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

 

  טי-א ,זט קרפ רבדמב .1
 )ב( :ןֵֽבּואְר יֵ֥נְּב תֶלֶּ֖פ־ןֶּב ןֹו֥אְו בָ֛איִלֱא יֵ֧נְּב םָ֜ריִבֲאַו ןָ֨תָדְו יִ֑וֵל־ןֶּב תָ֖הְק־ןֶּב רָ֥הְצִי־ןֶּב חַרֹ֔ק חַּ֣קִּיַו )א(
 )ג( :םֵֽׁש־יֵׁשְנַא דֵ֖עֹומ יֵ֥אִרְק הָ֛דֵע יֵ֥איִׂשְנ םִיָ֑תאָמּו םיִּׁ֣שִמֲח לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּבִמ םיִׁ֥שָנֲאַו הֶׁ֔שֹמ יֵ֣נְפִל ּ֙ומֻ֙קָּיַו
 ַעּוּ֥דַמּו '֑ה םָ֖כֹותְבּו םיִׁ֔שֹדְק םָּ֣לֻּכ ֙הָדֵעָֽה־לָכ יִּ֤כ ֒םֶכָל־בַר ֘םֶהֵלֲא ּו֣רְמֹאּיַו ןֹ֗רֲהַא־לַֽעְו הֶׁ֣שֹמ־לַע ּו֞לֲהָּקִּֽיַו
 רֶקֹּ֠ב ֒רֹמאֵל ֹ֘ותָדֲע־לָּכ־לֶֽאְו חַרֹ֜ק־לֶא רֵּ֨בַדְיַו )ה( :ויָֽנָּפ־לַע לֹּ֖פִּיַו הֶׁ֔שֹמ עַ֣מְׁשִּיַו )ד( :'ֽה לַ֥הְק־לַע ּו֖אְּׂשַנְתִּֽת
ֹז )ו( :ויָֽלֵא ביִ֥רְקַי ֹוּ֖ב־רַחְבִי רֶׁ֥שֲא תֵ֛אְו ויָ֑לֵא ביִ֣רְקִהְו ׁשֹו֖דָּקַה־תֶאְו ֹו֛ל־רֶׁשֲא־תֶא '֧ה עַ֨דֹיְו ־ּוחְק ּוׂ֑שֲע תא֖
־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה הָ֗יָהְו רָ֔חָמ '֙ה יֵ֤נְפִל תֶרֹ֜טְק ןֶ֨היֵלֲע ּ֩ומיִׂשְו ׁשֵ֡א ׀ןֵ֣הָב ּו֣נְתּו )ז( :ֹוֽתָדֲע־לָכְו חַרֹ֖ק תֹוּ֔תְחַמ םֶ֣כָל
ֹּיַו )ח( :יִֽוֵל יֵ֥נְּב םֶ֖כָל־בַר ׁשֹו֑דָּקַה אּו֣ה '֖ה רַ֥חְבִי  טַ֣עְמַה )ט( :יִֽוֵל יֵ֥נְּב אָ֖נ־ּועְמִׁש חַרֹ֑ק־לֶא הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥
 '֔ה ןַּ֣כְׁשִמ ֙תַדֹבֲע־תֶא דֹ֗בֲעַל ויָ֑לֵא םֶ֖כְתֶא ביִ֥רְקַהְל לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣דֲעֵמ ֙םֶכְתֶא לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨הjֱא֩ ליִּדְבִה־יִּֽכ םֶּ֗כִמ
 )אי( :הָּֽנֻהְּכ־םַּג םֶּ֖תְׁשַּקִבּו lָּ֑תִא יִ֖וֵל־יֵנְב kיֶ֥חַא־לָּכ־תֶאְו kְ֔תֹֽא ֙בֵרְקַּיַו )י( :םָֽתְרָׁשְל הָ֖דֵעָה יֵ֥נְפִל דֹ֛מֲעַלְו
ֹרְקִל הֶׁ֔שֹמ חַ֣לְׁשִּיַו )בי( :ויָֽלָע ּוניִּ֖לַת יִּ֥כ אּו֔ה־הַמ ןֹ֣רֲהַאְו '֑ה־לַע םיִ֖דָעֹּנַה ֔`ְתָ֣דֲע־לָכְו ֙הָּתַא ןֵ֗כָל  ןָ֥תָדְל א֛
ֹל ּו֖רְמֹאּיַו בָ֑איִלֱא יֵ֣נְּב םָ֖ריִבֲאַלְו  ּונֵ֖תיִמֲהַל ׁשַ֔בְדּו ֙בָלָח תַ֤בָז ץֶרֶ֨אֵמ ּ֙ונָ֙תיִלֱעֶֽה יִּ֤כ טַ֗עְמַה )גי( :הֶֽלֲעַנ א֥
ֹל ףַ֡א )די( :רֵֽרָּתְׂשִה־םַּג ּונ֖יֵלָע רֵ֥רָּתְׂשִת־יִּֽכ רָּ֑בְדִּמַּב  תַ֖לֲחַנ ּונָ֔ל־ןֶּתִּ֨תַו ּונָ֔תֹאיִ֣בֲה ׁ֙שַבְדּו בָ֤לָח תַ֨בָז ֩ץֶרֶא־לֶא א֣
ֹל רֵּ֖קַנְּת םֵ֛הָה םיִׁ֥שָנֲאָה יֵ֞ניֵעַה םֶרָ֑כָו הֶ֣דָׂש ֹּיַו דֹ֔אְמ ֙הֶׁשֹמְל רַחִּ֤יַו )וט( :הֶֽלֲעַנ א֥ ־לֶא ןֶפֵּ֖ת־לַא '֔ה־לֶא ֙רֶמא֙
ֹל םָ֑תָחְנִמ ֹלְו יִתאָׂ֔שָנ ֙םֶהֵמ דָ֤חֶא רֹו֨מֲח א֠ ֹּיַו )זט( :םֶֽהֵמ דַ֥חַא־תֶא יִתֹ֖עֵרֲה א֥  ֙הָּתַא חַרֹ֔ק־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 תֶרֹ֔טְק ֙םֶהיֵלֲע םֶּ֤תַתְנּו ֹו֗תָּתְחַמ ׁשיִ֣א ׀ּו֣חְקּו )זי( :רָֽחָמ ןֹ֖רֲהַאְו םֵ֛הָו הָּ֥תַא '֑ה יֵ֣נְפִל ּו֖יֱה ֔`ְתָ֣דֲע־לָכְו
 ׁשיִ֣א ּו֞חְקִּיַו )חי( :ֹוֽתָּתְחַמ ׁשיִ֥א ןֹ֖רֲהַאְו הָּ֥תַאְו תֹּ֑תְחַמ םִיַ֖תאָמּו םיִּׁ֥שִמֲח ֹו֔תָּתְחַמ ׁשיִ֣א '֙ה יֵ֤נְפִל םֶּ֞תְבַרְקִהְו
 לֵ֨הְקַּיַו )טי( :ןֹֽרֲהַאְו הֶׁ֥שֹמּו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֛פ ּו֗דְמַעַּי ַֽו תֶרֹ֑טְק םֶ֖היֵלֲע ּומיִׂ֥שָּיַו ׁשֵ֔א ֙םֶהיֵלֲע ּו֤נְּתִּיַו ֹו֗תָּתְחַמ
 פ :הָֽדֵעָה־לָּכ־לֶא '֖ה־דֹובְכ אָ֥רֵּיַו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ־לֶא הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶא ֙חַרֹ֨ק םֶ֥היֵלֲע

  זט קרפ רבדמב סולקנוא םוגרת .2
 .ןֵבּואְר יֵנְּב תֶלֶּפ רַּב ןֹואְו בָאיִלֱא יֵנְּב םָריִבֲאַו ןָתָדְו יִוֵל רַּב תָהְק רַּב רָהְצִי רַּב חַרֹק גיֵלְּפְתִאְו )א( 

 ןֹוהיֵניֵבּו ןיִׁשיִּדַק ןֹוהְּלּוּכ אָּתְׁשִנְּכ לָכ יֵרֲא ןֹוכְל יִּגַס ןֹוהְל ּורַמֲאַו ןֹרֲהַא לַעְו הֶׁשֹמ לַע ּוׁשיִנְּכְתִאְו )ג(…
 ּהיֵּתְׁשִנְּכ לָּכ םִעְו חַרֹק םִע ליֵּלַמּו )ה(..:.ָייַּד אָלָהְק לַע ןיִבְרְבַרְתִמ ןּוּתַא ןיֵדָמּו ָייַּד אָתְניִכְׁש אָיְרָׁש
 ביֵרָקְי ּהיֵב יֵעְרְתִיְּד תָיְו יִהֹומָדְקִל ביֵרָקיִו ׁשיִּדַקְּד תָיְו ּהיֵל רַׁשָכְּד תָי ָיְי עַדֹוהיִו אָרְפַצְּב רַמיֵמְל
 .אָתְּבַר אָתְּנּוהְּכ ףַא ןּוּתַא ןַעָבּו lָּמִע יִוֵל יֵנְּב lָחֲא לָּכ תָיְו lָתָי ביֵרָקְו )י( …ּהיֵׁשּוּמִׁשְל

  חי השרפ חרק תשרפ )אנליו( הבר רבדמב .3
 יַניִסְּב ּועְמָׁש םָּלֻכְו ,םיִׁשדְק םָּלֻּכ הָדֵעָה לָכ :)ג ,זט רבדמב( םֶהָל רַמָא ,)טי ,זט רבדמב( חַרֹק םֶהיֵלֲע לֵהְקַּיַו- ו
 םֶכְּדַבְל םֶּתְעַמְׁש םֶּתַא אֵלָמְלִא ,'ה לַהְק לַע ּואְֹּׂשַנְתִּת ַעּוּדַמּו :)ג ,זט רבדמב( ,`יֶהkֱא 'ה יִכֹנָא :)ב ,כ תומש(
 יֵנְּפִמ הֶׁשמ עַזְעַּדְזִנ דָּיִמ .ּואְֹּׂשַנְתִּת ַעּוּדַמּו ּועְמָׁש םָּלֻּכ וָׁשְכַע ,םיִרְמֹוא םֶתיִיֱה ,ּועְמָׁש ֹאל םֵהְו
 ,הֶׁשמ לַחְיַו :)אי ,בל תומש( לֶגֵעָּב ּואְטָח ,הֶׁשמ ןאָּכ ףַא … .יִעיִבְר ןֹוחְרִס ןָדָיְּב הָיָה רָבְּכֶׁש יֵנְּפִמ ,תֶקjֲחַּמַה
 'ה לֶא הֶׁשמ רֶמֹאּיַו :)גי ,די רבדמב( םיִלְּגַרְּמַּב ,הֶׁשמ לֵּלַּפְתִּיַו :)ב ,אי רבדמב( ,םיִנְנֹאְתִמְּכ םָעָה יִהְיַו :)א ,אי רבדמב(
 עַמְׁשִּיַו :)ד ,זט רבדמב( lָכיִפְל ,םֹוקָמַה תֶא ַחיִרְטַהְל לַכּוא הָּמַּכ רַמָא חַרֹק לֶׁש ֹוּתְקָלְחַמְּב ,םִיַרְצִמ ּועְמָׁשְו
 .ויָנָּפ לַע לֹּפִּיַו הֶׁשמ

  חי השרפ חרק תשרפ )אנליו( הבר רבדמב .4
 .תֹואָלְּפ ֹוּב ּוׂשֲעַּנֶׁש ןֵּב ,תֶלֶּפ ןֶּב .תּוניִנֲאַּב ויָמָי לָּכֶׁש ,ןֹוא ֹומְׁש אָרְקִנ הָּמָל ,)א ,זט רבדמב( תֶלֶּפ ןֶּב ןֹואְו-  כ
 ְּתַא אָּבַר אָנֲהַּכ ןֹרֲהַא יִא ,ּהיֵּתְגּולְּפ יֵדֲהַּב lָּל הַמ ּהיֵל הָרְמָאְו ,ּוּתַליִּצִה ֹוּתְׁשִא תֶלֶּפ ןֶּב ןֹוא בַר רַמָא
 ּהיֵּב ביִתְכִּד ,אָׁשיִּדַק אָּתְׁשיִנְּכ ּהיֵלּוּכ אָנְעַדְי ּהיֵל הָרְמִא .אָדיִמְלַּת ְּתַא הָּבַר אָנֲהַּכ חַרֹק יִא אָדיִמְלַּת
 הָוֲהַו אָסְרַעְּב ּהיֵתיִנְגַאְו ,ּהיֵתיִוְרַאְו אָרְמַח ּהיֵתיִקְׁשַא תַדְבָע הָמ ,םיִׁשדְק םָּלֻּכ הָדֵעָה לָכ יִּכ :)ג ,זט רבדמב(
 יֵכָהְּדַא ,רַדָה ּהיָיְזַחְּד ןָויֵּכ ּהָלֲעַּב ןֹוא ליִבְׁשִּב אָתֲאַּד ןאַמ לָּכ ,ּהָיְזַמְל אָרְתָסְו אָּתַרְבּו איִה אָבָּבַא אָבְתָי
 :)א ,די ילשמ( ,ןֹוא לֶׁש ֹוּתְׁשִא ֹוז ,ּהָתיֵב הָתְנָּב םיִׁשָנ תֹומְכַח :)א ,די ילשמ( ביִתְכִד ּוניְיַה ,ּוהְניִעְלְבַא יֵכָהְו
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 רַמָא יִנָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר רַמָא עַמָּׁש הַמ ,הֶׁשמ עַמְׁשִּיַו… .חַרֹק לֶׁש ֹוּתְׁשִא ֹוז ,ּוּנֶסְרֶהֶת ָהיֶדָיְּב תֶלֶּוִאְו
 לֵאּומְׁש יִּבַר רַמָא ,הֶנֲחַּמַּב הֶׁשמְל ּואְנַקְיַו :)זט ,וק םילהת( רַמֱאֶּנֶׁש ,ׁשיִא תֶׁשֵאְּב ּוהּודָׁשֲחֶׁש דֵּמַלְמ ןָתָנֹוי יִּבַר
  .הֶׁשּמִמ ֹוּתְׁשִאְל אֵּנִק דָחֶא לָּכֶׁש דֵּמַלְמ בַר רַמָא קָחְצִי רַּב

  חי-זט ,וק קרפ םילהת .5
 :םָֽריִבֲא תַ֥דֲע־לַע סַ֗כְּתַ֝ו ןָ֑תָּד עַ֣לְבִּתַו ץֶרֶ֭א־חַּתְפִּת )זי( :'ֽה ׁשֹו֣דְק ןֹ֗רֲהַאְ֝ל הֶ֑נֲחַּמַּֽב הֶׁשֹמְ֭ל ּו֣אְנַקְיַו )זט(
 :םיִֽעָׁשְר טֵ֥הַלְּת הָ֗בָהֶ֝ל םָ֑תָדֲעַּב ׁשֵ֥א־רַעְבִּתַו )חי(

  וק קרפ םילהת ק"דר .6
 קוספ םש( השמ רמאו ,םישודק םלוכ הדעה לכ יכ :)ג ,זט רבדמב( םהל ורמא ןכ יכ ,'ה שודק םעטו
 :'ה שודק ןרהא הנהו ,שודקה אוה 'ה רחבי רשא :)ז

  ג קוספ זט קרפ חרק תשרפ רבדמב י"שר .7
 ֹאל ,תּוכְלַמ הָּתַא ָּתְחַקָל םִא .ואשנתת עודמו:הָרּובְּגַה יִּפִמ יַניִסְּב םיִרָבְד ּועְמָׁש םָּלֻּכ .םישדק םלכ
 :)םש( ּועְמָׁש הָדֵעָה לָּכ ,"kיֶהjֱא 'ה יִכֹנָא" יַניִסְּב םֶּתְעַמְׁש םֶכְּדַבְל םֶּתַא ֹאל ,הָּנֻהְּכ kיִחָאְל רֹרְבִל kְל הָיָה

  ג קוספ זט קרפ רבדמב ארזע ןבא .8
 םיולה יכ - 'ד םכותבו .םישודק ויה יניס רה דמעמ םוימ הדעה לכ יכ םישדק םלכ הדעה לכ יכ
 ,יול טבש רחבנ יכ ,יניס רהב היה רשאכ ,השמ עדי םאו .לארשי ינב ךותב דובכה תויה ירחא ורחבנ
 :ודמל אוה יכ ,ונממ הלעמל השמו ,לודגה ןהכה ןרהא תויהל ואשנתת .לארשי ועדי אל

  ג קוספ זט קרפ רבדמב רוש רוכב .9
 םינבאו בהז ידגב םהל ושעו םינהכ ויהי וינבו ןורהא םירמוא םתאש 7תאזה הלודגה תחקל - םכל בר
 תונתמ העבראו םירשעב םהל םידבעושמ הדעה לכו ,9תראפתלו דובכל 8רוביצ לשמ תוילגרמו תובוט
 ןייוארו םישודק םלוכ הדעה לכ אלהו ,10"תמוי ברקה רזהו" םיארוק םתא הדעה לכ לעו ,הנוהכ
 להקה - לע ואשנתת עודמו .11"שודק יוגו םינהכ תכלממ" םארק אוה ךורב שודקה ירהש הנוהכל
 דמל התא ,12"הנוהכ םג םתשקבו" םהל רמאש השמ לש ותבושת ךותמו .םה אלו םינהכ םתא רמול
 אלו וירבדל םלוכ ותואיש ידכ ,הדעה לכ ליבשב ומכ רבדמ היהש אלא ,רערעמ היה הנוהכה לעש
 .13ומצעל שקבמ אוה אמש ורמאי

  ג קוספ זט קרפ רבדמב ינוקזח .10
 הדובעה םהילעו רוכב לכ יל שדק ביתכדכ ושדקתנש םירוכבה םה םישדק םלכ הדעה לכ יכ
 .תושעל תלטומ

  וכ ,בל קרפ תומש .11
ֹּיַו הֶ֔נֲחַּמַֽה רַעַׁ֣שְּב ֙הֶׁשֹמ דֹ֤מֲעַּיַו )וכ(  :יִֽוֵל יֵ֥נְּב־לָּכ ויָ֖לֵא ּו֥פְסָאֵּיַו יָ֑לֵא '֖הַל יִ֥מ רֶמא֕

  ג קוספ זט קרפ חרק תשרפ רבדמב יחרזמ והילא יבר .12
 םישודק' תלמכ הז ושריפ אל עודמ יתעדי אלו .יניסב הרובגה יפמ םירבד ועמש םלוכ םישודק םלכ
 ,)ו ,ז םירבד( "ךיהלא 'הל התא שודק םע יכ" ,)דמ ,אי ארקיו( "םישודק םתייהו םתשדקתהו" )ב ,טי ארקיו( 'ויהת
 השמש ,הב םיוש םלוכ ןיאש ,הרובגה יפמ רובידה תעימש לע התוא ושריפ לבא ,וב םיוש םלוכש
 "היהי אלו" "יכנא" קר עומשל ולכוי אל לארשיו הרובגה יפמ תורבדה לכ עמש םולשה וילע וניבר
 .)ח תוירוהו ג - א ,כ תומש(

  טכ-חכ ,אי קרפ רבדמב .13
ֹּיַו )טכ( :םֵֽאָלְּכ הֶׁ֖שֹמ יִ֥נֹדֲא רַ֑מֹאּיַו ויָ֖רֻחְּבִמ הֶׁ֛שֹמ תֵ֥רָׁשְמ ןּו֗נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי ןַעַּ֜יַו )חכ(  אֵּ֥נַקְמַֽה הֶׁ֔שֹמ ֹ֙ול רֶמא֤
 :םֶֽהיֵלֲע ֹו֖חּור־תֶא '֛ה ןֵּ֧תִי־יִּכ םיִ֔איִבְנ '֙ה םַ֤ע־לָּכ ןֵּ֜תִי יִ֨מּו יִ֑ל הָּ֖תַא

  ג קוספ זט קרפ רבדמב לע ךישלא .14
 םא יכ רמול ,םעה תוללכ לכ תא ףינחהל ומכחתה ,תינשה לעו .הז תלוז םתלטנש םכל בר הנה יכ
 עגונה לע אל ,ןרהאו השמ לע םילהקנש המ לע יכ ,תינש דועו .הדעה לכ ןכ םג ,םישודק ןרהאו השמ
 לע 'ה תאנק םיאנקמו ,םישח םה ורוכב ונב לארשי דובכ לעו 'ה דובכ רבד לע םא יכ .םמצע לא
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 .םישודק םלכ הדעה לכ יכ ורמוא והזו .הדעה לכ לש םהיפ םירכוס םה הזב יכ .ומע לע םילדגתמה
 דחי רבחתהב ךא .ול רמאי שודק לארשי שיא לכ יכ םג אלה ורמאי ןפ .םישודק הדעה לכ רמא אלו
 ךרד לע .םישודק ןומהה לכ וארקי אל הלאכ םילודג ךרע יפל ,ללכב ןרהאו השמ םע אוהש םלכ
 ארקי ודבל אוה ,ךרבתי ולצא ךא ,םדא ינב ךרעב םישודק וארקי יכ ,םיכאלמה לע ונלצא בותכה
 אמוחנת( ל"ז ורמאש ומכ אוהו .םישודק םה םלכ רבחתהב וליפא ,הדעה לכ רמא הזל .שודק
 םאו .ה"ע וניבר השמ תאובנ ןיעמ ץיקהב האובנ התיהש .'וכו יכנא יניסב ועמש םלכ יכ )ד
 רחא םג יכ אוהו .'ה םכותבו רמא הזל ,הז רדג ודביא ןכ ירחא ךא ,לגעל םדוק היה הז יכ ורמאת
 ,המה 'ה לכיה ויהיש ,שממ םכותב אוהש .)ז הכ תומש( םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו 'ה רמא לגעה
 עודמ ןכ לעו .ומוקמב שרופמכ וכותב רמאנ אל ןכ לע יכ .םפוג ךותב רשא םתושפנב הניכשה בשומ
 תומואכ ןניא יכ .םכלמ ךרבתי אוהו המה ךרבתי 'ה להק יכ .לודג ןהכ ןרהאו ךלמ השמ ,ואשנתת
 ךרבתי ותררש םילטונכ םתאצמנ יכ ,רמול .'ה להק םה הלא ךא .םירשהמ דחא להק איה המוא לכש
 :'ה להק לע והזו ,ומע לע םכמצעמ םיאשנתמו

  ג קוספ זט קרפ רבדמב ונרופס .15
 ןינעב .ואשנתת עודמו :םכיהלאל םישודק םתייהו רמאש ומכ שאר דעו לגר ףכמ .םישודק םלכ
 :םלועל םינהכ וינבו ןרהאו םיאולמה ימי 'ז לכ ןהיכ רבכ השמו תורוכבל הדובעה םתרסאש השודקה

  ג קוספ זט קרפ רבדמב שריה ר"שר .16
 ,'הל אופא בורקו שודק אוה הדעה ינב אובר םיששמ דחא לכ :םברקב הרוש הניכשו םישדק םלכ
 חיטבה 'הו .ןברקב 'הל םתוא ברקיו ויגיגה תאו ויתובשחמ תא ומשב אטביש ןהכב ךרוצ ןיא ךכיפלו
 ידכ איבנל קוקז 'ה ןיא ךכיפלו ,אוהש לכ דיחי לע אלו ,אובר םישש םתוא לע ותניכש תא תורשהל
 בושו םלוכל בורק 'הו 'הל םיבורק םלוכ ,"םכל - בר" ךכיפלו .אובר םישש םתואל ורבד תא איבהל
 .רקשב הדוסיש תוריהי אוה ןרהאו השמ לש םדמעמ םצע ךכיפלו ;השמב אלו ןרהאב אל ךרוצ ןיא
 אקוד עודמ - ותוא גציימהו ללכה שארב דמועה דיחיב ךרוצ שיו ,םכירבדכ יהי ּול :ךכ לע ףסונו
 דימעהל השמ תאו ןרהא תא קידצמ המ ,ויגיצנ תא ול רוחבל םעל תוכז ןתנית אל עודמ ?השמו ןרהא
 !?המואה שארב םמצע תא

  ג קוספ זט קרפ רבדמב רבד קמעה .17
 ולא םג ,שדוקה חורו הניכש םהילע הרשתש םירשכומ .'ה םכותבו םישודק םלכ הדעה לכ יכ
 םרמאמ עודיו ,ודי לע לכה רובדה אב ,םהמ לודג אוהו ,יח השמ דוע התע קרו ,םברקב השמ היה אל
 לע ומכ שדוקה חור םהילע לוחל היה יוארש המכ ללה ימיב ויהש ד"לק ףד ןילחונ שי קרפב ל"ז
 לארשי תאצב ררושמה רבד 'ג ג"י תומש רפסב ונשריפ רבכו .ךכל יואר רודה ןיאש אלא השמ
 ויה אל םירצמב םתויהב יכ ,ויתולשממ לארשי ושדקל הדוהי התיה זעול םעמ בקעי תיב םירצממ
 ,םירבד ינש תמחמ ,השודקה תלעמ גישהלו שדוקה חורל םיואר לארשי םשב םינוכמה רודה ילודג
 רודה לכ ונייה בקעי תיב היהש 'ב ,םש הרוש הניכשה ןיאו האמוט םוקמ םירצמב ויהש תמחמ 'א
 בקעי תיב םגו ,םירצממ לארשי תאצב לבא ,ךכל יאכז רודה ןיא ןכ םאו ,זעול םע השעמב בברועמ
 הובגה םחכל רודה ילודג ,ויתולשממ לארשי ,השודקה תלעמ גישה ושדקל הדוהי התיה ,זעול םעמ
 תארי לשומ קידצ םדאב לשומ קוספה לע ז"ט ףד ןטק דעומב שרדה יפכו ,םיהלא תאריב לושמל
 הניכשהו םישודק םלכ הדעה לכ רשא הזה רודב ןכ אל יכ ורמאש ונייהו .'וכ יב לשומ ימ ,םיהלא
 לבא ,םהמ לודג ןרהאו השמ תלעמש םיעדוי יאדו תמאב ויהש בג לע ףא ןכ םאו ,םהיניב היורש
 :ךכל םיוארש םירחא לע הרוש הניכשה התיה ןרהאו השמ ידעלב םג ירהו .'וגו ואשנתת עודמ

  וט קוספ זט קרפ חרק תשרפ רבדמב י"שר .18
 kיֶנָפְל ןיִביִרְקַמ םֵהֶׁש תֶרֹטְּקַה ֹוטּוׁשְפ יִפְל .םתחנמ לא ןפת לא:דֹאְמִל דַע רֵעַטְצִנ .דאמ השמל רחיו
 לַּבֻקְי ֹאל םָקְלֶח ףַא ,רּוּבִצ יֵדיִמְתִב קֶלֵח םֶהָל ׁשֵּיֶׁש יִנֲא ַעֵדֹוי ,רַמָא :ֹוׁשָרְדִמּו ;םֶהיֵלֲא ןֶפֵּת לַא רָחָמ
 .יִּתְלַטָנ םֶהֵמ דָחֶא לֶׁש ֹורֹומֲח ֹאל .יתאשנ םהמ דחא רומח אל:ּוּנֶלְכֹאת ֹאלְו ׁשֵאָה ּוּנֶחיִּנַּת ,ןֹוצָרְל kיֶנָפְל
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 רֹומֲחַה ֹותֹוא לֹּטִל יִל הָיָהְו ,רֹומֲחַה לַע יַנָּב תֶאְו יִּתְׁשִא תֶא יִּתְבַּכְרִהְו םִיַרְצִמְל ןָיְדִּמִמ יִּתְכַלָהֶׁשְּכ ּוּלִפֲא
 :"רָוֲחַׁש" lֶלֶמ לֶׁש אָיְרַּגְנַא תאֵרְקִנ lָּכ יִּמַרֲא ןֹוׁשְל ,"תיִרָחְׁש" ֻא"ַתְו ;יִּלֶּׁשִמ אָּלֶא יִּתְלַטָנ ֹאל ,םֶהָּלֶּׁשִמ

  וט קוספ זט קרפ רבדמב ן"במר .19
 רמא ושרדמו .הילא ןפת לא רחמל ךינפל םיבירקמ םהש תרטקה וטושפ יפל - םתחנמ לא ןפת לא
 יניעב ןוכנ וניאו .י"שר ןושל ,ןוצרל ךינפל ברקי אל םקלח רובצ ידימתב קלח םהל שיש ינא עדוי

 ךותב ויה אל םהו םהירבד לע ול הרחש ןכ רמוא אוה םריבאו ןתד לעש יפל ,תרטקה לע היהיש
 רמא ,ןברק בירקהל הנוהכב םיצור הלא ויהש רובעב יכ ,וטושפ לבא .תרטק ריטקהל םידעונה הדעה
 תונברקה לכ יכ ,ךל וללפתיש הלפת לאו ךינפל ובירקיש ןברק לא ןפת לא "םתחנמ לא ןפת לא" השמ
 :ךינפל ובירקיש רבד הזיא ,ןוהנברק סולקנוא רמא םגו .בותכב החנמ וארקי הלפתה םג
 םהמ יתחקל אל םלועמ יכ ,םהילע ררתשמ ינא הררש המ רמא - יתאשנ םהמ דחא רומח אל םעטו
 )זט ח א"ש( ביתכד הכולמה טפשמ הז יכ ,םירשה וא םיכלמה ךרדכ יכרצ תושעל דחא רומח וליפא
 ךלמ לש אירגנא ארקנ ךכש ,"תירחש" סולקנוא לש םעט הזו .ותכאלמל השעו חקי םכירומח תאו

 ומושל - םהמ דחא תא יתערה אלו רמאו רזחו .תוכלמ ינידבש ןטקה רבדה ריכזה .)א זמ ב"ב( רווחש
 :ןלוכ תוערה לע ללכ יכ ,ודובכ לע תוזבלו וניד תוטהל וא ,ךלמל תואי רשאכ יתכאלמבו יתבכרמב

  וט קוספ זט קרפ רבדמב ינוקזח .20
 םהל אורקל השמ חלששכש אמעט ונייה םריבאלו ןתדל השמ ללקש המ םתחנמ לא ןפת לא )וט(
 ויה ןיידע ןרהאב יתרחב אוה ךורב שודקה רמאי 'יפאש םהב רוזחל םתנוכ התיה אל הלענ אל ורמא
 םירובסכ ותתחמ שיא תחקל םהילע ולבקש שיא םיתאמו םישמחו חרק לבא הנוהכה לע םירערעמ
 םהמ דחא רומח אל .ללקל הצר אל השע ותעדמ אלא ויחא ןרהאל אוה ךורב שודקה וחלש אלש ויה
 דקנהל ול היה י"שריפ יפל לבא ועמשמכ שוריפ דוקנה יפל דחא רומח .ואשנתת עודמא בסומ יתאשנ
 דחא תא יתערה אלו .וישנאו דוד םאשיו םינאת תלבד ואשי ומכ הליטנ ןושל יתאשנ .םעה דחא ומכ
 .ירצמה תגירה לע ינונישלהש לע םהמ

  וט קוספ זט קרפ רבדמב ייחב ]וניבר[ .21
 תוכז םהל עדי אלש דועו ,רקע ויה אל םה יכ םדבל םהילע השמ ללפתי המל :לואשל שי ןכ םאו

 ןלכ שאר לע הוש שנועב םשינעהל םללכ לע ללפתהל ול היהש דועו ,ונממ אריתיש םהל דומעתש
 לע ,םיאישנל רוזחי "םתחנמ" יכ רמול יל הארנ ןכ לע .דבלב ולא תא ותלפתב טורפי המלו ,לוחי
 ,החנמל ןמשב הלולב תלס םיאלמ םהינש קרזמו הרעק םהמ דחא לכ ,חבזמה תכנחב ובירקהש ןברקה
 ,תוכז םהל עדונ אלו רקע ויה אלש םריבאו ןתד לע ללפתיש ששח אל השמו ."םתחנמ" םעט הזו
 לע ללפתה ךא ,ויניעב םידובא ויהו םלישכה םהיפ יכ םהב עדי "הלענ אל" ורמאש תעמ יכ דועו
 ללפתהל ךרצוה ,הכונחה םויב לודג תוכז םהל עריאו םללכמו םיתאמו םישמחה רקע ויהש םיאישנה
 רזח םתוכז לוטבב םיאישנה לע ללפתהש רחאו ,םשנועב ולכישו ןברק ותוא תוכז םהל דומעת אלש
 יכ" :ורמאש המ לע הבושת אוהש ,"יתאשנ םהמ דחא רומח אל" :םריבאו ןתד ירבד לע לצנתהו
 םקלח לבקתי אלש השמ ללפתהש )ט ,חי ר"מבו .ז אמוחנת( ל"זר תעדו ."ררתשה םג ונילע ררתשת
 :םילקשה י"ע םהב קלח ול שי לארשימ דחאו דחא לכש רובצ ידימתב

  ג-א ,י קרפ ארקיו .22
 '֙ה יֵ֤נְפִל ּוביִ֨רְקַּיַו תֶרֹ֑טְק ָהיֶ֖לָע ּומיִׂ֥שָּיַו ׁשֵ֔א ֙ןֵהָב ּו֤נְּתִּיַו ֹו֗תָּתְחַמ ׁשיִ֣א אּו֜היִבֲאַו בָ֨דָנ ןֹרֲהַ֠א־יֵֽנְב ּו֣חְקִּיַו )א(
ֹל רֶׁ֧שֲא הָ֔רָז ׁשֵ֣א ֹּתַו '֖ה יֵ֥נְפִּלִמ ׁשֵ֛א אֵצֵּ֥תַו )ב( :םָֽתֹא הָּ֖וִצ א֦ ֹּיַו )ג( :'ֽה יֵ֥נְפִל ּותֻ֖מָּיַו םָ֑תֹוא לַכא֣  הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
 :ןֹֽרֲהַא םֹּ֖דִּיַו דֵ֑בָּכֶא םָ֖עָה־לָכ יֵ֥נְּפ־לַעְו ׁשֵ֔דָּקֶא יַ֣בֹרְקִּב ֙רֹמאֵל ׀'֤ה רֶּ֨בִּד־רֶׁשֲא ֩אּוה ןֹ֗רֲהַא־לֶֽא

  דכ-בכ ,ט קרפ ארקיו .23
ֹבָּיַו )גכ( :םיִֽמָלְּׁשַהְו הָ֖לֹעָהְו תאָּ֛טַחַֽה תֹׂ֧שֲעֵמ דֶרֵּ֗יַו םֵ֑כְרָבְי ַֽו םָ֖עָה־לֶא ויָ֛דָי־תֶא ןֹ֧רֲהַא אָּׂ֨שִּיַו )בכ(  הֶׁ֤שֹמ א֨
 '֔ה יֵ֣נְפִּלִמ ׁ֙שֵא אֵצֵּ֤תַו )דכ( :םָֽעָה־לָּכ־לֶא '֖ה־דֹובְכ אָ֥רֵּיַו םָ֑עָה־תֶא ּו֖כֲרָבְי ַֽו ּו֔אְ֣צֵּיַו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֙ןֹרֲהַאְו
ֹּתַו  :םֶֽהיֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּי ַֽו ּוּנֹ֔רָּיַו ֙םָעָה־לָּכ אְר֤ ַּיַו םיִ֑בָלֲחַה־תֶאְו הָ֖לֹעָה־תֶא ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע ֙לַכא֙
 


