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 adk1010@gmail.com         ןהאק דוד ירא ברה

 

  ,אמ קרפ תישארב .1
 םיִ֖דִקְּפ דֵ֥קְפַיְו הֹ֔עְרַפ הֶׂ֣שֲעַי )דל( :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע ּוהֵ֖תיִׁשיִו םָ֑כָחְו ןֹו֣בָנ ׁשיִ֖א הֹ֔עְרַפ אֶ֣רֵי ֙הָּתַעְו )גל(
 תֹו֔בֹּטַה םיִ֣נָּׁשַה֙ לֶכֹ֨א־לָּכ־תֶא ּו֗צְּבְקִיְו )הל( :עָֽבָּׂשַה יֵ֥נְׁש עַבֶׁ֖שְּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא ׁ֙שֵּמִחְו ץֶרָ֑אָה־לַע
 ץֶרָ֔אָל ֙ןֹודָּקִפְל לֶכֹ֤אָה הָ֨יָהְו )ול( :ּורָֽמָׁשְו םיִ֖רָעֶּב לֶכֹ֥א הֹ֛עְרַּפ־דַי תַחַּ֧ת רָ֞ב־ּורְּבְצִיְו הֶּלֵ֑אָה תֹ֖אָּבַה
ֹלְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּבָ ןיֶ֖יְהִּת רֶׁ֥שֲא בָ֔עָרָה יֵ֣נְׁש ֙עַבֶׁ֙שְל  יֵ֤נְׁש עַבֶׁ֣ש הָניֶּ֜לִחְּתַו )דנ(...:בָֽעָרָּב ץֶרָ֖אָה תֵ֥רָּכִת־אֽ
 ֙בַעְרִּתַו )הנ( :םֶחָֽל הָיָ֥ה םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְבּו תֹו֔צָרֲאָ֣ה־לָכְּב ֙בָעָר יִ֤הְיַו ףֵ֑סֹוי רַ֣מָא רֶׁ֖שֲאַּכ אֹו֔בָל ֙בָעָרָה
ֹּיַו םֶחָּ֑לַל הֹ֖עְרַּפ־לֶא םָ֛עָה קַ֥עְצִּיַו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָּכ  רַ֥מֹאי־רֶׁשֲא ףֵ֔סֹוי־לֶא ּו֣כְל ֙םִיַ֙רְצִמ־לָכְל הֹ֤עְרַּפ רֶמא֨
 םִיַ֔רְצִמְל רֹּ֣בְׁשִּיַו ֙םֶהָּב רֶׁ֤שֲא־לָּכ־תֶֽא ףֵ֜סֹוי חַּ֨תְפִּיַו ץֶרָ֑אָה ֣יֵנְּפ־לָּכ לַ֖ע הָ֔יָה בָ֣עָרָהְו )ונ( :ּוֽׂשֲעַּת םֶ֖כָל
־לָכְּב בָ֖עָרָה קַ֥זָח־יִּֽכ ףֵ֑סֹוי־לֶא רֹּ֖בְׁשִל הָמְיַ֔רְצִמ ּואָּ֣ב ֙ץֶרָ֙אָה־לָכְו )זנ( :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב בָ֖עָרָֽה קַ֥זֱחֶּיַו

 :ץֶרָֽאָה
  וכ-ה ,במ קרפ תישארב .2

־לַע טיִּ֣לַּׁשַה אּו֚ה ףֵ֗סֹויְו )ו( :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב בָ֖עָרָה הָ֥יָה־יִּֽכ םיִ֑אָּבַה gֹו֣תְּב רֹּ֖בְׁשִל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ואֹ֨בָּיַו )ה(
 ףֵ֛סֹוי אְר֥ ַּיַו )ז( :הָצְרָֽא םִיַּ֖פַא ֹו֥ל־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו ףֵ֔סֹוי יֵ֣חֲא ּ֙ואֹ֨בָּיַו ץֶרָ֑אָה םַ֣ע־לָכְל ריִּ֖בְׁשַּמַה אּו֥ה ץֶרָ֔אָה
ֹּיַו תֹוׁ֗שָק םָּ֣תִא רֵּ֧בַדְיַו םֶ֜היֵלֲא רֵּ֨כַנְתִּיַו םֵ֑רִּכַּיַו ויָ֖חֶא־תֶא ֹּיַו םֶ֔תאָּב ןִיַ֣אֵמ ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤  ץֶרֶ֥אֵמ ּו֔רְמא֣
ֹל םֵ֖הְו ויָ֑חֶא־תֶא ףֵ֖סֹוי רֵּ֥כַּיַו )ח( :לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל ןַעַ֖נְּכ  רֶׁ֥שֲא תֹו֔מlֲחַה תֵ֚א ףֵ֔סֹוי רֹּ֣כְזִּיַו )ט( :ּוהֻֽרִּכִה א֥
ֹּיַו םֶ֑הָל םַ֖לָח ֹל ויָ֖לֵא ּו֥רְמֹאּיַו )י( :םֶֽתאָּב ץֶרָ֖אָה תַ֥וְרֶע־תֶא תֹו֛אְרִל םֶּ֔תַא םיִ֣לְּגַרְמ ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤  א֣
 :םיִֽלְּגַרְמ nיֶ֖דָבֲע ּו֥יָה־ֹאל ּונְחַ֔נֲא םיִ֣נֵּכ ּונְחָ֑נ דָ֖חֶא־ׁשיִא יֵ֥נְּב ּונָּ֕לֻּכ )אי( :לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל ּואָּ֖ב nיֶ֥דָבֲעַו יִ֑נֹדֲא
ֹּיַו )בי( ֹל םֶ֑הֵלֲא רֶמא֖  ׀םיִ֧חַא nיֶ֨דָבֲע ֩רָׂשָע ם֣יֵנְׁש ּו֗רְמֹאּיַו )גי( :תֹוֽאְרִל םֶ֥תאָּב ץֶרָ֖אָה תַ֥וְרֶע־יִּֽכ א֕

ֹּיַו )די( :ּוּנֶֽניֵא דָ֖חֶאָהְו םֹוּ֔יַה ּ֙וניִ֙בָא־תֶא ןֹ֤טָּקַה הֵּ֨נִהְו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב דָ֖חֶא־ׁשיִא יֵ֥נְּב ּונְחַ֛נֲא  םֶ֖הֵלֲא רֶמא֥
ֹזְּב )וט( :םֶּֽתַא םיִ֥לְּגַרְמ רֹ֖מאֵל םֶ֛כֵלֲא יִּתְרַּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא אּו֗ה ףֵ֑סֹוי  הֶּ֔זִמ ּו֣אְצֵּת־םִא ֙הֹעְרַפ יֵ֤ח ּונֵ֑חָּבִּת תא֖
 ּ֙ונֲחָּֽבִיְו ּו֔רְסָ֣אֵה ֙םֶּתַאְו ֒םֶכיִחֲא־תֶא חַּ֣קִיְו ֘דָחֶא םֶּ֣כִמ ּו֨חְלִׁש )זט( :הָּנֵֽה ןֹ֖טָּקַה םֶ֥כיִחֲא אֹו֛בְּב־םִא יִּ֧כ
ֹל־םִאְו םֶ֑כְּתִא תֶ֖מֱאַֽה םֶ֔כיֵרְבִּד  תֶׁשNְׁ֥ש רָ֖מְׁשִמ־לֶא םָ֛תֹא ףֹ֥סֱאֶּיַו )זי( :םֶּֽתַא םיִ֖לְּגַרְמ יִּ֥כ הֹ֔עְרַפ יֵ֣ח א֕
ֹּיַו )חי( :םיִֽמָי ֹז יִׁ֔שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙ףֵסֹוי םֶ֤הֵלֲא רֶמא֨ ־םִא )טי( :אֵֽרָי יִ֥נֲא םיִ֖הlֱאָה־תֶא ּו֑יְחִֽו ּוׂ֖שֲע תא֥
־תֶאְו )כ( :םֶֽכיֵּתָּב ןֹו֥בֲעַר רֶבֶׁ֖ש ּואיִ֔בָה ּו֣כְל ֙םֶּתַאְו םֶ֑כְרַמְׁשִמ תיֵ֣בְּב רֵ֖סָאֵי דָ֔חֶא םֶ֣כיִחֲא םֶּ֔תַא םיִ֣נֵּכ
ֹלְו םֶ֖כיֵרְבִד ּו֥נְמָאֵיְו יַ֔לֵא ּואיִ֣בָּת ֙ןֹטָּקַה םֶ֤כיִחֲא  ויִ֗חָא־לֶא ׁשיִ֣א ּו֞רְמֹאּיַו )אכ( :ןֵֽכ־ּוׂשֲעַּיַו ּותּו֑מָת א֣
ֹלְו ּוניֵ֖לֵא ֹו֥נְנַֽחְתִהְּב ֹוׁ֛שְפַנ תַ֥רָצ ּוניִ֜אָר רֶׁ֨שֲא ּ֒וניִחָא־לַע ּ֘ונְחַנֲא ׀םיִ֣מֵׁשֲא ֘לָבֲא  הָאָּ֣ב ֙ןֵּכ־לַע ּונְעָ֑מָׁש א֣
ֹּזַה הָ֖רָּצַה ּוניֵ֔לֵא  דֶלֶּ֖יַב ּו֥אְטֶחֶּת־לַא רֹ֛מאֵל ׀םֶ֧כיֵלֲא יִּתְרַ֨מָא ֩אֹולֲה רֹ֗מאֵל םָ֜תֹא ןֵ֨בּואְר ֩ןַעַּיַו )בכ( :תאֽ
ֹלְו ֹל ֙םֵהְו )גכ( :ׁשָֽרְדִנ הֵּ֥נִה ֹו֖מָּד־םַגְו םֶּ֑תְעַמְׁש א֣  בֹּ֥סִּיַו )דכ( :םָֽתֹניֵּב ץיִ֖לֵּמַה יִּ֥כ ףֵ֑סֹוי ַעֵ֖מֹׁש יִּ֥כ ּו֔עְד ָֽי א֣

 )הכ( :םֶֽהיֵניֵעְל ֹו֖תֹא רֹ֥סֱאֶּיַו ןֹו֔עְמִׁש־תֶא ֙םָּתִאֵֽמ חַּ֤קִּיַו םֶ֔הֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו ֙םֶהֵלֲא בָׁ֤שָּיַו ְּךְ֑בֵּיַו םֶ֖היֵלֲעֵֽמ
 ׂשַ֥עַּיַו gֶרָּ֑דַל הָ֖דֵצ םֶ֛הָל תֵ֥תָלְו ֹוּ֔קַׂש־לֶא ׁשיִ֣א ֙םֶהיֵּפְסַּכ ביִׁ֤שָהְלּו ֒רָּב ֘םֶהיֵלְּכ־תֶא ּו֣אְלַמְיַו ףֵ֗סֹוי וַ֣צְיַו
 :םָּֽׁשִמ ּו֖כְלֵּיַו םֶ֑היֵרֹמֲח־לַע םָ֖רְבִׁש־תֶא ּו֥אְׂשִּיַו )וכ( :ןֵּֽכ םֶ֖הָל

  אכ קוספ במ קרפ תישארב ם"בשר .3
 :יבשה תיבב םירסאנ ונחנא הנהו רובב והונכלשה ונחנא .הדמ דגנכ הדמ - תאזה הרצה

  ז קוספ במ קרפ תישארב ינוקזח .4
 אמש וא ונתוא הלגת אלש דמועו עבשומ התא ףא ורמאי םהל ימצע הלגא םא רמא רכנתיו
 ןימינב איבהל םתוא קחדאו בערה קחוד ךותמ ואוביש בטומ אבא רעטציו יתארימ וחרבי
 םע דסח לומגל הצור וניאשכ םדא לש וכרד םהילא רכנתיו[ .רבדה עדוי ןכ י"עו ונבכעאו

 .]וריכמ וניא וליאכ ומצע השוע ויבורק
  אכ קוספ במ קרפ תישארב ן"במר .5

 ,הריכמה ןמ רתוי לודג שנועל תוירזכאה םהל ובשח - ונילא וננחתהב ושפנ תרצ וניאר רשא
 ינפמ וא ,םש הז רפיס אל בותכהו ,ומחרי אלו םהינפל לפנתמו ןנחתמ םרשב םהיחא היה יכ
 השעיו םהיבא ייחב םעיבשיו ול ערהל םדיל ואובב ויחאל םדא ןנחתי יכ עבטב עודי רבדהש
 םיבותכה ךרדמ וא ,םנחרוסב רצקל בותכה הצריש וא ,תוממ ושפנ ליצהל לכוי רשא לכ
 :רחא םוקמב וב םיכיראמו דחא םוקמב םירצקמש

  אכ קוספ במ קרפ תישארב ק"דר .6
 עמושו ירבע ןושלב רבדל עדוי היהש ץילמה ,ול ךלהו םהמע וירבד םילשהש רחא - ורמאיו

 אלש ירבע ןושלב רבדי אלש םהמ רמשנ דאמ היה ףסוי יכ ירצמ ןושלב ףסויל רמוא היה םהמ



 2 

 לא שיא ורמאו םנוע לע ודוותה ץילמה ךלהשכו ,ףסוי אוהש ותרוצ תרכה םע וילע ובשחי
 םיאב ויהש םירחאמ לאוש היה אלש המ ףסוי םהל לאש יכ ,הז םהל אב ףסוי ןועב יכ ויחא
 :םהיחא ףסוי ןוע הזו ,םהילע היהש לודג ןוע םא יכ הז ןיא יכ ,האובת תונקל

  אכ קוספ במ קרפ תישארב םייחה רוא .7
 .רמשמב םוסינכהשכ ויה ולא םהירבד יכ רמאנשכ הז לכו ,הרצה דחי שוריפ ונילא האב ןכ לע
 לבא ,ףסוי ירבד לכ ךות קיספהל הצר אלש דצל אוה הנורחאב םהירבד בותכה רדסש םעטו

 בותכה רדסכ םולשל ולעי םהו םהמ דחא רוסאל ומיכסהש רחא ויה ולא םהירבדש רמאנ םא
 ושיגרה אל םדוק יכ ילואו .התע דע םהיחא תמשאל שוחל וררועתנ אל המל םעט תתל ךירצ
 ומכ םהל היה ביוחמ םתעדל יכ םרוג ףסוי ןוע אלו ערהל ןוצרו הריחב לעב םדא יכ ובשחו

 שוריפ ןכ ושעיו 'וגו רסאי דחא םכיחא םהל רמאשכ ןכ ןיאש המ )'כ םש( ומוקמב ונשריפש
 םהיחא לע ורזכאתנ םהש ומכ ףסוי ןוע אוה יכ המדנהמ וררועתנ הזב םהמ דחא םה ודחי
 תומוקמ המכב יתמשר רבכו .ירכנ שיא דיב םהמ דחא ורסאש הז ךרדב רעצה םהל אב הזל
 ןכ ומכו והשעמכ שיאל םלשת )ב"ס םילהת( ורמוא דוסב ומלצב ותומדב דילוי ןועה יכ
 הז הרקמה היה םא 'יפ לבא ורמוא אוהו ,םהיחא תרצב םבל םהל ביאכהש ןאכ םירבדה
 רשא ונחנא םימשא יאדו התע לבא ונילא האב ףסוי תביס לעש םיקידצמ ונייה אל רחא ךרדב
 .וננחתהב ושפנ תרצ וניאר
 יכ ועדי הזמ ןועמש תא םתאמ חקיו )ד"כ( ביתכד ןועמש דחייתנש ןויכ תואל םהל היה דועו
 לא שיא ורמאיו )ט"י ז"ל( ביתכד ףסוי לע הער הצע ץעויה אוה הז יכ בבוסה אוה ףסוי רבד
 :יולו ןועמש םהש )יחיו אמוחנת( ל"ז ורמאו ויחא

  אכ קוספ במ קרפ תישארב הלבקהו בתכה .8
 לבא רמול םהל ויה ןכ ולאש ,םלועמ ויחא והורכמ אלש ונל הרוי הז .וננחתהב ושפנ תרצ
 :וניחא תא ונרכמ רשא לע ונחנא םימשא

  ז קוספ במ קרפ תישארב םירוטה לעב .9
 רכנתיו דימ ,וריכזהו העות ואצמש ךאלמה אבו תופי םינפ רבסב םלבקל שקבו .םריכיו

 ידי לע אירטמיגב .רכנתיו :)ג"עפ תישארב תדגא( דיחי ןושל ,רכיו כ"חא בותכ ךכלו .םהילא
 :לאירבג שיאה

  ז קוספ במ קרפ תישארב רוש רוכב .10
 ינפמ םירצמ אבל תובא לש םכרד יכ ,בערה ינפמ ואובי אמש םהל הפצמ היה יכ :םריכיו

 ה"בקהש דע קחצי ןכו ,5"המירצמ םרבא דריו םירצמ ץראב בער יהיו" רמאנש המכ ,בערה
 םא :בשח :םהילא רכנתיו … .ךלמ היהיש םיפצמ םניא םהו ,6"המירצמ דרת לא" :ול רמא
 :יל ורמאי ,םהיבא ורעיצו םהיחא ורכמש לע םישוב םהש ינפמ ,דימ ימצע םהל הלגא
 דע םקחדו !םתא םילגרמו ,תושק םהל רמאו ,ונתוא הלגת אלש דמועו עבשומ התא !קותש
 ויהש ,םיקוחד םתוא הארשכו .דבעל ובכעל רמאו ,ותחתמאב עיבגה ןתנו ,ןימינב ואיבהש
  .ןימינב בכעי אלש םה םג ולגי םחרכ לעש עדי זא יכ ,ומצע הליג ,םהיבא]ל[ אטחל םיארי

  זל קרפ תישארב רוש רוכב .11
 אוטחל תאזה הערה ושעת לא :ןבואר םהל רמא הליחתב :םדימ והליציו ןבואר עמשיו )אכ(

 יתרמא אלה" :ןבואר םהל רמאש ,םירצמל ואבשכ חיכומש ומכ ,וילא ועמש אלו ,דליב
 רמואש ומכ ,ומצע ידי לע ןנחמ היה ףסוי םגו .16"םתעמש אלו דליב ואטחת לא רמאל םכילא
 אמש "םכתא הלגא ינא" :םהל רמוא םא ןבואר בשחו ,17"ונעמש אלו ונילא וננחתהב" םש
 אל" רמא אלו ,םהמע ומצע ףתיש ול ועמש אלש הארש ןויכ :שפנ ונכנ אל .ותואו יתוא וגרהי

 אלו ,וליצהל הצור אוהש בל ומישי אלו רבדב ץפח ינא םג :רמולכ ,"ונכנ אל" אלא ,"והוכת
 רביד ךכלו ,וליצהל רזחמ היה ,וראוצב יולת ןועהש ,םלוכמ לודג ןבואר היהש יפלו .ול ועמשי
 אטחה תא טעמל ולכותש המ ,וחינהל םיצור םתא ןיאש רחאמ :םהל רמאו ,המרעב םהל
 .וליצהל ותנווכ היהו ,םידיב ומד תא וכפשת אלו ,ומצע תתימ תומיש בטומ ,בטומ
 רחאו ,תומהבה לע םידמוע ןתצקמו םילכוא םתצקמש :םיעורה ךרד :םחל לוכאל ובשיו )הכ(

 לוכאל םכרד ןיאו ,םילכוא םירחאהו ,תומהבה לא ולכאש םתוא םיכלוה ,םתצקמ ולכאש
 ךכיפלו ,ןאצה םירמוש ויה ויחא תצקמו ןבוארו ,ויחא תצקמו אדוהי לכוא היהו .דחיב םלוכ
 םירמוא שיו .19ההלב תא בכשש לע הנעתמ היה ןבואר יכ םירמוא שיו .ותריכמב ןבואר עדי אל
 ןיקוחר ויהש לע המית לבא ,20ןבואר לש ומוי עיגהו ,ומוי םהיבא תא שמשמ דחא לכ היהש
 םילאעמשיו םיניידמו ,םינדמ :םילאעמשי תחרוא הנהו .רובה לא בש ןבוארו ,םהיבאמ
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 הרובח התואבו ,הרוטק ינבמ ןידמו ןדמו ,רגה ןב לאעמשי ,םהרבא ישגלפ ינבמ 21ויה םיחא
 םימעפו ,םילאעמשי ןתוא ארוק םימעפ ךכלו ,ןידמ ינבמו ,ןדמ ינבמו ,לאעמשי ינבמ םש היה
 .םיניידמ םימעפו םינדמ
 ונרכמנש בטומ ,ותתימב םולכ הנהנ אלו ותימהל הז ןוע השענ המל :אדוהי רמא :עצב המ )וכ(
 :םירבדה םיארנו .ונתוא טינקי אלו ,דוע ותוא הארנ אל םגו ,הנהנו ,ךכ לכ ןועה היהי אלו

 ויבאל עידוי אלו ויבאל ומצע הלגי אלו ,ויבא תיב לא דוע אבי אלש 22והועיבשה והורכמשכש
 ןכו ,הייאר םושב אלו ןמיס םושב ,בקעי ינבמ אוהש םשל רמאי אלו ,רכמנ אוהשו ,יח אוהש
 ,וינודא תיבב לודג היהשכ ,ןכ היה אל יאד .םדיב תומיש אלו ,ןכ תושעל ול היה בטומש ,השע
 ויבאל חלש אל המל ,בערה ןמ םיתשו עבשה ינש עבש ,םירצמב ךלמ היהש םינש עשת םגו
 .םהל עבשנ יאדו אלא ,וילע רעטצמ ויבא יכ עדוי היה אלה ,"םירצמב ןאכ יננה" :רמאל
 ,23והובנגו והולעהו רובב קעוצ והועמש םינידמהש םישרפמ שי :םינידמ םישנא ורבעיו )חכ(
 ,םולכ וילע ואיצוה אלש ינפמ ,הלודג הרוחס ונממ ושעו .ףסכ םירשעב םילאעמשיל והורכמו
 לא ותוא ורכמ םינדמהו" השרפה ףוסב רמואש המו .םירצמל והודירוה םילאעמשיו

 ."רפיטופל" םש בותכ ירהש ,תואדב ירבד קר וניאו ,םירצמל ודירוהל ידכ :רמולכ ,24"םירצמ
 םש לע "םיניידמ"ו "םינדמ" :רמואש ימ שי םגו .ומצע הליג אל המל השק יתכאד דועו

 םימעפו .26"תונדעמ גגא וילא ךליו" ,25"המיכ תונדעמ רשקתה" ומכ ,םיאשונ ויהש תואשמה
 ןכו ,"בראיו" ומכ אוהש 27"לחנב בריו" ומכ ,ע"החא תויתוא עילבהל ךרד יכ 'עה עילבמש
 המוא אלא ,29יל הוש ונניא הז לכו .תורשוקמה תואשמה לע ומכ ,28"ןידמ לע יבשוי" שרפמ
 םימעפ ,"םיירבע" םימעפ ,"םידוהי" םימעפ :ונתוא םיארוקש ומכ ,יתשריפש ומכ ,ויה תחא
 יתוא םתרכמ רשא" םהל רמאש ומכ ,והורכמ ויחא יכ תמאהו ."ןורושי" םימעפ ,"םילארשי"
 התער ינפמ והדש רכומה םדאכ ,הלודג הרוחס ונממ ושעו ,יתשריפש ומכ והועיבשהו ,30"הנה
 .והואנש האנש תילכת יכ ,םהמ והוקיחריש םהלשמ םינתונ ויה יכ

  זכ קוספ זל קרפ תישארב ינוקזח .12
 ונחנאו ונינקז םהרבא לש וערז לע תוריזג ורזגנ םירתבה ןיב תירבב רבכ ורמא ויחא ועמשיו

 .הריזגה םייקתת ודבל וילע אמשו הזל ונרכמנש בטומ וערזמ
  אכ-וט ,נ קרפ תישארב .13

ֹּיַו םֶ֔היִבֲא תֵ֣מ־יִּכ ֙ףֵסֹוי־יֵֽחֲא ּו֤אְרִּיַו )וט(  הָ֔עָרָ֣ה־לָּכ תֵ֚א ּונָ֔ל ֙ביִׁשָי בֵׁ֤שָהְו ףֵ֑סֹוי ּונֵ֖מְטְׂשִי ּו֥ל ּו֔רְמא֣
 ףֵ֗סֹויְל ּו֣רְמֹאת־הֹּֽכ )זי( :רֹֽמאֵל ֹו֖תֹומ יֵ֥נְפִל הָּ֔וִצ nיִ֣בָא רֹ֑מאֵל ףֵ֖סֹוי־לֶא ּוּ֕וַצְיַו )זט( :ֹוֽתֹא ּונְלַ֖מָּג רֶׁ֥שֲא
 ְּךְ֥בֵּיַו nיִ֑בָא יֵ֣הNֱא יֵ֖דְבַע עַׁשֶ֥פְל אָ֔נ אָׂ֣ש ֙הָּתַעְו nּו֔לָמְג הָ֣עָר־יִּכ ֙םָתאָּטַחְו nיֶ֤חַא עַׁשֶּ֣פ אָ֠נ אָׂ֣ש אָּ֡נָ֣א
ֹּיַו ויָ֑נָפְל ּו֖לְּפִּי ַֽו ויָ֔חֶא־םַּג ּ֙וכְלֵּיַו )חי( :ויָֽלֵא םָ֥רְּבַדְּב ףֵ֖סֹוי ֹּיַו )טי( :םיִֽדָבֲעַל nְ֖ל ּוּֽ֥נֶּנִה ּו֔רְמא֣  םֶ֛הֵלֲא רֶמא֧
 ןַעַ֗מְל הָ֔בֹטְל ּהָ֣בָׁשֲח ֙םיִהlֱא הָ֑עָר יַ֖לָע םֶּ֥תְבַׁשֲח םֶּ֕תַאְו )כ( :יִנָֽא םיִ֖הlֱא תַחַ֥תֲה יִּ֛כ ּואָ֑ריִּת־לַא ףֵ֖סֹוי
 םֵ֣חַנְיַו םֶ֑כְּפַט־תֶֽאְו םֶ֖כְתֶא לֵּ֥כְלַכֲא יִ֛כֹנָא ּואָ֔ריִּת־לַא ֙הָּתַעְו )אכ( :בָֽר־םַע תֹ֥יֲחַהְל הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַּכ הֹׂ֛שֲע
 :םָּֽבִל־לַע רֵּ֖בַדְיַו םָ֔תֹוא

 זי נ קרפ תישארב ייחב ]וניבר[ .14
 ויחא הנהו ,וימחר ורמכנו הבהאה לדוגל הכב ויבא ול וריכזהש ףכת .וילא םרבדב ףסוי ךביו
 ימ לכש )א בצ ק"ב( :ל"זר וראב רבכו ,םהל לחמש בותכה ראב אלו ,הליחמ ונממ ושקב
 :בותכה ריכזהש יפ לע ףאו ,ורבח תא הצריש דע םלועל לחמנ וניא הבושת השעו ורבחל אטחש
 ריכזיש וניאר אל םוקמ לכמ ,ףסוימ יוצר םהל היהש הזב הארנש ,םבל לע רבדיו םתוא םחניו

 אלב םשנעב ותמ ןכ םאו ,םתאטחו םעשפ אשיש םהל הדויש אלו ףסויב הליחמ בותכה
 םותחו סומכ ותויהל שנועה ךרצוה ןכ לעו ,ותליחמב קר םנוע רפכתהל רשפא יאו ףסוי תליחמ
 לפכנש הממ בותכב זמר הזמ שיש רמול ינא בורקו .תוכלמ יגורה הרשע ןינעב ןמז רחא דקפהל
 בותכה יואר היהו ,ךיבא יהלא ידבע עשפ ,םתאטחו ךיחא עשפ :םיקלח ינש הזב השעו ןושלה
 היהי ,םתאטחו ךיחא עשפ אשת םא :זומרל בותכה ןויכ לבא .םעשפל אנ אש התעו :רמול
 ריכזי יכ ,ויחא עשפ אוה ויבא יהלא ידבע עשפ יכ :בותכה ראבו ,לחמנ ךיבא יהלא ידבע עשפ
 .הז ןבהו ,םינושאר תונוע י"שה םהל

  ט קוספ במ קרפ תישארב ן"במר .15
 ןושל ,ול ווחתשה ירהש ומייקתנש עדיו ,םהילע - םהל םלח רשא תומולחה תא ףסוי רכזיו
 רכז ול םיוחתשמ ויחא תא ףסוי תוארב יכ בותכה רמאי יכ ,ךפהב רבדהש יתעד יפלו .י"שר
 יכ םנורתפב עדוי יכ ,תאזה םעפב םהמ דחא םייקתנ אלש עדיו םהל םלח רשא תומולחה לכ
 "ונחנא" יכ ,םימולא םימלאמ ונחנא הנהו ,ןושארה םולחה ןמ הליחתב ול ווחתשי ויחא לכ
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 םולחה ןמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה ול ווחתשי תינש םעפו ,רשע דחא ויחא לכל זומרי
 ןימינב םג ואיביש ידכ םהילע לילעיש הלובחתה תאז בשח םהמע ןמינב האר אלש ןויכו ,ינשה
 ,םכיחא ףסוי ינא םהל דיגהל הצר אל ןכ לעו :הליחת ןושארה םולחה םייקל וילא ויחא
 אב ויבא היה יכ ,הינשה םעפב םהמע השע רשאכ תולגעה חלשיו יבא לא ולעו ורהמ רמאלו

 היה ןכ ילולו .ינשה םולחה םייקל םהל דיגה ןושארה םולחה םייקתנש ירחאו .קפס אלב דימ
 ףאו ,וילעו ןועמש לע לבאו לוכשב םיבר םימי ודימעהלו ויבא תא רעצל לודג אטח אטוח ףסוי

 הפי השע לכה תא לבא ,ויבא תביש לע לומחי אל ךיא תצק ויחא תא רעצל ונוצר היה םא
 היהתש אל עיבגב םהל השעש ינשה ןינעה םג :תמאב ומייקתיש עדי יכ תומולחה םייקל ותעב
 םתאנקכ םהיבא תבהאב ותוא ואנקיש ןימינבב האנש םהל שי ילוא דשח לבא ,םרעצל ותנווכ
 הצר אל ןכ לעו ,האנשו הטטק םהיניב הדלונו ףסויב םדי היהש ןימינב שיגרה אמש וא ,וב
 וניתובר וב ונווכתנ הזלו :ותבהאב םתוא וקדב דע םדי וב וחלשי ילוא ןמינב םהמע ךליש
 ינפב הדוהי רבידש ארוק התאש םירבדה לכ אבא 'רב אייח יבר רמא )ט גצ( הבר תישארבב
 .ןימינבל סויפ ,ויחאל סויפ ףסויל סויפ וב היה קפאתהל ףסוי לוכי אלו עיגמ התאש דע ויחא
 :'וכו לחר לש הינב לע ושפנ ןתונ ךאיה האר ,ףסויל סויפ
 רחא הומתל שי יכ ,תומולחה ןורתפב ותמכחמ ףסויב ויה הלאה םינינעה לכש רמוא ינא ןכו

 בתכ חלש אל ךיא ,םירצמב לודג רש תיבב דיגנו דיקפ היהו םיבר םימי םירצמב ףסוי דמעש
 היה הנש ךלהמ היה וליאו ,םימי הששכ ןורבחל בורק םירצמ יכ ,ומחנלו ועידוהל ויבאל דחא
 :ןוממ בורב ונדפיו ושפנ ןוידפ רקיו ,ויבא דובכל ועידוהל יואר
 היהו ,םצראב תויהל רשפא יא ,ותא וערז לכו ויבא םגו ול ויחא תייוחתשה יכ האור היה לבא
 הערפ םולח עמשש ירחא ןכש לכו ,םש הלודגה ותחלצה ותוארב םירצמב םש ותויהל הוקמ
 :ויתומולח לכ ומייקתיו המש םלכ ואבי יכ ול ררבתנש

  ט קוספ במ קרפ תישארב - הרותה לע ל"ז וראק י"רהמ שוריפ .16
 המל 'ב .תרחא הלילע אלו םילגרמ םהל רמא המל ל"י 'וגו תומולחה תא ףסוי םהל רוכזיו

 'ג .רוטת אלו םוקת אל רמא בותכהו ףסוי םהל רוכזיו רמא ןכש הריטנו המיקנ ויחאל רמש
 ותוא ותבהא היאו םירצמב יח היה ךיא ועידוהל ויבאל תרגא חלש אל ןמזה ותוא לכב המל
 אריו לפכ המל 'ד .'וגו תא םיהלא ינשנ יכ רמא ןב ול דלונשכ אלא הז יד אלו ויבא ובהא יכ
 המל 'ה .והוריכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו רמאו רזח כ"חאו 'וגו םריכיו ויחא תא ףסוי
 היה בוט רתוי יכ אברדא םכרמשמ תיבב רסאי דחא םכיחא םהל רמאשכ וקתשו ורחב
 שקבי ימ והיתימיו דחאה ראשי םאו ורוזעי והער תא שיא יכ 'טה וראשיש הנושארה הקולחה
 היה יוארה ןמ יכ ונחנא םימשא לבא כ"חא יודיוה ורמא המל 'ו .השעת המ ול רמאל ודימ
 ץראה תא םילגרמכ ונתוא ןתיו ורמאש םהיבאל ורבדשכ וניש המל 'ז .הליחתב ודותיש
 :םתא םילגרמ םכילא יתרבד רשא אוה םהל רמא 'יפב יכ אברדא
 ןועה םהל רפכתי הזבש ידכ םימש םשל ותנוכ התיה ויחאל ףסוי השעש המ לכ יכ ל"יו 

 ולכוי אלשו םהיפ םותסל ידכ םתא םילגרמ רמא הזלו 'וגו ףסוי םהל רוכזיו ש"זו ושעש
 תרגא חלש אלש המו 'וכו הזמ רבד םוש לואשל לכוי אל לגרמה יכ הזלה שיאה ימ לואשל
 'בבש יפל ףסוי אריו ש"מו ןכ ומכ ינא כ"ג ונממ םילעה שדקה חור יבא רמאש יפל ויבאל
 יפלו תוארב םריכה ויחא תא ףסוי אריו ףכיתו לוקב וא תוארב וריבח תא 'אה ריכי םירבד
 דגנכו וינפ לע תפנצמה םשש רמאתש ומכ תורכנתה ומצעב השע והוריכה אלו והואר כ"ג םהש
 םה ובישהשכו ולוקב ושיגרי אלש ידכ סעכב תושק םתא רבדיו ולוקב והוריכי אלש לוקה
 םעפ םתספתנש ןמיס ונניא דחאהו ליאוה אוה רמא 'וגו םיחא רשע םינש ונחנא םינכ ורמאו

 םכישעמ דמליש ויבא הצור וניאש יפל ויבא תא ראשנ ןטקהו םתחרב םתאו 'ילגרמכ תרחא
 וחלש רמא הלעמלש יפל דחאה ראשיש ורחבש המו 'וגו םתא םילגרמ יתרבד רשא אוה ש"זו

 דע םיטושב ותוא רסייאו ילא ןטקה ואיבת ל"ר םכירבד ונחביו םכיחא תא חקיו דחא םכמ
 םעפב רמאשכ לבא םינפ םושב וצר אל ךכיפל םכתא תמאה םכירבד ונחבי זאו תמאה הדויש
 וניש המל ןבוי הז םעו םכירבד תמאל קיפסמ דבל ןטקה תייארב ל"ר םכירבד ונמאיו 'ב
 שממ םילגרמ ונל רמאש וניבאל רמאנ םא ורמאו המרעב ושע םהש יפל םילגרמכ םהיבאל
 ןתיו ורמא לבא םיטושב ותוא ורסיי ילוא רמאיש ונמע וכילוהל ןימינבל חיני אל ןפוא םושב
 :ל"אשרהמ .'וכו ונל ןימאיש ןמינבל ותוארבש ונל רמא ל"ר םילגרמכ ונתוא
 

 


