
ֵתֹוֲבאיֵהֹל-אֵו ּוניֵֽהֹל-ֱאיי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחֲַֽנא םיִדֹומ ֵּיַח רּוצ דֶָעו םָלֹוְעל ּוניֽ  ןֵָגמ ּוניֽ
 םיִרּוְסּמַה ּוניֵַּֽיח ַלעָךֶֽתָּלִהְּת ֵרּפְַסנּו ָךְּל הֶדֹונ .רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנְֵעׁשִי
ֵתֹומְׁשִנ־לַעְוָךֶֽדָיְּב ֶּסִנ־לַעְוְָךל תֹודּוְקּפַה ּוניֽ  ָךיֶֽתֹובֹוְטו ָךיֶֽתֹואְ֒לְפִנ־לַעְוּוֽנָּמִעםֹוי־לָכְֶּ֒בׁשָךיֽ
ֶמֲחַר ּוָלכ־אֹל ִיּכ בֹוּטַה,םִיָֽרֳהָצְו רֶֽקֹבָו בֶֽרֶע,ֵתע־לָכְֶּ֒בׁש ַת־אֹל יִּכ םֵחְַרמַהְו ָךיֽ  יִּכ ,ָךיֶֽדֲָסח ּוּמֽ
:ְךָל ּוניִּוִק םָלֹוֵעמ

:דֶָעו םָלֹוְעל דיִמָּת ּוֽנֵּכְלַמ ָךְמִׁש אֵׂשְַנִתיְו םַמֹוְרִתיְו ְךַָרּבְִתיםָּלֻּכ־לַעְו

 ל-ֵָאה בֹוט ִיּכ םָלֹוְעל ֶתמְֱאּב לֹודַָּגה ְָךמִׁש־ֶתא ּוכְָרבְיו ּולְ֒לַהיִו הָלֶּֽס ָךּוֽדֹוי םיִּיַחַה לֹכְו
ֶס ּוֽנֵתְָרזְֶעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי :תֹודֹוהְל הֶאָנ ָךְלּו ָךְמִׁש בֹוּטַה יי הָּתַא ְךּורָּב :בֹוּטַה לֵאָה הָלֽ



ֵתֹוֲבאיֵהֹל-אֵו ּוניֵֽהֹל-ֱא יי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחֲַֽנאםיִדֹומ ֵּיַח רּוצ דֶָעו םָלֹוְעל ּוניֽ  ןֵָגמ ּוניֽ
 לַעְו ָךֶֽדָיְּב םיִרּו֒סְּמַה ּוניֵַּֽיח־ַלעָךֶֽתָּלִהְּת רֵּפְַסנּו ָךְּל הֶדֹוֽנ.רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנְֵעׁשִי
ֵתֹומְׁשִנ ִֶּסנ ַלְעו ְךָל תֹודּו֒קְּפַה ּוניֽ  ֵתע לָכְֶּ֒בׁש ָךיֶֽתֹובֹוטְו ָךיֶֽתֹואְְ֒לפִנ ַלְעו ּוֽנָּמִע םֹוי ָלְכֶּבׁש ָךיֽ
ּוניִּֽוִק םָלֹוֵעמ ָךיֶֽדֲָסח ּוּמַֽת אֹל יִּכ םֵחַ֒רְמַהְו ָךיֶֽמֲחַר ּולָכ אֹל יִּכ בֹוּטַה םִיָֽרֳהָצְו רֶֹקֽבָו בֶֽרֶע
57 :ְךָל

 9:דֶָעו םָלֹוְעל דיִמָּת ּוֽנֵּכְלַמ ָךְמִׁש םַמֹוְרִתיְו ְךַָרּבְִתיםָּלֻּכ־לַעְו

ֶס ּוֽנֵתְָרזְֶעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי ל-ֵאָה ֶתמֱאֶּב ְָךמִׁש־ֶתא ּולְ֒לַהיִו הָלֶּֽס ָךּוֽדֹויםיִּיַחַה לֹכְו  הַָּתא ְךּוָרּב :הָלֽ
 20:תֹודֹוהְל הֶָאנ ָךְלּו ָךְמִׁש בֹוּטַה יי
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ֵהֹל-ֱאיי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחַֽנֲא םיִדֹומ רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנֵעְׁשִי ןֵגָמ ּוניֵּֽיַח רּוצ דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹובֲאיֵהֹל-אֵו ּוניֽ

ֶָתִּלהְּת ֵרּפְַסנּו ְָךּל הֶדֹונ ָךֽ
ֵּיַח לַע ָךֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֽ
ֵתֹומְׁשִנ־לְַעו ְָךל תֹודּוְקַּפה ּוניֽ
ִֶּסנ־לְַעו ּוֽנָּמִעםֹוי־לָכְֶּ֒בׁשָךיֽ
ְלְפִנ־לְַעו ֶתֹובֹוטְו ָךיֶֽתֹוא֒ ,ֵתע־לָכְֶּ֒בׁש ָךיֽ
,םִיֳָֽרהְָצו רֶֽקָֹבו בֶֽרֶע
ֶמֲחַר ּולָכ־אֹל יִּכ בֹוּטַה ַת־אֹל יִּכ םֵחַרְמַהְו ָךיֽ :ְָךל ּוניִּוִק םָלֹוֵעמ יִּכ ,ָךיֶֽדֲָסח ּוּמֽ

:דֶָעו םָלֹוְעל דִימָּת ּוֽנֵּכְלַמ ָךְמִׁש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו ְךַרָּבְתִיםָּלֻּכ־לְַעו

ֶּס ָךּוֽדֹוי םיִַּיחַה לֹכְו ְלַהיִו הָלֽ ֶס ּוֽנֵתְָרֶזְעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי ל-ֵָאה בֹוט ִיּכ םָלֹוְעל ֶתמְֱאּב לֹוָדַּגה ָךְמִׁש־ֶתא ּוכְָרביְו ּול֒  :בֹוּטַה לֵאָה הָלֽ
:תֹודֹוהְל הֶאָנ ָךְלּו ָךְמִׁש בֹוּטַה יי הָּתַא ְךּורָּב



ֵהֹל-ֱאיי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחַֽנֲא םיִדֹומ רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנֵעְׁשִי ןֵגָמ ּוניֵּֽיַח רּוצ דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹובֲאיֵהֹל-אֵו ּוניֽ

ֶָתִּלהְּת ֵרּפְַסנּו ְָךּל הֶדֹונ ָךֽ
ֵּיַח לַע ָךֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֽ
ֵתֹומְׁשִנ־לְַעו ְָךל תֹודּוְקַּפה ּוניֽ
ִֶּסנ־לְַעו ּוֽנָּמִעםֹוי־לָכְֶּ֒בׁשָךיֽ
ְלְפִנ־לְַעו ֶתֹובֹוטְו ָךיֶֽתֹוא֒ ,ֵתע־לָכְֶּ֒בׁש ָךיֽ
,םִיֳָֽרהְָצו רֶֽקָֹבו בֶֽרֶע
ֶמֲחַר ּולָכ־אֹל יִּכ בֹוּטַה ַת־אֹל יִּכ םֵחַרְמַהְו ָךיֽ :ְָךל ּוניִּוִק םָלֹוֵעמ יִּכ ,ָךיֶֽדֲָסח ּוּמֽ

:דֶָעו םָלֹוְעל דִימָּת ּוֽנֵּכְלַמ ָךְמִׁש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו ְךַרָּבְתִיםָּלֻּכ־לְַעו

ֶּס ָךּוֽדֹוי םיִַּיחַה לֹכְו ְלַהיִו הָלֽ ֶס ּוֽנֵתְָרֶזְעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי ל-ֵָאה בֹוט ִיּכ םָלֹוְעל ֶתמְֱאּב לֹוָדַּגה ָךְמִׁש־ֶתא ּוכְָרביְו ּול֒  :בֹוּטַה לֵאָה הָלֽ
:תֹודֹוהְל הֶאָנ ָךְלּו ָךְמִׁש בֹוּטַה יי הָּתַא ְךּורָּב



ֵהֹל-ֱאיי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחַֽנֲא םיִדֹומ רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנֵעְׁשִי ןֵגָמ ּוניֵּֽיַח רּוצ דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹובֲאיֵהֹל-אֵו ּוניֽ

ֶָתִּלהְּת ֵרּפְַסנּו ְָךּל הֶדֹונ ָךֽ
ֵּיַח לַע ָךֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֽ
ֵתֹומְׁשִנ־לְַעו ְָךל תֹודּוְקַּפה ּוניֽ
ִֶּסנ־לְַעו ּוֽנָּמִעםֹוי־לָכְֶּ֒בׁשָךיֽ
ְלְפִנ־לְַעו ֶתֹובֹוטְו ָךיֶֽתֹוא֒ ,ֵתע־לָכְֶּ֒בׁש ָךיֽ
,םִיֳָֽרהְָצו רֶֽקָֹבו בֶֽרֶע
ֶמֲחַר ּולָכ־אֹל יִּכ בֹוּטַה ַת־אֹל יִּכ םֵחְַרמַהְו ָךיֽ :ְָךל ּוניִּוִק םָלֹוֵעמ יִּכ ,ָךיֶֽדֲָסח ּוּמֽ

:דֶָעו םָלֹוְעל דִימָּת ּוֽנֵּכְלַמ ָךְמִׁש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו ְךַרָּבְתִיםָּלֻּכ־לְַעו

ֶּס ָךּוֽדֹוי םיִַּיחַה לֹכְו ְלַהיִו הָלֽ ֶס ּוֽנֵתְָרֶזְעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי ל-ֵָאה בֹוט ִיּכ םָלֹוְעל ֶתמְֱאּב לֹוָדַּגה ָךְמִׁש־ֶתא ּוכְָרביְו ּול֒  :בֹוּטַה לֵאָה הָלֽ
:תֹודֹוהְל הֶאָנ ָךְלּו ָךְמִׁש בֹוּטַה יי הָּתַא ְךּורָּב



ֵהֹל-ֱאיי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחַֽנֲא םיִדֹומ רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנֵעְׁשִי ןֵגָמ ּוניֵּֽיַח רּוצ דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹובֲאיֵהֹל-אֵו ּוניֽ

ֶָתִּלהְּת ֵרּפְַסנּו ְָךּל הֶדֹונ ָךֽ
ֵּיַח לַע ָךֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֽ
ֵתֹומְׁשִנ־לְַעו ְָךל תֹודּוְקַּפה ּוניֽ
ִֶּסנ־לְַעו ּוֽנָּמִעםֹוי־לָכְֶּ֒בׁשָךיֽ
ְלְפִנ־לְַעו ֶתֹובֹוטְוָךיֶֽתֹוא֒ ְֶּ֒בׁשָךיֽ ,תֵע־לָ
,םִיֳָֽרהְָצו רֶֽקָֹבו בֶֽרֶע
ַת־אֹל יִּכ םֵחַרְמַהְו ָךיֶֽמֲחַר ּולָכ־אֹל יִּכבֹוּטַה :ְךָלּוניִּוִק םָלֹוֵעמ יִּכ ,ָךיֶֽדֲָסח ּוּמֽ

:דֶָעו םָלֹוְעל דִימָּת ּוֽנֵּכְלַמ ָךְמִׁש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו ְךַרָּבְתִיםָּלֻּכ־לְַעו

ֶּס ָךּוֽדֹוי םיִַּיחַה לֹכְו ְלַהיִו הָלֽ ֶס ּוֽנֵתְָרֶזְעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי לֵ-אָהבֹוט ִיּכ םָלֹוְעל ֶתמְֱאּב לֹוָדַּגה ָךְמִׁש־ֶתא ּוכְָרביְו ּול֒  :בֹוּטַה לֵאָה הָלֽ
:תֹודֹוהְל הֶָאנ ְָךלּו ְָךמִׁשבֹוּטַה יי הָּתַא ְךּורָּב



ֵהֹל-ֱאיי אּוה ָהַּתָאׁש ְָךל ּוְנחַֽנֲא םיִדֹומ רֹודָו רֹודְל אּוה הַָּתא ּוֽנֵעְׁשִי ןֵגָמ ּוניֵּֽיַח רּוצ דֶעָו םָלֹועְל ּוניֵֽתֹובֲאיֵהֹל-אֵו ּוניֽ

ֶָתִּלהְּת ֵרּפְַסנּו ְָךּל הֶדֹונ ָךֽ
ֵּיַח לַע ָךֶֽדָיְּב םיִרּוסְּמַה ּוניֽ
ֵתֹומְׁשִנ־לְַעו ְָךל תֹודּוְקַּפה ּוניֽ
ִֶּסנ־לְַעו ּוֽנָּמִעםֹוי־לָכְֶּ֒בׁשָךיֽ
ְלְפִנ־לְַעו ֶתֹובֹוטְו ָךיֶֽתֹוא֒ ,ֵתע־לָכְֶּ֒בׁש ָךיֽ
,םִיֳָֽרהְָצו רֶֽקָֹבו בֶֽרֶע
ֶמֲחַר ּולָכ־אֹל יִּכ בֹוּטַה ַת־אֹל יִּכ םֵחַרְמַהְו ָךיֽ :ְָךל ּוניִּוִק םָלֹוֵעמ יִּכ ,ָךיֶֽדֲָסח ּוּמֽ

:דֶָעו םָלֹוְעל דִימָּתּוֽנְֵּכַלמ ְָךמִׁש אֵׂשַנְתִיְו םַמֹורְתִיְו ְךַרָּבְתִיםָּלֻּכ־לְַעו

ֶּס ָךּוֽדֹוי םיִַּיחַה לֹכְו ְלַהיִו הָלֽ ֶס ּוֽנֵתְָרֶזְעו ּוֽנֵָתעּוׁשְי ל-ֵאָה בֹוט יִּכ םָלֹועְל תֶמֱאְּב לֹוָדַּגה ָךְמִׁש־ֶתא ּוכְָרביְו ּול֒  :בֹוּטַה לֵאָה הָלֽ
:תֹודֹוהְל הֶָאנ ְָךלּו ָךְמִׁש בֹוּטַה יי הָּתַא ְךּורָּב



זי השרפ תישארב תשרפ )קבלא-רודואית( הבר תישארב

 םדא השענ םהל רמא תרשה יכאלמב ךלמינ ןושארה םדא תאתוארבל אוה ךורב שודקה אבש העשב אחא 'ר רמא

 איבה אוה ךורב שודקה השע המ ,םכלשמ הבורמ ותמכח ןהל רמא ,וביט המ הז םדא ול ורמא ,)וכ א תישארב(

 ,ןיעדוי ויה אלו ,ומש המ הזו ,ןיעדוי ויה אלו ,ומש המ הז ןהל רמא ,תופועו היחו המהב םהינפל

 ארקיוד"הה ,סוס ,ומש המ הזו ,רומח ,ומש המ הזו ,למג ,ומש המ הזו ,רוש ,ומש המ הז ול רמא םדא ינפל םריבעה

 ,'וגו המהבה לכל תומש םדאה

,המדאה ןמ יתארבנש םדאתוארקיהל האנ ינא ול רמא ,ךמש המ תאו ול רמא

,ךיתוירב לכל ןודא אוה תאו ,י"יתוארקיהל האנ ךל ול רמא ,ימש המ ינאו

ןושארה םדא יל ארקש ימש אוה )חבמ היעשי( ימש אוהי"י ינאאייח 'ר רמא

)תורוקמ( הלבקהו בתכה

 לוקשל לכויש )ז"פב ש"מכ( הריחב לעב ל"ר היח שפנ אוהש םדאה רמולכ םדאל ראות אוה היח שפנ יכ רשפאו

 יפכ לבא דבל ןושלה תמכסה יפל תומשה תאירק ולצא היהת אל הזבו ,וזמ וז תונוש תועד ןיב ולכש ינזאמב

 םדא אורבל 'ה אבש העשבר"בב ש"מכ האלפנ המכח הכירצ הזלו ,ושפנ תנוכתלו ותרוצל תדחוימה הלועפה

 ומש המ הז ל"או םדאה ינפל ןריבעה ןיעדוי ויה אלו ומש המ םהל רמא תויחו תומהבו תופוע םהינפל איבה ןושארה

'וכו למג הזו סוס הז רומח הזו רוש הז רמאו



כ השרפ תישארב תשרפ )אנליו( הבר תישארב

 ,איוחכותצעימו ותויחל ול הנתינ ,הוח ותשא םש םדאה ארקיו ]כ ,ג[ אי

 ,הדבא תורוד המכ ןושארה םדא הלהויח הוח א"ד

 ,יח לכ םאהתיה איה יכ ,םדאדאיוח תאוךיווחאיוח רמא אחא יברו

 ,ומע תדרוי הניא ינעה ,ומע הלוע רישעה ינת ,יח לכ םע רמא רזעלא ןבש"ר

 םייחה לכ לש ןמא יח לכ םא רמא ןומיס יבר



א קרפ תישארב הלבקהו בתכה

 םויו םוי לכב רמא ןכו )טזיאגיטיגללא רע לייוו( תואיצמה לא רדעה תא איצוהל השע הלודגה ובוט דצמ 'יפ .בוט יכ

 הריציב םימדקומה יכ דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא 'א אריו האירבה תללכ לע ןכו ,בוט יכםיהלא אריו ב"ממ

 תבסל הלועמה אוהש םדאה ךרוצל לכהו ,םהירחא םיארבנה ךרוצ יפל קר תואיצמה תוגרדמב םתלעמ תניחבב םניא

 םיחמצ ילב םימש ילב םדאה תא אורבל לוכי היה תמאבו הרותה יכרדבתישפחה ותריחבב ותויחצנ גישהלותלכי

 םלש רתויה תואיצמב הצר לודגה ובוט דצמו האנ רתוי אוה וישכע אוהש ומכ ןפואה הזב םדאה תואיצמ לבא ,ח"עבו

 ותוא האר האירבה רחא ולאכ השדח הצעו הכלמה ןיעכ הארי יכ ן"במר ןעט רבכע"בארו י"שר 'יפ לעו בוט יכ והזו

:ותויה דע רבד לש ובוט עדי אלש םדאבןינעכ ,אוה בוט יכ

א קרפ תישארב רבד קמעה

 רבדה בוט יכ 'א ,בוט יכ ןושלב תועמשמ ינש שיש םושמ ,בוט יכםיהלא אריו השרפה לכב ומכ ביתכ אלו .רואה תא

 'ב ,בוט אוה ץפחה הזמ הצרנש המ יפל מ"מ ,בוט תילכתל אב וניא תילכתה רקיעש בג לע ףא ,ובהצרנה תילכתל

 ךורב שודקה הארש אלא ,םיקיזמ ינימ ומכ םיבוט םניאש םירבד המכ שי האירבה לכב הנהו ,תמאב בוט אוה

 בוט רבד לכל םינכמש דע ,טלחהב בוט אוה רוא לבא ,רחא ןפואב אלו ךכ תויהל ךרצנ האירבהתילכתלד אוה

ר ו א אוהש ליעומו



דנ קרפ א קלח םיכובנה הרומ רפס

 לכ ריבעא ינא ול רמאנו ךיכרד תא אנ ינעידוה אוהו ,ןושארה שקובמה לע הנענ ,ךדובכ תא אנ ינארה ורמוא אוהו

 זמר אוה ,יבוט לכ ורמא םנמא .'וכו ינפ תא תוארל לכות אל תינשה הלאשה הנעמב ול רמאנו ,ךינפ לע יבוט

 תוארהב ל"ר ,דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תאםיהלא אריו םהילע רמאנה ,םלוכ תואצמנה ותוא תוארהל

 זמרןינעה הז לאו ,טרפו ללכב איה ךיא םהל ותגהנה עדיו ,תצקב םתצקםתרשקהו םעבט גישיש ול םתוא

,תמייק תיתמא הנבה ולוכ ימלוע תואיצמ ןיבה אוהש רמולכ ,אוה ןמאנ יתיב לכב ורמואב
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