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	ט״עשתה אֹו֣בָת־יִּֽכ תשרפ
 

 adk1010@gmail.com            ןהאק דוד ירא ברה
  אי-א ,וכ קרפ םירבד .1

 ָּ֞תְחַקָלְו )ב( :ּהָּֽב ָּתְבַׁ֥שָיְו ּהָּ֖תְׁשִריִֽו הָ֑לֲחַנ ֖?ְל ןֵ֥תֹנ ?יֶ֔ה<ֱא '֣ה ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא אֹו֣בָת־יִּֽכ ֙הָיָהְו )א(
 )ג( :םָֽׁש ֹו֖מְׁש ןֵּ֥כַׁשְל ?יֶ֔ה<ֱא '֣ה ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲא םֹו֔קָּמַה־לֶא ָּ֙תְכַלָֽהְו … הָ֗מָדֲאָה יִ֣רְּפ־לָּכ ׀תיִׁ֣שאֵרֵמ
־לֶא ֙יִתאָ֙ב־יִּכ ?יֶ֔ה<ֱא '֣הַל ֙םֹוּיַה יִּתְד ַּ֤גִה ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָאְו םֵ֑הָה םיִ֣מָּיַּב הֶ֖יְהִי רֶׁ֥שֲא ןֵ֔הֹּכַה־לֶא ָ֙תאָבּו

 '֥ה חַּ֖בְזִמ יֵ֕נְפִל ֹו֔חיִּנִ֨הְו ?ֶ֑דָּיִמ אֶנֶּ֖טַה ןֵ֛הֹּכַה חַ֧קָלְו )ד( :ּונָֽל תֶתָ֥ל ּוניֵ֖תֹבֲאַל '֛ה עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֔אָה
 טָ֑עְמ יֵ֣תְמִּב םָׁ֖ש רָג֥ ָּיַו הָמְיַ֔רְצִמ דֶר֣ ֵּיַו יִ֔בָא דֵ֣בֹא ֙יִּמַרֲא ?יֶ֗ה<ֱא '֣ה ׀יֵ֣נְפִל ָּ֜תְרַמָאְו ָתיִ֨נָעְו )ה( :?יֶֽה<ֱא
 )ז( :הָֽׁשָק הָ֥דֹבֲע ּוניֵ֖לָע ּו֥נְּתִּיַו ּונּוּ֑נַעְיַו םיִ֖רְצִּמַה ּונָ֛תֹא ּועֵ֧רָּיַו )ו( :בָֽרָו םּו֥צָע לֹו֖דָּג יֹו֥גְל םָׁ֕ש ־יִהְי ַֽו
 )ח( :ּונֵֽצֲחַל־תֶאְו ּונֵ֖לָמֲע־תֶאְו ּונֵ֛יְנָע־תֶא אְר֧ ַּיַו ּונֵ֔לֹק־תֶא '֙ה עַ֤מְׁשִּיַו ּוניֵ֑תֹבֲא יֵ֣ה<ֱא '֖ה־לֶא קַ֕עְצִּנַו
־לֶא ּונֵ֖אִבְיַו )ט( :םיִֽתְפֹמְבּו תֹו֖תֹאְבּו לֹ֑דָּג אָ֖רֹמְבּו הָ֔יּוטְנ ַעֹ֣רְזִבּו ֙הָקָזֲח דָ֤יְּב םִיַ֔רְצִּמִמ '֙ה ּונֵ֤אִצֹוּיַו

ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ּ֙ונָ֨ל־ןֶּתִּיַו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה  ֙תיִׁשאֵר־תֶא ֙יִתאֵ֙בֵה ֤הֵּנִה הָּ֗תַעְו )י( :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א תא֔
 ָּ֣תְחַמָׂשְו )אי( :?יֶֽה<ֱא '֥ה יֵ֖נְפִל ָתיִ֔וֲחַּתְׁשִֽהְו ?יֶ֔ה<ֱא '֣ה ֙יֵנְפִל ֹוּ֗תְחַּנִהְו '֑ה יִּ֖ל הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָה יִ֣רְּפ
 ס :?ֶּֽבְרִקְּב רֶׁ֥שֲא רֵּ֖גַהְו יִ֔וֵּלַהְו ֙הָּתַא ?ֶ֑תיֵבְלּו ?יֶ֖ה<ֱא '֥ה ֛?ְל־ןַתָֽנ רֶׁ֧שֲא בֹוּ֗טַה־לָכְב

  וט-בי ,וכ קרפ םירבד .2
 ֙רֵּגַל יִ֗וֵּלַל הָּ֣תַתָנְו רֵׂ֑שֲעַּמַֽה תַ֣נְׁש תִׁ֖שיִלְּׁשַה ֥הָנָּׁשַּב ֛?ְתָאּובְּת רַׂ֧שְעַמ־לָּכ־תֶא רֵׂשְעַ֠ל הֶּ֞לַכְת יִּ֣כ )בי(
 םַ֨גְו תִיַּ֗בַה־ןִמ ׁשֶדֹּ֣קַה יִּתְרַ֧עִּב ?יֶ֜ה<ֱא '֨ה ֩יֵנְפִל ָּ֡תְרַמָאְו )גי( :ּועֵֽבָׂשְו ?יֶ֖רָעְׁשִב ּו֥לְכָאְו הָ֔נָמְלַאָֽלְו םֹו֣תָּיַל
ֹל יִנָ֑תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא ֖?ְתָוְצִמ־לָכְּכ הָ֔נָמְלַאָלְו םֹו֣תָּיַל ֙רֵּגַלְו ֙יִוֵּלַל ויִּ֤תַתְנ ֹלְו ?יֶ֖תֹוְצִּמִמ יִּתְרַ֥בָע־אֽ  :יִּתְחָֽכָׁש א֥
 יָ֔ה<ֱא '֣ה֙ לֹוקְּב יִּתְעַ֗מָׁש תֵ֑מְל ּוּנֶּ֖מִמ יִּתַ֥תָנ־ֹאלְו אֵ֔מָטְּב ּ֙וּנֶּ֙מִמ יִּתְרַ֤עִב־ֹאלְו ּוּנֶּ֗מִמ יִ֜נֹאְב יִּתְלַ֨כָא־ֹאל )די(
 לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙?ְּמַע־תֶֽא tֵ֤רָבּו םִיַ֗מָּׁשַה־ןִמ ֜?ְׁשְדָק ןֹו֨עְּמִמ ֩הָפיִקְׁשַה )וט( :יִנָֽתיִּוִצ רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּכ יִתיִׂ֕שָע
 ס :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א ּוניֵ֔תֹבֲאַל ָּ֙תְעַּ֙בְׁשִנ רֶׁ֤שֲאַּכ ּונָ֑ל הָּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָה ֙תֵאְו

  ח-ב ,זכ קרפ םירבד .3
 םיִ֣נָבֲא ֙?ְל ָ֤תֹמֵקֲהַו tָ֑ל ןֵ֣תֹנ ?יֶ֖ה<ֱא '֥ה־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא ּו֣רְבַעַּת רֶׁ֣שֲא ֘םֹוּיַּב הָ֗יָהְו )ב(
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֛רְבִּד־לָּכ־תֶֽא ןֶ֗היֵלֲע ָּ֣תְבַתָכְו )ג( :דיִּֽׂשַּב םָ֖תֹא ָּ֥תְדַׂשְו תֹו֔לֹדְּג ֹבָּת ֩רֶׁשֲא ןַעַ֡מְל ?ֶ֑רְבָעְּב תא֖  א֨

 ּומיִ֜קָּת ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא םֶ֣כְרְבָעְּב ֘הָיָהְו )ד( :… ׁשַ֔בְדּו ֙בָלָח תַ֤בָז ץֶרֶ֣א ֗?ְל ןֵ֣תֹנ ׀?יֶ֣ה<ֱא '֥ה־רֶׁשzא ץֶרָ֜אָה־לֶא
 '֖הַל ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָּׁש ָתיִ֤נָבּו )ה( :… לָ֑ביֵע רַ֣הְּב םֹוּ֖יַה םֶ֛כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֜כֹנָא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣נָבֲאָה־תֶא
 ?יֶ֑ה<ֱא '֣ה חַּ֖בְזִמ־תֶא הֶ֔נְבִּת ֙תֹומֵלְׁש םיִ֤נָבֲא )ו( :לֶֽזְרַּב םֶ֖היֵלֲע ףיִ֥נָת־ֹאל םיִ֔נָבֲא חַּ֣בְזִמ ?יֶ֑ה<ֱא
 )ח( :?יֶֽה<ֱא '֥ה יֵ֖נְפִל ָּ֔תְחַמָׂ֣שְו םָּׁ֑ש ָּתְלַ֣כָאְו םיִ֖מָלְׁש ָּ֥תְחַבָזְו )ז( :?יֶֽה<ֱא '֖הַל ת֔<ֹוע ֙ויָלָע ָתיִ֤לֲעַהְו
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֛רְבִּד־לָּכ־תֶֽא םיִ֗נָבֲאָה־לַע ָּ֣תְבַתָכְו  ס :בֵֽטיֵה רֵ֥אַּב תא֖

  א דומע דל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת .4
 ןלהל המ ,הביתכ ןלהל רמאנו הביתכ ןאכ רמאנ ?םינבאה לע הנבתכי לוכי - םתבתכו :ר"ת
 המ ,הביתכ ןלהל רמאנו הביתכ ןאכ רמאנ :וז ךרדל ךלכ וא ;רפסה לע ןאכ ףא ,רפסה לע
 הביתכמ תורודל תגהונה הביתכ ןינד ,המוד ימל הארנ ?םינבאה לע ןאכ ףא ,םינבאה לע ןלהל
 ,תורודל תגהונ הניאש הביתכמ תורודל תגהונה הביתכ ןינד ןיאו ,תורודל תגהונה

  ג קוספ זכ קרפ םירבד רוש רוכב .5
 .םינבא ןתואב תרכזנו תמייוקמ אהתש ידכ ,םינבא ןתואב הרותה וקקחש :ןהילע תבתכו

  ג קוספ זכ קרפ םירבד ארזע ןבא .6
 תונבל םתאיבל הנושארה הוצמה תאזו .ויתוצמ רומשל תולחה םא ךרזעי םשה יכ - ןעמל
  :ץראב םתויהל ולחהש םשל תודוהל שדח חבזמ םהל

  בכ-י ,חכ קרפ תישארב .7
 יֵ֣נְבַאֵמ ֙חַּקִּיַו ׁשֶמֶּׁ֔שַה אָ֣ב־יִּכ ֙םָׁש ןֶ֤לָּיַו םֹו֜קָּמַּב עַּ֨גְפִּיַו )אי( :הָנָֽרָח tֶלֵּ֖יַו עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּבִמ בֹ֖קֲעַי אֵ֥צֵּיַו )י(

 ַעיִּ֣גַמ ֹוׁ֖שֹארְו הָצְרַ֔א בָּ֣צֻמ ֙םָּלֻס הֵּ֤נִהְו ם֗<ֲחַּי ַֽו )בי( :אּוֽהַה םֹו֥קָּמַּב בַּ֖כְׁשִּיַו ויָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ םֶׂשָּ֖יַו םֹו֔קָּמַה
 ֙יֵה<ֱא '֗ה יִ֣נֲא ֒רַמֹאּיַו ֘ויָלָע בָּ֣צִנ '֜ה הֵּ֨נִהְו )גי( :ֹוּֽב םיִ֖דְרֹיְו םיִ֥לֹע םיִ֔ה<ֱא יֵ֣כֲאְלַמ ֙הֵּנִהְו הָמְיָ֑מָּׁשַה
 יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִהְו )וט( .. :?ֶֽעְרַזְלּו הָּנֶ֖נְּתֶא ֥?ְל ָהיֶ֔לָע בֵ֣כֹׁש ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה קָ֑חְצִי יֵ֖ה<אֵו ?יִ֔בָא םָ֣הָרְבַא
ֹּזַה הָ֖מָדֲאָה־לֶא ?יִ֔תֹבִׁ֣שֲהַו tֵ֔לֵּת־רֶׁשֲא לֹ֣כְּב ֙?יִּ֙תְרַמְׁשּו tָּ֗מִע ֹל יִּ֚כ תא֑  יִתיִׂ֔שָע־םִא רֶׁ֣שֲא דַ֚ע ֔?ְבָזֱעֶֽא א֣
 ּהָ֖תֹא םֶׂ֥שָּיַו ויָ֔תֹׁשֲאַֽרְמ םָׂ֣ש־רֶׁשֲא ֙ןֶבֶ֙אָה־תֶא חַּ֤קִּיַו רֶקֹּ֗בַּב בֹ֜קֲעַי םֵּ֨כְׁשַּיַו )חי(... :tָֽל יִּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא תֵ֥א
 ריִ֖עָה־םֵׁש זּו֖ל םָ֛לּואְו לֵ֑א־תיֵּֽב אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש־תֶא אָ֛רְקִּיַו )טי( :ּהָֽׁשֹאר־לַע ןֶמֶׁ֖ש קֹ֥צִּיַו הָ֑בֵּצַמ
 tֵ֔לֹוה יִ֣כֹנָא רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה tֶרֶּ֤דַּב ֙יִנַ֙רָמְׁשּו יִ֗דָּמִע םיִ֜ה<ֱא הֶ֨יְהִי־םִא רֹ֑מאֵל רֶד֣ ֶנ בֹ֖קֲעַי רַּ֥דִּיַו )כ( :הָֽנֹׁשאִרָל
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 )בכ( :םיִֽה<אֵל יִ֖ל '֛ה הָ֧יָהְו יִ֑בָא תיֵּ֣ב־לֶא םֹו֖לָׁשְב יִּ֥תְבַׁשְו )אכ( :ׁשֹּֽבְלִל דֶגֶ֥בּו לֹ֖כֱאֶל םֶחֶ֛ל יִ֥ל־ןַתָֽנְו
ֹּזַה ןֶבֶ֣אָהְו  :tָֽל ּוּנֶ֥רְּׂשַעֲא רֵּׂ֖שַע יִ֔ל־ןֶּתִּת רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְו םיִ֑ה<ֱא תיֵּ֣ב הֶ֖יְהִי הָ֔בֵּצַמ ֙יִּתְמַׂ֨ש־רֶׁשֲא תא֗

  דכ-גכ ,ג קרפ תישארב .8
 םָ֑דָאָֽה־תֶא ׁשֶר ָ֖גְיַו )דכ( :םָּֽׁשִמ חַּ֖קֻל רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא ֙דֹבֲעַֽל ןֶדֵ֑ע־ןַּגִמ םיִ֖ה<ֱא '֥ה ּוהֵ֛חְּלַׁשְי ַֽו )גכ(
  :םיִּֽיַחַֽה ץֵ֥ע fֶרֶּ֖ד־תֶא רֹ֕מְׁשִל תֶכֶּ֔פַהְתִּמַה ֙בֶרֶ֙חַה טַהַ֤ל תֵ֨אְו םיִ֗בֻרְּכַה־תֶא ןֶדֵ֜ע־ןַגְל םֶדֶּ֨קִמ ֩ןֵּכְׁשַּיַו

  זי-וט ,ב קרפ תישארב .9
 םָ֖דָאָֽה־לַע םיִ֔ה<ֱא '֣ה ֙וַצְיַו )זט( :ּהָֽרְמָׁשְלּו ּהָ֖דְבָעְל ןֶדֵ֔ע־ןַגְב ּוהֵ֣חִּנַּיַו םָ֑דָאָֽה־תֶא םיִ֖ה<ֱא '֥ה חַּ֛קִּיַו )וט(
ֹל עָ֔רָו בֹו֣ט ֙תַעַּ֙דַה ץֵ֗עֵמּו )זי( :לֵֽכֹאּת לֹ֥כָא ן ָּ֖גַה־ץֵֽע לֹּ֥כִמ רֹ֑מאֵל  ּוּנֶּ֖מִמ gְ֥לָכֲא םֹו֛יְּב יִּ֗כ ּוּנֶּ֑מִמ לַ֖כֹאת א֥
 :תּוֽמָּת תֹו֥מ

  ג קרפ םירוכב תכסמ הנשמ .10
 ןֹוּמִר ,רֵּכִּבֶׁש לֹוּכְׁשֶא ,הָרֵּכִּבֶׁש הָנֵאְּת הֶאֹורְו ּוהֵדָש tֹותְּב םָדָא דֵרֹוי ,םיִרּוּכִּבַה ןיִׁשיִרְפַמ דַציֵּכ )א(

  .םיִרּוּכִב ּוּלֵא יֵרֲה ,רֵמֹואְו ,יִמֶגְב ֹורְׁשֹוק ,רֵּכִּבֶׁש
  אקארקמ ןייטשפע יולה ןמלק סומינולק 'ר -אובת יכ תשרפ - שמשו רואמ רפס .11

 ימרא תרימא םעט המ םג )ב .... ,םירוכיב תוצמ םעט המ )א .הברה וז השרפב בל םישל יואר
 יואר םג )ח... .םירוכיב תאבה לצא םירצמ תאיצי ןיריכזמ המל םג )ד .... וז הוצמב יבא דבוא
 'ה הזה םויה רמא ךכ רחאו רשעמ יודיו תשרפ וז השרפל ךומסש תוארקמה תכימס ןנובתהל
 ןיכומס ןנישרד אמלע ילוכל הרות הנשמ רפסבו ... .רואיב ךירצ הזה םויה ןושל ,ךוצמ ךיהלא

 ימג הילע ךרוכ הרכיבש הנאת האורו והדש ךותל דרוי םדא י"שר שריפ הלעמל םג )ט .).ד תומבי(
 תובייחש םינימה תעבש לכמ רתוי הנאתב ונושלב רחב המל ןיבהל שי ,םירוכיב וז ירה רמואו
 ושפנ הליחת םדאה ךכדזישכ קר תיתימאה הדובעהו הרותה ןוכת אל םנמא .... .םירוכיבב
 סלפב לוקש אוה ונדוע תוירמוחה ןמ ותוא ךכיזו ופוג רהיט אלש דוע לכ יכ ,הואתמה תימהבה
 םדאה לכ ןכל ,םולשו סח ךופיהל אוה םעפו הוצמ השעיו רמוחה לע ולכש רבגי םעפ םינזאמ
 רשא ינומדקה שחנה תמהוז לועיג וברקמ חידהל הליחת ךירצ 'ה תודבע חתפב סונכל אבה
 ידי לע םדאל אב שחנה תמהוזו ,תוימשגה ויוואמו םלועה ילבהל הואתמו דמוח םדאה ודיצמ
 ורמא םהמו ,היה המ וטרפב ל"זח וקלחנ ןושארה םדא אטחב הנהו :ןושארה םדא אטח
 אל תבשה םויל ןיתממ היה םאבש ,תבש םדוק גוודזהל רהימש ידי לע היה אטחה רקיעש
 םהירבדמ אצויהו דחא םוקמ לא ךלוה לכה םנמא .וב זחאתהל אבאסמד ארטיסל םוקמ היה
 ל"זח ורמא הזלו .ונמז םדוק שחנה תותסה דצמ ותואת תואלמל רהימש ידי לע היה אטחהש

 רמאמכ הואתה דצמ ונמז םדוק הגפ הלכאש הזב וזמר ,םיבנע הטחסש הוח לע )ה ,טי הבר תישארב(
 התימ ומרג הז ידי לעו ,'וגו םיניעל אוה הואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ )ו ,ג תישארב( בותכה
 םדאב לטוהש שחנה תמהוז ידי לע יכ בושת רפע לאו התא רפע יכ )טי ,םש( םדאל רמאנו ,תורודל
 ויהיו תוימהבה רשבה לכעתי הדי לעש הרובק ידי לע קר ירמגל תוירמוחהמ ךכדזהל רשפא יא
 אטחו :םדאהמ שחנה תמהוז דירפהל רבקה טוביח ןינע והזו ,םיתמה תיחתל גיס לכמ םייקנ

 םישולשו האמב ולפנש תושודקה תוצוצינ טקלל םירצמל ודריש וניתובאל םרג ןושארה םדא
 דצמ םדאה עבטמ יכ םירוכיב תאבה תוצמ םעט והזו... .הוחמ ןושארה םדא שריפש הנש
 ותואת לדוגו ותדמחו ושפנ תוואב ,ץיק םרטב הרוכיב הארי תעב תימהבה ושפנו ותוירמוח
 ושפנש םירבד ןומרו הנאתו ןפגו הדמח ץרא לא םאובב ןפ ךרבתי 'ה ששחו הנעלבי ופכב ודועב
 רמוא רזג ןכ לע ,ולוקלקל רבדה רוזחיו םתואת ירחא םולשו סח וכשמתי ,ןתדמחמ םדאה לש
 דוקי תרובגת תעבו ,םהמ וידי ךושמי הליחת םירכבתמה ןומרו הנאתו םתואת ומסחיש
 אוה איהה ירפה אצמנ אל רשא םימי הזו רכבתמה רבדבש םדאה עבטמ רשא הואתה תרעבת
 רומשל ורצי עינכיו ותואת ריבכ לעו וחורב לושמיש הרובגה יפמ הווצמ זא ,דאמ הל דמוח
 עדויה ןועמ רד תרשמ ןהכה לא רחב רשא םוקמל התולעהלו ךרבתי 'ה םשל אוהה ירפה
 הנאת האורו והדש ךותל דרוי םדא םרמואב ל"זח וזמר והזו :םישודקה תוצוצינה תולעהל
 ינב לכ לש ןבר שודקה ברה ר"ומדאמ והונעמשש יל המודמכ ורואיב ,ימג הילע ךרוכ הרכיבש
 תדמחמ ושפנו הרכיבש הנאת האורו והדש ךותל דרויה םדאהש ל"קוצז ךלמילא ה"ומ הלוגה
 רוגסיו ותואת דעב םוסחיש ורואיב ,ימג הילע ךורכי זא וברקב דקות ותואת תרעבתו הלכואל
 לע רזגנ הז המ לעו ,ויחל לע םיאשדו םיבשע ולעי רחמו אוה רשב יכ רוכזיש ידי לע הדעב
 הואתה ירחא הטנש ידי לע התיהש ןושארה םדא אטח תמחמ אל םא רפעב הלבתיש ףוגה
 ודירפהל רשפא יאש ינומדקה שחנ תמהוז תאלח וירחא וערזבו וב קבדתנש הז ידי לע םרגו

 ונדועב ותוירמוח ךכזל ידכב דגנמ ותואת ךילשי הז ידי לעו ,הרובקו התימ ידי לע אל םא
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 טקנ הז תמחמו .ךיחל םיברעה םימעטמו לבת תדמחב לאגתהל ףיסוי לבלו ותויח םייחב
 קוספ לע י"שר שריפש ומכו ,).מ תוכרב( התיה הנאתש רבס אק ןושארה םדא לכאש ץעש הנאת

 םירוכיב רוטיע םעט ןכ םג אוה הזו: ונקתנ וב ולקלקש רבדב הנאת הלע ורפתיו )ז ,ג תישארב(
 םהש םגהש ,ךרעב לודג רתוי ורצי תשיבכו ותמחלמ היהיש םיפי רתויה ןימה ותואמ תוריפב
 תיבל םאיביש דע ותטיקל תליחתמ וחורב לשומו ותואת שבוכ אוה הז לכ םע רתויב םיאנ

 דחא ץורפי אלש ידכב )ב"מ ג"פ( םירוכיב תכסמב ונינשש ומכ בוחרב םינל ויה ןכלו .הריחבה
 לכ וחרטש רחא ןכלו .ךרדב ןולמ תיבב ודבל ותויהב םלכאלו םהילא תואתהל רבדה םהמ
 לכ םילשוריל םאובב זא ,שדקמה תיב לא ואבש דע םתואת ולבסו םחורב ולשמו ךרדה ותוא
 ךכזל חרוטה ותוא לכב םמצע תא ושדיקש תמחמ םהינפמ םידמוע ויה תוינמואה ילעב
 ךמצע תא הנעתש רחא ורואיב ,'וגו ךיהלא 'ה ינפל תרמאו תינעו בותכה רמא ןכלו :םתוירמוח
 אוה ךורב םוקמל הידוהו חבש ןתתו רמוחה תוככדזה תלעמ לדוג ןיבת זא ךתואת םוסחתו

 ינומדקה שחנ האמר שחנל זמור יבא דבוא ימרא 'ה ינפל רמאתו .וז הלעמל ךתוא הכיזש
 הוח תא אישהש המב םלוע יאב לכ יבא ןושארה םדא אוה ןושארה יבא תא דבאל שקיבש
 ךכזל ןושארה םדא אטח ןקתל המירצמ דריל וניתובא וחרכוה הז ינפמו ,תעדה ץעמ לוכאל
 ברו םוצע לודג יוגל םש יהיו .'וכו םשל ולפנש תושודקה תוצוצינ םשמ איצוהלו םתוירמוח
 'וגו ונונעיו םירצמה ונתוא ועריו ןכלו ,דאמ הברה תוצוצינ ואיצוהש םדיב התלע ןכש ,'וגו

 הז םעטמו .םתואת חכ רבשנ הז ידי לעש ינוע רוכב ףסככ םפרצלו םתוא ךכזל ידכ היה לכה
 ,קחדה לדוגו רואיל םינבה תכלשהו ץרא ךרד תושירפב םירצמב םהל השענש המ ןאכ ןיריכזמ
 תאלחו גיס לכמ בהזכ םינוחב ויהיו הורע רבדל וואתי לבל םתואת חכ רבשל היה הז לכ יכ ןעי
 וברעתי אלו ונבל תוואת רחא דוע ךשמנ אלש ידכב םירוכיב תוצמ וניווטצנ ןכלו .שחנה תמהוז
 רחא התעו ורואיב ,יתאבה הנה התעו בותכה רמאמ ןיבנ הזמו:תוירמוחה תוואת יגיס ונכותב
 יתאבה הנה ןכ לע ,הואתה רחא ךשמנש ןושארה םדא אטח רובע ונישפנ לע רבע הז לכ רשא
 ירפל תואתהל ועבטמש תוימשגה תוואת רחא דוע ךשמתא אלו המדאה ירפ תישאר תא
 ,רשעמ יודיו םירוכיב תאבה תוצמל ךמס הז םעטמו  :הרכבתנש תעב הנשל הנשמ שדחתמה
 םיולהו 'ה ינהכ ונחלוש לע ןימזהל ידכב אוה םילשוריל ותאלעה םעט ינש רשעמ תוצמ םגש
 רמאש ומכו ,תוירמוחה תוככדזהו השודקב םתליכאו 'ה תדובע ירדס םתאמ דומליש ידכב
 רשעת רשע )גכ בכ ,די םירבד( קוספ לע ל"קוצז בונאמירמ לידנעמ םחנמ וניבר אשידק אניצוב ברה
 היהש ידי לעש 'וגו 'ה תא האריל דמלת ןעמל הנש הנש הדשה אצויה ךערז תאובת לכ תא
 הלעמ ותא לוכאל 'ה ינפל תרשל םש םידמועה 'ה ידבועל ארוקו םילשוריל ינש רשעמ הלעמ
 אוה הז ידי לע ותא לוכאל 'ה ינפל תרשל םש םידמועה 'ה ידבועל ארוקו םילשוריל ינש רשעמ
 :'ה תארי םהמ דמול

  ד-ג ,ד קרפ תישארב .12
 ֹו֖נֹאצ תֹו֥רֹכְּבִמ אּו֛ה־םַג איִ֥בֵה לֶבֶ֨הְו )ד( :'ֽהַֽל הָ֖חְנִמ הָ֛מָדֲאָֽה יִ֧רְּפִמ ןִיַ֜ק אֵ֨בָּיַו םיִ֑מָי ץֵּ֣קִמ יִ֖הְי ַֽו )ג(
 :ֹוֽתָחְנִמ־לֶאְו לֶבֶ֖ה־לֶא '֔ה עַׁשִּ֣יַו ןֶ֑הֵבְלֶחֵֽמּו

  ג קוספ ד קרפ תישארב לע ייחב ונבר .13
 בותכה דיגי לבא ,םינימה תעבשמ ןליאה ירפמ םירוכיב איבהל ול היה .המדאה ירפמ
 ירפמ לבא המדאה ירפ תישארמ רמא אלש הזו .ןיע ער שיא היה יכ וניע תורצו ותותיחפ
 םיבותכהו .)ט תישארב אמוחנת( ל"זח ושרדש ומכ היה ןתשפ ערזו ,לכבש תוחפה ןמ רמולכ המדאה
 והזו ,היוצרה לבה לש ותחנמב ךיראהו היוצר התיה אלש ותחנמב רציק ןכ לע יכ ןכ ורוי

 תוריפ איבה ןיקו ,ןברקל יוארה רבדמ םירוכיב איבה לבה יכ ןהבלחמו ונאצ תורוכבמ רמאש
 ,בכ הבר תישארב( שרדמב ושרד ןכו .תוריפבש תוחפ אלא תוריפ ירוכיב אלו ןברקל םיואר םניאש

 םוגרת .תונורחאה רמולכ תופייסה תא ךלמל רגשמו תורוכבה תא לכואש דבעל לשמ )ה
 :)בי ,דמ תישארב( ףייס ,הליכ ןטקבו ימלשורי

  ג"ערת תנש - אובת תשרפ - לאומשמ םש רפס .14
 ידכ ותמדא תא הנשה לכ דבועו רעטצמ םדא תויה אוה םירוכיב תוצמ ןינעד רמול שי ןכו
 וב הררועתנו ,הצרנה תילכתל עיגה ירה ,וישעמ ירפ האורשכ התעו ,תוריפ הנממ איצוהל
 ,י"שהל לכה ריזחהל הוצמה האב הזל ,תוימשגב קוביד ידיל אובל לוכיו תימשג החמש
 ,'ה דסחב אוה לכה אלא ,הזל עיגהל יואר יתלב אוהש ומצע תא תוארלו ,'יוחתשהו האדוה
 ,הריש הז בוטה לכב תחמשו ).א"י( ןיכרע ס"שבו ,י"שהל הבהא תפסותב קבדתמ אוה ז"יעו
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 לכ תבש הנשמב זמרה ונרמא רבכו ,םילכהמ הלעמל הבהא תוקיבד אוה הרישה ןינע יכ ונייה
 :רישב ןיכשמנו רישב ןיאצוי רישה ילעב

  חי-ז ,ח קרפ םירבד .15
 )ח( :רָֽהָבּו הָ֖עְקִּבַּב םיִ֥אְצֹי תֹ֔מֹהְתּו ֙תֹנָיֲע םִיָ֔מ יֵלֲחַ֣נ ץֶרֶ֚א הָ֑בֹוט ץֶרֶ֣א־לֶא ֖?ֲאיִֽבְמ ?יֶ֔ה<ֱא '֣ה יִּ֚כ )ז(

ֹל רֶׁ֨שֲא ץֶרֶ֗א )ט( :ׁשָֽבְדּו ןֶמֶׁ֖ש תיֵ֥ז־ץֶרֶֽא ןֹוּ֑מִרְו הָ֖נֵאְתּו ןֶפֶ֥גְו הָ֔רֹעְׂשּו ֙הָּטִח ץֶרֶ֤א ֹּת ֻ֙תנֵּכְסִמְב א֤  ּהָּ֣ב־לַכאֽ
ֹל םֶחֶ֔ל  ָּ֙תְכַרֵֽבּו ָּתְעָ֑בָׂשְו ָּ֖תְלַכָאְו )י( :תֶׁשֹֽחְנ בֹ֥צְחַּת ָהיֶ֖רָרֲהֵמּו לֶ֔זְרַב ָהיֶ֣נָבֲא רֶׁ֣שֲא ץֶרֶ֚א ּהָּ֑ב לֹּ֖כ רַ֥סְחֶת־אֽ
 יִּ֨תְלִבְל ?יֶ֑ה<ֱא '֣ה־תֶא חַּ֖כְׁשִּת־ןֶּפ ֔?ְל רֶמָּׁ֣שִה )אי( :tָֽל־ןַתָֽנ רֶׁ֥שֲא הָ֖בֹּטַה ץֶרָ֥אָה־לַע ?יֶ֔ה<ֱא '֣ה־תֶא
 םיִ֛בֹט םיִּ֥תָבּו ָּתְעָ֑בָׂשְו לַ֖כֹאּת־ןֶּפ )בי( :םֹוּֽיַה ֖?ְּוַצְמ יִ֥כֹנָא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹּקֻחְו ויָ֣טָּפְׁשִמּו ֙ויָתֹוְצִמ רֹ֤מְׁש
 '֣ה־תֶא ָּ֙תְרַכָֽזְו )חי( :הֶּֽזַה לִיַ֥חַה־תֶא יִ֖ל הָׂשָ֥ע יִ֔דָי םֶצֹ֣עְו ֙יִחֹּכ ?ֶ֑בָבְלִּב ָּ֖תְרַמָאְו )זי(... :ָּתְבָֽׁשָיְו הֶ֖נְבִּת
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ?יֶ֖תֹבֲאַל עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא ֹו֛תיִרְּב־תֶא םיִ֧קָה ןַעַ֨מְל לִיָ֑ח תֹוׂ֣שֲעַל ַחֹּ֖כ ֛?ְל ןֵ֥תֹּנַה אּו֗ה יִּ֣כ ?יֶ֔ה<ֱא

  חכ ,חכ קרפ םירבד .16
 :בָֽבֵל ןֹו֖הְמִתְבּו ןֹו֑רָּוִעְבּו ןֹו֖עָּגִׁשְּב '֔ה הָ֣כְּכַי )חכ(

  חכ קוספ חכ קרפ םירבד שריה ר"שר .17
 .)גל ,גמ תישארב 'יפ האר( םייומידהו תובשחמה ,תושגרה לש לופרע ,תוריהב רסוח :בבל ןוהמתבו

  חכ קוספ חכ קרפ םירבד רבד קמעה .18
 תעדה לוקלק .ןועגשב 'יהתש ןפואה הזב ןוילכ תמרוגה הכמ 'יהת םוקמ הזיאב .'ה הככי

 אל לבא ,תעד ןורסחב היהי אלש םישנא טעמ .ןורועבו :ע"הואמ רמשנ תויהל ןנובתת אלש
 בלה םטואמ לבא ,ערה וניבי םגו ואריש םהמ קלח .בבל ןוהמתבו:םהילע אבש ערה תא וארי

 דע המואמ תושע לכוי ילבמ ןבאכ ויהיש
  ב-א ,חכ קרפ םירבד .19

 םֹוּ֑יַה ֖?ְּוַצְמ יִ֥כֹנָא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲעַל רֹ֤מְׁשִל ?יֶ֔ה<ֱא '֣ה֙ לֹוקְּב ֙עַמְׁשִּת ַעֹו֤מָׁש־םִא הָ֗יָהְו )א(
 עַ֔מְׁשִת יִּ֣כ ?֑ ֻגיִּׂשִהְו הֶּלֵ֖אָה תֹו֥כָרְּבַה־לָּכ ?יֶ֛לָע ּואָ֧בּו )ב( :ץֶרָֽאָה ֥יֵיֹוּג־לָּכ לַ֖ע ןֹו֔יְלֶע ֙?יֶ֙ה<ֱא '֤ה ֜?ְנָ֨תְנּו
 :?יֶֽה<ֱא '֥ה לֹו֖קְּב

  ח-ז ,ג קרפ תישארב .20
־תֶא ּו֞עְמְׁשִּי ַֽו :תֹֽרֹגֲח םֶ֖הָל ּוׂ֥שֲעַּיַו הָ֔נֵאְת הֵ֣לֲע ּ֙ורְּפְתִּי ַֽו םֵ֑ה םִּ֖מֻריֵֽע יִּ֥כ ּו֔עְד֣ ֵּיַו םֶ֔היֵנְׁש יֵ֣ניֵע ֙הָנְחַ֙קָּפִּתַו

 :ן ָּֽגַה ץֵ֥ע tֹו֖תְּב םיִ֔ה<ֱא '֣ה ֙יֵנְּפִמ ֹוּ֗תְׁשִאְו םָ֜דָאָֽה אֵּ֨בַחְתִּיַו םֹוּ֑יַה ַחּו֣רְל ן ָּ֖גַּב tֵּ֥לַהְתִמ םיִ֛ה<ֱא '֧ה לֹו֨ק
  א דומע גצ ףד ןישמחו העשת אנוקת רהוז ינוקית .21

 ,ןָּגַה ץִע לֹּכִמ ּולְכֹאת ֹאל ם"יהלא רַמָא יִּכ ףַא הָּׁשִאָה לֶא ׁשָחָּנַה רֶמֹאּיַו )םש( ּהָל רַמָא הַמּו
 אָּלֶא לַכיֵמְל אָלְּד ּהיֵל יִּנַמ אָל ּוהיִאְּד ,לֵכֹאּת לֹכָא ןָּגַה ץִע לֹּכִמ אָּלֶא ,רַמָא אָל אּוה tיִרְּב אָׁשְדּוקְו

 יֵלָמ ּהיֵּבִל ,הֶּפַּב דַחְו בֵלְּב דַח ,אָרְקִׁשְד אָנָליִא ,עָרָו בֹוטְד אָיְבּובְרִע ּוהיִאְּד ,עָרָו בֹוט תַעַּדַה ץִעֵמ
 :טֹוׁשְקִּד ןיִּלִמְּב ּהיֵמּופְּב יִּתַפּו ,אָרְקִׁש

  טנ דומע םירמאמ יטוקיל - ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר .22
 תועט שי קר השעי אלש ובל תונשל רשב בל ול שי ער אוהש עדיש המ יאדוד רהזוה הזמ
 הזמו איבוברע שי ובש ערו בוט תעדה ץע דצמ והזו ,בוט ערלו ער בוטל רמואש המכחו העידיב
 בל ול ןתינש ונייהד םייחה ץעמו ןגמ שרגתנ זא בוט ערל רמול לכאו המכחב אטחשכו ,רהזוה
 ,רשב בל תחת ןבאה

 ]ה"נרת[ תנש - אבת תשרפ - םירבד - תמא תפש רפס .23
 חורפב ש"מכ דבוא ידע ותירחאו 'ע םיוג תישאר 'כד קלמע תויחמל םירוכיב תוצמ ךשמה
 אטחה י"ע ברעתנש ןבתו ץומ א"טסה קלח איה קלמע יכ .ע"ע םדימשהל 'וכ בשע 'כ םיעשר
 קלמעב 'הל המחלמ זמר חימצת רדרדו ץוקו 'וכ הנלכאת ןובצעב 'וכ המדאה הרורא ש"מכ
 א"טסה קלחמ תובורעתו תלוספה ריבעהל המחלמ ןיכירצ םלועלש .ל"נה רדרד לע רד רדמ
 ושעמ דבאנו לכואה אב כ"חאו .םדוקמ לדגש שקה ומכ הנושאר אציו רוכב 'יה ושע ןכל
 תוצמ י"עו .לארשי ירוכב ינב ש"מכ הרוכבה לא הכז ותוכזב בקעיו .זביו ש"מכ הרוכבה
 תחמשו כ"חא 'כ ןכלו .ךורבל רוראמ תוריפה ןיאיצומ ק"מהבל תישארה ןיאיבמש םירוכיבה
 םיקלא הצר רבכ יכ 'וכ ךמחל החמשב לכא 'כ ז"עו .הנלכאת ןובצעב ש"ממ ךפיה בוטה לכב
 יכ .הזמ חספה גחב ש"מכ םירוכיבה לע מ"צי ןיריכזמ ןכלו .םימשל תישארה ןינתונשכ 'וכ
 רבכ מ"צי תריכז י"עש ונל ה"בקה ןיכה מ"ציב ךא ךייח ימי לכ הנלכאת ןובצעב 'יה הריזגה
 'וכ תרמאו תינעו ש"מכ םירבד וילע ןינועש ינוע םחל ש"זו .ןובצע ידי םירצמ תולגב ונאצי
 רוכזת ןעמל 'כו ךייח ימי לכ םתה 'כ רבדל זמר .ךורבל רוראמ םחלה איצומ וז הריכז י"עו
 :ךייח ימי לכ מ"אמצ םוי 'וכ


