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 א ׳ז הליגמ
 הל וחלש תורודל ינועבק םימכחל רתסא םהל החלש הדוהי רב לאומש בר רמא
 ירבד לע ינא הבותכ רבכ םהל החלש תומואה ןיבל ונילע תררועמ תא האנק
 ... סרפו ידמ יכלמל םימיה
 
 ׳ד-׳א:׳ג:א ׳ז הליגמ לע י"שר
 היירקלו בוט םויל - ינועבק :הבוח םהילע העבוקל היינש הנשב - םהל החלש
 םיחמש ונאש תומואה ורמאיש - ונילע תררועמ תא האנק :םשל יל תויהל
 ידי לע םהל עריאש המ ןיאור והי םשו - הבותכ ינא רבכ :ןתלפמ ריכזהל
 :לארשי
 
 א ׳ז הליגמ
 אלה )כ ,בכ ילשמ( הל וחלש תורודל ינובתכ םימכחל רתסא םהל החלש 
 הרותב בותכ ארקמ ול ואצמש דע ,םיעבר אלו םישילש םישילש ךל יתבתכ
 הרות הנשמבו ןאכ בותכש המ תאז בתכ :רפסב ןורכז תאז בתכ )די ,זי תומש(
 ... הלגמב בותכש המ רפסב םיאיבנב בותכש המ ןורכז
 
 ז״ט-׳ח:ז״י תומש
ֹבָּיַו )ח( ֹּיַו )ט( ׃םִֽדיִפְרִּב לֵ֖אָרְׂשִי־םִע םֶחָּ֥לִּיַו קֵ֑לָמֲע א֖ ־רַחְּב ַ֙עֻׁ֙שֹוהְי־לֶא הֶׁ֤שֹמ רֶמא֨
ֹר־לַע ֙בָּצִנ יִ֤כֹנָא רָ֗חָמ קֵ֑לָמֲעַּב םֵ֣חָּלִה אֵ֖צְו םיִׁ֔שָנֲא ּונָ֣ל  םיִ֖ה[ֱאָה הֵּ֥טַמּו הָ֔עְבִּגַה ׁשא֣
 רּו֔חְו ןֹ֣רֲהַא ֙הֶׁשֹמּו קֵ֑לָמֲעַּב םֵ֖חָּלִהְל הֶׁ֔שֹמ ֹ֙ול־רַמָֽא רֶׁ֤שֲאַּכ ַעֻׁ֗שֹוהְי ׂשַ֣עַּיַו )י( ׃יִֽדָיְּב
ֹר ּו֖לָע  ֹו֖דָי ַחיִ֛נָי רֶׁ֥שֲאַכְו לֵ֑אָרְׂשִי רַ֣בָגְו ֹו֖דָי הֶׁ֛שֹמ םיִ֥רָי רֶׁ֨שֲאַּכ הָ֗יָהְו )אי( ׃הָֽעְבִּגַה ׁשא֥
 ןֹ֨רֲהַאְו ָהיֶ֑לָע בֶׁשֵּ֣יַו ויָּ֖תְחַת ּומיִׂ֥שָּיַו ןֶבֶ֛א־ּוחְקִּיַו םיִ֔דֵבְּכ ֙הֶׁשֹמ יֵ֤דיִו )בי( ׃קֵֽלָמֲע רַ֥בָגְו
ֹּב־דַע הָ֖נּומֱא ויָ֛דָי יִ֥הְיַו דָ֔חֶא הֶּ֣זִמּו ֙דָחֶא הֶּ֤זִמ ויָ֗דָיְב ּו֣כְמָּֽת רּו֜חְו  )גי( ׃ׁשֶמָּֽׁשַה א֥
ֹּיַו )די( )פ( ׃בֶרָֽח־יִפְל ֹוּ֖מַע־תֶאְו קֵ֥לָמֲע־תֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי ׁש֧[ֲחַּיַו  בֹ֨תְּכ הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜והְי רֶמא֨



ֹז  תַחַּ֖תִמ קֵ֔לָמֲע רֶכֵ֣ז־תֶא ֙הֶחְמֶא הֹ֤חָמ־יִּֽכ ַעֻׁ֑שֹוהְי יֵ֣נְזָאְּב םיִׂ֖שְו רֶפֵּ֔סַּב ֙ןֹורָּכִז תא֤
ֹּיַו )זט( ׃יִּֽסִנ ׀ הָ֥והְי ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּיַו ַחֵּ֑בְזִמ הֶׁ֖שֹמ ןֶבִּ֥יַו )וט( ׃םִיָֽמָּׁשַה  סֵּ֣כ־לַע ֙דָי־יִּֽכ רֶמא֗
 )פ( ׃רֹּֽד רֹּ֖דִמ קֵ֑לָמֲעַּֽב הָ֖והיַל הָ֥מָחְלִמ ּהָ֔י
 
 ׳א:׳ה-׳ג:׳ד:א ׳ז הליגמ לע י"שר
 תומש הלאו רפסב קלמע תמחלמ ריכזהל ונל שי תומוקמ השלשב - םישילש
 רבדב המלש רמאש והזו )וט א( לאומש רפסבו )הכ( הרות הנשמבו )זי(

 המ לכד - הרות הנשמבו ןאכ בותכש המ תאז :ועברל יאשר התא יא ותשלישש
 :דחא בתכ ארוק הרותב בותכש

 
 א ׳ז הליגמ
 ןמה רמאיו )ו ,ו רתסא( רמאנש הרמאנ שדוקה חורב רתסא רמוא רזעילא 'ר
 יהתו )וט ,ב רתסא( רמאנש הרמאנ שדוקה חורב רתסא רמוא אביקע 'ר ובלב
 רמאנש הרמאנ שדוקה חורב רתסא רמוא מ"ר היאור לכ יניעב ןח תאשנ רתסא
 חורב רתסא רמוא תיקסמרוד ןב יסוי יבר יכדרמל רבדה עדויו )בכ ,ב רתסא(
 יא לאומש רמא םדי תא וחלש אל הזבבו )י ,ט רתסא( רמאנש הרמאנ שדוקה
 הלעמל ומיק ולבקו ומיק רמאנש והלוכמ אפידעד אתלמ אנימא הוה םתה יאוה
 היל תילד לאומשדמ רבל אכריפ והל תיא והלוכל אבר רמא הטמל ולביקש המ
 ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו )חכ ,ט רתסא( אכהמ רמא ףסוי בר...אכריפ
  :םערזמ ףוסי אל םרכזו אכהמ רמוא קחצי רב ןמחנ בר םידוהיה

 
 ו״ט:ב ז״ט הליגמ
  הכירצש דמלמ יסא יבר רמא הל ירמאו םוחנת יבר רמא תמאו םולש ירבד
 הרות לש התימאכ טוטרש
 
 ׳א:ו״ט:ב ז״ט הליגמ לע י"שר

 :יניסמ השמל הכלה טוטרש ומצע הרות רפסכ - הרות לש התימאכ
 
 



 
 ׳א:א ׳ז הליגמ ימלשורי דומלת
 הרמאנ תאזה הליגמה ורמא יול ןב עשוהי 'רו ארפק רבו ןתנוי 'רו הנינח 'רו בר
 רמא ןנחוי 'ר ל"בשרו ןנחוי 'ר הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא יניסמ השמל
 המ לטביל ןידיתע ןניא הרות ירפיס השמחו לטביל ןידיתע םיבותכהו םיאיבנה
 ןניא תוכלהו רתסא תליגמ ףא רמא ל"בשר ףסי אלו לודג לוק )ה םירבד( אמעט
 אל םרכזו )ט רתסא( ןלהל רמאנו ףסי אלו לודג לוק ןאכ רמאנ לטביל ןידיתע
  ...ול םלוע תוכילה )ג קוקבח( תוכלה םערזמ ףוסי
 
 ׳א:ב ׳א הליגמ ימלשורי דומלת
 ןלהל רמאנו תמאו םולש ירבד )םש( ןאכ רמאנ רזעל 'ר םשב אסי 'ר ובלח יבר
 הכירצ וז המ הרות לש התימאכ איה ירה רוכמת לאו הנק תמא )גכ ילשמ(
 ... שרדיהל הנתינ וז ףא שרדיהל הנתינ וז המ טוטריס הכירצ וז ףא טוטריס

 
 ב ׳י הליגמ
 ונידיב תרוסמ הז רבד ןתנוי יבר אמיתיאו יול יבר רמא שורושחא ימיב יהיו
 ימיב יהיו רעצ ןושל אלא וניא יהיו רמאנש םוקמ לכ הלודגה תסנכ ישנאמ
 הוה )א ,א תור( םיטפושה טופש ימיב יהיו ןמה הוה )א ,א רתסא( שורושחא
 רעצ ןושל אלא וניא ימיב יהיו יכה אכיאו יכה אכיא יהיו לכ ישא בר רמא...בער
 ימיב יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו שורושחא ימיב יהיו ווה ימיב יהיו השמח
  םיקיוהי ימיב יהיו )ג ,א והימרי( זחא ימיב יהיו )א ,ז והיעשי( לפרמא

 
א"פ ןוירוג אבא שרדמ  
 

 ךלמ רתסא תליגמב רמאנש םוקמ לכ :ןנחוי 'ר םשב יול 'רו ןדוי 'ר
 םיכלמה יכלמ ךלמב םתס ךלמ רמאנש םוקמ לכו ,רבדמ בותכה שורושחאב שורושחא
.הרות לש הנייב ה"בקה לש ובל בוטכ - "ןייב ךלמה בל בוטכ" שרדו ,רבדמ בותכה . 

 
 ׳כ:ב ו״ט הליגמ



 ןנברו םלוע לש וכלמ תנש הדדנ םוחנת יבר רמא ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב
 שממ שורושחא ךלמה תנש רמא אבר םינותחת ודדנ םינוילע ודדנ ירמא
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