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 ךלמה לש תוכמסה תולובג ,יעמשו ךלמה המלש ,הירואו ךלמה דוד
 למרכ ףסוי ברה

 

Torah in motion 
 

 4 רועיש
 בכ - אי קוספ ח קרפ א לאומש .1
 :ֹוּתְבַּכְרֶמ יֵנְפִל ּוצָרְו ויָׁשָרָפְבּו ֹוּתְבַּכְרֶמְּב ֹול םָׂשְו חָּקִי םֶכיֵנְּב תֶא םֶכיֵלֲע GEְמִי רֶׁשֲא Eֶלֶּמַה טַּפְׁשִמ הֶיְהִי הֶז רֶמֹאּיַו )אי(
 :ֹוּבְכִר יֵלְכּו ֹוּתְמַחְלִמ יֵלְּכ תֹוׂשֲעַלְו ֹוריִצְק רֹצְקִלְו ֹוׁשיִרֲח ׁשֹרֲחַלְו םיִּׁשִמֲח יֵרָׂשְו םיִפָלֲא יֵרָׂש ֹול םּוׂשָלְו )בי(
 :תֹופֹאְלּו תֹוחָּבַטְלּו תֹוחָּקַרְל חָּקִי םֶכיֵתֹונְּב תֶאְו )גי(
 :ויָדָבֲעַל ןַתָנְו חָּקִי םיִבֹוּטַה םֶכיֵתיֵזְו םֶכיֵמְרַּכ תֶאְו םֶכיֵתֹודְׂש תֶאְו )די(
 :ויָדָבֲעַלְו ויָסיִרָסְל ןַתָנְו רֹׂשְעַי םֶכיֵמְרַכְו םֶכיֵעְרַזְו )וט(
 :ֹוּתְכאַלְמִל הָׂשָעְו חָּקִי םֶכיֵרֹומֲח תֶאְו םיִבֹוּטַה םֶכיֵרּוחַּב תֶאְו םֶכיֵתֹוחְפִׁש תֶאְו םֶכיֵדְבַע תֶאְו )זט(
 :םיִדָבֲעַל ֹול ּויְהִּת םֶּתַאְו רֹׂשְעַי םֶכְנֹאצ )זי(
 :אּוהַה םֹוּיַּב םֶכְתֶא קָֹוקְי הֶנֲעַי ֹאלְו םֶכָל םֶּתְרַחְּב רֶׁשֲא םֶכְּכְלַמ יֵנְפִּלִמ אּוהַה םֹוּיַּב םֶּתְקַעְזּו )חי(
 :ּוניֵלָע הֶיְהִי Eֶלֶמ םִא יִּכ ֹאּל ּורְמֹאּיַו לֵאּומְׁש לֹוקְּב ַעֹמְׁשִל םָעָה ּונֲאָמְיַו )טי(
 :ּונֵתֹמֲחְלִמ תֶא םַחְלִנְו ּוניֵנָפְל אָצָיְו ּונֵּכְלַמ ּונָטָפְׁשּו םִיֹוּגַה לָכְּכ ּונְחַנֲא םַג ּוניִיָהְו )כ(
 פ :קָֹוקְי יֵנְזָאְּב םֵרְּבַדְיַו םָעָה יֵרְבִּד לָּכ תֵא לֵאּומְׁש עַמְׁשִּיַו )אכ(
 

 הכ קוספ י קרפ א לאומש .2
 :ֹותיֵבְל ׁשיִא םָעָה לָּכ תֶא לֵאּומְׁש חַּלַׁשְיַו קָֹוקְי יֵנְפִל חַּנַּיַו רֶפֵּסַּב בֹּתְכִּיַו הָכֻלְּמַה טַּפְׁשִמ תֵא םָעָה לֶא לֵאּומְׁש רֵּבַדְיַו )הכ(
 

 זט - ח קוספ אי קרפ ב לאומש .3
 :Eֶלֶּמַה תַאְׂשַמ ויָרֲחַא אֵצֵּתַו Eֶלֶּמַה תיֵּבִמ הָּיִרּוא אֵצֵּיַו bיֶלְגַר ץַחְרּו bְתיֵבְל דֵר הָּיִרּואְל דִוָּד רֶמֹאּיַו )ח(
 :ֹותיֵּב לֶא דַרָי ֹאלְו ויָנֹדֲא יֵדְבַע לָּכ תֵא Eֶלֶּמַה תיֵּב חַתֶּפ הָּיִרּוא בַּכְׁשִּיַו )ט(
 :bֶתיֵּב לֶא ָּתְדַרָי ֹאל ַעּוּדַמ אָב הָּתַא Eֶרֶּדִמ אֹולֲה הָּיִרּוא לֶא דִוָּד רֶמֹאּיַו ֹותיֵּב לֶא הָּיִרּוא דַרָי ֹאל רֹמאֵל דִוָדְל ּודִּגַּיַו )י(
 יִתיֵּב לֶא אֹובָא יִנֲאַו םיִנֹח הֶדָּׂשַה יֵנְּפ לַע יִנֹדֲא יֵדְבַעְו בָאֹוי יִנֹדאַו תֹוּכֻּסַּב םיִבְׁשֹי הָדּוהיִו לֵאָרְׂשִיְו ןֹורָאָה דִוָּד לֶא הָּיִרּוא רֶמֹאּיַו )אי(
 :הֶּזַה רָבָּדַה תֶא הֶׂשֱעֶא םִא bֶׁשְפַנ יֵחְו bֶּיַח יִּתְׁשִא םִע בַּכְׁשִלְו תֹוּתְׁשִלְו לֹכֱאֶל
 :תָרֳחָּמִמּו אּוהַה םֹוּיַּב ִםַלָׁשּוריִב הָּיִרּוא בֶׁשֵּיַו ָּךֶחְּלַׁשֲא רָחָמּו םֹוּיַה םַּג הֶזָּב בֵׁש הָּיִרּוא לֶא דִוָּד רֶמֹאּיַו )בי(
 :דָרָי ֹאל ֹותיֵּב לֶאְו ויָנֹדֲא יֵדְבַע םִע ֹובָּכְׁשִמְּב בַּכְׁשִל בֶרֶעָב אֵצֵּיַו ּוהֵרְּכַׁשְיַו ְּתְׁשֵּיַו ויָנָפְל לַכֹאּיַו דִוָד ֹול אָרְקִּיַו )גי(
 

 ומ - ול קוספ ב קרפ א םיכלמ .4
 :הָנָאָו הֶנָא םָּׁשִמ אֵצֵת ֹאלְו םָׁש ָּתְבַׁשָיְו ִםַלָׁשּוריִּב תִיַב bְל הֵנְּב ֹול רֶמֹאּיַו יִעְמִׁשְל אָרְקִּיַו Eֶלֶּמַה חַלְׁשִּיַו )ול(
 :bֶׁשֹארְב הֶיְהִי bְמָּד תּומָּת תֹומ יִּכ עַדֵּת ַעֹדָי ןֹורְדִק לַחַנ תֶא ָּתְרַבָעְו bְתאֵצ םֹויְּב הָיָהְו )זל(
 ס :םיִּבַר םיִמָי ִםַלָׁשּוריִּב יִעְמִׁש בֶׁשֵּיַו bֶּדְבַע הֶׂשֲעַי ןֵּכ Eֶלֶּמַה יִנֹדֲא רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ רָבָּדַה בֹוט Eֶלֶּמַל יִעְמִׁש רֶמֹאּיַו )חל(
 :תַגְּב bיֶדָבֲע הֵּנִה רֹמאֵל יִעְמִׁשְל ּודיִּגַּיַו תַּג Eֶלֶמ הָכֲעַמ ןֶּב ׁשיִכָא לֶא יִעְמִׁשְל םיִדָבֲע יֵנְׁש ּוחְרְבִּיַו םיִנָׁש ׁשGָׁש ץֵּקִמ יִהְיַו )טל(
 :תַּגִמ ויָדָבֲע תֶא אֵבָּיַו יִעְמִׁש Eֶלֵּיַו ויָדָבֲע תֶא ׁשֵּקַבְל ׁשיִכָא לֶא הָתַּג Eֶלֵּיַו ֹורֹמֲח תֶא ׁשֹבֲחַּיַו יִעְמִׁש םָקָּיַו )מ(
 :בֹׁשָּיַו תַּג ִםַלָׁשּוריִמ יִעְמִׁש Eַלָה יִּכ הֹמGְׁשִל דַֻּגּיַו )אמ(



 

 

 יִּכ עַדֵּת ַעֹדָי הָנָאָו הֶנָא ָּתְכַלָהְו bְתאֵצ םֹויְּב רֹמאֵל bְּב דִעָאָו קָֹוקיַב bיִּתְעַּבְׁשִה אֹולֲה ויָלֵא רֶמֹאּיַו יִעְמִׁשְל אָרְקִּיַו Eֶלֶּמַה חַלְׁשִּיַו )במ(
 :יִּתְעָמָׁש רָבָּדַה בֹוט יַלֵא רֶמֹאּתַו תּומָּת תֹומ
  ָתיִׂשָע רֶׁשֲא bְבָבְל עַדָי רֶׁשֲא הָעָרָה לָּכ תֵא ָּתְעַדָי הָּתַא יִעְמִׁש לֶא Eֶלֶּמַה רֶמֹאּיַו )דמ( 
 :הֹמGְׁש דַיְּב הָנֹוכָנ הָכָלְמַּמַהְו תֹמָּיַו ֹוּב עַּגְפִּיַו אֵצֵּיַו עָדָיֹוהְי ןֶּב ּוהָיָנְּב תֶא Eֶלֶּמַה וַצְיַו )ומ(
 

  ד קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר .5
 א הכלה
 ימ לכש רוזגל ול שיש ,סכמה ןמ חירבהל רוסאו סכמ ול בצוקו ,תומחלמה ךרוצל וא ויכרצל םעה לע סמ ןתיל ךלמל שי תושר
 בצוקו סמ ןתונש ןאכמ ,ךודבעו סמל ךל ויהי רמוא אוה ןלהלו ,םידבעל ול ויהת םתאו רמאנש גרהי וא ונוממ חקלי סכמה בונגיש
  .וב הכוז ךלמ ךלמ תשרפב רומאה לכש ,ןיד ןהב אצויכו םירבדה ולא לכב וינידו סכמ
 ב הכלה
 ,וינפל םידמוע ןהמ דימעמו וישרפבו ותבכרמל ליח ןהמ השועו ליח ישנאו םירובגה םעה ןמ חקולו לארשי לובג לכב חלושו
 םישמש תויהל םהבש םיפיה ןמ חקולו ,ותבכרמ ינפל וצרו וישרפו ותבכרמב ול םשו רמאנש ,וינפל ץורל םישנא ןהמ דימעמו
  .ותכאלמל השעו חקי םיבוטה םכירוחב תאו רמאנש וינפל םידמועו

 ג הכלה
 ותכאלמל תוחפשהו םידבעהו תומהבה לכ חקולו ,ןרכש ןתונו ותכאלמ ול ןישועו ךירצ אוהש המ לכ תוינמואה ילעב ןמ חקול ןכו
 תאו םכיתוחפש תאו םכידבע תאו ,ובכר ילכו ותמחלמ ילכ תושעלו וריצק רוצקלו ושירח שורחלו רמאנש ,ןהימד וא ןרכש ןתונו
  .ותכאלמל השעו חקי םכירומח תאו םיבוטה םכירוחב
 ד הכלה
 הנוק דבלב דוחיב אלא ןישודיק אלבו הבותכ א אלב םישגלפו ,ןישודקו הבותכב םישנ ,םישגלפו םישנ לארשי לובג לכמ חקול ןכו

 חקולש םישגליפה תושעל ]תושר[ ול שיו ,דועיי רחא דבלב הירבעה המאב אלא שגליפב רוסא טוידהה לבא ,ול תרתומו התוא
  .תופואלו תוחבטלו תוחקרל חקי םכיתונב תאו רמאנש ,תוחקרו תופואו תוחבט ונומראל
 ה הכלה
  .םישמח ירשו םיפלא ירש ול םושלו רמאנש ,םישמח ירשו םיפלא ירש םתוא הנממו םירש תויהל ןייוארה תא הפוכ ןכו

 ו הכלה
 ןתונו ,םשמ אלא ולכאי המ םהל ןיא םא ולא תומוקמ לע וטשפיו המחלמל וכלישכ וידבעל םימרכהו םיתיזהו תודשה חקולו
  .וידבעל ןתנו חקי םיבוטה םכיתיזו םכימרכ תאו םכיתודש תאו רמאנש ,ןהימד
 ז הכלה
 .רושעי םכנאצ ,'וגו רושעי םכימרכו םכיערזו רמאנש ,המהבה ןמו תונליאה ןמו םיערזה ןמ רשעמ ול שיו
 

  ג קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר .6
 ח הכלה
 ותיבמ אצי אלש וא ךלה אלו ינולפ םוקמל ךליש םעה ראשמ דחא לע רזג וליפא ,וגרהל תושר ךלמל שי לארשי ךלמב דרומה לכ
 תושר ךלמל שי ופרחמה וא ךלמה תא הזבמה לכ ןכו ,ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ רמאנש ,גרהי וגרהל הצר םאו ,התימ בייח אציו
 .ארג ןב יעמשכ ,וגרהל
 

 )דיק השע תווצמ( ג"מס .7
  .יתיחה הירוא – ךלה אלו ינולפ םוקמל ךליש םעה ראשמ דחא לע רזג וליפא 
 

 .)ה ק"ס ,טפ ןמיס ,א קלח לאש םייח ת"וש( א"דיחה .8
 אנווג יאה יכבו ,ךלמה וירבד לבקש ול הארנו ותיבל תכלל הצור היה אלש ןוכנ םעט ול בישה רבכ הירואד ,ימד אל הירואד אה
 .דרומ יוה אל


