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 ט״עשתה קלב תשרפ
 
 adk1010@gmail.com       ןהאק דוד ירא ברה
 

  ז-ב ,בכ קרפ רבדמב .1
 אּו֑ה־בַר יִּ֣כ דֹ֖אְמ םָ֛עָה יֵ֥נְּפִמ בָ֜אֹומ רָגָּ֨יַו )ג( :יִֽרֹמֱאָֽל לֵ֖אָרְׂשִי הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א רֹוּ֑פִצ־ןֶּב קָ֖לָּב אְר֥ ַּיַו )ב(
ֹּיַו )ד( :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ בָ֔אֹומ ץָק֣ ָּיַו  ּוניֵ֔תֹביִ֣בְס־לָּכ־תֶא ֙לָהָּקַה ּו֤כֲחַלְי הָּ֞תַע ןָ֗יְדִמ יֵ֣נְקִז־לֶא בָ֜אֹומ רֶמא֨
 םָ֣עְלִּב־לֶא םיִ֜כָאְלַמ חַ֨לְׁשִּיַו )ה( :אוִֽהַה תֵ֥עָּב בָ֖אֹומְל ^ֶלֶ֥מ רֹוּ֛פִצ־ןֶּב קָ֧לָבּו הֶ֑דָּׂשַה קֶר֣ ֶי תֵ֖א רֹוּׁ֔שַה ^ֹ֣חְלִּכ
 ןיֵ֣ע־תֶא ֙הָּסִכ הֵּ֤נִה ֙םִיַ֙רְצִּמִמ אָ֤צָי םַ֣ע הֵּנִ֠ה רֹ֗מאֵל ֹו֑ל־ֹארְקִל ֹוּ֖מַע־יֵנְּב ץֶרֶ֥א רָ֛הָּנַה־לַע רֶׁ֧שֲא הָרֹותְּ֠פ רֹ֗עְּב־ןֶּב
־הֶּכַנ ֙לַכּוא יַ֤לּוא יִּנֶּ֔מִמ ֙אּוה םּו֥צָע יִּֽכ הֶּ֗זַה םָ֣עָה־תֶא יִּ֜ל־הָרָֽא אָּ֨נ־הָכְל ֩הָּתַעְו )ו( :יִֽלֻּמִמ בֵׁ֖שֹי אּו֥הְו ץֶרָ֔אָה
 יֵ֣נְקִזְו ֙בָאֹומ יֵ֤נְקִז ּ֜וכְלֵּ֨יַו )ז( :רָֽאּוי רֹ֖אָּת רֶׁ֥שֲאַו ^ָ֔רֹבְמ ֙^ֵרָבְּת ־רֶׁשֲא תֵ֤א יִּתְעַ֗דָי יִּ֣כ ץֶרָ֑אָה־ןִמ ּוּנֶׁ֖שְרָגֲאַו ֹוּ֔ב
 :קָֽלָב יֵ֥רְבִּד ויָ֖לֵא ּו֥רְּבַדְיַו םָ֔עְלִּב־לֶא ּ֙ואֹ֨בָּיַו םָ֑דָיְּב םיִ֖מָסְקּו ןָ֔יְדִמ

  ה-א ,גכ קרפ - אמ-טל ,בכ קרפ רבדמב .2
ֹצָו רָקָּ֣ב קָ֖לָּב חַּ֥בְזִּיַו )מ( :תֹוֽצֻח תַ֥יְרִק ּואֹ֖בָּיַו קָ֑לָּב־םִע םָ֖עְלִּב ^ֶ֥לֵּיַו )טל(  רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָּׂשַלְו םָ֔עְלִבְל חַּ֣לַׁשְיַו ןא֑
 )א( גכ קרפ :םָֽעָה הֵ֥צְק םָּׁ֖שִמ אְר֥ ַּיַו לַעָּ֑ב תֹו֣מָּב ּוהֵ֖לֲעַּי ַֽו םָ֔עְלִּב־תֶא ֙קָלָּב חַּ֤קִּיַו רֶקֹּ֔בַב יִ֣הְיַו )אמ( :ֹוּֽתִא
ֹּיַו  ׂשַ֣עַּיַו )ב( :םיִֽליֵא הָ֥עְבִׁשְו םיִ֖רָפ הָ֥עְבִׁש הֶ֔זָּב ֙יִל ןֵ֥כָהְו תֹ֑חְּבְזִמ הָ֣עְבִׁש ֖הֶזָב יִ֥ל־הֵנְּב קָ֔לָּב־לֶא ֙םָעְלִּב רֶמא֤
ֹּיַו )ג( :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ םָ֛עְלִבּו קָ֧לָּב לַעַּ֨יַו םָ֑עְלִּב רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲאַּכ קָ֔לָּב  rֶ֒תָלֹע־לַע ֘בֵּצַיְתִה קָ֗לָבְל םָ֜עְלִּב רֶמא֨
 םָ֑עְלִּב־לֶא םיִ֖הUֱא רָּ֥קִּיַו )ד( :יִפֶֽׁש ^ֶ֖לֵּיַו ^ָ֑ל יִּתְד ַּ֣גִהְו יִנֵ֖אְרַּי־הַמ רַ֥בְדּו יִ֔תאָרְקִל '֙ה הֵ֤רָּקִי יַ֞לּוא הָ֗כְלֵֽאְו
ֹּיַו ֹּיַו םָ֑עְלִב יִ֣פְּב רָ֖בָּד '֛ה םֶׂ֧שָּיַו )ה( :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ לַעַ֛אָו יִּתְכַ֔רָע ֙תֹחְּבְזִּמַֽה תַ֤עְבִׁש־תֶא ויָ֗לֵא רֶמא֣  רֶמא֛

 :רֵּֽבַדְת הֹ֥כְו קָ֖לָּב־לֶא בּוׁ֥ש
  אמ קוספ בכ קרפ רבדמב הרות - ןתנויל סחוימה םוגרת .3

 ןָד תיַיְריִׁשַמ ןָמַּתִמ אָמֲחַו רֹועְפִד אָּתְלַחַד תַמָרְל ּהיֵקְסַאְו םָעְלִּב תַי קָלָּב רַבְדּו אָרְפַצ יֵנֹודיִעְּב הָוֲהַו )אמ(
 :אָרָקְי יֵנָנֲע תֹוחְּתִמ ּומיִסְרָּפְתִאְד אָמַע תַצְקִּב ןיִכְלַהְמִד

  אמ קוספ בכ קרפ רבדמב ןתנוי רתכ .4
 ןד הנחמ םׁשִמ האריו רועפ לש האריה לש המרל והלעיו םעלִב תא קלב גהניו רקוב תעל יהיו )אמ(

 :דובכה יננע תחתִמ ולגתִנׁש םע תצקב םיכלהמש
  אל-טכ ,חי קרפ םיטפוש .5

 לֶסָּ֑פַה־תֶא ןָ֖ד־יֵנְּב םֶ֛הָל ּומיִ֧קָּיַו )ל( ... לֵ֑אָרְׂשִיְל דַּ֖לּוי רֶׁ֥שֲא םֶ֔היִבֲא ןָּ֣ד ֙םֵׁשְּב ןָּ֔ד ֙ריִעָה־םֵׁש ּו֤אְרְקִּיַו )טכ(
 םֶ֔הָל ּומיִׂ֣שָּיַו )אל( :ץֶרָֽאָה תֹו֥לְּג םֹו֖י־דַע יִ֔נָּדַה טֶבֵׁ֣שְל ֙םיִנֲהֹכ ּו֤יָה ויָ֗נָבּו אּו֣ה הֶּׁ֜שַנְמ־ןֶּב םֹׁ֨שְרֵּג־ןֶּב ןָתָנֹוהיִ֠ו
  :הzִֽׁשְּב םיִ֖הzֱאָה־תיֵּב תֹו֥יֱה יֵ֛מְי־לָּכ הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא הָ֖כיִמ לֶסֶּ֥פ־תֶא

  א קרפ רבדמב תשרפ רבדמב )רבוב( הדגא שרדמ .6
 ותבשחמב הלעש אלא ,שממ ומע לספה היה אלו ,הכימ לספ היה ןד טבשבש יפל ,ןד לצא רשא המלו
 ,השעמכ ז"ע תבשחמו ,םירצממ לארשי ואציש העשמ ותושעל

  ,גכ קרפ רבדמב .7
ֹּיַו )אי( ֹלֲה רַ֑מֹאּיַו ןַ֖עַּיַו )בי( :^ֵֽרָב ָּתְכַ֥רֵּב הֵּ֖נִהְו rיִּ֔תְחַקְל ֙יַבְיֹא בֹ֤קָל יִ֑ל ָתיִׂ֖שָע הֶ֥מ םָ֔עְלִּב־לֶא ֙קָלָּב רֶמא֤  א֗
ֹּיַו )גי( :רֵּֽבַדְל רֹ֖מְׁשֶא ֹו֥תֹא יִ֔פְּב '֙ה םיִׂ֤שָי רֶׁ֨שֲא ֩תֵא  רֶׁ֣שֲא ֙רֵחַא םֹו֤קָמ־לֶא יִּ֜תִא אָּ֨נ־הָכְל־ קָ֗לָּב ויָלֵ֜א רֶמא֨
ֹל ֹוּ֖לֻכְו הֶ֔אְרִת ּוהֵ֣צָק סֶפֶ֚א םָּׁ֔שִמ ּוּנֶ֣אְרִּת ֹר־לֶא םיִ֔פֹצ הֵ֣דְׂש ּ֙והֵ֙חָּקִּיַו )די( :םָּֽׁשִמ יִ֖ל־ֹונְבָקְו הֶ֑אְרִת א֣  ׁשא֖
ֹּיַו )וט( :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ לַ֛עַּיַו תֹ֔חְּבְזִמ הָ֣עְבִׁש ֙ןֶבִּ֙יַו הָּ֑גְסִּפַה  יִ֖כֹנָאְו rֶ֑תָלֹע־לַע הֹּ֖כ בֵּ֥צַיְתִה קָ֔לָּב־לֶא ֙רֶמא֙
ֹּיַו ויִ֑פְּב רָ֖בָּד םֶׂ֥שָּיַו םָ֔עְלִּב־לֶא '֙ה רָּ֤קִּיַו )זט( :הֹּֽכ הֶרָּ֥קִא ֹל )אכ(…:רֵּֽבַדְת הֹ֥כְו קָ֖לָּב־לֶא בּוׁ֥ש רֶמא֛  טיִּ֥בִה־אֽ
 תֹ֥פֲעֹותְּכ םִיָ֑רְצִּמִמ םָ֣איִצֹומ לֵ֖א )בכ( :ֹוּֽב ^ֶלֶ֖מ תַ֥עּורְתּו ֹוּ֔מִע ֙ויָהzֱא '֤ה לֵ֑אָרְׂשִיְּב לָ֖מָע הָ֥אָר־ֹאלְו בֹ֔קֲעַיְּב ֙ןֶוָ֙א
 )זכ(...:לֵֽא לַעָּ֖פ־הַמ לֵ֔אָרְׂשִיְלּו ֙בֹקֲעַיְל רֵ֤מָאֵי תֵ֗עָּכ לֵ֑אָרְׂשִיְּב םֶסֶ֖ק־ֹאלְו בֹ֔קֲעַיְּב ׁ֙שַחַ֙נ־ֹאל יִּ֤כ )גכ( :ֹוֽל םֵ֖אְר
ֹּיַו  :םָּֽׁשִמ יִ֖ל ֹותֹּ֥בַקְו םיִ֔הUֱאָה יֵ֣ניֵעְּב ֙רַׁשיִי יַ֤לּוא רֵ֑חַא םֹו֖קָמ־לֶא rֲ֔חָּ֣קֶא ֙אָּנ־הָכְל םָ֔עְלִּב־לֶא ֙קָלָּב רֶמא֤
ֹר םָ֑עְלִּב־תֶא קָ֖לָּב חַּ֥קִּיַו )חכ( ֹּיַו )טכ( :ןֹֽמיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ־לַע ףָ֖קְׁשִּנַה רֹו֔עְּפַה ׁשא֣  יִ֥ל־הֵנְּב קָ֔לָּב־לֶא ֙םָעְלִּב רֶמא֤
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 לַ֛עַּיַו םָ֑עְלִּב רַ֣מָא רֶׁ֖שֲאַּכ קָ֔לָּב ׂשַ֣עַּיַו )ל( :םִֽליֵא הָ֥עְבִׁשְו םיִ֖רָפ הָ֥עְבִׁש הֶ֔זָּב ֙יִל ןֵ֥כָהְו תֹ֑חְּבְזִמ הָ֣עְבִׁש ֖הֶזָב
 :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ

  ה-א ,דכ קרפ רבדמב .8
־לֶא תֶׁ֥שָּיַו םיִׁ֑שָחְנ תאַ֣רְקִל םַעַ֖פְּב־םַעַֽפְּכ ^ַ֥לָה־ֹאלְו לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ^ֵ֣רָבְל '֙ה יֵ֤ניֵעְּב בֹו֞ט יִּ֣כ םָ֗עְלִּב אְר֣ ַּיַו )א(
 )ג( :םיִֽהUֱא ַחּו֥ר ויָ֖לָע יִ֥הְּתַו ויָ֑טָבְׁשִל ןֵ֖כֹׁש לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙אְרַּיַו ויָ֗ניֵע־תֶא םָ֜עְלִב אָּׂ֨שִּיַו )ב( :ויָֽנָּפ רָּ֖בְדִּמַה
 :לֵֽאָרְׂשִי rיֶ֖תֹנְּכְׁשִמ בֹ֑קֲעַי rיֶ֖לָהֹא ּובֹּ֥ט־הַמ )ה( ... רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו

  קלב תשרפ רבדמב )רבוב( הדגא שרדמ .9
 ךלוה םעלב היהש ,םעלבמ רתוי םישחנו םימסק לעב היה קלב .לעב תומב והלעיו -אמ ןמיס בכ קרפ
 רוכזיש ידכ ,רועפ לעבב אוטחל ןידיתע ויהי לארשיש תודיתע האור קלב היהש יפל ,אמוסכ וירחא
  :םללקל םהל חיני םגו ,ןוע ותוא אוה ךורב שודקה םהל
 םידיתעש הארש יפל קלב היה לודג םסוק .רועפה שאר םעלב תא קלב חקיו - חכ ןמיס גכ קרפ
 ילוא רמא ךכלו ,רועפל וכילוה ךכל ,םהילע ףוצקל אוה ךורב שודקה דיתעו ,רועפל דובעל לארשי
 :םשמ ול ותובקו םללקל תושר ךל ןתיש ידכ םיהלאה יניעב רשיי

  אמ קוספ בכ קרפ רבדמב ייחב ]וניבר[ .10
 הגספה שאר םיפוצ הדשב העבשו לעב תומבב העבש .תוחבזמ א"כ הנב תומוקמ השלשב .לעב תומב
 השלשב ויתונברק לכש אצמנו ליאו רפ חבזמ לכ לע בירקמ היהו ,א"כ ירה ,רועפ לעבב העבשו
 .תונברק ב"מ ולא תומוקמ

 ).הק ןירדהנס( א דומע זמ ףד הטוס תכסמ ילבב דומלת .11
 םיִעָּבְרַא לֵאָרְׂשִּיִמ ּועְקְבֻה ,בָאֹומ ^ֶלֶמ קָלָּב ביִרְקִהֶׁש ,תֹונָּבְרָק םִיַּתְׁשּו םיִעָּבְרַא ליִבְׁשִּב ,אָניִנֲח יִּבַר רַמָא
 ֹאּלֶׁש יִּפ לַע ףַאְו ,תֹווְצִּמַבּו הָרֹוּתַּב םָדָא קֹסֲעַי םָלֹועְל ,בַר רַמָא הָדּוהְי בַר רַמָאָהְו ,יִניֵא .םיִדָלְי םִיַּתְׁשּו
 ,בָאֹומ ^ֶלֶמ קָלָּב ביִרְקִהֶׁש ,תֹונָּבְרָק םִיַּתְׁשּו םיִעָּבְרַא רַכְׂשִּבֶׁש .ּהָמְׁשִל אָּב ּהָמְׁשִל ֹאּלֶׁש ^ֹוּתִּמֶׁש ,ּהָמְׁשִל
 יִּבַר רַמָאְו ."הֹמzְׁש הֶלֲעַי תֹולֹע ףֶלֶא" )ג א"מ( ,ּהיֵּב בּותָּכֶׁש ,הֹמzְׁש הָּנֶּמִמ אָּצָּיֶׁש ,תּור ּוּנֶּמִמ הָתְצָיְו הָכָז
  .יִאָוֲה הָלָלְקִל ,אָהיִמ ֹותָוֲאַּת ?הָתְיָה בָאֹומ ^ֶלֶמ קָלָּב לֶׁש ֹונְּב )ןב( ,ןֹולְגֶע לֶׁש ֹוּתִּב - תּור ,יִנֹוח ןֶּב יֵסֹוי

  אמ קוספ בכ קרפ קלב תשרפ רבדמב י"שר .12
 הרז הדובע םֵׁש ,"ּהֵּתְלַחַּד תַמָרְל" ,ֹומּוּגְרַתְּכ .לעב תומב

  חכ קוספ גכ קרפ קלב תשרפ רבדמב י"שר .13
 רַמָא ,הֶּמַּב ַעֵדֹוי הָיָה ֹאלְו ,רֹועְפ יֵדְי לַע תֹוקְלִל ןיִדיִתֲע ןֵהֶׁש הָאָרְו קָלָב הָיָה לֹודָּג םֵסֹוק .רועפה שאר
 :)ב"י הטוס( םיִאֹור הָמ םיִעְדֹוי םָניֵאְו םיִאֹור םיִבָכֹוּכַּב םיִזֹוחַה לָּכ ןֵכְו םָּׁשִמ םֶהיֵלֲע לּוחָת הָלָלְּקַה אָּמֶׁש

  אמ קוספ בכ קרפ רבדמב רקי ילכ .14
 שפחיו המוא לש שרושב ץיצה רשא ןושאר שופיח והז .םעה הצק םשמ אריו לעב תומב והלעיו
 ובשי רהנה רבעב )ב דכ עשוהי( רמאנש ומכ וניתובא ויה הרז הדובע ידבוע הליחתמ יכ אצמיו
 רחא יכ לעב תומב ונייהד ,םירחא םיהלא ודבעיו רוחנ יבאו םהרבא יבא חרת םלועמ םכיתובא
 אוהו ןושאר הצקה אוה שרושה םעה הצק האר םשמו ,ךרבתי ותלוז םינודא םולעב יכ וכלה םילעבה
 שאר לע םג לוחת יאדו הללקל יואר שרושהשכו שרושה ןמ םיפעתסמ םינבה לכ יכ ימד ולוככ
 :םינב לע תובא ןווע דקופ הרז הדובעב יכ םיפנעה

  אמ קוספ בכ קרפ רבדמב םייחה רוא .15
 המב )א דס ןירדהנס( ל"ז םהירבד ןושל הזו ,וינפב לבז תזרתה איה ותדובע רועפ יכ אוה עודיו
 רועפ תדובעש ירה ,ןאכ דע הינפב ןיזירתמו רכש ןיתושו ןידרת ןילכוא רועפ לש הרז הדובע םידבוע
 הדובעה ןמזב לעב תומב איהש רועפל םעלב תולעהל קלב הצר הז םעטלו ,סואימה תזרתהב איה
 אל םעלב יכ ילואו ,לעב תומב והלעיו רקבב ורמוא אוהו ,ויכרצ השוע םדאש האנפהה ןמז איהש
 'פ רהוז( ל"ז םהירבד יפ לע רקבב םעט הארנ דוע .הדבועל םירבדב וחקלו וז הרז הדובע דבוע היה
 רקבב דומעל קלב רחב הזל ,רופצ ןב רמאמב ונזמרש ומכו ,רופצב ויה קלב לש ויפשכש ורמאש )וז

 :ונמז אוה הז יכ וימסקו ויפשכ םדיב הלעיו עודיכ רופצה ףצפצי זאש
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  ל-הכ ,אכ קרפ רבדמב .16
 )וכ( :ָהיֶֽתֹנְּב־לָכְבּו ןֹוּ֖בְׁשֶחְּב יִ֔רֹמֱאָֽה יֵ֣רָע־לָכְּב ֙לֵאָרְׂשִי בֶׁשֵּ֤יַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָעֶה־לָּכ תֵ֥א לֵ֔אָרְׂשִי ֙חַּקִּיַו )הכ(
־דַע ֹו֖דָּיִמ ֹו֛צְרַא ־לָּכ־תֶא חַּ֧קִּיַו ןֹוׁ֔שאִרָֽה ֙בָאֹומ nֶלֶ֤מְּב םַ֗חְלִנ אּו֣הְו אוִ֑ה יִ֖רֹמֱאָה ^ֶלֶ֥מ ןֹ֛חיִס ריִ֗ע ןֹוּ֔בְׁשֶח יִּ֣כ
 ןֹוּ֔בְׁשֶחֵֽמ הָ֣אְצָֽי ׁ֙שֵא־יִּכ )חכ( :ןֹוֽחיִס ריִ֥ע ן ֵ֖נֹוּכִתְו הֶ֥נָּבִּת ןֹוּ֑בְׁשֶח ּואֹּ֣ב םיִ֖לְׁשֹּמַה ּו֥רְמֹאי ןֵּ֛כ־לַע )זכ( :ןֹֽנְרַא
 ןַ֨תָנ ׁשֹו֑מְּכ־םַע ָּתְדַ֖בָא בָ֔אֹומ oְ֣ל־יֹוא )טכ( :ןֹֽנְרַא תֹו֥מָּב יֵ֖לֲעַּב בָ֔אֹומ רָ֣ע ֙הָלְכָֽא ןֹ֑חיִס ֣תַיְרִּקִמ הָ֖בָהֶל
 רֶׁ֖שֲא חַפֹ֔נ־דַע םיִּׁ֣שַּנַו ןֹ֑ביִּד־דַע ןֹוּ֖בְׁשֶח דַ֥בָא םָ֛ריִּנַו )ל( :ןֹוֽחיִס יִ֖רֹמֱא nֶלֶ֥מְל תיִ֔בְּׁשַּב ויָ֣תֹנְבּו ֙םִטיֵלְּפ ו֤יָנָּב
 :אָֽבְדיֵֽמ־דַע

  הכ קרפ רבדמב רבד קמעה .17
 ןהיהלא היה אל םנמא ,ןהיהלא יחבז םלכא תעב וארתה תונבה לכ .ןהיהלא יחבזל םעל הנארקתו )ב( 
 היה באומ תדובע עודי םגו ,החיבזב התדובע התיה אל רועפ ירהש ,שומכ םא יכ רועפ הרז הדובע
 באומב ןכ םג היהש ,ןידמ לש רועפ הרז הדובעל ודמצנש הביס היה הזש אלא ,רועפ אלו ,שומכ
 תותפמ םישנ המכ ויהו ,השרפה שארב כ"שמכ ןידמ ירש ויה םהיכלמ םגו ,םש ורדש םישנא המכל
 לארשי תא ךישמהל התלוגס הז רועפ ז"עש ונבתכ רבכו ,'א ו"ק ףד ןירדהנסב אתיאדכ רועפל םג
 כ"שמכ באומ תוברעב ןיגמ וידימלתו השמ לש הרותה חכ היה תונזב ולשכנ אלש דע םנמא ,זוע לכב
 תדובעל הואת יפ לע ועיגהו ,הרות קסעמ םתעד וחיסהש ןויכ לבא ,ח"כ ג"כ ליעלו ןנחתאו תשרפב
 אלא וניא הינפל םמצע ורעפש המבש םירובסכד ה"ק ףד ןירדהנסב אתיאדכ ,םהיניעב רתיהב רועפ
 ,הבהא םושמ אלא ווחתשה אלש ,שומכ לש הרז הדובעמ רתוי הב לשכהל םהיניעב לקנ היהו ,ןויזב
 המהו ,אל אל יא ןיא הולאב הילבק יא רוטפ רמא אבר 'וכ הבהאמ דבועהד א"ס ףד םש אתיאדכו(
 ףא רועפ ז"על ןכ ןיאש המ ,)ךכ לכ רומח םימש ידיב שנוע ןיא ייבאל וליפאו ,שומכב ונימאה אל
 עיגהש דע וז ז"ע חכ ףקותב עיגה ךכ רחא לבא ,הואת םושמו רתיהב ולשכנו ואב הלחתמש בג לע
 אל .רועפ לעבל םידמצנה )ה( :תמאב וז הרז הדובעל םבבל ךשמנש .רועפ לעבל לארשי דמציו )ג(
 לבא ,םדא ידיב שונעל רשפא הבהא ליבשב ווחתשהו ולכאש שומכ ז"ע לע אלו היוג לש תונזה לע
 .לארשי ינבמ )ו( :תוטמ תשרפבו סחניפ תשרפב כ"כו ,ז"ע ידבוע תמאב ויה המהש רועפ לעבל םידמצנה
 :לארשי ילודג ויערמ ונייה .ויחא לא ברקיו :הרות ילודגו םיבושחהמ
 ינב תדע ינומא ימולשו םיברמ שוב אלו ,השמ תלודגמ תחנ אלש דע ,עשרה זעה ךכ לכ .השמ יניעל
 :לארשי ילודג לש ןרעצו הלמחה שגרה דבא םג .םיכב המהו :לארשי
 באומד ,באוממ רתוי םיררוצ המה התע םגש םושמ אוה ,רורצ תוצמ לע םעט .'וגו םיררוצ יכ )חי(

 רבגתהש תעב זא לכה היה ,ןהיהלאל ווחתשהו םהיחבז ולכאש שומכ ז"על םגו תונבב ואיטחהש
 ואיטחה אלו תונבה ואריתנ ,לארשימ ףלא ד"כ הפגמב ותמ םגו ךלמה תב הגרהנש זאמו ,תונז תואת
 תכשומ איה רשא רועפ םהלש הרז הדובע היהש ןידמ ןכ ןיאש המ ,שומכ ז"ע ודבע אל בושו דוע
 אצמנו ,הנממ דרפהל השק בוש ,םכל ולכנ רשא םהילכנב הב איטחהל ולחהש רחאו ,לארשי בל
 :העש לכב םתוא רורצל םכילע יכה םושמ ,םכל התע םג םיררוצ
 םוקמ לכמו ,שומכ םא יכ באומ המוא תדובע היה אל רועפ תיב םוקמה ותוא .'וגו ךחקא אנ הכל )זכ(
 וכלה אל יכה םושמ ,'ד ב"כ ליעל כ"שמכ ןידמ ירש ויה םהש באומ יכלמ ליבשב רועפ ז"על יונב היה
 :א"הב הכל ביתכ יכה םושמו ,םעלבו קלב םא יכ םשל באומ ירש
 ןמ שורפל רמסמל רשפא יאש םשכ רמוא עומש ןב א"ר אינת וז השרפ ירפסב .רועפה שאר )חכ(
 לארשי תדעל יואר היה תמאבו ,תושפנ אלב רועפה ןמ שורפל לארשיל רשפא יא ךכ ץע אלב תלדה
 תשרפב ראובמכו ,ךכל באומ תוברעב הרותה דומל ךרוצ היה לבא ,רועפ תיב לומ דומעל אלש
 ראובי רשאכ ןינעה לכו 'וגו רועפ תיב לומ 'וגו םיטפשמהו םיקחהו תדעה הלא קוספה לע ןנחתאו

 םוקמב ודמע רשאב הללק לארשיל םורגל יואר הזבש הפי ןיעב האור קלב היהו .ד"סב םש
 אטח אוהו ,רועפ לש עבטה דגנ והזו ,וידימלתו השמ לש הרותה חכ לע וחטב לארשיו ,םאיטחמה
 :ליעל כ"שמכ ותעד יפל לארשי לש
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  ,אי קרפ א םיכלמ .18
 יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה הֹ֛מzְׁש ׂשַ֧עַּיַו )ו( :םיִֽנֹּמַע ץֻּ֖קִׁש םֹּ֔כְלִמ יֵ֣רֲחַאְו םיִ֑נֹדִצ יֵ֖הUֱא תֶרֹּ֔תְׁשַע יֵ֣רֲחַא הֹ֔מzְׁש ^ֶ֣לֵּיַו )ה(
ֹלְו '֑ה  יֵ֣נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא רָ֕הָּב בָ֔אֹומ ץֻּ֣קִׁש ׁ֙שֹומְכִל הָ֗מָּב הֹ֜מzְׁש הֶ֨נְבִי ֩זָא )ז( ס :ויִֽבָא דִ֥וָדְּכ '֖ה יֵ֥רֲחַא אֵּ֛לִמ א֥
ִָלָׁשּורְי  :ןֶֽהיֵהUאֵל תֹו֖חְּבַזְמּֽו תֹו֥ריִטְקַמ תֹוּ֑יִרְכָּנַה ויָׁ֖שָנ־לָכְל הָׂ֔שָע ןֵ֣כְו )ח( :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב ץֻּ֖קִׁש nֶלֹ֕מְלּו ם ֑
  :םִיָֽמֲעַּפ ויָ֖לֵא הָ֥אְרִּנַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הzֱא '֙ה םִ֤עֵמ ֹו֗בָבְל הָ֣טָנ־יִּֽכ הֹ֑מzְׁשִּב '֖ה ף ַּ֥נַאְתִּיַו )ט(

  א דומע די ףד הטוס תכסמ תופסות .19
 ואטחש תעב הנשו הנש לכב הדגא שרדמו - רועפ השעמ לע רפכל ידכ רועפ תיב לומ רבקנ המ ינפמ
 ורבק האור אוהשכו ןוע ריכזהלו גרטקל ידכ הלעמל הלוע רועפ תיב קרפ ותואב באומ תונבב לארשי

 םוקמל עקשנו רזוח הלועש העש לכו ומטוח דע עקרקב ועקש וניבר השמש עקושו רזוח השמ לש
 .יבר תפסותמ ,וניבר השמ ועקשש

  דל קרפ םירבד רבד קמעה .20
 ןבומו ,אלפו סנ ךרדב היה כ"או ,ומצע תא רבק אוה וא ,לוכיבכ אוה ךורב שודקה .'וגו ותוא רובקיו
 אלא באומל הלחתמ יונק היה אלו ,השמ תרובק םוקמל תישארב ימי תששמ האירב היה הזש הזמ
 תאמוטמ לידבהל םיברה תא תוכזל לודגה רבדל םוקמה הזב הכז .רועפ תיב לומ 'ב ,דוחיב השמל
 היהש ומכ ,םיתמה תומשנ ראשמ לדבומ היהש ,אתווצב השמל חור תחנ ךייש היה אל … ,רועפה
 א"כ רבדמב 'סב כ"שמכ סנ ךרדב קר םלוע תוכילה עבטל לגוסמ היה אל יכ ,םדא לכמ וייחב לדבומ
 :וכרע שיא עדי אל הרובקב ךכ ,מ"כבו

  הטוס תכסמ - ונ דומע ינש קלח תודגא ישודח רפס .21
 ארקנש השמ לש ותדמ ךפה והזו הזינגה איה הרובקה יכ ,ולש הרובק עדונ אל זא ,הלגנה זומרה
 השמ םגו .ורבק עדונ אל רבקה לא רבחתמ ןיאש ינפמו ,רבקה לא רבחתמ השמ היה אל ךכלו ,]הז[
 הטמל םהל המדנ ורבק היה םינוילעהו .רבקה לא רובח ול ןיאש ינפמ ,רובק אוה ןכיה עדוי וניא ומצע
 הרומ מ"מו ,לבגומ םוקמב וניאו תלדבנ הרוצ היהש השמ לש ותדמ ליבשב לכה ,הלעמל םינותחתהו
 השמ ףא יכ רמאו ,דבאנ אוהש רבד ומכ ותרובק עדונ אלו זנגנ היה רשאכ תצק רדעה לע הז רבד
 םינותחתלו ,הטמל אוה ורבקש םהל המדנ םינוילעה יכ רמאש המו…:  ,ינפמ רובק אוה ןכיה עדי אל
 ורבק םיאור ויה םינוילעה ךכלו ,תוירבה ןמ לדבנ ולש רבקהש הז רבד ,הלעמל אוה ורבקש המדנ
 עדונ אל ךכל יכ ךומסב רמאש המו .םהמ לדבנ הלעמל ורבק םיאור םינותחתהו ,םהמ לדבנ הטמל
 היהי אלש יואר ךכש ג"עא ,הריזגה ולטביו השמ לש ורבק לע ללפתהל ואבי אלש השמ לש ורבק
 יואר היה אלו השמ לש ורבק עדונ אלש המ רדעה תצק הז הארנ יכ ונרמא רבכ ,השמ לש ורבק עדונ
 ירבק עדונש בג לע ףא .הריזגה ולטביו ורבק לע ואבי השמ לש ורבק עדונ היה םאש ינפמ קר ,הז
 היעשי( ומע השמ םלוע ימי רוכזיו ,ומש לע לארשי וארקנו לארשי םצע אוה השמ יכ אישק אל ,תובא

 לחיו ]ביתכד[ השמ השעש ומכ םהילע ללפתמ השמ היה ךכיפלו ,)ל"פ ר"ומש( שרדמב ורמאש ומכו )ג"ס
 שיא ארקנ היה יכ ןנחתאו תשרפב שרדמב ורמאש ה"ערמ תליפת ימד אלד דועו ,)ב"ל תומש( השמ
 רתויב תעמשנ ותליפת ךכלו ,הציחמ םוש וינפל לעננ אל דריו םימש הלעש םיקלא שיא ינפלו םיקלא
 :הריזגה לטבמ היהו
  ד קרפ םירבד רבד קמעה
 איהו הוצמ השוע אוהש תומדל רשפאד ,תמדוקה הרהזאל החכוהו לשמ הארה .תוארה םכיניע )ג(
 אבוהו קלב 'פ ירפסב אינתד אה עודיו ,רועפ ירחא וכלהש םישנא םתיאר ירה ,לואשל ותכילומ
 ומצע תולגל אלא הדבועל אלש ושע הלחתמש דע וז ז"ע לש רומחה ןועל ואב אלש ו"קד ןירדהנסב
 רועפ לעבל ומצע רעופה ]'ב 'ס ןירדהנס[ ונינש ירה מ"כמ ,הנממ ץצולתהלו תוזבל רתומ ירהו ,יוזבל
 השוע ןוימדב רועפ לעב ירחא ךלהש ימ ירה ,יוזבל ןיוכמד בג לע ףא 'מגב שרפמו ,ותדובע ז"ה
 ךרדב לשכהל רשפאש ,ת"דב עקושמ וניאש ימ לכל רשפאש וליכשת הזמו .'וגו ודימשה ,הוצמ
 :תחש ראבל והכילות וז הבשחמו ,המשל הריבע הלודג
 


