םהיניב ךתניכש תעטנו ליאוה 'ה לא היהי לארשי תווקתש יוארהמ ןכל - 'ה לארשי הוקמ )גי(
 


