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  א קרפ תישארב .1
ֹּיַו )ג(  רֹו֖אָה ןיֵּ֥ב םיִ֔ה1ֱא לֵּ֣דְבַּיַו בֹו֑ט־יִּכ רֹו֖אָה־תֶא םיִ֛ה1ֱא אְר֧ ַּיַו )ד( :רֹוֽא־יִהְי ַֽו רֹו֑א יִ֣הְי םיִ֖ה1ֱא רֶמא֥
 פ :דָֽחֶא םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע־יִהְי ַֽו הָלְיָ֑ל אָרָ֣ק Pֶׁשֹ֖חַלְו םֹו֔י ֙רֹואָל ׀םיִ֤ה1ֱא אָ֨רְקִּיַו )ה( :Pֶׁשֹֽחַה ןיֵ֥בּו
ֹּיַו )די(   ֙תֹתֹאְל ּו֤יָהְו הָלְיָּ֑לַה ןיֵ֣בּו םֹוּ֖יַה ןיֵּ֥ב ליִּ֕דְבַהְל םִיַ֔מָּׁשַה ַעיִ֣קְרִּב ֙תֹרֹאְמ יִ֤הְי םיִ֗ה1ֱא רֶמא֣
 )זט( :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו ץֶרָ֑אָה־לַע ריִ֖אָהְל םִיַ֔מָּׁשַה ַעיִ֣קְרִּב ֙תֹרֹואְמִל ּו֤יָהְו )וט( :םיִֽנָׁשְו םיִ֖מָיְלּו םיִ֔דֲעֹו֣מְלּו
 ֙ןֹטָּקַה רֹו֤אָּמַה־תֶאְו םֹוּ֔יַה תֶלֶׁ֣שְמֶמְל֙ לֹדָּגַה רֹו֤אָּמַה־תֶא םיִ֑לֹדְּגַה תֹ֖רֹאְּמַה יֵ֥נְׁש־תֶא םיִ֔ה1ֱא ׂשַעַּ֣יַו
 )חי( :ץֶרָֽאָה־לַע ריִ֖אָהְל םִיָ֑מָּׁשַה ַעיִ֣קְרִּב םיִ֖ה1ֱא םָ֛תֹא ןֵּ֥תִּיַו )זי( :םיִֽבָכֹוּכַה תֵ֖אְו הָלְיַּ֔לַה תֶלֶׁ֣שְמֶמְל
 אָ֣רְבִּיַו )אכ(… :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖ה1ֱא אְר֥ ַּיַו Pֶׁשֹ֑חַה ןיֵ֣בּו רֹו֖אָה ןיֵּ֥ב ליִּ֔דְבַהֲלּֽו הָלְיַּ֔לַבּו םֹוּ֣יַּב֙ לֹׁשְמִלְו

־לָּכ תֵ֨אְו םֶ֗הֵניִֽמְל םִיַּ֜מַה ּו֨צְרָׁש ֩רֶׁשֲא תֶׂשֶ֡מֹרָֽה ׀הָּ֣יַחַֽה ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ תֵ֣אְו םיִ֑לֹדְּגַה םִ֖ניִּנַּתַה־תֶא םיִ֔ה1ֱא
־תֶא ּו֤אְלִמּו ּו֗בְרּו ּו֣רְּפ רֹ֑מאֵל םיִ֖ה1ֱא םָ֛תֹא Aֶרָ֧בְיַו )בכ( :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖ה1ֱא אְר ַּ֥יַו ּוהֵ֔ניִמְל ֙ףָנָּכ ףֹו֤ע
ֹּיַו )וכ(…:ץֶרָֽאָּב בֶרִ֥י ףֹו֖עָהְו םיִּ֔מַּיַּב ֙םִיַּ֙מַה  תַ֨גְדִב ּ֩וּדְרִיְו ּונֵ֑תּומְדִּכ ּונֵ֖מְלַצְּב םָ֛דָא הֶׂ֥שֲעַֽנ םיִ֔ה1ֱא רֶמא֣
 ׀םיִ֤ה1ֱא אָ֨רְבִּיַו )זכ( :ץֶרָֽאָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה ׂשֶמֶ֖רָה־לָכְבּו ץֶרָ֔אָה־לָכְבּו ֙הָמֵהְּבַבּו םִיַ֗מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו םָּ֜יַה
 ֒םיִה1ֱא ֘םָתֹא Aֶרָ֣בְיַו )חכ( :םָֽתֹא אָ֥רָּב הָ֖בֵקְנּו רָ֥כָז ֹו֑תֹא אָ֣רָּב םיִ֖הQֱא םֶלֶ֥צְּב ֹו֔מְלַצְּב ֙םָדָאָֽה־תֶא
ֹּיַו ־לָכְבּו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו ֙םָּיַה תַ֤גְדִּב ּו֞דְרּו ָהֻׁ֑שְבִכְו ץֶרָ֖אָה־תֶא ּו֥אְלִמּו ּו֛בְרּו ּו֥רְּפ םיִ֗ה1ֱא םֶ֜הָל רֶמא֨

ֹּיַו )טכ( :ץֶרָֽאָה־לַע תֶׂשֶ֥מֹרָה הָּ֖יַח  יֵ֣נְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא עַרֶ֗ז ַעֵ֣רֹז ׀בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא םֶ֜כָל יִּתַ֨תָנ ֩הֵּנִה םיִ֗ה1ֱא רֶמא֣
־לָכְלּו ץֶרָאָ֠ה תַּ֣יַח־לָכְלּֽו )ל( :הָֽלְכָאְל הֶ֖יְהִֽי םֶ֥כָל עַר ָ֑ז ַעֵ֣רֹז ץֵ֖ע־יִרְפ ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא ץֵ֛עָה־לָּכ־תֶאְו ץֶרָ֔אָה־לָכ
 )אל( :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו הָ֑לְכָאְל בֶׂשֵ֖ע קֶר֥ ֶי־לָּכ־תֶא הָּ֔יַח ׁשֶ֣פֶנ ֹ֙וּב־רֶׁשֲא ץֶרָ֗אָה־לַע ׂשֵ֣מֹור ׀לֹ֣כְלּו םִיַ֜מָּׁשַה ףֹו֨ע
 … דֹ֑אְמ בֹו֖ט־הֵּנִהְו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא ֙םיִה1ֱא אְר֤ ַּיַו

  ב קרפ תישארב .2
 ֙תֹּבְׁשִּיַו הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙םיִה1ֱא לַ֤כְיַו )ב( :םָֽאָבְצ־לָכְו ץֶרָ֖אָהְו םִיַ֥מָּׁשַה ּוּ֛לֻכְיַו )א(

 ֹו֤ב יִּ֣כ ֹו֑תֹא ׁשֵּ֖דַקְיַו יִ֔עיִבְּׁשַה םֹו֣י־תֶא ֙םיִה1ֱא Aֶרָ֤בְיַו )ג( :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ־לָּכִמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב
 םָ֑אְרָּֽבִהְּב ץֶרָ֖אָהְו םִיַ֛מָּׁשַה תֹו֧דְלֹות הֶּלֵ֣א )ד( פ :תֹוֽׂשֲעַל םיִ֖ה1ֱא אָ֥רָּב־רֶׁשֲא ֹוּ֔תְכאַלְמ־לָּכִמ ֙תַבָׁש
 הֶ֖דָּׂשַה בֶׂשֵ֥ע־לָכְו ץֶרָ֔אָב הֶ֣יְהִֽי םֶרֶ֚ט הֶ֗דָּׂשַה ַחיִׂ֣ש ׀לֹ֣כְו )ה( :םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶ֥א םיִ֖הQֱא '֥ה תֹוׂ֛שֲע םֹו֗יְּב
ֹל ֩יִּכ חָ֑מְצִי םֶרֶ֣ט ־ןִמ הֶ֣לֲעַֽי דֵ֖אְו )ו( :הָֽמָדֲאָֽה־תֶא דֹ֖בֲעַֽל ןִיַ֔א םָ֣דָאְו ץֶרָ֔אָה־לַע ֙םיִה1ֱא '֤ה ריִ֜טְמִה א֨
 ויָּ֖פַאְּב חַּ֥פִּיַו הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ ֙רָפָע םָ֗דָאָֽה־תֶא םיִ֜ה1ֱא '֨ה ֩רֶציִּיַו )ז( :הָֽמָדֲאָֽה־יֵֽנְּפ־לָּכ־תֶֽא הָ֖קְׁשִהְו ץֶרָ֑אָה
 םָ֖דָאָֽה־תֶא םָׁ֔ש םֶׂ֣שָּיַו םֶדֶּ֑קִמ ןֶדֵ֖עְּב־ןַּג םיִ֛ה1ֱא '֧ה עַּ֞טִּיַו )ח( :הָּֽיַח ׁשֶ֥פֶנְל םָ֖דָאָֽה יִ֥הְי ַֽו םיִּ֑יַח תַ֣מְׁשִנ

 ֙םיִּיַחַֽה ץֵ֤עְו לָ֑כֲאַמְל בֹו֣טְו הֶ֖אְרַמְל דָ֥מְחֶנ ץֵ֛ע־לָּכ הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ ֙םיִה1ֱא '֤ה חַ֞מְצַּיַו )ט( :רָֽצָי רֶׁ֥שֲא
 הָ֥עָּבְרַאְל הָ֖יָהְו דֵ֔רָּפִי ֙םָּׁשִמּו ן ָּ֑גַה־תֶא תֹו֖קְׁשַהְל ןֶדֵ֔עֵמ אֵ֣צֹי ֙רָהָנְו )י( :עָֽרָו בֹו֥ט תַעַּ֖דַה ץֵ֕עְו ןָּ֔גַה Aֹו֣תְּב
 בַ֛הֲזּֽו )בי( :בָֽהָּזַה םָׁ֖ש־רֶׁשֲא הָ֔ליִוֲחַֽה ץֶרֶ֣א־לָּכ תֵ֚א בֵ֗בֹּסַה אּו֣ה ןֹוׁ֑שיִּפ דָ֖חֶאָֽה םֵׁ֥ש )אי( :םיִֽׁשאָר
 ץֶרֶ֥א־לָּכ תֵ֖א בֵ֔בֹוּסַה אּו֣ה ןֹו֑חיִּג יִ֖נֵּׁשַה רָ֥הָּנַה־םֵֽׁשְו )גי( :םַהֹּֽׁשַה ןֶבֶ֥אְו חַלֹ֖דְּבַה םָׁ֥ש בֹו֑ט אוִ֖הַה ץֶרָ֥אָה
 )וט( :תָֽרְפ אּו֥ה יִ֖עיִבְרָֽה רָ֥הָּנַהְו רּוּׁ֑שַא תַ֣מְדִק Pֵ֖לֹהַֽה אּו֥ה לֶקֶּ֔דִח ֙יִׁשיִלְּׁשַה רָ֤הָּנַה םֵׁ֨שְו )די( :ׁשּוּֽכ
 םָ֖דָאָֽה־לַע םיִ֔ה1ֱא '֣ה ֙וַצְיַו )זט( :ּהָֽרְמָׁשְלּו ּהָ֖דְבָעְל ןֶדֵ֔ע־ןַגְב ּוהֵ֣חִּנַּיַו םָ֑דָאָֽה־תֶא םיִ֖ה1ֱא '֥ה חַּ֛קִּיַו
ֹל עָ֔רָו בֹו֣ט ֙תַעַּ֙דַה ץֵ֗עֵמּו )זי( :לֵֽכֹאּת לֹ֥כָא ן ָּ֖גַה־ץֵֽע לֹּ֥כִמ רֹ֑מאֵל  ּוּנֶּ֖מִמ fְ֥לָכֲא םֹו֛יְּב יִּ֗כ ּוּנֶּ֑מִמ לַ֖כֹאת א֥
ֹּיַו )חי( :תּוֽמָּת תֹו֥מ  ֩רֶצִּיַו )טי( :ֹוּֽדְגֶנְּכ רֶזֵ֖ע ֹוּ֥ל־הֶׂשֱעֶֽא ֹוּ֑דַבְל םָ֖דָאָֽה תֹו֥יֱה בֹו֛ט־אֹל םיִ֔ה1ֱא '֣ה ֙רֶמא֙
 ֹו֑ל־אָרְקִּי־הַמ תֹו֖אְרִל םָ֔דָאָ֣ה־לֶא ֙אֵבָּיַו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־לָּכ ֙תֵאְו ֙הֶדָּׂשַה תַּ֤יַח־לָּכ הָ֗מָדֲאָֽה־ןִמ םיִ֜ה1ֱא '֨ה
 ףֹו֣עְלּו ֙הָמֵהְּבַה־לָכְל תֹו֗מֵׁש םָ֜דָאָֽה אָ֨רְקִּיַו )כ( :ֹוֽמְׁש אּו֥ה הָּ֖יַח ׁשֶ֥פֶנ םָ֛דָאָֽה ֹו֧ל־אָרְקִי רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו

ֹל םָ֕דָאְלּו הֶ֑דָּׂשַה תַּ֣יַח לֹ֖כְלּו םִיַ֔מָּׁשַה  םָ֖דָאָה־לַע הָ֛מֵּדְרַּת ׀םיִ֧ה1ֱא '֨ה֩ לֵּפַּיַו )אכ( :ֹוּֽדְגֶנְּכ רֶזֵ֖ע אָ֥צָמ־אֽ
־ןִמ חַ֥קָל־רֶׁשֲא עָ֛לֵּצַה־תֶֽא ׀םיִ֧ה1ֱא '֨ה ֩ןֶבִּיַו )בכ( :הָּנֶּֽתְחַּת רָׂ֖שָּב רֹּ֥גְסִּיַו ויָ֔תֹעְלַּצִמ ֙תַחַא חַּ֗קִּיַו ןָׁ֑שיִּיַו

ֹז ֒םָדָאָֽה ֘רֶמֹאּיַו )גכ( :םָֽדָאָֽה־לֶא ָהֶ֖אִבְיַו הָּׁ֑שִאְל םָ֖דָאָֽה  יִ֑רָׂשְּבִמ רָׂ֖שָבּו יַ֔מָצֲעֵֽמ םֶצֶ֚ע םַעַּ֗פַה תא֣
ֹּז־הָחֳקֻֽל ׁשיִ֖אֵמ יִּ֥כ הָּׁ֔שִא אֵ֣רָּקִי ֙תֹאזְל  :… :תאֽ

  ג קרפ תישארב .3
ֹּיַו םיִ֑ה1ֱא '֣ה הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָּׂשַה תַּ֣יַח֙ לֹּכִמ םּו֔רָע הָ֣יָה ׁ֙שָחָּנַהְו )א(  רַ֣מָא־יִּֽכ ףַ֚א הָּׁ֔שִאָ֣ה־לֶא ֙רֶמא֙

ֹל םיִ֔ה1ֱא ֹת א֣ ֹּתַו )ב( :ן ָּֽגַה ץֵ֥ע לֹּ֖כִמ ּו֔לְכאֽ  יִ֣רְּפִמּו )ג( :לֵֽכֹאנ ן ָּ֖גַה־ץֵ֥ע יִ֥רְּפִמ ׁשָ֑חָּנַה־לֶא הָּׁ֖שִאָֽה רֶמא֥
ֹל םיִ֗ה1ֱא רַ֣מָא ֒ןָּגַה־Aֹותְּב רֶׁ֣שֲא ֘ץֵעָה ֹת א֤ ֹלְו ּוּנֶּ֔מִמ ּ֙ולְכאֽ ֹּיַו )ד( :ןּוֽתֻמְּת־ןֶּפ ֹוּ֑ב ּו֖עְּגִת א֥ ־לֶא ׁשָ֖חָּנַה רֶמא֥
ֹל הָּׁ֑שִאָֽה  ֙םֶתיִיְהִו םֶ֑כיֵניֵֽע ּו֖חְקְפִנְו ּוּנֶּ֔מִמ םֶ֣כְלָכֲא ֙םֹויְּב יִּ֗כ םיִ֔ה1ֱא ַעֵ֣דֹי יִּ֚כ )ה( :ןּוֽתֻמְּת תֹו֖מ־אֽ
 דָ֤מְחֶנְו םִיַ֗ניֵעָל אּו֣ה־הָוֲאַֽת יִ֧כְו לָ֜כֲאַמְל ץֵ֨עָה ֩בֹוט יִּ֣כ הָּׁ֡שִאָֽה אֶרֵּ֣תַו )ו( :עָֽרָו בֹו֥ט יֵ֖עְדֹי םיִ֔הQאֵּֽכ
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 םֶ֔היֵנְׁש יֵ֣ניֵע ֙הָנְחַ֙קָּפִּתַו )ז( :לַֽכֹאּיַו ּהָּ֖מִע ּהָׁ֛שיִאְל ־םַּג ןֵּ֧תִּתַו לַ֑כֹאּתַו ֹו֖יְרִּפִמ חַּ֥קִּתַו ליִּ֔כְׂשַהְל ֙ץֵעָה
 םיִ֛ה1ֱא '֧ה לֹו֨ק־תֶא ּו֞עְמְׁשִּי ַֽו )ח( :תֹֽרֹגֲח םֶ֖הָל ּוׂ֥שֲעַּיַו הָ֔נֵאְת הֵ֣לֲע ּ֙ורְּפְתִּי ַֽו םֵ֑ה םִּ֖מֻריֵֽע יִּ֥כ ּו֔עְד֣ ֵּיַו

 '֥ה אָ֛רְקִּיַו )ט( :ן ָּֽגַה ץֵ֥ע Pֹו֖תְּב םיִ֔ה1ֱא '֣ה ֙יֵנְּפִמ ֹוּ֗תְׁשִאְו םָ֜דָאָֽה אֵּ֨בַחְתִּיַו םֹוּ֑יַה ַחּו֣רְל ן ָּ֖גַּב Pֵּ֥לַהְתִמ
ֹּיַו םָ֑דָאָֽה־לֶא םיִ֖ה1ֱא ֹּיַו )י( :הָּכֶּֽיַא ֹו֖ל רֶמא֥  יִכֹ֖נָא םֹ֥ריֵע־יִּֽכ אָ֛ריִאָו ן ָּ֑גַּב יִּתְעַ֖מָׁש ֥|ְלֹק־תֶא רֶמא֕
ֹּיַו )אי( :אֵֽבָחֵאָו  :ָּתְלָֽכָא ּוּנֶּ֖מִמ־לָכֲא יִּ֥תְלִבְל fיִ֛תיִּוִצ רֶׁ֧שֲא ץֵ֗עָה־ןִמֲה הָּתָ֑א םֹ֖ריֵע יִּ֥כ ֔|ְל דיִּ֣גִה יִ֚מ רֶמא֕
ֹּיַו )בכ(   ֙חַקָלְו ֹו֗דָי חַ֣לְׁשִי־ןֶּפ ׀הָּ֣תַעְו עָ֑רָו בֹו֣ט תַעַ֖דָל ּוּנֶּ֔מִמ דַ֣חַאְּכ ֙הָיָה ֙םָדָאָֽה ןֵ֤ה םיִ֗ה1ֱא '֣ה ׀רֶמא֣
 חַּ֖קֻל רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא ֙דֹבֲעַֽל ןֶדֵ֑ע־ןַּגִמ םיִ֖ה1ֱא '֥ה ּוהֵ֛חְּלַׁשְי ַֽו )גכ( :םָֽלֹעְל יַ֥חָו לַ֖כָאְו םיִּ֔יַחַֽה ץֵ֣עֵמ םַּ֚ג

 תֶכֶּ֔פַהְתִּמַה ֙בֶרֶ֙חַה טַהַ֤ל תֵ֨אְו םיִ֗בֻרְּכַה־תֶא ןֶדֵ֜ע־ןַגְל םֶדֶּ֨קִמ ֩ןֵּכְׁשַּיַו םָ֑דָאָֽה־תֶא ׁשֶר ָ֖גְיַו )דכ( :םָּֽׁשִמ
 :םיִּֽיַחַֽה ץֵ֥ע Pֶרֶּ֖ד־תֶא רֹ֕מְׁשִל

 'ה:א"כ השרפ ,הבר תישארב .4
 |ְּיַּד אָביִקֲע יִּבַר ּהיֵל רַמָא ,תֵרָּׁשַה יֵכֲאְלַּמִמ דָחֶאְּכ ,ּוּנֶּמִמ דַחַאְּכ הָיָה םָדָאָה ןֵה סּוּפַּפ יִּבַר ׁשַרָּד
 יֵנְׁש ויָנָפְל םֹוקָּמַה ֹול ןַתָּנֶׁש ֹול רַמָא ,ּוּנֶּמִמ דַחַאְּכ הָיָה םָדָאָה ןֵה םֵּיַקְמ הָּתַא הָמ ֹול רַמָא ,סּוּפַּפ
 לֶׁש ֹודיִחיִּכ רַמָא ןֹומיִס רַּב הָדּוהְי יִּבַר .תֶרֶחַא Pֶרֶּד ֹול רַרֵבּו ,תֶוָּמַה Pֶרֶדְו םיִּיַחַה Pֶרֶּד ,םיִכָרְד
 רַמֱאֶּנֶׁש ,לֵאיִרְבַגְּכ יֵרְמָא ןָנָּבַר .דָחֶא 'ה ּוניֵה1ֱא 'ה לֵאָרְׂשִי עַמְׁש :)ד ,ו םירבד( רַמֱאֶּנֶׁש ,םָלֹוע
 רַמָא ׁשיִקָל ׁשיֵר .ּהיֵבּו ּהיֵניִמ ּהיֵׁשּובְלִּד אָצְמַק ןיֵדָהְּכ ,םיִּדַּב ׁשּובָל דָחֶא ׁשיִא הֵּנִהְו :)ה ,י לאינד(

 יֵנְפִּלִמ הָׁשיִׁשְרַּת ַחֹרְבִל הָנֹוי םָקָּיַו :)ג ,א הנוי( רַמֱאֶּנֶׁש ,םֹוקָמ לֶׁש ֹותּוחיִלְׁשִמ ַחֵרֹוּב הֶּז הַמ ,הָנֹויְּכ
 יִּבַר .ֹוּמִע ֹודֹובְּכ ןָל ֹאל הֶז ףַא ,ֹודֹובְכִּב ןָל ֹאל הֶּז הַמ .םֹוקָּמַה יּוּוִצ םיֵּיַקְּלִמ ַחֵרֹוּב הֶז ףַא ,'ה
 םֹעְטִל יּואָר הָיָה ֹאל הֶז ףַא ,תֶוָמ םַעַט םַעָט ֹאל הֶּז הַמ ,ּוהָּיִלֵאְּכ רַמָא אָניִנֲח יִּבַר םֵׁשְּב הָיְכֶרֶּב
 ןָויֵכְו ,דָחֶאְּכ הָיָה םָדָא הָיָהֶׁש ןַמְז לָּכ רַמָאְּד ,ןיִנָח יִּבַר םֵׁשְּב הָיְכֶרֶּב יִּבַרְּד ּהיֵּתְעַד איִה ,תֶוָמ םַעַט
 .עָרָו בֹוט תַעַדָל ,ֹותָעְלַצ ּוּנֶּמִמ הָלְטִּנֶׁש

  בכ קוספ ג קרפ תישארב ארזע ןבא .5
 םלועל שי .)ה ג 'ארב( םיהלאכ םתייהו שחנה ירבדכ … .םיכאלמל םשה ירבד - םדאה ןה
 :)בכ ,א א"ש( םלוע דע םש בשיו ,)ו ,אכ 'ומש( םלועל ודבעו .ץוצק ןמז
 ב"כ:ב"כ:'ג תישארב שוריפ ןואג הידעס 'ר
 וחקפנו :ונייהד ,ובלמ ואיצוה אלש ןושארה רבדהמ ץוח ומייקתנ אל שחנה ירבד לכש וניארו
 םירבדה ינש לבא ."ערו בוט תעדה ץעמו" :רמאשכ הזב םיהולא ותוא םדיק רבכ יכ ,םכיניע
 םהמ ךפיהה ,ובלמ םתוא איצוה שחנהש ,"םיהולאכ םתייהו" ,"ןותומת תומ אל" :םירחאה
 אלא ההובג הגרדמל םמורתה אלש יד אלו .םייחה ץעמ ענמינו ,התימ בייחתנ :םדאל עיגה
 ןילי לב רקיב םדא :דובכה ונממ ענמנש ימב ,בותכה רמאש ומכו ,תומהבה תגרדמל דרוהש
 .ומדנ תומהבכ לשמנ

  ט קוספ ב קרפ תישארב לע ק"דר .6
 רמשנ היהי רבדהו ,אתניג תועיצמב ומוגרתכ ךותב ערו בוט תעדה ץעו ןגה ךותב םייחה ץעו
 בהאנהו ביבחה רבדהו ,ול המוחכ ויהי ויביבס םהש םירבדהש ינפמ םוקמה עצמאב רתוי
 םייחה ץע שוריפו .תרמשמו המוח ול ויהיש ידכ םירחאה םירבדה ךותב ונמישי םדאל
 היחיו ונממ לכואה םדאה עבט קזחל ועבטב היהש ץע אוהו ,ןגה ךותב םייחה ץע םג חימצהש
 .דע ידע היחי ונממ לכואה לכש רתסנה אוהש לשמה יפלו ,דואמ בר ןמז

  זי קוספ ב קרפ תישארב לע ק"דר .7
 קזחלו רואיב תפסותל ץעמו רמאש רחא ,ונממ רמא ,ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו

 היהש םייחה ץעמ והענמ אל הנהו .ירפה אוהו ונממ אצויש הממ ונממ שוריפ וא ,הרהזאה
 .רתסנב הז ראבתי דועו ,לכאת לכא ןגה ץע לכמ ללכב אוה יכ ולכאל והוצ לבא ןגה ךותב ןכ םג

 )ה ,טי ר"ב( ל"זר ושרדו ,ךל יואר היהש הממ בורק רתוי התימ ךילע תרזגנ היהת ,תומת תומ
 וערזל חינהו םיעבש תוחפ םינש ףלא יח םדאו םינש ףלא אוהו ה"בקה לש ומוי םויב שריפ יכ
 יכ שרפל שיו .)י ,צ םילהת( הנש םיעבש םהב וניתונש ימי רמאנש וירחא םיאבה תורודל
 ערהו בוטה תעידיו .םייחה אוה בוטהו ,תומה אוה ערה יכ והוללקש הללקה איה התימה
 אוה בוטו ,לגשמה תואת םדאב דילוה אוהה ץעה ירפ יכ ,לגשמה תעידי םישרפמה ושריפ
 התיה אלש אלא ערל בוט ןיב ןיחבהל היה תעד אלמ ןושארה םדאו ,רוסאה אוה ערו רתומה
 .םה םימורע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו רמא ולכאש רחא יכ היארהו ,לגשמה תואת וב
 תמא ,תאז העידי םהל ןיא םיכאלמהו ,םיכאלמה ושריפש )ה ,ג ןלהל( םיהלאכ םתייהו םעטו
 וז העידי איה םייחה ראשבו םדא ינבב יכ העידי םהל שי לבא םמצעל וז העידי םהל ןיא יכ
 עמשש אלא ,איה המ ערו בוט תעידי ןיבמ היה אל שחנה יכ רמאנ וא ,םתומכ דילוהל עבטב
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 ץעה ינפמ אלא ערו בוט תעד ול הרמא איהש קוספב רכזנ אלש פ"עאו ,השאהמ ןושלה הז
 שחנהו שחנל השאה תרמוא התיהש םירחא םירבד םומדק אלש רשפא יא ,ןגה ךותב רשא
 רמא יכ ףא רמאש דועו ,השאהמ עמשש אלא רבד לאה םהל רסאש שחנה עדי ךיא יכ .השאל
 :םירבד תלחת ףא תלמ ןיאו םיהלא

  בכ קוספ ג קרפ תישארב ק"דר .8
 ונימלצב רמאש ומכ םיכאלמה םע ךרבתי ומצע ףתיש - ונממ דחאכ 'וגו םיהלא 'ה רמאיו
 ר"בבו .תעדה ץעמו קוספב םיכאלמכ ערו בוט תעידי ונשריפ רבכ ,ערו בוט תעדל .וניתומדכ
 :הריחבה ול ןתנ לאה יכ - ערו בוט תעדל… ונממ דחאכ סופפ 'ר שרד )א"כ(
 ומכ ,ונממ לוכאל והוצ לבא ,םייחה ץעמ והענמ אל הליחתמ הנהו - ודי חלשי ןפ התעו

 םינש היחיש דע ותויח ךיראי םייחה ץעמ לכאיש ןמז לכו ,ןגה יצע לכ ללכב אוה יכ ,ונשרפש
 ושנוע היה ונממ והענמ רשא ץעהמ לכאו לאה תוצמ לע ורבעב לבא ,היחש הממ רתוי תוכורא
 םג לכאיו חקלו ודי חלשי ןפ ןגב ראשיש הצר אל ךכיפל ,הלחתמ ול רזגנה ןמז םרט התימה
 םדאה עבט קזחל אוהה ץעה ירפ עבט ןכ יכ ,בר ןמז היחיו תעדה ץעמ לכאש ומכ םייחה ץעמ
 הז רובעב ןגה ןמ ושרגל יוארו וימי רוצקל ושנע לבקי הוצמה לע רבעש ןויכו ,וייח ךיראהלו
 הוצאו ןגב ונֶחְנַא םא יכ ,תעדה ץעמ לכאש ומכ ץעמ םג שריפו ,םייחה ץעמ לכאי אלש ידכ
 ןמז ,םלועל שריפו ,תעדה ץע תליכאב רבעש ומכ יתוצמ לע רובעי םייחה ץעמ לכאי אלש וילע
 :דוע שרפתי רתסנבו )'ו א"כ תומש( םלועל ודבעו ומכ ,ךורא

 ב"כ:ב"כ:'ג תישארב רוש רוכב ףסוי 'ר .9
 ישבול לכ ךרד ןכו ,ויתרשמ םע ףתישש ה"בקה לש ותונתונע ךרד – ונממ דחאכ היה םדאה ןה
 םג הנה ,םיקלח 'ג דגנכ רתנקל יוג אב םאו .םירבח םהידימלתו םהיתרשמ םיארוקש ,הונע
 }םיהלא{ רמאיו יבג )ו"כ:'א תישארב רוש רוכב י"ר( יתבתכש תוישקה םהל תושקהל ןאכ שי
 אלא ,לודג ומצע תושעלו וריבח לע תאצל דחאל היה אל ,ןיושו דחא :םהש ןויכד ,םדא השענ

 .ורמאיו :רמול ול היה
 אוהש ,)'ח:א"כ רבדמב( יחו ותוא הארו ךושנה לכ היהו :ומכ ,האופרה ץע – םייחה ץעמ םג
 םאו ,קזחתי וחכ שת םאו ,אפרתי ונממ לכאי םא הלוח אוהש ימ לכ ,ץע ותוא יכ … ,אפרתנו
 ונממ לכאי ,וחכ שיתיו ןיקזישכ ,ןדע ןגב םדא היהי םא ךכיפלו .וימולע ימיל בושי ןקז
 קזחו אירבל לבא .םלועל ןכו ,לכאיו רוזחי ,ןיקזיו רוזחישכו ,וימולע ימיל רוזחיו ,קזחתיו

 םאד ,תאז ןיא .םלועל היחי ונממ לכאיש ימש םדא ינב םירובסש ומכ אלו ,םולכ ליעומ וניא
 .םולכ ליעומ היה אל לבא ,םדוק וא תעדה ץעמ לכאש רחאל לכוא םדא היה ןכ

 ב"כ:'ג תישארב תולימה רואיב ג"בלר .10
 .הילא הב ועיגי רשא ךרדה תלוזב תאזה הגשהה חקיש רמול הצור – םייחה ץעמ םג חקלו 
 יוארה רדסה לע הגשהה חקישב היהי הזו — ונממ לכא םאש רמול הצור – םלֹעל יחו לכאו

 ןפואה הזב םשוה םדאה םאה :ןכ ןינעה רואיב היהי הנהו .םייחצנה םייחה הנממ ול עיגי —
 תילכתל — םינוילעה תגשהל סחיתמ ןפואב תולכשומה גישיש הב רשפא רשא — האירבהמ
 סנכיל סורהי אמש ,ונתנווכ איטחהו הָרָּמש ןויכ התעו ?ערהו בוטה תגשהב הב שמתשיש
 ול עיגי יוארה רדסה לע איהה הגשהה חקי םא רשא ,תויוארה תועצהה תלוזב תולכשומב
 .ןדע ןגמ וחלש הזלו .םייחצנה םייחה הנממ

 ב"כ:ב"כ:'ג תישארב ךוראה שוריפה רוט .11
 ןמז לכ יכ ונממ חקיש ששוח היה אל ןכל םדוקו – םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי ןפ התעו

 :ול ךירצ היה אלש םגו הוטצנש המ אלא השוע היה אל תעדה ץעמ לכאי אלש
 ב"כ:'ג תישארב ד"יר .12

 אלהו םייחה ץעמ לכא אל התע דע יכו המיתו – םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי ןפ התעו
 האופרהו תעדה ץעל האופר אהי םייחה ץע רמול שי .לכאת לוכא ןגה ץע לכמ ותוא השרה
 אפריו ירצ והקשה 'ומה םס התשש ימל לשמ הלחי אל יכ וילע ןגהל אל והאפרל הלוחל תלעומ
 .תומי תומה םס והקשה ךכ רחאו ירצ הליחת והקשה לבא

 ב"כ:ב"כ:'ג תישארב ן"במר .13
 םייחה ץעמ לכאי םאו ,םדאה תתימב ותריזג םייקתתש ה"בקה הצר – ודי חלשי ןפ התעו

 רזגנה תעב ומוי אבי אלש וא ,ללכ תומי אלש וא ,הרזגה לטבת םלוע ייח וילכואל תתל ארבנש
 היה אל הליחתמ יכ ,ונממ הזה ץעה רמש הריחב ול התיהש התע הנהו .ויתודלות לעו וילע
 .ךירצ היה אל יכ ונממ לכא אלו הווציש המ אלא השוע
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 ב"כ:ב"כ:'ג תישארב ונרופס .14
 ,ןינעה הזב יחצנ היהי םאו ,ונמלצב ותויה םע ערו בוט עדוי אוה – ערו בוט תעדל ונממ דחאכ
 אלו ,בוט השעמ לכו תילכש הגשה לכ ווג ירחא ךילשיו ,ברעה רחא םימיה לכ ףודרי הנה
 .ותומדו ומלצב ךרבתי לאה תאמ ןווכמה ינחורה רושיאה גישי

 ב"כ:ב"כ:'ג תישארב שריה ר"שר .15
 ךכבו ,'ה ןוצר יפ לע ערל בוט ןיב ןיחבהל .א :םדאה ינפב ונתינ ,תויורשפא יתש ,םיכרד יתש
 .תוומה ךרדב רחבי ךכבו ,ערה והמו בוטה והמ ומצעב טילחהל .ב .םייחה ךרדב רוחבל
 .ער והמו בוט והמ ומצעב תעדל ;תוומה ךרדב רחב םדאהו
 וכותב םשוהו ,ןדע ןגל ץוחמ םדאה ארבנ ותליחתמ .ץוח יפלכ ולרוג תא םג העירכה וז הריחב
 תוכזלו רוזחל םדאה תורשפאב ןיא םלוא .םיכרדה יתש תא וינפל תתל ידכ ,ןויסנה ךרוצל קר
 םדאה לכוי ]זט קוספ ליעל שוריפ ןייע[ רותיוהו ןובציעה ךרדב קר .ןגה תולובג ךותב – ןדע ןגב
 וייח ,ביואכ ול השענ עבטהו ורובעב המדאה הרראתנ ,ךכ םושמ .הנושארה ותלעמל בושל
 הבירמ םה הלאכ םיאנתב חצנ ייח .ולמע ייחמ ותוא לאגי תוומהו ,העיגיו קבאמ ייח ויהי
 שרופמ רוסיא םג .םייחה ץע תברקמ םדאה תא ודסחב 'ה קיחרה ,ךכיפלו ;םייחצנ קבאמו
 חלש" .רוסיאה רדג תא ץורפל לולע םדאה – "ודי חלשי ןפ" ןכש ,הנגה לכ ול ןתונ היה אל
 .ןידכ אלש החיקל ללכ ךרדב ןייצמ "די

  א קרפ תישארב והילא תרדא .16
 .תומשב ובקנ תואצמנה יאנת השלשו …ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב )א(

 םיארבנה חכב ןיא רשא .םצעה שודיח לע תורוהל חנוה האירב תלמ .הישע .הריצי .האירב
 לע לפונ הריצי .תויכתמ ינימ לכו חמוצה וא םמודה ומכ .ושדחל םינובנו םימכח םלוכ וליפא
 .קובד וניאש אוהו .ותישע ןוקית לע ןכתי הישע .קובדה הרקמה אוהו .תומכב רבדה תרוצ
 תא םיהלא 'ה רצייו .ומלצב םדאה תא םיהלא ארביו .הלא שלש רמאנ םדאה תאירב לצאו

 .םיהלא םלצ ותמשנ תמועל האירב .ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו .המדאה ןמ רפע םדאה
 ומכ .ויתואירב תרימשב וילא לפטנה ונוקית ןפוא לע הישעו .וירבא ראותו רויצ לע הריצי
 ןואגה אבא ירומ לש בהזה ןושל הזו ... .םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא 'ה שעיו
 ארוב המדאה ירפ ארוב ןינהנה תכרב לכ ומכ שימ שי וליפאו רבדה םצע אוה ארב .ה"הללצז
 ותוכיאו ותומכו םדאב םירבאה ומכ אוהה רבדה רויצ אוה הריצי .אצויכ הברהו ץעה ירפ
 'וכ שעיו ומכ ופוגל ץוחש םירבדב ףאו ותומילשב רבדה ןוקית איה הישעו .ותדמו ולדגב
 ןיטוקלב ל"זו… :רחבנה ל"כע .אצויכו דובכה לכ תא השע 'וכ ליחה תא יל השע 'וכ תונתכ
 ותומצע .םירבד 'ב וב שי השעמ לכ יכ תישארב השעמ לכב כ"כ .םיקלא .'א ג"כק ףד ג"ח
 םשה ןיאו םלוכ תא היחמש ה"ב ה"יוה םשב אוה ותויחו םיקלא םשב השענ ותומצע .ותויחו

 .ל"נכ אלמ ל"ר אלמ םלוע לע אלמ םש ריכזה ש"זו .תוירבה לכ וללכנש רחא דחאב אלא ןכוש
 ל"כע םיהלא 'ה רמאנ עדי םדאהו דע תושדח תולועפ השע ןיידעו אלמ םלועהש תודלותבו

  .בהזה
 ב"כ:'ג תישארב ןמפוה יבצ דוד 'ר .17

 אטחה תא ךכ ידי לע השעיו תילילשה היטנה תא וברקב חיצני אל ,אוטחל יושעה םדאהש ידכ
 םדאה ליבשב התע אוה תומה .םייחה ץעמ לוכאל ונממ עונמל ךירצ היה ,לוטיבל ןתינ יתלבל
 םג היה אסיג ךדיאמו .חצנה ייחל ואיבמו אטחה ןמ ותוא אוה לאוג ןכש ,אפרמ־םס ןיעמ
 .תעדה ץעמ הליכאמ האצותכ תומה לע ,שארמ העידוה רשא 'תי ותרהזא תא םייקל ךירצ
 היה הליחתכל :רמוא )"םיתעל הניב" רפסה רבחמ ,וגיפ הירזע וניבר( שורדה ילעבמ דחא
 ,והשלכ ירפ תליכא ידי לע ,ינוציח רבד תרזעב אל ערהו בוטה תרכה תא גישהל םדאה ךירצ
 ,ךאלמל המודב ,ותוכזב אלש הילא עיגהש ןויכמ .ומצע תוכזב וז הגרדל עיגהל וילע היה לבא
 .םיכאלמה ךרדכ אלש ,ולש ותוכזב עיגהל וילע ,חצנה ייחל ,תרחאה הגרדל תוחפלש ירה
 .םעבט םצעמ םיחטבומ חצנה ייח םהלש
 הליכאה ידי לע .ויכאלמ לעו ומצע לע ןאכ רבדמ ה"בקהש ,ןיבהל שי וטושפ יפל – ונממ דחאכ
 רמאנ אל יכ ףא ,םיאליעה םיינחורה םירוציה תונוכתמ תחא ומצעל םדאה שכר תעדה ץעמ
 דחא ץוצינ קר ףטח אוה .ומצע ה"בקל וליפא וא ךאלמל ירמגל המוד היהנ ךכ ידי לעש ,הזב
 היהנ הז ןינעל קר רמולכ ,"ערו בוט תעדל ונממ דחאכ" רמאנ קר ןכאו ,תיהלאה הרכהה לש
 דחאכ היה םדאה ןה ,סופפ 'ר שרד" .הז שוריפל םיררוע ויה דימתמו זאמ םלוא. ונל המוד
 .)'ה:א"כ השרפ ,הבר תישארב( "סופפ ךייד ,אביקע יבר ול רמא .תרשה יכאלממ דחאכ ,ונממ


