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 הנושארה תיאמצעה תידוהיה הנידמה לש דסיימכ ךלמה דוד
 ?םויה רמוא הז המ

 למרכ ףסוי ברה
 

Torah in motion 
 

 ?ול קרו ול רתומ ןכ המ ?תירוביצ וא תישיא הכרדה ,ךלמה תשרפ :2 רועיש
 

 זי - זט קוספ זי קרפ םירבד .1
 :דֹוע הֶּזַה Nֶרֶּדַּב בּוׁשָל ןּופִסֹת ֹאל םֶכָל רַמָא קָֹוקיַו סּוס תֹוּבְרַה ןַעַמְל הָמְיַרְצִמ םָעָה תֶא ביִׁשָי ֹאלְו םיִסּוס ֹוּל הֶּבְרַי ֹאל קַר )זט(
 :דֹאְמ ֹוּל הֶּבְרַי ֹאל בָהָזְו ףֶסֶכְו ֹובָבְל רּוסָי ֹאלְו םיִׁשָנ ֹוּל הֶּבְרַי ֹאלְו )זי(
 

 אל - א קוספ הכ קרפ א לאומש .2
 ס :ןָראָּפ רַּבְדִמ לֶא דֶרֵּיַו דִוָּד םָקָּיַו הָמָרָּב ֹותיֵבְּב ּוהֻרְּבְקִּיַו ֹול ּודְּפְסִּיַו לֵאָרְׂשִי לָכ ּוצְבָּקִּיַו לֵאּומְׁש תָמָּיַו )א(
 :לֶמְרַּכַּב ֹונֹאצ תֶא זֹזְגִּב יִהְיַו םיִּזִע ףֶלֶאְו םיִפָלֲא תֶׁש\ְׁש ןֹאצ ֹולְו דֹאְמ לֹודָּג ׁשיִאָהְו לֶמְרַּכַב ּוהֵׂשֲעַמּו ןֹועָמְּב ׁשיִאְו )ב(
 :יִּבִלָכ אּוהְו םיִלָלֲעַמ עַרְו הֶׁשָק ׁשיִאָהְו רַאֹּת תַפיִו לֶכֶׂש תַבֹוט הָּׁשִאָהְו לִיָגִבֲא ֹוּתְׁשִא םֵׁשְו לָבָנ ׁשיִאָה םֵׁשְו )ג(
 :ֹונֹאצ תֶא לָבָנ זֵזֹג יִּכ רָּבְדִּמַּב דִוָּד עַמְׁשִּיַו )ד(
 :םֹולָׁשְל יִמְׁשִב ֹול םֶּתְלֶאְׁשּו לָבָנ לֶא םֶתאָבּו הָלֶמְרַכ ּולֲע םיִרָעְּנַל דִוָּד רֶמֹאּיַו םיִרָעְנ הָרָׂשֲע דִוָּד חַלְׁשִּיַו )ה(
 :םֹולָׁש bְל רֶׁשֲא לֹכְו םֹולָׁש bְתיֵבּו םֹולָׁש הָּתַאְו יָחֶל הֹּכ םֶּתְרַמֲאַו )ו(
 :לֶמְרַּכַּב םָתֹויֱה יֵמְי לָּכ הָמּואְמ םֶהָל דַקְפִנ ֹאלְו םּונְמַלְכֶה ֹאל ּונָּמִע ּויָה bְל רֶׁשֲא םיִעֹרָה הָּתַע Nָל םיִזְזֹג יִּכ יִּתְעַמָׁש הָּתַעְו )ז(
 bְנִבְלּו bיֶדָבֲעַל bְדָי אָצְמִּת רֶׁשֲא תֵא אָּנ הָנְּת ּונאָּב ונב בֹוט םֹוי לַע יִּכ bיֶניֵעְּב ןֵח םיִרָעְּנַה ּואְצְמִיְו Nָל ּודיִּגַיְו bיֶרָעְנ תֶא לַאְׁש )ח(
 :דִוָדְל
 :ּוחּונָּיַו דִוָּד םֵׁשְּב הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לָכְּכ לָבָנ לֶא ּורְּבַדְיַו דִוָד יֵרֲעַנ ּואֹבָּיַו )ט(
 :ויָנֹדֲא יֵנְּפִמ ׁשיִא םיִצְרָּפְתִּמַה םיִדָבֲע ּוּבַר םֹוּיַה יָׁשִי ןֶב יִמּו דִוָד יִמ רֶמֹאּיַו דִוָד יֵדְבַע תֶא לָבָנ ןַעַּיַו )י(
 :הָּמֵה הֶּזִמ יֵא יִּתְעַדָי ֹאל רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאַל יִּתַתָנְו יָזְזֹגְל יִּתְחַבָט רֶׁשֲא יִתָחְבִט תֵאְו יַמיֵמ תֶאְו יִמְחַל תֶא יִּתְחַקָלְו )אי(
 :הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לֹכְּכ ֹול ּודִּגַּיַו ּואֹבָּיַו ּובֻׁשָּיַו םָּכְרַדְל דִוָד יֵרֲעַנ ּוכְפַהַּיַו )בי(
 ׁשיִא תֹואֵמ עַּבְרַאְּכ דִוָד יֵרֲחַא ּולֲעַּיַו ֹוּבְרַח תֶא דִוָּד םַּג רֹּגְחַּיַו ֹוּבְרַח תֶא ׁשיִא ּורְּגְחַּיַו ֹוּבְרַח תֶא ׁשיִא ּורְגִח ויָׁשָנֲאַל דִוָּד רֶמֹאּיַו )גי(
 :םיִלֵּכַה לַע ּובְׁשָי םִיַתאָמּו
 :םֶהָּב טַעָּיַו ּוניֵנֹדֲא תֶא Nֵרָבְל רָּבְדִּמַהֵמ םיִכָאְלַמ דִוָּד חַלָׁש הֵּנִה רֹמאֵל םיִרָעְּנַהֵמ דָחֶא רַעַנ דיִּגִה לָבָנ תֶׁשֵא לִיַגיִבֲאַלְו )די(
 :הֶדָּׂשַּב ּונֵתֹויְהִּב םָּתִא ּונְכַּלַהְתִה יֵמְי לָּכ הָמּואְמ ּונְדַקָפ ֹאלְו ּונְמַלְכָה ֹאלְו דֹאְמ ּונָל םיִבֹט םיִׁשָנֲאָהְו )וט(
 :ןֹאּצַה םיִעֹר םָּמִע ּונֵתֹויֱה יֵמְי לָּכ םָמֹוי םַּג הָלְיַל םַּג ּוניֵלָע ּויָה הָמֹוח )זט(
 :ויָלֵא רֵּבַּדִמ לַעַּיִלְּב ןֶּב אּוהְו ֹותיֵּב לָּכ לַעְו ּוניֵנֹדֲא לֶא הָעָרָה הָתְלָכ יִּכ יִׂשֲעַּת הַמ יִאְרּו יִעְּד הָּתַעְו )זי(
 םִיַתאָמּו םיִקֻּמִצ הָאֵמּו יִלָק םיִאְס ׁשֵמָחְו תֹיּוׂשֲע תוושע ןֹאצ ׁשֵמָחְו ןִיַי יֵלְבִנ םִיַנְׁשּו םֶחֶל םִיַתאָמ חַּקִּתַו לִיַגיִבֲא רֵהַמְּתַו )חי(

 :םיִרֹמֲחַה לַע םֶׂשָּתַו םיִלֵבְּד
 :הָדיִּגִה ֹאל לָבָנ ּהָׁשיִאְלּו הָאָּב םֶכיֵרֲחַא יִנְנִה יַנָפְל ּורְבִע ָהיֶרָעְנִל רֶמֹאּתַו )טי(
 :םָתֹא ׁשֹּגְפִּתַו ּהָתאָרְקִל םיִדְרֹי ויָׁשָנֲאַו דִוָד הֵּנִהְו רָהָה רֶתֵסְּב תֶדֶרֹיְו רֹומֲחַה לַע תֶבֶכֹר איִה הָיָהְו )כ(
 :הָבֹוט תַחַּת הָעָר יִל בֶׁשָּיַו הָמּואְמ ֹול רֶׁשֲא לָּכִמ דַקְפִנ ֹאלְו רָּבְדִּמַּב הֶזָל רֶׁשֲא לָּכ תֶא יִּתְרַמָׁש רֶקֶּׁשַל Nַא רַמָא דִוָדְו )אכ(
 :ריִקְּב ןיִּתְׁשַמ רֶקֹּבַה דַע ֹול רֶׁשֲא לָּכִמ ריִאְׁשַא םִא ףיִסֹי הֹכְו דִוָד יֵבְיֹאְל םיִה\ֱא הֶׂשֲעַי הֹּכ )בכ(
 :ץֶרָא ּוחַּתְׁשִּתַו ָהיֶנָּפ לַע דִוָד יֵּפַאְל לֹּפִּתַו רֹומֲחַה לַעֵמ דֶרֵּתַו רֵהַמְּתַו דִוָּד תֶא לִיַגיִבֲא אֶרֵּתַו )גכ(
 :bֶתָמֲא יֵרְבִּד תֵא עַמְׁשּו bיֶנְזָאְּב bְתָמֲא אָנ רֶּבַדְתּו ןֹוָעֶה יִנֹדֲא יִנֲא יִּב רֶמֹאּתַו ויָלְגַר לַע לֹּפִּתַו )דכ(
 תֶא יִתיִאָר ֹאל bְתָמֲא יִנֲאַו ֹוּמִע הָלָבְנּו ֹומְׁש לָבָנ אּוה ןֶּכ ֹומְׁשִכ יִּכ לָבָנ לַע הֶּזַה לַעַּיִלְּבַה ׁשיִא לֶא ֹוּבִל תֶא יִנֹדֲא םיִׂשָי אָנ לַא )הכ(
 :ָּתְחָלָׁש רֶׁשֲא יִנֹדֲא יֵרֲעַנ
 יִנֹדֲא לֶא םיִׁשְקַבְמַהְו bיֶבְיֹא לָבָנְכ ּויְהִי הָּתַעְו Nָל bְדָי ַעֵׁשֹוהְו םיִמָדְב אֹוּבִמ קָֹוקְי bֲעָנְמ רֶׁשֲא bְׁשְפַנ יֵחְו קָֹוקְי יַח יִנֹדֲא הָּתַעְו )וכ(

 :הָעָר
 :יִנֹדֲא יֵלְגַרְּב םיִכְּלַהְתִּמַה םיִרָעְּנַל הָנְּתִנְו יִנֹדאַל bְתָחְפִׁש איִבֵה רֶׁשֲא תֹאּזַה הָכָרְּבַה הָּתַעְו )זכ(
 :bיֶמָּיִמ bְב אֵצָּמִת ֹאל הָעָרְו םָחְלִנ יִנֹדֲא קָֹוקְי תֹומֲחְלִמ יִּכ ןָמֱאֶנ תִיַּב יִנֹדאַל קָֹוקְי הֶׂשֲעַי הֹׂשָע יִּכ bֶתָמֲא עַׁשֶפְל אָנ אָׂש )חכ(
 Nֹותְּב הָּנֶעְּלַקְי bיֶבְיֹא ׁשֶפֶנ תֵאְו bיֶה\ֱא קָֹוקְי תֵא םיִּיַחַה רֹורְצִּב הָרּורְצ יִנֹדֲא ׁשֶפֶנ הָתְיָהְו bֶׁשְפַנ תֶא ׁשֵּקַבְלּו bְפָדְרִל םָדָא םָקָּיַו )טכ(

 :עַלָּקַה ףַּכ



 

 

 :לֵאָרְׂשִי לַע דיִגָנְל bְּוִצְו bיֶלָע הָבֹוּטַה תֶא רֶּבִּד רֶׁשֲא לֹכְּכ יִנֹדאַל קָֹוקְי הֶׂשֲעַי יִּכ הָיָהְו )ל(
  ס :bֶתָמֲא תֶא ָּתְרַכָזְו יִנֹדאַל קָֹוקְי בִטיֵהְו ֹול יִנֹדֲא ַעיִׁשֹוהְלּו םָּנִח םָּד Nָּפְׁשִלְו יִנֹדאַל בֵל לֹוׁשְכִמְלּו הָקּופְל bְל תֹאז הֶיְהִת ֹאלְו )אל(
 

 וט - ג קוספ ב קרפ א םימיה ירבד .3
 ... תיִנֲעַנְּכַה ַעּוׁש תַּבִמ ֹול דַלֹונ הָׁשֹולְׁש הָלֵׁשְו ןָנֹואְו רֵע הָדּוהְי יֵנְּב )ג(
 ס :הָּׁשִמֲח הָדּוהְי יֵנְּב לָּכ חַרָז תֶאְו ץֶרֶּפ תֶא ֹוּל הָדְלָי ֹותָּלַּכ רָמָתְו )ד(
 ס :לּומָחְו ןֹורְצֶח ץֶרֶפ יֵנְּב )ה(
 ... 
 :יָבּולְּכ תֶאְו םָר תֶאְו לֵאְמְחַרְי תֶא ֹול דַלֹונ רֶׁשֲא ןֹורְצֶח יֵנְבּו )ט(
 :הָדּוהְי יֵנְּב איִׂשְנ ןֹוׁשְחַנ תֶא דיִלֹוה בָדָניִּמַעְו בָדָניִּמַע תֶא דיִלֹוה םָרְו )י(
 :זַעֹּב תֶא דיִלֹוה אָמְלַׂשְו אָמְלַׂש תֶא דיִלֹוה ןֹוׁשְחַנְו )אי(
 :יָׁשִי תֶא דיִלֹוה דֵבֹועְו דֵבֹוע תֶא דיִלֹוה זַעֹבּו )בי(
 :יִׁשיִלְּׁשַה אָעְמִׁשְו יִנֵּׁשַה בָדָניִבֲאַו בָאיִלֱא תֶא ֹורֹכְּב תֶא דיִלֹוה יַׁשיִאְו )גי(
 :יִׁשיִמֲחַה יַּדַר יִעיִבְרָה לֵאְנַתְנ )די(
 :יִעִבְּׁשַה דיִוָּד יִּׁשִּׁשַה םֶצֹא )וט(
 

 ג"ה ב"פ ןירדהנס תכסמ ימלשורי דומלת .4
 םא איה הרטע המשו לאמחריל תרחא השא איהתו ]וכ םש[ ביתכד הב רטעתהל היוג השא אשנש אלא .יומדק לאמחרי אוה
 ותיב ךותל הנינא הסינכהש סנוא
 שיאהו למרכב והשעמו ןועמב שיאו ביתכד איה אדה לארשימ ןיגס ןיבט רב לארשיב תיל לבנ רמא יבולכד ןמ יתא לבנ אה
 יבולכ ןמ יתאד יבילכ אוהו דאמ לודג
 

 ב דומע /א דומע די ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .5
 רומחה לע תבכר איה היהו ביתכד - ליגיבא ... .רתסאו ,הדלוח ,ליגיבא ,הנח ,הרובד ,םירמ ,הרש ?והנינ ןאמ תואיבנ עבש
 התארהו םד הלטנ .םירתסה ןמ אבה םד יקסע לע :לאומש רב הבר רמא !היל יעבימ רהה ןמ ?רהה רתסב .רהה רתסב תדריו
 ךירצ אלו ,אוה תוכלמב דרומ:הל רמא - ?הלילב תושפנ יניד ןינד יכו :ול הרמא - ?הלילב םד ןיארמ יכו :הל רמא .ול
 ]הזה םויה[ ינתלכ רשא תא הכורבו ךמעט ךורבו :הל רמא - .םלועב ךעבט אצי אלו ,םייק לואש ןיידע :ול הרמא - .היניידימל
 הרמא - !יל יעימשה :הל רמא .תואסרפ שלש הרואל ךלהו ,הקוש תא התליגש דמלמ אלא !עמשמ יתרת םימד .םימדב אובמ
 .הקופל ךל תאז היהת אל :ול

 

 די - י קוספ אכ קרפ )אצת יכ תשרפ( םירבד .6
 :ֹויְבִׁש ָתיִבָׁשְו bֶדָיְּב bיֶה\ֱא קָֹוקְי ֹונָתְנּו bיֶבְיֹא לַע הָמָחְלִּמַל אֵצֵת יִּכ )י(
 :הָּׁשִאְל bְל ָּתְחַקָלְו ּהָב ָּתְקַׁשָחְו רַאֹּת תַפְי תֶׁשֵא הָיְבִּׁשַּב ָתיִאָרְו )אי(
 :ָהיֶנְרָּפִצ תֶא הָתְׂשָעְו ּהָׁשֹאר תֶא הָחְּלִגְו bֶתיֵּב Nֹוּת לֶא ּהָתאֵבֲהַו )בי(
 הָתְיָהְו ּהָּתְלַעְבּו ָהיֶלֵא אֹובָּת ןֵּכ רַחַאְו םיִמָי חַרֶי ּהָּמִא תֶאְו ָהיִבָא תֶא הָתְכָבּו bֶתיֵבְּב הָבְׁשָיְו ָהיֶלָעֵמ ּהָיְבִׁש תַלְמִׂש תֶא הָריִסֵהְו )גי(
 :הָּׁשִאְל bְל
 ס :ּהָתיִּנִע רֶׁשֲא תַחַּת ּהָּב רֵּמַעְתִת ֹאל ףֶסָּכַּב הָּנֶרְּכְמִת ֹאל רֹכָמּו ּהָׁשְפַנְל ּהָּתְחַּלִׁשְו ּהָּב ָּתְצַפָח ֹאל םִא הָיָהְו )די(
 

 א דומע ול ףד םירבד )בוט חקל( אתרטוז אתקיספ .7
 הנממ אצי רושג ךלמ ימלת תב הכעמ תא אשנש יפל דודב אצומ התא ןכו .הרומו ררוס ןב דילומ ופוס ראת תפי אשנש לע
 :הרומו ררוס ןב םולשבא

 

 ג - ב קוספ ג קרפ ב לאומש .8
 :תִלאֵעְרְזִּיַה םַעֹניִחֲאַל ןֹונְמַא ֹורֹוכְב יִהְיַו ןֹורְבֶחְּב םיִנָּב דִוָדְל ּודְלָּוִּיַו ודליו )ב(
 :רּוׁשְּג Nֶלֶמ יַמְלַּת תַּב הָכֲעַמ ןֶּב םֹולָׁשְבַא יִׁשִלְּׁשַהְו יִלְמְרַּכַה לָבָנ תֶׁשֵא לִיַגיִבֲאַל בָאְלִכ ּוהֵנְׁשִמּו )ג(

 וכ - חי קוספ ג קרפ והיעשי .9
 :םיִנֹרֲהַּׂשַהְו םיִסיִבְּׁשַהְו םיִסָכֲעָה תֶרֶאְפִּת תֵא יָנֹדֲא ריִסָי אּוהַה םֹוּיַּב )חי(
 :תֹולָעְרָהְו תֹוריֵּׁשַהְו תֹופיִטְּנַה )טי(
 :םיִׁשָחְּלַהְו ׁשֶפֶּנַה יֵּתָבּו םיִרֻּׁשִּקַהְו תֹודָעְּצַהְו םיִרֵאְּפַה )כ(
 :ףָאָה יֵמְזִנְו תֹועָּבַּטַה )אכ(
 :םיִטיִרֲחָהְו תֹוחָּפְטִּמַהְו תֹופָטֲעַּמַהְו תֹוצָלֲחַּמַה )בכ(
 :םיִדיִדְרָהְו תֹופיִנְּצַהְו םיִניִדְּסַהְו םיִנֹיְלִּגַהְו )גכ(



 

 

 :יִפֹי תַחַת יִּכ קָׂש תֶרֹגֲחַמ ליִגיִתְּפ תַחַתְו הָחְרָק הֶׁשְקִמ הֶׂשֲעַמ תַחַתְו הָּפְקִנ הָרֹוגֲח תַחַתְו הֶיְהִי קַמ םֶׂשֹּב תַחַת הָיָהְו )דכ(
 :הָמָחְלִּמַּב Nֵתָרּובְגּו ּולֹּפִי בֶרֶחַּב Nִיַתְמ )הכ(
 :בֵׁשֵּת ץֶרָאָל הָתָּקִנְו ָהיֶחָתְּפ ּולְבָאְו ּונָאְו )וכ(
 

 דמ קוספ הכ קרפ א לאומש .10
 :םיִּלַּגִמ רֶׁשֲא ׁשִיַל ןֶב יִטְלַפְל דִוָּד תֶׁשֵא ֹוּתִּב לַכיִמ תֶא ןַתָנ לּואָׁשְו )דמ(

 
 

 


