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	ב״פשתה	אציו תשרפ
 

 ari.kahn@biu.ac.il                     ןהאק דוד ירא ברה
 

  דנ - אנ קוספ אל קרפ )אציו תשרפ( תישארב .1
ֹּיַו )אנ(  הָ֖דֵעְו הֶּ֔זַה לַּ֣גַה דֵ֚ע )בנ( :N ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב יִתיִ֖רָי רֶׁ֥שֲא הָ֔בֵּצַּמַה ֙הֵּנִהְו הֶּ֗זַה לַּ֣גַה ׀הֵּ֣נִה בֹ֑קֲעַיְל ןָ֖בָל רֶמא֥
ֹל יִנָ֗א־םִא הָ֑בֵּצַּמַה ֹּזַה הָ֥בֵּצַּמַה־תֶאְו הֶּ֛זַה לַּ֥גַה־תֶא יַ֜לֵא רֹ֨בֲעַת־ֹאל הָּתַ֠א־םִאְו הֶּ֔זַה לַּ֣גַה־תֶא N֙יֶ֨לֵא רֹ֤בֱעֶא־אֽ  תא֖
 :קָֽחְצִי ויִ֥בָא דַחַ֖פְּב בֹ֔קֲעַי עַ֣בָּׁשִּיַו םֶ֑היִבֲא יֵ֖ה4ֱא ּוניֵ֔ניֵב ּו֣טְּפְׁשִי ֙רֹוחָנ יֵ֤ה4אֵֽו םָ֜הָרְבַא יֵ֨ה4ֱא )גנ( :הָֽעָרְל
ֹּיַו םֶחָ֑ל־לָכֱאֶל ויָ֖חֶאְל אָ֥רְקִּיַו רָ֔הָּב ֙חַבֶ֙ז בֹ֥קֲעַי חַּ֨בְזִּיַו )דנ(  :רָֽהָּב ּוניִ֖לָּיַו םֶחֶ֔ל ּולְכא֣

  ז הכלה ד קרפ םירפוס תכסמ תונטק תותכסמ .2
 .לוח ,םֶהיִבֲא יֵה4ֱא ;לוח ,רֹוחָנ יֵה4אֵֽו ;שדק ,םָהָרְבַא יֵה4ֱא

  ס - א קוספ דכ קרפ )הרש ייח תשרפ( תישארב .3
ֹּיַו )ב( :לֹּֽכַּב םָ֖הָרְבַא־תֶא Yַ֥רֵּב '֛הַֽו םיִ֑מָּיַּב אָּ֖ב ןֵ֔קָז םָ֣הָרְבַאְו )א(  לֵׁ֖שֹּמַה ֹו֔תיֵּב ןַ֣קְז ֹ֙וּדְבַע־לֶא םָ֗הָרְבַא רֶמא֣
ֹל רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֑אָה יֵ֖ה4אֵֽו םִיַ֔מָּׁשַה יֵ֣ה4ֱא '֙הַּֽב Zֲ֔עיִּ֣בְׁשַאְו )ג( :יִֽכֵרְי תַחַּ֥ת Nְ֖דָי אָ֥נ־םיִֽׂש ֹו֑ל־רֶׁשֲא־לָכְּב  חַּ֤קִת־אֽ
 ֘יִבָא תיֵּ֣בִמ יִנַ֜חָקְל רֶׁ֨שֲא םִיַ֗מָּׁשַה יֵ֣ה4ֱא ׀'֣ה )ז( ... :ֹוּֽבְרִקְּב בֵׁ֥שֹוי יִ֖כֹנָא רֶׁ֥שֲא יִ֔נֲעַנְּכַֽה ֙תֹונְּבִמ יִ֔נְבִל ֙הָּׁשִא
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ןֵּ֖תֶא Zֲ֔עְרַ֨זְל רֹ֔מאֵל ֙יִל־עַּֽבְׁשִֽנ רֶׁ֤שֲאַו יִ֜ל־רֶּבִּד רֶׁ֨שֲאַו ֒יִּתְדַלֹוֽמ ץֶרֶ֣אֵמּו  ֹ֙וכָאְלַמ חַ֤לְׁשִי אּו֗ה תא֑
־לַע ֹו֔ל עַֽבָּׁ֣שִּיַו ויָ֑נֹדֲא םָ֖הָרְבַא kֶר֥ ֶי תַחַּ֛ת ֹו֔דָי־תֶא ֙דֶבֶ֙עָה םֶׂ֤שָּיַו )ט( ... :םָּֽׁשִמ יִ֖נְבִל הָּׁ֛שִא ָּ֥תְחַקָלְו Zיֶ֔נָפְל
 :םָֽהָרְבַא יִ֥נֹדֲא םִ֖ע דֶסֶ֕ח־הֵׂשֲעַו םֹוּ֑יַה יַ֖נָפְל אָ֥נ־הֵרְקַה םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵה4ֱא '֗ה ׀רַ֓מֹאּיַו )בי( ... :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַה
 ָ֙היֶ֨לֵא רַ֤מֹא רֶׁ֨שֲא ָ֗רֲעַּנַֽה ֣הָיָהְו )די( :םִיָֽמ בֹ֥אְׁשִל תֹ֖אְצֹי ריִ֔עָה יֵׁ֣שְנַא ֙תֹונְבּו םִיָּ֑מַה ןיֵ֣ע־לַע בָּ֖צִנ יִ֥כֹנָא הֵּ֛נִה )גי(
 דֶסֶ֖ח ָתיִׂ֥שָע־יִּכ עַ֔דֵא ּהָ֣בּו קָ֔חְצִיְל Nְּ֣דְבַעְל ָּ֙תְחַ֙כֹה ּהָ֤תֹא הֶ֑קְׁשַא Nיֶּ֖לַמְּג־םַגְו הֵ֔תְׁש הָ֣רְמָאְו הֶּ֔תְׁשֶאְו kֵּ֙דַכ אָ֤נ־יִּטַה
 רֹו֖חָנ תֶׁשֵ֥א הָּ֔כְלִמ־ןֶּב לֵ֣אּותְבִל ֙הָדְֻּלי רֶׁ֤שֲא תאֵ֗צֹי הָ֣קְבִר הֵּ֧נִהְו ֒רֵּבַדְל הָּ֣לִּכ ֘םֶרֶט אּו֗ה־יִהְי ַֽו )וט( :יִֽנֹדֲא־םִע
ֹל ׁשיִ֖אְו הָ֕לּותְּב דֹ֔אְמ ֙הֶאְרַמ תַ֤בֹט ָ֗רֲעַּנַֽהְו )זט( :ּהָֽמְכִׁש־לַע ּהָּ֖דַכְו םָ֑הָרְבַא יִ֣חֲא  אֵּ֥לַמְּתַו הָנְיַ֔עָה דֶרֵּ֣תַו ּהָ֑עָדְי א֣
ֹּיַו ּהָ֑תאָרְקִל דֶבֶ֖עָה ץָר֥ ָּיַו )זי( :לַעָּֽתַו ּהָּ֖דַכ ֹּתַו )חי( :kֵּֽדַּכִמ םִיַ֖מ־טַעְמ אָ֛נ יִניִ֥איִמְגַה רֶמא֕  רֵ֗הַמְּתַו יִ֑נֹדֲא הֵ֣תְׁש רֶמא֖
ֹּתַו ֹו֑תֹקְׁשַהְל לַ֖כְּתַו )טי( :ּוהֵֽקְׁשַּתַו ּהָ֖דָי־לַע ּהָּ֛דַּכ דֶרֹּ֧תַו  )כ( :תֹּֽתְׁשִל ּוּ֖לִּכ־םִא דַ֥ע בָ֔אְׁשֶא N֙יֶּ֨לַמְגִל םַּ֤ג רֶמא֗
 ּהָ֑ל הֵ֖אָּתְׁשִמ ׁשיִ֥אָהְו )אכ( :ויָּֽלַמְּג־לָכְל בַ֖אְׁשִּתַו בֹ֑אְׁשִל רֵ֖אְּבַה־לֶֽא דֹו֛ע ץָרָּ֥תַו תֶקֹּׁ֔שַה־לֶא ּ֙הָּדַּכ רַ֤עְּתַו רֵ֗הַמְּתַו

ֹל־םִא ֹוּ֖כְרַּד '֛ה ַחיִ֧לְצִהַֽה תַעַ֗דָל ׁשיִ֕רֲחַמ  בָ֔הָז םֶז ֶ֣נ ׁ֙שיִאָה חַּ֤קִּיַו תֹוּ֔תְׁשִל ֙םיִּלַמְּגַה ּוּ֤לִּכ רֶׁ֨שֲאַּכ יִ֗הְיַו )בכ( :אֽ
ֹּיַו )גכ( :םָֽלָקְׁשִמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע ָהיֶ֔דָי ־לַע ֙םיִדיִמְצ יֵ֤נְׁשּו ֹו֑לָקְׁשִמ עַקֶּ֖ב ־תיֵּב ׁשֵ֧יֲה יִ֑ל אָ֖נ יִדיִּ֥גַה ְּתַ֔א יִ֣מ־תַּב ֙רֶמא֙
ֹּתַו )דכ( :ןיִֽלָל ּונָ֖ל םֹו֥קָמ Yיִ֛בָא ֹּתַו )הכ( :רֹוֽחָנְל הָ֖דְלָי רֶׁ֥שֲא הָּ֕כְלִמ־ןֶּב יִכֹ֑נָא לֵ֖אּותְּב־תַּב ויָ֔לֵא רֶמא֣  ויָ֔לֵא רֶמא֣
ַֹּיו )זכ( :'ֽהַֽל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו ׁשיִ֔אָה דֹּ֣קִּיַו )וכ( :ןּוֽלָל םֹו֖קָמ־םַּג ּונָּ֑מִע בַ֣ר אֹוּ֖פְסִמ־םַּג ןֶבֶּ֥ת־םַּג  ֙יֵה4ֱא '֙ה Yּו֤רָּב רֶמא֗
ֹל רֶׁשֲ֠א םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא  ֙ץָרָּ֙תַו )חכ( :יִֽנֹדֲא יֵ֥חֲא תיֵּ֖ב '֔ה יִנַ֣חָנ kֶ֙רֶּ֙דַּב יִ֗כֹנָא יִ֑נֹדֲא םִ֣עֵמ ֹוּ֖תִמֲאַו ֹוּ֛דְסַח בַ֥זָע־אֽ
־לֶא הָצּו֖חַה ׁשיִ֛אָה־לֶא ןָ֧בָל ץָרָּ֨יַו ןָ֑בָל ֹו֣מְׁשּו חָ֖א הָ֥קְבִרְלּו )טכ( :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַּכ ּהָּ֑מִא תיֵ֣בְל דֵּ֖גַּתַו ָ֔רֲעַּנַֽה
־הֹּֽכ רֹ֔מאֵל ֹ֙ותֹחֲא הָ֤קְבִר יֵ֞רְבִּד־תֶא ֹו֗עְמָׁשְכּו ֹ֒ותֹחֲא יֵ֣דְי־לַע ֘םיִדִמְּצַה־תֶאְֽו םֶזֶּ֗נַה־תֶא תֹ֣אְרִּכ ׀יִ֣הְיַו )ל( :ןִיָֽעָה
ֹּיַו )אל( :ןִיָֽעָה־לַע םיִּ֖לַמְּגַה־לַע דֵ֥מֹע הֵּ֛נִהְו ׁשיִ֔אָה־לֶא ֹ֙אבָּיַו ׁשיִ֑אָה יַ֖לֵא רֶּ֥בִד  ֙דֹמֲעַת הָּמָ֤ל '֑ה Yּו֣רְּב אֹוּ֖ב רֶמא֕
ֹבָּיַו )בל( :םיִּֽלַמְּגַל םֹו֖קָמּו תִיַּ֔בַה יִתיִּ֣נִּפ ֙יִכֹנָאְו ץּו֔חַּב  ֙אֹוּפְסִמּו ןֶבֶּ֤ת ןֵּ֨תִּיַו םיִּ֑לַמְּגַה חַּ֖תַפְיַו הָתְיַּ֔בַה ׁ֙שיִאָה א֤
 Yַ֧רֵּב '֞הַו )הל( :יִכֹֽנָא םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע רַ֑מֹאּיַו )דל(… :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םיִׁ֖שָנֲאָה יֵ֥לְגַרְו ויָ֔לְגַר ץֹ֣חְרִל ֙םִיַ֙מּו םיִּ֔לַמְּגַל
ֹצ ֹו֞ל־ןֶּתִּיַו לָּ֑דְגִּיַו דֹ֖אְמ יִ֛נֹדֲא־תֶא  ֩הָרָׂש דֶלֵּ֡תַו )ול( :םיִֽרֹמֲחַו םיִּ֖לַמְגּו תֹ֔חָפְׁשּו ֙םִדָבֲעַו בָ֔הָזְו ףֶסֶ֣כְו ֙רָקָבּו ןא֤
 ֙הָּׁשִא חַּ֤קִת־ֹאל רֹ֑מאֵל יִ֖נֹדֲא יִנֵ֥עִּבְׁשַּיַו )זל( :ֹוֽל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא ֹוּ֖ל־ןֶּתִּיַו ּהָ֑תָנְקִז יֵ֖רֲחַא יִ֔נֹדאַֽל ֙ןֵב יִ֥נֹדֲא תֶׁשֵ֨א
ֹל־םִא )חל( :ֹוֽצְרַאְּב בֵׁ֥שֹי יִ֖כֹנָא רֶׁ֥שֲא יִ֔נֲעַנְּכַֽה ֙תֹונְּבִמ יִ֔נְבִל  הָּׁ֖שִא ָּ֥תְחַקָלְו יִּ֑תְחַּפְׁשִמ־לֶאְו kֵ֖לֵּת יִ֛בָא־תיֵּב־לֶא א֧
ֹּיַו )מ( :יָֽרֲחַא הָּׁ֖שִאָה kֵ֥לֵת־ֹאל יַ֛לֻא יִ֑נֹדֲא־לֶא רַ֖מֹאָו )טל( :יִֽנְבִל  חַ֨לְׁשִי ויָ֗נָפְל יִּתְכַּ֣לַהְתִה־רֶׁשֲא '֞ה יָ֑לֵא רֶמא֖
 אֹו֖בָת יִּ֥כ יִ֔תָלָ֣אֵמ ֙הֶקָּנִּת זָ֤א )אמ( :יִֽבָא תיֵּ֥בִמּו יִּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ יִ֔נְבִל ֙הָּׁשִא ָּ֤תְחַקָלְו Zֶּ֔כְרַּד ַחיִ֣לְצִהְו Yָּ֙תִא ֹו֤כָאְלַמ
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ֹל־םִאְו יִּ֑תְחַּפְׁשִמ־לֶא ֹבָאָו )במ( :יִֽתָלָאֵמ יִ֖קָנ ָתיִ֥יָהְו kָ֔ל ּ֙ונְּתִי א֤  םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵה4ֱא '֙ה רַ֗מֹאָו ןִיָ֑עָה־לֶא םֹוּ֖יַה א֥
 תאֵ֣צֹּיַה ֙הָמְלַעָֽה ֤הָיָהְו םִיָּ֑מַה ןיֵ֣ע־לַע בָּ֖צִנ יִ֥כֹנָא הֵּ֛נִה )גמ( :ָהיֶֽלָע kֵ֥לֹה יִ֖כֹנָא רֶׁ֥שֲא יִּ֔כְרַּד ַחיִ֣לְצַמ ֙אָּנ־Nְׁשֶי־םִא
 בָ֑אְׁשֶא Nיֶּ֖לַמְגִל םַ֥גְו הֵ֔תְׁש הָּ֣תַא־םַּג ֙יַלֵא הָ֤רְמָאְו )דמ( :kֵּֽדַּכִמ םִיַ֖מ־טַעְמ אָ֥נ־יִניִֽקְׁשַה ָהיֶ֔לֵא יִּ֣תְרַמָאְו בֹ֔אְׁשִל
־לַע ּהָּ֣דַכְו ֙תאֵצֹי הָ֤קְבִר הֵּ֨נִהְו יִּ֗בִל־לֶא רֵּ֣בַדְל הֶּ֜לַכֲא םֶרֶ֨ט ֩יִנֲא )המ( :יִֽנֹדֲא־ןֶבְל '֖ה ַחיִ֥כֹה־רֶׁשֲא הָּׁ֔שִאָֽה אוִ֣ה
ֹּתַו ָהיֶ֔לָעֵֽמ ּ֙הָּדַּכ דֶרֹוּ֤תַו רֵ֗הַמְּתַו )ומ( :אָֽנ יִניִ֥קְׁשַה ָהיֶ֖לֵא רַ֥מֹאָו בָ֑אְׁשִּתַו הָנְיַ֖עָה דֶרֵּ֥תַו ּהָ֔מְכִׁש ־םַגְו הֵ֔תְׁש רֶמא֣
ֹּתַו ְּ֒תַא יִ֣מ־תַּב ֘רַמֹאָו ּהָ֗תֹא לַ֣אְׁשֶאָו )זמ( :הָתָֽקְׁשִה םיִּ֖לַמְּגַה םַ֥גְו ְּתְׁשֵ֕אָו הֶ֑קְׁשַא Nיֶּ֖לַמְּג ־ןֶּב ֙לֵאּותְּב־תַּב רֶמא֗
 Yֵ֗רָבֲאָו '֑הַל הֶ֖וֲחַּתְׁשֶאָֽו דֹּ֥קֶאָו )חמ( :ָהיֶֽדָי־לַע םיִ֖דיִמְּצַהְו ּהָּ֔פַא־לַע ֙םֶזֶּ֙נַה םִׂ֤שָאָו הָּ֑כְלִמ ֹוּ֖ל־הָדְלָֽי רֶׁ֥שֲא רֹו֔חָנ
 םֶ֨כְׁשֶי־םִא הָּתַעְ֠ו )טמ( :ֹוֽנְבִל יִ֖נֹדֲא יִ֥חֲא־תַּב־תֶא תַחַ֛קָל תֶ֔מֱא kֶרֶ֣דְּב ֙יִנַ֙חְנִה רֶׁ֤שֲא םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵה4ֱא '֙ה־תֶא
ֹל־םִאְו יִ֑ל ּודיִּ֣גַה יִ֖נֹדֲא־תֶא תֶ֛מֱאֶֽו דֶסֶ֧ח םיִׂ֜שֹע ֹמְׂש־לַע ֹו֥א ןיִ֖מָי־לַע הֶ֥נְפֶאְו יִ֔ל ּודיִּ֣גַה א֕  ֙לֵאּותְבּו ןָ֤בָל ןַעַּ֨יַו )נ( :לאֽ
ֹּיַו ֹל רָ֑בָּדַה אָ֣צָי '֖הֵמ ּו֔רְמא֣  ֙הָּׁשִא יִ֤הְתּו kֵ֑לָו חַ֣ק Nיֶ֖נָפְל הָ֥קְבִר־הֵּֽנִה )אנ( :בֹוֽט־ֹוא עַ֥ר Zיֶ֖לֵא רֵּ֥בַּד לַ֛כּונ א֥
 )גנ( :'ֽהַֽל הָצְרַ֖א ּוחַּ֥תְׁשִּיַו םֶ֑היֵרְבִּד־תֶא םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע עַ֛מָׁש רֶׁ֥שֲאַּכ יִ֕הְיַו )בנ( :'ֽה רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּכ Nיֶ֔נֹדֲא־ןֶבְל
 אּו֛ה ּוּ֗תְׁשִּיַו ּו֣לְכֹאּיַו )דנ( :ּהָּֽמִאְלּו ָהיִ֖חָאְל ןַ֥תָנ תֹ֔נָּדְגִ֨מּו הָ֑קְבִרְל ןֵּ֖תִּיַו םיִ֔דָגְבּו ֙בָהָז יֵ֤לְכּו ףֶסֶ֨כ־יֵלְּכ דֶבֶ֜עָה אֵ֨צֹוּיַו
ֹּיַו רֶקֹּ֔בַב ּומּו֣קָּיַו ּוניִ֑לָּיַו ֹוּ֖מִע־רֶׁשֲא םיִׁ֥שָנֲאָהְו ֹּיַו )הנ( :יִֽנֹדאַֽל יִנֻ֥חְּלַׁש רֶמא֖  ּונָּ֛תִא ָ֥רֲעַּנַה בֵׁ֨שֵּת ּהָּ֔מִאְו ָ֙היִ֙חָא רֶמא֤
ֹּיַו )ונ( :kֵֽלֵּת רַ֖חַא רֹוׂ֑שָע ֹו֣א םיִ֖מָי  :יִֽנֹדאַֽל הָ֖כְלֵאְו יִנּו֕חְּלַׁש יִּ֑כְרַּד ַחיִ֣לְצִה '֖הַֽו יִ֔תֹא ּו֣רֲחַאְּת־לַא ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 הֶּ֑זַה ׁשיִ֣אָה־םִע יִ֖כְלֵתֲה ָהיֶ֔לֵא ּו֣רְמֹאּיַו ֙הָקְבִרְל ּו֤אְרְקִּיַו )חנ( :ָהיִּֽפ־תֶא הָ֖לֲאְׁשִנְו ָ֑רֲעַּנַֽל אָ֣רְקִנ ּו֖רְמֹאּיַו )זנ(
ֹּתַו ־תֶא ּו֤כֲרָבְיַו )ס( :ויָֽׁשָנֲא־תֶאְו םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע־תֶאְו ּהָּ֑תְקִנֵמ־תֶאְו םָ֖תֹחֲא הָ֥קְבִר־תֶא ּו֛חְּלַׁשְי ַֽו )טנ( :kֵֽלֵא רֶמא֖
ֹּיַו ֙הָקְבִר  :ויָֽאְנֹׂש רַעַׁ֥ש תֵ֖א Yֵ֔עְרַז ׁשַ֣ריִיְו הָ֑בָבְר יֵ֣פְלַאְל יִ֖יֲה ְּתַ֥א ּונֵ֕תֹחֲא ּהָ֔ל ּורְמא֣
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 הֵּ֨נִהְו )גי( :ֹוּֽב םיִ֖דְרֹיְו םיִ֥לֹע םיִ֔ה4ֱא יֵ֣כֲאְלַמ ֙הֵּנִהְו הָמְיָ֑מָּׁשַה ַעיִּ֣גַמ ֹוׁ֖שֹארְו הָצְרַ֔א בָּ֣צֻמ ֙םָּלֻס הֵּ֤נִהְו ם֗�ֲחַּי ַֽו )בי(
 הָּנֶ֖נְּתֶא Nְ֥ל ָהיֶ֔לָע בֵ֣כֹׁש ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה קָ֑חְצִי יֵ֖ה4אֵו Zיִ֔בָא םָ֣הָרְבַא ֙יֵה4ֱא '֗ה יִ֣נֲא ֒רַמֹאּיַו ֘ויָלָע בָּ֣צִנ '֜ה
 הָ֖מָדֲאָה תֹ֥חְּפְׁשִמ־לָּכ Nְ֛ב ּו֥כֲרְבִנְו הָּבְג ֶ֑נָו הָנֹ֣פָצְו הָמְדֵ֖קָו הָּ֥מָי ָּ֛תְצַרָפּו ץֶרָ֔אָה רַ֣פֲעַּכ Nֲ֙עְרַז ֤הָיָהְו )די( :Nֶֽעְרַזְלּו
ֹּזַה הָ֖מָדֲאָה־לֶא Nיִ֔תֹבִׁ֣שֲהַו kֵ֔לֵּת־רֶׁשֲא לֹ֣כְּב N֙יִּ֙תְרַמְׁשּו kָּ֗מִע יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִהְו )וט( :Nֶֽעְרַזְבּו ֹל יִּ֚כ תא֑  דַ֚ע Nְ֔בָזֱעֶֽא א֣
 kֶרֶּ֤דַּב ֙יִנַ֙רָמְׁשּו יִ֗דָּמִע םיִ֜ה4ֱא הֶ֨יְהִי־םִא רֹ֑מאֵל רֶד ֶ֣נ בֹ֖קֲעַי רַּ֥דִּיַו )כ(...:kָֽל יִּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא תֵ֥א יִתיִׂ֔שָע־םִא רֶׁ֣שֲא
 יִ֖ל '֛ה הָ֧יָהְו יִ֑בָא תיֵּ֣ב־לֶא םֹו֖לָׁשְב יִּ֥תְבַׁשְו )אכ( :ׁשֹּֽבְלִל דֶגֶ֥בּו לֹ֖כֱאֶל םֶחֶ֛ל יִ֥ל־ןַתָֽנְו kֵ֔לֹוה יִ֣כֹנָא רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה
ֹּזַה ןֶבֶ֣אָהְו )בכ( :םיִֽה4אֵל   :kָֽל ּוּנֶ֥רְּׂשַעֲא רֵּׂ֖שַע יִ֔ל־ןֶּתִּת רֶׁ֣שֲא ֙לֹכְו םיִ֑ה4ֱא תיֵּ֣ב ֖הֶיְהִי הָ֔בֵּצַמ ֙יִּתְמַׂ֨ש־רֶׁשֲא תא֗
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ֹּיַו )ד( ֹּיַו םֶּ֑תַא ןִיַ֣אֵמ יַ֖חַא בֹ֔קֲעַי ֙םֶהָל רֶמא֤ ֹּיַו )ה( :ּונְחָֽנֲא ןָ֖רָחֵמ ּו֔רְמא֣  רֹו֑חָנ־ןֶּב ןָ֣בָל־תֶא םֶּ֖תְעַדְיַה םֶ֔הָל רֶמא֣
ֹּיַו )ו( :ּונְעָֽדָי ּו֖רְמֹאּיַו ֹּצַה־םִע הָ֖אָּב ֹוּ֔תִּב לֵ֣חָר ֙הֵּנִהְו םֹו֔לָׁש ּו֣רְמֹאּיַו ֹו֑ל םֹו֣לָׁשֲה םֶ֖הָל רֶמא֥ ֹּיַו )ז( :ןאֽ  ֙דֹוע ןֵ֥ה רֶמא֗
ֹּצַה ּו֥קְׁשַה הֶ֑נְקִּמַה ףֵ֣סָאֵה תֵ֖ע־ֹאל לֹו֔דָּג םֹוּ֣יַה ֹל ּ֘ורְמֹאּיַו )ח( :ּוֽעְר ּו֥כְלּו ןא֖  םיִ֔רָדֲעָ֣ה־לָּכ ּ֙ופְסָֽאֵי רֶׁ֤שֲא דַ֣ע֒ לַכּונ א֣
ֹּצַה ּוניִ֖קְׁשִהְו רֵ֑אְּבַה יִּ֣פ לַ֖עֵמ ןֶבֶ֔אָה־תֶא ּ֙ולֲלָֽגְו  ָהיִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲא ֙ןֹאּצַה־םִע הָאָּ֗ב ׀לֵ֣חָרְו םָּ֑מִע רֵּ֣בַדְמ ּוּנֶ֖דֹוע )ט( :ןאֽ
ֹצ־תֶאְו ֹוּ֔מִא יִ֣חֲא ֙ןָבָל־תַּב לֵ֗חָר־תֶא בֹ֜קֲעַי הָ֨אָר ֩רֶׁשֲאַּכ יִ֡הְיַו )י( :אוִֽה הָ֖עֹר יִּ֥כ  בֹ֗קֲעַי ׁשַּ֣גִּיַו ֹוּ֑מִא יִ֣חֲא ןָ֖בָל ןא֥
ֹצ־תֶא ְקְׁשַּ֕יַו רֵ֔אְּבַה יִּ֣פ ֙לַעֵמ ֙ןֶבֶ֙אָה־תֶא לֶג֤ ָּיַו  :ְּךְבֵּֽיַו ֹו֖לֹק־תֶא אָּׂ֥שִּיַו לֵ֑חָרְל בֹ֖קֲעַי קַּׁ֥שִּיַו )אי( :ֹוּֽמִא יִ֥חֲא ןָ֖בָל ןא֥
־תֶא ןָ֜בָל ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו )גי( :ָהיִֽבָאְל דֵּ֥גַּתַו ץָרָּ֖תַו אּו֑ה הָ֖קְבִר־ןֶב יִ֥כְו אּו֔ה ָ֙היִ֙בָא יִ֤חֲא יִּ֣כ לֵ֗חָרְל בֹ֜קֲעַי דֵּ֨גַּיַו )בי(

 םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א ןָ֔בָלְל רֵּ֣פַסְיַו ֹו֑תיֵּב ־לֶא ּוהֵ֖איִבְיַו ֹו֔ל־קֶּׁשַנְיַו ֹ֙ול־קֶּבַחְיַו ֹ֙ותאָרְקִל ץָר֤ ָּיַו ֹו֗תֹחֲא־ןֶּב בֹ֣קֲעַי ׀עַמֵׁ֣ש
ֹּיַו )די( :הֶּלֵֽאָה  ...:םיִֽמָי ׁשֶדֹ֥ח ֹוּ֖מִע בֶׁשֵּ֥יַו הָּתָ֑א יִ֖רָׂשְבּו יִ֥מְצַע kַ֛א ןָ֔בָל ֹ֙ול רֶמא֤
 ןֵ֑בּואְר ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּתַו ןֵּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֙הָאֵל רַהַּ֤תַו )בל( :הָֽרָקֲע לֵ֖חָרְו ּהָ֑מְחַר־תֶא חַּ֖תְפִּיַו הָ֔אֵל הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ '֙ה אְר֤ ַּיַו )אל(
ֹּתַו ֒ןֵּב דֶלֵּ֣תַו ֘דֹוע רַהַּ֣תַו )גל( :יִֽׁשיִא יִנַ֥בָהֱאֶי הָּ֖תַע יִּ֥כ יִ֔יְנָעְּב '֙ה הָ֤אָר־יִּֽכ הָ֗רְמָֽא יִּ֣כ  הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ '֙ה עַ֤מָׁש־יִּֽכ רֶמא֗
ֹּתַו ֒ןֵּב דֶלֵּ֣תַו ֘דֹוע רַהַּ֣תַו )דל( :ןֹוֽעְמִׁש ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּתַו ֑הֶז־תֶא־םַּג יִ֖ל־ןֶּתִּיַו יִכֹ֔נָא  ֙יִׁשיִא הֶ֤וָּלִי ֙םַעַּ֙פַה הָּ֤תַע רֶמא֗
ֹּתַו ןֵּ֗ב דֶלֵּ֣תַו דֹו֜ע רַהַּ֨תַו )הל( :יִֽוֵל ֹו֖מְׁש־אָֽרָק ןֵּ֥כ־לַע םיִ֑נָב הָׁ֣ש�ְׁש ֹו֖ל יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ יַ֔לֵא ־תֶא הֶ֣דֹוא ֙םַעַּ֙פַה ֙רֶמא֙
 :תֶדֶּֽלִמ דֹ֖מֲעַּתַֽו הָ֑דּוהְי ֹו֖מְׁש הָ֥אְרָק ןֵּ֛כ־לַע '֔ה
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ֹל יִּ֣כ לֵ֗חָר אֶרֵּ֣תַו )א( ֹּתַו ּהָ֑תֹחֲאַּב לֵ֖חָר אֵּ֥נַקְּתַו בֹ֔קֲעַיְל ֙הָדְלָֽי א֤  הָ֥תֵמ ןִיַ֖א ־םִאְו םיִ֔נָב יִּ֣ל־הָבָֽה ֙בֹקֲעַי־לֶֽא רֶמא֤
ֹּיַו לֵ֑חָרְּב בֹ֖קֲעַי ףַ֥א־רַחִּֽיַו )ב( :יִכֹֽנָא ֹּתַו )ג( :ןֶטָֽב־יִרְּפ kֵּ֖מִמ עַ֥נָמ־רֶׁשֲא יִכֹ֔נָא ֙םיִה4ֱא תַחַ֤תֲה רֶמא֗  הֵּ֛נִה רֶמא֕
ֹּב הָ֖הְלִב יִ֥תָמֲא ֹבָּיַו הָּׁ֑שִאְל ּהָ֖תָחְפִׁש הָ֥הְלִּב־תֶא ֹו֛ל־ןֶּתִּתַו )ד( :הָּנֶּֽמִמ יִ֖כֹנָא־םַג הֶ֥נָּבִאְו יַּ֔כְרִּב־לַע ֙דֵלֵתְו ָהיֶ֑לֵא א֣  א֥
ֹּתַו )ו( :ןֵּֽב בֹ֖קֲעַיְל דֶלֵּ֥תַו הָ֔הְלִּב רַהַּ֣תַו )ה( :בֹֽקֲעַי ָהיֶ֖לֵא  ןֵּ֑ב יִ֖ל־ןֶּתִּיַו יִ֔לֹקְּב עַ֣מָׁש ֙םַגְו םיִ֔ה4ֱא יִּנַ֣נָּד ֙לֵחָר רֶמא֤
ֹּתַו )ח( :בֹֽקֲעַיְל יִ֖נֵׁש ןֵּ֥ב לֵ֑חָר תַ֣חְפִׁש הָ֖הְלִּב דֶלֵּ֕תַו דֹו֔ע רַהַּ֣תַו )ז( :ןָּֽד ֹו֖מְׁש הָ֥אְרָק ןֵּ֛כ־לַע  יֵ֨לּוּתְפַנ לֵ֗חָר רֶמא֣
 הָּ֣פְלִז־תֶא ֙חַּקִּתַו תֶדֶּ֑לִמ הָ֖דְמָע יִּ֥כ הָ֔אֵל אֶרֵּ֣תַו )ט( :יִֽלָּתְפַנ ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּתַו יִּתְלֹ֑כָי־םַּג יִ֖תֹחֲא־םִע יִּתְלַּ֛תְפִנ ׀םיִ֧ה4ֱא
ֹּתַו )אי( :ןֵּֽב בֹ֥קֲעַיְל הָ֖אֵל תַ֥חְפִׁש הָּ֛פְלִז דֶלֵּ֗תַו )י( :הָּֽׁשִאְל בֹ֖קֲעַיְל ּהָ֛תֹא ןֵּ֥תִּתַו ּהָ֔תָחְפִׁש  אָ֥רְקִּתַו דָ֑ג אָּ֣ב הָ֖אֵל רֶמא֥
ֹּתַו )גי( :בֹֽקֲעַיְל יִ֖נֵׁש ןֵּ֥ב הָ֔אֵל תַ֣חְפִׁש ֙הָּפְלִז דֶלֵּ֗תַו )בי( :דָּֽג ֹו֖מְׁש־תֶא  תֹו֑נָּב יִנּו֖רְּׁשִא יִּ֥כ יִ֕רְׁשָאְּב הָ֔אֵל רֶמא֣
 ֹוּ֑מִא הָ֖אֵל־לֶא םָ֔תֹא אֵ֣בָּיַו הֶ֔דָּׂשַּב ֙םיִאָדּוֽד אָ֤צְמִּיַו םיִּ֗טִח־ריִצְק יֵ֣מיִּב ןֵ֜בּואְר kֶלֵּ֨יַו )די( :רֵֽׁשָא ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְקִּתַו
ֹּתַו ֹּתַו )וט( :k ֵֽנְּב יֵ֖אָדּוּדִמ יִ֔ל אָ֣נ־יִנְּת הָ֔אֵל־לֶא ֙לֵחָר רֶמא֤ ־תֶא םַּ֥ג תַחַ֕קָלְו יִׁ֔שיִא־תֶא kֵּ֣תְחַק ֙טַעְמַה ּהָ֗ל רֶמא֣
ֹּתַו יִ֑נְּב יֵ֖אָדּוּד ֹבָּיַו )זט( :k ֵֽנְב יֵ֥אָדּוּד תַחַּ֖ת הָלְיַּ֔לַה kָּ֙מִע בַּ֤כְׁשִי ֙ןֵכָל לֵ֗חָר רֶמא֣  אֵ֨צֵּתַו ֒בֶרֶעָּב ֘הֶדָּׂשַה־ןִמ בֹ֣קֲעַי א֨
ֹּתַו ֹו֗תאָרְקִל הָ֜אֵל  םיִ֖ה4ֱא עַ֥מְׁשִּיַו )זי( :אּוֽה הָלְיַּ֥לַּב ּהָּ֖מִע בַּ֥כְׁשִּיַו יִ֑נְּב יֵ֖אָדּודְּב Nיִּ֔תְרַכְׂש רֹ֣כָׂש יִּ֚כ אֹו֔בָּת יַ֣לֵא ֙רֶמא֙
ֹּתַו )חי( :יִֽׁשיִמֲח ןֵּ֥ב בֹ֖קֲעַיְל דֶלֵּ֥תַו רַהַּ֛תַו הָ֑אֵל־לֶא  יִׁ֑שיִאְל יִ֖תָחְפִׁש יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא יִ֔רָכְׂש ֙םיִה4ֱא ןַ֤תָנ הָ֗אֵל רֶמא֣
ֹּתַו )כ( :בֹֽקֲעַיְל יִּׁ֖שִׁש־ןֵּב דֶלֵּ֥תַו הָ֔אֵל ֙דֹוע רַהַּ֤תַו )טי( :רָֽכשָּׂשִי ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּתַו  ֘יִתֹא ׀םיִ֥ה4ֱא יִנַ֨דָבְז הָ֗אֵל רֶמא֣
 אָ֥רְקִּתַו תַּ֑ב הָדְ֣לָי רַ֖חַאְו )אכ( :ןּוֽלֻבְז ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְקִּתַו םיִ֑נָב הָּׁ֣שִׁש ֹו֖ל יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ יִׁ֔שיִא יִנֵ֣לְּבְזִי ֙םַעַּ֙פַה ֒בֹוט דֶ֣בֵז
 דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו )גכ( :ּהָֽמְחַר־תֶא חַּ֖תְפִּיַו םיִ֔ה4ֱא ָ֙היֶ֨לֵא עַ֤מְׁשִּיַו לֵ֑חָר־תֶא םיִ֖ה4ֱא רֹּ֥כְזִּיַו )בכ( :הָֽניִּד ּהָ֖מְׁש־תֶא
ֹּתַו ןֵּ֑ב  יִ֕הְיַו )הכ( :רֵֽחַא ןֵּ֥ב יִ֖ל '֛ה ףֵ֧סֹי רֹ֑מאֵל ףֵ֖סֹוי ֹו֛מְׁש־תֶא אָ֧רְקִּתַו )דכ( :יִֽתָּפְרֶח־תֶא םיִ֖ה4ֱא ףַ֥סָא רֶמא֕
ֹּיַו ףֵ֑סֹוי־תֶא לֵ֖חָר הָ֥דְלָי רֶׁ֛שֲאַּכ  יַׁ֣שָנ־תֶא הָ֞נְּת )וכ( :יִֽצְרַאְלּו יִ֖מֹוקְמ־לֶא הָ֔כְלֵ֣אְו ֙יִנֵ֙חְּלַׁש ןָ֔בָל־לֶא ֙בֹקֲעַי רֶמא֤
ֹּיַו )זכ( :Nיִּֽתְדַבֲע רֶׁ֥שֲא יִ֖תָדֹבֲע־תֶא ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַא יִּ֚כ הָכֵ֑לֵאְו ןֵ֖הָּב Nְ֛תֹֽא יִּתְדַ֧בָע רֶׁ֨שֲא יַ֗דָלְי־תֶאְו  ןָ֔בָל ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו )טכ( :הָנֵּֽתֶאְו יַ֖לָע Nְ֛רָכְׂש הָ֧בְקָנ רַ֑מֹאּיַו )חכ( :Zֶֽלָלְגִּב '֖ה יִנֵ֥כֲרָבְיַו יִּתְׁשַ֕חִנ Nיֶ֑ניֵעְּב ןֵ֖ח יִתאָ֥צָמ אָ֛נ־םִא  רֶמא֣
 בֹ֔רָל ץֹ֣רְפִּיַו ֙יַנָפְל Nְ֤ל הָ֨יָה־רֶׁשֲא ֩טַעְמ יִּ֡כ )ל( :יִּֽתִא Nְ֖נְקִמ ֥הָיָה־רֶׁשֲא תֵ֛אְו Nיִּ֑תְדַבֲע רֶׁ֣שֲא תֵ֖א ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַא ויָ֔לֵא
ֹּיַו )אל( :יִֽתיֵבְל יִ֖כֹנָא־םַג הֶׂ֥שֱעֶֽא יַ֛תָמ הָּ֗תַעְו יִ֑לְגַרְל Zְ֖תֹא '֛ה Yֶרָ֧בְיַו ־ןֶּתִת־ֹאל ֙בֹקֲעַי רֶמֹ֤אּיַו kָ֑ל־ןֶּתֶא הָ֣מ רֶמא֖
ֹצ הֶ֥עְרֶא הָבּוׁ֛שָא הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙יִּל־הֶׂשֲעַּֽת־םִא הָמּו֔אְמ יִ֣ל   :רֹֽמְׁשֶא Nְ֖נאֽ

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב י"שר .7
 רַמֱאֶּנֶׁש ,םיִנָב יִל ּויָה ֹאל ןאָכְל ָתאָּבֶׁשְּכ ;הָכָרְב יִל הָאָּב Nְדָי לַעֶׁש יִּלֶׁש ׁשּוחִנְּב יִתיִּסִנ ,הָיָה ׁשֵחַנְמ - יִּתְׁשַ֕חִנ
 ויָׁשְכַע ?םיִעֹורָה לֶצֵא ֹוּתִב ַחֵלֹוׁש אּוהְו םיִנָב ֹול ׁשֵי רַׁשְפֶא ,)׳ו:ט״כ תישארב( ןֹאּצַה םִע הָאָּב ֹוּתִּב לֵחָר הֵּנִהְו
 :)א"ל םש( ןָבָל יֵנְב יֵרְבִּד תֶא עַמְׁשִּיַו רַמֱאֶּנֶׁש ,םיִנָב ֹול ּויָה

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב סחוימ וניבר .8
 :ךליבשב םוקמה ינכריבש יתאצמו םישחנו םימסק ינימב יתקדב רמולכ .יתשחנ )זכ(

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב ארזע ןבא .9
 :םיפרת ול שיו ,םישחנ תארקל היה ךלוה יכ ,יתיסנ ומכ יתשחנ

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב ינוקזח .10
 אל ןאכל תאבשכ י"שרפ ינכרביו יתשחנ .םישחנ תארקל ךלוה היה ךכ ליבשבו ול ויה םיפרת יתשחנ
 ןבלל םינב ול ודלונש רמולו קולחל ןיד לעבל הפ ןוחתפ ירה ק"זח ,'וגו ותב לחרו ביתכדכ םינב ול ויה
 .םייתנש וא הנש ינב ויה םינטק ןיידעש יפל ונייה םה אלו איה העור יכ בותכש המו ,בקעי תאיב םדוק

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב לאיטלפ םייח 'ר .11
 ירהש 'קו .ול שי וישכעו העור התייה ותב לחר ךכיפלו םינב ול ויה אל הליחתמש .ךיללגב יי ינכרביו
 וכרבתנו ןבל ןאצב הפגמ התייה הליחתמד ל"יו ,ונאצ תא תוערל הרופצ חלש 'יפאו םינב ול ויה ורתי
 .בקעי אבב
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  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב ונרופס .12
 הזש יתעדיו לגרומה ןמ רתוי רשועו םיבורמ םימד הנקמה ןמ יתאצוהש יתיאר םגו .ךללגב 'ה ינכרביו
 .הז ורבד םיפרתה ילואו ךללגב היה

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב ךרדל הדיצ .13
 ירה השקו ינוקזחה וילע בתכ .'וכו םיעורה לצא ותב חלוש אוהו םינב ול שי רשפא .יתשחנ ה"ד י"שר
 אלו ,איה העור יכ ש"מו בקעי תאיב םדוק ןבלל םינב ול ודלונש רמולו קולחל ןיד לעבל הפ ןוחתפ שי
 הפי ץירת )ןשדה תומורת לעב( ל"ז י"ארהמ לבא .ל"כע ,םייתנש וא הנש ינב ויה ןיידעש יפל ונייה ,םה
 ,האושנה ותשאמ ותב התיהש לחר אלו ויתוחפש הפלזו ההלב חולשל היל יוהד רמול שיו ,ל"זו
 לבא ,החכ לכב ןאצה רומשתו םיסכנה שרית איהש לחר חלשד אחינ םינב ול הוה אל יא אמלשב
 תונבו תונבל םימדוק םינבה םלועלד הפלז וא ההלבמ רתוי רומשת המל ןכ םא םינב ול ווה יא
 :]ל"כע[ ,םישגליפה תונבל תומדוק תואושנה

  זכ קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב רבד קמעה .14
 ,ותכרבמ ןבל דרי ונממ בקעי תאצבד ,'א ב"ל ןלהל ראוביש ומכו ,ןכ ורבד םיפרתה .ךללגב 'ה ינכרביו
 עגונ וניאש המ 'יפא ,ילא הכרבה ללגנ ךתוכזב ועמשמד ,ךללגב רמאו .ןבל ךרבתנ בקעי ללגב קרו
 וניא 'יפא ,הכרב םכח דימלתל ךומסד ארקמה הזמ ב"מד תוכרבב ל"זח ודמלד ונייהו ,ןאצה אוהש בקעיל
 םרג ותדובעד ןיבי אלש ,וילא הכרבה הללגנ ותוכזב קרש הזב בקעיל ןבל זמרו ,ותוכזב אלא ח"תל עגונ
 ,הז רובע הברה שקבל בקעיל ןיא כ"או ,ךתדובעב אלו ,ךרבתנ ךללגב קרש ול רמא ןכ לע ,הכרבה ול
 :ד"סב ףסוי ללגב ןושלב ד"רהב 'ה ט"ל ןלהל כ"שמ 'עו

  זכ קוספ ל קרפ תישארב ןועמ ריש .15
 בקעיש אטישפ וליבשב ךרבתנש בקעיל רמאי ומצעב ןבל םא קדקדל שי .ךיללגב 'ה ינכרביו יתשחנ )זכ(
 רשאכ יכ יליבשב תכרבתנ אלה רמאי בקעיש הזמ ארי ןבלד ד"עלנו .ןבלמ ורכש תשקבב הבריו שקבי
 "יתשחנ" רמאל ןבל םידקה ןכל ,ירכש יל אנ הברה ,תרשעתנ ידי לעש ןויכו תייה ינע ךילא יתאב
 םושב ול רמולמ בקעי שירחי יאדווב זאו ,תאז עדוי ז"ע שוחינ ידי לעש הרז הדובע ןושל אוהש
 םדא רמאי אל )ב"ע ג"ס ןירדהנס( אנינתד אמכ ז"ע ידי לע תאז עדויש ןויכ ךרבתנ ודי לעש םעפ
 תמאב רמא בקעי לבא ,הנממ הנהי לא דואמ הקוחר העיגנ וליפא יכ ,תינולפ הרז הדובע דצב יל רומש
 .ל"קו ילגרל ךתוא "'ה" ךרביו טושפ

  המ - במ קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב .16
ֹּתַו ןָ֔טָּקַה ּהָ֣נְּב ֙בֹקֲעַיְל אָ֤רְקִּתַו חַ֞לְׁשִּתַו לֹ֑דָּגַה ּהָ֣נְּב וָׂ֖שֵע יֵ֥רְבִּד־תֶא הָ֔קְבִרְל דַֻּ֣גּיַו )במ(  Nיִ֔חָא וָׂ֣שֵע ֙הֵּנִה ויָ֔לֵא רֶמא֣
 םיִ֣מָי ֹוּ֖מִע ָּ֥תְבַׁשָיְו )דמ( :הָנָֽרָח יִ֖חָא ןָ֥בָל־לֶא Nְ֛ל־חַרְּב םּו֧קְו יִ֑לֹקְּב עַ֣מְׁש יִ֖נְב הָּ֥תַעְו )גמ( :N ֶֽגְרָהְל Nְ֖ל םֵ֥חַנְתִמ
 יִּ֖תְחַלָׁשְו ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֵ֣א ֙חַכָׁשְו Nְּ֗מִמ Nיִ֜חָא־ףַא בּוׁ֨ש־דַע )המ( :Nיִֽחָא תַ֥מֲח בּוׁ֖שָּת־רֶׁשֲא דַ֥ע םיִ֑דָחֲא
 :דָֽחֶא םֹו֥י םֶ֖כיֵנְׁש־םַּג לַּ֛כְׁשֶא הָ֥מָל םָּׁ֑שִמ Nיִּ֣תְחַקְלּו

  המ קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב םינקז בשומ .17
 שודקה היהש ל"נ .חילשה היה ימ וא וירחא החלשש וניצמ אל המית .םשמ ךיתחקלו יתחלשו )המ(
 ,םיקידצ םילודג המכ הארו אב .ץרא לא בוש בקעי לא 'ה רמאיו )'ג א"ל ןמקל( 'נש ,חילש אוה ךורב
 .םילשי ויכאלמ תצעו )ו"כ ד"מ 'יעשי( רמאנש המ םייקל ,םתוחילש השוע ומצעב ה"בקהש

  דנ - ד קוספ אל קרפ )אציו תשרפ( תישארב .18
ֹּיַו )ה( :ֹוֽנֹאצ־לֶא הֶ֖דָּׂשַה הָ֑אֵלְלּו לֵ֣חָרְל אָ֖רְקִּיַו בֹ֔קֲעַי חַ֣לְׁשִּיַו )ד(  ּוּנֶ֥ניֵא־יִּֽכ ןֶ֔כיִבֲא יֵ֣נְּפ־תֶא ֙יִכֹנָא הֶ֤אֹר ןֶ֗הָל רֶמא֣
 ֙ןֶכיִבֲאַו )ז( :ןֶֽכיִבֲא־תֶא יִּתְדַ֖בָע יִ֔חֹּכ־לָכְּב יִּ֚כ ןֶּ֑תְעַדְי הָנֵּ֖תַאְו )ו( :יִֽדָּמִע ֖הָיָה יִ֔בָא יֵ֣ה�אֵֽו םֹׁ֑שְלִׁש לֹ֣מְתִּכ יַ֖לֵא
ֹלְו םיִ֑נֹמ תֶרֶׂ֣שֲע יִּ֖תְרֻּכְׂשַמ־תֶא ףִ֥לֱחֶהְו יִּ֔ב לֶתֵ֣ה  ֣הֶיְהִי ֙םיִּדֻקְנ רַ֗מֹאי הֹּ֣כ־םִא )ח( :יִֽדָּמִע עַ֖רָהְל םיִ֔ה4ֱא ֹו֣נָתְנ־אֽ
ֹּצַה־לָכ ּו֥דְלָיְו Nֶ֔רָכְׂש ֹּצַה־לָכ ּו֥דְלָיְו Nֶ֔רָכְׂש ֣הֶיְהִי ֙םיִּדֻקֲע רַ֗מֹאי הֹּ֣כ־םִאְו םיִּ֑דֻקְנ ןא֖  םיִ֛ה4ֱא לֵּ֧צַּיַו )ט( :םיִּֽדֻקֲע ןא֖
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ֹּצַה םֵ֣חַי ֙תֵעְּב יִ֗הְיַו )י( :יִֽל־ןֶּתִּיַו םֶ֖כיִבֲא הֵ֥נְקִמ־תֶא ־לַע םיִ֣לֹעָה ֙םיִדֻּתַעָֽה הֵּ֤נִהְו םֹו֑לֲחַּב אֶרֵ֖אָו יַ֛ניֵע אָּׂ֥שֶאָו ןא֔
ֹּצַה ֹּיַו )אי( :םיִּֽדֻרְבּו םיִּ֖דֻקְנ םיִּ֥דֻקֲע ןא֔ ֹּיַו )בי( :יִנֵּֽנִה רַ֖מֹאָו בֹ֑קֲעַֽי םֹו֖לֲחַּב םיִ֛ה4ֱאָה Yַ֧אְלַמ יַ֜לֵא רֶמא֨ ־אָׂש רֶמא֗
ֹּצַה־לַע םיִ֣לֹעָה ֙םיִדֻּתַעָֽה־לָּכ ֙הֵאְרּו Nיֶ֤ניֵע אָ֨נ  :kָּֽל הֶׂשֹ֥ע ןָ֖בָל רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א יִתיִ֔אָר יִּ֣כ םיִּ֑דֻרְבּו םיִּ֖דֻקְנ םיִּ֥דֻקֲע ןא֔
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־ןִמ ֨אֵצ םּו֥ק הָּ֗תַע רֶד ֶ֑נ םָׁ֖ש יִּ֛ל ָּתְרַ֥דָנ רֶׁ֨שֲא הָ֔בֵּצַמ ֙םָּׁש ָּתְחַׁ֤שָמ רֶׁ֨שֲא לֵ֔א־תיֵּֽב ֙לֵאָה יִ֤כֹנָא )גי(  תא֔
 אֹו֧לֲה )וט( :ּוניִֽבָא תיֵ֥בְּב הָ֖לֲחַנְו קֶלֵ֥ח ּונָ֛ל דֹו֥עַה ֹו֑ל הָנְרַ֖מֹאּתַו הָ֔אֵלְו ֙לֵחָר ןַעַּ֤תַו )די( :Zֶּֽתְדַלֹומ ץֶרֶ֥א־לֶא בּוׁ֖שְו
ֹּיַו ּונָ֑רָכְמ יִּ֣כ ֹו֖ל ּונְבַׁ֥שְחֶנ תֹוּ֛יִרְכָנ  ּוניִ֔בָאֵֽמ ֙םיִה4ֱא ליִּ֤צִה רֶׁ֨שֲא רֶׁשֹ֗עָה־לָכ יִּ֣כ )זט( :ּונֵּֽפְסַּכ־תֶא לֹו֖כָא־םַּג לַכא֥
  :הֵֽׂשֲע Zיֶ֖לֵא םיִ֛ה4ֱא רַ֧מָא רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ הָּ֗תַעְו ּוניֵ֑נָבְלּו אּו֖ה ּונָ֥ל
 רֶׁ֣שֲא ֹ֙וׁשֻכְר־לָּכ־תֶאְו ּוהֵ֗נְקִמ־לָּכ־תֶא גַ֣הְנִּיַו )חי( :םיִּֽלַמְּגַה־לַע ויָׁ֖שָנ־תֶאְו ויָ֥נָּב־תֶא אָּׂ֛שִּיַו בֹ֑קֲעַי םָק֖ ָּיַו )זי(
 ֹו֑נֹאצ־תֶא זֹ֖זְגִל kַ֔לָה ןָ֣בָלְו )טי( :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ויִ֖בָא קָ֥חְצִי־לֶא אֹו֛בָל םָ֑רֲא ןַּ֣דַפְּב ׁשַ֖כָר רֶׁ֥שֲא ֹו֔נָיְנִק ֙הֵנְקִמ ׁשָ֔כָר
 :אּוֽה ַחֵ֖רֹב יִּ֥כ ֹו֔ל דיִּ֣גִה ֙יִלְּב־לַע יִּ֑מַרֲאָה ןָ֖בָל בֵ֥ל־תֶא בֹ֔קֲעַי בֹ֣נְגִּיַו )כ( :ָהיִֽבָאְל רֶׁ֥שֲא םיִ֖פָרְּתַה־תֶא לֵ֔חָר בֹ֣נְגִּתַו
 םֹוּ֣יַּב ןָ֖בָלְל דַֻּ֥גּיַו )בכ( :דָֽעְלִּגַה רַ֥ה ויָ֖נָּפ־תֶא םֶׂ֥שָּיַו רָ֑הָּנַה־תֶא רֹ֣בֲעַּיַו םָק֖ ָּיַו ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָכְו ֙אּוה חַ֥רְבִּיַו )אכ(
 :דָֽעְלִּגַה רַ֥הְּב ֹו֖תֹא קֵּ֥בְדַּיַו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש kֶרֶּ֖ד ויָ֔רֲחַא ףֹּ֣דְרִּיַו ֹוּ֔מִע ֙ויָחֶא־תֶא חַּ֤קִּיַו )גכ( :בֹֽקֲעַי חַ֖רָב יִּ֥כ יִׁ֑שיִלְּׁשַה
ֹבָּיַו )דכ( ֹּיַו הָלְיָּ֑לַה ם4ֲ֣חַּב יִּ֖מַרֲאָה ןָ֥בָל־לֶא םיִ֛ה4ֱא א֧ ־דַע בֹוּ֥טִמ בֹ֖קֲעַי־םִֽע רֵּ֥בַדְּת־ןֶּפ Zְ֛ל רֶמָּׁ֧שִה ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּיַו )וכ( :דָֽעְלִּגַה רַ֥הְּב ויָ֖חֶא־תֶא עַ֥קָּת ןָ֛בָלְו רָ֔הָּב ֹ֙ולֳהָא־תֶֽא עַ֤קָּת בֹ֗קֲעַיְו בֹ֑קֲעַי־תֶֽא ןָ֖בָל גֵּׂ֥שַּיַו )הכ( :עָֽר  רֶמא֤
 יִ֑תֹא בֹ֖נְגִּתַו ַחֹ֔רְבִל ָ֙תאֵּ֙בְחַנ הָּמָ֤ל )זכ( :בֶרָֽח תֹו֖יֻבְׁשִּכ יַ֔תֹנְּב־תֶא ֙גֵהַנְּתַו יִ֑בָבְל־תֶא בֹ֖נְגִּתַו ָתיִׂ֔שָע הֶ֣מ בֹ֔קֲעַיְל ֙ןָבָל
ֹלְו )חכ( :רֹוּֽנִכְבּו ףֹ֥תְּב םיִ֖רִׁשְבּו הָ֥חְמִׂשְּב Nֲ֛חֵּלַׁשֲאָֽו יִּ֔ל ָּתְד ַּ֣גִה־ֹאלְו  ָּֽתְלַּ֥כְסִה הָּ֖תַע יָ֑תֹנְבִלְו יַ֖נָבְל קֵּׁ֥שַנְל יִנַּ֔תְׁשַטְנ א֣
 רֵּ֥בַּדִמ Zְ֛ל רֶמָּׁ֧שִה רֹ֗מאֵל יַ֣לֵא רַ֧מָא ׀ׁשֶמֶ֣א םֶ֜כיִבֲא יֵ֨ה4אֵֽו עָ֑ר םֶ֖כָּמִע תֹוׂ֥שֲעַל יִ֔דָי לֵ֣אְל־ׁשֶי )טכ( :ֹוֽׂשֲע
 )אל( :יָֽה4ֱא־תֶא ָּתְבַ֖נָג הָּמָ֥ל Nיִ֑בָא תיֵ֣בְל הָּתְפַ֖סְכִנ ףֹ֥סְכִנ־יִּֽכ ָּתְכַ֔לָה k֣�ָה ֙הָּתַעְו )ל( :עָֽר־דַע בֹוּ֥טִמ בֹ֖קֲעַי־םִֽע
ֹּיַו בֹ֖קֲעַי ןַ֥עַּיַו  Z֘יֶה4ֱא־תֶא אָ֣צְמִּת רֶׁ֨שֲא םִ֠ע )בל( :יִּֽמִעֵמ Nיֶ֖תֹונְּב־תֶא לֹ֥זְגִּת־ןֶּפ יִּתְרַ֔מָא יִּ֣כ יִתאֵ֔רָי יִּ֣כ ןָ֑בָלְל רֶמא֣
ֹל ֹלְו kָ֑ל־חַֽקְו יִ֖דָּמִע הָ֥מ Nְ֛ל־רֶּכַֽה ּוניֵ֧חַא דֶג ֶ֣נ ֒הֶיְחִֽי א֣ ֹבָּיַו )גל( :םַתָֽבָנְּג לֵ֖חָר יִּ֥כ בֹ֔קֲעַי עַ֣דָי־אֽ  ׀בֹ֣קֲעַי לֶהֹ֥אְּב ןָ֜בָל א֨
ֹלְו תֹ֖הָמֲאָה יֵּ֥תְׁש לֶהֹ֛אְבּו הָ֗אֵל לֶהֹ֣אְבּו ֹבָּיַו הָ֔אֵל לֶהֹ֣אֵמ ֙אֵצֵּיַו אָ֑צָמ א֣ ־תֶא הָ֣חְקָל לֵ֞חָרְו )דל( :לֵֽחָר לֶהֹ֥אְּב א֖
ֹלְו לֶהֹ֖אָה־לָּכ־תֶא ןָ֛בָל ׁשֵּׁ֥שַמְיַו םֶ֑היֵלֲע בֶׁשֵּ֣תַו לָ֖מָּגַה רַ֥כְּב םֵ֛מִׂשְּתַו םיִ֗פָרְּתַה ֹּתַו )הל( :אָֽצָמ א֥  ָהיִ֗בָא־לֶא רֶמא֣
ֹלְו ׂשֵּ֕פַחְיַו יִ֑ל םיִׁ֖שָנ kֶרֶ֥ד־יִּכ Nיֶ֔נָּפִמ םּו֣קָל ֙לַכּוא אֹו֤ל יִּ֣כ יִ֔נֹדֲא יֵ֣ניֵעְּב ֙רַחִ֙י־לַא  רַחִּ֥יַו )ול( :םיִֽפָרְּתַה־תֶא אָ֖צָמ א֥
ֹּיַו ֙בֹקֲעַי ןַ֤עַּיַו ןָ֑בָלְּב בֶר֣ ָּיַו בֹ֖קֲעַיְל ־לָּכ־תֶא ָּתְׁשַּׁ֣שִמ־יִּֽכ )זל( :יָֽרֲחַא ָּתְקַ֖לָד יִּ֥כ יִ֔תאָּטַח הַ֣מ ֙יִעְׁשִּפ־הַמ ןָ֔בָלְל רֶמא֣
 kָּ֔מִע ֙יִכֹנָא הָ֤נָׁש םיִ֨רְׂשֶע ֩הֶז )חל( :ּוניֵֽנְׁש ןיֵּ֥ב ּוחיִ֖כֹויְו Nיֶ֑חַאְו יַ֖חַא דֶג ֶ֥נ הֹּ֔כ םיִׂ֣ש Nֶ֔תיֵב־יֵלְּכ לֹּ֣כִמ ָ֙תאָ֙צָּמ־הַמ יַ֗לֵּכ
ֹל Nיֶּ֖זִעְו Nיֶ֥לֵחְר ֹל Nְ֖נֹאצ יֵ֥ליֵאְו ּולֵּ֑כִׁש א֣  הָּנֶׁ֑שְקַבְּת יִ֖דָּיִמ הָּנֶּ֔טַחֲא יִ֣כֹנָא Nיֶ֔לֵא יִתאֵ֣בֵה־ֹאל ֙הָפֵרְט )טל( :יִּתְלָֽכָא א֥
 םיִ֣רְׂשֶע יִּ֞ל־הֶז )אמ( :יָֽניֵעֵֽמ יִ֖תָנְׁש דַּ֥דִּתַו הָלְיָּ֑לַּב חַרֶ֣קְו בֶרֹ֖ח יִנַ֥לָכֲא םֹוּ֛יַב יִתיִ֧יָה )מ( :הָלְיָֽל יִ֖תְבֻֽנְגּו םֹו֔י יִ֣תְבֻֽנְּג

 תֶרֶׂ֥שֲע יִּ֖תְרֻּכְׂשַמ־תֶא ףֵ֥לֲחַּתַו N ֶ֑נֹאצְּב םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֥שְו Nיֶ֔תֹנְב יֵּ֣תְׁשִּב ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע־עַּֽבְרַא Nיִּ֜תְדַבֲע Nֶ֒תיֵבְּב ֘הָנָׁש
־תֶאְו יִ֞יְנָע־תֶא יִנָּ֑תְחַּלִׁש םָ֣קיֵר הָּ֖תַע יִּ֥כ יִ֔ל הָיָ֣ה ֙קָחְצִי דַחַ֤פּו םָ֜הָרְבַא יֵ֨ה4ֱא ֩יִבָא יֵ֣ה4ֱא יֵ֡לּול )במ( :םיִֽנֹמ
ֹּיַו ןָ֜בָל ןַעַּ֨יַו )גמ( :ׁשֶמָֽא חַכֹוּ֥יַו םיִ֖ה4ֱא הָ֥אָר יַּ֛פַּכ ַעיִ֧גְי ֹּצַהְו ֙יַנָּב םיִ֤נָּבַהְו יַ֜תֹנְּב תֹו֨נָּבַה בֹ֗קֲעַי־לֶֽא רֶמא֣  יִ֔נֹאצ ןא֣
 הָ֥תְרְכִנ הָ֛כְל הָּ֗תַעְו )דמ( :ּודָֽלָי רֶׁ֥שֲא ןֶ֖היֵנְבִל ֹו֥א םֹוּ֔יַה ֙הֶּלֵ֙אָל הֶׂ֤שֱעֶֽא־הָֽמ יַ֞תֹנְבִלְו אּו֑ה־יִל הֶ֖אֹר הָּ֥תַא־רֶׁשֲא לֹ֛כְו
ֹּיַו )ומ( :הָֽבֵּצַמ ָהֶ֖מיִרְיַו ןֶבָ֑א בֹ֖קֲעַי חַּ֥קִּיַו )המ( :N ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב דֵ֖עְל ֥הָיָהְו הָּתָ֑אָו יִ֣נֲא תיִ֖רְב  ּו֣טְקִל ֙ויָחֶאְל בֹ֤קֲעַי רֶמא֨
ֹּיַו לָ֑ג־ּוׂשֲעַּֽיַו םיִ֖נָבֲא ּו֥חְקִּיַו םיִ֔נָבֲא  :דֵֽעְלַּג ֹו֖ל אָרָ֥ק בֹ֔קֲעַֽיְו אָ֑תּודֲהָׂש רַ֖גְי ןָ֔בָל ֹו֣ל־אָרְקִּיַו )זמ( :לָּֽגַה־לַע םָׁ֖ש ּולְכא֥
ֹּיַו )חמ(  '֖ה ףֶצִ֥י רַ֔מָא רֶׁ֣שֲא ֙הָּפְצִּמַהְו )טמ( :דֵֽעְלַּג ֹו֖מְׁש־אָֽרָק ןֵּ֥כ־לַע םֹוּ֑יַה Nְ֖ניֵבּו יִ֥ניֵּב דֵ֛ע הֶּ֥זַה לַּ֨גַה ןָ֔בָל רֶמא֣
 הֵ֕אְר ּונָּ֑מִע ׁשיִ֖א ןיֵ֥א יַ֔תֹנְּב־לַע ֙םיִׁשָנ חַּ֤קִּת־םִאְו יַ֗תֹנְּב־תֶא הֶּ֣נַעְּת־םִא )נ( :ּוהֵֽעֵרֵמ ׁשיִ֥א רֵ֖תָּסִנ יִּ֥כ Z ֶ֑ניֵבּו יִ֣ניֵּב
 …:Z ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב דֵ֖ע םיִ֥ה4ֱא

 כ - א קוספ הל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב .19
ֹּיַו )א(  Nֲ֔חְרָבְּב Nיֶ֔לֵא הֶ֣אְרִּנַה ֙לֵאָל ַחֵּ֔בְזִמ םָׁ֣ש־הֵׂשֲעַו םָׁ֑ש־בֶׁשְו לֵ֖א־תיֵֽב הֵ֥לֲע םּו֛ק בֹ֔קֲעַי־לֶֽא ֙םיִה4ֱא רֶמא֤
ֹּיַו )ב( :Nיִֽחָא וָׂ֥שֵע יֵ֖נְּפִמ  םֶ֔כְכֹתְּב רֶׁ֣שֲא ֙רָכֵּנַה יֵ֤ה4ֱא־תֶא ּורִ֜סָה ֹוּ֑מִע רֶׁ֣שֲא־לָּכ לֶ֖אְו ֹו֔תיֵּב־לֶא ֙בֹקֲעַי רֶמא֤
 יִ֔תָרָֽצ םֹו֣יְּב ֙יִתֹא הֶ֤נֹעָה לֵ֞אָל ַחֵּ֗בְזִמ םָּׁ֣ש־הֶׂשֱעֶֽאְו לֵ֑א־תיֵּֽב הֶ֖לֲעַנְו הָמּו֥קָנְו )ג( :םֶֽכיֵת4ְמִׂש ּופיִ֖לֲחַהְו ּו֔רֲהַּטִֽהְו
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 רֶׁ֣שֲא םיִ֖מָזְּנַה־תֶאְו םָ֔דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֙רָכֵּנַה יֵ֤ה4ֱא־לָּכ תֵ֣א בֹ֗קֲעַי־לֶֽא ּו֣נְּתִּיַו )ד( :יִּתְכָֽלָה רֶׁ֥שֲא kֶרֶּ֖דַּב יִ֔דָּמִע ֙יִהְיַו
 רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַּב םיִ֑ה�ֱא ויָ֖לָעֵמ לַ֥עַּיַו )גי( :…:םֶֽכְׁש־םִע רֶׁ֥שֲא הָ֖לֵאָה תַחַּ֥ת בֹ֔קֲעַי ֙םָתֹא ןֹ֤מְטִּיַו םֶ֑היֵנְזָאְּב
 )וט( :ןֶמָֽׁש ָהיֶ֖לָע קֹ֥צִּיַו kֶסֶ֔נ ָ֙היֶ֨לָע kֵּ֤סַּיַו ןֶבָ֑א תֶבֶּ֣צַמ ֹוּ֖תִא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םֹוקָּ֛מַּב הָ֗בֵּצַמ בֹ֜קֲעַי בֵּ֨צַּיַו )די( :ֹוּֽתִא
־תַרְבִּכ דֹו֥ע־יִהְי ַֽו לֵ֔א תיֵּ֣בִמ ּ֙ועְסִּיַו )זט( :לֵֽא־תיֵּֽב םיִ֖ה�ֱא םָׁ֛ש ֹוּ֥תִא רֶּ֨בִּד ֩רֶׁשֲא םֹו֗קָּמַה םֵׁ֣ש־תֶא בֹ֜קֲעַי אָ֨רְקִּיַו
ֹּתַו ּהָּ֑תְדִלְּב ּהָ֖תֹׁשְקַהְב יִ֥הְיַו )זי( :ּהָּֽתְדִלְּב ׁשַ֥קְּתַו לֵ֖חָר דֶלֵּ֥תַו הָתָ֑רְפֶא אֹו֣בָל ץֶרָ֖אָה  יִ֔אְריִּ֣ת־לַא ֙תֶדֶּ֨לַיְמַה ּהָ֤ל רֶמא֨
 תָמָּ֖תַו )טי( :ןיִֽמָיְנִב ֹו֥ל־אָרָֽק ויִ֖בָאְו יִ֑נֹוא־ןֶּב ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּתַו הָתֵ֔מ יִּ֣כ ּ֙הָׁשְפַנ תאֵ֤צְּב יִ֞הְיַו )חי( :ןֵּֽב kָ֖ל ֥הֶז־םַג־יִּֽכ
־דַע לֵ֖חָר־תַרֻֽבְק תֶבֶּ֥צַמ אוִ֛ה ּהָ֑תָרֻבְק־לַע הָ֖בֵּצַמ בֹ֛קֲעַי בֵּ֧צַּיַו )כ( :םֶחָֽל תיֵּ֥ב אוִ֖ה הָתָ֔רְפֶא kֶרֶ֣דְּב ֙רֵבָּקִּתַו לֵ֑חָר
 :םֹוּֽיַה

  ב קוספ הל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב י"שר .20
 :םכש לש ללשמ םכדיב שיש - רכנה

  ב קוספ הל קרפ )חלשיו תשרפ( תישארב רקי ילכ .21
 יהלא לכ בקעי לא ונתיו רמאנש ומכ ,םכדיב רשא רמול היל הוה .םככותב רשא רכנה יהלא תא וריסה
 לעו .השעמה השעיש םדוק הריבע רוהרהו ,הבשחמה ול המדק השעמ לכש יפל .םדיב רשא רכנה
 בקעי רמא יכ ,שממ םככותב רשא רכנה יהלא וריסה רמאו רוהרהה אטח הליחת רהטל םהל הוצ ןכ
 הז ידי לע יכ ,ורהטהו ,םדיבש הרז הדובעב םירהרהמ ויהו םבבלב םיהלא וכרבו ינב ואטח ילוא
 רשא רכנ יהלא ארקנש ערה רציה דצמ אבה אטח רוהרה םתס לע רמאי וא .רוהט בל 'ה םכל ארבי
 םדאה ףוג ךותבש רז לא והזיא )י אפ םילהת( רז לא ךב היהי אל )ב הק תבש( ל"זח ורמאש ומכ םככותב
 ושיבלהו םיאוצה םידגבה וריסה רומאל השעמה אטח ןוקית לע םריהזה ךכ רחאו .ערה רצי הז רמוא יוה
 ויהי תע לכב )ח ט תלהק( רמאנש ומכ םישעמה לא יוניכ שובלמהש םוקמ לכב וניצמ יכ ,תוצלחמ םכתא
 ךלמה רעש לא אובל ןיא יכ .לא תיב הלענו המוקנו ,םכיתולמש ופילחהו רמא הז לע ,םינבל ךידגב
 רכנה יהלא לכ בקעי לא ונתיו .השעמהו רוהרהה אטח הליחת ונקתי רשא דע ןוועו אטחב ךלכולמ שובלב
 רשא הרז הדובעה לוטיבב וטושפכ השעמה ,דחאכ רוהרההו השעמה אטח ונקית הזב יכ .םדיב רשא
 ומכ ,םדיב רשא רכנה יהלא םרמואב ןכ םג זמר שממ םכותב רשא רכנ לא ערה רציה תרסהו ,םדיב
 והזו .םדיבו םתושרב םבל םיקידצה לבא םבל תושרב םיעשרהש )י דל הבר תישארב( ל"זח ורמאש
 :עומשל בורק ןוכנ זמר והז ,םדיב אוה ירה םכותבש והזש ורוה םדיב רשא רכנה יהלא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


