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 6 רועיש
 

 ה - ב םיקרפ א םיכלמ .1
  ב קרפ
 :הֹמAְׁש דַיְּב הָנֹוכָנ הָכָלְמַּמַהְו תֹמָּיַו ֹוּב עַּגְפִּיַו אֵצֵּיַו עָדָיֹוהְי ןֶּב ּוהָיָנְּב תֶא .ֶלֶּמַה וַצְיַו )ומ(

  ג קרפ
 ֹותיֵּב תֶא תֹונְבִל ֹותLַּכ דַע דִוָּד ריִע לֶא ָהֶאיִבְיַו הֹעְרַּפ תַּב תֶא חַּקִּיַו םִיָרְצִמ .ֶלֶמ הֹעְרַּפ תֶא הֹמAְׁש ןֵּתַחְתִיַו )א(
 :ביִבָס ִםַלָׁשּורְי תַמֹוח תֶאְו קָֹוקְי תיֵּב תֶאְו
 ד קרפ
 ס :לֵאָרְׂשִי לָּכ לַע .ֶלֶמ הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה יִהְיַו )א(
 ס :ןֵהֹּכַה קֹודָצ ןֶב ּוהָיְרַזֲע ֹול רֶׁשֲא םיִרָּׂשַה הֶּלֵאְו )ב(
  :ריִּכְזַּמַה דּוליִחֲא ןֶּב טָפָׁשֹוהְי םיִרְפֹס אָׁשיִׁש יֵנְּב הָּיִחֲאַו ףֶרֹחיִלֱא )ג(
 ס :םיִנֲהֹּכ רָתָיְבֶאְו קֹודָצְו אָבָּצַה לַע עָדָיֹוהְי ןֶב ּוהָיָנְבּו )ד(
 :.ֶלֶּמַה הֶעֵר ןֵהֹּכ ןָתָנ ןֶּב דּובָזְו םיִבָּצִּנַה לַע ןָתָנ ןֶב ּוהָיְרַזֲעַו )ה(
 ס :סַּמַה לַע אָּדְבַע ןֶּב םָריִנֹדֲאַו תִיָּבַה לַע רָׁשיִחֲאַו )ו(
 דָחֶאָה דחא לַע הֶיְהִי הָנָּׁשַּב ׁשֶדֹח ֹותיֵּב תֶאְו .ֶלֶּמַה תֶא ּולְּכְלִכְו לֵאָרְׂשִי לָּכ לַע םיִבָּצִנ רָׂשָע םיֵנְׁש הֹמAְׁשִלְו )ז(
 ס :לֵּכְלִכְל
 

  ו קרפ א םיכלמ .2
 אּוה וִז ׁשֶדֹחְּב תיִעיִבְרָה הָנָּׁשַּב םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תאֵצְל הָנָׁש תֹואֵמ עַּבְרַאְו הָנָׁש םיִנֹומְׁשִב יִהְיַו )א(

 םיִּׁשִׁש קָֹוקיַל הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה הָנָּב רֶׁשֲא תִיַּבַהְו )ב( :קָֹוקיַל תִיַּבַה ןֶבִּיַו לֵאָרְׂשִי לַע הֹמAְׁש .Aְמִל יִנֵּׁשַה ׁשֶדֹחַה
 יֵנְּפ לַע ֹוּכְרָא הָּמַא םיִרְׂשֶע תִיַּבַה לַכיֵה יֵנְּפ לַע םָלּואָהְו )ג( :ֹותָמֹוק הָּמַא םיִׁשAְׁשּו ֹוּבְחָר םיִרְׂשֶעְו ֹוּכְרָא הָּמַא
 תַחַאָה הָנָּׁשַבּו )חל( :וִז חַרֶיְּב קָֹוקְי תיֵּב דַֻּסי תיִעיִבְרָה הָנָּׁשַּב )זל( :תִיָּבַה יֵנְּפ לַע ֹוּבְחָר הָּמַאָּב רֶׂשֶע תִיָּבַה בַחֹר
 :םיִנָׁש עַבֶׁש ּוהֵנְבִיַו ויָטָּפְׁשִמ וטפשמ לָכְלּו ויָרָבְּד לָכְל תִיַּבַה הָלָּכ יִניִמְּׁשַה ׁשֶדֹחַה אּוה לּוּב חַרֶיְּב הֵרְׂשֶע
 

  ז קרפ א םיכלמ .3
 :ֹותיֵּב לָּכ תֶא לַכְיַו הָנָׁש הֵרְׂשֶע ׁשAְׁש הֹמAְׁש הָנָּב ֹותיֵּב תֶאְו )א(
 יֵרּוט הָעָּבְרַא לַע ֹותָמֹוק הָּמַא םיִׁשAְׁשּו ֹוּבְחָר הָּמַא םיִּׁשִמֲחַו ֹוּכְרָא הָּמַא הָאֵמ ןֹונָבְּלַה רַעַי תיֵּב תֶא ןֶבִּיַו )ב(
 :םיִדּוּמַעָה לַע םיִזָרֲא תֹותֻרְכּו םיִזָרֲא יֵדּוּמַע
 :רּוּטַה רָׂשָע הָּׁשִמֲח הָּׁשִמֲחַו םיִעָּבְרַא םיִדּוּמַעָה לַע רֶׁשֲא תֹעָלְּצַה לַע לַעַּמִמ זֶרֶאָּב ןֻפָסְו )ג(
 :םיִמָעְּפ ׁשAָׁש הָזֱחֶמ לֶא הָזֱחֶמּו םיִרּוט הָׁשAְׁש םיִפֻקְׁשּו )ד(
 :םיִמָעְּפ ׁשAָׁש הָזֱחֶמ לֶא הָזֱחֶמ לּומּו ףֶקָׁש םיִעֻבְר תֹוזּוזְּמַהְו םיִחָתְּפַה לָכְו )ה(



 

 

 לַע בָעְו םיִדֻּמַעְו םֶהיֵנְּפ לַע םָלּואְו ֹוּבְחָר הָּמַא םיִׁשAְׁשּו ֹוּכְרָא הָּמַא םיִּׁשִמֲח הָׂשָע םיִדּוּמַעָה םָלּוא תֵאְו )ו(
 :םֶהיֵנְּפ
 :עָקְרַּקַה דַע עַקְרַּקַהֵמ זֶרֶאָּב ןּופָסְו הָׂשָע טָּפְׁשִּמַה םָלֻא םָׁש טָּפְׁשִי רֶׁשֲא אֵּסִּכַה םָלּואְו )ז(
 חַקָל רֶׁשֲא הֹעְרַּפ תַבְל הֶׂשֲעַי תִיַבּו הָיָה הֶּזַה הֶׂשֲעַּמַּכ םָלּואָל תיֵּבִמ תֶרֶחַאָה רֵצָח םָׁש בֶׁשֵי רֶׁשֲא ֹותיֵבּו )ח(

 :הֶּזַה םָלּואָּכ הֹמAְׁש
 רֵצָחֶה דַע ץּוחִמּו תֹוחָפְּטַה דַע דָּסַּמִמּו ץּוחִמּו תִיַּבִמ הָרֵגְּמַּב תֹורָרֹגְמ תיִזָּג תֹּדִמְּכ תֹרָקְי םיִנָבֲא הֶּלֵא לָּכ )ט(

 :הָלֹודְּגַה
 :תֹוּמַא הֶנֹמְׁש יֵנְבַאְו תֹוּמַא רֶׂשֶע יֵנְבַא תֹולֹדְּג םיִנָבֲא תֹורָקְי םיִנָבֲא דָֻּסיְמּו )י(
 :זֶרָאָו תיִזָּג תֹוּדִמְּכ תֹורָקְי םיִנָבֲא הָלְעַמְלִמּו )אי(
 פ :תִיָּבַה םָלֻאְלּו תיִמיִנְּפַה קָֹוקְי תיֵּב רַצֲחַלְו םיִזָרֲא תֹתֻרְּכ רּוטְו תיִזָּג םיִרּוט הָׁשAְׁש ביִבָס הָלֹודְּגַה רֵצָחְו )בי(
 

  ח קרפ א םיכלמ .4
 הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה לֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל תֹובָאָה יֵאיִׂשְנ תֹוּטַּמַה יֵׁשאָר לָּכ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְקִז תֶא הֹמAְׁש לֵהְקַי זָא )א(
 :ןֹוּיִצ איִה דִוָּד ריִעֵמ קָֹוקְי תיִרְּב ןֹורֲא תֶא תֹולֲעַהְל ִםָלָׁשּורְי
 :יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹחַה אּוה גָחֶּב םיִנָתֵאָה חַרֶיְּב לֵאָרְׂשִי ׁשיִא לָּכ הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה לֶא ּולֲהָּקִּיַו )ב(
 :ןֹורָאָה תֶא םיִנֲהֹּכַה ּואְׂשִיַו לֵאָרְׂשִי יֵנְקִז לֹּכ ּואֹבָּיַו )ג(
 :םִּיִוְלַהְו םיִנֲהֹּכַה םָתֹא ּולֲעַּיַו לֶהֹאָּב רֶׁשֲא ׁשֶדֹּקַה יֵלְּכ לָּכ תֶאְו דֵעֹומ לֶהֹא תֶאְו קָֹוקְי ןֹורֲא תֶא ּולֲעַּיַו )ד(
 ֹאלְו ּורְפָּסִי ֹאל רֶׁשֲא רָקָבּו ןֹאצ םיִחְּבַזְמ ןֹורָאָה יֵנְפִל ֹוּתִא ויָלָע םיִדָעֹוּנַה לֵאָרְׂשִי תַדֲע לָכְו הֹמAְׁש .ֶלֶּמַהְו )ה(
 :בֹרֵמ ּונָּמִי
 יֵפְנַּכ תַחַּת לֶא םיִׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹק לֶא תִיַּבַה ריִבְּד לֶא ֹומֹוקְמ לֶא קָֹוקְי תיִרְּב ןֹורֲא תֶא םיִנֲהֹּכַה ּואִבָּיַו )ו(

 :םיִבּורְּכַה
 :קָֹוקְי תיֵּב תֶא אֵלָמ ןָנָעֶהְו ׁשֶדֹּקַה ןִמ םיִנֲהֹּכַה תאֵצְּב יִהְיַו )י(
 פ :קָֹוקְי תיֵּב תֶא קָֹוקְי דֹובְכ אֵלָמ יִּכ ןָנָעֶה יֵנְּפִמ תֵרָׁשְל דֹמֲעַל םיִנֲהֹּכַה ּולְכָי ֹאלְו )אי(
 קָֹוקְי יֵנְפִל םִיַרְצִמ לַחַנ דַע תָמֲח אֹובְּלִמ לֹודָּג לָהָק ֹוּמִע לֵאָרְׂשִי לָכְו גָחֶה תֶא איִהַה תֵעָב הֹמAְׁש ׂשַעַּיַו )הס(

 :םֹוי רָׂשָע הָעָּבְרַא םיִמָי תַעְבִׁשְו םיִמָי תַעְבִׁש ּוניֵהAֱא
 רֶׁשֲא הָבֹוּטַה לָּכ לַע בֵל יֵבֹוטְו םיִחֵמְׂש םֶהיֵלֳהָאְל ּוכְלֵּיַו .ֶלֶּמַה תֶא ּוכֲרָבְיַו םָעָה תֶא חַּלִׁש יִניִמְּׁשַה םֹוּיַּב )וס(
 :ֹוּמַע לֵאָרְׂשִיְלּו ֹוּדְבַע דִוָדְל קָֹוקְי הָׂשָע
 

  ט קרפ א םיכלמ .5
 :.ֶלֶּמַה תיֵּב תֶאְו קָֹוקְי תיֵּב תֶא םיִּתָּבַה יֵנְׁש תֶא הֹמAְׁש הָנָּב רֶׁשֲא הָנָׁש םיִרְׂשֶע הֵצְקִמ יִהְיַו )י(
 הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה ןֵּתִי זָא ֹוצְפֶח לָכְל בָהָּזַבּו םיִׁשֹורְב יֵצֲעַבּו םיִזָרֲא יֵצֲעַּב המAְׁש תֶא אָּׂשִנ רֹצ .ֶלֶמ םָריִח )אי(
 :ליִלָּגַה ץֶרֶאְּב ריִע םיִרְׂשֶע םָריִחְל
 :בָהָז רַּכִּכ םיִרְׂשֶעְו הָאֵמ .ֶלֶּמַל םָריִח חַלְׁשִּיַו )די(
 ִםָלָׁשּורְי תַמֹוח תֵאְו אֹוּלִּמַה תֶאְו ֹותיֵּב תֶאְו קָֹוקְי תיֵּב תֶא תֹונְבִל הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה הָלֱעֶה רֶׁשֲא סַּמַה רַבְד הֶזְו )וט(
 :רֶזָּג תֶאְו ֹוּדִגְמ תֶאְו רֹצָח תֶאְו

 
 י קרפ א םיכלמ .6

 :תֹודיִחְּב ֹותֹּסַנְל ֹאבָּתַו קָֹוקְי םֵׁשְל הֹמAְׁש עַמֵׁש תֶא תַעַמֹׁש אָבְׁש תַּכְלַמּו )א(



 

 

 רֵּבַדְּתַו הֹמAְׁש לֶא ֹאבָּתַו הָרָקְי ןֶבֶאְו דֹאְמ בַר בָהָזְו םיִמָׂשְּב םיִאְׂשֹנ םיִּלַמְּג דֹאְמ דֵבָּכ לִיַחְּב הְָמַלָׁשּורְי ֹאבָּתַו )ב(
 :ּהָבָבְל םִע הָיָה רֶׁשֲא לָּכ תֵא ויָלֵא
... 
 :הָרָקְי ןֶבֶאְו דֹאְמ הֵּבְרַה םיִּגֻמְלַא יֵצֲע ריִפֹאֵמ איִבֵה ריִפֹואֵמ בָהָז אָׂשָנ רֶׁשֲא םָריִח יִנֳא םַגְו )אי(
 יֵצֲע ןֵכ אָב ֹאל םיִרָּׁשַל םיִלָבְנּו תֹורֹּנִכְו .ֶלֶּמַה תיֵבְלּו קָֹוקְי תיֵבְל דָעְסִמ םיִּגֻמְלַאָה יֵצֲע תֶא .ֶלֶּמַה ׂשַעַּיַו )בי(

 :הֶּזַה םֹוּיַה דַע הָאְרִנ ֹאלְו םיִּגֻמְלַא
... 
 :הָמְכָחְלּו רֶׁשֹעְל ץֶרָאָה יֵכְלַמ לֹּכִמ הֹמAְׁש .ֶלֶּמַה לַּדְגִּיַו )גכ(
 :ֹוּבִלְּב םיִהAֱא ןַתָנ רֶׁשֲא ֹותָמְכָח תֶא ַעֹמְׁשִל הֹמAְׁש יֵנְּפ תֶא םיִׁשְקַבְמ ץֶרָאָה לָכְו )דכ(
 :הָנָׁשְּב הָנָׁש רַבְּד םיִדָרְפּו םיִסּוס םיִמָׂשְבּו קֶׁשֵנְו תֹומָלְׂשּו בָהָז יֵלְכּו ףֶסֶכ יֵלְּכ ֹותָחְנִמ ׁשיִא םיִאִבְמ הָּמֵהְו )הכ(

 ס
 בֶכֶרָה יֵרָעְּב םֵחְנַּיַו םיִׁשָרָּפ ףֶלֶא רָׂשָע םיֵנְׁשּו בֶכֶר תֹואֵמ עַּבְרַאְו ףֶלֶא ֹול יִהְיַו םיִׁשָרָפּו בֶכֶר הֹמAְׁש ףֹסֱאֶּיַו )וכ(
 :ִםָלָׁשּוריִּב .ֶלֶּמַה םִעְו
 :בֹרָל הָלֵפְּׁשַּב רֶׁשֲא םיִמְקִּׁשַּכ ןַתָנ םיִזָרֲאָה תֵאְו םיִנָבֲאָּכ ִםַלָׁשּוריִּב ףֶסֶּכַה תֶא .ֶלֶּמַה ןֵּתִּיַו )זכ(
 :ריִחְמִּב הֵוְקִמ ּוחְקִי .ֶלֶּמַה יֵרֲחֹס הֵוְקִמּו םִיָרְצִּמִמ הֹמAְׁשִל רֶׁשֲא םיִסּוּסַה אָצֹומּו )חכ(
 יֵכְלַמְלּו םיִּתִחַה יֵכְלַמ לָכְל ןֵכְו הָאֵמּו םיִּׁשִמֲחַּב סּוסְו ףֶסֶּכ תֹואֵמ ׁשֵׁשְּב םִיַרְצִּמִמ הָבָּכְרֶמ אֵצֵּתַו הֶלֲעַּתַו )טכ(

 פ :ּואִצֹי םָדָיְּב םָרֲא
 

  חמ קרפ םילהת .7
  :חַרֹק יֵנְבִל רֹומְזִמ ריִׁש )א(
 :ֹוׁשְדָק רַה ּוניֵהAֱא ריִעְּב דֹאְמ לָּלֻהְמּו קָֹוקְי לֹודָּג )ב(
   :בָר .ֶלֶמ תַיְרִק ןֹופָצ יֵתְּכְרַי ןֹוּיִצ רַה ץֶרָאָה לָּכ ׂשֹוׂשְמ ףֹונ הֵפְי )ג(
    :בָּגְׂשִמְל עַדֹונ ָהיֶתֹונְמְרַאְּב םיִהAֱא )ד(
  :וָּדְחַי ּורְבָע ּודֲעֹונ םיִכָלְּמַה הֵּנִה יִּכ )ה(
  :ּוזָּפְחֶנ ּולֲהְבִנ ּוהָמָּת ןֵּכ ּואָר הָּמֵה )ו(
  :הָדֵלֹוּיַּכ ליִח םָׁש םַתָזָחֲא הָדָעְר )ז(
  :ׁשיִׁשְרַּת תֹוּיִנֳא רֵּבַׁשְּת םיִדָק ַחּורְּב )ח(
  :הָלֶס םָלֹוע דַע ָהֶנְנֹוכְי םיִהAֱא ּוניֵהAֱא ריִעְּב תֹואָבְצ קָֹוקְי ריִעְּב ּוניִאָר ןֵּכ ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאַּכ )ט(
  :dֶלָכיֵה בֶרֶקְּב dֶּדְסַח םיִהAֱא ּוניִּמִּד )י(
  :dֶניִמְי הָאְלָמ קֶדֶצ ץֶרֶא יֵוְצַק לַע dְתָּלִהְּת ןֵּכ םיִהAֱא dְמִׁשְּכ )אי(
  :dיֶטָּפְׁשִמ ןַעַמְל הָדּוהְי תֹונְּב הָנְלֵגָּת ןֹוּיִצ רַה חַמְׂשִי )בי(
  :ָהיֶלָּדְגִמ ּורְפִס ָהּופיִּקַהְו ןֹוּיִצ ּוּבֹס )גי(
  :ןֹורֲחַא רֹודְל ּורְּפַסְּת ןַעַמְל ָהיֶתֹונְמְרַא ּוגְּסַּפ הָליֵחְל םֶכְּבִל ּותיִׁש )די(
 :תּומ לַע ּונֵגֲהַנְי אּוה דֶעָו םָלֹוע ּוניֵהAֱא םיִהAֱא הֶז יִּכ )וט(
 


