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                ה"עב
 הנוי רפסב הבושתה ןויער

1. 
 'ג קרפ 'א קרפ 

 םּוק )ב( :רֹמאֵל יַּתִמֲא ןֶב הָנֹוי לֶא 'ה רַבְּד יִהְיַו )א( החיתפ
 הָתְלָע יִּכ ָהיֶלָע אָרְקּו הָלֹודְּגַה ריִעָה הֵוְניִנ לֶא Eֵל
 :יָנָפְל םָתָעָר

 Eֵל םּוק )ב( :רֹמאֵל תיִנֵׁש הָנֹוי לֶא 'ה רַבְד יִהְיַו )א(
 הָאיִרְּקַה תֶא ָהיֶלֵא אָרְקּו הָלֹודְּגַה ריִעָה הֵוְניִנ לֶא
 :Mיֶלֵא רֵבֹּד יִכֹנָא רֶׁשֲא

 םייוג
 הנכסב

 לֹודָּג רַעַס יִהְיַו םָּיַה לֶא הָלֹודְּג ַחּור ליִטֵה 'הַו )ד(
 :רֵבָּׁשִהְל הָבְּׁשִח הָּיִנֳאָהְו םָּיַּב

 אָרְקִּיַו דָחֶא םֹוי Eַלֲהַמ ריִעָב אֹובָל הָנֹוי לֶחָּיַו )ד(
 :תֶכָּפְהֶנ הֵוְניִנְו םֹוי םיִעָּבְרַא דֹוע רַמאֹּיַו

 תבוגת
 םייוגה

 ּולִטָּיַו ויָהZֱא לֶא ׁשיִא ּוקֲעְזִּיַו םיִחָּלַּמַה ּואְריִּיַו )ה(
 ...םֶהיֵלֲעֵמ לֵקָהְל םָּיַה לֶא הָּיִנֳאָּב רֶׁשֲא םיִלֵּכַה תֶא
 הָדְבאֹנ אָנ לַא 'ה הָּנָא ּורְמאֹּיַו 'ה לֶא ּואְרְקִּיַו )די(
 יִּכ איִקָנ םָּד ּוניֵלָע ןֵּתִּת לַאְו הֶּזַה ׁשיִאָה ׁשֶפֶנְּב
 :ָתיִׂשָע ָּתְצַפָח רֶׁשֲאַּכ 'ה הָּתַא

 םֹוצ ּואְרְקִּיַו םיִהZאֵּב הֵוְניִנ יֵׁשְנַא ּוניִמֲאַּיַו )ה(
 רָבָּדַה עַּגִּיַו )ו( :םָּנַטְק דַעְו םָלֹודְּגִמ םיִּקַׂש ּוׁשְּבְלִּיַו
 ויָלָעֵמ ֹוּתְרַּדַא רֵבֲעַּיַו ֹואְסִּכִמ םָקָּיַו הֵוְניִנ Eֶלֶמ לֶא
 רֶמאֹּיַו קֵעְזַּיַו )ז( :רֶפֵאָה לַע בֶׁשֵּיַו קַׂש סַכְיַו
 ...הֵוְניִנְּב

 תבוגת
 גיהנמ
 םייוגה

 םָּדְרִנ Mְּל הַמ ֹול רֶמאֹּיַו לֵבֹחַה בַר ויָלֵא בַרְקִּיַו )ו(
 ּונָל םיִהZֱאָה תֵּׁשַעְתִי יַלּוא MיֶהZֱא לֶא אָרְק םּוק
 :דֵבאֹנ אZְו

 רֵבֲעַּיַו ֹואְסִּכִמ םָקָּיַו הֵוְניִנ Eֶלֶמ לֶא רָבָּדַה עַּגִּיַו )ו(
 קֵעְזַּיַו )ז( :רֶפֵאָה לַע בֶׁשֵּיַו קַׂש סַכְיַו ויָלָעֵמ ֹוּתְרַּדַא
 ּואְרְקִיְו ...רֹמאֵל ויָלֹדְגּו Eֶלֶּמַה םַעַּטִמ הֵוְניִנְּב רֶמאֹּיַו
 ןִמּו הָעָרָה ֹוּכְרַּדִמ ׁשיִא ּובֻׁשָיְו הָקְזָחְּב םיִהZֱא לֶא
 םַחִנְו בּוׁשָי ַעֵדֹוי יִמ )ט( :םֶהיֵּפַכְּב רֶׁשֲא סָמָחֶה
 :דֵבאֹנ אZְו ֹוּפַא ןֹורֲחֵמ בָׁשְו םיִהZֱאָה

 תלצה
 םייוגה

 םָּיַה דֹמֲעַּיַו םָּיַה לֶא ּוהֻלִטְיַו הָנֹוי תֶא ּואְׂשִּיַו )וט(
 :ֹוּפְעַּזִמ

 םָּכְרַּדִמ ּובָׁש יִּכ םֶהיֵׂשֲעַמ תֶא םיִהZֱאָה אְרַּיַו )י(
 תֹוׂשֲעַל רֶּבִּד רֶׁשֲא הָעָרָה לַע םיִהZֱאָה םֶחָּנִּיַו הָעָרָה
 :הָׂשָע אZְו םֶהָל

 

  :רשיו בוט ]ז[ ה"ד הבוש - דכ אקסיפ )םיובלדנמ( אנהכ ברד אתקיספ .2
 והמ אטוחה האובנל ולאש .)אכ :גי ילשמ( 'הער ףדרת םיאטחו' םהל הרמא ,ושנוע והמ אטוחה המכחל ולאש
 םהל הרמא ,ושנוע המ אטוח הרותל ולאש .)ד :חי לאקזחי( 'תומת איה תאטוחה שפנה' םהל הרמא ,ושנוע
 .ול רפכתיו הבושת השעי םהל 'א ,ושנוע והמ אטוחה ה"בקהל ולאש .'ול רפכתיו םשא איבי'

  :ט קוספ ב קרפ הנוי ק"דר .3
 וטלמנש רחאש יתעדי אוש ילבה ירמשמ םהו םילילא םידבוע ויהש הניפסה ישנא - אוש ילבה םירמשמ )ט(

 םהיהלא תדובעל ובושיו ורדנש המ ומייקי אל םירדנ ורדנו וילא וקעזו 'ה תא וארייש םדסח ובזעי הרצה ןמ
  :ךל החבזא הדות לוקב יכ ןכ אל ינא לבא
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4. 
 )א"למ( והילא הנוי 

 תחלצה
 המישמה

 אְרַּיַו )י( ...םיִהZאֵּב הֵוְניִנ יֵׁשְנַא ּוניִמֲאַּיַו )ה ,'ג(
 הָעָרָה םָּכְרַּדִמ ּובָׁש יִּכ םֶהיֵׂשֲעַמ תֶא םיִהZֱאָה
 םֶהָל תֹוׂשֲעַל רֶּבִּד רֶׁשֲא הָעָרָה לַע םיִהZֱאָה םֶחָּנִּיַו
 :הָׂשָע אZְו

 ּורְמאֹּיַו םֶהיֵנְּפ לַע ּולְּפִּיַו םָעָה לָּכ אְרַּיַו )טל ,ח"י(
 יִהְיַו )המ( ...םיִהZֱאָה אּוה 'ה םיִהZֱאָה אּוה 'ה
 ַחּורְו םיִבָע ּורְּדַקְתִה םִיַמָּׁשַהְו הֹּכ דַעְו הֹּכ דַע
  ...לֹודָּג םֶׁשֶּג יִהְיַו

 לוכסתה
 תליאשו
 תוומה

 )ב( :ֹול רַחִּיַו הָלֹודְג הָעָר הָנֹוי לֶא עַרֵּיַו )א(
 תֶא אָנ חַק 'ה הָּתַעְו )ג( ...רַמאֹּיַו 'ה לֶא לֵּלַּפְתִּיַו
 ַחֹרְזִּכ יִהְיַו )ח( ...יָּיַחֵמ יִתֹומ בֹוט יִּכ יִּנֶּמִמ יִׁשְפַנ
 Eַּתַו תיִׁשיִרֲח םיִדָק ַחּור םיִהZֱא ןַמְיַו ׁשֶמֶּׁשַה
 ֹוׁשְפַנ תֶא לַאְׁשִּיַו ףָּלַעְתִּיַו הָנֹוי ׁשאֹר לַע ׁשֶמֶּׁשַה
 :יָּיַחֵמ יִתֹומ בֹוט רֶמאֹּיַו תּומָל

 בַר רֶמאֹּיַו תּומָל ֹוׁשְפַנ תֶא לַאְׁשִּיַו... )ד ,ט"י(
 :יָתֹבֲאֵמ יִכֹנָא בֹוט אZ יִּכ יִׁשְפַנ חַק 'ה הָּתַע

 הָנֹויְל לַעֵמ לַעַּיַו ןֹויָקיִק םיִהZֱא 'ה ןַמְיַו )ו ',ד( ץעה תחת
 ֹותָעָרֵמ ֹול ליִּצַהְל ֹוׁשאֹר לַע לֵצ תֹויְהִל

 תַחַּת בֶׁשֵּיַו אֹבָּיַו םֹוי Eֶרֶּד רָּבְדִּמַּב Eַלָה אּוהְו )ד(
 ...דָחֶא תחא םֶתֹר

 יִרָבְד הֶז אֹולֲה 'ה הָּנָא רַמאֹּיַו 'ה לֶא לֵּלַּפְתִּיַו )ב( הנעטה
 ַחֹרְבִל יִּתְמַּדִק ןֵּכ לַע יִתָמְדַא לַע יִתֹויֱה דַע
 Eֶרֶא םּוחַרְו ןּוּנַח לֵא הָּתַא יִּכ יִּתְעַדָי יִּכ הָׁשיִׁשְרַּת
 :הָעָרָה לַע םָחִנְו דֶסֶח בַרְו םִיַּפַא

 ּובְזָע יִּכ תֹואָבְצ יֵהZֱא 'הַל יִתאֵּנִק אֹּנַק רֶמאֹּיַו )י(
 תֶאְו ּוסָרָה Mיֶתֹחְּבְזִמ תֶא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב Mְתיִרְב
 תֶא ּוׁשְקַבְיַו יִּדַבְל יִנֲא רֵתָּוִאָו בֶרָחֶב ּוגְרָה Mיֶאיִבְנ
 :ּהָּתְחַקְל יִׁשְפַנ

 אZ רֶׁשֲא ןֹויָקיִּקַה לַע ָּתְסַח הָּתַא 'ה רֶמאֹּיַו )י( הבושתה
 הָלְיַל ןִבּו הָיָה הָלְיַל ןִּבֶׁש ֹוּתְלַּדִג אZְו ֹוּב ָּתְלַמָע
 הָלֹודְּגַה ריִעָה הֵוְניִנ לַע סּוחָא אZ יִנֲאַו )אי( :דָבָא
 רֶׁשֲא םָדָא ֹוּבִר הֵרְׂשֶע םיֵּתְׁשִמ הֵּבְרַה ּהָּב ׁשֶי רֶׁשֲא
Zהָּבַר הָמֵהְבּו ֹולאֹמְׂשִל ֹוניִמְי ןיֵּב עַדָי א: 

 הָרַּבְדִמ Mְּכְרַדְל בּוׁש Eֵל ויָלֵא 'ה רֶמאֹּיַו )וט(
 :םָרֲא לַע Eֶלֶמְל לֵאָזֲח תֶא ָּתְחַׁשָמּו ָתאָבּו קֶׂשָּמַד
 לַע Eֶלֶמְל חַׁשְמִּת יִׁשְמִנ ןֶב אּוהֵי תֵאְו )זט(
 הָלֹוחְמ לֵבָאֵמ טָפָׁש ןֶּב עָׁשיִלֱא תֶאְו לֵאָרְׂשִי

 בֶרֶחֵמ טָלְמִּנַה הָיָהְו )זי( :Mיֶּתְחַּת איִבָנְל חַׁשְמִּת
 תיִמָי אּוהֵי בֶרֶחֵמ טָלְמִּנַהְו אּוהֵי תיִמָי לֵאָזֲח
 םיִפָלֲא תַעְבִׁש לֵאָרְׂשִיְב יִּתְרַאְׁשִהְו )חי( :עָׁשיִלֱא
 רֶׁשֲא הֶּפַה לָכְו לַעַּבַל ּועְרָכ אZ רֶׁשֲא םִיַּכְרִּבַה לָּכ
Zֹול קַׁשָנ א: 

 תופסונ תולבקה

 הניש
 המכשהו

 בַּכְׁשִּיַו הָניִפְּסַה יֵתְּכְרַי לֶא דַרָי הָנֹויְו... )ה ,'א(
 Mְּל הַמ ֹול רֶמֹאּיַו לֵבֹחַה בַר ויָלֵא בַרְקִּיַו )ו( :םַדָרֵּיַו
 MיֶהZֱא לֶא אָרְק םּוק םָּדְרִנ

 הֶז הֵּנִהְו דָחֶא םֶתֹר תַחַּת ןַׁשיִּיַו בַּכְׁשִּיַו )ה(
 :לֹוכֱא םּוק ֹול רֶמֹאּיַו ֹוּב ַעֵגֹנ Eָאְלַמ

 םיעברא
 םוי

 הֵוְניִנְו םֹוי םיִעָּבְרַא דֹוע רַמאֹּיַו אָרְקִּיַו )ד ,'ג(
 תֶכָּפְהֶנ

 םֹוי םיִעָּבְרַא איִהַה הָליִכֲאָה ַחֹכְּב Eֶלֵּיַו )ח(
 הָלְיַל םיִעָּבְרַאְו

 :ב הכלה ב קרפ הבושת תוכלה ם"במר .5
 בוזעי רמאנש דוע והשעי אלש ובלב רומגיו ותבשחממ וריסיו ואטח אטוחה בוזעיש אוה הבושתה איה המו
 הזל בושי אלש תומולעת עדוי וילע דיעיו ,יתמחנ יבוש ירחא יכ רמאנש רבעש לע םחנתי ןכו ,'וגו וכרד עשר
 .'וגו ונידי השעמל וניהלא דוע רמאנ אלו רמאנש םלועל אטחה

  :ב הכלה ב קרפ הבושת תוכלה הנשמ םחל .6
 ?ןימאי אל וישודקב ןה ורמא ירהו ודיב הריחבה הראשנ אל יכו ךכ וילע דיעי ה"בקה ךיא ת"או


