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	ט״עשתה םיִ֤בָּצִנ תשרפ
 

 adk1010@gmail.com            ןהאק דוד ירא ברה
 

  חכ-ט ,טכ קרפ םירבד .1
 ׁשיִ֥א לֹּ֖כ םֶ֔כיֵרְטֹׁ֣שְו ֙םֶכיֵנְקִז םֶ֗כיֵטְבִׁש םֶ֣כיֵׁשאָר םֶ֑כיֵהEֱא '֣ה יֵ֖נְפִל םֶ֔כְּלֻּכ ֙םֹוּיַה םיִ֤בָּצִנ םֶּ֨תַא )ט(
 Uְ֗רְבָעְל )אי( :Uיֶֽמיֵמ בֵ֥אֹׁש דַ֖ע Uיֶ֔צֵע בֵ֣טֹחֵמ U֑יֶנֲחַמ בֶרֶ֣קְּב רֶׁ֖שֲא Uְ֔ר ֵ֣גְו םֶ֔כיֵׁשְנ םֶ֣כְּפַט )י( :לֵֽאָרְׂשִי
 םָ֗עְל ֹו֜ל ׀םֹוּ֨יַה Uְ֩תֹא־םיִֽקָה ןַעַ֣מְל )בי( :םֹוּֽיַה Uְּ֖מִע תֵ֥רֹּכ Uיֶ֔הEֱא '֣ה ֙רֶׁשֲא ֹו֑תָלָאְבּו Uיֶ֖הEֱא '֥ה תיִ֛רְבִּב
 )גי( :בֹֽקֲעַיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל Uיֶ֔תֹבֲאַל ֙עַּבְׁשִנ רֶׁ֤שֲאַכְו fָ֑ל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּכ םיִ֔הEאֵֽל Uְּ֙ל־הֶיְהִֽי אּו֤הְו
ֹלְו ֹּזַה תיִ֣רְּבַה־תֶא ֙תֵרֹּכ יִ֗כֹנָא םֶ֑כְּדַבְל םֶ֖כְּתִא א֥ ֹּזַה הָ֖לָאָה־תֶאְו תא֔  הֹּ֗פ ֹו֜נְׁשֶי רֶׁ֨שֲא־תֶא ֩יִּכ )די( :תאֽ
־רֶׁשֲא תֵ֥א םֶּ֔תְעַדְי םֶּ֣תַא־יִּֽכ )וט( :םֹוּֽיַה ּונָּ֥מִע הֹּ֖פ ּוּ֛נֶניֵא רֶׁ֥שֲא תֵ֨אְו ּוניֵ֑הEֱא '֣ה יֵ֖נְפִל םֹוּ֔יַה דֵ֣מֹע ּ֙ונָּ֙מִע
 םֶ֔היֵצּוּ֣קִׁש־תֶא ּ֙ואְרִּתַו )זט( :םֶּֽתְרַבֲע רֶׁ֥שֲא םִ֖יֹוּגַה בֶרֶ֥קְּב ּונְרַ֛בָע־רֶׁשֲא תֵ֧אְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ּונְבַׁ֖שָי
 טֶבֵׁ֗ש־ֹוא הָ֣חָּפְׁשִמ ֹו֧א הָּׁ֞שִא־ֹוא ׁשיִ֣א םֶכָּ֠ב ׁשֵ֣י־ןֶּפ )זי( :םֶֽהָּמִע רֶׁ֥שֲא בָ֖הָזְו ףֶסֶּ֥כ ןֶבֶ֔אָו ץֵ֣ע םֶ֑היֵלֻּלִּג תֵ֖אְו

 הֶ֥רֹּפ ׁשֶרֹׁ֛ש םֶ֗כָּב ׁ֣שֵי־ןֶּפ םֵ֑הָה םִ֣יֹוּגַה יֵ֖הEֱא־תֶא דֹ֔בֲעַל תֶכֶ֣לָל ּוניֵ֔הEֱא '֣ה ֙םִעֵמ ֙םֹוּיַה הֶ֤נֹפ ֹו֨בָבְל ֩רֶׁשֲא
ֹר ֹּזַה הָ֜לָאָֽה יֵ֨רְבִּד־תֶא ֹ֩ועְמָׁשְּב הָ֡יָהְו )חי( :הָֽנֲעַלְו ׁשא֖  יִּ֛כ יִּ֔ל־הֶיְהִֽי םֹו֣לָׁש ֙רֹמאֵל ֹו֤בָבְלִּב Lֵ֨רָּבְתִהְו תא֗
 '֤ה־ףַא ןַׁ֨שְעֶי זָ֠א יִּ֣כ ֹ֒ול ַֽחEְ֣ס '֘ה הֶ֣בֹאי־ֹאל )טי( :הָֽאֵמְּצַה־תֶא הָ֖וָרָה תֹו֥פְס ןַעַ֛מְל Lֵ֑לֵא יִּ֖בִל תּו֥רִרְׁשִּב
 תַחַּ֖תִמ ֹו֔מְׁש־תֶא '֙ה הָ֤חָמּו הֶּ֑זַה רֶפֵּ֣סַּב הָ֖בּותְּכַה הָ֔לָאָ֣ה־לָּכ ֹ֙וּב הָצְבָ֤רְו אּו֔הַה ׁשיִ֣אָּב ֹ֙ותָאְנִקְו

 הָ֖רֹוּתַה רֶפֵ֥סְּב הָ֕בּותְּכַה תיִ֔רְּבַה תֹו֣לָא֙ לֹכְּכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש לֹּ֖כִמ הָ֔עָרְל '֙ה ֹו֤ליִּדְבִהְו )כ( :םִיָֽמָּׁשַה
ֹבָי רֶׁ֥שֲא יִ֔רְכָּנַ֨הְו םֶ֔כיֵרֲחַ֣אֵמ ּ֙ומּו֙קָי רֶׁ֤שֲא ֙םֶכיֵנְּב ןֹו֗רֲחַאָֽה רֹוּ֣דַה רַ֞מָאְו )אכ( :הֶּֽזַה  הָ֑קֹוחְר ץֶרֶ֣אֵמ א֖
 ּ֒הָצְרַא־לָכ הָ֣פֵרְׂש ֘חַלֶמָו תיִ֣רְפָּג )בכ( :ּהָּֽב '֖ה הָּ֥לִח־רֶׁשֲא ָהיֶ֔אֻלֲחַּ֣ת־תֶאְו ֙אוִהַה ץֶרָ֤אָה תֹוּ֞כַמ־תֶא ּואָרְ֠ו
ֹל ֹלְו ֙עַרָּזִת א֤ ֹלְו ַחִ֔מְצַת א֣  '֔ה fַ֣פָה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹובְצּו הָ֣מְדַא ֙הָרֹמֲעַו םֹ֤דְס תַ֞כֵּפְהַמְּֽכ בֶׂשֵ֑ע־לָּכ ּהָ֖ב הֶ֥לֲעַי־אֽ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָל הָכָּ֖כ '֛ה הָׂ֧שָע הֶ֨מ־לַע םִ֔יֹוּגַה־לָּכ ּ֙ורְמָֽאְו )גכ( :ֹוֽתָמֲחַבּו ֹוּ֖פַאְּב  לֹו֖דָּגַה ףַ֥אָה יִ֛רֳח הֶ֥מ תא֑
 ץֶרֶ֥אֵמ םָ֖תֹא ֹו֥איִצֹוהְּב םָּ֔מִע תַ֣רָּכ ֙רֶׁשֲא םָ֑תֹבֲא יֵ֣הEֱא '֖ה תיִ֥רְּב־תֶא ּו֔בְזָֽע רֶׁ֣שֲא לַ֚ע ּו֔רְמָ֣אְו )דכ( :הֶּֽזַה
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םיִהEֱא םֶ֑הָל ּו֖וֲחַּתְׁשִּֽיַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הEֱא ּ֙ודְבַעַּֽיַו ּו֗כְלֵּיַו )הכ( :םִיָֽרְצִמ ֹלְו םּו֔עָדְי־אֽ  קַ֖לָח א֥
 )זכ( :הֶּֽזַה רֶפֵּ֥סַּב הָ֖בּותְּכַה הָ֔לָלְּקַה־לָּכ־תֶא ָ֙היֶ֨לָע איִ֤בָהְל אוִ֑הַה ץֶרָ֣אָּב '֖ה ףַ֥א־רַחִּֽיַו )וכ( :םֶֽהָל
 )חכ( :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ תֶרֶ֖חַא ץֶרֶ֥א־לֶא םֵ֛כִלְׁשַּיַו לֹו֑דָּג ףֶצֶ֣קְבּו הָ֖מֵחְבּו ףַ֥אְּב םָ֔תָמְדַא לַ֣עֵמ '֙ה םֵׁ֤שְּתִּיַו

ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא תֹוׂ֕שֲעַל םָ֔לֹוע־דַע ּ֙וניֵ֙נָבְלּו ּונָ֤ל תEְ֞גִּנַהְו ּוניֵ֑הEֱא '֖הַל תֹ֔רָּתְסִּנַ֨ה  ס :תאֽ
(17) Lest there should be among you man, or woman, or family, or tribe, whose heart turns away 
this day from Hashem our God, to go to serve the gods of those nations; lest there should be 
among you a root that bears gall and wormwood; (18) And it happen, when he hears the words 
of this curse, that he bless himself in his heart, saying, “I shall have peace, though I walk in the 
stubbornness of my heart, to destroy the moist with the dry.” 

  זי קוספ טכ קרפ םירבד תופסותה ילעבמ םינקז תעד .2
 השעמל הנאיביש דע הער הבשחמ הברתו הרפתו הנעלו שאר הרופ שרוש םכב שי ןפ דועו ..
 ךרבתהו לארשי ולבקש הלאה ירבד ועמשכ ןכמ רחאל רמולכ 'וגו ועמשב היהו ליזאו שרפמדכ
 תורירשב כ"או הלאה יתלבק אל ירה הזה רעצלו יל המ רמולכ יל היהי םולש ובלב בושחי
 םהב ןיאש םהמ עבשנו הור אוהש 'יאטחה ףיסוהל 'צריש רמולכ הורה תופס ןעמל ךלא יבל
 .תוירעו לזג ןוגכ םהל אמצו באת אוהש םיאטחה םע האמצה םע םיאלכ תשיבל ןוגכ ערה רצי

 אל תירבה לע רבועה יכ ועדת תועובשהו תולאה ולבקתו תירבב םכלכ ואובתש וישכע לבא
 אל ךכ ךותמו ודומעת אלו דומעל ול םתינתהש ותאנקו 'ה ףא ןשעי זא יכ ול חולס 'ה הבאי

 הלאה לכ וב הצברו ותירבב ודמעת אל םאש ותירבב ודמעתו וללה תוער תובשחמ ידיל ואובת
 אוה הערל 'ה ולידבהו .ומעב דכנ אלו ול ןינ אל םימשה תחתמ רבוע לש ומש תא 'ה החמו

 :ול ערל לדביו ובל תורירשב תכלל לארשימ לדבהל בשוח
  זי קוספ טכ קרפ םירבד ינוקזח .3

 לבא ,הרופ ךכ רחאו ץראב הסוכמה הז שרשכ הריבעה ובלב ריתסמ 'וגו הרפ שרש םכב שי ןפ
 .טפשמ ונממ תושעל ונדיב חכ שי יולגב הריבעה השעי םא

  זי קוספ טכ קרפ םירבד רוש רוכב .4
 :םיוגה יהלא תא דובעל תכלל וניהלא 'ה םעמ םויה הנופ ובבל רשא ...השא וא שיא םכב שי ןפ
 שרוש םכב שי ןפ .ובבל םע רשא לכ תושעלמ ודיב ןיחממ ןיאו ,ערל בוט ןיב םיניחבמ ןיאש
 שארכ רמו ער רבד הבריו הרפיו ,השעמ - ידיל אבת ןמז - רחאלש הער הבשחמ לש שאר הרופ
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 אלש םכמ דחא היהי םאש ,העובשבו הלאבו תירבב םכלוכ ויהתש הצור ינא ךכלו .הנעלו
 ,תירבב היהי

  חי קוספ טכ קרפ םירבד ינוקזח .5
 ןושל ךרבתהו .אבת 'פב םירומאה 'וגו השעי רשא שיאה רורא תאזה הלאה ירבד תא )חי(

 הללקה עמוש רשאכ םדא ומכ יל היהי םולש רמאיו ובבלב ךרבתי ,הללקה עמשי רשאכ הכרב
 .יבל תורירשב םא ךלא יבל תוררשב יכ .]ךרבמ ומצע השוע ובבלב ךרבתהו[ .ינממ ץוח רמוא
 תשיבל ןוגכ ערה רצי םהב ןיאש ןהמ העבשו הור ושפנש תונוע תוברהל ידכ הורה תופס ןעמל
 לזג ןוגכ םהל האמצו הבאת ושפנש תונועה םע ,]האמצה םע[ האמצה תא .ןהב אצויכו זנטעש
 ימ תא תוריבע עבוש עובשלו ףיסוהל האמצה תא הורה תופס ןעמל א"ד .ןהב אצויכו תוירעו

 הממ ומצע עובשל לכויש איסהרפב הריבע רובעל םוי אבי יתמ רמולכ םהמ אמצו בער אוהש
 םע םיקידצה רבחלו ףיסוהל א"ד .םדיב חכהש ימ והוטפשי ןפ ארי יכ םויה אמצ אוהש
 עשרהו ,הור ןגכ םשפנ התיהו םש לע הורל קידצה לישמה בותכה ,םהישעמכ תושעלו םיעשרה
 .הברעב רערעכ היהו םש לע האמצל

  חי קוספ טכ קרפ םירבד ם"בשר .6
 השועכ עשר וניאש ןובאתל - האמצה :אטוח אוה עבוש ךותמש ,דיזמה - הורה תופס ןעמל
 :תורירשב אלא - יבל תורירשב יכ :עבוש ךותמ סיעכהל

  חי קוספ טכ קרפ םירבד ן"במר .7
 ךרבתי אוה ,הלאה תולאב םיללקתמ םירחאה עמשישכ - רמאל ובבלב ךרבתהו )חי(

 ול חלסי אל םשהו .יבל תואתב ךלא רשאכ הלא לכמ יל היהי םולש ובלב רמאיו ותבשחמב
 םולש יל היהי ,רמאל "יכ" םעט היהי וא .תורודל וא רודל ,אטחישכ זא ופא וילע ןשעי לבא
 הבאי אלו .השעא יצפח לכו ימי לכ ךלא יבל תורירשב יכ ,העובשה ילע לבקמ ינניאש רובעב
 לכ םע ינפל ותירבב אבש ןויכ ופא וילע ןשעי לבא ,ול חולסל ותלא לבקמ ונניאש רובעב 'ה
 )ב סק ארתב אבב( םימכח ןושלכ ,תורירש ארקת בלב תקזחתמו תרבוגה הואתה .לארשי

 :)זט מ בויא( ונטב ירירשב ןכו ,םייקו רירש
 ארקת העבש שפנ יכ ,הואתמה םע העבשה ףיסוהל - האמצה תא הורה תופס ןעמל שוריפו
 הור ןגכ םשפנ התיהו ,)גי אל הימרי( ועבשי יבוט תא ימעו ןשד םינהכה שפנ יתיורו ןינעכ ,הור
 םדאה שפנ יכ ,םעטהו .)ב גס םילהת( ישפנ ךל האמצ ,האמצ ארקת הואתמהו ,)אי קוספ םש(

 ותואת אלמי אוהו הואתה תצק ובלב אבת רשאכ ,הל םיערה םירבדל הואתמ הנניאש הורה
 רתוי השעש וא לכאש אוהה רבדל דאמ האמצ היהתו הריתי הואת ושפנב ףיסוי זא
 תמזל הואתמה יכ .הלחתמ םהל הואתמ התיה אלש םיער םירבדל דוע הואתתו ,הנושארבמ
 הזב אצויכו ,המהבה לעו רכזה לע אובל הואת והאובת ןתמזב ףוטש היהישכ ,תופיה םישנה
 רמאי ךכלו .עבש וביערמ בער ועיבשמ )ב בנ הכוס( םימכח וריכזהש ןינעכו ,תוואתה ראשב
 רשא וילע תוקזחהו תורירשה תוואתב ושפנ אלמי םא אוהש ,ובל תורירשב ךלוהב בותכה
 ונממ עבש היהש המל אמציו הואתי יכ ,האמצה םע הורה ושפנ ףיסוי ,םהל האמצ איה
 אוה שרשה ףיסוי יכ ,הזה ןושלב רמא "הרופ שרש" ריכזהש יפלו .וב ושפנ עיבשה רשאכו
 :תואמצ םלוכ הנבושתו האמצה םע הננערו הור איה רשא ותפכ
 לבא ,האמצה םע הורה הפסאש רובעב יבל תורירשב ךלאש ,םעט הזה םוקמב "ןעמל" ןיאו

 ,"ןעמל" רמאי לולע םע הבס לכב יכ .ךכ היהי הז רובעב יכ בותכה רמאי ,"תופסל" ומכ אוה
 ןכ םרוגה םדא היהיש ןיב ,ךל בטיי )רשא( ןעמל ומכ ,לולעב ותוצרל םרוגה םדא השעיש ןיב
 יל ושע םבהזו םפסכ ,)ו ו םש( ומשאי ןעמל ,)כ אכ לאקזחי( בל גומל ןעמל ומכ ,ותעדמ אלש
 בתכנה לכמ הזה קוספב יניעב רשיהו בוטה הזו .הלאכ םיברו ,)ד ח עשוה( תרכי ןעמל םיבצע
 :םינפ הברהב וילע
 םולש רמאל ובבלב ךרבתי יכ רמאי ,הנעלו שארו הרופ שרש לא בש אוהש ,שרפל ןכתי םג
 אל רשא האמצה לע שארו הנעלה חימצתו לדגת רשא הורה ותראפ ףיסויש ןעמל יל היהי

 הלדגו תחמוצה הורה הנעלה ףיסויש ,תרכזנה הנעלל יונכ "הורה" היהי וא .תחמוצ התיה
 ,רמול הזב הנוכהו .תוחמוצ ןהיתש הנייהתו ,טעמ קר הלדג התיה אל רשא האמצה לע דאמ
 וחימציו אוטחל והובישי ויפיעס ,ותורירשב קזחתיו הנממ ךרבתיו הלאה עמשי רשא לכ יכ
 :ןוכנ שוריפ הז םגו .הנושארבמ רתוי םיעשפ
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  טכ קרפ םירבד סולקנוא םוגרת .8
 אָנַהָלֱא ָייַּד אָתְלְחַּדִמ ןיֵד אָמֹוי יִנְּפ ּהיֵּבִלְּד אָטְבִׁש ֹוא יִעְרַז ֹוא אָּתִא ֹוא רַבְּג ןֹוכְּב תיִא אָמְלִּד -זי
 .ןֹודָז ֹוא ןיִטֲח ריֵהְרַהְמ רַבְּג ןֹוכְּב תיִא אָמְלִּד ןּוּנִאָה אָּיַמְמַע תָוֲעָט תָי חַלְפִמְל fָהְמִל
 רּוהְרַהְּב יֵרֲא יִל יֵהְי אָמָלְׁש רַמיֵמְל ּהיֵּבִלְּב ביֵּׁשַחיִו אָדָה אָתָמֹומ יֵמָגְתִּפ תָי ּהיֵעְמְׁשִמְּב יֵהיִו- חי
 .אָתּונָדיֵז לַע אָתּולָׁש יֵאָטֲח ּהיֵל אָפָסֹואְל ליִדְּב ליֵזָא אָנֲא יִּבִל

  טכ קרפ םיבצנ תשרפ םירבד י"שר .9
 הֶ֥רֹּפ ׁשֶרֹׁ֛ש :תיִרְּבַה ויָלָע לֵּבַקְּלִמ   -֙םֹוּיַה הֶ֤נֹפ ֹו֨בָבְל ֩רֶׁשֲא :םכב שי אָּמֶׁש  - םֶ֗כָּב ׁשֵ֣י־ןֶּפ )זי(

ֹר  :םֶכְּבְרִקְּב עַׁשֶר הֶּבְרַמּו הֶרְפַמ רַמֹולְּכ ,םיִרָמ םֵהֶׁש ןיִדיִּגַּכ רַמ בֶׂשֵע לֵּדַגְמ ׁשֶרֹׁש - הָֽנֲעַלְו ׁשא֖
 תֹולָלְק יִנּואֹובְי ֹאל ,רֹמאֵל ֹומְצַעְל םֹולָׁש תַּכְרִּב ֹוּבִלְּב בֹׁשֲחַי ,הָכָרְּב ןֹוׁשְל  - ֹו֤בָבְלִּב Lֵ֨רָּבְתִהְו )חי(

 :לֵּלַּפְתִהְו ,חָּלַּגְתִהְו ֹומְּכ ,זַעַלְּב benoir soi  אי"וש אר"ידנב   - Lֵ֨רָּבְתִהְו :יל היהי םולש ךַא ,ּולָּלַה
 הַמ ,רַמֹולְּכ ,"בֹורָק ֹאלְו ּוּנֶרּוׁשֲא" )ד"כ רבדמב( ֹומְּכ ,יִּבִל תיִאְרַמְּב  -  ךֵ֑לֵא יִּ֖בִל תּו֥רִרְׁשִּב יִּ֛כ
 הָּנֵה דַע הָׂשָעֶּׁש הַמ לַע תּונָעְרֻּפ ֹול ףיִסֹואֶׁש יִפְל   - הָ֖וָרָה תֹו֥פְס ןַעַ֛מְל :תֹוׂשֲעַל הֶאֹור יִּבִּלֶּׁש
 םֵּגְרִּת ןֵכְו ,לֹּכַה ּוּנֶּמִמ עַרָּפֶאְו דיִזֵּמַה םִע םֵפְרָצֲאֶׁש הָּתַע םֵרֹוגְו ,םֶהיֵלֲע ריִבֲעַמ יִתיִיָהְו ,גֵגֹוׁשְב
 :תֹונֹודְּזַה לַע תֹוגָגְּׁשַה יִנֲא ֹול ףיִסֹואֶׁש — "אָתּונָדְז לַע אָתּולָׁש יֵאְטֶח ּהֵל אָפָסֹואְל ליִדְּב" סֹולְקְנֻא
 אּוהֶׁש   - הָֽאֵמְּצַה :תַעַּדִמ ֹאּלֶׁש הֶׂשֹוע אּוהֶׁש רֹוּכִׁש םָדָאְכ הֶׂשֹוע אּוהֶׁש ,גֵגֹוׁש   - הָֽאֵמְּצַה
 :הָוֲאַתְבּו תַעַּדִמ הֶׂשֹוע

  חי קוספ )חכ-ט 'ספ( טכ קרפ םירבד השמ תרות .10
 אפסואל םגרתמדכ ל"ז י"שריפ .'וגו ובבלב ךרבתהו תאזה הלאה ירבד תא ועמשב היהו )חי(
 ןושל ובבלב ךרבתהו ונייהו ,בושאו אטחא רמואב יריימד ל"יו .אתונדז לע אתולש יאטח היל
 ףוסב כ"חא יכ ,הכרבל תוללקה לכ יל וכפהתי מ"מו הרותה לכ לע רובעא רמאיש ,הכרב
 רמאיו ,ךרבתמ 'יהי אוהש ובבל םע רמואש ובבלב ךרבתהו והזו ,הבושתב בושל הארא םימיה
 בשה עודי יכ ,האמצה תא הורה תופס ןעמל רמאו ,ךלא יבל תורירשבש י"פעא יל היהי םולש
 ,תונודזה בגא אליממ תויכזל םיכפהתמ ולש תוגגשה םג זא ,תויכזל וכפהיש דע ויתונודז לע
 חולס 'ה הבאי אל רמאו ,האמצה תא הורה תופס ןעמל והזו ,גגושב ןאשעש לע דיספי אל יכ
 .אל)ב"ע ה"פ אמוי( הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא בושאו אטחא רמואה יכ ול

 ב דומע ופ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת .11
 לֵאָרְׂשִי הָבּוׁש" )די עשוה( ,רַמֱאֶּנֶׁש ,תֹוגָגְׁשִכ ֹול תֹוׂשֲעַנ תֹונֹודְּזֶׁש - הָבּוׁשְת הָלֹודְּג ,ׁשיִקָל ׁשיֵר רַמָא
 ׁשיֵר רַמָא אָהְו !?יִניֵא .'לֹוׁשְכִמ, ּהיֵל יֵרָקְו ,אּוה דיִזֵמ ,'ןֹוָע, אָה ."Uֶנֹוֲעַּב ָּתְלַׁשָכ יִּכ ,UיֶהEֱא 'ה דַע
 ֹותָעְׁשִרֵמ עָׁשָר בּוׁשְבּו" )גל לאקזחי( ,רַמֱאֶּנֶׁש .תֹוּיֻכְזִכ ֹול תֹוׂשֲעַנ תֹונֹודְּזֶׁש - הָבּוׁשְת הָלֹודְּג ,ׁשיִקָל
 .הָאְרִּיִמ ןאָּכ ,הָבֲהַאֵמ ןאָּכ - אָיְׁשַק אָל ."הָיְחִי אּוה םֶהיֵלֲע ,'ֹוגְו

  ב דומע מ ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת .12
 ,תֹונֹוׁשאִרָה תֶא דֵּבִא - הָנֹורֲחַאָּב דַרָמּו ,ויָמָי לָּכ רּומָּג קיִּדַצ ּוּלִפֲא ,רֵמֹוא יאַחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר
 לַע אֶהֹותְּב ,ׁשיִקָל ׁשיֵר רַמָא …ֹועְׁשִּפ םֹויְּב ּוּנֶליִּצַת ֹאל קיִּדַּצַה תַקְדִצ" )גל לאקזחי( ,רַמֱאֶּנֶׁש
 :תֹונֹוׁשאִרָה

  חי קוספ טכ קרפ םירבד תופי םינפ .13
 ןויכ ]א כ ןישודיק[ ל"זחאש הזב ונשריפ רבכ .'וגו יל היהי םולש רמאל ובבלב ךרבתהו )חי(

 ותיסמ ]ב חס תבש[ אוה גגוש רתומ רמואד ןויכו ,רתיהכ ול השענ הב הנשו הריבע םדא רבעש
 ובבלב ךרבתהו ביתכד ונייהו ,גגוש אוהש רתיהכ ול השענש תמחמ בוש שנעי אל יכ ר"הציה
 ט"ציב ךירצי ינשב ךבבל לכב ]א דנ תוכרב[ ל"זחאש םושמ ונייה ,ךלא יבל תורירשב 'וגו רמאל
 אוה יכ רמוא ותויהב הבוטל ותוטהל ט"ציל חכ ןיא בוש רתיהכ ול השענש ןויכ לבא ,ר"הציבו

 יבל תורירשב יכ רמאל ר"הציו ט"צי תובבל ינש ול שיש הליחתב ובבלב ךרבתהו ש"זו ,רתיה
 תא הורה תופס ןעמל רמאד ונייה ,ותוטהל ט"ציל חכ ןיאש רתיהכ השענש רחאל ונייה ,ךלא
 :אתונדז לע אתולש אפסואל ומוגרתכ ,האמצה
 י"שה דגנ דרומ אוהש דיזמה ןמ רתוי הברה רומח אוה רתיהכ השענש הזש ונבתכ רבכ ךא
 רתיהכ ול השענשכ תאזה הער הבשחמה לע ןודינו ,אוה רתיהכ וילע ריהזהש הז בושחל
 אל ש"זו ,הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא הנשו הריבע רבע ]א זפ אמוי[ ל"זחאו ,השעמב
 ףאד אוהה שיאב 'ה ףא ןשעי זא יכ רמאו ,ותבושתב הצור י"שה ןיאש ול חולס 'ה הבאי
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 חכוה ]זי ,טי ארקיו[ ביתכדכ הז תא הז חיכוהל ןיביוחמש ונייה ,הזב הז תוברע לארשי ולבקש
 החכותב תלעות ןיא רתיהכ ול השענש רחאל לבא ,אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות
 :אוהה שיאב רמא ךכל תוברע הזב ןיאו ךאנשי ןפ ץל חכות לא ,רתומ אוהש רבסו
 קר בתכ ןאכו טבש וא החפשמ וא השא וא שיא םכב שי ןפ ליעל םריכזהש המ דוע הארנו

 הזו ,תרכב אוהש ז"ע ןידכ ןיתרכנ וערזש ונייהד ומש תא 'ה החמו ביתכד םושמ ונייה ,שיא
 ןכתי אל טבשב םגו ,ויבא תחפשמ רחא ךלוה אוה יכ האטחב תרכנ ערזה ןיאש השא יבג ש"ל
 אוה החפשמו ]ב וטק ב"ב[ ןילחונ שי קרפב אתיאדכ אטבש אילכ אלד ארימגד ותרכיש רמול
 ןאכ בתכ אלד אה הארנ תוטשפבו ,ותחפשמבו אוהה שיאב ]ה ,כ ארקיו[ ביתכדכ שיא ללכב
 םושמ ,םויה הנפ אוהש תאזה הערה הבשחמה לע תוברע וב ןיאש םעטהד ,טבש וא החפשמ
 לארשי שופת ןעמל ביתכד ]ב טל[ ןישודקד ק"פס אתיאדכ ז"ע תבשחמ לע שנענ אוהש ףאד
 .וניהלא 'הל תורתסנה ביתכד הבשחמה לע ןיא תוברעה לע לבא ,ומצע םדאה ונייה םבלב
 ,וינבו ותשא היב יעדי יוהד םושמ שנעא ט"מ ןכע אלא ]א דמ ןירדהנס[ םש דוע ל"זחא הנהו

 רבכ אוה ירה כ"א ,ז"ע דובעלו תירבה לע רובעל דחי וצעיתנש ונייה טבש וא החפשמ יבג כ"א
 םושמ ונייה השא בישח אלד אהו ,תולגנ יוהד וינב וא ותשאמ טבש וא החפשמ ערג אלד תולגנ
 :'ך ףד תוכרבב ש"ארה ש"מכ תוברע ללכב הניא השאד
  י-א ,ל קרפ םירבד
 Uֶ֔בָבְל־לֶא ָ֙תֹבֵׁשֲהַו Uיֶ֑נָפְל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֔לָלְּקַהְו ֙הָכָרְּבַה הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ Uיֶ֜לָע ּואֹ֨בָי־יִֽכ ֩הָיָהְו )א(

 יִ֥כֹנָא־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ ֹו֔לֹקְב ָּ֣תְעַמָׁשְו U֙יֶ֙הEֱא '֤ה־דַע ָּ֞תְבַׁשְו )ב( :הָּמָֽׁש Uיֶ֖הEֱא '֥ה Uֲ֛חיִּדִה רֶׁ֧שֲא םִ֔יֹוּגַה־לָכְּב
 בָׁ֗שְו Uֶ֑מֲחִרְו nְ֖תּובְׁש־תֶא Uיֶ֛הEֱא '֧ה בָׁ֨שְו )ג( :Uֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו Uְ֖בָבְל־לָכְּב Uיֶ֔נָבּו הָּ֣תַא םֹוּ֑יַה Uְּ֖וַצְמ
 םָּׁ֗שִמ םִיָ֑מָּׁשַה הֵ֣צְקִּב Uֲ֖חַּדִֽנ הֶ֥יְהִי־םִא )ד( :הָּמָֽׁש Uיֶ֖הEֱא '֥ה Uְ֛ציִֽפֱה רֶׁ֧שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכִמ Uְ֙צֶּבִקְו
 ּהָּ֑תְׁשִריִֽו Uיֶ֖תֹבֲא ּוׁ֥שְרָי־רֶׁשֲא ץֶרָ֛אָה־לֶא Uיֶ֗הEֱא '֣ה nֲ֞איִֽבֱהֶו )ה( :Uֶֽחָּקִי םָּׁ֖שִמּו Uיֶ֔הEֱא '֣ה nְ֙צֶּבַקְי
 Uיֶ֛הEֱא '֧ה־תֶא הָ֞בֲהַאְל nֶ֑עְרַז בַ֣בְל־תֶאְו nְ֖בָבְל־תֶא nיֶ֛הqֱא '֧ה לָ֨מּו )ו( :Uיֶֽתֹבֲאֵמ Uְּ֖בְרִהְו nְ֥בִֽטיֵהְו
 Uיֶ֖אְנֹׂש־לַעְו Uיֶ֥בְיֹא־לַע הֶּלֵ֑אָה תֹו֖לָאָה־לָּכ תֵ֥א Uיֶ֔הEֱא '֣ה ֙ןַתָנְו )ז( :Uיֶּֽיַח ןַעַ֥מְל Uְׁ֖שְפַנ־לָכְבּו Uְ֥בָבְל־לָכְּב
 :םֹוּֽיַה Uְּ֖וַצְמ יִ֥כֹנָא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ָ֙תיִׂ֨שָעְו '֑ה לֹו֣קְּב ָּ֖תְעַמָׁשְו בּוׁ֔שָת הָּ֣תַאְו )ח( :Uּוֽפָדְר רֶׁ֥שֲא
 ׀יִּ֣כ הָ֑בֹטְל Uְ֖תָמְדַא יִ֥רְפִבּו Uְּ֛תְמֶהְב יִ֧רְפִבּו Uְ֜נְטִב יִ֨רְפִּב Uֶ֗דָי הֵׂ֣שֲעַמ ׀לֹ֣כְּב Uיֶ֜הEֱא '֨ה Uְ֩ריִֽתֹוהְו )ט(
 ֙ויָתֹוְצִמ רֹ֤מְׁשִל Uיֶ֔הEֱא '֣ה֙ לֹוקְּב עַ֗מְׁשִת יִּ֣כ )י( :Uיֶֽתֹבֲא־לַע ׂשָׂ֖ש־רֶׁשֲאַּכ בֹו֔טְל U֙יֶ֨לָע ׂשּוׂ֤שָל '֗ה בּוׁ֣שָי
 פ :Uֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו Uְ֖בָבְל־לָכְּב Uיֶ֔הEֱא '֣ה־לֶא ֙בּוׁשָת יִּ֤כ הֶּ֑זַה הָ֖רֹוּתַה רֶפֵ֥סְּב הָ֕בּותְּכַה ויָ֔תֹּקֻחְו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


