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 ׳ד-׳א:׳א םירוכיב הנשמ
 
 ּוּלֵא .ןיִאיִבְמ ןָניֵאֶׁש ׁשֵיְו ,ןיִרֹוק ֹאלְו ןיִאיִבְמ ,ןיִרֹוקְו םיִרּוּכִּב ןיִאיִבְמ ׁשֵי )א(
 ןֵכְו ,םיִּבַר לֶׁש ֹוא דיִחָי לֶׁש Bֹותְל Bיִרְבִהְו ֹוּלֶׁש Bֹותְל ַעֵטֹוּנַה ,ןיִאיִבְמ ןָניֵאֶׁש
 Bיִרְבִהְו ֹוּלֶׁש Bֹותְל ַעֵטֹוּנַה .ֹוּלֶׁש Bֹותְל םיִּבַר לֶׁש Bֹוּתִמ ֹוא דיִחָי לֶׁש Bֹוּתִמ Bיִרְבַּמַה
 הָדּוהְי יִּבַר .איִבֵמ ֹוניֵא הֶז יֵרֲה ,עַצְמֶאָּב םיִּבַרָה Bֶרֶדְו דיִחָּיַה Bֶרֶדְו ,ֹוּלֶׁש Bֹותְל
 :איִבֵמ הֶזָּכ ,רֵמֹוא
 
 
 ,)גכ תומש( Mְתָמְדַא יֵרּוּכִּב תיִׁשאֵר ,רַמֱאֶּנֶׁש םּוּׁשִמ ,איִבֵמ ֹוניֵא םַעַט הֶזיֵאֵמ )ב(
 ןיֵא ,ןָלְזַּגַהְו ןֹוקיִרָּקִּסַהְו תֹורֹוכָחֶהְו ןיִסיִרֲאָה .Mְתָמְדַאֵמ ןיִלּוּדִּגַה לָכ ּוהְּיֶׁש דַע
 :Mְתָמְדַא יֵרּוּכִּב תיִׁשאֵר ,רַמֱאֶּנֶׁש םּוּׁשִמ ,םַעַּטַה ֹותֹואֵמ ןיִאיִבְמ
 
 
 תֹורֵּפִמ ֹאלְו ,םיִרָהֶּבֶׁש םיִרָמְּתִמ ֹאל .םיִניִּמַה תַעְבִּׁשִמ ץּוח םיִרּוּכִּב ןיִאיִבְמ ןיֵא )ג(
 .תֶרֶצֲעָל םֶדֹק םיִרּוּכִּב ןיִאיִבְמ ןיֵא .רָחְבֻּמַה ןִמ םָניֵאֶׁש ןֶמֶׁש יֵתיֵּזִמ ֹאלְו ,םיִקָמֲעָּבֶׁש
 בּותָּכַה יֵנְּפִמ ,םֶהֵמ ּולְּבִק ֹאלְו ,תֶרֶצֲעָל םֶדֹק םֶהיֵרּוּכִב ּואיִבֵה םיִעֹובְצ רַה יֵׁשְנַא
 :הֶדָּׂשַּב עַרְזִּת רֶׁשֲא Mיֶׂשֲעַמ יֵרּוּכִּב ריִצָּקַה גַחְו )גכ תומש( הָרֹוּתַּבֶׁש
 
 
 עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא רַמֹול לֹוכָי ֹוניֵאֶׁש ,אֵרֹוק ֹוניֵאְו איִבֵמ רֵּגַה ,ןיִרֹוק ֹאלְו ןיִאיִבְמ ּוּלֵא )ד(
 .אֵרֹוקְו איִבֵמ ,לֵאָרְׂשִּיִמ ֹוּמִא הָתְיָה םִאְו .)׳ג:ו״כ םירבד( ּונָל תֵתָל ּוניֵתֹובֲאַל 'ה
 תיֵבְב אּוהֶׁשְכּו .לֵאָרְׂשִי תֹובֲא יֵה\ֱא ,רֵמֹוא ,ֹומְצַע ןיֵבְל ֹוניֵּב לֵּלַּפְתִמ אּוהֶׁשְכּו
 :ּוניֵתֹובֲא יֵה\ֱא ,רֵמֹוא ,לֵאָרְׂשִּיִמ ֹוּמִא הָתְיָה םִאְו .םֶכיֵתֹובֲא יֵה\ֱא ,רֵמֹוא ,תֶסֶנְּכַה
 



 
 
 ז״צר םירבד ירפס
 השע .)ץראה לא אובת יכ .דימ אלא "היהו" ןיא( ץראה לא אובת יכ היהו )א(
  .ץראל סנכת הרכשבש ,ןינעב הרומאה הוצמ
  .]םמצעמ ולטנש ,ןדריה רבעל טרפ ,א"שר .ךל ןתונ[ ךיהל-א 'ה רשא )ב(
  .]בשת ,שריתש רכשב[ ).בשתו שבכת - שריתש המ( .הב התבשיו התשריו )ג(
 ?םירוכיבב םיבייח םלוכ תוריפה לכ לוכי .המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו )ד(
 ?רוטפ ןימ הזיאו בייח ןימ הזיא עדוי יניא ןידעו .תישאר לכ אלו ,תישארמ ל"ת
 ;דיחי ירוכב ]אבה[ )אכה( רמאנו ,רובצ ירוכב ]אבה[ )אכה( רמאנ - ןד ינירה
 .םינימה תעבשמ דיחי ירוכב ףא ;םינימה 'זמ ,ןלהל רמאנש רובצ ירוכב המ
 ראש תוברל ןינמ .םירועשו םיטח ןאכ ףא ,םירועשו םיטח ןלהל ]המ יא[ )המו(
 בותכה הבירש רחא הביר .]המדאה ירפ לכ[ )ךתמדא ירוכב( ל"ת ?םינימ
 ,דיחי ירוכב ]אבה[ )אכה( רמאנ .ןושארה ןידכ אלא ןודל ךילע ןיא אה ,טעימו
 םירומאה םינימה תעבשמ ,רובצ ירוכב המ ;רובצ ירוכב ]אבה[ )אכה( רמאנו
 ולאו .]ץראה חבשב םירומאה םינימה תעבשמ ,דיחי ירוכב ףא[ ;ץראה חבשב
  .שבדו ןמש תיז ץרא ,ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח :םה
  .ירוגא תיז הז .תיז )ה(
  .םירמת שבד הז .שבד )ו(
  .תחא תרגורג וליפאו דחא לוכשא וליפא .תישארמ )ז(
 איבה( .םירוכב ןמשו ןיי איבמ התא ןיאו ,םירוכב איבמ התא ירפ .ירפ לכ )ח(
  .]ךתמדא ירוכב[ ל"ת ?איבמש ןינמ ,ןכרדו םיבנע
 םושמ ,ןיאיבמ ןיאש ןלזגלו ןיקירקסלו תוריכחלו םיסיראל טרפ .המדאה( )ט(
  .)ךתמדא ירוכב תישאר רמאנש
 םדוק איבי לוכי[ .ךצרא ינפ לע םיוצמ םהש ןמז לכ .ךצראמ איבת רשא )י(
  .]הכונחה דע תרצעמ ?ןיאיבמ יתמיאמ .ךישעמ ירוכב ריצקה גחו ל"ת ?תרצע
 )תלכאו( ל"ת ?איבמ התאש ןמז לכ ,)םירוכב תשרפ( ארוק התאש לוכי )אי(
 איבמ גחה דעו תרצעמ ,רמול אצמתשכ .החמש תעשב אלא האירק ןיא ,תחמשו
 איבמ ,רמוא אריתב ןב הדוהי 'ר .ארוק וניאו איבמ הכונח דעו גחה ןמ ,ארוקו
  .ארוקו



 ךותב ]עטונה ףא לוכי ,ךצראמ יא[ )עטונל טרפ .ךל ןתונ ךיהל-א 'ד רשא( )בי(
 וא ;םיבר לש ךותמ ךירבמו םיבר לש ךותב וא ,דיחי לש ךותב ךירבמו ולש
 םיברה ךרדו ולש ךותב ךירבמו ולש ךותב עטונהו ,ולש ךותל דיחי לש ךותמ
 הז ןמ .איבמ הזכ רמוא הדוהי 'ר .איבמ וניא הז ירה( !עצמאב דיחיה ךרדו
 .ךתמדאמ ןילודגה לכ ויהיש דע ,ךתמדא ירוכב תישאר ל"ת[ ),איבמ וניא םעטה
 רמאנש םושמ ],םעטה ותואמ ןיאיבמ ןיא ,ןלזגהו ןיקירקסהו תוריכחהו ןיסיראה
  .ךתמדאמ םילודגה לכ והיש דע ,ךתמדא ירוכב

 
 
 ז״ט:ה״ס הבר תישארב
 דַמָחֶּׁש הַמ ,)וט ,זכ תישארב( תֹדֻמֲחַה לֹדָּגַה ּהָנְּב וָׂשֵע יֵדְגִּב תֶא הָקְבִר חַּקִּתַו )זט(
 .םיִעָר דֹוצְמ עָׁשָר דַמָח :)בי ,בי ילשמ( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,ןָלָטְנּו ֹוגָרֲהַו דֹרְמִּנִמ
 ןָּבַר רַמָא .ויִבָא תֶא ׁשֵּמַׁשְמ הָיָה ןֶהָּבֶׁש ,תִיָּבַּב ּהָּתִא רֶׁשֲא :)וט ,זכ תישארב(
 הָאֵּמִמ דָחֶא ֹותֹוא יִּתְׁשַּמִׁש ֹאלְו אָּבַא תֶא ׁשֵּמַׁשְמ יִתיִיָה יַמָי לָּכ לֵאיִלְמַּג ןֶּב ןֹועְמִׁש
 ֹוׁשְּמַׁשְמ יִתיִיָה אָּבַא תֶא ׁשֵּמַׁשְמ יִתיִיָהֶׁש הָעָׁשְּב יִנֲא ,ויִבָא תֶא וָׂשֵע ׁשֵּמִּׁשֶׁש
 לָבֲא ,םיִּיִקְנ םיִדָגְבִּב אֵצֹוי יִתיִיָה Bֶרֶּדַל אֵצֹוי יִתיִיָהֶׁש הָעָׁשְבּו ,ןיִכָלְכֻלְמ םיִדָגְבִּב
 ןיֵא רַמָא ,תּוכְלַמ יֵדְגִבְּב אָּלֶא ֹוׁשְּמַׁשְמ הָיָה ֹאל ויִבָא תֶא ׁשֵּמַׁשְמ הָיָהֶׁש הָעָׁשְּב וָׂשֵע
 הָּתִא רֶׁשֲא :ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,תּוכְלַמ יֵדְגִבְּב אָּלֶא ֹוׁשְּמַׁשְמ תֹויְהִל אָּבַא לֶׁש ֹודֹובְּכ
 יאַמ עַדָי הָוֲהַּד אָּלֶא ,תִיָּבַּב ּהָּתִא רֶׁשֲא ְּתְרַמֲא ְּתַאְו ֹול ּויָה םיִׁשָנ הָּמַּכ ,תִיָּבַּב
  .ןֹוהיֵדָבֹוע

 
 
 ו״ט:ה״ס הבר תישארב
 ֹאל אָטָחֶׁש םָדָא רַמָא אָנֲהַּכ רַּב אָּבַא יִּבַר ,יִנְּב Mְתָלְלִק יַלָע ֹוּמִא ֹול רֶמֹאּתַו... )וט(
 יַלָע הָּתַא ףַא ,Mֶרּובֲעַּב הָמָדֲאָה הָרּורֲא :)זי ,ג תישארב( רַמֱאֶּנֶׁש ,הָלְּלַקְתִנ ֹוּמִא
 .עָׁשָר וָׂשֵעְו קיִּדַצ בֹקֲעַי Mיִבָאְל רַמֹולְו סֵנָּכִל יַלָע קָחְצִי יִּבַר רַמָא .יִנְּב Mְתָלְלִק
  :)די ,זכ תישארב(
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