
תועובשב בלח ילכאמ לוכאל גהנמה
 בנ ןמיס ובלכ רפס .1
 וגהנו ,ךנושל תחת בלחו שבד )אי ,ד םירישה ריש( בותכש ומכ בלחו שבדל הלשמנש הרותה ינפמ תועובש גחב בלחו שבד לוכאל וגהנ םג
 הארנו ,םישאר עברא ולו ךורא םחל תועובשב תושעל םישנה וגהנ םג ,בלה חמשמש יפל םעטהו ן"רפז הצמב םושל ןכ םג לארשי לכב
,ןויסב שמשמה םימואת לזמ ינפמ רשפא וא ,תרצעב ברקה םחלה יתשל רכז גהנמה אצמנ יכ רמול

 תועובשה גח םיגהנמה תוהגה )אנריט( םיגהנמה רפס .2
 'הל השדח החנמ )וכ ,חכ רבדמב( רמאנש הרות ימעטל זמר רכזו ,בלח ןילכוא תועובשב .החמשל תסנכה תיבב םיבשע ןיחטושו )טמ( 
.רשב אלב החמש ןיא יכ ,רשב םג לוכאל ךירצו .בלח תובית ישאר םכיתועובשב

ג ףיעס דצת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש לע א"מר .3
 לילב םיחקולש ןילישבת ינשה ומכ ז )די( אוהש םעטה ל"נו ;תועובש לש ןושאר םויב )גי( בלח ו ילכאמ )בי( לוכאל םוקמ לכב )אי( ןיגהונו
 םוקמב אוהש ןחלשה לע )זט( םחל 'ב )וט( םהמע איבהל ןיכירצו ח רשב לכאמ כ"חאו בלח לכאמ םילכוא ןכ ,הגיגחל רכזו חספל רכז ,חספ
.םירוכבה םויב ןיבירקמ ויהש םחלה 'בל ןורכז ט )זי( הזב שיו ,חבזמה

 ב דומע חס ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת .4
?אקושב אכיא ףסוי המכ ,םירג אקד אמוי יאה אל יא :רמא .אתלת אלגע יל ידבע :רמא אתרצעד אמויב ףסוי בר

 ב דומע חס ףד םיחספ תכסמ י"שר .5
.הדועס ול ןיכהל ותיב ישנאל הוצמ היה - יל ידבע
.םניבל יניב המו ,ףסוי ןמשש קושב הברה םישנא ירה - יתממורתנו הרות יתדמלש - אמוי יאה ואל יא

 ה קרפ ןילוח תכסמ הנשמ .6
 גח לש ןורחאה בוט םוי ברע ןה ולאו טוחשל יתרכמ התב טוחשל יתרכמ המא ועידוהל ךירצ וריבחל המהב רכומה הנשב םיקרפ העבראב
 יתמיא הדוהי יבר רמא לילגב םירופכה םוי ברע ףא ילילגה יסוי יבר ירבדכו הנשה שאר ברעו תרצע ברעו חספ לש ןושארה בוט םוי ברעו
 עודיב עידוהל ךירצש הלכל תבה תאו ןתחל םאה תא רכומב הדוהי יבר הדומו ועידוהל ךירצ ןיא חויר ול שי לבא חויר ול ןיאש ןמזב
:דחא םויב ןיטחוש םהינשש

 ב דומע ה ףד הרז הדובע תכסמ י"שר .7
 תא התא טחשת לאו טוחשל יתרכמ המא רמאק יכה םושמו הימויב הל טיחש המהב ןיבזד ןאמ לכד שניאל היל ןניקזחמ - םיקרפ 'ד ינהב
.לכה ןינוקו רשב אלב א"א םימי ולאו ןורחאה בייחמ דחא םויבד ונב תאו ותוא םושמ רוכמאש תבה

 א דומע טק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת .8
 יוארב םישנא :רמוא הדוהי יבר .ןייב - םחמשמ המב ,ךגחב תחמשו +זט םירבד+ רמאנש ,לגרב ותיב ינבו וינב חמשל םדא בייח :ןנבר ונת
 .ןיצהוגמ ןתשפ ידגבב - לארשי ץראב ,ןינועבצ ידגבב - לבבב :ףסוי בר ינת ?יאמב םישנו ,ןייב - םהל יוארב םישנא .ןהל יוארב םישנו ,םהל
 םש תלכאו םימלש תחבזו +זכ םירבד+ רמאנש ,רשבב אלא החמש ןיא - םייק שדקמה תיבש ןמזב :רמוא אריתב ןב הדוהי יבר ,אינת
.שונא בבל חמשי ןייו +דק םילהת+ רמאנש ,ןייב אלא החמש ןיא - םייק שדקמה תיב ןיאש וישכעו .ךיהלא 'ה ינפל תחמשו

 חי הכלה ו קרפ בוט םוי תוכלה ם"במר .9
 ןיאש ןיי ןיתושו רשב ןילכוא םישנאהו ,ונוממ יפכ םיאנ ןיטישכתו םידגב ןהל הנוק םישנהו ,תונדגמו םיזוגאו תוילק םהל ןתונ םינטקה דציכ
 םיינעה ראש םע הנמלאלו םותיל רגל +ז"ט םירבד+ ליכאהל בייח התושו לכוא אוהשכו ,ןייב אלא החמש ןיאו רשבב אלא החמש
 אלא הוצמ תחמש וז ןיא שפנ ירמלו םיינעל הקשמו ליכאמ וניאו ותשאו וינבו אוה התושו לכואו ורצח תותלד לעונש ימ לבא ,םיללמאה
 רמאנש םהל איה ןולק וזכ החמשו ,םשפנל םמחל יכ ואמטי וילכוא לכ םהל םינוא םחלכ םהיחבז +'ט עשוה+ רמאנ ולא לעו ,וסירכ תחמש
.םכיגח שרפ םכינפ לע שרפ יתירזו +'ב יכאלמ+

ד תוא זכ קרפ םירבד המימת הרות .10
 ,שדוק רשב ןיא םאש ימנ יכה ןיא לבא ,שדוק רשב לוכאל יעצמא קר םניא םימלשהו ,רשבב אלא החמש ןיאש הנווכה רקיעד הארנ ילו
 ררועמש ןייל המוד הזבו ,החמשל ררועתהל ףוגה לע לעופ רשבהש ,וטושפ ידמ אצוי ןיינעה ןיא יאדוובד ןעי ,ןילוח רשב לוכאל בויחה
 אלא 'רשבב אלא החמש ןיא' רמול ארמגל היל הווה אל יכה ואל יאד ,החמשל תמרוג ותייתש ,ונייהו ,'שונא בבל חמשי ןייו' בותככ ,החמשל
 הזה ןמזבד הנווכה ןיאד הארנ ...ןייב אלא החמש ןיא םייק שדקמה תיב ןיאש וישכעש ...םיחספב ורמאש המו  ...'םימלשב אלא החמש ןיא'
 יווה אל רשבהד ןוויכד הנווכה אלא ,שפנהו ףוגה תוררועתה לע תלעופ רשב תליכאש עבטה הנתשנ אל יאדוובד ,רשב לוכאל ללכ בויח ןיא
.תוררועתה תפסותל ןיי דוע ךירצ אלא ,המילש החמש שפנה תא חמשל דבל רשבה היד הניא ,שודק םוקמב אלו ,שדוק רשב



גכ קרפ תומש .11
.ומיא בלחב ,ידג לשבת-אל ;ךיהולא הוהי תיב ,איבת ,ךתמדא ירוכיב ,תישאר

אכ ןמיס בי רמאמ )עילאפירטסואמ ןושמש 'ר( ןידי ןד רפס .12
 םיצור םתא ךאיה' :ה"בקה ול בישהו  .םיכאלמל אקוד םא יכ ,לארשיל הרותה ןתיל אלש ,ה"בקה ינפל רגת ארוק היה הזה ךאלמהש עדו
.'וכו ךאלמה םתתסנ דימ  '...בלחב רשב םתלכא םהרבא לצא םתאבשכ םתאו 'ומא בלחב ידג לשבת אל' הרותב יתבתכ ינא  ?הרותה

 ב דומע ו ףד תורוכב תכסמ ילבב דומלת.13
 האנהב רתומו הליכאב רוסא הידוחל בלח אמיאו ירש הידוחל אה בלחב רשב אנמחר רסאדמ אמיליא ירשד ןלנמ הרוהט המהבד בלחו
 )בי םירבד( ןישדקומה ילוספבד אנמחר ילגדמ אלא הילושיב לע יקלימל הל תחכשמ האנהב ירשד ש"רלו רוסא ימנ האנהב בלחב רשב
 )זכ ילשמ( ביתכדמ אלא רוסא ימנ האנהב םישדקד האנהב ירשו הליכאב רוסא ןילוחד אמיאו ירש ןילוחד אה בלח אלו רשב הזיג אלו חבזת
 הרוחסל אמלדו בלחה יצירח תרשע תאו )זי א לאומש( ביתכדמ אלא הרוחסל אמלידו ךתורענל םייחו ךתיב םחלל ךמחלל םיזע בלח ידו
 א"באו יזח אלד ידימב ארק ןל חבתשמ ירשד אל יאו שבדו בלח תבז ץרא )ג תומש( אכהמ אמיא תיעביאו הרוחסל המחלמ לש הכרד וטא
בלחו ןיי ריחמ אלבו ףסכ אלב ורבש וכלו ולכאו ורבש וכל )הנ והיעשי( אכהמ

ןורהא תיב רפס .14
 תדועס תושעל םיכירצ ןכ םאו  .ט"וי תוצמ תדועס רמג איה גח ורסאו  .הוצמ רמג לכב הדועס תושעל שי יכ העד הרוי ךורע ןחלושב בותכ
 ילכאממ הדועס ןישוע ןכ לעו בוט םוי דובכל קר ,ךכ םשל תשענ איהש רכינ וניא יכ ,רשבב הדועס תושעל רשפא יאו רמועה תריפס רמג
.בלח

 אמ ןמיס תוטמשהו םיטוקיל ביצי ירבד ת"וש .15
 םילהת ירומזמ תרימא ידי לע ותבוח אצוי םדא םא תירחש תפל עגונב ע"יז םישודק תעד לעב ק"הגה רקחש המל דוע לפלפל רשפאו )ג
 םג הזב אצויש ןכתי הרות ישודיחמ ושפנ עבשש ימב הז יפלו ,]'ו ג"ס םילהת[ יפ ללהי תוננר יתפש רשאכ ישפנ עבשת ןשדו בלח ומכ רשא
 ונייה ,הנושו בשוי וא התושו לכוא וא אלא ט"ויב םדאל ול ןיא ]םש םיחספב[ רזעילא 'ר ירבדב ןווכמה הזד ל"יו .ט"וי תחמשו הדועס תוצמ
 תותשלו לוכאל בייח הרות ירבדב ושפנ עיבשמ וניאש ימו ,הזב ול יד אנידמ זא הנושו בשויש המב קפתסמ םאד םדא אוהש המ יפל לכהד
 .ט"וי תחמש םושמ
 רבדכו ,הניכשה ויזמ ונהנ יכ היתשו הליכאל קוקז היה אל לארשימ דחא ףאש יאדוב הרובגה יפמ הרות עומשל וכזש הרות ןתמ תעשבו
 םצעבש שרפל שי ל"נהלו ,ותשו ולכא וליאכ ןברקה תלבקב וחמשש םוגרתבו ,ותשיו ולכאיו םיקלאה תא וזחיו ]א"י ד"כ תומש[ בותכה
 הרות הנתינ ךיא ץרתל ארק ל"מקד ונייהו ,ט"וי תדועסל וכרצוה אלו ותשיו ולכאיו וליאכ םהל היה םיקלאה תא וזחיו הרותה תלבק
 ןתמ הז ובל תחמש םויב ט"וי תחמש ומייקו ותשיו ולכאיו אפוג הזבו םיקלאה תא וזחיו רמאק הזלו ,ל"נכו ט"וי תחמשמ ולטבתנו תרצעב
 רשבב החמשב ךרוצ ןיאד רמולכ בלח ילכאמ לוכאל תועובשה גחב םיגהונ ונא ,לארשי לש ןתלעמ לע תורוהלו ,הזמ יקופאלד ל"יו ...הרות
  .בל יחמשמ 'ה ידוקפב ונשפנ עבשת ןשדו בלח ומכד ןייו

 ב דומע בי ףד הטוס תכסמ ילבב דומלת .16
 לע הריש רמול דיתעש ימ ,םלוע לש ונובר :ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא ,היה ןסינב דחאו םירשע םויה ותוא :רמא אפפ רב אנינח 'ר
 דיתעש ימ ,ע"שבר :ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא ,היה ןויסב השש םויה ותוא :רמא אנינח רב אחא יבר ?הז םויב הקלי ,הז םויב םיה
 העבשבו תמ רדאב העבשב :רמ רמאד ,יחרי 'ג הל תחכשמ ,ןויסב הששב ד"מל אמלשב ?הז םויב הקלי ,הז םויב יניס רהמ הרות לבקל
 תרבועמ הנש התוא ?הל תחכשמ יכיה ,ןסינב דחאו םירשעב ד"מל אלא ;יחרי אתלת ןויסב השש דעו רדאב העבשמו ,השמ דלונ רדאב
 אנש יאמו - תוירבעה ןמ תקנימ השא ךל יתארקו ךלאה הערפ תב לא ותוחא רמאתו .םלש יעצמאו ןורחא לש ובורו ןושאר לש ובור ,התיה
?אמט רבד קניי הניכשה םע רבדל דיתעש הפ :רמא ,קני אלו ןלוכ תוירצמה לכ לע השמל והוריזחהש ,דמלמ ?תוירבעמ

 טצק ןמיס עורז רוא ח"רהמ ת"וש .17
 ךכ ךותמו .םוי דועבמ תושעל רשפאו ,ומעט גיפמ וניאש רבדב וליפא יוניש ידי לע ט"יב תושעל רתומ שפנ לכוא רבד לכד תוצמה רפסבו
.די רחאלכ קשב ותוא םישהל יופקה בלחמ גורווט תושעל תועובשב ריתהל ל"נ היה

 תועובש תוכלה )םיגהנמ( ל"ירהמ רפס .18
 ינש םויב הלכואל יוג ידי לע ןויס 'ה וינפלש תבשב וא ,תועובש לש ןושאר םויב הבלחתנש בלחה לוכאל רתיה הרומ היה ל"גס י"רהמ ]ו[
 רעצ םושמ יוג תרימא בלח יבג רתיה שיד םושמ םעטהו .הציבל ותומדל ןיאד ג"זא רפסמ י"רשאב ה"גהב אתיא יכהד רמאו .תועובש לש
 .הציב יבג ןכ ןיאש המ הינימ היתעד חסא אל המהבד םייח לעב


