
עיקרל דע ץראה ןמ

ל״זח תורוקמ
א דומע גי ףד הגיגח תכסמ ילבב דומלת .1
 בע יתמב לע הלעאב רמאש העשב ,עשר ותואל לוק תב ותבישה הבושת המ :יאכז ןב ןנחוי ןבר רמא ,אינת
 ולוכ םלועה לכ דירמהש ,עשרה דורמנ לש ונב ןב ,עשר ןב עשר :ול הרמאו לוק תב התצי - ןוילעל המדא
 תרובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימיג רמאנש ,הנש םיעבש - םדא לש ויתונש המכ !ותוכלמב וילע
 ,הנש תואמ שמח ךלהמ עיקר לש ויבועו ,הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרל דע ץראה ןמ אלהו .הנש םינומש
 יקוש ,ןלוכ דגנכ תויחה ילוסרק .םלוכ דגנכ תויחה ילגר ;שדקה תויח ןהמ הלעמל .עיקרו עיקר לכ ןיב ןכו
 דגנכ תויחה יראוצ ,ןלוכ דגנכ תויחה יפוג ,ןלוכ דגנכ תויחה יכרי ,ןלוכ דגנכ תויחה יבוכר ,ןלוכ דגנכ תויחה
 ,ןלוכ דגנכ דובכה אסכ ילגר ;דובכ אסכ ןהמ הלעמל .ןלוכ דגנכ תויחה ינרק ,ןלוכ דגנכ תויחה ישאר ,ןלוכ
 המדא בע יתמב לע הלעא תרמא התאו .םהילע ןכוש אשנו םר םיקו יח לא ךלמ ,ןלוכ דגנכ דובכה אסכ
 .רוב יתכרי לא דרות לואש לא ךא ןוילעל

א הכלה ט קרפ תוכרב תכסמ )אנליו( ימלשורי דומלת .2
 םיבורק םיהלא ול רשא לודג יוג ימ ]ז ד םירבד[ ביתכד ןהא המ ]יאלמש ׳ר תא[ ותוא ]ןינימה[ ולאשו ורזח
 יבר וידימלת ול ורמא .וילא וניארק לכב אלא ןאכ ביתכ ןיא םהילא וניארק לכב וניהלא 'הכ ןהל רמא .וילא
 רב הדוהי בר םשב סחנפ 'ר רמאד .תובירק ינימ לכב בורק ןהל רמא .בישמ התא המ ונל .הנקב תיחד ולאל
 'וגו והולבסי ףתכ לע והואשי ]ז ומ 'יעשי[ אמעט המ .הקוחר אלא הניאו הבורק תיארנ הרז הדובע ןומיס
 ה"בקה לבא ותרצמ עישוי אלו עמשי אלו תומיש דע ]א דומע גס ףד[ קעוצ אוהו תיבב ומע והולא רבד ףוס
 ק"ת ךלהמ עיקרל עיקרמו הנש תואמ 'ה ךלהמ עיקרל דעו ץראהמ יול רמאד .ונממ בורק ןיאו קוחר הארנ
 ףא הקומס אבא 'ר םשב ובלח יברו היכרב 'ר רמאו .עיקרו עיקר לכל ןכו .הנש ק"ת עיקר לש ויבעו הנש
 תיבל סנכנ םדאו ומלועמ הובג אוה המכ האר .הרשי ןינמ הרשע שמחו הנש תואמ 'ה ךלהמ תויחה יפלט
 הנחו ]גי א א לאומש[ רמאנש .ותלפת תא ןיזאמ ה"בקהו השיחלב ללפתמו דומעה ירוחא דמועו תסנכה
 רמאנש ויתוירב לכ ןכו .התליפת תא ה"בקה ןיזאהו עמשי אל הלוקו תוענ היתפש קר הבל לע תרבדמ איה
 הזמ בורק הולא ךל שי יכו .עמוש אוהו וריבח ןזואב חישמה םדאכ ףטעי יכ ינעל הליפת ]א בק םיליהת[
.ןזואל הפכ ויתוירבל בורק אוהש

ז ןמיס טי השרפ )אנליו( הבר תישארב .3
 תא ועמשיו רמאנש ,לוקל ךוליה שיש ונעמש ןופלח ר"א ,םויה חורל ןגב ךלהתמ םיהלא 'ה לוק תא ועמשיו
 ןיא ךלהמ אנהכ רב אבא ר"א ,הצרא שא ךלהתו )ט תומש( רמאנש ,שאל ךוליהו ,ןגב ךלהתמ םיהלא 'ה לוק
 הקלתסנ ןושארה םדא אטחש ןויכ ,התיה םינותחתב הניכש רקיע ,הלועו ץפקמ ךלהתמ אלא ,ןאכ ביתכ
 ,'הל הגלפה רוד ,'דל לובמה רוד ,'גל שונא רוד ,ינשה עיקרל הקלתסנ ןיק אטח ,ןושארה עיקרל הניכש
 תהק יול ,בקעיו קחצי םהרבא ,ןה ולאו ,םיקידצ 'ז ודמע ןדגנכו ,'זל םהרבא ימיב םירצמו ,'ול םיימודס
 דמע ,'דל 'הה ןמ הדירוהו בקעי דמע ,'הל 'ו ןמ הדירוהו קחצי דמע ,'ול הדירוהו םהרבא דמע ,השמ םרמע
 הדירוהו השמ דמע ,'אל 'בה ןמ הדירוהו םרמע דמע ,'בל 'גה ןמ הדירוהו תהק דמע ,'גל 'דה ןמ הדירוהו יול
 אלא ,ריואב םיחרופ ושעי המ םיעשרו ,'וגו ץרא ושריי םיקידצ )זל םילהת( ביתכ י"רא ,הטמל הלעמלמ
 .ץראב הניכש וניכשה אל םיעשרה

)״תושרדמ יתב״ רמיהטרו ןרהא המלש ׳ר ךותב( לאקזחי תויאר .4
 לע םכינב ימיו םכימי וברי ןעמל רמאנש ,הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרה דעו ץראה ןמ קחצי ׳ר רמא
 הבכרמו תולזמו םיבכוכו הנבלו המח אלא וב ןיא עיקרו הנש תואמ שמח ךלהמ עיקר לש היבועו המדאה
הכותב תחא

רילקה רזעלא ׳ר

א דומע גי ףד הגיגח תופסות .5
 שמח לגר ףכ אסכל תועבורמ הנה רשא תויחו רילקה דסיש אתשודקב ןיהיגמ שי - םלוכ דגנכ תויחה ילגרו
 אוה םיריוא 'חו םיעיקר 'ז ןינמל ןאכבש ןובשח יפל הלוע ןכ יכ םירמואו ו"יוה םיקחומו הרשע שמחו תואמ
 והוקחמ םנחב והימו ךכ םימעפ ו"ט הלוע ןכש אנמיסל ה"יו ק"ת ר"ש הרשי ןינמ ונייהו ק"ת םימעפ ו"ט
 ר"שב ובלח 'רו היכרב 'ר רמא הנש ק"ת ךלהמ עיקרל דעו ץראמ יול ר"א האורהד ימלשוריה פ"ע וירבד דסיש
 ןכו ו"ט ק"ת דסיש ןינמכ עמשמ 'וכ ומלועמ הובג המכ האר ה"רשי ןינמכ דחא לגר הזמ לודג הקומס )אב(
 אנת היה אוהש ימלשורי ס"שה תטיש זוחאל ידכ ונלש ס"שה תטיש חינמ היה תומוקמ המכבש וכרד היה
 וימיבו )ל"פ הבר ארקיו( ןטייפו ץבורק ארק אנת לכור תקבא לכמ הילע ירקד ןועמש יברב א"ר היה אוהו
.)דחא( םוימ ץבורק קר דסי אל םלועמש הייארה פ"ע םישדקמ

)טדימשדלוג לש רוזחמה יפל( הנשה שאר לש ףסומל אתשודק ,רילקה רזעלא ׳ר .6
אסכ תופינכמ ששו םישמחו םיתאמב   /  אסכ תועברמ הנה רשא תויחו
אסכל יוטנ םשארב עיקר תומד  / אסכל םינפב םינפ םבבוסב וב תושעוג



אסכ תופינכמ ששו םישמחו םיתאמב   /  אסכ תועברמ הנה רשא תויחו
אסכל יוטנ םשארב עיקר תומד  / אסכל םינפב םינפ םבבוסב וב תושעוג
אסכ תומד הארמכ עיקרל לעממו  / אסכ ביבש ובו חרקה ןיעכ אוה
אסכ תושיערמ בושו אוצרב תושח  / אסכ ליחמ תואל ילב תועז
אסכ םוקמ ליכי אל םוקמ לכ יכ תועדוי  / אסכ דוה תוזיזמ אלו קזבכ תוסט
אסכל תחתמ תוצפוק ראפל הנישרת תעל  / אסכל הרשי הרשע שמחו תואמ שמח לגר ףכ
אסכ םע תואושנ םהו תואשונ תוארנ  / אסכ לע בשוי םר דחפמ תופלעתמ
אסכ ףנכ הניפרת לעתכ וז תריתע  / אסכל םלוע תועורז תחתמ תולבס
אסכ ןנע ושרפי ןיטשי יכ ררוצ  / אסכ תוקישמ ומצע םא םיעשפ
אסכב םימושר דעב ץילי םימחר  / אסכ ינפ זחאמ לעי תעל רפוש לוק
אסכב הקוקח ןפי םת תינבת  / אסכה םלואב תבש הצרי םא טפוש
אסכ ונעמל לבנל יתלבל  / אסכ םע תואשנמו תואשונ תויח עברא
אסכב ךמע רשא םיעטנ יבשויל רוכז  / אסכ עיגפיו הפ-הצפי דוע
אסכה שערתיו לגלגה םערתי זאו  / אסכו םודה תמש םהילע רשא םיקוצמ םחר
 אסכ תמעל בורכל בורכו היחל היחו ןפואל ןפואו
ורמאי ךורב םתמעל

הכש ןמיס ירטיו רוזחמ .7
 לע קלוחש ןיטויפב תומוקמ המכב וניצמו .הנשה ידעומל תובורק דסיו .אנת היהש רילק יבריב רזעלא 'רו
 .אסכל הרשי הרשע שמחו תואמ שמח לגר ףכ דסיש .הנה רשא תויחו .הנשה שאר לש ןפואב ונלש דומלת
 עיקר לכ ןיב ןכו .הגיגחד ק"פב אינתדכ .תואמ 'ה םימעפ ו"ט תויחה לגר ףכד רמול ךירצ ונידומלת יפלו
 תויחה ילגר דע עיקרה ןמש ריואו םיריוא 'זו םיעיקר 'ז ואצמנ .'וכ .עיקרו עיקר לכ לש ויבוע ןכו עיקרו
 לגר םהילגרו 'נש .ןלוכ דגנכ תויחה ילגר .'תיירבד אמויסו .תואמ 'ה .םימעפ ו"ט ירה .אסכל תואושנה
 יול ר"א .האורה קרפ .ימלשורי דומלתב יתיאר ינאו .םימעפ ו"ט .י"ה .תואמ 'ה .ר"ש .הרשי הלוע ךכו .הרשי
 דחא לגר הזמ לודג אקמוס אבא 'ר םשב ובלח 'רו היכרב ר"א .הנש תואמ 'ה ךלהמ עיקרל דעו ץראהמ
 המכ האר ."הרשי" ןיינמ דחא לגר .הרשי לגר םהילגרו םעט המו .הנש ו"טו תואמ 'ה ךלהמ תויחה ילגרמ
 וירבד בור יכ :רקיע ןכו .הרשע שמחו תואמ שמח לגר ףכ .רילקה דסי וז ארמימ יפלו .'וכ .ומלועמ הובג אוה
 תויארו .היה אנתו .רפס תירקמ .היה 'רשי ץראמו .הייארה יפ לע ןישדקמ ויה וימיבו .ימלשורי דומלת יפל
 ארקו אנת הוהד .לכור תקבא לכמ .אנדפס אוהה הילע חתפ ןועמש 'רב רזעלא 'ר ]ךמד דכ[ ןנירמאדמ .שי
 רזעלא 'ר אוה ירלק רזעלא 'רד יל הארנו .תובורק ויה וימיב מ"ש .ןיטויפו .תושרדו .תובורק לעב .ןטייפו שורד
 םע סעכ תחא םעפ .תפ רונתה אלמ לכואו תואשמ ךילומ היה ותליחתמש 'תקיספב וניצמש .ןועמש רב
 טייפ העש התואבו .רילק יבריב ארקנ ותליכא םש לע אמשו .גגה לע םאשמ םע םכילשהו .םירחוסה
 ויה וימיבד .עדתו .םכח דימלת השענ בושו .ורכשמ תוגוע הנוק היהו רכתשמ היהש העשב .וללה תובורק
 ינש םוי לש התואו םיבוט םימי לש ינש םויל הבורק ויטויפ לכב םלועל אצמת אלש .הייארה יפ לע ןישדקמ
תירילק ןיעכ הבורק םינשי םירוזחמב הילע 'תכ .תוכוס לש

בכ קוספ ל קרפ תישארב לע י״שר .8
 ושע לש ולרוגב הלעת אלש הריצמ התיהשו ד,התוחאל הינמיס גהרסמש הל רכז - לחר תא םיהלא רכזיו
 דסייש אוה .םינב הל ןיאש עמששכ ובלב הלע ךכ עשרה ושע ףאו ,םינב הל ןיאש יפל בקעי הנשרגי אמש
:הלהבתנו ול התחקל הבצ ,הלח אלש טבכ ןומדאה )תירחש ה"רד תובורק( הטייפה

רלק ךרע ,ךורעה רפס .9
 תלע תירוליק יכו ותשיו ולכאיו םיה-לאה תא ווחיו תומ ירחאד אקספבו תומ ירחא שארב הבר ארקיוב
 היהש הגוע לכאש רילקה רזעילא יבר ארקנ ןכ לע רילק הגועל ןירוקש םוקמ שיש ונעמש שוריפ יניסל ןהמע
.חקפתנו העימק הב בותכ

אמור ינב רוזחמל אובמ ,וטאצול דוד לאומש ׳ר .10
 ןמ דומלל ונל שי םגו  :הב בותכו ,הלוגה רואמ םושרג ונבר תבושת ונאצמ א"י ןמיס טקלה ילבש רפסב
 לכל ץבורק טייפו  ...םינושארה םימכחה ןמ היהש יאני יבר ירה ,םילודג םימכח ויהש םינושארה םינטייפה
 לכל תובורק טייפו םינושארה םימכחה ןמ היה רילק יבריב רזעלא יבר םגו  ,הנשה לכ לש רדסו רדס
 עמושה לכ )י"כ רוזחמה שוריפב ץנוצ םכחה התוא אצמ( הער הבד האצי הז יאני 'ר לע  .ל"כע םילגרה
 םלועה םירמוא  ,םיתמחר ירטפ ינוא  :לודגה תבשל רצויב  .שוריפ ותואב בותכש המ אוה הזו  ,הל קחצי
 וילע םירמוא יכ  ,ותוא םירמוא ןיא האידרבמול ץרא לכב לבא  ,רילק רב רזעלא 'ר לש ובר ייני 'ר דוסי אוהש
 היה ןכ אל םא וילע םירמואה לכל 'ה חלסי  ,וגרהו ולענמב ברקע ול ליטהו  ,ודימלת רזעלא 'רב אנקתנש
  ,חספ לש הדגהב לארשי תוצובק לכב לבקתנ הלילב תאלפה םיסנ בור זא טויפש ירחא יכ רמוא ינאו  .ל"כע
 תא ריכזה הלוגה רואמ םשרג ונברש ירחאו  ,ייני הב םותחש לודגה תבשל השודקהמ קלח קפס אלב אוהו
 הלילעו אוש עמש אלא הניא אוהה שרפמה עמשש העומשה יכ אוה ראובמ  ,יאנגל אלו חבשל יאני יבר
 לכב  ,האידרבמול ץרא לכב אוהה רצויה םירמוא ןיאש  ,שוריפ ותואב בותכש המ םג  .תפייוזמו היודב
 שלשמ רתוי הז ןיצנוש ידי לע האילטיאב ספדנה יזנכשא רוזחמב אצמנ אוהו  ,זנכשא גהנמ םש שיש םוקמ
 המכ יכ  ,וב גהונ הזה רצויה ןיאש הממ םולכ דומלל ןיא  ,ינאילטיא גהנמה לע הנווכה םאו  .הנש תואמ
.וב םיגהונ םניא רילק 'רב רזעלא 'רמ םגו  ,םינטייפה יבושחמ םיטויפ המכו



 המכ יכ  ,וב גהונ הזה רצויה ןיאש הממ םולכ דומלל ןיא  ,ינאילטיא גהנמה לע הנווכה םאו  .הנש תואמ
.וב םיגהונ םניא רילק 'רב רזעלא 'רמ םגו  ,םינטייפה יבושחמ םיטויפ המכו
  ,רפס תירקמ רילק יבריב רזעלא תומוקמ המכב איה ומש תמיתח הנה  .רילק יברב רזעלא יברל התע אובנו
 ןמ דחא רזעלא יבר היהש ובשחו  ,םיטפושבו עשוהיב תרכזנה רפס תירק ריעמ היהש ונימאה םינומדקהו
 רזעלא יבר וא  ,)םת ונבר תעד איה וזו( ןטייפ םג היהש וניאר רבכש ןועמש יברב רזעלא יבר םא  ,םיאנתה
 הבודאפב םיזנכשא ק"ק תזוחא ףלק לע י"כ רוזחמבו  .ןיסחוי רפסב תואבומ הלאה תועדה יתשו  ,ךרע ןב
 וידב תובותכ ךרע ןב תויתוא  ,לט ילגא דילומל ןחת ךרע ןכב תולמב  ,חספ לש ןושאר םוי ףסומב יתאצמ
.ךרע ןב רזעלא 'ר אוה ירילקהש םיבשוחה תעד יפל השענ הזו  ,םודא
 םיזנכשאה רוזחמב יתאצמ ינאש  ,רשפא יא הז  :בתכ ןיסחוי רפסל תוהגה השעש םולש לאומש יברו
 םאש רמול ותנווכ( ןבהו  ,רפס תירקמ ירילקה בקעי יברב רזעלא ינא ויתובת ישאר  ,חספ לש 'ז םוי תובורק
 אל חספ לש יעיבש םויב יכ  ,דאמ ההומת היגמה תודעו  ,)ןועמש 'ר ןב וא  ,ךרע ןב היה אל  ,בקעי ןב היה
 'רב תמיתח םג ךכיפל  ,רזעלא 'ר המיתחב םוקמ םושב אצמנ אל ינא תלמ הז דבלמו  ,רילקל םיטויפ אצמנ
  ,י"כ רוזחמב ןכ הארש רמא אל היגמה יכ טרפבו  ,הלבקל ונל ןיא )םוקמ םושב ונאצמ אלש( ירילקה בקעי
  ,ןיצנוש סופד  ,םיזנכשא רוזחממ םינושארה םיסופדה ידיב שי ינאו  ,םתס םיזנכשא רוזחמב רמא לבא
 יברב תמיתח אל ףאו  ,חספ לש 'ז םויל רילקל םיטויפ אל םהב ןיא  ,םיוש םלכו  ,יקינולאסו גרופשגיוא
…רחא טויפ םושב ירילקה בקעי

 ,אתידבמופל יונכ אוה רפס תירק יכ רמוא יתייה הלחתו ,ילבב היה ירילקהש בושחל הטונ יתעד ינאו
 םיתעה ירוכב( טרופאפר הדּוהי המלש ר"רהומ אלפומה םכחה לודגה ברה ידידי חיכוהש המ לע יתכמסו
 םרמאמ םש לע  ,ץבעי תירק אתידבמופל ארק ןואג יאה ונבר לע ותניקב לאננח ונבר יכ )ט"ל דומע ,ב"צקת
 הארקנו  ,רפס תירק איה ץבעי תירק יכ םא ,רפס תירק תא דכל לאינתעו  ,לאינתע אוה ץבעי אוה
 לכל הרות האצי הנממו  ,דומלתה דומל ןכשמ שאר זא התיהש ינפמ ,רפס תירק ייריש יונכב אתידבמופ
 ןיאש יל הארנ היהו  .וירחאו ןואג הידעס ונבר ימי םדוק הלדלדינו הכלה איסחמ אתמ תבישיש ,לארשי
 וימיב התיה איה תמאבש רחא ,רפס תירק וריעל ארק םא ,תודיחו םילשמ רחא ףדורה ירילקה לע הומתל
…לארשיב המכחה ןכשמ


