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  ג״פשתה ָ֛כְל־ְכֶל תשרפ
 

 ari.kahn@biu.ac.il                     ןהאק דוד ירא ברה
 

  חי - ה קוספ גי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב .1
 ֤הָיָה־יִּֽכ וָּ֑דְחַי תֶבֶׁ֣שָל ץֶרָ֖אָה םָ֛תֹא אָׂ֥שָנ־ֹאלְו )ו( :םיִֽלָהֹאְו רָ֖קָבּו־ןֹאצ ֥הָיָה םָ֑רְבַא־תֶא 4ֵ֖לֹהַה טֹו֔לְל־םַגְו )ה(
ֹלְו בָ֔ר ֙םָׁשּוכְר  ֙יִנֲעַנְּכַֽהְו טֹו֑ל־הֵנְקִמ יֵ֣עֹר ןיֵ֖בּו םָ֔רְבַא־הֵֽנְקִמ יֵ֣עֹר ןיֵּ֚ב ביִ֗ר־יִהְי ַֽו )ז( :וָּֽדְחַי תֶבֶׁ֥שָל ּו֖לְכָֽי א֥
ֹּיַו )ח( :ץֶרָֽאָּב בֵׁ֥שֹי זָ֖א יִּ֔זִרְּפַהְו ־יִּֽכ [יֶ֑עֹר ןיֵ֣בּו יַ֖עֹר ןיֵ֥בּו [ֶ֔ניֵבּו יִ֣ניֵּב ֙הָביִרְמ יִ֤הְת אָ֨נ־לַא טֹו֗ל־לֶא םָ֜רְבַא רֶמא֨
ֹלֲה )ט( :ּונְחָֽנֲא םיִ֖חַא םיִׁ֥שָנֲא ֹמְּׂשַה־םִא יָ֑לָעֵמ אָ֖נ דֶרָּ֥פִה [יֶ֔נָפְל ֙ץֶרָ֙אָה־לָכ א֤  ןיִ֖מָּיַה־םִאְו הָנִ֔מיֵאְו לא֣
 ֙םֹדְס־תֶא '֗ה תֵ֣חַׁש ׀יֵ֣נְפִל הֶ֑קְׁשַמ ּהָּ֖לֻכ יִּ֥כ ןֵּ֔דְרַּיַה רַּ֣כִּכ־לָּכ־תֶא ֙אְרַּיַו ויָ֗ניֵע־תֶא טֹו֣ל־אָּׂשִּיַו )י( :הָליִֽאְמְׂשַאְו
 םֶדֶּ֑קִמ טֹו֖ל עַּ֥סִּיַו ןֵּ֔דְרַּיַה רַּ֣כִּכ־לָּכ תֵ֚א טֹו֗ל ֹו֣ל־רַחְבִּיַו )אי( :רַעֹֽצ הָ֖כֲאֹּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּכ '֙ה־ןַגְּכ הָ֔רֹמֲע־תֶאְו
 יֵׁ֣שְנַאְו )גי( :םֹֽדְס־דַע לַ֖הֱאֶּיַו רָּ֔כִּכַה יֵ֣רָעְּב ֙בַׁשָי טֹו֗לְו ןַעָ֑נְּכ־ץֶרֶֽאְּב בַׁ֣שָי םָ֖רְבַא )בי( :ויִֽחָא לַ֥עֵמ ׁשיִ֖א ּו֔דְרָּ֣פִּיַו
־ןִמ הֵ֔אְרּו ֙[יֶ֙ניֵע אָ֤נ אָׂ֣ש ֹוּ֔מִעֵֽמ טֹו֣ל־דֶרָּֽפִה ֙יֵרֲחַא םָ֗רְבַא־לֶא רַ֣מָא '֞הַֽו )די( :דֹֽאְמ '֖הַל םיִ֑אָּטַחְו םיִ֖עָר םֹ֔דְס
 הָּנֶ֑נְּתֶא ֣_ְל הֶ֖אֹר הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֛אָה־לָּכ־תֶא יִּ֧כ )וט( :הָּמָֽיָו הָמְדֵ֥קָו הָּבְג ֶ֖נָו הָנֹ֥פָצ םָׁ֑ש הָּ֣תַא־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַה
־םַּֽג ץֶרָ֔אָה רַ֣פֲע־תֶא ֙תֹונְמִל ׁשיִ֗א לַ֣כּוי־םִא ׀רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֑אָה רַ֣פֲעַּכ ֖_ֲעְרַז־תֶֽא יִּ֥תְמַׂשְו )זט( :םָֽלֹוע־דַע ֖_ֲעְרַזְלּֽו
ֹבָּיַו םָ֗רְבַא לַ֣הֱאֶּיַו )חי( :הָּנֶֽנְּתֶא ֖[ְל יִּ֥כ ּהָּ֑בְחָרְלּו ּהָּ֖כְרָאְל ץֶרָ֔אָּב 4ֵּ֣לַהְתִה םּו֚ק )זי( :הֶֽנָּמִי ֖_ֲעְרַז  יֵ֥נoֵאְּב בֶׁשֵּ֛יַו א֛
 פ :'ֽהַֽל ַחֵּ֖בְזִמ םָׁ֥ש־ןֶבִּֽיַו ןֹו֑רְבֶחְּב רֶׁ֣שֲא אֵ֖רְמַמ

  די קוספ גי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב י"שר .2
 :ּוּנֵֶּמִמ ׁשֵרֹוּפ רּוּבִּדַה הָיָה ֹוּמִע עָׁשָרָהֶׁש ןַמְז לָּכ - טֹו֣ל־דֶרָּֽפִה ֙יֵרֲחַא

  ה - א קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב .3
ֹּיַו )א(  יֹו֣גְל ֙[ְׂשֶעֶֽאְו )ב( :ָּךֶֽאְרַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא [יִ֑בָא תיֵּ֣בִמּו ֖[ְּתְדַלֹוּֽמִמּו ֥[ְצְרַאֵמ ֛[ְל־4ֶל םָ֔רְבַא־לֶא '֙ה רֶמא֤
 תֹ֥חְּפְׁשִמ לֹּ֖כ ֔[ְב ּו֣כְרְבִנְו רֹ֑אָא ֖[ְלֶּלַקְמּו [יֶ֔כְרָ֣בְמ ֙הָכֲרָֽבֲאַו )ג( :הָֽכָרְּב הֵ֖יְהֶו [ֶ֑מְׁש הָ֖לְּדַגֲאַו ֔[ְכֶרָ֣בֲאַו לֹו֔דָּג
 ֹו֖תאֵצְּב הָ֔נָׁש םיִ֣עְבִׁשְו ֙םיִנָׁש ׁשֵ֤מָח־ןֶּב םָ֗רְבַאְו טֹו֑ל ֹוּ֖תִא fֶלֵּ֥יַו '֔ה ֙ויָלֵא רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּכ םָ֗רְבַא fֶלֵּ֣יַו )ד( :הָֽמָדֲאָה
 ׁשֶפֶּ֖נַה־תֶאְו ּוׁשָ֔כָר רֶׁ֣שֲא ֙םָׁשּוכְר־לָּכ־תֶאְו ויִ֗חָא־ןֶּב טֹו֣ל־תֶאְו ֹוּ֜תְׁשִא יַ֨רָׂש־תֶא ֩םָרְבַא חַּ֣קִּיַו )ה( :ןָֽרָחֵמ
 :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ּואֹ֖בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל ּו֗אְצֵּיַו ןָ֑רָחְב ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא

  בל - וכ קוספ אי קרפ )חנ תשרפ( תישארב .4
־תֶא דיִ֣לֹוה חַרֶּ֚ת חַרֶּ֔ת תֹ֣דְלֹוּת ֙הֶּלֵ֙אְו )זכ( :ןָֽרָה־תֶאְו רֹו֖חָנ־תֶא םָ֔רְבַא־תֶא ֙דֶלֹוּ֙יַו הָ֑נָׁש םיִ֣עְבִׁש חַרֶ֖ת־יִחְי ַֽו )וכ(
 רּו֥אְּב ֹוּ֖תְדַלֹומ ץֶרֶ֥אְּב ויִ֑בָא חַרֶּ֣ת יֵ֖נְּפ־לַע ןָ֔רָה תָמָּ֣יַו )חכ( :טֹוֽל־תֶא דיִ֥לֹוה ןָ֖רָהְו ןָ֑רָה־תֶאְו רֹו֖חָנ־תֶא םָ֔רְבַא
־יִֽבֲא ןָ֥רָה־תַּב הָּ֔כְלִמ ֙רֹוחָנ־תֶׁשֵֽא םֵׁ֤שְו יָ֔רָׂש ֙םָרְבַא־תֶׁשֵֽא םֵׁ֤ש םיִׁ֑שָנ םֶ֖הָל רֹו֛חָנְו םָ֧רְבַא חַּ֨קִּיַו )טכ( :םיִּֽדְׂשַּכ
 ֙ןָרָה־ןֶּב טֹו֤ל־תֶאְו ֹו֗נְּב םָ֣רְבַא־תֶא חַרֶּ֜ת חַּ֨קִּיַו )אל( :דָֽלָו ּהָ֖ל ןיֵ֥א הָ֑רָקֲע יַ֖רָׂש יִ֥הְּתַו )ל( :הָּֽכְסִי יִ֥בֲאַֽו הָּ֖כְלִמ
 ןָ֖רָח־דַע ּואֹ֥בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל םיִּ֗דְׂשַּכ רּו֣אֵמ םָּ֜תִא ּו֨אְצֵּיַו ֹו֑נְּב םָ֣רְבַא תֶׁשֵ֖א ֹו֔תָּלַּכ יַ֣רָׂש ֙תֵאְו ֹו֔נְּב־ןֶּב
 ס :ןָֽרָחְּב חַרֶּ֖ת תָ֥מָּיַו הָ֑נָׁש םִיַ֣תאָמּו םיִ֖נָׁש ׁשֵ֥מָח חַרֶ֔ת־יֵמְי ּו֣יְהִּיַו )בל( :םָֽׁש ּובְׁשֵּ֥יַו

  א קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב םייחה רוא .5
 ויבא תיבו ותדלומ ומע ךילויש םידשכ רואמ ותאיצי רדסכ היהי אל ךא וצראמ ול ךליש רמול הצרי דוע
 'ה ירבדב הז ןיבה אל םהרבא ךא .ויבא תיבמ וליפאו ותדלוממ םג דרפיו וצרא בוזעי ודבל אוה אלא
 םגהו .וב קבד טֹו֑ל ֹוּ֖תִא fֶלֵּ֥יַו )'ד 'קל( ורמואכ וב קבד טולש אלא ןכ ןיבהש רשפא וא .טול ומע חקלו

 אלש האצמה אצמיש דע ,ופחד אלש שוריפ 'וגו טול תאו 'וגו םרבא חקיו )'ה 'קל( ךכ רחא רמאש
 ןימיה םא 'וגו דרפה )ט ,גי 'קל( וילא רמא ףכית םיעורה וברש הנטק הביס אצמשכ יכ אצמת הזלו .והמילכי
 בשוח היהש דצל אלא ,הקחרה ךכ לכב הלאה םירבדכ וילא רמאיש רז טעמכ אוה רבדהו ,'וגו

 ןכ םג הז שוריפ קזחל יתיארו .םידי 'בב ופחד הביס ואצומב ףכת הזל 'ה רבדכ ודירפהל תובשחמ
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 יכ חיכוי הז רמאמ ךיניע אנ אש ומעמ טול דרפה ירחא םרבא לא רמא 'הו )די ,גי ןמקל( בותכה רמאש הממ
 אלו ,ךארא רשא ,וילא רבד תלחתב ול רמאש ץראה תא ותוארהל ,טול דרפי יתמ 'ה היה הפצמו בשוי
 :ךארא זא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל ןושאר רמאמ אוהו ,טול דרפנש התע דע והארה

  ד קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב םייחה רוא .6
 'וגו םרבא חקיו )'ה קוספ( הכילהה תעדוה רדסב ךומסב רמוא ירהש רתוימ בותכה לכ .'וגו םרבא ךליו
 תחא העש וליפא בכעתנ אלש םהרבא לש ותביח עידוהל אוה בותכה תנווכ ןכא :'וגו תכלל ואציו
 רועשו .ותדלומו ויבא תא בזעו הביס םושל בכעתנ אלו םרבא ךליו ףכת ךל ךל 'ה ירבד רמגב אלא
 םהרבאב ותוקיבד דצל טול יכ בותכה עידוהו .וילא 'ה רבדל ךומס היהש ןמזה תעדוה רשאכ ף"כ תבית
 םגה יכ וז העדוהב ותנווכו .ומע ךלהו ךלוה והאר אלא 'ה רמאמ םויק דצל אל שוריפ ותא ךלה
 טרפ ךרעב ליעוה אל ןכ יפ לע ףא ויבא תיבמו ותדלוממ ומע ורבחתי לבל תכלל זופחל םהרבא םכחתנש
 …:טול ותא ךלהו הז

  ה קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב לע ךישלא .7
 רמאת אמשו .השע ןכ םהמ בזעי ול הוצ ךרבתי אוהש רחא םרבא יכ .ומצעמ רמולכ טול ותא ךליו
 םרבאו רמא ןכ לע ,םרבא רחא ךלהו ולצא םיכומס םלכ ואבש חרת אוה בא תיב שאר תא טול בזע ךיא
 האר ,הנש םיעבשו שמח ןב לודג אוה םג םרבא תויהל יכ רמול 'וכ הנש םיעבשו םינש שמח ןב
 :'וכ םרבאו והזו ,ומע לפטנו ךומס תויהל

  ה קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב ק"דר .8
 :םרבא םע ול ךלהו ונקז חינהו וילא עמשנ היה יכ - ויחא ןב טול תאו )ה(
 םידבעה - ןרחב ושע רשא שפנה תאו :םילטלטמה ראשו ףסכ ללוכ שוכרהו ,טולו אוה - ושכר רשא
 םישנאה םתוא לע סולקנוא תעדו )'ח םירבד( "הזה ליחה תא יל השע" ומכ ושע היהיו ,ןרחב ונקש תוחפשהו

 םג אוהו ,ומע רבחתנ ךכיפל ותנומאמ היה טול יכ ,וניבא םהרבא תנומא איה הבוט הנומאל וריזחהש
 ךכיפל םילולגה אלו ודבל ותוא ודבעיו 'הב ונימאיש םימעט םהל הארמו םישנאל ארוק היה ןכ
 תא רייגמ אוה ,ירשו םהרבא לע ושע רשא ושרד )ט"ל ר"ב( ל"זרו .השע רשא אלו ושע רשא רמא
 .םדמלו םלדגש )'ו ב"י 'א לאומש( "ןרהא תאו השמ תא השע רשא" ומכ ,ושע רשא ,םישנה איהו םישנאה
 :ושע ןכו םהרבא םע ןענכ הצרא תכלל ןוכנ םבל היה םלכ 'וגו תכלל ואציו

  ד קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב המכח ךשמ .9
 ץֶרֶאְּב ּויָהֶׁשְכּו ."ֹוּתִא" בּותָּכ 4ָכְלּו ,ַעֵרָו רֵבָח טֹול ֹול הָיָה לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל ֹותָאיִּב םֶדֹק  - טֹו֑ל ֹוּ֖תִא fֶלֵּ֥יַו )ד(
 םָרְבַא לַעַּיַו" בּותָּכ 4ָכְלּו ,ּוּנֶּמִמ הֵּבְרַה קֹוחָר טֹול הָיָה יִּכ דַע הָרֵתְי הָּׁשֻדְקִּב ׁשֵּדַקְתִנ ,םִיַמֲעַּפ 'ה הָאָרְו לֵאָרְׂשִי
 טֹולְל םַגְו" רַמֱאֶנ 4ָכְלּו .ַעֵרָו רֵבָחְּכ ֹוּתִא 4ַלָה ֹותָניִחְּב דַּצִמ טֹול קַרד ,)א ,גי ןָּלַהְל( "ֹוּמִע טֹולְו 'ּוכְו םִיַרְצִּמִמ
 .ןֵבָהְו ,ֹותָלֲעַמּו ֹותָגָּׂשַה לֶדֹּג ןיִבֵה ֹאל אּוה יִּכ ,)'ה קּוסָּפ םָׁש( "םָרְבַא תֶא 4ֵלֹהַה

  ה קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב יולה תיב .10
 טולל תינש בותכה ריכזהד אה .ויחא ןב טול תאו ותשא הרש תא םהרבא חקיו 'וכ טול ותא ךליו
 ותוא ןיחוד קר ותוא ןילבקמ ויה אל רייגתהל אבש ימד רגב ןידה אוהש ומכ טולב גהנ םהרבאד םושמ
 התארשכ ךכ רחאו יתונב הנבוש םהל הרמא הליחתב ימענ הגהנש ומכו ותוא ןילבקמ בוש קזחתמ םא קרו
 רחאו ומצעמ ךלה טול קר ומע םהרבא וחקל אל הליחתב ןאכ ןכו .התוא הלבק התא תכלל תצמאתמ יכ
 :טול תאו 'וכ םרבא חקיו ךכ

  ה קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב ינוקזח .11
 הכסי יבאו הכלמ יבא ןרהב ביתכו ,ןרה ןב טול תאו ביתכדכ היה הרש לש היחא טול ויחא ןב טול תאו
  .הרש וז הכסי וניתובר ורמאו
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  בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב ם"יבלמ .12
 ש"מ םע לופכ וניא םרבא ךליו… 'וכו ותשא ירש תא םרבא חקיו ש"מ םע לופכ םרבא ךליו ש"מ )ד(
 דרפנש ףכית התיה תאזש תייבשחמה הכילהה לע ןווכי הפ יכ ,ותשא ירש תא םרבא חקיו ז"חא
 חיטבהש פ"עאש ל"ר םגו ,'ה וילא רבד רשאכ בתכו ותדלוממ םג ז"חאו וצראמ ובבלו ותבשחמב
 הוצ רשאכ דבלב ש"של קר ,רכש תוקתלו הלאה םיבוטה םידועיה רובעב תאז השע אל ז"ע רכש 'ה
 ,ךפהב ,ויבא תיבמ דרפהל ידכ ךלה אל ,טול ותא ךליו קר וז הנווכ לע ךלה אל טול לבא ,'ה וילא
  .]… לפטה לע הרומש[ ותא ךליו א"זעו ,םהרבאמ דרפהל הצר אלש ינפמ ךלהש
 … לעופב הכילההו הקתעהה רפסי תייבשחמה הכילהה רפסש רחא ,םרבא חקיו )ה(

 ד קוספ בי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב רחשה תליא .13
 לעד ,טול תכילהל םהרבא תכילה ןיב קלחמ קוספה .טול ותא ךליו 'ה וילא רבד רשאכ םרבא ךליו
 וילא הולתנש טול כ"אשמ ,הוטצנש ןויכ ךלה םהרבאש םושמ ל"יו ,ךליו תפסונ םעפ בותכ טול
 רמולכ ל"דרה שרפמו ,ול לפט טולו אתיא ג"י ט"ל ר"דמבו( ומצע ינפב ךליו בותכ ה"ושמ הוטצנש אלל
 םג וא ,הכילהה םצעל הנוכה 'ה וילא רבד רשאכ םא ע"ליו ,)םהרבאל לפטנ ומצעמ קר 'ה רבדב
 םאה ,'א קוספ ליעלו ןאכ ח"הואבו ,ל"נה ל"דרה תוהגהב 'יעו( תכלל ימ םע ונייהד ,הכילהה תרוצל
 :)ומע ךלי טולש הצר אוה ךורב שודקה

  דכ - אי קוספ די קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב .14
 םָ֖רְבַא יִ֥חֲא־ןֶּב ֹוׁ֛שֻכְר־תֶאְו טֹו֧ל־תֶא ּו֨חְקִּיַו )בי( :ּוכֵֽלֵּיַו םָ֖לְכָא־לָּכ־תֶאְו הָ֛רֹמֲעַו םֹ֧דְס ׁשֻ֨כְר־לָּכ־תֶא ּוחְקִּיַ֠ו )אי(
 ֙לֹּכְׁשֶא יִ֤חֲא יִ֗רֹמֱאָה אֵ֣רְמַמ יֵ֜נoֵֽאְּב ןֵ֨כֹׁש ֩אּוהְו יִ֑רְבִעָה םָ֣רְבַאְל דֵּ֖גַּיַו טיִ֔לָּפַה ֹ֙אבָּיַו )גי( :םֹֽדְסִּב בֵׁ֖שֹי אּו֥הְו ּוכֵ֑לֵּיַו
 הָ֤נֹמְׁש ֹו֗תיֵב יֵ֣דיִלְי ויָ֜כיִנֲח־תֶא קֶרָּ֨יַו ויִ֑חָא הָּ֖בְׁשִנ יִּ֥כ םָ֔רְבַא עַ֣מְׁשִּיַו )די( :םָֽרְבַא־תיִרְב יֵ֥לֲעַּב םֵ֖הְו רֵ֔נָע יִ֣חֲאַו
 רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹוח־דַע ֙םֵפְּדְרִּי ַֽו םֵּ֑כַּיַו ויָ֖דָבֲעַו אּו֥ה הָלְיַ֛ל ׀םֶ֧היֵלֲע קֵ֨לָחֵּיַו )וט( :ןָּֽד־דַע ףֹּ֖דְרִּיַו תֹו֔אֵמ ׁשoְׁ֣שּו ֙רָׂשָע
ֹמְּׂשִמ ־תֶאְו םיִׁ֖שָּנַה־תֶא םַ֥גְו ביִׁ֔שֵה ֹ֙וׁשֻכְרּו ויִ֤חָא טֹו֨ל־תֶא ֩םַגְו ׁשֻ֑כְרָה־לָּכ תֵ֖א בֶׁשָּ֕יַו )זט( :קֶׂשָּֽמַדְל לא֖
ֹּיַו )אכ(… :םָֽעָה ֹּיַו )בכ( :fָֽל־חַֽק ׁשֻ֖כְרָהְו ׁשֶפֶּ֔נַה יִ֣ל־ןֶּת םָ֑רְבַא־לֶא םֹ֖דְס־4ֶלֶֽמ רֶמא֥  4ֶלֶ֣מ־לֶא םָ֖רְבַא רֶמא֥
־רֶׁשֲא־לָּכִמ חַּ֖קֶא־םִאְו לַעַ֔נ־4ֹוֽרְׂש דַ֣עְו ֙טּוחִמ־םִא )גכ( :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁש הֵ֖נֹק ןֹו֔יְלֶע לֵ֣א '֙ה־לֶא יִ֤דָי יִתֹ֨מִרֲה םֹ֑דְס
ֹלְו 4ָ֑ל  ּו֖כְלָה רֶׁ֥שֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙קֶלֵ֙חְו םיִ֔רָעְּנַה ּו֣לְכָֽא רֶׁ֣שֲא קַ֚ר יַ֗דָעְלִּב )דכ( :םָֽרְבַא ־תֶא יִּתְרַׁ֥שֱעֶה יִ֖נֲא רַ֔מֹאת א֣
  :םָֽקְלֶח ּו֥חְקִי םֵ֖ה אֵ֔רְמַמּו לֹּ֣כְׁשֶא ֙רֵנָע יִּ֑תִא

  ו - א קוספ וט קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב .15
 הֵּ֥בְרַה ֖[ְרָכְׂש 4ָ֔ל ן ֵ֣גָמ ֙יִכֹנָא םָ֗רְבַא אָ֣ריִּת־לַא רֹ֑מאֵל ֖הֶזֲחַּמַּֽב םָ֔רְבַא־לֶא '֙ה־רַבְד ֤הָיָה הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה ׀רַ֣חַא )א(
ֹּיַו )ב( :דֹֽאְמ  :רֶזֶֽעיִלֱא קֶׂשֶּ֥מַּד אּו֖ה יִ֔תיֵּב קֶׁשֶ֣מ־ןֶבּו יִ֑ריִרֲע fֵ֣לֹוה יִ֖כֹנָאְו יִ֔ל־ןֶּתִּת־הַמ '֙ה יָ֤נֹדֲא םָ֗רְבַא רֶמא֣
ֹּיַו )ג( ֹל יִ֔ל ןֵ֣ה םָ֔רְבַא רֶמא֣ ֹל רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא '֤ה־רַבְד הֵּ֨נִהְו )ד( :יִֽתֹא ׁשֵ֥רֹוי יִ֖תיֵּב־ןֶב הֵּ֥נִהְו עַר֑ ָז הָּתַ֖תָנ א֥  ֖_ְׁשָריִֽי א֥
ֹּיַו הָצּו֗חַה ֹו֜תֹא אֵ֨צֹוּיַו )ה( :_ֶֽׁשָריִֽי אּו֖ה _יֶ֔עֵּמִמ אֵ֣צֵי רֶׁ֣שֲא ֙םִא־יִּכ הֶ֑ז  םיִ֔בָכֹוּ֣כַה ֙רֹפְסּו הָמְיַ֗מָּׁשַה אָ֣נ־טֶּבַה ֙רֶמא֙
ֹּיַו םָ֑תֹא רֹּ֣פְסִל לַ֖כּוּת־םִא  :הָֽקָדְצ ֹוּ֖ל ָהֶ֥בְׁשְחַּיַו '֑הַּֽב ןִ֖מֱאֶהְו )ו( :_ֶֽעְרַז הֶ֖יְהִי הֹּ֥כ ֹו֔ל רֶמא֣

  חכ קוספ אי קרפ )חנ תשרפ( תישארב י"שר .16
 יֵנְפִל ֹונְּב םָרְבַא לַע חַרֶּת לַבָּקֶׁש ;תֵמ ויִבָא יֵדְי לַעֶׁש רֵמֹוא הָדָּגַא ׁשַרְדִמּו .ויִבָא יֵיַחְּב - ויבא חרת ינפ לע
 ,ֹוּלֶּׁשִמ יִנֲא ַחֵצֹונ םָרְבַא םִא ֹוּבִלְּב רֵמֹואְו בֵׁשֹוי ןָרָהְו ,ׁשֵאָה ןַׁשְבִכְל ֹוכיִלְׁשִהְו ,ויָמָלְצ תֶא תֵּתִּכֶׁש לַע דֹורְמִנ
 םָרְבַא לֶּׁשִמ ןָרָה םֶהָל רַמָא ?הָּתַא יִמ לֶּׁשִמ ןָרָהְל ֹול ּורְמָא ,םָרְבַא לַּצִּנֶׁשְכּו ;ֹוּלֶּׁשִמ יִנֲא ַחֵצֹונ דֹורְמִנ םִאְו
 … .)ר"ב( םיִדְׂשַּכ רּוא ּוהֶזְו ,ףַרְׂשִנְו ׁשֵאָה ןַׁשְבִכְל ּוהּוכיִלְׁשִה ,יִנֲא

  ט קוספ גי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב ונרופס .17
 :וכפה לא עסא ינאו ,רחבת רשא דצה לא התא דרפה .ילעמ אנ דרפה
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  ה ןמיס אמ השרפ )ךל ךל תשרפ( )אנליו( הבר תישארב .18
 ֹוּתְמֶהְבּו ,הָמּומְז הָאְצֹוי הָתְיָה ּוניִבָא םָהָרְבַא לֶׁש ֹוּתְמֶהְּב רַמָא ןֹומיִס יִּבַר ןֶּב הָדּוהְי יִּבַר םֵׁשְּב הָיְכֶרֶּב יִּבַר
 טֹול יֵעֹור םֶהָל םיִרְמֹוא ּויָה ,לֵזָּגַה רַּתֻה םָהָרְבַא יֵעֹור םֶהָל םיִרְמֹוא ּויָה .הָמּומְז הָאְצֹוי הָתְיָה ֹאל טֹול לֶׁש
 הָּדְרִּפ םָהָרְבַאְו ,תֹאּזַה ץֶרָאָה תֶא ןֵּתֶא _ֲעְרַזְל :)ז ,בי תישארב( םָהָרְבַאְל אּוה fּורָּב ׁשֹודָּקַה רַמָא fָּכ
 םֶהָל רַמָא .ןיִלְכָא ןּוניִא ןֹוהְדיִּדִמ ןיִלְכָא ןיִאְו ֹוׁשְרֹוי ויִחָא ןֶּב טֹולְו תֵמ אּוה רָחָמְל ,דיִלֹומ ֹוניֵאְו הָרָקֲע
 םיִמָמֲע הָעְבִׁש ּורְקָעֵּיֶׁשְכִל יַתָמיֵא ,יִּתַתָנ _ֲעְרַזְל :)חי ,וט תישארב( ֹול יִּתְרַמָא 4ָּכ אּוה 4ּורָּב ׁשֹודָּקַה
 .ץֶרָאָּב תּוכְז םֶהָל ׁשֵּקַּבְתִמ וָׁשְכַע דַע ,ץֶרָאָּב בֵׁשי זָא יִּזִרְּפַהְו יִנֲעַנְּכַהְו :)ז ,גי תישארב( ,ּהָכֹוּתִמ

  ע זמר ךל ךל תשרפ הרות ינועמש טוקלי .19
 ערז תטלוק הניא וז הדרפש םשכ דרפה אלא ןאכ ביתכ ןיא לדבה ]ט ,ג"י[ דרפה ךינפל ץראה לכ אלה
 ,םהרבא לש וערזב ברעתהל שיאה ותואל רשפא יא ךכ

  ו ןמיס חל השרפ )חנ תשרפ( )אנליו( הבר תישארב .20
 רוד השעמ ,שרפתנ לובמה רוד השעמ ,םידחא םירובד םידחא םירבדו רמוא א"ר ,ןנחוי יברו א"ר ו
 ץראב םהרבא היה דחא לעו דחא 'ה וניהלא 'ה לע םידח םירבד ורמאש םידחא םירבדו שרפתנ אל הגלפה
 םינוילעה תא ול רובל ונמיה לכ אל ורמא ,וניהלא 'ה לעו ,דילומ וניא אוה הרקע הדרפ הז םהרבא ורמא
 אהתו הדיב ברח ןתינו ושארב םיבכוכ תדובע השענו לדגמ ונל השענו ואב אלא ,םינותחתה תא ונל ןתילו
 דיבש המו הז דיב הז דיבש המ ,םידוחא םירבדו םידחא םירבדו רחא רבד ,המחלמ ומע השוע ולאכ תארנ
 לש האצמו הנושאר תיבח חתפ ןיי לש ףתרמ ול היהש דחאל לשמ ,תחא הפש ירמא ןנבר ,הז דיב הז
 :שיב אלוכד ופשמ אה ץמוח לש האצמו תישילש ץמוח לש האצמו היינש ץמוח

  ט קוספ גי קרפ )ךל ךל תשרפ( תישארב תופי םינפ .21
 ,טול הז זוע תירקמ עשפנ חא ]טי ,חי ילשמ[ אבר שרד ]א גכ[ ריזנד ב"פב ל"זח ורמא .ילעמ אנ דרפה
 רמאש םהרבא הזב זמרש הארנ .יבאומו ינומע אובי אל ]ד ,גכ םירבד[ ביתכד ,ןומרא חירבכ םינדמו
 ,השודקב והלעהו וילא בורק היהש ןויכ םעטהו ,וב קבדל םלוע רוסיא רוסאש ונייה ,ילעמ אנ דרפה
 ותשודק תא איצוה ךכלו ,דוע ותולעהל רשפא יאש טול עישרהש ה"ע וניבא םהרבא האר ךכ רחאו
 אוה ,דרפנו השודקב הלע רבכש ןויכ ,לכה ןמ השק שריפו הנש ]ב טמ םיחספ[ ל"זחאש ןינעכ ,ונממ
 ש"מו ,וילא הבורקה השודקה ונממ איצוה ,ותחפשממ וילא בורק היה םהרבאש ןויכו ,רתוי לקלוקמ
 אלא הלחתמ םהיניב הברוקה התיה אלש ינפמ ונייה ונחנא םיחא יכ םתס רמא אלו ונחנא םיחא םישנא
 הזמ רשפאו ,היה תרחא השאמ ןרהש ינפמ ימא תב אל ךא ,]בי ,כ[ אריו 'פב י"שריפש ומכ בא דצמ
 אלא הליחתמ הברוקה התיה אל יכ ,תיבאומ אלו יבאומ תינומע אלו ינומע ]ב וע תומבי[ ורמא םעטה
 אלש ינפמ טול הז לאמש לע וא ןימי לע הנפאו 'פב ]טמ ,דכ[ הרש ייח 'פב י"שריפד ונייהו ,בא דצמ
 .תובקנה ורסאנ
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 לדגמ לש ושאר יכ אוהו ,םימשב ושארו רמא הזל ,הז לדגמו ריעה לא עפשה קרוי ךיא רמאת אמשו
 הז ידי לע ןכ םאו ,תאזה האמוטה לכ ידי לע התע םג המו… ,םינוצח ךרד עיפשמה רכז חכ לא זמרמ
 :םישודק םיהלא קלח םתושפנש םינוילע ישודק לא אלו ,ירמגל םינוצחה לא הזה םלועה לכ ראשי
 םלועה לא השודקה ךושמיו םהרבא אבי יכ םהלש תונינגטצאבו םהיטהלב ואר יכ ,םהל השקוה הנהו
 ל"ז וניתובר ורמאש המב אוהו ,'וכ דילוי אלו הרקע הדרפ אוהש ורמא ןכ לע ,םתנווכ לטבתתו לפשה
 רחא רודל ןתורג ךשמנ אל ,תומוקמה ראשבו ןרחב השע רשא שפנה לכ יכ רזעילא יברד יקרפב
 ךישמהל םהרבא ונדגניש המ ורמא ןכ לעו … וירחא וערזל קר השודקה הכשמנ אל ןפואב ,ללכ
 ,ודימתי אל השעי רשא תושפנהש ,םלועב השודקה ךישמהל ערז דילוי אל יכ ,םייקתי אל ץראל השודקה
 :וניתובשחמ השעת ןפואב


