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תומשנ תרכזה
א"עשת תועובש

 א ןמיס וניזאה תשרפ )אשרו( אמוחנת שרדמ .1
 הלטכ המדנ דלונשכ הלחתב תולזמ רשע םינשל לשמנ םדא אתקיספב אתיאד תודעל םדימעה ךכלו ,ץראה תאו םימשה תא םב הדיעאו
 היראכ רבגתנ לדגתנשכ כ"חאו ןטרסכ שלח ותלחתו ,ערה רצי וב לדגו םלש רמולכ םימואת השענו לדגשכ רושכ רבגתמו ךר אוהש
 ברקעכ םנהיגו לואש תיתחת לואשל ותוא ןידירומ ודרמב דומעי םאו םינזאמב ותוא םילקוש תונוע ףיסומ םאו 'לותבכ השענ אטוח םאו
 ןכש םנהיגל ובושי אלש תבשב םיתמה ריכזהל ןיליגר ךכל תשקב ץחה הרומכ ץוחל ותוא ןיקרוז בושי םאו ,ןיחישלו ץראל לטומה
 ןיגהונ ונא ךכל ,םיתמה תא ןידופ םייחהש ןאכמ םיתמה ולא תידפ רשא םייחה ולא )אכ /םירבד/ םש( לארשי ךמעל רפכ כ"תב אתיא
 ןאכמ תידפ רשא ל"ת הקדצה םהל ליעוי אל ותמשמ לוכי כ"תב ונינש ןכש הקדצ םהילע קוספלו םירופכה םויב םיתמה תא ריכזהל
 םימ וילע ןיזמו דלונש העשכ ותוא ןירהטמו ידגכ יקנו ךר השענ דימ תשקה ןמ ץחכ ןתוא ןילעמו ןיאיצומ םליבשב הקדצ ןיקסופשכ
 דימת םייחה ץעמ לכואו שבדבו ןמשבו בלחבו ןומסרפא ירהנב העש לכב לבוט אוה ךכ םימב הנהנה גדכ האנה בורב לדגו ילדמ ןירוהט
 .םלועל יחו קידצו קידצ לש ןחלש לכ לע הטונ ופונו םיקידצה תציחמב עוטנה

 ב דומע ט ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת .2
םיתמל הרפכ ןיא ,הרישכ - ןושחנ הב רפכתיש תנמ לע הטחשש תאטח :גובמד הימשמ בר רמא ,רמתיא יכה רמתיא יא אלא

 יר אקסיפ םיטפוש תשרפ םירבד ירפס .3
 ולא ,ךמעל רפכ .םירצמ יאצוי לע תרפכמ וז הרפכש דמלמ ,'ה תידפ רשא רמוא אוהשכ .לארשי ךמעל רפכ םירמוא םינהכה )ח(
 לע ,תידפ רשא .םירצמ יאצוי דע אטוח םימד ךפושש םידמל וניצמנ .הרפכ םיכירצ םיתמהש דיגמ ,םיתמה ולא ,תידפ רשא ,םייחה
 ןמז לכ תרמוא שדקה חורו .ונילע רפכמ התא אטחנ םאש ונתידפ ןכ תנמ לע רחא רבד .םימד יכפוש וניניב ויהי אלש ונתידפ ןכ תנמ
.םכל רפכתמ םדה הככ ושעתש

גנש ןמיס ירטיו רוזחמ .4
 אמש אתקיספב ונינש ךכש .םהל איה הרפכו הליחמו החילסו הרפכ םוי אוהש יפל םיתמה לע םירופיכה םויב הקדצ ןיקסופש המו :'ת
 ןמ ץחכ ןדע ןגל םניהגמ ותוא ןיקרוז םימחר וילע ןישקבמש ןויכ .'רשי ךמעל רפכ ל"ת .הקדצב הנקת ול ןיא םדא תמש ןויכ םדא רמאי
.הרפכ ןיכירצ םיתמהש דמלמ .'רשי ךמעל רפכ .ירפיסב ונינשו .תשקה

 רופיכ םוי )אנריט( םיגהנמה רפס .5
 תירב רוכז רמוא תירחשבו .ירשא רחא ]לומיל[ ל"נו )גסק( תומשנ תרכזה תעשב .הר)ו(טפהו הרותה תאירק רחא ןילמ הלימ שי םאו
 םוי םירמוא ]םא[ ןכו .רוביצ תינעת ראשבכ םויא הי ןומזיפ רופכ םויב הלימב רמוא םא קפוסמ בתוכה ,'יג :ה"גה .רפת לאו הלימד
.וללהי ,לומינה קוניתל תותשל ןינתונו .'יג ,תבשב לחשכ השביל

 טמר ןמיס הקדצ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש .6
זט ףיעס
 תיב תוצממ ףידע ,םיינע םילוחל וא הרות דומלל םירענל הקדצ תוצמו ,הקדצ תוצממ אפידע תסנכה תיב תוצמש רמואש ימ שי ]כ
 חקור( .םהיתומשנל ינהמו >ה< אוה ןיקיתו גהנמ ,תומשנ תרכזה תעשב םיתמ רובע בי הקדצ קוספל ןיגהונש המ ]אכ :הגה .תסנכה
.)ז"יר ןמיס

 ח ןמיס הקדצ תוכלה - א"ח עורז רוא רפס .7
 ןתיל שיש םירמוא ןדע םחונ ם"היבבש יתובר ויהו םהיסכנמ ויבורק ודרי םימיל ותומ תעב הקדצל ויסכנ תצקמ ןתנש דחאב השעמ
 'ירחאל ויסכנ לכ בתכו דמעו ונב תמש עמשו םיה תנידמל ונב ךלהש ירה ןילחונ שי 'פב אינתד םהיסכנמ ודריש ויבורקל הקדצ התוא
 הכלה ןמחנ בר רמאו ובתוכ 'יה אל םייק ונב היה ולאש עודיב הנתמ ותנתמ ןיא רמוא איסנמ ןב ןועמש 'ר הנתמ ותנתמ ונב אב כ"חאו
 חינמ 'יה אל םהיסכנמ ודרי ויבורקש עדוי היה ולאש ותעד ןדמוא נ"ה אנדמוא רתב 'ילזאד אתכליה יכהד אמלא איסנמ ןב ש"רכ
 דריל םידיתעש עדוי 'יה םא 'יפאש 'יתעד ןדמוא הברדאד רבחמה ינא יניעב הארנ ןיאו .ויבורקל ןניבהי ךכליה םירחאל ןתונו ויבורק
 'ירישע ויבורקד אתשהו וינפל ותקדצ ךלהו הרפכ 'יל יוהתד יכיה יכ אלא ביהיד אמעט אוה ידימד םיינעל ותקדצ ביהי הוה םהיסכנמ
 ווה םירישע אתעש יאהבו ליאוה יאדו אלא ןודינ אהי םתה דעו םהיסכנמ ויבורק ודריש דע ןיתמיו )ומצעל( ושפנל הרפכ 'ושעלמ ענמי
 רדהינ רפכמ אל יאד 'צחמ רפכמ ףסכ מ"ש ייבא 'מאד אמק לזוגה יהלשמ 'יאיבמ ויה דועו .םיינע ראשכ אלא הקדצ התואב םהל ןיא
 הקדצ ילבקמו םיינע ויבורק ויה םאש יניעב הארנ יאדו אה אלא 'שירפדכ 'תילו ביהי אל יכהד 'תעדאד ]אמעט[ )ךתעד( יאמ ןישרויל
 ולש הקדצ ןתיל םדא לכ בייחו םירחא םיינעל ןימדוק ךיינע אהו םיינעה ויבורק הקדצה התואב הב וכזש הקדצה ןתנשכ אתעש איההב
 םיינע םהב וסנרפתי םהיכרצ לע רתומ ןאכ שי םאו םיינעה ויבורק םהב וכז הקדצל ויסכנ ןתנשכ דימ ךכלה םירחאל כ"חאו ויבורקל
 ןויכ םתסב הקדצה ןתנ ךכ רחאו ונוצרכ דחאו דחא לכל ןתנו םיינעה ויבורק ןיב קלחמ 'יה םא לבא ריעה ימכח תעד יפכ לכה םירחא
:םיינע ראשמ דחאכ אלא ויבורקל הקדצ התואב םהל 'יהיש ונוצר ןיאש ותעד הליג ירה הצרש ומכ דבל 'א לכל ןתנד
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L. Finkelstein, Jewish Self-Government in the Middle Ages( 'ע( .םנינמל 1220-1223 ,הליהק תנקת .8
 המ ךרוצל ערמ ביכשה שריפ אל םא םידמלמל ןתמשנ רוכזל ןיחינמש הממ וחקיי תוקונית דמלל םינתונש המב םיקיפסמ ןיאש םוקמבו
 .להקה םיצורש םוקמב ונתי רתומו

 חצקתת ןמיס )גארפ סופד( ד קלח גרובנטורמ ם"רהמ ת"וש .9
 רבכ הנתנש תסנכה תיבב קלודה ןמש תיחולצ לע ףיסוהל התימ תמחמ התוצו יוד שרע לע ]תלטומ[ התיהש אנומימ תרמ לע תלאשש
 התוצ םגו הבכת אלש ברעו רקוב תקלוד אהתש ךכ לכ תושעל שי התומ רחאלש הרמאו הלפתה תעשב קלוד תויהל התב תמשנ רכזל
 'ישדקמ רשא סוכ לע איצוהל ףסכ קוקז יצח הלשמ חקל התוצ םג התומ ירחא תבש ברע לכב 'רטיל יצחמ הועש לש רנ קילדהל
 'ר היחאל הארק ינש םויב בושו לכה חקת רדח ותואב הרמאו הז לכ חקנ ןכיהמ להקה ןמ רשא התוא לאשו התומ ירחא וב נ"כהיבב
 להקה ואב כ"חא 'א םויבו 'ו םויב היה הזו דחא רדח אלא היה אלו ךיתויחאלו ךל חק רדח ותואב רשא לכ םידע ינפב ול הרמאו חמצ
 תולגל /התצר/ הצר אלו וב 'ישדקמש סוכל קוקז יצחו תורנה חקל ןכיהמ םהל הארמ ]היהתש[ התומ רחא ונתיש הרמאש הל ולאשו
 ןהכה קחצי 'ר דיעהו הדויש ]הנומממ[ עדוי 'יהש ימ לכ כ"חא ומירחהו רדחבש המ לכ הקזחב וחקלו להקה וכלהו םולכ םהל
.רתוי ול הרמא אלו בטומה ןהב השעת ]תומא[ םא ול הרמאו אינולק 'יקוקז 'ה ודיב הדיקפהש

 זיר ןמיס העד הרוי - א קלח הלעי הדוהי ת"וש .10
 ויבא תומשנ רוכזיו תומשנ תרכזה תעשב נ"כהיבב תויהל ול רתומ םא אמלעמ אמייד אלו הינימ 'א לע הרמא /איהו/ אוהו יקותשה ד"עו
 אבא הכזמ ארב אוה ונב השועש תוצמ י"ע תוכז ול שי עשר ויבא םגד ןויכ ל"נ /רוסא/ רותא אטחה ריכזמ ז"יעש ןויכ אמינ וא .קפס
 לע העד ירעש 'סב ןיועיו כ"כ 'ידהב א"עשתת 'יס ופוסב םידיסח 'סב ןייעו ד"נבכ קפסמ וילע ללפתהלו ויבא תמשנ ריכזהל וילע הוצמ
.דאסא אדוהי 'קה ת"שדה נ"הוא םאנ .ט"מר 'יס ד"ויה

 גצ ןמיס םייח חרוא - ב קלח אינעד אתסקרפא ת"וש .11
 לכל ,םירטפנה תומשנמ א"וא לכל דוחיב םימחר אלמ לא תלפת רמאל ו"צי ותלהקב גהנמה רבדב ,ותלאשב ושפנ רשא תא .ה"שדחא
 אחרט אוהד הנעטב ,תחא הלפתב תומשה לכ לולכלו הז לטבל םישנא המכ ומק התעו .ח"מגו אשידק ארבחל עודי ךס חינהש ימ
 .ארוביצד

 טנ ןמיס לאומש תנומא ת"וש .12
 וישכעמב וליפא םייק השעמו לטב יאנתד יאנתל םדוק השעמהד ןויכ יתלוכיב שי םא הנתהש יאנתב ךיראהל יתיצר אל /'גה/ ג"ה ללכבו
 ףא םייק השעמה ןכ םאו /ותלכיב/ ותלוכיכ שי םא יאנתל םדוק היה רדנהש ןאכ ףא ןכ םאו ש"ארה םיכסה הזלו םיקלוחה תעדכ
 ירבדמ עמשמ אל הרואכל םנמא רדונה תנווכמ ורובד ערג אלד 'ירדנב לופכ יאנת ןניעב אלד כ"ר 'יס ד"יב י"אמרהמ ירבדמ הארנש
 ריכזמ לכב בתכ םישרויה ןמ 'אש יעדומל ינא ךירצ 'א דוע לטב יאנתה לופכ יאנת הוה אל יא םתה עמשמד כ"ק 'יס 'ושתב ל"ירהמ
.ויבא תאווצ םייקל וילע לביקש הארנ ןכ םא ךכו ךכ י"אל רדנש רובעב 'וכו םיקלא רוכזי תומשנ

 טיק ןמיס ד קלח המכחה לצב ת"וש .13
 .רוזחל םתעדו ל"וחב י"א ינבל תועובשו חספב תומשנ תרכזה ןיד
 תומשנ תרכזהל עגונב גהנתהל םהילע ךיא ,י"אל םמוקמל רוזחל תעד לע רוקיבל ןאכל םיאבה לארשי ץרא ינבמ םימעפ הברה יתלאשנ
 םויב ןכו חספד 'ח םויב ונייהד גח לכ לש ןורחאה ט"ויב תומשנ ריכזהל גהנמה ל"וחב יכ ,תועובשה גחבו חספה גחב םהיבורקו םהירוה
 י"א ינב תוכוסה גחב( תועובשד 'א םויב ןכו חספד 'ז םויב ריכזהל גהנמה תויולג לש ט"וי ןישוע ןיאש י"אב םמוקמב וליאו ,תועובשד 'ב
 תועובשד 'או חספד 'ז םויב ןאכ םג וריכזי םא םתלאש התעו ,)כ"הוי תרכזהב םיוש ןכו תרצע ינימש םויב ריכזהל םיוש ל"וח ינבו
 םע וריכזיו ל"וח ינב רובצמ שורפל םהל ןיא ל"וחב תעכ םהש ןויכ אמליד וא ,םהילע י"א ןב ןיד לכ רוזחל םתעדו רחאמ י"אב םגהנמכ
 .תועובשד 'בו חספד 'ח םויב רובצה

 םע תועובשד 'בו חספד 'חב םעפ דוע ריכזהל וצרי םא ךא ,י"אב םגהנמכ תועובשד 'א םויבו חספד 'ז םויב ריכזהל םהילע יכ יתירוה
 .ד"סב ילחה הזו .הכרב םהילע אבתו םדיב תושרה דחיב םהמע םיללפתמ םהש ל"וח ינב רובצ

 רכז ןיא לבא ,)'ו 'יעס א"כרת 'יס( כ"הוי לשו )הגהב 'י 'יעס ד"פר 'יס( תבש לש תומשנ תרכזה קר ראובמ אצמנ אל ע"ושב )א
 .םילגרב תומשנ תרכזהמ

 םוי אוה תבשש יפל 'וכו תומשנ ריכזהל וגהנ ת"הרק רחא ,טקלה ילבש םשב )ד"פר 'יסוס( י"בב 'כ תבש לש תומשנ תרכזה ןינעל )ב
 ןכו .כ"ע 'וכו םהילע ללפתהלו הכרבלו החונמל םריכזהל יואר םינודנ םניאו וב םיחונ םיתמה םגש םויו אבל דיתעל אמגוד החונמ
 ןכש ,תמה תריטפל הנושאר הנש ךותבש תותבשב אחינ הז םעט הנהו - .ש"ע )ונגהנמו ה"ד ז"ט 'יס( יתבר אינתב ראובמ יתאצמ
 ימיב םג םיחנ רבכש הנושאר הנש רובע רחא לבא ,םינודינ םניאו םיחונ םה תבשה ימיבו לוחה ימיב שדוח ב"י לכ םינודינ םיתמה
 ימל קר תבשב ריכזהל ןיגהונ ןיאש )ג"ל 'יעס 'י רעש( םירפא ירעש 'סב שרופמ תמאב יתאצמ ןכו .אקוד תבשב ןריכזהל םעט ןיא לוחה
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 ימל קר תבשב ריכזהל ןיגהונ ןיאש )ג"ל 'יעס 'י רעש( םירפא ירעש 'סב שרופמ תמאב יתאצמ ןכו .אקוד תבשב ןריכזהל םעט ןיא לוחה
 םריכזהל םוקמ ןיא הנושאר הנש רחאש םידעומב םג כ"או .אחינ יתבתכש מ"יפלו ,גהנמה םעט ראבמ וניאש ש"ע הנשה ךות רטפנש
 .הזב כ"שמ )ה - א תוא א"כק 'יס( ןמקל 'ייע הנושאר הנש ךותבש םילגר ןינעלו - .הז םעטמ

 םיתמהש 'וכו םיתמה רובע כ"הויב הקדצ רודיל ולגרוהש המ ,ל"זו כ"הויב תומשנ ריכזהל )א"כרת 'יסוס( י"בב ראובמה םעטה םג )ג
 רבשמ םיתמ תריכזד םושמ םיתמ רוכזל םיגהונ ונאש המ ,ובלכה םשב )ח"קס םש( מ"ד 'ייעו ,חקורה םשב דוע ש"עו הרפכ ןיכירצ
 .ןבומכ ט"ויב ךייש וניא הז לכ .ל"כע םדא לש ובל עינכמו

 שיא םויה וארקש ינפמ םדבל םייחה לע הקדצ ןיקסופו ,'כש תועובשה גחד ינש םויל )ב"יש 'יס( ירטיו רוזחמ 'סב יתאצמ הברדא )ד
 רעטצהל אלש םיתמה לע אלו םדבל םייחה לע הקדצ קוספל וז השרפ ןירוקש םילגר לש ןורחא םוי לכב גהנמה ןכו 'וגו ודי תנתמכ
 ןכו .ל"כע דבלב כ"הויב אלא םילגר 'גב םיתמה לע הקדצ ןיקסופ ןיאש זנכשאב גהנמה ןכו ,חמש ךא תייהו םילגרב והב 'יתכד םהילע
 ןיריכזמ ןיאש ירה ,כ"ע 'וכו ט"ויב אלו כ"הויב םיתמה רובע הקדצ ןיקסופש המו ,ל"זו )המו ה"ד ז"יר 'יס( לודגה חקור 'סב יתיאר
 .ט"ויב תומשנ

 שלש םש לע םימעפ 'גל ןתבדנ קוספל וגהנ רוכבה לכ ןירוקש םויבו ,'כ תרצע לש ט"וי ןינעל )ט"לר 'יס( טקלה ילבש 'סב םרב )ה
 ליעומש ראבמש ש"ע 'וכו החונמל תומשנ ריכזהל םיתמה רובעב םג הקדצ קוספל וגהנש המו 'וכו ודי תנתמכ שיא 'וגו הנשב םימעפ
 לבא ,לגרב םג אלא דבלב כ"הויב אל םרובע הקדצ קוספלו םיתמה ריכזהל וגהנש 'כש ירה .םרובע הקדצ םינתונ םייחהש המ םיתמל
 לש 'ח םויו ,'כ )ט"יר 'יס( הזל םדוק ויגהנמו ויניד םש שרפמש חספה גח ןינעל לבא ,תרצע לש ט"וי ןינעל קר ןכ בתוכ וניא אוה םג
 'יס םש( תרצע ינימש ןינעל ןכו .םיתמה רובעב םג הקדצ קוספל ריכזמ וניאו .כ"ע 'וכו םימעפ 'גל תובדנ ןיקסופ םויב וב 'וכו חספ
 .ללכ םיתמה רובעב הקדצ תקיספ ריכזמ וניאו ,'וכו םימעפ 'גל ןתבדנ ןיקסופו ,'כ )ב"עש

 לע רוכבה לכ וב ןירוקש םויב םימעפ 'גל הקדצ קוספלו ךומכ ןיא רמול ונגהנמו ,תועובש גח ןינעל 'כ )ד"נ 'יסוס( יתבר אינת 'סב םג
 םש( ול םדקש חספה גח ןינעב וליאו .כ"ע החונמל םיתמה תושפנ ריכזהל ונגהנמ םג ודי תנתמכ שיא ביתכו 'וגו הנשב םימעפ שלש םש
 'יס םש( תוכוסה גח לש ןורחא ט"וי ןינעל םג 'כ ןכו 'וכו םימעפ 'גל הקדצ קוספל ונגהנמ םויב ובו 'וכו חספ לש ינימש םוי ,'כ )ג"נ 'יס
 םגהנמ 'יה םילגרב יכ הזמ ראובמ .החונמל םיתמה תושפנ םג ריכזהל גהנמהש ריכזמ וניא והייורתבו ,ש"ע )תאירקבו ה"דוס ח"פ
 .הזב קוליחה םעט ונל שרופ אלו ,תרצע ינימשו חספב אלו אקוד תרצע לש ט"ויב םרובעב הקדצ קוספלו םיתמה תושפנ ריכזהל

 חספד ןורחא םויב תומשנ ןיריכזמש המ ,םימחרה בא םירמואו תומשנ ןיריכזמו ,'כש )'ט 'יעס צ"ת 'יס( םישובלה לעב ונברל יתיארו )ו
 רובעב ןתיל וגהנ הקדצ וקספש ןוויכו ,ודי תנתמכ שיא הב הבותכש רוכבה לכ תשרפ וב ןירוקש ינפמ הקדצ קוספל ןיצורש םושמ אוה
 לכ וב ןירוקש םויב םילגרה לכב תומשנ ןיריכזמ ןכל ,םתוכזב הבוטל םהמע ונתוא רוכזי ןבגאו םיקלא םתוא רוכזיש תומשנה תרכזה
 ל"ירהמב ןכ בתכ רבכש תמאבו .)ב"ל תוא םש םירעש יחתפבו א"ל 'יעס 'י רעש( םירפא ירעש 'סב םג וירבד קיתעה .ל"כע 'וכו רוכבה
 יטוקל 'סב ןכ ריעה רבכו .ל"כע םימחרה בא רמואו תומשנ ןיריכזמ ודי תנתמכ שיא וב ןירוקש ט"וי לכ אוה אללכ ,ל"זו הכוס 'לה ףוס
 תנתמכ שיא ןירוקש םעפ לכ תומשנ ןיריכזמ איינלופ ק"קבש 'כש ל"צז ץ"בעיגה רודסמ םג איבמו )חספ לש ןורחא רדס ג"ח( ח"ירהמ
 .ש"ע ודי

 ,םיתמה תומשנ םג ןיריכזמ זאו תרצע ינימשבו תועובשד 'ב חספד 'ח ונייהד םילגר 'ג לכב רוכבה לכ ןירוקש ל"וח ינבל אחינ הז הנהו )ז
 .איה אמעט יאהמ ואל כ"ע ע"נמשו תועובשד 'א ,חספד 'ז םויב תומשנ ןיריכזמו ,לגר םושב רוכבה לכ ןירוק ןיאש י"א ינבל כ"אשמ
 םויב תומשנ ריכזהל וגיהנהו םמצעל הלפת יתב םש ועבקו םשל ולעש ל"וח ינב י"ע י"אב םילגרב תומשנ תרכזה גהנמ בברתשנ ילואו
 .ע"נמשו תועובשד 'א חספד 'ז םויב י"אב םהל אוהו ל"וחב םגהנמכ לגר לש ןורחאה

 ןיאמ יתאצמ אלו םיבר םימי יתשפח ,'כש םייח ןב רבח ירבד 'ושתמ איבמ )'ב תוא א"כרת 'יס ח"וא ע"וש( ינושרגה טוקלי רפסבו )ח
 ונגהנמ הגות החמש תירחאו בותכה רמאש יפלכ יכ יתרמאו 'וכו כ"הויב א"כ אבוה אל ע"ושבו םילגר 'גב תומשנ ריכזהל ונגהנמ אב
 םידגמ םעונ 'סב יתאצמ םימי הז םנמא ,הזה תוררועתהמ ונמצע עיקפנו רעצו הגות לכ הנואי אלש ידכ תומשנ ןורחא ט"ויב ריכזהל
 םידגמ םעונ 'סה ןיאו - .ל"נה ח"בח ירבד 'ושת ל"כע 'וכו תומשנ ריכזהל שי םילגר 'גב םג רשא םינושארה 'דמ איבהש ג"מרפ ןואגהל
 דבלב תועובשה גח ןינעל קר לבא יתבר אינת 'סבו טקלה ילבש 'סב ןכ ראובמ )'ה תוא( ליעל יתבתכש מ"יפכ םרב ,וירבדב ןייעל י"חת
 ט"וי לש החנמב ןריכזהל רחאל ונל 'יה פ"כעו ט"וי יאצומ לש תיברע תלפת תומשנ ריכזהל ןוכנ רתוי 'יה הז םעט יפלד ע"ליו+ .ש"ע
 םעטלו - .החמש תירחא הניאו וירחא החמש ןיידע שיש ,םיפסומה תלפת םדוק הרמואל םידקהל אלו החמשה תירחא איהש ןורחאה
.ןבומכ ודי תנתמכ שיא ,הרותב וארקש רחא דימ הרמואל יוארש ,אחינ )'ו תוא( ליעל יתרכזהש ל"ירהמו שובלה
 תינעת 'סמ שיר ימלשוריב ראובמכ ס"נכהיבב ברעב ןייוצמ םעה לכ ןיאש יפל ט"ויצומד תיברעב הרמואל גיהנהל וצר אלש רשפאו
 וצר ,הגות לכ כ"יע ריסהל ידכ תומשנ תרכזה וגיהנהש ןויכו .ש"ע )רמתיאו ש"מו ה"ד ד"יק 'ס ח"וא( י"בבו םש םינושארב אבומ
 ראובמה י"פע גח לש ןורחא ט"ויד החנמ תלפתב הרמואל וגיהנה אל אפוג ט"המו .ט"וי תחמש ומייקש רובצה לכב הז םייקתיש
 רחא תבשב יכ ,'יפש )רשע ה"ד םש( יריאמ 'ייעו ,תונרק יבשוי םושמ תבשב החנמב ןירוק ויהיש ןקית ארזע יכ )א ב"פ ק"ב( 'מגב
 הרות ירבד ועמשיו םלוכ וצבקתי העש התואבש ןקיתו תבשב הכאלמ ןיאש דצמ ןומהלו םיתוחפל אוה תונרק תבישי ןמז הנישו הליכא
 םהל ןקת ה"ושמ תורכש תע אוהש תונרקה לע ןירכתשמו ןיכלוה העש התואבש ,)םושמ ה"ד םש( ק"מטשב םג אוה הזכו .ש"ע כ"ע
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 םהל ןקת ה"ושמ תורכש תע אוהש תונרקה לע ןירכתשמו ןיכלוה העש התואבש ,)םושמ ה"ד םש( ק"מטשב םג אוה הזכו .ש"ע כ"ע
 וב ןיאש ןויכו ,תורכש תעו 'יתשו הליכא ןמז יאדוב אוהש ט"ויב כ"או .ש"ע כ"ע ס"נכהיבל ותינד אכיה יכ הרותב םיארוק ויהיש
 םלוכ זאד תירחשד ת"הרק רחא קר החנמ תלפת ןמזב תומשנ תרכזה וגיהנה אל ןכ לע ,ס"נכהיבל םיאב םלוכ ןיא החנמב ת"הרק
 ךלמ תרדה םע בורבד םושמ עיקתמ ינש אנש יאמ ,)ב ב"ל ה"ר( 'מגב םג חכומדכו .ל"נה תינעת ימלשורימ ראובמכ ס"נכהיבל םיאב
 +.ש"ע 'וכו

 יכ ןעי םילגר שלשב תומשנ תרכזהל םעט 'כ )ז"פקת 'יס חספ ינינע( םיגהנמה ימעט 'סב וקיתעהש יפכ )ו"פ קרפ( רשיה בק רפסבו )ט
 קלתסמ 'יה הטמ לש שדקמהו הלעמ לש שדקמה תיבל םיקידצה תומשנ לכ םע בקעיו קחצי םהרבא תומשנ ואב לגרו לגר לכב
 םיוחתשמו םיפופצ םידמוע ויהש דע לארשי ללכ לכ לבקל 'יה לוכי ינחור אוה הלעמ לש שדקמש ןויכו הטמל דרי הלעמ לש ק"מהיבו
 וניערזלו ונל תדמוע םתוכז 'יהיש ידכ לגר לכב םישודקה וניתובא תומשנ ריכזהל ונא םיכירצ ונינועב ברח ק"מהיבש וישכע ןכלו ,םיחור
 .םהל םג ט"וי אוהש םויב אקוד םנמא ,ןבומכ י"אב םג םילגרב תומשנ ריכזהל ןוכנ )'ט 'ח תוא( יתרכזהש ולא םימעט יפל - .ש"ע דעל

 ,הב ביתכד רוכבה לכ תשרפ תאירק םע ןינע םהל ןיא יכ תועובשד 'בו חספד 'ח םויב תומשנ ריכזהל םעט ןיא ל"וחב י"א ינבל אצמנ )י
 םהילע כ"ע כ"א )'ט 'ח תוא( ליעל םיראובמה םימעטמ םילגרב תומשנ םיריכזמ םה םאו .)'ז תוא( ליעל כ"שמכו ודי תנתמכ שיא
 םתואב תומשנ םיריכזמ םה ןיאש ל"וח ינב רובצ ךותב םידיחי םהש ףאו .תועובשד 'או חספד 'זב ונייהו םהל ט"וי םהש םימיב ןריכזהל
 יכדרמ ישובל ת"ושב כ"שממ חכומ ןכו )ב"י 'יס( הדשה יאדוד ת"ושב ראובמכ דיחיב םג תומשנ ריכזהל רתומ יכ ,םולכ ךכב ןיא םימיה
 .)ג"נ 'יס( ליעל 'ייעו .ש"ע )אלא ה"ד ח"צ 'יס ח"ואח(

 רחמ םג ןריכזהל הצור םא .)'י תוא( ליעלכ תועובשד 'א וא חספד 'ז םויב תומשנ ריכזהו ל"וח ינב רובצב ללפתמ אוה םא מ"מו )אי
 השועש הקדצה לע םגו הקדצל םעפ דוע בדונש המ רובע הכרב וילע אבתו ודיב תושרה ל"וח ינב רובצ םע תועובשד 'בו חספד 'ח םויב
 רשאכ רבדב רוסיא ןיא 'וכו םיקלא רוכזי ,הרכזהה חסונ יפכ םימש םש ריכזמ אוהש ףאו .הבוטל םהילע ללפתהלו םריכזהל םיתמה םע
 ריכזמ וניא םאש קר ,ןיריכזמש רובצ םע אוהש ליבשב ריכזהל הבוח וילע ןיא לבא - .ךרואב ש"ע )'י תוא ב"נ 'יס( ליעל הזב יתכראה
 ,םהיבורקו םהיתובא תומשנ זא ןיריכזמה רובצה ןמ ומצע שרופ אוהש ושיגרי אלש ןפואב ג"הכו הלפת וא הניחת וזיא שחלב זא רמאי
 'ידיד יבגלש ליבשב הזש ועדי ריכזמ וניא אוהש וארי םא תומשנ תרכזה לש גהנמב ללכ ךרדב דאמ םיקדקדמ םדא ינבו רחאמ כ"לאד
 .'ב ט"ויד אלוזלז אכיאו אוה לוח םוי םוי ותוא
 ןנישייח אל גח ורסא אלא ט"וי וניא םימי םתוא י"א ינבלד ןויכ זא יכ עובשה עצמאב תועובשד 'בו חספד 'ח לחב אחינ הז םנמא )בי
 רוסאד ל"י תבש םויב תועובשד 'בו חספד 'ח ולחב לבא ,ירטיו רוזחמ םשב )'ד תוא( ליעל 'ייע תומשנ ריכזמ אוהש י"ע םהב רעטציש
 רבכש רחא וב ריכזהל הבוח וילע ןיא גהנמה יפל םגש ןויכ תבשב רעטצי אלו תועובשד 'או חספד 'ז םויב ריכזהש המב ויד יכ וב ריכזהל
 .)'ד תוא הז ןמיס( ליעל 'ייע תבשב אל לבא הדיפק אכיא החמש 'יב 'יתכד ט"ויב קרד רשפא מ"מו .תועובשד 'או חספד 'זב ריכזה
 .ריכזי אלש יאדוב ,ומאו ויבא תומשנ תרכזהב רעטצמ אוהש ושפנב שיגרמש אכיהו .ריכזי אלש רבתסמו
 'א םויבו חספד 'ז םויב תומשנ ריכזיש תודיחיב ללפתמו ןינמ ןיאש םוקמב אוהו רוזחל ותעדו ל"וחב י"א ןב םאש טושפ ראובמה יפל )גי
 .י"אב ומוקמב ומכ ללכ תרחמה םויב ריכזמ וניאו תועובשד
 הצור םאו ,תועובשד 'או חספד 'ז םויב תומשנ רוכזי ל"וח ינב רובצ םע ללפתמ םא םג ,רוזחל ותעדו ל"וחב י"א ןב )א :הכלהל הלועה
 'או חספד 'זב ריכזי ,תודיחיב ללפתמ םא )ב - .)ג"י א"י 'י תוא( לוח םויב ולח םא הכרב וילע אבת תועובשד 'בו חספד 'חב םג ריכזהל
 ינב רובצ םע ללפתמ םא םג ,תבש םויב תועובשד 'בו חספ לש 'ח לח )ג - .)ג"י תוא( ללכ תועובשד 'בו חספד 'חב אלו דבלב תועובשד
.)ב"י תוא( ויתובא תומשנ תרכזהב רעטצמ אוהש ושפנב שיגרמשכ כ"שכמו ,ללכ םהב ריכזי אלש הארנ ל"וח

 טל ןמיס בי קלח רזעילא ץיצ ת"וש .14
 ,םיבוט םימיו תותבשב תומשנ תרכזה לש יללכ םעט בתוכש ירחא ,ו"פ קרפ רשיה בק רפסב ךכל איבמש קומינה םג הזב ריכזהל שי
 .םייחה רורצב תורורצ ןתושפנ ויהיש םהילע ללפתהלו םריכזהלו תומשנ תרכזה דעב הקדצל ט"ויו תבשב רודנל ןוצר תע אוה יכ ינפמ
 םימי לש תירחאב ןילופ תונידמב תומשנ ןיריכזמ המל ןוגה םעט יתעמשו :ל"זו בתוכו ,םילגר 'גב הרכזהל דחוימ קומינ איבהל ףיסומ
 גחבו תועובשה גחבו תוצמה גחב הנשב פ"ג שדקמה תיבל םיסנכנ ויה לארשי לכש איה שדקמב ויהש םיסנ הרשעמ תחא יכ עד ,םיבוט
 בקעיו קחצי םהרבא תומשנ םיאב ויה לגר לכב יכ ךכ ןינעהו ,עבטה דגנ היה והזו םיחור םיוחתשמו םיפופצ םידמוע ויהו תוכוסה
 אוה הלעמ לש שדקמו הטמל דרוי היה הלעמ לש שדקמה תיבהו קלתסמ היה הטמ לש שדקמהו ,םיקידצה תומשנ לכ םע מ"ש מ"הבל
 לגר לכב םישודקה וניתובא תומשנ ריכזהל ונא ןיכירצ ונינועב תיבה ברחש וישכע ןכלו ,לארשי ללכ לכ לבקל לוכי היה ןכלו ינחור
 .ל"כע דעל ונערזלו ונל תדמוע םתוכז היהיש ידכ לגרו

טנ ןמיס די קלח רזעילא ץיצ ת"וש .15
 איבמ םימכח ןושל רפס םשבש יתיארו ח"סרת 'יס ח"וא ש"רכ רפסב יתנייעו ,המלש םרכ רפסל הזל רוקמכ ןייצמ םש ע"ושציקב
 הנש ךותבו ,םתוכזב הבוטל םהמע ונתוא רוכזי ןכ בגאו םיקלא םתוא רוכזיש ידכ אוה הרכזהה ןינעש ינפמ ,רבד לש ומעט בתוכש
 ףד תוכרבב אתיאד המ פ"ע הידידמ םעט בתוכו ,הז םעטב היל אחינ אל ש"רכהו ,םמצע תא עיקפהל יד יכ םעט ךה ךייש אל הנושאר
 םלבא וררועי אלש הצוחה א"וא לע ח"בי ינב םילבאה וכליש ונקית כ"או 'וכו שדח ב"י רחאל אלא בלה ןמ חכתשמ תמה ןיאד ב"ע ח"נ
 .ש"ע ט"ויב לבאתהל דספה עיגי םהל םגו םירחאה תא ולבלביו הקעצבו יכבב
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 טנ ןמיס די קלח רזעילא ץיצ ת"וש .16
 שי לואשל אבה דיחי םגו ,הנושארה הנשב רבכ םיבידנה תומשנ ריכזהל םיביוחמ תודסומ ינוממו יאבגד ,השעמל הארנ ןכ לע )ו(
 לש דסח תלימגלו נ"יעל הז אהיו רוכזי אוה םג רמאיו םיריכזמהל ףרטציו ראשי אלא הנושארה הנשב הצוחה אצי אלש ול תורוהל
... .)'ג 'יעס א"כרת 'יס ח"וא שובל( רחא לע ריאמ 'רכו םולשבא לע דודכ תמה ןיד לקהל שקבל לוכי יחה יכ תמא

 המודב הז ירהו םיריכזמ ויה אלש וליאמ רתוי קופיסו העיגרל ןכימ רחאל םתוא םג איבמ םיריכזמה לש היכבה השעמלש תעדל יתחכונו
 םירבדה ןיאו ,תבשב תוכבל רתומ ובלמ רעצה ךליש ידכ הכבי םא גנוע ול שיש ימד 'א 'יעס ח"פר 'יסב /ח"וא/ א"מרב קספנהל אופיא
 לדתשהל ךירצ תמאבו ,ולש םיבורק תומשנ תרכזהב זא קוסע דחא לכ יכ ,םירחאמ גחה תחמש כ"יע דירטמש ךכ ידכ דע םיעיגמ
 ריתעהל בל לא םישל שיו הפוטח ר"מא רמול ןיאש יכ םאש ב"ל 'יעס 'י רעש םירפא רעשה בתכ רבכו ,ךכ ידכ דע ועיגי אל םירבדהש
.ש"ועי הנוכב טעמ בוטו ,ט"ויו תבשב תומשנ תרכזה קסעב ךיראהל אלש םג יוארהמ לבא ,הנוכנ החונמב םדקפל םדעב

 חע ןמיס ה קלח יולה טבש ת"וש .17
 םיצורו ןירערעמ ומקו רוכזי ירחא דימ אבר אשודיק םישועש גהנמה םכלצא תויה הרות תחמשב רוכזי תליפת תרימא תונשל ךירא יא
 הרותה תוכז םיתמהו םייחהל דומעיש ידכ ןכ םינומדקה וגיהנה יאדובש ,הזב החונ יתעד ןיא ,תירחש תליפת ירחא דימ רוכזיה דיגהל
 ןמחרה בא תליפתד דועו ,א"ס ה"פקת 'יס םיקסופה כ"שמכ ת"הק לש המיב לע רפוש תעיקת ןינעל םיגהונש ומכ הז ינפל וארקש
.עודיכ רוכזי ןיעמ אוהש ןמחרה בא םע דחי םיכלוה רוכזי תליפתו ףסומ ינפל ת"הק ירחא העובקה

 ט ןמיס ק"ירהמ ת"וש .18
 ידכ תסנכה תיב רואמ ךרוצל תועמ בדנתמ להקה ןמ דחא תישארב תבשבש םהיתובשומ תומוקמ לכב םיזעולה וגיהנה רשא לע ךתליאש
 אלש עריא התעו ה"במ אצויו ודובכ לע לחומ וא הוצמ התוא הנוק אוהש ןהכ םש שי םאש וגהנ םגו הרותה תלחתהב ןושאר ארקיש
 גהנמה םיגהונ יוה אל םש רשא תרחא תסנכה תיבל תכלל הצר אלש אלא דוע אלו תאצל אל םגו דצ םושב הוצמה תונקל ןהכה הצר
 םשש םהלש ה"בב סנכי אלש וחירכהל םכלהק ינב ומיכסה הזלו ונידכ ןושאר ארוק אוה היהיש םיצרתמ ה"ב ותואמ להקה ויהו הזה
 כ"ע ריעה ןוטלש י"ע והוחירכהו ושע ןכו םדיב רשא םהיתובא גהנמו הרותה דובכ לטבתי אלש ידכ 'זנה הזה גהנמה ותוא םיגהונ ויה
ילא תבתכ רשאכ הלאשה ןכות

)םנינמל 1649( ליזרב ,הפיסר ,לארשי רוצ תליהק לש םימושיר רפס .19
 רפסל ותיילעב קר .הנשמ תוחפ ינפל וא לרע וא תודהיל ץוח תמש ימל הבכשה רמאיי אל )תיזגוטרופב רוקמה ,תילגנאמ ילש םוגרת(
 דחא ןירולפ לש סנק םלשי השעי אל םאו םירופיכה םויבו הנשה םויב הזב קוסעי ןזחה דיתעבו .לארשי תדב תמש ותמל תוליפת ורמאי
.םעפ לכ

 א דומע ו ףד תוירוה תכסמ ילבב דומלת .20
 אקלס הלוע לכה ,הלוע לכה 'וגו רשע םינש םירפ לארשי יהלאל ]תולע[ ובירקה הלוגה יבשהמ םיאבה +ח ארזע+ :יסוי יבר רמא
 םיבכוכ תדובע לע :רמוא הדוהי יבר ,אינתד ;תלכאנ אל תאטח ףא ,תלכאנ אל הלוע המ ,הלועכ לכה אלא ?הלוע תאטחש רשפא ?ךתעד
 רשע םינש ינהל הל תחכשמ ,הדוהי יברל אמלשב .והיקדצ ימיב ושעש םיבכוכ תדובע לע :לאומש רמא הדוהי בר רמאו ,םואיבה
 ןועמש יברלו ,הרירגב ךניא אראשו םיטבש העבש ואטחד ימנ יא ,םיריעש רשע םינש ותיימד ,םיטבש רשע םינש ואטחד ןוגכ - תואטח
 אלו ןיאיבמ ןיד תיב :רמאד ריאמ יברל אלא ,ד"בד ךדיאו םיריעש רשע דחא ותיימד ,םיטבש רשע דחא ואטחד ןוגכ - הל תחכשמ ימנ
.ינמיז רסירת דע ,ואטח רדהו ואטח רדהו ואטחד ןוגכ ?היל תחכשמ יכיה רשע םינש ,רובצ

א דומע ז ףד ןיטיג תכסמ ילבב דומלת .21
 תחאו הזוזג תחא םימב תורבוע ויהש תוליחר יתשל לשמ םנהיג לש הנידמ לצינ הקדצ ןהמ השועו ויסכנמ זזוגה לכ לאעמשי 'ר יבד אנת
הרבע אל הזוזג הניאשו הרבע הזוזג הזוזג הניא

בי קוספ א קרפ םוחנ .22
.דוע ךנעא אל ךתנעו רבעו וזוגנ ןכו םיבר ןכו םימלש םא 'ה רמא הכ

זי קרפ אטוז והילא .23
 םלועב םדא היה אלש םיצע לש לודג יואשמ אשונ היהו ,רתויב רעוכמ היהש דחא םדא אצמו ,ךרדב ךלהמ אביקע 'ר היה תחא םעפ
 .ותומכ ןועטל לוכיש סוס אלו רומח אלו
 .התא היירב הזיאמ וא ,דש וא םדא ןב התא םא רמאתש העובשב ךתוא ינא עיבשמ ,אביקע 'ר ול רמא
 ןיפרושו ,םנהיגה ךותב יתוא ןיסינכמו ,הזכ יואשמ איבמ ינא םויו םוי לכבו ,אוהה םלועה ןמ יתרטפנ רבכו ,יתייה םדא !יבר :ול רמא
 .םויו םוי לכב ילמע הזו ,םויב םימעפ שולש הכותב יתוא
 ?ךכו ךכ ךל ןישועש תישע המ :אביקע 'ר ול רמא
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 ?ךכו ךכ ךל ןישועש תישע המ :אביקע 'ר ול רמא
 .כ"הויב הסרואמה הרענ לע יתאב ינא :שיאה ותוא ול רמא
 ?םלוע ותואב הנקת ךל שי םא תעמש ינב :ול רמא
 יתוא ןיסינכמו םנהיגמ יתוא ןיאיצומ ,ךרובמה 'ה תא וכרב רמאיו ,הרות רפסל ינב הלעיש ןמזבש ,דוגרפה ירוחאמ יתעמש ךכ :ול רמא
 .ע"גב
 ?ןב וא השא תחנה :אביקע 'ר ול רמא
 .ולומל לארשי וענמנו ,יתתימ רחא יל דלונ דחא ןב :ול רמא
 ?ךמש המ :ול רמא
 .אינונרא ימש :ול רמא
 ?ךתשא םש המו -
 .אייכשיש :ול רמא
 ?ךריע םש המו -
 .אייקדול :ול רמא
 .ותארקל ריעה ישנא ואצי ,ריעל אבש ןויכ .ריעה התואל אבש דע אביקע 'ר ךלהו ,וריע םשו ותשא םשו ומש אביקע 'ר בתכ דימ
 ?ותשאו ינולפ שיא םתעדי םולכ :רמא
 .בקרי םיעשר םש :ורמא
 ?המ לע :םהל רמא
 .השע ךכו ךכ :ול ורמא
 .ונב יל ואיבה ןכ יפ לע ףא :םהל רמא
 ,הרות רפסל ותורקל הווצ תבשה םויב .הרות רפסל ול ךירצש תוכרב והודמלו .השע ןכו ,דומלל ובישוהו ,ולומל הווצו ,ותוא ואיבה
 ."דעו םלועל ךרובמה 'ה תא וכרב" רמאו
 .ןדע ןגב והוסינכהו ,םנהיגמ ויבא תא ואיצוה דימ
.יתעד תא תחנהש ךתעד חונת ול רמאו ,אביקע 'רל םולחב אב הלילה ותואב


