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תישארב  

ד"סב  

 קרפה הנבמ

 

 

  

 םהרבאל 'ה וצ

 ומויקו

ּיַו א  :ָּךֶאְרַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא ָךיִבָא תיֵּבִמּו ָךְּתְדַלֹוּמִמּו ָךְצְרַאֵמ ָךְל ְךֶל םָרְבַא לֶא 'ה רֶמאֹ

 ָךְלֶּלַקְמּו ָךיֶכְרָבְמ הָכְרָבֲאַו ג הָכָרְּב הֵיְהֶו ָךֶמְׁש הָלְּדַגֲאַו ָךְכֶרָבֲאַו לֹודָּג יֹוגְל ָךְׂשֶעֶאְו ב

ּיַו ד הָמָדֲאָה תֹחְּפְׁשִמ לֹּכ ָךְב ּוכְרְבִנְו רֹאָא ּיַו 'ה ויָלֵא רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ םָרְבַא ְךֶלֵ  טֹול ֹוּתִא ְךֶלֵ

ּיַו ה :ןָרָחֵמ ֹותאֵצְּב הָנָׁש םיִעְבִׁשְו םיִנָׁש ׁשֵמָח ןֶּב םָרְבַאְו  טֹול תֶאְו ֹוּתְׁשִא יַרָׂש תֶא םָרְבַא חַּקִ

ּיַו ןָרָחְב ּוׂשָע רֶׁשֲא ׁשֶפֶּנַה תֶאְו ּוׁשָכָר רֶׁשֲא םָׁשּוכְר לָּכ תֶאְו ויִחָא ןֶּב  ןַעַנְּכ הָצְרַא תֶכֶלָל ּואְצֵ

ּיַו    :ןַעָנְּכ הָצְרַא ּואֹבָ

 

 םהרבא תועסמ

 ץראב

ּיַו ו ּיַו ז :ץֶרָאָּב זָא יִנֲעַנְּכַהְו הֶרֹומ ןֹולֵא דַע םֶכְׁש םֹוקְמ דַע ץֶרָאָּב םָרְבַא רֹבֲעַ  םָרְבַא לֶא 'ה אָרֵ

ּיַו ּזַה ץֶרָאָה תֶא ןֵּתֶא ָךֲעְרַזְל רֶמאֹ ּיַו תאֹ ּיַו ח :ויָלֵא הֶאְרִּנַה 'הל ַחֵּבְזִמ םָׁש ןֶבִ  הָרָהָה םָּׁשִמ קֵּתְעַ

ּיַו לֵא תיֵבְל םֶדֶּקִמ ּיִמ לֵא תיֵּב ֹהלֳהָא טֵ ּיַו םֶדֶּקִמ יַעָהְו םָ ּיַו 'הל          ַחֵּבְזִמ םָׁש ןֶבִ  אָרְקִ

ּיַו ט  'ה םֵׁשְּב    :הָּבְגֶּנַה ַעֹוסָנְו ְךֹולָה םָרְבַא עַּסִ

 

 

 

 םהרבא תדירי

 םירצמל

ּיַו ץֶרָאָּב בָעָר יִהְיַו י  ביִרְקִה רֶׁשֲאַּכ יִהְיַו אי :ץֶרָאָּב בָעָרָה דֵבָכ יִּכ םָׁש רּוגָל הָמְיַרְצִמ םָרְבַא דֶרֵ

ּיַו הָמְיָרְצִמ אֹובָל  הָיָהְו בי :ְּתָא הֶאְרַמ     תַפְי הָּׁשִא יִּכ יִּתְעַדָי אָנ הֵּנִה ֹוּתְׁשִא יַרָׂש לֶא רֶמאֹ

 ְּתָא יִתֹחֲא אָנ יִרְמִא גי :ּּויַחְי ְךָתֹאְו יִתֹא ּוגְרָהְו תאֹז ֹוּתְׁשִא ּורְמָאְו םיִרְצִּמַה ְךָתֹא ּואְרִי יִּכ

ּיַו הָמְיָרְצִמ םָרְבַא אֹובְּכ יִהְיַו די :ְךֵלָלְגִּב יִׁשְפַנ הָתְיָחְו ְךֵרּובֲעַב יִל בַטיִי ןַעַמְל  םיִרְצִּמַה ּואְרִ

ּיַו וט :דֹאְמ אוִה הָפָי יִּכ הָּׁשִאָה תֶא  חַּקֻּתַו הֹעְרַּפ לֶא ּהָתֹא ּולְלַהְיַו הֹעְרַפ יֵרָׂש ּהָתֹא ּואְרִ

 תֹחָפְׁשּו םיִדָבֲעַו םיִרֹמֲחַו רָקָבּו ןאֹצ ֹול יִהְיַו ּהָרּובֲעַּב ביִטיֵה םָרְבַאְלּו זט  :הֹעְרַּפ תיֵּב הָּׁשִאָה

 :םָרְבַא תֶׁשֵא יַרָׂש רַבְּד לַע ֹותיֵּב תֶאְו םיִלֹדְּג םיִעָגְנ הֹעְרַּפ תֶא 'ה עַּגַנְיַו זי :םיִּלַמְגּו תֹנֹתֲאַו

ּיַו חי ּיַו םָרְבַאְל הֹעְרַפ אָרְקִ ּז הַמ רֶמאֹ  הָמָל טי :אוִה ָךְּתְׁשִא יִּכ יִּל ָּתְדַּגִה ֹאל הָּמָל יִּל ָתיִׂשָע תאֹ

 הֹעְרַּפ ויָלָע וַצְיַו כ .ְךֵלָו חַק ָךְּתְׁשִא הֵּנִה הָּתַעְו הָּׁשִאְל יִל ּהָתֹא חַּקֶאָו אוִה יִתֹחֲא ָּתְרַמָא

  :ֹול רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו ֹוּתְׁשִא תֶאְו ֹותֹא ּוחְּלַׁשְיַו םיִׁשָנֲא
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תישארב  

ד"סב  

 ]ה-א םיקוספ[ ומויקו םהרבאל 'ה וצ

  :המדקה

 היעשי( "...םכללוחת הרש לאו םכיבא םהרבא לא וטיבה םתרקנ רוב תבקמ לאו םתבצח רוצ לא וטיבה ..."

 )ב-א ,אנ

 לש ןושארה רובידהמ לחה וניבא םהרבא םע םישגפנו איבנה ירבד תא םימייקמ ונא בי קרפ דומילב

 .וילא 'ה

 :ד טל הבר תישארב

 "ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ םכחל זועת המכחה" :)טי ,ז תלהק( "<ְל =ֶל םָרְבַא לֶא 'ה רֶמֹאּיַו"

 =ֶל םָרְבַא לֶא 'ה רֶמֹאּיַו" ךמע אלא דחא םע יתרבד אל םלוכמו םהרבא דעו חנמש תורוד הרשעמ

 ."<ְל

 רוא אוה "ךל ךל" רובידה .םלועל םהרבא עיגמש דע שיא םע רבדמ 'ה ןיא תורוד הרשע ךשמב

  .לודגה ךשוחה ךותמ עוקבל ליחתמה

 :חנ לא היינפל תאז הוושנ .אקווד םהרבא לא 'ה הנופ עודמ ונתִאמ ריתסמ בותכה

-ְךֶּלַהְתִה םיֹקלֱאָה-תֶא ויָתֹרֹדְּב הָיָה םיִמָּת קיִּדַצ ׁשיִא ַחֹנ ַחֹנ תֹדְלֹוּת הֶּלֵא ט  :'ה יֵניֵעְּב ןֵח אָצָמ ַחֹנְו ח

ּיַו גי :ַחֹנ  ... יַנָפְל אָּב רָׂשָּב-לָּכ ץֵק ַחֹנְל םיֹקלֱא רֶמאֹ

 .היינפל רבסהכ וילא 'ה תיינפ ינפל חנ לש ותוקידצ תא ראתמ בותכה

  :ןאכ ךא

ּיַו א  ָךְׂשֶעֶאְו ב :ָּךֶאְרַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא ָךיִבָא תיֵּבִמּו ָךְּתְדַלֹוּמִמּו ָךְצְרַאֵמ ָךְל-ְךֶל םָרְבַא-לֶא 'ה רֶמאֹ

 תֹחְּפְׁשִמ לֹּכ ָךְב ּוכְרְבִנְו רֹאָא ָךְלֶּלַקְמּו ָךיֶכֲרָבְמ הָכְרָבֲאַו ג:הָכָרְּב הֵיְהֶו ָךֶמְׁש הָלְּדַגֲאַו ָךְכֶרָבֲאַו לֹודָּג יֹוגְל

  :הָמָדֲאָה

 .וילא אקווד תישענ היינפה עודמ םיעדוי אל ונחנא חנל דוגינבו ,ץראל ותוא חלושו םהרבאל הנופ 'ה

 ?המואה יבאל םהרבא אקווד רחבנ עודמ איה ןהב קוסענש תולאשה תחא

  .וז הלאשל תובושת הלענו ויתודוא דמלנ םהרבאב תוקסועה תודיחיה ךרואל

 .הלאשב קוסעל ול המיאתמה ךרדה תא רחבי הרומ לכ

 .רבגומה תינכת תרגסמב א"י התכב תדמלנה תונשרפה תדיחיב ךכ לע אורקל יאדכ :הרומל הרעה

  .תישארב רפס תארוהב התוא בלשי תונשרפה תדיחי תא דמלמה הרומ
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תישארב  

ד"סב  

  – ל"חי 5 ידימלתל

 דמלל הרומה לע .ל"רהמה שוריפו ן"במר שוריפ , וז הלאש לע םינועה םישוריפ ינש םיאיבמ ונא

  :םישוריפה ןמ דחא

  ן"במר

 קסוע ן"במרה ובש ,שוריפה לכל אלו םישגדומה ן"במרב םיעטקל איה תוסחייתהה ,בל ומיש(

 :)ונתלאש רשאמ רתוי בחר רשקהב

 ךצרא בוזע אוה ךורב שודקה ול רמאיש םעט המ יכ ,ןינעה לכ הראב אל השרפה תאז הנהו )ב(

 קידצ וא םיהלא דבוע םהרבא היהש םידקיש ילבמ ,םלועב והומכ התיה אלש הבוט ךמע הביטיאו

 בותכה גהנמו .םיהלא תברק תרחא ץרא לא ותכילהב היהיש ,ץראה תביזעל םעט רמאיש וא ,םימת

 םא הלוכ הרותה ןינעכו ,המלשבו דודב רשאכ ךמע הביטיאו ילוקב עמשתו ינפל ךלהתה רמאל

 רובעב רמא קחציבו .)א חכ םירבד( ךיהלא 'ה לוקב עמשת עמש םא ,)ג וכ ארקיו( וכלת יתוקוחב

 :םעט וב ןיא ץראה תאיצי רובעב וחיטבהל לבא .)דכ וכ ןלהל( ידבע םהרבא

 םהמ חרב אוהו ,ה"בקהב ותנומא לע תובר תוער ומע םידשכ רוא ישנא ושעש ינפמ ,םעטה לבא

 ותדובע היהתש ,הלחתמ בשח רשאכ תושעלו ולא םג בוזעל ול רמא ,ןרחב בכעתנו ןענכ הצרא תכלל

 רשאכ אל ,םהה םיוגה וב וכרבתיו ומש לדגי םשו ,תרחבנה ץראב 'ה םשל םדאה ינב תאירקו ול

 ךרביש ול רמאו .שאה ןשבכב וא רובב ותוא ומשו ,ותוא םיללקמו ןיזבמ ויהש םידשכ רואב ומע ושע

 ידבוע תועדב ךיראהל הצרת אל הרותה לבא .השרפה םעט הזו ,ראוי וללקמ דיחי םאו ויכרבמ

 םתרבסו שונא רוד ןינעב הרצק רשאכ ,הנומאב םידשכה ןיבו וניב היהש ןינעה שרפלו הרז הדובע

 :ושדחש הרז הדובעב

 ?ל"רהמה יפל המואה יבאכ םהרבאב הריחבל הביסה תא הרותה הבתכ אל עודמ

 :אי קרפ ,"לארשי חצנ" ורפסב ל"רהמה

 התואב ביתכ ירהש .וערז םהש ,תילארשיה המואב )אלא=( קר ,תיטרפ הריחב היה אל םהרבאב ]...[

 אלו ,ללכ השעמב הלות ןיא תאז ומכ הריחבו ,תיללכ הריחב הזו ,"לודג יוגל ךתוא השעאו" הריחב

 ... ,אטחב

 וירחא וערזבו וב רחבש קר ,תיטרפ הריחב היה אל ,םהרבאב ךרבתי םשה רחבש הריחבה רקיע

 ,לבקמה הנתשנ םאו ,לבקמה יפל אוה תיטרפה הריחבהש .תיטרפ הריחב היה אלו ,תיללכ הריחב

 ,הניכשה וילע הלגנש םדוק ,םהרבא תקדצ בותכה ריכזה אלש ,הלאשה ץרותי ךכלו .רבדה הנתשי

 ול רמאו ,ה"בקה וילע הלגנ ךכלש עמשמ היה ךכ םאש ,"'וגו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" ול רמאו

 היולתה הבהא לכו ,רבדב היולת הבהאה תאז היה ןכ םאו ,ריכזהש ותוכז ליבשב "ךצראמ ךל ךל"

 ךל ךל" ול רמאש םדוק םהרבא תקדצ רכזנ אלש ןויכו ]...[ .הבהאה ]ה[לטב רבד לטב ,רבדב

 תובא תוכז יכ ,הבהאה ]ה[לטב רבד לטב םא רמאתש דע ,םהרבא תקדצ ליבשב הז היה אל ,"ךצראמ

 ,ותוכז ריכזה אל ךכלו .]ה[לטב םהרבאב רחבש תאזה הריחבה היהת ןכ םאו ,המת היהיש רשפא

 .לטב הז רבד היהיש רשפא יא ךכלו ,ללכ תוכזב אילת אל תאזה הריחבה יכ רמול
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תישארב  

ד"סב  

 תוחטבההו יוויצה

 ג ,ה ,תובא תכסמ

 לש ותביח ]הלודג[ המכ עידוהל ,םלוכב דמעו םולשה וילע וניבא םהרבא הסנתנ תונויסינ הרשע"

 ".םולשה וילע וניבא םהרבא

 ]תובא תכסמל ם"במרה שוריפ יפ לע[ ןושארה ןויסינה

ּיַו א  ָךְׂשֶעֶאְו ב :ָּךֶאְרַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא ָךיִבָא תיֵּבִמּו ָךְּתְדַלֹוּמִמּו ָךְצְרַאֵמ ָךְל-ְךֶל םָרְבַא-לֶא 'ה רֶמאֹ

 תֹחְּפְׁשִמ לֹּכ ָךְב ּוכְרְבִנְו רֹאָא ָךְלֶּלַקְמּו ָךיֶכֲרָבְמ הָכְרָבֲאַו ג :הָכָרְּב הֵיְהֶו ָךֶמְׁש הָלְּדַגֲאַו ָךְכֶרָבֲאַו לֹודָּג יֹוגְל

  :הָמָדֲאָה

 ?האיציה תומוקמ לש טוריפ שי עודמ ●

 ?תכלל ןאל שארמ ול רמוא 'ה ןיא עודמ ●

 ןאכ ךרעיי אל – טשפה יפ לע בשייל שי וז הלאש( ?יוויצל תוולמה תוחטבהה תועמשמ המ ●

 .)הילע ןויד

 :]א[ י"שר

 .םינבל הכוז התא יא ןאכו ,לודג יוגל ךשעא םשו ,ךתבוטלו ךתאנהל - ךל ךל

 :םלועב ךעבט עידואש דועו

 ?וירבד תא י"שר קיסמ הלימ וזיאמ - ךתבוטלו ךתאנהל •

 ?םהרבאל 'ה יוויצב האור אוהש תובוטה יתש ןהמ •

 :הרומל הרעה

 .בותכה ןושלב "רותיי" גשומה לע רבדל תונמדזה יהוז

 :]ב[ י"שר

 ...דימ ץראה ול הלג אל - ךארא רשא ץראה לא

 ]ב[ ק"דר

 רשא ץראה לא רמא לבא ,השק ךכ לכ היה אל הנממ הבוט וא הבוט ךצראכ ץרא לא ול רמא ולאו

 הלא לכש וניבא םהרבא לש ותבח עידוהל לאה ול רמא הז לכו ,הער םא איה הבוטה עדי אלו ךארא

 :לאה ןוצר תושעל הבהאמ לבק לכהו םדאל םישק םירבדה

  ?ליעל םיטטוצמה י"שר ירבדמ הלועה הלאשה יהמ •

  ?וז הלאש לע ק"דר הנוע דציכ •
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תישארב  

ד"סב  

 שרדנ אוה וילא שרופמה דעיה תא םהרבאל רמא אל ה"בקהש ךכל ונבל תמושת תא הנפמ י"שר

  .ןענכ ץרא – תכלל

 השקמש המ ,ךלוה אוה הילא ץראה ביטל רשאב ועסמ ךרואל ההות םהרבא הז ןפואב ק"דר תעדל

 ונתוא דמללו םהרבא הסנתמ וב ןויסינה תא לידגהל התייה ה"בקה תרטמ .יוויצה םויק תא וילע

 .ה"בקה תא ותבהאו ותנומא ותלודג לע

 :]א[ ן"במר

 םשו הב בשוי אוה רשא וצרא בוזעל םדאה לע השקי יכ ,"ךיבא תיבו ךתדלומו ךצרא" ריכזהל םעטו

 ךרצוה ךכלו ,ויבא תיב לכ םש שישכ ןכש לכו ,דלונ םשש ותדלומ ץרא אוהשכ ןכש לכו ויערו ויבהוא

 .ה"בקה לש ותבהאל לכה בוזעיש ול רמול

  ?ן"במר תעדל ,הז רדסב אקווד םירכזומ םה עודמ – "ךיבא תיב ,ךתדלומ ,ךצרא" •

 ?ןויסינה לדוג לע טוריפה דמלמ המ •

 :הרומל הרעה

 .בותכב "דבכה לא לקהמ" גשומה תא תונקהל תונמדזה יהוז

 יוויצה םויק 

ּיַו ד ּיַו 'ה ויָלֵא רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ םָרְבַא ְךֶלֵ  :ןָרָחֵמ ֹותאֵצְּב הָנָׁש םיִעְבִׁשְו םיִנָׁש ׁשֵמָח-ןֶּב םָרְבַאְו טֹול ֹוּתִא ְךֶלֵ

ּיַו ה -רֶׁשֲא ׁשֶפֶּנַה-תֶאְו ּוׁשָכָר רֶׁשֲא םָׁשּוכְר-לָּכ-תֶאְו ויִחָא-ןֶּב טֹול-תֶאְו ֹוּתְׁשִא יַרָׂש-תֶא םָרְבַא חַּקִ

ּיַו ןָרָחְב ּוׂשָע ּיַו ןַעַנְּכ הָצְרַא תֶכֶלָל ּואְצֵ   :ןַעָנְּכ הָצְרַא ּואֹבָ

 ?םהרבא לא ףרטצמ ימ 

 :]ה[ י"שר

 ,םישנה תרייגמ הרשו ,םישנאה תא רייגמ םהרבא ,הניכשה יפנכ תחת ןסינכהש - ןרחב ושע רשא

  .םואשע ולאכ בותכה םהילע הלעמו

 .)אל ,אל םש( "הזה דובכה לכ תא השע" ומכ ,םהל ונקש תוחפשו םידבע :ארקמ לש וטושפו

         :סנוכו הנוק ןושל )חי ,דכ רבדמב( "ליח השוע לארשיו"

 ?ןרחב םהרבא לש וישעמל י"שר האור בותכב זמר הזיא •

  ?שרדה ךרד לע שוריפו טשפה ךרד לע שוריפ י"שר איבמ עודמ •

 רבגומה ידימלתל תדעוימה ן"במר י"שר לש תונשרפה תדיחיב םירבסהב ןייעל יאדכ :הרומל הרעה

 .וז הדוקנב תקסועו

 :הקמעה

 םיריכמ םידימלתה ללכ ךרדב .םהרבא לש וכרד תא םיראתמה ם"במר ירבד תא ןאכ איבהל יאדכ

 םכחתמה דלי לש ימעפ דח השעמב רבודמ ןיאש תוארהל בושחו ,םילספה תריבש לע שרדמה תא
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תישארב  

ד"סב  

 לא םלועה תא ברקלו הרז הדובעב םחליהל םהרבא לש וכרדל יוטיב הז אלא ,וינכש לומו ויבא לומ

 .'ה

 :א קרפ ,ם"וכע תוכלה ,ם"במר

 .וארוב תא םהרבא ריכה ,הנש םיעברא ןבו ]...[

 ךרד וז ןיאש רמולו ,םהמע ןיד ךורעלו םידשכ רוא ינב לע תובושת בישהל ליחתה ,עדיו ריכהש ןויכ

 הולאל אלא דובעל יואר ןיאש ,םעל עידוהל ליחתהו ,םימלצה רבישו  .הב םיכלוה םתאש ,תמאה

 דבאל יוארו ;םיאבה םיאורבה לכ והוריכיש ידכ --ךסנלו בירקהלו תווחתשהל יואר ולו ,םלועה

 .ולא אלא הולא םש ןיאש ,ןימדמ ןהש ולא ומכ ,םעה לכ ןהב ועטי אלש ידכ ,תורוצה לכ רבשלו

 תורקלו דומעל ליחתהו .ןרחל אציו ,סנ ול השענ ;וגרוהל ךלמה שקיב ,ויתויארב םהילע רבגש ןויכ  

 ארוקו ךלהמ היהו .דובעל יואר ולו ,םלועה לכל דחא הולא שיש םעידוהלו ,םעה לכל לודג לוקב

  םש ארקיו" רמאנש ,ארוק אוהו ,ןענכ ץראל עיגהש דע ,הכלממל הכלמממו ריעל ריעמ םעה ץבקמו

 .)גל,אכ תישארב( "םלוע לא ,'ה םשב

 דע ותעד יפל דחאו דחא לכל עידומ היה ,וירבד לע ול ןילאושו ול ןיצבקתמ םעה ויהש ןויכו 

 םבלב לתשו .םהרבא תיב ישנא םהו ,תובברו םיפלא וילא וצבקתנש דע ,תמאה ךרדל והריזחיש

 הזה לודגה רקיעה
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תישארב  

ד"סב  

 ]כ-ו םיקוספ[ םירצמל ותדיריו ץראב םהרבא תועסמ

ּיַו ו ּיַו ז :ץֶרָאָּב זָא יִנֲעַנְּכַהְו הֶרֹומ ןֹולֵא דַע םֶכְׁש םֹוקְמ דַע ץֶרָאָּב םָרְבַא רֹבֲעַ ּיַו םָרְבַא-לֶא 'ה אָרֵ  רֶמאֹ

ּזַה ץֶרָאָה-תֶא ןֵּתֶא ָךֲעְרַזְל ּיַו תאֹ ּיַו ח  :ויָלֵא הֶאְרִּנַה 'הל ַחֵּבְזִמ םָׁש ןֶבִ -תיֵבְל םֶדֶּקִמ הָרָהָה םָּׁשִמ קֵּתְעַ

ּיַו לֵא ּיִמ לֵא-תיֵּב ֹהלֳהָא טֵ ּיַו םֶדֶּקִמ יַעָהְו םָ ּיַו 'הל ַחֵּבְזִמ םָׁש-ןֶבִ ּיַו ט  :'ה םֵׁשְּב אָרְקִ  ְךֹולָה םָרְבַא עַּסִ

ּיַו ץֶרָאָּב בָעָר יִהְיַו י  :הָּבְגֶּנַה ַעֹוסָנְו  רֶׁשֲאַּכ יִהְיַו אי   :ץֶרָאָּב בָעָרָה דֵבָכ-יִּכ םָׁש רּוגָל הָמְיַרְצִמ םָרְבַא דֶרֵ

ּיַו הָמְיָרְצִמ אֹובָל ביִרְקִה -יִּכ הָיָהְו בי   :ְּתָא הֶאְרַמ-תַפְי הָּׁשִא יִּכ יִּתְעַדָי אָנ-הֵּנִה ֹוּתְׁשִא יַרָׂש-לֶא רֶמאֹ

 יִל-בַטיִי ןַעַמְל ְּתָא יִתֹחֲא אָנ-יִרְמִא גי   :ּּויַחְי ְךָתֹאְו יִתֹא ּוגְרָהְו תאֹז ֹוּתְׁשִא ּורְמָאְו םיִרְצִּמַה ְךָתֹא ּואְרִי

ּיַו הָמְיָרְצִמ םָרְבַא אֹובְּכ יִהְיַו די   :ְךֵלָלְגִּב יִׁשְפַנ הָתְיָחְו ְךֵרּובֲעַב  אוִה הָפָי-יִּכ הָּׁשִאָה-תֶא םיִרְצִּמַה ּואְרִ

ּיַו וט  :דֹאְמ  םָרְבַאְלּו זט   :הֹעְרַּפ תיֵּב הָּׁשִאָה חַּקֻּתַו הֹעְרַּפ-לֶא ּהָתֹא ּולֲלַהְיַו הֹעְרַפ יֵרָׂש ּהָתֹא ּואְרִ

 הֹעְרַּפ-תֶא 'ה עַּגַנְיַו זי   :םיִּלַמְגּו תֹנֹתֲאַו תֹחָפְׁשּו םיִדָבֲעַו םיִרֹמֲחַו רָקָבּו-ןאֹצ ֹול-יִהְיַו ּהָרּובֲעַּב ביִטיֵה

ּיַו חי   :םָרְבַא תֶׁשֵא יַרָׂש רַבְּד-לַע ֹותיֵּב-תֶאְו םיִלֹדְּג םיִעָגְנ ּיַו םָרְבַאְל הֹעְרַפ אָרְקִ ּז-הַמ רֶמאֹ  ָתיִׂשָע תאֹ

 הֵּנִה הָּתַעְו הָּׁשִאְל יִל ּהָתֹא חַּקֶאָו אוִה יִתֹחֲא ָּתְרַמָא הָמָל טי   :אוִה ָךְּתְׁשִא יִּכ יִּל ָּתְדַּגִה-ֹאל הָּמָל יִּל

  :ֹול-רֶׁשֲא-לָּכ-תֶאְו ֹוּתְׁשִא-תֶאְו ֹותֹא ּוחְּלַׁשְיַו םיִׁשָנֲא הֹעְרַּפ ויָלָע וַצְיַו כ   :ְךֵלָו חַק ָךְּתְׁשִא

 כ-אי םיקוספב ונמא הרשל הרק המ תעדל םישרדנ םידימלתה :הרומל הרעה

 "םינבל ןמיס תובאל עריאש המ לכ"

 הדיחיב ןייעל ץלמומ .תישארב רפס דומילב ליבומו דחוימב בושח הז אשונ :הרומל הרעה

 .ן"במרו י"שר תונשרפ רבגומה תדיחי תרגסמב אשונב תקסועה תיטנוולרה

 קוספמו )םינושה וישעמ ,םהב רבעש תומוקמה( וניבא םהרבא לש ויתועסמ םיראותמ ט-ו םיקוספב

   .בערה תאפמ דרי הילא םירצמב וישעמ םיראותמ כ קוספ דע י

 יטרפ לע םג ךשמהב םיאבה םיקרפבו ,םהרבא לש ויתועסמל םיעגונה םיטרפב ןאכ הברמ בותכה

 ?וליא םיטרופמ םירואיתמ םידמל ונא המ הלאשה תלאשנו ,בקעיו קחצי לש םהיתועסמ

 :)ו( ן"במר 

 ,לודג ןיינע אוהו ,בקעיו קחצי םהרבא ןיינעב תואבה תוישרפה לכב ותוא ןיבת ללכ ךל רמוא

 .)אמוחנת שרדמ יפ לע( םינבל ןמיס תובאל עריאש המ לכ :ורמאו .הרצק ךרדב וניתובר והוריכזה

 .םירקמה ראשו תוראבה תריפחו תועסמה רופסב םיבותכה וכיראי ןכלו

 .תלעות םהב ןיא םירתוימ םירבד םה ולאכ םהב בשוחה בושחיו

 רבדה ונממ ןנובתי תובאה תשלשמ איבנל הרקמה אובי רשאכ יכ ,דיתעה לע דמלל םיאב םלוכו

 .וערזל אבל רזגנה
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תישארב  

ד"סב  

 "םינבל ןמיס תובא ישעמ" ללכה ירוחאמ דמועה ןורקיעה תא ןיבהל ךירצ דימלתה :הרומל הרעה

 וללה םיקוספה תא שרפמ ן"במר .)תוראבה תריפח( ן"במר ירבדב האבוהש אמגודה תא בייח אלו

 ."דיתעה לע דמלל םיאב" זמרה ךרדב

  : כ-י םיקוספב המגדה - םינבל ןמיס תובא השעמ

 תדירי ןיבל םירצמל םהרבא תדירי ןיב רשקה תא האור ן"במר – "םינבל ןמיס תובאל עראש המ לכ"

 :םירצמל לארשי םע

 תתלו 'םינבל עריאש המ'מ םיקוספב הלבטה תא אלמל ץלמומ םישלח םידימלתל :הרומל הרעה

  .הלבטה יקלח ינש תא אלמל םילוכי םיקזח םידימלת .'םהרבאל עריאש המ' תא אלמל םידימלתל

 :)י( ן"במר

 ,תרוצבה ימיב ושפנ תויחהל םש רוגל בערה ינפמ םירצמל דרי םהרבא הנה - ץראב בער יהיו

 םשמ ואיצוהו ,םילודג םיעגנב םתמקנ םקנ ה"בקהו .ותשא תא תחקל םנח ותוא וקשע םירצמהו

 :םחלשל םישנא הערפ וילע הוויצ םגו ,בהזבו ףסכב הנקמב

 םישנה םהמ וחקייו םהל וערי םירצמהו ,ץראב םש רוגל בערה ינפמ םירצמ ודרי וינב יכ וילא זמרו

 םאיצויש דע םילודג םיעגנב םתמקנ םוקני ה"בקהו ,ןויחת תבה לכו :)בכ א תומש( רמא רשאכ

 ערואמ לכמ רבד לפנ אל .ץראה ןמ םחלשל םהב וקיזחהו ,דאמ דבכ הנקמ רקבו ןאצו בהזו ףסכב

 .םינבב היהי אלש באה

 וינבל עראש המ םהרבאל עראש המ 

   הדיריה תביס

   םישנה תחיקל

   םירצמ לש שנועה

   תונתמה

   ץרחנה חולישה

 :]י[ י"שר

 ץרא לא תכלל ול רמאש ה"בקה לש וירבד רחא רהרהי םא ותוסנל ,הדבל ץרא התואב - ץראב בער

 :הנממ תאצל ואישמ וישכעו ,ןענכ

 ?י"שר תעדל םהרבא הסנתה המב •
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תישארב  

ד"סב  

 :ל"חי 5 ידימלתל

 :]י[ ן"במר

 ןפ ודחפ ינפמ ןווע לושכמב תקדצה ותשא איבהש הגגשב לודג אטח אטח וניבא םהרבא יכ עדו

 רוזעל חוכ םיהולאב שי יכ ,ול רשא לכ תאו ותשא תאו ותוא ליציש םשב חוטבל ול היהו ,והוגרהי

 םיהולאה יכ ,אטח רשא ןווע ,בערה ינפמ ,הליחתב הילע הווטצנש ,ץראה ןמ ותאיצי םג .ליצהלו

 טפשמה םוקמב .הערפ דיב םירצמ ץראב תולגה וערז לע רזגנ הזה השעמה לעו .תוממ ונדפי בערב

 :אטחהו עשרה המש

  ?תורודל והשעמ םרג ותעדל המו ,ן"במר תעדל הגגשב םהרבא אטח המב •

   

 :ק"דר שוריפ

 דחפ ןכו אטחה םורגי אמש רמא יכ ,וחיטבהש לאה תחטבה לע ךמס אלו ,םהרבא דחפ ]...[:ק"דר

 ומצע רומשיו סנה לע הנכס םוקמב ךומסי אלש קידצ לכל יואר ןכו לאה תחטבה רחא וניבא בקעי

 ...לכוי רשא הלובחת לכב

 

 ?ן"במר תנעט לע ק"דר הנוע דציכ -   

 הרשל וניבא םהרבא לש וסחי – תא יתוחא אנ ירמא

 הנולק ריחמב וליפא ומצעל םהרבא גאוד םנמאה :ירסומ ישוק הרואכל הלעמ הרשמ םהרבא תשקב

 ?הרש לש

 ."ונולק היהי הנולק יכ הנולקב דבכתיש ול הלילח" :ק"דר הנוע וז הלאש לע

 ?הרשמ וניבא םהרבא לש ותשקב תא ריבסהל ןתינ ךכ םא ךיא 

 

 דומלל ךרוצ אלל ךא( ,ןלהלש ונרופסה רבסה תא ריכהל םיכירצ ל"חי 3 ידימלת  :הרומל הרעה

 :םנושלב םיאבה םישוריפה ינשמ דחא תא ודמלי ל"חי 5 ידימלתו ,)רוקמב ותוא

 :ונרופס

 דָחֶא םּוׁש בׁשְחַי אלְו ,ול =ֵאיִּׂשַאֶׁש םֶהֵמ דָחֶא לָּכ הֶּוַקְי יִתוחֲא ְּתַאֶׁש יִרְמאּתֶׁשְּכ ןַעַמְל - יִל בַטיִי ןַעַמְל

 םיִּתַפְמ ּויָהֶׁש זָא גָהְנִּמַה הָיָהֶׁש ומְּכ ,)בי ,ד"ל ןלהל יפ לע( ןָּתַמְבּו רַהמְּב "יִל ביִטיֵי" לָבֲא ,יִנֵגְרָהְל םֶהֵמ

 ...ַעֵבוּתַל ּהָתוא תֵתָל ּומיִּכְסַּיֶׁש יֵדְּכ ,)גכ ,ד"כ ןלהל יפ לע( תונָּדְגִמְּב ָהיֶבורְקּו רַהמְּב הָּׁשִאָה יִבֲא תֶא

 .םָּׁשִמ תאֵצָל )תורשפא היהת רבכש( בַׁשָח )םיאושינה לעו רהומה לע ןוידה ידכ ךות( =ָּכ ןיֵבּו

 אּלֶׁש ּובְׁשָח יִּכ הֶזְו ,גָהְנִּמַה הָיָהֶׁש ומְּכ ותוּתַפְל וּב הָנוׁשאִר ּוכְלְמִנ אּלֶׁש .ביִטיֵה םָרְבַאְלּו - הָּׁשִאָה חַּקֻּתַו

 ...הָּׁשִאְל =ֶלֶּמַה ּהָחָקְּלֶׁש רַחַאֵמ לָלְּכ הֶזָל =ֶרצ הָיָה
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תישארב  

ד"סב  

 ויתועסמב עיגה וניבא םהרבא - האבה ךרדב םהרבא לש ותשקב תא ןיבהל שי ונרופסה שוריפ יפ לע

 םהרבא רמא םיבר תועסמב ,ךכל יא .הייפוי ללגב הרשב עוגפל םילולע ויה םישנא םהב תומוקמל

 .המצע לע ךכ רמול הנממ שקיב אוהו ,ותוחא איה הרשש

  :הבחרהל

 =ֵּדְסַח הֶז :ּהָל רַמֹאָו ,יִבָא תיֵּבִמ םיִהlֱא יִתֹא ּועְתִה רֶׁשֲאַּכ יִהְיַו" :ךלמיבאל םהרבא רמוא ,לשמל ךכ

 .)גי ,'כ תישארב( "אּוה יִחָא יִל יִרְמִא הָּמָׁש אֹובָנ רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לָּכ לֶא ,יִדָּמִע יִׂשֲעַּת רֶׁשֲא

 סנכי אלא ,הפיה ותשא תא תחקל ידכ םהרבא תא חצרי אל אוה ,הב קושחי והשימ םאש הוויק ךכב

 ךכו ,תונתמ חאל ןתיי ,היחאמ השאה "תיינק" לע קיתעה םלועב לבוקמכ ךשמתמ ןתמו אשמל

 .אבה דעיל וידודנב ךישמיש דע ןמז חיוורי םהרבא

 ךלמ ,היופצ יתלב הלקת התרק םשו םירצמל עיגהש דע םהרבא תועסמ לכב החילצה וז תינכת

 בוש התרק וז ןיעמ הלקת .םהרבא "היחא" םע ןתמו אשמ אללו םחרוכ לעב הרש תא חקל םירצמ

  .ררגב ךלמיבא םע םג ןכמ רחאל תובר םינש

 :ק"דר

 .ךללגב ישפנ התיחו ושורפ - ךרובעב יל בטיי ןעמל

 םרבא ןווכתנ אל יכ .ותוא וגרהי אלש הבוטהו ,תא יתוחא ירמאתש ךרבד רובעב שריפ - ךרובעב

 ול הלילח ,ךכל ןווכתנ אל אוה  הרובעב ביטה םרבאלו רמאש פ״עאו תרחא תבוט ומע ושעיש

 התיה אלו ויניעב הרשי אל הערפ ול ביטהש איהה הבוטהו .ונולק היהי הנולק יכ הנולקב דבכתיש

 ךלממ ירהש ,ונוצרב אלש רבד השעי םא ונממ דחפמ היהו )הערפ לש( ונוצרב ןוצר היהש ילול תלבקמ

 ול ןתנש המב קפתסמו היה ןיע בוט יכ ולש תא ליצהש יפ לע ףא ןוממ ונממ לבקל הצר אל םודס

 ...ל-אה
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תישארב  

ד"סב  

 ]תושר[ בחר רשקה

 :םיאיבנה יניעב םהרבא

 אנ קרפ והיעשי

 לֶא ּוטיִּבַה )ב( :םֶּתְרַּקֻנ רֹוּב תֶבֶּקַמ לֶאְו םֶּתְבַּצֻח רּוצ לֶא ּוטיִּבַה  'ה יֵׁשְקַבְמ קֶדֶצ יֵפְדֹר יַלֵא ּועְמִׁש )א(

 :ּוהֵּבְרַאְו ּוהֵכְרָבֲאַו ויִתאָרְק דָחֶא יִּכ םֶכְלֶלֹוחְּת הָרָׂש לֶאְו םֶכיִבֲא םָהָרְבַא

 :ם"יבלמ רמוא ךכ לעו

 תבקמ דגנו ,םתא ויהת ןכ םיבר םיעות דגנ דמעו דיחי היה אוהש ומכ .םכיבא םהרבא לא וטיבה )ב(

 םינב הדליו העבטב הרקע תויהל היואר התיה הרש יכ .םכללוחת הרש לא וטיבה רמוא םתרקנ רוב

 יכ :עבטה דגנכ הז היהי ,הנומאה לא ם"וכעה ובישתש א"א עבטה דצמש םגה םתא ןכ ,עבטה דגנ

 ועבטב היה םג ,םלוע יהלאב ןימאמ םלועב דחא היה יתנומא םסרפל ויתארקש דועב .ויתארק דחא

 א"זעש ,לאה תנומאל םיבר םימע בישהב םא ,והבראו והכרבאו מ"מו ,הברתי אל רשא דחא תויהל

 :והבראו א"זעש ,םינב דילוהל םא .והכרבאו

 דגנכו םייוכיסה לכ דגנכ םה תובר םימעפש םהישעמו םידוהיה לש תורודל למסה םה הרשו םהרבא

 .עבטה
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תישארב  

ד"סב  

 ]תושר[ ישיא רשקה

 ךל-ךל

 .'ךארא רשא ץראה' לא תכלל 'ה וצל הנענ וניבא םהרבא

 ,תכלל םהילע ובש לולסמה הז יכ ושח םידוהיו ,לארשי םעב םועפל הזה וצה ךישמה תורוד ךשמב

 .לארשי ץרא לא

 ימימ הליחתמ רשא לארשי ץראל שפנה תוריסמ לע ,ונייחב לארשי ץרא לש המוקמ לע רבדל רשפא

 .ץראל הבישה רוד ,ונרודל דע לארשי םע תורוד לכ ךרד ינשה טוחכ תרבועו וניבא םהרבא

  'ידוהי תויהל' רישה יפ לע ןוטרסה תא תוארל ץלמומ

 ץראב בער יהיו

 ןיב סחיה לע ןכו ןוזחה שומימל ךרדב םילגתמה םיישק לע ,רבשמ םע תודדומתה לע רבדל רשפא

 .ישוק ןמזב תולדתשה ןיבל )לארשי ץרא לא תכלל םהרבאל רמא רשא( 'הב ןוחטיב

 


