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 א״פשתה בשיו תשרפ  
 ari.kahn@biu.ac.il                 ןהאק דוד ירא ברה
                                                      

  זל קרפ בשיו תשרפ תישארב .1
ֹצ־תֶא תֹו֛עְרִל ויָ֑חֶא ּו֖כְלֵּיַו )בי(:רָֽבָּדַה־תֶא רַ֥מָׁש ויִ֖בָאְו ויָ֑חֶא ֹו֖ב־ּואְנַקְיַו )אי( ֹּיַו )גי( :םֶֽכְׁשִּב םֶ֖היִבֲא ןא֥  רֶמא֨
ֹּיַו םֶ֑היֵלֲא Mֲ֣חָלְׁשֶאְו הָ֖כְל םֶ֔כְׁשִּב םיִ֣עֹר M֙יֶ֙חַא אֹו֤לֲה ףֵ֗סֹוי־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי ֹּיַו )די( :יִנֵּֽנִה ֹו֖ל רֶמא֥  אָ֨נ־Qֶל ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּצַה םֹו֣לְׁש־תֶאְו M֙יֶ֙חַא םֹו֤לְׁש־תֶא הֵ֜אְר ֹבָּיַו ןֹו֔רְבֶח קֶמֵ֣עֵמ ּ֙והֵ֙חָלְׁשִּיַו רָ֑בָּד יִנֵ֖בִׁשֲהַו ןא֔  ּוהֵ֣אָצְמִּיַו )וט(:הָמֶֽכְׁש א֖
ֹּיַו )זט( :ׁשֵּֽקַבְּת־הַמ רֹ֖מאֵל ׁשיִ֛אָה ּוהֵ֧לָאְׁשִּיַו הֶ֑דָּׂשַּב הֶ֖עֹת הֵּ֥נִהְו ׁשיִ֔א  אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ׁשֵּ֑קַבְמ יִ֣כֹנָא יַ֖חַא־תֶא רֶמא֕
ֹּיַו )זי( :םיִֽעֹר םֵ֥ה הֹ֖פיֵא יִ֔ל  ויָ֔חֶא רַ֣חַא ֙ףֵסֹוי Qֶ֤לֵּיַו הָנְיָ֑תֹּד הָ֖כְלֵנ םיִ֔רְמֹֽא ֙יִּתְעַ֙מָׁש יִּ֤כ הֶּ֔זִמ ּו֣עְסָנ ׁ֙שיִאָה רֶמא֤
 :ֹוֽתיִמֲהַל ֹו֖תֹא ּו֥לְּכַנְתִּֽיַו םֶ֔היֵלֲא בַ֣רְקִי ֙םֶרֶ֙טְבּו קֹ֑חָרֵמ ֹו֖תֹא ּו֥אְרִּיַו )חי(:ןָֽתֹדְּב םֵ֖אָצְמִּיַו

 1928 ח"פרת הקדובלס לקניפ יבצ ןתנ ברה ףסוי תריכמ ןיד א קלח ןופצה רוא .2
 היה וליאכ םינומהה ןיב תלבוקמה השיפתהמ ררחתשהל ונל השק ,ףסוי תריכמ תשרפ םידמול ונאשכ
 וב םתאנק ךותמ וליאכו ,ופכב רבד אל לע םרשבו םמצע ףסוי יפלכ םיחאה דצמ תוירזכא השעמ ןאכ
 ומרגו םילאעמשיל והורכמו רובל והוכילשה ,ותימהל ולכנתה ,בותכה תועמשמכ ,םיספה תנותכ ללגב
  .ףסוי לש ושפנב הרושק התיה ושפנש ןקזה םהיבאל הזכ רעצ
 לכש ונרופס הידבוע וניבר ןומדקה שרפמה ירבד תא ןייצל יאדכ ,בלהמ וז תועט איצוהל ידכ
 'ה ינפל טפשמה ןשוח לע םיתורח ויהי םהיתומשש ןכתי אל תרחא יכ ,םירומג םיקידצ ויה םיחאה
 םיחאה ."וגרהל םכשה ךגרהל אבה" הכלהה דוסי לע תומ טפשמ ףסוי לע ואיצוה םהש אלא ,ןורכזל
 ףדורכ וב וריכה הנוילעה םתגשה בטימ יפלו ,ןידה קמועל ודריו טפשמה סכ לע ובשי ה - י יטבש
 אלא ןיידל ןיא" ירה לבא ,םטפשמב וגש םה םנמא .)ח"י ,ז"ל תישארב ונרופס האר( בייח והואצמו
 ונוזח לכ םע - ןרהאו השמכ לוקש היהש איבנה לאומש יבגל ףא אלהו .)א"לק ב"ב( "תואור ויניעש המ
 אובל ,אופיא ,רשפא יאו ,)ז"ט לאומש( "םיניעל הארי םדאה יכ" :בותכה וילע רמוא - ובש שדוקה חורו
  .ךכ לע העיבתב םהילע
 ,)א"כ 'פ ז"ל תישארב( "שפנ ונכנ אל רמאיו םדימ והליציו ןבואר עמשיו" :ןבואר יבגל בותכש המ םגו
 םדימ וליצה אוהו ועוציבב רהמל ןיאש םדגנכ ןעטש אלא ,ןידה קספ םצעל דגנתה אלש ונרופס שריפ
 ןבואר ןינעכ ,םימעפל קידצה םג והומכב אוביש ,ןוקתל לכוי אל תוועמ דילומה ימואתפה לעפה תעינמב"
 והשעמב ותוזחפ ידי לע לשכנ ןבוארש םושמ ,רמולכ .)םש ונרופס 'יפ האר( "םימכ זחפ ורמאכ ההלב םע
 האצוהב רהמל ןיאש ךכ ךותמ דמל ,"םימכ זחפ" היהש ותכרבב בקעי וילע ןייצש יפכ ,ויבא יעוצי לבלבש
 םדיב בכיעו ,ןוקתל לכוי אל תוועמ םימעפל תויהל לולע יכ ,ףסוי לע ןידה קספ תא לעופל תימואתפ
  .דימ ועצבל
 ונרופס חיכומ ,קדצ טפשמ םישוע םהש האלמה םתרכה ךותמ וקספש המ וקספ םיחאהש ךכל החכוהו
 אלש" - )ה"כ קוספ םש( "םחל לכאל ובשיו" :םהילע בותכ רובה לא והוכילשהש רחאלש ךכ ךותמ םג
 הלקת עריאשכ םתומכ םיקידצל יואר היהש ומכ םתדועס עובקלמ לושכמ וא הלקת םהיניעב הז לכ היה
  ."הכז וגרהל םדוקה לכש ףדורל ףסוי תא ובשחש ינפמ םהל הרק הזו ,'וכו םדי לע
 השעמב ואטחש הרכה ידיל ואב םהו םיחאל קיצה ףסויש ןמזבש הזמ ,ותטיש לע ונרופסה חיכוה ןכו
 אלו ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא וניחא לע ונחנא םימשא לבא" :ויחא לא שיא ורמא ,ףסוי

 ורזכאתהש המב אלא ףסוי תא םתריכמב השעמה םצע לע ודוותה אל םה ,רמולכ ,)ב"מ םש( "ונעמש
  .ול ועמש אל םהו םהינפל ןנחתהש ויפלכ
 טפשמ וילע ואיצוהש הז ךותמ ףסוי תריכמ לש השעמה ידיל ואב םיחאהש ל"זח ירבדב םג וניצמ ןכאו
 סלפ" :)ז"י ילשמ( בותכה תא הז לע םישרוד ל"זחש דע ,םימש ןידל ונויכ םהו םהיפלכ ותוגהנתה לע
  .)'ז ד"פ 'פ ר"רב האר( "'הל טפשמ ינזאמו
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 תוכז וז הביסהב התיהש ךפיהל אלא ,םחל לכאל ובשיש הזב אטח ואר אלש ,ל"זח ירבדב וניצמ ןכו
 יאב לכל םחל ליכאהל - "םחל לכאל" ושרדו ,"בערה ינשב םלועה לכ תא ולכלכ" הדי לעש הלודג
  .)ז"י ד"פ םש( "םלועל איה הוקת םלועל איה הרוכז םיטבש לש םתריבע" :ורמא ןכו .םלועה
 לכ תא וללקו ומירחה" םילאעמשיל ףסוי תא ורכמ םיחאהש רחאלש םירמוא ל"זח .ךכל החכוה דוע שיו
 םאו .)םש טוקליבו אמוחנת םשב י"שרב ג"ל 'פ ז"ל תישארב האר( "םהמע ה"בקהל ופתישו הלגיש ימ
 הגגש לכו הער הנווכ לכ םניד קספב האצמנ אלש םיחוטב ויה ירה ,םתללקו םמרחב ה"בקהל ופתיש
 החגשהה הרזג ךכו םהמע הניכשה המיכסה ןכאו .םתעדל המיכסמ הניכשהש דע תמא ןידל ונויכשו
 השע ןעמל הבוטל הבשח םיהלא" :בותכה ירבדכ ,םיחאה ידי לע ןכ תושעיהל חרכומ היה לכהו הנוילעה
 ,האנקה ןמ והשמ םהב היהש םתובלב םגפ הזיא ואצמ םימשבש אלא .)'נ םש( "בר םע תויחהל הזה םויכ
 הארי םדאה יכ" רומאכו ,הז םגפ לע ודמע אל םהו ,)ז"ל םש( "ויחא וב ואנקיו" :בותכה הליגש יפכ
 ןיד היה םנידו םטפשמב האעטהו היטה לכ םרג אל םתובלב הז םגפ יכ םאו ."בבלל הארי 'הו םיניעל
 רותב םתגירדמל םאתהב ,איהש לכ העיבתל הליע הרותה םהב האצמ .םהיניע תואר יפל ותמאל תמא
  .ה - י יטבש
 םהיפלכ וישעמו ויתובשחמ לכו ויחא םע ותגהנהב הער הנווכ לש םגפ םוש וב היה אל ףסוי םגש רורבו
 .)םש סולקנוא האר( םיכח רב רמולכ ,"םינוקז ןב" היהש ףסוי לע הדיעמ הרותה .םתבוטל םינווכמ ויה
 "ול ןרסמ בקעיל רבעו םש ורסמש תוכלה לכו בקעיל המוד ולש ןינוקיא ויז היהש" ל"זח ורמא רבכו
 בהא וללגב .םלועב ותילכת לכ תמלשה וב האר יכ ,וינב לכמ בקעי ותוא בהא םנחל אלו .)םש ר"דמ(
  .וירחא ויתורוד לכל ותרות תא ריבעהל ךירצ היה אוהו ,םינשה לכ ןבל תא דבע וללגב ,לחר תא
 םא יכ ,םיחאה ובשחש יפכ ,הער הנווכ ול התיה אל ,םיחאה לע בקעי ינפל הבד איבה ףסויש הזב םגו
 אביו'" :ל"זח ורמא ןכו .ןגוהכ אלש ושע ותעד יפלש םירבדב םחיכוהל ידכו םנוקיתלו םתלעותל ןויכ
 אוהש הממ 'אביו' לבא ,םבלמ ואיצוהש יפל ,'ץראה תבד ואיצויו' :רמוא אוה ןלהל ,'םתבד תא ףסוי
 םרסיל ידכ םהיבא לא אלא םירחאל דיגהל הבדה איבה אלו ,םהיבא לא איבהש יפל אלא שנענ אל ,איבמ
  .)בוט חקל םשב םש המלש הרות האר( "םענמלו
 תא וילע ושרדו הער הבד ןיעמ והשמ וירבדב הרותה האצמ ,רומאכ ,הבוטל התיה ותנווכ יכ םא םלוא
 י"ע הזבתנש ,דבעל רכמנש ,הדמ דגנכ הדמ ותוא ושינעהו )ז"ט ילשמ( "'דל טפשמ ינזאמו סלפ" :בותכה
 .'וכו הנש הרשע םיתש םירוסאה תיבב שבחנו ערפיטופ תשא

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב לאיטלפ םייח 'ר .3
 התייה ךכש ל"יו ,ותוא גורהל םתעדב הלע המ םיקידצ כ"כ ויהש רחאמ ת"או .קוחרמ ותוא ואריו
 ונאש םירבד ונילע דיגמ אוה כ"א יחה ןמ רבא ילכואו תוירע םילגמ ונאש דיגמש ןויכ םתרבס
 .וגרוהל םכשה ךגרוהל אבה םירמוא ונא כ"א ונתוא ףדור אוה כ"א התימ םהילע םיבייח

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב ן"במר .4
 וכרטצי אלו ,םהילא ברקי םרטב ולכנתי רשא םהילכנב ותוא תימהל םיבשוח ויה - ותימהל ותוא ולכנתיו
 התלע אלו ןכ ושע ילואו .םיבלכה תא וב הסשנ )די דפ( הבר תישארבב ורמא ךכו .םהידיב ומד ךופשל
 התעו ונילא אב הנה ויחא לא שיא ורמא ,םהילכנב ותימהל ולכי אלו םהילא ברק יכ ואר רשאכו .םדיב
 :ונחנא והגרהנ

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב ונרופס .5
 רמא .)חי ,הכ רבדמב( םכל ולכנ רשא ומכ ערהל האצמה לע הרוי לכנ ןושל הנה .ותימהל ותוא ולכנתיו

 וא הלילע םהילע אוצמל אלא םמולש שורדל אל םהילא אבשו תימהל לכונ םבלב ףסוי תא ובשחש
 הרוי לעפתה ןושלו םינבמ ךורב ודבל אוה ראשיו ךרבתי לאה םשינעי וא םהיבא םללקיש ידכ םאיטחהל
 ותימהל ןושלו ישפנ לע שקומ ךבבלב רייצמ )ט ,חכ א"ש( ישפנב שקנתמ התא ומכ שפנב רבדה רויצ לע
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 המ עידוה הזבו .)אי ,טכ םש( תירבב ךרבעל )די ,ד םירבד( םתוא םכתושעל ומכ ויחא תא אוה תימיש
 תא גורהל ודחי בל ודעונ ךיא ןורכזל 'ה ינפל םתומש ויהש דע םירומג םיקידצ םלכ תויהב ומל היה
 היהתש ורמא אל וניחא לע ונחנא םימשא לבא ורמאשכ םג יכ הערה לע ומחנ אלו ורכמל וא םהיחא
 תא ובשחו םבלב ורייצ יכ בותכה דיגה הנהו .וננחתהב םתוירזכא לע אלא ותתימ וא ותריכמ לע םתמשא
 ךגרהל אבה הרמא הרותהו םהינשב וא אבה םלועב וא הזה םלועב םתימהל םשפנב שקנתמו לכונל ףסוי
 :)א בע ןירדהנס( 'וכ

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב יולה תיב .6
 תנווכ .םיבלכה וב וסישש )די דפ ר"ב( שרדמב אתיא .ותימהל ותוא ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו )חי(
 .םיבלכה וב וסישש קוחרמ ודועב קר םהילא ברקי םרטב ותימהל ולכנתהש קוספהל שרפמד שרדמה
 ףד( םיחספב אתיאו ר"הל רבדמו הביד איצומכ ותוא ונד םהד םושמ אוה םיבלכה שרדמה ספתד אהו
 ךימסו ותוא ןוכילשת בלכל )בכ תומש( רמאנש םיבלכל וכילשהל יואר 'וכ ר"הל רפסמה לכ )ד"יק
 :ןכ והונד כ"עו ,אוש עמש אשת אל היל

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב בקעיל תמא .7
 האנשו האנק תמחמ תקולחמ התיה אל ויחאו ףסוי תקולחמש הרותה ישרפמ לכ ובתכ רבכש ףא תמאבו
 רתוה ןכלו םתוא ףדור ףסויש וקספ םיחאהש ,ןידה רקיעב םימש םשל תקולחמ התיה אלא ,םהיניב
 וניתובא לע תופחל ידכב ורמאנש שורד ירבד אלא הז ןיאש םישיגרמש שי םוקמ לכמ ,התימל ומד
 רשפא יאו וכותמ חכומ הז רבדש הארי השרפה לכב בטיה ןייעמה תמאב לבא .םהילע זעל איצוהל אלש
 אל רמאו ןבואר עמששכ םוקמ לכמו ,התימל ונידש וטילחה םהש קוספב שרופמ אהד ,ןכ רמול אלש
 םוש ילב ומיכסה דימ כ"ג םילאעמשיל ונרכמנש רמאו הדוהי םקשכ ןכו ,וירבדל ומיכסה דימ שפנ ונכנ
 וליאש תמחמ ותלודגמ הדוהי תא ודירוה ןהיבא לש ורעצ תא ךכ רחא וארשכ אלא הז קר אלו ,סוסיה
 הנתשתש ןכתי ךיאד ,אלפ הזו ,]א"פ ח"ל י"שר[ וילא םיבישקמ ויה ויבא לא ובישהל רמוא אוה היה
 ןמ וקלסל וטילחהש דע ולש םיעבשומ םיאנוש םה הלחתמש רמולכ ,הצקה לא הצקה ןמ ךכ לכ םתעד
 כ"עו .םתבשחממ םאינה אלש הדוהי לע תונעט םהל שיש ךכ ידכ דע וכפהנ םה רבד לש ופוסבו ,םלועה
 םתוא ףדור אוהש וקספ םהש ןויכמ אלא ,וילא םתאנש תמחמ היה אל וגרוהל וטילחה םהש המש ל"צ
 יאדוב רובל ותכלשה ידי לע ףדורהמ רטפיל רשפאש ןבואר עיצהש ןויכמ לבא ,וגרוהל םה םירתומ ירה
 ןכלו ,הז לע וחמש יאדוב ונממ ורטפי ךכ ידי לעו ורכומל שיש הדוהי עיצהש ןויכמ ןכ ומכו ,הזל ומיכסה
 םיבישקמ ויהש יאדוב ובישהל םהל רמוא היה אוה םאש הדוהיל ונעט םהיבא לש לודגה םרעצב וארשכ
 ךותמ חכומ ירה כ"או ,םהיבא תא רעצל ילב ףסוי לש הפידרהמ רטפיל ידכב רחא ןפוא םיאצומ ויהו ול
 .בטיה ק"ודו ,ףדור יניד יפ לע התיה םהיניב תקולחמה לכש אפוג ןינעה רופיס

  זי קוספ נ קרפ תישארב לע רפוס םתח .8
 יתרתב ליחתמ ד"לי ,ךיבא יקלא ידבע עשפל אנ אש התעו ךולמג הער יכ םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש
 ןכ השע רשאכ לומגב לומג עמשמ ךולמג ןושל המ דועו ,אנ אש התעו רתוימ דועו ,עשפב אדחב םייסמו
 םיטבשה הנהו ,עשפ הלוע דומלת תגגשש ח"ת ולא םעשפ ימעל דגה ]מ"בד ב"פס[ ל"זחא ל"יו .ול השעי
 חישמ אוהש ערפמל ילגיא התע ךא ,ןישלמו רוסמכ והובייח הרות ןיד י"פעו טפשמו ןידב ףסוי תא ונד
 םניאו הארוהב גגוש הוהו ועטו לומגב לומג ול םימלשמש ובשחש םיגגוש םה אצמנ ,ונידב ועט םהו 'ה
 עיגמשכ הז תמועל כ"א ,בשחי עשפל םתאטחש ח"תו םלוע ילודגל םבשחתש תאפמ אלא שנועל םיואר
 אברעמב ונמיא אל םלועמו הלילכ והסכ ].ז"י ק"ומ[ ורמאו ח"ת לש םשנועב ל"זח ולקה םתוא שונעל
 איה הז ,ךולמג הער יכ אקייד םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש ורמא כ"ע ,ותרותו ה"ח םושמ ח"תד אדיגנ לע
 ,עשפל ותוא בושחת התאו םתגגש והזו טפשמו ןידב לומגב לומג ךולמג הערש ובשחש גגוש םתאטח
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 ךיבא יקלא ידבע עשפל אנ אש ומצעב םעטה ותואמ כ"א םתלודג דצמ עשפל והובשחתש רחא התעו
 :]ו"פקת[ .ל"נכו םשינעמ התא םא ה"ח אכיאו ח"ת םהש

  זי קוספ זל קרפ תישארב - הרותה תכונח .9
 .ה"בקה לש ויתודממ הזמ ועסנ 'וגו הניתוד הכלנ םירמוא יתעמש יכ הזמ ועסנ קוספה לע הבר שרדמב
 ותוא ולכנתיו קוספה לע שרדמבו ארמגב אתיאד המ יפ לע שרפל שיו .הז המ לעו הז המ ןיבהל ךירצו
 ונד םיחאהש ןניזח ןכ םא .םש ןייע 'וכו לארשי תא איטחהל דיתעש םעברי ונממ אציש וארש ותימהל
 וניצמש ומכ םש אוה רשאב אלא ןד וניאד ןכ וניא ה"בקה תדמד עודי הנהו .ופוס םש לע ףסוי תא
 אוה רשאב אלא ןד וניאש ה"בקה לש ויתודממ הזמ ועסנ שרדמה רמאש אוה הזו .עודיכ לאעמשי יבג
 :)ד"ח ד"נש ןויצמ הרות .לאומש שורד( :ךפוס םש לע ךתוא ןודל םיצור םהו וישכע

  בכ קוספ במ קרפ תישארב לע ןורשה תלצבח .10
 :התימל ףסוי לש וניד ורמג םיטבשהש המבו תוארקמה רואיבב
 :שרדנ הנה ומד םגו םתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל םכילא יתרמא אלה רמאל םתוא ןבואר ןעיו 
 ,דליב ואטחת לא אדח ,ויחא יפלכ תוקולח תונעט יתש ןבוארל ול היהש ,הארנ ןבואר ירבד רואיבב 

 ז"לפ[ בשיו תשרפב ויחאל ןבואר רמאש םינינע ינש ךנה דגנכ ןווכמ אוהו ,שרדנ הנה ומד םגו תינש
 וכפשת לא ןבואר םהילא רמאיו ,שפנ ונכנ אל רמאיו םדימ והלציו ןבואר עמשיו ,םש בותכ ךכו ,]א"כפ
 :הזב ב"צו ,ומד וכפשי לבל תינשו ,ותוכהל אלש אדח ,ןבואר םהל ןעט םינינע ינשד ירה ,'וגו םד
 ויהש אלא ,התימל וניד ורמגו ףסוי תא ונד םלוכ םיחאהש בשיו תשרפב ראבתנ רבכ הנהד ,הזב הארנהו 
 ךולמל ובשחב תוכלמב דרומ ןידכ ףסוי תא ונד יולו ןועמשד ,ףסוי לש ותתימ בויח רקיעב םיקולח
 אבומ ןכו[ ,הדוהיל וא ןבוארל רבכ הנתינ תוכלמהו ,]תומולחה םיכלוה בלה רחא יכ[ ,ויחא לע טולשלו
 והוכי לבל ,שפנ ונכנ אל רמאו ןבואר אב םהילאו ,]התימל ותוא ונד םיטבשהש המ םעטב ה"לשה םשב
 הזב ויחא תא ףדור ותויה לע התימ בייוחמ ףסויש וקספ םיחאה ראש םלוא :תוכלמב דרומ ותויה לע
 םיחאה תעדלש אצמנ ,]םמוז דע ןיד ול שיש ח"הואה ירבדכ וא[ ,םהיבא לא הער םתביד תא איבהש
 לא ןבואר רמא םהילאו ,םימד ול ןיאש ףדורב בותכה ןושלכ ,םימד ול ןיאו ףדור ןיד ףסויל ול היה
 והוכילשה םכתטישלו[ ,וגרהל ןיאו םד ול שי תמאבש ונייהו ,הזה רובה לא ותוא וכילשה ,םד וכפשת
 :]ן"במרה יקומינב ןיועיו ,םידיב ומד וכפשת אלו הרובה
 תמאבד ,שרדנ הנה ומד םגו דליב ואטחת לא םכילא יתרמא אלה ןבואר רמאש המ והזש טושפ התעמ 

 לע שפנ תכמ והוכי לבל יולו ןועמשל ןעטש ונייה דליב ואטחת לא אדח ,ןבוארל הזב היה תונעט יתש
 תרותב ותוא ונדש המ לע בסומ והזש ,שרדנ הנה ומד םגו םיחאה ראשל ןעט תינשו ,תוכלמב דרומ ותויה
 הנה ומד םג כ"עו ,םימד תוכיפש הז היה תמאבש ןבואר םהל רמאו 'םד ול ןיא' הרות הרמא וילעש ףדור
 :שרדנ

  ב ןמיס בשיו תשרפ )אשרו( אמוחנת שרדמ .11
 רמא לאעמשי 'ר ,ול המוד היהש םינוקיא ןב ,םינוקז ןב יכ וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו ]ג ,זל[ )ב(
 יפלו ,ויבא לש ותנקז ןב )זמ תישארב( ויחא תאו ויבא תא ףסוי לכלכיו םש לע םינוקז ןב ארקנ ךכל

 יחא ויבאל רמא ,הער םתבד תא ףסוי אביו ,ויחא וב ואנק ויבאל דיגהו ךולמל דיתעש ומולחב הארש
 ודבל ול ומישיו דשחנ התא וב ךיפמ אציש רבדב ךייח אוה ךורב שודקה ל"א ,יחה ןמ רבא ןילכוא
 ויחא וב ואנק ךכיפלו =ערה ןושל= ר"הל םהילע רפסש יפלו ,)גמ /תישארב/ םש( םדבל םהלו
 אנ ךל ףסויל בקעי רמא ,הנש תואמ עברא םש ודבעתשנו םירצמל וניתובא ודריו רבדה לגלגתנו
 תא ורכמ םכשב ,הניד תא ונע םכשב ,תונערופל ןמוזמ םוקמ המכש אביו 'וגו ךיחא םולש תא האר
 שיא והאצמיו ,)בי א םיכלמ( םירפא רהב םכש תא םעברי ןביו דוד תיב תוכלמ הקלחנ םכשב ,ףסוי
 והחקיו 'וגו קוחרמ ותוא ואריו ,)ט לאינד( לאירבג שיאהו רמאנש לאירבג אלא ןאכ רומאה שיא ןיא



 5 

 םירהה ןמ דחאב בשיו ךלה ןבואר השע המ ,וב ויה םיברקעו םישחנ וב ןיא םימ 'וגו הרובה ותוא וכילשיו
 ורבע ותימהל דחא הצעב דחא שיאכ דחא םוקמב ןיבשוי ויחא העשתו ףסוי תא תולעהל הלילב דריל
 והורכמ ודמע רבדמה תווצקל ותוא ןיכילומ ןה ,םילאעמשיל ונרכמנו וכל ורמא ,םילאעמשי םהילע
 ותומכ הפי רענש ךתעד לע הלעת יכו ,םהילגרל םילענמ תונקל ףסכ ינש םהמ דחא לכל ףסכ םירשעב
 חרבו וינפ ויז הנתשנ ובש םיברקעו םישחנ דחפ ךותמ רובל ךלשוהש ןויכ אלא ,ףסכ םירשעב רכמנ
 דיגי אלש וניניב םירחנ ורמא ,םילענ רובעב ףסכ םירשעב והורכמ ךכיפל תוקורי וינפ ושענו ומד ונממ
 ושע המ ,הרשעב אלא םייקתמ םרחה ןיאו ןאכ וניא ןבואר הדוהי םהל רמא ,וניבא בקעיל ונממ דחא
 אלו ותולעהל רובה ותואל הלילב ןבואר דריש ןויכ ,םהיבאל דיגי אלש םרחה ותואב ה"בקהל ופתש
 השעמה תא ול ודיגה ,אב ינא הנא ינאו ונניא דליה םהל רמא ויחאל רזח הכבו וידגב תא ערק ואצמ
 )זמק םילהת( בקעיל וירבד דיגמ וב בותכש יפ לע ףא אוה ךורב שודקה ףאו ,קתשו םרחה תאו
 וקל ףסוי תריכמב רמוא אנמ 'ר ,ףסוי ףרוט ףרט בקעי רמא ךכיפל םרחה ינפמ דיגה אל הז רבד
 ןותומת דע םכל הזה ןועה רפוכי םא רמוא בותכה םהילעו ותמש דע םנוע םהל רפכתנ אלו םיטבשה
 ואצמו םירצממ רב רובשל הרשע ףסוי יחא ודריו םינש עבש ןענכ ץראב בער אב ךכיפלו )בכ היעשי(
 אלא התיה התמ יכו םהיבא בקעי חור יחתו וב ביתכו יח אוהש בקעי עמשו םרחה תא וריתהו יח ףסוי

 ,ונמיה הקלתסנש שדוקה חור וב התרשו םרחה ןמ התיחש
  שגיו ץקמ בשיו תשרפ - שודקה ה"לשה רפס .12

 .הָדּוהְי תּוכְלַמ דיִמֲעַהְל ,םַעְל לֵאָרְֹשִי תֹויְהִל יֵדְּכ אָּלֶא ֹוניֵא ףֵסֹוי תַכּולְמ .ןָיְנִעָל רֹזֲחַנ }\בל{\
 .ֹועְרַזְלּו ֹול םֶצֶעְּב הָכּולְּמַה ׁשֵּקַבְמ אּוהֶׁש ,הָכּולְּמַה ֹול jַא םיִרּובְס ּויָה קַר ,הֶז רָבָּד ּוניִבֵה ֹאל םיִטָבְּׁשַהְו
 ,תֶוָמ ןֶּב אּוהֶׁש םָּלֻּכ ּומיִּכְסִהְו .הָרֹוּת תַדְּב ֹותֹוא ןּודָל ,רַמֹולְּכ ,תֹותָּד יֵלְכִנ ׁשֵּקַבְל הָנְיָתֹּד ּוכְלָה ןֵּכ לַע
 לָכְו ,דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ לַע קֵלֹוחֶׁש רַחַאֵמ ,תָדְו ןיִּד דַּצִמ ןֵּכ ּומיִּכְסִה ויָבֲהֹוא הָּפְלִזְו הָהְלִּב יֵנְּב ּוּלִפֲא
 ל"ַז ּוניֵתֹוּבַר ּורְמָאֶּׁש הַמ ןַיְנִע ּוהֶזְו .)א יק ןירדהנס האר( הָניִכְּׁשַה לַע קֵלֹוחְּכ דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ לַע קֵלֹוחַה
 תּוכְלַמ לַע קֵלֹוחֶׁש רַחַאֵמ הָניִכְּׁשַה לַע אּוה קֵלֹוח יִּכ ,רַמֹולְּכ ,םֶהָּמִע הָניִכְּׁשַה ּופְּתִׁש )ב בשיו ,אמוחנת(
 הָיָהֶׁש ןֵּכֶׁש לָּכִמ יִּכ ,)ה שגיו ,םש( ֹוגְרָהְל ּוצָר ,Qֵלֹומ אּוהֶׁש ּואָרְו ויָחֶא לֶא ףֵסֹוי עַּדַוְתִהְּב ןֵּכ לַע .דִוָּד תיֵּב
 .ןָרְּזִפּו Qָאְלַמ אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַה חַלָׁשְו .לַעֹּפַה לֶא ַחֹּכִמ אֵצֹוי ֹוּתְבַׁשֲחַמ ּואָרֶׁש רַחַאֵמ ,ֹותֹוא גֹרֲהַל םָלְצֶא תָּדַה
 םָּתְבַׁשֲחַמ יִפְּכ ןֵכ ֹוניֵאֶׁש ןָיְנִעָה םֶהָל תֹוּלַגְל הָצָר ,)ד ,המ תישארב( 'יַלֵא אָנ ּוׁשְּג ויָחֶא לֶא ףֵסֹוי רֶמֹאּיַו' זָא
 םַעְל לֵאָרְֹשִי ּויְהִּיֶׁש םֹרְגִל Qֶרֶּד ןיִכָהְל ,רַמֹולְּכ ,םֶהיֵנְפִל ֹוחָלְׁש Qַרָּבְתִי םֵּׁשַה אָּבַרְּדַא ,הָכּולְמ רֶתֶכְּב אּוהֶׁש
  :הָכּולְמִל הָדּוהיִו
 :]ה"הגה[
 תובא( ןַנְּת הֶזָּב אֵצֹוּיַּכ לַעְּד רַמֹול ׁשֵי .הָרֹוּת ןיִדְּב ּוהּונָּדֶׁש רַחַאֵמ םיִטָבְּׁשַה ּוׁשְנֶעֶנ הָּמָל ,תֹוׁשְקַהְל ןיֵאְו 
 הָאְנִֹשַהֶׁש אָּלֶא .ןָיְנִעָה גיִֹשַהְל עַדיֵל םֶהָל הָיָהְּד ,ןֹודָז הָלֹוע דּומְלַּת תַגְגִׁש )ב גל אעיצמ אבב ;ג"ימ ד"פ
 :הָכָלֲהַה ּונְּוִּכ ֹאלְו ,ֹותֹוא ּואְנָּשֶׁש ַחֹּכִמ )ח"ס ה"נפ הבר תישארב( הָרּוּׁשַה תֶלֶקְלַקְמ

 זל תישארב ,י"שר .13
 רַמָא ,הָוְלַׁשְּב בֵׁשיֵל םיִׁשְּקַבְמ םיִקיִּדַצ – ףֵסֹוי לֶׁש ֹוזְגָר ויָלָע ץַפָק ,הָוְלַׁשְּב בֵׁשיֵל בֹקֲעַי ׁשֵּקִּב :בֶׁשֵּיַו )ב( 
  :הֶּזַה םָלֹועָּב הָוְלַׁשְּב בֵׁשיֵל םיִׁשְּקַבְּמֶׁש אָּלֶא ,אָּבַה םָלֹועָל םֶהָל ןָּקֻתְּמֶּׁש הַמ םיִקיִּדַּצַל ןָּיַד ֹאל ה"ָּבָּקַה
 ןיִלְזְלַזְמּו ,יַחַה ןִמ רֶבֵא ןיִלְכֹוא ּויָהֶׁש ,ויִבָאְל דיִּגַמ הָיָה הָאֵל יֵנְב ויָחֶאְב הֶאֹור הָיָהֶׁש הָעָר לָּכ .הער םתבד תא
 ֹאלְו ֹותָריִכְמִּב םיִּזִע ריִעְׂש ּוטֲחְׁשִּיַו :הָקָל ןָּתְׁשָלְׁשִבּו ,תֹויָרֲעָה לַע םיִדּוׁשֲחַו ,םיִדָבֲע ןָתֹורְקִל תֹוחָפְּׁשַה יֵנְבִּב
 רֵּפִּסֶׁש תֹויָרֲע לַעְו ,"ףֵסֹוי רַּכְמִנ דֶבֶעְל" – םיִדָבֲע םֶהיֵחֲאַל ןיִרֹוּקֶׁש םֶהיֵלֲע רֵּפִּסֶׁש הָּבִּד לַעְו ,יַח ּוהּולָכֲא
 :ֹוגְו ויָנֹדֲא תֶׁשֵא אָּׂשִּתַו ,םֶהיֵלֲע
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 הָצֵעֵמ אָּלֶא ,)ג"י רבדמב( ןֹורְבֶח דַע ֹאבָּיַו בֶגֶּנַב ּולֲעַּיַו רַמֱאֶּנֶׁש ,רָהָּב ןֹורְבֶח ֹאלֲהַו - ןורבח קמעמ )די(
 תישארב( Mֲעְרַז הֶיְהִי רֵג יִּכ םיִרָתְּבַה ןיֵּב םָהָרְבַאְל רַמֱאֶּנֶּׁש הַמ םֵּיַקְל ,ןֹורְבֶחְּב רּובָּקַה קיִּדַצ ֹותֹוא לֶׁש הָּקֻמֲע
 :)ג״י:ו״ט
 ,דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ הָקְלְחֶנ םָׁש ,הָניִּד תֶא ּוּנִע םָׁש ,םיִטָבְּׁשַה ּולְקְלִק םָׁש ,תּונָעְרֻפְל ןָכּומ םֹוקָמ - המכש אביו

 :)ב"י א םיכלמ( הָמֶכְׁש םָעְבַחְר Qֶלֵּיַו רַמֱאֶּנֶׁש
 :)'ב לאינד( לֵאיִרְבַּג ׁשיִאָהְו רַמֱאֶּנֶׁש ,לֵאיִרְבַּג הֶז - שיא והאצמיו )וט(
 םיִרְמֹוא םֵה ,ןֵּכ תֶרֶמֹוא ׁשֶדֹּקַה ַחּור ,יִנֵׁשְרָּד רֵמֹוא הֶז אָרְקִמ קָחְצִי יִּבַר רַמָא - ויתמלח ויהי המ הארנו )כ(
 ּורְמֹאּיֶׁש ֶא"ִאְו .יִּלֶׁש ֹוא םֶכָּלֶׁש םִא םּוקָי יִמ רַבְּד הֶאְרִנ – ויָתֹמ�ֲח ּויְהִּי הַמ הֶאְרִנְו םֵּיַסְמ בּותָּכַהְו ּוהֵגְרַהַנ
 :ויָתֹומֹולֲח ּולְטָּב ּוהּוגְרַהַּיֶׁש ןָויֵּכִּמֶׁש ,ויָתֹמ�ֲח ּויְהִּי הַמ הֶאְרִנְו םֵה
 ּוּנֶלֲעַיְו אּוה ֹאבָּיֶׁש ֹותֹוא ליִּצַהְל אָּלֶא תֹאז רַמָא ֹאּלֶׁש ןֵבּואְר לַע הָדיִעְמ ׁשֶדֹּקַה ַחּור  -ותא ליצה ןעמל )בכ(
 :יִב אָּלֶא ןֹוחָרֵּסַה הֶלָּתִי ֹאל ,ןָּלֻכְּבֶׁש לֹודָגְו רֹוכְב יִנֲא רַמָא ,םָּׁשִמ
 :וז איה ת- ינב תנתכ רמאיו )גל(
 ?ה"ָּבָּקַה ֹול הָּלִג ֹאל הָּמָלְו .רַפיִטֹוּפ תֶׁשֵא ֹוב הֶרָּגְתִּתֶׁש ֹופֹוס ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור ֹוב הָצְנְצִנ -ּוהְתָלָכֲא הָ֖עָר ֥הָּיַח
 ,יַח אּוהֶׁש ַעֵדֹוי הָיָה קָחְצִי לָבֲא ,)אמוחנת( םֶהָּמִע ה"ָּבָּקַהְל ּופְּתִׁשְו ,הֶּלַגְּיֶׁש יִמ לָּכ תֶא ּולְּלִקְו ּומיִרֱחֶהֶׁש יִפְל
 :ֹול תֹוּלַגְל הֶצֹור ֹוניֵא ה"ָּבָּקַהְו הֶּלַגֲא Qַאיֵה רַמָא
 אּוהֶׁש ַעֵדֹוי הָיָהֶׁש ,לֵּבַאְתִמ הָיָה ֹאל לָבֲא בֹקֲעַי לֶׁש ֹותָרָצ יֵנְּפִמ הָיָה הֶכֹוּב ,קָחְצִי - ויבא ותא ךביו )הל(
 :יַח

  ,דכ קוספ חל קרפ בשיו תשרפ תישארב .14
ֹּיַו םיִ֑נּונְזִל הָ֖רָה הֵּ֥נִה םַ֛גְו Mֶ֔תָּלַּכ רָ֣מָּת ֙הָתְנָֽז ֙רֹמאֵֽל הָ֤דּוהיִֽל דַֻּ֨גּיַו םיִׁ֗שָדֳח ׁש֣�ְׁשִמְּכ ׀יִ֣הְיַו )דכ(  הָ֔דּוהְי רֶמא֣
  :ףֵֽרָּׂשִתְו ָהּו֖איִצֹוה

  דכ קוספ חל קרפ בשיו תשרפ תישארב י"שר .15
 :הָפֵרְׂשִב ָהּונָּד Qָכיִפְל ,ןֵהֹכ אּוהֶׁש ,הָתְיָה םֵׁש לֶׁש ֹוּתִּב ,ריִאֵמ יִּבַר םּוּׁשִמ הָאָׁשְקִמ םִיַרְפֶא רַמָא - ףרשתו

  ,ח קוספ גמ קרפ ץקמ תשרפ תישארב .16
ֹּיַו )ח( ֹלְו ֙הֶיְחִֽנְו הָכֵ֑לֵנְו הָמּו֣קָנְו יִּ֖תִא רַעַּ֛נַה הָ֥חְלִׁש ויִ֗בָא לֵ֣אָרְׂשִי־לֶא הָ֜דּוהְי רֶמא֨  הָּ֖תַא־םַג ּונְחַ֥נֲא־םַּג תּו֔מָנ א֣
 :ּונֵּֽפַט ־םַּג

  ח קוספ גמ קרפ ץקמ תשרפ תישארב י"שר .17
 תישארב( םֶהיִבֲא בֹקֲעַי ַחּור יִחְּתַו רַמֱאֶּנֶׁש ,Mֲחּור יִחְת ֹוז הָכיִלֲה יֵדְי לַע ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור ֹוב הָצְנְצִנ- היחנו )ח(
 :)ה"מ

  די קוספ גמ קרפ ץקמ תשרפ תישארב .18
 :יִּתְלָֽכָׁש יִּתְלֹ֖כָׁש רֶׁ֥שֲאַּכ יִ֕נֲאַו ןיִ֑מָיְנִּב־תֶאְו רֵ֖חַא םֶ֥כיִחֲא־תֶא םֶ֛כָל חַּ֥לִׁשְו ׁשיִ֔אָה יֵ֣נְפִל ֙םיִמֲחַר םֶ֤כָל ןֵּ֨תִי יַּ֗דַׁש לֵ֣אְו
  די קוספ גמ קרפ ץקמ תשרפ תישארב י"שר
 :)הבר תישארב( ףֵסֹוי תֹוּבַרְל ,ֹוב הָקְרְזִנ ׁשֶדֹּקַה ַחּור .רחא

  כ קוספ טל קרפ בשיו תשרפ תישארב ינוקזח .19
 ךלמה ירוסא .רמשמב וחינהל קר רבדב םידע ויה אל יכ תומ ןב היה אל רהסה תיב לא והנתיו )כ(
 ךלמה לע םא רמאיו שיא תומדכ לאירבג אב ךלמה ינפל ףסוי ואיבהש הדגאב אצמנו .ירק יריסא ביתכ
 םיערקנ ףסוי ידגב םאו הסנאל ףסוי הב קיזחהש עודיב םיערקנ השאה ידגב םא םהידגבב קודבל הוצי בוט
 אל מ"מו הגירהל והונד אל ךכ ליבשבו םיעורק ףסוי ידגב ויהש אצמיו רבדה שקביו וסנאל איה הקיזחה
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 ונד םירצמ ינהכו .ףסוי תא הסנא איה יכ רבדה עדונ ןכא רמאל רפיטופ תשא שייבל אלש ידכ דימ רטפנ
 .ןובערה ינשב םתמדא ףסוי הנק אל ןכלו הז ןיד

 זט-גי ,וט קרפ תישארב .20
ֹל ֙ץֶרֶ֙אְּב Mֲ֗עְרַז ֣הֶיְהִי ׀רֵ֣ג־יִּכ עַ֜דֵּת ַעֹ֨דָי םָ֗רְבַאְל רֶמֹ֣אּיַו )גי(  )די( :הָֽנָׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םָ֑תֹא ּוּ֣נִעְו םּו֖דָבֲעַו םֶ֔הָל א֣
 רֵ֖בָּקִּת םֹו֑לָׁשְּב Mיֶ֖תֹבֲא־לֶא אֹו֥בָּת הָּ֛תַאְו )וט( :לֹוֽדָּג ׁשֻ֥כְרִּב ּו֖אְצֵי ןֵ֥כ־יֵרֲחַאְו יִכֹ֑נָא ןָּ֣ד ּודֹ֖בֲעַי רֶׁ֥שֲא יֹוּ֛גַה־תֶא םַ֧גְו
 :הָּנֵֽה־דַע יִ֖רֹמֱאָה ןֹ֥וֲע םֵ֛לָׁש־ֹאל יִּ֧כ הָּנֵ֑ה ּובּוׁ֣שָי יִ֖עיִבְר רֹו֥דְו )זט( :הָֽבֹוט הָ֥ביֵׂשְּב

 די השרפ אחספד אתכסמ - אב לאעמשי יברד אתליכמ .21
 .םיִנָׁשְל םָלֲאֹוּג יִנֲא ואָל םִאְו תֹורֹודְל םָלֲאֹוּג יִנֲא הָבּוׁשְּת ןיִׂשֹוע םִא אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא 

 זל קרפ תישארב תופי םינפ .22
 אתיא... .]א ,דפ ר"ב[ ףסוי לש וזגור וילע ץפק הולשב בשיל בקעי שקיב י"שריפ .'וגו בקעי בשיו )א(
 דע עדת עודי םהרבאל אוה ךורב שודקה רמאש םוימ ,ט"נר אירטמיגב ויבא ירוגמ ]ה ,דפ ר"ב[ שרדמב
 ונייהד ,הולשב בשיל שקיב ]םש[ רמאש המ שרפל שי ,ויבא ירוגמ ץראב וניבא בקעי בשייתנש העש
 אבשכ היה אוהש ויבא תונשו ויתונש בשחש ונייהד ,םירתבה ןיב הרזגנש הנש 'תה ומלשנ רבכש בשחש
 םינשה ויה אלש יפלו ,ח"נק ויבא תונש היה אליממ ]א זי[ הליגמד ק"פב אתיאדכ הנש ט"צ ויבא לצא
 םינבה תונש בקעי בשחו ,ירוגמ רפסמכ ט"נר ףוריצב יוהו ירשתב בקעיו חספב דלונ קחצי ירהש םיווש
 ןב היה םירתבה ןיב תירבב ירהש םהרבא לש האמ בשחו ,ןובשחב כ"ג םילוע תובאה תונשב םיעלבומה
 היה ג"י ןב ירהש ,ויבא לצא אבשכ הנש ו"ט ןב היהש ןבואר תונש כ"ג בשחו ,ה"עק היה תמשכו ה"ע
 דע ויבא לצא היהש םינש 'טה בשחו ,הנש ג"יל שיא ירקמד ]ט ,פ ר"ב[ ןניפלי הינימד םכש השעמב
 ןויכ הולשב בשיל שקיב ךכל ,הנש 'ת לכה היה ןבוארלו קחצילו ול פ"ג ,הנש הרשע עבש ןב ףסוי היהש
 :תולגה םלשנ ותעדלד

  גנק תוא תישארב - הרות דומלת טוקלי )ןאמ( ונדמלי שרדמ .23
 וינב תויהל םהרבאל ה"בה רמא רבכ :רמאו ותעדב בקעי בשחש דמלמ ,בקעי בשיו והמ רזעלא ר"א
 תרחא ריעל ךלה ושעש הארש ןויכו ,ונאצב דבעושמ ןבל תיבב הנש םירשע רג יתייה ינא ירה ,םירג
 ,ךתבשחממ הקומע יתבשחמ :ה"בה רמא .ותעד הבשיתנו ,הנש תואמ עברא דובעש םייקתי הזב :רמא
 .ףסוי ידי לע הלילע וילע איבה דימ ,)'ח ,ה"נ 'שי( םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ 'נש

  דפ השרפ בשיו תשרפ )אנליו( הבר תישארב .24
 םֹוי הֶזיֵאְּב בַתָכְו סּומְלּוק לַטָנ יִוֵל יִּבַר רַמָא ,)אי ,זל תישארב( רַמָׁש ויִבָאְו ויָחֶא ֹוב ּואְנַקְיַו - בי ןמיס
 תֶא רֹמְׁש תֶרֶמֹוא ׁשֶדֹּקַה ַחּורְו ,רָבָּדַה תֶא רַמָׁש ויִבָאְו הָּבַר אָּיִח יִּבַר רַמָא .םֹוקָמ הֶזיֵאְּב הָעָׁש הֶזיֵאְבּו
 םיִרָבְּד הָאָרְו רַבָס בֹקֲעַי ּוניִבָא Qָּכ רַמָא אָניִנֲח רַּב אָמָח יִּבַר םֵׁשְּב יִוֵל יִּבַר .עַּגִל םיִרָבְּדַה ןיִדיִתֲעֶׁש םיִרָבְּדַה
 .תֹוׂשֲעַל יִנֲא לֹוכָּי הַמ ֹוסָקְנִּפ הָרְקַּבְתִנ םִא רַמָא ,ןיִאָבּו ןיִׁשְמְׁשַמְמ
 ,ֹול ּוגְּוַּדְזִנ םיִכָאְלַמ הָׁשלְׁש יאַּנַי יִּבַר רַמָא ,)וט ,זל תישארב( הֶדָּׂשַּב הֶעֹת הֵּנִהְו ׁשיִא ּוהֵאָצְמִּיַו - די ןמיס
 תישארב( .םֹוקָמ לֶׁש ויָתֹוּדִּמִמ ,הֶּזִמ ּועְסָנ :)זי ,זל תישארב( .ׁשיִאָה רֶמֹאּיַו ,ׁשיִאָה ּוהֵלָאְׁשִּיַו ,ׁשיִא ּוהֵאָצְמִּיַו
 ויִחָא לֶא ׁשיִא ּורְמֹאּיַו ,)טי ,זל תישארבש( .םיִבָלְּכַה תֶא ֹוּב הֶּסַׁשְנּו ּואֹוּב ּורְמָא ,קֹחָרֵמ ֹותֹא ּואְרִּיַו :)חי ,זל
 .םיִלָעְּבַל םָאיִּׁשַהְל דיִתָע הֶז יִוֵל יִּבַר רַמָא .ּהיֵמְלֶח ןיֵעָטְו אָתָא ּהיֵל יֵדְיַה יֵרְמָא ןָנָּבַר ,תֹומ�ֲחַה לַעַּב הֵּנִה
 ,הֶאְרִנ רֵמֹוא יִנֲאַו ,הֶאְרִנְו םיִרְמֹוא םֶּתַא אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא ,ּוהֵּגְרַהַנְו ּוכְל הָּתַעְו :)כ ,זל תישארב(
 .םֶכָּלֶׁש ֹוא יִּלֶׁש ֹוא ,םּוקָי יִמ רַבְּד :)חכ ,דמ הימרי( הֶאְרִנ הָּתַע
 ָּתְרַמָא הָּתַא הָדּוהיִל אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא ןָנָחֹוי יִּבַר רַמָא .'וגו םיִּסַּפַה תֶנֹתְּכ תֶא ּוחְּלַׁשְיַו- טי ןמיס
 :)גל ,זל תישארב( .אָנ רֶּכַה :)הכ ,חל תישארב( Mְל תֶרֶמֹוא רָמָּתֶׁש Mיֶּיַח ,אָנ רֶּכַה :)בל ,זל תישארב(
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 אָנּוה בַר רַמָא ,'וגו ּוהְתָלָכֲא הָעָר הָּיַח יִנְּב תֶנֹתְּכ ,יֵמָח אָנֲא הָמ עַדָי אָנֲא תיֵל רַמָא ,יִנְּב תֶנֹתְּכ רֶמֹאּיַו ּהָריִּכַּיַו
 .רַפיִטֹוּפ לֶׁש ֹוּתְׁשִא ֹוז ,ּוהְתָלָכֲא הָעָר הָּיַח ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור ֹוּב הָצְנְצִנ

  הפ השרפ בשיו תשרפ )אנליו( הבר תישארב .25
 ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור ּהָּב הָצְנְצִנ אָיְנּוח יִּבַר רַמָא ,)חי ,חל תישארב( 'וגו ןֶּתֶא רֶׁשֲא ןֹובָרֵעָה הָמ רֶמֹאּיַו -ט ןמיס
 יִּכ :)דכ ,בכ הימרי( ,Mֶּבִל לַע םָתֹוחַכ יִנֵמיִׂש :)ו ,ח םירישה ריש( רַמָא ְּתַאְד הָמ Qאיֵה ,תּוכְלַמ ֹוז ,Mְמָתֹוח
 Qיֵה ,ליִתְפִּב ןיִנָּיֻצְמ ןֵהֶׁש ,ןיִרְדֶהְנַס ֹוז ,Mֶליִתְפּו .יִניִמְי דַי לַע םָתֹוח הָדּוהְי Qֶלֶמ םיִקָיֹוהְי ןֶב ּוהָיְנָּכ הֶיְהִי םִא
 :)א ,אי היעשי( רַמָא ְּתַאְד הָמ Qאיֵה ,ַחיִׁשָּמַה Qֶלֶמ הֶז ,Mְּטַמּו .תֶלֵכְּת ליִתְּפ :)אל ,טל תומש( רַמָא ְּתַאְד הָמ
 ֹוב אֵצֹוּיַּכ םיִרֹוּבִּג ,ֹול רַהַּתַו 'וגו ּהָל ןֶּתִּיַו .ןֹוּיִּצִמ 'ה חַלְׁשִי Mְזֻע הֵּטַמ :)ב ,יק םילהת( ,יָּׁשִי עַזֶּגִמ רֶטֹח אָצָיְו
 ל ,ח ילשמ( ׁשיִקָל ׁשיֵר םֵׁשְּב ןָמְחַנ רַּב הָדּוהְי ,'וגו הָדּוהְי חַלְׁשִּיַו :)כ ,חל תישארב( .ֹוב אֵצֹוּיַּכ םיִקיִּדַצְו
 Qּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא .תֹוּיִרְּבַה לַע תֶקֶחַׂשְמ איִהֶׁש הָרֹוּתַה ,תֵע לָכְּב ויָנָפְל תֶקֶחַׂשְמ ,ֹוצְרַא לֵבֵתְּב תֶקֶחַׂשְמ :)אל
 .םיִּזִע יִדְגִּב Mְּב הָּמַרְמ רָמָּתֶׁש Mיֶּיַח ,םיִּזִע יִדְגִּב Mיִבָאְּב ָתיִּמִר הָּתַא הָדּוהיִל אּוה
 תֹומֹוקְמ הָׁשלְׁשִּב קָחְצִי בַר רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר םֵׁשְּב הָיְמְרִי יִּבַר ,)וכ ,חל תישארב( 'וגו הָדּוהְי רֵּכַּיַו - בי ןמיס
 לֶׁש ֹוניִּד תיֵבְּב .הֹמ�ְׁש לֶׁש ֹוניִּד תיֵבְּב ,לֵאּומְׁש לֶׁש ֹוניִּד תיֵבְּב ,םֵׁש לֶׁש ֹוניִּד תיֵבְּב ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור הָעיִפֹוה
 אּוה jּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא ,קָחְצִי יִּבַר םֵׁשְּב הָיְמְרִי יִּבַר ,יִּנֶּמִמ ּוהַמ ,יִּנֶּמִמ הָקְדָצ רֶמֹאּיַו הָדּוהְי רֵּכַּיַו ,םֵׁש
  .רֶתֵּסַּבֶּׁש הַמ ויָלָע דיִעֵמ יִנֲאַו ,יּולָּגַּבֶּׁש הַמ םיִדיִעְמ ּויְהִּת םֶּתַא

  ז ןמיס דפ השרפ בשיו תשרפ )אנליו( הבר תישארב .26
 ןֵה םיִדּוׁשֲח רֵמֹוא ריִאֵמ יִּבַר ,ןֹועְמִׁש יִּבַרְו הָדּוהְי יִּבַרְו ריִאֵמ יִּבַר ,רַמָא הָמ ,הָעָר םָתָּבִּד תֶא ףֵסֹוי אֵבָּיַו
 יֵנְבִּב ןיִלְזְלַזְמ רֵמֹוא הָדּוהְי יִּבַר .ץֶרָאָה תֹונְבִּב ןֶהיֵניֵע ןֵה ןיִלֹוּת רֵמֹוא ןֹועְמִׁש יִּבַר .יָחֶה ןִמ רָבֵא לַע Mיֶנָּב
 יֵנְזֹאמּו סֶלֶּפ :)אי ,זי ילשמ( ,הָקָל ןֹוהיֵתָלְּת לַע רַמָא ןֹומיִס רַּב הָדּוהְי יִּבַר .םיִדָבֲע םֶהָל ןיִרֹוקְו תֹוחָפְּׁשַה
 תַעְׁשִּב ּוּלִפֲא Mיֶּיַח ,יַחַה ןִמ רָבֵא לַע Mיֶנָּב םיִדּוׁשֲח ָּתְרַמָא הָּתַא אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַה ֹול רַמָא ,'הַל טָּפְׁשִמ
 םֵה םיִלְזְלַזְמ ָּתְרַמָא הָּתַא .םיִּזִע ריִעְׂש ּוטֲחְׁשִּיַו :)אל ,זל תישארב( ,םיִלְכֹואְו םיִטֲחֹוׁש אָּלֶא םָניֵא הָלָקְלַּקַה
 תֹונְבִּב םֶהיֵניֵע ןיִלֹוּת ָּתְרַמָא הָּתַא .ףֵסֹוי רַּכְמִנ דֶבֶעְל :)זי ,הק םילהת( ,םיִדָבֲע ןיִרֹוקְו תֹוחָפְּׁשַה יֵנְבִּב
 .'וגו ויָנֹודֲא תֶׁשֵא אָֹּׂשִּתַו :)ז ,טל תישארב( ,בֹּדַה תֶא Mְּב הֶרָגְמ יִנֲאֶׁש Mיֶּיַח ,ץֶרָאָה

  חי קוספ זל קרפ תישארב השמ תרות .27
 יניד ותוא ונד םה יכ ראבתי טושפ פ"ע .ותימהל ותוא ולכנתיו םהילא ברקי םרטבו קוחרמ ותוא ואריו
 כ"ע ,םבבל ךריו ושפנ לע םהילא ןנחתי םהילא ברקי רשאכ יכ ועדיו ,א"וקמב יתראב רשאכ תושפנ
 אוה היה ולאכ הנוכה ,קוחרמ ותוא ואריו רמאו ,ראבא רשאכ םהילא ברקי םרטב ותימהל ותוא ולכנתה
 הבר( שרדמב הנהו .קוחירה תילכתב םהמ אוהו חצור אוה ולאכ קר 'א בא ינב בורק חא אלו םהמ קוחר
 הנה ויחא לא שיא ורמאיו רמא בושו .םהילא ברקי םרטב והותימיש םיבלכ וב וסישהש 'יא )ד"י ד"פ
 הנה יכ רמוא בותכה תנווכ םע םינינעה 'ב ךישמהל ידכו .ויבאל דיגהל דיתעו אב הזלה תומולחה לעב
 שודקה ל"א ןכעב א"ע א"י 'דהנס ש"מכו( םדא לע ןירוטלד םוש אוה ךורב שודקה הלגיש ונאצמ אל
 ,ושע ותוא לע קחצילו ,לאעמשי תודוא לע םהרבאל דיגה אל ךכלו )ינא רוטלד יכו עשוהיל אוה ךורב
 םיתיממ ונאצ םע ויהש בקעי לש םיבלכה ויה םא הנה םנמא ,ויחא והורכמש ףסוי תודוא לע בקעיל םגו
 רוש לצא תמוי וילעב םגו )ט"כ א"כ תומש( רמאנש יפל הז לע הבושת לבקל בייוחמ בקעי 'יה ףסוי תא
 השעיש ידכ בקעיל רבדה עידומ אוה ךורב שודקה 'יה הז רובעבו ,הרפכ ארפוכ וילע לבקל בייחש דעומה
 וצר םהו ,הז לע הבושת לבקיש ידכ בקעיל דיגיו אב הזלה תומולחה לעב הנה ורמא כ"ע ,ז"ע הבושת
 תומולחה לעב שרדמב ש"זו .ל"נכ בקעיל רבדה עדוי אלו והגרהנו וכל כ"ע ,בקעיל רבדה עדוי אלש
 .ויבאל ואישמו אב הזלה
 והובייח ולא ,םיבייחמ ולאו םיכזמ ולא ,ןידב וילע ובשי ךיא ונל זמרד הארי .'וגו ותימהל ותוא ולכנתיו
 הזו ,זע יכ םפא רורא ףוסבל רמא תמאב רשאכ םהיבא םללקיש הביד תאבהב ותנווכ לכ יכ ףדורכ התימ
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 אלו רוסמ ארקנ המל ופקע"מס 'כ ךא ,ונתימהל ל"לוהו ,ותימהל ויתובשחמ ובשחש ותימהל ותוא ולכנתיו
 ונדש ,ותוא ולכנתיו ןושל הזו ותימהל רמא ןכ לע ,ולש תא לוטיל ופוסבו לכל רוסמ אוה יכ רסומ
 ,םהילא ברקי םרטבו ןכ לע ,וינפב אלש ןודינ רוסמו התימ אוה בייחתיו םתימהל ףדורכ המה 'יתובשחמ
 ןיד ול ןיאו ונתימהל ותנוכ ןיא כ"עו ונילע ךולמל םלחש אב הזלה תומולחה לעב הנה ורמאי םיכזמה ךא
 כ"שמכ יקנ םד תכיפש םדיל אובי אלש םתקדצב וחטב ןיכזמהו ןיבייחמה לוקש ד"ב 'יהשכו ,רוסמ
 דיל לושכמ האב אל אמתסמש םיגרהנ םניא וגרה םאש ןיממוז םידע םעטב )ט"י ט"י םירבד( ן"במר
 הער היח טלחהב רמאנ ונידיב ותגירה הלעת םא והגרהנו וכל התעו ןכ לע ,יקנ םד ךופשל ןירדהנס
 ויתומולח ויהי המ 'ארנו זא ונידימ 'ה והליצי םאו ,והתלכא ר"הל אטח ינומדקה שחנ ונייהד והתלכא
 סופפ רמאדכ ונידי לע סנ השעתש ןיאכז ונא ןיא ילוא יכ םד וכפשת לא רמא ןבוארו ,םיכזמה תעדכ
 'יהי המ הארנו םיברקעו םישחנ וב שיש הזה רובה לא והכילשנ אלא ,תינעתד ב"פס אתיאדכ סוניילולו
 ותוא ונרכמנ כ"ע ,התימ בייח וניא מ"מו םישחנמ לצנהל סנל יואר ונניא אוה םג ילוא רמא הדוהיו ,ופוס
 .היחי 'יחי םאו תומי היבשב תומי םא
 ךלויו ומכ ותוא 'ילע קדצויש רחאל אצוי לעופ הניא ולכנתיוד 'יפ ,וילא ומכ י"שר 'יפ .ותוא ולכנתיו
 אמעט מ"מו ,םייהנעדייה ףלאוו 'ר םכחה 'יפ ןכו ,וילא ומכ ולכנתיו ומכ 'יהד י"שר 'יפ כ"ע ,המודכו ותוא
 םהילא ברקי םרטב ותימהל וצרש ן"במר 'יל יתיימו ,םיבלכה וב וסיש שרדמבו ,ותוא ביתכ ט"מ יעב
 שרדמ 'ייע םילעבל ואישהל דיתע אב הזלה תומולחה לעב הנה ורמאו שרדמב דוע ,םולכ וליעוה אלו
 דמוע ןיידע םא ונייה ,וגרהל רתומ רוסמהד אה הנהד שרפל הארי ,והגרהנו וכל התעו .)ג"י ד"פ( הבר
 שנענ ר"הל לעב ,י"ראה יבתכב אתיאו ,וגרהל ןיא ,ןכ תושעל דוע דיתע וניאו השע םא לבא ,ותריסמב
 בלכל זמר חבונ ,ערה ןושל ת"ר ה"ל ,)ב"מ ב"ל רבדמב( חבונ הל ארקיו 'ילע זמרו בלכב לגלוגמ 'יהיש
 םיבלכה וב וסיש כ"ע םידיב וגרהל ולכי אלו רוסמ דוע םא ועדי אלו ר"הלב אטח ףסוי הנהו ,חבונה
 שיגרמ אוהש וב וריכה םהו וסישה םהש שיגרה ףסוי ךא ,וב וסישה םהש שיגרי אל אוהש ובשחו קוחרמ
 ותוא ולכנתיו ונייהו ,םידיב וגרהל רתומ כ"או םיבלכה וב וסישש בקעיל םרסומל אוה דיתע כ"או

 םילעבל ואישהל אוה דיתע התעמ ורמאו ותימהל םיצורש םהילע לכונ אוהש דע ךכ ידיל ותוא ואיבהש
 .והגרהנו וכל התעו םיבלכ י"ע ותימהל וניצרש בקעיל
 םיטעמ דיב םיברו םישלח דיב םירובג תרסמ הכונחב םיללפתמ ונא יכ פ"לי .ותימהל ותוא ולכנתיו
 םיבר אמלשב ד"לי 'ואכלו ,ךתרות יקסוע דיב םידזו םיקידצ דיב םיעשרו םירוהט דיב םיאמטו
 יאמ הרות יקסוע דיב םידזו םיקידצ דיב םיעשרו םירוהט דיב םיאמט לבא ,שודיח והז םיטעמ דיב
 הדנמ םירהטמש י"ע יכ םיטעמ דיב םיבר לע 'יפ אוה םירוהט דיב םיאמט יכ ל"י לבא .הז אוה שודיח
 'ר ש"מכ םישלח דיב םירובג ונייה םילומינ דיב םילומינ םניא ונייה םיקידצ דיב םיעשרו ,םיטועמ המה
 יולת חוצנה ןיא םימעפ בור המחלמב הנהו .תשלחמ איהש הלימ לע א"ע ז"י הליעמ ילבורטסיא ןב ןבואר
 ויה אל עבטה פ"ע כ"או ,המחלמ תולובחת יקסוע אלו הרות יקסוע םה לארשיו ,הלובחתב א"כ חכב
 בקעיש וניצמש אכה כ"או .זפקהרותב םיקסוע ויהש םושמ המחלמב םירבוג ויה ה"פא לבא ,חצנל םילוכי
 רהרהמ 'יה ס"לב םגו ,)בהא לארשיו פ"הע( ליעל ונבתכש ומכ הרימשל ם"יספ םש ףסויל רסומ 'יה
 דגנ ותבשחמב רהרהמ 'א םאש רשפאש וניצמ לבא ,לושכמ ידיל אבי אלש ול ןיגמ 'יהו דימת הרותב
 ,עודיכ הזב ותעד םילבלבמו הז רבדב רהרהי אוה םגש ורבחב ליעפמ אוה ירה הברה ןמז רבד הזיא ורבח
 ז"יעו םהילע בושחל ךרטצי אוה םגש דע וילע קומע ןויעב םתעדב םירהרהמ ויהש ותוא ולכנתיו ש"זו
 .ותימהל םילוכי ויהיו ויתובשחמ ולבלבי
 תנותכ ול השעו 'וגו ףסוי תא בהא לארשיו ביתכ יכ ,ליעל יתבתכש ןינעה ותואל בורק רחא ןינעב פ"ליוע
 בהא בקעיש םתעדב 'יה ולא יאדוב פ"ליו .ותוא ואנשיו ויחא לכמ םהיבא בהא ותוא יכ ויחא ואריו ,םיספ
 םיאנוש ויחא 'יה אל יאדוב ,םיספ תנותכ ול השע ךכיפלו םהמ הרותב לודג רתוי היה אוהש יפל ףסוי תא
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 הברת םירפוס תאנק )א"ע א"כ ב"ב( ש"מכ הרותב םירבגתמ םה םג ויהו וב םיאנקתמ ויה אלא ותוא
 לע ול 'יהש האנש תמחמ אלא הרותב ותעידי בור רובעב ותוא בהוא וניא בקעיש 'יה םתעד לבא ,המכח
 ולא יאדוב הנהו ,םיספ תנותכ ול השעו ותוא אוה בהוא ךכל םהילע הבד איצוה ףסויש יפל ויחא ראש
 בהא אלו ויחא ראש םג בהוא בקעיש הזמ םיניבמ ויה םמולשל שורדל םהל ףסוי תא חלש בקעיש ועמש
 ףסוי אבש םדוקש יפל לבא ,ףסויל םיאנוש םה ויה אל כ"או דמלש ותרות בור תמחמ אלא רתוי ותוא
 ותבשחמו ותעד םילבלבמ םה ויה רתויב וילע םתבשחמ רוהרה י"עש ש"מכ וילע םילכנתמ םה ויה םהילא
 .וילע רבגתהל םדיב הלע ךכלו ויבא ול הויצ רשאכ םמולשב שורדל לוכי 'יה אל בושו םהלשב רהרהל
 )םש( שרדמב אתיא בושו םיבלכה וב ותיסהש )ג"י ד"פ ר"ב( שרדמב אתיא .ותימהל ותוא ולכנתיו *
 םהיניב ומירחה םיטבשה הארנו .ושוריפ עדוי וניאש ת"פיה 'כו ,ויבאל ואישמו אב הזה תומולחה לעב
 לשב רבדה ןיא םא אקווד הז והימ ,לח םרחה 'יהו םהיבאל םדא םוש הלגי אלש םהמע הניכשה םג ופרצו
 'יה םיבלכהו תומהבהו ,רפוכ םימלשמו םיבייח םילעבה ,הקיזהש םדא לש ותמהבד ל"ייק ןנאו ,בקעי

 ,לח םרחה 'יה אל ,הזל ןוקית ךירצ 'יה אוהש בקעיל עגונ רבדה 'יה םהידי לע קזיהה 'יה םאו בקעי לש
 ורזחו םיבלכה וב תוסשל ורבס הליחתבש רמאש הזו ,תומולחה לע הנוממה ךאלמ ארקנ תומולחה לעבו
 .וב עגונ רבדהש ןויכ בקעיל הז הלגי תומולחה לעב זאש ןכתי אל הזד ורמאו
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 הָיְחִמְל יִנַחָלְׁש ,ֹוטּוׁשְפִּכ אּוה דָחֶא ,)ה ,המ תישארב( 'םֶכיֵנְפִל םיִה�ֱא יִנַחָלְׁש' םיִמָעְּפ ׁש�ָׁש רַמָאְו }\גל{\
 'הָלֹדְּג הָטיֵלְפִל םֶכָל תֹויֲחַהְלּו ץֶרָאָּב תיִרֵאְׁש םֶכָל םּוֹשָל םֶכיֵנְפִל םיִה�ֱא יִנֵחָלְׁשִּיַו' רֶמֹאּיַו יִנֵׁש .בָעָרָה תַמֲחֵמ
 אּוה 'הָלֹדְּג הָטיֵלְפִל' ,טָעֻמ רָבָּד אּוה 'תיִרֵאְׁש' יִּכ ,ןיִרְתֹוס ויָרָבְּד טַעְמִּכ קּוסָּפַה הֶז יֵרְבִּד הֵּנִהְו ,)ז ,םש םש(
 םָלֹועָּב דָחֶא ,הָדּוהְי תּוכְלַמ םֶהָל דיִמֲעַהְל יֵדְּכ םֶהיֵנְפִל חָלְׁשִנ הֶיְהִּיֶׁש תֹוּיֻחיִלְׁש יֵנְׁש לַע זַמָר אָּלֶא .הֵּבְרַה
 םילהת( 'ֹוׁשְדָקְל הָדּוהְי הָתְיָה' ,'םִיָרְצִּמִמ לֵאָרְֹשִי תאֵצְּב' זָאְו ,הָכּולְמִל םיִיּואְר ,םָעְל לֵאָרְֹשִי ּויְהִּיֶׁש יֵדְּכ הֶּזַה
 ,ַחיִׁשָמ תּוכְלַמ םֶדֹק םֶהיֵנְפִל ןֵּכ םַּג חַלְֻׁשי אֹובָל דיִתָעֶל ,יִנֵׁש .דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ דַע רָבָּדַה Qַׁשְמִנְו ,)ב-א ,דיק
 םּוקָי זָאְו ,ֹוּמַע לֵאָרְֹשִי רּובֲעַּב Qַרָּבְתִי ֹומְׁש תַּׁשֻדְק לַע גֵרָהֵיְו ,Qֶרֶּד ֹול תֹוּנַפְל ףֵסֹוי ןֶּב ַחיִׁשָמ הָּלִחְּתִמ אֹובָּיֶׁש
 יִּכ ,'ׁשָרְדִנ הֵּנִה ֹומָּד םַגְו' )בכ ,במ תישארב( רַמָאֶׁש ,ןֵבּואְר יֵרְבִדְּב אָּב זֶמֶרָה הֶזְו .ׁשָרְדִנ הֶיְהִי ֹומָדְו דִוָּד ןֶּב
 הָתְיָה תֶמֱא רַבְדּו ,םיִמָעְּפ הָּמַּכ ׁשֶדֹּקַה ַחּור םֶהָּב הָצְנְצִנ םֹוקָמ לָּכִמ ,ןִיַדֲע הֶּזַה רָבָּדַה ּוניִבֵה ֹאּלֶׁש יִּפ לַע ףַא
 םַגְו ,םֶהיֵנְפִל ַחיִלָׁש קַר ֹוניֵא אּוהֶׁש ףֵסֹוי ןַיְנִע דֹוס ,ןֵבּואְר יִפְּב רָבָּדַה םָֹש ׁשֶדֹּקַה ַחּור יִּכ אּוהְו ,םֶהיִפְּב
 םֶכָל םּוֹשָל' םֶכיֵנְפִל ַחיִלָׁש יִנֲא הָּלִחְּתִמ ,ףֵסֹוי םֶהָל רַמָאֶׁש ּוהֶז .ׁשָרְדִנ הֶיְהִי ֹומָּד לָבֲא ,גֵרָהֵיְו ןֵּכ הֶיְהִי דיִתָעֶל
 תּוכְלַמְל ּונְיַהְּד ,'הָלֹדְּג הָטיֵלְפִל' םֶכיֵנְפִל ַחיִלָׁש הֶיְהֶא דיִתָעֶל לָבֲא ,דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ הֶּזַה םָלֹועָּב ּונְיַה ,'תיִרֵאְׁש
 ,המ םש( 'הֹעְרַפְל בָאְל יִנֵמיִֹשְיַו םיִה�ֱאָה יִּכ הָּנֵה יִתֹא םֶּתְחַלְׁש םֶּתַא ֹאל הָּתַעְו' ,תיִׁשיִלְׁש םַעַפְּב רַמָא .ַחיִׁשָמ
 .םַעְל לֵאָרְֹשִי תֹויְהִל רָבָּדַה הֶז אּוה םַרָּג Qיֵאְו ,ֹותּוחיִלְׁש ןַיְנִע ּוהַמ ֹורֲאָבְלּו ןָיְנִעָה םֶהָל ׁשֵרָפְל אָּב הָּתַע .)ח
 איִה םִיַרְצִמ הֵּנִהְו .הֶנְׁשִּמַה תֶבֶּכְרֶמְּב בַכָר יִּכ ,ֹוּלֶׁש רַֹשְל ,רַמֹולְּכ ,'הֹעְרַפְל בָאְל' Qַרָּבְתִי םֵּׁשַה ּוהָמָֹש יִּכ רַמָא
 הָּפִט תֶבֶׁשֲחַמ אּוהְו תיִרְּבַה רֵמֹוּׁשַה אּוה ףֵסֹויְו ,)הכ תוא( יִּתְבַתָּכֶׁש ֹומְּכ ץֶרָאָה לֶׁש הָוְרֶעָה ץֶרָאָה תַוְרֶע
 ןֵּכ ,דֶבֶעְל רַּכְמִנ הָּלִחְּתִמּו ,םֶהָּלֶׁש רַּשַה לַע בַכָרְו ,םָׁש לֵׁשֹומ תֹויְהִל ףֵסֹוי Qַרְצֻה ןֵּכ לַע ,בֹקֲעַּיִמ הָנֹוׁשאִר
 אּוהֶׁש םיִטָפְׁש הָֹשָע םֶהיֵה�אֵבּו .הָמָר דָיְּב ּואְצָי Qָּכ רַחַאְו .םִיַרְצִמְל םיִדָבֲע םָתֹויְהִל לֵאָרְֹשִיְל םֶׁשֹר הָֹשָע
 ֹאל ּוּלִאְו .םִיַרְצִמ לֶׁש רַֹש אּוהֶׁש ,)ל ,די תומש( 'םָּיַה תַפְֹש לַע תֵמ םִיַרְצִמ תֶא לֵאָרְֹשִי אְרַּיַו' ,םֶהָּלֶׁש רַֹש
 :'ּוכ םיִדָּבְעֻׁשְמ ּונְחַנֲא ןִיַדֲע םֹולָׁשְו סַח ,הֶז רָבָּד הָיָה
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 אָּב הָדּוהְי יִּכ םֹולָׁשְו סַח הָּׁשֻדְק Qֶרֶדְּב ֹאּלֶׁש הָרֹואְכִל ּויָה ַחיִׁשָמּו דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ תּואיִצְמ דֹוס ּוהֶז }\הל{\
 לָבֲא .)ז ,ג תור( 'ּוכ 'ויָת�ְּגְרַמ לַגְּתַו' ,זַעֹּב לֶא הָאָּב תּור ןֵכְו ,)וט ,חל תישארב( 'הָנֹוזְל ָהֶבְׁשְחַּיַו' רָמָּת לֶא
 לָכְו ,דיִתָעֶל הָּׁשֻדְּקַל לֹּכַה Qיִׁשְמַי ֹוז הָזיִחֲא ַחֹכְּב יִּכ ,ןֹותָּלַקֲע Qֶרֶּד ַחיִׁשָמּו דִוָּד תַאיִצְי הָתְיָה ,תֹאז הָתְיָה 'הֵמ
 יִּתְכַרֱאֶהְו ,םָׁשְרָׁש דַּצִמ םיִׁשֹודְק ּורֲאָּׁשִיְו עַרָה אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַה םֶהֵמ ריִסָי יִּכ ,םיִּיִמיִנְּפ ּויְהִי םיִּיִנֹוציִחַה
 תֶא לַאְׁשִּיַו' רָמָתְו הָדּוהְי ןַיְנִעְּב ׁשֵי לֹודָּג זֶמֶרְו .)זפ תוא תינעת תכסמ ב"ח האר( רֵחַא םֹוקָמְּב הֶּזַה ןָיְנִעָּב
 'ֹודֹובְּכ םֹוקְמ הֵּיַא' םיִלֲאֹוּׁשַה םיִכָאְלַּמַהְל אָמְגֻּד איִהְו ,)אכ ,חל תישארב( 'ֹוגְו 'הָׁשֵדְּקַה הֵּיַא ּהָמֹוקְמ יֵׁשְנַא
 םּורְּב דיִתָעֶל לֵאָרְֹשִי תַלֲעַמ הֶיְהִי Qָּכ לָּכ יִּכ ,לֵאָרְֹשִי תֶא ּולֲאְׁשִי דיִתָעֶלְו .)ט"ויו תבש ףסומ רתכ תשודק(
 'לֵא לַעָּפ הַמ' לֵאָרְֹשִיְלּו בֹקֲעַיְל םיִכָאְלַּמַה ּולֲאְׁשִי איִהַה תֵעָבּו ,ּוׁשְדָּקִי םיִנֹוציִחַה ּוּלִפֲאֶׁש ,הָּׁשֻדְּקַה תַלֲעַמ
 ּולֲאְׁשִי דיִתָעֶלְו ,'ֹודֹובְּכ םֹוקְמ הֵּיַא' הֶזָל הֶז םיִלֲאֹוׁש הָּתַע ּונְיַהְּד ,)ט"ה ו"פ תבש ימלשורי .ג ,גכ רבדמב(
 'ה' יּוּלִמ ,ד"ודי םֵׁש לֶׁש ןיִאּוּלִמ הָׁש�ְׁש םֵהֶׁש ,'הֵּיַא' דֹוס 'אֵהְי' ,'אָּבַר ּהיֵמְׁש אֵהְי' הֶיְהִי יִּכ ,לֵאָרְֹשִי תֶא
 דֹוסְּב הֶזָּב יִּתְכַרֱאֶהְו .ה"ֵה :הֶזָּכ 'הְּב םיִמָעְפִלְו ,י"ֵה :הֶזָּכ ד"ּויְּב םיִמָעְפִלְו ,א"ֵה :הֶזָּכ ף"ֶלָאְּב םיִמָעְפִל
 הָיָהְו' דֹוס ּוהֶזְו .'ֹודֹובְּכ ם"ֹוקְמ ה"ֵּיַא' ,'הֵּיַא ּה"ָמֹקְמ יֵׁשְנַא' ּוהֶזְו .)םימשה רעש רודיסב( ֹומֹוקְמִּב הָּׁשֻדְּקַה
 טוקלי( ל"ַז ּוניֵתֹוּבַר ּורְמָא ןֵכְו ,הָרּומְתִּכ הָרֹואְכִל ּויָהֶׁש תּורְו רָמָּת יִּכ ,)י ,זכ ארקיו( 'ׁשֶדֹּק ֹותָרּומְתּו אּוה
 לֹּכַה לָבֲא .ֹותָחְפִׁש איִהֶׁש רּובָס הָיָה יִּכ ,הָרּומְּת הָתְיָה דִוָּד םֵא לַע אָּבֶׁש יַּׁשִי יִּכ )חכ ,חיק םילהת יריכמה
 .'תּורְו' 'רָמָּת' 'ֹותָרּומְתּו' תַבֵתְּב אָצְמִתְו .ׁשֶדֹק הָרּומְּתַה הֶיְהִּתֶׁש יֵדְּכ ,יִּתְבַתָּכֶׁש םַעַּטַהֵמ Qַרָּבְתִי םֵּׁשַהֵמ הָיָה
 דַע ,עַרֶּזַה םיִלְּלַחְמַה )בי ,ומ תישארב( 'ןָנֹואְו רֵע תָמָּיַו' .ַּהֹובָּג לַע ַּהֹובָּג םֹוקָּמִמ ,ׁשֶדֹק עַרֶז הָיָה עַרֶּזַהְו
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 ּואְצָי יִּתִאֵמּו יִּנֶּמִמ ,אָצָי לֹוק תַבּו ,ַחיִׁשָמּו דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ תֶא איִצֹוהְל רָמָּת םִע ֹומְצַעְּב הָדּוהיִל ַעיִּגִהֶׁש
 :)ז"טס י"פ הבר תלהק( םיִרָבְּדַה
 הֶז רָבָדְו .הָכּולְמ רֶתֶּכ ׁשֵּקַבְמ אּוהֶׁש ףֵסֹוי תֶא ןיִדְׁשֹוח הָּלִחְּתִמ ּויָהֶׁש ,םיִטָבְּׁשַה ןַיְנִעְל רֹזֲחַנ }\חל{\
 םילהת( 'וָּדְחַי ]ּורְבָע[ ּודֲעֹונ םיִכָלְּמַה הֵּנִה יִּכ' :ֹונֹוׁשְל הֶז )ב"ס ג"צפ( ׁשַּגִּיַו תַׁשָרָּפ ]הָּבַר תיִׁשאֵרְבִּב[ זּומָר
 הָרְבֶע אֵּלַמְתִנ הֶזְו ,הֶז לַע הָרְבֶע אֵּלַמְתִנ הֶז ,'וָּדְחַי ּורְבָע' .ףֵסֹויְו הָדּוהְי הֶז 'םיִכָלְּמַה הֵּנִה יִּכ' .)ה ,חמ
 ּולֲהְבִנ' .)גל ,גמ תישארב( 'ּוהֵעֵר לֶא ׁשיִא םיִׁשָנֲאָה ּוהְמְתִּיַו' ,)ו ,םש םש( 'ּוהָמָּת ןֵּכ ּואָר הָּמֵה' .הֶז לַע
 ,)ז ,חמ םילהת( 'םָׁש םַתָזָחֲא הָדָעְר' .)ג ,המ תישארב( 'ֹוגְו 'תֹונֲעַל ויָחֶא ּולְכָי ֹאלְו' ,)םש םילהת( 'ּוזָּפְחֶנ
 .ל"כע ,Qֶלֶמ םִע ןֵּיַּדִמ Qֶלֶמְל יֵאָי ,ּונָל תַּפְכִא הָמ ]ּונָא[ ּוּלֵא םִע ּוּלֵא םיִנְּיַּדִמ םיִכָלְמ ּורְמָא ,םיִטָבְּׁשַה ּוּלֵא
 אּוהֶׁש ףֵסֹוי תֶא דַׁשָחֶׁש ,הָכּולְּמַה תַמֲחֵמ הָתְיָה ףֵסֹויְו הָדּוהְי ןיֵּב הָיָהֶׁש ַחּוּכִּוַהֶׁש ,הֶּזַה רָמֲאַּמַּב רָאֹבְמ
 קַר ,ֹודָּמִע הָיָה ןֵכ ֹאל יִּכ תַמֲחֵמ הָרְבֶע ויָלָע אֵּלַמְתִנ ףֵסֹויְו .הָרְבֶע ויָלָע אֵּלַמְתִנ ןֵּכ לַע ,הָכּולְּמַה ׁשֵּקַבְמ
 .ׁשֶדֹּקַה ַחּור םֶהָּב הָצְנְצִנ םֹוקָמ לָּכִמ ,ףֵסֹוי תֶא ּוריִּכִה ֹאל ןִיַדֲעַּד בַּג לַע ףַאְו .הָדּוהְי תּוכְלַמ דיִמֲעַהְל ֹותָנָּוַּכ
 איִצֹוהְל םיִאֵרְי ּויָהְו ,ֹאל ֹוא ףֵסֹוי אּוה םִא ֹוּב םיִקָּפֻסְמ ּויָה רָׁשְפֶא םֶהָּלֶׁש תּוּיִמְׁשַּגַּב ּוּלִפֲאֶׁש ,רֵמֹוא יִנֲאַו
 ,)חי ,דמ תישארב( 'ּוכ 'הָדּוהְי ויָלֵא ׁשַּגִּיַו' ןַיְנִעְּב הֵּנִהְו .יֵּפַא יֵרְתִל ַעֵּמַּתְׁשִמְּד אָנְׁשיִל ּורְּבִּד ןֵּכ לַע ,םֶהיִּפִמ
 תֹויְהִל הָכָז ןיִמָיְנִבּו .ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב ֹורָּקִעֶׁש לֵאָרְֹשִי ץֶרֶא אּוה לֵאָרְֹשִי תּוכְלַמ תַלֲעַמ יִּכ ,ןיִמָיְנִּב תַמֲחֵמ הָיָה
 יִּכ תַמֲחֵמ ,Qֶרֶּב לָּכ ֹול ּווֲחַּתְׁשִּיֶׁש תּוכְלַּמַהְל הָּלִחְּתִמ הָכָז Qַא ,תּוכְלַּמַה ּוּנֶּמִמ לַּטִּנֶׁש ףַא ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב ֹוקְלֶחְּב
 תיֵּב תיִמָלֹוע ֹוּב רָאְׁשִנְו ,)דכ-גכ תוא( ליֵעְל יִּתְבַתָּכֶׁש ֹומְּכ ,רֵחַא לֵא ֹוּבֶׁש וָֹשֵעְל הָוֲחַּתְׁשִה ֹאל ֹוּלֶׁש Qֵרָּיַה
 ֹאל ףֵסֹוי ןֵּכ לַע ,יִוֵל טֶבֵּׁשִמ אּוהְו לֹודָּגַה ןֵהֹּכַה אּוה ׁשָּדְקִּמַה תיֵבְּב הָגָהְנַהַה ׁשֹארְו .ַחֵּבְזִּמַה Q"ֶרֶי םיִמָלֹוע
 :ויָלָע תַחַא הָצֵעְּב םיִחַא ּויָה יִוֵלְו ןֹועְמִּׁשֶׁש יִּפ לַע ףַא ,ןֹועְמִׁשְּב קַר ֹותֹוא רֹסֱאֶל דָי יִוֵלְּב חַלָׁש
 תּוכְלַּמַה תַּׁשֻדְקּו ,םֶהָּבֶׁש ׁשֶדֹּקַה ַחּור ץֹוציִנ ןַיְנִעְּב דִוָּד תיֵּב תּוכְלַמ תַמֲחֵמ םָחּוּכִו ןַיְנִע לַעְו }\טל{\ 

 'םֶּתַא םיִלְּגַרְמ' םֶהיֵלֲע רֵטְנַקְמ ףֵסֹוי הָיָה ,'ה ׁשַּדְקִמּו םִיַלָׁשּורְי ּהָּבֶׁש הָׁשֹודְּקַה ץֶרֶא דַּצִמ  אּוה
 לָבֲא .ץֶרָאָה לַע הָּבִּד ּואיִצֹוהֶׁש םיִטָבְּׁשַה יֵאיִֹשְנ ּויְהִּיֶׁש םיִלְּגַרְמ ןַיְנִע לַע זַמָרְו ,)ט ,במ תישארב(
 ףַאְו .ץֶרָאָה תֶא ליִחְנַּמַה ַעֻׁשֹוהְי אָצָי ּוּנֶּמִמּו ,דָחְפָלְצ תֹונְּב ּונְיַהְּד ,ויָתֹונְבּו אּוה ץֶרָאָה תֶא בֵּבִח ףֵסֹוי

 ןַיְנִעְּב ביִתְּכ ןֵכ יִּכ ,'תֹואְרִל םֶתאָּב ץֶרָאָה תַוְרֶע' )בי ,םש םש( רַמָאְו .ֹולְצֶא אּוה לֵטָּב לֵּגַרְמ אָצָי הֶּׁשַנְּמִּמֶׁש
 רַחַאְו ,םיִרְּבַדְמַה ׁשֹאר אּוהְּד ,הָדּוהְי ֹול ביִׁשֵהְו .'ֹוגְו 'הָמְיָרְצִמ הָבּוׁשָנְו ׁשֹאר הָנְּתִנ' )ד ,די רבדמב( םיִלְּגַרְמ
 יִּכ ,'םיִלְּגַרְמ Mיֶדָבֲע ּויָה ֹאל' )אי ,במ תישארב( הָבּוׁשְּתַה הָתְיָה ,ׁשֵּדַקְתִּנֶׁש יִוֵל הָיָה םיִטָבְּׁשַּבֶׁש בּוׁשָחֶה Qָּכ
 ,םיִלְּגַרְמ ּויְהִי לָבֲא ,'ּויָה ֹאל' רַמָאְו .לֵּגַרְמ הָיָה ֹאל יִוֵל טֶבֵּׁשִמּו ,ֹוקְדִצְּב דַמָע הָדּוהְי טֶבֵּׁשִמ הֶּנֻפְי ןֶּב בֵלָּכ
 .הָדּוהְי טֶבֵּׁשִמ בֵלָכְו יִוֵל טֶבֵּׁשִמ סָחְניִּפ ּונְיַהְּד ,הָדּוהיִו יִוֵל חַלָׁש ,םיִקיִּדַצ םיִלְּגַרְמ יֵנְׁש ַעֻׁשֹוהְי חַלָׁשֶׁשְּכ ּונְיַהְּד
 ּויָה ֹאל' םַעַּפ ֹותֹואְּב ,ׁשֶדֹּקַה ַחּורְּב הֶפֹוצ הָּתַאֶׁש ,זֵּמַרְמ הָּתַאֶׁש םיִלְּגַרְמ לֶׁש ןַמְז ֹותֹוא לַע ֹוביִׁשֱה ןֵּכ לַע
 רַחַאֵמ ןֵּכ לַע .ׁשָּדְקִּמַה ֹוקְלֶחְּבֶׁש ןיִמָיְנִּב יִל ּואיִבָה רַמָא זָא .ץֶרָאָה ׁשּוּבִּכ תֵעְּב ּויְהִי לָבֲא ,'םיִלְּגַרְמ Mיֶדָבֲע
 ןַּבְרֻחְּב ׁשֶדֹּקַה ַחּורְּב הָפָצְו ףֵסֹוי עַּדַוְתִהְּב ,ׁשָּדְקִּמַה םָּׁשֶׁש הָׁשֹודְּקַה ץֶרָאָה לַע הָכּולְּמַה הָתְיָה םָנָיְנִע תיִלְכַּתֶׁש
 רֹואָה רַזְֻחּיֶׁש ,דיִתָעֶה לַע תֹורֹוּמַה ,תֹולָמְֹש תֹופיִלֲחַּב םֵחַנְתִה Qָּכ רַחַאְו .ןיִמָיְנִּב יֵראְּוַצ לַע הָכָּב ,ׁשָּדְקִּמַה
 :)די תוא( הָלְעַמְל יִּתְבַתָּכֶׁש ֹומְּכ רֹוא תֹונְתָכְּב תֹולָמְּשַה ּופְּלַחְתִיְו זּונָּגַה
 
 
 
 
 'ןֵבּואְר עַמְׁשִּיַו' )ו"ס ה"פ הבר תור( ׁשָרְדִּמַּב רָמֲאַמ רָאֹבְמ ,ףֵסֹוי תַנָּוַּכ םיִטָבְּׁשַה ּוניִבֵה ֹאּלֶׁש ןָיְנִע לַעְו }\מ{\
 בָבֵלְּב הָנֶֹשֲעַי הָוְצִמ הֶֹשֹוע םָדָא םִאֶׁש ,Mְדֶּמַלְל בּותָּכַה אָּב ,ןֹויְרַמ רַּב קָחְצִי יִּבַר רַמָא ,)אכ ,זל תישארב(

 הָיָה ֹופֵתְכִּב ,'םָדָּיִמ ּוהֵלִּצַּיַו ןֵבּואְר עַמְׁשִּיַו' ויָלָע ביִּתְכַמ אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש ַעֵדֹוי ןֵבּואְר הָיָה ּוליִאֶׁש ,םֵלָׁש
 אֵצֹי אּוה הֵּנִה' )די ,ד תומש( ויָלָע ביִּתְכַמ אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש ןֹרֲהַא ַעֵדֹוי הָיָה ּוּלִאְו .ויִבָא לֶצֵא ֹוכיִלֹומ
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 ויָלָע ביִּתְכַמ אּוה Qּורָּב ׁשֹודָּקַהֶׁש זַעֹּב ַעֵדֹוי הָיָה ּוּלִאְו .ֹותאָרְקִל אֵצֹוי הָיָה תֹולֹוחְמִבּו םיִּפֻתְּב ,'Mֶתאָרְקִל
 אָׁשיֵר הֶׁשָק הֵּנִה .ןאָּכ דַע ,ּהָליִכֲאַמ הָיָה תֹומָּטֻפְמ תֹולָגֲע ,'רַתֹּתַו עַּבְֹשִּתַו לַכֹאּתַו יִלָק ּהָל טָּבְצִּיַו' )די ,ב תור(
 םֵׁשְל ֹאלְו הָוְצִמ םֵׁשְל םֵלָׁש בֵלְּב הֶֹשֲעַּיֶׁש הֶזָּב הָנָּוַּכַהֶׁש ,םֵלָׁש בֵלְּב הָוְצִּמַה הֶֹשֲעַּיֶׁש רַמָא אָׁשיֵרְבִּד ,אָפיֵסְל
 הָיָה ּוליִא רַמָא אָפיֵסְבּו .ֹוּב אֵצֹוּיַּכ ֹאלְו ּהָּב לֵּדַּגְתִהְל תָנְמ לַע םּוׁש לַע ֹאלְו ּהָמְׁשִל הָנֶֹשֲעַי קַר ,תֶרֶחַא הָנָּוַּכ
 ,ףֵתָּכַה לַע ֹואיִבֲהַל אָתּויְלַעַּמ הַמ ,רּואֵּב Qיִרָצ םַּג .ּהָּב דֵּבַּכְתִהְל תָנְמ לַע הָוְצִּמַה ןיִֹשֹוע ּויָהֶׁש אָצְמִנ ,'ּוכ ַעֵדֹוי
 אָגְניִח יֵלֲעַּב ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמ יִכְו ,תֹולֹוחְמִבּו םיִּפֻתְּב ןַיְנִעְּב ןֵכְו .הֶזָּב יַדְו ֹודָיְּב ּוּנֶאיִבְי ,ֹומְצַע תֶא אֵֹשֹונ יַחַה ֹאלֲה
 :ּויָה
 
  כ קוספ טל קרפ בשיו תשרפ תישארב ן"במר
 
 םירוסאה ראש יכ ,הכולמה טפשמב ול םיאטוחה ויתרשמו וידבע ,ךלמה יריסא םעט יכ ןכתיו
 תבהאמ ףסוי םש ומשש בותכה רפיסו .ונתני רחא רהס תיבב םירטושהו םיטפושה דיב םעל
 :'ה תאמ הביס לכהו ,ותא וינודא
 

  ה ןמיס זפ השרפ בשיו תשרפ )אנליו( הבר תישארב
 
 דרטנו רבעו הוטצנ הלק הוצמ לע ןושארה םדא המו ינא ארייתמ הל רמא ,ינודא ןה א"ד
 אבאמ ינא ארייתמ ,ינודא ןה ,המכו המכ תחא לע תוירע יולג הרומח הריבע איהש וז ןדע ןגמ
 הלטינ ,ההלב תא בכשיו ןבואר ךליו )הל /תישארב/ םש( וב בותכש י"ע ןבואר ,ןענכ ץראבש
 ,יתרוכבמ החדאו ךיל עמשא ,יל הנתנו ותרוכב
 

  כ קוספ טל קרפ בשיו תשרפ תישארב )בוט חקל( אתרטוז אתקיספ
 
 ,רבדה היה תמא םא היה תומ ןב אלהו .רהוסה תיבב והנתיו ותא ףסוי ינודא חקיו )כ
 בוזעל אלש אלא ,ךממ רבדה ןיאש עדוי ינא ול רמא רקש ויהש םירבדה ריכהש אלא
 :רהוסה תיב רש לע הנוממ היה םיחבטה רש יכ .רהוסה תיבב ךנתונ ינא ,ינבל תלוספ
 

  כ קוספ טל קרפ בשיו תשרפ תישארב )רבוב( בוט לכש
 
 שא לש תלחג ומיש ורמא ,רבדה וקדבו םירמוכ איבה ,םירבדב .ותוא ףסוי ינודא חקיו )כ
 הלצנ איה םאו ,התימ בייח אוהו ערז תבכש אוהש עודיב ,חומינו עפעפמ םא הז ןבול לע
 וינודא ול רמא .והורטפו הציב ןבול איהש ואצמו ותוא וקדב ,רוטפו הציב לש ןבול אוהש עודיב
 לא והנתיו :ינבב תלוספ ברעיל אלש ,יתיבמ ינא ךחקול אלא ,ךממ רבדה ןיאש ךב ינא עדוי

 רבדל המודו ,למגה ראוצ תא קנוע רשא ןורהסכ ביבס ףקנמ אוהש ,רהס המל .רהוסה תיב
 ,התימל ןידמועש ןתוא .םירוסא ךלמה ירוסא רשא םוקמ :)ג ז ש"הש( רהסה ןגא ךררש
 :םניד רמגנ אל ןיידעו

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב םייחה רוא
 אלא םהיחאל םיחא תייארכ והואר אלש תובבלה קוחירמ שוריפ קוחרמ ותוא ואריו ה"זע הצרי דוע
 םרטבו רמוא היה אל םאו ,'וגו םרט ןכ םג התיה וז היארו שוריפ 'וגו ברקי םרטבו םהמ קחורמ שיאכ
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 .רחא רבד אוה יכ רמול ו"או 'סותב רמא הזל ,רמאש קוחרמ שוריפ הז אוה יכ עמשנ היה ו"או 'סותב
 :רתוי קדוצ הז יכ הארנש אלא רחא ןפואב בותכה בשייל דוע שיו
  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב שריה ר"שר
 םהילכנב" יוטיבב .לכונכ םמצעל והוראית ,לכונכ ותוא ואר םה :"םהל ותוא ולכניו" שרפל רשפא הז יפל
 .ונמע לש םיירסומה וייחל הער התחשה האיבהש הלועפ "לכנ" ןייצמ )חי ,הכ רבדמב( "םכל ולכנ רשא
 ושפנ יקמעב זבו בילעמ - שדוקה תדובע הוסמב רשא שיאה רורא :)די ,א יכאלמ( "לכונ רורא" םג ךכ
 רחא לש וינינע תא ןכסל :"לכנ" אצמנ .םומ לעב ןודזב שידקמ אוהו םימימת ול שי .הזה שדוקל אקוד -
 םישודקהו םיירקיעה םהינינע תא ןכסמה םדאכ םמצעל והוראית ,םהילא ברקש העשב .תיוסומ הרוצב
 .תימצע הנגהב ותימהל םיאכז םמצע תא וארש דע ,ותימהל דע - רתויב
 
 
 

  חי קוספ זל קרפ בשיו תשרפ תישארב ם"יבלמ
 .םיבלכה י"ע הזו ,ברקי םרט ותימהל ולכנתהש ל"ר ,םיבלכה תא וב וסשש ל"זח 'יפ .ברקי םרטבו )חי(
 כ"יעו ,ב"הועבו ז"הועב םתוא דבאל הצורו םתוא ףדורש ובשחש ,תומזמ ונממ ואלמש 'יפ ,ותא ולכנתיו

 :ותימהל וטפש
  חי קוספ זל קרפ תישארב ןועמ ריש
 תמאב וריכה אלו ףסוי םע לודג תוברקתה םהל 'יה אל המה זמר ךרד ל"י .קוחרמ ותוא ואריו )חי(
 ןיבה ףסויו ,םהילע לושמלו םאינשהל ותנווכש הז לכ לע ותוא ודשח ןכל ,ותקדצו תוימורתה ויתודמ
 לבא םלצא ברקל הצרו ,םהיניב דושח אוה ןכל וביטו וכות םיריכמ םניא ונממ םיקחורמ המהש תמחמש
 ברקי םרטו ץוחבמ קר ותוא ואר םלכש תייארבש קוחרמ ותוא ואריו הזו ,וניד וקספ רבכ הזל םדוק דוע
 .ותוא ולכנתה רבכ ותתימא תתימא ז"יע וריכה 'יהש םהילא
 
  בשיו תשרפ - הרותה לע ינבואר טוקלי
 :]טצק תוא[
 תומדב ל"אירבג אב ךלמה ינפל ףסוי תא רפיטופ איבה .'וגו רהוסה תיב לא והנתיו ותוא ףסוי ינודא חקיו 
 ליבשבו םיעורק ףסוי ידגב ויהש אצמיו רבדה שקביו םהידגב קודבל הוצי בוט ךלמה לע םא רמאו שיא
 תא הסנא איה יכ רבדה עדונ ןכא רמאל ערפיטופ שייבל אלש דימ רטפנ אל מ"מ הגירהל והונד אל ךכ
 :ןובער ינשב םתמדא ףסוי הנק אל ךכלו הז ןיד ונד םירצמ ינהכו ףסוי
 
  כ קוספ טל קרפ תישארב לע יאמש ירמא
 הבוט יופכ תויהל ןיא .צת
 :םירוסא ךלמה ירוסא רשא םוקמ ,רהוסה תיב לא והנתיו ,ותוא ףסוי ינודא חקיו 
 ,ךלמה ינפל ףסוי תא ואיבהש הדגאב אצמנו ,ירק יריסא ,ביתכ ךלמה ירוסא :שרפמ הרותה לע ינוקזחה 
 - םיערקנ השאה ידגב םא ,םהידגבב קודבל הוצי ,בוט ךלמה לע םא :רמאיו ,שיא תומדכ לאירבג אב
 ,אצמיו רבדה שקוביו ,וסנאל איה הקיזחה - םיערקנ ףסוי ידגב םאו ,הסנאל ףסוי הב קיזחהש עודיב
 תשא שייבל אלש ידכ ,דימ רטפנ אל מ"מו ,הגירהל והונד אל ךכ ליבשבו ,םיעורק ףסוי ידגב ויהש
 תא ףסוי הנק אל ןכל ,הז ןיד ונד םירצמ ינהכו ,ףסוי תא הסנא איה יכ רבדה עדונ ןכא רומאל ,רפיטופ
 קר" קוספה לע לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב וליאו .ינוקזחה ל"כע ,)ב"כ ז"מ ןלהל( ןובערה ינשב םתמדא
 .יאמש ירמא ןמקל ןייע ,ףסוי לע תרחא תוכז ודמל םינהכהש :אתיא )ב"כ ז"מ( "הנק אל םינהכה תמדא
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  ח קוספ במ קרפ תישארב לע ןתנוהי תראפת
 לגלוגמ ףסוי לש ותמשנש המכחב ואר יכ התימל ףסויל ונד םיטבשהד 'וגו ויחא תא ףסוי רכיו ל"י דועו 
 ףסוי לש ותמשנ קלתסנ םילגעל םעברי הוחתשהש םדוק יכ ואר אל תאז לבא .םילגע השעיש םעבריב
 ש"מכ םילגרמ הרשעב םילגלוגמ םתמשנ ויה םיטבשה דוי יכ האר ףסוי לבא הזה לעמב 'יה אל ודיו ונממ
 לעמב םמע ויה אלו םהמ םתמשנ וקלתסנ לארשי ץרא לע הבד איצוהל וערהש םרט לבא ל"ז י"ראה
 והריכה אל םהו םילגרמ לעמב 'יהי אלש םהב ריכה יכ םיטפשב םתוא ןד אלו ויחא תא ףסוי רכיו והזו
 השועש שיאכ םלצא היהשכ התימב ונודל וצר כ"ע ףוס דעו הלחתמ םעבריב 'יהת ותמשנש ובשח קר
 'ה יניעב ער
 
 
  טמ דומע - קצוק הנומאו תמא רפס
 רמא ףוסבל המלו ותתימ לע םלוכ ומיכסה ירה הליחתמ .וניחא תא גורהנ יכ עצב המ ,בשיו תשרפב
 היה הדוהי םג ןכלו .בקעימ וליפא וארי אלו התימ בייח יכ ףסוי תא ונד םיטבשה ךא .עצב המ הדוהי
 הכלה םלצא דוע ןיאש ןיבה ,והתלכא הער היח םהיבאל רומאל ורמאש עמש רשאכ ךא ,תחא הצעב םתא
 :הנושארה ותמכסהמ רזח ןכלו ,התימ בייחש תררובמ
 חנ ינב םג יכ ונאטחו רמול ךירצ היה הרואכלו .םיקולאל יתאטחו הלודגה הערה השעא ךיאו רמא ףסוי 
 :רובדב וליפא המע דחיתי אלשו ומע הללכל הצר אל םנמא .תוירעה לע םיווצמ
  ט רמאמ ב קלח רסומו המכח תעד
 ,הלגיש ימ תא ומירחהש ,ףסוי תריכמד השעמב )במק תישארב ש"וקלי( ל"זחב אתיאד המ ןיבנ ז"דעו
 'יחכשא" )ב וט הגיגח( וניצמ ןכו .םיחינמ םניא םיפתושהש םושמ ,הליג אלו םהמע ה"בקהל ופתישו
 ןנבר והלכד והיימופמ אתעמש רמאק ל"א אוה ךורב שודקה דיבע אק יאמ ל"א והילאל אליש רב אבר
 אצמ ןומיר מ"ר יאמא ל"א רחאד אמופמ אתעמש רמג אקד םושמ יאמא ל"א רמאק אל מ"רד אמופמו
 אליש רב הברש ינפמש ראבמ םידיסח רפסבו ."רמוא ינב ריאמ רמאק אתשה ל"א קרז ותפילק לכא וכות
 ותגהנה אוה ןכש .ותומכ הכלה קספנו אוה ךורב שודקה ול הדוה דימ 'וכו אצמ ןומיר מ"ר רמאו השקה
 .ןכ הכלה עבקנ אכרפ םיאצומו םילאוש םאו ,"ךלמנ" ךרד לע ,'תי
 

  ד ןמיס זט השרפ אב תשרפ )אנליו( הבר תומש
 ןיוש לאומשו השמ וניצמ ןכו ,'הל טפשמ ינזאמו סלפ )זט ילשמ( ד"הה ,ןאצ םכל וחקו וכשמ א"ד ד
 לאומשל השמ ןיב המכ הארו אב ,ומש יארוקב לאומשו וינהכב ןרהאו השמ )טצ םילהת( רמאנש ,תחאכ
 רמאנש אב אוה ךורב שודקה היה לאומש לצאו רובדה עומשל אוה ךורב שודקה לצא אבו סנכנ היה השמ
 םדאה םע אב ינא הקדצבו ןידב אוה ךורב שודקה רמא ךכ המל ,בציתיו 'ה אביו )ג ='א לאומש= א"ש(
 לבא ,םעה תא טופשל השמ בשיו )חי תומש( רמאנש ,ןודינו ולצא אב ןיד ול היהש ימו בשוי היה השמ
 ='א לאומש= א"ש( רמאנש ,ולצא אבל ורעטצי אלש ידכ טפושו הנידמו הנידמ לכב חרוט היה לאומש
 ילצא אבי לארשי תא ןודל דחא םוקמב בשוי היהש השמ אוה ךורב שודקה רמא ,הנשב הנש ידמ ךלהו )ז
 ,ומע רבדמו ךלוה ינא םתוא ןדו תורייעב לארשי לצא ךלהש לאומש לבא ,רובדה עומשל דעומ להואל
 ינשו רמת תושפנ 'ג ליצהש לע הדוהיב וניצמ ןכו ,'הל טפשמ ינזאמו סלפ )זט ילשמ( רמאנש המ םייקל
 ינזאמו סלפ יוה ,הירזעו לאשימ היננח םה ימו ,שאה ןמ וינב 'ג אוה ךורב שודקה ליצה ,שאה ןמ הינב
 יבצ וא ליא ספותו רבדמב ךלוה ירצמה היהו הנש 'פ לארשי םידבעושמ ויה םירצמב ןכו ,'הל טפשמ
 ריס לע ונתבשב )זט תומש( רמאנש ,ןימעוט אלו ןיאור לארשיו לכואו לשבמו ריסה תא תפושו וטחושו
 ,רשב אלב םמחל ןילכוא ויהש ונתבשב אלא רשבה ריסמ ונלכאב ביתכ אל ,עבושל םחל ונלכאב רשבה
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 השעא ינא ףא םהל ןינתונ םתייה אלו ןילכוא םתייהש רשבב ינב תא םתקניז םתא אוה ךורב שודקה ל"א
 סלפ יוה ,תמא ןייד ינאש המל ,םיסמנ םתאו ןילכוא ןהו ןהל םיוחתשמ םתאש ןאצה תא וטחשיש ינבל
 .ןאצ םכל וחקו וכשמ רמאנ ךכל ,'הל טפשמ ינזאמו
 
 

  ג קוספ המ קרפ תישארב לע רבד קמעה
 תונעל ויחא ולכי אלו ארקמה םייסמש המ םגו .יח אוהש עדי אל יכו וז הלאש ןבומ וניא .יח יבא דועה 
 אטמ יכ א"ר ד"ד הגיגחב 'תיא הנהו .ולהבנ אל ילול תונעל םהל 'יה המ רואיב ךירצ וינפמ ולהבנ יכ ות
 .כ"וכ תחא לע ה"בקה לש החכות ךכ ד"וב לש החכות המו .ותוא תונעל ויחא ולכי אלו יכב ארק יאהל
 אלו יח יבא דוע תמאב םא הימתמכ אוהש ארקה טשפ וניבה ל"זח אלא ןאכ 'יה החכות הזיא הרואכלו
 יפל םא וליפאד ויחאל החכות דיה וז הימתו .וינב לכמ ולצא בוהא 'יהש עדוי ותויהב ילע ותגאדמ תמ
 .וילא הזע ותבהא יכ ועדי ירהש םהיבא לע שוחלו לומחל םהל 'יה מ"מ קדצב ףסוי תא ונד םתבשחמ
 בקעי הנעש ומכ ותוא םינוע ויה הז ילולו .השובהו דחפה ינפמ ותוא תונעל ויחא ולכי אלו ביתכ ז"עו
 םיבוהא םלוכ יאדו מ"מד ותונעל םהל 'יה ךכ .'א 'ל ליעל ש"מכ .וזכ הבשחמ הבבלב הלע רשאכ לחרל
 דומעל ולכי אל לבא .הז ינפמ 'יחי אלש כ"כ םהיבא רעצ עיגה אל כ"או .םייק ןימינב םג ירה כ"שכמו
 תמאב וניאש םדא לש ויתובושת עדויש ה"בקה לש החכות כ"שכד םרמאמ הזו .הלהבה ינפמ ותחכותב
 :כ"וכ תחא לע כ"כ
  ל קוספ זל קרפ תישארב לע ןורשה תלצבח
 :אב ינא הנא ינאו ונניא דליה רמאיו ויחא לא בשיו
 יתייה רובסכ םהל רמא ל"זו בוט חקל שרדמב ה"כו ,ההלב השעמב אב ינא הנא ינאו ,שרדמב ונינש 

 השעמל ההלב השעמ ןינע המד ,אוה האילפ שרדמו ,אב ינא הנא וישכעו ,ההלב השעמל הפורת אצמאש
 הזמ עמשמד ,ותינעתו וקשב רובה לא ןבואר בשיו ]ט"כפ ט"לפ[ ביתכד אהא טוקליב אתיא ןכו ,ףסוי
 :הזב ל"צז ץישבייא י"רהומל ןתנוהי ירבדב ןיועיו ,ההלב השעמד הריבעה לע בושל בוש ךרצוה ןאכד
 םלחש רחאמ הז היהש ,התימל ףסוי תא ונד םיטבשהש המ רבדב ,ה"לשה םשב אבומ הנהד הזב הארנהו 
 כ"או ,ונילע ךולמת ךולמה ףסוי לא םרמאמכו ,םהילע ךולמל םויב ןכ רהרהמד יאדו כ"א ךלמ ותויה לע
 ירבדב ראובמכ ,ןכ וגהנ םהה םימיב ףאו ,התימ בייח תוכלמב דרומהו ,תוכלמב דרומ ףסויד אצמנ
 ]א"פ ח"לפ[ ןמקל נ"שמעו ,תוכלמב תדרומ ןידמ רמת תא גורהל הצר הדוהיד ]ד"כפ ח"לפ[ ן"במרה
 :הזב כ"שמ
 תבוח י"ע יכ ,ד"יב תותימ יבייוחמ לכ ראשמ תוכלמב דרומה לש ותתימ בויח ודוסיב קולח הנה םרב 
 יכ ,ותומצעב התימ בויח וניא תוכלמב דרומד התימ בויח ןכא ,אליטק ארבגל ארבגה השענ ד"יב תתימ
 רוסמ דרומה לש ותתימ בויחד ראובמו ,וגרהל ךלמל תושר ול שיד ח"ה םיכלמ ג"פב מ"רה ןושל אוה ךכ
 :םינורחאה ירבדמ הזב ךיראה .העק 'ע ה"ח דמח ידשבו ,תתוממ ותוצרבו היחמ ותוצרב ,ךלמה דיב
 יואר י"שרפו זע רתי ]ג"פ ט"מפ[ יחיו תשרפב ביתכדכ ,רוכבה ןבוארל הנתינ הכולמה רקיע הנהו
 לוכי ךלמהד מ"רה ירבדמ נ"שמל רשא ,ןבואר תוכלמב דרומ ותויה לע התימ בייח ףסויד אצמנ ,הכולמל
 ,וגרהל םהל רוסא בושד אצמנ םד וכפשת לא ויחאל רמא ןבוארש רחאמ כ"א ותתימ בויח לע לוחמל
 דרומ ףסוי בישח ןיידע כ"או ,הדוהיל הנתינו ןבוארמ תוכלמה החקלנ ההלב השעמ רחא תמאב ןכא
 :הדוהי תוכלמב
 ףסויש ןבוארל ול ררבתנ ,םש ףסוי ןיאש הארו רובה לא ףסוי אבש העשבד ,שרדמה ירבד אחינ התעמ 
 הנתינ הכולמהד םושמ כ"עו ,תוכלמב דרומכ בשחנ ןיידע ןבואר לחמש רחא ףאד םושמ כ"עו ,התימ בייח
 יחיו תשרפב ביתכדכ ההלב השעמ תמחמ והז אלה הכולמה תא דיספהל ןבוארל ול םרג ימו ,הדוהיל
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 השעמ תמחמ הכולמה תא דיספהש ןבואר האר ףסוי לש ושנועבד אצמנ ,ה"פ 'א םימיה ירבדב שרופמו
 :הדוהיל הנתינו ההלב
 י"שרפו ,'וגו ויחא תאמ הדוהי דריו איהה תעב יהיו ,]א"פ ח"לפ[ וז השרפ רחא ךמסנד המ הזב ןוכיו 
 וליא ,ורכמל תרמא התא ול ורמאו ,םהיבא תרצב וארשכ ותלודגמ הדוהי תא םיחאה ודירוהש דמלל
 םישחנ לש רובב וחינהלו וגרהל היה םתעדב אלהד ב"צ וטושפבו ,ךל ןיעמוש ונייה ובישהל תרמא
 םרוג היה אוה תמאבש הברדא אלה ,הדוהי שנעי הז המלו ,ורכמלו ותולעהל וליצה הדוהיו ,םיברקעו
 :ףסוי תלצהל
  ונעט אל התע םג אלהו ,הדוהי לע ונילי יכ םהל המו ,ןידה רקיעמ התימ בייוחמ אוהש ףסוי תא
 לע םלחש רחאמש ,התימל ףסוי תא ונד םיטבשהש המ רבדב ,ה"לשה םשב אבומ הנהד הזב הארנהו
 אצמנ כ"או ,ונילע ךולמת ךולמה ףסוי לא םרמאמכו ,םהילע ךולמל םויב ןכ רהרהמד יאדו ךלמ ותויה
 ]ד"כפ ח"לפ[ ן"במרה ירבדב ראובמכ ,הז ןידב וגהנ םהה םימיב ףאו ,התימ בייחו תוכלמב דרומ ףסויד
 יוה התניזש ותלכו ,םהה םימיב ךלמ היה הדוהי יכ ,תוכלמב תדרומ ןידמ רמת תא גורהל הצר הדוהיד
 :הדירמ
 וגרהל ךלמל ול שי תושרד ח"ה םיכלמ ג"פב מ"רה בתכ הנהד ,םיטבשה תנעט רואיבב הארנ התעמו 
 'יס ה"ח דמח ידשבו[ ,ךלמה לש ונוצרב יולת תוכלמב דרומה לש ותתימ בויחד הזמ ראובמד ,וב דרומל
 ןידה רקיעמש ףאד ,הדוהיל םיטבשה תנעט בטיה ראובמ התעמ ,]םינורחאה הזב וקלחנש איבה ה"עק
 :ףסוי לש ותתימ בויח לע לוחמל הדוהיל ול היה בקעיל לודג רעצ םרגנש רחאמ מ"מ ,התימ בייח ףסוי
 לע הנעטה רקיע לכד רחאמד ונייהו ,ותלודגמ דריש ,הדוהי תא םיטבשה ושנעש המ אפוג הז רשאו 
 הז לכ םנמא[ ,ותלודגמ והודירוה ןכל ,ףסויל לוחמל הצר אלו תוכלמ רתכב שמתשנש םושמ היה הדוהי
 ארזע ןבאה תעד םנמא ,ףסוי תריכמ השעמ רחא היה רמת השעמד םינושארהו י"שר תעדל קר ןוכנ
 :]םיקולח תושרדמ הזב איבה הפי ש"רהמש איבה 'א שורד םיכרד תשרפבו ,הליחת היה רמת השעמד
 
 


