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 îàðø úçø÷ úçáâå íéãâáá... íãàá,ïàë óà øåäè åìåëá çøô ïìäì äî ... ù÷úéàå ìâøì åùàø ::::רבי נתן בן אבטולמוסרבי נתן בן אבטולמוסרבי נתן בן אבטולמוסרבי נתן בן אבטולמוס

        

        צרעת הראשצרעת הראשצרעת הראשצרעת הראש ••••
   מב-מ, ויקרא פרק יג

 hxni ik yi`e ey`x  
`ed xedh `ed gxw:  

 rbp zgaba e` zgxwa didi ike
 `ed zgxt zrxv mcnc` oal

ezgaba e` ezgxwa:  

        צרעת הבגדצרעת הבגדצרעת הבגדצרעת הבגד ••••
  נה; מז, ויקרא פרק יג

 zrxv rbp ea didi ik cbade
 mizyt cbaa e` xnv cbaa:  

 rbpd z` qakd ixg` odkd d`xe
 rbpde epir z` rbpd jtd `l dpde
 eptxyz y`a `ed `nh dyt `l

 `ed zzgt e` ezgxwa
ezgaba:  

        נגע עור בשרנגע עור בשרנגע עור בשרנגע עור בשר ••••
 יג-יב; ויקרא פרק יג ט

odkd l` `aede mc`a didz ik zrxv rbp: 

 m`et gxtz gex lk z` zrxvd dzqke xera zrxvd

 xerrbpd eilbx cre ey`xnodkd ipir d`xn lkl : 

 z` xdhe exya lk z` zrxvd dzqk dpde odkd d`xe

 rbpd xedh oal jtd elk`ed:  
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        ::::מטמטמטמט
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  ויקרא פרק ו יח

... zxez z`fz`hgd  xy` mewna

 hgyzdlrd iptl z`hgd hgyz 

d ' miycw ycw`ed  

  א, ויקרא פרק ז

 zxez z`femy`d   
 miycw ycw`ed:  

  ט, במדבר פרק יח

 jl didi dfmiycwd ycwn  y`d on
 lkle mzgpn lkl mpaxw lk

 mz`hg lkle mny` xy`

 il eaiyimiycw ycw `ed jl 
jipale:  

         הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה----רמי בר חמא רמי בר חמא רמי בר חמא רמי בר חמא . . . . ננננ

zlqzkaxn  - úìåñ äàáù äëåáøì åðãîì.ïééðî úåìç ?ú " ìzelg zelg,ïééðî ïé÷é÷ø ?ú " ìzevn zevn  
  
  יב, רא פרק זויק

 dcezd gaf lr aixwde epaixwi dcez lr m`zelg zevn  onya zlela iwiwxezevn  onya migyn  

 zkaxn zlqezlg onya zlela:  
  

1. zkaxn zlqe  
2.  zkaxn zlqezlg ~ zelg  
3.  zkaxn zlqezlg ~ zelg zevn ~  iwiwxezevn  
  

  ד, ויקרא פרק ב

 dgpn oaxw axwz ike xepz dt`n zlq onya zlela zvn zelg iwiwxe zevnonya migyn:  
  

         הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה הלמד בגזירה שוה שמלמד בגזירה שוה----רבא רבא רבא רבא : : : : ננננ----. . . . ננננ
  

 ïàë øîàðeirxke ey`xïìäì øîàðå ...ò ïìäì äî " éçåúéðïàë óà  ...èùôäá ïìäì äî éà ...åøåòá åøùá êë...  øîåà éáø
 ïàë øîàð xyae xeryxte øîàðåïìäì ... ò ïìäì äî"ïàë óà èùôäá àìù çåúéð é...

        פרים הנשרפיםפרים הנשרפיםפרים הנשרפיםפרים הנשרפים ••••
  יא,  ויקרא פרק ד

 z`exer  lk z`e xtdexya lr 

 eirxk lre ey`x eaxwe
eyxte :  

 `ivede uegn l` xtd lk z`
 jty l` xedh mewn l` dpgnl

 lr y`a mivr lr ez` sxye oycd
d jtysxyi oyc  

   עולהעולהעולהעולה •

  ח-ויקרא א ו

 hiytde   dlrd z`  gzpe dz`
digzpl...:  

 migzpd z` mipdkd oxd` ipa ekxre

 z`y`xd  mivrd lr xctd z`e
gafnd lr xy` y`d lr xy`:  

 eaxweeirxke  xihwde mina ugxi
 dy` dlr dgafnd lkd z` odkd

dl gegip gix':  

   יום הכפוריםיום הכפוריםיום הכפוריםיום הכפורים •

  כז, ויקרא פרק טז

 z`e xiry z`e z`hgd xt
 z`hgd mnc z` `aed xy`

 dpgnl uegn l` `ivei ycwa xtkl  

 z` y`a etxyemzxr z`e 

mxya z`e myxt:  

    ceqiceqiceqiceqiבפרשיות של חטאות בפרשיות של חטאות בפרשיות של חטאות בפרשיות של חטאות         

        :::: נא נא נא נא----. . . . נאנאנאנא

  פר כהן משיחפר כהן משיחפר כהן משיחפר כהן משיח •
  ויקרא ד פסוק ז 

 l` jtyi xtd mc lk z`e gafn ceqi
dlrd  xy`cren ld` gzt:  

            פר העלם דבר של צבורפר העלם דבר של צבורפר העלם דבר של צבורפר העלם דבר של צבור ••••
   פסוק יחויקרא ד

 l` jtyi mcd lk z`e gafn ceqi
dlrd  xy`cren ld` gzt:  

  שעיר נשיאשעיר נשיאשעיר נשיאשעיר נשיא •
  ויקרא ד פסוק כה

 l` jtyi enc z`e gafn ceqi
dlrd:  

  
  

  שעירת יחידשעירת יחידשעירת יחידשעירת יחיד •
  ויקרא ד פסוק ל

 l` jtyi dnc lk z`egafnd ceqi:  

  כׂשבת יחידכׂשבת יחידכׂשבת יחידכׂשבת יחיד •
  ויקרא ד פסוק לד

 l` jtyi dnc lk z`egafnd ceqi:  

   חטאת העוףחטאת העוףחטאת העוףחטאת העוף •
  ויקרא ה פסוק ט

 gafnd xiw lr z`hgd mcn dfde

 mca x`ypde dvni l` ceqi
 gafnd`ed z`hg:
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