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 פ״שתה ָ֛ךְל־ְךֶל תשרפ

 

 adk1010@gmail.com            ןהאק דוד ירא ברה
 

  ט-א ,בי קרפ תישארב .1
ֹּיַו )א(  )ב( :ָּךֶֽאְרַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא 4יִ֑בָא תיֵּ֣בִמּו 4ְּ֖תְדַלֹוּֽמִמּו 4ְ֥צְרַאֵמ 4ְ֛ל־1ֶל םָ֔רְבַא־לֶא '֙ה רֶמא֤
 ּו֣כְרְבִנְו רֹ֑אָא Aְ֖לֶּלַקְמּו Aיֶ֔כְרָ֣בְמ ֙הָכֲרָֽבֲאַו )ג( :הָֽכָרְּב הֵ֖יְהֶו Aֶ֑מְׁש הָ֖לְּדַגֲאַו Aְ֔כֶרָ֣בֲאַו לֹו֔דָּג יֹו֣גְל Aְׂ֙שֶעֶֽאְו
 ׁשֵ֤מָח־ןֶּב םָ֗רְבַאְו טֹו֑ל ֹוּ֖תִא Vֶ֥לֵּיַו '֔ה ֙ויָלֵא רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּכ םָ֗רְבַא 1ֶ֣לֵּיַו )ד( :הָֽמָדֲאָה תֹ֥חְּפְׁשִמ לֹּ֖כ Aְ֔ב

־לָּכ־תֶאְו ויִ֗חָא־ןֶּב טֹו֣ל־תֶאְו ֹוּ֜תְׁשִא יַ֨רָׂש־תֶא ֩םָרְבַא חַּ֣קִּיַו )ה( :ןָֽרָחֵמ ֹו֖תאֵצְּב הָ֔נָׁש םיִ֣עְבִׁשְו ֙םיִנָׁש
 )ו( :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ּואֹ֖בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל ּו֗אְצֵּיַו ןָ֑רָחְב ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֖נַה־תֶאְו ּוׁשָ֔כָר רֶׁ֣שֲא ֙םָׁשּוכְר
 םָ֔רְבַא־לֶא '֙ה אָ֤רֵּיַו )ז( :ץֶרָֽאָּב זָ֥א יִ֖נֲעַנְּכַֽהְו הֶ֑רֹומ ןֹו֣לֵא דַ֖ע םֶ֔כְׁש םֹו֣קְמ דַ֚ע ץֶרָ֔אָּב ֙םָרְבַא רֹ֤בֲעַּיַו
ֹּיַו ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ןֵּ֖תֶא Aֲ֔עְרַ֨זְל רֶמא֕  הָרָ֗הָה םָּׁ֜שִמ קֵּ֨תְעַּיַו )ח( :ויָֽלֵא הֶ֥אְרִּנַה '֖הַל ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָׁש ןֶבִּ֤יַו תא֑

 )ט( :'ֽה םֵׁ֥שְּב אָ֖רְקִּיַו '֔הַֽל ַ֙חֵּ֙בְזִמ םָׁ֤ש־ןֶבִּֽיַו םֶדֶּ֔קִמ יַ֣עָהְו ֙םָּיִמ לֵ֤א־תיֵּֽב הgֳ֑הָא ֣טֵּיַו לֵ֖א־תיֵֽבְל םֶדֶּ֛קִמ
 פ :הָּבְג ֶּֽנַה ַעֹו֖סָנְו Vֹו֥לָה םָ֔רְבַא עַּ֣סִּיַו

 בל-דכ ,אי קרפ תישארב .2
־עַֽׁשְּת חַרֶּ֔ת־תֶא ֹו֣דיִלֹוה ֙יֵרֲחַא רֹו֗חָנ יִ֣חְיַו )הכ( :חַרָּֽת־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִ֖רְׂשֶעְו עַׁשֵּ֥ת רֹו֔חָנ יִ֣חְיַו )דכ(
־תֶא םָ֔רְבַא־תֶא ֙דֶלֹוּ֙יַו הָ֑נָׁש םיִ֣עְבִׁש חַרֶ֖ת־יִחְי ַֽו )וכ( ס :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תַ֣אְמּו הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע
 דיִ֥לֹוה ןָ֖רָהְו ןָ֑רָה־תֶאְו רֹו֖חָנ־תֶא םָ֔רְבַא־תֶא דיִ֣לֹוה חַרֶּ֚ת חַרֶּ֔ת תֹ֣דְלֹוּת ֙הֶּלֵ֙אְו )זכ( :ןָֽרָה־תֶאְו רֹו֖חָנ

 רֹו֛חָנְו םָ֧רְבַא חַּ֨קִּיַו )טכ( :םיִּֽדְׂשַּכ רּו֥אְּב ֹוּ֖תְדַלֹומ ץֶרֶ֥אְּב ויִ֑בָא חַרֶּ֣ת יֵ֖נְּפ־לַע ןָ֔רָה תָ֣מָּיַו )חכ( :טֹוֽל־תֶא
 )ל(:הָּֽכְסִי יִ֥בֲאַֽו הָּ֖כְלִמ ־יִֽבֲא ןָ֥רָה־תַּב הָּ֔כְלִמ ֙רֹוחָנ־תֶׁשֵֽא םֵׁ֤שְו יָ֔רָׂש ֙םָרְבַא־תֶׁשֵֽא םֵׁ֤ש םיִׁ֑שָנ םֶ֖הָל
 יַ֣רָׂש ֙תֵאְו ֹו֔נְּב־ןֶּב ֙ןָרָה־ןֶּב טֹו֤ל־תֶאְו ֹו֗נְּב םָ֣רְבַא־תֶא חַרֶּ֜ת חַּ֨קִּיַו )אל( :דָֽלָו ּהָ֖ל ןיֵ֥א הָ֑רָקֲע יַ֖רָׂש יִ֥הְּתַו
 :םָֽׁש ּובְׁ֥שֵּיַו ןָ֖רָח־דַע ּואֹ֥בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל םיִּ֗דְׂשַּכ רּו֣אֵמ םָּ֜תִא ּו֨אְצֵּיַו ֹו֑נְּב םָ֣רְבַא תֶׁשֵ֖א ֹו֔תָּלַּכ
 ס :ןָֽרָחְּב חַרֶּ֖ת תָ֥מָּיַו הָ֑נָׁש םִיַ֣תאָמּו םיִ֖נָׁש ׁשֵ֥מָח חַרֶ֔ת־יֵמְי ּו֣יְהִּיַו )בל(

  ה קוספ בי קרפ תישארב ארזע ןבא .3
 ,)אל ,אי 'ארב( הלעמל בותככ חרת השעמ ושע אלש - ואביו ןענכ הצרא תכלל ואציו םעטו )ה(

 ןרחמ ואצי הלא הנהו .תמ םשו .ץראב בכעתה הנהו ,ןענכ הצרא תכלל ותעדבו ומוקממ אציש
 :הנקמ ול שיש ימ גהנמכ םנאצ תוערל םוקמב ובכעתה אלו

  ד קוספ בי קרפ תישארב השמ תרות .4
 'יהש יפל קר םהרבא םע ךלהש טול לע ל"צז ה"אלפה ירומ 'כש הלא ירבד לע יתפסוהו

 טול ותא ךליו תוכימסה אוה הזו ,הלודג השורי לע הפוצו שרוי ול ןיאו םינש ה"ע ןב םהרבא
 .'וגו הנש םיעבשו שמח ןב םרבאו

  ד קוספ בי קרפ תישארב םייחה רוא .5
 )'ה קוספ( הכילהה תעדוה רדסב ךומסב רמוא ירהש רתוימ בותכה לכ .'וגו םרבא ךליו )ד(
 :'וגו תכלל ואציו 'וגו םרבא חקיו

 רמגב אלא תחא העש וליפא בכעתנ אלש םהרבא לש ותביח עידוהל אוה בותכה תנווכ ןכא
 תבית רועשו .ותדלומו ויבא תא בזעו הביס םושל בכעתנ אלו םרבא ךליו ףכת ךל ךל 'ה ירבד
 ותוקיבד דצל טול יכ בותכה עידוהו .וילא 'ה רבדל ךומס היהש ןמזה תעדוה רשאכ ף"כ
 העדוהב ותנווכו .ומע ךלהו ךלוה והאר אלא 'ה רמאמ םויק דצל אל שוריפ ותא ךלה םהרבאב
 ןכ יפ לע ףא ויבא תיבמו ותדלוממ ומע ורבחתי לבל תכלל זופחל םהרבא םכחתנש םגה יכ וז
 :טול ותא ךלהו הז טרפ ךרעב ליעוה אל

  בי קרפ תישארב ק"דר .6
 :ןענכ ץראל ול אבו ויבא םש חינהו ןרח דע ול אבו - םרבא ךליו )ד(

 :ול רמאש המ ול םייקיש וב ןימאה אלא הסנ אלו לאש אלש - 'ה וילא רבד רשאכ
 וחינהו ,הצר אלו ומע ךלי ילוא ותותפל םימי םש בכעתנ ילוא םש ויבא חינהו - ןרחמ ותאצב
 :ןרחמ ותאצב םינש ה"ע ןב היהו ,אציו
 :םרבא םע ול ךלהו ונקז חינהו וילא עמשנ היה יכ - ויחא ןב טול תאו )ה(
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 :םילטלטמה ראשו ףסכ ללוכ שוכרהו ,טולו אוה - ושכר רשא
  ה קוספ בי קרפ תישארב רקי ילכ .7

 לבא וירחא ךלה ומצעמ טול ונייה ,טול ותא ךליו 'ה וילא רביד רשאכ םרבא ךליו רמאנש המו
 ויבורק רתויב ברקמ היה חרת רחא רבד .'וגו ירש תא חקיו וקיחרה אברדאו ובריק אל םרבא
 ךכ רחאו םינבכ םינב ינב יכ ונב ןב טול תא חקל ךכ רחאו ונב םרבא תא הליחת חקל ןכ לע
 טול חקל ךכ רחאו ופוגכ ותשא יכ ותשא ירש תא הליחת חקל םרבא לבא ,ירש ותלכ חקל
 :ופוגכ וניאש

  בי קרפ תישארב ינוקזח .8
 וניתובר ורמאש ומכ ויחא םהרבא ללגב םידשכ רואב תמ ויבא ןרהש יפל טול ותא ךליו )ד(

 ויבא ןיידעש דמלל ויתונש בותכה הנמ הנש םיעבשו שמח ןב םרבאו .תיב ןבכ טול ול היה
 ביתכדכ םינש שמח םש השעו ןרחל רזח םלוע רדסב אתיאדכ הינש םעפ ןרחמ ותאצב .םייק
 .ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו
 יבא ןרהב ביתכו ,ןרה ןב טול תאו ביתכדכ היה הרש לש היחא טול ויחא ןב טול תאו )ה(

 .הרש וז הכסי וניתובר ורמאו הכסי יבאו הכלמ
  א קרפ )רנייל( הבר םלוע רדס .9

 הנש םישלש ץקמ יהיו רמאנש ,הנש 'ע ןב םירתבה ןיב ומע רבדנש העשב היה וניבא םהרבא
 ,םינש שמח םש השעו ןרחל דרי ומע רבדנש רחאל ,)אמ בי תומש( 'וגו הנש תואמ עבראו

 דעו הגלפה ןמ אצמנ ,)ד בי תישארב( ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו רמאנש
 הרשע שלשו רמעלרדכ תא ודבע הנש הרשע םיתש ןה ,ןה םינש ז"כ ןרחמ וניבא םהרבא אציש
 וניבא הב אציש הנשה התוא )ד"י /תישארב/ םש( רמעלרדכ אב הנש הרשע עבראבו ,ודרמ הנש
 בשיו אבו הלעו ,םישדח השלש םש השעו םירצמל דריו ,בערה תנש התיה איה ןרחמ םהרבא
 אלש דע םינש רשע םש השעו ,םיכלמה תא הב שבכש הנשה איהו ,ןורבחב רשא ארממ ינלאב
 תבשל םינש רשע ץקמ התחפש תירצמה רגה תא םרבא תשא ירש חקתו רמאנש ,רגה תא אשנ

 תדלב םינש ששו הנש םינמש ןב םרבאו ביתכו ,)ג זט /תישארב/ םש( 'וגו ןענכ ץראב םרבא
  ,)זט זט /תישארב/ םש( לאעמשי תא רגה

  ד קוספ בי קרפ תישארב תופסותה ילעבמ םינקז תעד .10
 'פבו ןרחמ ותאיצי רחאל היה םירתבה ןיב תירב ירהש השקו .'וגו םינש שמח ןב םרבאו )ד(

 דלונש דע םירתבה ןיב תירבמ הנש םישלש שיש 'וגו הנש םישלש ץקמ יהיוד ארק הערפ לא אב
 ןב םא יכ םירתבה ןיב םהרבא היה אל כ"או קחצי דלונשכ הנש תאמ ןב היה םהרבאו קחצי

 התואבו טול ותא ךליו םיעבש ןב היהשכ הנושאר םעפב ויה תואיצי יתשש ל"צו .םיעבש
 יבג י"שריפ ימנ ןכ יכ םירתבה ןיב תירב התיה דימו םיכלמה שבכ םהרבאו טול הבשנ העש
 היה אלש אצמנו םיכלמה שבכש דימ ונייהו ךומס רחא 'אנש םוקמ לכ הלאה םירבדה רחא
 אציו םינש שמח םש ההשו ןרחל רזח םירתבה ןיב תירב רחאו הנש ותואב םיעבש ןב םא יכ
 הזו 'יפב םלוע רדסב יתאצמ ןכו 'וגו םינש שמח ןב םהרבאו ארק רדהמ אק האיצי התוא לעו
 םירתבה ןיב ומע אוה ךורב שודקה רבדשכו הנש ח"מ ןב הגלפהב היה םהרבא וניבא ונושל
 רמאנש םינש שמח םש השעו ןרחל ול אבו רזח 'וגו ץקמ יהיו רמאנש הנש םיעבש ןב היה
 ז"כ ןרחמ םהרבא אציש דעו הגלפהמ אצמנ ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו

 :יאק הינש האיציאו .ל"כע הנש
  ו קרפ תומבי תכסמ ש"אר .11

 ץראה לא ךצראמ ךל ךל םוקמה ול הוצש יפל ץראל הצוח תבישי םהרבאל התלע אלש המו
 ןיב תירבב ירהש ומוקמל רזח לארשי ץראל אבש רחא ףאו )י(ךלה אלו לצעתנו )ט(ךארא רשא
 וליחתה ךערז היהי רג יכ וב רמאנש םירצמ תולג יכ הנש םיעבש ןב םהרבא היה םירתבה
 תירבמ ויה הנש םישלש םתוא הנש םישלשו תואמ עברא ץקמ יהיו רמאנש המו קחצי דלונשמ
 הנש התואבו הנש םיעבש ןב םירתבה ןיבב םהרבא היהש אצמנ קחצי תדיל דע םירתבה ןיב
 הנש םיעבש ןב םרבאו ביתכו תאזה ץראה תא יתתנ ךערזלו ול רמאנ יכ היה י"אב )העש א"נ(
 .שנענ הז לעו ןרחל רזח ץראל אבשמ יאדו אלא ןרחמ ותאצב ]םינש שמחו[

  ט ה"ד בי ןמיס ו קרפ תומבי תכסמ לאנתנ ןברק .12
 היה הזה תירבו םינש 'ע ןב םירתבה ןיב היהש וניצמדמ הז וניבר דמל .ךלה אלו לצעתנו ]ט[

 םינש ה"ע ןב ןרחמ ותעיסנ םרט תחא םעפ ךלהש אצמנ םינש ה"ע ןב היה ןרחמ ותאצבו י"אב
 ךליו 'ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו ביתכדכ םינש ה"ע ןב 'א הכילה אלא ונידיב ןיא ארקמבו
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 ךליו בותכה רמא הלחתב דועו ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח ןב םרבאו .טול ותא
 םע טול ךלה רבכ אלה 'וג ויחא ןב טול תאו ותשא ירש תא םרבא חקיו רמא כ"חאו טול ותא
 הנושאר הכילהה איה טול ותא ךליו םרבא ךליו ביתכד אה מ"ש אלא .החיק וז המו םרבא
 ה"ע ןבו ץראה ןיע תא תוארלו החונמ םוקמ םהל רותל ודבל טול םא יכ ומע ךלה אלו י"אל
 ותשא הרש םע הלחתב ךלה אלש וניבא םהרבא לש תולצעתהה והזו .הינש הכילה התיה םינש
 ז"דע םיבותכה שרפמש ךל ךל 'פ ח"באר לש תושרדב יתאצמ ןכו .ותיב תושפנו ושוכר לכו
 וילא רבד רשאכ םרבא ךליו ביתכ ארקו לצעתהש ל"נמ יתעדי אל ל"ז בתכ םש ת"ושבו ש"ע
 :ל"נמ םיעדוי ונאש תואור ךיניע ירה .כ"ע

  ד קוספ בי קרפ תישארב רבד קמעה .13
 ותו ,רתוי בותכה שרופ ךומסה ארקמב ירהש ,רבדש ומכ שרפל א"א .'ה וילא רבד רשאכ
 ב"י 'יס י"עבה 'פ ש"ארהו[ ,ויחא ןב טול תאו ךומסב שרופמ אה ,טול ותא ךליו ביתכ יאמל
 ןיב תירב תשרפ םהרבאל רמאנ זאו םיעבש ןב היהשכ 'יה הנושארה ,תוכילה ינש ויהש 'יפ
 ןלהל כ"שמ 'יעו ,אלפ ז"כו ,םש לאנתנ ןברקב 'יעו ,הנש ה"ע ןב תינש אציו רזחו ,םירתבה
 ,]םירתבה ןיב תירב 'פב 'ז ו"ט

  ז קוספ וט קרפ תישארב רבד קמעה .14
 ,קחצי דלונש םדוק הנש םישלש רמאנ םירתבה ןיב תירבד 'כ אב 'פב י"שר .וילא רמאיו

 תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו 'מ ב"י תומש 'סב ביתכדמ
 ןב היה וניבא םהרבאד תוטישפב 'ב ז"ד תוכרב 'סותה כ"כו ,םלוע רדסב אוה יכהו ,הנש
 ם"בשרה םשב הזל היאר דוע ואיבהו ,םירתבה ןיב לש וז השרפ ומע רבדנש העשב הנש םיעבש
 רבכ לבא ,אבל שמשה יהיו ביתכ ב"הב 'פבו ,הלילב היהש אמלא ,םיבכוכה רופסו ביתכ ירהש
 ןיב תשרפו ןאכ בותכ תוישרפ רוקיעד אמינ וליפא תמאבו .טשפה ךרד ןכ ןיאש ן"במרה בתכ
 רבדמ אוהש ומכ וילא רמאיו בותכל יואר היה אל מ"כמ ,ךל ךל השרפ ינפל רמאנ םירתבה
 רבכ םא השק ותו ,םדוקה רובידב יריימד הרומ וילא ןושלו ,םרבא לא 'ה רמאיו אלא ,ומע
 ארי היה המו ,חיטבהל כ"חא אוה ךורב שודקה ףיסוה המ ץראה לעו ערזה לע תירב תרכנ

 אל יכה אמינ יא וליפא תמאבו ,םלועל רזוח וניא תירב ירה ,אטחה םורגי אמש םהרבא
 רפסו ביתכד אהמ ם"בשרה תחכוהו .ועמשמכ 'וגו לארשי ינב בשומו בותכה בשייתמ
 ךורב שודקה והיבגה כ"או ,הטמל הלעמלמ אוה הטבהד ןאכ י"שרפ יפל קלוסמ ,םיבכוכה
 וז השרפ רמאנ יאדו לבא .םיבכוכה תוארל לוכי 'יהו םויה םצעב םיבכוכה ןמ הלעמל אוה
 ובשי רשא לארשי ינב בשומו ביתכד אהו ,הקדצל בשחו 'הב ןימאהש אהל עיגהש רחא
 לבא ,ותעדב רזגנו ךרבתי וינפל ןוצרב הלע זאש ונייה ,הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב
 םימשה תכרעממ הנכה השענ זאמד ונפסוה םש תומש רפסבו .הזב םרבאל רובד םוש היה אל
 זאמ ארקנ ה"שמו ,כ"חא לארשי ינב בשומל רשכומ םוקמ אהיש ןפואב םירצמ חכ לידגהל
 ינב תבישי ליבשב תיטרפ החגשה ונייה ,לארשי ינב ליבשב בשומה ןכוה יכ לארשי ינב בשומ
 זאש ,םלועה ארבנ ירשתב ל"ז םרמאמ 'יפב ]'א ז"כ[ ה"ר 'סמב 'סותה ובתכ ז"ביכו ,לארשי
 ןיא םלוע רדסב םגש הארנו[ .ןסינ דע ארבנ אלש בג לע ףא םלועה תארבל הבשחמב הלע
 ודוד לוקו םימשה ןמ הרעה זא 'יהש אלא ,םיעבש ןב 'יהשכ םהרבאל רובדה 'יהש הנוכה
 היעשי 'סב שרופמ וז הרעהו ,לארשי ץראל םשמו ןרחל םידשכ רואמ תאצל וביל לע קפוד 'תי

 ןב 'יהשכו ,םיעבש ןב םרבא 'יהשכ 'ה ןוצרב הלעש ןאכ 'יה ךכו .]'וגו חרזממ ריעה ימ א"מ
 םיכלמה תמחלמ רחאו ,תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל ןושארה רמאמה 'יה םיעבשו שמח
 וניאש עידוהל תומילשב רמאמה אב ,םעט ילב הקדצ אוהש וניבא םהרבא תעדב הלעש העשב
 ,םידשכ רואמ ךיתאצוהש אוה ינא .'ה ינא רמאו .האירבה עבט י"פע חרכה אלא הקדצ
 ה"בקהל 'יה ןושלה י"פעו .התשרל ,תאזה ץראהל עיגהל ידכ ,םשמ תאצל ךבבל תא יתוריעהש
 ומכ השרומל וא ,השורי רע תא יתתנ טול ינבל יכ ביתכד ומכ ,השוריל תאזה ץראה תא רמול
 ,השורי םכל 'יהתש הזל עיגהל הלועפ ושעתש ועמשמ התשרל לבא ,השרומ םכל יתתנו ביתכד
 שודקה ול עידוהש שודיחה ז"עו ,עבטב שרויהל אלא א"א השורי ומכ ,רחאל רשפא יאש המ
 :התשרל וז הבית קוידב 'ח ז"י ןלהל ע"עו ,לואשל םרבא ררועתנ אוה ךורב

 ב"לרת תנש - ךל תשרפ - תישארב - תמא תפש רפס .15
 חבשה ומצע הז יכ הארנ ק"הוזבו .ותביח םדוקמ רכזנש ילב ךל ךל רמאנש השקה ן"במר
 אתנישד ןוניאל יו ש"מכ דימת םישנאה לכל ת"ישהמ רמאנש ךל ךל רמאמה הז עמשש
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 דחוימ אצמנ אל אלה יכ וילא רובידה קר ארקנ אליממו .לביקו עמש ה"עאאו ןוהירוחב
 :רמאמה לבקל ןכומ 'יהש ומצעב חבשה הז יאדוב לבא אוה קר .עומשל

  בי קרפ תישארב ן"במר .16
 ול רמא ךכ אלא ,ןרח דע אבו ויבא םע םשמ אצי רבכ אלהו י"שר בתכ - ךתדלוממו ךצראמ
 ךל םרבא לא םשה רמא רבכו שריפ םהרבא יברו .ךיבא תיבמ דוע קחרתה ,אוה ךורב שודקה
 תיבו ותדלומו וצרא בוזעל והוצ םשו ,םידשכ רואב ונדועב היה הזה רובדה יכ ,ךצראמ ךל
 תוצמב ויבא תיבמ העיסנה רקיע םרבא היה ןכ היה םא יכ ,ןוכנ ונניאו .םש רשא ויבא
 םרבא תא חרת חקיו )אל אי ליעל( רמא בותכהו ,ומע ךלה ושפנ ןוצרב ויבא חרתו ,םיהלאה
 בותכה יכ דועו ,ןענכ הצרא תכלל םידשכ רואמ אצי ותצעבו ויבא ירחא םרבא יכ הרוי ,ונב
 ,ןענכ ץרא לכב ותוא ךלואו רהנה רבעמ םהרבא תא םכיבא תא חקאו )ג דכ עשוהי( רמאש
 ,"ןענכ ץרא לכב ותוא ךלואו םידשכ רואמ םהרבא תא םכיבא תא חקאו" רמאיש יואר היה
 :הזב הוטצנ םשו חקול םשמ יכ
 לאו יצרא לא יכ ול רמא ונבל השא תחקל רזעילא תא ותווצב םהרבא יכ ,םהילע השקי דועו

 וצרא איה ןכ םא ,)י דכ םש( רוחנ ריע לא םירהנ םרא לא ךלה אוהו ,)ד דכ ןלהל( ךלת יתדלומ
 ויבא תיב םש יכ ,יתחפשמ לאו ךלת יבא תיב לא אל םא )חל קוספב( רמאנ םשו ,ותדלומו
 רוא יתדלומו ,ןרח יצרא לא רמול םהרבא יבר שבתשה רשאכ אל ,ותדלומ איהש ותחפשמו
 תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל ול רמאנ םידשכ רואב יכ ןאכ רמואה אוה הנהו .םידשכ
 :תובר תוצרא ול הנהו ,ךיבא
 םשו ,וצרא איה ןרח יכ ,)חכ אי( הז ינפלש רדסב ונבתכש הממ ותוא תעדי רבכ רקיעה לבא
 טל( הבר תישארבב ורמא ךכו .םתוא בוזעל הוטצנ םשו ,םלועמ ויתובא ץרא איהו ,ותדלומ
 :רוחנ םראמ תחאו םירהנ םראמ תחא ,ךל ךל )ח
 בשוי אוה רשא וצרא בוזעל םדאה לע השקי יכ ,"ךיבא תיבו ךתדלומו ךצרא" ריכזהל םעטו
 תיב לכ םש שישכ ןכש לכו ,דלונ םשש ותדלומ ץרא אוהשכ ןכש לכו ויערו ויבהוא םשו הב
 :אוה ךורב שודקה לש ותבהאל לכה בוזעיש ול רמול ךרצוה ךכלו ,ויבא
 ץרא לא אבש דע ,רחא םע לא הכלמממו יוג לא יוגמ ךלוהו דדונ היה - ךארא רשא ץראה לא
 בכעתנ זאו ,"ךארא רשא ץראה לא" םייקתנ זא ,תאזה ץראה תא ןתא ךערזל ול רמאו ןענכ
 ץראה לע יכ עדי אל ןיידע יכ ,הב בשיתהל אל ,ןענכ הצרא תכלל ואציו רמאש המו .הב בשיו

 הלחתמ םג ויבא תעדבו ותעדב היה ןכ יכ ,ןענכ ץרא ךרד וכרד קידצ זחאש אלא ,הוטצנ איהה
 ,)גי כ ןלהל( יבא תיבמ םיהלא יתוא ועתה רשאכ יהיו רמא הז ינפמו .םידשכ רואמ םתאצב
 'ה תלחנ איה ןענכ ץרא יכ עדי הנושארבמ םהרבא יכ רמול ןכתיו :דבוא השכ העות היה יכ
 וא ,הלוכ לע וא ,ןענכ ץרא לע ול זומרי "ךארא רשא ץראה לא" יכ ןימאהו ,וקלח 'ה ןתי הבו
 :תמאב ונארי רשא ץראה םש יכ ,ןענכ ץרא ללכ לא וינפ םשו ,לאה תוצראה לכמ תחא לע

  


