
	

	

	

	

	

	

וכ ףד  
  .תיעיבש יפסוא .א
.תיעיבשה לע םידושח םינהכ .ב  
.ותעיסו אנבש .ג  
.ןוסרהי תותשה יכ .ד  
.הרות הז הישות .ה  
.'וכו איבוקב קחשמה םילספנ יתמיא .ו  
.םילוספ דוע .ז  
 םתורקל ורזח םיסנאה וברשמ )ןלהלדכ( תיעיבש יפסוא םתוא םיארוק ויה הליחתב ןועמש יבר רמא .תודעל םילוספ תיעיבש ירחוס )הנשמ( .א
.תיעיבש ירחוס  
 הרוחס רוסיאב ולשכנו םהל ףוסאל וכליש םיינעל תועמ יאיצממ וברשמ .םירשכ תיעיבש תוריפ יפסוא םירמוא ויה הליחתב ,א :ארמגב שרפמו
 .הנשמה שוריפ אלא ,ב .)םירגתה וברשמ אלו םיסנאה וברשמ ורמא הנשמבש( הז שוריפ לע ושקהו .םילוספה תיעיבש ירחוס םתורקל ורזח
 יבר זירכמד( םירשכ םיפסוא רמול ורזח הנשל םירוכ ךכו ךכ ךלמה סמל םיבוגש םיסנא וברשמ .םילוספ כ"ג תיעיבש יפסוא ורמא הליחתב :ךכ
.םילוספ םירחוסו )אנונרא םושמ תיעיבשב וערזו ואצ יאני  
 םידושחש( ןהכ הז שיקל שיר םהל רמא ,תיעיבשב םרכ רמוז םדא ואר .שיקל שיר םהילא הוולתה איסעב הנשה תא רבעל םימכחה וכלהשכ ,א .ב
 רמא .השע םרכה תדובעל אלו )ואצי אלש הרוקה תחת םיתיזה תא דימעהל( דבה תיב לקעל תורומז אוה ךירצ אמש ול ורמא .רמוזו )תיעיבשה לע
.תולקלקעל םא לקעל םא עדוי בלה םהל  
 ערוז אנונרא םושמ וא( ריכש אוהו אוה ירכנ לש עקרק אמש ול ורמא .תיעיבשב שרוחו ןהכ הז םהל רמא .הדשב שרוח םדא ואר בוש ,ב
 המורתה תא לטבל תיעיבש לש םיאס האמ םש ןיא םא תיעיבש תוריפב הלפנש האס אינתד ,תיעיבשה לע םינהכה םידושחש ןינמו .)ליעלדכ
.רועיבה ןמז ירחא םלכאל אוה דושחש ןהכל םרכמי אלו ,ובקרי  
 תא רבעל םירשכ ויהי ךיא שיקל שיר רמא .תוישוקב םדירטיו םתירחא הלעי אלש םלוסה תא וטמשו היילעל ולע הנשה תא רבעל ועיגהשכ ,ג
.םיעשר םארוק התאש הרצ הז ןנחוי יבר ול רמא םה םיעשרש ןיד תיב ןאכ ןיאו תוכז םהילע דמלל תיעיבש יללחמ ידיב ועייסשכ הנשה  
 אוהש בירחנסל קתפ אנבש חלש ףלא םישלשו האמל אנבשו םידימלת ףלא רשעו האמל שרוד והיקזח היהו םילשורי לע רוצל בירחנס אבשכ .ג
 בור לש ןינמ ןאכ ןיא איבנה ול רמא .)ותעיסו אנבש( בורה ירחא הטונ ה"בקה אמש והיקזח גאדו .םילשה אל והיקזחשו ודבעל ומילשה ותעיסו
 ורמאו( .םיצוקה לע והוררגו םהיסוס יבנזב )בירחנס תולייח( והואלתו ןולקו תערצו תולגב אנבש שנענו .ןינמ וניאו אוה םיעשר רשקש אנבשל
.)היה האנה לעבש ארמגב  
 וארקנו( .קידצל ה"בקה םלשמ רכש הזיא ןוסרהי ותעיסו היקזח וליא ,א :ארמגב והושרדו .לעפ המ קידצ ןוסרהי תותשה יכ םיליהתב רמאנ .ד
 .ויתואלפנ היאו לעפ המ ה"בקה ,)היתשה ןבא ש"ע תותש( סרהי שדקמה תיב וליא ,ב )הישות לידגה םש לע וא .לבת םהילע תשיו :םש לע תותש
.)לעפ המ קידצ )ובל תש אלו ש"ע תובשחמ 'יפ תותש( תוסרהנ ןיא עשרה אנבש לש ותובשחמ וליא ,ג  
 תתושמ םלועהש )הפ לבה( והות לש םירבד א"ד .ןטשה גורטק ינפמ יאשחב הנתינש א"ד .םדא לש וחוכ תשתמש הישות תארקנ הרותה ,א .ה
.םהילע  
.ודומל חכשל תלעומ הגאדה ןיא המשל הב םיקוסע םאו .ודומל חכשל הליעומ ויתונוזמ לע בלה תגאד ,ב  
.הכלה ןכו םירשכ תונמוא דוע םהל שי םא לבא תרחא תונמוא םהל ןיאשכ )'וכו איבוקב קחשמה( םילספנ יתמיא הדוהי יבר רמא ,א .ו  
.הזרכה ךירצ םא תקולחמ העורבו .הזרכה ילב לספנ )אתיירואדמ( רומג ןלזגו .םילוספ םהש ד"בב םהילע וזירכיש דע םילספנ םניאו ,ב  
.תודעל לוספ העניצב לוטיל ול רשפאו איסהרפב ם"וכעמ הקדצ לטונה ,א .ז  
.לוספ רמא תשש ברו )השדקתנש אלא קושל הרתוהש דיעהל אלו( תודעל רשכ רמא ןמחנ בר תוירעה לע דושחה ,ב  
 ןיאו ומצעל רתיה הרומש יפל ,תודעל רשכ ותכאלמ הרמגנש רבדב ףיסאהו ריצבה ןמזב וא ריצקה ןמזב וקלח לע רתוי טעומ רבד לטונש סירא ,ג
.תודעל לוספ םירמת לוכשא וא םירועש בק וליפא לזוגה רכיא לבא .לוזגל ןיוכמ  
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 יודינהש םה םירובסו הוצמל םינווכמש ולספנ אל םהישעמב וכישמהו םתוא ודינ םא וליפאו תודעל םירשכ בוט םויב ורבקש םיתמ ירבוק ,ד
.ךכמ םשירפהל אלו אוה הרפכל  
  



זכ ףד  
.לספנ יתממ ,ירשתב םזוהו ןסינב דיעה .א  
.תודעל לספנ םאה תוליבנ לכואה .ב  
.רומחל לספנ םאה לק רוסיאל לספנש ימ .ג  
.ייבאכו מ"רכ הכלה .ד  
.םילוספ םיבורק הזיא .ה  
.תודעל םילוספ םיבורקש ןינמ .ו  
 יתממ אבהלו ןאכמ םילוספ רמא אברו .םויה דע ןסינמ ודיעהש המ לכל ערפמל םילוספ רמא ייבא ירשתב םתוא ומיזהו ןסינב ודיעהש םידע .א
 דעה תא םינש דועו( םידעהמ דחאל םינש ומיזה םא לבא .ושודיח אלא וב ןיאו )םימיזמל רתוי ןימאהל( אוה שודיח המזה לוספש םתוא ומיזהש
 ועדי אלש תוחוקל דספה םושמ ערפמל םילוספ ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב א"יו .ערפמל םילוספ תונלזגב ולספנ םא ןכו .שודיח וניאד ערפמל לוספ )ינשה
.ערפמל לספנש ייבאכ הכלהו .)רטשב םהל םתחש( ותודעב תודש ונקו דעה לספנש  
 תולבנ לכואה לבא .)לוזב רתוי תויוצמ תולבנהש( אטוח ןוממ תמחמש סמחד עשר אוה ירהש לכה ירבדל לוספ ןובאתל תוליבנ לכואה רמומ .ב
 ,תודעל לספנ אל אושל עבשנה הז יפלו( .לספנ )סמח( ןוממב עשר קרש רשכ רמא אברו תודעל עשר לכ הלספ הרותהש לוספ רמא ייבא סיעכהל
.םילוספ תיבירב יולמו םינלזג קרש אתיירבמ ייבא לע ושקהו .)לספנ ןוממב רקש תעובשב לבא  
 מ"רל תושפנל רשכ יסוי יבר יפל .תושפנ תודעל םג לספנ םא םזוהו רקשל תונוממב דיעהש םדאב םיאנתה וקלחנ אברו ייבא תקולחמל המודבו .ג
 רבדב אלא עשר קזחוה אלש פ"עאש ריאמ יברכ רבוס )תוירבל ער קזחוה אלש פ"עא( תודעל תוליבנ לכואה תא לספש ייבאש כ"א אצמנו .לוספ
 מ"ר וליפא תוליבנ לכואבו תושפנל רישכמש יסוי יברכ רבוס תודעל )תולבנ לכואה( תוא רישכמש אברו .)תושפנ( רומחל םג לספנ )תונוממ( לק
.לכהל לספנ אוהש ,תוירבלו םימשל ער אוהש תונוממל לספנו םזוהש ימש אלא רמא אלש תודעל רשכש הדוי  
 םינלזג קרש אתיירבמ ליעל וילע ושקהש פ"עאו )תוירבלו םימשל( תודעל לספנ )םימשל ער( סיעכהל תוליבנ לכואהש ייבאכ הכלה וקספו .ד
 השעמכו )ןלהלדכ( ותומכ הנשמ םתס שיש יפל )ירמגל לספנש( מ"רכ הכלהו רומחל לספנ אל לקל לוספהש יסוי 'רכ איהש רמול שי ,םילוספ
 השאהש תודע לכל םילוספ םינלזגהש מ"רכ הנשמ םתס שיש )לקה רבד םושמ רומח רבדל לספנש מ"רכ( הליזג םושמ תושפנ ידע ולספש היהש
.)תוירבלו םימשל( תודעל לספנ )םימשל ער( תוליבנ לכואהש ה"הו רומחל לספנ לקל לספנש תושפנ תודעל וליפא לוספש עמשמו הלוספ  
 'גו םיחא 'ג( וימחו ומא לעבו .ומא תוחא לעבו ויבא תוחא לעבו ותוחא לעבו .ומא יחאו ויבא יחאו ויחא :דיעהל םילוספה םיבורקה םה ולאו ,א .ה
 יבורק( ושרויל יוארה לכ הנושאר הנשמ לבא ע"ר תנשמ וז יסוי יבר רמא .ודבל ותשא ןבו .םהינתחו םהינבו םה .וסיגו )תוהמא יתשו תויחא
.לוספ )באה  
 ותב התמ וליפא הדוהי 'ר רמא .רשכ השעמה תא הארש םדוק קחרתנו בורק היה .לוספ ז"ה דיעהל אבש העשב וא הארש העשב בורקה היה ,ב
 לארשי ודשחנ אל ול ורמא .לוספ )הביא תמחמ םימי השלש ומע רביד אלש( אנושהו )וניבשוש הז( בהואה .בורק הז ירה הנממ םינב ול שיו
.האנשו הבהא םושמ רקש דיעהל  
 אל םינבו .)ודוד לע דיעי אלש( םינב תודעב )הזל הז םיחא םהש( תובא ותמוי אל ל"זח ושרדו ,םינב לע תובא ותמוי אל :הרותב בותכ ,א .ו
.)ויחא ןב לע דיעי אלש( תובא תודעב ,תובא לע ותמוי  
 ןועב( ויחאב שיא ולשכו קוספ דועמ השקו .םהידיב םהיתובא השעמ םיזחואשכ ץורית .םינב לע תובא ןוע דקופ ביתכהו ותמוי ואטחב שיא ,ב
.החימ אלו תוחמל ודיב היהש ץורית .)ויחא  
  



חכ ףד  
.הזל הז םיבורק םידע ,דוד ןב ,חא ,ןייחא ,דוד .א  
.ינשב ישילשו ,ינשב ינש .ב  
.וימחו ותומח יבורק .ג  
.ותסורא ,םינתוחמ ,ויחא יחא ,וגרוח .ד  
.ונתחו וסיג ןב .ה  
.יסוי יברכ הכלה .ו  
.ותב התמש ירחא ונתח ןיד .ז  
 לע תובא רמאנש( וילע דיעי אל ויחא ןבו .)תובא תודעב ,תובא לע םינב רמאנש( ןודנ לש ויבא יחא תא תודעל לוספל םיקוספהמ ונדמל ,א .א
 םינבו ביתכדמו ,ב .)ןב לע בותכ אלש( םינב לע בותכדמ םידמול )דוד ןב( ויבא יחא ןבו .םיחא םהש הזל הז תובא ןכש לכו .)םינב תודעב ,םינב
 דחיב דיעהל םילוספש ורמא הליחתבו( .רחא םדאל דחיב דיעהל םילוספ םיבורקהש םידמול )ותמוי אל םהו וא( ןבו בתכ אלו תובא לע ותמוי אל
.)הז לע ושקהו ,ודי לע תמו ומע דיעה ובורקש י"ע גרהנ הז אצמנו םהינש ומזוה כ"אא המזה ןיד םימייקמ ןיא ירהש ארבסמ  
 כ"ג םילוספ תונוממ ינידלו .םימעפ יתש ותמוי אל יובירמ ,םילוספ כ"ג תוכזל דיעהלו .םימעפ יתש תובא בתכנש יובירהמ םילוספ םאה יבורק ,ג
.היהי דחא טפשמ רמאנש  
 ינתחו ינבו )ןושארב ינש( ינא ,ול דיעא אל ינא ףא .)ינשב ינש( ונתחו ונבו )ינשב ןושאר( אוה ,יל דיעי אל )ןושאר רוד( אבא יחא :בר רמא ,א .ב
 לספי כ"א ,יל דיעהל לוספו ישילש בשחנש אבא יחא לש ונתח הנשמב שרפנ םאש( ישילש רוד ולספ אל הנשמבד ושקהו .)ןושארב ישילש(
.)ןושארב ישילש אלא לספ אל ברו ינשב ישילש  
 ןושארב ישילש לוספל ותומכ בר רבסו .)ינשב ישילש( ונתחו ונבו )ינשב ינש( אוה יל דיעי אל אבא יחא ןב רמאש רזעלא יברכ רבוס בר אלא ,ב
 םילוספ )ןושארב ישילש( תובאל םילוספה ,םינב לע שרד א"רו ישילש רוד תוברל םינבו ו"יו שרד בר .ינשב ישילש םג לספש המב וילע קלוחו
.)ינשב ישילש( םינבל  
 ,ומא תוחא לעב ןתח ינאש( ותומח תוחא ןבו )ויבא תוחא לעבל ןתח ינאש( ונב אל םגו ,)ותוחא לעבל ןתח ינאש( יל דיעי אל יתומח יחא ,א .ג
.)לוספל ונתנשמב ורכזנש  
.)ומא יחא ןתח ינאש( ימח תוחא ןבו )ויבא יחא ןתח ינאש( לוספ ונבו )ויחא ןתח ינאש( לוספ ימח יחא ןכו ,ב  
 .הז לע הז םידיעמ םינתוחמ ,ג .ול דיעמ םא תקולחמ )םאמ חא לש באמ חא( ויחא יחא ,ב .הימחכ אוהש )ותשא ןב( וגרוח תשאב דיעמ ןיא ,א .ד
.ללכ דיעמ ןיא הנקסמלו .התוכזל אלו התבוחל דיעמ )האושנ אלו תשדוקמ( הסורא ותשא ,ד  
 אוה לוספ וסיג לבא .םירשכ ונתחו ונבש ,ודבל לוספ וגרוח הדוהי יבר יפל .)ותשא ןב( וגרוחו )ותשא תוחא לעב( וסיג ןידב אתיירבב וקלחנ .ה
 לוספ וסיג ןבש אלא( ולספנ אל םהינתחו םהינב לבא םדבל םילוספ םה וגרוח ןכש לכו וסיג יסוי יבר יפל לבא .ונתנשמ תרבוס ךכו ,ונתחו ונבו
 לעב :תויחא 'ג .ומא יחא ,ויבא חא ,ויחא :םיחא 'ג( םהינתחו םהינבו םה םילוספ תובא הנומש רמאש אייח יבר רבוס ךכו .)ומא תוחא לעב ןידמ
.וסיג םע העשת אצוי ונתנשמ תסריגלו )וימחו ,ומא לעב :תוהמא 'ב .ומא תוחא לעב ויבא תוחא לעב ,ותוחא  
 קספ ירהש ורישכהל ףסוי בר רבס .)תויחא ילעב( םיסיג ינש וילע םימותח ויהש הנתמ רטשב השעמו )ןלהלדכ( יסוי יברכ הכלה לאומש רמא .ו
 שי כ"או .ומצע וסיגב לספש אתיירבב יסוי יברכ הכלה אמש ,וחדו .םילוספ באמ םיבורקה קרש ונתנשמב יסוי יבר רמאו יסוי יברכ לאומש
 אלש הדומ רטשב םילוספ םידע שי םא ,המיתח ידע אלו הריסמ דע רקיעהש ד"מל וליפאש( רטשה תריסמ ידיע וליפא ליעוי אלו רטשה תא לוספל
.)הריסמ ידע וליעוי  
 א"יו .י"רכ הכלה ןיא ורמא ןנחוי יברו נ"רו ,הדוהי יברכ הכלה בר רמא ,ונתחל בורק ז"ה הנממ םינב ול שיו ותב התמ וליפא הדוהי יבר רמא .ז
 הכלה ןנחוי יבר רמא קחרתנו בורק היהש ןייד הז ילילגה יסוי יבר רמא םהה םימיב היהי רשא טפושה לא תאבו רמאנש אתיירבה לע ורבדש
.)ד"יבל םיעמוש ןיאש םהב ריכהש םושמ אלא םהל לוספש םושמ אל וקחרתנש םיבורק ןודל הצר אל אבקוע רמש המו( .ילילגה יסוי יברכ  
  



טכ ףד  
.התשמה ימי תעבש לכ וא הפוחה םויב קר לספנ םא ארמגב וקלחנו .וניבשוש הז בהוא והזיאו .דיעי אל בהוא )ונתנשמב( הדוהי יבר יפל ,א .א  
.בהואה תא לוספל ה"הש ארבסמו .)ותער שקבמ אלו( ןודלו ,)ול ביוא אל אוהו( דיעהל אנושה לספנש םיקוספהמ הדוהי יבר יפל ושרדו ,ב  
.הז תא הז םיאנושש םינייד ינש לוספלו ,ןודל אנוש לוספל קוספה תא םישרוד ,תודעל אנושו בהוא םירישכמש םימכח יפלו ,ג  
.םהבש לודגה תא םיריישמו ץוחל םדאה לכ תא םיאיצומו םהילע םימייאמו רדחל םתוא םיסינכמ .םידעה תא םיקדוב דציכ ,א .ב  
 .ול הדוה ונינפב רמאיש דע םולכ רמא אל בייח אוהש יל רמא ינולפ שיא וא יל רמא אוה רמא םא ,הזל בייח הזש עדוי התא ךיאה ול םירמואו ,ב
.רבדב )םיניידה( םינתונו םיאשונ םינווכמ םהירבד ואצמנ םא ותוא םיקדובו ינשה תא םיסינכמ כ"חאו  
.םיניידה ופיסוי עדוי יניא רמוא דחא .בייח ,הכזמ דחאו םיבייחמ םינש .יאכז ז"ה ,בייח רמוא דחאו יאכז םירמוא םינש ,ג  
.בייח התא ינולפ שיא יאכז התא ינולפ שיא רמוא םיניידבש לודג .םתוא םיסינכמ ויה רבדה תא ורמג ,ד  
.דוס הלגמ ליכר ךלוה רמאנש םיבייחמ םהו ילע ובר ירבח לבא הכזמ ינא ןיד לעבל ןיידה רמאי אלו ,ה  
 וניא הז לכש ישא בר תנקסמו .םלועל אב רבד רמא אבר .םירצענ םימשגה רקש תודע ןועב םהל םירמוא הדוהי בר רמא .םהילע םימייאמ ךיא .ג
.םיזובמ םה םהירכוש לע וליפא רקש ידע םהל םירמוא אלא םתוא עיתרמ  
 ירוחאמ םידע לומתא ול ןימטה וליפאו( רוטפ ךב ינא הטשמ ול רמא יל והנת ול רמא רחמל ןה ול רמא יל בייח התא הנמ וריבחל רמואה ,א .ד
 אל ה"בקהו .לומחת אל רמאנש( ול םינועט ןיאש תיסממ ץוח ול םינעוט תושפנ ינידב לבא .ול םינעוט אל ,ךב יתייה הטשמ ןעט אל םאו .רדגה
.)ול עומשל הוח הכירצ התיה אלש שחנל ןעט  
 תוא תפסוה י"עש וכרא יצחו םיתמא רמאנו .לושכמ ידיל האב תעדה ץעב העיגנ רוסיא הוח הפיסוהש ךותמש ,ערוג ףיסומה לכש ונדמלו ,ב[
.])הרשע תחא( הרשע יתשעל הרשע יתשמ ערגנ ן"יע תוא תפסוה י"ע ,תועירי הרשע יתשע ןכו .םיתמאל םיתאממ ערגנ ף"לא  
 אבר יפלו .העובשב דוע ןמאנ ןיאו ןרפכ קזחוה ייבא יפל ,הדוהש םידע שיו םלועמ םירבד ויה אל רמא אלא יתידוהשכ ךב יתייה הטשמ ןעט אל ,ג
.רמאש םניח ירבד רכוז םדא ןיאש וב תוטשל הדוהש חכשש רשפאד ןרפכ קזחוה אל  
  .רוטפ םידע ויהי אל הול רמא םא לבא .בייח הול קתשו ,הולה הדוהש ידיע םתא הולמ רמא וא יידע םתא היל רמא םאו ,ד
.רישע ומצע תוארהל אלש ךכ רמול יושע םדאש רוטפ שיחכה ףוסבלו ינולפו ינולפל ינא בייח רמואה .ה  
.ערה ןיעמ וינב קיחרהל אלא ןכ רמא אלש וא ,בייח םא ארמגב וקלחנ ,םישרויה תא עובתל םיאבו ינולפו ינולפל ינא בייח ותומ ינפל רמואה  
 תובגל רטשב הולמכ היהיש ול חונ אלש( םיבתוכ ןיא ,ןינק השע אל םאו .האדוה רטש םיבתוכ ותאדוה לע ןינק השע םא ,םינש ינפב הדוה ,א .ו
.)תוחוקלמ  
.יסא ברל בר ששחו ,םיבתוכ ןיא רמא יסא ברו .ןינק השע אלש פ"עא םיבתוכ רמא בר השלש ינפב הדוה ,ב  
 םצביק וליפא רמא אבר .םיבתוכו םינייד םאשע םצביק אוה םא לבא ,ותאדוה בותכל םינייד םאשע אל םהינפב הדוהו דחי םיצבוקמ השלש ויה .ז
.ןיד תיבל והונימזיו ןידל םוקמ ועבקיש דע םינייד םניא רמא ישא בר .םינייד ילע ויה םהל רמא כ"א אלא םיבתוכ ןיא  
 וא הייבגל הנכומו ןאכ עקרקה ירהש )ותאדוה לע ןינק השע אלשכ( האדוה רטש םיבתוכ םא םיארומא וקלחנ ,ורבח לש איהש עקרקב הדומה .ח
.אל וא ותאדוה םיבתוכ םאה ,האדוה תעשכ ונינפל ןיעב םנשיש ןילטלטמב וקלחנ דוע .)האצוהל ונתינש( ןילטלטמ ומכ ותאדוה םיבתוכ ןיא  
 רטשה לע םימתוח םידעה ןיאש הקזחש והורישכהו ,ותאדוה בותכל הויצש בותכ היה אלו הדוה ינולפ ךיא וב בותכ היהש האדוה רטשב השעמ .ט
.)ולא םינידב םיאיקב ואצמנ םירפוסהו( הכלהכ בתכנ כ"א אלא  
  



ל ףד  
 ןיאש הקזח םושמ הרישכהל ורבסו םינש אלא ומתח אלו )'וכו האדוהה ןינע םהינפל אבש( ד"יב חסונב בותכ היהש האדוה רטשב השעמ .א
 םירשכ םינשש םירובסש םיעוט ד"בל םיששוחש והולספ ףוסבלו .ומתח םהמ םינשו השלש ויה יאדובו ןידכ השענ כ"א אלא רטשה לע םימתוח
 יאדובד הז רטש בותכל םכחה ונל הויצו ובתכיש דע םירשכ םינשש םירבוס םה אמש לוספ ינולפ םכח לש וניד תיבמ םהש ובתכ םא וליפאו ןודל
.הויצ השלשל  
 ןמאנ הדשב םנימטה םאו .ןמאנ וניא םה ינש רשעמ לש וא םה ינולפ לש רמאו ןוראב תועמ ןימטהש םכיבא תא יתיאר םישרויל רמואה ,א .ב
.ומצעב םלטיל לוכי היהש ךותמ  
 םאו םימייק וירבד האוצ םשמ וירבד םהל רסומ אוהש םירבדה םיארנ םא ,המודכו םה ינולפ לש רמואו תועמ ןימטמ םהיבא תא םינבה ואר ,ב
.םולכ רמא אל )רישע והוקזחי אלש וא וייחב םולטי אלש( םירעמכ  
 שרויה יאשרו םידירומ אלו םילעמ אל תומולח ירבד רמא ז"ע ,םה ינולפ לשו ינולפ םוקמב םה ירהו ךיבא חינה תועמ ךכו ךכ םולחב ול ורמא ,ג
.םאיצוהלו םלטיל  
 .תוליכר רוסיא םושמ םיבייחמ ימו םיכזמ םיניידהמ ימ ובתכי אלו .יאכז ינולפ םיבתוכ רמא ןנחוי יבר .ןיד תיבה קספ תא םיניידה םיבתוכ דציכ .ג
 םיבתוכ רמא רזעלא יברו )והוכיז םיניידה לכש( רקשכ הארנש םושמ יאכז אמתסב םיבתוכ ןיאו בייחמה ימו םיכזמה ימ םיבתוכ רמא שיקל שיר
 םיבייחמה םיניידה אלא םיבייח ןיא תועט ןידה םא לכה ירבלדו( .רקשכ הארנ אלו תוליכר ששח ןיא ךכש ,ינולפ הכדזנ )םינייד לש( םהירבדמ
.)ישילשה ןיידה קלח תא אלו םקלח יפכ אלא םימלשמ םניאו  
 אשמ תעשב םתוא םיאיצומ ויהש םינידה ילעב תא םיסינכמ ארמגב שרפמו .'וכו םתוא םיסינכמ ויה ,רבדה תא םיניידה ורמג :הנשמב ראובמ .ד
 תא םיסינכמ אתיירב שיו( דחיב דיעהל םיכירצ םניא ןתנ יברל ירהש דחיב דיעהל ורזחיש םידעה תא םיסינכמ שרפל ןיאו .םיניידה לש ןתמו
.)ןתנ יברכ אלדו דחיב דיעהל םיכירצש תרבוס איהו םידעה  
 הזו דחא הנמ לע דיעמ הזש אצמנ כ"לאש( דחיב תוארל םיכירצ אמק אנת יפל .דחיב השעמה תא תוארל םידעה םיכירצ םא םיאנתה וקלחנ .ה
 םידיעמ םהינש ףוס ףוסש( הז רחא הזב ואר וליפא רמוא החרק ןב עשוהי יבר .)דחאכ ואריש עמשמ דע אוהו רמאנש דועו .רחא הנמ לע דיעמ
.)דחאכ ואר אל וליפא תוברל עדי וא האר וא רמאנש דועו .הנמ בייחש  
 היארל תודעה תדגה הרות השיקהש דועו .דחא דע ןידכ העובש אלא ןוממ ובייחמ ןיא ודבל דחא לכ אובי םאש( דחיב דיעהל םידעה םיכירצו .ו
 םיעמוש רחמל וריבח אובישכו םויה הז לש וירבד םיעמוש רמוא ןתנ יבר .)דחאכ הדגה ךכ )'ה תוא ליעל ק"תכ( דחאכ תוארל םיכירצש םשכ
.)היארל הדגה שיקמ אל אוהו ,םתודע םיפרצמש( וירבד  
.)ןתנ יברכ רבוסו( דחאכ הדגה ךירצמ ןיאש ןכש לכ דחאכ הייאר ךירצמ ןיאש החרק ןב עשוהי יבר ,א .ז  
 עקרקב םימכח םידומ א"יו םיפרטצמ ןיא עקרקב וליפא )רחא םויב( הדוה ינפב ףא רמוא ינשה דעו הדוה ינפב רמוא דע םימכח יפל ,ב
 תודעבו )םומ וב ליטהל םידושחה ןהכ דיבש רוכבב וילאמ לפנש רחא םומ לע דיעמ דחא לכש( רוכב תודעב םימכח םידומ א"יו .םיפרטצמש
 'ב האר דחא לכש( תבהו ןבה תולדג תודעבו )תישישו 'ה 'ד רמוא הזו תישילשו הינש הנושאר הנש קיזחה ינפב רמוא הז( הקזח תודעבו עקרק
.םיפרטצמ םהש )רחא םוקמב תורעש  
 ינשל רמאיש דע םיפרצמ ןיא ןילטלטמב לבא( עקרקב קר וא םידעה םיפרטצמש םילטלטמ תודעב החרק ןב עשוהי יברכ הכלה םא דוע וקלחנו ,ג
.)ינשה ינפב םג יתידוה ןושארל רמאיו רוזחיו ,ינולפ ינפב רבכ יתידוה  
 ןיא הדוהי ברל )םינבל וא םירוחש וידגב( תושפנב .םיפרטצמ תונוממב )הנבל רמוא הזו הרוחש יקנרא רמוא הז( תוקידבב םידעה ושחכוה ,א .ח
 םיפרטצמ םירמוא יעדרהנ ,םיפרטצמ ןיא הדוהי ברל )ןבל רמוא הזו רוחש רמוא הז( הנמה ףוגב ושחכוה ,ב .םיפרטצמ אדסח ברלו םיפרטצמ
.)אל ףד ןלהלדכ(  
  



אל ףד  
 רמאש רזעלא ןב ןועמש יברכ םירבוס םהש .םיפרטצמ יעדרהנלו םיפרטצמ ןיא הדוהי בר יפל ןבל הנמ רמוא הזו הול רוחש הנמ רמוא הז ,א .א
 פ"עא( הנמ ובייחל םתודע תפרטצמו )זוז האמ( הנמ םיתאמ ללכב שי ללה תיב יפל האמ רמוא הזו הול םיתאמ רמוא הז םידע לש תחא תכב
.)הז תא הז םישיחכמש  
 םימד תוחפל בייח םהינש תודעלש ןמשמ תוחפ( ןיי ימד ובייחל םיפרטצמ ןיי לש תיבח ימד רמוא דחאו בייח ןמש לש תיבח ימד רמוא דחא ,ב
.םיפרטצמ ןיא ןמש רמוא דחאו שממ ןיי לש תיבח רמוא דחא לבא .)ולא  
.)הנמ בייחש םידיעמ םהינשש החרק ןב עשוהי יברכ( םיפרטצמ הנותחת הטוידב רמוא דחאו הנמ והולה הנוילעה )תספרמ( הטוידב רמוא דחא ,ג  
 השעמו .דוס הלגמ ליכר ךלוה רמואו ךמעב ליכר ךלת אל רמאנש ילע ובר םיבייחמהש השעא המו הכזמ ינירה רמאי אל ןיידה אצישכל ןינמ .ב
.תודוס הלגמ הז ורמאו שרדמה תיבמ והואיצוהו הנש םיתשו םירשע ירחא שרדמה תיבב רמאנש רבד הליגש דימלתב  
.ותוא םיכזמו וניד תא םירתוס )רטשב( היאר איביש ןמז לכ ,הבוחל וניד תא ד"יב ורמג ,א .ג  
 דבעידב וליפא( ותומכ הכלהו םירתוס רמוא ג"בשר וניד תא םירתוס ןיא םישלש רחאל אבו םוי םישלש דע ךל שיש תויאר לכ אבה ול ורמא ,ב
.)וניד תא םירתוסו םירזוח םימכחכ ושעש  
 הדוהש ירחא( והובייחשכ כ"א אלא וניד תא םירתוס רמוא ג"בשר םולכ הז ןיא םידע וא היאר איבה ןמז רחאלו היאר יל ןיאו םידע יל ןיא רמא ,ג
 תומוקמ ינש דועב א"יו ג"בשרכ אלו םימכחכ הכלה הזבו .םה םינרקש יאדוש דיעהל םידעל רמא וא רטש דימ איצוה )םידעו היאר ול ןיאש
.)ןדיצב השעמו ברע ןינעב( ג"בשרכ הכלה ןיא הנשמב  
 ירבדב עדוי וניא ירהש םתוא םילבקמש ,ךיבא תויוכזב םיעדוי ונא ורמאו וינכש ואבו והובייחו היארו םידע יל ןיא רמאש ןטקב םימכח םידומו ,ד
.ויבא  
 )אלא ומצע בוחה תא רטשה תריסמב התנקש יברכ רבסש ינפמ אלו( ןמחנ בר הנימאהו אוה עורפ הרמאו הדיב רטש ודיקפהש השאב השעמ .ד
 שילשה ןמאנ שילש דיב רבוש שי םאש( וילע ושקהו ,ד"בב רטשה קזחוהש ןויכ הנימאה אל ןמחנ ברש א"יו .רטשה תא ףורטל היה הדיבש ינפמ
.)הולמה ונימאה רבכש ןויכ עורפ רטשהש  
 מ"מו .)ןאכ ג"בשרכ הכלה ןיאש( תויארו םידע רתוי יל ןיא רמאיש דע ןידה תא רתוסו ותוכזל םידע וא היאר איבמ םלועל ,והובייחש ןיד לעב .ה
.ןידה תא רתוס ויבא תחתמאמ היאר וא םיה תנידממ םידע ואב םא  
 .דעווה םוקמל ךליו ותוא ןיפוכ ,ןאכ ןודנ רמוא ינשהו )הברה םימכח ידימלת תפיסא( דעווה םוקמב ןודל ךלנ רמואש ןיד לעב ןנחוי יבר רמא .ו
 ד"ב םאו וריעב ןד אלא ,ול םיעמוש ןיא הצור הולה םאו ,ול םיעמוש דעווה םוקמל ךיליל הצור הולמה םא )הכלהל וקספ ךכו( רזעלא יבר יפלו
 םביה רחא תכלוה המביהו .ול םינתונו םיבתוכ ,ןיד קספה םעט תא יל ובתכ ןיד לעב רמא םאו .דעווה םוקמל םיחלושו םיבתוכ לואשל םיכירצ
.םביה םוקממ הלודג הבישיה המוקמב םא וליפא  
 ןאכ ומע ןודל ותוא וחירכה )לודגה ד"בל ךיליל הצריש( עמשי אל םאו ותוא ונודת ,לבבמ ןיד ונינפל אב לבבב אבקוע רמל לארשי ץראמ וחלש .ז
.ךכ ךל וחלש אבקוע רמ לש ודובכ ינפמו םיכומס םינייד שיש לארשי ץראב אלא לבבב ןודל א"אש תוסנק יניד היהש א"יו .הירבטב  
  



בל ףד  
.םידעה תא רוקחלו שורדל ךירצ תושפנ יניד ןיב תונוממ יניד ןיב .א  
 ןיב ןידה תא םיחתופ תונוממ ,ב .השלשו םירשעב תושפנ ,םינייד השלשב תונוממ ,א :םה ולאו תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב שי םירבד הרשע .ב
 .תושפנב אלו תונוממ ינידב הבוחל וליפא דחא ןייד לש בור יפ לע ןיטמ ,ג .)ןלהל שרפמדכ( הבוחל אלו תוכזל םיחתופ תושפנ ,הבוחל ןיב תוכזל
 רזוח תוכז דמלמהו ,ו .תושפנב אלו תונוממב )םידימלתה וליפא( הבוח םידמלמ לכה ,ה .תושפנב אלו תונוממב הבוחל וליפא ןידה תא ןיריזחמ ,ד
 הבוחל וליפא םויב וב םירמוג תונוממב ,ח .םויב םירמוג תושפנב לבא תונוממב הלילב םירמוגו םויב םינד ,ז .תושפנב אלו תונוממב הבוח דמלמו
 ,י .םינטקהמ תושפנו ,לודגהמ םיליחתמ תורהט יניינעו תונוממ ,ט .)ט"ויו תבש ברעב םינד ןיא ךכיפל( וירחאלש םויב םירמוג הבוחל תושפנבו
.םינהכל םהיתונב אישהל םייוארה קר תושפנל לבא תונוממ ינידל םירשכ לכה  
 ןמז ירחא ונמזש בוח רטש םירישכמ ךיא כ"א השקו ,תונוממב וליפא םידעה תא רוקחלו שורדל ךירצש הנשמה ןיד לע ארמגה השקמו .ג
 ונמע םויה ותואב אולהו ורמאו םידע ואבו הטימשב ןסינב רטש לש ונמז וליפאו( האולהה ןמז לע םידיעמהמ תשחכומ םידעה תמיתח ירהו האולהה
.)האולהה ןמז ירחא ונמז בתכנש םילות ונאש ,ןמזו םוקמ לש תוריקחו תוקידבב ושחכוהש פ"עא םירשכ םידעהו רטשה ,ינולפ םוקמב םתייה  
 השירד ךירצ אלש תונוממב ונקת םימכחש אלא )ונתנשמב ראובמכ( תונוממב וליפא הריקחו השירד ךירצ הרותה ןמ ,א .םיצורית 'ג וצריתו .ד
  .)םבוח תובגל תובוח ילעב ולכוי אלו הברה ולספיי םידעהש( םיוול ינפב תלד לוענת אלש הריקחו
.)תלד לוענת אלש הנקת םושמ( ךירצ אל תונוממ יניד ראשבו ,הריקחו השירד ךירצ תוסנקב ,ב  
.ךירצ אל ליגר ןידב לבא ,ונוממב וליפא הריקחו השירד ךירצ )תואמר ןאכ שיש וא יאמר אוהש וב םיריכמ ד"בש( המורמ ןידב ,ג  
 קדצ המורמ ןידבו ,טופשת קדצב ליגר ןידב ארמגב ושריפו .ףודרת )םימעפ יתש( קדצ קדצ רמוא רחא קוספו ,טופשת קדצב רמוא דחא קוספ .ה
 הבורק תחא וא הקיר תחאו הנועט תחא תולגע 'ב ןוגכ הרשפל דחאו ןידל דחא םימעפ 'ב קדצ ושריפ דוע .רתויב קדקדל ךירצש ףודרת קדצ
 הלעמו ןהיניב הרשפ םישוע תווש ןהיתש םא לבא .הבורקהו הנועטה ינפמ הקוחרה וא הקירה הלגעה החדיתש ןתונ ןידה ,הקוחר תחאו הריעל
.החדיתו התרבחל רכש  
.)'וכו קרב ינבל ע"ר .הנביל ג"ר .ןיעיקפל עשוהי 'ר .ליח רורבל ז"ביר .דולל א"ר .הבישיל םימכח רחא( הפי ד"יב רחא ךלה ףודרת קדצ קדצ .ו  
 הצעב אמש השעמ היה ךכש רמאי ימ התימ םיבייחמה םידעל םירמואש ,א :ארמגב ושריפו )הנשמ( הליחת תוכזב םיחתופ תושפנ ינידב .ז
 תוכזב םיחתופ ךיא ז"ע ושקהו( םמיזהל םידע ךל שי אמש ןודינל םירמואש ,ב .)דיעהלמ םתוא םימסוח ונא כ"א הז לע ושקהו( .םתאב )רקשל(
 םכירבדמ ד"יב םירמוא םתודע םידעה םירמוגשכ ,ד .םשיחכהל םידע ךל שי אמש ול םירמוא ,ג .)המזהב התימ ובייחתיש םידעה תבוחלו ןודנה
 תוכזב חותפל הז ןיד תדמולש אתיירבמ אתעייס הזל שיו .)תוריבע ראשל ה"הו( דחפת לא תחצר אל םא ןודנל םירמוא ,ה .יאכז ןודנה אציי
.וילע דמליו אובי תוכז ול עדויש ימ לכ ,ו .יקנה תיטש אל םא רמאנש  
  



גל ףד  
 םלשיו יושע ןיידה השעש המ אלא ןיריזחמ ןיאש אתיירבמ השקו .הבוחל ןיב תוכזל ןיב ןידה תא םיריזחמ תונוממ ינידב ונתנשמב ראובמ .א
.ותיבמ  
 ךב תרזחש וישכע אמש רמאיש( ןידה תא ריזחהל ןיד לעב הצרי אלש יושע השעש המ החמומ וניאש ןיידב ףסוי בר רמא .ןושאר ץורית .ב
 וב רזח ומצע החמומה םאו .וירבד תא לטיבש ונממ לודג שי םא ןידה תא ןיריזחמ החמומ ןיידבו .ןידב ודיספהש ימל ותיבמ ןיידה םלשיו ,)תיעט
.םלשלמ רוטפו יושע השעש המו ןידה תא ריזחמ ןיא  
 המש אתיירבו .םיעודיה ארמגה ימכחמ תשרופמ ארמימ וא הנשמ רבדב העטש ןוגכ ןידה תא ןיריזחמש ונתנשמ רמא תשש בר .ינש ץורית .ג
 םהל םיארנ םיניידה בורש עדי אלו תחא העדכ עירכה )ןיידה( אוהו ימכ הכלה הקספנ אלש תעדה לוקישב העטש ןוגכ ותיבמ םלשיו יושע השעש
 ךרטציש גאד איה הרשכש ול עדונשכו ,םיבלכל הוליכאהו המחר לטינש הרפ ףירטהו הנשמ רבדב העטש ןופרט יברב השעמו( .ינשה ירבד
 הנשמ רבדב העוטש רוטפש הביס דוע )ט"רל ע"ר( ול רמאש תשש בר יפל ארמגה תנקסמו .התא םיברל החמומש התא רוטפ ע"ר ל"א .םלשל
.)ןיד וניד ןיאו אוה  
 .הזל ןתילו הזמ לוטיל ותארוה יפכ םידיב השעמ השע אלו ונידב ןיידה העטש ןוגכ ןידה תא םיריזחמש ונתנשמ רמא אדסח בר ישילש ץורית .ד
 ןכו .בייחה הולל ונתנו הולמהמ ןוכשמ ריזחהש )אנקסמ יפל( וא ,בייחל ןתנו רוטפהמ ןיידה לטנש ןוגכ ןיידה םלשיו יושע השעש המש אתיירבו
 ,השעמ השעש הז לכבד לאוש לש ויתורהט ןיב האמוטה בריע ,רוהט אמטה לע רמאשכו ,ץרש תורהטה לע קרז ,אמט תועטב הרוהשכ תורהטב
.ותיבמ םלשיו יושע השעש המ  
.גרהת לא יקנו רמאנש ותוא ןיריזחמש ןינמ תוכז וילע דמלל יל שי דחא רמאו בייח ד"במ אצויל ןינמ ,א .ה  
.גרהת לא )ןידב והוקידצהש( קידצו רמאנש ותוא ןיריזחמ ןיאש ןינמ ,הבוח וילע דמלל יל שי דחא רמאו יאכז אצויל ןינמו ,ב  

בייח אצי םא התיממ רוטפל ןיריזחמ אלו הבוחל ןיריזחמש( תיסמב ופוליחו ,ג 	 .ונגרהת גרה יכ רמאנו .הסכת אלו לומחת אל רמאנש  
.)התיממ ש"זגב תוקלמו תולג םידמולש( הבוחל אלו תוכזל םיריזחמש התימ יבייחכ םניד תויקלמ יבייחו תוילג יבייח ,ד  
 הרותב שרופמה רבדב ועט לבא )הכרדכ אלש תוירעב רוטפל ועטש ןוגכ( הרותב שרופמ וניאש רבדב ועטש ןוגכ הבוחל ןיריזחמ ןיאש א"דב .ו
.הבוחל וליפא ןיריזחמ )תפאונ וא ףאונ רוטפל ועטש ןוגכ(  
 םימכחו תוכז לש אלא הבוח לש תויאר דמלל לוכי דעה ןיאש הדוהי יברב יסוי יבר שרדו תומל שפנב הנעי אל דחא דעו הרותב רמאנ ,א .ז
.)ודי לע תומיש הצור וניאש( רבדב עגונכ הארנש דמלמ ןיא הבוח ןיב תוכז ןיב םירמוא  
 יסוי יברכ אקוד הדימעהל ןיא הבוח םידמלמ לכה ןיאו תוכז םידמלמ לכה תושפנ יניד הבוחו תוכז םידמלמ לכה תונוממ יניד הרמאש ונתנשמו ,ב
 אלו תוכז דמלל לוכיש םידימלתה ןמ דחאבו )תוכז וליפא דמלמ דע ןיאש( ןנברכ הדימעהל רשפאש .הבוח אלו תוכז דמלמש דעבו הדוהי יברב
.הבוח  
.הנעי תוכזל לבא ,תומל שפנב הנעי אל )םידימלתה ןמ( דחא .הבוחל ןיב תוכזל ןיב ללכ ,שפנב הנעי אל דחא דעו :ךכ קוספה תא ןנבר ושרדו ,ג  
  



דל ףד  
.תוכז דמלל לוכי םידימלתה ןמ דחא לכה ירבדלשו .תושפנ ינידב תוכז דמלמ דע םא ןנברו הדוהי יברב יסוי יבר תקולחמ גל ףדב ראבתנ .א  
 דמלמו וב רזוח ןיד רמגב לבא ןתמו אשמ תעשב אלא ורמא אל בר רמא .)וב רוזחל הצור םא( הבוח דמלמו רזוח ןיא תוכז דמלמה תושפנ יניד .ב
.הבוח וליפא  
 לבא ןתמו אשמ תעשב וצריתו .הבוח דמלמו רזוח ןיא תוכז דמלמה ד"בל םיאבו םימיכשמ תרחמלש אתיירבמ ,א .תוישוק המכ וילע ושקהו .ג
 ולא דגנכ ולא םינד ,דחא י"פע הבוחל םיטמ ןיא ירהו ,םיכזמ השמחו םישלשו םיבייחמ םינייד הששו םישלש ויה ,ב .הבוחל וליפא רזוח ןיד רמגב
 םידימלתהמ דחא ,ג .תוכזה רחא רזחמ אנתהש אלא בייחל ןיד רמגב רוזחי הכזמהש ךפיהל ןידה אוה וצריתו .תוכזל םיבייחמהמ דחא רוזחיש דע
 היהש םיששוח אל וב רזח אלש ןויכ ,וצריתו .בייחלו רוזחל לכי אלש עמשמו )םיכזמה ןינממ היהיו( םייק אוה וליאכ ותוא םיאור תמו הכיזש
 יתיעט רמאי אלש ויתויאר םיבתוכ ןכלו בייחל רזוח הכזמה ןיאש עמשמו ,םיבייחמה ירבדו םיכזמה ירבד םיבתוכ םיניידה םירפוס ינש ,ד .וב רזוח
.הרותב שרופמה רבדב  
 אלא םתוא םינומ ןיא דחא רבדב רוטפל תוארקמ ינש ואיבי םינש םאש םיכזמה תויאר םיבתוכש רבדה םעטו בייחל וליפא רזוח םלועל ,וצריתו
.דחא  
 ץצופי שיטפכ רמאנו .יתעמש וז םיתש םיקלא רבד תחא רמאנש .תוכלה יתש דמלמ דחא ארקמ לבא תוארקמ ינשמ תחא הכלה םידמול ןיא .ד
.תוצוצינ המכל קלחתמש ,עלס  
 ירבד )דרת אלש( הלילה לכ )שאל יוארה לע( הדקומ לע רמאנש .ותליחתמ יואר היהש הרזעב לספנ םא דרי אל חבזמל הלעש לוספ ןברק ,א .ה
 לכ ,הלילה לכ חבזמה לעמ שרוד לאילמג ןברו חבזמל אלא שאל םייואר םניא ירהש ודרי חבזמל ולעו ולספנש םיכסנו םד וירבדלו .עשוהי יבר
.םיכסנו םד וליפא עמשמו דרי אל חבזמל יוארה  
 םישבכ רמאנש חבזמל ללכ ךרדב יוארה רבדב אקודו ,לוספ ןברק וליפא דרי אל הלע םאש עמשמ שדקי חבזמב עגונה לכ רמאנש וקלחנ דוע ,ב
 כ"או ,הלועמ )יואר ויאש טעמל( הז ןיד דמל ע"רו .םישבכ הז ןיאש דרת הלוספה ףועה תלוע ןכו .ודרי ולע וליפא ןילוחו יבצו תוריפו ץמח לבא
.תוארקמ ינשמ תחא הכלה הז ןיא תושרדה ןיב הנימ אקפנ שיש ןויכ אצמנו .דרת אל ףועה תלוע  
 יבגל רמאנש רמוא אביקע יבר לאעמשי יבר ירבד קרוזה תא תוברל ךפש םד ץוחב טחוש יבגל רמאנש תרכ בייח ץוחב םישדק םד קרוזה .ו
 ץוחב קרזו טחש םא ע"רו לאעמשי יבר ןיב הנימ אקפנ והבא יבר רמאו .בייחש םדה קרוז תא תוברל חבז וא ץוחב )ןברקה תא ריטקמ( הלעמ
 הלעמ יבגל קרוזב תרכו טחושב תרכ רמאנש( תואטח יתש בייח ע"רלו )םהינש לע דחא תרכ רמאנש( תחא תאטח בייח לאעמשי יברלש גגושב
 םהינשל הרמאנ תחא ואל תרהזה לבא תותירכ יתש םהב רמאנ אביקע יברלש פ"עאש תחא תאטח אלא בייח ןיא לכה ירבדל רמא ייבאו .)ץוחב
 תוארקמ ינשמ )קרוזה תא בייחל( תחא הכלה ייבא יפל אצמנו .)האלעהמ שקיהב ודמל ןברקה תוישע ראש לכו ,'וגו הלעת ןפ ךל רמשה רמאנש(
.הזל וא הזל וא אלא הנוויכ אל הרותה יאדובו )חבז וא ,ךפש םד(  
 םעה תא )ןיד רמג עמשמ( וטפשו רמאנו .)ןיד תליחתל( וינב תא וליחנה םויב היהו רמאנש הלילב וליפא םירמוגו םויב םינד תונוממ יניד ,א .ז
  .תע לכב
 הלילב אלו םויב עמשמ ןהכה יניע הארמ לכל םיעגנב רמאנו םיעגנל )תונוממ יניד( םיביר הרות השיקהש םויב םירמוגו םויב םינד מ"ר יפלו ,ב
.)רשכ דיחי לבא .בורק ןהכ לוספל םיבירל ושקוה םיעגנו( אמוסב אלו  
 ה"הו( הלילב ןידה תא םירמוגש םימכחכ םתס )ןירדהנסב( ןאכו .אמוס הז ןודל לוספו דיעהל רשכה שיש מ"רכ הדנ תכסמב הנשמב יבר םתסו ,ג
 ןידה תא םירמוגו רשכ אמוסש הכלה ןכו ,תונוממ ינידב תקסועה תכסמב הנשמ םתס איה םגו ,םיברכ אמתס איה ןאכש ןויכו .)רשכ אמוסש
.הלילב  
 המו .ןודל רשכ מ"מו םיעגנ וב םיאור ןיאש ןנועמה םוי תוברל ,)הלילב לסופ אוה ירהש( תע לכב םעה תא וטפשו קוספהמ מ"ר שרוד המו ,ד
 הלוחה תא רקבל השלש ואב םאש הלילב אלו םויב תולחנ ןידש ,)םוי ךירצש םיעגנל שקיההמ םידמול מ"רלש( וינב תא וליחנה םויבמ שורדי
 ןורכז םיבתוכ הלילב ואב םא לבא )תמהמ ועמשש יפכ לכה ,ךכ לוטת התאו ךכ לוטת התא( ןיד םישוע וצר םאו םידעכ וירבד םיבתוכ וצר םויב
.ןייד השענ דע ןיאו םידע ושענ רבכש ,ןיד םישוע ןיאו ותאוצו תמה ירבד  
.שמשה דגנ 'הל )םיאטוחה תא הלתת( םתוא עקוהו רמאנש םויב םירמוגו םויב םינד תושפנ יניד .ח  
  



הל ףד  
.ףא ןורח בישהל הברה םיניד יתב .א  
.ןידה תנלה .ב  
.ט"וי ברעו תבש ברעב םינד ןיא .ג  
.תבשב הוצמ המ .ד  
.תבשב ד"ב תתימ .ה  
.ונחקת יחבזמ םעמ .ו  
 לכ לש םיניד יתב י"ע םיעשרה תא תולתל ושוריפ יאדובו .םתוא הלתתו ,םעה ישאר לכ תא חק השמל 'ה רמא באומ תונב םע לארשי ואטחשכ .א
.לארשימ 'ה ףא ןורח בישיש םיעשרה תתימ תא זרזל ידכ אלא ,םלוכ תא דחא םויב התימ התואב ןודל דחא ד"בב יד ירהו .םעה ישאר  
 םילשוריב( הב ןילי קדצ רמאנש אנינח יבר רמא .תוכז ול ואצמי אמש ןידה תא ןילהל ךירצש התימל תרחמל םירמוגו םויב םינד תושפנ יניד .ב
 תינעת לכ םידמול הז קוספמ( רמא אברו .םיחצורכ םהו ןידה תא םינילמ ןיאש ,םיחצרמ )ןברוחה רודב( התעו )וקדצל ןידה תא םינילמ ויה
 )וקיזחה( ורשא רמאנש )ןידה תא ןילהל ךירצש ןינמו .םימד ךפוש וליאכ ,תינעתה יאצומב םחל םיינעל םינתונ ןיאו ,הקדצה תא וב םינילמש
 ןעוטש וניד לעב תעיבתל לזגנה הולמה תעיבת תא םידקהלו קיזחהל הז קוספמ דמל אנינח יברו( .ןידה תא ההשמו ץמחמה ןייד שוריפ ץומח
.)ול יתתנ ןוכשמ  
 יא תבש יאצומבו ,םיתיממ ד"ב ןיא תבשב תרחמלו ,וניד תא ןילהל וכרטצי התימ בייחתי םאש ,ט"ויו תבש ברעב תושפנ יניד םינד ןיא ךכיפל .ג
.םהיתורבס תוקד תא םיניידה וחכשיש רשפא יא ןושאר םויב וניד רומגלו .וניד תא הנעמ תאצמנ ןושאר םויב וגרהלו .הלילב םיגרוה ןיאש רשפא  
 .תבש החודש תבשמ הרומח הדובעו )חספ ןברק החודש( הדובעמ הרומח הוצמ תמ תרובק ירהש ,ו"קמ תבש החוד הוצמ תמ תרובק היהת לוכי .ד
 החוד ןיא ,תומל ונחקת יחבזמ םעמ רמאנש הדובע החודש פ"עאש חיכות ד"ב תתימ :ו"קה החדנו .תבשה תא החדת הוצמ תמ תרובקש ו"ק כ"א
.הדובע החודש פ"עא תבש החדת אלש הוצמ תמ תרובקל ה"הו תבש  
 ורעבת אל רמול דומלת .תבשה תא )ד"ב תתימ( החדתש ו"ק ,תבש החודש הדובע החוד ד"ב תתימ ירהש .ו"קמ תבש החדת ד"ב תתימ לוכי .ה
 תבשב רומאה ףא ד"ב ןלהל רומאה תובשומ המ םכיתובשומ לכב םכיתורודל טפשמ תקחל ד"ב תתימב רמאנו ,תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא
.)ד"ב תתימ תפירשל( ורבעת אל הרות הרמאו ,ד"ב  
 דומלת ,ד"ב תתימ החדת הדובעש ו"ק ד"ב תתימ החוד )תבש( איהש תבש החוד הדובע ירהש ו"קמ הדובעה תא ד"ב תתימ החדת אל לוכי .ו
 ,דיחי ןברק החוד ד"ב תתימש יחבזמ םעמ קוספה תא דימעהל רשפא היה ט"וי החוד ןיא דיחי ןברק רמאד ןאמלו( .תומל ונחקת יחבזמ םעמ רמול
  .)תומל ונחקת דימת ןברק אוהש יל דחוימה וליפא עמשמ יחבזמ תועמשממ לבא .ד"ב תתימ החוד איהש תבש החוד אוהש רוביצ ןברק החדת אלו
  



ול ףד  
 יא ירהש( וגרהל ךירצש ד"ב תתימ ינפמ ןברקה החדנ רוביצ ןברקב קסוע וליפאש ושריפו .תומל ונחקת יחבזמ םעמ חצור יבגל הרותב רמאנ .א
 ו"ק ד"ב תתימ החודש ט"וי החוד םא ו"קב ודמלל רוביצ ןברקל אוה הושש ,ט"וי החוד דיחי ןברק ד"מל דיחי ןברקב קוספה תא דימעהל רשפא
 קוספה תא םייקל רשפא היהו דיחי ןברקמ רומח ט"וי ד"מל וליפאו .גרהי אלא החדי אלש הרותה השדיח תאז לכבו .ד"ב תתימ החדי ומצע אוהש
 עמשמ יחבזמ םעמ םוקמ לכמ .התימ החוד )ט"וי( אוהש ט"וי החודש רוביצ ןברקב אלא התימה תא ןברקה החדיש ו"ק וב ןיא ירהש ,דיחי ןברקב
.תומל ונחקת רובצ תדובע אוהש דימת ןברק הז יל דחוימה  
.ותונתונע לדוג םושמ ןטקהמ וליחתה יבר לש ד"בב לבא .םיניידה לודגמ םיליחתמ תורהטהו תואמטה תונוממ יניד ,א .ב  
.ישא בר דע יברמ ןכו .וימי לכ דבלב דחא םוקמב הלודגו הרות היה אל יבר דע השמ תומימ ,ב  
 שרדנו ד"וי רסח ביר בתכנו ,ביר לע הנעת אל רמאנש ,תוכזל ולכוי אל בייחי לודגה םאו לודגה לע קולחל רוסאש ןטקהמ םיליחתמ תושפנ יניד ,ג
.וברח תא דוד םג רוגחיו וברח שיא ורגחיו רמאנ דודב ןכו .)לודג( בר לע הנעת אל  
 ךירצ דימלתה ןיאש אוהו .הבוחל וא תוכזל ועירכישכ םינשל כ"חא םינמנו הבוחו תוכז לש םימעט ול תוארהל תושפנ ינידב ודימלת םע ןד ברה .ג
 )הנש ורביעו שדוחה שודיקו תוכמו( תושפנ ינידב םינמנ ןיא ארבסב םג וברל ךירצ דימלתה םא לבא ויתובר ירבד ונממ עומשל אלא ברה תרבסל
.)םינשל תואמוטו תורהטבו( דיחיל אלא  
 לוספ רזממ אליממו( םינייד השלשו םירשעב גרהנש ,םהמ דחא אלא לקסנה רושב גהונ ןיאו תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב שי םירבד הרשע .ד
 וליפא ןיחתופ( תונוממ ינידכ ןודינ םירבד ראשל ןכו )רושל הטמ התא לבא ךנויבא טפשמ הטת אל רמאנש( דחא י"פע הבוחל ןיטמ לבא .)וב ןודל
 ןיאש ימו ןקזו ,הבוח דמלמו רזוח תוכז דמלמהו הבוח דמלמ דימלת ,הבוחל םיריזחמ ,לודגהמ םיליחתמ ,ןיד תנלה צ"יאו ,הלילב םירמוגו ,הבוחל
.)ונודל רשכ םינב ול  
 רמאנש םילוספ תושפנ ינידלו .תונוממ ינידל םירשכ הלוספ הפיטמ אבש רגו ,להקב אובל לוספש רזממ וליפאו תונוממ יניד ןודל םירשכ לכה .ה
.ךל םימודב )השמ םע( ךתיא )םיניידה( ואשנו רמאנו החפשמ םגפב וליפא ךב ןיא םומו  
 דחאו םיכזמה ירבד בתוכ דחא ,השלש רמוא הדוהי יבר .םיבייחמהו םיכזמה ירבד םיבתוכ םיניידה ירפוס ינשו .לוגיע יצחב םיבשוי ןירדהנס ,א .ו
.םיבייחמהו םיכזמה ירבד ישילשהו םיבייחמה ירבד  
 ףוסב בשי אוהו ,הנושארה הרושבש לודגה תא םיכמוס םיניידהמ דחא תמ .ומוקמ תא ריכמ דחא לכ םהינפל םימכח ידימלת לש תורוש 'גו ,ב
.םידימלתה ףוסב להקהמ דחא םיבישומו דחא םוקמ םילוע םידימלתה לכו םיניידה  
  



זל ףד  
 .הלוגעב םיבשויש )חרי( רהסה .םלועה לכ לע םיניגמש ןגא .םלוע לש ועצמאו ורוביטב םיבשויש ןירדהנס הז ,ךררש :םירישה רישב רמאנ .א
 לע םימ ישילש ינש םיגזומש ןויכ )השלשו םירשע( ןירדהנס שילש ראשנ כ"א אלא אצי אל ויקסעל תאצל םהמ דחא ךרצוה םאש ,גזמה רסחי לא
.הריבעהמ םענמל םינשושכ לק גייסב לארשיל ידש םינשושב הגוס .םהל םיכירצ םלוכש םיטיחל םימודש םיטיח תמרע ךנטב .ןיי שילש  
 ךבש םינקיר וליפאש ,ךתקר ןומירה חלפכ רמאנו .הריבעהמ וענומ םינשושכ לק גייסש ,םינשושב הגוס רמאנש הלעב םע דחייתהל תרתומ הדנ .ב
.)הבושתב ורהרה תמשכו ,םברקמ אריז יבר היהש םינוירבב השעמו( וידגוב אלא וידגב ירקת לא וידגב חיר תא חריו רמאנו ,ןומרכ תווצמ םיאלמ  
.הנושארה ףוס היהי הינשה הרושה שארש אצמנ דחא םוקמ הלוע דחא לכ ,םידימלתהמ דחא םיכמוסשכ .ג  
 ינידש םיעודי ויה .םכתא קודבל ונפוסש םיעדוי םתא יא אמש ,העומשמו דמואמ םירמוא םתא אמש םהל םירמואו תושפנ ידע לע םימייאמ ,א .ד
 שפנ דבאמה לכו .)םינבאהו םיצעה לע ךלשומ ומד היהש א"ד .םיקעוז ךיחא ימד רמאנש( םלועה ףוס דע וב םייולת ויתוערז םדו ומד תושפנ
.הניר םיעשר דובאב רמאנו ונוע אשנו דיגי אל םא רמול דומלת )דיעהל( תאזה הרצלו ונל המ ורמאת אמשו .אלמ םלוע דביא וליאכ לארשימ  
 אבא ורמאי אלש תוירבה םולש ינפמו .אלמ םלוע םייק וא דביא וליאכ המייקמ וא לארשימ תחא שפנ דבאמה לכש ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל .ה
 ךכיפל .תורוצ הברה השע דחא םתוחבש םוקמ לש ותולדג עידוהלו .םישנא ינש ושעש םה תויושר יתש ורמאי אלש םינימה ינפמו .ךיבאמ לודג
.הריבעה ליבשב םלועהמ דרטא ךיאו םלועה ארבנ יליבשב רמול םדא בייח )ידיחי ארבנש(  
 אל םתיאר ךכ םא ,רפרפמ גורהו ףטפטמ ומדו ודיב ףייס םתאצמו וירחא םתצרו הברוחל וירחא ץרש םתיאר אמש םהל רמוא ,דמוא דציכ .ו
 ףייסב ותתימ חצורש פ"עאו חצורל ושיכהו שחנ אב ףכיתו דמואמ וילע דיעהל לכי אלו ךכ הארש חטש ןב ןועמש יברב השעמו( .םולכ םתיאר
 הפירש וילע בייחתנש ודיב היה רחא אטח וצרית ,ףייס אלו הפירש ןיעמ אוה שחנו ,)הגירהל םיטסלל וא תוכלמל רסמנ םימש ידיב הז ןיעכו(
.)רתוי הרומחה התימב ןודינו  
 םוקמ לכמ )דמואמ תונוממ םיבייחמ אחא יברלו( דמואמ אלו ,דע יפמ דע םידיעמ ןיא תונוממ ינידב םגש פ"עאו .העומשמו דמואמ םתיאר אמש .ז
.ךכ םהילע םימייאמ תושפנב  
 רמאנש( וראוצל עיגהש דע תאצוי המשנ ןכיהמ עדוי היה אלש תועיצפו תורובח ויחא לבהב ןיק השע ,א :אייח יברד הירב הדוהי בר רמא .ח
 ףוסבלו דנו ענ יתייהו רמאנש הצחמ תרפכמ תולג ,ג .הבוטל היפ תא החתפ אל בוש לבה לש ומד לבקל היפ ץראה החחתפש םוימ ,ב .)ךיחא ימד
 רזגנש לכה לע תרפכמ רמוא ןנחוי 'ר .)רבדו בער ברח( םירבד השלש תרפכמ תולג הדוהי בר רמא .)דנו ענ אלו דבלב( דונ ץראב בשיו בותכ
 אלש לבבב םירוסאה תיבב ומא הרבעתנש( הימחנ ול דלונ הלגש ירחאו .לשומו ךלמ וערזמ חלצי אלו ירירע תויהל הדוהי ךלמ הינכי לע העובשב
.)ותעובש לע ה"בקה לאשנו עבטה ךרדכ  
  



חל ףד  
.דוד ןב תאיב םדוק הלכי ימ .א  
.תולגה תמדקהמ תאצוי הבוט הזיא .ב  
.ידיחי םדא ארבנ המ ינפמ .ג  
.וריבחמ םדא הנתשמ המב .ד  
.תבש ברעב םדא ארבנ המ ינפמ .ה  
.התיב התנב תומכח קוספה שרדנ ךיא .ו  
.ןושארה םדא ארבנ דציכ .ז  
.םדא השענ שוריפ המ .ח  
.האר המו ןושארה םדא לש ולדג המכ .ט  
.סורוקיפאל בישהל דציכו םאה .י  
.לארשי ץראבש אישנו לבבבש הלוג שאר םה ולאו לארשיב תובא יתב ינש ולכיש דע אב דוד ןב ןיא .א  
 ךלמש( והיקדצ תולג םידקהש םהל איה הבוט אלא .הערה לע דקש קידצ אוהש ינפמ יכו .וניקלא 'ה קידצ יכ ונילע האיביו הערה לע 'ה דוקשיו .ב
 והיקדצ תולגל דמלל ולכיו הרות ילודג הינכי םע ולגש תמייק הינכי תולג ןיידעו )אוה םג הלג ףוסבלו ,ךלמה הינכי הלגש ירחא םילשוריב
 אלש ,םיתשו םישימח תואמ הנומש אירטמיג )ץראב( םתנשונו םהב םייקתנש ינפל םינש יתש תולגה תא םידקהש הבוט דועו .)תרחואמה(
.)הנש םיתשו םישימח תואמ הנומש אוה ה"בקה לש הרהמש ונדמל ןאכמו( .הרהמ םתדבאו םהב םייקתי  
 ,אטחהמ רמשהל םיכירצ ןיאו קידצה ינב ונא םיקידצה ורמאי אלשו ,ב .םה תויושר יתש םינימה ורמאי אלש ,א .ידיחי םדאה ארבנ המ ינפמ .ג
 םינסמחהו םינלזגה ינפמו ,ד .ךיבאמ לודג אבא רמול וזב וז ורגתי אלש תוחפשמה ינפמו ,ג .הבושת םישוע ןיאו עשרה ינב ונא ורמאי םיעשרהו
.הזל הז םימוד םהיפוצרפ ןיאו דחא םתוחב םלוכ עבוטש םוקמ לש ותלודג דיגהלו ,ה .התיה וניבא לש וז עקרק ורמאיש  
.ונוממ ןימטה ןכיה ןיבי אלש םינלזגה ינפמ תעדבו ,)הלעב תא השא ריכתש( הורע םושמ הארמבו לוקב ,וריבחמ הנתשמ םדא םירבד השלשב .ד  
 הוצמל סנכיש ,ג .ךמדק שותי ול רמוא ותעד חוזת םאש ,ב .תישארב השעמב היה ףתוש םינימה ורמאי אלש ,א תבש ברעב םדא ארבנ המ ינפמ .ה
.וכרצל ןכומ רבכ לכהש דימ הדועסל סנכיש ,ד .דימ )תבש(  
 הכסמ החבט החבט תישארב ימי תעבש ,העבש הידומע הבצח .המכחב םלועה תא ארבש ה"בקה הז ,התיב התנב תומכח :ילשמב רמאנ .ו
 .אטחש ינפל ,)ריעה( תרק ימורמ )הובג םוקמ( יפג לע ,הוחו םדא הז ,היתורענ החלש .םלוע יכרצ לכ ולא ,הנחלוש הכרע ףא הניי )הגזמ(
.השא וז ,ול הרמא בל רסח .אוטחל םדאל ואתפ ימ ,הנה רוסי יתפ ימ .אסכ לע רמאנ אטחשכ ףוסבלו  
.)'וכו תוצרא ראשמ וילגרו וידי לבבמ ופוג לאשי ץראמ ושאר( .ורפע רבצוה םלועה לכמ ןושארה םדא ,א .ז  
 ,תישימח .המשנ וב הקרזנ ,תיעיבר  .וירבא וחתמנ ,תישילש .םלוג השענ ,הינש .ורפע רבצוה )םלועה תאירבל ישישה םוי לש( הנושאר העש ,ב
 .ןליאהמ לוכאל אלש הווטצנ תיעישת םהיתומואתו וינב ודלונ תינימש .הוח ול הגוודזנ תיעיבש .תויחה לכל תומש ארק תישיש .וילגר לע דמע
.ול ךלהו ןדע ןגמ דרטנ הרשע םיתש .ןודינ הרשע תחא .אטח תירישע  
.המהבכ ול המדנ כ"א אלא םדאב תטלוש הער היח ןיא ,ג  
 םפרשו ,ונרכזת יכ שונא המ ול ורמא םדא ארבנש םכנוצר םהל רמא תרשה יכאלמ לש תחא תכ ארב םדאה תא תוארבל ה"בקה שקבש העשב .ח
 וינפל ורמא הגלפהו לובמה רוד ישנאל עיגהש ןויכ .השע ךמלועב תושעל הצור התאש המ ע"שבר ול ורמא תישילש תכ .הינש תכ ןכו .ה"בקה
.)ונלבסא וימי לכ( לובסא ינא הביש דע םהל רמא .ךינפל םינושאר ורמא הפי אל ע"שבר  
.וטעימו וילע ה"בקה ודי חינה אטחש ןויכ ,עיקרה דע ץראהמו היה ופוס דעו םלועה ףוסמ ןושארה םדא ,א .ט  
 המ רמאנש ותתימב בצעתנו ותרותב חמש ע"ר לש ורודל עיגהש ןויכ ,וישרודו רוד רוד וימכחו רוד רוד ה"בקה והארהש ,םדא תודלות רפס הז ,ב
  'וגו ךיער ורקי
.רקיעב רפוכ א"יו ותלרעב ךשומ א"יו )הרז הדובעל הטונ( היה ןימ ןושארה םדא ,ג  
 םתואמו( םדיצב םתבושת ,ןריקפהל הרותהמ היאר םינימה ואיבהש םוקמ לכ ,ב .בישי אל לארשיל לבא ירכנב ,סורוקיפאל בישתש המ עד ,א .י
 א"יו הקדצלו ןידל א"יו דודל דחאו ול דחא ,)תואסכ( םיבר ןושלב בתכנו .בשוי ה"בקהו תואסכה ובשייתנ לאינדב רמאנ ,ג .)םתועט חכומ םילוספ
 תידיא בר חכוותנו .'ה םשכ ומשש ט"טמ ךאלמ רמא אלא .ילא הלע רמול ול היהו ,'ה לא הלע רמא השמ לאו הרותב בותכ ,ד .ףרפרשלו אסכל
.ומש ריכזמש ומצע לע םדא רבדמשכ ארקמה ךרד ךכש אלא .ותאמ רמול ול היהו ,'ה תאמ 'וגו ריטמה 'הו ,ה .וחצינש דע הז ןינעב סורוקיפא םע  
  



טל ףד  
.םיסרוקיפאל לארשי ימכח ובישה המ .א  
.בוט 'ה ימל .ב  
.םיעשר דוביאב החמש שי םאה .ג  
.והיכימו והילא תואובנ ומייקתנ יתמיא .ד  
.והידבוע לש ותלעמ .ה  
.ורוכב תא עשימ בירקהשכ ףצקה אצי המ ינפמ .ו  
.ללכב דע אלו דאמ דע .ז  
 עלצ ונממ לטנש םדאל ול הפי )רפוכ לש( ותב ול הרמא .עלצ ונממ חקלו םדאה תא םידרהש אוה בנג םכיקלא ,א :לאילמג ןברל רפוכ רמא .א
.וילע סאמת אלש ,ותוא םידרה המלו .ושמשל החפש ול ןתנו  
.עדוי התא םימשבו ,עדוי ךניא ץראב םיה יכרכב שיש המ ל"א .םכיקלא השוע המ ינא עדוי ול רמא דוע ,ב  
 רמאש א"יו .דימת בבותסמ עיקרהש םתונמל רשפא יא ל"א םתונמל לוכי ינא םגש םיבכוכל רפסמ הנומש ה"בקהל חבש הזיא ול רמא דוע ,ג
.עדוי התא םיבכוכהו עדוי ךניא ךלש םינישה רפסמ לאילמג ןבר ל"או םניינמ עדוי אוהש רפוכה  
 רשפא יכו ןיע רצוי םא ןזוא עטונה רמאנש המ כ"א ל"א .רחא ארוב שיו רצוי שיש עמשמ חור ארובו םירה רצוי רמאנש הממ ול רמא דוע ,ד
.ותימהל דחי םיארובה ינש ומיכסה יכו םדאה תמשכ דועו ,םיבקנ ינש דחא חפטב וארבש םה םינשש  
 ארובה יאדובו( םיחורס םימ רובעל ויצחב ה"בקה ןתנ כ"א ךיאו ל"א .ה"בקה לש הטמו ךייצחמו דשה לש הלעמו ךייצחמ רמימאל ףשכמ רמא ,ה
.)דחא  
.ונומכ תויהלו לומיהל םילוכי םתא לבא םילרע תויהל א"או םילוהמ ונא ול רמא ,דחא םע היהנ ואוב םוחנת יברל רסיק רמא ,ו  
.םוקמ לכב הריאמ שמשהש ומכ ל"א שי תוניכש המכ יכו םהיניב הרוש הניכש לארשימ הרשע לכ םירמוא םתא ג"רל רפוכ רמא ,ז  
 לש םהיתונווע וירוסייב קרמל ל"א ינמיה לע כ"חאו ילאמשה ךדצ לע בכש לאקזחיל רמאש ויאיבנב קחשמ םכיקלא והבא יברל ןימ רמא ,ח
.)תיעיבשב ץראה וטימשה אלש( לארשי  
.)םיממ רתוי( הליבט רקיע אוהש שאב ל"א .לבט המב השמ תא רבקשכו ,)המורת יל וחקיו רמאנש( ןהכ םכיקלא והבא 'רל ןימ רמא דוע ,ט  
 ונניאש ונילע םתדעה )םעלב( םתא ל"א .ודגנ ןיאכ םיוגה לכ רמאנש ירחא םכתלעמ המו דחא יוג לארשי ךמעכ ימ בותכ אניבא יברל ןימ רמא ,י
.)ללכב לארשי ןיא םיוגה ורכזוהש םוקמ לכ( בשחתי אל םיוגבו רמאנש הז ארקמ ללכב  
 לבא םלוכל דחא רובידב הבוט םלועה תא אלממ ןז אוהשכ ץרתמו .)דבלב( ויווקל 'ה בוט םוקמב בותכש השקו לכל 'ה בוט בותכ דחא םוקמב .ב
.ויווקל בוט אוה הזב ומצע ינפב דחא לכל הבוט אלא םלועה לכל דחא רובדב וניאש רכש םלשלו תונערופהמ ןגהל  
.םירחא שישמ אוה לבא שש וניא אוה ץורית םיעשר לש םתלפמב שש ה"בקה ןיא ירהו הניר םיעשר דובאב .ג  
 שרפמ אברו( באחא תומיש ואבינש ושטלנו וצחור והיכימו והילא לש )תואובנ( תונויזחהש רזעלא יבר רמא )באחא םדמ( וצחר תונוזהו ,א .ד
.)ומדמ וצחרנ ןהו ותבכרמב ויה תונוז לש תויומדש וטושפכ  
.)ומות יפל תשקב ךשמש וטושפכ שרפמ א"רו( והילאו והיכימ תאובנ םילשהלו םמתל אבר רמא )באחאב עגפו( ומותל תשקב ךשמ שיאו ,ב  
 הרמאו לוק תב התצי 'ה ארי ךניא אמש ךרבתנ אל יתיבו ,ףסוי ללכב ירצמה תיבו ,בקעי ללגב ךרבתנ ןבל תיב :הידבועל באחא רמא ,א .ה
.הכרבל ןמוזמ וניא באחא לש ותיב לבא דאמ 'ה תא ארי הידבועו  
.םיאיבנ האמ איבחהש ינפמ תואיבנל הכזו ,ג .)'ה ארי( םהרבאב רמאנהמ )דאמ 'ה תא ארי( והידבועב רמאנה לודג ,ב  
 רמוא מ"ר .םהישעממ דמל אלו םיקידצ ןיב רדש וישע לע אבני ,םהישיעממ דמל אלו םיעשר ןיב רד אוהש ינפמ םודא לע אבנתהל רחבנ אוהו ,ד
)באומ תא גרה באוממ דוד ןכו( אבינ םודא דגנו אצי םודאמ והידבוע היה ימודא רג  
 ובירקה ז"על א"יו .ז"ע ידבוע ויה םה וליאו םימש םשל ובירקהש ינפמ א"י .לארשי לע לודג ףצק אצי ורוכב תא באומ ךלמ עשימ בירקהשכ .ו
.הנותחתה הגרדמל לארשי יעשר ודרי העש התואב .תומואבש םיעורגהמ םידמל לארשיש ףצקה אציו  
.דאמ הב רמאנש הרש לש יפוי יצחל העיגה אלו ,דאמ דע הפי )גשיבא( הרענהו .ז  
  



מ ףד  
 העש הזיא םוי הזיא רמוא יסוי יבר )םוקמו העש ,תבשב םוי ,שדוחב המכ ,שדוח ,הנש ,לבויב עובש הזיא( תוריקח עבשב םידעה תא םיקדוב .א
.)'וכו חצורב םתירתה ,גורהה תא םתרכה( חבושמ ז"ה הברמה לכ תוקידבבו .םוקמ הזיאו  
.תמייק םתודע םיעדוי םניא םהינש וליפא תוקידב ,הליטב םתודע עדוי וניא דחא םא תוריקח ,תוריקחל תוקידב ןיב המ ,ב  
 )רבועמ שדח היהש עדוי וניאש( השחכה הניא שדוחב השלשב רמוא דחאו שדוחב םינשב רמוא דחא .הלטב םתודע הז תא הז םישיחכמ םא ,ג
 רמוא דחאו שלש רמוא דחא .תמייק םתודע תועש שלשב רמוא הזו תועש יתשב רמוא הז .הלטב םתודע השמחב רמוא הזו השלשב רמוא הז לבא
.הליטב עבשו שמח לבא ,תמייק רמוא הדוהי יבר הליטב םתודע שמח  
  .)אריתת לא תגרה אל םא( תוכזב םיחתופ )התימ ובייחל( םינווכמ םהירבד ואצמנ םא ותוא םיקדובו ינשה תא םיסינכמ כ"חא ,א .ב
 םילעמ( תוכז וילע דמלל יל שי םידימלתהמ דחא רמא .ותוא םיקיתשמ הבוח דמלל םידימלתהמ וא תוכז וילע דמלל יל שי םידעהמ דחא רמא ,ב
.ול םיעמוש תוכז ומצע לע דמלל אב וליפאו .ול םיעמוש וירבדב שממ שי םא ,)םויה ותוא לכ דרי אלו םהיניב ותוא םיבישומו ותוא  
 לכאמב םיטעממו םויה לכ רבדב םינתונו םיאשונו תוגוז תוגוז )םויה( םיגוודזמו ,רחמל וניד תא םיריבעמ ואל םאו .והורטפ תוכז ול ואצמ םא ,ג
 בייחמה לבא םויה בייחל לוכי וניא לומתא הכזמה ד"בל םימיכשמ תרחמלו .ומצעל שיא שיא הלילה לכ םינתונו םיאשונו .םויה לכ ןיי םיתוש ןיאו
.ותוא םיריכזמ םיניידה ירפוס ,רבדב ועט םאו .םויה תוכזל לוכי לומתא  
 דחא ןיידש וא )דחא י"פע הבוחל םיטמ ןיא( םיבייחמ רשע םינשו םיכזמ רשע דחא .יאכז םיבייחמ רשע דחאו םיכזמ רשע םינש ,ןינמל ודמע .ג
 ,יאכז םיכזמ הששו םישלשו םיבייחמ השמחו םישלש ויה )ועירכה אל םא( דחאו םיעבש דע עירכהל םינש םינש םינייד ופיסוי עדוי יניא רמוא
.וב רוזחי דחאש דע ולא דגנכ ולא םינד םיבייחמ ו"לו םיכזמ ה"ל  
 םידעב ןכו ז"ע דבועבו .שלש ירה ,ביטיה ,הריקחו ,השירד :תחדנה ריעב רמאנש .)ליעל ראובמכ( םידעה תא םירקוח תוריקח עבשב ,א .ד
 לוכי היהש( ביטיה ביטיה הוש הריזגמ ,ינשהמ דחא םידמולש ןינמו .עבש לכה ךס דחא לכב תוריקח יתש דוע ירה ביטיה השירד רמאנ םיממוז
.)הוש הריזגל ביטיה רמול הנישו ,רוקחת רוקח וא שורדת שורד םיממוז םידעבו ,הריקחו השירד רמול בותכה  
 תותימ יבייח םהש םיפרשנו םיקנחנל ו"ק ,םידעה תא ורקח אל םא םגרוהל ןיאש הרות הרמא )םיממוז םידע( ףייסו )הרז הדובע( הליקסב םאו ,ב
.)ףייסמ וליפא קנחו ,הליקסמ לק הפירשש( תולק  
 הריזגל שלש ,תוריקח עברא דוע תוברל םימעפ יתש רבדה ןוכנ תמא רמאנש .הפירשב תוריקחל ןינמ )ו"ק ןיאו( הליקסמ הרומח הפירש ד"מלו ,ג
 הזיא וא ,העשב המכ( תוריקח הנומשל הנומשו ש"זגל שלש אמש והבא 'ר הז לע השקהו .םיפרשנ תוברל דחאו ,)םלוכל עבשה לכ דומלל( הוש
 הניאו הזב תועטל םילוכי םידעה ,העשב המכ ןינעלו( לבויל לבוימ םתודע םיניתממ םידעה ןיאש לבוי הזיא רוקחל ךירצ ןיא ,וצריתו .)לבוי
.)םיארומא הזב וקלחנ רבכו ,הריקח  
 עובש הזיא הזב רוקחל ךייש המו ,וגרה שמא םירמוא תויודע בורבש )םוקמ הזיאו העש הזיא םוי הזיא( תוריקח שלשב יד רמוא יסוי יבר .ה
 ורזחיש ידכ תוריקח עבשב םידעה לע םיחירטמ ,גרה וישכע םירמוא וליפאו שמא לע םידיעמ וליפא םירמוא םימכחו .שדוחו הנש הזיא לבויב
.)םלועל תוריקח עבש ךירצש ק"תכ הכלהו( .םה םינרקש םא םהב  
 ומצע ריתה ,)רוסאש עדויש( הארתה וילע לביק םאה ,וב םתירתה .אוה לארשי וא ירכנ םא גורהה תא םתא םיריכמ :םידעה תא םיקדובו .ו
.דבע המבו דבע ימ תא ז"ע דבועה .אל וא )ןכ פ"עא רמאש( התימל  
  



אמ ףד  
.הארתה ךירצש ןינמ .א  
.דציכ ,הרוטפ התניזש שיא תשא לע ודיעה .ב  
.םינבל רמוא דחאו ,םירוחש חצורה ידגב רמוא דחא דע .ג  
.תודעה ןיד המ ,בישהל עדי אלו ישילשה דעה תא ורקח .ד  
.תמייק תוקידבבו ,תודעה תלטבתמ תוריקחב עדוי דעה ןיאשכ עודמ .ה  
.םתודע םילבקמ יתמ דע דחא םויב ושחכוהש םידע .ו  
.שדוחה לע םיכרבמ יתמ דע .ז  
 גרהנש( חצורבו ,ב .רבדבש רוסיאה ןינע תא הארש והושרדו התורע תא הארו )ותוחא לע אבש( תוקלמב רמאש ,א .הארתה ךירצש ןינמ ,א .א
 ,ד .וב ורתהש ירחא תבשב םיצע ששוקל ךישמהש ,ששוקמ ותוא םיאצומה רמאנ הליקסבו ,ג .דיזהש הארתה י"ע עדונש ,דיזי יכו רמאנ )ףייסב
 בותכל יד היהש פ"עאו( .הארתה םיכירצש םיפרשנ תוברל אבו .הארתה לש רוביד לע והושרדו רבד לע רמאנ הסרואמה הרענ לש הליקסבו
.)םלוכב הרותה הבתכו הרזח ,תוקלמלו תולקה תותימל ו"קו הארתה ילב בייח ןיאש רומחה שנועב  
.התימל ומצע ריתיש דע ,תמה תמוי רמאנש )השוע ינא ןכ תעד לע רמואש( התימל ומצע ריתיש ךירצו ,ב  
 תבייחתמש תעדויש איה םינידב האיקב םא וליפאו .תגרהנ הניא הב ורתה אלו התניזש )שיא תשא וא( הסרואמה הרענ לע םידיעמה םידע ,א .ב
 אלא הגרוהל ונאב אל רמול םילוכיש םידעה תא םיזהל רשפא יא ירהש תגרהנ הניא )הדוהי יברב יסוי יבר יפל הארתה הכירצ ןיאש( התימ
.הרוטפו תודע הניא ,המיזהל א"אש תודע איהש ןויכו ,הלעב לע הרסואל  
 וא( לעוב ותואמו התניזו הרזחש םידיעמו התניז רבכש ןוגכ .)הארתה צ"יא הרבחש י"רב יסוי יבר יפל( הארתה ילב תגרהנ ןפוא הזיאב כ"או ,ב
.)לעובה לעו לעבה לע ןושאר תונזב רבכ הרסאנ ירהש הרסואל אלו( ואב הגרוהל יאדובש )היבורקמ  
 הנהו רמאנש( הליטב םתודעו תוקידבב השחכה ז"ה וגרה )ןזרג וא למזיא ןיעכ( ןריראב רמוא דחאו ,גרה ףייסב רמוא דחא אדסח בר רמא ,א .ג
  .תמייק םתודע השעמה ףוגב ושחכוה אלש םינבל רמוא הזו םירוחש רמוא הז וידגבב ושחכוה םא לבא .)ןוכנ הז ןיאו ,רבדה ןוכנ תמא
 ולדנסב טעב וא םהב ותוא קנחש ןוגכ ץריתו .הלטב םתודע )םינבל וא םירוחש םא( וילדנסו וידגבב ושחכוה וליפאש אתיירבמ וילע ושקהו ,ב
 יאכז ןבמ תושקהל ןיאש ףסוי בר ץריתו .םיקד וא םיסג היתוריפ יצקוע היתחת גרהש הנאת םא םידעה תא יאכז ןב קדבש ושקה דוע ,ג .וגרהו
השעמה ףוגמ וניאש רחא רבדב ושחכוה וליפא םתודע לטבל תוריקחכ תוקידב השע אוהש  
 ,אתיירבה תוטשפכו יאכז ןבכ הלטב םתודעש ג"מסהו ם"במרה תעדו .ףסוי ברו אדסח ברכ תמייק םתודעש ח"ר תעד ,הכלהל םינושארה וקלחנו[
.])תוכלה יטוקל( ב"ע ל ףד ליעל )הארתב אוהש( אבר רבוס ךכש  
 אל ןברוחה ינפל הנש םיעברא ירהש( העש התואב היה דימלתש יאכז ןב ארקנו ,היה יאכז ןב ןנחוי ןבר ,הנאת יצקועב קדבש יאכז ןב אוה ימו ,ד
.)דימלת היה ןיידע ןברוחהמ הנש םיעברא םדוקו ,תושפנ יניד ונד  
 השקו .תמייק םתודע םיעדוי ןיא םהינש וליפאו עדוי וניא םא ,)םוקמו ןמז לש תוריקחמ ץוח( תוקידב ראשב םידעה םיקדובשכ הנשמב ראבתנ .ד
 עדוי וניא ישילשהו םיעדוי םינשו םידע השלש ויהש ןוגכו תוריקחב ושוריפש וצריתו .תמייק םתודע םיעדוי ןיא םהינש וליפאש שודיחה המ
.)םיעדויה םינשב םייקתתש( םימכחכ תמייק םתודע הזכ ןפואבש ושוריפ וא )תוכמ תכסמב( ע"ר תעדכ הליטב תודע  
 תודע הניא אליממו םמיזהל רשפא יא םיעדוי םניא םא תוריקחבש יפל .הליטב תוריקחבו תמייק םתודע םיעדוי ןיא םא תוקידבבש םעטה המו .ה
.ומזוה אל םא תמייק םתודע ,)םינבל וא םירוחש וידגב םא םיעדוי ןיאש ףא( םויה ותואב רחא םוקמב ויהש םמיזהל רשפאש תוקידבב לבא  
 יתמ דעו .רבועמ היה םדוקה שדוחהש )ישילשב רמואה( עדי אלש .תמייק םתודע ,ישילשב רמוא דחאו השעמ היה שדוחב ינשב רמוא דחא .ו
 וחדו ,הנשמהמ הזל היאר ואיבהו ,הליטב םתודע םוי ותוא ורמא אל םא ,ךליאו ןאכמ לבא .שדוח לש ובור דע ,שדוחה רוביעב עדוי וניאש םילות
.התוא  
 יעדרהנ ,)לוגיע יצחל תשקה יולימ( שדוחב העבש דע הדוהי בר רמא המכו .התמיגפ אלמתתש דע )הנבלה תכרב( שדוחה לע םיכרבמ יתמ דע .ז
.)הלוגיע לכ יולימ( רשע השש דע ירמא  
  



במ ףד  
.הרוסיחב תמאה ןיידו ,הנבל לש התאולימב ביטמהו בוטה םיכרבמ םאה .א  
.האולימב דסח וא הרוסיחב תונערופ ןיד ןאכ ןיאו םלוע לש וגהנמ ךכש תמאה ןייד הרוסיחבו ביטמהו בוטה היולימב םיכרבמ ןיא  
.הנבלה תכרבב דומעל ךירצ םאה .ב  
 ליאוהו .םייד שדוחב תחא םעפ םימשבש םהיבא ינפ ליבקהל אלא לארשי וכז אלמלא ורמאו .הניכש ינפ לבקמ וליאכ ונמזב שדוחה לע ךרבמה
.הניכשה דובכ ינפמ דמועמ ךרבל ךירצ ךכיפל אוה הניכש ינפ לבקמו  
.'וכו םיקחש ארב ורמאמב רשא ,ךורא חסונה תא ךרבל שי אנקסמל לבא םישדח שדחמ ךורב םיכרבמ ויה לארשי ץראב .הכרבה חסונ המ .ג  
 תוינשמ לש תוליבחב והושרדו ,המחלמ השעת תולובחתב :ילשמב רמאנ .תואיקב י"ע וא תופירח י"ע הכלה לש הרקיע לע םידמוע םאה .ד
.)הברה תועידי ילבמ( ארבסה דודיחו לופלפב אלו הרות לש התמחלמ השעת )רבד לש ומעט תורחא תוינשמ חכמ בשייל( תותיירבו  
 רמוא הזו תועש יתשב רמוא הזש ןוגכ תחא העשב םישיחכמ םא .הבושת .םתודע םילטבמ םאה תועשב הז תא הז םישיחכמה םידע ינש .ה
 וליפא וא ,המחה ץנ ירחא רמוא הזו המחה ץנ ינפל רמוא הז ןוגכ תחא העש לש השחכהב וליפא הלטב םתודעש שיו .תמייק םתודע תועש שלשב
.איה השחכה ,ךכב םיעוט ןיא יאדובש הלטב םתודע ,המחה ץנה ךותב  
 .םלועל דרי אל ןודינה לע תוכז דמילש( ורבדב שממ אצמנ םא .ומוקמל רוזחי יתמיא םיניידה םוקמב והובישוהו תוכז דמלמש דימלת .ו
.וירבדב שממ אצמנ אלש ןוגכ ,ומוקמל רזוחו דרוי תרחמלש עמשמד ,ולוכ םויה לכ םשמ דרוי היה אלש ונתנשמב ראובמהו  
.ארקמהמ והודמלו ,ןיי םיתוש ןיאו םויה ותוא לכ םינתונו םיאשונ )התימ בייוחמל( תוכז ול ואצמ אל .ז  
 דחא וב רוזחיש דע רבדב םינתונו םיאשונ םיבייחמ הששו םישלשו םיכזמ השמחו םישלש ויה .הערכהל ד"ב ועיגה אלשכ ןודנה תא רוטפל .ח
 םירטופ יסוי יבר תעדלו .)הבוחל םינש וא תוכזל דחא י"פע( רבדב עירכהל וחילצה אלש ד"בל אוה יאנגש ,דימ ותוא םירטופ ןיא עודמו ,םהמ
.רבדב עירכהל םינייד םיפיסומ ןיאו ,םיכזמהמ רתוי םיבייחמ םינש ויה אלשכ השלשו םירשע לש ד"בב וליפא ותוא  
 הז ןיד אוה השקו קומעש ןקדזנ שוריפו ןכ רמוא תושפנ ינידב א"י .ןידה ןקדזנ רמוא םיניידה לודג .ושוריפ המו ,ןידה ןקדזנ םירמוא יתמיא .ט
.דוע וב ןייעל ךירצ ןיאו וירוב לע והונדמעהש הז ןיד םכחו ןקזש ושוריפו ןכ רמוא תונוממ ינידב א"יו .וב ןיתמהל ךירצו  
 םיבייחמ ו"לו םיכזמ ה"ל ויהש ןפואב ןכ םירמוא וירבדלש ם"במר ןייעו .הזה ןידה קומעו השקש רתוי עמשמ ןקדזנש הנושאר העדכ הכלהו[
 ותוא רוטפל ךירצ כ"עו וררבל םילוכי ונא ןיאו השקו קומעו ןקז הז ןיד )םירחא והושייבי אלו ומצע שייבל ול חונש( םיניידבש לודגה רמואו
.])תוכלה יטוקל(  
 היהש( סוסהו םירדוסב ףינמ תוכז וילע דמלל יל שי דחא רמא םא ,ודיב םירדוסו ד"ב חתפ לע דמוע דחא .ד"בל ץוח היה הליקסה תיב הנשמ .י
.וירבדב שממ שי םא םימעפ המכ וליפא ותוא םיריזחמ תוכז דמלל ול שיש ומצע לע רמוא אוה וליפאו .םדימעמו ץר )והאריש ידכב קוחרמ דמוע  
 ןוגכ ךכב ידו ד"יבל ץוח היהש הרמאש ונתנשמו .)לארשי ,היול ,הניכש( תונחמ שלשל ץוח היה הליקסה תיב .הליקסה תיב דמוע ןכיה .אי
 תיבש ןינמו .לקסייש דע הלצה טעמ ול היהתש דועו ,םיחצורכ ד"ב ואריי אלש ד"בל ץוח הליקסה תיב תושעל ךירצש ריעל ץוחמ היה ד"בש
 ךכ ,תונחמ 'גל ץוחמ ףרשהל םרשכהו םתוצמ םירפהש םשכ ,םיפרשנה םירפבו הליקסב הנחמל ץוחמ רמאנש .תונחמ 'גל ץוחמ הליקסה
 אלא םתוצמ רשכה הז ןיאש ץוחב םישדק תטיחש יבג רומאה תחא הנחמל ץוחמ םידמול אלו( .תונחמ 'גל ץוחמ לקסהל םתוצמ רשכה םילקסנה
 רמאנו .השמ דמע ובש היול הנחמל ץוח ושוריפו ללקמה תא אצוה רמאנש דמל ופוגמ אלא םיפרשנה םירפמ הוש הריזג ךירצ אל אנקסמלו .)אטח
 ץוחמ לא .היול הנחמל ץוחמ ונייה ,ללקמה תא אצוה :רחא ןפואב ישא בר שרד גמ ףדב ןלהלו( לארשי הנחמ תוברל 'וגו ללקמה תא ואיצויו
.)לארשי הנחמ ,הנחמל  
  



גמ ףד  
לקסנה תא םימגור םינבא המכב .א  
 הליחתכל .תחא ןבא עמשמד ,ןבא )ותוסכב אלו ותוא שרדנו( ותוא ומגריו :ללקמבו .הברה םינבא עמשמד םינבאב ותוא םוגר :ששוקמב רמאנ
 לארשי לכ ותוא םימגור ,תחא ןבאב תמ אל םאש ם"במרמ איבה תוכלה יטוקלבו( וגרוהל םינבא דוע ואיבי תחאב תמ אל םאו ,תחא ןבא םיאיבמ
.)ש"יע  
תונחמ שלשל ץוח היה הליקסה תיבש ןינמ .ב  
 לארשי הנחמל ץוח ,הנחמל ץוחמ לא ללקמה תא ואיצויו )השמ בשי ובש( היול הנחמל ץוח ,הנחמל ץוחמ לא ללקמה תא אצוה אפפ בר רמא ,א
.)ושע ךכש היישעל ,'ה הוצ רשאכ ושע לארשי ינבו(  
 ושע לארשי ינבו .ושע ךכש ,היישעל 'וגו ואיצויו( .לארשי הנחמל ,הנחמל ץוחמ לא .היול הנחממ ונייה ,ללקמה תא אצוה( רמא ישא בר ,ב
.אישוקב ראשנו )םיפרשנה םירפב שורדי המ( ישא בר לע ושקהו .)ותוצמכ ,הליקסה תיבמ והוחדו וילע םהידי וכמסש תוברל  
.רוביצ לשמ וא םיאב ולשמ ,וילע לקהלו ותלצהל וא )המודכו ףייס ,ןבא( וגרוהל םיאיבמש םירבד .ג  
.םיאב רוביצ לשמ אלא וגרוהל קנחל רדוס וא ףייס וא הליקסל ןבא ולשמ איבהל ול םירמוא אלש טושפ הז ,א  
 ראשנו ,רוביצ לשמ וא איה ותלצהש םיאב ולשמ )תוכז וילע דמלל הצור דחאו לקסהל ךלהשכ( ודימעהל ץרש סוסהו וב םיפינמש רדוס לבא ,ב
.]קפסמ עבתנהמ ןוממ איצוהל רשפא יאש םיאב רוביצ לשמ ,הכלהו[ .קפסב  
 םיאב רוביצ לשמ ,ובדנתה אל .תואיבמו תובדנתמ ויה םילשוריבש תורקי םישנ ,)ותעד ףרטת אלש ותוא םיקשמש( ןיי לש סוכב הנובל טרוק ,ג
.]רוביצ לשמ לכהש הכלהל אצמנ[ .שפנ ירמל ןייו דבואל רכש ונת רמאנש  
.אל וא וירבדל םיששוח ,קתתשנו תוכז וילע דמלל יל שי רמאש םידימלתהמ דחא .ד  
 םלועה ףוסב דחא שי אמש דימת רמול ול היה כ"אש( ןידה תא םירתוס ןיא )םליא היהנ( קתתשנו תוכז וילע דמלל יל שי םידימלתהמ דחא רמא
 וירבד רמא אל םאש עמשמו .וב רזוח היהש םיששוח ןיאו םיכזמהמ ותוא םיאור ,תמו הכיזש דימלת ליעל אתיירבמ חכומ ןכו .)תוכז וילע עדויש
.]תוכלה יטוקל .קתתשנב ול םיששוח ןיאש הכלה ןכו איה אמלעב הייחד ,וז היאר ארמגב וחדש פ"עאו[ ול םיששוח ןיא  
.ד"בל ותוא םיריזחמ יתמיא ימצע לע תוכז דמלל יל שי רמאו גרהיל אצויה .ה  
 שושחל ונל שיש םושמ םעטהו( וירבדב שממ ןיא םא וליפא ותוא םיריזחמ תוכז ומצע לע דמלל הצורש הינשו הנושאר םעפ אתיירבב ראובמ
 ןיא ואל םאו ותוא םיריזחמ וירבדב שממ שי םא ,םימכח ינש ול םירסומ )וניתנשמ תקסוע הזבו( ךליאו ןאכמ .)ותתעב ךותמ וירבד רמג אל אמש
  .ותוא םיריזחמ
.לקסיל אצויה לע םיזירכמ המ .ו  
 םיזירכמו .וילע דמליו אובי תוכז ול עדויש ימ לכ וידע ינולפו ינולפו תינולפ הריבע רבעש לקסיל אצוי ינולפ ותכילהב וילע םיזירכמ לקסיל אצויה
 וזירכה תחא םעפו( ותוכזב ךופהל רוסאש תיסמל אלו ןכל םדוק םיזירכמ ןיאו .םידעה תא םיזהל ואובי הז י"ע אמש הריבעה ןמזו םוקמ תא
.)וגרה וידימלת תא םגו ,והוגרהו תוכז ול ואצמ אלו תוכלמל בורק היהש ינפמ ותגירה םדוק םוי 'מ תיסמל  
.הלפש ותעדש ימ לשו ואטח לע הדוותמה לש ותלעמ המ .ז  
 ,תונברקה לכ בירקה וליאכ וילע הלפש ותעדש ימו .)יננדבכי רמאנש( ב"הועבו ז"הועב ה"בקהל ודביכ וליאכ הבושתב בשו ואטח לע הדוותמה
.תסאמנ ותליפת ןיאו  
ואטח לע רפכתי ךיא ד"ב י"ע גרהיל אצויה .ח  
 ,ןכעל עשוהי רמא ךכש( ב"הועל קלח ול שי הדותמה לכש םידוותמ  םיתוממה לכש הדותה ול םירמוא תומא רשעכ הלקסה תיבמ קוחר היה ,א
.יתונווע לכ לע הרפכ יתתימ אהת רמוא עדוי וניא םאו )ב"הועל רוכע התא ןיאו הדותה  
 ןכ רמאי םדא לכ כ"א י"רל םימכח ורמא .הז ןועמ ץוח יתונווע לכ לע הרפכ יתתימ אהת רמוא :רמוא הדוהי יבר ,וילע ודיעה רקשש עדוי היה ,ב
.ומצע תוקנל ידכ  
 עשוהי ל"א ,לארשימ ותמ ואטחבו )וחירי לש( םרחב לעומה אוהש ןכע לע לרוגה לפנ רשאכ .רתסב וריבח רבועש המ לע םדא שנענ םאה .ט
 ינפמו .השמ ימיב םימרח דועבו הז םרחב לעמש )והורטפיש רובסכ( ןכע הדוהו ,ודי לע קלחתהל י"א הדיתעש לרוגה לע זעל איצות לא השקבב
 'הל תורתסנה קוספבש תודוקנ שרדש( הדוהי יבר תעד ןכו ןדריה תא ורבעש דע תורתסנה לע שנע אלש יפל השמ ימיב ואטח לע ושנענ אל המ
 םירחא ןיא תורתסנה לע רמוא הימחנ יברו .)הז לע הז תוברע ולבקו ןדריה תא ורבעשמ ונינבלו ונל תורתסנה םגש ,ונינבלו ונל תולגנהו וניקלא
.תורתסנהמ היה אלו ואטחב וינבו ותשא ועדיש ינפמ ןכע ןועב כ"א ושנענ המ ינפמו ןדריה תא ורבעשמ קר תולגנ לעו ,םלועל םישנענ  
  



דמ ףד  
.ןכע רבע תוריבע הזיא .א  
 יתירב תא ורבע םגו )אוה לארשי ,אטחש פ"עאש( לארשי אטח :וילע רמאנ ,)הללש תא עשוהי םירחהש( םרחב לעמו וחירי ללשמ ןכע חקלשכ
 .)יתירב ורבע( היה ותלרע ךשומו .הרות ישמוח השמח דגנכ םג רמאנ םימעפ שמחש הרותה לכ לע רבעש ןאכמ ודמלו .'וגו םרחה ןמ וחקל םג
.הסרואמה הרענ לע אבש ימכ הליקס בייחתנ קר וא הסרואמה הרענ לע אב םא ארמגב וקלחנו  
.ןידה רקיעמ אלש ןכע תגירהב עשוהי השעש םירבד .ב  
 הליקסל ונאצו ורומחו ורוש תא איצוה םירחאה תא תודרל ידכ סנק םושמו .אוטחל ופיסוי אלו ןכע לש ושנועב ואריש לארשי לכ תא עשוהי חקל
.הפירשל ול רשא לכו ולהאו  
.עשוהי תא וחיכוה המ לע .ג  
 םילקשה םיתאמו תרדאה תא חקלש ינפמ אלו[ .עשוהי הז ,תוזע הנעי רישעו .הכר ןושלב םימחר שקיבש השמ הז ,שר רבדי םינונחת רמאנ ,א
 ריאי וא שממ הששו םישלש וגרהנ םא אתיירבב וקלחנש( ןירדהנס לש הבור גרהית ולא לע רמאו םוקמה ינפל עקרקב םטבחו )ןכע םהב לעמש(
 התוערה המל רמא השמ םג ירהש ,ןדריה תא תרבעה המל רמאש ינפמ אלו .ירמז םע ןכ השע סחנפ םג ירהש ,)ןירדהנס בורכ לוקשש השנמ ןב
.רובעל הויצ ה"בקהש פ"עא ןדריה תא ונרבע אלש יאולה רמאש ינפמ ]אלא 'וגו  
 םיזירג רה דע לימ םישיש םתקחרה םתאו ןדריה תא ורבעתשכ דימ םינבאה תא םיקהל יתרמא ינאש ושנענ ךליבשב ףא עשוהיל ה"בקה רמא ,ב
.וחירי תזיב תא םהילע רוסאל ךל היה אלש הז אטח םהל תמרג התא ה"בקה ל"אש אלא ,עשוהי אטח אלש א"יו לביע רהו  
 דומלת לודגש ןאכמו .יתאב הרות לוטיב לעו ,הרותה ןמ םתלטיב הלילב וישכעו םיברעה ןיב לש דימת םתלטיב שמא עשוהיל ךאלמה רמא ,ג
.הכלה לש הקמועב עשוהי ןל דימ .םידימת תברקהמ רתוי הרות  
.ךאלמה לאירבגל שי תומש הזיא .ד  
 ירומא ךיבא רמאו לארשי תא ה"בקה חיכוהשכש הלעמ יפלכ םירבד חיטמו םירבד קסופש ןוקסיפ .ןורגיס ןומטא ןוקסיפ :לאירבגל שי תומש 'ג
 הרשו םהרבא לש דוסו לארשי םע ךביר תא ביר אלא םתוא םילכמו םהל רמוא התא ךכ הרשו םהרבא ואובי םא ע"שבר וינפל רמא תיתח ךמאו
.חותפל רחאל ליעומ ןיא ,ויתוליפת ורגסנ םאש ןורגיס .לארשי לש םהיתונוע םתוסו םטואש ןומטא .םתוזבל לגת לא  
.רצב אל ךעוש ךורעיה קוספה שוריפ .ה  
 ומצע ץרמאמה ,ב .תורצה וילע ואב אל ןכ השע םאש בויאל וירבח וחיכוה הזו .וחוכ תא םיצמאמ םלוכ ךכו ,הרצה האב אל דע ותליפת ךורעי ,א
.הלעמלמ םירצ ול ויהי לאו וחוכ תא םלוכ וצמאיש הליפתב שקבי ,ג .הלעמל םירצ ול ןיא הליפתב  
רפכתמ הדותמהש ןינמ .ו  
 שי ןכעל םגש ויחאו )ןכע הז( ירמז ,חרז ינב השמח לכ ושקוה ,ב .ב"הועל אלו רוכע התא הזה םויה ,הזה םויה 'ה ךרכעי ןכעל עשוהי רמא ,א
 םהיתונווע תודוקפ לארשי לע בביסש ןכע ארקנו ומש ירמז וא .ירמז השעמ השעש ירמז ארקנו ןכע ומש םא לאומשו בר וקלחנו .ב"הועל קלח
.)שחנ( אנכעכ  
.זעלהמ ומצע תוקנל תמומל םינתונ םאה .ז  
 תוקנל ןכ רמאי םדא לכ כ"א ול ורמא .יב ןיאש הז ןועמ ץוח יתונווע לכ לע הרפכ יתתימ אהת רמול תמומה לוכיש ונתנשמב עשוהי יבר תעד
 ןיא םידעהו יתונוע לכ לע יתתימ רפכת רמאו ,רקשב חטש ןב ןועמש לש ונב לע ודיעהש השעמו .ןידה תיבו םידעה לע זעל איצויו ,זעלהמ ומצע
 יולת )שנועה( רלוקהו גרהי אלא םתודע רותסל םידעה םינמאנ ןיאש רשפא יא ורטפל :ד"ב ורמא .םרקשב םידעה ודוהו ,םלועל הליחמ םהל
.םידעה ראוצב  
 הירחאמו הינפלמ השאהו וינפלמ ותוא ןיסכמ שיאה .וידגב תא לקסנה תא םיטישפמ תומא 'ד הלקיסה תיבמ קוחר היה :הנשמ .לקסנה תטשפה .ח
.הדגבב השאהו )אמק אנתכ( םורע לקסנ שיאה םירמוא םימכחו .הדוהי יבר ירבד  
  



המ ףד  
רוהרהל םיששוח םאהו תלקסנה תטשפה .א  
 תיב ינפל תומא 'ד לקסנה תא םיטישפמש םשכ הדוהי יבר יפל .)לקסנה שיאב קר וא( תלקסנה השא ידגב תא םיטישפמ םא םיאנתה וקלחנ ,א
 השאל ה"הו ותוסכ טעמל ותוא ומגרו רמאנש ומעטו .)הירחאמו הינפלמ התוא םיסכמו( התוא םיטישפמ ךכ ,ותורע תא קר םיסכמו הליקסה
 לקסהל םהל ףידעו .)האכז אצתש רשפאש הטוסב כ"אשמ( המע ולקלקי אלו תגרהנ איהש ןויכ ששח אל רוהרהלו .)הרותה ישנועב שיאל הושש(
  .םיזבתמש פ"עא רהמ ותומיש םימורע
 לבא .הזבתת אלש הל ףידע הזו ,התוסכב רשפא התוא לבא ותוסכב אלו ותוא ושרדש ,התוסכב אלא המורע תלקסנ השאה ןיא םימכח יפל לבא ,ב
 תוצורפ הנייהת אלש םישנה לכ תא הזב רסיילו השייבל ידכ הרעש רתוסו הבל הלגתמש דע הידגב םיערוק הטוסב ךכיפל וששח אל רוהרהל
.התוסכב תלקסנש ןנברכ הכלהו .התומכ  
  הליקסה תיב לש והבוג .ב
 קוריפב( לוונתהל ילב רהמ תומיש ול איה הפי התימו ,שלש ירה ולש המוק םעו )םדא לש( תומוק 'ב הובג )ץראל וילעמ וליפמש( הליקסה תיב
.)םירבא  
.םינבאב לוקסל וא לקסנה תא ליפהל ךירצ םא .ג  
 דחא .הליקסה תיבמ ותוחדל ךירצש ,הרי .הליקס יניד ונדמל ןאכמ .הריי הרי וא לקסי לוקס הרות ןתמ ןמזב יניס רהב עגונהש הרותב רמאנ
 .דבל הייחדב ידש ונדמל 'וא' רמאנש אצי הב תמ םאו .)ובג לע בכשומשכ רתוי הנגתיש( וינתומ לע וכפוה ובל לע ךפהנ ,וינתמ לע ופחוד םידעהמ
.דיתע ןושל לקסי רמאנש ךכ ןידה תורודל ףאש ןינמו .הריי הרי וא לקסי לקס הרות התבירש םינבאב לקסנ תמ אל םאו  
םהב לקסנש םינבאה רפסמו לדוג .ד  
 .ובל לע לודג חכב ודבל הכילשמו וריבח םע ןבאה תא לטונ ינשה דעה ,הליקסה תיבמ דעה וליפהשכ תמ אל םא .םדא ינב ינש יושמ םש התיה ןבא
 תמש( םדא הב הנש אל םלועמו .הנורחאב םעה לכ דיו ותימהל הנושארב וב היהת םידעה די רמאנש לארשי לכב ותמיגר ואל םאו ,אצי הב תמ םא
.)הנושארה ןבאב רבכ  
ןבאה תרובק .ה  
 עברא ךותב אלא שממ ומע אלו ,)ונרבקת רבק רמאנש( ומע םירבקנ םלוכ וב קנחנש רדוסו וב גרהנש ףייסו וילע הלתנש ץעו הב לקסנש ןבא
.םהיתחת םירחא רדוסו ףייס וא ץעו ןבא ד"בל םיאיבמו .ויתומא  
.םידעה דיב ותימהל בותכה תא קודקדב םייקל רשפא יאו םידעה די העטקנ .ו  
 םהל התיהש דיה התואש בייח )םידי יעוטק( םימדיג הליחתמ ויה םא לבא .וב היהת םידעה די רמאנש רוטפ םידעה די העטקנ לאומש רמא ,א
.קודקדב בותכה תא םייקל ךירצ לאומש רבוסש .התמה תעשב תויהל הכירצ הייאר תעשב  
 וצריתו .םינושארה םידעה די ךירצ ןיאש עמשמו וז תודע יפ לע גרהנו ,ינולפ ד"ב התימ ביחתנ ינולפש דיעהל םידע םילוכיש וילע ושקהו ,ב(
 בכעמ הז ןיאש עמשמו רבד לכב ותוא םיתיממ וב הבותכה התימב ותימהל א"א םאש חצורמ ושקה דוע .םמצעב םינושארה םידעה םידיעמ ךכש
 'וגו וב ושפתו םייקל א"א םאש הרומו ררוס ןבמ והועייסו ,תמוי תומ רמאנש רבד לכב וגרהל התבר הרותהש וצריתו .קודקדב בותכה תא םייקל
.)יובירמ דמלנש וחדו ,רוטפ 'וכו םימדיג םירוההש ןוגכ  
 תחדנה ריעל היהיש ךירצו( בותכש ומכ ארקמ םייקל ךירצש ע"רו לאעמשי יבר תעדש בותככ קודקדב םייקל ךירצ םא איה םיאנת תקולחמו ,ג
 ןתונ ש"רלו ןזואהו ןהובה םוקמ לע ןתונ רמוא א"ר לבא .תימלוע הרהט ול ןיאש תינמי ןזואו ןהב ול ןיאש ערוצמב ק"ת תעד ןכו .)ריע לש הבוחר
 תא םייקל ךירצש )ק"תו ע"רו לאעמשי יבר תעדכו( לאומשכ הכלהו .רשפא יאשכ ביתכדכ ארקמ םייקל צ"יאש םירבוסש אצויו ולאמש לע
.קודקדב בותכה  
 שרדנו ,יולת םיקלא תללק יכ תילתו תמוהו רמאנש )תילתנ הניא השאהו( ז"ע דבועו ףדגמ אלא םילות ןיא םימכח יפל ,א .הלתנ לקסנ הזיא .ז
  .ז"ע דבוע תוברל ליעוה ללכהמ קוחר טרפהש ןויכו .)ףדגמ עמשמ םיקלא תללק( טרפו )תמומ לכ תילתו( ללכב
 שרד אוהו )םעה יפלכ וינפ שיאהו ץעה יפלכ הינפש אלא תילתנ השא םגו .ז"ע דבועו ףדגמ קר אל( םילתנ םילקסנה לכ רזעילא יבר יפל ,ב
.ד"ב תותימ ראש טעמלו םילקסנה לכ תוברל אב הזמ הז קוחר ובתכנש ןויכו טועימו יובירב  
  



ומ ףד  
.תלקסנה השא תיילת .א  
 רזעילא יברו )ותוסכב אלו ותוא( .השאב אלו שיאב ,תילתו שיאב רמאנש התוא םילות ןיא םימכח יפל .תלקסנה תא םילות םא הנשמב וקלחנ ,א
 ןב תוברל טועימ רחא טועימ ירה ,ופוס ש"ע גרהנש ימ אלו אטח ,ןב אלו שיא .הרומו ררוס ןב תוברל קוספה תא שרדו( תילתנ השא ףא רמוא
.)הרומו ררוס  
 יתשב( דחא םויב םינש התימל םינד ןיא ירהש התיה העש תארוה ול ורמא .תופשכמ םינומש הלת חטש ןב ןועמש ירהו םימכחל א"ר רמא ,ב
 ינפמ ,היאר ןיא םשמ אלא .)'וכו ינועדיו בוא ,תוריבע המכ םהב שיש( תופשכמ םינומש דחא םויב ןד אוהו )םתוכזב ךופהל ולכוי אל יכ ,תוריבע
.ןליצהל ןהיבורק ורשקתי אלש דחא םויב םתוא ןדו םיפשכב תוצורפ ויהש יפל ךכל הכירצ התיה העשהש  
דחא םויב התימל םינש םינד םאה .ב  
 הלעוב תאו התוא םינד ןיא התניזש ןהכ תב ךכיפל .אל תותימ יתשב לבא ,דחא םויב םתוא םינד התימ התואב םינודנו הריבע התוא ורבעש םינש
 לע ודיעהש לע הבייחלו הנושאר תכ םיזהל הינש )םידע( תכ האב םא ןכו .)האושנב( קנחב וא )הסוראב( הליקסב אוהו הפירשב איהש דחא םויב
 וא הליקס( לעובה תתימב םיגרהנ הינשה תכהו )הנושאר תכ תודעכ( תפרשנ ןהכ תבהש אצמנו ,)םימיזמה( הינשה וז תכ המזוהו ,הלעובו ןהכ תב
.דחא םויב םתוא םינד ןיא כ"עו )קנח  
אתלימ רדגמל תימהלו שינעהל ד"ב דיב חכ שי םאה .ג  
 ויה םא הרותל גייס תושעל העשה ךרוצ ינפמ הרותה ןמ הב בייחתנ אלש התימ לש שנוע םישנועו םיכמ ד"בש יתוברמ יתעמש רמוא בקעי ןב א"ר
.תוצירפ גהנמ גהנש םדא וקלהו .)תבשב סוס לע בכרש( תובש רוסיא לע ולקסש השעמו .תוריבעב םיצורפ  
.ותוא םילות דציכ .ד  
 אלב רבוע ןל םאו ,דימ ותוא םיריתמו .לתוכה לע הטומ אלא ץראב העוקש הניא רמוא יסוי יבר ץראב העוקשה הרוק לע )לקסנה( תמה תא םילות
 םסרפתמ יולת ותוא םיאורש י"עש שוריפ .יולת םיקלא תללק יכ ותלבנ ןילת אל רמאנש )ודובכל ונילה אל םא ותמ ןילמה לכל ה"הו( השעת
 תמומה לש ורעצב רעטצמ אלא לק יניא ה"בקה רמואש תיל לק :תובית ישארב תללק שרד מ"רו .ללחתמ םימש םש אצמנו םשה תא ךריבש
.)םיקידצה רעצב ש"כו(  
.רבקנ ןכיה .ה  
 םמוקמב םתוא םירבוקו תומצעה תא םיטקלמ רשבה לכעתנ .םיקנחנו )ףיסב( םיגרהנל דחאו םיפרשנו םילקסנל דחא ד"יבל ויה תורבק יתב יתש
.םיננוא לבא )רפכתיו תמה הזבתיש ידכ( םילבאתמ ןיאו םידעה םולשבו םיניידה םולשב םילאושו םיאב םיבורקהו .)ויתובא תורבקב(  
ותיילת ןפואו ןמז .ו  
 ותוא םיתיממו וניד תא םירמוגו המחה תעיקשל ךומס דע ותוא םיהשמ ,דציכ .םילות כ"חאו ותוא םיתיממ םדוק תילתו תמוהו הרותב רמאנ ,א
.ותוא םידירומ ותיילת רחא דימו ותוא םילות כ"חאו  
 היהי אלש ונדמל )ץעה לש( ותרובק ינפל הציצק רסוחמ ץעה היהי אלש הרותב עמשמו )ויתומא 'דב( היילתה ץע תא ומע רובקל ךירצש ןויכו ,ב
.ןנברכ הכלהו ,לתוכה לע ןעשנו חנומ היהי אלא השילת וליפא רסוחמ יהי אלש רבוס יסוי יברו המדאב ץוענ אלא רבוחמ  
.יולת םיקלא תללק יכ קוספה תשרד .ז  
 יושע םדא ףא .והודירוהו ךלמה הויצ ,יולת ךלמה רמוא האורה ,םיטסלה תא ולתו םיטסל ינשהו ךלמ דחא םימואת םיחא ינשל לשמ מ"ר רמוא
 אלא לק )ינניא( ינא תיל תרמואו ורעצב תרעטצמ הניכשהש ,רחא ןפואב תללק מ"ר שריפ ונתנשמבו .יולת ונילהל רוסאו םוקמ לש ונקויד תומדב
.הבוטל הנכמו ומעצב תודיבכ ריכזהל הצור ןיאש ,יל לק ורעצב רמואה םדאכ שריפ אברו ייבא שריפ ןכ ,לוכיבכ 'וכו ילע דבכ ישאר  
 א"יו .םנילהל רוסאש םיתמה לכ תוברל ונרבקת רובק יכ :הרותב בותכ .והורבקיש הצור וניא םא ןידה המו תמה רובקל הוצמש ןינמ .ח
 שיש תמה רובקל ךירצש היאר ןיא ורבקנ אלש םיעשר תונערופו םיקידצה תרובק לש תוארקמה לכמ לבא( םרבוקל ךירצש םיתמה לכ תוברל
 ושנענש םיעשר שיו .הרפכ םיכירצ םיקידצ םגש( הרפכ םושמ הרובקה םעט םאש ינורבקת לא רמואב ארמגב וקפתסהו ,)םלועה גהנמ ךכש רמול
 הכלהלו( קפסה טשפנ אלו .ול םיעמוש ןיא ויבורקו תמה וזבתי אלש הרובקה םעט םאו .ול םיעמוש הרפכ הצור ןיא םא )הרובקב ורפכתי אלש
.)ול םיעמוש ןיא  
.זמ ףדב האר .ויבורק וצר אלו והודפסיש אוה הצר וא .ודיפסהל ויבורק וצרו ,ינודפסת לא רמואה .ט  
  



זמ ףד  
םיעמוש ימל )ךופה וא( ודיפסהל ויבורק וצרו ינודפסת לא רמואה .א  
 דובכ וא .ול םיעמוש והודפסי אלש רמא םאו ,םישרוי לש םחרכ לעב םינדפסה רכש םיאיצומו תמה דובכל הנקת אוה דפסה םא ארמגב וקפתסנ
 ןב היבא .םהרבא( .ןאכלו ןאכל תויאר הברה ואיבהו .)םינדפסה רכש םלשל םיצור ןיאש( אל וא ודיספהל םא רבדה יולת םנוצרבו אוה םייחה
 תמל הפי ןמיס רמוא ןתנ יבר אתיירבמ ואיבהש דע .םלוכ תא וחדו )תמ לש ודובכל .ודובכל ונילה .יבר .והיקזח .והיקדצ .םילשורי יעשר .םעברי
.אוה תמ לש ודובכ מ"ש 'וכו רבקנ אלו דפסנ אלש ןוגכ )ךכב רפכתמש( התימ רחאל ונממ םיערפנש  
קידצ לצא עשר תרובק .ב  
 עשילא רבקב סנוא תמחמ ךלשוהו רקשה איבנ רבקנשכ ירהש )םהיתובא תורבקב ד"ב יגורה םירבוק ןיא ךכיפל( קידצ לצא עשר םירבוק ןיא
 םירבוק ןיא ןכו .)ותערצמ ןמענ תאופרו תימנושה ןב :םיתמ ינש עשילא היחה מ"מו( דימ תמו ולצא רבקי אלש םוקמה והייחהו סנ השענ איבנה
 דחאו םיפרשנו םילקסנל דחא ד"בל תורבק יתב יתש ויהיש יניסמ השמל הכלהו .)םיקנחנו םיגרהנ( לק עשר לצא )םיפרשנו םילקסנ( רומח עשר
.םיקנחנו םיגרהנל  
.אל וא ונברק ובירקי ,הבושת השעו רזחו ותד רימהו ,ואטח לע ןברק שירפמה .ג  
 ותאטח םיבירקמ ןיא ,הבושת השעו רזחו ,רמומ לש ןברק םיבירקמ ןיאש ונברק החדנ אליממו ותד רימהו תאטח ןברק שירפמה ןנחוי יבר רמא ,א
 החד אלש פ"עאו( החדי ןברקה החדנו ליאוה הפתשנו רזחו הטתשנו ןברק שירפה ןכו .)הבושת תושעל היה ודיבש פ"עאו( החדי החדנו ליאוה
.)םידיב ומצע  
 ירהש[ ורפכתנש פ"עאו .הבעות םיעשר חבז רמאנש םתוא ובירקי אלו ותומי חבזמ ישדק הב ויהש תחדנה ריעמ וירבדל היאר ףסוי בר איבהו ,ב
 אלשד ותגירהב רפכתנ )ם"וכע לש( תוכלמה ידיב גרהנ םא ,)תמש עשר ובורקל אמטהל ןהכל רוסאש( ותתימב רפכתנ אל תמש עשרש פ"עא
 רפכתנ רשב לוכיעב לבא )וילע םילבאתמ ןיא הז םעטמש( ותרובקב ולפאו ותגירהב רפכתנ אלו ד"ב ידיב ןידכ גרהנ םאו ,והוגרה ןידכ
 בירקהל ונל היה תחדנה ריע יגורה ורפכתנש ןויכו ]רפכתנ רבכ רבקה טוביחב טעמ רעטצנשמ א"יו )ויתובא תורבקל ותומצע םיריזחמש(
 לע קלוחש אמוי תכסמב בר תעדכ ,ונברק םיבירקמ הבושת השעש ןויכש ם"במרה קספו ,ג( .וחדי וחדנו ליאוה אלא )םימלשו תולוע( םהיתונברק
.)םיחדנ םייח ילעב ןיא רבוסו ןנחוי יבר  
האנהב רתומ םא רבק לש רפע .ד  
 הרז הדובעל בותכה ושיקהש רבקב עקרקל רבוחמב האנה רוסיא ןיאש האנהב רתומ רבקה רפע ,האנהב םירוסא וישימשת לכו תמהש פ"עא
 לש רבקב וצריתו )תמה תא הניפ .לפנ ליטה .ויבאל רבק( רבקה רסאנש תותיירב המכמ ושקהו .רסאנ אל )ז"על ודבענש םירה ןוגכ( רבוחמש
.עקרקה ןמ הלעמל ואנבש ןינב  
האנהב רסאנ םאו ,רבקה תאמוטו ,תמה יוניפ ןיד .ה  
 תמה תא וניפש פ"עא רבקה לע האמוט םימכח ורזגו .תמה תא וניפש פ"עאו ,)ז"על שקוהש( הרותה ןמ האנהב רוסא )עקרקה לעמ( ןינב לש רבק
 ,ותושר אלב םדא וב רבקנש והדשב רבק אצומה ,א :םהיתוכלהב םיקולחש שי תורבק 'ג אתיירבב ורמאו .)םוקמה תא רהטל( והונפי אלש ידכ
 רוסאו )ןנברדמ( אמט ומוקמו ותונפל רוסא ותושרב רבקנש רבק ,ב .האנהב רתומו רוהט ומוקמו )ותונפל רוסא הוצמ תמ היה םאו( ותונפל רתומ
 רוסאו )הזב םימכח ורזג אלש( רוהט ומוקמו ותונפל רתומ ,םתוא אמטמו םיכלוהש םוקמב רובקש םיברל קיזמש רבקו ,ג .)הרותה ןמ( האנהב
.)הרותה ןמ( האנהב  
.וז הנמזהב רסאנ םאה ,הנממ תונהיל הצורו תמל דגב ןימזה .ו  
 ןתיא לחנל התדיריב תרסאנש הפורע הלגעמ הוש הריזגב הז ןיד דמלו .רוסאל איה הבושח הנמזהש ,האנהב רוסא רמא ייבא תמל דגב גרואה
 אלא )ז"על הז תיב( הנמזהב תרסאנ הניאש הרז הדובעמ דמלו .רתומ דגבהו רוסאל הבושח הניא דבל הנמזה רמא אברו .)התפירע ינפל(
.הדבענשכ  
  



חמ ףד  
אל וא איה אתלימ הנמזה םא )וחדנש( תויאר עבש .א  
 .איה אתלימ ואלד רתומ אברו איה אתלימ הנמזהש )ף"לא ף"לא :ךנמיסו( רוסא ייבאל ,וז הנמזהב רסאנ םא תמל דגב גרואב אברו ייבא וקלחנ
.)םיאנת תקולחמב םתקולחמ ארמגה הדימעהש דע םלוכ וחדנו( אל וא אתלימ הנמזה םא תויאר הנומש ואיבהו  
 הנמזה םג ךירצו( הרות רפס וב וכרכש וחדו .)ייבאכ( הליעומ הנמזהש עמשמ .סרדמ תאמוטמ רהטנ הרות רפסל ןתינש סרדמ אמטה דגב ,א
 ייבאלו ןיליפתל וב ושמתשה םגו ךכל והונימזהש ירחא רסאנ אבר יפל ןיליפת קיתרנב ןכו .תרסוא הניאו איה אמלעב יארקא דבל הכירכהש
.)רסאנ דבל הנמזהב  
 הליעומ הנמזהש עמשמו .האנהב רוסא ,תמ םשל םינבא לש הרוש ףיסוה ,האנהב רתומ )תומישכל וב רבקיש( יח םשל ואנבש רבק לש ןינב ,ב
.)איה יארקא תמל הנמזה ילב הרובקהש( רתומ הרתוס םאו .והוניפש פ"עא תפסותה תמחמ רבקה רסאנש תמ וב ליטהש וחדו .)ייבאכ( רוסאל  
 ובצחנש םינבא וליפא רסא ג"בשרש( ויבא דובכ םושמ ,וחדו .)ייבאכ הנמזהב רסאנש( ןבה וב רבקי אל רחא רבקב ורבקו ויבאל רבק בצוחה ,ג
.)ומשל  
 ג"בשרכ אלדו( לפנה תא וניפ םא וליפא רבקה רסאנש דמלל ,וחדו )תרסוא אל הנמזהש אברכ( רוסא לפנ וב ליטה ,האנהב רתומ שדח רבק ,ד
.)תמ םשל והורפח אלש ןוגכ רתומש אשירו( רסאנ רבכ הנמזהב לבא )רבקה תסיפת לפנל ןיאש  
 הנמזהש עמשמ( והילא אביש דע ןהב עגי אל רמוא מ"ר ,)אתלימ ואל תמל הנמזה עמשמ( וישרויל ונתי תועמ ורתונו תמה ךרוצל הקדצ ובג ,ה
 םג םא וקלחנש אלא לכה ירבדל תרסוא הנמזה ייבא יפל ,וחדו .)תרסוא הנמזהש( המודכו ורבקב םינבא לש הרוש ףיסוי רמוא ןתנ יבר )תרסוא
 תועמ ובגשכ תמה הזבתנש ןויכ וקלחנש אלא תרסוא הניא הנמזה רמא אברו .)קפס מ"רל ,ןמזוה נ"רל ,ןמזוה אל ק"תל( תמל ןמזוה תועמה רתומ
.)מ"ר( קפס וא ,)נ"ר( אל וא ,)ק"ת( םישרוי תאנהל ונויזב לע לחמ םאה ומשב ולא  
 אלש עמשמו ,וילעמ םלטילו םליצהל הוצמ ,םרעצ תמחמ וילע םנוממ לכ תא רוסאל םינווכתמו םילכ וילע םיקרזמ ויהש תמ לש ומאו ויבא ,ו
 המודש ורסאנ ומע תרבקנה הטימב םילכה ועגנ םא ג"בשר רמא מ"מו( הנמזהל )םתעדב ורמג( אלו ןכ םישוע רעצ ךותמ ,וחדו .וז הנמזהב ורסאנ
.)םיכירכתל  
.)'א תוא ליעלדכו( ןיליפת וב חינהו ןיליפתל ואשעש ,וחדו ,)הנמזהב רסאנש( תועמ וב חינהל רוסא ןיליפתל ואשעש קיתרנ ,ז  
ןיליפתב ןמשל דוביע ךירצ םאו ,תרסוא ןיליפתל קיתב הנמזה םא .ב  
.איה אתלימ ואל הנמזהש אברל היאר איהו ,)שדוקל שמתשיש דע( לוחל שמתשהל רתומ ןיליפתל וא ת"סל קית יל השע ןמואל רמא ,א  
 הנמזהש ךירצ ג"בשרלו איה אתלימ ואל הנמזהש ךירצ אל ק"תל .ןמשל ןיליפתה רוע תא דבעל ךירצ םא וקלחנש איה םיאנת תקולחמ אלא ,ב
.אתלימ  
.תרסוא הנמזה ןיאש ,)ארמג( הכלה ןכו אברכ וקספ ןנברו .תרסואו איה אתלימ הנמזהש ייבאכ הכלה רמירמ קספו ,ג  
.ימל םהיסכנ ,ד"ב יגורהו ,והוגרהש תוכלמב דרומ .ג  
 תא ךלמה באחא שרי ךיא י"רלו .םישרויל רמוא הדוהי יבר ,ךלמל )והוגרהו לארשי ךלמב דרמש( תוכלמ יגורהו .םישרויל םהיסכנ ד"ב יגורה
 עודמו .וילע םיניידה ףא ןורח תוברהל ץורית .ךלמב דרמש )רקשל( וילע ודיעיש ול היה ךרוצ המו .וינב תא גרהו ובורק היהש ץורית .תובנ םרכ
.העש ייחל ץורית .ושרוי ךלמה ןיאש י"רל ךלמה י"ע תומי אלש חבזמה תונרקב באוי קיזחה  
.ללקמ וא ללוקמ תויהל ףידע םאה .ד  
 וא )ינגרהיו( דוד תללק תא ומצע לע המלש לבקיש וא באוי רמא וב דרמש באוי תא גורהל המלש אבשכו .דוד ותוא לליק רנבא תא באוי גרהשכ
 .והיזועמ ערוצמ .םעבחרמ בז( דוד לש תוללקה לכ וערזב ומייקתנו .באוי תא גרהו תוללקה תא המלש לביקו .ינגרהי אלו תוללקה םע ינחיניש
 תללק ףוסש יפל םיללקמהמ אלו םיללוקמהמ תויהל חונ םישנא םירמואש והז בר רמא )םחל רסח הינכי .ברחב לפונ והישאי .וילגרב הלוח אסא
.ללקמה לא בושל םנח  
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