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  ה"עב

 תוכוסה גח לש ותועמשמ
 

1.  

 תוכוס חספ 

 םיִמָי תַעְבִׁש רֹמְׁשִּת תֹוּצַּמַה גַח תֶא )וט( ג"כ תומש .1

 ׁשֶדֹח דֵעֹומְל Gִתיִּוִצ רֶׁשֲאַּכ תֹוּצַמ לַכאֹּת

  םִיָרְצִּמִמ ָתאָצָי ֹוב יִּכ ביִבָאָה

 עַרְזִּת רֶׁשֲא Gיֶׂשֲעַמ יֵרּוּכִּב ריִצָּקַה גַחְו )זט(

 תֶא Gְּפְסָאְּב הָנָּׁשַה תאֵצְּב ףִסָאָה גַחְו הֶדָּׂשַּב

 :הֶדָּׂשַה ןִמ Gיֶׂשֲעַמ

 םיִמָי תַעְבִׁש רֹמְׁשִּת תֹוּצַּמַה גַח תֶא )חי( ד"ל תומש .2

 ׁשֶדֹח דֵעֹומְל Gִתיִּוִצ רֶׁשֲא תֹוּצַמ לַכאֹּת

 :םִיָרְצִּמִמ ָתאָצָי ביִבָאָה ׁשֶדֹחְּב יִּכ ביִבָאָה

 ריִצְק יֵרּוּכִּב Gְל הֶׂשֲעַּת תֹעֻבָׁש גַחְו )בכ(

 :הָנָּׁשַה תַפּוקְּת ףיִסָאָה גַחְו םיִּטִח

 רֶׁשֲא ׁשֶדֹק יֵאָרְקִמ 'ה יֵדֲעֹומ הֶּלֵא )ד( ג"כ ארקיו .3

 ןֹוׁשאִרָה ׁשֶדֹחַּב )ה( :םָדֲעֹומְּב םָתֹא ּואְרְקִּת

 חַסֶּפ םִיָּבְרַעָה ןיֵּב ׁשֶדֹחַל רָׂשָע הָעָּבְרַאְּב

 גַח הֶּזַה ׁשֶדֹחַל םֹוי רָׂשָע הָּׁשִמֲחַבּו )ו( :'הַל

 )ז( :ּולֵכאֹּת תֹוּצַמ םיִמָי תַעְבִׁש 'הַל תֹוּצַּמַה

 לָּכ םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶדֹק אָרְקִמ ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַּב

 םֶּתְבַרְקִהְו )ח( :ּוׂשֲעַת א` הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ

 אָרְקִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םיִמָי תַעְבִׁש 'הַל הֶּׁשִא

 :ּוׂשֲעַת א` הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ לָּכ ׁשֶדֹק

 לֶא רֵּבַּד )דל( :רֹמאֵּל הֶׁשֹמ לֶא 'ה רֵּבַדְיַו )גל(

 ׁשֶדֹחַל םֹוי רָׂשָע הָּׁשִמֲחַּב רֹמאֵל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב

 :'הַל םיִמָי תַעְבִׁש תֹוּכֻּסַה גַח הֶּזַה יִעיִבְּׁשַה

 תֶכאֶלְמ לָּכ ׁשֶדֹק אָרְקִמ ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַּב )הל(

 ּוביִרְקַּת םיִמָי תַעְבִׁש )ול( :ּוׂשֲעַת א` הָדֹבֲע

 הֶיְהִי ׁשֶדֹק אָרְקִמ יִניִמְּׁשַה םֹוּיַּב 'הַל הֶּׁשִא

 לָּכ אוִה תֶרֶצֲע 'הַל הֶּׁשִא םֶּתְבַרְקִהְו םֶכָל

 יֵדֲעֹומ הֶּלֵא )זל( :ּוׂשֲעַת א` הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ

 ביִרְקַהְל ׁשֶדֹק יֵאָרְקִמ םָתֹא ּואְרְקִּת רֶׁשֲא 'ה

 םֹוי רַבְּד םיִכָסְנּו חַבֶז הָחְנִמּו הָלֹע 'הַל הֶּׁשִא

 דַבְּלִמּו 'ה תֹתְּבַׁש דַבְּלִמ )חל( :ֹומֹויְּב

 לָּכ דַבְּלִמּו םֶכיֵרְדִנ לָּכ דַבְּלִמּו םֶכיֵתֹונְּתַמ

 :'הַל ּונְּתִּת רֶׁשֲא םֶכיֵתֹובְדִנ

 יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹחַל םֹוי רָׂשָע הָּׁשִמֲחַּב cַא )טל(  

 'ה גַח תֶא ּוּגֹחָּת ץֶרָאָה תַאּובְּת תֶא םֶכְּפְסָאְּב

 םֹוּיַבּו ןֹותָּבַׁש ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַּב םיִמָי תַעְבִׁש

 םֹוּיַּב םֶכָל םֶּתְחַקְלּו )מ( :ןֹותָּבַׁש יִניִמְּׁשַה

 ץֵע ףַנֲעַו םיִרָמְּת תֹּפַּכ רָדָה ץֵע יִרְּפ ןֹוׁשאִרָה

 םֶכיֵה`ֱא 'ה יֵנְפִל םֶּתְחַמְׂשּו לַחָנ יֵבְרַעְו תֹבָע

 'הַל גַח ֹותֹא םֶתֹּגַחְו )אמ( :םיִמָי תַעְבִׁש

 םֶכיֵתֹרֹדְל םָלֹוע תַּקֻח הָנָּׁשַּב םיִמָי תַעְבִׁש

 תֹּכֻּסַּב )במ( :ֹותֹא ּוּגֹחָּת יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹחַּב

 לֵאָרְׂשִיְּב חָרְזֶאָה לָּכ םיִמָי תַעְבִׁש ּובְׁשֵּת

 יִּכ םֶכיֵתֹרֹד ּועְדֵי ןַעַמְל )גמ( :תֹּכֻּסַּב ּובְׁשֵי
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 יִאיִצֹוהְּב לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא יִּתְבַׁשֹוה תֹוּכֻּסַב

 )דמ( :םֶכיֵה`ֱא 'ה יִנֲא םִיָרְצִמ ץֶרֶאֵמ םָתֹוא

 :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא 'ה יֵדֲעֹמ תֶא הֶׁשֹמ רֵּבַדְיַו

 רבדמב .4

 ט"כ-ח"כ 

 רָׂשָע הָעָּבְרַאְּב ןֹוׁשאִרָה ׁשֶדֹחַבּו )זט ,ח"כ(

 רָׂשָע הָּׁשִמֲחַבּו )זי( :'הַל חַסֶּפ ׁשֶדֹחַל םֹוי

 תֹוּצַמ םיִמָי תַעְבִׁש גָח הֶּזַה ׁשֶדֹחַל םֹוי

 לָּכ ׁשֶדֹק אָרְקִמ ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַּב )חי( :לֵכָאֵי

 םֶּתְבַרְקִהְו )טי( :ּוׂשֲעַת א` הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ

 ...הֶּׁשִא

 יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹחַל םֹוי רָׂשָע הָּׁשִמֲחַבּו )בי ,ט"כ(

 א` הָדֹבֲע תֶכאֶלְמ לָּכ םֶכָל הֶיְהִי ׁשֶדֹק אָרְקִמ

 )גי( :םיִמָי תַעְבִׁש 'הַל גַח םֶתֹּגַחְו ּוׂשֲעַת

 ...םֶּתְבַרְקִהְו

 חַסֶּפ ָתיִׂשָעְו ביִבָאָה ׁשֶדֹח תֶא רֹומָׁש )א( ד"י םירבד .5

 'ה Gֲאיִצֹוה ביִבָאָה ׁשֶדֹחְּב יִּכ Gיֶה`ֱא 'הַל

 'הַל חַסֶּפ ָּתְחַבָזְו )ב( :הָלְיָל םִיַרְצִּמִמ Gיֶה`ֱא

 'ה רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב רָקָבּו ןאֹצ Gיֶה`ֱא

 ץֵמָח ויָלָע לַכאֹת א` )ג( :םָׁש ֹומְׁש ןֵּכַׁשְל

 יִּכ יִנֹע םֶחֶל תֹוּצַמ ויָלָע לַכאֹּת םיִמָי תַעְבִׁש

 רֹּכְזִּת ןַעַמְל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ ָתאָצָי ןֹוזָּפִחְב

 :Gיֶּיַח יֵמְי לֹּכ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ Gְתאֵצ םֹוי תֶא

 םיִמָי תַעְבִׁש Gְל הֶׂשֲעַּת תֹּכֻּסַה גַח )גי(

 Gֶּגַחְּב ָּתְחַמָׂשְו )די( :Gֶבְקִּיִמּו Gְנְרָּגִמ Gְּפְסָאְּב

 רֵּגַהְו יִוֵּלַהְו Gֶתָמֲאַו Gְּדְבַעְו Gֶּתִבּו Gְנִבּו הָּתַא

 )וט( :Gיֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא הָנָמְלַאָהְו םֹותָּיַהְו

 רֶׁשֲא םֹוקָּמַּב Gיֶה`ֱא 'הַל גֹחָּת םיִמָי תַעְבִׁש

 Gְתָאּובְּת לֹכְּב Gיֶה`ֱא 'ה Gְכֶרָבְי יִּכ 'ה רַחְבִי

  :ַחֵמָׂש cַא ָתיִיָהְו Gיֶדָי הֵׂשֲעַמ לֹכְבּו

  :חי-ב ,ח קרפ םירבד .2

 רֶׁשֲא תֶא תַעַדָל Gְתֹּסַנְל Gְתֹּנַע ןַעַמְל רָּבְדִּמַּב הָנָׁש םיִעָּבְרַא הֶז Gיֶה`ֱא 'ה Gֲכיִלֹוה רֶׁשֲא cֶרֶּדַה לָּכ תֶא ָּתְרַכָזְו )ב(
 ויָטָּפְׁשִמּו ויָתֹוְצִמ רֹמְׁש יִּתְלִבְל Gיֶה`ֱא 'ה תֶא חַּכְׁשִּת ןֶּפ Gְל רֶמָּׁשִה )אי( ...א` םִא ויָתֹוְצִמ ותוצמ רֹמְׁשִתֲה Gְבָבְלִּב
 ףֶסֶכְו ֻןיְּבְרִי Gְנאֹצְו Gְרָקְבּו )גי( :ָּתְבָׁשָיְו הֶנְבִּת םיִבֹט םיִּתָבּו ָּתְעָבָׂשְו לַכאֹּת ןֶּפ )בי( :םֹוּיַה Gְּוַצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא ויָתֹּקֻחְו
 :םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ Gֲאיִצֹוּמַה Gיֶה`ֱא 'ה תֶא ָּתְחַכָׁשְו Gֶבָבְל םָרְו )די( :הֶּבְרִי Gְל רֶׁשֲא לֹכְו cָּל הֶּבְרִי בָהָזְו
 תֶא ָּתְרַכָזְו )חי( :הֶּזַה לִיַחַה תֶא יִל הָׂשָע יִדָי םֶצֹעְו יִחֹּכ Gֶבָבְלִּב ָּתְרַמָאְו )זי( ...אָרֹוּנַהְו לֹדָּגַה רָּבְדִּמַּב Gֲכיִלֹוּמַה )וט(
 :הֶּזַה םֹוּיַּכ Gיֶתֹבֲאַל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ֹותיִרְּב תֶא םיִקָה ןַעַמְל לִיָח תֹוׂשֲעַל ַחֹּכ Gְל ןֵתֹּנַה אּוה יִּכ Gיֶה`ֱא 'ה

  :ח קרפ הימחנ .3

 :הָרֹוּתַה יֵרְבִּד לֶא ליִּכְׂשַהְלּו רֵפֹּסַה אָרְזֶע לֶא םִּיִוְלַהְו םיִנֲהֹּכַה םָעָה לָכְל תֹובָאָה יֵׁשאָר ּופְסֶאֶנ יִנֵּׁשַה םֹוּיַבּו )גי(
 רֶׁשֲאַו )וט( :יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹחַּב גָחֶּב תֹוּכֻּסַּב לֵאָרְׂשִי יֵנְב ּובְׁשֵי רֶׁשֲא הֶׁשֹמ דַיְּב 'ה הָּוִצ רֶׁשֲא הָרֹוּתַּב בּותָּכ ּואְצְמִּיַו )די(
 יֵלֲעַו סַדֲה יֵלֲעַו ןֶמֶׁש ץֵע יֵלֲעַו תִיַז יֵלֲע ּואיִבָהְו רָהָה ּואְצ רֹמאֵל םִַלָׁשּוריִבּו םֶהיֵרָע לָכְּב לֹוק ּוריִבֲעַיְו ּועיִמְׁשַי

 םֶהיֵתֹרְצַחְבּו ֹוּגַּג לַע ׁשיִא תֹוּכֻס םֶהָל ּוׂשֲעַּיַו ּואיִבָּיַו םָעָה ּואְצֵּיַו )זט( :בּותָּכַּכ תֹּכֻס תֹׂשֲעַל תֹבָע ץֵע יֵלֲעַו םיִרָמְת
 תֹוּכֻס יִבְּׁשַה ןִמ םיִבָּׁשַה לָהָּקַה לָכ ּוׂשֲעַּיַו )זי( :םִיָרְפֶא רַעַׁש בֹוחְרִבּו םִיַּמַה רַעַׁש בֹוחְרִבּו םיִה`ֱאָה תיֵּב תֹורְצַחְבּו
 אָרְקִּיַו )חי( :דֹאְמ הָלֹודְּג הָחְמִׂש יִהְּתַו אּוהַה םֹוּיַה דַע לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ןֵּכ ןּונ ןִּב ַעּוׁשֵי יֵמיִמ ּוׂשָע א` יִּכ תֹוּכֻּסַב ּובְׁשֵּיַו
 תֶרֶצֲע יִניִמְּׁשַה םֹוּיַבּו םיִמָי תַעְבִׁש גָח ּוׂשֲעַּיַו ןֹורֲחַאָה םֹוּיַה דַע ןֹוׁשאִרָה םֹוּיַה ןִמ םֹויְּב םֹוי םיִה`ֱאָה תַרֹוּת רֶפֵסְּב
  :טָּפְׁשִּמַּכ

 :הכרת ןמיס הכוס תוכלה םייח חרוא רוט .4

 לכ ךרדו ץיקה תומי אוהש יפל ןמזה ותואב הכוס תושעל ונוצ אל ןסינ שדחב םירצממ ונאציש יפ לע ףאו
 השענש ונתוא הוצ ןכלו ךרבתי ארובה תוצמב םהש םהב ונתיישע תרכינ התיה אלו לצל הכוס תושעל םדא
 בשיל תיבה ןמ ןיאצוי ונחנאו ותיבב בשילו ותכוסמ תאצל םדא לכ ךרדו םימשגה ןמז אוהש יעיבשה שדחב
 .התושעל ונילע איה ךלמה תוצמש לכל הארי הזב הכוסב
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 :די קרפ הירכז .5

 תֶא גֹחָלְו תֹואָבְצ 'ה cֶלֶמְל תֹוֲחַּתְׁשִהְל הָנָׁשְב הָנָׁש יֵּדִמ ּולָעְו םִָלָׁשּורְי לַע םיִאָּבַה םִיֹוּגַה לָּכִמ רָתֹוּנַה לָּכ הָיָהְו )זט(
 םֶהיֵלֲע א`ְו תֹואָבְצ 'ה cֶלֶמְל תֹוֲחַּתְׁשִהְל םִַלָׁשּורְי לֶא ץֶרָאָה תֹוחְּפְׁשִמ תֵאֵמ הֶלֲעַי א` רֶׁשֲא הָיָהְו )זי( :תֹוּכֻּסַה גַח
  :םֶׁשָּגַה הֶיְהִי

 :ב דומע זל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .6

 :ןירמוא יאמש תיבו ,ללה תיב ירבד ,אנ העישוה 'ה אנאבו ,ףוסו הליחת 'הל ודוהב ?ןיענענמ ויה ןכיהו .הנשמ
 תא ןיענענמ ויה םעה לכש ,עשוהי יברו לאילמג ןברב יתייה הפוצ :אביקע יבר רמא .אנ החילצה 'ה אנאב ףא
  .אנ העישוה 'ה אנאב אלא וענענ אל םהו ,ןהיבלול

 אברעמב .ולש ץראהו םימשהש ימל - דירומו הלעמ ,ולש תוחור עבראהש ימל - איבמו ךילומ :ןנחוי יבר רמא
 הלעמ ,תוער תוחור רוצעל ידכ - איבמו ךילומ :אנינח יברב יסוי יבר רמא אבקוע רב אמח יבר רמא ,יכה ונתמ
 .םיער םיללט רוצעל ידכ - דירומו

  :ב דומע הנ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת .7

 .תומוא םיעבש דגנכ - ימ דגנכ םירפ םיעבש ינה :רזעלא יבר רמא

  :בי קרפ תומש .8

 הָּתְלַמּו ףֶסָּכ תַנְקִמ ׁשיִא דֶבֶע לָכְו )דמ( :ֹוּב לַכאֹי א` רָכֵנ ןֶּב לָּכ חַסָּפַה תַּקֻח תאֹז ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמ לֶא 'ה רֶמאֹּיַו )גמ(
 זָאְו רָכָז לָכ ֹול לֹוּמִה 'הַל חַסֶפ הָׂשָעְו רֵּג Gְּתִא רּוגָי יִכְו )חמ( ...ֹוּב לַכאֹי א` ריִכָׂשְו בָׁשֹוּת )המ( :ֹוּב לַכאֹי זָא ֹותֹא
 :ֹוּב לַכאֹי א` לֵרָע לָכְו ץֶרָאָה חַרְזֶאְּכ הָיָהְו ֹותֹׂשֲעַל בַרְקִי

  :מ קרפ תומש .9

 :ןָּכְׁשִּמַה םַקּוה ׁשֶדֹחַל דָחֶאְּב תיִנֵּׁשַה הָנָּׁשַּב ןֹוׁשאִרָה ׁשֶדֹחַּב יִהְיַו )זי(

  :ח קרפ א םיכלמ .10

 םִָלָׁשּורְי הֹמ`ְׁש cֶלֶּמַה לֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל תֹובָאָה יֵאיִׂשְנ תֹוּטַּמַה יֵׁשאָר לָּכ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְקִז תֶא הֹמ`ְׁש לֵהְקַי זָא )א(
 גָחֶּב םיִנָתֵאָה חַרֶיְּב לֵאָרְׂשִי ׁשיִא לָּכ הֹמ`ְׁש cֶלֶּמַה לֶא ּולֲהָּקִּיַו )ב( :ןֹוּיִצ איִה דִוָּד ריִעֵמ 'ה תיִרְּב ןֹורֲא תֶא תֹולֲעַהְל
 ...יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹחַה אּוה

  :טכ קרפ תומש .11

 ּועְדָיְו )ומ( :םיִה`אֵל םֶהָל יִתיִיָהְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב cֹותְּב יִּתְנַכָׁשְו )המ( ...יִדֹבְכִּב ׁשַּדְקִנְו לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל הָּמָׁש יִּתְדַעֹנְו )גמ(
 :םֶהיֵה`ֱא 'ה יִנֲא םָכֹותְב יִנְכָׁשְל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םָתֹא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םֶהיֵה`ֱא 'ה יִנֲא יִּכ

  :ח קרפ א םיכלמ .12

 הָּלִפְּתַה לֶא ַעֹמְׁשִל םָׁש יִמְׁש הֶיְהִי ָּתְרַמָא רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לֶא םֹויָו הָלְיַל הֶּזַה תִיַּבַה לֶא תֹוחֻתְפ Gֶניֵע תֹויְהִל )טכ(
 הֶּזַה םֹוקָּמַה לֶא ּולְלַּפְתִי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי Gְּמַעְו Gְּדְבַע תַּנִחְּת לֶא ָּתְעַמָׁשְו )ל( :הֶּזַה םֹוקָּמַה לֶא Gְּדְבַע לֵּלַּפְתִי רֶׁשֲא
 :ָּתְחָלָסְו ָּתְעַמָׁשְו םִיַמָּׁשַה לֶא Gְּתְבִׁש םֹוקְמ לֶא עַמְׁשִּת הָּתַאְו

 לֹודָּגַה Gְמִׁש תֶא ןּועְמְׁשִי יִּכ )במ( :Gֶמְׁש ןַעַמְל הָקֹוחְר ץֶרֶאֵמ אָבּו אּוה לֵאָרְׂשִי Gְּמַעֵמ א` רֶׁשֲא יִרְכָּנַה לֶא םַגְו )אמ(
 לֹכְּכ ָתיִׂשָעְו Gֶּתְבִׁש ןֹוכְמ םִיַמָּׁשַה עַמְׁשִּת הָּתַא )גמ( :הֶּזַה תִיַּבַה לֶא לֵּלַּפְתִהְו אָבּו הָיּוטְּנַה Gֲעֹרְזּו הָקָזֲחַה Gְדָי תֶאְו
 לַע אָרְקִנ Gְמִׁש יִּכ תַעַדָלְו לֵאָרְׂשִי Gְּמַעְּכ Gְתֹא הָאְרִיְל Gֶמְׁש תֶא ץֶרָאָה יֵּמַע לָּכ ןּועְדֵי ןַעַמְל יִרְכָּנַה Gיֶלֵא אָרְקִי רֶׁשֲא
 :יִתיִנָּב רֶׁשֲא הֶּזַה תִיַּבַה
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  :ונ קרפ והיעשי .13

 םיִקיִזֲחַמּו ֹולְּלַחֵמ תָּבַׁש רֵמֹׁש לָּכ םיִדָבֲעַל ֹול תֹויְהִל 'ה םֵׁש תֶא הָבֲהַאְלּו ֹותְרָׁשְל 'ה לַע םיִוְלִּנַה רָכֵּנַה יֵנְבּו )ו(
 תיֵּב יִתיֵב יִּכ יִחְּבְזִמ לַע ןֹוצָרְל םֶהיֵחְבִזְו םֶהיֵת`ֹוע יִתָּלִפְּת תיֵבְּב םיִּתְחַּמִׂשְו יִׁשְדָק רַה לֶא םיִתֹואיִבֲהַו )ז( :יִתיִרְבִּב
 :םיִּמַעָה לָכְל אֵרָּקִי הָּלִפְּת

 :ד קוספ ו קרפ םירבד י"שר .14

 )ט ,ג הינפצ( רמאנש ,דחא 'ה תויהל דיתע אוה ,תומואה יהלא אלו התע וניהלא אוהש 'ה - דחא 'ה וניהלא 'ה
 ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב )ט ,די הירכז( רמאנו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ
 :דחא


