
 ב״פשתה בשיו תשרפ
 ari.kahn@biu.ac.il                     ןהאק דוד ירא ברה

 
  ד תוא - בשיו תשרפ קידצ ירפ רפס .1

 ךשוחו ביתכד ורתס ךשוח תשי תישארב רמאמב םגש ארוהנ רדהו אכושח אשירב םלוע לש ותיירבכו
 היה אכושח אשירב .חישמ לש וחור לע הבר תישארבב שרדנו תפחרמ םיהלא חורו ביתכ םוהת ינפ לע
 לאוג דלונ רמאש והזו רע לש ונוקית היה הזו שממ חישמ תמשנ היהש ץרפ ארוהנ רדהו רע תמשנ
 אוהו ןויסנה ידי לע םלוע דוסי קידצ תדמל הבכרמ השענש ררבתנו םירצמל דרי ףסויו .ןורחאה
 תיראש ומש לע וארקנ לארשי לכו קידצ ירקיא רזגתאד ןאמ לכד םיקידצ םלוכ ךמעו לארשי לכ ררבי
 ,'וכו ינממ ק"ב אציו הדוהש הדוהי ןינע וז השרפב ןכו .)אע 'פ הבר תישארב( ורמאש ומכו ףסוי
 ומכו הדוהי לש ומש לע וארקנ לארשי לכש הבושת ידי לע לארשי לכ וררבי וערזמ חישמו אוהו

 .וז השרפ ןינע לכ הזו )חצ 'פ םש( ורמאש
  זל קרפ )בשיו תשרפ( תישארב .2

 הָ֨יָה ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע־עַֽבְׁש־ןֶּב ףֵ֞סֹוי בֹ֗קֲעַי תֹו֣דְלֹּת ׀הֶּלֵ֣א )ב( :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֖אְּב ויִ֑בָא יֵ֣רּוגְמ ץֶרֶ֖אְּב בֹ֔קֲעַי בֶׁשֵּ֣יַו )א(
ֹּצַּב ֙ויָחֶא־תֶא הֶ֤עֹר ־לֶא הָ֖עָר םָ֥תָּבִּד־תֶא ףֵ֛סֹוי אֵ֥בָּיַו ויִ֑בָא יֵׁ֣שְנ הָּ֖פְלִז יֵ֥נְּב־תֶאְו הָ֛הְלִב יֵ֥נְּב־תֶא רַעַ֗נ אּו֣הְו ןא֔
 ּו֣אְרִּיַו )ד( :םיִּֽסַּפ תֶנֹ֥תְּכ ֹו֖ל הָׂשָ֥עְו ֹו֑ל אּו֖ה םיִ֥נֻקְז־ןֶב־יִּֽכ ויָ֔נָּב־לָּכִמ ֙ףֵסֹוי־תֶא בַ֤הָא לֵ֗אָרְׂשִיְו )ג( :םֶֽהיִבֲא
ֹלְו ֹו֑תֹא ּו֖אְנְׂשִּי ַֽו ויָ֔חֶא־לָּכִמ ֙םֶהיִבֲא בַ֤הָא ֹו֞תֹא־יִּֽכ ויָ֗חֶא  דֵּ֖גַּיַו םֹו֔לֲח ֙ףֵסֹוי ם֤`ֲחַּיַו )ה( :םgָֽׁשְל ֹו֥רְּבַּד ּו֖לְכָי א֥
ֹנְׂש דֹו֖ע ּופִ֥סֹוּיַו ויָ֑חֶאְל ֹּיַו )ו( :ֹוֽתֹא א֥  ּונְחַ֜נֲא הֵּנִהְ֠ו )ז( :יִּתְמָֽלָח רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה םֹו֥לֲחַה אָ֕נ־ּועְמִׁש םֶ֑היֵלֲא רֶמא֖
 :יִֽתָּמֻלֲאַלָ ןיֶ֖וֲחַּתְׁשִּֽתַו םֶ֔כיֵתֹּ֣מֻלֲא ֙הָניֶּ֙בֻסְת הֵּ֤נִהְו הָבָּ֑צִנ־םַגְו יִ֖תָּמֻלֲא הָמָ֥ק הֵּ֛נִהְו הֶ֔דָּׂשַה jֹו֣תְּב ֙םיִּמֻלֲא םיִ֤מְּלַאְמ
ֹּיַו )ח( ֹנְׂש ֙דֹוע ּופִ֤סֹוּיַו ּונָּ֑ב לֹׁ֖שְמִּת לֹוׁ֥שָמ־םִא ּוניֵ֔לָע ghְ֙מִּת g֤hָמֲה ויָ֔חֶא ֹ֙ול ּורְמא֤ ־לַעְו ויָ֖תֹמgֲח־לַע ֹו֔תֹא א֣
ֹּיַו ויָ֑חֶאְל ֹו֖תֹא רֵּ֥פַסְיַו רֵ֔חַא םֹו֣לֲח ֙דֹוע ם֥`ֲחַּיַו )ט( :ויָֽרָבְּד  ַחֵ֗רָּיַהְו ׁשֶמֶּׁ֣שַה הֵּ֧נִהְו דֹו֔ע ֙םֹולֲח יִּֽתְמַ֤לָח הֵּ֨נִה רֶמא֗
ֹּיַו ויִ֔בָא ֹוּ֣ב־רַעְגִּיַו ֒ויָחֶא־לֶאְו ֘ויִבָא־לֶא רֵּ֣פַסְיַו )י( :יִֽל םיִ֖וֲחַּתְׁשִֽמ םיִ֔בָכֹוּֽכ ֙רָׂשָע דַ֤חַאְו  םֹו֥לֲחַה הָ֛מ ֹו֔ל רֶמא֣
 רַ֥מָׁש ויִ֖בָאְו ויָ֑חֶא ֹו֖ב־ּואְנַקְיַו )אי( :הָצְרָֽא mְ֖ל תֹ֥וֲחַּתְׁשִהְל mיֶ֔חַאְו mְּ֣מִאְו ֙יִנֲא אֹו֗בָנ אֹו֣בֲה ָּתְמָ֑לָח רֶׁ֣שֲא הֶּ֖זַה
ֹצ־תֶא תֹו֛עְרִל ויָ֑חֶא ּו֖כְלֵּיַו )בי( :רָֽבָּדַה־תֶא ֹּיַו )גי( :םֶֽכְׁשִּב םֶ֖היִבֲא ןא֥  םיִ֣עֹר s֙יֶ֙חַא אֹו֤לֲה ףֵ֗סֹוי־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי רֶמא֨
ֹּיַו םֶ֑היֵלֲא sֲ֣חָלְׁשֶאְו הָ֖כְל םֶ֔כְׁשִּב ֹּיַו )די( :יִנֵּֽנִה ֹו֖ל רֶמא֥ ֹּצַה םֹו֣לְׁש־תֶאְו s֙יֶ֙חַא םֹו֤לְׁש־תֶא הֵ֜אְר אָ֨נ־jֶל ֹו֗ל רֶמא֣  ןא֔
ֹבָּיַו ןֹו֔רְבֶח קֶמֵ֣עֵמ ּ֙והֵ֙חָלְׁשִּיַו רָ֑בָּד יִנֵ֖בִׁשֲהַו  ׁשיִ֛אָה ּוהֵ֧לָאְׁשִּיַו הֶ֑דָּׂשַּב הֶ֖עֹת הֵּ֥נִהְו ׁשיִ֔א ּוהֵ֣אָצְמִּיַו )וט( :הָמֶֽכְׁש א֖
ֹּיַו )זט( :ׁשֵּֽקַבְּת־הַמ רֹ֖מאֵל ֹּיַו )זי( :םיִֽעֹר םֵ֥ה הֹ֖פיֵא יִ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ׁשֵּ֑קַבְמ יִ֣כֹנָא יַ֖חַא־תֶא רֶמא֕  ּו֣עְסָנ ׁ֙שיִאָה רֶמא֤
 ֙םֶרֶ֙טְבּו קֹ֑חָרֵמ ֹו֖תֹא ּו֥אְרִּיַו )חי( :ןָֽתֹדְּב םֵ֖אָצְמִּיַו ויָ֔חֶא רַ֣חַא ֙ףֵסֹוי jֶ֤לֵּיַו הָנְיָ֑תֹּד הָ֖כְלֵנ םיִ֔רְמֹֽא ֙יִּתְעַ֙מָׁש יִּ֤כ הֶּ֔זִמ
 ׀הָּ֣תַעְו )כ( :אָּֽב ֖הֶזָּלַה תֹו֥מ`ֲחַה לַעַּ֛ב הֵּ֗נִה ויִ֑חָא־לֶא ׁשיִ֣א ּו֖רְמֹאּיַו )טי( :ֹוֽתיִמֲהַל ֹו֖תֹא ּו֥לְּכַנְתִּֽיַו םֶ֔היֵלֲא בַ֣רְקִי
 עַ֣מְׁשִּיַו )אכ( :ויָֽתֹמgֲח ּו֖יְהִּי־הַמ הֶ֕אְרִנְו ּוהְתָ֑לָכֲא הָ֖עָר ֥הָּיַח ּונְרַ֕מָאְו תֹו֔רֹּבַה דַ֣חַאְּב ּ֙והֵ֙כִלְׁשַנְו ּוהֵ֗גְרַהַֽנְו ּו֣כְל
ֹּיַו םָ֑דָּיִמ ּוהֵ֖לִּצַּיַו ןֵ֔בּואְר ֹל רֶמא֕ ֹּיַו )בכ( :ׁשֶפָֽנ ּוּנֶּ֖כַנ א֥ ־לֶא ֹו֗תֹא ּוכיִ֣לְׁשַה ֒םָד־ּוכְּפְׁשִּת־לַא ֘ןֵבּואְר ׀םֶ֣הֵלֲא רֶמא֨
־רֶׁשֲאַּֽכ יִ֕הְי ַֽו )גכ( :ויִֽבָא־לֶא ֹו֖ביִׁשֲהַל םָ֔דָּיִמ ֹ֙ותֹא ליִּ֤צַה ןַעַ֗מְל ֹו֑ב־ּוחְלְׁשִּת־לַא דָ֖יְו רָּ֔בְדִּמַּב רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה רֹוּ֤בַה
 ּוכִ֥לְׁשַּיַו ּוהֻ֔חָּקִּ֨יַו )דכ( :ויָֽלָע רֶׁ֥שֲא םיִּ֖סַּפַה תֶנֹ֥תְּכ־תֶא ֹוּ֔תְנָּתֻּכ־תֶא ֙ףֵסֹוי־תֶא ּוטיִׁ֤שְפַּיַו ויָ֑חֶא־לֶא ףֵ֖סֹוי אָּ֥ב
 םיִ֔לאֵעְמְׁשִי תַ֣חְרֹא ֙הֵּנִהְו ּו֔אְרִּיַו ֙םֶהיֵניֵֽע ּו֤אְׂשִּיַו ֒םֶחֶל־לָכֱאֶֽל ּ֘ובְׁשֵּיַו )הכ( :םִיָֽמ ֹוּ֖ב ןיֵ֥א קֵ֔ר רֹוּ֣בַהְו הָרֹּ֑בַה ֹו֖תֹא
ֹּיַו )וכ( :הָמְיָֽרְצִמ דיִ֥רֹוהְל םיִ֖כְלֹוה טgָ֔ו יִ֣רְצּו ֙תֹאכְנ םיִ֗אְׂשֹֽנ םֶ֣היֵּלַמְגּו דָ֑עְלִּגִמ הָ֖אָּב  ויָ֑חֶא־לֶא הָ֖דּוהְי רֶמא֥
 ּוניִ֥חָא־יִּֽכ ֹו֔ב־יִהְּת־לַא ּ֙ונֵ֙דָיְו םיִ֗לאֵעְמְׁשִּיַל ּוּנֶ֣רְּכְמִנְו ּו֞כְל )זכ( :ֹוֽמָּד־תֶא ּוניִּ֖סִכְו ּוניִ֔חָא־תֶא ֙גֹרֲהַנ יִּ֤כ עַצֶּ֗ב־הַמ
 ּו֧רְּכְמִּיַו רֹוּ֔בַה־ןִמ ֙ףֵסֹוי־תֶא ּו֤לֲעַּֽיַו ּ֙וכְׁשְמִּי ַֽו םיִ֗רֲחֹֽס םיִ֜נָיְדִמ םיִׁ֨שָנֲא ּ֩ורְבַעַּֽיַו )חכ( :ויָֽחֶא ּו֖עְמְׁשִּי ַֽו אּו֑ה ּונֵ֖רָׂשְב
־ןיֵא הֵּ֥נִהְו רֹוּ֔בַה־לֶא ֙ןֵבּואְר בָׁ֤שָּיַו )טכ( :הָמְיָֽרְצִמ ףֵ֖סֹוי־תֶא ּואיִ֥בָּיַו ףֶסָּ֑כ םיִ֣רְׂשֶעְּב םיִ֖לאֵעְמְׁשִּיַל ףֵ֛סֹוי־תֶא
־תֶא ּו֖חְקִּיַו )אל( :אָֽב־יִנֲא הָנָ֥א יִ֖נֲאַו ּוּנֶ֔ניֵא דֶ֣לֶּיַה רַ֑מֹאּיַו ויָ֖חֶא־לֶא בָׁ֥שָּיַו )ל( :ויָֽדָגְּב־תֶא עַ֖רְקִּיַו רֹוּ֑בַּב ףֵ֖סֹוי
־לֶא ּ֙ואיִ֙בָּיַו םיִּ֗סַּפַה תֶנֹ֣תְּכ־תֶא ּו֞חְּלַׁשְי ַֽו )בל( :םָּֽדַּב תֶנֹּ֖תֻּכַה־תֶא ּו֥לְּבְטִּיַו םיִּ֔זִע ריִ֣עְׂש ּ֙וטֲחְׁשִּי ַֽו ףֵ֑סֹוי תֶנֹ֣תְּכ
ֹז ּו֖רְמֹאּיַו םֶ֔היִבֲא ֹל־םִא אוִ֖ה mְ֛נִּב תֶנֹ֧תְּכַה אָ֗נ־רֶּכַה ּונאָ֑צָמ תא֣ ֹּיַו ּהָ֤ריִּכַּיַו )גל( :אֽ  הָ֖עָר הָּ֥יַח יִ֔נְּב תֶנֹ֣תְּכ ֙רֶמא֙
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 )הל( :םיִּֽבַר םיִ֥מָי ֹו֖נְּב־לַע לֵּ֥בַאְתִּיַו ויָ֑נְתָמְּב קַׂ֖ש םֶׂ֥שָּיַו ויָ֔ת`ְמִׂש ֙בֹקֲעַי עַ֤רְקִּיַו )דל( :ףֵֽסֹוי ףַ֖רֹט ףֹ֥רָט ּוהְתָ֑לָכֲא
ֹּיַו םֵ֔חַנְתִהְל ֙ןֵאָמְיַו ֹו֗מֲחַנְל ויָ֜תֹנְּב־לָכְו ויָ֨נָּב־לָכ ּ֩ומֻקָּיַו  )ול( :ויִֽבָא ֹו֖תֹא ְּךְבֵּ֥יַו הָלֹ֑אְׁש לֵ֖בָא יִ֛נְּב־לֶא דֵ֧רֵא־יִּֽכ רֶמא֕
  פ :םיִֽחָּבַּטַה רַׂ֖ש הֹ֔עְרַּפ סיִ֣רְס ֙רַפיִטֹוֽפְל םִיָ֑רְצִמ־לֶא ֹו֖תֹא ּו֥רְכָמ םיִ֔נָדְּמַ֨הְו

  זכ - ה קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב .3
־לֶא הָ֔רְמָֽא ֙הָקְבִרְו )ו( :איִֽבָהְל דִיַ֖צ דּו֥צָל הֶ֔דָּׂשַה ֙וָׂשֵע jֶ֤לֵּיַו ֹו֑נְּב וָׂ֖שֵע־לֶא קָ֔חְצִי רֵּ֣בַדְּב תַעַ֔מֹׁש הָ֣קְבִרְו )ה(
 םיִּ֖מַעְטַמ יִ֥ל־הֵׂשֲעַו דִיַ֛צ יִּ֥ל הָאיִ֨בָה )ז( :רֹֽמאֵל mיִ֖חָא וָׂ֥שֵע־לֶא רֵּ֛בַדְמ sיִ֔בָא־תֶא ֙יִּתְעַ֙מָׁש הֵּ֤נִה רֹ֑מאֵל ּהָ֖נְּב בֹ֥קֲעַי
־לֶא ֙אָנ־jֶל )ט( :jָֽתֹא הָּ֥וַצְמ יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲאַל יִ֑לֹקְּב עַ֣מְׁש יִ֖נְב הָּ֥תַעְו )ח( :יִֽתֹומ יֵ֥נְפִל '֖ה יֵ֥נְפִל הָ֛כְכֶרָבֲאַו הָלֵ֑כֹאְו
ֹּצַה  sיִ֖בָאְל ָ֥תאֵבֵהְו )י( :בֵֽהָא רֶׁ֥שֲאַּכ sיִ֖בָאְל םיִּ֛מַעְטַמ םָ֧תֹא הֶׂ֨שֱעֶֽאְו םיִ֑בֹט םיִּ֖זִע יֵ֥יָדְּג יֵ֛נְׁש םָּׁ֗שִמ יִ֣ל־חַֽקְו ןא֔
ֹּיַו )אי( :ֹוֽתֹומ יֵ֥נְפִל sְ֖כֶרָבְי רֶׁ֥שֲא רֻ֛בֲעַּב לָ֑כָאְו  ׁשיִ֥א יִ֖כֹנָאְו רִ֔עָׂש ׁשיִ֣א ֙יִחָא וָׂ֤שֵע ןֵ֣ה ֹוּ֑מִא הָ֖קְבִר־לֶא בֹ֔קֲעַי רֶמא֣
ֹלְו הָ֖לָלְק יַ֛לָע יִ֥תאֵבֵהְו ַעֵּ֑תְעַתְמִּכ ויָ֖ניֵעְב יִתיִ֥יָהְו יִ֔בָא ֙יִנֵּׁ֙שֻמְי יַ֤לּוא )בי( :קָֽלָח ֹּתַו )גי( :הָֽכָרְב א֥  ֹוּ֔מִא ֹ֙ול רֶמא֤
 בֵ֥הָא רֶׁ֖שֲאַּכ םיִּ֔מַעְטַמ ֹ֙וּמִא ׂשַעַּ֤תַו ֹוּ֑מִאְל אֵ֖בָּיַו חַּ֔קִּיַו jֶ֙לֵּ֙יַו )די( :יִֽל־חַֽק jֵ֥לְו יִ֖לֹקְּב עַ֥מְׁש jַ֛א יִ֑נְּב sְ֖תָלְלִק יַ֥לָע
 ּהָ֥נְּב בֹ֖קֲעַי־תֶֽא ׁשֵּ֥בְלַּתַו תִיָּ֑בַּב ּהָּ֖תִא רֶׁ֥שֲא תֹ֔דֻמֲחַה ֙לֹדָּגַה ּהָ֤נְּב וָׂ֜שֵע יֵ֨דְגִּב־תֶא הָקְבִ֠ר חַּ֣קִּתַו )וט( :ויִֽבָא
־תֶאְו םיִּ֛מַעְטַּמַה־תֶא ןֵּ֧תִּתַו )זי( :ויָֽראָּוַצ תַ֥קְלֶח לַ֖עְו ויָ֑דָי־לַע הָׁשיִּ֖בְלִה םיִּ֔זִעָֽה יֵ֣יָדְּג ֙תֹרֹע תֵ֗אְו )זט( :ןָֽטָּקַה
ֹבָּיַו )חי( :ּהָֽנְּב בֹ֥קֲעַי ֖דַיְּב הָתָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא םֶחֶּ֖לַה ֹּיַו ויִ֖בָא־לֶא א֥ ֹּיַו יִ֑בָא רֶמא֣ ֹּיַו )טי( :יִֽנְּב הָּ֖תַא יִ֥מ יִּנֶּ֔נִה רֶמא֣  רֶמא֨
 יִּנַ֥כֲרָבְּת רּו֖בֲעַּב יִ֔דיֵּצִמ ֙הָלְכָאְו הָ֗בְׁש אָ֣נ־םּוֽק יָ֑לֵא ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲאַּכ יִתיִׂ֕שָע sֶ֔רֹכְּב וָׂ֣שֵע ֙יִכֹנָא ויִ֗בָא־לֶא בֹ֜קֲעַי
ֹּיַו )כ( :sֶֽׁשְפַנ ֹצְמִל ָּתְרַ֥הִמ הֶּ֛ז־הַמ ֹו֔נְּב־לֶא ֙קָחְצִי רֶמא֤ ֹּיַו יִ֑נְּב א֖ ֹּיַו )אכ( :יָֽנָפְל sיֶ֖ה`ֱא '֥ה הָ֛רְקִה יִּ֥כ רֶמא֕  רֶמא֤
ֹל־םִא וָׂ֖שֵע יִ֥נְּב ֛הֶז הָּ֥תַאַֽה יִ֑נְּב sְׁ֖שֻֽמֲאַו אָּ֥נ־הָׁשְּג בֹ֔קֲעַי־לֶֽא ֙קָחְצִי  ּוהֵּׁ֑שֻמְיַו ויִ֖בָא קָ֥חְצִי־לֶא בֹ֛קֲעַי ׁשַּ֧גִּיַו )בכ( :אֽ
ֹּיַו ֹלְו )גכ( :וָֽׂשֵע יֵ֥דְי םִיַ֖דָּיַהְו בֹ֔קֲעַי לֹו֣ק ֙לֹּקַה רֶמא֗  :ּוהֵֽכְרָבְי ַֽו תֹ֑רִעְׂש ויִ֖חָא וָׂ֥שֵע יֵ֛דיִּכ ויָ֗דָי ּו֣יָה־יִּֽכ ֹו֔ריִּכִה א֣
ֹּיַו )דכ( ֹּיַו וָׂ֑שֵע יִ֣נְּב ֖הֶז הָּ֥תַא רֶמא֕ ֹּיַו )הכ( :יִנָֽא רֶמא֖  יִׁ֑שְפַנ sְ֖כֶרָֽבְּת ןַעַ֥מְל יִ֔נְּב דיֵּ֣צִמ ֙הָלְכֹֽאְו ֙יִּל הָׁשִּ֤גַה רֶמא֗
ֹּיַו )וכ( :ְּתְׁשֵּֽיַו ןִי ַ֖י ֹו֦ל אֵ֧בָּיַו לַ֔כֹאּיַו ֹ֙ול־ׁשֶּגַּיַו ־קַּׁשִּיַו ׁ֙שַּגִּיַו )זכ( :יִֽנְּב יִּ֖ל־הָקְׁשּו אָּ֥נ־הָׁשְּג ויִ֑בָא קָ֣חְצִי ויָ֖לֵא רֶמא֥
ֹּיַו ּוהֵ֑כֲרָבְי ַֽו ויָ֖דָגְּב ַחיֵ֥ר־תֶא חַר ָּ֛יַו ֹו֔ל  :'ֽה ֹו֖כֲרֵּב רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָׂש ַחיֵ֣רְּכ יִ֔נְּב ַחיֵ֣ר ֙הֵאְר רֶמא֗
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־תַּב הָ֛דּוהְי םָׁ֧ש־אְרַּיַו )ב( :הָֽריִח ֹו֥מְׁשּו יִ֖מָּלֻדֲע ׁשיִ֥א־דַע ֛טֵּיַו ויָ֑חֶא תֵ֣אֵמ הָ֖דּוהְי דֶר ֵּ֥יַו אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙יִהְי ַֽו )א(
ֹבָּיַו ָהֶ֖חָּקִּיַו ַעּוׁ֑ש ֹו֣מְׁשּו יִ֖נֲעַנְּכ ׁשיִ֥א  ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו דֹו֖ע רַהַּ֥תַו )ד( :רֵֽע ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְקִּיַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו )ג( :ָהיֶֽלֵא א֥
 חַּ֧קִּיַו )ו( :ֹוֽתֹא ּהָּ֥תְדִלְּב ביִ֖זְכִב ֥הָיָהְו הָ֑לֵׁש ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְקִּתַו ןֵּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֙דֹוע ףֶסֹּ֤תַו )ה( :ן ָֽנֹוא ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְקִּתַו
ֹּיַו )ח( :'ֽה ּוהֵ֖תִמְיַו '֑ה יֵ֣ניֵעְּב עַ֖ר הָ֔דּוהְי רֹו֣כְּב רֵ֚ע יִ֗הְיַו )ז( :רָֽמָּת ּהָ֖מְׁשּו ֹו֑רֹוכְּב רֵ֣עְל הָּׁ֖שִא הָ֛דּוהְי  ֙הָדּוהְי רֶמא֤
ֹּב ןָ֔נֹואְל ֹּל יִּ֛כ ןָ֔נֹוא עַד ֵּ֣יַו )ט( :sיִֽחָאְל עַר֖ ֶז םֵ֥קָהְו ּהָ֑תֹא םֵּ֣בַיְו sיִ֖חָא תֶׁשֵ֥א־לֶא א֛  אָּ֨ב־םִא הָ֞יָהְו עַר ָּ֑זַה ֣הֶיְהִי ֹו֖ל א֥
 )אי( :ֹוֽתֹא־םַּג תֶמָּ֖יַו הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא '֖ה יֵ֥ניֵעְּב עַר ֵּ֛יַו )י( :ויִֽחָאְל עַר֖ ֶז־ןָתְנ יִּ֥תְלִבְל הָצְרַ֔א תֵ֣חִׁשְו ֙ויִחָא תֶׁשֵ֤א־לֶא
ֹּיַו  ויָ֑חֶאְּכ אּו֖ה ־םַּג תּו֥מָי־ןֶּפ רַ֔מָא יִּ֣כ יִ֔נְב הָ֣לֵׁש ֙לַּדְגִי־דַע jיִ֗בָא־תיֵב הָ֣נָמְלַא יִ֧בְׁש ֹו֜תָּלַּכ רָ֨מָתְל ֩הָדּוהְי רֶמא֣
 ֤יֲֵזזֹּֽג־לַע לַעַּ֜יַו הָ֗דּוהְי םֶחָּ֣נִּיַו הָ֑דּוהְי־תֶׁשֵֽא ַעּוׁ֣ש־תַּב תָמָּ֖תַו םיִ֔מָּיַה ּ֙וּבְרִּיַו )בי( :ָהיִֽבָא תיֵּ֥ב בֶׁשֵּ֖תַו רָ֔מָּת jֶלֵּ֣תַו
 )די( :ֹוֽנֹאצ זֹ֥גָל הָתָ֖נְמִת הֶ֥לֹע jיִ֛מָח הֵּ֥נִה רֹ֑מאֵל רָ֖מָתְל דַֻּ֥גּיַו )גי( :הָתָֽנְמִּת יִ֖מָּלֻדֲעָה ּוהֵ֥עֵר הָ֛ריִחְו אּו֗ה ֹ֙ונֹאצ
 ֙הָתֲאָר יִּ֤כ הָתָ֑נְמִּת jֶרֶּ֣ד־לַע רֶׁ֖שֲא םִיַ֔ניֵע חַתֶ֣פְּב ֙בֶׁשֵּ֙תַו ףָּ֔לַעְתִּתַו ֙ףיִעָּצַּב סַ֤כְּתַו ָהיֶ֗לָעֵֽמ ּהָ֜תּונְמְלַא יֵ֨דְגִּב ֩רַסָּתַו
ֹל אוִ֕הְו הָ֔לֵׁש לַ֣דָג־יִּֽכ  ָהיֶ֜לֵא טֵּ֨יַו )זט( :ָהיֶֽנָּפ הָ֖תְּסִכ יִּ֥כ הָ֑נֹוזְל ָהֶ֖בְׁשְחַּי ַֽו הָ֔דּוהְי ָהֶ֣אְרִּיַו )וט( :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל הָ֥נְּתִנ־אֽ
ֹּיַו jֶרֶּ֗דַה־לֶא ֹל יִּ֚כ hִיַ֔לֵא אֹו֣בָא ֙אָּנ־הָבָֽה ֙רֶמא֙ ֹּתַו אוִ֑ה ֹו֖תָּלַכ יִּ֥כ עַ֔דָי א֣  )זי( :יָֽלֵא אֹו֖בָת יִּ֥כ יִּ֔ל ־ןֶּתִּת־הַמ ֙רֶמא֙
ֹּיַו ֹּצַה־ןִמ םיִּ֖זִע־יִֽדְּג חַּ֥לַׁשֲא יִ֛כֹנָא רֶמא֕ ֹּתַו ןא֑ ֹּיַו )חי( :sֶֽחְלָׁש דַ֥ע ןֹו֖בָרֵע ןֵּ֥תִּת־םִא רֶמא֕  רֶׁ֣שֲא ֘ןֹובָרֵעָֽה הָ֣מ רֶמא֗
ֹּתַו jָּ֒ל־ןֶּתֶא ֹבָּיַו ּהָּ֛ל־ןֶּתִּיַו sֶ֑דָיְּב רֶׁ֣שֲא mְּ֖טַמּו mֶ֔ליִתְפּו mְ֙מָֽתֹח רֶמא֗  רַסָּ֥תַו jֶלֵּ֔תַו םָקָּ֣תַו )טי( :ֹוֽל רַהַּ֥תַו ָהיֶ֖לֵא א֥
 ןֹו֖בָרֵעָה תַחַ֥קָל יִ֔מָּלֻדֲעָֽה ּוהֵ֣עֵר ֙דַיְּב םיִּ֗זִעָֽה יִ֣דְּג־תֶא הָ֜דּוהְי חַ֨לְׁשִּיַו )כ( :ּהָֽתּונְמְלַא יֵ֥דְגִּב ׁשַּ֖בְלִּתַו ָהיֶ֑לָעֵמ ּהָ֖פיִעְצ
ֹלְו הָּׁ֑שִאָה ֣דַּיִמ ֹּיַו jֶרָּ֑דַה־לַע םִי ַ֖ניֵעָב אוִ֥ה הָׁ֛שֵדְּקַה הֵּ֧יַא רֹ֔מאֵל ּ֙הָמֹקְמ יֵׁ֤שְנַא־תֶא לַ֞אְׁשִּיַו )אכ( :ּהָֽאָצְמ א֖  ּו֔רְמא֣
ֹּיַו הָ֔דּוהְי־לֶא ֙בָׁשָּ֙יַו )בכ( :הָֽׁשֵדְק ֖הֶזָב הָ֥תְיָה־ֹאל ֹל רֶמא֖  ֖הֶזָב הָ֥תְיָה־ֹאל ּו֔רְמָֽא ֙םֹוקָּמַה יֵׁ֤שְנַא םַ֨גְו ָהיִ֑תאָצְמ א֣
ֹּיַו )גכ( :הָֽׁשֵדְק ֹל הָּ֖תַאְו הֶּ֔זַה יִ֣דְּגַה ֙יִּתְחַ֨לָׁש הֵּ֤נִה זּו֑בָל ֣הֶיְהִנ ןֶּ֖פ ּהָ֔ל־חַּֽקִּֽת ֙הָדּוהְי רֶמא֤  ׀יִ֣הְיַו )דכ( :ּהָֽתאָצְמ א֥
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ֹּיַו םיִ֑נּונְזִל הָ֖רָה הֵּ֥נִה םַ֛גְו sֶ֔תָּלַּכ רָ֣מָּת ֙הָתְנָֽז ֙רֹמאֵֽל הָ֤דּוהיִֽל דַֻּ֨גּיַו םיִׁ֗שָדֳח ׁש֣`ְׁשִמְּכ  ָהּו֖איִצֹוה הָ֔דּוהְי רֶמא֣
ֹּתַו הָ֑רָה יִ֖כֹנָא ֹוּ֔ל הֶּלֵ֣א־רֶׁשֲא ׁ֙שיִאְל רֹ֔מאֵל ָ֙היִ֙מָח־לֶא הָ֤חְלָׁש איִ֨הְו תאֵ֗צּומ אוִ֣ה )הכ( :ףֵֽרָּׂשִתְו  אָ֔נ־רֶּכַה ֙רֶמא֙
ֹּיַו הָ֗דּוהְי רֵּ֣כַּיַו )וכ( :הֶּלֵֽאָה הֶּ֖טַּמַהְו םיִ֛ליִתְּפַהְו תֶמֶ֧תֹחַה יִ֞מְל  הָ֣לֵׁשְל ָהיִּ֖תַתְנ־ֹאל ןֵּ֥כ־לַע־יִּֽכ יִּנֶּ֔מִמ הָ֣קְדָֽצ ֙רֶמא֙
ֹלְו יִ֑נְב  חַּ֣קִּתַו ֑דָי־ןֶּתִּיַו ּהָּ֖תְדִלְב יִ֥הְיַו )חכ( :ּהָֽנְטִבְּב םיִ֖מֹואְת הֵּ֥נִהְו ּהָּ֑תְדִל תֵ֣עְּב יִ֖הְיַו )זכ( :ּהָּֽתְעַדְל דֹו֖ע ףַ֥סָי־אֽ
ֹּתַו ויִ֔חָא אָ֣צָי ֙הֵּנִהְו ֹו֗דָי ביִׁ֣שֵמְּכ ׀יִ֣הְיַו )טכ( :הָֽנֹׁשאִר אָ֥צָי ֖הֶז רֹ֔מאֵל ֙יִנָׁש ֹו֤דָי־לַע רֹׁ֨שְקִּתַו תֶדֶּ֗לַיְמַה ־הַמ רֶמא֕
 ס :חַר ָֽז ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּיַו יִ֑נָּׁשַה ֹו֖דָי־לַע רֶׁ֥שֲא ויִ֔חָא אָ֣צָי ֙רַחַאְו )ל( :ץֶרָּֽפ ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּיַו ץֶרָּ֑פ sיֶ֣לָע ָּתְצַ֖רָּפ

 תעב יהיו ב ה"ד הפ השרפ ]אנליו[ הבר תישארב .5
 הָמ יֵנְּפִמּו ,הָמְיָרְצִמ דַרּוה ףֵסֹויְו :)א ,טל תישארב( אָּלֶא רַמיֵמְל הָיָרְק jיִרָצ הָיָה ֹאלְו ,אוִהַה תֵעָּב יִהְיַו
 רַמָא ןָנָחֹוי יִּבַר .הָדיִריִל הָדיִרְי jֹמְסִל יֵדְּכ רַמָא רָזָעְלֶא יִּבַר ,ןָנָחֹוי יִּבַרְו רָזָעְלֶא יִּבַר ,ֹוזָל ֹוז הָׁשָרָּפ jיִמְסִה
 הַמ ,רַפיִטֹוּפ לֶׁש ֹוּתְׁשִא הֵׂשֲעַמְל רָמָּת הֵׂשֲעַמ jֹמְסִל יֵדְּכ רַמָא ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר .רֶּכַהְל רֶּכַה jֹמְסִל יֵדְּכ
 ,םִיַמָׁש םֵׁשְל ֹוז ףַא םִיַמָׁש םֵׁשְל ֹוּז

 תעב יהיו א ה"ד הפ השרפ ]אנליו[ הבר תישארב .6
 ּויָה םיִטָבְׁש ,תֹבָׁשֲחַּמַה תֶא יִּתְעַדָי יִכֹנָא יִּכ :)אי ,טכ הימרי( חַתָּפ ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר :איהה תעב יהיו
 בֹקֲעַיְו ,ֹותיִנֲעַתְו ֹוּקַׂשְּב קּוסָע הָיָה ןֵבּואְר ,ֹותיִנֲעַתְבּו ֹוּקַׂשְּב קּוסָע הָיָה ףֵסֹויְו ,ףֵסֹוי לֶׁש ֹותָריִכְמִּב ןיִקּוסֲע
 ֹורֹוא אֵרֹוּב קֵסֹוע הָיָה אּוה jּורָּב ׁשֹודָּקַהְו ,הָּׁשִא ֹול חַּקִל קּוסָע הָיָה הָדּוהיִו ,ֹותיִנֲעַתְבּו ֹוּקַׂשְּב קּוסָע הָיָה
 דַלֹונ ֹאלֶׁש םֶדֹק ,הָדָלָי ליִחָּת םֶרֶטְּב :)ז ,וס היעשי( .הָדּוהְי דֶרֵּיַו איִהַה תֵעָּב יִהְיַו ,ַחיִׁשָּמַה hֶלֶמ לֶׁש
  :ןֹורֲחַאָה לֵאֹוּג דַלֹונ ןֹוׁשאִרָה דֵּבְעַׁשְמ

 המ רמאיו ט ה"ד הפ השרפ ]אנליו[ הבר תישארב .7
 ֹוז ,sְמָתֹוח ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור ּהָּב הָצְנְצִנ אָיְנּוח יִּבַר רַמָא ,)חי ,חל תישארב( 'וגו ןֶּתֶא רֶׁשֲא ןֹובָרֵעָה הָמ רֶמֹאּיַו
 ,'וגו הָדּוהְי חַלְׁשִּיַו… ,ַחיִׁשָּמַה hֶלֶמ הֶז ,sְּטַמּו …ליִתְפִּב ןיִנָּיֻצְמ ןֵהֶׁש ,ןיִרְדֶהְנַס ֹוז ,sֶליִתְפּו … ,תּוכְלַמ
 הָרֹוּתַה ,תֵע לָכְּב ויָנָפְל תֶקֶחַׂשְמ ,ֹוצְרַא לֵבֵתְּב תֶקֶחַׂשְמ :)אל ל ,ח ילשמ( ׁשיִקָל ׁשיֵר םֵׁשְּב ןָמְחַנ רַּב הָדּוהְי

 רָמָּתֶׁש mיֶּיַח ,םיִּזִע יִדְגִּב mיִבָאְּב ָתיִּמִר הָּתַא הָדּוהיִל אּוה hּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא .תֹוּיִרְּבַה לַע תֶקֶחַׂשְמ איִהֶׁש
 .םיִּזִע יִדְגִּב mְּב הָּמַרְמ

  זט קוספ זכ קרפ תישארב לע רומה רורצ .8
 .ףסוי ןינעב םיזע ידגב וינב והועטה ןכלו ,ויבא תא תועטהל .וידי לע השיבלה םיזע יידג תורוע תאו 
 .אל םא איה ךנב תנותכה )גל-בל ,זל 'קל( םש רמאנ ךכ ,)אכ 'ספ( אל םא ושע ינב הז התאה ןאכ רמאנש ומכו
 הריכיו םש רמאנ ךכ .םיזעה יידג תורוע תבסב ,)גכ 'ספ( תוריעש וידי ויה יכ וריכה אלו ןאכ רמאש ומכו
 :)בי ליעל( הכרב אלו הללק ילע יתאבהו רמאשכ בקעי ארייתמ היה הזמו .תאז איה ינב תנותכ רמאיו

  ב/הפק ףד א קלח /םוגרת/דקונמ רהז .9
 םּוּׁשִמ ,הֶז לָּכ םִעְו ,הֶׁשָּקַה ןיִּדַה דַצ אּוהֶׁש ,ריִעָׂש ויִבָאְל ביִרְקִהֶׁש םּוּׁשִמ ?הֶּמַּב ,יּואָרָּכ הֶׂשֲעַמ הָׂשָע בֹקָעַי[

 תֶא ויָנָּב ֹול ּוביִרְקִהֶׁש הֶּזַה רֵחַאָה ריִעָּשַּב ׁשַנֱעֶנ ,ֹוּלֶׁש דַּצַה אּוהֶׁש ויִבָא תֶא ׁשיִחְכִהְו ריִעָׂש ביִרְקִה אּוהֶׁש
 - jָּכ םּוּׁשִמ ,ויָראָּוַצ תַקְלֶח לַעְו ויָדָי לַע הָׁשיִּבְלִה םיִּזִעָה יֵיָדְּג תֹרֹע תֵאְו )זכ תישארב( בּותָּכ ֹוּב .ֹוּלֶׁש םָּדַה
 דַרֱחֶּיַו בּותָּכֶׁש םַרָּג אּוה .הֶז דֶגֶנְּכ הֶז לֹּכַהְו .ֹותֹוא ׁשיִחְכַהְל תֶנֹּתֻּכ ֹול ּוביִרְקִה ,םָּדַּב תֶנֹּתֻּכַה תֶא ּולְּבְטִּיַו
 jְנִּב תֶנֹתְּכַה אָנ רֶּכַה בּותָּכֶׁש ,אּוהַה ןַמְּזַּב הָדָרֲח דַרָחֶׁש ֹול ּומְרָּג hָּכ םּוּׁשִמ ,דֹאְמ דַע הָלֹדְּג הָדָרֲח קָחְצִי
 םִא איִה jְנִּב תֶנֹתְּכַה ,בּותָּכ ֹול - ֹאל םִא וָׂשֵע יִנְּב הֶז הָּתַאַה )םש( ֹוּב בּותָּכ ,רַמָא איָּיִח יִּבַר .ֹאל םִא איִה
 ].םיִׂשֹוע םֵהֶּׁש הַמ לָכְּב םיִקיִּדַּצַה םִע קֵּדְקַדְמ אּוה jּורָּב ׁשֹודָּקַה jָּכ םּוּׁשִמּו .ֹאל

  די - ח קוספ גמ קרפ )ץקמ תשרפ( תישארב .10
ֹּיַו )ח( ֹלְו ֙הֶיְחִֽנְו הָכֵ֑לֵנְו הָמּו֣קָנְו יִּ֖תִא רַעַּ֛נַה הָ֥חְלִׁש ויִ֗בָא לֵ֣אָרְׂשִי־לֶא הָ֜דּוהְי רֶמא֨  הָּ֖תַא־םַג ּונְחַ֥נֲא ־םַּג תּו֔מָנ א֣
ֹל־םִא ּוּנֶׁ֑שְקַבְּת יִ֖דָּיִמ ּוּנֶ֔בְרֶעֶֽא ֙יִכֹנָֽא )ט( :ּונֵּֽפַט־םַּג  :םיִֽמָּיַה ־לָּכ sְ֖ל יִֽתאָ֥טָחְו sיֶ֔נָפְל ויִּ֣תְגַּצִהְו s֙יֶ֨לֵא ויִ֤תֹאיִבֲה א֨
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ֹּיַו )אי(( :םִיָֽמֲעַפ ֥הֶז ּונְבַׁ֖ש הָּ֥תַע־יִּֽכ ּונְהָ֑מְהַמְתִה אֵ֣לּול יִּ֖כ )י( ֹז ֘אֹופֵא ׀ןֵּ֣כ־םִא םֶ֗היִבֲא לֵ֣אָרְׂשִי םֶ֜הֵלֲא רֶמא֨  תא֣
ֹכְנ ׁשַ֔בְּד טַ֣עְמּו ֙יִרֳצ טַ֤עְמ הָ֑חְנִמ ׁשיִ֖אָל ּודיִ֥רֹוהְו םֶ֔כיֵלְכִּב ֙ץֶרָ֙אָה תַ֤רְמִּזִמ ּו֞חְק ּ֒וׂשֲע  :םיִֽדֵקְׁשּו םיִ֖נְטָּב טgָ֔ו תא֣
 )גי( :אּוֽה הֶּ֖גְׁשִמ יַ֥לּוא םֶ֔כְדֶיְב ּוביִׁ֣שָּת ֙םֶכיֵתֹֽחְּתְמַא יִ֤פְּב בָׁ֨שּוּמַה ףֶסֶּ֜כַה־תֶאְו םֶ֑כְדֶיְב ּו֣חְק הֶ֖נְׁשִמ ףֶסֶ֥כְו )בי(
 םֶ֥כיִחֲא־תֶא םֶ֛כָל חַּ֥לִׁשְו ׁשיִ֔אָה יֵ֣נְפִל ֙םיִמֲחַר םֶ֤כָל ןֵּ֨תִי יַּ֗דַׁש לֵ֣אְו )די( :ׁשיִֽאָה־לֶא ּובּוׁ֥ש ּומּו֖קְו ּוחָ֑ק םֶ֖כיִחֲא־תֶאְו
 :יִּתְלָֽכָׁש יִּתְלֹ֖כָׁש רֶׁ֥שֲאַּכ יִ֕נֲאַו ןיִ֑מָיְנִּב־תֶאְו רֵ֖חַא

Their father Israel said to them, 'If that's the way it must be, this is what you must do. Take some of the land's famous 
products in your baggage, a little balsam, a little honey, and some gum, resin, pistachio nuts and almonds.  

 זי:ד קרפ )ןמרביל( תוכרב תכסמ אתפסות .11
 .רמתב הדוהש ינפמ תוכלמל הדוהי הכז המ ינפמ םהל 'מא ונבר ונדמלי ול ורמא...

  גמ - אל קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב .12
ֹּיַו )אל( ֹצ הֶ֥עְרֶא הָבּוׁ֛שָא הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙יִּל־הֶׂשֲעַּֽת־םִא הָמּו֔אְמ יִ֣ל־ןֶּתִת־ֹאל ֙בֹקֲעַי רֶמֹ֤אּיַו jָ֑ל־ןֶּתֶא הָ֣מ רֶמא֖  sְ֖נאֽ
ֹצ־לָכְּב רֹ֨בֱעֶֽא )בל( :רֹֽמְׁשֶא  דֹ֖קָנְו אּו֥לָטְו םיִ֔בָׂשְּכַּב ֙םּוח־הֶׂש־לָכְו אּו֗לָטְו דֹ֣קָנ ׀הֶׂ֣ש־לָּכ םָּׁ֜שִמ רֵ֨סָה םֹוּ֗יַה sְ֜נאֽ
 אּו֜לָטְו דֹ֨קָנ ּ֩וּנֶניֵא־רֶׁשֲא לֹּ֣כ sיֶ֑נָפְל יִ֖רָכְׂש־לַע אֹו֥בָת־יִּֽכ רָ֔חָמ םֹו֣יְּב ֙יִתָקְדִצ יִּ֤ב־הָתְנָֽעְו )גל( :יִֽרָכְׂש ֖הָיָהְו םיִּ֑זִעָּב
ֹּיַו )דל( :יִּֽתִא אּו֖ה בּו֥נָּג םיִ֔בָׂשְּכַּב ֙םּוחְו םיִּ֗זִעָּֽב ־תֶא אּו֨הַה ֩םֹוּיַּב רַ֣סָּיַו )הל( :sֶֽרָבְדִכ יִ֥הְי ּו֖ל ןֵ֑ה ןָ֖בָל רֶמא֥
־דַיְּב ןֵּ֖תִּיַו םיִ֑בָׂשְּכַּב םּו֖ח־לָכְו ֹוּ֔ב ֙ןָבָל־רֶׁשֲא לֹּ֤כ תֹ֔אֻלְּטַהְו תֹוּ֣דֻקְּנַה ֙םיִּזִעָֽה־לָּכ תֵ֤אְו םיִ֗אֻלְּטַהְו םיִּ֣דֻקֲעָֽה םיִׁ֜שָיְּתַה
ֹצ־תֶא הֶ֛עֹר בֹ֗קֲעַיְו בֹ֑קֲעַי ןיֵ֣בּו ֹו֖ניֵּב םיִ֔מָי תֶׁש֣`ְׁש jֶרֶּ֚ד םֶׂשָּ֗יַו )ול( :ויָֽנָּב  בֹ֗קֲעַי ֹו֣ל־חַּֽקִּֽיַו )זל( :תֹֽרָתֹוּנַה ןָ֖בָל ןא֥
־תֶא גֵּ֗צַּיַו )חל( :תֹוֽלְקַּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןָ֔בָּלַה ֙ףֹׂשְחַמ תֹו֔נָבְל תֹו֣לָצְּפ ֙ןֵהָּב לֵּ֤צַפְיַו ןֹו֑מְרַעְו זּו֣לְו חַ֖ל הֶ֛נְבִל לַּ֥קַמ
ֹבָּת ֩רֶׁשֲא םִיָּ֑מַה תֹו֣תֲקִֽׁשְּב םיִ֖טָהֳרָּב לֵּ֔צִּפ רֶׁ֣שֲא ֙תֹולְקַּמַה ֹּצַהָ ןא֨ ֹּצַה חַכֹ֣נְל ֙תֹוּתְׁשִל ןא֤  :תֹוּֽתְׁשִל ןָ֥אֹבְּב הָנְמַ֖חֵּיַו ןא֔
ֹּצַה ּו֥מֱחֶּיַו )טל( ֹּצַהָ ןְדַ֣לֵּתַו תֹו֑לְקַּמַה־לֶא ןא֖  יֵ֨נְּפ ןֵּתִּיַ֠ו ֒בֹקֲעַי דיִ֣רְפִה ֘םיִבָׂשְּכַהְו )מ( :םיִֽאֻלְטּו םיִּ֖דֻקְנ םיִּ֥דֻקֲע ןא֔
ֹּצַה ֹצְּב םּו֖ח־לָכְו דֹ֛קָע־לֶא ןא֧ ֹלְו ֹוּ֔דַבְל ֙םיִרָדֲע ֹו֤ל־תֶׁשָּֽיַו ןָ֑בָל ןא֣ ֹצ־לַע םָ֖תָׁש א֥  ֘םֵחַי־לָכְּב הָ֗יָהְו )אמ( :ןָֽבָל ןא֥
ֹּצַה ֹּצַה יֵ֥ניֵעְל תֹו֛לְקַּמַה־תֶא בֹ֧קֲעַי םָׂ֨שְו ֒תֹורָּׁשֻקְמַה ןא֣ ֹּצַה ףיִ֥טֲעַהְבּו )במ( :תֹוֽלְקַּמַּב הָּנֵ֖מְחַיְל םיִ֑טָהֳרָּב ןא֖ ֹל ןא֖  א֣
ֹצ ֹ֙ול־יִהְי ַֽו דֹ֑אְמ דֹ֣אְמ ׁשיִ֖אָה ץֹ֥רְפִּיַו )גמ( :בֹֽקֲעַיְל םיִ֖רֻׁשְּקַהְו ןָ֔בָלְל ֙םיִפֻטֲעָה ֤הָיָהְו םיִׂ֑שָי  ֙תֹוחָפְׁשּו תֹוּ֔בַר ןא֣
 :םיִֽרֹמֲחַו םיִּ֖לַמְגּו םיִ֔דָבֲעַו

  ה השרפ יהיוד אתכסמ - חלשב לאעמשי יברד אתליכמ .13
 םיִאְׂשֹנ םֶהיֵּלַמְגּו" :םֶהיֵנְפִל ֹוז הָלֵאְׁש הָלֲאְׁשִנְו ,הֶנְבַיְּלֶׁש jָבֹוּׁשַּלֶׁש ֹוּלִצְּב ןיִבְׁשֹוי םיִנֵקְזּו ןֹופְרַט יִּבַר הָיָה רַבְּכ
 דיִדָּיַה דַרָי :ּולֲאָׁש .ןָּתַעְּיַסְמ הָּמַּכ םיִקיִּדַּצַּלֶׁש ןָתּוכְז ַעיִדֹוהְל ,)ה"כ:ז"ל תישארב( "טgָו יִרְצּו תֹאכְנ
 hּורָּב ׁשֶדֹּקַה ֹול ןֵּמִז אָּלֶא ?ןָרְטִעָה ַחיֵרֵמּו םיִּלַמְּגַה ַחיֵרֵמ ֹותֹוא םיִתיִמְמ ּויָה ֹאל ,םיִבָרֲעָה םִע הֶּזַה בּוהָאָה
 :ֹול ּורְמָא .ןָרְטִעָה ַחיֵרֵמּו םיִּלַמְּגַה ַחיֵרֵמ תּומָי ֹאּלֶׁש ,םיִבֹוט ןיִנָחיֵר לָכְו םִיַמָּׁשַּב םיִאֵלְמ םיִּקַׂש אּוה
 .הָיָה ףֵסֹוי תּוכְז לַעֶׁש ּונֵּבַר ּונָּתְדַּמִל

  וכ - הכ קוספ זל קרפ )בשיו תשרפ( תישארב )בוט חקל( אתרטוז אתקיספ .14
 .טולו :ועמשמכ .ירצו :םינישה ןיבירחמש ןיבורח ולא .תאכנ םיאשונ םהילמגו 'וגו םחל לוכאל ובשיו

 :יריפ ינימ .םינטב :םימשב ינימ
  הכ קוספ זל קרפ )בשיו תשרפ( תישארב י"שר .15

 לֶׁש ןָּכְרַּד ןיֵאֶׁש ,םיִקיִּדַצ לֶׁש ןָרָכְׂש ןַּתַמ ַעיִדֹוהְל ?םָאָּׂשַמ תֶא בּותָּכַה םֵסְרִפ הָּמָל - 'וגו םיאשונ םהילמגו
 :עַר ַחיֵרֵמ קֹוּזִי ֹאּלֶׁש ,םיִמָׂשְב ּונְּמַּדְזִנ הֶזָלְו ,עַר ןָחיֵרֶׁש ,ןָרְטִעְו ְטְפֵנ אָּלֶא תאֵׂשָל םיִּיִבְרַע
 .ויָמָׂשְּב תַחַקְרִמ – )'כ ב םיכלמ( הֹתֹכְנ תיֵּב לָּכ תֶא םֵאְרַּיַו ןֵכְו ,תֹאכְנ יּורָק הֵּבְרַה םיִמָׂשְב יֵסּוּנִּכ לָּכ - תֹאכְנ
 :תֶרֹטְּקַה יֵנָּמַס םִע הֶנְמִּנַה ףָטָנ אּוהְו ,ףָטְּקַה יֵצֲעֵמ ףֵטֹוּנַה ףָרָׂש - יִרְצּו :הָוֲעַׁש ןֹוׁשְל םֵּגְרִּת סֹולְקְנֻאְו

  בשיו תשרפ - א"ח חולשה ימ רפס .16
 יחור תא ךופשא ןכ ירחא היהו .דירחמ ןיאו ןנאשו טקשו בקעי בשו ]'י ,'ל הימרי[ ה"שז .בקעי בשיו
 םלועב םישענה םישעמה לכ ונייה .]'א ,'ג לאוי[ וארי תונויזח םכירוחב ומולחי תומולח םכינקז 'וכו
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 דמלמ תוישרפה ולאבו .י"שה השעמ םהש םיארנ הבשחמהו רוהרההמ ךא ,םדו רשב השעמל םיארנ
 םדאה השעיש םישעמה לכו םדאה דצמ םה תובשחמהו י"שה דימ םה םישעמה רשא י"שה ונתוא
 םה ךפיה וא תוצמה השעמו .]א[ םימש ידיב לכה יכ ]ב"ע ג"ל תוכרב[ רמאנ הז לע תושר רבד
 י"שה דיעה אדוהי השעמ לע ]ב"ע 'י הטוס[ וניצמש ומכו ,םדאב םתוא הלתי םימעפל קרו י"שה דיב
 ותוא ובישה ןכ תמאב יכ ,אמויד ארוהרהמ םהש רמאנ קידצה ףסוי לש תומולחה לעו ,ינממ הקדצ
 ליחתה ןבלל ותכילהב םולחה ול םלח רשאכ ה"ע וניבא בקעי יכ ,םולחה םהל רפיס רשאכ םיטבשה
 ת"ד םעפ לכב וב םהל שדחתנו ותוא ודמל םהו ,םיטבשה לכל וב אצמנה קמוע תא דמלו וב ןייעל
 ומלח ול םג יכ קידצה ףסוי םהל רמא רשאכו .הזה םולחהב אצמנ ת"ד תוקמע המכ יכ ,םישדח
 לכ אוה וניבא אלה וניבאל המדת ךיא יכ ,ונילע ךולמת ךולמה ,ול ובישה ,םירקי הלאכ תומולח
 י"שהב קובד אוה זא םג יכ הנישב ףא תומולח י"שה ול הארמ ךכלו י"שהב קובדו האריב םויה
 ז"עו האריה תודמב ע"א גהנתמ היה אוה םג יכ ,קידצה ףסוי לע םיטבשה תונעט היה הזו .]ו[… .]ב[
 תודמ 'בל ומצע קימעהש ונייהו ,ול המוד ןינוקיא ויז היהש ]'ח ,ד"פ השרפ הבר תישארב[ שרדמב רמאנ
 גהנתה וניבא בקעיש ומכ ונייה ,ול אוה םינוקז ןב יכ וילע רמאנ הזלו ,חטב ךליש ידכ הונעו הארי וללה
 קדקד ז"עו .ויבא ומכ הונעבו ,תאזה הדמהב ומצע גהנתה אוה םג הארי ונייה וניבא קחצי תדמב ומצע
 יכ ,כ"ג 'הב חוטבל םדאה ךירצ מ"מ ,םיבוט וללה תודמהש ףא יכ הרעשה טוחכ דע כ"ג י"שה ומע
 לארשי יכלמ לכ ואצי ונממ רשא ,דאמ ותרימשב לעפ ףסויש ףא יכ .דע ידע ןינב וניא םדאה דצמ השענה
 ךא ,קש שבל םרוהי ירהש םילודג םדא ינבב גוהנ קש ]ט"י תוא םש[ שרדמב אתיאדכ םילודג םיארקנה
 קלחל קר םקלחל ךייש וניא דע ידע ןינב יכ ונייה .םימיה לכ אל ךא ]ט"ל ,א"י 'א םיכלמ[ םהילע רמאנ
 .אדוהיל ךייש הז דע ידע ןינב ךא ,םלועב דומעיש וקדצב לעפ הנש םיפלא תששה לכ לעש ףא יכ ,אדוהי
 ימעו ,ודיב חילצמ 'ה השוע רשא יחא אדוהי השעמ לכ עודמ תומוערתב דימת היה קידצה ףסויו
 לכל ונייה ,םיפואהו םיקשמה רשד השעמב אמגוד י"שה ול הארהו .הרעשה טוחכ דע קדקדמ ה"בקה
 אצמי םא ותוא שינעהל לבל יוארהמ ,הקשמה רשל תמאבו הפואה רשו הקשמה רש םירש ינש שי ךלמ
 סוכה ונתנ תעב ןפ הנממ רמשהל רשפא יאו יח לעב אוה בובזה יכ ,תושעל לוכי היה המ יכ ,וסוכב בובז
 יכ ,םשאה וילע אלה רורצ הב אצמנה תפב רשאל ,םיפואה רש לבא .סוכה ךותל החרפ זא ךלמה ףכ לע
 ותוא יכ םיפואה רש דגנ אוה ףסוי יכ י"שה ול הארה תאזל ,הזמ רמשהל לכויו יח לעב וניא רורצה
 ודגנ ףסוי תא דימעה ,הנעט םוקמ םוש ושעל היהי אלש ידכב ושע דגנ יקנו ריהב םוקמ לע י"שה דימעה
 ,ותואת לכ לע רבגתהל לכויש ידכ חכ וב ןתנו ,הבהל ףסוי תיבו ]ח"י ,'א הידבוע[ ש"מכ לכמ הקונמ
 רש גרהנו ויתחת םדא ןתנ ףסויל י"שה תבהאמ ךא ,ול בשחי עשפל ,ץוחמ רבד הזיא וב אצמנ םא ןכלו
 יכ הקשמה רש דגנ אוה אדוהיו .]ז[ רבדה ןיבה הזמו ,ךיתחת םדא ןתאו ]'ד ,ג"מ היעשי[ ש"מכ םיפואה
 אדוהיל תמאבו ,דוד יריש ןיעמשנ ןייה ךוסינ לעו ].ז"ק תומש רהוז[ אכלמד אנחדב ארקנ ה"ע ךלמה דוד
 דע כ"כ הואתה חכ י"שה םהב ןתנ הזל ןימודה אדוהי טבשמ םישעמה לכב ןכו רמתד השעמב
 לע הנוממה ךאלמש ]'ט ,ה"פ השרפ הבר תישארב[ ראובמש ומכו רבגתהל םתורשפאב היה אלש
 אנחדב שוריפ הזו ,]ח[ ורצי לע רבגתהל לוכי היה אלש המב םשאה וילע אל ןכלו ,וחירכה הואתה
 קדצת ןעמל ]'ו ,א"נ םילהת[ ה"ע ךלמה דוד רמאש ומכ י"שהמ חצנהל ומצע תא חינמש ונייה אכלמד
 לש אטחמ לודג היה רע אטחש הארנ היה השעמה לעש ףאו ...:התא וא ינא קדצויש האנ ימל ךירבדב
 לש םינינבה לכ יכ ,דוד תיב תוכלמ דלונ ונממ יכ ןנוא תמשנמ קמועב הלודג התיה ותמשנ מ"מ ןנוא
 יכ ,]טי[ אטחש ול הארנ היה השעמ תעשבש ףא הלאכ םינינב י"ע ה"בקה גיהנמ דוד תיב תוכלמ
 'י הטוס[ )שרדמב( ראובמש ומכו י"שהמ דוסב היה רבדהש ונייה ,הינפ התסכ יכ הנוזל הבשח הדוהי

 :דוד תיב תוכלמ לש ןינבה םיאיבנמ ףא םלענש שובכ דוסב ונייה םישובכ םירבדה ואצי ינממ ]ב"ע
  יחיו תשרפ - א"ח חולשה ימ רפס .17
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 לושכמו אטחה ירחא איה אדוהי שרוש לש התסה יכ התסה ןושל ונייה התוס ,התוס םיבנע םדבו
 תועט ונייה םיבנע יכ ,תאש רתיב ינעישוהל הצרי י"שהש קר תאז ןיא ,ושפנב זוע ררועתי ול עריאש
 התאר אל ןיע לע הרומ רמח ,רמח התשת בנע םדו ]ד"י ,ב"ל םירבד[ רמא וניבר השמו ,]אי[ החכשו
 בקעיו ואגלמ השמ קר .]ב"ע ב"י תבש[ ]בי[ ימרא ןושלב ןיריכמ תרשה יכאלמ ןיא יכ ךתלוז םיקלא
 תוירעד ארצי ונייה אדוהי טבש לע י"שה ררבי םיתועט ינש ונייה םיבנע רמאנ בקעי לצא יכ ,רבלמ
 םוש אדוהיל ןיא יכ האר ה"ערמ יכ ואגלמ השמו ,ןהיתשב יקנ אוהש י"שה רריבו ,ז"עד ארציו
 ,ררבתהל דוע ךירצ תוירעד ארצי קר ,דאמ יקנ אוהש ררבתנ רבכ הזב יכ ז"עד ארציב תועט
 לבא היסהרפב תוירע םהל ריתהל אלא לגעה תא לארשי ודבע אל ]ב"ע ג"ס ןירדהנס[ בר רמאדכ
 :ןבהו םייקנ םה רבכ ז"עד ארציב

 ד:ט ן״רהומ יטוקל רפס .18
 הָּלִפְתּו הָּלִפְּת לָּכ תֹולֲעַהְלּו םיִרָעְּׁשַה ןֵּוַכְל ַעֵדֹוי קיִּדַּצַהְו ,רֹוּדַה קיִּדַצְל ֹותָּלִפְּת תֶא רֵּׁשַקְל םָדָא לָּכ jיִרָצְו
 ביִתְכּו ,ְּתְרַמָאָק ריִּפַׁש ,הֶׁשֹמ :ּורְמָאֶׁש ֹומְּכ ,ַחיִׁשָמ־הֶׁשֹמ תַניִחְּב אּוה קיִּדַצְו קיִּדַצ לָּכ יִּכ ,jָּיַּׁשַה רַעַּׁשַל
 ליִבְׁשִבּו ,תֹוּלִפְּתַה לָּכ לּולָּכ אּוה ַחיִׁשָמּו .):הכ תישארב רהוז( הֶׁשֹמ אָּד – ה`יִׁש ֹאבָי יִּכ דַע :)טמ תישארב(
 בּותָּכֶׁש ֹומְּכ ,םֶטֹח תַניִחְּב םֵה תֹוּלִפְּתַה יִּכ ,):גצ ןירדהנס ל"זר ורמאש ומכ( ןיִאָדְו חַרֹומ ַחיִׁשָמ הֶיְהִי הֶז
 :jָל םָטֱחֶא יִתָּלִהְתּו :)חמ והיעשי(

  ב דומע גצ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת .19
 רֹוׁשיִמְּב ַחיִכֹוהְו ,םיִּלַּד קֶדֶצְּב טַפָׁשְו" )םש( ."טֹוּפְׁשִי ויָניֵע הֵאְרַמְל ֹאלְו" :ביִתְכִּד ,ןיִאָדְו חַרֹומְּד :רַמָא אָבָר
 ,ביִתְּכ ַחיִׁשָמְּב :ּהיֵל ּורְמָא .ַחיִׁשָמ אָנֲא :ןָנָּבַרְל ּוהְל רַמָא .אָגְלַפּו ןיִנְׁש ןיֵּתְרַּת jַלָמ אָביִזֹוּכ רַּב ."ץֶרָא יֵוְנַעְל
 .ּוהּולְטַק ,ןיִאָדְו חַרֹומ אָלְּד ָהּויְזַחְּד ןָויֵּכ .ןיִאָדְו חַרֹומ יִא ןָנַא יֵזֱחֶנ ,ןיִאָדְו חַרֹומְּד

  ה הכלה הבנג תוכלה - מ"וח תוכלה יטוקל רפס .20
 :י"ִׁשַר ׁשֵרֵפּו .'ּוכְו ט`ָו יִרְצּו תֹאכְנ םיִאְֹשֹנ םֶהיֵּלַמְגּו ,הֶזְו )חכ(
 םֵהֶׁש תֹוּלִפְּתַה לָּכִמ לּולָּכֶׁש ַחיִׁשָמ תַניִחְּב ףֵסֹוי יִּכ .תֹובֹוט תֹוחיֵר ּואְֹשָנ יִּכ םיִקיִּדַצ לֶׁש ןָרָכְֹש ןַּתַמ ַעיִדֹוהְל 
 :'ּוכְו ןיִאָדְו חַרֹומ תַניִחְּב בֹוט ַחיֵר תַניִחְּב

  טי קוספ וכ קרפ א לאומש ןויצ תדוצמ .21
 :חיר 'למ - חרי

  הערת הנש חנ תשרפ תישארב לאומשמ םש .22
 ןאמכ חיר ןושלה כ"ג וב וניצמ דיתעה ליבשב דסח השועו דיתעה לא טיבמו הפוצ ה"בקהש הז ןינע הנהו
 הלוע וניבא םהרבא לש וחיר חירה ,חוחינה חיר תא 'ה חריו )ד"ל 'פ ר"ב( שרדמבו .קוחרמ חראד
 לכבש ונייה .'וכו דמש לש ורוד חיר ,'וכו שאה ןשבכמ הלוע 'ירזעו לאשימ 'יננח לש חיר ,שאה ןשבכמ
 שיו .דוע לובמל בושי לבל תירב ומע 'ה תרכ םרובעבו חנ ימיב תירחא תישארמ 'ה טיבהו הפצ הלא
 אלו הנבלה תמיגפ אלמתתש דיתעה ש"ע ונייהו ,חיר תויתוא אוה חרי תארקנ הנבלהד אהד רמול
 םה תעכש ףאו ,התומכ שדחתהל םידיתע םהש לארשי תסנכל אמגוד אוהו ,טועימ םוש הב 'יהי
 ןילעמ אתשהמ כ"עו ,ףוס לכ ףוס טיבמו הפוצ ה"בקהש דיתעה חיר ןילעמ מ"מ בוט אל בצמב ו"ח
 יאדוד ינש הנהו ביתכד יאמ רמ רב ירמ שירד )א א"כ( ןיבוריע ס"שבו .י"שהל םיצרנ םישענו חיר
 תוער םינאת דחאה דודהו תורוכבה ינאתכ דאמ תובוט םינאת דחאה דודה 'ה לכיה ינפל םידעומ םינאת
 ,םירומג םיעשר ולא תוער םינאת ,םירומג םיקידצ ולא תובוטה םינאת ,עורמ הנלכאת אל רשא דאמ
 שרפל שיו .חיר ונתיש ןידיתע ולאו ולא חיר ונתנ םיאדודה ל"ת ,םיוכיס לטבו םרבס דבא רמאת אמשו
 חיר תא 'ה חריו והב ןנירקו חיר ונתיו בוטל םלוכ בצמ הנתשיש לכה תירחא ףוס לכ ףוסש ל"נכ ימנ
 :ל"נכ חיר תויתוא חרי והדיד אמגוד הנבלה תארקנ כ"עו .דיתעה חיר אוה חוחינה
 


