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ע"שת תועובש
ןילמ תומדקא

 תועובשה גח )אנריט( םיגהנמה רפס .1
 רבדת רשא :ןהכ .ארבג 'ה ארדיס ףוס דע ישילשה שדחב )א ,טי תומש( ורתי עמשיו )אנ( תשרפב תחאב ןירוקו
 רחא ןילימ תומדקא רמואו .םייסי :ישימח ,ךערל :יעיבר .לוקב ונינעי :לארשי ,רהב ולעי :יול ,לארשי ינב לא
 רמא ןירמואו .רבדיו םדוק השמ דריו רחא ןיכרא ןירמואו .]יניס רבדמ ואב דע[ ישילשה שדחבו ןושאר קוספ
 ןירוק היינש הרות רפסבו .תורבדה תרשע ארוק צ"ש אנורבב .ךיבא תא דבכ םדוק ,ךיבא םהרבאל קחצי
םהיכסנו דע םירוכבה םויבו )וכ ,חכ רבדמב( סחנפב ריטפמל

 תועובש תוכלה )םיגהנמ( ל"ירהמ רפס .2
 .שידקב אליעל לפוכו אימלע ימלע םלעל רזוח ןכו .תואדוהה לא רזוחו תומוצעתב לאה תירחשב ליחתמ צ"ש ]ג
 .לודגה תבשד רצוי אוהש "הלכ ןונבלמ יתא" ןוגינב "םיבהא תליא" ינש םויב ."יננמא ןודא" ןושאר םויב רצוי
 יננק 'ה" דע "הטמ ץרא" ןושאר םויב ץבורקו "יננמא ןודא" ינשב "םיבהא תליא" רצוי ןושאר םויב אצנגמב
 םוי קר ארביד םוש א"א אצנגמב ."תודעה הלא" כ"חאו ."םרט וא" ץבורק םש ןיפיסומ זאו "וכרד תישאר
 תליגמ ."תישאר תרהזא" ינש םויב "תלחנה התא" ףסומל .ישילשה שדחב קוספ םויסב ןילימ תומדקא ןושאר
 .הליגמ ארקמ לע הינפל ךרבמ דחא לכו ינש םויב םירמוא תור

 שדחב אוהש הרותה תאירקד ןושאר קוספ םויס רחא ןילימ תומדקא ארבידה םירמוא תועובשב :ק"ארהמ ]ד[
 קוספ רחא םגתפ ביצי וא ,אמגודו אתא ינש םויב ןכו .םיהלא רבדיו קוספ וארקש רחא ןיכרא ןכו .ישילשה
 ץרעות םלועל אנ לא א"אש אניווב ןיגהונש א"י .קספה יוהד א"א האירקל הכרב ןיב לבא ,הרטפה לש ןושאר
.ק"ארהמ ל"כע ,תועובש וב לחש תבשב םיקרפ א"או .התלגנ רשאכ רחא ינשב אלא תועובשד ןושאר םויב

אשיימרוו ק"קד םיגהנמ ,שמש אפזוי 'ר .3
 ,ותצע ,םדק ימדקמ ,'וכו םוי םוי יעושעש ,וכרד תישאר יי יננק ןכבו .אנ לא ,םייח חרוא ,ץבורק  …ןושאר םויב
 םק ןיליחתמו ,ביבח א"א .'וכו קדצ ןיליחתמו ,םוי א"א .'וכו ובר ןיליחתמו ,ירושב א"א .'וכו םעונ ,'וכו ותצעבו
 רהה ןמ השמ דריו ןכבו .'וכו ריצ ,'וכו תראפתמ ,'וכו יזא ,'וכו חריבו ,ברק ןיליחתמו ,ךז א"א  .'וכו ןויבח ,'וכו
 ,םנכודל ןילוע םינהוכה .השודק .ג"ע םעה לכו ,'וכו השודק הלעת ךלו ןכבו  .ג"ע 'וכו לבוסמ ףולא ,םעה לא
 תרשעל ברהו ,יתוקחב תשרפב הצריש ימל הלעש ימ תורקל בויחו .תומדקא א"א .םלש ללה ,הליפתה רמוגו
…תורבדה

אשיימרוו ק"קד םיגהנמ ,םוכריק ל"יר .4
 הנווכבו םיענ לוקב תומדקא רמאו דחא ןזח אזיימרג ק"ק הפ התיה תחא םעפ יכ ,תומדקא א"א המל ,יתלבק ךכ
 עריאש רחאמ הברדא ,ילצא קיפסמ וניא םעטה הז לבא  .ותוא א"א כ"ע ,םידלא ותוא חקל םייסש רחאו הלודג
 יאדו אלא .הנווכב הנשו הנש לכב הרמואל היהיו ,דאמ הלועמ הלפת אוה הלפתה הזש אצמנ ןזחב השעמה הז
.חכשנ אוהו ,א"אש הזל רחא םעט שי

 דצת ןמיס םייח חרוא ז"ט .5
 ךאיה 'ברה הומתל שי .'וכ ןילימ תומדקא ןיליחתמ כ"חאו ןושארה קוספ תורקל ולא תונידמב םיגהונש המ לע
 ןאכ םניא םש םירכזנה 'ירתיהה לכו ו"מק 'יסב ש"מכ רוסא ת"דב רפסל 'יפא אהד האירקב קיספהל םיאשר
 םיקהבומ םינבר וגיהנהש בורקמ יתעמשו .קיספהל ונל שי המל ללכ האירקה ןינעמ וניא אוהש הזה חבשב ש"כ
 םגתפ ביציב םגו תוליהקה לכב גוהנל יואר ןכו הרותה תאירק לש הכרבה ןהכה ליחתיש םדוק תומדקא ררושל
 תאירק ומכ כ"כ ארימח הרטפהה ןיאש אלא ןכ גוהנל יואר הרטפה לש ןושאר קוספ רחא ינש םויב םירמואש
:הרותה
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 ומק ןמיס םהרבא ןגמ .6
:תומדקא םירמואש תועובשב מ"נו ]רוט[ קוספל קוספ ןיב 'יפא - תאצל רוסא 

 ומק ןמיס הבר הילא .7
 .)א"קס א"גמ( תומדקא םירמואש תועובשב הנימ אקפנו .)רוט( קוספל קוספ ןיב וליפא .'וכו תאצל רוסא
 ףא קוספל קוספ ןיב כ"אשמ ,תומדקא תעשב ת"סה ןיללוג אהד ,תומדקאב תאצל רתומד שובלמ עמשמ ד"נעלו
 מ"כו ,םגרתמל עייסל ארוקה יאשר ןיא המל ןיללוג ויה יאד ,ןיללוג ויה אלש עמשמ ן)נ(ימגרתמ ויהש םהינמזב
 :'הו 'ד ףיעס ט"לק 'יסב

 דצת ןמיס הרורב הנשמ .8
 ןהכה ליחתמש םדוק הז רמול םינורחא המכ ]ב[ ומיכסהו תומדקא רמול גהנמהו - 'וכו ןושארב ןירוקו )ב(
 הרטפה תאירק תעב ינש םויב םירמואש םגתפ ביצי ןכא תולהק המכב םויהכ גהנמה ןכו הרותה לע ךרבל
:הרטפה לש ןושאר קוספ רחא ורמאל תומוקמ הזיאב טשפתנ

 דצת ןמיס הבר הילא .9
 רעש 'ושתב לכה ץרית רבכו .הרותה תכרבל ליחתיש םדוק תומדקא רמול ותעדו ,הזב השקה ]א"קס[ ז"טב
 המ לעד תוכיראב השעמ ]אפת מ"דפפ[ ןשונ ןשי זנכשא ןושלב ספדנ אצמנ םג .גהנמה םייקמו ד"וי 'יס םירפא
.סנל רכז יניס רבדמב רחא רמול ונקת ןכל רבדמב היה השעמה ןויכש םייסו ,תומדקא ונקת
 בי ןמיס א קלח בקעי תובש ת"וש

 ןכ ןקתנד ןויכ הזב ןיחיגשמ ןיאד ללכ קספה םושמ ןאכ ןיאד ל"צ יאדו אלא תמאב ז"טה תישוקכ יספה יוה מ"מ
 יוהד ידימ ללכ קספה ךייש ןיא כ"או ל"נכ דוסה פ"ע םהמע סומכה םעטמ םימכחו לארשי ילודג םלוע ילודגמ
 םשב בתכש המ מ"דב םש ןיועיו ה"גהב ח"ס 'יסב ש"מכ ח"יו ש"ק תוכרבב ןהב םיקיספמש םיטויפ יראשא
 ש"ק תוכרב אהד ךכ לע ונקתנש םיטויפב הרותב םיקיספמש ש"כ כ"או ש"עי םש כ"ג ךיראה א"מהו ל"ירהמ
 ןיאש ו"ט 'יס י"בבו רוטב ש"מכו הרותל היתוכרבו ש"קמ ןיקיספמ ןיא אהד הרותה תאירקמ רתוי רומח
 ש"קמ קיספמ וניא ה"פא םגפ ששח שיו ןהכ אוהשכ 'יפאו היתוכרבו ש"קב דמוע אוהשכ הרותל ןיקיספמ
 ונקתנש םיטויפב הרותה תאירקב םיקיספמש ש"כו ל"נכ םיטויפב ןהב םיקיספמ ה"פאו הרותל תולעל היתוכרבו
 קספה םושמ האירקל הכרב ןיב םירמוא ןיאש םייסמ המל כ"א ךכ ןקתנד ל"ירהמ תנווכ הזל םאו ל"נכ ךכ לע
 ל"זו ל"נה ח"סב ש"מכ םיאלפנ תודוס ןהב שי יאדוד תונשל ןיאו ןושאר קוספ רחא קר ןקתנ אלד היל קפית
 ןיאו הרותה חבש לע אוהש םושמ ןושאר קוספ רחא ונקתנד םעט ןתיל רשפא היה הרואכלו םעט ל"ירהמ
 הכרבה רחא דע ת"סה חותפל ןיאד האירקה תלחתה רחא דע ןיתמהל ךירצ ןכלו 'חותפ הרותהשכ אלא וררושל
 תעשב 'ברדא תומדקא תרימא ליבשב ת"סה חותפל ןיאש יאדו ל"ירהמ ש"מכ קיספהל ןיא האירקל הכרב ןיבו
 ידכ הכרבה רחא דע חתופ וניאש מ"רל היל אריבס הז םעטמ יאדו אהד ורגוסלו וללוגל שי תומדקא תרימא
 ןנישייח אלד י"רכ ל"יקד ףאו םש י"בו ט"לק 'יסב רוטה ואיבהו ס"שב 'יאדכ הרותב תבותכ תוכרב ורמאי אלש
 םוגרת ורמאי אלש םגרתמל עייסל יאשר ןיא ארוקהש ה"מק 'יסב רוטה ש"מכ ןנישייחד וניצמ מ"מ םש 'יאדכ
הרותב בתכ

 אל ןמיס ג קלח תוריאמ םינפ ת"וש .10
 תורקל ולא תונידמב וגהנש ןילימ תומדקא רישב קיספהל שי םא יתעד עידוהל ת"כמ שקיבש רבד לע הלאש
 בתכש המ ורכזמ תבשנ אל יאדוב ת"כמל עידומ יננה תומדקא ררושל ןיליחתמ כ"חאו ישילשה שדוחה ןמ קוספ
 רוסא ת"דב רפסל וליפא אהד האירקב קיספהל םיאשר ךיא הברה הומתל שיו ונושל הזו ד"צת 'יס ח"אב ז"טה
 בר הצרש יפרוח ימיב 'נריהנ יכ ךל עדו .ל"כע ללכ האירקה ןינעמ וניאש הזה חבשב כ"שכ ו"מק 'יסב ש"מכ
 לע ודי הנשמה לכו ותומכ יתגהנה אל ימי לכ כ"ג ינאו םגהנמ תונשל להקה וחינה אלו ז"טה תעדכ גוהנל דחא
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 לע ודי הנשמה לכו ותומכ יתגהנה אל ימי לכ כ"ג ינאו םגהנמ תונשל להקה וחינה אלו ז"טה תעדכ גוהנל דחא
 עמשי אלש םעטה םתהד וירבדל הלודג הריתס שי 'וכ רוסא ת"דב רפסל וליפא אהד ז"טה המתש המו הנותחתה
 םיעמוש לכהו הרותב ארוק כ"חאו ררושל ליחתמו קיספמ ץ"שה םגש אכה לבא ץ"שהמ הרותה תאירק
 ינפל תוינומדק םינשמ דסיתנ הז גהנמש 'יאר ןיכירצ ןיא 'ימסרופמהו םתהל ללכ ןינע ןיא ץ"שהמ האירקה
 םיקיספמ ונאש לע הומתל ול 'יה רתוי תומדקהב קספהה המתדאו הז גהנמ איבמ שובלהו ץרא ינואגו ינתיא
 יאשר וניא רצקל ורמאש םוקמב ורמא שוריפבש הזה גהנמה לע והמתש ח"ס 'יסב ח"א רוטה בתכש ץבורקב
 וניגהנמ ןילטבמ ונא ןיא ה"פא ותבוח ידי אצי אל תוכרבב םימכח ועבטש עבטממ הנשמה לכ ונינש דועו ךיראהל
 הכרבה ןיב קיספמ וניאו הכרבה רחא ןושאר קוספ ארוקש ןויכ ס"שה דגנ הקספהב ןיאש תומדקה תאירקב ו"ק
 קיספהל רתומד לוכאל ליחתהו איצומה ןוזמה לע ךרבמש ומכ המודד הלטבל הכרב ששח ןאכ ןיא האירקה ןיבו
 םהילע ולביקו ומייקש לודג חבשו ריש אוה /תומדקאש/ תומדקהש ןויכ אכה ימנ יכה הליכא עצמאב רבדלו
 כ"חאו ררושמ ץ"שהו האירקה עצמאב קיספהל וגהנו ותשודק בורמ םהיניעב ביבח היהש םינושאר תורוד
 רמול םינושארה לע םכחתהלו לטבל ונידיב חכ ןיא ץ"שהמ האירקה םיעמוש לכהו האירקה תליחתל ליחתמ
 בר אהו ב"ל ףד תוחנמבו ב"ק ףד תומביב הזב אצויכ ורמא רבכו איה הרות לארשי לש ןגהנמו ןידכ ושע אלש
 ןיצלוח ןיא רמאיו והילא אובי םא אנהכ בר רמא הבר רמאד תומותסכ אמלע גהנ אנדיאהו אגהנמ היל תיא
 הכלה רקוע גהנמו גהנמה לטבל ןיעמוש ןיא והילאל וליפא ירה לדנסב םעה וגהנ רבכש ול ןיעמוש ןיא לדנסב
 יתעדלו גהנמה לטבל ןיא ןכ לע ונבתכ רשאכ הכלה תריקע ןאכ ןיאש הזה שודקה ריש ררושל תומדקהב ו"ק
 בשו הרות תחמש תרוטפהב םירבע רה ךירשאבו םגתפ ביציב םיגיהנמה ובתכ ןכו םינושאר דובכב עגופ לטבמה
 .םינושארה גהנמ לטבל אלש ףידע השעת לאו

 י ןמיס םירפא רעש ת"וש .11
 ידי לע תונוכתב יתרש תועדב יתבר ריעה האיציניו ק"ק ימכח ינושרדו ינולאש רשא הלעמל הבגהו הלאש קמעה
 תוביר ירבד תודוא אניו ק"קמ יולה הירכז רר"המכ ינתוחמ ןיצקהו שארה ןב רעב ר"רהכ ןיצקה ףולאה ב"ש
 רחא הרותה תאירק תעשב תועובשה גחב ורמואל 'יזנכשאה םיגהונש תומדקא טויפה ןינעב םהירעשב רשא
 תאירקב קיספהל רוסאש םעטמ אוהה גהנמה לטבל ואב בורקמ םישדחו ישילשה שדוחב לש ןושאר קוספ
 אלש רמאנ וא 'זנה םעטמ םינומדקה גהנמ לטבל םדיב חכ שי םא הרותה תאירק םדוק ורמאיש םיצורו הרותה
 גהנמ ןידה דגנ אוהש ףאו ךמא תרות שוטת לא םעטמ המה ץראב רשא םישודקה וניתובא גהנמ לטבל ולכי
 לעו תמאה לעו ןידה לע םכיניעב רקית יתלאשו םכינפל יתניחת אנ לופת לאושה םכחה ל"זו .הכלה רקוע
 רבד ותוא לע ןמאנ וניא רבדה לע דושחה יכ הזכ ןיד ןודל םילוספ יברעמהו ידרפסה ד"ב םא ן"ידה לע .םולשה
 םהמ רצבי אל וניגהנמ לע קוספל ולכוי םאו םלועמ תומדקא וארק אל םגהנמכ יכ םילוספ יאדוב םה ןכ םאו
 יתשפשפ יכ הכלהכ ורוה תמאב םא תמאה לע .בורה םה יכ ונלש םיגהנמה לכ ולטבי אבהלו תושעל ומזי רשא
 דחא הפ םתלוזו ל"ירהמו םישובלה לעבו םיזנכשאה וניגהנמכ םינשיה םירוזחמו םימודקה םיגהנמה לכ יתאצמו
 לעו .איה הרות וניתובא גהנמ לטבל וא שדחל חכ םהל היה אל ד"נעל כ"עו םלועמ רשא םיזנכשאה גהנמכ
 תלאש ל"כע .םולש אלא הכרב קיזחמ ילכ ןיאו הלוגס ידיחיה ןיב תוטטקה ובר יכ תובירמה טיקשהל םולשה
...םינהכ ק"ק הפ ץיוורוה יולה תיבל היעמש קחצי העיריה ילושב םותחה םכחה

 'ידרפסהש 'זנה ןינע לע ןהכ ןרהא עשוהי ר"רוהמכ ברה המכח הנק הז ןקזה קסופה םלשה םכחה בתכש יתיארו
 ל"זו .ריעה התוא יניידב ןינד ןיאש 'וכ םהלש הרות רפס בנגנש ריעה ינבל המידו 'זנה ןידל םילוספ 'יברעמהו
 ואצמי אלו ויגהונו ויגיהנמ לע גהנמ ןח ןכ ומכ ויבשוי לע םוקמ ןחש ומכש וזמ הלודג העיגנ ךל ןיאו 'זנה םכחה
 'סופה 'חה ירבד יפל ןכ םאד בושחי ןכ אל יבבל לבא .ונושל ןאכ דע 'וכ הרות וניתובא גהנמ םייקל תוכז םלועל
 ןיד ןודל םילוספ תומדקא טויפ םהל ןיא םלועמ רשא 'יברעמהו 'ידרפסה יכ 'זנה ןידל רשכ ןייד ואצמי אל 'זנה
 הז גהנמ םיגהונ המה םלועמ רשא םיזנכשאהו תוכז םוש םהל ואצמי אלש רבדב םיעגונ םהש יפל וירבד יפל 'זנה
 םגהנמ לטבל הבוח דצ ואצמי אל יכ רתוי הזב םיעגונ המה ירהש הזל םילוספש ד"על אטישפ תומדקא רמול
...הילא אביש דע חנומ היהיו הז ןיד ןודל אמלעמ תלקש יאנתו אריבב אתופ לפנ ןכ םאו

 קוספ רחא אלו ןושאר קוספ רחא אקוד תומדקא לש טויפה ועבק םנחל אלש יאדוב יכ חבשל םעט ןתיל ד"עלנו
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 קוספ רחא אלו ןושאר קוספ רחא אקוד תומדקא לש טויפה ועבק םנחל אלש יאדוב יכ חבשל םעט ןתיל ד"עלנו
 םדוק קספה יוהד אטישפ ןושאר קוספ םדוקש יפל הכרבה רחא ןושאר קוספ םדוק אלו 'ג קוספ רחא וא ינש
 הוצמה רמג רבכ ישילש קוספ רחאו ךרבלו רוזחל ךירצו הליכאל איצומה תכרב ןיב חס ומכ הוצמה תלחתה
 יפל קספה יוה חש כ"חאו םיקוספ 'ג ארקשכ 'קודד מ"ק 'יס ח"אב א"ירהמ םשב י"בה ש"מכו ךרבל ךירצו
 ברה בתכ ירהש תומדקא טויפה רמול ןקתל וצר אל םיקוספ ינש ארקש רחא םג השעמה רמג רחא אוהש
 צ"או האירק ידי אציש םיקוספ ינש ףא 'אה ארק םאש הרותה תקח 'סב םינואג תצק םשב ח"עק 'ושב וק"ירהמ
 ןכל ךרבלו רוזחל ךירצו קספה יוהו השעמה רמג רחא יוה 'זנה בהובא י"רהמ תעד אבילא ןכ םאו ךרבלו רוזחל
 ףאו קספה יוה אל חש םא ע"כד 'בילאו הוצמה עצמאו הוצמה תלחתה יוהד ןושאר קוספ רחא אקוד ונקית
 לאושד אהמ ערג אלו ש"ע ד"צת ןמיסב שובלה ברה ש"מכו הרותהו י"שה דובכ ינפמ קיספהל רתומ הלחתכל
.דובכה ינפמ

 מ ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש .12
 לכ רחא האירקה עצמאב תבשב שורדל גהונש דחא בר רבדבו האירקה עצמאב תבשב שורדל רתומ םא א"כ
 םגרתמד אהכ םיקוספה שוריפ קר שרפמ היה םא ףאד ודיב תוחמל ךירצו דיבע ריפש ואל הנה ,םיאורק ינש
 םוגרתב המודכ ילואו סולקנוא םוגרתב קר םגרתל רוסאד עמשמו ,'מגב אתיאדכ ןיניד המכ אכיא ירה 'מגה ןמזב
 אל אנדיאה בתכ 'ג 'יעס ה"מק ןמיס /ח"וא/ ע"שב אהד הזל הלודג היארו ,תמא תרות אוהש םיאנתה ןמד רחא
 ףאו ,ותדעל בר לכ ונמצעב םגרתל ןל היה אהו ,ותוא םיניבמ ןיאש ןויכ םוגרתב תלעות המד םושמ םגרתל וגהנ
 כ"גש המודכו ייחב 'ר 'יפו ן"במר שריפו י"שרפכ וניתוברמ שוריפ הזיא חקנ ,ונמצע םוגרת לע ךומסנ אל םא
 םוקמב הז תויהל לוכי וניא םישרפמה ןיב םירבד הברהב םיקלוח וניצמש ןויכד ןניזח אלא ,םייתמא םישוריפ םה
 /ח"וא ע"וש/ אתיאדכ םוגרת דחאו ארקמ םינש ןינעל םוגרת ומכ בושח י"שרפש ףא ,האירקה תעשב םוגרת
 רובצב האירקה תעשבד רמול ןיחרכומו ,םוגרתכ וניא האירקה תעשב םוגרתה ןינעל מ"מ 'ב 'יעס ה"פר ןמיסב
 ךכ רוסרס י"ע הרות הנתינש םשכד רוסרס ןיעכ היהיש ולצא דומעל דחא ךירצש הרותה תלבק ןיעכ ונקיתש
 אלש םידומ לכהש שוריפו םוגרת היהיש ךירצ 'ד 'יעס א"מק ןמיסב אתיאדכ רוסרס י"ע הב גוהנל ןיכירצ ונא
 פ"עו =יניסמ השמל הכלהמ= מ"להמ אוהש =לאיזוע ןב ןתנויו= ע"ביו סולקנוא םוגרתכ ןיקלוח םוש ךייש
 ונל תואיצמ אכילש בויח הז איוהו םגרתל וגהנ אל תלעות אכיל ותוא ןיניבמ אל םוגרתש ןויכ ןכלו םיאנתה
 יאדוש ש"כו ,האירקה ךותב הז רוסא היה םיקוספה שוריפ קר רמוא היה ברה ותוא םא ףאש אצמנו ,םייקל
 ארבג ןיב ילואש רמול ןיאו .רוסאש ללכ הרותל יכייש אל םהלש רקיעהש םיריעצה םינברה תושרד ךרדכ רמוא
 ךרבש רחא השרפה לכ תא ושרפיש ןקתל אלא םוגרתה בויח ירמגל לטבל ונל היה אל כ"אד ,אליק ארבגל
 קר אלא םימוגרתו םישוריפב יואר וניאש האירקה עצמאב ארקנ הז םגש יאדו אלא ינשהל וארקש םדוק ףוסב
 לצא המיבה לע םידמועה לכ ןיכלוהש המו .רוסאש רורבו טושפ ןכלו ,המודכו ע"ביו סולקנואד םימוגרתה
 ךייש םא תוחמל ךירצו רחא רוסיא אוה =שדוקה ןורא= ק"הא לצא ומוקמב שרודה ברהל ךומס תויהל הרותה
.הרותה ירמושל ךייתשמה בר אוהש תוחמל

ןיימד טרופקנארפ ק"קד ד"בא שיבא םהרבא 'ר ,תור תליגמ לע םהרבא תכרב רפס .13
תומדקאה לעבמ השעמ
 רפסב ׳יע) .השמ ינב םייורש זלה רהנה רבעמש .ןויטבמס רהגל הכומסה «אדא< רבדמ ירוחא התיהש תחא הנידמב השעמ
 לכמ םידוטנו םירוצנ ויהו ותנאת תהת שיאו ונפג תחת שיא טקשהבו הולשב םינוח ויה תאז הנידמבש םידוהיהו (לארשי .דוקמ
 ףושיכה ׳יה זלה הנידמב םנמא .ליעומו בוט רצד לכב הנידמה לע ןגהל בוט גזמו דסח שיא ׳יה ךלמה יכ .הזה תוכלמב עגפו ער
 דחא רמוכ המש ׳יהו .ותלעמב חבתשמ הזב רתוי די ול ׳יהש ימ לכו .םינפלמ םירצמב ומכ וירחא םיכשמנ לכהו דמחנ רבד
ויעותעות השעמב לכ ינפל חבתשהלו ידפ תושעל חילצהו ידפ השע ץפושיכבו לוד» ףשכמ
עשרה םעלב ומכ()ולש ערה ןיעב לודג ףושיכ השעמ תוארהל רמוכה ליחתהו םויה יהיו .ויפושיכו
 ןומו .דואמ לודג לארשי אנוש ייה זלה רסובהו .תמו ותמשנ האצי וב טיבהשכ דימו םדאב טביו ויניע אשנו קושל אציש ונייהד
 הברה גרה םוי לכב יכ רעשל ןיא דע דואמ לארשיל רצימ ייהו .ותטבהב םילארשי הברה גדהו .םידוהיהל קר ויגיעב
 אלש ורמאו ונע ןידו תד יעדוי םירשהו םיטפושה ינפל רבדה ורסמו לארשי ועיצה רשאכו .המימשה םתעוש לעמן .םילארשי
 ונתנ דימ .תוכלמל בושח ייה רמוכה יכ הזמ ךלמהל עידוהל* םיכירצש .ךלמה תושר יתלב רמוכהל ער המואמ תושעל ולכוי
 הז המ רמוכה יפ ווא ףצקב לאשיו .דסח ךלמ ׳יה יכ ףא ירחב רמוכה רחא חלש תאז עומשכ ךלמהוךלמהל השקב גתכ םידוהיה
 הבושת ןתגו המרעב רמוכה ןעיו .םנח םד ךופשלו עשפו ןרע םוש ילב םייקנ םישנא גורהל יתנידמב הדירמ השוע התא
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 הז המ רמוכה יפ ווא ףצקב לאשיו .דסח ךלמ ׳יה יכ ףא ירחב רמוכה רחא חלש תאז עומשכ ךלמהוךלמהל השקב גתכ םידוהיה
 הבושת ןתגו המרעב רמוכה ןעיו .םנח םד ךופשלו עשפו ןרע םוש ילב םייקנ םישנא גורהל יתנידמב הדירמ השוע התא
 דומעל סהמ דחא לארשי ורחביש הצור ןכלו .םתנומאו תדב םידוהיה םע חכוותהל שקבמו הצור אוה יכ רמאו וירבדל אלתמאו
 אוהו .ותמבהב וקיזהלו ערהל רמוכה לכוי אלש לודג ׳יהי ידוהיה ותואש יאנתב הנתמ םגו .הרותה תדב ומע חכוותחל* ודגג
 דומעיש ךומסל לארשי ולכוי וילע ןכלו ולש ערה ןיעמ ומצע ליצהל לוכיש ותשודקב לודג אוהש ןעי חוכיוב ותא דומעי
 תא גרוה הז סושמו .לדוד דמש תריזג ׳יהי יזא ךפיהל ויח םאו ותוא וגרהי זא רמוכה תא חצני זלה ידוהיה םאו .חוכיוהב
 זורכ ךלמה הוצ דימ .ךלמה ינפל רמוכה לצנתה ןכ .ותא חוכיוב דומעל ודגנכ ׳א ןתיל םידוהיה וחרכויש ידכ .ותטבהב םידוהי
 הצריש המ ואל םאו רמוכה םע חוכיו השעיש וילע וכמסי רשא בתכב דחא םידוהיה ונתי םיחרי תשלש דועב יכ םידוהיל
לכויש ׳א םהב אצמג אל יכ דפסמו יכבו םוצו םידוהיהל לודג לבא ׳יהו - .השעי רמוכה
חולשלהצעבםכסהבראשגתולהקהישארדחיופםאתגרשאכי ה י ו .ולש ערה ןיעמ ומצע ליצהלו ודגג דומעל
הרובחהןמדחא
 חנ וניא ןויטבמס דהנהד עודי יכ .השמ ינב םע ךדתשהל יואר ׳יהיש לודג םחוימ ךירצ הזלו .השמ יגבל ןויטבמס רהנה דבעל
 רחא שיע המש ךלוההו .תואסרפ השלש בהור אוה רהנה ךוליהד םדיב לבוקמו .ק״שצומ דע תוצח רחא ש״עמ דבל עובשה לכ
 רתומ םיבר יקסע לע חקפל הזכ ץוחנ רבדל םנמא .םוחתל ץוח ךליל תבש לוליח אוהו תבשה םויב המש אובל חרכומ תוצח
 רבד אוה ותיבל יכ יאשד וניא *וחא ש״עב ןאכל רוזחל לבא .םוחתל ץוח תבשב המש אוביש ףא המש עםיו .תבש ללחל
 םש ׳מגביןנירמא אה .םמוקמל םירזוח ליצהל םיאצויה לכ דימ ןיבוריעב ןנתד ףאו) .םוחתל ץוח ךליל יאשר וניאו תושרה
 ךרצוי השמ ינב םע ךדתשהלו םש .דשא אשיל הצרישכו וימי לכ המש ראשיל חרכויו (שיע רתוי אלו םירזוח המא םייפלא קרד
םמע ךדתשהל לכויש לודג םחוימ חולשל ךרצנ ןכלו .םילודג ןיסחוימ .דמה יכ .לודג םחוימ תויהל
ירתסבואתיירואדןיזרבלודגלבוקמוורודבדחוימח״תולודגםחוימדח&םהב׳ י ה ו .םש
 ,דשא ול ׳יהו .םשל ותוא חולשל םהיניע םידוהיה וב וגתגו (ליגה תומדקאה לעב) רובצ חילש קחצי ׳רב ריאמ ׳ד ומשו הרות
ןויטבפםהש םויה תוצת רחא שיע עסנו (המע רודלו רוזחל לכוי אלו המש דאשיל חרכויש תמחמ) .ותשא תא שריגו .הדיחי תבו
 לע ושנועלו וטפושל ןידב ןירד״דנםה .ובשיש דע רסאמב ותוא ונתנ דימ םלצא אב רשאכו תבשב השמ ינב לא המש אבו חנ
 םליצהל םיאכודמה לארשי תושפנ תנכס לע חקפל אוה ץוחנ רבדיש ומע ׳יהש םיבתכה תא םהל הארה דימ .תבש לליחש
םע חוכיול המש.ךליש םהמ ימ לרוג םהיניב וליטהו .ורסאממ והוריתה דימ .הזה עשרה דפוכה תלילעמ
 אוהד לינה םעטמ) ותשא תא כ״ג שריג זלה טייחהו .רמוכה םע חוכיוה לא דומעל המש עסיש דחא טייח לע לרוגה לפנו רמוכה
הדיחיה ותב תא אשי טייחהש םכסהב ראשגו (תבש לולית ינפמ ןויטבמס רהנה ידז ותיבל רוזחל לכוי אל כ״ג
 רסמו ןילימ תומדקא לש סויפה תא רמגו השעו קיהור ליגה מיר לע הדש עובשה ךשמבו .לודג םחוימ אוהש ל״נה מ״ר לש
 זא קסוע ׳יהש וא .תועובש גח ינפל זא ׳יהש ןכתיו) תרצעה גחב ורמאל לארשי תולילג לכב ומסרפיו ורופיש ונתח טייחהל ותוא
'.וגיתנידמבש לארשי תומוקמב ומש רכזי ןעמל (תרצעה לש רדסה.הז לש. ץטויפב
 ושעיש ךלמה וציו .חוכיול דמוכח םע דומעל לכויש םהיניב דחא אצמנש ךלמהל ועידוה דימו .ןאכל םייחה אב רשאכ'יהיו.
ךלוה .םשו הכולמה ריע ירוחא הלודג המיב
 לכ המש וצבקתיש .דעוימה םוי לע חוכיוה תא עבק ךלמהו .םעה לכ המש ףסאתהל הלודג העקב הינפלו בחרו לודג רה*־
לצאתויהללארשיילודגוםירשהלכוךלמהםעהלכואוביולבגומהםויא ו ב ב ו :םעה
 ערה וניעב ףושיכ השעמ תושעל רמוכה ליחתה דימ .םהינפל תגכומה הלודגה המיבה לע םייחהו רמוכה םהינש ולעיו .חוכיוה
 לוכי אלו המואמ ליעוה אל יכ ותעיגי ׳יה קירלו לבהל ןכא ופושיכ ייע ותטבהב וקיזהל וינפ טייחה לא תשיו םעפב םעפכ
 ליחתא םרט ךלמה ינפל רמא רמוכה תאז הארשכו .תונתשה םוש ילב ודמעמב ראשנ םייחהו גזר םוש ול תושעלו וקיזהל
ךלמה בל חמשל אלפ רבד השעא חוכיוה
 אשנו בכרהו םייהרה הלאה םינבאה יתש תא חקיו המיבה ןמ רמוכה ץריו .םיטח םהב םינחוטש בכרו םייחר המש וינפל ׳יהו
 המש ולגלגתה ןכא .ץראל וכתג אלו דיואב המש ודמעיו .םימשה ריוא לא םתוא קודמו המיבה לע ויפיתכ לע לכ ןיעל םתוא
:לודג אלפ ייהו תגופ ילב םיטח םינחוטש תעב ץראב סתולגלגתה לכ ריואב
 הארג אלה חוכיוהםרטאלפרבדתושעלכ״גלכותה.קוחשולותיהבטייחהלארמוכהר מ א י ו ׳
 תונליא םידמוע וז העקב לע ןאכ הנה .ירבדל תייצו אנ עמש ןכא .אלפ רבד כ״ג השעא רמוכהל רמאיו טייחה ןעיו .עדגו
 התא כ״חאוי ץראל דע הובג דהא ןליא ףוכא ינאש ןפואב וא ונייהד .הצרתש הזיא םיכרד יתשמ תחא ךל רחבת כ״ע תוהובג
 זוחאא ינאו הטמל דע ושאר תא ףוכת התא ךפיהה ןפואב וא .הלעמל בוש הלעי אלש הטמ ךשמנה ושארב ךחוכב ותוא זוחאת
ךשמי אלש ושארב כ״חא ותוא
.הלעמלהלעיאלשונזחאיאוהכ״חאוהטמלהליחתבוהפכיטייחהשרמוכהר ח ב י ו :הלעמל
 דע הטמל והפכיו והכישמיו ושאר תא ודיב זחאיו ושארל׳ עיגה דע הובג דחא ןליא קבחיו העקבה לא המיבה ןמ טייחה דרי דימ
רמוכה ידי לצא ץראל עיגהש
 רמוכה םע ןליאה ךשמג בר חכו םוצע תוריהמב םואתפ יזא :ןליאה ןמ וידי תא ךשמ טייחהו ושארב קזחיו זחא רמוכה דימו
) .חרופ קבאל ׳יהש דע רפעל ןחטיו ל״נה בכרהו םייחרה ינבא יתש ןיבל לפנ רמוכהו םימשה ריואל רמוכה תא קורזיו הלעמל
 ול וזמריו הקעזה לוק המ לאשיו ךלמה עמשו .דדיה לוקב. םעה לכ קעזיו .לוקב קועזל םעה לא זמר טייחהו .(׳וגו ודבאי ןכ
והרטפיו ארוגה לארשי יקלא תויקלאה ויתואלפנמו טייחה תרובנמ דואמ המתיו לודגה. אלפה תא אריו ויגיע אשיו
:םולשל


