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 ב״כ-׳א:׳ד תור

ֹּיַו זַעֹּ֔ב־רֶּבִּד רֶׁ֣שֲא ֙רֵבֹע לֵ֤אֹּגַה הֵּ֨נִהְו ֒םָׁש בֶׁשֵּ֣יַו ֮רַעַּׁ֘שַה הָ֣לָע זַעֹ֨בּו )א(  הָרּו֥ס רֶמא֛
ֹּיַו ריִ֖עָה יֵ֥נְקִּזִמ םיִׁ֛שָנֲא הָ֧רָׂשֲע חַּ֞קִּיַו )ב( ׃בֵֽׁשֵּיַו רַסָּ֖יַו יִֹ֑נמְלַא יִֹ֣נלְּפ הֹּ֖פ־הָבְׁש  רֶמא֣
ֹּיַו )ג( ׃ּובֵֽׁשֵּיַו הֹ֑פ־ּובְׁש  הָ֣רְכָמ ְךֶלֶ֑מיִלֱאֶל ּוניִ֖חָאְל רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָּׂשַה ֙תַקְלֶח לֵ֔אֹּגַל ֙רֶמא֙
ֹמאֵל ָ֣ךְנְזׇא הֶ֧לְגֶא יִּתְרַ֜מָא יִ֨נֲאַו )ד( ׃בָֽאֹומ הֵ֥דְּׂשִמ הָבָּׁ֖שַה יִ֔מֳעׇנ  ֮םיִבְֹׁשּיַה דֶגֶ֥נ הֵ֠נְ֠ק ר֗
ֹל־םִאְו לָ֔אְּג ֙לַאְגִּת־םִא ֒יִּמַע יֵ֣נְקִז דֶגֶ֣נְו  ןיֵ֤א יִּ֣כ ]֙הָעְדֵֽאְו[ )עדאו( יִּ֗ל הָדיִּ֣גַה לַ֜אְגִי א֨
ֹּיַו ָךיֶ֑רֲחַא יִ֖כֹנָאְו לֹו֔אְגִל ָ֙ךְתָֽלּוז ֹּיַו )ה( ׃לָֽאְגֶא יִ֥כֹנָא רֶמא֖  ָ֥ךְתֹונְק־םֹויְּב זַעֹּ֔ב רֶמא֣

־םֵׁש םיִ֥קָהְל ]ָתיִ֔נָק[ )יתינק( ֙תֵּמַה־תֶׁשֵֽא הָּ֤יִבֲאֹוּמַה תּו֣ר תֵ֠אֵמּ֠ו יִ֑מֳעׇנ דַּ֣יִמ הֶ֖דָּׂשַה
ֹּיַו )ו( ׃ֹוֽתָלֲחַנ־לַע תֵּ֖מַה ֹל לֵ֗אֹּגַה רֶמא֣ ־תֶא תיִ֖חְׁשַא־ןֶּפ יִ֔ל]־לׇאְגִל[ )לואגל( ֙לַכּוא א֤
 לֵ֜אָרְׂשִיְּב םיִ֨נָפְל ֩תֹאזְו )ז( ׃לֹֽאְגִל לַ֖כּוא־ֹאל יִּ֥כ יִ֔תָּלֻאְּג־תֶא ֙הָּתַא ָ֤ךְל־לַאְּג יִ֑תָלֲחַנ
ֹזְו ּוהֵ֑עֵרְל ןַ֣תָנְו ֹו֖לֲעַנ ׁשיִ֛א ףַ֥לָׁש רָ֔בָּד־לׇּכ םֵּ֣יַקְל ֙הָרּומְּתַה־לַעְו הָּ֤לֻאְּגַה־לַע  תא֥
ֹּיַו )ח( ׃לֵֽאָרְׂשִיְּב הָ֖דּועְּתַה ֹּיַו )ט( ׃ֹוֽלֲעַנ ֖ףֹלְׁשִּיַו ְךָ֑ל־הֵנְק זַעֹ֖בְל לֵ֛אֹּגַה רֶמא֧  זַעֹּ֨ב ֩רֶמא֩
־לׇּכ תֵ֛אְו ְךֶלֶ֔מיִלֱאֶל רֶׁ֣שֲא־לׇּכ־תֶא ֙יִתיִ֙נָק יִּ֤כ םֹוּ֔יַה ֙םֶּתַא םיִ֤דֵע םָ֗עָה־לׇכְו םיִ֜נֵקְּזַל
 יִ֣ל יִתיִ֧נָק ןֹו֜לְחַמ תֶׁשֵ֨א ֩הָּיִבֲֹאּמַה תּו֣ר־תֶא םַ֣גְו )י( ׃יִֽמֳעׇנ דַּ֖יִמ ןֹו֑לְחַמּו ןֹו֖יְלִכְל רֶׁ֥שֲא
 רַעַּׁ֣שִמּו ויָ֖חֶא םִ֥עֵמ תֵּ֛מַה־םֵׁש תֵ֧רָּכִי־ֹאלְו ֹו֔תָלֲחַ֣נ־לַע ֙תֵּמַה־םֵׁש םיִ֤קָהְל הָּׁ֗שִאְל
ֹּיַו )אי( ׃םֹוּֽיַה םֶּ֖תַא םיִ֥דֵע ֹו֑מֹוקְמ  ֩ןֵּתִי םיִ֑דֵע םיִ֖נֵקְּזַהְו רַעַּׁ֛שַּב־רֶׁשֲא םָ֧עָה־לׇּכ ּו֜רְמא֨
 תיֵּ֣ב־תֶא ֙םֶהיֵּתְׁש ּו֤נָּב רֶׁ֨שֲא ֙הָאֵלְכּו ׀ לֵ֤חָרְּכ ָךֶ֗תיֵּב־לֶא הָ֣אָּבַה הָּׁ֜שִאָה־תֶֽא הָ֨וֹהְי
 ץֶרֶּ֔פ תיֵ֣בְּכ ָ֙ךְתיֵֽב יִ֤היִו )בי( ׃םֶחָֽל תיֵ֥בְּב םֵׁ֖ש־אָרְקּו הָתָ֔רְפֶאְּב לִיַ֣ח־הֵׂשֲעַו לֵ֔אָרְׂשִי

ֹּזַה הָ֖רֲעַּנַֽה־ןִמ ָ֔ךְל ֙הָוֹהְי ןֵּ֤תִי רֶׁ֨שֲא עַרֶּ֗זַה־ןִמ הָ֑דּוהיִל רָ֖מָת הָ֥דְלָי־רֶׁשֲא  )גי( ׃תאֽ
 ׃ןֵּֽב דֶלֵּ֥תַו ןֹו֖יָרֵה ּהָ֛ל הָ֥וֹהְי ןֵּ֨תִּיַו ָהיֶ֑לֵא אֹ֖בָּיַו הָּׁ֔שִאְל ֹו֣ל־יִהְּתַו ֙תּור־תֶא זַעֹּ֤ב חַּ֨קִּיַו
ֹל רֶׁ֠שֲ֠א הָ֔וֹהְי ְךּו֣רָּב יִ֔מֳעׇנ־לֶֽא ֙םיִׁשָּנַה הָנְרַ֤מאֹּתַו )די(  םֹוּ֑יַה לֵ֖אֹּג ְךָ֛ל תיִּ֥בְׁשִה א֣
 ְךֵ֤תָּלַכ יִּ֣כ ְךֵ֑תָביֵׂש־תֶא לֵּ֖כְלַכְלּו ׁשֶפֶ֔נ ביִׁ֣שֵמְל ְ֙ךָל הָיָ֤הְו )וט( ׃לֵֽאָרְׂשִיְּב ֹו֖מְׁש אֵ֥רָּקִיְו

־תֶא יִ֤מֳעׇנ חַּ֨קִּתַו )זט( ׃םיִֽנָּב הָ֖עְבִּׁשִמ ְךָ֔ל הָבֹו֣ט ֙איִה־רֶׁשֲא ּוּתַ֔דָלְי ְ֙ךֶתַ֙בֵהֲא־רֶׁשֲֽא
ֹמאֵל ֙םֵׁש תֹו֥נֵכְּׁשַה ֹו֨ל ֩הָנאֶ֩רְקִּתַו )זי( ׃תֶנֶֽמֹאְל ֹו֖ל־יִהְּתַו ּהָ֔קיֵחְב ּוהֵ֣תִׁשְּתַו ֙דֶלֶּ֙יַה  ר֔
 }פ{	׃דִֽוָד יִ֥בֲא יַׁ֖שִי־יִֽבֲא אּו֥ה דֵ֔בֹוע ֹ֙ומְׁש הָֽנאֶ֤רְקִּתַו יִ֑מֳעׇנְל ןֵּ֖ב־דַּלֻי
 םָ֔ר־תֶא דיִ֣לֹוה ֙ןֹורְצֶחְו )טי( ׃ןֹוֽרְצֶח־תֶא דיִ֥לֹוה ץֶרֶּ֖פ ץֶרָּ֔פ תֹו֣דְלֹוּת ֙הֶּלֵ֙אְו )חי( 
־תֶא דיִ֥לֹוה ןֹוׁ֖שְחַנְו ןֹוׁ֔שְחַנ־תֶא דיִ֣לֹוה ֙בָדָניִּֽמַעְו )כ( ׃בָֽדָניִּֽמַע־תֶא דיִ֥לֹוה םָ֖רְו

 דיִ֣לֹוה ֙דֵבֹעְו )בכ( ׃דֵֽבֹוע־תֶא דיִ֥לֹוה זַעֹ֖בּו זַעֹּ֔ב־תֶא דיִ֣לֹוה ֙ןֹומְלַׂשְו )אכ( ׃הָֽמְלַׂש
 ׃דִֽוָּד־תֶא דיִ֥לֹוה יַׁ֖שִיְו יָׁ֔שִי־תֶא
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 ׁשיִא ריִּכַי םֶרֶטְּב הָיְכֶרֶּב יִּבַר רַמָא ,)די ,ג תור( רֶקֹּבַה דַע ויָתֹולְּגְרַמ בַּכְׁשִּתַו )א(
 יִּכ עַדָּוִי לַא רֶמֹאּיַו .ו"יוַה ןַיְנִמְּכ תֹועָׁש ׁשֵׁש הָתֲהַּתְׁשִּנֶׁש דֵּמַלְמ ,ביִתְּכ םורטְּב
 הָיְמְרִי יִּבַרְו אָיְנּוח יִּבַר .ֹותיֵּב ןֶבְל ריִאֵמ יִּבַר רַמָא ,רַמָא יִמְל ,ןֶרֹּגַה הָּׁשִאָה הָאָב
 ויָנָּפ לַע ַחּוטָׁש זַעֹּב הָיָה הָלְיַּלַה ֹותֹוא לָּכ ,קָחְצִי בַר רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר םֵׁשְּב
 ָךיֶנָפְּלִמ ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ ,ּהָּב יִּתְעַגָנ ֹאלֶׁש ָךיֶנָפְל ַעּודָיְו יּולָּג םיִמָלֹועָה ןֹוּבִר ,רֵמֹואְו

  .םִיַמָׁש םֵׁש יִּב לֵּלַחְתִי ֹאלְו ,ןֶרֹּגַה הָּׁשִאָה הָאָב יִּכ עַדָּוִי לַא
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 ,הָריִּכַמ הָתְיָה ֹאל יִכְו ,)זט ,ג תור( יִּתִּב ְּתַא יִמ רֶמאֹּתַו ּהָתֹומֲח לֶא אֹבָּתַו )ד(
 לָּכ תֵא ּהָל דֶּגַּתַו .הָיּונְּפ ּהָל הָרְמָא .ׁשיִא תֶׁשֵא ֹוא הָיּונְּפ ְּתַא הָמ ּהָל הָרְמָא אָּלֶא
  .ׁשיִאָה ּהָל הָׂשָע רֶׁשֲא
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 הָמ ,)א ,ד תור( זַעֹּב רֶּבִּד רֶׁשֲא רֵבֹע לֵאֹּגַה הֵּנִהְו םָׁש בֶׁשֵּיַו רַעַּׁשַה הָלָע זַעֹבּו )ז(
 םָלֹועָה ףֹוסְּב הָיָה ּוּלִפֲא ,ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר רַמָא ,םיֵאָק הָוֲה אָעְרַּת יֵרֹוחֲאַל
 בֵׁשֹוי קיִּדַצ ֹותֹוא אֵהְי ֹאלֶׁש יֵדְּכ ,םָׁשְל ֹואיִבֱהֶו אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַה ֹוסיִטֱה
 רֶזֶעיִלֱא יִּבַר ,םָלֹוע יֵלֹודְג יֵנְׁש ּוׁשְרָּד ְךָּכ ,הָיְכֶרֶּב יִּבַר רַמָא .ֹובּוּׁשִי ְךֹוּתִמ רֵעַטְצִמּו
 ,ּהָּלֶׁש תֶא הָתְׂשָע תּורְו ,ֹוּלֶׁש תֶא הָׂשָע זַעֹּב רֵמֹוא רֶזֶעיִלֱא יִּבַר ,ַעֻׁשֹוהְי יִּבַרְו
 רֶמֹאּיַו .יִּלֶׁש תֶא הֶׂשֱעֶא יִנֲא ףַא ,אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא ,ּהָּלֶׁש תֶא הָתְׂשָע יִמֳעָנְו

 לֵאּומְׁש יִּבַר ,ֹומְׁש יִנֹומְלַא יִנֹולְּפ רֵמֹוא ַעֻׁשֹוהְי יִּבַר ,יִֹנמְלַא יִֹנלְּפ הֹּפ הָבְׁש הָרּוס
 יֵדְי לַע אָּלֶא ּותֵמ ֹאל םיִנֹוׁשאִרָה רַמָא ,הָרֹות יֵרְבִּדִמ הָיָה םֵּלִא רַמָא ןָמְחַנ רַּב
 יִניֵא ,יִתיָיֲעְרַז בֵּבְרַעְמ אָנֲא תיֵל ,ּהָלְטִל יִל סָח ,ּהָלְטִל ְךֵלֹוה יִנֲאַו ,ןָתֹוא ּולְטָּנֶׁש
 תיִנֹוּמַע ֹאלְו יִנֹוּמַע הָכָלֲה הָׁשְּדַחְתִנ רָבְּכֶׁש ַעֵדֹוי הָיָה ֹאלְו ,יַנָבְּב תֶלֹסְּפ בֵרָעְמ
  .תיִבָאֹומ ֹאלְו יִבָאֹומ
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 תֵּמַה תֶׁשֵא הָּיִבֲאֹוּמַה תּור תֵאֵמּו יִמֳעָנ דַּיִמ הֶדָֹּׂשַה ָךְתֹונְק םֹויְּב זַעֹּב רֶמֹאּיַו )י(
 ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר רַמָאְד איִהַהְל אָעְּיַסְמ אָהְו ,ביִתְּכ יִתיִנָק ,)ה ,ד תור( ָתיִנָק
 יִנֲאַו ןָתֹוא ּולְטָּנֶׁש יֵדְי לַע אָּלֶא ּותֵמ ֹאל םיִנֹוׁשאִרָה רַמָא ,הָרֹות יֵרְבִּדִמ הָיָה םֵּלִא
 ,יַנָבְּב תֶלֹסְּפ בֵרָעְמ יִניֵא יִתיָיֲעְרַז בֵּבְרַעְמ אָנֲא תיֵל ,ּהָלְטִל יִל סָח ,ּהָלְטִל ְךֵלֹוה
  .תיִבָאֹומ ֹאלְו יִבָאֹומ תיִנֹוּמַע ֹאלְו יִנֹוּמַע הָכָלֲה הָׁשְּדַחְתִנ רָבְּכֶׁש ַעֵדֹוי הָיָה ֹאלְו

 
 



 א ז״ע תומבי

 :אּוה ְךּורָּב ׁשֹודָּקַה יֵנְפִל דִוָּד רַמָא — ״יָרֵסֹומְל ָּתְחַּתִּפ״ :ביִתְכִּד יאַמ ,אָבָר ׁשֵרָּד
 הָמֲעַנְו הָּיִבֲאֹוּמַה תּור :םָּתְחַּתִּפ ,יַלָע ּויָהֶׁש תֹורֵסֹומ יֵנְׁש ,םָלֹוע לֶׁש ֹונֹוּבִר
 ָךיֶתֹואְלְפִנ יַֹהלֱא ׳ה הָּתַא ָתיִׂשָע תֹוּבַר״ ביִתְכִּד יאַמ :אָבָר ׁשֵרָּד .תיִנֹוּמַעָה
 םָעְבַחְר הָיָהֶׁש דֵּמַלְמ — ״ּוניֵלֵא״ אָּלֶא ,רַמֱאֶנ ֹאל ״יַלֵא״ .״ּוניֵלֵא ָךיֶתֹובְׁשְחַמּו
 .ּולָּלַה תֹואָרְקִמ יֵּתְׁש ּורְמֶאֶנ ָךיֶלָעְו יַלָע :ֹול רַמָא ,דִוָּד לֶׁש ֹוקיֵחְּב בֵׁשֹוי

 
י"שר  

לועה ןהב ןירשוקש תועוצר ןה - תורסומ   

תובקנה תא תרתהש - תחתפ   

דוד תיב יכלמ ואצי הנממו םעבחר לש ומא - המענ   

 הבוטל תבשח ינב ןב םעבחר לעו ילע - ונילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ
תובקנה תא תרתהשכ  

 


