
םילגרה תשולשב תוליגמ תאירק לע
ה”עשת תועובש

די ןמיס ב השרפ הבר תור .0
 ןוהיכירכתב םתלפטנש םיתמה םע םתישע רשאכ ביתכ השעי רמא אדא רב אנינח 'ר ,דסח םכמע 'ה השעי
 המלו רתיה אלו רוסיא אלו הרהט אלו האמוט אל הב ןיא וז הלגמ אריעז ר"א ,ןהיתובותכ הל ורתיוש ידמעו
 .םידסח ילמוגל בוט רכש המכ ךדמלל הבתכנ

א הכלה די קרפ םירפוס תכסמ.1
 יפ לע ףאו ,הליגמ ארקמ לע רמולו ,ךרבל ךירצ ,רתסא תליגמבו ,הכיאב ,תלהקב ,םירישה רישבו ,תורב
 ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא י"י התא ךורב ,רמול ךירצ םיבותכב ארוקהו .םיבותכב הבותכש
 .שדוקה יבתכב אורקל ונויצו

)םאר סופד( ג הכלה די קרפ םירפוס תכסמ .2
.םיבותכב הבותכש פ״עאו הליגמ ארקמ לע רמול ךירצ רתסא תליגמבו הכיאב ]ג[ םירישה רישבו תורב
תלהקבו ]ג[ :א״רגה תחסונ

זט-וט תוכלה די קרפ םירפוס תכסמ .3
 ךרמזי ,םודי אלו דובכ ךרמזי ןעמל רמאנש ,םויב התונשלו הלילב התורקל ךירצ רתסא תליגמ יול 'ר רמא
 עמש ,אתשינכב ףילחה יכ ריאמ 'ר ;םיתש תותבש יאצומב התורקל וגהנ ךכיפל .םויב םודי אלו ,הלילב דובכ
 ,דובכ ךרמזי ןעמל םושמ ול ורמא ,תוירק תוירק הרותה תא םישוע םתא יתמ דע ןול רמא ,יארדסד ןוהילק
.ןוקבשו
 
 תבשב ,ורק יכיה ירקימו ;רדאב םימי רשע השמח ורבעיש דע ,רדא לש תותבש יאצומב הרמואל םעה וגהנו
 רבודו דע ,אוהה הלילב ןמ ןירוק היינש תבש יאצומבו ,אוהה הלילב דע ,דחיב םעה ןירוק רדא לש הנושאר
 ,דחא הלילב ויצח ,םינורחאה תוילג לש םיבוט םימי ינש ילילב ותוא ןירוק ,םירישה רישב .וערז לכל םולש
 ,ןורחאה בוט םוי יאצומב םילשמו ,ויצח דע תרצע לש ןושארה בוט םוי יאצומב ,תורב .ינשה הלילב ויצחו
 ,גהנמ אהיש דע תעבקנ הכלה ןיאש ,םעה ןכ וגהנו .םהינפלש תבש יאצומב ןיליחתמ ןלוכב םירמוא שיו
 העוטכ אלא וניא ,הרותה ןמ הייאר ול ןיאש גהנמ לבא ,ןיקיתוו גהנמ ,הכלה לטבמ גהנמ ורמאש הזו
.תעדה לוקישב

 ירטיו רוזחמ .4
 ולוחב תבש ןיא םאו .'ת .דעומה ולוחב תויהל הלחש תבשב התוא 'מוא םירישה ריש תליגמו :וק ןמיס
 רבדמ םירישה רישש םש לע חספב התוא 'ירמוא ונא ךכלו :'ת .חספ לש יעיבש םוי התוא 'וא דעומה
:ןיבמל תוילג עבראמ רבדמ ןיינעה לכו .'וגו .הערפ יבכרב יתסוסל 'אנש .םירצמ תלואגמ

 תליחתב הב 'תכש םש לע :תור תליגמ ןירוקו םיבשויו :םלש שידק :ללהה תא ןירמוג ינש םויל :ביש ןמיס
 רשא 'תכדכ .הרייגתנש תור םש לע 'מוא שיו :םיטיח ריצק ירוכיב ארקנש תרצע תחת .)א תור( םירועש ריצק
 םוחתל ץוח ךליל ןל רוסא ימענ הל 'אקד .תומבי תכסמב ץלוחהב 'ירמאו .)ב תור( ויפנכ תחת תוסחל תאב
 :'ת :הרותה תלבקב הניכש יפנכ תחת וסנכנו תרצעב ורייגתנ 'רשיו .'וכו .ךלא יכלת רשאב הל הרמא .תבש
 ידי לע אלא הרות הנתינ אלש ךדמלל הרותה תניתנ ןמזב תרצעב תור הרמאנ המל ןנירמא תור שרדמבו
 ןכו .ולאגנ ןירוסיי ידי לע םירצממ 'רשי ואצישכש .ויתוכליהב יאליזרב רב הדוהי בר בתכ ןכו .תוינעו ןירוסיי
 םירישה רישבו .תורב ארוקה .'ירמא םירפוס תכסמבו :הרייגתנשכ הרות הלביקו .ץראב בער יהיו .תור
 םיבותכב ארוקהו .'יבותכב הבותכש י"פעאו .הליגמ ארקמ לע ךרבל ךירצ רתסא תליגמבו תלהקו הכיאבו
:שדוקה יבתכב תורקל ו"בקא ה"מא י"י התא ךורב ךרבל ךירצ

 .ןיברעמ לכב 'פב ןנירמאו :הנומשל םגו העבשל קלח ןתיל .בשוימ תלהק רפס רוביצה לכ ןירוקו :פש ןמיס
 םש לע תלהק ]א"ד[ )א"ז( .'ת :גח לש ינימש והז .הנומשל םגו .גחה ימי 'ז וליא .)אי תלהק( העבשל קלח ןת
המלש ורמא זאו .)ח א םיכלמ( גחב םינתיאה חריב המלש ךלמה לא ולהקיו

תוכוסה גח יגהנמ )קידליח( םיגהנמה רפס .א4
 ינימשב ותוא ןירוק תוכוסד דעומ לש ולוחב תבש עראי אל םאו ,תבשב תוכוסד דעומ לש ולוחב ןירוק תלהק
 ךכיפל ינימשה םגו םימי תעבש רמולכ הנומשל םגו העבשל קלחת הייארו ,תבשב אוהש תוכוס לש תרצע
.ןיעוטו תוכוסד דעומ לש ולוחב תבשב ותוא ןירמוא שיו .םלועל תרצע ינימשב ורמואל אוה ןיד

י ןמיס שייורט רדס .ב4
 )א"י תלהק( הנומשל םגו העבשל קלח ןת קוספה םש לע םירישה ריש ]חספ לש יעיבש[ הז םויב 'מואו
 'ר יפמ שייורטב םיגהונ ויה ןכו ,תלהק תכוס לש תרצע ינימש ינימשל ,םירישה ריש חספ לש יעיבש העבשל



 )א"י תלהק( הנומשל םגו העבשל קלח ןת קוספה םש לע םירישה ריש ]חספ לש יעיבש[ הז םויב 'מואו
 'ר יפמ שייורטב םיגהונ ויה ןכו ,תלהק תכוס לש תרצע ינימש ינימשל ,םירישה ריש חספ לש יעיבש העבשל
 לכ ךומסל ידכ הז םויב רמול יואר םירישה ריש א"ד ,ה"ח לש תבשב םתוא 'מוא ויה אלו ,יגאלפמ רזעילא
.םירישה ריש דוד רבדיו דוד תריש חלשב תריש תורישה

ט ףיעס צת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש .5
 ;הדובעב אביו הלעי רמואו ,תבש לש וכרדכ ללפתמ ]*ו[ * החנמו תירחש תיברע ,דעומה לוחב לחש תבש
 םויו הזה חונמה םוי תא ונל ןתתו :רמואו תבש לש ריכזמש אלא ,דעומה לוח םוי ףסומ רדס רמוא ףסומבו
 לארשיו תבשה שדקמ םתוחו ,הזה תוצמה גח םויו הזה חונמה םוי יפסומ תא :רמוא ןכו ,הזה תוצמה גח
 ז )זט( עצמאב אל חספל הרטפהה תכרבב ןיריכזמ ןיאו >ה< )וט( :הגה .ילע התיה םיריטפמו >ד< )די( ,םינמזהו
 ותוא םירמוא ןורחאה בוט םויב תבש םאו ,דעומה לוח לש תבשב )חי( םירישה ריש ח רמול ןיגהונו )זי( .המיתחב אלו
 ךרבל אלש ]ט[ ט וגהנ םעהו >ו< )טי( .)םהרדובא( תועובשב תור רמול ןיגהונו .תלהק םע תוכוסב ןידה ןכו ;תבש ותואב
.םיבותכ ארקמ לע אלו הליגמ ארקמ לע םהילע

צת ןמיס םהרבא ןגמ .6
 'להקב בותכו החמש ימי םהש ינפמ תלהק תוכסבו םירצמ תאיצי ןינע וב שרופמש ינפמ - םירישה ריש
 ןמזב 'ארקנש תרצע לצא תור ןינע המ ו"צקת זמר תור טוקליב אתיאד תועובשב תורו השוע וז המ החמשלו
:ל"כע 'וכו ינועו ןירוסי י"ע אלא הרות הנתנ אלש ךדמלל הרות ןתמ
 'יס 'ושתב א"מר ל"זו 'יינשה אקאקרק סופדב ש"מכ אלד ל"צכ - 'וכ ךרבל אלש )ש"החמ( )ג"מפ( ט      
 וגהנ םעהו יתבתכו יתקדקד ןכל מ"דב כ"כו ךרבל ובתכ ב"ט 'להמ ה"פ מ"גהו םהרדובאו ל"ירהמ /ה"ל/ ד"ל
 ארוק ןזחהש הכיא אקודד םימעט 'מכמ ל"נ ןכו תומוקמ ראשב ש"מכ ןיגהונ ןכו םתס יתבתכ אלו 'וכ
 ןיכרבמ הלילגב םיפלקב הנקתכ םיבותכ םהשכ 'קודד ל"יעו םיגהנמה תעד מ"כו 'וכו ךרבמ רובצל עימשהל
 ץוח םלכ לע ךרבל ובתכ מ"טמו םיגהנמו ח"בו שובלה לבא ל"כע 'וכו ךרבל ןיאש אטישפ ונלש ןישמוחב לבא
:ונינומדק גהנמכ רקיע ןכו תלהקמ
   
צת ןמיס םייח חרוא ז״ט .7
 ול דיגה ימ דועו םהילע וכרבי אל המל עדוי יניא רמאו ז"ע המת שובלב - .'וכ םהילע ךרבל אלש וגהנ םעהו
 .תוליגמ 'ב ולא לע ךרבל שיש ובתכש 'יגהנמב ש"ממ ועדי אל אמש וא שחלב הכרב ןישוע אמשו גהנמה
 ז"ע ךיראה ה"ל 'יס א"מר 'ושתבד יאבה ירבד ז"כו ךרבל וגהנ םעהו ןאכ היגמה היגה 'ישדחה ע"ש סופדבו
 דומלתה ירבדב וניצמ אלש םעטמ רתסא תליגמ תלוז 'ליגמ םוש לע ךרבל אלש ל"נשו ןאכבש וירבד ראיבו
 רומג בויח םיבייחש רתסא תליגמב ףאד םעטה רקיעו הזב ךיראהו תורקל ונוצו ז"ע רמאיש התורקל ונקתש
 ןיא א"צרת 'יסב 'כ שמוחב התוא ןירוק םא לבא הרישכ הליגמב 'לא הילע ןיכרבמ ןיא ה"פא התורקל
 ולאו םהילע ךרבל ןיאש ןישמוחב םיספדנ םהו גהנמ קר רוריבב םבויח ןיאש תוליגמה ולאב ו"ק 'ילע ןיכרבמ
 םלועמ עמשנ אל הזו רתסא תליגמב ומכ ףלקב הליגמ ךרד םבתוכל םירהזנ ויה םהילע הכרב ךייש היה
 לע ךרבמה לכ כ"ע ל"כע רתסא תליגממ ץוח הליגמ םוש לע ךרבל וגהנ אל םעהו ל"זו ט"נקת 'יס י"ב כ"כו
:הלטבל הכרב איה ולא תוליגמ

 ,יתלשממה סיפדמה תאצוה ,בקעי ןב ׳א תכירעב םיגהנמ טוקלי ךותמ( ןמית תודהי יגהנממ ,ידירג ׳ש .8
)ז״כשת םילשורי
.)"אידג דח" ילבו םיטויפ ילב( "םירישה ריש" םיארוק ]חספ רדסב[ רישה תכרב רחא
 םירמוא ינשה יצחה תא ;תלהק יצח םירמוא ,החנמ תליפת ינפל ,צ"החא דעומה לוח תבשב
 רחאל ;רותה יפל ,קוספ ארוק דחא לכ :אוה האירקה רדס .החנמ ינפל ,צ"החא ןכ-םג ,הרות-תחמשב
.לאיזוע ןב ןתנוי םוגרתב ומגרתמ ארוקה כ"חאו ,רובצה וילע רזוח קוספה תאירק

 םירזוח םלוכ ,קוספ ארוק דחא לכ ."םירישה ריש" תסנכה-תיבב םיארוק וב יעיבשבו חספ לש מ"הוח תבשב
.ומוגרת תא ארוק אוה כ"חאו וילע

 חספ מ"הוח תבשב ומכ אוה האירקה רדס .םוגרתו ארקמ .נ"כהיבב "תור תליגמ" תא םיארוק צ"החא
.תוכוסבו

)ח״נשת ,םילשורי ,קוק ברה דסומ( הרות תחמש גח תודלות ,ירעי ׳א .9
 וליאו )״אמור ינב״ גהנמ( הילטיאו אצניבורפ תוליהקב קר גהנ גח לש ןורחא םויב תלהק רמול הז גהנמ …
 םויב אלו ,תוכוס דעומה לח תבשב תלהק ורמא תובר תוליהק ראשבו ןמיתב ףאו ,זנכשא תוליהקב
 םוארקו םיקלח העבראל תלהק תא וקלח )״איינאמור גהנמ״( היטנזיב ידוהי תוליהקבו  .הרות-תחמש
.הרות-תחמש םויבו תרצע ינימש םויב ,גח לש ׳ב םויב ,גח לש ׳א םויב

גצרת ןמיס תועובש יניד הדובעה דומע השמ הטמ .10
 ןיינעב םינהכה לא רומא תשרפב בותכש יפל ,הרותה תאירק םדוק תור תלגמ תורקל גהנמ 'ב םויב
 ילשמ( ביתכו .)בכ ,גכ ארקיו( םתוא בוזעת רגלו ינעל םכצרא ריצק תא םכרצקבו ,תועובש תשרפב םידעומה
 וניצמ ובו תור תלממ תרצעב ןירוק ךכלו .תורל דסח ותריצקב השע זעובו ,הנושל לע דסח תרותו )וכ ,אל
  .)ו"צר 'יס( חקורה ל"כע ,םיקוספ ז"עוב



 וניצמ ובו תור תלממ תרצעב ןירוק ךכלו .תורל דסח ותריצקב השע זעובו ,הנושל לע דסח תרותו )וכ ,אל
  .)ו"צר 'יס( חקורה ל"כע ,םיקוספ ז"עוב
 תואסכ תדלות רופיס התויהל תועובשה גחב תור תלגמ תורקל וגהנו ,ל"זו בתכ אייחי ןבא דוד 'ר ברהו  
 ותחטבה רמש ךרבתי ארובה רשאכ יכ ןימאנשו ,ןוחטבה תדימ וניתושפנב עוטנל ,דוד תיבל תואסכ טפשמל
 לע םיהלאה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב )בי ,ג תומש( ואיבנ השמ י"ע םחיטבה רשא לארשיל
 םתוא השעי רשא תודעו ,םיקידצ םיטפשמו םיקח םהל ןתיו ולוק תא םעימשה םימשה ןמו ,הזה רהה
 החנו ,)א ,אי היעשי( הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטוח אציו ,תינש ותחטבה רומשי הככ .םהב יחו םדאה
 שפנ תומילשב ,הניבו המכח חור תיהלאה שפנ תומילשב םיאיבנ לש ןבר לע החנ רשאכ 'ה חור וילע
 קדצב טופשי ןכלו ,לכשב איצוי וחור לכ יכ ןפואב ,תחמוצה שפנ תומילשב ,'ה תאריו תעד חור .תשגרמה
 ויתפש חורבו .רשיה תישע וב הנוכמה דסחה לעופ אוהו ,ץרא יונעל רושימב חיכויו .קדצה לעופ איהו םילד
  .כ"ע ונשריפ רשאכ ,טפשמה לעופ אוהו ,עשר תימי
 בוט ונתנ םישודקה וניתובר םהו ,רעש וזחא םינומדקש המב םעט אוצמל שפחלו שקבל ונל המ רמוא ינאו  
 ,הרות ןמזב תרצעב תארקנש ,תרצע לצא תור ןיינע המו )'א תור אטוז( שרדמב ל"ז םרמאב ,תעדו םעט
 ינעל ךתבוטב ןיכת הב ובשי ךתיח יכ רמוא אוה ןכו ,ינועו ןירוסי ידי לע אלא הרות הנתנ אלש ךדמלל
 םיקסוע םירישע םאש ,ינוע לש טבשב יקלח ןת ע"שבר ,ה"בקה ינפל הרות הרמא .)אי ,חס םיליהת( םיהלא
 ,י תלהק( רמאנש ,םילפשו םיבער םהש םיעדוי םהו יב םיקסעתמ םה םיינע םהשכ לבא ,םיאגתמ ויהי יב
 ,א תור( ץראב בער יהיו םיטפושה טופש ימיב יהיו ךכיפל .ובשי לפשב םירישעו םיבר םימורמב לכסה ןתנ )ו
 דחא ,םימעפ יתש יהיו המל .ךיניע ןיבמ הרוק לוט רמוא אוהו ךיניש ןיבמ םסיק לוט םדאל רמוא ןיידה ,)א
 .וב היוצמ בער וב היוצמ הרות ןיאש רוד לכ ךדמלל .הרות לש ןובערל דחאו םחל ןובערל

וסקתת ןמיס הדובעה דומע השמ הטמ .11
 ר"הק( שרדנ הזו רמוגו העבשל קלח ןת )ב ,אי( תלהקב שיש יפל ,תלהק רמול םיגהונ דעומה לוחד תבשב
 יכ ,)וט ,ח( החמשה חבשמ תלהק רפסו ,ונתחמש ןמז אוה תוכוסש יפל םעטה בתכש ימ שיו .גחה לע )םש
 .)'א תוכוס םיגהנמ תוהגה( איה םיהלא תתמ ול שיש הממ הנהנו ןוממ רחא ףדור וניאו וקלחב חמשה לכ
 'ו ץקמש )י ,אל םירבד( השמ ונל הוצ הרות יכ ןעי בתכ )תלהקל ושוריפ תמדקהב( אייחי ןבא ףסוי ר"רהו
 הרותה תא ארקת 'וכ ךיהלא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב תוכוסה גחב הטמשה תנש דעומב םינש
 יכ רמול הצרש .'וכ ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה הזה םעה תא להקה .'וכ לארשי לכ דגנ תאזה
 חבושמ רתויה ותויהל ןה .הסרפ ראשי אלו ,םילגר שלשל לארשי לכ אבי רשא הלענ דעומ ותויהל זא
 תויהל ,רבד םירסח ויה אל םילדהו םיינע וליפא רשא ,ףיסאה ןמזב ונמז תויהל ןהו ,ונרמא רשאכ ןתשלשמ
 גזמה ישולחו םילוחהו םירענה רשא ,רוקו תומימחב הוש ןמזה תויהל ןהו ,האיפו החכש טקלה יוצמ
 םלוכ םיכלוה ויה תענומה הבסה רוסב ,םיכרדה תנכסו םימשגה וא םוחה וא רוקה ינפמ רוחא םיעתרנה
 בטי ןעמל םיהלא 'ה תוצמ תא רומשל םריהזהלו םעה לכ דגנ הרותה אורקל הוצמ היה ,בל בוטבו החמשב
 םהיניעב םלועה יניינע רשא בל םהל ןיא רשאמ ,תובושתו תולאש איה תלהק תלגמ יכ תויהלו .םהל
 תלוזו .סרוקיפא לא בישהל המו ןוילע תעד עדויה םכחה םע םיראובמ ביטיה ,םירשוימ יתלבו םיעתעותמכ
 תא עמשנ לכה רבד ףוס ורמואב ,ותבהאו םיהלא תאריו רשויה לא הכירדמו לפשה םלועה ירבד תלבהמ הז
 ךשמי הרובעב רשא ,ךרבתי ותבהא אוהו ,רומש ויתווצמו ךרבתי ותארי אוהו ,)גי ,בי תלהק( ארי םיהלאה
 לא םיכירדמהמ ול םימודהו הרות רפסה אורקל בויחה תע תוכוסה גחב התורקל וגהנ ןכל .תוצמה תיישע
 ןכלו .ןהב קבד םדאה עבט רשא םיירמוחה םיניינעה הטמ לואשמ רוסל םיליכשמהמו ,הלעמל םייח חרוא
 םעה תא להקהב תוכוסה גחב ארקנה הרות רפסכ להקהב םירמאנ םירבד התויהל תלהק ומש ארקנ ילואב
 ורמאנ וירבדש תלהק ארקנ ךכלש )המו ה"ד תוכוסד 'א םויל השרד( ויתושרדב ביעוש ןבאה בתכ ןכו .ל"כע
 .תלהק וב םירמוא זא תבשב ינימש םוי לח םאו .להקהב

ב דומע זמ ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת .12
 תולק תוצמ תצקמ ותוא םיעידומו ?רייגתהל תאבש תיאר המ :ול םירמוא ,רייגתהל אבש רג :רמ רמא
 הולנוא :ביתכד ,תחפסכ לארשיל םירג םישק :ובלח ר"אד ,שורפנ שירפ יאד ?ט"מ .תורומח תוצמ תצקמו
 רב אייח ר"א ?ט"מ .ינע רשעמו האפו החכש טקל ןוע ותוא םיעידומו .בקעי תיב לע וחפסנו םהילע רגה
 .)האפו החכש ןוע ותוא םיעידומו( .ןובשהל ןתינ אלו ,הטורפ הושמ תוחפ לע גרהנ חנ ןב :ןנחוי ר"א אבא
 תכלל איה תצמאתמ יכ ארתוב :ביתכד ?הארק יאמ :רזעלא יבר רמא .וילע םיקדקדמ ןיאו ,וילע םיברמ ןיאו
 ינילת רשאבד !דוחי ןל ריסא .ךלא יכלת רשאבג !תבש םוחת ןל ריסא :הל הרמא ,הילא רבדל לדחתו התא
 תותימ עברא .יהלא ךיהלאוו !םיבכוכ תדובע ןל ריסא .ימע ךמעה !תוצמ ג"יו תואמ שש ןנידקפמ .ןילא
.'וגו איה תצמאתמ יכ ארתו ,דימ .רבקא םשוח !ד"בל ורסמנ םירבק 'ב .תומא יתומת רשאבז !ד"בל ורסמנ

בכ ןמיס ב השרפ הבר תור .13
 ןיבסת אל ילע אטחת אל הל הרמא ,יב יעגפת לא והמ ,ךירחאמ בושל ךבזעל יב יעגפת לא תור רמאתו
 העמשש ןויכ תרחא י"ע אלו ךדי לע בטומ אלא רייגתהל יתעד םוקמ לכמ ,ךירחאמ בושל ךבזעל ,ינמ ךיעגפ
 תוארטאית יתבל ךליל לארשי תונב לש ןכרד ןיא יתב הל הרמא ,םירג תוכלה הל תרדוס הליחתה ךכ ימענ
 ןיאש תיבב רודל לארשי לש ןכרד ןיא יתב הל הרמא ,ךלא יכלת רשא לא הל הרמא ,םהלש תואיסקרק יתבלו
 .תוצמ ראש ,יהלא ךיהלאו ,תורהזאו ןישנוע ולא ,ימע ךמע ,ןילא ינילת רשאב הל הרמא ,הזוזמ םש

ב ןמיס ג השרפ אבר תור .14
 ,רתאל רתאמ היתי רבעמ ןוהל רמא ,המלשל ןיפא היימחמ ןירדהנס הקלסו תבשב תויהל לחש תרצעב תמו



ב ןמיס ג השרפ אבר תור .14
 ,רתאל רתאמ היתי רבעמ ןוהל רמא ,המלשל ןיפא היימחמ ןירדהנס הקלסו תבשב תויהל לחש תרצעב תמו
 ןירמא ,ןיבער אבא תיב לש םיבלכ רמא ,רבא זוזי אלש דבלבו ןיחידמו ןיכס איה אתינתמ ואלו היל ןירמא
 ןיקפיפ לטנ השע המ ,םיבלכה ינפל הלבנה תאו המהבה ינפל םיעולדה תא ןיכתחמ איה אתינתמ אלו היל
 .שמשה וילע דרת אלש ידכ ןוהיפגא וילע ושרפו ארק םירשנל םירמוא שיו שמשה דרת אלש ידכ וילע שרפו

חלר ןמיס םייח חרוא ח״ב .א14
 .יבכש ,ימוק דע יבכשמ רמול ולביק םינורחאה .'וכו רהזה ינב םוי לשבמ רתויו רתוי הלילה דומיל ןינעבו
 העשת דע רקובה דע יבכש )גי ג( הב בותכש תור תליגמ םירמואש תועובש גחמד .ימוק ,יבכש דע ימוקמו
 םוקל ךירצ ןיאד ,יבכש ,תורומשא שארל הלילב ינור ימוק )טי ב( הב בותכש הכיא תליגמ םירמואש באב
 תועובשה גח דע ימוק םירמואש באב העשתמ לבא .םירצק תולילהד ןויכ הרות דומלל ידכ רקובה רוא םדוק
 :םיכורא תולילהד ןויכ דומלל תרומשא שארב רקובה רוא םדוק םוקל בייח ,ימוק ,יבכש םירמואש

םידעומ ריכש הנשמ .ב14
.הזה תועובשה גחב אמויד ארוהרהב םשה יננחש המ םושרא
 ]טי תוא ,תועובש 'סמ[ ה"לשב אתיאד ,תועובשב תור תליגמ רמול ונקיתד אתלימד אמעטב רמול יל הארנ
 ,'ןליאה תוריפ לע' ]א ,ח ה"ר[ םרמוא אוהו ,הנממ םמצע ולטבש הרות לוטיב םושמ ןודינ םלועה תועובשבד
 תוצמבו הרותב םמילשה אלב הז םויב ןודינ םלועהו ,ה"בקה לש ונליאמ תחרופה תומשנ םה תוריפה יכ
 .]תועובשה גח ירתס[ 'בקעי תעלות' רפס םשב ש"ייע ,יוארכ
 תור תליגמב הנהו ,'הזמ לודג הרות לוטיב ךל ןיא ןמוקממ לארשי ולגש ןויכ' :ורמא ]ב ,ה[ הגיגחב הנהו
 לוטיב לע הרות ןתמ םויב םלועה תא ןדו בשויש םימלוע לכ ארובל זמרל ידכ ,ןכ לע .ונחישמ סוחי בותכ
 ונכלמ חישמ הרהמב ונל חלשי ,הרות לוטיב ונל היהי אלש הלעתיו ךרבתי הצור םא ול ןיזמרמ ונא ,הרות
 ןכ ,הזמ לודג הרות לוטיב ךל ןיא ונמוקממ ונילגו תולגב ונאש ןמז לכ לבא ,הרות לוטיב ונב היהי אל זאד
,רחא ןונגסב הז ןיעכ 'יול תשודק'ב ןייעו .ד"סב ל"נ

אי קרפ תלהק .15
:ּוּנֶאְָצמִּת םיִמָּיַה בְֹרב־יִּכ ִםיָּמַה יֵנְּפ־לַע ְָמְחַל חַּלַׁש )א(  
:ץֶָראָה־לַע הָעָר הֶיְהִּי־הַמ עַדֵת אֹל יִּכ הָנֹומְׁשִל ַםגְו הְָעבִׁשְל קֶלֵח־ֶןּת )ב(    
:אּוהְי ָםׁש ֵץָעה לֹוּפִּיֶׁש םֹוקְמ ןֹופַָּצּב ִםאְו םֹוָרּדַּב ֵץע לֹוּפִי־ִםאְו ּוקיִָרי ץֶָראָה־לַע ֶםׁשֶּג םיִבֶָעה ּואְלָּמִי־ִםא )ג(    

ב דומע מ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת .16
 יבר ,הנומשל םגו העבשל קלח ןתא יביתימ - .םילגר שלשב אלא ןמז רמוא ןיא :והייוורת ירמאד לאומשו בר
 העבש :רמוא עשוהי יבר .הלימ ימי הנומש ולא - הנומש ,תישארב ימי העבש ולא - העבש :רמוא רזעילא
 םויו הנשה שארו תרצע תוברל - םגו רמוא אוהשכו .גחה ימי הנומש ולא - הנומש ,חספ ימי העבש ולא
 ימ העבש לכ ןמז - ןמזל ךתעד אקלס יאד ,ארבתסמ ימנ יכה - .הכרבל ,אל - ?ןמזל ואל יאמ .םירופכה
.ארחוא םוילו רחמל ךרבמ - אנדיאה ךרבמ אל יאד ,אישק אל אה - ?אכיא

ב דומע טי ףד הציב תכסמ ילבב דומלת .17
 :רבס אמק אנת .רחאת לבב הילע םקימל - יגילפ יכ ,ירשד יגילפ אל אמלע ילוכ - הברקהב :ייבא רמא
 רזעלא יבר - .אל - ןרדסכ אלש ,ןיא - ןרדסכ רבס ןועמש יברו ןרדסכ אלש וליפא ,אנמחר רמא םילגר שלש
 אלא .אמק אנת ונייה - דעומ לש ולוחב אמיליא ?תמיא ,תוכוסה גחב ותדות םדא איבמ :רמוא ןועמש יברב
 ןועמש יברב רזעלא יבר - ?טקנד תוכוסה גח אנש יאמו .בוט םויב ןיבירק תובדנו םירדנ :רבסקו ,בוט םויב
 .ןורחא הזש רמול - רמאנ המל ,רבדמ בותכה ובש תוכוסה גח רמאי אל :רמוא ןועמש יבר אינתד ,הימעטל
.םרוג הזש רמול :רמוא ןועמש יברב רזעלא יבר

ול ןמיס בכ קלח רזעילא ץיצ ת״וש .א17
 צ"ת 'סב א"גמה ריבסמו   .'וכו מ"הוח לש תבשב תלהק רמול ןיגהונו :א"מרב 'ב 'יעס ג"סרת ןמיסב ח"ואב
 םש ב"נשמב םג קתעוהו   .השוע וז המ החמשלו תלהקב בותכו החמש ימי םהש ינפמ הז אוהש ח"קס
  .ש"ע ז"י ק"סב
 הנומשלו העבשל קלח ןת וב בותכש ינפמ אוהש הידידמ םעט בתוכ ח"קס א"אב צ"ת ןמיסב םידגמ ירפהו  
  .ש"ייע םהרדובאה םשב צ"ת 'יס רוטב מ"דהמ אוהו   .גחה ימי
 תלהקש ינפמ הז אוהד   .מ"הוחב דוד ןב תלהק לש תאז האירקל אנירחא אמעט רמול הארנ היה ד"נעלו  
 'ח א"כלמב בותככ גח ימיל םירוביחב הלא םימילו וינפלש םימיהל ועבקו ןושארה תיבה תא זא ךניח דוד ןב
 'ה ינפל םירצמ לחנ דע תמח אובלמ לודג להק ומע לארשי לכו גחה תא איהה תעב המלש שעיו :ה"ס -
 גח םימי תעבשו ךוניח לש םימי תעבש י"שר שרפמו   .םוי רשע העברא םימי תעבשו םימי תעבש וניקלא
  .]ל"מכאו א"ע 'ט 'ד ןטק דעומ תכסמב 'מגב הזב רמאנהמ ןיועיו[   .תוכוסה
 ןינב הלא םימיב ךניחש דוד ןב תלהק הרביחש תלהק תליגמ הלא םימיב אורקל ועבק הז לכ רכזל ןכלו  
  .א"בב הנביש ןושאר תיב
 :הזכ עטק םש בותכד מ"הוח תבשב םירמואש "הרוצנ םוא" לש טויפב הז יקומינל םיכומס אצומ ינאו  
 מ"הוח תבשבש ירה   ."אנ עשוה ןכ םימי העבשו העבש םגגחב ךוצר םימלוע תיבב ומעו תלהק תעשוהכ"
 םגגחב םימלוע תיבב ומעו תלהקל עישוהש םשכ ונל עישויש ת"ישהל םיננחתמו חבשל רומאה תא םיריכזמ



 מ"הוח תבשבש ירה   ."אנ עשוה ןכ םימי העבשו העבש םגגחב ךוצר םימלוע תיבב ומעו תלהק תעשוהכ"
 םגגחב םימלוע תיבב ומעו תלהקל עישוהש םשכ ונל עישויש ת"ישהל םיננחתמו חבשל רומאה תא םיריכזמ
  .תוכוס מ"הוח תבשב תלהק תליגמ םג ךכ םשל אורקל ריפש אופיא ועבק ןכלו   .םימי העבשו העבש
 אלש עודמ םהיניעב אלפל היהש דע סוליק ול וארקו םילודג םימכח ידימלת המכל הז יקומינ יתרמאו  
.הז אלפנ יקומינ םג רכזנ

טצ ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא .18
 תבשב תלהק לעו חספ =דעומה לוח= מ"הוח תבשב =םירישה ריש= ש"הש לע ךרבל ןיגהונה ולא רבדבו
 ףלקב הנקתכ םיבותכ םהשכ אקוד ןיכרבמ לבא ,א"רגה והל םיכסהו םינושאר הברה תטישכ תוכוס מ"הוח
 אלא הנקתכ הבותכ הליגמ מ"הוח תבשב םהל היה אלו ,מ"דהמ ט"קס צ"ת ןמיסב א"גמה בתכדכ הלילגבו
 םוי אוהש תבשב ארקל ונקתד א"רגה בתכד תמחמ אוה ךלש קפסהו ,ךרבל םהל שי םא ןורחאה ט"ויב
 ורחבו תוכוסמו חספמ דחא םויב וארקיש התיה הנקתה רקיעד ד"על הארנ ,תודשב ויה ט"ויב ףאד איפונכ
 הנקתה ידי ןיאצוי תבשב וארק אלש ןמדזנשכ לבא ,ט"וימ איפונכ םוי רתוי אוהש םושמ תבשב הלחתכל
 תבשב וניא םינשה בורבד תועובשב ןירוקש תור תליגממ היארו ,איפונכ םוי אוה ט"וי םגש ט"ויב םג וגיהנהד
 .א"גמב שרופמכ תור לע םג ןיכרבמ ולא תוליגמ לע ךרבל ןיגהונהו ןירוקו תועובשב תבש אכיל םלועל י"אבו

ול ןמיס ה קלח םייח חרוא השמ תורגא .א18
 דע הרשכ הליגמהש ןוויכ ,םירישה ריש תליגמב תאצמנש תועט הזיא חספ דעומה לוחב ןקתל רוסאו
 ,הנקתל רוסא ,הלוספש ףא היתויתוא בור הרסחבו   .)ג ףיעס צ"רת 'יס ח"וא ע"וש( היתויתוא בור רסחתש
 ומצעל ןיליפת בתוכל ימד אלו ,)ט ףיעס צ"ת 'יס ח"וא ע"וש( שממ בויח הניא םירישה ריש תאירקד םושמ
 .ב"ע ח"י ףד ףוס ןטק דעומב ןיתינתמב אתיאדכ ,רתומש דעומה לוחב שובלל

א דומע גכ ףד הליגמ דמח יקושח .ב18
 ,תועובשב תור ןכו ,הרותה תאירק םדוק ,חספ דעומה לוח תבשב םירישה ריש תורקל םיגהונ .הלאש
 הוארקי םאה ,הרותה תאירק םדוק הארוקל םתורשפאב ןיא רוביצ רשאכ קפתסהל שיו ,תוכוסב תלהקו
?הליפתה רחאל הארקל ףידע אמש וא ,ןכמ רחאל
 וניאשו רידת ירה הרותב םיארוק כ"חאו ,תוליגמה 'ג תא הליחת םיארוק המל םלועה םישקמ .הבושת  
 כ"חאו ,רידתה איהש הרותב םיארוק הלחתד ריפש יתא ,םירופד הרותה תאירקב אמלשבו .םדוק רידת רידת
.תלהקו ,תור ,םירישה ריש כ"אשמ ,הליגמה תא םירוק
 שיש ורמאיש ששח םייק ,הרותה תאירק רחאל הוארקי םאש ,א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמ ח"ומ בישהו  
 'ז םהילע וכרביו ,ריטפמ םה םירישה ריש וא תור וא תלהק תליגמ םגו ,םיגחה תרטפה ,תורטפה 'ב םהב
.םתוא ומידקה ןכלו ,ריטפמב ומכ תוכרב
 ,הב ועטיש ששח ןיא ,ריטפמ ןיא םירופבש ןויכ ,הרותה תאירק רחאל התוא םיארוק רתסא תליגמ ןכלו  
 פ"עאש ב"ע אכ ףד הליגמב תמא תפשה בתכש םושמ ,הליגמה תאירק רחאל התוא םיארוקש םעט דועו
 איהו ,הליגמ תאירק ימנ אכיאד םושמ ,םיתחופ םירופב תאז לכב ,הרותב םיקוספ הרשעמ םיתחופ ןיאש
.הרותה תאירק רחא התורקל שי םיקוספ הרשעל המילשמ הליגמהו רחאמו ,םיקוספ הרשעל המילשמ
 רחאל אלו ,הליפתה רחאל הוארקי ,הרותה תאירק םדוק םארוקל םתורשפאב ןיא םאש ןכתי תאז רואל  
.ע"צו ,תורטפה 'ב םהש ורמאי אלש ידכ ,הרותה תאירק

א דומע גכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .19
 ,תאצל ןירחאמו אובל ןירהממ םירופכה םויב ,תאצל ןירהממו אובל ןירחאמ בוט םויב :אינתד אהל אנת ןאמ
 יבר אמית וליפא - ?אריתי ארבג היל תיאד ,אביקע יבר אמיל - תאצל ןירהממו אובל ןירהממ תבשבו
.אמויד ארודיס שיפנד ,לאעמשי

ה הנשמ ג קרפ םידי תכסמ .20
 םירישה ריש רמוא הדוהי 'ר ]*[ םידיה תא ןיאמטמ תלהקו םירישה ריש םידיה תא ןיאמטמ שדקה יבתכ לכ
 תלהק א"שר תקולחמ םירישה רישו םידיה תא אמטמ וניא תלהק א"יר תקולחמ תלהקו םידיה תא אמטמ
 רישש הבישיב ע"ב א"ר תא ובישוהש םויב ןקז ב"ע יפמ ינא לבוקמ יאזע ןב ש"רא ה"ב ירמוחמו ש"ב ילוקמ
 אלש םירישה ריש לע לארשימ םדא קלחנ אל םולשו סח ע"ר רמא םידיה תא םיאמטמ תלהקו םירישה
 רישו= ה"שו שדק םיבותכ לכש לארשיל ה"ש וב ןתינש םויכ יאדכ ולכ םלועה לכ ןיאש םידיה תא אמטת
 ירבדכ ע"ר לש וימח ןב עשוהי ןב ןנחוי ר"א תלהק לע אלא וקלחנ אל וקלחנ םאו םישדק שדוק =םירישה
:ורמג ןכו וקלחנ ךכ ע"ב

צת ןמיס םייח חרוא א״רגה רואיב .21
 רבדמש 'וכ ריש תוצמה גחב תורקל םלועה וגהנ ם"הרדובא 'תכ מ"ד ל"זו .םירצמ תלואגב רבדמש .ןיגהונו
 תוכוסבו הרייגתנ תור ןכו ורייגתנ הרותה ולביקש וניתובאש דועו ריצק תלחת וב בותכש תור תועובשבו 'וכ
 הליגמ ארקמ לע ךרבמ תוליגמ שמחב ארוקה ס"מב 'ירמאו 'וכ 'חל םגו 'זל קלח ןת וב בותכש ינפמ תלהק
 מ"גהב כ"כו ןוילגב הבותכ הניא םא ףא ל"נכ ךרבל ל"ירהמ כ"כו ל"כע םיבותכה ןיב הבותכ איה 'יפאו
 ח"ב כ"כו .מ"ד ל"כע םיבותכ ארקמ לע ךרבל הליגמד ק"פב 'כש יכדרמכ אלד גהנמה ןכו באב 'ט תוכלה
 לכ גהנמ ןכו ת"סכ ןוילגב םיבותכ םהשכ ש"כו ןוילגב םיבותכ םניאש ףא ךרבל מ"טמו םיגהנמו שובלו
 רישש ורמג ןכו וקלחנ ןכד םש 'ינתמ תנקסמ םידיד ג"פסבד אתיל תלהקמ ץוח ש"מו .א"מ כ"כו םינושארה



 לכ גהנמ ןכו ת"סכ ןוילגב םיבותכ םהשכ ש"כו ןוילגב םיבותכ םניאש ףא ךרבל מ"טמו םיגהנמו שובלו
 רישש ורמג ןכו וקלחנ ןכד םש 'ינתמ תנקסמ םידיד ג"פסבד אתיל תלהקמ ץוח ש"מו .א"מ כ"כו םינושארה
 ןיאמטמ תוליגמ 'ה לכש ]ו"ה[ )ח"ה( ט"הא 'להמ ט"פב ם"במרה פ"כו םידיה תא אמטל ןיוש תלהקו םירישה
:רקיע ןכו וז הכרבל ןיוש ןלוכש הליגמד ק"פ ר"מגה כ"כו ת"סכ םידיה תא


