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 ב״כ אריו ,אמוחנת שרדמ
 ,תּודיִסֲח ןֹוׁשְל ,הָוָנֲע ןֹוׁשְל ,יִנֵּנִה ןֹוׁשְל ּוהַמ .יִנֵּנִה רֶמֹאּיַו םָהָרְבַא ויָלֵא רֶמֹאּיַו )א(
 .הָׁשָּקַּב ןֹוׁשְל אָּלֶא אָנ ןיֵא ,אָנ חַק רֶמֹאּיַו .םֹוקָמ לָכְּב םיִדיִסֲח לֶׁש ןָתּונָתְוְנַע Bָּכֶׁש
 לָכְּב ַחֵצֹונ דָחֶא רֹוּבִּג ֹול הָיָהְו ,הֵּבְרַה תֹומָחְלִמ ויָלָע ּודְמָעֶׁש םָדָו רָׂשָּב Bֶלֶמְל לָׁשָמ
 הָׁשָּקַבְּב ,רֹוּבִג ֹותֹואְל Bֶלֶּמַה רַמָא .הָקָזֲח הָמָחְלִמ ויָלָע הָדְמָע םיִמָיְל .תֹומָחְלִּמַה
 תֹומָחְלִמ ןָתֹוא ,יִּלֶׁש םיִלָּיַחַה יֵרָׂש ּורְמֹאי ֹאּלֶׁש ,ֹוז הָמָחְלִמְּב יִל דֹומֲע Mְּמִמ
 Mיִתיִּסִנ ,םָהָרְבַאְל אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא Bָּכ ףַא .ׁשָמַמ ןֶהָב הָיָה ֹאל תֹונֹוׁשאִר
 ,ּורְמֹאי ֹאּלֶׁש יֵדְּכ ,הֶז ןֹויָּסִנְּב יִל דֹומֲע וָׁשְכַע ,ןֶהָב ָּתְדַמָעְו תֹונֹויְסִנ הָעְׁשִתְּב
 .ׁשָּמַמ םֶהָב הָיָה ֹאל םיִנֹוׁשאִר
  

 
 
 ו״ט:ב״י הבר תישארב
 ןָכֹותְל ןֵתֹונ יִנֲא םִא Bֶלֶּמַה רַמָא ,םיִקיֵר תֹוסֹוּכ ֹול ּויָהֶׁש Bֶלֶמְל ,םיִהSֱא 'ה )וט(
 ןַתָנְו ןֵנֹוצְּב ןיִמֲח בַרֵע Bֶלֶּמַה הָׂשָע הֶמּו ,ןיִסיִרְקַמ םֵה ,ןֵנֹוצ .ןיִעְּקַּבְתִמ םֵה ,ןיִּמַח
 ,םיִמֲחַרָה תַּדִמְּב םָלֹועָה תֶא יִנֲא אֵרֹוּב םִא אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא Bָּכ .ּודָמָעְו םֶהָּב
 אֵרֹוּב יִנֲא יֵרֲה אָּלֶא .דֹמֲעַל לֹוכָי םָלֹועָה Bיֵאָה ,ןיִּדַה תַּדִמְּב .ןיִאיִּגַס היָיְטֶח יֵוֲה
  .דֹמֲעַי יאַוְּלַהְו ,םיִמֲחַרָה תַּדִמְבּו ןיִּדַה תַּדִמְּב ֹותֹוא

 
 
 ׳ז:׳כ הבר תומש
 .הֹעְרַּפ ,יוַו חַוָצ יִמ םָעָה תֶא הֹעְרַּפ חַלָּׁשֶׁשְּכ ,הֹעְרַּפ חַּלַׁשְּב יִהְיַו ,רֵחַא רָבָּד )ז(
 לֵּבִקְו דָחֶא ריִׁשָע לֶצֵא הָרָׁשְו Bַלָה ,תַחַא הָניִדְמִל Bֵלֹוה ֹונְּב הָיָהֶׁש Bֶלֶמְל לָׁשָמ
 הָניִדְמ הֶזיֵאְבּו ֹונְּב לֵּבִק יִמ Bֶלֶּמַה עַמָּׁשֶׁש ןָויֵּכ ,הָבֹוט ןִיַעְּב Bֶלֶמ לֶׁש ֹונְּב ריִׁשָעֶה
 'גְו 'בּו תַחַא םַעַּפ יִנְּב תֶא חַּלַׁש ֹול רַמָאְו ׁשיִאָה ֹותֹוא לֶצֵא תֶרֶּגִא ַחֵּלַׁשְמ הָיָה ,אּוה



 ליִחְתִה ,ֹומְצַעְּב ֹונְבִל איִצֹוהְו Bַלָהֶׁש דַע ,הָעָׁשְו הָעָׁש לָכְבּו ןַמְז לָכְּב ַחֵּלַׁשְמ הָיָה
 הָּתַא הָּמָל ויָנֵכְׁש ֹול ּורְמָא .ֹותיֵּב Bֹוּתִמ Bֶלֶמ לֶׁש ֹונְּב אָצָּיֶׁש לַע קֵעֹוצ ׁשיִאָה ֹותֹוא
 בֵתֹוּכ Bֶלֶּמַה הָיָהֶׁש יִלְצֶא Bֶלֶמ לֶׁש ֹונְּב הָיָהֶׁשְּכ יִל הָיָה דֹובָּכ םֶהָל רַמָא ,קֵעֹוצ
 יִלְצֶאֵמ Bֶלֶמ לֶׁש ֹונְּב Bַׁשְמִּנֶׁש וָׁשְכַע ,ויָנָפְּב ןּופָס יִתיִיָהְו יִל קּוקָז הָיָהְו ,יִל תֶרֶּגִא
 הָיָה יִלְצֶא לֵאָרְׂשִי ּויָהֶׁשְּכ ,הֹעְרַּפ רַמָא Bָּכ .קֵעֹוצ יִנֲא Bָכְל ,רָבָדְּב יִל קָקְזִנ ֹוניֵא
 הָעָׁש לָכְּב תֶרֶּגִא יִל ַחֵּלַׁשְמ הָיָהְו ויָנָפְּב ןּופָס יִתיִיָהְו יִל קּוקָז אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה
 ַעֵמֹוׁש הֹעְרַּפ הָיָהְו ,יִּמַע חַּלַׁש םיִרְבִעָה יֵהSֱא 'ה רַמָא הֹּכ :)א ,ט תומש( רֵמֹואְו
 אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה דַרָּיֶׁשְּכ ,םָחְּלַׁשְל ׁשֵּקַבְמ הָיָה ֹאלְו יִנְּב תֶא חַּלַׁש הֶׁשמ יִּפִמ
 ,םִיַרְצִמ דַּיִמ ֹוליִּצַהְל דֵרֵאָו :)ח ,ג תומש( רַמֱאֶּנֶׁש ,לֵאָרְׂשִי תֶא איִצֹוהְו םִיַרְצִמְל
 .הֹעְרַּפ חַּלַׁשְּב יִהְיַו :רַמֱאֶנ Bָכְל ,לֵאָרְׂשִי תֶא יִּתְחַּלִּׁשֶׁש יוַו קֵעֹוצ הֹעְרַּפ ליִחְתִה

 
 
 ׳א:ט״ל הבר תישארב
 חַתָּפ קָחְצִי יִּבַר ,)א ,בי תישארב( 'וגו Mְצְרַאֵמ Mְל Bֶל םָרְבַא לֶא 'ה רֶמֹאּיַו )א(
 יִּבַר רַמָא ,Bיִבָא תיֵבּו Bֵּמַע יִחְכִׁשְו Bֵנְזָא יִּטַהְו יִאְרּו תַב יִעְמִׁש :)אי ,המ םילהת(
 רַמָא ,תֶקֶלֹוּד תַחַא הָריִּב הָאָרְו ,םֹוקָמְל םֹוקָּמִמ רֵבֹוע הָיָהֶׁש דָחֶאְל לָׁשָמ קָחְצִי
 לַעַּב אּוה יִנֲא ֹול רַמָא ,הָריִּבַה לַעַּב ויָלָע ץיִצֵה ,גיִהְנַמ ֹאלְּב ֹוּזַה הָריִּבַהֶׁש רַמֹאּת
 ,גיִהְנַמ ֹאלְּב הֶּזַה םָלֹועָהֶׁש רַמֹאּת רֵמֹוא םָהָרְבַא ּוניִבָא הָיָהֶׁש יִפְל Bָּכ .הָריִּבַה
 :)בי ,המ םילהת( .םָלֹועָה לַעַּב אּוה יִנֲא ֹול רַמָאְו אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה ויָלָע ץיִצֵה
 ,המ םילהת( ,םָלֹועָּב Bֵתֹוּפַיְל ,Bֵיְפָי Bֶלֶּמַה וָאְתִיְו .Bִיַנֹדֲא אּוה יִּכ Bֵיְפָי Bֶלֶּמַה וָאְתִיְו
  .םָרְבַא לֶא 'ה רֶמֹאּיַו יֵוֱה ,ֹול יִוֲחַּתְׁשִהְו :)בי

 
 
 א״י:ט״מקת ך"נ לע ינועמש טוקלי
 רבכ אלהו חרוב אוה 'ה ינפלמ יכו .'ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו )אי(
 'ה יניע ביתכו 'וגו םימש קסא םא חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא הנא רמאנ
 ורתחי םא ביתכו ,תופוצ 'ה יניע םוקמ לכב ביתכו ,ץראה לכב םיטטושמ המה
 הנוי רמא אלא ,רתסהל תומלצ ןיאו ךשח ןיא ביתכו ,םחקת ידי םשמ לואשב
 תא בייחל אלש םה הבושת יבורק םיוגהש םש תילגנ הניכשה ןיאש ל"חל ךלא



 תיבל יל חרבא רמא תורבקה תיבל ןהכ וברמ חרבש דבעל לשמ ולשמ ,לארשי
 ,ךתומכ םידבע )א( יל שי ובר ל"א ,ירחא ךלהל לוכי יבר ןיאש םוקמ תורבקה
 'הו רמאנש ךתומכ םידבע יל שי ה"בקה רמא ,'וגו ל"חל יל ךלא הנוי רמא ךכ
 :)ג"יק זמרב לאומשב( הרכש ןתיו .םיה לא ]הלודג[ )הרעס( חור ליטה

 
 
 ׳ב:נ״קת ך"נ לע ינועמש טוקלי
 ואצי םויב וב ,םדל םירצמ ימ וכפהנ ישימחב )ב( רמוא רזעילא 'ר אינת )ב(
 והיקזח םתס םויב וב ,'ה ןורא ינפל ןדריה ימ ודמע םויב וב ,םריצממ וניתובא
 וחלש הנושאר םעפש חרב המלו ,םיהלא ינפמ הנוי חרב ישימחב ,תוניעמה לכ
 ,לארשי ירע תא בישה אוה רמאנש )ג( וירבד ודמעו לארשי ירע תא בישהל
 בורב ה"בקה השע הבושת ושעש ןויכ ,הבירחהל םילשורי לע וחלש תינש םעפ
 תישילש םעפ ,רקשה איבנ ותוא וארקו הבירחה אלו הערה לע םחנו וימחר
 יבורק םיוגהש ינא עדוי רמאו ומצע ןיבל וניב הנוי ןד ,הבירחהל הונינ לא וחלש
 יתוא ןירוק לארשיש יד אלו לארשי לע יזגור הלשמו הבושת ושעיו םה הבושת
 ןיאש םוקמל חרבא רקשה איבנ יתוא ןירוק םילילא ידבוע ףא אלא רקשה איבנ
 הקינמ השא שקבו הקינמ איהשכ ותשא התמש םדו רשב ךלמל לשמ ,םש ודובכ
 המ ,בערב דבאי אלש ידכ ונב תא קינהל ותקינמל ארק השע המ ,ונב תא קינהל
 תרגא חלש ךכ ךלמה הארש ןויכ ,החרבו ונב תא החינה ךלמ לש ותקינמ התשע
 ,םיברקעו םישחנ וב שיש םוקמל הדירוהלו ןיורסאה תיבב השבחלו השפתל
 ךלמה ימחר ולגלגתנ ,ךלמל תקעוצו הכוב התיהו ראבה יפ לע ךלמה דמע םימיל
 ה"בקה ןמ חרבש ןויכ הנוי ךכ .הריזחהלו התולעהל ךלממה דיקפהו הילע
  ,ואיצוהו ה"בקה ינפל קעצש דע גדה יעמב םיב וריגסה

 
 
 ׳א:׳א הבר הכיא
 רַמָא הֶׁשמ .הָיְמְרִיְו ,הָיְעַׁשְי ,הֶׁשמ ,הָכיֵא ןֹוׁשָלְּב ּואְּבַנְתִנ הָׁשלְׁש ,הָבְׁשָי הָכיֵא )א(
 הָתְיָה הָכיֵא :)אכ ,א היעשי( רַמָא הָיְעַׁשְי .'וגו יִּדַבְל אָֹּׂשֶא הָכיֵא :)בי ,א םירבד(
 ּהָל ּויָהֶׁש הָנֹורְטַמְל לָׁשָמ יִוֵל יִּבַר רַמָא ,דָדָב הָבְׁשָי הָכיֵא :רַמָא הָיְמְרִי .הָנֹוזְל



 דָחֶאְו ,ּהָתּוזֲחַפְּב ּהָתֹוא הָאָר דָחֶאְו ,ּהָתָוְלַׁשְּב ּהָתֹוא הָאָר דָחֶא ,ןיִניִבְׁשֹוׁש הָׁשלְׁש
 הָכיֵא :רַמָאְו םָתָוְלַׁשְו םָדֹובְכִּב לֵאָרְׂשִי תֶא הָאָר הֶׁשמ ,Bָּכ .ּהָלּוּוִנְּב ּהָתֹוא הָאָר
 .הָנֹוזְל הָתְיָה הָכיֵא :רַמָאְו ,םָתּוזֲחַפְּב םָתֹוא הָאָר הָיְעַׁשְי .םֶכֲחְרָט יִּדַבְל אָֹּׂשֶא
  .הָבְׁשָי הָכיֵא :רַמָאְו ,םָלּוּוִנְּב םָתֹוא הָאָר הָיְמְרִי

 
 
 ׳ג:׳א הבר הכיא
 איִהְו ,ןיִּדַה תַּדִמ רַחַא ּוׁשְלָּפ ֹאל םֵה אָנֲהַּכ רַּב אָּבַא יִּבַר רַמָא ,הָנָמְלַאְּכ הָתְיָה )ג(
 יִהְיַו :)א ,אי רבדמב( רַמֱאֶּנֶׁש ,ןיִּדַה תַּדִמ רַחַא ּוׁשְלָּפ ֹאל םֵה .םֶהיֵרֲחַא הָׁשְלָּפ ֹאל
 יֵרָׂש ּויָה :)י ,ה עשוה( .םיִנְנֹאְתִמְּכ אָּלֶא ,ןאָּכ ביִתְּכ ןיֵא םיִנְנֹאְתִמ ,םיִנְנֹאְתִמְּכ םָעָה
 הָרָפְּכ יִּכ :)זט ,ד עשוה( .יֵגיִּסַמְּכ אָּלֶא ,ןאָּכ ביִתְּכ ןיֵא יֵגיִּסַמ ,לּובְּג יֵגיִּסַמְּכ הָדּוהְי
 ,םֶהיֵרֲחַא הָׁשְלָּפ ֹאל ןיִּדַה תַּדִמּו ,הָרֵרֹס הָרָפְּכ אָּלֶא ,ןאָּכ ביִתְּכ ןיֵא הָרָּפ יִּכ ,הָרֵרֹס
 הָלֲעַּב Bַלָהֶׁש הָּׁשִאְּכ ,הָנָמְלַאְּכ אָּלֶא ,ןאָּכ ביִתְּכ ןיֵא הָנָמְלַא הָתְיָה ,הָנָמְלַאְּכ הָתְיָה
 ביִתְּכ ןיֵא בֵיֹוא ,בֵיֹואְּכ ֹוּתְׁשַק Bַרָּד :)ד ,ב הכיא( .ָהיֶלֵא רֹזֲחַל ֹוּתְעַדְו םָּיַה תַניִדְמִל
 ,רֵחַא רָבָּד .בֵיֹואְּכ אָּלֶא ,ןאָּכ ביִתְּכ ןיֵא בֵיֹוא ,בֵיֹואְּכ 'ה הָיָה .בֵיֹואְּכ אָּלֶא ,ןאָּכ
 הָנָמְלַאְל רַמָא אָבְּקּוע רַּב אָמָח יִּבַר ,ןָנָּבַרְו אָבְקּוע רַּב אָמָח יִּבַר ,הָנָמְלַאְּכ הָתְיָה
 סַעָּכֶׁש Bֶלֶמְל ןיִרְמָא ןָנָּבַרְו .ּהָתָּבֻתְּכ תַעַבֹוּת הָתְיָה ֹאלְו ָהיֶתֹונֹוזְמ תַעַבֹוּת הָתְיָהֶׁש
 אֵׂשָּנִל תֶׁשֶּקַבְמ הָתְיָהֶׁש ןַמְז לָכְו ,ּהָּנֶּמִמ ֹופָטֲחַו דַמָעְו ּהָּטִּג ּהָל בַתָכְו הָנֹורְטַמ לַע
 ּהָל רֵמֹוא הָיָה ָהיֶתֹונֹוזְמ תַעַבֹוּת הָתְיָהֶׁש ןַמְז לָכְו ,Bֵּטִּג ןָכיֵה ּהָל רֵמֹוא הָיָה רֵחַאְל
 הָיָה םיִבָכֹוּכ תַדֹובֲע דֹבֲעַל םיִׁשְּקַבְמ לֵאָרְׂשִּיֶׁש ןַמְז לָּכ Bָּכ ,Bיִּתְׁשַרֵּג רָבְכ ֹאלְו
 ןַמְז לָכְו ,םֶכְּמִא תּותיִרְּכ רֶפֵס הֶז יֵא :)א ,נ היעשי( אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה םֶהָל רֵמֹוא
 רָבְּכ אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַה םֶהָל רֵמֹוא ,הָּלִחְּתַבְּכ םיִּסִנ םֶהָל תֹוׂשֲעַל םיִׁשְּקַבְּמֶׁש
 ָהיֶתֻתיִרְּכ רֶפֵס תֶא ןֵּתֶאָו ָהיִּתְחַּלִׁש :)ח ,ג הימרי( ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,םֶכְתֶא יִּתְׁשַרֵּג
 ,הָנָמְלַא רֵמֹוא אָביִקֲע יִּבַר ,ןָנָּבַרְו אָביִקֲע יִּבַר ,הָנָמְלַאְּכ הָתְיָה ,רֵחַא רָבָּד .ָהיֶלֵא
 .ןיִמָיְנִבּו הָדּוהְי טֶבֵּׁשִמ ֹאלְו םיִטָבְּׁשַה תֶרֶׂשֲעֵמ הָנָמְלַא אָּלֶא ,הָנָמְלַאְּכ רֵמֹוא הָּתַאְו
 ,אנ הימרי( רַמֱאֶּנֶׁש ,אּוה Bּורָּב ׁשֹודָּקַהֵמ ֹאלְו ,ּוּלֵאֵמּו ּוּלֵאֵמ הָנָמְלַא ןיִרְמָא ןָנָּבַרְו
 .ויָהSֱאֵמ הָדּוהיִו לֵאָרְׂשִי ןָמְלַא ֹאל יִּכ :)ה
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