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 רתיהו רוסיא לע א״טילש ץיבוביל הירא ברה ירועיש
 לרפ םוחנ עשילא ׳תה י״ע וכרענו ומכוס

 

 4 ___________________________________________________________________ תובורעת ׳לה
 4 ________________________________________________________________________ חצ ׳ס

 4 ______________________________________________________________________ :אליפק תמיעט
 4 ____________________________________________________________________________ ס״שב ןידה רוקמ
 5 ____________________________________________________________________ אליפק רתיה ןיינעל תושיג ׳ד

 5 ____________________________________________________________ רקשל ול המ ןידמ ןמאנ – י״שר תטיש
 5 ______________________________________________________ ןנברד ןיד אוה םעט :י״שר תטישב ׳א רואיב
 5 _____________________________________________ תודע םיכירצ אלש םוקמב ׳רואדל ליעומ ת״לסמ ׳ב ךלהמ
 6 _____________________________________________________________ ייולגל אדיבעד אתלימ :׳ג ךלהמ
 6 ________________________________________________ רוסיא תקזח םוקמב ת״לסמ יוג לע םיכמוס :׳ד ךלהמ

 6 ______________________________________________________________________ וז ךרד תלילש
 7 ____________________________ ותטיש ראבל ורמאנש םיכלהמה ׳דו ת״לסמ ןידמ לעיומ אליפקש י״שר ירבד םוכיס

 7 _____________________________________________________________ :׳סות תטיש :אליפק רתיהב ׳ב ךלהמ
 7 __________________________________________________________________________ ב״הותב א״בשר
 7 ________________________________________________________________________________ ם״במר
 8 _________________________________________________________________________ ש״ארה םשב רוט

 8 ___________________________________________________________________ :יוג תמיעטב תוטיש ׳ד :םוכיס
 8 _____________________________________________________________________ ירמגל אליפק ללוש א״מרה

 8 __________________________________________________________________________ א״מרב ׳א רואיב
 9 _____________________________________________________________________ :וז ךלהמ לע קופקפ

 9 ___________________________________________________________________ ןהכ תחנמ א״מרב ׳ב רואיב
 9 _____________________________________________________________________ שובל :א״מרב ׳ג רואיב

 10 ________________________________________________________________________ רקיעכ םעט
 10 _______________________________________________________________________________ ןידה רוקמ
 10 _____________________________________________________________ רקיעכ םעט תרמוחב םייללכ םיכרד ׳ג
 11 _______________________________________________________________________ :רקיעכ םעטב תוטיש ׳ו

 11 ________________________________________________________________ ןנברד רקיעכ םעט – י״שר .א
 11 _____________________________________________________________ :י״שר לש וכלהמ לע ׳א אישק
 11 ______________________________________________________________ י״שר לש וכלהמ לע ׳ב אישק
 11 __________________________________________________________________ י״שר ירבדל םיבושיי ׳ג

 11 ____________________________________________________________________________ ד״וח
 12 __________________________________________________________________________ – ס״תח
 12 _____________________________________________________________________ – ןילוחב ס״תח

 12 _________________________________________________________________ ׳רואד רקיעכ םעט – ת״ר .ב
 12 ___________________________________________ תוקלמ בויח ילב ,אתיירואד רקיעכ םעט – ש״ניילרואמ י״ר .ג

 13 _______________________________________________________ ת״ר פ״ע ש״ניילרואמ י״רה ירבד תלילש
 13 ___________________________________________________ :רקיעכ םעטב תונושארה תוטיש ׳גה לש םייניב םוכיס

 15 ________________________________________________________________________ ד״בארה תטיש .ד
 16 _____________________________________________________________________ ןהכ םייח יבר תטיש .ה
 17 _______________________ .ש״צח אוה יכ ,וילע תוקלמ םילבקמ אל ,אתיירואד אוה רקיעכ םעט – א״בשרב אבומ י״ר .ו
 17 _____________________________________________________________________________ ם״במר .ז

 18 _____________________________________________________________ ונימב ןימ לצא רקיעכ םעט
 18 _______________________________________________________________________ :םינושארב םיכלהמ ׳ב

 18 ____________________________________________________________ הלח ׳לה ש״אר )א
 18 ____________________________________________________________ ת״ר םשב אבומ )ב

 19 _________________________________________________________________ ?רקיעכ םעט ןיינעל םיקסופ ךיא
 20 ____________________________________________ ?םישיש לע ןנבר ורימחה המל – בורב לטב םצעב ונימב ןימ םא
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 20 ________________________________________________________________ ?םש וא םעט :ןימ רדג
 21 ___________________________________________________________________________ א״מרה תטיש
 21 _______________________________________________________________ א״מרה דגנ םינורחא בורו ך״ש
 22 _________________________________________________________ םינורחאה י״ע א״מרה ירבדל םיבושיי ׳ד

 22 _______________________________________________________________________________ ז״ט
 22 ________________________________________________________________________ ד ק״סב יתלפ
 22 _________________________________________________________________ א״מרה לע ד״ירגה תנגה
 24 _______________________________________________________________ א״מרה ירבדל מ״גאה בושיי

 25 __________________________________________________________________ רוסיא תטילפ רועיש
 27 _______________________________________________________________________ רוסיאה רכינ
 28 ___________________________________________________________ אמעטל ידיבעד אתלימו ןילבת
 29 _____________________________________________________________ דחאו םישישב הציב לוטיב
 30 _______________________________________________________ והשמב רוסא ץמח לע א״מרה ירבד

 31 _______________________________________________________________________ טצ ׳ס
 31 ______________________________________________________________________ תומצע ףוריצ

 31 _____________________________________________________________________ הלשב עורז /ריזנ ליא ןיד
 32 ____________________________________________________________ ילבבב הלשב עורז ןיינעל תומצע ףוריצ
 33 __________________________________________________________________________ הלרעב ימלשוריה
 33 ________________________________________________________ ילבבה ןיבל הרלעב ימלשוריה ירבד ןיב ךווית

 34 __________________________________________________________________________ ילבבכ םיקסופ
 34 ___________________________________________________________________ הריתס ןיא – ן״רה תטיש
 34 _________________________________________________ תופרטצמ חומ םהל שיש תומצע קר – ה״אר /א״בטיר
 34 __________________________________________ ןאכ םיליגרה םיללכמ הטוס ילבבה יכ ימלושריכ רקיעה – ש״ר
 34 _______________________________ .ללכ םיבשחנ םניא רוסיא לש .רתיהל תופרטצמ רתיה לש תומצע :א״מרß ז״וא
 35 ___________________________________________________ .תומצע ףוריצ ןיינעל א״מר /ז״ואה תטישב רואיב

 35 _____________________________________________________ :תעד יתפשב ג״מפ )א
 35 _____________________________________________________________________ ד״ווחב )ב

 35 ____________________________________________________________ הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא
 36 ____________________________________________________ ׳תכל רוסיא םילטבמ ןיאד ןנברד ןידל םירבסה ׳ד

 40 ____________________________________________________ ןנברד וא אתיירואד ׳תכל רוסיא ׳טבמ םאהל מ״נ ׳ד
 40 ____________________________________________________________________ דיזמל גגוש ןיב – א מ״נ
 41 _________________________________________ אתיירואד םינידא דושח םאה ,ןנברד םיניד לע דושח םא – ב מ״נ
 41 _______________________________________________ :הנכס וב ןיאש הלוח ךרוצל ׳תכל רוסיא לוטיב – ג מ״נ
 41 ____________________________________________________ .םיקייש תניחטו םיעלותמ םיטיח תניחט – ד מ״נ

 41 ________________________________________________________________________ :וליבשב לטבתמש ימ
 43 ________________________________________________________________ נ״נחו ׳תכל רוסיא לוטיב ןיב סחיה
 45 ___________________________________________________________________________ לטבל ותנווכ ןיא
 45 _________________________________________________________________ הליחתכל ןנברד םירוסיא לוטיב
 48 ___________________________________________________________________________ ׳תכל הנכס לוטיב
 48 ___________________________________ יבלח אל הפק םרקל ךייש רשב םא לוכאל וא רשב םא לשבל םימב בלח לוטיב
 49 ______________________________________________________________________________ רועינו רזוח

 52 __________________________ )רגסומה רמאמ אוה אבה וידה לכ(  תשדחמ הכלה וא תשרפמ הכלה – מ״ללהב םיניד ׳ב
 52 _________________________________________________________________ ר״הרב האצוה :׳א אמגוד
 52 __________________________________________________________________ ל״וחב הלרע :׳ב אמגוד
 52 ___________________________________________________________ הדובעב רוסא לרע ןהכ :׳ג אמגוד
 53 ___________________________________________________________ ץוחב ךסימ – םימה ךסינ ׳ד אמגוד
 53 __________________________________________________________________ הלימ תעירפ :׳ה אמגוד
 53 __________________________________________________ חבזמל םלוא ןיב ןיי יותש שדקמ תאיב :׳ו אגמוד

 53 ______________________ .רועינו רזוח וא ליטב אמק אמק םירמוא םאה .ש״ארו ש״רה ןיב ידוסי ׳חמ :ןדיד ןוידל הרזחב
 54 _________________________________________________________________ הירב – ק ןמיס



 ה״ב

 3 

 55 ____________________________________________________________________ :הירבב םינוש םינויד ׳ג
 56 _____________________________________________________________________________ ?הירב תרדגה

 56 _______________________________________________________________ ותיירב תליחתמ רסאנ :׳א ךלהמ
 57 __________________________________________________________________ םשב ןיד – הירבב ׳ב ךלהמ
 57 _____________________________________________________ המשנ תיירב וב תויהל ךירצ – הירבב ׳ג ךלהמ
 57 __________________________________________________________________ הירב תרדגהב ע״ושה קספ
 58 ________________________________________________________________________ ?ןאמכ ע״וש ירבד

 58 _________________________________________________________________________ ג״מפו א״רג
 58 _____________________________________________________________________________ א״קער

 58 _________________________________________________________________ :הירבב םיניינע ׳ג :םייניב םוכיס
 58 ________________________________________________________________ ?הליטב הירב הבש הדמ שי םאה

 58 _____________________________________________________________________ םלועל הליטב הניא
 59 _______________________________________________________________________ 1/960ב הליטב
 59 ___________________________________________________________ הירבל לטיב רועיש תעצה תלילש

 59 ______________________________________________________________________ םיעלות תקידב יללכ
 59 ________________________________________________ :הקידב ילב ׳דכו תוקרי םילכואש הלאל תוכז ידומיל ׳ו

 59 _________________________________________________________ לוטיב רועיש שי )א
 59 ________________________________________________________ םלועמ ורשיפ אל )ב
 59 __________________ םימלש םה םא א״או םירבא ךותיח םיאור ןיא )ג
 60 _______________________________________________________________ םוגפ םמעט )ד
 60 ________________________________________ הירבה קרפמ – הסיעל רתיה )ה
 60 _________________________________________________________ בושח רבד םניא )ו
 60 __________________________________________________________________ רדנלבב םיעלות קוסיר
 60 _____________________________________________________ םיעלותב םיקזחומה םיתותו תוריפ תאפקה

 60 ____________________________________________________________________ ?םיעלותב קזחומ בשחנ המ
 61 ____________________________________________________________________ עילתהל ןכרדד רדג

 62 ___________________________________________ :העד הרויל תוכרב תוכלה ןיב ןוימדהו ,תוכרב תוכלה ןיינעל הירב
 63 ________________________________________________ הנורחא הכרב ןיינעל הירב לש תורדגה ׳ה ונל אצוי

 63 _____________________________________________ תוכרב תוכלה ןיינעל הירבכ קרי תבישח ןיינעל הכלה קספ
 64 ___________________________________________ :תוכרב תוכלהב הירבל תורוסא תולכאמב הירב ןיב םילדבה המכ

 64 ___________________________________________________ דבכתהל היוארה הכיתח – אק ןמיס
 65 ________________________________________________________________ ןילוחב ל״רחהל םוקמ הארמה
 65 _______________________________________________________________ ל״רהחב בשחתמ אלש ז״עב ׳מג
 66 _______________________________________________________________ ל״רהח ןידל ללכה ןמ םיאצוי ׳ה

 68 ____________________________________________________________ ל״רחהל ללכה ןמ םיאצויה םכסל
 70 ______________________________________________________________________ הניבג ןיינעל ל״רהח
 70 _________________________________________________________________________ :תיטקרפ אמגוד

 70 ______________________________________________________________________ :לקהל םידדצ ׳ה
 71 ______________________________________________________ ןיריתמ ול שיש רבד – בק ןמיס

 71 _____________________________________________________________________ תומורתב אתפסותה ירבד
 71 _____________________________________________________________________________ הציבב ארמגה
 72 ______________________________________________________________________________ י״שר תטיש

 72 _____________________________________________________ ?ילאידיא תוחפ תמאב אלוקל ןנברד קפס םאה
 72 ___________________________________________________________________ שדקמל רכזב סודמול

 72 _______________________________________________________________ רכז לש םייבויח םיישעמ
 72 __________________________________________________________ ןברוחל רכז – שדקמ לע תולבא

 73 ______________________________________________________________________________ ן״רה תטיש
 77 _______________________________________________________________ א דומע בנ ףד םירדנ תכסמ ן"ר

 79 _____________________________________________________________________ י״שרכ םיקסופש תויאר ׳ד
 79 __________________________________________________________________________________ ׳א

 83 __________________________________________________________ :םילכה ראשב ברעתנש לבטנ אלש ילכ ןיד
 84 _______________________ :ראשה םא ברועמ לובט יתלב דחא ילכ קרש ןוויכ קפסמ לבוטש םילכ לע ךרבל םיכירצ םאה
 84 _________________________________________________________ :ברעתנש לובט אל ילכ ןיינעב ןתמו אשמ

 85 ______________________________________________ ?ן״רה וא י״שר ירבדכ מ״לשדב םיקסופ םאה :הלאשל רוזחנ
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 86 _______________________________________ ן״רה ירבדל רשאמ י״שר ירבדל רתוי םאות מ״לשדב סודמולהש ׳ג היאר
 88 ________________________________________________________________________ מ״לשדב אקיפס קפס
 91 _________________________________________________________________________ :והשמב חספב ץמח

 

 תובורעת ׳לה

 חצ ׳ס
 :אליפק תמיעט
  ?בושח אוה המכ דע .רתיהה ךותל רוסיא םעט תניתנ היה םאה תעדל םיכירצ ,בושח רבד אוה םעטש חינמ
 .כ״עט תייגוסב תוירקיעה תולאשה ולא ?ןנברד וא ׳רואד ןיד אוה םאה
 
 רבבל םיכירצ ,רשכ לכאמ םא ברעתיש רשכ אל לכאמ גוס לכ זא .הכלה פ״ע בושח רבד אוה םעטש רורב ,ךכ וא ךכ
 היה םאה םיררבמ ךיא טנלו׳צה ךותל לפנ ריזח ןמוש תצק םא ?םעט תניתנ שי םא םיררבמ ךיא .םעט תניתנ שי םאה
  ?םעט תניתנ
  .רשכ טנלו׳צה םעט תניתנ ןיא םא ,רשכ וניא טנלו׳צה םעט תניתנ שי םא
 
 
 ס״שב ןידה רוקמ
  אתיא זצ ןילוחב
  א דומע זצ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
 

 ?רוסא בלחבו ;עפעפמד - בלח ינאש
 יברל הוליישו ותאו ,ובלחב ואלצש ידגב ,ןועמד אתשינכב ןנחוי 'רד הימק הוה אדבוע :הנח רב רב הבר רמאהו
 !ובלחל עיגמש דע לכואו ףלוק :רמאו ,ןנחוי
 ,הוה שוחכ - אוהה
  ,אירשו - הוה הבלחב אילוכ :רמא הדוהי רב אנוה בר 
 .האמרא אליפק הימעטיל :והל רמאו ,ןנחוי יברל הולייש ותאו ,הוה ספליאב תיכליכ :רמא אדא בר רב ןיבר
 ןתונב - לשב םאו ,בלח הב לשבי אל - רשב הב לשבש הרדק ,אינתד אה יל אישק אק הוה שירמ :אבר רמא
 - בלחב רשב ,אלא ,ןהכ הל םיעט - המורת אמלשב ,םעט ןתונב - לשב םאו ,ןילוח הב לשבי אל - המורת ,םעט
 .האמרא אליפקא ןניכמס - ימנ אכה ,האמרא אליפקא ןניכמס :ןנחוי יבר רמאד אתשה ?היל םיעט ןאמ
  :אבר רמאד
 ,אמעטב :ןנבר רומא
 ,אליפקב :ןנבר רומאו 
  ;םיששב :ןנבר רומאו 
  :ךכלה
  ,אמעטב - ארתיהד ונימ וניאשב ןימ )א
  ,אליפקב - ארוסיאד )ב
 .םיששב - אליפק אכילד ארוסיאד ונימ וניאשב ןימ ימנ יא ,אמעטא םקימל אכילד ונימב ןימו )ג
 
 :םעט תניתנ ןיחבהל םיכרד הברה שי

 המורת לשמל – אמעט )א
 ריזח לשמל – אליפק )ב
 .אליפק אכילב ארוסיאד ונימ וניאשב ןימ – םישיש )ג

 
 .האמרא אליפקל תונמאנ היל אנמ :םדירטנ םינושארה

 ?ריזח םעטב תואיקב ול שיש חיננ המל )א
 ?תמא רבדמ אוהש םיעדוי ךיא ,ןיחבהל לוכי ןכא אוהש דיגנו ,םעוט אוה רשאכ )ב

 



 ה״ב

 5 

 אליפק רתיה ןיינעל תושיג ׳ד
 רקשל ול המ ןידמ ןמאנ – י״שר תטיש
 ?תונמאנ היל אנמ

 לאוש התא רשאכ כ״רדב .רקשל ול המ – רקשי אל םדא ןב לכש החנה .ת״לסמ – הימעטל ה״ד י״שר )א
 .ת״לסמ תרבס לבקמ אוהש הארנ א.חצ ע״ושב ןכאו .תיתימא הבוגת םיביגמ םישנא ,והשמ

a. ליעומ אוהש ידעלבה הרקמה .ןנברד םיניד ןיינעל קר ליעומ ת״לסמש דיק ק״בב םנמא אתיא 
 וניא ת״לסמ םנמא הנוגעב םינד אל םא .וליקה הנוגע םושמ – השא תודע אוה אתיירואד םינידל
 םעטב םינד ןאכ ,ת״לסמ ןידמ אליפק לע םיכמוסש ךכ היגוסה ןיבמ י״שר םא ,ןכ םא .ליעומ
 תטיש לע הלודג הישוק הז .אתיירואד םינידב וילע ךומסל ןכתיי ךיא זא !הפירט םעט ,הלבנ
 .י״שר
 

 ןנברד ןיד אוה םעט :י״שר תטישב ׳א רואיב
 .ןנברד רוסיא קר אוה םעטש אוה בשייל דחא ךלהמ )ב

i. ןנברד רקיעכ םעט .בשייתמ י״שר כ״או ,ןנברד אוה םעטש תורשפא שי ,פ״הכל, 
 .בורב לטב ׳רואדמ

b. חטב אוה םשו ,םג בלחב רשב ןיינעל האמרא אליפקב ןד ׳מגה יכ ,וז ךלהמ לולשל שי םנמא 
 רשב ןיינעל ךא ,םירוסיא ראשב אוה יתייעב יוה םעט תניתנ םאה ןוידה לכ ,אתיירואד רוסיא
 60%ו רשב 40% שי םאש רמול ןיא .ח״בב בורב לוטיב ןיא .הרות הרסא לושיב ךרד ,בלחב
 ינשב םעט קינעמ דחאש םוקמ לכש רמוא – הרות הרסא לושיב ךרד .בורב לטב רשבהש בלח
 כ״א יכ ,עוקת י״שר כ״או !םג בלחב רשבל אליפק תמיעט לע םיכמוס ךא .ותרסוא ,לושיב ךרד
 ןיא יכ ,ת״לסמ היהי אליפק תמיעטל ןונגנמהש א״א כ״או ,אתיירואד םינידל ךייש אליפק תמיעט
  !ןנברד ןיד וניא רקיעכ םעטש ח״בבמ םיאורו .תונוגע רתיהב כ״אא !!אתיירואד םינידב ת״לסמ

c. ןד וניא ,ח״בב האמרא אליפק תונמאנב הנד ׳מגה רשאכש י״שר תטיש בשייל רמול שי דוע 
 ילוא ךא ,תבורעתב םינד םירוסיא ראשל עגונב .נ״הנאד .הרידק ילתוכב העילבב אלא ,תבורעתב
 ןיד םניא ׳כל תועילב .ריסב תועילב שי םא והז ילוא ,םעטב םינד רשאכ ,בלחב רשבל עגונב
 אליפק תמיעט ןכלו ,ןנברד הלאש היהי בלחב רשבד הלאשה ז״פל .לושיב ךרד ז״יא .אתיירואד
 .ןנברד םינידב קר ןיידע אוהש ןכתיי

d. תרבס ס״ע אליפק תמיעט םירמוא ז״כעו ,אתיירואד רקיעכ םעטד ל״יק ןנא יכ ,השק ןיידע ךא 
 רקיעכ םעטש קסופ םגו ,ת״לסמ דוסי לע אוה אליפק תמיעטש קסופ ירה ע״וש .ת״לסמ
 הז ךא .תועילבב ארבסה םיקואל קחדנ ח״בבו – ןנברד רקיעכ םעטד רבוס י״שר ילוא .אתיירואד
 םעטש קסופ םגו ,ת״לסמ לע דסוימ אליפק תמיעטד י״שרכ קסופ רבחמה .רבחמל ליעוי אל
 אל ת״לסמ ירה ,ת”לסמ לע דסוימ אליפק תמיעטש קוספל רשפא ךיא ,כ״או אתיירואד רקיעכ
 !אתיירואד םינידל דבוע

 
 תודע םיכירצ אלש םוקמב ׳רואדל ליעומ ת״לסמ ׳ב ךלהמ

 .אליפק תמיעטד רתיהה דוסיכ ת״לסמל י״שר תרבסב רואיב דוע )ג
  ב ק"ס חצ ןמיס העד הרוי ז"ט
 ידימב ונייה אתיירואד ילימב ןמאנ ת"לסמ ןיאד לזוגהב ןנירמאד אהד ל"ס ש"ארהו א"בשרהד ל"נו
 ונל שי םאב אלא הרומג תודע ןניעב אל הזבד ינהמ ריפש רתיהו רוסיאב כ"אשמ אקוד תודע יעבד
 ת"לסמ ימנ יכה ןכ םאו ריתהל ןירוסיאב ןמאנ א"ע אהד עדת יגס החכוה
 אל ,זאו .תודע םיכירצה םירבד ןיינעל והזש ןכתיי ,ןנברד םינידל קר ליעומ ת״לסמד הרמא ׳מגה רשאכ
 ןכתיי ,תודע אלו ,דבלב תואיצמ לע דסוימש המ ךא ,השא תודעב וא ,ןנברדב רבודמ כ״אא ת״לסמ לבקנ

 קר אוה ת״לסמש ןכאו ,ת״לסמ לע דסוימ אליפק תמיעט ןכא .אתיירואד םינידל ׳פא ת״לסמ לע ךומסנש
  .תודע םיכירצש םוקמב קר רמאנ אוהה ללכ ךא ,ןנברד םינידל
 :יכ וז ךלהמ םילבקמ אל השעמלש קיסמ ז״טה ךא
 ינהמ אל ןכ םאו ת"לסמ ינהמ אלד רוכב ןינעל ו"יש 'יס ע"שו רוטב קספ רבכ הכלה ןינעל לבא
 :אתיירואד רוסיא אכיאד אתכוד םושב
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 רמוא ז״טה .תואיצמ לש ןיינע אלא ,תודע לש ןיינע וניא רוכבש תורמל ת״לסמ לע םיכמוס אלש ,רוכבמ םיאור זא
 .םוקמ םושב ת״לסמ םילבקמ אל ע״ושבש
 
 ייולגל אדיבעד אתלימ :׳ג ךלהמ

  ב ק"ס חצ ןמיס העד הרוי ך"ש
 רוסיאב ןמאנ ת"לסמ םיבכוכ דבוע ןיאד אוה אתלימד הלע םקימל אכילד אכיה אקודד קלחל ל"נ ךכל
 הילע ןניכמס אליפקל ומיעטהל אתלימד הלע םקימל אכיאד ןויכ ונימ וניאשב ןימב לבא הרות

 ס״וסש ןוויכ ייולגל אדיבעד אתלימ הז .ולכוא ינא זאו .בלח םעט ןאכ ןיאש רמואו םעוטו ,והשמ םועטל יוגל םירמוא
  .דימ וירבד ןוחבתו לישבתהמ לכאת התא
 רמוא דימ ותוא וספתיש הז ,ייולגל אדיבעד אתלימל ת״סלמ םיפרצמ םא ךא – ןנברד םינידל ליעומ ת״לסמד נ״הנא
  .אתיירואד םינידל ףא ליעויש
 יכ ,הקזח דאמ ארבס הזש רמוא יתייה ?ליעומ הז המכ דע ,ייולגל אדיבעד אתלימ הז םא :אוה ך״שה תרבס םא היעבה
 אל אוהש ןכתיי ,בוט הזכ ך״שה ץורית םא ?ת״לסמ םיכירצ ללכ המל כ״או ,רשקמ ותוא סופתי התאש הצור אל אוה
 הזש ןכתיי אלה .רתוי רחואמ ותוא סופתל לוכי והשימש ןוויכ ,אתיירואד ןידל ת״לסמ לע םיכמוסש ונרמא .ליעומ
 ריבסהל ידכ ייולגל אדיבעד אתלימ תרבסב שמתשמ ם״במרה ?ת״לסמ םיכירצ אלש רמול קיפסמ דימ ותוא וספתיש
  .םירוסיאב ןמאנ דחא דע תרבס
 .ליעוי אל ייולגל אדיבעד אתלימ תרבס ׳פא ילוא ,רקשל םיזיעמ םישנאש הזה ןמזבש עיצה ס״דירגה
 
 :ןאכ ת״לסמ םיכירצ אל ףאש רמוא א״רגה
 
  ה ק"ס חצ ןמיס העד הרוי א"רגה רואיב
 ם"במרה ךרדב ךלהו ע"כב ןמאנד אליפק טימשה המל ע"צו .אליפק טקנ ה"שמד ל"נכו א"בשר .'וכ ךירצו ]ה[

 י"בכ אלד ח"פר 'יסב ש"בירה ש"מכו םעטה תרכהב יקב אוהש אלא ד"ל אליפק שרפמ ם"במרה לבא וטימשהש
 אלד םושמ לארשיב אקודד רבוסד םיציבל ד"לו ייולגל אדיבעד םושמ צ"אד רבוסד ת"לסמ ריכזה אל ןכלו
 אליפק 'כ ש"ארו אליפק אקוד ובתכ 'סות תוטיש 'ד יכ ותעדמ עירכה י"בש אלא[ ןאכ ומכ ייולגל אדיבע
 :]י"בו רוטב 'עו ןאכ ש"מכ עירכהו ת"לסמ אלו אליפק אל צ"אד קספ ם"במרו ןהמ 'אבד קספ א"בשרו ת"לסמו
 
 םיכירצ אל ייולגל אדיבע הז רשאכש ,רבתסמ דאמו – ייולגל אדיבעד אתלימ הזש אוה ת״לסמ םיכירצ אלש הביסה
 המל ?ת״לסמל ףסונב ייולגל אדיבעד אתלימ םיכירצ המל ?ך״שה םיניבמ ךיא ךא ,ןבומ דאמ ם״במרה .רחא רבד םוש
 יגוס ׳ב ןנשיש ןכתיי ךא .קוזיח דוע םיכירצ אל כ״רדבו ,קזח אוה ייולגל אדיבעש עיצמ רפס תליגמ .םהינש ךירצהל
 :ייולגל אדיבע
 

 דאמ שייבתי אוה הלגתמ ויתונרקש רשאכ )א
 רקש דיגהש הזמ שייבתי אל ללכ אוה )ב

 
  .ייולגל אדיבעה קזחל והשמ םיכירצו ,קזח הזכ אל הז ,ב גוסב ךא ,םרוג דוע םיכירצ אל ,)א( גוסב
 
 רוסיא תקזח םוקמב ת״לסמ יוג לע םיכמוס :׳ד ךלהמ

 :ת״לסמ ןידמ ליעומ אליפק תמיעטש י״שר תרבס ךוותב ׳ד ךלהמ )ד
 ןיא ,השא תודע ומכ רוסיא תקזח שי רשאכ ךא ,רוסיא תקזח ןיא רשאכ אתיירואד םינידל וליפא ת״לסמ לע םיכמוס
  .ת״לסמ לע ךומסל
 

 וז ךרד תלילש
 אכיא ,םעט ןתונד רוסיא קפסבד טקנד המ וירבד רקיעב ןודל שיו״ – רקיעב ה״ד ,גי ףדב םירואיבב ןחלשה ידב
 ״.רתיה תקזח הזב
 ,רשכ היה טנלו׳צה ,רתיה תקזח ןאכ היה יכ – אתיירואד ןידל ׳פא ת״לסמ לע םיכמוס ונחנא המל ,רדסב ןדיד ןודנ המל 
 .רוסא היהנ םא ררבל םיצור וישכעו ,הליבנ ןאכל לפנש םדוק
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  ?רתיה תקזח הזל ארקנ םאה – רוסא היה דימת הליבנה ?רתיה תקזח בשחנ הז תמאב םאה :השקמ
 היה אלש ןניספת ץפח הזיא לש וניד הנתשנ אמש ונקפתסנש קפס לכבש רמול אוה הקזחד ןידה שרוש אהד״
 ןודנה ןיא ןאכ לבא״ .ותקזח לע רבד םידימעמ רוסיא תקזח שי םא ״.ןושארה ונידב ןיידע דמוע אוהו ,הנידב יוניש
 ביהיד י״ע לטבתנ אלד רוסיא םג וז תבורעתב ןאכ אצמנש שוחל אוה ןודנה אלא ,רתיהה לש וניד תונשל
 .רתיה תקזחל עגונ אל הז .הנתשנ אל טנלו׳צה ןיד ״.אמעט
 רוסיא םג ןאכ שי םא קפסה םצע לבא .רוסיאה ןמ ודירפהל א״אש ןוויכ ,רתיהה םג לוכאל רוסא אהי אליממו״
 ״אל וא
 
 ותטיש ראבל ורמאנש םיכלהמה ׳דו ת״לסמ ןידמ לעיומ אליפקש י״שר ירבד םוכיס
 םינידל אלו ,ןנברד םינידל ליעומ קר ת״לסמש רמוא דיק ק״בב ׳מגה ,אליפק תמיעט לע דסוימ ת״לסמש רמא י״שר
 .אתיירואד
 :םיכלהמ ׳ד ונרמא הזבו

 ןנברד ןיד אוה םעט )א
 .תודע ןיינעל קר אוה אתיירואדב ליעומ אל ת״לסמש הז – ז״ט )ב
 .ייולגל אדיבעד אתלימב ותוא םיקזחמ םא אתיירואד םינידל ליעומ ת״לסמ – ך״ש )ג
 ומכ רוסיא תקזח שי רשאכ לבא ,רוסיא תקזח ןיא רשאכ אתיירואד םינידל ׳פא ת״לסמ לע םיכמוס – ש״הרע )ד

 תורשכ תקזחב – רשכ רשב ריס היה יכ רוסיא תקזח ןאכ ןיא ,ןאכו .ת״לסמ דיגנ אל זא – השא תודעב
a. ונינפל הליבנ תבורעת ןאכ שי ירה יכ ,וז ארבס ללש ש״הדב ךא. 

 
 :׳סות תטיש :אליפק רתיהב ׳ב ךלהמ
 
 .ןמק אתילד אבור הז .ותנמוא הֶעְרַמ אל ןמוא ךמס לע ול םינימאמו .החמומ אוהש ,אליפק אוהש הזמ עבונ ותונמאנ
 
 :תויללכ תושיג ׳ב וניצמ םינושארב ,םיאפור תונמאנ ןיינעל ךכל ןיכומס ןויד ונל היה

 קפס יכ םהילע ךומסנ ,שפנ חוקיפ ןיינעב קרו ,רמאק יאמ םיעדוי אל םהו ,םיאפור לע םיכמוס אל םצעב )א
 .ארמוחל נ״וקיפ

 .הכלה רמוש ול אוה יכ ,הכלה לש עוצקמב כ״רדב ול םינימאמ אל ךא ,אפורה תעידי לע םיכמוס )ב
 
 1.תונמאנ ןיינעל קר אוה הלאשהו – ירמאק יאמ םיעדוי תמאב הזה ןמזד םיאפורש ועיצה וננמז יקסופ
 
 .הזה ןמזב םיאפור לע ךומסנ ,ותנמוא אערמ אל ןמוא לש הקזח שיו ,ייולגל אדיבעד אתלימ לע םיכמוסש י״שר יפל
 
 ב״הותב א״בשר
 ,אליפק ךירצ אל אמעטבש ןוויכ״ .אליפקב ןנבר רמאו ,אמעטב ןנבר רמא״מ ךכ קיידמו .אליפק םיכירצ אלש רמוא א.ד 
 ״.יחרכה אל ךא אמגוד קר אוה אליפק ,יוגב םג ךכ
 
 ם״במר
  חצ ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
  אליפק וניאש בג לע ףא ןיכמוס יוג לכ לעד הארנ ם"במרה ירבדמו

 )ל"ה( תורוסא תולכאמ תוכלהמ ו"ט קרפב בתכש
 וב שי רמאש וא םעט וב ןיא רמא םא ויפ לע ןיכמוסו יוגה םתוא םעוט 'וכו ךסנ ןיי וא בלחב רשב היה םאו
 .כ"ע ונרמאש ומכ חיבשהל ופוס היהי אלש אוהו רתומ לכה ומגפ ירהו אוה ער םעטמו םעט
 םתס יוג אלא םותחנ ריכזה אלש ירה

 
 ןיינעל מ״נ ןאכ היהיש ןכתייו ,םהיחרזא לע חירכהל םיסנמ םלועה תולשממש םישדחה םינוסיחהל עגונב יתכלהה ןוידל ךייש הז לכש ריעהלו 1
 ןאכלו ןאכל םינפ שיו ,א״פ אינתב ןייעו ,תולשממ לע י״בשר ירבדכו ,הזב עגופ הלשממה ימרוג תוברעתהש ןכתיי םנמא ,םיאפורה תונמאנ
 .ל״כמאו
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 יורק םועטל אבה לכש וא טקנ אתלימד אחרוא אלא אקוד ואל אדומלת רמאקד אליפקד רבוס אוהש הארנו
 איה םותחנ תכאלמ המיעטהש העש התואב השוע אוהש המ םש לע אליפק
 ומות יפל חיסמ אהיש ךירצמ וניאש דוע הארנו
  שוריפב ןכ בותכל ול היה ןכ םאד
 .וילע ןיכמוס רבדב יולת רוסיאש עדוי אוהש יפ לע ףאש עמשמ ויפ לע ןיכמוסד אנשילד דועו
  יל הארנו
 

 אליפקב יכרצמ אלד ן"רהו א"בשרהו תופסותה תרבס לע ךומסל שי רבדב לקימ ם"במרהש רחאמש •
 ומות יפל חיסמ אהיש

 הארנ והימו גילפד ןחכשא אל ש"ארהו היב ורשד א"בשרהו ם"במרא ןניכמס אליפק ואלד ירכנבו •
 :אוה אליפק ואלד ןויכ ומות יפל חיסמ היהיש ךירצש

 
 .םותחנ אל – םעוטש ימ אוה אליפק
 
 ש״ארה םשב רוט
 ןכתייו .םעט ארקנ המ ןיינעל ארמוח והזש ןכתיי .יתייעב היהי םעט תצק וליפא יכ ,אליפקו ,ת״לסמ– םהינש םיכירצ
  .תאז שיגרהל לוכי אליפק קרש
 
 :יוג תמיעטב תוטיש ׳ד :םוכיס

 ת״לסמ יכ וילע םיכמוס - י״שר )א
 .אליפק םיכירצש אוה רקיעהו ,ותנמוא אערמ אל ןמוא – ׳סות )ב
 ת״לסמ אליפק םיכירצ ש״אר םשב רוט )ג
  .אליפק אלו ,ת״לסמ םיכירצ אל – ם״במר )ד

 
  חצ ןמיס העד הרוי ףסוי תיב :י״בב
 
 אליפקב יכרצמ אלד ן"רהו א"בשרהו תופסותה תרבס לע ךומסל שי רבדב לקימ ם"במרהש רחאמש יל הארנו

 גילפד ןחכשא אל ש"ארהו היב ורשד א"בשרהו ם"במרא ןניכמס אליפק ואלד ירכנבו ומות יפל חיסמ אהיש
 :אוה אליפק ואלד ןויכ ומות יפל חיסמ היהיש ךירצש הארנ והימו
 
 .וילע םיכמוסש עדי אלש ךירצו – בלח םעט וב ןיאש רמוא םא ם״וכע ונמעטי – י״שר תעדכ קוספל הארנ ע״ושב
 
 .םישיש רחא ךלוה התא ,אליפק אוצמל לוכי אל התא םא
 
 ירמגל אליפק ללוש א״מרה
 
 :םינורחאב תושיג ׳ג וניצמ א״מרה תטיש דוסיב
 
 א״מרב ׳א רואיב

 .רימחמ א״מרה ,ןכלו .קדוצ תופסות םא וא ,קדוצ י״שר םא ןניעדי אל יכ אליפקא םיכמוס אלש רמוא א״קער )א
 םא !הריתס הז כ״א .ותויחמומ לע ךומסל םיכירצו – אליפק םיכירצ ׳סות יפל .ת״לסמ םיכירצ ,י״שר יפל
 אוה אליפק לש טרווהש רמוא ׳סות .ת״לסמ םיכירצ זא ,שגרומ הז םא תעדל םיכירצש אוה אליפק לש טרווה
 םג ינש דצמו ,ותויחמומ לע ךמוס התאש עדוי דחא דצמש אוהשימ ךל היהיש א״או .ותנמוא הערמ אל ןמואש
 !ירשפא יתלב הז !ת״לסמ

a. תאז בושיי לע םנמא ג״עצ .אליפקל םגו ,ת״לסמל םג לישבתה ליכאמ התאש הזב בשייל שי ׳כל. 
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 :וז ךלהמ לע קופקפ
 – החמומ אוה תאז לכבו ,ומות יפל םעוט אוהש ןכתיי .היתנמוא אערמ אל ןמוא םגו ,ת״לסמ םג תויהל ןכתיי
  .וירחא ורהרהיש הצור אל יכ ,רקשי אל ז״כעו ,ריזח םעט ןאכ שי םא תעדל הצור התא המל עדוי אל אוה
 לכ ,ילואו ?הכלהמ היל תפכא אל יכ ,הכלהל וילע ךמוס ינאש תעדל לוכי אל אוהש ללגב אוה ת״לסמ םאה
 ךמוס ינאש תעדל לוכי וניאש אוה ת״לסמ םאה וא ,רדסב הז ,הכלהל וילע ךמוס ינאש עדוי אל אוהש המכ
 ?ללכב וילע
 הזש עדוי אל ךא ,וילע םיכמוסש עדוי אוה ת״לסמ םגו ,ותנמוא אערמ אל ןמוא תויהל לוכי התאש ןיבמ ז״טה
 .ןאכ רמוא אוה המל מ״נ ןיאש רבוס יוגהש אוה ת״לסמד רמאש – א״קער דגנ הזש הארנכ .הכלה ןיינעל
 הלאש ןיינעל הנתוכמ היה םהלש םינורזמה םא הרבח לצא קדב אוהש יקספלובס יבצ בר םא היה אדבועו
   .ת״לסמ ויהי םהש ידכ הנתוכל היגרלא ול שיש רמאו ,הדנ תוכלהב
 

 ןהכ תחנמ א״מרב ׳ב רואיב
  .רקש ירבוד ובר הזה ןמזב יכ אליפקא ןיכמוס אל :ןהכ תחנמ )ב

 
 שובל :א״מרב ׳ג רואיב

 .םעטב םיאיקב ונא ןיא יכ ,המיעט לע ךומסל א״א ז״הזב :שובל )ג
a. קר אל ,עולבלו סועלל םיכירצש אוה המיעט רדג ,שובלה םילבקמ אל םא וליפאש ריעמ ש״הדב 

 .הפב םועטל
 
 ,םעטב םיאיקב אל ז״הזבש םירמוא םא .םועטי ידרפסהש ,ע״וש פ״ע קסופש ידרפס לע ךומסל לוכי יזנכשאכ ינא םאה
  .תורשכ תקזחב ידוהי אוה יכ ,וילע ךומסל שי ,רקש ירבוד ובר תרבס םירמוא םא ךא .ליעוי אל הז זא
 
  .אליפק תמיעט ןיד שיש עמתשמ םנמא וצ ןמיסב א״מרה
 

 א ףיעס וצ ןמיס בלחב רשב תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ךתחה םוקממ לוטיש דע בלחב םלכאל רוסא ,חנוקמ וניאש וא ,ומוי ןב רשב לש ןיכסב םכתחש אקליס וא ןונצ
 .החדהב רתומ זאש ,רשב םעט וב אהי אלו ונמעטיש וא ,עבצא יבועכ אוהש ,םוקמ תליטנ ידכ
  !ךכב ריעמ אל א״מרהו ,םעטא םיכמוסש קסופ ע״ושה ,םשו
  .לארשי תמיעט לע םיכמוס ןכש רבוס א״מרהש הארנ ז״פלו
 .םעטב םיאיקב ונא ןיאש ,שובלה תטישל םאות אל הז
 
 ןילוחב י״שר יפ לע םישיש םיכירצמ דימתש רמוא תעד יתפשב טכ.חצ ג״מפהש איבמ ,ב תוא נ ׳ס ברה ירועישב
  .םהינש םיכירצ .םג םישיש ךל שי רשאכ ליעומ קר המיעטש .חצ
  .אל ,אליפק אלב םישיש וא ,םישיש אלב אליפק לבא .םישיש אכיאדב אקוד אליפקא ןניכמסד אה
  .םיניד ׳ב ןאכ ןנשיש רבוס י״שרש הארנכ
 בורב לוטיב
 ׳סב לוטיב
 .תבורעת ׳להב והז .םג םישיש רועיש שי כ״אא ם״וכעל ןימאהל א״א
 .בור לש דחוימ לוטיב רועיש ןיא ח״בב ךא
 רועיש לע ריעה אל א״מרה ןכלו ,םעטב ןודל םיכירצ קר ח״בב ךא .םעט ןידו לוטיב ןיד :םיניד ׳ב ןנשי תבורעת ׳להב
 .המיעט םגו ׳ס םג םיכירצש י״שר תטישל ששוח א״מרה ז״פל .םישיש
 
 ?רוסיא םעט ןאכ ןיאש רמואו םעוט יוגו ,םישיש ךל ןיא םא המ
 :םינושאר ׳חמ
 םישיש ךא .םישיש ךל שי םא קפוסמ רשאכ אליפקא םיכמוס קר – םעט שיש רמול םיכירצ ,םישיש רדעהב – ן״במר
 .היעב ךל שיש חטב ,םישיש ךל ןיא םא .קפסמ רתוי בוט אוה
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 .לישבתה לוכאל רוסא ,םישיש לוטיב רועיש שי םא ׳פא ,םעט תאצמ םא זא – עירכמ םעט – ע״וש יפל
 
 רקיעכ םעט
  .רתיהל עלבנ רוסיא םעט תצק ונייה רקיעכ םעט – ׁש״הדב
 וא אתיירואד ןיד הז םאה ?יטנוולר םעט תניתנ המל כ״או .בורב לטב תויהל ךירצ םעטש םיבשוח ונייה ,אתיירואד ןידב
 .ןנברד ןיד
 .רקיעכ םעטב םינד – ז״עבו ,דמ םיחספבו חק ןילוחב ׳מגה
 
  ןידה רוקמ
 ,אתיירואד אוה רקיעכ םעטש ךיא רמול ׳מגה ודמל םינושאר ךיא םגו ,רוקמה היהי המ – ׳רואד ןיד יוה רקיעכ םעט םא
 ?תורוקמה םהמ .אתיירואד ואל אוה ךיאו
 

  רוסא תבורעתהש ןנירמא מ״מ ,רתיה בור שיש תורמל – ח״בב )א
a. אוה שודיח ח״בב יכ תאז ללוש ׳מג. 
b. כ״ג םיאלכב תאזכ אמגוד וניצמ יכ – רוסיא תויהל םיפרטצמ םירתיה ׳בש אל אוה שודיחה. 
c. שיש וניצמ ךא – הכלהב ללכה תא רתוסה רבד הזש רמוא שודיחש בתוכ יבצה ץראב ש״צרג 

 .רוסא אוה תבורעתהו ,רתיהו רתיה םיברעמ ובש הרותב ח״בב ומכ תואמגוד
d. אוה ח״בב – חילמ ,שובכ ,ףירח ,אניכסד אקחוד ,םוח י״ע :םעט תרבעה לש תואמגוד כ״וכ וניצמ 

 רמול זא .םירחאה םינונגנמה אלו ,םעט ריבעמ לושיב קר יכ הרמא הרותה םשש ללגב שודיח
  .שודיח והז – הזכ וניצמ אל ח״בב ךא ,לשובמכ שובכ ןיד ונל שי תבורעת תוכלהבש

e. ךא ,ח״בב לצא ךייש רקיעכ םעט – רקיעכ םעטד רוקמ אוה ח״בבש םירמוא םאה רורב אל אנקסמל 
 .ךכל חרכה ןיא .רקיעכ םעטל רוקמה אוה יכ רמול השק
 

 .תועמשמ הל שי םעטהשו :ריסה ךותב םעט שיש חינמ םילכ רשכהב ךרוצ שיש הז :םירכנ ילועיג )ב
a. רבכ אוה תועש ד״כ ירחא יכ ,רגל היואר הניא םגו פ״לטנ אוהש ללגב ,שודיח אוה ןידמ ילכ םג ךא 

  .םוגפ םעט רבכ הז זאו – תועש ד״כ ןיתמנ אב ,ללכב רישכהל םיכירצ כ״א המלו – םוגפ םעט
b. רקיעכ םעטל רוקמ אוה ןידמ ילכ םא רורב אל ףוסב. 

 
 – ןיי םעט שיש הז .רקיעכ םעט דוסי פ״ע רוסא ןיידע הז – םיבנעב םחל הרוש םא – םיבנע תרשמ – ריזנ )ג

 יורשה םחל לש תיזכ לכוא ינא םאש רחא חנומ הז – רוסיאל ףרטצמ רתיה דמלל אב םיבנע תרשמש ןכתיי
 .תורוסא תולכאמ בויח ןיינעל רוסיאל ףרטצמ ומצע רתיהה יכ ןיי תיעיבר יתיתש אלש פ״עא ןייל בייח ןייב
  .תוירשפא המכ שי לבא אל ?רורב םאה .ןכ – אתיירואד רקיעכ םעטש ןכתיי םאה
 

  - ושממו ומעט )ד
  א דומע זס ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
 ,סרפ תליכא ידכב תיזכ והזו ,וילע ןיקולו רוסא - ושממו ומעטש לכ :ןנחוי יבר רמא והבא 'ר רמא
 .רתומ - םגפל םעט הביר םאו ,וילע ןיקול ןיאו רוסא - ושממ אלו ומעט

 
 :ןאכ םינושארה םהב םינדש םייללכ םיניינע ׳ב

  ?תואיצמב לכוא התא המ ?םירקמה ׳בב ראותמה תואיצמה והמ )א
 .לכוא התא קוידב המ ?ושממ אלו ומעטל תואיצמ המ )ב

 :תואיצמה ונררבש ירחאו
 .ושממ ילב ומעטל אלו ,ושממו ומעטל תוקלמ שי המל )ג

 
 רקיעכ םעט תרמוחב םייללכ םיכרד ׳ג

 .אתיירואד אוה רקיעכ םעט םאה עגונב תוטיש ׳ו ןנשי
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 :םייללכ םיכרד ׳גב םניבהל רשפא תוטיש ׳וה
 .אתיירואד רקיעכ םעט )א
 .ןנברד רקיעכ םעט )ב
 .ןנברד םימעפלו ,אתיירואד םימעפל רקיעכ םעט )ג

 
 :רקיעכ םעטב תוטיש ׳ו
 
 ןנברד רקיעכ םעט – י״שר .א

 ןיקול םירמוא רשאכ ?וילע תרבע וישכעש רוסיאה ןיינעל רמוא הז המ וילע ןיקול תרמוא ׳מגה םא – י״שר )א
 .אתיירואד רוסיא הז ,ושממו ומעט דיגנש המ לכ – תודרמ תכמב םג םינדש רורב ,וילע
 ומעט .ןנברד רוסיא הזש אלא – אתיירואד רוסיא לע תרבע אל יכ כ״רדב הז – וילע ןיקול ןיא םירמוא רשאכ
 .רקיעכ םעט והזו ,רשכ אל םעט םא רשכ לכאמ אוה ושממ אלו ומעט .תורישי רוסיא תישעש רמוא ושממו
 יפל םירקמ םה ולא – רשבל לפנש בלח וא ,חומינש בלח .ןנברד קר אוה רקיעכ םעטש בתוכ י״שר חצ ןילוחב
 .םינחבהל א״״אש קר ,ברעתנש רוסיא לש שממ שיש תורמל ,ושממ אלו ומעט לש י״שר

 
 :י״שר לש וכלהמ לע ׳א אישק

o בשחנ רשבל לפנש בלח םגו ,ושממ אלו ומעט אוה תבורעתל ברעתנש בלח לש תושממ 
 םאש םירמוא םהינשש ,ןנחוי בר רמא ה״ד :זס ז״עב ׳סות דגנ הז .ושממ אלו ומעטל
 .ושממ בשחנ הז ,שוג םא ברעתנ לזונ

o יד אוה םירחא תומוקמב י״שר ךא .היוגש י״שרב אסריגהש םיעיצמש םינורחא שי 
  םיחספש ריעמ י״בה .שממ אלו םעט בשחנ שוג ךותל עלבנש לזונש רורב
  ב דומע דמ ףד םיחספ תכסמ י"שר
 
   .וב עלבנ בלחה םעטש אלא ,היניעב רשבהו ,בלחב לשבתנש רשב - בלחב רשב
 .ושממ אלו ומעט אוה םחל ךותל עלבנה ןייש רמוא םג י״שר
 

  י״שר לש וכלהמ לע ׳ב אישק
 אוה רקיעכ םעט ח״בב לצא ירה .ןנברד רקיעכ םעטל אמגודכ ח״בב איבמ י״שרש רזומ -

 !!אתיירואד
 י״שר ירבדל םיבושיי ׳ג
 ד״וח
 :הלאשה ץרתל תומדקה ׳ג איבמ

 םא ,ד״באמכ לשובמ אל ךא ,םח אוהש םח רשב ךא .ד״באמ דע לשבתנ רשאכ קר אוה ח״בב :1 -
  .דחי ולשבתנ אל דוע יכ ׳רואד ח״בב הז ןיא ,בלח עלוב אוה

 תעילב תויהל ןכתיי יכ ,םעט עולבל לוכי ןיידע ,ח״בב היהי אל לשובמ יתלב רשבש תורמל :2 -
 .בלחה םעט עלוב רשבה ,רשבל בורק בלח תמש םא זא .םוח י״ע םעט

 .רשב רשאמ תוריהמב רתוי לשבמ לזונ ותויהב בלח :3 -
 

 ,ד״באמכ אל דועש םח רשב לש הרקמב ןד י״שרש חרכומ :םינבומ י״שר ירבד ל״נה לכ יפלו -
 ךא .רוסא ןיידע אוה ךא ,ח״בב אל אוה בלחה םעט עלבש רשבה ,םח רשבה ךותל לפנ בלחה
 ןוויכ ,םנמא .ע״פב רוסא וניא ךא ,רוסיא םעט קר ול שי יכ ,ןנברדמ קר אוה רשבה רוסיא
 ךותל ח״בב םעט ןתנש שושחל ךירצו ,בלחה דצמ בלחב רשבל שושחל שי ,לשבתנ בלחהש
 ח״בב והז ,עלבנה בלחה התוש תייה םא .ןנברדמ היעב קר הז ,ןנברד רקיעכ םטעש ןוויכו .רשבה
 .ןנברד רוסיא קר ,בלח עלבש רשבה לכוא התא םא ךא .אתיירואד

  .םכחותמ ידמ רתוי הז רואיבש רבס ׳ץיבוביל בר §
 



 ה״ב

 12 

  – ס״תח
 .ןנברד רקיעכ םעט םש ,רשב ךותל לפנש האמט המהב בלח לע אלא ,ח״בב רוסיא לע רבדמ אל י״שר
 !!!רפסה ןמ רסח רקיע ןאכ ךא
 
 – ןילוחב ס״תח
 ךל ןיא – וסנכנ תועילב קר םא ךא .רשבל סנכנש בלח תושממ שי רשאכ קר והז ,ח״בב אתיירואד רקיעכ םעטש תורמל
 אלא ,רקיעכ םעטב ןד אל י״שר .ןנברדמ םהש רקיעכ םעט לש םייללכה םיניד תחת היהי רקיעכ םעטו ,ושודיח אלא וב
  .רשב םא ולשבתנ כ״חא תוקריהו ,תוקריל לפנש בלחב
 
 ׳רואד רקיעכ םעט – ת״ר .ב
 ת״ר ,תושממ אוה רקיעכ םעטד רמאש י״שר תמועל .וב תברועמ תושממ םש ןיא םא ׳פא ,אתיירואד רקיעכ םעט :ת״ר
  .י״שרמ הנוש אוה רקיעכ םעט תרדגה .ללכ תושממ ילב רקיעכ םעט הזש רבוס

 
a. רקיעכ םעט ךיא כ״א .וילע ןיקול ןיא רמוא ,ושממ אלו ומעטב ןד ןנחוי בר רשאכ :ת״ר לע השק 

 רמוא הז – וילע ןיקול ושממ אלו ומעט רמוא ןנחוי בר .ונימב ןימב ןד ןנחוי ברש ןכתיי ?אתיירואד
 .רוסיאה רכינש
  .רכינ ונייה ״ושממ״ 
 .רכינ וניא ונייה ״ושממ אל״
  .םישישל בור ןיב ונייה ״ומעט״ 

b. ןנחוי יבר ,ת״ר יפל םטושפכ ואל ןנחוי יבר ירבד םידמול .״שממ״ וניא שממו ,םעט וניא ״םעט״ ז״פל 
 םיגדהל הצרש ללגב וא ,תושממ ילב ףא ןנברדמ רוסא היהי ןיידעש רמול ושממ אלו ומעט שדחמ
 אקווד ואל ךא ,ךכל הבוט אמגוד אוה ״ושממ אלו״ ,רוסיאה תא ןיחבהל א״א חטב ובש הרקמ
  .ושממ אל לע םירבדמש

c. תבורעתה ךותל עלבנו חומינ וניא רוסיאהש רמוא ושממו ומעטש רמוא – םוי לובט תכסמב ש״ר. 
 ןיא ,סרפ תליכא ידכב רוסיא תוכיתח לש תבורעת שיש המכ לכ ןכלו ,וז דצב וז תוכיתח לש תבורעת
 .אתיירואד תמרב בורב לוטיב

d. תמרב רקיעכ םעט שיש דאמ ןכתיי ארבסמ ךא ׳מגה ירבד ךותב ןיבהל השק דאמ אוה ת״ר ,סילכת 
 .אתיירואד

 
 תוקלמ בויח ילב ,אתיירואד רקיעכ םעט – ש״ניילרואמ י״ר .ג

 ךירצ ״ושממ אלו ומעט״ ןנחוי יבר ירבדש רמול ילב אתיירואד רקיעכ םעט רמול םוקמ שי – ש״ניילרואמ י״ר )ב
 .וטושפכ ןנחוי יבר ירבד דומלל רשפא ונייהד .ת״רכ ונימב ןימ לע רבדל

a. ןנברד רקיעכ םעט רמא ןכלו – םטושפכ ״וילע ןיקול ןיא״ ןנחוי יבר ירבד ןיבה י״שר. 
b. אוה רקיעכ םעטש רמול הצרו ,היל אישק היה יכ ,ונימב ןימב ןדכ ןנחוי יבר ירבד ןיבה ת״ר 

 .אתיירואד
c. ןידה רוקמש ללגב הזו .תוקלמ הב ןיאש אתיירואד רוסיא אוה וילע ןיקול ןיא רמוא ש״ניילרואמ י״ר 

  .שאב וריבעת – השע תוצמ קר הזש – םירכנ ילועיגמ אוה רקיעכ םעט לש
 ול השק תצק .םעט לע קר תוקלמ לבקת אל התא יכ – וילע ןיקול ןיא ושממ אלו ומעט •

 תיזכ וליפאש רמוא ש״ניילרואמ י״ר .וילע ןיקול ושממו ומעט – טפשמה תישאר ןיבהל
 והזו ,וילע םיקול ושממו ומעט םירמוא רשאכ זא .םעט רוסיא קר אוה סרפ תליכא ידכב
 ?תולקמ לבקנ כ״א המל ,םעט רוסיא קר והז ?המל – סרפ תליכא ידכב

  .בשייל םיכרד ׳ב  •
 ידכב תיזכ לכוא התא רשאכ זא ,לטב וניא ןכלו ,תבורעתב רכינ רוסיאהש וא .1

 רתיהה הבר םא וליפא זא .תבורעת הז ןיא – רוסיאה רכינש םוקמב סרפ תליכא
 וילע ןיקול ושממו ומעט ןיד והז ילוא .בייח התא רוסיאה רכינש ןוויכ ,רוסיאה לע
 .תוקלמ לבקמ היה אל – רוסיאה רכינ היה אל םא –
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 תוקלמ לבקמ ןכ התא ,וב ברועמ תושממ רשאכש רבוס ש״ניילרואמ י״רהש ןכתיי .2
 ,רשב םא ולשבתנש תוקרי לשמל – םעט קר אוהש םעט ןיב קוליח שי ילוא –
 בלח ומכ רוסיאה ףוג עלבנ ובש םעט שי זאו – בלחב םתוא םילשבמ וישכעו
 ,רקיעכ םעט ןיד שיש םירכנ ילועיגמ רמוא ש״ניילרואמ י״רהש ןכתייו .חומינה
 שי םא לבא .השע רוסיא קר הז יכ ,תוקלמ ןיא םש – תועילב היה קר םשו
  .ש״ניילרואמ י״ר ירבדל ׳פא תוקלמ בייח היהי הז – תושממ ברעתנ ובש ,תבורעת
 

 ת״ר פ״ע ש״ניילרואמ י״רה ירבד תלילש
 אוה םא ,רקיעכ םעט לש רוקמל טיבה ילבמ יכ ,ש״ניילרואמ י״רה ירבד ללוש ת״ר •

 םה םילכה ךותב תועילבה ,םנמא – השע אוה םירכנ ילועיג .תוקלמ בייח היהת ,אתיירואד
 לא ,דיגי ת״ר ,השעת אל אוה האמט המהב ,השעת אל אוה הלבנ ,רוסיא לש תועילב
 ובש ןונגנמ אוה – ע״פב רוסיא וניא כ״עט – כ״עט לע תוקלמ לבקמ אל התאש רמאת
 ,יתמעט םאש רמוא רקיעכ םעט – ילש הפל סנכנ הז רוסיא םאה – רוסיאה םיריבעמ
 הזש הלגמ כ״עטש אלא ,וילע תוקלמ םילבקמ אלש דרפנ ןיד וניא כ״עט .רוסיא יתלכא
 הרדהא אלא – םעט ארקנש שדח רוסיא אל הז .תוקלמ בייחתמ התאש חטבו – הלבנ
 .אמק הרוסיאל

 הזש םירמוא יתמ – רוכבב הדובעו הזיג רוסיא שיש תדמלמ הרות :וט תורוכבב .1
  ?שדח רוסיא תמועל רוסיאב טרפ

a. חבזת קר – הרמא הרותהו – וטחושל רתומ ,םומ לבקמ רוכבה רשאכ 
 .בלח אלו רשב .םיבלכל אלו תלכאו – זוגת אלו חבזת .רשב תלכאו
 – םיכרד ׳בב וניבהל רשפא םישדקומה ילוספב הזיזג רוסיאש הארנכ
 הזיג רוסיא שיש וא ,לספנ רוכבהש ירחא ׳פא םייק רוכב זוזגל רוסיאהש
 .הזיזג רוסיא דוע שי ,םומ לבקש וישכע -רשכ רוכב לש הרקמב וליפא
 רוסיא ותוא אוה הזיזג רוסיאה רוכב לצאש ןיבמ ת״ר .״הזיג אלו״ והזו

 אמק ארוסיאל הירדהא םירמוא תורוכב תוכלהבש ומכ .םומה םדוק היהש
 הזיזג רוסיא אל הז תורוכבב .אמק ארוסיאל ארדהא םירמוא םג ןאכ –
 .הזיזג רוסיאהמ קלח הז ,שדח

 ?ךכל ש״ניילרואמ י״רה ביגי ךיא ןייעל ונילעו .2
 ?ןאכ וז ללכ םשיינש ךכ אמק ארוסיאל הרדהא לש תורחא תואמגוד שי םאה .3

 
 :רקיעכ םעטב תונושארה תוטיש ׳גה לש םייניב םוכיס
 :׳מגה תנבהב םינושאר המכ תוטיש לע ונרבד
  א דומע זס ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
 אלו ומעט –  ,סרפ תליכא ידכב תיזכ והזו ,וילע ןיקולו רוסא - ושממו ומעטש לכ :ןנחוי יבר רמא והבא 'ר רמא
 .רתומ - םגפל םעט הביר םאו ,וילע ןיקול ןיאו רוסא - ושממ
 

  .וילע ןיקול ןיא ס״ע ,ןנברד רוסיא אוה רקיעכ םעטש רמוא י״שר -
 ריבסמ ת״ר ,ושממו ומעט ןיינעל – אתיירואד אוה רקיעכ םעטש אוה ש״ארב אבומ ת״ר תטיש -

  .אתיירואד חטב רקיעכ םעט ךא .ונימב ןימ תבורעתב ןד םעט אלא ,רקיעכ םעטב רבודמ אלש
 ןיאו ,ונימ וניאשב ןימב ןד ןנחוי יבר םגו ,אתיירואד יוה ןכא רקיעכ םעט ,ש״ניילרואמ י״ר -

 םידמול .שאב ריבעהל השע תוצמ אוהש םירכנ ילועיגמ דמלנה השע רוסיא אוה יכ וילע ןיקול
 רכינ הז ׳כל – וילע ןיקול ושממו ומעט .םירכנ ילועיגמ אלא ,ח״בבמ אלו ,ריזנמ אל תאז
  .תבורעתב

o ילועיג אוה רוקמהש ל״תא ׳פא ,תוקלמ בייחתת ןיידע ,אתיירואד היה םאש ביגי ת״ר 
 הירהדא אוה רקיעכ םעטש ונדמלמ הרותה ךא .השע רוסיא ומכ הארנ הז .ןידמ
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 .תלכאש לכואהמ קלח אוה רוסיאה םעט ,שי רוסיא הזיא הנשמ אל .אמק ארוסיאל
  .הפירט םעט לע אלא ,הפירט לש שממ לע קר אל אוה הפירט רוסיא

o רתומ םומ לבקמ םא .רוכב לצא הדובעו הזיג רוסיא שי – וט תורוכב ׳מג אוה הזל דוסי 
 תלכאו חבזת קר – הרמא הרותה ךא – ודמעמ דבאמ ,ונממ לוכאלו שדקמל ץוח וטחשל
 !וטחשל רתומש ףא ,ותוא זוגל א״א הרמא הרותה זאו – זוגת אלו חבזת םישרוד ,רשב
 .םיכרד ׳בב וניבהל רשפא םישדקומה ילוספ תזיג רוסיא הארנכ

 הירדהא – םישדקומה ילוספ אוהש רחא ׳פא ראשנ רוכב תזיזג רוסיא §
 .םומה םדוק ׳פא היהש ןושאר רוסיאל םירזוח .אמק הרוסיאל

 :םנמא ׳בה ךלהמה §
 שדוק היה המהבה •
 ותשודק דבא זא •
 היהנ רוכבהש פ״עא .זוגת אלו חבזת ןידמ אמק ארוסיאל הרדהא זאו •

 אוה הזיזג רוסיא רוכב לצאש ןיבמ ת״ר .השע רוסיא קר הז ,רתומ
 ,וז השרד ונתוא דמל הרותהש עגרב – הזיזג לש ינושארה רוסיאה
 םירמוא תורוכב תוכלהבש ומכ – ואלהמ קלח אוה הזיגש הלגמ
 .ןאכ םג ךכ ,אמק ארוסיאל הירדהא

 הרותהש וא ,םעט ׳קנה שדח רוסיא לע ונדמלמ הרותה םאה – הריקח שי ןאכו §
 .הליבנה ףוג לע ומכ – םעט לע םג רוסיא היה ןמזה לכ תמאבש הלגמ

 ללגב םישדקומה ילוספ לצא הזיזג לע תוקלמ שיש ריבסמ םוי לובטב ׁש״ר §
 אלא – אמק ארוסיאל הירדהא לע דסוימ ירמגל אל םישדקומה ילוספש
 ,ונייהד .םישדקומה ילוספ לע הזיג רתיה היה אל םעפ ףאש הלגמ קוספהש
 םידמול חבזתמ – זוזגל ,טוחשל רוסאש אוה םישדק לכ לש אצומ תדוקנ

 רבד לכש חבזתמ תדמלמ הרותה םאה ךא .שדקמל ץוח וטחושל רתומ אקוודש
 חבזת ילוא וא ,אמק ארוסיאל רדהאל דחוימ דומיל םיכירצ זאו רתומ וישכע
 .םידמוע םהיתומוקמב םירוסיאה ראש לכו ,שדקמל ץוח הטיחש רתיה קר אוה

 ,שפנ לכוא ןיינעל – בוט םויב הכאלמ :אמק ארוסיאל הירדהא לש הדקמ דוע §
 המהבו ירכנ םיאיצומ שפנ לכוא רתיה ךותב וליפא ךא – הכאלמ תושעל רתומ
  .המהבל אלו םכל ,םירכנל אלו םכל –

 תדועסל ונימזהל אלש ףידע ,הדועסל ירכנ ןימזהל םיכירצ םא ןכל •
 רואבמ – ביקת /איקת ׳ס ע״ושבו .וליבשב רתוי וניכי אלש ידכ ט״וי

  .ירכנל לכוא ןיכהל רוסאש
 תצקמ לצא םישועש רבדה בוט אלש הז רשקהב ריעה ׳ץיבוביל בר •

 ןמז אוה אקוד רדסה ליל יכ – רדסה לילל םירכנ םינימזמש םעה
 רשקה – םיאב ונא ןכיהמ ,ונלש תרוסמ לע רבדל ןמזה הז ,םידוהיל
 התא םא .רדסה ליל ןיינע הז – תולבגה ילב ה״בקה םא ונלש דחוימ
 וא ,םייח םידוהיה ךיא םינרקס םהש ללגב ידוהי וניא ןימזהל הצור
 לא – החפשמה ךותב תוללובתה וא ,תבורעת יאושינ שי ל״רש
 תושעל אל םצעבו ,ט״ויב תאז השעת לאו ,רדסה לילב תאז השעת
 םיכירצ םא ךא ,םכיניבו יניב איה תוא יכ – תבשב ׳פא תאז
 ירכנל םילשבמ םא ב״יקת ע״ושב .תבשב םתוא ןימזת זא ,םיחרכומו
 הכאלמ רוסיא לע תרבע םאה – ירכנל ט״וי לע תלשב םא .המהב וא
 ?םירכנל אלו ,םיבלכל אלו – םכל לע תרבע וא –

o םא –ג״מפ לש םיקמע תנשושב ׳ע .הזב ןד אכ הציבב ׳סות 
 רוסיא הז םא – ו״ח ט״ויב םירכנל לשבמ ןישודיקל דחא דע
 .תודעל רשכ ,השע רוסיא הז םא ךא .תודעל לוספ אוה ,ואל
 םא .אמק ארוסיאל הירדהא לע יולת הזש ריבסמ ג״מפ
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 רוסיאל רזוח אקווד ,אמק ארוסיאל הירדהא םירמוא
 הז ,אמק ארוסיאל הירדהא םירמוא אל םא ,הרותב ןושארה
  .ןושארה ורשקהל רזוח אל

 :ןלהלד םירשקהב אמק ארוסיאל הירדהא םיאור :םכסל §
  רוכב •
 הירדהא םירמוא םא ש״ניילרואמ י״רו ת״ר ׳חמ – רקיעכ םעט •

 אמק ארוסיאל
o הירדהא ת״ר יפל 
o הירדהא םירמוא אל ש״ניילרואמ י״ר יפל. 

 ד״בארה תטיש .ד
 
 ד״באר – ף״ירה יפדב :גי מ״העב תטיש םג והזו ילימ ינהו ה״ד ב קרפ והשמ רוסיאבו :חצ ןילוח א״בשרב אבומ ד״באר
 ללגב והזו ,רקיעכ םעט לע תוקלמ בייח אל התאש ןכתיי – קדוצ ש״ניילרואמ י״ר םצעבש םימיכסמ רואמה לעבו

 וניצמ המ – בא ןיינב וא ו״ק הז םא ןיב ,רקיעכ םעט דומלל ידכ דומיל םיכירצש רמוא ריזנ וא ם״וכע ילועיגמ םידמולש
 – םלוע רוסיא ורוסיא ןיאש ריזנ המ .ו״ק הז – ריזנמ דומילה םא .ןידהמ םישנוע ןיא ,םוקמל םוקממ םידמול רשאכ –
 םישנוע ןיא – ו״ק והז .האנה רוסיא שיו םלוע רוסיא שי ןכ ובש ,הרות ירוסיא ראשל ו״ק ,רקיעכ םעט וב הרסא מ״מו
  .ןידה ןמ

a. ךייש ןידה ןמ םישנוע ןיאש רמוא יתית ה״ד בל םירנדב ן״רה – ןידמ ילכ ילועיגמ אוה דומילה םא המ 
 םידמולש םוקמ לכש בתוכ םירדנב ן״רה .וניצמ המ ומכ אוהש בא ןיינבל ךייש – כ״ג וניצמ המב
  .םישנוע ןיא – בא ןיינבב ןיב ,וניצמ המב ןיב ,ו״קב ןיב ,ינשל דחא םוקממ הכלה

b. םעט לע תוקלמ םילבקמ ןכש רבוס םשש – ף״ירה יפדב בי ןילוח ן״רמ השקמ זי.ב תוריזנב מ״למה 
 תטישל עירפי אל הז לבא ,ומצע רתוס ומצע ן״רהש ןכתיי .וניצמ המב ותוא םידמולש פ״עא רקיעכ
 לע תוקלמ םילבקמ אלש אוה רקיעכ םעט לע תולקמ םילבקמ אל המל הביסהו .א״בשרהו ד״בארה
  .דומיל

c. ךכ רמוא ןנחוי בר ,כ״א ד״בארה תטיש יפל: 
 יכ – רוסיא תיזכ תליכא לע תוקלמ לבקמ פ״אדכב תיזכ שי םא – וילע ןיקול ושממו ומעט •

 .ומצע רוסיא הז
 םעט רוסיא לבקמ התא פ״אדכב תיזכ לכוא התא יא םא – וילע ןיקול ןיא ושממ אלו ומעט •

 .וניצמ הממ הז רוסיא םידמול קר יכ תוקלמ לבקמ אל זאו – תושממ ילב
 התאש םירבוס וא רקיעכ םעטל הקול ןכ התאש םירבוסש םינושארהש בתוכ יולה תיבב •

 לבקל לוכי אל התאש םירמואש וא ,בא ןיינבמ םידמולש והשממ תוקלמ לבקל לוכי
 הז ,ןידמ ילכ ילועיגב ךא ,ינשל דחא רוסיאמ דומיל שיש אופיא – ליגר בא ןיינבמ תוקלמ
 ,הליבנ םעט הז םא ןיב – ילכב עולבש רוסיא לכ לע יאק רוסיאהש ןוויכ ,הנוש םצעב
 רוסיא תמדלמ הרותה וליאכ ותוא םיאור ,היהיש רוסיא לכ – ךסנ ןיי םעט ,הפירט םעט
 אלא – ןידה ןמ שנוע םישדחמ אל ןאכ ,ןידהמ םישנוע ןיאש תורמל .רוסיא לכ לצא םעט
 תיב ריבסמ זאו .וילע תוקלמ לבקמ התא הליבנ רוסיא הז רוסיאו ,רוסיאה ירדג םירידגמ
 – ןידה ןמ םישנוע ןיא דוסי .ךכ אוה תוקלמ לבקמ התאש םירמואש םינושארהש יולה
 דוסי ךא .ןידה ןמ םישנוע ןיאב תונבה ב״י שיש רצואה תיב ורפסב לגנע י״רב אתיא
 :םיכרד ׳ב שיש אוה יסאלקה

 לבקי אקוד ואל רומח רוסיאש ךכ לע דסוימ ןידה ןמ םישנוע ןיא – א״שרהמ .1
 ,לק רוסיאהמ תוקלמ לבקמ ינא םאש אוה רמוחו לק .לק רוסיא לש שנועמ הרפכ
 תוקלמהש ןל אמיל ןאמ ךא .רומחה רוסיא לע תוקלמ לבקל רומא ינאש ש״כ
  ?רומחה רוסיאל ליעוי לק רוסיאה לע הרפכ קינעמש

a. ןיינב לצא ךייש אל ךא ,ו״קל ליעומ א״שרהמה לש וז ארבס – ביגמ ל״הב 
 הז ,דחא רוסיאל קיפסמ לק תוקלמ םא .ליבקמ רוסיא הז ,בא ןיינבב .בא
 .בא ןיינבמ דמלנש המל הרפכ קיפסי
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 יולת ו״קו ,ו״ק אוה ןיד ,ןידה ןמ םישנוע ויא :אוה השיקה ה״ד .גע ׳הנס י״שר .2
 ךורפל רשפאו ,העטיש ןכתייו ,׳ב הכלהמ ׳א הכלה דומלל שי המל ישונא לכשב
 דומיל גוס לכ ז״פל .ךלש ו״קה ךורפי והשימש ןכתיי יכ ,שונעל א״א ןכלו .ו״ק
 ןיינעל ע״צ ךא .ו״ק ומצעמ ןודל לוכי םדא .תוקלמל ךייש אל ומצעמ ןד םדאש
 דיגי י״שר תרבס זא ומצעמ דומלל לוכי םדאש רמאנ םא .וניצמ המו בא ןיינב
 .םג וניצמ המ לע תוקלמ לבקל א״אש

a. םשב איבמ ןיבעשטמ ברה ןכו ,רכששי ינב איבמ םש רצואה תיבב 
 תודמ ג״יל םיליבקמ ר״הדמ ג״י – ןידה ןמ םישנוע ןיא לע ל״זיראה
 רבד םירמוא ,ןהב תשרדנ הרותהש תודמ ג״יב ,ןהב תשרדנ הרותהש
 הז תא הז םישיחכמה םיבותכ יתש ןכו ,ופוסמ דמלה רבדו וניינעמ דמלה
  .םהיניב עירכיו ישילשה בותכה אביש דע
 הז םישיחכמה םירבד ׳ב הז – הקני אל הקנו אוה םימחרה ג״יבש ןורחאה
 ו״ק .ןידה ןמ םישנוע ןיא .דסחב ל-א םשו ,ל-א םשל םאות ו״ק .הז תא
  .םימחרב ירמגל שרשומ

 ןהכ םייח יבר תטיש .ה
 םעט םימעפל ,אתיירואד רקיעכ םעט םימעפל .רבד ותוא רמוא דימת אל ושממ אלו ומעטש טטצמ – ןהכ םייח וניבר
  .ןנברד רקיעכ

 תוריהמ הזיאב ןיינעל פ״אדכב תיזכ םירמוא ונא כ״רדב .תבורעתה ךותב אצמנ רשכ אל לכוא המכ לע יולת הז •
 תיבמ םידמול סרפ תליכא ידכב תיזכ .לכוא סרפ לוכאל חקול הזש ןמזה ךשמב לכואה תיזכ תלכא םאה .תלכא
 ךיישש ןמז ךשמה הזש םשמ םידמול .אמט התא – ןיטיח סרפ תליכא ידכ עגונמה תיבב התא םא – עגונמה
 תא םיעלוב ה׳רבח הברה המל ריבסמ הזו .רוסיאל הז םא ןיב הווצמל הז םא ןיב .הליכא רוסיא לע רובעל
 םה ז״כעו – רתויב רצק ןמז ךשמ אוה סרפ תליכא ידכש םירבוס םה יכ – ירשפאה ריהמ יכה תוריהמב הצמה
 תליכא ידכה רתוי לודג תייזכה םא יכ ,תכרפומ תצק וז הגהנה ךא .רתויב הלודג תומכ אוה תיזכש םיבשוח
  .ךופה סחיב אלו רשי סחיב אוה רתויב לודג סרפ

 רתוי הלודג תומכ שי םא .תבורעתב יתומכ רועיש אלא ןמז ךשמ וניא סרפ תליכא ידכש רמוא ןהכ םייח וניבר •
 רקיעכ םעט הז ,רוסיא תיזכ תלכא התאש תבורעתה לש סרפ לכוא התא םאש ךכ ,רתיהה ךותב רוסיא לש
 סרפ תליכא ידכב תיזכה והז .הלודג תומכ הז – רוסיא תיזכ לכוא התאש םג אלא ,םעוט התאש קר אל ,לודג
 .ןנברד רקיעכ םעט והז פ״אדכב תומכ תיזכמ ׳חפ שי םא – אתיירואד היהי רקיעכ םעטש אופיא

 םייח יבר ונייהד .רוסיא תויהל ךפהנ רתיה םירמוא ונייה – פ״אדכב תיזכ תליכא לש תורשפא שיש המכ לכ •
 רמוא םגו – פ״אדכב תיזכ אוה רתיהל רוסיא לש סחיה רשאכ קר ךא ,אתיירואד רקיעכ םעטש רמוא ןהכ
  .רוסיא תויהל ךפהנ רתיהה וליפא ,רוסיא ךכ לכ ךל שיש עגרבש

 הז םאה .ןנברד קר אוה רקיעכ םעטש ונרמאו – פ״אדכב תיזכמ ׳חפ ךל שי םא ח״ר דיגי המ – םינורחאב ןויד •
 שיש םירמוא םאה ,פ״אדכב תיזכ היהיש סחיה ךל ןיא םא – הרותה ןמ רוסא רועיש יצח םאה וא ,ןנברד קר
 המל הביסה הזו – רועיש יצח לש דמעמ ול שי יכ תוקלמ לבקמ אל התאש קר ,אתיירואד תמר לע רקיעכ םעט
 סחיהל עיגמ התא רשאכ קר אוה םעטד הרותה ןמ רוסיא – וילע ןיקול ןיא .וילע ןיקול ןיא ושממ אלו ומעט
 .ןנברד אוה םעט רוסיא לכ זאו .םעט לש ת״המ רוסיא ןיא ,אוהה סחיל עיגמ אל התא םא .אוהה

 לקמ א״רג •
 .םירימחמ ך״שו א״קער •

 יל שי ,רוסיאכ תבורעתה לכל םיסחייתמ נ״נחב .רוסיא תויהל ךפהנ רתיה םירמוא נ״נחב – נ״נחמ הנוש הז •
 תויהל ךפהנ רתיהל המוד עמשנ – רוסיאכ רשבה לכל סחייתמ ינא זאו ,רשבל סנכנ הליבנש ,רשב תכיתח
 .רסיא

 אוה יכ ,הז ריסב רחא רשב לכ רוסאי וישכע הז רשבו ,נ״נח יוה ,רשבל לפנש בלח :תדמלמ חק ןילוחב ׳מגה •
 ,םירוסיא ראשל נ״נח םירמוא םאה – םירוסיא ראשב נ״נח םיכירצ םאה ׳חמ איבמ ׳סות .ונימב ןימ תבורעת
 רבחמ ׳חמ הזו .םירוסיא ראשב ףא – םירפא וניבר .ח״בבל ךייש קר הז – םירפא וניבר .ח״בב ןיד הז םאה וא
 .נ״נח ןיינע הז יכ .רוסיא תויהל ךפהנ רתיה שי זא ,םירוסיא ראשב נ״נח ןנירמא יאד רמול ריבס הארנ א״מר
 ועלבש ןיבלת וא חלמ ךל שי םאש ׳סותה ילעב ומכ קספ ח.חצב א״מרהש ןוויכש אתיא ב.וע ברה ירועישב ךא
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 יכ – םישישב לטב היהי ןיידע – ןילבת םעוט התא ,םדה םעוט אל התאש תורמל םישישב םלטבל רשפא םד
 רבוס א״מרהש הארנכ .׳סב לטב היהי רוסיאה רקיע אוהש םדה .ורוסואה ןמ רתוי רוסאל לוכי רוסיאה ןיא
 חלמה ,נ״נח לש ןיינע היה רקיעכ םעט םא זא .׳סב לטב םדמ עולב חלמש םגו ,םירוסיא ראשב נ״נחש ת״רכ
 םעטב ךא .לכואהמ רוסיא םעט םיטחוס ונייה ׳פא רוסא היהי הז – נ״נח רמאנ םא םג .לטב אהי אל םעפ ףא
 .רסוא וטחוסל רשפאש דע םעט חרכהב אל הז .םש םעטהש המכ לכ רוסא קר הז – רקיעכ

 ןנירמא אלד פ״הורכ רבוס ׳כל יכ ,נ״נח לע דסוימ אל ׳כל ןהכ םייח וניברש ריבסמ בצ ׳ס א״קער תבושתב •
 :ס״דירגה יפכ אוה ותטישל רבסהה כ״א .םירוסיא ראשב נ״נח

 קר ת״ר אלא ,רוסיאה תויהל רתיהה ךפהנ רקיעכ םעט ןידמד רמול ןווכתנ אל .1
 ידכש .תורוסא תולכאמל לכואב תוקלמ בויחל ךרצנה תיזכ רועישל ןיד שדיח
 תליכאב יגס אלא רוסיא לש תיזכ לוכאל ךירצ אל ,רוסיא תליכאב תוקלמ בייחתהל
 ,האנה לע אלא הליכא רוסיאב הרותה הבייח אלש .רוסיאמ םעטומה לכוא תיזכ
 .ומצע רוסיא תליכאב ומכ רוסיאמ םעטומה לכוא תיזכ תליכאב האנה התוא שיו

 רועישב ןיד הז ,רקיעכ םעט וא רוסיא תויהל ךפהנ רתיהל רשק ול ןיא נ״נח ןיד .2
 טביה ילבמ הכיתחה לכ דגנ םישיש םיכירצ ,הרוסא הכיתח לטבל ידכ זא – לוטיב
 נ״נח םא וליפאש – א״מרה ריבסמ הזו .רוסיאמ אוה הכיתחה תומכ בור םאל
 רקיעכ םעטש ללגב םישישב לטב םדה ןמ עולבה חלמה ,הרותה ןמ םירוסיא ראשב
 חלמה ךא ,הכיתחה לכ לטבל ךירצ התא ,נ״נח םדמ אלא .רוסיאל רתיהה ךפוה אל
  .וב עולבה םדהמ רתוי רומח היהי אל

 :רוסיאל ךפהנ רתיה לע דסוימ אלו לוטיב ןיד אוה נ״נחש תויאר ׳ב .3
a. הלשב עורז לצא םישיש ךירצ התאש םירבוס םא :חצ ןילוח – ׳א היאר, 

 דגנ ׳ס םיכירצ המל .רשבה דגנכ קר אל ,םצעה דגנ םישיש םיכירצ
 לוטיבב ןיד הז ,הכיתחה לכ דגנ אוה םישיש רועישהש כ״א רורב ?םצעה
 לש ןינע שי .רתיהו רוסיא תבורעת הז .הכיתה לכ דגנ םישיש םיכירצש –
 .רוסיאמ עולבה אצפחה לוטיב לש ןיינע דוע שיו ,םעט לוטיב

 
 

 .ש״צח אוה יכ ,וילע תוקלמ םילבקמ אל ,אתיירואד אוה רקיעכ םעט – א״בשרב אבומ י״ר .ו
 :חצ ןילוח א״בשרב אבומ י״רה תטיש )ג

a. רועיש יצח אוה וליאכ כ״עט םיאור – וילע תוקלמ םילבקמ אל ,ת״המ רוסא רועיש יצחש תורמל. 
 ם״במר .ז
 הז םא .תבורעתה לש סחיה לע יולת לכה הז .ןנברד םימעפל ,אתיירואד םימעפל רקיעכ םעט .פ״אדכב תיזכ לע יולת
 קר התאש רבוס אוהש הזב ןהכ םייח ברמ קולח ם״במרה – ןנברד פ״אדכב תיזכמ ׳חפ אתיירואד היהי פ״אדכב תיזכ
 התא .רוסיאל ךפהנ רתיה ןיינע ןיא ז״פלו ,רוסיאה ןמ אלמ תיזכ לוכאל ךירצ התאש ונייהד – אלמ סרפ תלכא םא בייח
 .רוסיאה ןמ תיזכ תלכא םא בייח היהת קר

 .סרפ תליכא ידכב תיזכ :ושוריפ ושממו ומעט ז״פל •
 .סרפ תליכא ידכב אלש תיזכ :ושוריפ ושממ אלו ומעט •

 
 :דובעל לוכי הז ובש םינפוא ׳ב ,אתיירואד רקיעכ םעט םירמוא םא וליפאו ,רקיעכ םעט ןיינע המ הלודג ׳חמ שיש וניאר

 .ןהכ ח״ר וא ת״ר ירבדכ רוסיא תויהל ךפהנ רתיה )א
 :ךדיאל

 .ם״במרה ירבדכ רוסיא תויהל ךפהנ רתיה ומכ רבד ןיא )ב
 

 ץרתמ א״בשרה .בורב לטב לכה אתיירואדמ םא ,אתיירואדמ רקיעכ םעט ןיד ןכתיי ךיא – השקמ :חצ ןילוחב א״בשרה
 אוהש רורב אוהש דחאו – רשכה םא םהינש ,רשב תוכיתח ׳ג ךל שי םא זא – תבורעת םוקמב ליעומ קר בורב לוטיבש
 םעט :תבורעת רדג רידגהל אב רקיעכ םעטש א״בשרה רמוא .תבורעת ןיאו ,רוסיאה רכינ יכ – בורב לוטיב ןיא ,ריזח
 הארנה רבד קר אל אוה רוסיאה רכינש רמוא כ״עט .רוסיאה רכינ בשחנ הז – תוארל א״אש רבד וליפאש רמוא רקעיכ
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 איבמ א״בשרה .בורב לוטיב םשייל א״א זא – תבורעתה םש עיקפמ הזו ,םעטב ושיגרהל רשפאש םג אלא ,םייניעל
 אוה רוסיאה יכ – רוסיאה תיזכ תליכא םא קר תוקלמ בויח .ם״במרב טשפה הזו – ומעט פ״ע רדגומ לכואש בויאמ היאר
  .יאמצע ןיידע רוסיאה יכ – שממ רוסיאה תיזכ לכא םא בייחמ קר ,םנמא ם״במרה .לטב אלו ,רכינ ןיידע
 
 .בורב לוטיב ףקוע אוהש אוה רקיעכ םעט לש שודיחה לכ .הריתס ןאכ ןאיש ודיגי ׳כל א״בשרה לע םיקלוחש ולא
 .םעט ןיא רשאכ אוה בורב לוטיב
 
 ךותב תיזכ אוה רקיעכ םעטד אתיירואד רוסיא רוציל ידכ סחיהש םירבוס םהינשש אוה ם״במרהו ןהכ ח״ר ןיב קוליחה
 ךירצ קר התא רמוא ןהכ ח״ר ?ךכב תוקלמ בייחתהל ידכ תושעל ךירצ התא המ – אוה הלאשה ךא .סרפ תליכא ידכ
 תליכא ידכב רוסיאה לש תיזכ לוכאל ךירצ התא ם״במרה יפל םנמא .תוקלמ בייח התא זאו – תבורעתהמ תיזכ לוכאל
 סרפ תליכא ידכב תיזכ ןיא םא מ״רה יפלש איבמ – ג ׳ס םוי לובטב א״וזחה .טנלו׳צהמ סרפ לוכאל ךרדה הז יכ – סרפ
 תומכמ רתוי הסג הליכאב סרפ תליכא ידכ ךות רוסיא רועיש לוכאל לוכי התאש ךכ – רהמ לכוא התאו ,תבורעתה ךות
 אתיירואד תמרב רקיעכ םעט .בורב לטב הז אתיירואדמ ?הזכ הרקמב בייח התאש םירמוא םאה – תבורעתה לש סרפ
  .בורב לטב ,וז סחי ךל שיש עגרבו ,לטב היהי אלש ידכ סחיה ךירצ התאש רמוא
 
 ש״צח לע תרבע םאה ,הז רועישכמ תוחפ וז תבורעתמ לכוא התא לבא ,פ״אדכב תיזכ לש תומכ שי םא – םינורחאב ןויד
 .ןיעב רוסיא לכוא התא רשאכ קר ךייש אוה ש״צח יכ ,ןאכ ש״צח רוסיא ןיאש בתוכ ןהכ תחנמה הז ?ת״המ רוסא
 .רועיש יצח לע רבוע ןכ הז – ח״בלרהמ
 
 ונימב ןימ לצא רקיעכ םעט
 ׳מג שי .ונימ וניאשב ןימל ונימב ןימ ןיב קוליחה המו ,ונימב ןימב ׳ס לוטיב רועיש םיכירצ המל ,ונימב ןימב ןודנ
 םיבישחמ םאה .הצמ תווצמלו ,הלח תשרפהל מ״נ םא ,זרואו הטח תבורעת – הלח תכסמב הנשמ – חס ףד םיחבזב
 .הצמ תווצמ םויקלו הלח תשרפהל מ״נ ?זרואכ ,הטחכ וז תבורעת
 םעט ןאכמ – תרמוא ׳מגה .פ״אדכב ןגד תיזכ תויהל ךירצש קר ,הצמ תווצמ םייקמ התא – ןגד םעט םעוטש המכ לכ
 ם״במרה יפל ךא – הצמ תויהל ךפוה זרואה ,רוסיא תויהל ךפהנ רתיה ןהכ םייח יבר פ״עש םירמוא םינושאר .רקיעכ
  ?הצמ תויהל ךפהי זרואה המל – רוסיא תויהל ךפהנ רתיה ןיאש א״בשרהו
 
 :םינושארב םיכלהמ ׳ב

 הלח ׳לה ש״אר )א
a. זרואהש ונייהד .והומכ תויהל זרואה תררוג הטחה ,זרואו הטח תבורעת ןיינעלש דמלמ ימלשורי 

 ןיד הזש ׳מוא םיחבזב ׳מגה ךא .הטיחכ בשחנ זרואהש ךכ תיזיפ תושי אוה הרירג .הטח תונוכת לבקמ
 הלעמ ןיידע הז ךא ,הרירג ללגב הצמ תווצמ םייקמ התא .הריתס ןאכ ןיאש ריבסמ ש״ארה .כ״עטב
 .הליטב הנניא הטיחה המל ריבסמ כ״עט ?בורב לטב הטיחה םא זרואה תררוג היטחה ךיא ,הלאשה
 .םהינש םיכירצש ונייהד .הרירג תויהל ןכתיי לוטיבה תעינמ שיש ירחאו ,לוטיבה תעינמ לעופ כ״עט
 הז יכ – הטיחה ומכ תויהל זרואל תמרוג הרירגה לוטיב ןיאש עגרבו ,לוטיב ןאכ עונמל יגס כ״עט
 .תיזיפ תואיצמ

  ת״ר םשב אבומ )ב
a. םינורחאש הזב ליעומ םנמא הרירג .הרשכ הצמכ זרוא הטיח תבורעת תוושל לוכי ומצע כ״עט 

 ינימ תשמח קר .ץומיח ידיל אב וניאש ללגב םגו .ןגד הז ןיא יכ זרוא םא הצמ אצוי אל התאש םירמוא
 .היעב םג הז יטקרפ ןפואב ץומיח ידיל אב אל ךא ,הכלה פ״ע הטח והשמ םא ץומיח ידיל םיאב ןגד
 המ קר .הזל הז םירושק ץמח רוסיאו הצמ תווצמ .הצמ תליכא בויח ידי אב אצוי ץומיח ידיל אבש לכ
 ,הרירג םיכירצ ןיידע ךא .יתכלה דמעמ זרואל קינעמ כ״עט .הצמ תווצמל ךייש ץמח רוסיאל ךיישש
 .תואיצמ הל ןתונ הרירג יכ
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 ?רקיעכ םעט ןיינעל םיקסופ ךיא
 ךיא ל״צ כ״א .ארמוחל םילכוה ,מ״אשבמ םישיש קפס שי םא – קפס ןיינעל מ״נ .אתיירואד כ״עטש רימחמ ע״וש
 ?מ״אשבמ לומ מ״במ םירידגמ
 
 .ללכב לטב מ״במ םאה ןנברו הדוהי יבר ולקחנ בכ תוחנמב
 בורב לטב מ״במ יכ ,מ״אשבממ רתוי לק מ״במ ירמא ןנבר .לוטיב רועיש ןיא ,והשמב רוסא ונימב ןימ ,הדוהי יבר יפל
 ,מ״אשבמ ןיינעל מ״מ ,מ״אשבמ םגו ,מ״במב םג םישישב ךרוצ שיש פ״עא .ןנברדמ ךרצנ קר אוה םישישו ׳רואדמ
 .אלוקל ןנברד קפס יכ ,לקהל רשפא ,מ״במ ׳ס קפס ןכל .ןנברד קר אוה םישיש מ״אשבמב ,׳ואד ׳ס םיכירצ
 

 אוה םא לבא – ךפשנשכ א״דב – םישיש קפס םשש מ״במ לש הרקמב ׳פאש א״בשרה ירבד איבמ ג ףיעסב ע״ושה
  .רוסא םהירבד לש םירוסיאמ אוהש פ״עא ורועיש לע דומעל א״או ונינפל
 אל ובש םירקמ שי .ליקמ התא יא ובש םירקמ שי לקהל םיבשוח ונייהו ,מ״במ לש הרקמב ׳פאש א״בשרמ איבמ
 .קפס םירמוא רעשל א״א רשאכ ךַפְשִנב קר – קוידב רעשל םיעדוי

 .קפס בשחנ וניאש – העידי ןורסח תמחמ קפס הז יכ ,קפס וניא רעשל א״א – ט ק״ס ך״ש
 

  ט ק"ס חצ ןמיס העד הרוי ך"ש
 
 אבד אשירב כ"אשמ הז אוה םיטוש תעדד קפס ירקימ אל העידי ןורסחב יולתה קפסד םיקסופה ובתכ םעטהו
  ךפשנש חכמ קפסה
 הארנש המב רעשי 'א לכו קפסב םירוסיאה לכ ויהי אלוקל ןנילזא יא וילע דומעל א"אש רבדבד םושמ 'כ ן"רהו
 ג"הכו ךפשנש ןוגכ אמלעב יארקאב אלא אב וניאש המב לבא ןהיתודמ תוושהל םימכח ואב ךכיפלו ויניעב
 :כ"ע אלוקל ןנילזא
 

 
  חצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 א ףיעס
 בלח םעט וב ןיאש רמוא םא ,ירכנ ונמעטי ,רשבב ברעתנש בֶלֵח ןוגכ ,ונימ וניאשב ןימ רתיהב ברעתנש רוסיא
 .וילע ןיכמוסש עדי אלש ךירצו .חיבשהל ופוס אהי אלש אוהו .רתומ ,םוגפ אוהש אלא םעט וב שיש רמואש וא
 םירעשמ ,אמעטא םקימל אכילד ןויכ ,ונימב ןימ אוה םא ןכו .'סב ןנירעשמ ,ומעוטל םיבכוכ דבוע םש ןיא םאו
  .'סב
  .(םינורחא ראשו ט"ע ןמיס האודפ מ"רהמ תבושתו רוגאב( )'סב לכה ןירעשמו ,ג"וע לע ךומסל וישכע םיגהונ ןיאו

 
 ב ףיעס
 אל םאו .רתומ ,רתיה ובור היהש עדונ םא ,ורעשל וילע דומעל ןילוכי ןיאש ןינעב ,ךפשנו ונימב ןימ ברעתנ םא
 .רוסא ,רתיה ובור היהש עדונ
 וא הוש אוה םא אמעט רתב ןנילזא אל לבא .ונימב ןימ יוה הוש אוה םא ,אמש רתב ןנילזא ונימב ןימ ןינעלו :הגה 
 .)ט"ל 'יס ד"ש תוהגהב אוה ןכו רוגאה םשב י"ב( אל
 .רוסא ,רתיה ובור היהש עדונ 'יפא ,ורעשל וילע דומעל ןילוכי ןיאש ןינעב ךפשנו ונימ וניאשב ברעתנ םא לבא
 ,וניממ רתיה ובור היהש עדונו ,ורעשל וילע דומעל ןילוכי ןיאש ןינעב ךפשנו ונימ וניאשבו ונימב ברעתנ םאו
  .ולטבמו וילע הבר ונימ ,ראשהו ,וניא ולאכ ונימ וניאש תא ןיאור

 
 ג ףיעס
 לע ףא ,ורועיש לע דומעל רשפא יאו ,ונינפל אוהו ,רתיהב ברעתנש רוסיא לבא .ךפשנשכ ,םירומא םירבד המב
 .רוסא ,םהירבד לש םירוסיאמ אוהש יפ

 
 

 ןימ ,אתיירואד םישישב לטב ונימ וניאשב ןימ .ןטק דאמ אוה ונימ וניאשב ןימל ונימב ןימ ןיב קוליחה ,ג ףיעס רואל
 ,ג ףיעס םידמולש עגרב ךא – ונימ וניאשב ןימ וא ונימב ןימב רבודמ םא לודג מ״נ הז כ״א ,אתיירואדמ בורב לטב ונימב
 ונימב ןימש הז –.ונימב ןימ לע ליקנ ךפשנ לש רידנה הרקמב קר .ונימב ןימ לע ׳פא רימחנ – קפס ירקמ בורבש םידמול
 .׳דכו ךפשנ םוקמב ךייש קר אוה יכ ,לודג כ״כ מ״נ וניא ןנברדמ םישיש ךירצמ קר
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  .ךפשנמ ץוח רימחנ םוקמ לכב .ונימ וניאשב ןימל ונימב ןימ ןיב הכלהל מ״נ ןיא טעמכ זא
 
 ?םישיש לע ןנבר ורימחה המל – בורב לטב םצעב ונימב ןימ םא
 :םייללכ םיכלהמ ׳ב

 ש״אר )א
a. ונימ וניאשב ןימ וטא ונימב ןימ הירזג 

i. ןכלו ,׳ואד אוה מ״אשבמב ׳סב ךרוצה ןכלו ,אתיירואד רקיעכ םעט םירמוא םא ןבומ דאמ הז 
 .ונימ וניאשב ןימ וטא מ״במ רוזגל הצרנ המל ןבומ

ii. ןנברד םצעב אוה מ״אשבמ םא הזכ הריזג השענש רמול השק ם״במרכ רובסנ םא ךא.  
iii. ךא .׳ואד כ״עט יכ ,׳ואד ׳ס ךירצ מ״אשבמש הטישה פ״ע קר ליעומ ש״ארה לש וכלהמ כ״א 

 .רוזגנ המל זא – ןנברד םימעפלו ,אתיירואד םימעפל אוהש וא – ןנברד כ״עט םירבוס םא
 ?םישישב מ״מבש ןנברד וטילחה המל
 

  ד.וט תורוסא תולכאמ ׳לה ם״במר )ב
a. תובישח רדעה רוציל אוה לוטיב תרטמ: 

i. ןיינע .לטבהל ידמ םיבושחש םירבד שי ןיינמבש רבד ,ל״רהח ,הירב ומכ םיגשומ ןנשי ןכלו 
 .וטועימ םצועב רוסיאה דבאנ אוה לוטיב
 

  ד הכלה וט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
 ,הרותה ןמ רתומ לכה ירה תוילכה בלחב םינשכ הילאה בלח היה םא ,לכה חומנו הילאה בלחל תוילכ בלח לפנ
 רוסא לכה םירפוס ירבדמ לבא ,הרותה ןמ רתומ לכה הטוחש לש תוכיתח יתשב הברעתנש הלבנ תכיתח וליפא
 .ראבתיש ומכ תדמוע וניעש בושח רבד היהי אלו וטועימ םצועמ רוסאה רבד דבאיש דע
 
 ונימב ןימב אלא ,מ״אשבמ וטא הריזג הז ןיא .לטב וניאש ודיגי ןנבר המל ןבומ ,רוסיאה לש הבושח תומכ םנמא שי םא
 רדג גייס שיש םירמוא .רוסאה רבדל תובישח תוחפ ׳פא וכירצה ןנבר םנמא ,בורב לטב היהי אתיירואדמש תמא .ומצע
  .ליגרה ונימב ןימה לעמ רחא
 
 
 ?םש וא םעט :ןימ רדג
 .ך״שה ירבד ןיבנ זאו – וס ז״עב ןייע – ונימ ונאישב ןימ לומ ונימב ןימ תרדגה
 אוהו ,בורב לטב ונימב ןימש החנהב וז היעבל םיאב ונא .מ״אשבממ רתוי רומח אוה מ״במ םהבש םירקמב הנד ׳מגה 
 ונימב ןימש הדוהי יבר תוטישב וא אוה יכ ,רומח רתוי מ״במ .ךופה טבממ אב ז״עב ׳מגה .רומח רתוי מ״אשבמ .לק רתוי
  .והשמב רוסאש ךסנ ןיי וא ׳סב םילטב םניאש הלרע וא המורת ומכ םינוש םירוסיאב םינדש וא והשמב
 .ונימב ןימב והשמב רוסא קר הזש תרמוא הנשמה .והשמב רוסא ךסנ ןיי .מ״אשבממ רומח רתויש מ״במב םינד ,וז ׳מגב
 .׳סב לטב ,ונימ וניאשב ןימב .והשמב רוסא ונימב ןימש המ לכ ,הדוהי יבר יפל .םישישב לטב ונימ וניאשב ןימב
 .ונימ וניאשב ןימ לומ ונימב ןימ םירידגמ ךיא ,׳חמ האיבמ ׳מגה םש
 

  א דומע וס ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
  - יבנעב אתדח ארמח ;םעט ןתונב לכה ירבד - יבנעב אקיתע ארמח
  ,והשמב :רמא ייבא
  .םעט ןתונב :רמא אברו
 ;והשמב ונימב ןימו ,ונימב ןימ היל הוהד ,אוה אמעט דח ידיאו ידיא ,ןנילזא אמעט רתב ,והשמב רמא ייבא
 ןימו ,ונימ וניאשב ןימ ל"הו ,דוחל אמש יאהו דוחל אמש יאהו ,ןנילזא אמש רתב ,םעט ןתונב רמא אברו
  .ט"נב ונימ וניאשב
 הז ,אפיס ינתקדמ אה .והשמב ,אל !ט"נב ואל יאמ ,יבנעב אתדח ארמח ד"סק ;'וכ םיבנע ג"ע לפנש ךסנ ןיי :ןנת
 !ןניקסע םעט ןתונבד ללכמ ,רתומ - םעט ןתונב ותאנהב ןיאש לכ ,רוסא - םעט ןתונב ותאנהבש לכ :ללכה
 .יבנעב אקיתע ארמחב - ןיתינתמ ?ייבאו
* 
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 - ירעשד ארימחו יטיחד ארימחו ,ארכישד אלחו ארמחד אלח
 

 ןימ היל הוהו ,דוחל אמעט יאהו דוחל אמעט יאהו ,ןנילזא אמעט רתב ,םעט ןתונב :רמא ייבא •
 ;םעט ןתונב ונימ וניאשב ןימו ,ונימ וניאשב

 ירקימ ארימח יאהו ,ירקימ אלח יאהו ירקימ אלח יאהו ,ןנילזא אמש רתב ,והשמב :רמא אברו •
  .והשמב ונימב ןימ לכו ,ונימב ןימ ל"הו ,ירקימ ארימח יאהו

 - 'ג ןימ וא דחא ןימ ןהו תומש 'גו 'ב ןילבת :אינתד ?ןנילזא אמעט רתבד הל אנימא אנמ :ייבא רמא •
 יא ;הרידקה תא ןהב קתמל ןיוארו ליאוה ,ןניקסע הקיתמ ינימב אכה :היקזח רמאו ,ןיפרטצמו ןירוסא
 אמש יאה ,ןנילזא אמש רתב תרמא יא אלא ,אוה אמעט דח ילוכ ,ןנילזא אמעט רתב אמלשב תרמא
  .דוחל אמש יאהו דוחל

 ןירוסיא לכל ןינמ :ריאמ יבר םושמ רמוא הדוהי יבר ,אינתד ;איה מ"ר ?ינמ אה :ךל רמא אברו •
 .לכאת לבב אוה ירה ךל יתבעיתש לכ ,הבעות לכ לכאת אל :רמאנש ?הז םע הז ןיפרטצמש הרותבש
 .םעט ןתונב :רמא אברו ,והשמב :רמא ייבא - אלח וגל ארמח ;םעט ןתונב לכה ירבד - ארמח וגל אלח
 ,והשמב רמא ייבא

 
 
 םעטב ןיד אוה ונימב ןימ :ייבא
 םשב ןיד אוה ונימב ןימ :אבר
 
 קוספנ םא וליפא .תוליגר תובורעתב ןד וניא ךא ,םידחוימ םירקמב אקווד ןד ׳מגה םש םנמא .אברכ םיקסופ כ״רדב
 .תבורעת ׳להב םשב ןיד אוה ונימב ןימש דיגנ םאה ,םש אברכ
 ךרוצהו ונימ וניאב ןימ אוה םא תעדל םיכירצ םשש – ךפשנ קפסב אקודו ,םישיש שי םא קפס לש הרקמב אוה מ״נה לכ
 .ןנברד קר אוה ׳סב ךרוצהו ,ונימב ןימ וא ,אתיירואד אוה םישישב
 

 א״מרה תטיש
 ירבדמ הזש ריעמ י״בה ״.אמעט רתב ןנילזא אל – אמש רתב ןנילזא ונימב ןימ ןיינעלו״ קסופ ב ףיעסב ןאכ א״מר
  .וס ז״עב אבר ירבדכ הזו .אמעט אלו ,אמש רתב ןנילזאש ,םג ךכ קסופש יכדרמה
 

 א״מרה דגנ םינורחא בורו ך״ש
 אלימ ,ךסנ ןיי לוטיב ומכ ןנברד רוסיאב םינד רשאכ .אבר ירבדכ קוספל השקש ריעמ ו ק״סב ך״שה ירהש ,ע״צ םנמא
 תוכלהב יתועמשמש המ .הכלה פ״ע ונימ וניא וא ונימכ בשחנ המב םידרטומ הזכ אל ונא ןאכ ךא .אמש רתב קוספנ
 ונימב ןימ ,בורב ונימב ןימו ,אתיירואד תמרב םישישב ונימ וניאשב ןימש דיגנ םא זא .רקיעכ םעט – םעט הז תבורעת
  .םעטב אוה ןידה לכ .רוסיא םעט ךל שי ,ונימ וניאשב ןימ ךל שי רשאכ – רקיעכ םעטש ללגב םישישב
 .רקיעכ םעט לש היעב ןאכ שי ,רוסיאה םועטא םאו !אל וא ריזח ךכב םועטנ םאה אוה ןאכ הלאשה
 דחא וא ,האמב דחא לש לוטיב רועיש שי רשאכ הלרע וא המורת לצא ומכ םעטב ןיד הז ןיא רשאכש ריעמ ך״שה
 .םשב ןיד הזש רמול ינויגה יתלב זא .םעטב םינד ןאכ – ןאכ ןוידה הז ןיא ךא .םעטב ןיד הזש רמול חנית םש ,םייתאמב
 .םש רתב ךלנש רמול ינויגה םש ,והשמב רוסא ונימב ןימש ,הדוהי יבר תטישב קר
 .םעטמ םלעתהל ינויגה אלש – ך״שה ירבדל םימיכסמ םינורחאה לכש איבמ ג״מפ
 ישרפמ ךא .דחא האמב לטב המורתש ללגב הזו .םעטל ןיינע וניא הלרעו המורת ןיינעל ןוידה לכש חינמ ך״שה ,םנמא
 שיש עגרב .םעטה לטבל יטמוטוא םרוג אוה םישישש אוה ם״במרה תטישש םיחינמ ל.וט תורוסא תולכאמב ם״במרה
 ריסמ םישישש חינהל שי םנמא ,םישיש לש רועישב ׳פא םעט םועטל לכוי שיגר ךח ןכא .רוסיאה םעט םלענ ,םישיש
 .האמ דע םעט – םעט תניתנב ארמוח הז ,הלרעו המורתב ךא – םיליגר םירוסיאב םעט קיפסמ
 םשל רושק הזש רמאנ םשו .םעטל רושק יתלבה םייתאמ וא האמ לוטיב רועיש שיש רמוא אוה – ךכ ןיבמ אל ך״שה
  .םשב יולת ןימב רדגש רמול ןיא םעטב יולת הכלהה רשאכ ךא .םעטל אלו
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 םינורחאה י״ע א״מרה ירבדל םיבושיי ׳ד
  ז״ט
 יתש ןנשיש הרוק אל םעפ ףא הזש רמוא – א״מר לע ושקהד איבמ – א״מרה ירבד לע ןגמש ןורחאה ףדב ז״טב ןייע
 םהל שי םש ותוא םא םירבד ינשש ,חרכהב אלא .ינשל דחא ךופה ירמגל םעט םהל שיו ,םש ותואב םיארקנש םירבד
 ,םמעטב שממ דח םניאש פ״עא ,ינשל דחא םימוד הכ םה םימעטהש ןוויכמ א״מרה יפלש ז״טה רמוא .המוד פ״כע םעט
 אוה קוליחה רשאכ בור לע ךומסי הרותה .אתיירואדמ פ״כע לוטיב ןיד שיש דומלל לוכי התא םש ותוא םהל שיש הזמ
 .םעטה לע עיפשי אלש ןטק הזכ
 ךכו ,שולק דאמ אוה םעטב קוליחה םש ותוא םירבד ׳בל שי רשאכ – ך״שה ירבדמ ןבומ רתוי הברה אוה א״מרה ז״פל 

 טקנ י״בה ןכל – םמעטב קד קוליח שיש תורמל ונימב ןימ םיבשחנ םה ףוע ףנכו ףוע הזח ,לשמל .םילטב ויהי םהינש
 רשאכש אוה ןוידה דוסיש תוארהל – םימוד םימעט םהל שי יכ ,םיקלוחמ תומש לש תואמגודכ המהב רשבו ףוע רשב
 .א״מרה לע ןגמ ז״טה ךכ .תומש יתש וא דחא םש לש ןוידה ונל שי ,רחא םש ךא ,המוד םעט שי
 
 ד ק״סב יתלפ
 המוד םעט םהל ןיא םא דיגי ןיידע ך״שה – יתימאה ןחובה ןבא אוה םעטש אוה א״מרה לע ז״טה תנגה דוסי לכש עיצמ
 אוה םעטה יכ – אתיירואד תמרב בור םיכירצ קרש דיגי א״מרה – אתיירואד תמרב םישיש ךירצנו ונימ ונאישב ןימ הז
 .םש ותוא םהל שיש ללגב הזו – הנוש תצק קר
 ןה ,םמעטב ןה ,םינוש ירמגל םה ןייו םחל .ןייב יורשה םחל ונייה םיבנע תרשמ .םיבנע תרשמ אוה רקיעכ םעטל רוקמ
 םמעטב קר םיקולח םירבד רשאכ זא .הנוש םעטו ,הנוש םש לש הרקמ לע דוסימ רקיעכ םעטד ןידה לכ כ״א .םמשב
  .רקיעכ םעט לש שודיח ןיא זא ,םמשב אלו
 יסיסבה ןידל המודש םוקמב רקיעכ םעט םשייל רשפא קר ,ושודיח אלא וב ךל ןיאו ,לודג שודיח אוה רקיעכ םעט
 .ןכ רמול םג ינויגה דאמו ארבס םג הז ךא .ארקמ לכ והזו .הרותב
 יכ ,בורב לוטיב רבכ שי םעט תרבעה שיש םדוק םיברעתמ םהש עגרב – ונימב ןמ םתוא בושחנ ,דחא םש םהל שי םא
 .םעט תניתנ םדוק שחרתמ בורב לוטיבה .םעט תניתנ םדוק אב רתיהב רוסיא תעילב
 
 ךא .ינשה לע עיפשמ דחא םא ךייש קר םעט יכ .םעטב אלו ,םשב לכתסהל ךירצ התא תבורעת לכ םדוקש חינמ יתלפה
 ,ןנברד כ״עטד ל״ס ם״במרו י״שרש ןוויכ ךא .היתווכ םיקסופ םינורחא בור יכ ,ך״שה ירבדל רימחהל שיש קיסמ יתלפה
 םהל שיש תורמל מ״במ הזל ארקנ ,םימוד רתיהה םשו רוסיאה םש םאש א״מרה לע ךומסנ ,לקהל ףינס דוע שי רשאכ
  .בורב רישכהל שי ,םישיש היה םא עודי ןיאו ךפשנש םוקמו ,הנוש םעט
 ןימו ונימב ןימ ןיב קוליחה לכש ללגב הזו ,לקהל ףינסכ וילע םיכמוסש ןוויכ ,ירמגל אל ךא ,הכלהל א״מרה ללוש אוה
 .ךכ אל םירבוס םינושארה לש בושח קלחו ,אתיירואד רקיעכ םטעש חינמ ונימ וניאב
 
 א״מרה לע ד״ירגה תנגה
  .מ״אשבמב םישישב לוטיב ןיבהל םיכרד ׳ב ןנשי – ג/ב/א.הע ברה ירועישב ןייע

 ףסונ רוסיא שי ךא ,רוסיאה עקפ כ״עט ןידמ רוסאי םועטל לוכי התאש ןמז לכ ךא ,בורב לטב ומצע רוסיאה )א
 יל ןיאש עגרב .םעט לש תואיצמ ריסמ םישיש .השדח היעב רצוי םעטו ,בורב שחרתמ לוטיב .םעט ארקנה
 .םדוק יל היהש לוטיבה לע ךומסל לוכי ינא ,םעט לש תואיצמ

 וא
 ׳מגה ןיעכ והז .טלחומ בור םיכירצ םעט שי רשאכ .םישיש םיכירצמ ,קיפסמ וניא בור ,מ״אשבמ ׳עלש ןכתיי )ב

 ןאכ ילוא זא .טלחומ בור םיכירצ ,קיפסמ וניא ליגר בור .בוחל םינש יפ לע ןיטמ תושפנ ינידב בל ׳דהנסב
 ךל שי כ״אא שחרתמ אל ףא ינכטה רוסיאה לוטיב אלא ,םעטה תרסהב יטקרפ ןיד הז ןיא .טלחומ בור םיכירצ
 .טלחומ בור
 

 ריסהל ךירצ התא זא ,היעב ךל שי תואיצמב םעט םש שיש המכ לכש ׳אה ןפואב ןיבמ ך״שה – א״מרו ך״ש ׳חמה והזו
 התא יכ ,ונימ רידגהל םעטב לכתסהל ךירצ התא ,ונימ הז המ רידגהל םשב לכתסהל לוכי אל התא זא .תואיצמב םעטה
 .םעטה ריסהל ךירצ
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 ןימל ךייש םעט וליפא ריסמש טלחומ בורב וז ךרוצו – טלחומ בורב לוטיב ןידמ ׳ס םיכירצש ׳בה דצכ ןיבמ א״מרה ךא
 אלא ,רסוא וניא םעטה יכ – יטנוולר וניא רוסיאה םועטל לוכי התאש הז .םשב ןיד יוה ומצע אוהש – ונימ וניאשב
 בשחנ הז ,דחא םש שיש ןוויכ ךא .םעט ריסהל לוכיש טלחומ בור ךירצ התא ,ונימ ונישב ןימ תבורעת ךל שישכ
  .טלחומ בור אלו ליגר בור םיכירצ קר ןכלו ,ונימב ןימ תבורעת
 .םעט ריסיש בורה גוס ?ךירצ התא בור המכ
 
 :א״בשרה ירבד טטצמ ב.חצב ע״ושה .תובורעת תוכלהב תונבומ יתלב תוטיש המכ דוע ריבסהל הסנמ ד״יגרה ז״פל
 

 ב ףיעס
 .רתומ ,רתיה ובור היהש עדונ םא ,ורעשל וילע דומעל ןילוכי ןיאש ןינעב ,ךפשנו ונימב ןימ ברעתנ םא
  .רוסא ,רתיה ובור היהש עדונ אל םאו
 אוה םא אמעט רתב ןנילזא אל לבא .ונימב ןימ יוה הוש אוה םא ,אמש רתב ןנילזא ונימב ןימ ןינעלו :הגה
  .)ט"ל 'יס ד"ש תוהגהב אוה ןכו רוגאה םשב י"ב( אל וא הוש
 ובור היהש עדונ 'יפא ,ורעשל וילע דומעל ןילוכי ןיאש ןינעב ךפשנו ונימ וניאשב ברעתנ םא לבא
  .רוסא ,רתיה
 רתיה ובור היהש עדונו ,ורעשל וילע דומעל ןילוכי ןיאש ןינעב ךפשנו ונימ וניאשבו ונימב ברעתנ םאו
 .ולטבמו וילע הבר ונימ ,ראשהו ,וניא ולאכ ונימ וניאש תא ןיאור ,וניממ
 

 םא המ – והשמב רוסא ונימב ןימ רבוסס ,הדוהי יבר תטישב הנד ׳מגה םשש :ק ןילוח ׳מגמ ךפשנ תלוק דמול א״בשרה 
 .ולטבמו וילע הבר ונימ וניאשו ,וניאש ימכ ונימ תא קלס – ונימ וניאו ונימ תבורעת ךל שי
 רתויה תא םיקלסמ לקהל שיש ,רמואו ,לק רתוי ונימב ןימש ירבסד ןנברל וליפא הדוהי יבר תטיש ךישממ א״בשרה
 וניאשה תא סינכהל לוכי התא זאו ,לטב הז וישכע ,ונימב ןימה ,לק יכה ןפואב אוה וליאכ תבורעתה לע םילכתסמ ,רומח
  .רדסב לכהו ,ונימ
 םירמואו ,ונימב ןימה אוהש – רומחה רתויה רבד קלסל רשפא םשש הדוהי יבר תטישב ׳מגה ירבד ךישממ א״בשרה
  .ןנבר תטישל קלס לש ןויגיה ותוא םשיימ א״בשרה .לטב ונימ וניאשב ןימהש
 אוה ןוידה לכ םשש ןוויכו .והשמב רסוא ונימב ןימ הדוהי יבר יפל .םעט תניתנ ןיא ,ארמגד הרקמבש ,אוה הזב היעבה
 לע אוה ,מ״אשבמב םישיש ךירצ התאש הז ,ד״דנב ךא ,קלס ומכ תיתכלה ןויגיה םשייל רשפא ,תיתכלה תואיצמ ביבס
 רוסיאה םעוט ינא םא .רתיהל םעט קינעמ תמאב רוסיאה םא ונימ תא קלס רמול רשפא ךיא זא .םעט תניתנ ךמס
  ?!קלס רמול ןכתיי ךיא ,ילש תוקריב
 רוסיא לוטיב רבכ שי םאש רמול לוכי התאש ,אוה ונימ תא קלס ןיינע .א״בשרה תטיש ןבומ ,ל״נה לכ פ״ע ד״ירג
 לוטיבו – מ״אשבמב רוסיאה לוטיב היה רבכ ׳מגד הרקמב .הז תבורעתב וליפא ליעוי אוהה לוטיבה זא ,תרחא תבורעתמ
 ללגב לטב רבכ רוסיאה םא ךא .םדוק לוטיב ןיא רשאכ והשמב מ״במ רמוא קר הדוהי יבר .ונימ ןיינעל וליפא ךייש הזה
  .מ״במל ליעומ הזש הדוי הדוהי יבר ףא מ״אשבמ לש תרחא תבורעת
  .ונימ וניאשל םג ךייש הז לוטיב ,ונימ בורב לטבתנ רוסיאה םאש רמול הז דוסי ךישממ זא א״בשרה
 .םיכירצ לוטיב המכב ןיד קר א״מרה ירבד יפכ אוה םישישיב ךרוצה יכ ,עגונ הז ןיא רוסיא םעט שיגרמ ינאש תורמלו
 תבורעת ךל שי רשאכש טלחומ בור לע אלא ,תואיצמ לע יולת וניא םישישב ךרוצה .םדוק לוטיב ונל שי רבכ ןאכ ךא
 ברעתנ ךכ רחא קרו ,בורב לטבתנ ,ונימב ןימ תבורעת היה רבכ ןאכ לבא .טלחומ בור ךירצ התא ,ונימ וניאשב ןימ לש
 .ונימ וניאשב
  .אי״בשרה תרבס םג ,א״מרה ירבד םג ריבסמ ל״נה סודמולה זא
 
 ח.חצב א״״מרה ירבד ריבסמ דוע
 

  חצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ראבתנ רשאכ ,ךסנ ןייו חספב ץמח דבלמ ,םיששב םילטבתמ םלוכ הזה ןמזב ןיגהונה םירוסיאה לכ :הגה
 דצמ רוסא אוהו ,הרידק התואב םעט ןתונ םא לבא ,הרידקב םעט ןתונ וניא רוסיאהש דבלבו )רוט( םהיתוכלהב
 םירוסא םא ,אמעטל ידיבעד םירבדמ ןילבתו חלמ ןכלו ומעט ןישיגרמש ןמז לכ ליטב אל ףלאב וליפא ,ומצע
 .)ה"ק ןמיס ףוס ל"עו ה"כ ללכ ךוראב( םיששב םיליטב ןניא ןמצע תמחמ
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  טכ ק"ס חצ ןמיס העד הרוי ך"ש
 וניא םאד ללכה ףוסב םש דוע בתכו ןנברדמ ונייהד ה"כ ללכ ה"ואב בתכו - 'וכ ליטב אל ףלאב 'יפא )ג"מפ( טכ
 :כ"ע ת"לסמ םיבכוכ דבועל וליכאהל התע םג ז"אב ג"הכב ריתמ אל וא ומעט םישיגרמ םא עודי
 
  טכ ק"ס חצ ןמיס תעד יתפש העד הרוי םידגמ ירפ
 ]ב הל ה"גפ[ ן"רהלו הזב תועד איבה ןהכ תחנמבו .קלוחד עמשמ ה"כ תוא ח"רפהו .ך"שע .ףלאב וליפא )טכ)
 ת"לסמ םיבכוכ דבוע ריתהל ש"מו .וז אתגולפב יולת ומעט שגרנ יא 'סמ רתויב םירבד ראשב ה"הו .ת"ד הוה
 כ"ג י"שר תרבסל ןיששוחד הארנו .הזה ןמזב םיבכוכ דבועא ןניכמס אל יאמא ןנברד ןירוסיא לכ כ"א ןייעל שי
 :אליפק תמיעטב ןיגהונ ןיא ןנברד רוסיאב הרידקב ףאו ןיריתמ אל 'סמ תוחפו
 
 דיגי ן״רה וליאו ,ומעוטל לוכי ינאש תורמל םישישב לטב הזש דיגי ה״ואה המל ?ן״רהו ה״וא ןיב ׳חמה תדוקנ והמ
 !הרות ןידמ לטב וניאש
  .תואיצמב םעטה ריסהל ךירצ לוטיב – ך״שב רואיבה יפכ רבוס ן״רה
  .׳סמ רתוי םיכירצ אל םעפ ףא כ״או טלחומ בור םא לוטיב ןיד אוה ׳סש רובס ה״ואה וליאו
 .םעטה ריסמש טלחומ בור הזכ תויהל ךירצ ז״כעו ,טלחומ בורב ןיד אוה ׳סש רמול ןכתיי
 .אדירג טלחומ בורב ןיד הזש רבוס אוהש רמול שי ה״ואה תטיש בשייל ךא
 
 םישישב ה״ד .חצ ףדב י״שר ירבד ריבסמ םג הזש ןכתיי
 
  א דומע חצ ףד ןילוח תכסמ י"שר
 
 ביהיו הינקדבד אכיה לבא ונימו ןימ ןוגכ אמעטא םקימל אכיל ימנ יא אמעט ביהי אלו הינקדבד אכיה - 'סב
 ןיב םעט ןתונב ןהב שי ןנירמא ימנ )טצ ףד( /ןילוח/ ןמקלו ןיתכוד המכב רמאדכ ליטב אל אמעט םלועל אמעט
 ןיא ינתקד ןמקלדכ הילוטבל םישש ןניעב אמעט ביהי אל יכו רוסא 'וכ ןיאש ןיבו דחאו האמב תולעהל שיש
 אל יכ אמלא םיששב ואל יאמב אלא א"קב תולעהל ןהב ןיא ןנירמאד רתומ 'וכ תולעהל שיש ןיב ט"נב ןהב
 .רמל האמו רמל םישש ןניעב ימנ אמעט ביהי
 
 .טלחומ בור םיכירצ םג אלא ,קיפסמ וניא םעט תרסהש רבוס י״שרש ןכתיי ?םעט קר אלו םישיש םג םיכירצ המל
 בור םיכירצ םגו ,תואיצמב םעטה לוטיב םיכירצ םג י״שרלש ןכתיי .טלחומה בור םיכירצ קר א״מרלש ונרמא ונא
  .טלחומ
 
 ירה .ת״המ ׳ס ךירצ ונימ וניאשב ןימ שביב שביש י״ארהמה יפלש איבמ םש – י.טק ך״שב הטיש ריבסמ םג ל״נה ךלהמ
 םא ךא .ירמגל ךרפומ עמשנ הז םעט ןידמ ?שביב שבי לטבל םישיש ךירצש ת״כיהמ זא !םעט תניתנ ןיא שביב שביב
 .ליזא היתטישלד ןוויכ ךכ לע קלוח ך״שהו .שביב שבי ׳פא – ונימ וניאשב ןימ לכל טלחומ בורב ןיד אוה לוטיבש רמאנ
 .םעט ןיא יכ – שביב שבי תבורעתל ינויגה אלש – יטקרפ ןפואב םעט תרסה אוה םישיש תרטמ
 
 לוטיבהש ידכ תבורעתה תעידי םיכירצ םאה הלאשה לע קולחי םג א״מרהו ך״שהש עיצמ ׳ג תוא םש ברה ירועישב
 .לוחי
 ןונגנמ הזש דיגי א״מרה וליאו ,דירומ וניאו הלעמ וניא תבורעתה תעידיש בושחי תואיצמב ןיד הזש רבוסש ך״שה
 .ךכ לע עיפשמ תבורעתה תעידי קרש ןכתיי זא ,יתכלה
 
 א״מרה ירבדל מ״גאה בושיי
 ג.גמ.א ד״וי מ״גא ןייע
  .כ״עט ןידב אוה אברו ייבא ׳חמש רמוא מ״גא
 םש ותוא םהל שיש הז ,ודידל .היהש ומכ רוסא ראשנ הזו ,ברעתנ אל םעפ ףא וליאכ בשחנ יכ לטב וניא םעט ,ייבא יפל
  .דמוע ומוקמב כ״עט יכ ,יטנוולר אל
 זא – וילע ומש ןיידע ומעוטל לוכי התאש ןוויכ ךא  .בורב לוטיבל ךייש ןכלו ,ברעתנכ בשחנ םעטהש רבוס אבר וליאו
  .לוטיבה תלועפב עגופה רוסיא םעט שיש קר לוטיב שי ,תמאב
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 םא .וילע ומש ןיידע ,םעט שיגרהל לוכי ןיידע התאש ןוויכ קר ,לוטיב היה רבכש אוה אבר יפל רקיעכ םעטד ןונגנמה
 .בורב לוטיבה לא ךלוה התא אליממו – היעב ןיא זא ,וב ברעתנש המ ומכ םש ותוא ול שי
 

 רוסיא תטילפ רועיש
 – אתיירואדמ ׳ס יעב מ״אשבמ ,׳ס םיכירצ םהינשש ךיא ,מ״אשבמל מ״במ ןיב לדבההו ׳סב לוטיב לע ונרבד ןאכ דע
 .אתיירואד רקיעכ םעט
 
 ןניעדי אלו ,לחכב ןד זצ ףד ןילוחב ׳מגה .תבורעתה ךותל לפנ המכ רורב אל יכ םישיש ךל שי םא רורב אל םימעפל
 הידידב :׳מגה השקמ .ולוכ דגנכ רעשל םיכירצש תרמוא ׳מגה .םישישה רעשל ךיא םיעדוי אל ,בלח המכו רשב המכ
 .ןניעדי אנמ הינימ קפנד יאמב יאד ,ןנירעשמ הידידבד אטישפ :תצרתמ ׳מגהו ?ןנירעשמ הינימ קפנד יאמב וא ,ןנירעשמ
 .רוסיא אוה לחכה לכש חינהל םיכירצ זא .הז המכ עדנ אל ,לחכהמ אצויה בלחה פ״ע רעשת קר םא
 .םילכ ןיינעל םירבדה םה ךכ ,לחכ ןיינעל ךכ הרמא ׳מגהש ומכש בתוכ רוטה
 םילכה ךותב תועילבה תלוכת לע דומענ אל םעפ ףא ,הרדק ךותל ובתחנ ולא םילכו ,רוסיאמ םיעולבה םילכ ךל שי םא
  .ילכה לכ דגנכ רעשל םיכירצ ןכל –
 
  :בתוכ רוטה
 

  חצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי רוט
 'ס ךירצ וקרזו םלש אוהו וריכמ 'יפא אלא ולטבל 'ס ךירצש וכותב חומינו רתיהב ברעתנש רוסיא איעבימ אלו
 לש ףכ בחות וא אמוי תב איהש רוסיא תרידקב לשבמה ךכיפל זונממ אצי המכ ןיעדוי ונא ןיאש רוסיא לכ דגנכ
 ןיעדוי ונא ןיאש ףכהמ בחתש המ לכ דגנכו הרדקה לכ דגנ 'ס ךירצ בלחב רשבב אנווג יאה יכו רתיהב רוסיא
  תכתמ וא ץע וא סרח לש ןה אנש אל ועלב המכ
 והימו ולוכ םח ותצקמ םחד םושמ ולוכ וסינכה אל 'יפא ולוכ דגנכ 'ס ךירצהל תכתמ לש ףכב רימחה ץרפ ר"הו
 לקהל אלו יכה ןנירמא רימחהלד רוסיאה לטבל ףרטצת הרדקה ףוגש ןנירמא אל רתיה תרדקב רוסיא לשב םא
 ומויב כ"חאו בלח תיזכ הב רעינש השדח ףכ ןוגכ רוסיאה אוה המכ עודי םאו הכותבש המב אלא ןנירעשמ ןיאו
 המכ ןיעדוי ןיא םימעפ המכ הב רעינש הנשי ףכ לבא עלבש תיזכה לטבל 'ס אלא צ"א רשב לש הרדק הב רעינ
 :הלוכב ןירעשמו עלב
 
  ףסוי תיבב םג אבומ ד״בארה ירבד איבמ :זצ ןילוחב א״בשרה
 
  חצ ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
 רוסיאב אלא ורמא אלש )ז 'יס םיעד םימת( ל"ז ד"בארה םשב בתכש יפ לע ףאו )םש( ה"תב א"בשרה כ"כ
 תכתמ לש הרדקב לבא םלועל ויפד ידימ אצוי וניאש סרח לש הרדקב ןכו וב אצויכו לחככ ורשכהל רזוח וניאש
 וב ןירעשמו ונממ אצי המכ הפי דמוא ןידמוא אלא ולוכב ןירעשמ ןיא וב אצויכו ץע לש ףכו
 
 םא ךא ,ףיירט ףכה לכ זא ,ורישכהל א״או ,רשכ אל ףכ ךל שי רשאכש ,אוה ולוכב ןירעשמ ןיינעש רמוא הזש הארנכ
 דגנ רעשל ךירצ התא ןכלו ,ומצע ףכה אלו ,םימרוגה םה תועילבהש רמוא הז ,ורישכהל רשפאש ,תכתמ ףכ הז
  .תועילבה
 – רוסיא לש אצפחל ףכה ךפוה ורישכהל א״אש הז ,ףכב תועילבה תומכ עדוי ןכ התא םא ףאש ד״בארל ל״סש הארנכ
 וא סרח לש אוה םא רוסיאכ ףכה תלוכת לכ םיבשוח ןיידע ,ףכה לש הרומגה תלוכתל םיווש םניא תועילבה םא ׳פא
  .ורישכהל א״אש רחא רמוח
 רעשל לוכי התא זא ,ונעדי ןכ םאד ,הזמ עמשמש ,הינימ קפנ המכ ןניעדי ימ :רמואש תשרופמ ׳מג דגנ הזש אוה היעבה
 .ד״בארה דגנ הלודג הלאש והז .תועילבה דגנ
 ונא ןיא יכ ,ונממ אצוי המכ םיעדוי אל ונחנא :א״בשרו ן״במרה םשב  י״בה רמוא ךשמהב .ד״בארה ירבד ללוש י״בה
 .תועילב לש אוהה תומכ דגנ םירעשמ קר זא ,סנכנ המכ םיעדוי ןכ םא ,לבא .סנכנ המכ םיעדוי
 .ה ףיעסב ע״ושה קסופ ךכו
  ןידה ןכו – שודיח דוע ףיסומ א״בשרה זאו
 
  חצ ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
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 ה"תב א"בשרה ירבדמ הז םג .'וכו בלח תיזכ הב רעינש השדח ףכ ןוגכ רוסיאה אוה המכ עודי םאו ש"מו ה
 בלחכ םישש אלא ךירצ ןיא רשבב הבחת כ"חאו בלח תיזכ השדח ףכב רעינד אכיה ל"זו )ג"ע א א"ש ד"ב ךורא(
 יוה המכ ןניעדי אהד הב עלבנה
  אמוי תב הניאש הנשי ףכב בלח תיזכ רעינ םא ןידה ןכו
 הלוכבו הלבנ תכיתחכ בלחב רשבמ ףכה ךותב עולבש המ לכ רזחד רמול שי אמוי תבו הנשי התיה םא לבא
  ןניעדי אל הנימ קפנד יאמבד ןנירעשמ
 הנשיב ןיב ןנירעשמ ןיאו הלבנ תישענ המצע הכיתח עולבב ןנירמא אלד ארבתסמד בתכ )םש( ל"ז ן"במרה לבא
  .ל"כע דבל העלבד יאמב אלא השדחב ןיב
 ארבסכ וירבד םתס וניברו ל"ז ן"במרה תרבסל הטונ אוהש הארנו ולא תורבסה יתש ןכ םג איבה )םש( ן"רהו
 :חהנושאר
 
 ינאש תולכתה םאה – בלֵח תיזכ םא ףכב שמתשמ ינא ,וישכעו – ןכ ינפלמ ףכה ךותב רתיה לש תורחא תועילב ויה םא
 לש תועילב רעש ףכב ויה םאש בתוכ א״בשרה ?תיזכמ רתוי דגנ רעשמ ינא םאה וא ,רוסיא לש תיזכ אוה ודגנ רעשמ
 .ולוכ דגנכ רעשנ זאו ףכבש תועילבה לכ לע נ״נה דיגנש ןכתיי – רוסיאה םא עגמב אב זאו ,ןכ ינפלמ רתיה
 .א״בשרב הז טרפ לע קלוח ן״במרה
 .תיזכ דגנכ רעשנ בלֵח לש תיזכ קר םה ףכב תועילבה לכו םעפ קר ףכב ושמתשה םאש םימיכסמ ן״במרו א״בשרה םג
 םינושארה םימעפב ךא ,םימעפ הברה הזב ושמתשהש ,הנשי ףכב אוה ינשה לע דחא םיקלוח א״בשרו ן״במרהש אופיא
 א״בשרה וליאו ,תיזכה דגנכ םירעשמ רמוא ן״במרה ,בלֵח תיזכ םא הזב ושמתשה וישכעו ,רתיה רבדל הזב ושמתשה
  .רוסיאל ולוכ דגנכ םירעשמו נ״נח רמוא
 
 ,נ״נח רוציל ידכ הכיתח םיכירצ אקוד ילואש עיצמ א״רגה לבא ,תועילב לצא נ״נח לש גשומ שיש םיחינמ םינושאר בור
  .העילב םש תולח הל ןיא ילכב העילבו
 .לושיבב נ״נח םירמוא קרו ,לושיב ךרד הז ןיא םילכב עולבבש עיצמ ג״מפה ,דוע
 
 ה ףיעסב ע״ושב תועיד ׳ב והז

  חצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ה ףיעס
 הב רעינ ךכ רחאו ,בלח תיזכ העלבו הב רעינש אמוי תב הניאש וא השדח ףכ ןוגכ ,רוסיאה אוה המכ עודי םא
 םא וליפא ,הליבנ תישענ הכיתח ילכ יבג )ןנירמא אלו( .העלבש תיזכה לטבל 'ס אלא ךירצ ןיא ,רשב לש הרדק
 אלו ,רוסיא תישענ עלבש המ לכד( הלוכב ןירעשמ ,אמוי תבו הנשי ףכ לבא )ן"במרה םשב ן"ר( )רוסיא וב ורעינ
 .העלבש תיזכה לטבל 'ס אלא ךירצ ןיא וזב םגש רמואש ימ שיו .)םש( .)עלב המכ ןניעדי
 ףכ ןיב ןיקלחמ ןניאש שיו .הרידקה לע הלפנש בלח תפיט יבג ליעל ראבתנש ומכ ,רקיע הנושאר ארבסהו :הגה 
 רוסיאה דירפהל רשפא יאד סרח ילכבד בכ םירמואו )השנה דיג 'פ יכדרמ( םילכ ראשל סרח ילכ ןיב קר ,שדחל ןשי
 .ב"צ ןמיס ל"עו ארמוחל שוחל בוטו ,םילכ ראשב אל לבא ,הלבנ השענ ילכה ןנירמא הלעגה ידי לע
 

 .םהילע רימחנש םירוסיא ראשל וליפא ךכ עירכמ א״מרהש ריבסמ ך״ש
 םניאש שיו – יכדרמה ירבד ןיבהל עיתפמ ךרד ול שיו ,תכתמ ילכל סרח ילכ ןיב קלחמה יכדרמה ירבד איבמ א״מרה
 ונייהד ,םילכ ראשל סרח ילכ ןיב קר ,ואל וא םוגפ םעט רבכ םה תועילבה םא ןיב ונייהד – שדחל שי ףכ ןיב םיקלחמ
 ןנירמא ,הלגעה י״ע רוסיאה דירפהל א״אד סרח ילכבד םירמואו ,םירמוח ראשו סרח ילכ ןיב אוה ידעלבה הנחבהה
  .ארמוחל שוחל בוטו ,םילכ ראשב אל לבא ,הליבנ השענ ילכה
 דגנכ ןירעשמ כ״פעא ,בלֵח תיזכל קר – תחא םעפ סרח ילכב ושמתשה םא וליפא ,סרח ילכ לצאש דמול הארנכ א״מרה
 וליפא .סרח רישכהל א״א יכ הליבנ השענ ומצע סרחה .ומצע ילכה לע נ״נח םירמוא .הליבנ השענ ילכה יכ ,ילכה לכ
 א״מרה לש ׳א שודיח והז – רוסיאה תועילבמ הליבנ השענ סרחה ,רתיה לש תורחא תועילב לכ ילב שדח ילכ אוה םא
 .סרח ילכ ןיינעל הלודג ארמוח הזו
 
  ?סרח ילכ רישכהל ךרד ןיאש – תמא הז םאה
  :ללכה ןמ םיאצוי ׳ג ןנשי

 ןשבכל וריזחמ התא םא )א
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a. רשכה הז ןיא – שדח ילכ םש תולח רבכ הזש ריעמ םנמא ש״הדב. 
 – רשכהל ןתינ אל הזש רבוס יכדרמהש ןכתיי .םינפה ףרוש – ילכה ףוג ךות שא קיסמ התא – םינפבמ וקיסה )ב

 פ״עא ,רבשייש וילע שוחיש ןנשייח יכ – סרח ילכב הכלה לש ןיינעכ םינפבמ וקיסה םישרמ ונא ןיא יכ
 ךומסל א״א הכלה ןיינעל זא .התיילעמ קסיה השעת אלש ששח שי מ״מ ,יוארכ ותוא םמחת ןכ התאש ןכתייש
 .הז לע

  – א״שרהמ ןוילג )ג
a. ילכ ךותב עלבנש ל״וח תלח ךל שי םאש איבמ ך״שה .הלח תוכלה ןיינעל – ד.גכש ׳סב ך״שה פ״ע 

 אוה ל״וח תלחש ללגב הזו ,ל״וח תלחל סרח ילכ רישכהל םימעפ ׳ג הלגעה לע ךומסל רשפא ,סרח
 םא הזכ תועילב רישכהל ןכתייש הלאכ תועילבב רמול שי זא  - ת״המ רקיע ול ןיאד ןנברד רוסיא
 וליעגהל רשפא ם״וכע לושיבמ עולבה סרח ילכ ךל שי םאש רמוא גיק ׳סב רבחמה .םימעפ ׳ג הלגעה
 היהש דיגנ ׳כל ,הלאכ םירוסיאב .ת״המ רקיע ול ןיאש ןנברד רוסיא הז יכ ,ילכה רישכהל םימעפ ׳ג
 ילכה תמש כ״חא זאו ,ת״המ רקיע ול ןיאש ןנברד רוסיא ,ל״וח תלח תיזכ םא עגמב אבש סרח ילכ ךל
 ךרד ןיאש אוה יכדרמה סודמול לכ .ילכה לכ דגנכ אל ,העילבה דגנכ ראשנ וישכע טנלו׳צה ךותל
 לש אצפח היהנ ילכה לכ זא – דחא רבד תויהל םיכפהנ תועילבהו ילכה ןכלו ,תועילבה איצוהל
  .העילבה איצוהל ךרד ןכא שי םא ךייש וניא וז ארמוח ךא .רוסיא

 
 .א״מרה לש ׳א שודיח והז
 
 איצוהל רשפא יכ ,תכתמ ילכ לצא נ״נח ןיד ןיאש – תכתמ ילכ יבגל הלודג אלוק והזו – שודיח דוע ףיסומ א״מרה ךא
 תועילב ול היהש תכתמ ילכב וליפאש ונייהד – ללכ ןשי ילכל שדח ילכ ןיב םיקלחמ ןיאש רמא א״מרה ירה .תועילבה
 זא .ילכל וסנכנ וישכעש רוסיא תועילבל שושחנ קר .ןשיל שדח ןיב םיקלחמ ןיא יכ ולא תועילבב נ״נח דיגנ אל תורחא
 נ״נח רוסיא ןיא יכ רוסיא לש תויוושכעה תועילבה םא בשחתהל םיכירצ קר ,רבעב הזב תשמתשהו ןשי ילכ הזש תורמל
 .יכדרמה ירבדב קיפסמ רבסהכ הז לבק אל אכ ק״סב ך״שה .ילכה ינפודבש רתיהה תועילב לע
 ףא .א״מרה תרמוח ללוש אכ ק״סב ך״שה .תכתמ ילכ ןיינעל הלודג אלוקו ,סרח ילכ ןיינעל הלודג ארמוח שדח א״מרה
 השעי סרחה ףוגש – תעדה לע הלוע וניא רמוא ךא ,המל ריבסמ וניא .הליבנ היהי אל תומדוק תועילב םא סרח לש ףכ
  ?תעדה לע הלוע וניאש רמוא הז המ .הליבנ
 – םמע ולשבתהש םירבד רסוא וניא ,םעט טלופ וניא השנה דיגש ,םעט ןתונב ןידיגב ןיאד ל״ס םאש ריבסה ד״ווחה
 אל זא ,םעט ול ןיא סרח .םולכ רוסאי אל זא ,םעט ןתונב וניא םא ?השנה דיג רשאמ םעט רתוי ול שי סרחש ןכתייה
 אל .ומע לשבתנש המ רוסאי לא ,ז״ע ומכ – רוסיא היה סרחה םא וליפאש ךכ ידכ דע .ומע לשבתנש המ רוסאל רומא
  .הליבנ תויהל ךפהיי סרחה לכש – סרח לע רבד הזכ םירמוא
  .דועו ח״ב ,שדח ירפ ,ל״שרהמה א״רגה וראיב ןכו
 םג היעב שי םנמא ףא .תכתמ לש ףכב תועילבב נ״נח ןיאש ,אלוקה ,ינשה שודיחה רמול ןווכ קר יכדרמה ,ך״שה יפל
 תוארל לוכי התאש רמול שי ןכלו – תכתמהמ תונשיה תועילבה ריסהל לוכי התאש ןכתיי :ריעמ ז״טה יכ .הז אלוקב
 ןכתיי ונייהד – רוסיאה תועילב תרסה ךרד אוה רתיהה תועילב ריסהל ידעלבה ךרדה ךא .ילכהמ דרפנכ תועילבה
 ילכ לצא וז אלוק ,ינשה הז ןיד דיגהל – רוסיאה ןמ םדירפהל א״א ףא ,תכתמה ןמ רתיהה תועילב ריסהל רשפאש
 םימעטב אוה נ״נחה !ז״טה לאוש ןכ רמול רשפא ךיא ,ללכ נ״נח דיגנ אל ודירפהל רשפאש ןוויכש רמולו ,תכתמ
 רוסיא תועילב ול שי ןשי ילכ .רוסיא תועילב קר ול שי שדח ילכ !?ןשי ילכל שדח ילכ ןיב קלחנ אל .םיברעתמש
  .תחא תבב םיבאשנ םלוכ ,ילכה ןמ תובאשנ תועילבה םא זא .דחי םיברעתמש רתיה תועילבו
 
 הלדוג הייטנ היהי דימת – תקולחמ רבכ אוה םירוסיא ראשב נ״נח ןנירמא יאש הז ןובשחב איבנ חטב ,הכלה קספ ןיינעל
 .ללכו ללכ נ״נח ןיד ןיאש ןכתיי ,םירוסיא ראש לצא יכ ,םירוסיא ראש לצא רשאמ ח״בב לצא רתוי רימחהל
 
 רוסיאה רכינ
 רכינ רשאכ ךא – רתיהה ךותב ברועמ ירמגל רוסיאה ,תבורעתב רוסיאה רכינ אוה םישישב לוטיבל ללכה ןמ אצוי ודע
 .ןכ רמול א״א
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 דסוימ קפס לש הרקמב בורב לוטיבד רמואש םסרופמ ח״רג לע הרומח אישק תויהל לולע הז ןיינעש ריעה יקספלפס בר
  .תוטהל םיבר ירחא לע
 העד דוע טטצמ י״שר זאו ,תוטהל םיבר ירחאמ דמלנ הז י״שר יפל – אמק אתילד אבור ירחא ךליל רוקמ המ אוה ןוידה
 .יניסמ ולבק ךכש
 ירחא לע דסוימ הזש א״א זא – בורב לוטיב לצא קפס ןיא .הלאה םיחנומה ומכ וניא ׳כל בורב לוטיב ןיד לאוש ח״רגה
 .לופכ שודיח אוה קוספל םינייד ׳ג ךירצ התאש ןויערהש עיצמ ח״רגה ?בורב לוטיבל רוקמה המ כ״או ,תוטהל םיבר
  – ׳גב תונוממ יניד
 ,בורה רחא םיכלוהש שודיח הז ׳א
 .ןיד תיבה לכ קספ תויהל ךפהנ בורה קספש ׳בו
  ?השלש אקווד םיכירצ םאה וא ?קיפסמ הז םאה – םימיכסמ םהו םינייד ׳ב שי םא המ
 לכה הז .בורב לטב קלוחה ןיידה – ׳גב תונוממ יניד לצא בורב לוטיב לש ןיינע אוה בורכ םיעירכמש הזש עיצמ ח״רגה
 .בורב לוטיב לש הז ןיינע םיאור םינייד לצא וליפא ךא ,תוטהל םיבר ירחאמ
 .רוסיאה רכינ רשאכ בורב לוטיב םירמוא אל יכ – וזה ךלהמה לכ לע אישק אוה רוסיאה רכינ ׳כלש עיצה יקספלבס בר
 .ןאכ ח״רגה ירבד דגנ אוה רוסיאה רכינ הרואכל זא – הזמ רתוי לודג ״רוסיאה רכינ״ ךל ןיאו
 
  .לוטיבה עיקפמ רוסיאה רכינ ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
 
 היהי רוסיאה ןמוש ,לישבתה לע םימ ךפוש התא םא – רכינ הז תא תוושהל רשפא לבא ,רכינ וניאש רוסיא לע בושחנ
 ואיצוהלו ,רכינ ותוא תוושל לוכי ינאש תורמל – רמול לוכי ינא םאה וא ,רוסיאה איצוהל ךכ תושעל םיכירצ םאה .רכינ
 ידוסי היהי הזו  - רכינ הז תא תושעל לוכי ינאש ןמז לכ אוה רוסיאה רכינ תרדגהש ןכתיי ?ןכ תושעל ךירצ ינא םאה –
 .רוסיאה רכינ תרדגהל
 המודב ןנברד ארמוח ןאכ שי ךא .תעכ רכינ אוה רכינש ןועטל רשפאש אוה ץ״בעיה פ״ע רכינ ןיבהל תרחאה ךרדה
  .ןיריתמ ול שיש רבדל
 
 המל -  המוד דאמ רבד רמוא א״מרה – לוטיב לע ךומסל אלש םיפידעמ יכ לטב וניא מ״לישדד בתוכ הציב שירב י״שר
 רוסיאה דירפהל לוכי התא םא .לוטיב לע ךומסי אל זאו ,רוסיאה רכינ הז תא תוושל לוכי התא רשאכ לוטיב לע ךומסנ
  .ךכ תושעל ךרטצת אל ז״פל ,רוסיאה יוהיז ךילהת ללגב חירסי לכואה םא ז״פל ךא – ךכ השעת זא –
 .ןיתמהל ךירצ אל התא ,חירסי הז םא לבא ,רתיהב ונלכאי רוסיאב ונלכאיש דע אוה ןויערה לכ ירה
 
 קורזל ךירצ התא ,רוסיאה רכינב יכ – רוסיאה רכינמ הנוש הזו – ןמז רחאל רתומ היהי רוסיאה קלח וליפא מ״לשידב
 .מ״ילשד ומכ רבד ותוא אל הז .רוסיאה
 

  אמעטל ידיבעד אתלימו ןילבת
 .םעטה לטבל אוה םישיש ןיינע לכ יכ – היעב ןיידע הז םישיש ךל שיש תורמלש םירמוא םינושאר בור
 םוחתל םילבגומה םיביכר םיפיסומ םהו – הלשמ תבש םוחת שי תחא לכלו הגוע תולשבמ םישנ ׳בב הנד הציבב ׳מגה
 הז– ׳א השאל ךיישש לינוו ׳ב השאל ךיישה רכוסו ׳א השאל ךיישה חמק הל שיש אצויה הגועהש תרמוא ׳מגה ןהלש
  .ןהינשל ךיישש חטשהל לבגומ הז – םהינש לש םלגרכ
 אתלימד תרמוא ׳מגה םש .םיביכרה בור הפיסומש הז םוחת יפכ היהי הזו בורב לטב דיגנ אל המל ?המל תלאוש ׳מגה
 תוחפב םירבדה םה ךכ תוטשפב .לטבל א״אש םירבד םיפיסומ ןלוכ אמתסמ יכ .לטב תויהל לוכי אל אמעטל ידיבעד
 םירדבמ ןילבת חלמ ךל שי םא ןכלו .אמעטל ידיבעד אתלימ הז יכ לטב תויהל רומא אל הז – םעט ףיסומש םישישמ
 – ומצע תמחמ רוסאה חלמ אלא – םד עלבש חלמ ומכ הז .׳סב םילטב םניא ,םמצע תמחמ םירוסא םא – אמעטל ידיבעד
 ?ןנברד וא אתיירואד ןיד הז םאה – הז ןיד ןיינע המ .םעט ףיסומ אוהש המכ לכ ׳סב לטב היהי אל – ז״ע לש חלמ ילוא
  .אתיירואד ןיד הז ילוא וא ,היעב הז אמעטל ידיבעש ןוויכ ןנברדמ קרו ,׳סב לטב אתיירואדמש םירמוא םאה
 הזכ אוה שגרומה םעטה יכ ,ומעט שיגרהל לוכי התא םא וליפא – לטב הז אתיירואד תמרבד םירמואש םינושאר שי
  .רקיעכ םעט תחת אל הזש שולק
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 תעדל ׳פא אליפק תמיעטא ךומסל רשפא – םעט שיש רורב אל ךא ,׳ס שיש ךל רורב םא ה״וא םשב בתוכ ך״שהו
 – םעט ףיסומ הז םא אתיירואדמ רוסא הזש רמא ן״רהש עיצמ א״קער ךא .ןנברד רוסיא אוה רוסיאה לכ יכ ,א״מרה
 מ״נה – רוסא חטב הז םעט ךל שי ןיידעו ׳ס ךל שי םא – ן״רהו ה״וא ׳חמ הזש אוה תוטשפה ׳סמ תוחפ הז םא וליפא
 רבדמ אוה ,ןילבת לע רבדמ אל ן״רה יכ תקולחמ הז ןיאש ןכתייש איבמ םירואיבב ש״הדב .אליפקא ךומסל שי םאה אוה
 בתוכ ך״שהש הזש ןכתיי זא – םעט ותוא םהל שיש םיבשחנ אל יכ לכואמ הנוש אוה ןילבתש ןכתייו – ט״נה לכוא לע
 ןתונה לכואב ןד אוהש ןכתיי ,אתיירואד רוסיא הזש רמוא ן״רה רשאכ – םעט םינתונש ןילבתב אקווד הז ה״ואה םשב
  .םעט
 
 דחאו םישישב הציב לוטיב
  הציב ןיד אוה ׳סב לוטיבל ללכה ןמ אצוי דוע
 

 .חצ-:זצ ןילוחב ונינש
 ךל שי ןיידע ,רוסיא לש הציבה תרסהש דיגנ – םינפב חורפא םא הציב ונייהד חורפא תציב וא ,הפרט הציב ךל שי םאש
 .םיציבה ראשב םעט ןתנ הציבה ךיא םינושארב ןויד שי .םעטב לפטל ךירצ םגו ,הציבה ריסהל ךירצ – רוסיא םעטה תא
 ן״במר ןיב תויטירק מ״נ ׳ב ןנשיש ןכתייו – ם״במרו ן״במרה וקלחנ ?המל .דחאו ׳ס תרמוא ארמגה – רבע םעטש דיגנ
  .ם״במרו
 ,שממ תווש ןלוכב וז םא תוארל אב הניא הציב לטבל אבהו .םילודגו םינטק םיציבב שיש יפל םעטה – בתוכ ן״במר
 .תחאו תחא לכב רעשל ךרטצת אלש ידכ ופיסוה ךכיפל
 תצק הציב אוהש ןכתיי – תבורעתל סחיב ינוניב רוסיא אוה רוסיאהש עדת אל ךא םיציב ׳ס ךל היהיש וששח ל״זח
  .םלדוגב םינושש םיציבב חפנ תפסותה לטבל ידכ דחאו םישיש םיכירצ ןכל – ולטבל קיפסמ היהי אל ׳סו ,רתוי הלודג
 
  קלוח םנמא טי.וט תורוסא תולכאמב ם״במרה
 טי הכלה וט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
 התיה ,תורתומ ןה ירה איהו תחאו םישש םע התיה םא תורתומה םיציב םע הקלשנש חורפא הב אצמנש הציב
  .הרועישב ופיסוהו הב רכיה ושע המצע ינפב הירב איהש ינפמ לכה ורסאנ דבלב םישש םע
 
 לוטיב רועישש המל זא – ללכ הליטב הניא הירבש םירמוא כ״רדב ךא – ׳סב לוטיב ריתנ אל הירב אוה הציבש ןוויכ
 לטב ןכא קינעמ הירבש םעט .םעט ןתונב ראשה זאו ,וריסהל ךירצ וריכמש ןמזבש תשרופמ הנשמ שי םג ?ליעוי ׳אסד
 קר אוה היעבה !הז הציב הזיא עדוי התא – חורפא תציב ךל שי ןאכ ךא !הלטב וניא הירבה םש ןיידע הירבה םא קר –
 .מ״סכב ןאכ אבומ א״בשרה תלאש והז .לטב תויהל ךירצ זא – םיציבה ראש לכל תוטילפה תומכ והמ
 דוע ונב ל״זח ןכלו – הירב ןיד רומח המכ דע חכשי םדאש ששוח אלא ,הליגר הירבב ןד אל ם״במרהש ץרתמ מ״סכה
 .הירב ןידל בורק ןנברדמ ארמוח
 .הרומחה הירבל רכיה תושעל אוה ם״במרה תרבס – מ״סכה יפל
 
  טי הכלה וט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה הנשמ ףסכ
 ארמימל ארמגב ישקמו תרתומ איהו תחאו 'סב הרוסא איהו 'סב אנקיסא םש .'וכו חורפא הב אצמנש הציב
 תציבב י"שריפו אל האמט לבא חורפא תציבב ע"בה ינשמו אמלעב יעיבד אימכ ישניא ירמא אהו אמעט אבהיד
 אל חורפא אלב האמט לבא איה הליבנד הרוהט ש"ל האמט ש"לו םעט ןתונ רשבהש חורפא
 הב שי וליאכ בישחו הלוכב אלכית אדשד םד טרוק הב אצמנל ה"ה חורפא תציבב ן"רהו ש"ארהו 'סותה ובתכו
 'סמד ימלשוריב אמעט יבהי אלד אמלעב יעיבד אימכ ןנירמאד אהא דוע בתכו ה"תב א"בשרה קספ ןכו חורפא
 םיציב םתסד םושמ אכה גילפמ אלד אהו אמעט יבהי תופולקב לבא תופולק םניאב אקוד רמאק תומורת
 עמשד יכה יאדו הרואכלו תופולק ןניאשל תופולק ןיב קליח אלש ם"במרהל יתיאר לבא והל ילשבמ תופילקב
  .ן"רה ירבד םה ןכו ימלשוריה ירבדל שוחל שיש אלא גילפמ אלד אכהמ
 ע"פב הירב אוהש חורפא הב שיש רמול ונייה ,'וכו הב רכיה ושע המצע ינפב הירב איהש ינפמ וניבר ש"מו
 .א"ס םיכירצ םניא הפירט לש וא אמט ףוע תציבד בתכ ךכיפלו
 התטילפ אלא המצעב הציבה לטבל ןאכ ונאב אל יכ ויניעב רווחמ וניאש וניבר לש ומעט לע א"בשרה בתכו
  יריימ יכהב ןיתעמש הלוכד
 וז םא תוארל הילע חיגשמ וניא הציב לטבל אבהו תונטקו תולודג םיציבב שיש יפל םעטהש בתכ ן"במרהו
 ן"רהו ש"ארה ובתכ הז םעטו תחאו תחא לכ לע רעשל וכירצה אלו תחא ופיסוה ךכיפל שממ תווש ןלוכו
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 .רוטהו
 וניבר םעטש ל"נ ,'וכו התטילפ אלא הציבה לטבל ונאב אלש רווחמ וניאש וניבר ירבד לע א"בשרה ש"מ ןינעלו

 הניא המצע איהש עדנ התטילפ לוטיבב הז וניש הארנשכש המצע התוא לטבל ואובי אלש ידכ רכיה הב ושעש
 :ל"נכ הירב איהש ינפמ ללכ תלטבתמ
 
 םיציב לש םינוש םילדוג לש תואיצמב ןיד הזש ןיבמ ן״במרה ,םכסל
 .יניצר ןפואב הירבל סחיינש ידכ ןנברד הרזג אוה הז לוטיב רועישש רבוס ם״במרה
 
  :תונימ אקפנ ׳ב
 

 .רימחי ן״במרהו ,ליקי ם״במרה זא ,ונינפב הירב ןאכ ןיא – תופורט תוציב תישע םא )א
 לש לוטיב רועיש ךירצנ ם״במרה יפל – לישבת וא טנלו׳צ ומכ םירחא םירבדב ברעתמה הפירט הציב שי םא )ב

 לש תבורעתב רבודמ אל יכ – ארמוחל הביס ןיא ן״במרה יפל ךא .הירבל הקחרה םיכירצ ןאכ םג יכ ׳אס
 .םיציב

 
 .םיציבה לעמ תבורעתב רמוח שי דימת ,םיציב תיישע לש הרקמ לכבש םיעיצמ םינורחאה
 ךירצ ינא םאה – םימ ןומהו ,הרשכ אל הציב ׳א ,םירשכ םיציב ׳ל ךל שי םא זא – םימ םא דחי םיציבה לשבל םיכירצ
 םיכירצ ן״במרה יפל וליפא יכ ׳אס ךירצ התא חטבש םירמוא םינורחאה – אתיירואד םג אוה םימה ?הציבה םימעפ ׳אס
  .׳אס
 ,וז הרעשהב חוטב התאש ררבל ידכ זא – וז הציב לש לדוג ותואב םה םיציהב ראשש החנהה לע דבוע כ״רדב ןובשחה
  .םישיש ךירצי ןיידע ן״במרה ,םירחא םיציב אוה תבורעתה קלח קר םא וליפא
 
 
 והשמב רוסא ץמח לע א״מרה ירבד
 ה.חצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 
 ראבתנ רשאכ ,ךסנ ןייו חספב ץמח דבלמ ,םיששב םילטבתמ םלוכ הזה ןמזב ןיגהונה םירוסיאה לכ :הגה
 דצמ רוסא אוהו ,הרידק התואב םעט ןתונ םא לבא ,הרידקב םעט ןתונ וניא רוסיאהש דבלבו ,)רוט( םהיתוכלהב
 םירוסא םא ,אמעטל ידיבעד אל םירבדמ ןילבתו חלמ ןכלו .ומעט ןישיגרמש ןמז לכ ליטב אל ףלאב וליפא ,ומצע
  .(ה"ק ןמיס ףוס ל"עו ה"כ ללכ ךוראב( םיששב םיליטב ןניא ןמצע תמחמ
 
 – והשמב רוסא ץמחש עודיה גשומ והז
  .הזב רומח רתוי תויהל םיכירצ – הינימ ישניא ילידב אלו ,תרכ רוסיא אוהש ןוויכש בתוכ :טכ םיחספ י״שר 
 לע רתוי םירימחמש רמוא בי הכלהב זאו .מ״לשד אוה ץמחש רמוא – ט הכלה וט קרפ תורוסא תולכאמב םנמא ם״במר
  – מ״לשד רשאמ ץמח
  חספב ץמח לע המתת לאו .רתומ ,םעט ןתנ אלו ,ונימ וניאשב ברעתנ םא ,ןיריתמ ול שיש רבד וליפאש ,יל האריי

 ונראבש ומכ וב ורימחה ךכיפל ,ולכאת אל תצמחמ לכ הרמא הרותהש
 .רומח רתוי היהי חספב ץמח המל הביס איצמהל הצור ם״במרה יכ ,השק תצק הז 

 ןיריתמ ול שיש רבד הז )א
 תצמחמ לכ )ב

 אלו תרכ רוסיא אוהש רמול – י״שר ירבדכ דיגהל אל המל – ליגר מ״לישדמ רומח רתוי הזש רמול ךירצ אוהש עגרב
 :זע ןמיסב ברה ירועישב םיכלהמ ׳ב .הינימ ישניא ילידב
 

 ילב רוסא ,ךכמ תוחפ םא .פ״אדכב תיזכ לע קר ךא ,ץמח תבורעת לע תוקלמ לבקמ התאש בתוכ ם״במרה )א
 דיגהל ךירצ המל !כ״עט ללגב םוקמ לכמ תוקלמ לבקנ פ״אדכב תיזכ היה םא :השקמ תוגשהב ן״במרה .תוקלמ
 לבקל רומא התא ,פ״אדכב תיזכ הז םא !תצמחמ לכמ חכשת ?פ״אדכב תיזכ ןידמ תוקלמ לבקת חספב ץמחש
  .תרכ לבקת ,רתוי דועו !!הלוכ הרותה לכב ומכ תוקלמ
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 רקיעכ םעט םאה ,רקיעכ םעט ןיינעל ת״רו ש״ניילרומ י״ר ׳חמ שיש עיצמ א קלח תבורעתה רעשב כ״מה
 ארדהא םייניב תטיש רבוס ם״במרה ילוא ?אמק ארוסיאל הרדהא ?השע רוסיא אוה םאה ,תוקלמ בייחמ
 ןפואב קר ךא אמק ארוסיאל ארדהא דיגנ רקיעכ םעטבש ת״כיהמ .תרכל אלו ,תולקמל אל ךא ,אמק ארוסיאל
 םעט ןונגנמ ןיינעל רקיעכ םעטל רוקמה הז יכ – השעת אל שיש דמלל – תצמחמ לכ אוה ךכל רוקמה ?יקלח
 .רקיעכ

 וליפא אוה אמק ארוסיאל ארדהא .ת״ר םא םיכסמ א״רהגש רבס ח״רגה – עיצמ קי׳צייבלוס ברה ,ךדיאל )ב
 ןתונ וניאש וב הרקמב ןד אוהש ללגב ץמח תבורעת לש ורואיבב רקיעכ םעטב ןד אל ם״במרה .תרכ רוסיאל
 רוסא היהי ז״כעו ,רקיעכ םעט דיגנ אל – םעט ןתונ וניא םא .םעט ןתונ וניא ךא פ״אדכב תיזכ ךל שי .םעט
 םוקמב וליפא רוסא ץמח תבורעתש – ץמח לצא םייוסמ ןיד אוה תצמחמ לכ .תצמחמ לכ ןידמ – אתיירואדמ
 היהי ץמח והשמש הז ןויער ולבק ןנבר ךיא ,ץמח והשמ רוסיאב ןודל ךירצ ם״במרה רשאכ זא .םעט ןיאש
 ,םעט תניתנ ןיאשכ וליפאש רמוא תצמחמ לכ – םעט ןיא רשאכ לטבש ?ןיריתמ ול שיש רבדמ רומח רתוי
 לטב אל ףאד ץמחד ןיריתמ ול שיש רבד לצא רימחמ הזכ תויהל ןנברה ודמל ךיא כ״א .רוסיא שי ןיידע
 רוסא תויהל לוכי ץמח .אתיירואד ןידד הבחרה והז – תצמחמ לכ ןידמ ?םישישב ונימ וניאשב ןימ תבורעתב
  .תצמחמ לכד ןידה וביחרה קר והשמב רוסא ץמחד ורמא םימכח רשאכ .םעט תניתנ ילב
 .ברה ירועישב ס״דירגה לש ורואיב והז

 

 טצ ׳ס
  טצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש 
  .םיפיעס 'ז ובו ,הלחתכל רוסיא לטבל אלשו ,רוסיא לטבל ןיפרטצמ םא תומצעה ןיד
 

 רקיעב .ס״שב איגוס ותוא םה יכ ע״ושב דחי םירכזנ הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיאו תומצע תופרטצה לש םינוידה יתש
 .׳תכל רוסיא ןילטבמ ןיאב ןודנ
 
 תומצע ףוריצ
 ?רוסיא לוטיבב ןובשחה המ
  ?םצעה םידדומ ךיא ,רתיה תרידקל לפונ רשב תצק םא רוסיא לש םצע םא
 ?ודגנ ׳ס םיכירצו הלבנ לכ הז םאה – םצעה ללוכ םצעה תומכ יפל םידדומ םאה
  ?רשבה דגנכ ׳ס םידדומ םאה
  !רתיהל םצעה ףוריצב ׳ס דודמל רשפא ילוא וא
 .תומצעו תופילקל םיסחיימ ךיא – ןמיסה תליחת והז
 ,ריזנ ליאה אוה ויתונברק דחאו ,ריזנ לע ונדמלמ הרותה אשנ תשרפב – הלשב עורז לש ןילוחב תמסרופמה היגוסה והז
 .דחא הלילו םימי ינשל םילכאנש – םילק םישדק ראשמ הנוש תצק אוהו – םימלש ןברק
 
 הלשב עורז /ריזנ ליא ןיד
 ו הנשמ ה קרפ םיחבז תכסמ הנשמ
 לכב םילכאנו עברא ןהש תונתמ יתש ןועט ןמדו הרזעב םוקמ לכב ןתטיחש םילק םישדק ריזנ ליאו הדותה
 םהישנל םינהכל לכאנ םרומהש אלא םהב אצויכ םהמ םרומה תוצח דע הלילו םויל לכאמ לכב םדא לכל ריעה
 :םהידבעלו םהינבלו
 
 ךפהנ עורזה םילעבל לכאנה םילק םישדק אוה ןברקה ראשש תורמל .םישדק ישדק אוה הלש עורזה ,ריזנ ליא ןיינעל
 .״הלשב עורזה תא ןהכה חקלו״ רמוא הרותה זאו לודג הזכ אל ךא ,שודיח והז .ולכאל רתומ ןהכה קרו ,םישדק ישדקל
 
  טי קוספ ו קרפ רבדמב
 וחלגתה רחא ריזנה יפכ־לע ןתנו דחא הצמ קיקרו לסה־ןמ תחא הצמ תלחו ליאה־ןמ הלשב ערזה־תא ןהכה חקלו
 :ורזנ־תא
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 ילבבב הלשב עורז ןיינעל תומצע ףוריצ
  א דומע חצ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
 :היביתיא
  ;תואמט םיציב םע ןקלשש תורוהט םיציב
  !תורוסא ןלוכ - םעט ןתונב ןהב שי םא
 ;האמט הל ירק ,חורפא הב תיאד ןויכ ?האמט הל ירק יאמאו ;חורפא תציבב - ימנ אכה
 ללכמ ,תורוסא ןלוכ - םעט ןתונב ןהב שי םא ,ןהמ תחאב חורפא אצמנו ןקלשש םיציב :אפיס ינתקדמ אהו
 !ןניקסע חורפא הב תילד ,אשירד
 ןוגכ ,דציכ ,תורוסא ןלוכ - םעט ןתונב ןהב שי םא ,תואמט םיציב םע ןקלשש תורוהט םיציב ,שרפמ אק ישוריפ
  ,ןהמ תחאב חורפא אצמנו ןקלשש
  !איעבימ חורפא הב תיאד ,הרוסא - חורפא הב תילד אתשה ,חורפא הב תילד אשיר :ד"ס יאד ,ארבתסמ נ"ה
 - חורפא הב תיל לבא ,חורפא הב תיאד - אשיר :רמאת אלש ,אשיר ייולגל אפיס אנת ,איריא אל - אה םושמ יא
  .אריסא יכה וליפאו ,חורפא הב תילד - אשירד ללכמ ,חורפא הב תיאד אפיס אנת ,אירש
* 
 ברל ןנבר היל ירמא ,אלוקיד עלבד יאמב הירועשל יסא בר רבס ,ארשבד אלוקידב לפנד אברת אתיזכ אוהה
  ?עלב אל ארוסיאד ,עלב ארתיהד וטא :ישא
  ,ארשבד אלוקידב לפנד אברתד אתיזד אגלפ אוהה
 ,אתיזד יגלפ ןיתלתב הירועשל ישא בר רב רמ רבס
 ?ןנברד ןירועישב לזלזת אל ךל אנימא ואל :הובא היל רמא 
 .הרותה ןמ רוסא רועיש יצח :ןנחוי 'ר רמאה ,דועו
* 
 םייריב יבר רמא םוחנ יבר רמא ,אטרפ רב יול רמא ,םשרג רב ידיא רב ידיא בר רמא ,אבא רב ןמש בר רמא 

  :ורמא האישנ יבד ,הימש בקעי יברו דחא ןקז םושמ
  ,הרוסא - 'סב ,הציב
  .תרתומ - תחאו 'סב
 :רבדה תא ושריפ אל רודה ילודג ינש ירהש ,רתיה לובג הב ליטמ התאש האר :אבא רב ןמש ברל אריז יבר רמא
  :ירמא יול ןב עשוהי יברד הימשמ והייורת ,ינמחנ רב לאומש יברו ידיא רב בקעי יבר
 ב ,הרוסא - 'סב ,הציב
 ;תרתומ - תחאו 'ס
  !טשפמ הל טישפ רמו ,טישפ אלו ?הנימ רבל אמליד וא ,הדיד ידהב ,תחאו 'סב :והל איעביאו
* 
  .תרתומ - איהו תחאו 'סב ,הרוסא - איהו 'סב ,הציב :אנוה בר רמא ובלח יבר רמא ,רמתא
 אוהה ?שמחו םיעבראב רעשא ינאו ,עבשו םיעבראב רעיש אל אבא :ל"א ,יבר רב ג"רד הימקל אתאד אוהה
  ?ג"מב רעשא ינאו ,ה"מב רעיש אל אבא :ל"א ,יבר רב ש"רד הימקל אתאד
 !ןירעשמ - םישלש אכיא אה ,םישלש אכילד - אמעט ?םישלש שי םולכ :ל"א ,אייח 'רד הימקל אתאד אוהה
  .אמזוג :אנינח 'ר רמא
- 

 לאומש 'ר וינפל רמא ;'סב - הרותבש ןירוסיא לכ :ארפק רב םושמ יול ןב עשוהי 'ר רמא אבא רב אייח 'ר רמא
 הרותבש ןירוסיא לכ :ארפק רב םושמ יול ןב עשוהי 'ר רמא יסא בר רמא יכה ,ןכ רמוא התא ,יבר :קחצי בר רב
 הלשב :אינתו ,'וגו הלשב עורזה תא ןהכה חקלו :ביתכד ,הלשב עורזמ אלא הודמל אל םהינשו .האמב -
  ב דומע חצ
  ,המילש אלא הלשב ןיא
  .ליאה םע הלשבתנש אלא הלשב ןיא :רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר
  ,הל לשבמ ליא ידהב אמלע ילוכד
  ,הל לשבמ רדהו הל ךתחמ :רבס רמ
  ;הל ךתחמ רדהו הל לשבמ :רבס רמו
  ,הל לשבמ רדהו הל ךתחמ - ע"כד ,אמיא תיעב יאו
  ,והימ
  ,הל לשבמ ליא ידהב :רבס רמ
  ,הל לשבמ תרחא הרדקב :רבס רמו
  ,לכה ירבדד אבילא - אמק אנשילל
  ;יאחוי ןב ןועמש יברד אבילא - ארתב אנשילל
  ,םיששב היל הוהו ,ןנירעשמ תומצעו רשב ידהב תומצעו רשב :רבס ,םיששב רמאד ןאמ
  .האמב היל הוהו ,ןנירעשמ רשב ידהב רשב :רבס ,האמב רמאד ןאמ



 ה״ב

 33 

 ?הרותבש ןירוסיא לכ יטועמל ואל - יאמ יטועמל והז ,רוסיא ללכמ אבה רתיה והז :אינתהו ?הנימ ןניפלי ימו
  ,ליטב אכהד :ל"מק ,ליטב אל - ונימב ןימ :רמאד ,הדוהי יברל אלא אכרצנ אל :ייבא רמא
  !הינימ רמגילו
  ;ילטב אלו - והנינ ידדה ידהב והייורת ריעשה םדמו רפה םדמ חקלו אנמחר ילג
  !יאהמ רמגיל ,ךיאהמ 'ירמגד תיזח יאמו
  !רמגיל אל ימנ 'סו האמל ,יכה יא ;ןנירמג אל שודחמו ,אוה שודח
 .ליטב אבורב - אתיירואדמד ;ןנירמג ארמוחל ,ןנירמג אלוקל ןנא וטא
 .ירש אכהד ןל עמשמ אק ,רוסא םישדקבד ,רקיעכ םעטל אלא אכרצנ אל :רמא אבר
 
 הרואכל !!םישדק ישדק אוהש עורזה םא דחי לשבתנ ירה – םילק םישדק ראשנ המהבה ראש ךיא ,דחי לשבתנ לכה םא
 םיאור יכ לטב םייהנ הרותבש םירוסיא לכש הלשב עורזמ םידמולש תרמוא ןכא ׳מגה .ליאה לכב םעט ןתיל ךירצ עורזה
 .הרותב לטביל םילוכי םירוסיא – לטב היהנ הלשב עורזהש
 .םיאנת תקולחמ והז
 

 ׳סב -
  ׳קב -

 .הלשב עורזמ אלא הודמל אל םהינשו
 זא לוטיבה קלח םה תומצעש םירמוא םא .לוטיבה רועיש ןיינעל תומצעו רשבה םיללוכ םאה אוה לוטיב ןיינעל קוליחה
 .האמב ,ואל יא ,םישישב
 .םישיש לש לוטיב רועיש היהי ןכ םא – רתיההו רוסיאה קלחכ תומצעה םיאור םאה
 .האמב היהי לוטיב רועישה ,תומצעה םידדומ אל םא
 םייתייעב םה תורשכ אל תומצעש הארנ ז״פל .םצעה םיבשחמש אוה םישיש רועיש ז״פל ׳סב לוטיב םיקסופ אנקסמל 
 .םייתייעב תורשכ יתלב תומצע כ״או ,ןובשחה ךותב תומצע בשחל אוה ׳ס רועישל אובל ידעלבה ךרדה יכ
 כ״או – הלשב הז ס״וס םא ליאה ראש תמועל עורז לש רועישה יפל ׳ס וא ׳ק םידדומ ךיאמ םידרטומ רבכ םינושארה
 ,הלשב עורזמ דמלנ לוטיב ןידהש םירמוא םא קיפסמ אל הז – עורזה תמועל המהבה ראש םידדומ ךיא .םימב םג אוה
  .וז הלאשמ םידרטומ םינושארה .עורזה דגנכ םימה + המהבה ראש דומלל שי
 

 ירהש – יגילפ םימה אלבש רמול א״אש .ןובשחל ואב הזבו םימה ובשח ןכאש םיעיצמ א״בשרהו ה״יבארה )א

 םיבצַקה םיקלוחשכ תוליגרש ,ןובשחה קלח אוה םימש חטב זא – עורזה דגנכ םיקלח ׳מ וליפא הז ליאב ןיא

 .א:מ לש סחיכ רתוי היהי הז ׳סמ ׳פא ׳חפו ׳קמ ׳חפ הברה היהי רועישהש אצמת – תועיברל רשבה תא

 ריכזהל זמר אוה אתכמסאה – םימה בשחל םיכירצ אל ןכלו ,אתכמסא קר אוה הלשב עורזמ דומילה לכ ילוא )ב
  .המהבה ראש תמועל עורז אוה לוטיב רועישו ,לוטיב רועישה

  .רדק ילצ .המהבה לש ןמשה םא הרדקב עורזה לבשל ןכתיי – םימ ךירצ הלשב עורזש רמא ימ )ג
a. יתימא לושיב ךירצ התא הכלהלש ןכתיי .ריזנ ןיינעל רשכ רדק ילצ םא רורב אל םנמא. 

 
 .תומצעה ףרצל שי ,םישיש הזש ןוויכש תויהל הארנ ןליד איגוסד אנקסמ כ״או ,םישישב אוה לוטיבש ןניקספ ןנא
 
 הלרעב ימלשוריה
 .הלרע לש לוטיב רועישל תופרטצמ םאה – הלרע לש תופילק – אתיא הלרע ימלשוריב םנמא
 רבד ותוא םה תומצעו תופילקש םיחינמ םא .לוטיבל תופרטצמ וליפאו ,הלרע ןיד םהל ןיא תופילקהש רמוא ימלשוריה
 !ימלשוריו ילבבה ןיב הריתס שיש אצוי זא םיליכא יתלב םהינש יכ
 
 ילבבה ןיבל הרלעב ימלשוריה ירבד ןיב ךווית
 .ימלשורי ילבבה ךוותל םיכירצש םירמוא םינושארה
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 ילבבכ םיקסופ
 ןנחלא ברה ריעהל 2.ארתב הכלהכ םיקסופש ללגב הז יכ ריבסמ ף״ירהו – הריתס םוקמב ילבבכ םיקסופ כ״רדב
 םלענ ימלשוריה וליאו ,לארשי ימכח בור י״ע לבקתנ ילבבהש ןוויכ ילבבכ הכלהש רמא ס״ד סרטנוקב ןאמרסוו
 .םהיניעמ
 

 הריתס ןיא – ן״רה תטיש
 .ימלשוריו ילבב ןיב הריתס אל הזש רמואו קלוח ןניסרג ה״ד ף״ירה יפדב .הל ןילוחב ן״רה
  ,תומצעב ןד ילבבה
 הזיא לעו םצע הזיא לע יולת הז ׳כל יכ רזומ עמשנ הז .תומצעמ םיליכא תוחפ םה תופילק – תופילקב ןד ימלשוריה
 .הפילק
 הל היהיש ןכתיי זא – ללכ ליכא יתלב םצע ךל היה םא – ן״רה יפלש ןכתיי .הלרע ןיד ןהל ןיא םיליכא יתלבה תופילק
 .רתיהל ףרטציו הפילק ןיד
 
 תופרטצמ חומ םהל שיש תומצע קר – ה״אר /א״בטיר
 תושק תומצע ךא – חומ םהל שיש תומצע ןיינעל קר אוה תופרטצמ תומצע לע ןוידה לכש תיבה קדבמ איבמ א״בטירה
  .רתיהל תופרטצמ
 ןנשיש ןכתיי ךא .רוסיאל ףרטציש םצע גוסה והז הרואכל ,ולשבל לוכי התאש ןוויכ ,ליכא תויהל לוכיש םצע ךל שי םא
 יתלב םצע ךל שי םא – א״בטירה תודקנ והזו – ולשבמ התא המכ דעל טביה ילבמ ,םיליכא תויהל םילוכי אלש תומצע
 .ומצע לכואכ היהי הז זא ,ליכא תויהל לוכיש םצע ךל שי םא ךא ,הפילקכ הז זא ,ליכא היהיש ךייש אלו ,ליכא
 
 ןאכ םיליגרה םיללכמ הטוס ילבבה יכ ימלושריכ רקיעה – ש״ר
 :ט.ה תומורתב )ןושמש ונבר( ש״ר
 עורזמ ׳ס םידמולש הז ןכל .בורב לטב ׳כלו – ונימב ןימ אוה :םיליגרה םיללכל םאות וניא הלשב עורזה תייגוס לכ
  .לוטיב לש םיליגרה םיללכל םאות וניא הלשב
 םהל ןיא תופילקו תוצמעש ,קדוצ ימלשוריה ,ןכל .אמלעב אנמיס הז יכ ילבבה ירבדמ םלעתהל ונל שי ׳כל ,הלכהל זא
  .ללכו ללכ רוסיא לש דמעמ
 
 :םיכלהמ ׳ג ןאכ ונל שי זא
 

  ילבב )א
 ימלשורי )ב
 ימלשורי ילבב ןיב ךוות )ג

a. תכבוסמ יכה הטישה הז 
 
 .ילבבכ םיקסופ – ן״במרו יריאמ
  .ילבבכ ונייהד – רוסיאל ןיב רתיהל ןיב תופרטצמ תומצעש םירמואש הלא טטצמ יריאמה
 .הככ קסופ ן״ברמה םג
 
 .ללכ םיבשחנ םניא רוסיא לש .רתיהל תופרטצמ רתיה לש תומצע :א״מרß ז״וא

 אל רוסיא לש תומצעה .םינווכה יתשב – רוסיא לש תומעצמ םימלעתמ ,רתיה לש תומצע םיפרטצמ – ז״וא )א
  .רתיהל וא רוסיאל םיבשחנ

  זער ןמיס הרז הדובע יקספ ד קלח עורז רוא רפס
 אתיירואדמד .איה אמלעב אתכמסאו אמלעב אנמיס עורזה תומצעב רעשמו הלשב עורזמ ףיליד אהד הארנ ךכל
 תופרטצמ ןניא רוסיא לש תומצע ךכליה הרותה ןמ אבורב לטבו אוה ונימב ןימ הלישב עורזד אבורב לטב

 
 .תורודה תדירי ללגב הזש רמא .םינושארה ירבד האר ארתבה םא ףקת קר הארתבכ אתכלהד ללכד ׳ץיבוביל ברה ריעה 2
 ?ויבג לע דומענ ונחנאש ןכתיי ךיא קנעה ונשגפ אל םא ךא ,קנע ג״ע סננכ ונחנאש ןיינעה פ״ע אוה הארתבכ אתכלה ןיינע לכ
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  .ריתהל ןיפרטצמ רתיה לש תומצע לבא רוסאל
 .יאה ילוכ ריתהל חרוטד אנוה ברכו יביב ברכ רוסיאה תא לטבל רתיהה םע רוסיא לש תומצע ףרצל ןיא לבא
 .יאה ילוכ לקהל ןוכנ ןיא לבא םימכח ירבד לע רבע אל ריתי םדא םוש םאו אריתהל עמשמד בג לע ףא

 
 עורז רואה ירבדכ קסופ ׳א ףיעסב א״מרה
  ?ןאכ ןכאש רבדמ םלעתהל םילוכי ךיא – וז הטישל ארבסה המ רורב ירמגל אל
 
 .תומצע ףוריצ ןיינעל א״מר /ז״ואה תטישב רואיב
 
 :םינורחאב תועצה ׳ב

 
  :תעד יתפשב ג״מפ )א

 םעט ועלבי תומצעה זאו ,רתיה לכ ילב ,ומצע רוסיאה םא רוסיא לש תומצעה לשבת םדוקש ןכתייש וששח םימכח
 םיאב םניא רוסיא לש תומצע םירמוא ןכלו – ומצע םצעב נ״נח .רתיהל תומצעה ףרטצהל לכות אל זאו ,רוסיאה
 .ןובשחב
 

 ד״ווחב )ב
 הזכ םניא םג ךא ,םולככ םיבשחנ םניא תומצע .תוגירדמ םנשי ךא .ליכא יתלב וא ליכאכ רבד לכ לע םיבשוח ןנא
  .רתיה אל םג אוה ךא .רוסיאל םורגי אלש שולק הזכ אוה ךא .תומצעה ךותב רשב לש תיחולחל שי .םיבושח
 .רוסאל לוכי אלש רוסיא והז

 
 רוסיאה תומצע וליפאש איבמ תיבה תרותב א״בשרה – םירבסהה ׳במ דחא לכ לבקמ אלש הארנ ה״יבארה ןושלב
 .רוסיאל תופרטצמ חומ םהל שי ךא ,חומ םהל ןיא םא רתיהל תופרטצמ
 

 .לודג שודיח והז – רוסיאה לטבל רתיהל תופרטצמ חומ םהל שיש רוסיא תומצע וליפא :יולה י״ירהמ ש״תפ •
 

 אל םא ךא ,בורב לטב ת״המש מ״במ אוה תבורעתה םא קר רתיהל תופרטצמ רתיה לש תומצע :ח״בהו י״בה •
 התא םא – אתיירואד אוה ׳סב ךרוצה יכ – לטבל ידכ תומצעב שמתשהל ןיא ונימ וניאשב ןימ תבורעת היה
 ,ונימב ןימ אוה יכ ,ןנברד ןיד קר אוה םישישב ךרוצהש אופא – ןנברדל אב הז רשאכ ,תקולחמ הזש האור
 .וילע ךומסנ
 
 

  .קוספל ךיא ןויד שי ע״ושב
 :רוסיאה לטבל רתיהה םא םיפרטצמ רוסיא לש תומצע רמוא רבחמה •
 םהל ןיא תומצע ןידה רקיעמ יכ – לקהל שי דספה םוקמב ךא תומצע ףרטצהל ןיאש םירימחמ שי :א״מרה •

 .םעט
 .חומ םהל ןיאש תומצע הז – םעט םהל ןיא תומצע םירמוא רשאכ תוטשפב
 
 הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא
 :הלשב עורז תייגוס ךותב הליכתכל רוסיא לטבל אתיירואד וא ןנברד רוסיא הז םאה םינד םינושארה
  
 .ריעשה םד םיאור ןיידע ,ריעשה םדמ םד רתוי הברה ול שיש רפה םדש רבוס הדוהי יבר
 ?לטב וניא ונימב ןימש םשמ דמול אוה המל
 .המהבה ראש לש ןימ ותוא אוה עורזה יכ ,לטב ונימב ןימש הלשב עורזמ דומלל רתוי יאדכ
  .ןנירמג אל שודיחמו ,אוה שודיח הלשב עורז – תצרתמ ׳מגה 
  .הלשב עורז לש שודיחה והמ ריבסמ אל ׳מגה
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 ףד תומביב ׳סותה פ״ע( ללכה תא רתוסש רבד ונייה שודיח אלא ,ימצעמ שדחמ יתייה אלש רבד אל אוה שודיח תרדגה
 אל ז״אז םישיחכמה םידע יתיכ ירתש אוה ללכה ,שודיח לש אמגוד אוה םיממוז םידע )יבצה ץראב םג אבומו ,ז
 .םינושארה לע םיינשה םינימאמ ,םיממוז םידע לצא תאז לכבו .םהמ דחא םוש םינימאמ
 .ללכה תא רתוסה רבד ונייה שודיח םירמואש םוקמ לכב .םימלשמו ןיקול ןיא ,ער םש איצומב
 ןיד אוה הליכתכל רוסיא לוטיבש חינמ ד״בארה  .הליחתכל רוסיא לוטיב םישרמש אוה שודיחהש ד״בארה איבמ ן״רה
 רוסיא לטבל רשפאש שודיח הזש ןאכ תרמוא ׳מגה ןכלו ,אתיירואד ןיד אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא – אתיירואד
 .הליחתכל
 
 .ןנברדמ קר והז -לטב תויהל ךפוה אל הזש הליחתכל רוסיא תלטיב םאש – ילאוטפצנוק ןפואב ןיבהל השק
 .הליחתכל רוסיא לטבלב היעבה המ כ״או .ליעומ חטב הליחתכל רוסיא לוטיב ,אתיירואדמ
 
 
 ׳תכל רוסיא םילטבמ ןיאד ןנברד ןידל םירבסה ׳ד

 לכ זאו ןיתמת .רתיהב ונלכאת רוסיאב ונלכאתש דע :לטב וניא מלשדש ודסיי המל – ןנברדמ לטב וניא מ״לשד )א
 הז ןיא לטב הז םא ״רוסיאב ונלכאתש דע״  רמול רשפא ךיא םנמא .י״שר לש ותנבה והז .רתיהל ךופהי רבדה
 ןיידע הז ,אלוק ןיידע אוה לוטיב לע ךומסל ,אתיירואד תמרבש ונדמלמ י״שרש ,יאמ אלא !רתיה הז !רוסיא
  .אתיירואדב דבעידב הז .אתיירואד תמרב זוחא האמ אלש רבד

 אלש אתיירואד גייס שי ןכל ,ןמזה לכ לוטיב ושעי ה׳רבחש הצר אל הרותה – תיבה תרמשמב א״בשרה )ב
 .הליחתכל רוסיא לטבל

 לוטיב םאה – הלוכ הרותה לכב ךא – הלשב עורז לטבל ךירצ התאש ןאכ שודיחה - ׳סותה ילעב םשב ן״ר )ג
  .ןנברד ןיד וא אתיירואד ןיד הליכתכל רוסיא

 
 וא ,אתיירואד וא הז ,ןנברד וא אתיירואד אוה הליכתכל רוסיא לוטיב םירמוא םאה – םייניב תטיש ןיאש ונרמא ןאכ דע
 .ןנברד
  – םייניב תטיש שיש םירמואש םינורחא שי ךא
 

 אתיירואד יוה שביב שביב ךא ,ןנברד ןיד אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא חלב חלב )ד
 רתומ תויהל לוכי הז םאה – הליחתכל שביב שבי תלטיבש דיגנ .אבה קוליחב ןדש י״בונ :איבמ ,ג ק״סב ש״תפ
  ?ת״המ הליחתכל
 
 .חרכהב הלבנ לכאת ס״וס יכ – רתומ הזש רמול ןכתיי אל ךא
 אופיא – חלב חלל אלא ,שביב שביל עגונב אל אוה הליכתכל רוסיא לוטיב לע םינושאר ׳חמה לכש עיצמ י״בונ

 ךייש אל הזו .ןיעב רוסיא ןיידע הז – םש ןיידע אוה רוסיאה ,שביב שבי לצא וליאו .תחפנו ףקתנ אוה םעטהש
 רשאכ ס״וס .םולכל הז תא תלטיב יכ ,ת״המ רתומ הזש ךייש רתוי הז זא ,םילזונ ברעמ התא םא .הליכתכל
  .רוסיאה י״ע ירמגל ףקתנ רוסיאה – חלב חלב .רוסיא לש תחא הכיתח ךל שי ,שביב שביב רבודמ
 רשאכש ףיסומ ס״תח תבושתב ,אתיירואד ןיד אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיאש פ״לעוכ ,שביב שבי לצא
 .ותוא ןוכילשת בלכל רמוא הליבנב ןד הרותה
 – ס״תחה לאוש .יתושרמ ותוא איצוהל ךירצ ינאש רמוא ותוא ןוכילשת בלכל ,הפירט וא הליבנ יל שי םא
  ?ולטבל אל המל
 ׳סות .הליכתכל רוסיא שביב שבי לטבל א״א ,שבי רבד אוה הליבנש ןוויכ ןוכנ י״בונהש םיאור – יאמ אלא
 םצעב – ד״בארה תוטיש ומכ ,הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא לש אתיירואד רוסיא שיש – .ד הציבב ךכ עמשמ
 .שוריפב תאז רמוא

 
 שי ׳כל ךא י״בונו ס״תחה לצא שוריפב רמאנ – חלב חל לומ שביב שביב הליכתכל רוסיא לוטיב ןיב קוליח לש ןויערה
 איה םאה – הכלהב תונויער הברה שי – םביה ינפל קורל ךירצ המביה – תומביב ׳מגב ןד יכדרמה .םינושארב סיסב ול
 .תותשל הלוכי
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 .םד אוה יכ – םודא הלוכ הלש קורהו ,הקירומ המביה םא המ
  .קור יחוצחצ אלב םדל א״א – הצילחכ ליעומ הזש תרמוא ׳מגה
 כ״ג בז אוהש םיחינמ ,ירק לעב אוה בז םא .הביז יחוצחצ אלב ז״של א״א – בז תאמוט ןיינעל המוד ןושל שי ׳מגה
  ?ז״שה לצא לטב הביזהש וא ,םדה לצא לטב קורהש דיגנ אל המל :השקמ יכדרמה
  – םדב עלבנ ירמגל אל קורהש ןכתייש ץרתמ יכדרמ
 רבכ םלועל האב רשאכ – רצונש תבורעת אל הז – תבורעב םלועל אב יכ ,בורב לוטיב לע ךומסל א״א ילואש עיצמ םג
 ויהי אל םיברועמ ויה דימתש םירבד ךא – םיברעתמ םידרפנ ויהש םירבד ׳ב רשאכ לוטיב םירמוא קר .תבורעת היה
 .קורה לצא ליעוהל רומא היה בורב לוטיב ךא – ליעוהל רומא בורב לוטיב תינורקע – שוקרוק י״רהמ .םלועב םיבשחנ
 
 .רוהט ,הליבנ דחאו תוטוחש ׳ב ,רשב תוכיתח ׳ג ךל שי םאש רמוא ב״פ תוחנמב ׳מגהש אוה היעבה
 .אמט ינא ןכלו ,אשמב אמטמ הלבנ ,תיקשה םירמ זאו ,תיקשב םלוכ םש םא ךא
 ?לוטיב ןיינעל המ
 פ״הכל וא – לוטיב לש ןיינע שיש דיגנ ,םדב ברועמ קור שי רשאכ .חלב חל לומ שביב שבי ןיב קוליח שי ,יאמ אלא
  !ימד היתיאד ןאמכ ,שביב שבי תבורעתב רבודמ רשאכ ךא .םדה י״ע ףקתנ קורה יכ ,תויהל ךירצ
 .רוסיאה תוחכונל עדומ תויהל ךירצ ינא ךא ,בורב לטב הז ,רשב תוכיתח ׳ג ןיינעל זא
 .שביב שבי לוטיבל סחייל ךיא םינושאר תקולחמ לע עיפשי הזש ןכתיי
 ןיד אוה ׳תכל רוסיא לוטיב ע״וכל ,שביב שביבש םירמוא ס״תחהו י״בונהש – םינושאר ׳חמ לע דסוימ לכה הז
 .אתיירואד
 ץמח ,לשמל .רתוי רומח תבורעתכ חלב חל םיאור – שביב שבי רשאמ רתוי ףיקת תבורעת גוס אוה חלב חלש הארנכ
 .והשמב רוסא םג וא ,םישישב לטב אוה םאה ?חספ ינפלמ ץמח תבורעת ןיינעל המ – והשמב רוסא חספב
 .חספב ברעתנ םא קר אוה והשמ רוסיאד םירמואש םינושאר שי
 רוסיאהש הזמ םלעתהל א״א ,שביב שביב .חספה םדוק ׳סב לטבש ,חלב חלל – שביב שבי ןיב קלחמ חספ ׳להב א״מרה
 ללכ רוסיאה ,חלב חל לצא וליאו .והשמב רוסא היהי הז – םש רוסיאהו ,חספ אב – ותוא ותוהזל א״אש קר ,ןיעב ןיידע
  .םלענ אוה יכ ,חספב רועינו רזוח וניא .ןאכ וניא
 .הדוהי יבר יפל שביב שבימ רתוי עורג אוה חלב חלש הארנכ
 חל אוהש – רפה םדב ריעשה םד ונייהד – כ״הזג אלא ,תיגול ןיינע וניא לטב וניא ונימב ןימש הדוהי יבר תרבס ,םנמא
  .תינורקע רומח רתוי אוה תבורעת הזיא לע עיפשמ הז ןיא – כ״הזג אוה הדוהי יבר תרבס לכ םאו .חלב
 
 רוסיא ןילטבמ ןיא ,הדוהי יבר יפלו .הזמ הז הנוש חלב חלו שביב שבי ןיב קוליחה םיאור םינושאר המכו ס״תחו י״בונ
 .ןנברד ןיד אוה חלב חלב הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא וליאו ,אתיירואד ןיד אוה שביב שביב הליכתכל
 .ןנברד ןיד ירמגל אלו ,אתיירואד ןיד ירמגל אל אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיאש רמול תחא השיג והז
 
 .ןנברד וא ׳רואד ןיד אוה ׳תכל רוסיא ׳טבמ ןיא םאה :רוציק
 .ךכ וא ךכ וא אוהש הארנ םינושארב
 .יכדרמה לע דסוימ הזש ןכתייו – ןנברד אוה חלב חלב ךא אתיירואד אוה שביב שבי ןיינעלש הארנ ס״תחבו י״בונב ךא 
 
 .הליחת לקה לקה ותוא םיליכאמ .מ״למה תיישוקב ןד חי ׳ס – םיאולימ ינבא תבושתב
 

  א דומע גפ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת
 .ערל בוט ןיב ןיחבישמ ?ויניע וריאהש ןיעדוי ויה ןיינמ :ןנבר ונת .ארמג
  .אמעטבו :ייבא רמא
 ,לקה לקה ותוא ןיליכאמ - סומלוב וזחאש ימ :ןנבר ונת
  ,הליבנ ותוא ןיליכאמ - הליבנו לבט
  .תיעיבש - תיעיבשו לבט
  ,איה יאנת - המורתו לבט
  .המורת ותוא ןיליכאמ ןיאו ,לבט ותוא ןיליכאמ :אינתד
  .לבט אלו המורת :רמוא אמית ןב
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  .היל ןניפסמו היל ןנינקתמד יגילפ אל אמלע ילוכד - ןילוחב רשפאד אכיה :הבר רמא
  ,ןילוחב רשפא אלדב - יגילפ יכ
  ,רומח לבט :רבס רמ
  ,הרומח המורת :רבס רמו
  .ןהכל איזח - המורת לבא ,רומח לבט :רבס רמ
 .הינוקתל רשפא - לבט לבא ,הרומח המורת :רבס רמו
 
 םישישב המורתה לטבנ ךכ !!ןילוחב וברעלו ,המורת שירפהל אל המל – איבמ טי שורד םיכרד תשרפב מ״למה
 .אתיירואדמ
 
 ׳וכו תפה תיידר – ךרבח הכזיש ידכ אטחב ןד מ״בא
  :ךכ ץרתמ אוה
  חי ןמיס םיאולימ ינבא ת"וש
 לע ןירהזומ ונאד םושמ רוסא הרותה ןמ אכהד ד"נעל הארי ןנברד אלא וניא רוסיא ןילטבמ ןיאד ד"מל ארביא
 הרותה ןמו ש"ע ]ח"מ[ תומורתד ח"פ ןנתדכו יתומורת תרמשמ תא םתרמשו ביתכדכ הנדיספנ אלש המורתה
 ןילוח ךותב המורת לטבמשכו ,ש"ע ]ב"יה[ תומורת 'להמ ב"יפ ם"במרה כ"כו ,המורת דיספנ אלש רומיש ךירצ
 םידיב המורתה דבאמ ל"הו ראובמכו תוטהל םיבר ירחאד ןילוח המורתמ השענו רתיהל רוסיאה ךפהנ ירה
 .ק"ודו ,יתמורת תרמשמ תא םתרמשו הרמא הרותהו המורת ןאכ אכיל ותד ןילוח בורב הלטבמשכ
 
 םש יכ אתיירואד רוסיא אוה המורת רוסיא לוטיב ,ןנברד רוסיא קר אוה הליחתכל רוסיא לוטיב תופרטו תולבנ לצא םא
 .הרימש תווצמ שי
 
 .המורת תרמשמב ןיד אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא רוסיא – היולת המורתל וליפא ךייש יתמורת תרמשמ ןיד
 
 אוה – ןנברד וא תיירואד אוה םא ׳חמה לכ .םישדק הלשב עורז אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיאל רוקמה :רוציק
 הלשב עורז םא וליפאש רמוא םיאולימ ינבאה .אתכמסא קר הזש וא שוריפב ךכ םירמוא םאה – הלשב עורז תייגוסב
 .אתיירואד הז – םישדק וא המורת לטבל ,ןנברד אתכמסא קר אוה
 ז״פל ךא תומורתב הנשמ רואל ללכה חינמ ׳מגה – ׳תכל רוסיא ןילטבמ ןיא רמואש הנשמ ןיאש ריעמ םיאולימ ינבאה ןב
 .םיניינע ראשל המורתמ ןילטבמ ןיאד ללכה ךישמהל עדי ׳מגה ךיא ןיבהל השק ,הנוש המורתש
 עורזמ יוה תמאב הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיאל רוקמה םא זא – ט״וי ןיינעל םג ׳תכל רוסיא ןילטבמ ןיאש רמוא ׳מגה
 .היעב ונל שי ,הלשב
 .ןמוקיפאה ״בונגל״ גהנמה דוסיכ ח״רגה םשב אבומ הרימש לש הז ןיינע
 זא – הרימש ךירצ הז ,חספ ןברקל רכז הז םא – ןמוקיפאה לש הנפצהב אלא הבינגב אל ןיד אוה רקיעב הבינגה ןיינע
 .ותוא ועינצה
 
 ראש תמועל אתיירואדמ הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא םשש – דחא דצמ םישדקו המורת ןיב קלחמ םיאולימ ינבא
 .ןנברד ןיד קר אוה הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא םשש םירוסיא
 
 :ד״ווח
 .האנה רוסיא וא הליכא רוסיאב רבודמ םאה :קלחמ
 .רבדה ןמ תונהל אלש רוסיאה לע רבוע האנה רוסיא לוטיב
 .התוא לטבל ןכתיי ילוא ,םנמא הליכא רוסיא ןיינעל
 
  – ח״וא ד.זערת ׳ס הכונח תוכלהב םימוד םירבד בתוכ בקעי תועושיה
 

 ד ףיעס זערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
 הצקוה ירהש ומצע ינפב ופרושו הרודמ ול השוע ,הקלדה רועישל ךירצה ןמשה ןמ ינימשה םויב רתונה
 .ולטבל ידכ וילע ףיסוהל ןיאש רמואש ימ שי ,ולטבל םישש ןיאו רחא ןמשב ברעתנ םאו ;ותוצמל
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 :הליכתכל רוסיא לטבל םיכרד ׳ב 
 רתיהל םיידיב רוסיא ףיסוהל )א
 .רתיהב ברעתנ רבכש רוסיא לע רתיה תוברל )ב

 
 ?הנוש ןמש המל – םיידיב הליכתכל ןנברד רוסיא לטבל רשפא ,תועד המכ יפלש א״גממ איבמ בקעי תועושי
  .האנהב רוסאה רבדל הליכאב רוסאה רבד ןיב קלחל יל הארנו
 
 רוסיא הז – האנה ירוסיאב ךא ,הליכא ירוסיא לצא קר רומא הז ,ןנברד קר אוה הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא םא וליפא
 .האנה רוסיא לע רבוע אוה יכ אתיירואד
 
 םוש אלו – הליכא ירוסיאב ןיד קר אוה ןילטבמ ןיאד רמואש ןשי ף״ירב ההגה איבמ ף״ירה יפדב :ב ףד הציב ן״ר
  .רחא רוסיא
 .הליכא ירוסיא ןיינעל קר רמאנ אתיירואד הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא ןיד – רשכ ךכס ידהב לוספ ךכס ןילטבמ – םש
 .לטבתנה רבדה לש הליכאה לע אוה רוסיאה ׳כל ,רוסיאה אוה לוטיבה השעמש רמול השק
 .תלכאש רוסיאה ןמ תונהל /לוכאל זאו לטבל רוסיא שי .׳תכל רוסיא לטבל רוסיא ןיאש ןכתיי
 .לטבתיו הפשאה חפנ םא ברעתי םשש פ״עא הפשאה ךותל הליבנה קורזל לוכי התאש חטב
 .ולכאל הנווכ ךל שי רשאכ אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא רדגש ןכתיי
 
 .המהבל םליכאהל זאו – כ״חא םהב םייבלח םילכ חידהלו םיירשב םילכ חידהל תשמתשהש םימב ןד ו.זפב א״רמה
 .האנה רוסיאמ תונהל אל ידכ ,ןכ תושעל אלש רמוא א״מרה
 .לושיב ךרד והז קר יכ ,םימח םימ ןיינעל קר והזש ריעמ ך״שה
 לושיב רוסיא ןידמ ברעל רסתיל ,האנהה דבלמ כ״א – א״קער השקמ
 

  זפ ןמיס בלחב רשב תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 םירוסאד ,המהב ינפל ןתילו ,בלח ילכ םהב וחידהש םימ םע רשב ילכ םהב וחידהש םימ ברעל ןיאד ובתכ דוע
 .)ו"ירהמ( האנהב
 
  זפ ןמיס העד הרוי רגיא אביקע יבר
 ללכ י"נמהו[ ח"בב לשבמ םעטמ ברעל רסתיל האנה דבלמ כ"אד יל השק .ןיחתור םימב םחידהשכ )ט"יקס ך"ש)
 ברעל רוסא םוקמ לכמ ,האנהב רתומ לושיב ךרד יוה אלד ןויכ ףאו ,ןיחתור ןניאש יריימד בתכ ט"י ק"ס ה"פ
 'בבש םימהד יריימד רמול שי ילואו יתילפה הזב דמעד יתיאר כ"חא ןמיסה שירב ש"מעו ]ונממ תונהל םידיב
 ןילטבמ ןיאד אנידד רוסאו הליחתכל רוסיא לטבמ יוהד ונממ תונהלו ברעל רוסאד אלא 'אה דגנכ 'ס םה םילכה
 :ע"צ ןיידעו ןכ וניצמ אל לושיב ןינעל לבא האנהו הליכא ןינעל קר
 
 .האנהו הליכא ירוסיאל ךייש קר אוה כ״א הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיאש ןכתיי
 
  וכרת ןמיס םייח חרוא ח"ב
 םאו בורב ולטבמו ןבריעו ןטבחד איהה לע אמק קרפ )י 'יס( הדוגאבו )חלשת 'יס םלשה( ךוראה יכדרמב בתכ
 אהד דועו ןקתנ ןיידע רוסיא וניאש בוט םוי םדוקד ל"יו )ב ד הציב( הלחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא אלה רמאת
 תונהיל ואל תוצמ לבא םחהל וא לוכאל ןוגכ הנהנש םוקמב ילימ ינהו אוה ןנברדמ הלחתכל ןילטבמ ןיאד
 :)גירת 'יס( ה"יבא )א חכ ה"ר ,א אל ןיבוריע( ונתינ
 .רוסיא תלטבש הזמ הנהת לא – האנה רוסיא םצעב אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא
 תונהיל ואל תווצמ יכ ,רוסאה הליכתכל רוסיא לוטיב הז ןיא ,הוצמ אוה הליכתכל רוסיא לוטיבמ לבקתש המ לכ םא זאו
 .ונתינ
 
 :רוציק
 :הליכתכל רוסיא ןילטבמ ןיא לע תולבגהה

 .חלב חלמ הנוש שביב שבי  )א
a. ןנברד חלב חל וליאו ,אתיירואד רוסיא היהי שביב שביש הזב. 
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 .םירוסיא ראש אל ךא ,אתיירואדמ ללכה תחת םה םישדקו המורת – םיאולימ ינבא )ב
  – האנה רוסיאל הליכא רוסיא ןיב ןיחבהל שי – ד״ווח )ג
 רוסיא ןילטבמ לש היעב ןיא םשש – האנה וא הליכא ירוסיא םניאש םירוסיא ןיב קוליח – יתלפה םשב ק״ער )ד

 הליכתכל
 .ןילטבמ ןיא לש ללכה תחת וניא הוצמ רבד – ח״ב )ה

 
 ?ןנברד וא ׳רואד ׳תכל רוסיא םילטבמ ןיא םאה קוספל ךיא ׳חמ
 ןנברד רוסיא – ך״ש
 .אתיירואד רוסיא :ד״בארכ קסופ – ח״רפ
 
 .רימחהל שי ןכלו – ןנברד רוסיא וא אתיירואד רוסיא אוה הליכתכל רוסיא ןילטבמ םאה הערכה ןיא :ןוטסרג בר
 .ןנברד וא אתיירואד רוסיא אוה םא מ״נ ׳ד איבמ ןוטסרג בר
 
  ןנברד וא אתיירואד ׳תכל רוסיא ׳טבמ םאהל מ״נ ׳ד
 דיזמל גגוש ןיב – א מ״נ 

 .ע״ושב םיקסופ ךכו – דיזמב ׳תכל רוסיא לטבמל סנק – תומורתב הנשמ )א
a. וט ןילוחב תבש השעמ ןיינעל הלוע ׳חמה כ״רדב .דיזמ וטא גגוש םיסנוק םא םיאנת ׳חמ הז :א״קער. 

  – א.חיש ע״ושב םג אבומ
i. מ״ר –  

 .ומצע תבשב תונהיל ןילוכי ןלוכ ,גגושב התשענ הכאלמה םא .1
 םילוכי םלוכ ,תבש רחאל ,תונוהיל לוכי דחא ףא – דיזמב התשענ הכאלמה םא .2

 תונהיל
ii. הדוהי יבר:  

  .םלוכל רתומ תבש רחא ,םלוכל רוסא :גגוש .1
  :דיזמב .2

a. םלועל רוסא הכאלמה השעש ימל,  
b. תבש רחאל רתומ א״נב ראשל 

iii. רלדנסה ןנחוי יבר: 
  .תבש ירחא םג ןיירבעל רוסא :גגושל  .1
 .םלועל םלוכל רוסא :דיזמ .2

 
 .ןנחוי יברכ םיקסופ אל •
  .הדוהי יברכ קסופ א.חישב ע״וש •
 מ״רכ קסופ א״רג •

 
 .מ״רד אבילא א״רגא ךומסל שי ךרוצה םוקמב ב״מ
 ריאמ יברא ךומסל שי – ןנברד רוסיאב רבודמ םא
 .ריאמ יבר / א״רגה לע ךומסל רשפא םג ואל וא רוסא השעמה םא ׳חמ שי םא

 
 .דיזמ וטא גגוש וסנק הדוהי יבר
  – םיאנת תקולחמב יולת הז ?רתומש דיגנ םאה ,גגושב והושע םא , הליחתכל רוסיא לטיב והשימ םא ז״פל
 .ולש אוה םא ומצע לטבמל רוסא ,דיזמב םאו ,רתומ גגושב םא ,וילע הבירש וא – ולטיבו רבע – א״קער
 רשפ המ – לאוש א״קער זא ,הדוהי יברכ קסופ ומצע רבחמה חיש ׳סב ,דועו !רתומ הז ןיא םינושארה קלח יפל םנמא
  .ןנברדב ןאכ רבודמד תויהל ךיצרש אלא .ח״ואב חיש ןמיסל טצ ןמיס ןיב ךורע ןחלושב הריתס שיש הארנ – םירבדה
  .ןנברדב דיזמ וטא גגוש םיסנוק אל
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 .ןנברד רוסיא וא אתיירואד רוסיאכ הליכתכל רוסיא לוטיב םיאור םאה הלודג מ״נ שיש םיאור כ״א ןכא
 
 ?גגוש רדג והמ

 .ןידב העוט )א
 .רתומ רמוא )ב
 חבטל רמוא חיגשמהו ,ריסה ךותל םש חבטה זאו – הדעסמל רשכל המוד רבד חלש רצומה לשמל – סנוא )ג

 ?גגוש הז םאה !רתומ הזש בשח אוה ךא ,לטבלו ףיסוהל
 .גגוש ארקנ הזש רמוא ח״רפ

 
 אתיירואד םינידא דושח םאה ,ןנברד םיניד לע דושח םא – ב מ״נ
 .ןנברד םירוסיא לטבמ אוהש םיששוח יכ ,אתיירואדב רשאמ רימחמ רתוי היהנ ,ןנברד םיניד לע :ח״רפ
 
 :הנכס וב ןיאש הלוח ךרוצל ׳תכל רוסיא לוטיב – ג מ״נ
 היה הז םא אלימ – האמט המהבמ ןיִרֶציִלְג וב ברועמש שושחל שיו ,פוריסב תופורת הכירצש בי תב הדלי ךל שיש דיגנ
 .היעב הז ,פוריסב לבא ,חנית ,רודכב
 אתיירואד רוסיא םא .הנכס וב ןיאש הלוח ךרוצל ותושעל שי ,ןנברד רוסיא אוה ׳תכל רוסיא ןילטבמ ןיא םא הרואכל
 .אל
  .לוטיבה השעמ אוה רוסיאה לכש חינמ הז ךא – רוסיאה לטבל יוגל רמול לוכי התאש ןכתיי
 
 .םיקייש תניחטו םיעלותמ םיטיח תניחט – ד מ״נ
 .םדוק םיעלותמ יכה םיטיחה תא תרסה םא םיעלותמ םיטיח ןוחטל רתומש רמוא – אעק ׳ס ד״הת
 היהי אל ותוא ןחוט ינאש עגרב ,םיעלות םש שיש רוריבב םיעדוי אל .רוסיא קפס לטבל רתומש איבמ העד הרוי ך״ש
  .׳סב לטב היהי ,הירב
 .אלוקל ןנברד קפסש ,ותטישל ך״ש והז
 .רוסיא קפס ׳פא לטבל ׳סא זא ׳רואד ׳סיא אוה ׳תכל רוסיא לוטיב םירבוס םא – וז הלאשב יולת :ש״הרע
 

 םקסרל הצרו – ךכל עדומ התייהנ תבשה םדוק זאו .םקדבל ילב קרמב ׳דכו לייק ילקורב הלשב השא – השעמל האלש
  .רדנלבב
  – רוסיא קפס קר הז םא
 רתומ ,ןנברד רוסיא אוה ןילטבמ ןיא םא זא
 .רוסא אתיירואד אוה םא
 
  .ז״יעכב ריתה ומצע ד״הרתה ךא ,רימחהל רמא יקסלעב בר
  .רוסיא תקזח והז םיעלותב קזחומ אוה םא – םיעלותב קזחומ הזש ןכתייש היעב שי דוע
-- 
  .ןברד וא אתיירואד רוסיא אוה ׳תכל רוסיא ׳טבמ ןיא םאה
 
 :וליבשב לטבתמש ימ
 .וליבשב לטבתנש ימו לטבמל רוסאש ע״ושב אתיא
 רוסא םג אלא ,וליבשב לטבתנש ימלו ,רוסיאה לטיבש ימ ןיינעל קר אל רוסא ,הליחתכל רוסיא תלטב םא – א״מר
 .ולטיבש הממ הנהיי אלש רחא לארשיל ורכמל
 ,הצפח רוסיא אוה סנקהש םירמוא ילוא וא ,ארבג רוסיא ונייהד ,תלטבש הזמ תונהיל רומא אל התאש אוה רוסיאה םאה
 .ולכאל רתומ דחא ףא ןכלו ,תורוסא תולכאמ רדגב וישכע םהש
 לארשיל ורכמל רוסא ןכלו ,האנה רוסיא זא – ולטיבש הממ הנהיי אלש ארבג רוסיא אוה דוסיהש א״מרה ירבדמ הארנ
 לארשיל ותתל ךירצ התאש אל הז – םניחב ול תתל בייח התא ,לארשיל ונתונ התא םאש ,ה״ואה ירבדמ איבמ ך״שה –
 .תונהיל רומא אל התאש אלא ,םניחב
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 תורמל וליבשב לטבתנש ימ בשחנ אוה יכ ,הנקש לארשיל רוסא וליפאש ,חצת ןמיסב ש״בירה תבושת איבמ א״קער
  .רוסיאהמ ללכ עדי אל אוהש
 .ךכ לע חמשו לוטיבהמ עדי םא ״וליבשב לטבתנש ימ״ בשחנ קר אוהש רמואש ל״שרהמה ירבדמ ךכ לע קלוח ז״טה
  .וליבשב לטבתנש ימ בשחנ אל זא ,ללכ עדי אל םא ךא
 
 .בלחה תונקל רתומ םא ןויד היהו – לטב היהו – הרשכ בלח םא הפירט בלח ובריע ובש הדבוע היה – העד ןיינק רפס
 ירבדכ וליבשב םילטבמש תעדל ךירצ אוה םאה – וליבשב לטבתנש ימ םיאור ךיא – הלאשה לע יולת הזש ןכתיי
 ירבדכ ונממ תונהיל לוכי אל לוטיבה השעממ עדי אלש ףא הנהנ אוהש המכ לכ וא ,)ארבג רוסיא ונייהד( ל״שרהמה
 .)אצפח רוסיא( ׁש״בירה
 

  ?וליבשב לטבתנש ימ סנקל הביסה המ – אמ.ב ד״וי מ״גא
 .ך״שה טטצמ םהמ דחא קרש תוביס ׳ב איבמ י״בה

  - םיערה וישעממ הנהנ )א
  - וליבשב לטבל יוגל תורוהל ותוא איבי )ב

 
  טצ ןמיס העד הרוי ך"ש
 דבועל רמימל יתא אמליד ןנישייח וליבשב לטבתנש ימל תירש יאד - וליבשב לטבתנש ימל ןכו )ג"מפ( אי
 :י"ב היל ןניסנק ךכלה ונלטביש דבעל וא םיבכוכ
 
 .ואל יא הזמ עדי וליבשב לטיבש ימ םא ןיב קוליח שיש ןכתיי ירקיעה הביסה הז םא
 .ארבג רוסיא ונייהד – וליבשב םילטבתמבש ועדי םא היעב קר הז .ז״טה ירבד םא םכסהב אוה ך״שה כ״או
 
 .ואל וא הינימ עדי וליבשב לטיבש ימ םא הנשמ אל ,לטבמה לש םיערה וישעמ ינהא ןיינעל
 ימ סונקל איבמ י״בהש תוביסה ׳במ דחא טטצמ קר ך״שהש הז רואל ז״טו ך״שה םא אלוקל אוה ך״שהש קיסמ מ״גא
 .וליבשב לטבתנש
 
 רוסיא לוטיבד סנקהל המוד דאמ תבש השעמב סנקהש רמוא חיש ׳סב א״גמהש רמוא ד״ירג – ב.פ ברה ירועישב
 ימ״ תויהל ךפוה התא יכ – םשמ הפאמה תונקל רוסא דימתש דיגי ש״ביר ,תבשב הפוא היפאמ םא ןכלו ,הליחתכל
 ,הליחתכל רוסיא לטבמל וליבשב לטבמש ימ םיסנוק קרש עמשמ ד״ויב י״בה יפלש רמוא זא א״גמ – ״וליבשב לטבתנש
  .תבש השעמ לצא אל ךא
 
  – רומח רתוי סנק שי םשש ,הליחתכל רוסיא לוטיבל תבש השעמ ןיב קוליחה ריבסה קי׳צייבלוס מ״ר
 לטבתנש ימ סונקל ךירצ חרכהב אלש המל ןבומ ןכל – הכאלמ לע תרבעש ללגב אוה סנקה ,תבש השעמ ןיינעל
 לטבתנש ימ ס״וס יכ – רוסיאה לוטיבמ האנהה םצע אוה האנהה ,הליחתכל רוסיא לוטיב ןיינעל םנמא ךא .וליבשב
 הליחתכל רוסיא לוטיב ןיינעל .הכאלמ השעמ היה – השעמה אוה ירקיעה ןיינעה ,תבש ןיינעל .הנהנש הז אוה וליבשב
 .האנהה ,האצותב אוה היעבה ,םנמא
 
 :לוטיבה השעמב ןיד וניא ׳תכל רוסיא לוטיבש היאר
 רוסיא לוטיב הז אלה לבא .ןכ .תחא הפשאב דחי םקרוזל לוכי ינא םאה – הטוחש רשב יל שי םגו ,הלבנ רשב יל שי םא
 .האנהב אלא ,לוטיב השעמב ןיד אל הז יכ ,׳חתכל רוסיא לוטיב הז ולכאל טילחמ התא רשאכ קר ?הליחתכל
 דחי םברעל אלש רהזת ,הלבנ םהמ דחאו ,רשב תוכיתח ׳ג יוגל חולשל הצור התא םא – ח.טצ – ראת ירפה םשב איבמ
  .הליחתכל רוסיא לוטיב הז ודידל יכ –
 .םיל םכילשהל מ״ע רתיהו רוסיא ברעל רתומש אתיא – א״שרהמ ןוילגב םנמא
 דורט היה ך״שה – ירכנל תרכמש ריכמ ותואל תלטבש רוסיא לארשיל רוכמל רוסאש ה״ואמ דוסיה ד״ירגה ראב ז״פל
  .לארשיל הריכמהמ האנה לבקמ ךניא זא ,ריכמ ותואל ידוהי וניאל רוכמל תלוכי ירה – הזמ
 .לוטיב ילב תושעל לוכי תייהש רוסיאה םא רבד תושעל א״אש אוה ׳תכל לטבל רוסיאהש ראבמ ד״ירג
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 םג .ריכמ ותואל וליפא לארשיל ורכמל רוסא ,לוטיב תישעש וישכע .לארשיל הז תא רוכמל לוכי תייה אל לוטיב ילב
 םוש תושעל רוסא יכ ,הנתמב לארשיל תתל רוסא וליפא ,ריכמ ותואל לארשיל רוכמל רוסאש קר אל הז טרוו יפל אצוי
 .סנקה והז האנהל םורגיש – ותא רבד
 
  .OUהמ רשכה םילבקמש םייוג דיגנ – הליחתכל רוסיא לטבל הצור הרבח רשאכ הברה השעמל הלוע הז
 .לכואה לע רוסיא רוצי אל ידוהי וניא – הז ןוגכ הרקמב לקי ןכא ש״בירהש עיצמ םירואיב ש״הדבב
 תידוהי תוברעתה הז ס״וס ,לכואה תושעל םהל השרמ החגשהה םא ,ס״וס יכ ,רוסאל ארמוחל קיסמ ש״הדב ףוסב
 .ןוזמה תיישעב
 תורשכה ןוגרא אלא ,תורשכה ןוגראמ תנוכתמה םילבקמ אל םייוגה ירהש ,הז רוסיא לע קפקפ םנמא יקספלובס ברה
 .תורשכה יללכ פ״ע ותוא ןדו תנוכתמה לע לכתסמ
 .הליחתכל תנוכתמה היה הז םא וליפא ,הליחתכל רוסיא לטבל הרבחל השרי אל םלועב החגשה לכ – סילכת
 
 נ״נחו ׳תכל רוסיא לוטיב ןיב סחיה
 וילע הברמ התא זא ,רוסיאה לטבל רתיה קיפסמ ןיאו ,רתיהו רוסיא תבורעת שיש אוה הליחתכל רוסיא לוטיב כ״רדב
 .ולטבל רתיה
 יואר וישכעש ךכ ותוא הנשמו – ינכט ןפואב לטבתהל לוכי אלש והשמ חקול התא ,׳תכל רוסיא לוטיב לש גוס דוע
  .לייק קוסיר :לשמל – לוטיבל
 
 .ןדמע בקעי ברו יבצ םכח תקולחמ ,םירפא דיב ןויד ?ולטבל זאו ,והשמ לש םעטה םוגפל רתומ םאה
 
 וילע לכתסהל םיכירצ ,׳תכל רוסיא םילטבמ ןיא לש טבממ קר הלאשה תוארל א״א – ולטבמו רתיה וילע ףיסומ ןיינעל
 ראש ןיינעל .ח״בב לש םרג ׳ע ךל שי ,בלח לש םרג ׳כ םא וברעמו ,רשב לש םרג ׳נ חקול התא םא .נ״נח לש טבממ םג
 רתיה וילע הברמ .רוסיא לש םרג 41 יל שי ,הטוחש לש םרג 40 םא הלבנ לש םרג 1 יתברע םאש דיגי הז ,םירוסיא
  .הטוחש לש םרג 20 דוע ףיסוהל קר אל ,ולטבל ידכ 41*60 ךרטצא יכ ,ליעוי אל ולטבמו
 .חנית ח״בב ןיד קר הז – םירוסיא ראשב נ״נח ןיאש םירפא וניבר ירבדכ דיגנ םא
 רתיה וילע הברמ ןידש םיריעמ םינושארה .םירוסיא ראשב וליפא נ״נח שיש םינושאר ראשו ת״ר יפל דיגנ המ ךא
 ןיד לכש רמוא א״מרה .רק חלב חל וא – שביב שבי לשמל – נ״נח םירמוא אל םהבש םירקמ לצא תויהל ךירצ ולטבמו
 כ״חא ינהמ אל חלב חל לבא .נ״נח ןנירמא אל םא חלב חל וא ,שביב שבי ברעתנש אקווד אוה ולטבמו רתיה וילע הברמ
 .נ״נח ןנירמאד ,רתיה ףיסוהש
 
 שודיח אל הז הרואכל
 

  טצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ה ףיעס
 ידכ רתיה וילע םיפיסומ ןיא ,ולטבל רועיש וב ןיאש רתיה ךותל לפנ וליפאו .הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא
 ימל ןכו ,ולש אוה םא ,ומצע לטבמל רוסא ,דיזמב םאו .רתומ ,גגושב םא ,וילע הבירש וא ,ולטיבו רבע .ולטבל
 לכ ראשלו .)ד"כ ללכ ךורא( ולטבש הממ ונהי אלש ,רחא לארשיל ןכ םג ורכמל םירוסאו .וליבשב לטבתנש
 .רתומ ,םדא
 'יס ליעלדכ ,הלבנ תישענ הכיתח וב םירמוא ןיאש רמאד ןאמל חלב חל וליפא וא ,שביב שבי ברעתנש אקודו :הגה 
  א"בשר( .הלבנ תישענ הכיתח היב ןנירמא אהד ,רתיהה ךכ רחא ףסותנש ינהמ אל ,רוסיא העלבש הכיתח לבא .ב"צ
 עדונש םדוק ףסותנ םא אלא ,לטבל רתיהה ינהמ אל הלבנ תישענ הכיתח ןנירמא אלד םוקמב וליפאד םירמוא שיו
 לטבל הרומה םכחה ךירצ היה הז יפלו .ךכ רחא ףסותנש המ ינהמ אל ,םדוק תבורעתה עדונ םא לבא ,תבורעתה
 .ןכ וגהנ אלו .)ז"ל 'כ ךורא( עדונש רחאל רתיהה ףסותנ םא רוקחל רוסיא
 .לוטיב שי תבורעתה עדונ אל יאו ,לוטיב ןיא תבורעתה עדונ םא .עדונ אלל תבורעתה עדונ ןיב רקוח א״מרה ןאכ
 .ןכ וגהנ אלש קיסמ ךא
 
 .הנשמ הז המל .תבורעתה עדונ דוסי ריבסמ ד״ירגה – א.גפ ברה ירועישב
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 .רתיהל לפנש רוסיא ןיינעל םינושאר ׳חמ שי .ליטב אמק אמק תרגסמב הז ןיבהל םיכירצש ריבסמ ס״דירג
  .רוסיא לש תומכ רוציל רבטצמ הזש םירמוא םאה וא ,לטבתנ לפונש הפיט לכש – ליטב אמק אמקד םירמוא םאה
 רוסיא לש ׳א םרגל םילפונש רתיה לש םרג ׳ל – רוסיאל לפנש רתיהב ליטב אמק אמק םירמוא םאה – םינושאר ׳חמ
 ?רוסיאה יבגל םילטב םה םאה
 היהי אל רתיה לש סחי א:ס ךל שי םא וליפא ןכלו ,ליטב אמק אמק ׳רמא רוסיאב ברעתנ רתיה רשאכש רמוא י״שר
  .לטב
 .םירוסיא רשאב אלו ,ךסנ ןיי לצא ךייש קר רתיהל ליטב אמק אמקש רמואו קלוח ן״במר
 
 .תונוש תובורעת יתשמ םישיש ברעל רוסאו – שדח תבורעת אוה כ״חא אבש המ ,רוסיאל לטב רתיהש עגרב – י״שר
  .ליטב אמק אמק םירמוא אלש א״מרה ןיעכ אוה ,דחי םידבוע תובורעתה ׳במ ׳סש רובס – ן״במר
 
  – ולטבמו רתיה וילע הברמל נ״נח םשייל הסנמ ן״במרה ךיאו ,נ״נח דוסי ונל שי ןאכ דע
  ולטבמו רתיה וילע הברמ רמול ךייש נ״נח םירמוא אל רשאכ אקוודש – לודג שודיח וניא דוסיה
 .רתיהה עדונ אל רשאכ ליעומ קר הז – נ״נח רמוא התא יא םא וליפא – רתיהו רוסיא
 

 נ״נח םירמוא ןיא רשאכ קר ךייש ולטבמו רתיה וילע הברמ )א
  – ן״במרהמ שודיח )ב
 וליפא ,תבורעתהמ תעדי אל םא ךא – תבורעתה עדונ רשאכ קר ךייש הז ,נ״נח םירמוא םא – ה״ואמ מ״רד )ג

 .הליבנ השענה לע עיפשת העידיה .הליבנ השענ אל הז ,נ״נח םירמוא כ״רדבש םירקמב
 

 ,תבורעת ול שיש עדוי םא .היעב היהי תבורעתה עדונ םא – נ״נח םירמוא אל רשאכ וליפאש רמוא – וט ק״סב ך״ש
 :וז הטיש ללוש ך״שה .תבורעתה עדונ היה אל םא לוכאל רתומ היה – גגוש היה םא .לטבל רוסאו ,דיזמב היהי לוטיבה
 

 ארק א״בא )א
a. הארנ ס״אשב נ״נח םירמואש ת״ר תטיש .דובעי נ״נחב ת״ר תטישש ךכ השק דאמ ודבע םינושאר 

 נ״נח םירמוא אלש רתוי הלולס ךרדכ הארנ םירפא וניבר תטיש וליאו – תויגוס המכמ ךרפומ תויהל
 ךכ דיגנ אל ,ס״אשב נ״נח םירמוא םא וליפא – תורמגה לכ ץרתל רשפא ,ןוכנ מ״רדה םא .ס״אשב
 .ךכ אלש חטב ת״ר ץרתל ןכ רמא א״מרה ינפל דחא ףאש הזמ .תבורעתה עדונ אל םא
 

 ארבס א״בא )ב
a. ךינפל תבורעת ,רוסיא לש אצפחב ןיד אוה נ״נח – נ״נח לע עיפשי תבורעתה עדונש רמול ךרפומ 

 קלחל קסופ םושל וניצמ אלו .הליבנ תישענ ברעתנש דימ כ״א – נ״נח ןל אמייקד ןוויכד .דמול ך״שה
 .אלל עדונ ןיב

b. שי כ״אא םירוסיא ראשב נ״נח םירמוא ןיאד רמוא ד.בצ ןמיסב א״מרהש ב.גפ ברה ירועישב ס״דירג 
 ,רתיה ךותל לופיי רוסיא יכ – לטב היהי אל רבד םוש ,ס״אשב נ״נח םירמוא ונייה ול .קובד רוסיא
 אמק אמק דיגנ אל המל א״מרה יפל .הרדקה לכב טשפתי םעטה ןמז רחאלו – וביבסמש המ םיעטי
 רוסיאמ עולבה רתיהב ןיד וניא םירוסיא ראשב נ״נח ןידש רמול םיכירצ זא ?הליבנ השענו רסאנ
 .תואיצמ וניא נ״נחו – תבורעת וניא םילעבה תעידי ילב .םילעבה תעידיב ןיד אוה אלא ,הליבנ השענה
 .םילעבה תעידי אוה תבורעת םש קינעמש המ

i. וב ונתנש הרדקב םימ ונתנ םא רוקחל םכחה ךירצש ה ףיעסב ק״מסה ירבדמ איבמ רוטה 
 .רוסיאה ולטיב כ״חא וב ונתנש םימ ןתואש ,רוסיא

 
  טצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי רוט
 ןתואש רוסיאה הב ונתנש רחא הרידקב םימ ונתנ םא רוקחל םכחה ךירצש תוצמה רפסב בתכ
 רוסיאה לטבל ןיפרטצמ ןיא כ"חא ונתנש םימה
* 
 לכ ל"יקד ןיפרטצמ רוסיאה לטבל ידכ ןויכ אל םא כ"חא םימ ףיסוה םא וליפאש צ"אש ל"נו
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 םאש דיזמב תוברל ואבי אמש שוחל ןיאו ןירוסא דיזמב םירתומ גגוש ןהילע הבירש ןירוסיאה
 ןימ אוה וליפא תוברהל ןיוכמה לבא הביר אלש רמואש המ ול ןימאנ אל םג הזל שוחל ונאב
 ןויכ לטב וניא 'ס וכירצה םימכחש אלא הרותה ןמ לטב אוהש רוסיאה לע הבר רתיההו ונימב
 דיזמב הבירש

 
 ,מ״מ ,היעב ןכא הז תבורעתה תעשב םישיש היה אל םאש תורמל – לואשל םיכירצ אלש רוטה ירבדכ רבוס ך״שה
  .ןניקזחמ אל ארוסיא יקוזחא
 .ררבל לק הז – ותוא לואשל אל פ״כע המל – הרזומ ארבס הזש רמא יקספלבס בר
 .לואשל אל המל זא הנשמ תבורעתה עדונד םירבוס םא
 
 לטבל ותנווכ ןיא
 לטבל רתומ תרחא הביסל לטבמ וא ,לטבל הננוכ ןיא םא
 :תואמגוד המכ איבמ טנ ןיד בנ ללכ א״כחה
  בנ ללכ רתיהו רוסיא רעש םדא תמכח
 ךכיפלו רתומ ללכ רוסיא ןאכ ןיאד רשפא םא לבא רוריבב רוסיא שיש םוקמב אקוד רוסיא ןילטבמ ןיאד אה ח
 'מ ק"ס ך"שב ד"פ ןמיס( םיחירה לוקמ םיעלותה וחרביש רשפאד םילודג םיחירב ןנחטל רתומ םיעלותמ םיטיח
  :ד"כ ןמיס ח"ל ללכ ןייעו )'ח ק"ס ב"צ ןמיסבו
 

 םילמנ וב ולפנש שבד ןוגכ ךכל ותנווכ ןיא םא לבא רוסיאה לטבל ןיוכמש םוקמב אקוד רורב רוסיאב וליפאו ט
 ןנחטל רתומ םיעלותמה םיטיח ןכו שבדה ןקתל אלא ותנווכ ןיאש ןויכ וננסיו ךתינ היהיש דע וממחל רתומ
 םדוק ןנחטל רתומ םישש וב שיו םיחמוצמ וב שיש םיטיח ןכו לטבל ותנווכ ןיאש ןויכ די לש םיחירב וליפא
 :'י ןמיס ד"מ ללכ ליעל ראבתנ רוסיאה לע רתיה ףסותנ םא ןיד .)ג"נת ןמיס םייח חרואבו ד"פ ןמיס( חספ
 

  בנת ןמיס הרורב הנשמ
 ותנוכ ןיאש ןויכ רוסיא לטבמכ יוה אלו ודגנ םימב םישש שי םא הרשכ הרדקב רוסא ןיכס ליעגהל רתומ ... )גי(

 :ח"ס ז"מ ללכ א"מכחב ןייעו ]םינורחא[ הרדקבש םימהב כ"חא שמתשהל ןיא מ"מו העילבה איצוהל אלא
 
  – תועילבה איצוהל אלא ,לטבל הניא הנווכה
 קרמ תוקרי םינתונש ה׳רבח הברה שי .ךכ תושעל ףידע ,ולטבל ילב רוסיאב לפטל תרחא ךרד שי םאש ריהבמ ש״הרע
 אוה ןויגיההו – םכותב תוקריה תא םישל לוכי התאש תויקש םירכומ לבא – ןוזמב םיקרח שי כ״רדבו ,קרמה ךותב
 שי ןכא זא ,תוקריה םעט אלא םיקרחה םעט לבקל הניא הנווכה .תוקריה לוכאל ילב ,תוקריהמ קרמה ךותב םעט םישל
 .היעב ןיאש םגפל םעט םינתונ םיקרחה םא חטבו .וז טנטפ תושעל
 

 טרוגויו םיקיישה רתיה
 – םתוא םיריתמ ,םנמא םינחטנ םהש ןוויכ – טרוגויב םלכאל םיריתמ ךיאו – םיקרח הברה םהל שי הדש יתות אלה
 .תנוכתמה יפל ךליל אוה אלא םיקרחה לטבל הניא הנווכה
 
 הליחתכל ןנברד םירוסיא לוטיב
 רונתה םמחמ הז וישכעו ט״וי םדוק וצצקנ אלש קסיהל םיצע – ט״ויב רוסיא לש םיצע לוטיבב הנד ׳מגה הציב שירב
  .ולטבלו םיצע וילע תוברהל רתומ – ט״ויב ךלש
 .ולטבל לוכי ןנברד םירוסיאב לבא ,אתיירואד םירוסיאב – ארוסיא ןילטבמ אל יכ – םשו
 
 .םלטבל רתומ ןנברד םירוסיאש הארנ ז״פל
 
 .וז ללכ רותסל םיארנה תורמג המכו המכ שיש םיאיבמ םש םינושארה לכ
 

  ?ןנברד אוה םינאת תמורת יכ םלטבל אל המל .םלטבל ךיא – םיבושח םירבדב הנד ׳גמה – ׳סות )א
  .םינאת תמורת לוטיב לש תויעבהו ,המורת לש םינאתב הנד הציבב ׳גמה
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 ׳סותה לעב ןיב לודג תקולחמ והז !םלטבל אל המל זא ,ןברד קר אוה תוריפ תמורת אלה – השקמ ׳סות
 חירכמ והשמש החנהה לע דבוע ׳סות .)ןנברד תוקרי רשעמ קרו ׳רואד תוריפ תמורת רבוס ם״במר( ם״במרו
 םירוסיאו ת״המ רקיע םהל שיש ןנברד םירוסיא –,םירומח רתויו תוחפ ןנברד םירוסיא שי .תאז שדחל ותוא
 אוה םינאת תמורת .הרותה ןמ רקיע ול שיש ןנברד אוה בלחב ףוע רשב ,לשמל .ת״המ רקיע םהל ןיאש ןנברד
 הצקומש ונרמא הציב שירב .הליחתכל לטבל לוכי אל התא הזכ ןנברד רוסיא .הרותה ןמ רקיע ול שיש ןנברד
 הכאלממ םילטבש ה׳רבח שיש ןויערב ןד ם״במרה – תרכינה התיבש םירצוי הצקומ ירוסיא .הרותה ןמ רוסא
 לוכי התא הז ,ת״המ רקיע ול ןיאש ןנברד לכ זא – ת״המ רקיע וניא הצקומ .רכיה םיכירצ ןכלו – תאז לכב
  .תופסות לש ךלהמה והז .לטבל
 

 איגוסל המוד הז םא ןנברד רוסיא לוטיב םישרמ קר– ןנברד םירוסיא לוטיב ןיינעל ךלהמ דוע איבמ א״בשר )ב
 רתיה וילע הברמ – תבורעת שיש אופא רוסיא לוטיב שי זאו .ולטבל רתיה וילע הברמ התאש אופיא הציבב
 היעב אוה רוסיא ךותל רתיה תמישש אוה א״בשרה תוטשפ .הליחתכל רוסיא לוטיב לש רחא גוס הז ולטבל
 .ןנברד רוסיאל וליפא הז השרנ אל זא – רוסיא ןילטבמ לש הלודג

a. רוסיאה ןמ תונהיל אוה יתרטמ ,תבורעתל רוסיא יתפסוה םא. 
b. הזש שודיח הזש ןוויכ .רתיהה ליצהל הסנמ ,רוסיאה ןמ תונהיל יתאב אל– רתיה וילע יתיברה םא 

 .ןנברדב הז רוסיא רמאנ אל – ללכב היעב
 

 עודי ןיאו ,םהמ דחא ךותל רתיה לפנו ,רתיה תורדק ׳ב ןאכ ויה – לאוש קי׳צייבלוס בר פ ןמיס ברה ירועישב )ג
 ריסב םרג ׳ל .רוסיאה דגנכ ׳ס םהיתשב שי לבא ,רוסיאה דגנכ ׳ס םהל שי םהמ דחא םושו ,לפנ ןהמ הזיאל
 םהינש רבחמה רמוא – לטב וניא לפנש אופא – תורדקה דחאל לפונ םרג זאו – תינש ריסב םרג ׳ל ,תחא
 לכאת זאו ,םתוא ברעת – ףיסומ א״מרה .ברעתהל םידמוע דחא םדא לש םהינשש לכ יכ – לטבל תופרטצמ
  .םתוא

a. ס״דירג !הליחתכל רוסיא לוטיב הז אלה !לוטיב רועיש ןאכ ןיא ברעמ התאש דע ד״ירגה השקמ 
 לבא – תבורעתה ירועיש יוניש וא תבורעת תריצי אוה לוטיבה רשאכ ןילטבמ ןיא םירמוא קר ריבסמ
 ענומ והשמש קר ,לוטיב רועיש שי – לוטיבה תולחב ןורסח שיש קר לוטיב רועיש שי רבכ רשאכ
 ךירצ הזש קר ,תחא תבורעת בשחנ רבכ הז – תורקל לוטיבל ןתילו ,ענומה ריסהל רתומ זא ,לוטיבה
 .לוטיבה תולחמ ענומ ריסמ התא .לוטיבה ענומ תיזיפ תבורעתה ןורסח .תיזיפ תבורעת

i. לודג שודיח הז.  
 

 – ארוסיא אלק אלקמ תרמוא םש ׳גמה – ׳תכל םירוסיא לטבל ריתמ תמאב אל הציבב ׳מגהש ריבסמ ה״ארה )ד
 ,ונייהד – ארוסיא אלק אלקמו ןנברד םוקמב רתומ קר הליחתכל רוסיא לוטיב ז״פל – ברחנו ףרשנ רוסיאה
 .ןנברד ירתל המוד הז .ארוסיא אלק אלקמ םשש הקסה יצעב רבודמ כ״אא ,הליחתכל רוסיא לטבל רוסא

a. תומסרופמ תומוקמ ׳בב ןנבר ירת ונל שי: 
i. הוצמ םוקמב תובשד תובש –  
ii. אוה – ןנברד ירת אוה ןטקש בתוכ ׳סות – הליגמ ארקמב לודג איצומ וניא ןטקב ןד – הליגמ 

 דח אוה לודגה וליאו – ןנברד אוה הווצמה רקיע לכ ןאכו ,ןנברדמ תווצמב בייח קר ומצע
  .ןנברד
 

 ץמח םאה – חספה וילע רבעש ץמח ןיינעל הליחתכל רוסיא םילטבמ ןיא לע טרפ ףיסומ – ל ףד םיחספ ׳סות )ה
 .ןיעמש יבר הדוהי יבר ׳חמ הז .אצמי לב האריי לב – אתיירואד סנק וא ןנברד רוסיא אוה חספה וילע רבעש
  .ותיבשתד השע לוטיב אוה חספ ברעב ץמח ןועמש יבר יפל ,אתיירואד רוסא הדוהי יבר יפל

a. ןנברד וא אתיירואד רוסיא הז םא מ״נ יאמל? 
i. תוקלמ בייח התא אתיירואד ואלל . 
ii. הז םא ןועמש יבר יפל םנמא – רוסא ןיידע הז – הדוהי יבר יפל .ליעומ ץמח תריכמ םאה 

 ץמח לש רדג ןאכ ןיאו ,סנק ןיא זא ,אצמי לב האריי לב היה אל ,חספב ירכנ לש ותושרב
  .סנק היהי אל אליממ .חספה וילע רבעש
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b. םוקמ היהי אל זא ,תועילבב אצמי לב הארי לב ןיא ןועמש יבר יפל :ץמחד תועילבב םילכ :מ״נ דוע 
 .םג תועילבל ךייש ץמחד אתיירואד רוסיא הדוהי יבר יפל – סנקל

i. ןועמש יברכ וקספש תורחא תומוקמ ויהו ,הדוהי יברכ וקספש תומוקמ ויהש תרמוא ׳מגה,  
 לכ ורישכה – ץמח תריכמ ללכ היה אל ז״פל ,הדוהי יברכ וקספ ברד הירתאב .1

  .ץמחד תועילב םא םילכה לכ ורבשו ,ץמחד תועילב םא םילכה
a. רמאו לואמש אב .ריכמה והיבגהש סרח ירכומ ויהש תרמוא המש ׳מגה – 

  .ריכמה והיבגת םא ןועמש יברכ קוספא ינא
 :קספ
  ?הליחתכל ןנברד רוסיא לטבל רתומ םאה
 
 ולטבלו וילע ףיסוהל רתומש א״בשרכ קסופ רבחמה
 .רוסיאה לטבל רוסאש ה״ארו ש״ארכ קסופ – א״מרה
 

  טצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ו ףיעס
 ןיאו ,ומצעמ לפנ םא לבא .רוסא ,דיזמב ,ןכ השע םאו .ולטבל ידכ םידיב ותוא ןיברעמ ןיא ,םהירבד לש רוסיא
 .ולטבמו וילע הברמ ,ולטבל ידכ רתיהב
 םשב רוט( .תונשל ןיאו ,ןיגהונ ןכו .אתיירואד רוסיאב ומכ ,וילע ףיסוהל וא ןנברד רוסיא לטבל ןיאד א"יו :הגה 
  .)הציבד ק"פ הדוגאו יכדרמו ן"רו ה"בב ה"ארו ד"ש תהגהבו /ד"נ/ ד"צ ןמיס ה"תבו ש"ארה
 ש"ל ונימב ןימ ש"ל ,רסאנו רועינו רזוח ,ןושארה רוסיאה ןמ כ"חא וב ףסותנו ,ודגנכ 'ס היהש ןוגכ ,לטבתנש רוסיא
  .)ט"נ ןמיס ד"ש תוהגה( .םיתניב עדונ אל וא םיתניב עדונ אנש אל ,חל ש"ל שבי אנש אל ,ונימ וניאשב ןימ
 דגנ 'ס רשבב ןיאש יפ לע ףא ,רתומ ,רשב לש הרידקל םימה ןמ לפנ כ"חאו ,'סב לטבתנו םימל לפנש בלח תיזכ
  .הזב אצויכ לכו .)ךוראב( םימב לטבתנ ירהש ,בלחה
 

 ?ולטבלו רתיה וילע ףיסוהל רתומ םאה ,הסיעה ראש םא שרפומה הלחה ברעתנ םא :השעמל הלאש
 .ןנברד ל״וח תלחב – רתומ הז םאה – ולטבלו האמ וילע ףיסוהל ךירצ זא – האמב לטב המורת ,המורת ןיד הל שי הלח
 .רוסא היזנכשא איה םא ,רתומ הידרפס איה םא
 
 לע םיכמוס ס״וס ,רבחמה לע קלוח א״מרהש תורמל -  האמ ךירצ וא בורב לטב םא םינושאר ׳חמ שי םנמא ל״וח תלח
 .תוטישה ףוריצ לע ךומסל רשפאש ןכתיי זא .לקהל תוטיש ףוריצל רבחמה
 
 הלילה עצמאב ותוא לאש םותחנ – לארשי ץראב הלחה בוריע לע לאושל ׳ץיבוביל ברל רשקתה והשימש םעפ העריא
 .תרחא השרפה תושעל זאו ,השרפהה לע ד״ב לואשל לוכי התא – השרפהה לע לואשל הצע שי – י״א תלח לע
 תעש וא הבורמ דספה לש הרקמב והשמ לע לואשל רשפא – ןריתמ ול שיש רבד הז אלה ,וילע לואשל רשפאש כ״א ךא
 .לקד ןיריתמב – ןיריתמ ול שיש רבד הזו ,קחדה
 
 :ןנברד לצא רוסיא לוטיב לש הרקמ דוע
 תעשב ׳כל ?ולטבלו רתיה וילע ףיסוהל רתומ םאה .תלשב התאש לישבת םא הלשב איהש לישבת הברע תוחפשה תחא
 ?ת״המ הקול וניא ?ןנברד רוסיא גוס הזיא .ןנברד רוסיא קר אוהש ם״וכע לושיב והז .רבחמה לע ךומסנ – קחדה
 
 תגזמ םא וליפאו ,הכונח לש ןמשב שמתשהל לוכי אל התאש רמוא הכונח ׳להב – הרתס לש גוס שי רבחמה קספ ןיינעל
 .ולטבלו רתיה וילע תוברהל א״או – לטב וניא הרזחב ןמשה תא
 שיש םוקמ לכבש בתוכ הידבוע בר – וז אישקמ םדירטנ םינורחאה !רתיה וילע הברמו !ןנברד רוסיא הז יכ ,השק ׳כל
  .רתוי רחואמ ותוא בתכ יכ ד״ויב רבחמה ירחא םיכלוה ד״ויב רבחמו ח״ואב רבחמ ןיב הריתס
 
  .ןנברד אוה הליכא רוסיא לוטיב וליאו ,אתיירואד אוה האנה רוסיא לוטיבש איבמ ד״וחה
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 .ןברד והז – הליכא רוסיא לוטיב ןיינעל ךא ,אתיירואד רוסיא הז האנה רוסיא לוטיב ןיינעל
 אוה רשאכ א״בשרה .ןנברדמ האנה ירוסיאב אל ךא ,ןנברד הליכא ירוסיאב רוסיא לע רתיה ףיסוהל לקמ קר א״בשרה
 לוכי וניא ,רומח רתוי םצעב אוהש האנה רוסיא לצא לבא ,הליכא רוסיאל והז – ולטבמו רתיה וילע ףיסומ השרמ
 .הכונח ׳לה יולה תיבב ץוריתה ןכו .ולטבל רתיה וילע ףיסוהל
 
 ׳תכל הנכס לוטיב
  ?הזל סחיינ ךיא ארבסמ
 .הנכסה תלטיב םא תונהיל היעב ןיא – הנכס הז ןיא ס״וס םא – הנכס הז יטקרפ ןפואב םא רוסא קר הז
  .היעב םש ןיאש רמוא – ג.זטק
 םש תולח הל שי ,הנכס םושמ רוסאה רבד הזש ורמא ל״זחש עגרבש רמוא – חכ ןמיס העיבר בישמו לאוש תבושת
 לש דמעמ םהל שיש ןכתיי ,תילאמרופ הרזג שיש עגרב – רוסיאכ םתוא תוהזל םירבד המכ לע ורימחה ל״זח .רוסיא
 .רוסיא
 
  .רוסיא לצא רמאנ קר לוטיב .ליעומ וניא הנכס לוטיב דבעידב – ב ק״ס זטק ז״ט
 
 
 
 
 יבלח אל הפק םרקל ךייש רשב םא לוכאל וא רשב םא לשבל םימב בלח לוטיב
 יפ לע ףא ,רתומ ,רשב לש הרידקל םימה ןמ לפנ כ"חאו ,'סב לטבתנו םימל לפנש בלח תיזכ :ו.טצ א״מרב אתיא
  .הזב אצויכ לכו .)ךוראב( םימב לטבתנ ירהש ,בלחה דגנ 'ס רשבב ןיאש
 
 יכ nondairy creamer ארקנ הז – םיביכרב בלח םג הל שיו OUD הל שיש non-dairy creamer אוה יסאלק הרקמ
  ?הפקה ךותל nondairy creamer ףיסוהל יאשר התא םאה ,םיירהצ תחוראל רשב תלכא םא – בלח וניא ובור בור
 ןד א״מרה .׳סב לטב יאדוו הז ,הפקה ךותב הז תא תמשש עגרב – בלח 2%מ תוחפ הל שי nondairy creamer כ״רדב
 .תועש שש ךות – רשבה תליכא ירחא הפקה תייתשב םינד ונא – רשב ךותב בלחה ימ תמישב
 בלח תיזכ לש הרקמב ןד א״מרה יכ ,רתוי השק םג ןדיד הרקמ ךא ,רשבה ירחא םיתוש ןאכ יכ רתוי לק אוה ןדיד הרקמ
  .דבעידב עמשנ הז .לטבל תטלחה התאש אל ,הרק םתס הזש – םימל לפנש
 

  בכ ק"ס טצ ןמיס העד הרוי ך"ש
 ןויכ רשב לש הרדקל םימה ןתיל רתומ הלחתכל וליפאד 'כ א"יד ה"פ ללכ ח"תבו - 'וכ םימה ןמ לפנ כ"חאו
 'א ק"ס ט"צר 'יס ןמקלד םושמ ל"י םיששב לטב רוסיא לכ אהד אטישפ ןידה ףוגא תושקהל ןיאו לטבתנ רבכד
 ןניעמש ח"ד ד"כ ללכ ה"ואב אוה ןכו ש"עו יכה ןנירמא אל אכהד ל"מק לוטיב ךייש אל רתיהב רתיהד ראבתנ
 :'וכ םימל בלח לפנ םאו לטב אהימ רתיהב רתיהד
 
 .הנווכב רתיהב רתיה ברעל ןיאש רמואו ך״שה לע קלוח ריאמ תיב
 
 .הנווכב creamerה ברעמ התא ,לפנ אל ,ןליד הרקמב
 .רשבב וברעל ידכ םימב בלח לטבל רוסא – ק״ער תבושת
 ידכ – םימה םא בלחה ברעל אל ךא ,רשבה םא םימה ברעל רמוא אוה הליחתכל רתומ רמא ך״שה רשאכ ב״כקס ג״מפ
 .םימב וברעל
 רכוסב שמתשהל וליפא – רדסב הזו ,לושיבה ךילהת ךותב – רכוס ךותב בלח ומש רבעב – בל׳א ׳ס ז״בדרה תבושת
 .רכוסה ךותב לטב בלחהש ןוויכ רדסב הזו .רשב ךותב
 
 אוה םעטהו ,רשבה םא הזב שמתשתש חטב רכוסבש עיצמ ש״הדב – ז״בדרה תלוק אלו ג״מפה תלוק טטצמ ש״הרע
 ך״שהש ףא .הפקה ךותל  nondairy creamer תמיש ןיינעל ןוכנ ןויגיה ותואש הארנכ ,רוסא וניא ָתְלַטִבש עגרבש
 ז״בדרכ םיקסופ אלש ג״מפה יפל אוה היעבה – ךכ אל רמוא ז״בדרה – רימחמ
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 .כ״חא רשבב וב שמתשהל זאו םימה ךותל בלח םישל רתומש רמוא א״מר – 1 לקהל ףינס
 nondairy creamerה םש התא אלא ,רשב ךותל םימה גזומ אל התא ,nondairy creamer ןיינעל – 2 לקהל ףינס
 רשאמ לק רתוי רשב רחא בלח תליכא יכ לקמ ה ׳ס ד״וי א״ח קחצי רוא תבושתב – רשב תלכאש רחאל הפק ךותל
 .ז״בדרכ לקהל לוכי התאש חטב .רשב םא דחי ותליכא
 
 .רבדב רימחה לצנבנ ברש איבמ בקעי להוא רפסב
 
 ?בלחל רשב ןיב הנתמהה בויח םיאור ךיא – טנ ןמיס ברה ירועישב ד״ירגה תריקח לע יולת הזש ןכתיי :׳ץיבוביל בר
  .בלחב רשב לע אצפח רוסיא הזש ןיבמ ס״דירג
 – ארבג רוסיא קר הז – ׳סות
 
 nondairy creamerה ךותבש בלחה יכ ךלש הפה ךותב בלחב רשב בוריע הז זא – אצפח רוסיאכ הז םיאור םא
 .םיינישה ןיבש רשבב ברעתמ
 .nondairy creamerה תותשל רתומ ׳כל זא – ארבג רוסיא הז םא ךא
 
 .ארבגב ןיד הזש רמא – nondairy creamerה לע ליקה יקסלעב בר
 .רימחמ םימעפל ,רבדב ליקמ םימעפל – ש״צרג
  – .nondairy creamerה תייתשל רשבה ןיב העש ןיתמת – גיליוו בר
 .ך״שה לש אלוק ותוא הז כ״או .׳סב לטב רבכ אוה nondairy creamerה ךותבש בלחה – גיליוו אביקע בר
 
  .יבלח וקוש םגו ,רוחש הפק םיאיצומ םה – םהינימל תוירטפקב הפק תונוכמה ןיינעל השעמל הארוה
 .יבלחכ ותוא בישחהל ילב םשמ אצויש הוורפה הייתשה תותשל רתומ

 .בלח םש שיש וליפא רורב אל )א
 לטבל ותנווכ ןיא )ב
 .םישיש רועיש ךל שי ׳כל )ג

 
 רימחנ שממ רוסיא איצומש ןוויכש רמאנ םש םאה – ם״וכע בלח םג הנוכמה םא ןידה היהי המ ןייעל שיש אקע אד
 ךותב םירוסא םיביכר שיש ומכ – אתיירואד רוסיאב רבודמ םא המו ?ומצע לע רימחהל שפנ לעבל יואר םאה ?רתוי
 ?האיצומ הנוכמהש תורחאה תויתשה
 
 .ע״צ יתכאו ,ונורדב ץופנ כ״כש ןוויכ אל ׳כל ?ןיע תיארמ אוה nondairy creamer םאה
 
 רועינו רזוח
 ש"ל ונימב ןימ ש"ל ,רסאנו רועינו רזוח ,ןושארה רוסיאה ןמ כ"חא וב ףסותנו ,ודגנכ 'ס היהש ןוגכ ,לטבתנש רוסיא
  .)ט"נ ןמיס ד"ש תוהגה( .םיתניב עדונ אל וא םיתניב עדונ אנש אל ,חל ש"ל שבי אנש אל ,ונימ וניאשב ןימ
 
 ?ליטב אמק אמק וא רועינו רזוח םירמוא םאה – גע ז״ע ׳גמב עיפומ רועינו רזוח ןיד
 :ךסנ ןיי לש והשמ רוסיאב ןד ז״עב הנשמה
 

  א דומע גע ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
 

 הז .םעט ןתונב - ןייב םימו םימב ןיי ;אוהש לכב - םימב םימו ןייב ןיי .אוהש לכב רסואו רוסא ךסנ ןיי .'ינתמ
  .םעט ןתונב - ונימב אלשו ,והשמב - ונימב ןימ :ללכה
 
 .לטב ןושאר ןושאר .ולוכ םויה לכ וליפא ,רובל תיבחמ ךסנ ןיי הרעמה :ןנחוי ר"א ימיד בר אתא יכ .'מג
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  ?ליגר רתיהו רוסיאל תאז םימשיימ ךיא :םינד םינושארה .ליטב אמק אמק לש גשומ שי םש
 ף״ירה יפדב .ול ז״ע ן״רב ןייע
 
  א דומע ול ףד הרז הדובע תכסמ ף"ירה לע ן"ר
 

 יכה ימנ ןיבר אה ןל עמשמ אק יאמ 'יעומשאל אתא הלחת ואל יאד רמולכ .הלחת יעב ןיברדא הל ינתמד ןאמ
 ךסנ ןיי הרעמה רמאד ןנחוי 'ר רמא ימיד ברכ הכלה ןיאד ]תופסותה כ"כו[ ל"ז י"שר בתכ הכלה ןינעלו .רמאק
 ןטק רוצרצמ אקודד רמאד רימחהו קחצי בר אב ירהש לטב ןושאר ןושאר ולוכ םויה לכ 'יפא רובל תיבחמ
 י"רד אבילאו והנינ יארומאד ל"ז היל אריבסד עמשמ םימ לש ןותיק םש לפנב אקודד רמאו רימחהו ןיבר אבו
 יכה וליפאד רמאו ןיבר אתאו יכה אלא רמא יכה ואלד רמאו קחצי בר אתאו ןנחוי 'ר רמא יכה רמא ימיד ברד
 ףסוי 'רב קחצי ברכ אלו ימיד ברכ אל אתכלה תיל ךכלה םימ לש ןותיק םש לפנשב אקוד אלא ןנחוי 'ר רמא אל
 ןנחוי 'ר רמא ןיברכ אלא
 רוצרצבד ןנחוי 'ר רמא ףסוי 'רב קחצי ברכ תורוסא תולכאמ תוכלהמ רשע השש קרפב קספ ל"זמב מ"רה לבא
 שיפנד תיבחב אקוד םימ לש ןותיק ןנחוי 'ר רמא ןיבר יעב יכד ל"ז היל אריבסד עמשמ לטב ןושאר ןושאר ןטק
  הדומע
 לכל ןכו ןייב םימו םימב ןיי יבג והימ ןייב ןיי ןינעל ןנחוי יברכ אתכלה תילד בג לע ףאד ל"ז ד"בארה בתכו
 וב ןיאש טעמ טעמ רתיהה ךותל רוסיאה לופי םאש היתוכ אתכלה ןהב אצויכ ןכו םדו בלח ןוגכ חומנש רוסיא
 לטבתנש ןויכו לטב ןושאר ןושארד רתומ ולוכ םויה לכ רוסיא וב לפנש יפ לע ףא הליפנ תעשב םעט תניתנ ידכ
 רחא וב לפונה רוסיא לטבל ףרטצמ רתיהל ףא אלא רוסאל דוע ףרטצמ וניאש ול יד אלו רומג רתיה אוה ירה
 דציכ הלרעה תא הלרעהו הלרעה תא םיאלכהו םיאלכה תא הלעמ הלרעה ינש קרפ הלרע תכסמב ןנתד ןאכמ
 הלרעהש איה וז םרכה יאלכ לש דועו האס וא הלרע לש דועו האס הלפנ ךכ רחאו םיתאמל הלפנש הלרע האס
 הלרע האסב לטבתמ ןורחא דועו ותואש שריפ הלרעה תא הלרעהו הלרעה תא םיאלכהו םיאלכה תא הלעמ
  ותואב םיתאמ האסה ותואב שיש אוהו ןירומג ןילוח תישענו הלחתב םש הלטבתנש
 האמל לפנש המורת לש האס דציכ המורתה תא הלרעהו הלרעה תא הלעמ המורתה הינימ ליעל ימנ ןנתו דועו
 האס האמל ולפנש( םרכה יאלכ לש )דועו( ןיבק תשלש וא הלרע )דועו( ןיבק תשלש ולפנ ךכ רחאו ןילוח האס
  המורתה תא הלרעהו הלרעה תא הלעמ המורתהש איה וז )המורת דועו האס הלפנ כ"חאו ןילוח
 רחאל םדי לע אבה רוסיא לטבל ףא רומג רתיה ושענ ולטבתנש רחאל הלרעהו המורתה יכ ולאמ ראבתנ הנה
 אלא ללכ ןתולעהל צ"א ות ולטבתנש ןויכד םרכה יאלכו הלרעב אקודו רוסאל דוע ןיפרטצמ ןיאש ש"כ ןאכמ
 רומג רתיה לכה השענ
 ןנתד אל םירהל ךירצש לארשיד ןילוח יבגל המורת לבא םירהל ךירצ וניאש ןהכלו ]ןילוח[ יבגל המורתב ימנ יא
 ש"רו הרוסא וז ירה תרחא האס הלפנש דע ההיבגהל קיפסה אלו האמל הלפנש המורת האס )ה"פ( תומורתב
 ויצח םא יכ חומינ אלו רתיה םישש לשב לפנש בלח תיזכ ןוגכ וחומנ אלש םירחא ןירוסיא לכל ןידה ןכו ריתמ
 בלח לש רחא תיז וז הרדקב דוע לופי םא רומג בלחכ רוסאי תרחא הרדקל לופי םאש םייק רוסיאהש ןויכ
 תליפנ םדוק רבכ ולוכ חומינ וליאכ ןושארה תא בושחנ אלו הרדקה תא רוסאל ]םהינש[ ופרטצי םהינש וחומנו
 לכ ןכו המורתה ןידכ ןורחאה םע ףרטצמ יכה םושמ רחא םוקמב רוסאל יואר ןיידעש ןיעב ואצמ ירהש ינשה
 ל"ז ברה ירבד ןאכ דע הזב אצויכ
 רמא יתרת ימיד ברד ל"ז היל אריבסד עמשמ
 אוהש לכב רסוא וניא אריתה וגל ארוסיא ךסנ ןייד אדח
  לטב ןושאר ןושאר םויה לכ וילע הבר 'יפאד דועו
 םימ לש ןותיק יעבד ןנחוי 'ר רמא ןיברד הירמיממ אחדיאד םושמ היתוכ ןל אריבס אל אתיימקבד בג לע ףאו
 ןניחכשא אלד לטב ןושאר ןושאר םויה לכ וילע הבר 'יפאש והשמב רסוא וניאש רוסיאב היתוכ ןניטיקנ ה"פא
 :ונימ וניאשב ןימ ךסנ ןייל נ"א ןהש המב ןירסוא ןיאש ןירוסיא ראשל ןדידל הנימ אקפנו הילע גילפד ןאמ
 טעומ רוסיא רתיהב לפנ םא אלא לטב ןושאר ןושאר 'ירמא אל ימנ ןירוסיא ראשב 'יפאד בתכ ל"ז ן"במרה לבא
 רסאנ םעט תניתנ ידכ וב שי ןושאר לש ופורצבש רוסיא םש לפנו רזח םא וטועימ תמחמ לטבתנש יפ לע ףא
 ללכ אתילו איחדיא ירמגל הל איחדיאד ןויכו ןנחוי 'ר רמא אלד רמול ימיד ברדל הל ןניחד אהד הז רתיה
 וב שיש רועיש םש לפנש ןויכ אמעטא םקימל אכילד ונימב ןימב 'יפאו ליטב אל אמעטד םושמ אתלימד אמעטו
 לטב ןושאר ןושאר 'ירמא אלד קספה אלב חלקמה רוסיאב רמול צ"או רוסא ונימב אלש ודגנכב םעט ןתיל ידכ
 ימיד ברל ןניכרפדמ רבדל היארו רועינו רזוחד רוסא יפוטק ףטקימד אכיה וליפא אלא ימד תחא תבב לפונכד
 'ינתמ אישקד אוה לטב ןושאר ןושאר רמאד ימיד ברד היתעדלד עמשמד םעט ןתונב םימב ןיי ינתקד 'ינתממ
  אחינ ןדידל לבא
 אחינ ימ ךדידלו ימיד בר היל אמיל לטב ןושאר ןושאר 'ירמא ט"נ ירוסיאבד רמואש ל"ז ד"בארה ירבדכ םאו
 הלרע תכסמב איה 'ינתמד לטב ןושאר ןושארד תידומ ךפוג תא ונימ וניאשב ןימ אהו
 רוסאל ףרטצמו רועינו רזוח רוסיא אלא לטב ןושאר ןושאר ןירוסיא ראשב ףא ןל תיל ןדידלד עמשמ יאדו אלא
 קספהב לפונב איההד איוחדל יצמד הלרעד 'ינתממ אחינ ימ ךדידל ל"א יצמ אלד אירא אל אהימ ידידלו
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 וליפא ןירוסיא ראשב היתוכ טקנמל יצמ ימיד ברד אבילא 'ינתמ היל אצרתיאד ןויכו ףוריצב אלו המקותמ
  ףוריצב
 רמא היקזח םימ לש ןותיק םש לפנו רובל לפנש ךסנ ןיי רמתיא ]ב גע ףד[ ארמגב ןנירמאדמ ל"ז היאר איבה דוע
 לש ןותיק אצמ אלד ןורחא נ"ייה לפנש ונייהד רוסיאב ןייהו םימה ולידגה םאש רמולכ .רוסא רוסיאב ולידגה
 :רוסא ודבל נ"יי םימ
 
 .ךסנ ןייב קר אל ,םירוסיא ראשב וליפא ליטב אמק אמק ןנירמא – ד״באר
 .הזמ םידרטומ םינושאר ראש
 ד״בארה וליפא ,ריזח םעט םש שי םאש רמוא .רוסיא םעטב םינד אלש הרקמב ןד ד״בארה ׳פאש רמוא ז״עב ס״תח
 אמק ןיינעל ןכל ,רוסיא םעט ןאכ ןיא .רתיהה לש םעט ותואב אוה ךסנ ןייה יכ ,רוסיא לש םעט ןיא ךסנ ןיי לצא .רוסאי
  .רדסב הזש דיגנ ליטב אמק
 .ליטב אמק אמק רבוס תמאב ןכא אוהו ד״בארה ירבדב טשפ אל הזש הארנכ ךא
 
 .רועינו רזוח דיגנ בורל תעגהש עגרב ,ד״בארה ירבדל וליפא ח״רפ
 
 :תבורעתה עדונ אלשכ וליפא ליטב אמק אמק דיגי ד״בארהש רמוא :אכ ק״סב ך״שה יפל
 
 רועינו רזוח ןנירמאד םירמואו ד״בארה לע םיקלוח ,תיבה תרותב א״בשרו ,ז״עב ׳סותו ן״במרה םהיניב םינושארה בור
 ונימב ןימ לצא היהי םג ךכ – ומעטל לוכי התא רשאכ לטבל לוכי אל םעטה יכ ונימ וניאשב ןימ – חלב חל תבורעת לע
 .רועינו רזוח םירמוא – םישישל עיגי הז רשאכ –
 
  .ד״בארה ירבדל םאתהב ויהי םינושאר המכש אופא תויגוס שי – יקספלבס בר
 .הוקמב כ״אשמ ,ןילחוזב רהטמ ןיעמ – הוקממ הנוש ןיעמ כ״רדב
 :בורה רחא םיכלוה ,ןרובשאו ןילחוז תבורעת שי םאש רמוא תואווקמב הנשמ
 .ןסינ ימיב סרפ רהנ .הנשב ןמזה לע יולת הז תוטיש המכ יפל – תורהנ םידדומ ךיאב ןינד ס״שב תומוקמ המכב
 אמק םירמוא – םימשגה תומיב טרפבו – םימשג ימ בור הזש ןכתיי אלה – ןיעמ ימ בור הז יכ ,תורהנה לכ לע לקה ת״ר
  ?רועינו רזוח דיגנ ס״וס אלה השקמ ׳סות – ליטב אמק
 יאדכ – יקספלבס בר – ילאוטפצנוק ןפואב םימיכסמ ת״רו ד״בארהש ןכתיי – רועינו רזוח רמואו ת״ר לע ןגמ ד״בארה
 .תורהנב הליבט ןיינעל – קחדה תעשב ת״ר לע ךומסל
 
 קזחומ אל ןכלו ,םעפ יא םיב הלבט הלש המא חטבש ,הבושת תלעב לע איבמ מ״גא – תורהנב הליבט ןיינעל רשקהב[
 םה תובוטה היתודמש רמוא הז ,הדנ תב איהש ףא ,תובוט תודמ הל שיש ימש רמוא רלפייטסה המוד ןפואב .הדנ תבכ
 ].תותחשומו תוער תודמל םרוג ללכ ךרדבש ,הדנ תב לש היעבה תא ורבע םהש תובוט הזכ
 
 חלב חל לצא לבא –ן״במרה תטישל וליפא ליטב אמק אמק דיגנ שביב שבי תבורעת לצא ןכתייש רמוא אכ ק״סב ך״שה
 .ליטב אמק אמק דיגנ אלו רימחנ
 
 תוינשמ ׳ב ןיב הריתס לע יולת הזש ןכתיי
  – ליטב ירתב דח אתיירואדמ – תומורתב הנשמ
 .האמב לוטיב רועיש ול שי רשעמ תומורת .האמב וריתה ךכ ,האמב ורוסיאש םשכ ורמא ךא
 .וריתהב ולפכ ךכ ורועישב לפכש םשכ ורמא ל״זח יכ – 1/200 אוה םרכה יאלכב הלרע
 
 היהש עגרבש םירמוא ,רמוא ןועמש יבר – לפונ המורת רתוי זאו – 100ב לטב ?ןילוח לש לסל לפנ המרות םא המ
 .ליטב אמק אמק תבורעתה תעידי
 .תעבוק תבורעתה תעידיש םירמוא אלו – אוהש ךיא תבורעתה דודמל םיכירצש םירמואו – םיקלוח םנמא םימכח
  .ליטב אמק אמק אלו ,רועינו רזוח םירמואש הארנ ז״פל
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 רתיהה םא ףרטצמ ןושארה הלרעה אלא ,לטב אוהש קר אלו – הלרע לצא ליטב אמק אמק םירמוא – ב״פ הלרעב הנשמ
  .ולטבל
 .רתיהל ךפהנ שממ
 
 .הלרעב הנשמה לש טושפה שוריפה יפכ םיקסופש ריבסמ הלרעב ש״רה – תוינשמה ןיב הריתסה םיריבסמ ךיא
 אמק אמק םירמוא זאו ,תבורעת היה הבש הדוקנ םיכירצש קר ,הלרעב הנשמה םא םיכסמ םצעב תומורתב הנשמה
 בייח התא ,ךתמורת ךותל לפונ המורתה רשאכ ,םגו – םש רוסיא היה אל יכ – המורת לצא הז תא ךל ןיא ךא – ליטב
 תעידיכ בשחנ אל הז ,הז בלש לע רובעל ךירצ התאש ןוויכו ,ןהכ לזג לע רובעל אלש ידכ ןהכל ותתל ואיצוהל
 .תבורעתה
 
 םצעב ךא המורת תוכלהב ינכט ןיינע הז – ןהכה לזג תייעבב לפטמ התאש דע תבורעתה דודמל םיקיספמ אל ונייהד
 .הלרעב הנשמכ םיקסופ
 
 .רועינו רזוח אלא – ליטב אמק אמק םירמוא אלש תומורתב הנשמה ירבד יפכ םיכלוה םצעב – קלוח ןילוחב ש״אר
 ךא ,הלרעמ םנמא קולח רבד אוה יעבר עטנ – לפנ יעבר עטנ זאו ,לטבתנו ,לפנ הלרע ובש הרקמב ןד הלרעב הנשמה
 .םינוש םירבד יתש םה לוטיב ןיינעל ךא ,תכרעמ ותואמ קלח םה יכ הלרע ותוא םיארוק
 
 ?ןיינע ותוא םה יעבר עטנו הלרע םאה
 
 )רגסומה רמאמ אוה אבה וידה לכ(  תשדחמ הכלה וא תשרפמ הכלה – מ״ללהב םיניד ׳ב
 ר״הרב האצוה :׳א אמגוד
 ריבעמ אלה .תושרל תושרמ האצוה לש דמעמ ותוא הל שי ר״רהרב תומא ׳ד המלב ןד ף״ירה יפדב :אל תבש ׳סמב ן״רה
 רדג שרפמ יניסמ השמל הכלה רדגש תויהל ךירצ יאמ אלא .מ״ללה לע שנוע םילבקמ אלו מ״ללה אוה ר״הרב תומא ׳ד
 ונדמלמ מ״ללהש המ לכ – ךלש תּושרה אוה תומא ׳דש ונדמלמ מ״ללה זא – ֹותּושר אוה םדא לש תומא ׳ד – תּושְרד
 .בייח אהת אל םעפ ףא מ״ללה היה והשמ םא .האצוה והזו – תומא ׳ד רואל תּושר םירידגמש אוה
 
 – ונל והשמ שדחמ אוה םימעפל ,שדח רבד ונדמלמ מ״ללה םימעפל .תשדחמ הכלהל תשרפמ הכלה ןיב ןיחבמ ח״רגה
 .שנוע לבקל רשפא תשרפמ הכלהלו
 
 ל״וחב הלרע :׳ב אמגוד
 :מ״ללה אוה ל״וחב הלרע – וט הכלה י קרפ א״כאמב ח״רגה רמוא
 
 וט הכלה י קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
 אלא ורמא אלש ללכ ןוידפ אלב תיעיבר הנש תוריפ לכוא אלא ץראל הצוחב גהונ יעבר עטנ ןיד ןיאש יל הארי
 יעבר עטנב תבייח הניא םהירבדמ תיעיבשבו תורשעמב תבייח איהש אירוס המו םירבדה רמוחו לקו ,הלרעה
 לארשי ץראב לבא ,הב גהונ יעבר עטנ היהי אלש ןכש לכ אל ץראל הצוח ,ינש רשעמ תוכלהב ראבתיש ומכ
 ץראל הצוחב ותוא ןידופ ודבל יעבר םרכש םינואג תצקמ ורוהו ,תיבה ינפב אלש ןיב תיבה ינפב ןיב הב גהונ
 .רקיע הז רבדל ןיאו הליכאב רתומ היהי ךכ רחאו
 
 אוה מ״ללהש םיניבמ םינואגה וליאו – תשדחמ הכלה אוה ל״וחב הלרע לש יניסמ השמל הכלהש ןיבמ ם״במרה ׳כל
 .תשרפמ הכלה
 .ןיד ותוא הז ז״פל – יעבר ללוכ התוא תדמלמ הרותהש יפכ הלרע ןידש אוה ח״רגה לכ לש החנהה
 
 הדובעב רוסא לרע ןהכ :׳ג אמגוד
 תאיב ם״במר – מ״ללה הז יכ הקול וניא הדובע השוע םא .דפ ׳הנס י״שר היל ירימג ארמג :הדובעב רוסא לרע ןהכ
 ןכהש תדמלמ הרותה .רזכ וניד – תשרפמ הכלה אוה לרע ןהכש ןיבמ ם״במרהש הארנכ .הקלנ דבעש לרע ןהכ – שדקמ
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 הזו – ןיוואלה ןיינמב םידגב רסוחמ הנומ אל ם״במרה – רז רדגב םג אוה לרע ןהכש שרפמ מ״ללהו – תוקלמ בייח לרע
 .תשדחמ הכלה הזש רמוא י״שר וליאו – רזכ וניד אוהש ללגב
 
 ץוחב ךסימ – םימה ךסינ ׳ד אמגוד
 ןב הדוהי יבר – תוכוסב םימה ךוסינ ל״נמ ג-ב ףד תינעת – םימה ךוסינ – תשרפמ לומ תשדחמ מ״ללה לש אמגוד דוע
 .מ״ללה רמוא הימחנ יבר – ״םימ״ םידמול תופסונה תויתואמ – ׳וכו םיהסכנו הריתב
 ,קוספמ דמלנה הדובע הז יכ – בייח הריתב ןב הדוהי יברכ ל״ס םא ץוחב םימ ךסנמ םאש ו.גי םיחבז מ״היפ ם״במר
 .מ״ללה לע םישנענ אלו מ״ללה הז יכ – תוקלמ היהי אל הימחנ יברכ ל״ס םא םנמא .בייח ץוחב הדובעו
 
 ךסנמ – ם״במרה רמוא תונברק השעמ תוכלהב – מ״ללה אוה םימה ךוסינש קסופ ם״במרה ו.י ןיפסומו םידימת תוכלהב
  .בייח – ץוחב
 הכלה הזש רבס מ״היפב – תשרפמ הכלה וא תשדחמ הכלה הז םאה לע ותעד הניש ם״במרהש רמואו ח״רגה אב
 .תשרפמ הכלה הזש רבס דיב וליאו ,תשדחמ
 
 הלימ תעירפ :׳ה אמגוד
 ,וניבא םהרבאל הנתינ אל הלימ תעירפש פ״עא :זי תומביב ׳סות איבמ ש״צרגה – ז-ה.ול יבצה ץראב אמגוד דוע
 העירפה תא ןיבכעמה ןיציצ חינה זאו – הלימה רמג להומ םא המ – ול רורב אל – חמר ׳ס ד״וי ס״תח תבושתב .מ״ללה
 רידגמ העירפ םאה – ש״צרגה רמוא .הלימה לע וא העירפה לע רמוא אוה םאה – לאוש ס״תח – ךרבמ הכרב הזיא
 .העירפה לע היהי הכרבה ,ןכ םאו – הלימ לע ףסונ ןיד הז םאה וא ,הלימ
 
 חבזמל םלוא ןיב ןיי יותש שדקמ תאיב :׳ו אגמוד
 – ד״באר .אתיירואד לע רבע יכ – הקול חבזמל םלוא ןיב סנכנש ןיי יותש ןהכש רבוס ם״במרה וט.א שדקמ תאיב ח״רג
 קר אוה חבזמל רבעמש – ד״בארה ירבדכ עמשנ דעומ להא לא אבו ןידש ריעמ מ״הסב ן״במר .לכיהל סנכנ םא קר
 הכלה הז םאה – תוקלמ לבקמש יל האריי בתוכ זאו – חבזמל םלוא ןיב יניסמ השמל הכלה הזש ,יאמ אלא .ןנברד
 ].דעומ להא תרדגה םיביחרמש תשרפמ
 
 .רגסומ רמאמ היה הז לכ
 
 
 .רועינו רזוח וא ליטב אמק אמק םירמוא םאה .ש״ארו ש״רה ןיב ידוסי ׳חמ :ןדיד ןוידל הרזחב
 
  .םיקסופה ׳חמ
 ש״ארכ קסופ אוה כ״או – םירימחמ דימת :רבוס ו ףיעסב א״מרה
  טצ ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ונימב ןימ ש"ל ,רסאנו רועינו רזוח ,ןושארה רוסיאה ןמ כ"חא וב ףסותנו ,ודגנכ 'ס היהש ןוגכ ,לטבתנש רוסיא
 .)ט"נ ןמיס ד"ש תוהגה( .םיתניב עדונ אל וא םיתניב עדונ אנש אל ,חל ש"ל שבי אנש אל ,ונימ וניאשב ןימ ש"ל
 
 .ליטב אמק אמק םירמואש – ש״רה ירבדכ קוספל הארנ םנמא ך״שה
 
 :תוכיראב ך״שב ןייע
 

  טצ ןמיס העד הרוי ך"ש
  - אל וא םייתנב עדונ אנש אל
  ד"ש תהגהב י"ארהמ םשב י"ד ה"פ ללכ ח"תב כ"כ
 םעט ןתונש רוסיאא אלא רוסא םייתנב עדונ 'יפאד )ט"ל ד"ש תהגהב( י"ארהמ םש 'כ אלד עמשמ תמאב לבא
 רוסיאה הברתנד ןויכד איה הלודג ארבסד הל רמאק י"רישא תרבסמד הארי עדי 'יפא רסוא ה"יבארו םש 'כד
 ל"כע 'וכ םעטה ןישיגרמו אוה רכיה ירה
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 םגו אתיירואדמד ןויכד רוסאל ףרטצמ אל ות עדונשכ בורב לטבתנש ונימב ןימב שביב שבי רוסיאב לבא
 ב"פ( ןנתדכו רתיהה תולעהל ףרטצמ רוסיאה םגד הארנ הברדאו לטבתנ רבכ כ"א לטב ירתב דח ןנברדמ
  עדונב ונייהד ימלשוריב שרפמו הלרעה תא הלעמ הלרעה )הלרעד
 קחוד הלרעהד 'ינתמ ךה לבא עדונ 'יפא רסאנו רזוח ונימב שביב שבי 'יפאד אידהל עמשמ ה"גפ י"רישאב והימ
 םירוסיא ראשב ןנברל 'יפאד 'ג הנשמ הלרעד ג"פ ש"רה 'יפכ רקיעהד םש יתבתכו ירפסב ש"מכו ש"ארהל בשייל
 תעד ןכו םירהל הכירצד המורת ינאשו רסאנו רזוח ןיא בושו רתיה תמרוג העידיה םעט ןתונ ןיאש לכ שביב
 תעד עמשמ וזמ הלודגו( ש"ע א"התב א"בשרהו םיבכוכ תדובע תכסמ ףוס ן"רהו ן"במרה ואיבהש ד"בארה
 יגילפ אל םה ףאו )ט"נש רבדב וליפא ליטב אמק אמקד רסאנו רזוח וניא םייתנב עדונ אל 'יפאד םש ד"בארה
 ןויכ מ"מ אמעטא םקימל אכילד ונימב ןימב 'יפאו שגרנ םעטה ירהו ליטב אל אמעטד םעטמ אלא וילע םש
 שביב שבי כ"אשמ ח"י ק"ס ד"לק 'יס ל"עו ל"כע רוסא ונימ וניאב ודגנכשב אמעט ביהיד ידכב רועיש םש לפנש
  ונימב ןימב
 יבר םשב ט"ל 'יס ד"ש תהגהב אתיא יכהו א"בירו ן"בארו ם"בשר םשב םיצע לזוגה קרפ יכדרמה 'כ אהד דועו
 רתיהד תוכיתח םיששב הלפנש רוסיא לש הכיתחד םיקסופ ראשב אוה ןכו ןילוחד ר"מהגה כ"כו ז"או לאוי
 'כש םעטמ ונייה ה"יבאר תרבסכ אלא יכה ל"יק אלד ףא כ"או לטב ןושאר ןושאר תרחא הלפנ כ"חאו עדונו
 לכ כ"א אמעט יאה ךייש אלד ונימב ןימב שבי רבדב לבא 'וכ םעטה שגרנש ןויכ איה הלודג ארבסד י"ארהמ
 ד"כ ללכ ה"ואה פ"כו תולעהל ףרטצמ רוסיאה םגש רשפא הברדאו רועינו רזוח ןיא לטבתנו רתיה בורל לפנש
  י"ד
 ןנירמא רחא רוסיא לפנ כ"חאו עדונו םיששב ונימב אלש שביב שבי רוסיא לפנ 'יפאד םש דוע קספש המ ךא
 שביב ונימב אלשבד אמעטד ןויכד יכה ל"יק אלד הארנ הזב םתעייסו לאוי וניברו ז"אה תעדכו ליטב אמק אמק
  אכה ה"ה ןכ םא םעט ןתי םלשבי םאד םושמ םישש ךירצ
 ומשב ש"מכו םעט ןתי םלשבי םאד םושמ םעטה ןיא שביב ונימב אלשד ל"סד הימעטל ליזא ה"ואהד הארנו
 רסוא ה"יבארד ל"נה םיקסופה ובתכד ונייהו אכה ה"ה כ"א ש"מכ םעטהד םש ש"מ יפל לבא 'ו ק"ס ח"צ 'יסב
 ךותל ל"לה כ"לאד שביב ונימב אלש ונייהד עמשמו רתיהד תוכיתח םישש ךותל הלפנש רוסיא תכיתחב 'יפא
 'כד ונייהו הלשבישכ םעט ןתיד 'יפדכ ונייהו 'וכ שגרנ םעטהד ןויכ הלודג ארבסד הלע י"ארהמ 'כו רתיהד 'ישש
 לכמ אה ההבגה ליעומ יאמ חלב חלב יאו 'וכ ץוחל םתוא היבגה כ"א אלא עדי 'יפא רסא ה"יבארו ד"ש תהגהב
 ל"ס אל ץוחל היבגה כ"אא ה"יבאר ש"מ לבא ל"זו 'כ ז"נ 'יס ה"גפ ל"שרהמבו םעטה רוסיאה טלפ םוקמ
 ל"כע 'וכ אל וא וקלסש יל המ 'וכ הרדקב םעט ןתונש רחאמד היתוכ י"ארהמל
 יתשריפדכ אלא אתילו
 רסאנו רועינו רזוח עדונו ונימב שביב 'יפאד ברה תעדכ הארנ םש ל"שרהמ ירבדמ םגו
 לקהל רשפא ג"הכו הבורמ דספהב ןכא םירימחמ םהו ליקמ ינאש טרפבו םתעד דגנ יתעד הלטב השעא המו
 היהש ןוגכ אשירב 'כדכו 'ס ךירצד אכיהא יאק םיתנב עדונ אנש אל ברה ש"מד ל"יש םגשב ליעלד םימעט ךנהמ
 :םש ל"שרהמ ירבד שרפל שי ןכו 'וכ 'ס
 
 
 :ןנברדל אתיירואד ןיב קלחל שיש ןכתיי א״רג
 אמק אמק לע ךומסל רשפא – לטב ירתב דח אתיירואדמ – ןנברד םצעב םה לוטיב ירועישה לכ םהבש ,המורתו הלרעב
 .רוענו רזוחב ןודל םיכירצ – אתיירואד לוטיב רועישב רבודמ רשאכ ךא .ליטב
 
 .רועינו רזוח ןיינעל הבושח הראה איבמ ׁש״ארה
  ?׳גה לכ לוכאל רתומ םאה – רשב תוכיתח ׳ב םא ברעתנש הלבנ ךל שי םא – שביב שבי ןיינעל םינושארה וקלחנ

 .ךפהנ שממ רוסיאהש םירמוא םאה – שביב שביב – רתיה תויהל ךפהנ רוסיא םאה הלאש אוה וז הלאש
  .רתיה תויהל ךפהנ רוסיא יכ – תחא תבב תוכיתח ׳ג לכ לוכאל רתומ ש״ארה תטישל
 לש הרקמב לוטיב שיש רמול ןכתיי ךיא זא – ליטב אמק אמק םירמוא אל – תוינשמה לע ורואיב יפלש רמוא ש״ארה
 ?שביב שבי
 תטישל המוד הז .רוסיאה רכינ אל רשאכ עיפומ קר תבורעת – תבורעתה םש לטבמ הז ערפמלש אוה רועינו רזוח
 .רקיעכ םעטב א״בשרה
 

 הירב – ק ןמיס
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 הירבב םינדה , בק-ק םינמיס( לוטיב לש םיליגרה םיניד ןיא ןהבש םירקמב םינדש ןילוח תכסמב תואיגוס המכ שי
  ).ןיריתמ ול שיש רבדו ,ל״רהח
 
  .םהיתועילבב הרדקה םילסופ םניא ,לכואה םילסופ ולא םיניינעש תורמל
 
 :הירבב םינוש םינויד ׳ג

 אוהש לכב רוסא הירב )א
a. הקול אוהש לכ הלמנ לכואה – זט ףדב וירחא ׳מגהו ,גי תוכמ אתיירואד ןיד והז. 

 .הלטב הניא הירב  )ב
a. ןנברד ןיד ׳כל ק ףד ןילוח. 

 ?הנורחא הכרב םיכרבמ םאה ,רועישכמ תוחפ הירב לכא םא המ ימלשורי )ג
 
 .ינאש הירב יכ ׳סב םילטב םניא – םירוסא םלוכ ,וריכמ וניא םא – םעט תניתנ ןיינעל – השנה דיגב ןד :וצ ףדב הנשמה
 
  .תבורעתב הלטב הניא הירב ןיינעל ק ףדו ,אמט ףוע ,השנה דיג ןיינעל ןילוחב עיפומ הירב לש גשומה
 ?ןנברד וא אתיירואד הלטב הניא הירב םאה
 ןיא – ראשה םא ברעתנו – םייונמה דחא ץפק – המהב רשעמ אוה רשקהה םש .אתיירואד ןיד הזש עמשמ :ו מ״בב ׳סות
 – בורל םיכלוה אל המל םילאוש םינושארה – קפס ירישע אלו ,יאדוו ירישע ,שדוק היהי ירישע :המהב רשעמ בויח
 רבד ןאכו – םינומש רבד אוה ןיינמבש רבד – ןיינמבש רבד לש יסאלק הרקמ והז – םיצורית המכ עיצמ תופסות
 .לטב וניא ןיינמבש
  .לטב ןכ אתיירואד תמרב ךא – ןנברד תמרב לטב אל קר ןיינמבש רבד יכ – תאז ללוש ׳סות
  .הלטב וניא הירבו .הירב ןידמ ׳סות םירמוא ?אתיירואדמ לטב וניא המל זא
 .אתיירואד אוה הלטב הניא הירבש אוה תועמשמה
 .ךכ קיידמ אע ןמיס ל״ירהמ תבושתב
 – תוטורפ לש סיכל לפונ שדקה לש הטורפ םא ק״ער יפל - :אכ הליעמ הנשמ – הליעמ ׳להב איבמ מ״למה רחאה ׳סותה
 ׳סות – ןנברד ןיד קר הז יכ ,מ:לשד הזש העצהה ללוש ?לטב היהי אל המל – הנושארה הטורפב הליעמ לע םירבוע
 הל שיש ללגב אוה הליטב הניא הירבש הרבסה .אתיירואד ןיד הז .לטב וניא בושח רבדו ,בושח רבד אוה עבטמש רמוא
 .אתיירואדמ הליטב הניא הירבש רמוא ׳סותש דאמ ןכתיי – הליטב הניא הירב ובש ןונגנמה והז םא .תובישח
 ןמ םיליחתמ תושפנ ינידב – בר לע הנעת אל – ביר לע הנעת אל – ןידמ לטב וניא בושח רבדש דמול ץ״בעי תלאשב
 םדוק םיכירצ זא ,וירחא הנעי אל דחא ףא רבדמ אוהש עגרב – ד״בבש אלפומ ירבד לטבל א״אש ךכמ םיאור – דצה
 רבדש ןויערל סיסבה והז .בושח רבד אוה יכ ,בורב ד״בבש אלפומ תעד לטבל א״אש הארנ כ״א .םתעד ודיגי םינטקהש
 .לטב וניא בושח
  .כ״חא ד״בבש אלפומ לש ותעד לטבל רשפא יכ – ןוכנ עמשנ אל הזש ןעט ץיבוביל בר
 
 ,ןנברד םיניד םה תובישח ללגב לוטיבל ללכה ןמ םיאצויה לכו ,ןנברד ןידמ הליטב הניא הירבש םירובס םינושאר בור
  – ןקית אתיירואד ןיעכ ןנברד ןוקתד לכד החנהה פ״ע תאז םיביחרמ ל״זח – אתיירואד אוה – הירבש רמוא ק ףד ןילוחב
 .ותובישח רוקמ אלא ותובישחב ןיד וניא הירב לע תוקלמ בויח ילוא – ש״הדב
 
 לע תוקלמ בייח התאש עגרב ךא – בותכה תרזג ןידמ הירב תליכא לע תוקלמ בייח התא – תאז ודמל ל״זח ךיא ןודל שי
 .תובישח ול קינעמ הז ,ךכ
 
  ?הביס וא ןמיס תוקלמ בויחה םאה
 
 .אלוקל ןנברד היהי הירב קפס לכ זא ,םינושאר בורו א״בטירכ םיקסופש םיריעמ ך״שו ז״טה
 – אוהה איגוסה דומלל בושח ,אל המ הירב ןכ המ ןיבהל הצור ינא םא – תוכמב איגוסהמ דמלנ הירב רדג א״בטירה יפל
  .הירב ןיינעל ונלש ןוידל סיסבה הז
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  ?הירב תרדגה
  – טרפהמ ללכה אוצמל םיכירצו ,םיללכ ילב תואמגוד ונל ןתונ קר ׳מגה ןאכ
 
 

 :בר רמא :בק ןילוח
 אוהש לכב הייחב הרוהט רופצ לכא •
 תיזכב התתימב  •
 אוהש לכב התתימב ןיב הייחב ןיב האמטו •

 
 :ז״פל

 הירב הניא הלבנ  )א
 הירב יוה האמט המהבב )ב
 הירב אוה יחה ןמ רבא )ג

 
  ?האמט המהבל הלבנ ןיב המ – רזומ
 
  .הירב הניא םג ךא – לטב אל לקסנה רוש – בע םיחבזב ןייע
 
 .הירב הניא הטיח לבא ,הירב אוה בובזש רמוא תוכמב ׳מגה
 
 :ש וניצמ ונל שיש םירקמהמ הירב חנומ תונבל םיצור םא כ״א ןאכ דע
 .בובז ,יחה ןמ רבא ,האמט המהב :הירב
 .תותמה תואטח ,הטח ,לקסנה רוש ,הלבנ :הירב וניא
 
 ותיירב תליחתמ רסאנ :׳א ךלהמ
 
  .יחה ןמ רבא ןכו ,בובז ןכו – רוסא היה דימת אמט ףוע .ותיירב תליחתמ רסאנ תויהל ךירצ ,הירב תויהל ידכ :י״שר
 .ותיירב תליחתמ רוסא וניא יכ – הירב הניא הלבנ המל ריבסמ םג הז
 
 יכ הירב וניא בֶלֵחש ריבסמ ן״רה .רוסא היה דימת יכ הירב תויהל רומא בֶלֵחש י״שר םשב םיאיבמ – .ול ןילוח ן״ר
 ומש ןיאש רבד אוה הירבש – י״רה םשב א״בטירו א״בשרה ץורית איבמ י״ב .המהבה לכב רזופמ אלא – הדיחא הניא
 .וכתוח התא םא וילע
 .ירקימ אמט ףוע אל ות ,אמט ףועמ םיכתוח רשאכ
 
 םא ךא ,הרשכ בֶלֵח תלכא םג ,המהבב בֶלֵח לכ תלכא םא .המילש הירב אהיש ךכ ךותחל רשפאש בֶלֵח לש תומכ ןיא םג
 .בֶלֵח לצא הירב היהי אל םעפ ףא זא !בֶלֵחה לכ תלכא אל רוסאה בֶלֵחה קר תלכא
 
 הניא ,הטיחש רסוחמ היה – דלונ רשאכ רשכ היה אל םג ,םנמא ךא ,ותיירב תליחתמ רוסיא הניא הלבנ :השקמ א״קער
 קר אוה םא יכ – תוקלמ בויח לש רשקהב הניא הירבש הרמא ארמגה יכ ארמגה לע אישק הז ןיא .ותיירב תליחתמ חּובז
 השעת אל אוה חובז הניאה ותיירב תליחתמ רוסא
 .הירב הניאש ןוויכ בורב לטב הליבנ יכ ע״ושה לע אישק ךא –
 אל רוסיא אלו השע רוסיא אוה הירבכ ודמעמ – וילע תוקלמ לבקת אלש ףא לאו ,הירב יוה ןכא הלבנ א״קער רמוא
  .לטב תויהל רומא אל הירבכ ךא .השעת
 
 .הז ץורית ללוש אוה ךא – השעת אל רוסיאב תויהל ךירצ ותיירב תליחתמ הירב תויהל ילואש עיצמ א״קער
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 אלש תוריפב תעלותב ןד ש״תפ – לטב אוהש רמוא ע״ושהו – הירב תויהל רומא ןכלו ,ותיירב תליחתמ רוסא םג הלבנ
  – הירב תויהל רומא אל השריפ אלש תעלותש דפ ןמיסב ע״ושב גשומה רואל יתלפה ירבד איבמ ש״תפ – השריפ
 תעלותב הלאש ומכ הז – םלוע ריוואל שריפ אל יכ – רוסא וניא ותדיל תעשב – ירפב הדלונש תעלות ךל שי םא
  .ןומלסה ךותב ס״יקסינאה
 .ןומלס לע לקה דאמ יקסלעב בר
 
 .ותיירב תליחתמ רסאנ אל יכ הירב היהי אל וז תעלותהש עיצמ ש״תפ
 אל דוע ותיירב תליחתב יכ ,לכואה ךותב היה אוה ךיא פ״ע רדגומ אל ותיירב תליחתש ץרתל ג״מפה םשב רמוא ת״כרד
 .תעלות םש ול היה
 
 .ותיירב תליחת פ״ע הירב תרדגה לש ךלהמה ןאכ דע
 
* 
 םשב ןיד – הירבב ׳ב ךלהמ
 .וילע ומש ןיא קלחי םאש רבד תויהל ךירצ .הירב בשחנ הז ,ומשב רבדה הרסא הרותה םא
  .השנה דיג לש קלח הז ,ירקמ השנה דיג אל ות השנה דיג תכתחש עגרב
 אוה הרוצ רוסיא לכ .רמוח רוסיא אל ,הרוצ רוסיא הז יכ דיג בשחנ אל דיג יצחש עיצה הפ ןמיס ברה ירועישב ד״יגרה
 .הירב וניא רמוח רוסיא ,הירב רוסיא
  .רמוחב ןיד אל ,הרוצב ןיד םה םינימה תעבש יכ ,םינימה תעבשב היהי קר הירב לע הנורחא הכרב
 .םשב ןיד אוה הירבש העצהה ללוש ן״במרה
  .ירקמ דיג כ״ג דיג תכיתח – ומעט יל ררבתנ אל ןיידע :בתוכ
 
 המשנ תיירב וב תויהל ךירצ – הירבב ׳ג ךלהמ
 יח רבד תויהל ךירצש רמוא הז ׳כל
 הטיחל הלמנ ןיב ןיחבמש תוכמ ׳מגב הז רוקמ – יח רבדמ אב השנה דיגש רמוא .ף״ירה יפדב .ול תאז העצה איבמ ן״רה
 כ״או – הכלהל אל הזש רמוא ׳סות .הירב יוה הטיח – הלמנ כ״אשמ ,המשנ וב ןיא יכ ,הטיחה לע תוקלמ םיבייח אל –
 .המשנ תיירבב ןיד וניא הירב
 לכ הלמנ לוכאהמ הנוש הז המל – תיזכ םירמוא םימכח וליאו ,אוהשלכ רמוא ןועמש יבר .לבט תליכא רועישב הנד ׳מגה
 !הירב כ״ג הטיח אלה .בייח אוהש
 .הטיח אל – הירב יוה המשנ תירב :םיבישמ ןנבר
  ?הירב בשחנ ןיידעו – המשנ תיירב ול ןיאש השנה דיג ןיינעל המ – השקמ ׳סות
 .הטחכ אל ,לבתכ רדגומ רוסיאה – הטיח רסוא אל םעפ ףא הרותה ,המשנ ול היה הטיח םא וליפא – רמוא דוע ׳סות
 אלו לבת רוסיא אוה לבת .דיגה לע אוה השנה דיג .רוסיאה רידגה הרותה ךיאב ןיד אוה הירבש םירבוס ׳סות םצעב זא
 הירב ז״פלש ,ארקד אמעט שרודה ןועמש יברל וליפאש רמואש ,ןועמש יברל ביגמ קר םש איגוסה לכו .הטח רוסיא
 .הז ללכב יוה אל הטיח ,המשנ תיירב וב שיש רבד תויהל רומא
 המשנ תיירב לש ןוירטירקה פ״ע הירב אוה והשמש דמול ן״רה – ן״רה רשאמ המשנ תיירבל תרחא הרדגה ול שי ׳סות
 ןוירטירקה הניא המשנ תיירבש חוטב ז״פלו .יחמ קלח היהש רבד אל – יח רבד רמוא המשנ תיירבש רבוס ׳סות וליאו –
 .הירב יוה יחה ןמ רבאד רמואש ןילוחב ׳מגה דגנ הז יכ
 
 הירב תרדגהב ע״ושה קספ
 :קסופ ע״וש הלכהל
 

  ק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 

 א ףיעס
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 ףלאב וליפא ,םהב אצויכו חורפא הב שיש הציבו יחה ןמ רבאו השנה דיגו אמט ףוע וא הלמנ ןוגכ ונייהד ,הירב
 .לטב אל
 ןכ םא אלא ,הירב ןיד ול ןיאו 

 .רוסיא לש תחא הטח יקופאל ,תויח וב היהש רבד אוה  )א
  .לקסנה רושו לבנתנש רוהט ףוע יקופאל ,ותיירב תלחתמ רוסאש רבד אהיש ךירצ ןכו  )ב
  .בלח יקופאל ,וילע ומש ןיא קלחי םאש ,םלש רבד היהיש ךירצ ןכו )ג
  .םלש היהיש ךירצ ןכו )ד

 .הירב ירקמ םלש אוה םאו ,תועבצא 'ד בחורכ אוהו ,דבלב ףכה לע אלא וניא השנה דיג רקיעו :הגה
 .)ח"כ 'כ ללכ ךוראב(

 
 ?ןאמכ ע״וש ירבד
  ע״ושה ירבד ןיבהל םינורחאב םיכלהמ ׳ב
 
 ג״מפו א״רג

  ׳סות ירבד םגו ,ן״במרה ירבד לכ ללוכ זא .לקהל תוטישה לככ קסופ ע״ושש םיבתוכ ג״מפו א״רג )א
 .הירב תויהלמ ללשומ רבכ אוה יכ ,םירחאה םינוירטירקה םיכירצ אל ׳סות תטיש ךל שיש עגרבש עיצמ ג״מפ
 
 א״קער

 ןיידע קלחי םא קלח יכ – בֶלֵח איצוהל אב אלא ׳סות תטיש וניא וילע ומש ןיא – ךלהמה לכ לע קלוח ק״ער )ב
 .וילע ומש
 

 םישנאש םשהל אל ,ול םינתונ םישנאש םשה לע יאק קלחי םא יכ ותיירב תליחתו המשנ תיירב םיכירצ :א״בשר
 ןוירטירקה היה אל םא הירב היהי לבת לש הטחש רמוא א״בשרה ןכלו – בֶלֵח לולשל םג אב קלחי םא – ותוא םיארוק
 .המשנ תיירב לש
 .הטיח םיאור ךיא לע םיקלוח ׳סותו א״בשרה
 הנשמ אל םשש ,לבת ,ובש רוסיאהב ןיד הזש רמוא ׳סות וליאו ,הטחה לע יאק וילע ומש ןיא קלחי םאש רמוא א״בשר
  .ךכ ןיבו ךכ ןיב לבת אוה ,ותוא םיכתוח םא
  .וילע וניא דוע ומש ותוא ךתוח התא םאש םירמוא םהינש ׳סותו א״בשר
 .רחא רבד םוש אל ,בֶלֵח טעממ קר א״בשרה תרדגה ז״פל – הרות ול הנתנש םשה – ׳סות
 .הלאה תורדגהה לכל םיקוקז ןכלו ,׳סות לע קלוח ע״ושש ןיבמ ןכ םא א״קער
 
 :הירבב םיניינע ׳ג :םייניב םוכיס
 

 תויקלמ המכ לבקמ – תיזכמ ׳חפ ׳דכו הלמנ לכוא םדא םא – אתיירואד ןיד )א
 .הליטב הניא הירב )ב
 .תיזכמ תוחפש הירב לע הנורחא הכרב שי םאה )ג

 
  ?הליטב הירב הבש הדמ שי םאה
 הניא הירבש אוהשלכ תומכ ןיאש רמוא הז םאה ךא – ינאש הירב תרמוא .קב ׳מגה – הירבב ליעומ וניא בורב לוטיב
 ?הב הליטב
 
 םלועל הליטב הניא
 
 .ףלאב וליפא הליטב הניא הירבד םירבוס ,א״בטיר ,ן״במר ,׳סות םיללוכ םינושאר בור
 ,דחיב הירבו ל״רחה ןיד איבמ ןילוחב הנשמהו ,ליטב אל ףלאב וליפא ל״רהחש שוריפב רמוא ןילוחד ז קרפב אתפסותה
  .כ״ג הירב לצא ללכה היהי םיאנתב שרופמש ל״רהחב ןידהש רמול רבתסמ כ״א



 ה״ב

 59 

 
 1/960ב הליטב
 תומורת הנשמ רואל תאז ריבסמ ש״שיה – 1/960 והזו – לטבי הירב ובש תומכ שיש םירמואש םינושאר םנשי ,םנמא
 ןד םש – ףלאל דח 'רבכע ןידהב 'רוה ןיבא רב יסוי 'ר 'ברעמ ינבד 'מגב 'י 'פב 'ומורת 'סמב תרמוא הנשמה – ח.י
  .ארבכעב – יסוי יבר הרוה – ריעמ ימלשוריה .וז ׁש״ר איבמ א״בשרה – 1/960 אלא ,ףלא היהי אלש הירב לוטיבב
 

 הירבל לטיב רועיש תעצה תלילש
 םא – תבורעת הזכב לטבייש ןכתיי אל אלמ רבכע היה םא ,םג .רבכע אל – םוקמ םש אוה ארבכעש רמוא ןאכ ׁש״ארה
 ןיעב רבדב ןד אל ימלשוריה ,םידיג ראשל המוד השנה דיג .ותוהזל רשפא ,קסורמ הניא םאו ,הירב הניא ,קסורמ היה
 הז .1/960 לש לוטיב רועיש ךירצש קזח הכ אוה הז םעטו – קזח דאמ אוהש – אמט גד םעטב אלא ,ש״ארה רמוא
 .ודגנ הברה ךירצ התאש קזח הכ םעט לש הרקמ
 
 ךירצ ,לטב ןכא הירבש דיגנו הז לע קולחנ םאש ריבסמ ש״ארה – ליטב אל ףלאב וליפאש ל״רהחל הירב המדמ ׳מגה
 הרוה לש ׳מגה םיארוק ךיא לע יולת הזו ,הזכ ׳חמ ונל שי .רומג ןוימד הז ןיא – הירבל ל״רהח םירשקמש פ״עאש רמול
 .ףלאב וליפא לטב וניאש רמוא ףסוי תיבה ס״וס .ףלאב לטבש – ארבכעב יסוי בר
 .ףלאב וליפא לטב היהי אלו ,ןטק דחא קרח דגנ לודג טלס ךל היהיש ןכתיי ,ז״פלו – םיקסופ ךכו
 
 םיעלות תקידב יללכ
 

 ד ףיעס ק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ,רשבה ןכו .םירתומו ןננסמ ,תוקלשה ימ לבא ;םירוסא תוקריה ,םיעלות 'ג םהב ואצמנש תולשובמ תוקרי
 .רתומו ונקדביו ונצחרי
 
 ,אמלעמ ואבש םיעלותל שושחל שיש רמוא בקעי קוחה וליאו ,אמלעמ אבש קרחל שושחל םיכירצ אל :דפ ןמיסב ז״ט
 ןכתייו בוט קיפסמ תוקריה לע תרמש אלש אלא ,םיעלותב היעב הל שי הז תוקרי ןימש עודיש וניא םיעלותב קזחוה
 .קודבל ךירצ זא ,תיבב םיקרח שיש
 בשחנ וזכ הרקמב ,םיעלות הסיעה ךותב האור ,הסיעה תיישע רחאו ,הסיע םהמע ושעש םיטיחב ןד י ןמיסב רפס תליגמ
 .קזחוהכ
 
 :הקידב ילב ׳דכו תוקרי םילכואש הלאל תוכז ידומיל ׳ו
 

 לוטיב רועיש שי )א
 דגנ םיקסופש אוה היעבה .1/960 לש רועישב הליטב ןכא הירבד םירמואש א״בשרו ש״רה םשייל שיש ןכתיי
 .הז לע ךומסל שי ילואש עיצמ יתלפה םנמא ,ש״רה

 
 םלועמ ורשיפ אל )ב

 .הזב לקהל ו״ח והימ :םייסמו !ותיירב תליחתמ ורסאנ אל כ״או ,םירתומ ושריפ אלש ןמז לכ – ןתנוהי הטמ
 

 םימלש םה םא א״או םירבא ךותיח םיאור ןיא )ג
 ד״יה ןיקנה םתיא ברה לש ״הלכאל היהי םהל״ל ותמדקהב ׳ץיבוניבר א״נר

a. ךל הארנ קרח םא .הירב בשחנ אל – לגר רסח היה םא םיהזמ ויה אלש ןטק הזכ אוה קרח םאש רמוא 
 םנשי ,קרח אוהש רורב אל ךא – הֶאְרִנ אוהש םיאור םא .הירבכ הזל סחיינ אל ,הרוחש הדוקנכ קר
  .רוסאה קרחכ הזל סחיינ רבכ ,לחוז אוה םא לבא ,הזל סחיינ ךיא תובושת

b. האור ןיעהש ,ךכ לכ םינטק םירוציל עיגמ ,םייחה םלוסב םידרוי רשאכ הנה״ בתוכ ץיבוניבר א״נר 
 ךותיח םיאור ןיאו – דבלב העונת א״כ תויח ינמיס םוש םהב ריכהל ןיאו ,דבלב תוקד תודוקנכ םתוא
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 ןיאו .םה םירסח קפס הלא לכ התעמ – םימלש םהש עובקנ ךיא .אמלעב תודוקנ לכה .ללכ םירבא
 ״.המילש אוהש עדונ םא קר והז ,םהילע תוקלמ בייחש רמואש ימל ףא אליממו .םהילע תוקלל

i. ילוא – )ןנברד ןיד( הירב לוטיבל )אתיירואד ןיד( הירב קפס תליכא ןיב קלחל שיש ילוא 
 .אלוקל ןנברד קפס רמאנ וזכ הרקמב

 
 .תוכזה ידומילמ דחא לכ לע ךמוס היה אל ץיבוביל ברה
 .ןיעה תואר יפכ עוביר אלא ,פוקסורקימ תחת עוביר םיכירצ אלד רבס מ״גאהש – ןיליפתב עוביר לע הזכ ןויד היה
 

 םוגפ םמעט )ד
 
 םילטב ג״הכב אלא ,םילטב ןיאש םיעלות ןיינעב דפ ׳סב םינורחאה כ״כ ורימחה המל עדא אלו – א.גק קידצל יבצ
 .הליטב הירב םג – םמצעב םימוגפ םאד עמשמ ,םילטב םניא, ,םימוגפ םניא םאד ,בתכ גק ׳סב א״מרהד םושמ ׳סב

 
 .םוגפ םעט םהל שיש תמחמ םילטב לישבתה ךותב םידבאנש םיבובז – זי ףיעסב ש״הרע
 

 הירבה קרפמ – הסיעל רתיה )ה
 .הירב תרמוח ריסמ הירב לע הסיעל םאה םיקסופה וקלחנ

a. ךעמתנ וא ,לושיבה םוח תמחמ הרידקב ךעמתנ םא ןיב הנשמ אלש רמואו ,ליקמ ו ק״ס די ׳ס א״וזח 
 הנשמ אלש רמוא א״וזחה ?העילבה תעש וא ,ויפב המיש עגר הירב םא היעבה םאה .הסיעל י״ע ויפב
 .העילבה תעש אלא ,ויפ ךותב םימש יתמ

i. קרש ןכתיי ,הנטק הירבה םא ןכו ,סעול וניא ,עלוב קרמב הירב לכואה ז״פל וליפא ךא 
 .עלוב
 

b. ותליכא ךרד הז יכ רימחמ – ב.גס ׳ס ב״ח א״זשרג. 
 

 בושח רבד םניא )ו
 ןניאש חטבו ,תורכינ םניא תוקריב הלאה תונטקה תוירבה ךא ,בושח רבד אוהש אוה הירב ןיינע לכ – בקעי תונכשמ
 ןיינעש הארנכ !םירוסא תוקריה – םיעלות ׳ג םהב ואצמנש תולשובמ תוקרי רמוא ע״ושהש אוה היעבה – ךל תורכינ
 תוכז דומיל והז .םתואיצמל שושחל ךירצ ז״כעו ,םיעלותה האור וניא ,תוקרי לוכאל הסנמש דחא אוה הירב לש יסאלקה
  .השק
 
 רדנלבב םיעלות קוסיר
 ןיא לש ןיינע הז םאה – רדנלבב תעלותה םישל רתומ םאה – לואשל שי םנמא ,הירב הניא ,םלש הניא תעלות םא
 ךא ,הזל םיעירפמ םיקרחהו ,קייש תותשל הצור ינאש קר ,םיעלותה קסרל יתנווכ ןיא ןאכ .הליחתכל רוסיא םילטבמ
  .םיקרחה ןמ תונהיל הסנמ וניא יכ ׳תכל רוסיא לוטיב הז ןיאו .םיקרחה לא טיבה ילבמ םיתותהו תוקריה קסרמ ינא
 
 םיעלותב םיקזחומה םיתותו תוריפ תאפקה
 ?הירב בשחנ אל דוע הזש ךכ קרח קרפל חקול הז המ :תואיצמ
 לע דאמ וליקה ,ןכלו – ונממ לפונ קרחהמ קלח ,םיקרחה םיאיפקמ םא ,ןמנייה ברה יפל – הזב וקלח OUהו ןמנייה בר
 .OUה כ״אשמ ,םיאפקומ תוריפו תוקרי
 .םיקרחל עגונב ןמנייה ברה ומכ לקמ ללכ ךרדב גיליוו ברה – םיעלותל עגונב StarKה לע ךומסל שי םאה ע״צ
 
 ?םיעלותב קזחומ בשחנ המ
 קודבל ילב ולכאל רוסא עילתהל ןכרד אוה קרי םאש רמוא דפ ׳סב ע״וש
 

  ח ףיעס דפ ןמיס הרוהט היחו המהב תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
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 םאו .תעלות וב שי אמש וכותמ ירפה קודביש דע לכאי אל ,םירבוחמ םהשכ עילתהל ןכרדש תוריפ ינימ לכ
 לכמו .שדח ב"י םייקתמ וניא ,םצע הב ןיאש הירב לכש .הקידב אלב לכוא ,שדח ב"י רקענש רחא ירפה ההש
 םיאצמנה ךילשיש רחאל ףאו .ירפה יבג לע וא ,ץוחב םהיניב םיאצמנה םיעלותה ךילשהל ,ןקדבל ךירצ םוקמ
 )שיחרד אשחר :ץרושה ץרשה םוגרת( ושחריו ץוחל ואצי ,הרידקה ךותב םימב םנתישכ אמש שוחל שי ,ץוחב
  .ירפה יבג לע וא ,הרדקה ינפודב וא ,םימב
 ולעי םיבקונמהו םיעלותמה ;םיננוצ םימ ךותל םנתי ,ועילתהש תוריפ שדח ב"י רחאל לשבל אבה ךכלה
 ,בורה קדב םא םהב ינהמ אלו( .דימ תומי תעלות וב ראשנ םאש ,םיחתור םימ הרידקב םנתי ךכ רחאו ,הלעמל
 .)ד"ער ןמיס הבושתבו ה"תב א"בשר( )חיכשד טועימ יוהד ,םלוכ קודבל ךירצ אלא
 
 עילתהל ןכרדד רדג
  ״בור״ עילתהל ןכרד ,אתיירואדמ
 .ןנברדמ קודבל ךירצ ,יוצמה טועימ
 .ללכ קודבל ךירצ וניא יוצמ וניאה טועימ
 
 הזו – האירה םיקדוב קר ונחנא ךא ,תופירט הברה ןנשי – תופרט תוכלהב ,לשמל :הכלהב תורחא תומוקמב םג ךייש הז
 זנטעש היה אלש ךל רמוא יקב םא – הפילח תיינקו זנטעש תקידב ןיינעל .חומה םורקב וא חומב בקנ חיכש וניאש ללגב
  .קודבל צ״או ,וילע ךוסמל שי ,הלאכ תופילח תומאב
 
 .תועט חקמ ,הזמ רתוי .ץמוח 10% לבקל הצרתי םדא ,ןיי לש ףתרמ םינוק רשאכש ,ב״בב אתיא ,יוצמה טועימ ןיינעל
 .יוצמה טועימ רדג והזש עיצה זי ׳ס ד״ויב בקעי תונכשמה
  .ןמנייה ברה ןכו ךכ קסופ ש״צרג
 תויביטקייבוס רתוי תורדגה ול שי םגו ,יוצמה טועימל קיודמ זוחא שיש רבס אל ,הכלהל וז הרדגה לבק אל יקסלעב בר
 הפצמ תייה ןכ ךא ,קודבל צ״א ןכלו ,זופתה ךותב קרח אוצמל הפצמ תייה אל ונייהד – םיעלותב קזחומ בשחנ המ לש
 .ונממ םיעתפומ ונייה המב אלא ,םיזוחאב ןיד הז ןיא והיפל כ״א .קודבל םיכירצ ןכ םש זא ,הסח ךותב קרח אוצמל
 
 ?ךל ןיינמ םיזוחא םיעיצמ רבכ םא – לואשל ךירצ ז״פל ךא ,יוצמה טועימל בשחנ 4%ש רמא בישילא בר

  ?תוזירא ?תוספוק ?תונמ ?תוכיתח לש ?המ לש 4% המ לש 10%
 
 לע הרומ ומשש אב יאו 'רשכש ישניאד ימופב אלגרמ ( איוו ברהל הכלהב ןוזמה תוקידב רפסב .תוטיש ׳ה וניצמ ןאכ
   )יאוו וא....

 .תחא םעפב הנוק התאש תומכה לע יולת :בישילא בר םשב )א
a. הז ,עלותמ הז תומכ לש 10% םאו ,הסח לש תויקש ׳ג הנוק התא ,תונחל ךלוה התאש םעפ לכ םא 

 .יוצמה טועימ הז ךלש רמוא
b.  תוביסנה לע יולתו יביטקייבוס דאמ הז ?תחא םעפב ןיינק לש וז הרדגה דוסי המ .הרדגהב ע״צ ךא 

 תומכב אלא ,תיחכונה הדועסב ןיינע אל הזש רמול ןווכמ אוהש אלא .ותרדגה ןיבהל השק .תוישיאה
 .לודג רתוי

 .לכואה תא םיזראמ ךיא לע יולת – א״זשרג )ב
a. םהל שי םהלש תוזיראה לש 10% םא ?תויומכה רידגי ןוזמה תרבחש המל .ןיבהל השק וז הרדגה םג 

 ?יוצמה טועימ בשחנ הז המל – םיעלות
 ?םיעלות תאיצמ לש זוחא 10% שי לכוא םדאש תחא הנמב םאה – הנמ לע יולת– ש״צרג )ג
 רשע לכ תחא קרח ךרטצת ז״פל  .)תיללכה ותטישל םאתהב( הלודג אלוק הז – סיבב ןיד הז – גיליוו בר )ד

 .רוסיאה לע רובעל ידכ םיסיב
 .דאמ דע הלודג אלוק .רדסב הז ,זרוא לש תוכיתח 10ל תחא תעלות ךל ןיא םא – תוכיתחב ןיד ל״צז ן״זרג  )ה

 
 םאו .קודבל יאדכ זא ,םינאתב ומכ םילעות םש שיש בושחל ריבסש רבד הז םא .יקסלעב ברה ירבדכ קספ ׳ץיבוביל בר
  .קודבל םיכירצ אל ,םיזופת ומכ ,ואל
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 :העד הרויל תוכרב תוכלה ןיב ןוימדהו ,תוכרב תוכלה ןיינעל הירב
 :חל תוכרבב אתיא
 
  ב דומע חל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
 - !ארועיש היל רצב היניערגל אליקשד ןויכ ?חילמ תיז לע ךרבמ יכיה ןנחוי יבר :אריז יברל הימרי יבר היל רמא
 תיז - ןנחוי יברד הימקל ותייאד אוההו ,)אכיא אהו( ןניעב ינוניב תיזכ ?ןניעב לודג תיזכ תרבס ימ :היל רמא
 ,ינוניב אלא לודג אלו ןטק אל - ורמאש תיז :ןנתד .ארועיש היל שפ היתוניערגל הולקשד בג לע ףאד ,הוה לודג
 ירוגא ומש ארקנ המלו ,ומש יסורמס :הל ירמאו ,ומש יטורבא אלא ומש ירוגא אל :והבא יבר רמאו .ירוגא והזו
  .וכותב רוגא ונמשש -
 
 ,ןיערגהה םא אלמ תיז רועיש אוה תיזכ רועיש – ןיערגה לכוא וניא יכ תיזכמ תוחפ הז ירה ,חילמ תיזכ לע ךריב ךיא
  ?הנורחא הכרב ךרבל לוכי אוה ךיא ,כ״או
 
 :ימלשוריה ירבדמ תרחא הבושת םא הלאש ותוא איבמ תופסות
 

  א דומע טל ףד תוכרב תכסמ תופסות
  – ארועיש היל רצב

  רועיש ןניעבד וירחאלש הכרבב אקוד ונייה •
 ןינעל ןיב הליכא ןינעל ןיב הכרב אלב הזה םלועב תונהיל רוסאד רועישכמ תוחפ וליפא וינפלש הכרבב לבא •

 היתש
 ךרביש ידכ וימגול אלמ הכרב לש סוכמ תותשל רהזיל שי ןכ לע וימגול אלמ רועיש ןניעב וירחאלש הכרבב לבא •

 תוכרב 'ג ןיעמ וירחאל
 תובר תושפנ ארוב ןניכרבמ ארועישמ ריצבב 'יפא איה הבושח הכרב ואלד ןויכ תושפנ ארובב רמוא היה י"רהו •
 ימנ תובר תושפנ ארובב ארועיש יעב ןפגה לעד יכיה יכ ןפגה לע דגנכ הונקת תושפנ ארובד ןויכד הארנ אלו •

 ארועיש יעב
 תחא הדירפ אלא לכא אל וליפאד הירב םושמ רמאקו ארועיש יוה אל אה תיזא ךירב יכיה ןנחוי 'ר ימלשוריבו •

  תיזכמ תוחפ וליפא ןיכרבמ הירבבד םושמ יכורב יעב ןומר לש תחא הדירפ וא בנע לש
 ימלשורי לש ותומכ הכלה ןיא כ"א אכה עמשמדכ ןדיד ארמג לע קלוחו

 אל ןכ םא חלמנו םיניערגה ורסוהש יריימ אכהד ונלש ארמגה לע קלוח וניא ימלשוריהש שרפמ היה יסוי ר"הו •
 ףוסו הלחת וילע ךרבמ ןומר לש תחא הדירפ היה םא 'יפא םלש ולכא םא לבא ותיירבכ היה

 דחי םיקלוח ןניאו הירבד הדירפ לכאד ןינע ותואב ץרתל ךרצוה ךכלו םלש היה תיזהש רובס היה 'לשורי ארמגו •
 ךירפו יתירחא אנמז יכורב יעב אנירחא לקשו הידימ לפנו הילכימל אסומרותא ךירבד אכיה ימלשוריב שי דועו •

 אכה ינשמו תרחא םעפ ךרבל צ"או והנינ ינירחא ינהו ילזא ינהו תותשל ךרבמד שוריפ םימה תמאמ אנש יאמ
 דובכ םש ךורב רמאיו ודימ ולפיש עדי אל אסומרותב לבא ןהל וכליש עדוי היהש הזל הלחתמ ותעד הוה
 .ו"למכשב הלטבל הכרב לכ לע רמול ןוכנ ןכו הלטבל הכרב הוהד םושמ דעו םלועל ותוכלמ
 
 םיכסמ אל ילבבה םאה וא ,ןיערגה לכא אלש ןוויכ הירב לכא אלש רבוס ילבבה םאה ?ימלשוריה לע קלוח ילבבה םאה
 ?ןידה םא ללכ
 
  .ילבבכ םיקסופ ,ימלשוריה ירבד דגנ אוה ילבבה םאו ,ימלשוריה דגנ אוה ילבבהש חינמ תופסות
 
 דגנ ילבבכ םיקסופש ראובמ כ״או ,תוכרב תוכלהב הירב םיריכזמ אל ף״ירו ם״במרהש איבמ ח״ואב יר ןמיסב י״בה
  .ימלשוריה
 .והייתטישל ילזא ימלשוריהו ילבבהש עיצמ ה״פ תוכרבב ש״ואה
 תיזכב ,ימלשוריה יפלש תויהל ךירצ – הרותה ןמ ןוזמה תכרבב בייחתהל העיבש ידכ ךירצמ אל םעפ ףא ימלשוריה
 ילוא לע םיבשוח אלו ,ארמוחל םיכלוה ,תכרב םא קפוסמ התא יאד בתוכ ימלשוריה ןכלו ,ת״המ ז״מהבב בייח רבכ התא
 .העיבש ידכ תלכא אל
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 לע הנורחא הכרב ךרבנ ,תיזככ הניד הירבש ןוויכש ןבומ זא ,אתיירואדמ ךרבל בייח התא תיזכ לכוא התא םאש ל״ס םא
 הירב ונקתיו ואובי אל ןנברה ,ןנברד ןיד ומצע אוה תיזכ לע ךרבמ התאש ומצע ןידהש רבוס התא םא ךא .הירב
 ,חמש רואה ירבד והז .ןינהנה תכרבל תורוסא תולכאממ וכישמי אל – ןינהנה תכרב ומכ הכלהב תורחא תומוקמב
 .םתטישל ימלשורי ילבב ׳חמב רבודמד
 
 המל הלאש ׳מגהש אוה ןאכ חתמה ,ןיערגה טולפל זאו ,ויפב תיזה לכ םישל ךירצש רמוא תוכרב ׳סמב ףסוי שארב ג״מפ
 החנהה היהש חטב ?תיזכמ ׳חפ אוה תיזש החינה ׳מגה המל .תיזכמ ׳חפ אוה תיזו ,תיז לכא אוה ?הנורחא הכרב רמוא
 – ןיערגה לוכאל לוכי אל אוה ?ינאש הירבש רמול הנווכה המ כ״א .ליכא יתלב אוה ןיערג םגו ,ןיערגה לכא אלש ןאכ
 לכא אוהש רמול הנווכה המ ע״צ ךא .ןיערגה לכא ןכ אוהש רמוא א״בשרה תאז ץרתל ?ינאש הירב ןיינע המ כ״א
  ?ןיערגה
 

 .ןיערגה ץימ הצימש רמוא ןיערגה לכאש ריבסמ א״בשר •
 ,העילב ןמזמ אלו ,ויפל הסינכ ןמזמ ןודנ הירבש החנהב הז יפל – ןיערגה טלפ זאו ,ויפב תיזה לכ םש – ג״מפ •

  .ותליכא תליחתמ הירב היה ריפש
 אל ןיעלגה םא ׳פא יכ כ״ג הירב חינמ ילבבהש הארנכ זא .ףרטצמ אל זא ,המדאה היהי ןיעלגה – הרות לט •

  .ץעה לש תיזכ היהי
 ותוא איצומ הזו ,חילמ תיזכ אוהש חינמ ילבבה ,הירב ותוא בישחהל יחרכה אל ןיעלגה – ןידמע בקעי בר •

 .תיז לצא הירב ןיד שיש םיכסמ ילבבה םג ןיינעב ךא ,יח תיזב רבודמד חינמ םנמא ימלשוריה .הירב תרותמ
 .הז ןיעכ ץרתמ ה״יבאר •
 ינפל ןיעלגה וריסה םא ךא .הירבכ בשחנ ,םלש ךינפל אבומ םאש רמוא םש תוכרב תכסמב זט ןמיסב ש״אר  •

 הב היה אל יכ הירב הז ןיא ילבבה יפל .ימלשוריל ילבב ןיב קוליחה והזש ןכתייו .הירב הז ןיא ,ךינפל ואיבהש
 .הירב ןיד םא םיכסמ ילבבהש ןכתיי ךא .ןיעלג

 לוכאל ךרד הז ןיאש חינמ ןליד ׳מג .אל וא ןיעלגה לוכאל ןידה הז םא ע״צש רמוא תוכרבב םש הנוי וניבר •
 .ןיעלגהל ףסונב רועיש םיכירצ זא ,ןיעלגה

  שיש הזמ אצוי ?דיחיב ןיד וא ?םדא ינב בורב ןיד הז םאה – ״ךרד״ה והמ רידגהל ךיא לע קפתסמ השמ יכרד •
 
 הנורחא הכרב ןיינעל הירב לש תורדגה ׳ה ונל אצוי
 

 ןיערגה לוכאל םיכירצ – א״רג )א
 עולבל ךירצ אלו ,ןיערגה תא טולפל לוכי התא ךא ,ויפב ותוא םישל םיכירצ – ג״מפ )ב
 ןיערגה ץוצמל ךירצ התא – א״גמ )ג
 .הירב ≠ ילב ,הירב = םא .ןיערג ילב וא םא ךינפל ויבה םא יולת – ש״אר )ד
 .הירב בשחנ ,ןיערגה לוכאל וכרד םא – הנוי וניבר )ה

 
 .הירב הז ,בנע לכוא התא םא
 םהש םירבד המכ שיש אצוי ,הנורחא הכרבל עגונ הירבשו ,ימלשוריה םא םיכסמ םצעב ילבבהש רבוס התא םא ךא
  .הירב
 
 תוכרב תוכלה ןיינעל הירבכ קרי תבישח ןיינעל הכלה קספ
 

 א ףיעס יר ןמיס תוריפה תכרב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
 ךרבמ ,םיקשמ ראשמ ןיב ןיימ ןיב תיעיברמ תוחפ התושהו ,םילכוא ראשמ ןיב תפמ ןיב תיזכמ תוחפ לכואה
 ןוגכ ,ותיירבכ אוהש רבד לעש רמול םיקפתסמ שיו ;ללכ ךרבמ וניא וירחאלו ,ןימה ותואל היוארה הכרב הלחת
 תוחפ הירב לוכאל אלש רהזיל ןוכנ ךכל ;תיזכ וב ןיאש יפ לע ףא וירחאל ןיכרבמש ,ןומיר לש וא בנע לש ריגרג
  .תיזכמ
 דציכ 'פ י"רה( הירב ירקמ אל ,ונממ ןיערגה חקל םא לבא ,אוהש תומכ ולכא םא אלא הירב ירקמ אלו :הגה
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 רהזיל בוט ןכל ;תיזכ לע התוא ןיכרבמ םא ןיי לש הנורחא הכרבב דוע םיקפתסמ שיו ;)א"בשר םשב י"בו ןיכרבמ
 .תיעיבר וא ,תיזכמ תוחפ )אלא( תותשל אלש
 

 .הירבכ ודמעמ ריסמ ליכא יתלב אוה םא וליפא ,ןיערגה תרסה – אל וא ליכא ןיערגה םא הנשמ אל – ןויצה רעשב ב״מ •
 לש ןיד ןיא ילוא – ס״פס הז זא .הנורחא הכרבב הירב ןיינעל תקולחמ םג ,תקולחמ הזש פ״עאש ןויצה רעשב ריבסמ
 .הירבכ ודמעמ עיקפמ ןיערגה תרסה תועד המכ יפל ,שיש ל״תא ׳פאו ,הנורחא הכרבב הירב

 .הירבכ םישבחנ םניא םיקומצ ז״פלו ,םמצעמ תצק םידבאמ םירבד ,לושיבה ךילהתבש ב״מה ריעמ •
  .לקהל אל ףידעמ ךא ,ותוא םיחינזמ ןיא הז לע לקמש ימש רמואו ,הזב קפתסמ – דל.חל קלח ל״הבשב רנזוו בר •
 ךכל םרוגי כ״אא דחא דוע לוכאל ןיא ,הירב תלכא רבכ םא וליפאש בתוכ אש ףד ב״ח תבש ינשה טוחב ץילרק נ״ר •

 ?תיזכ לדוג והמ ?רבדה רשפ המ .רתוי קפסל סנכיהל ןיא ,הכרב קפס לש בצמב רבכ התאש פ״עא יכ ,תיזכ תלכאש
 הנורחא הכרב תרמא אלש הירב לכ לע הנורחא הכרב תרימא יא לע רבוע התא ,הנורחא הכרב ךירצמ הירבש ל״ס םא
 אוה – הכרבה תאזו רפסב אבומה הטושפה הצעה ?הנורחא הכרב ךירצש ןכתייש רבד לוכאל ןכתיי ךיא זא .הילע
 .הירב תייעב היהי אל זאו ,הכרבה ינפל הנממ תצק ךותחל
 לצא ,ןנברד הווצמ שי ךא – הליכא תווצמ ךכ לכ ןיא ?תיזכמ תוחפ הירבב הווצמ תאצל רשפא םאה ?תווצמ ןיינעל המ
 ?הירב הז םאה ?תחא הלע םא המ ךא .םילע המכ חקול התא רורמ תיזכ םילכוא רשאכ כ״רדב – הירב אוהש רורמ
 םא רכז הז ןיא – רורמ לצא ךא ,תובישח תקנעה אוה הירב ןיינעש ללגב הזו ,תאז ללוש חספ תוכלהב העת ןמיסב ב״מ
 .קיפסמ תלכא אל
 
 :תוכרב תוכלהב הירבל תורוסא תולכאמב הירב ןיב םילדבה המכ

 .המשנ הל שי הירב יכ םיקלוח םימכח – הירב םושמ לבת תיזכ לע בייחתהל רשפאש תוכמב אתיא )א
a. םינומיר יניערגו ,בנע לולשל רומא הז ׳כל. 

 ןיינעל קר הזש ןכתיי ךא ךינפל אבומ ךיא לע היולת הירב תרדגה ש״ארה יפל – ח״ואב יר ןמיסב ג״מפ     )ב
  .תורוסא תולכאמל אל ךא ,הכרב

 יתלב םיקלח םא רבד לכ הנוי וניבר יפלש רמוא – המק ףד – ןינהנה תכרב לע םימי תוחרא רפסב סקז בר )ג
 םיקלחו ,הירב תמגודכ אבומ רופצ ,לשמל – ה״ואב תוירב יבגל תמא אל חטב הז ךא ,הירב וניא – םיליכא
 .תוצונה ,(beak) רוקַמה תומצעה ומכ םיליכא םניא חטב הנממ

 הרוצב ןיד אוהש תוכרב תוכלה ןיינעל הירבה לצא ה״כו ,רמוח רוסיא אלו ,הרוצ רוסיא אוה הירב – ד״ירג )ד
 .רמוחב אלו
 .תוכרב תוכלהב םגו ה״ואב תמא הז דוסישו רמוחמ ץוח תובישח דודמל םיכרד שיש רמוא הז

 

 דבכתהל היוארה הכיתח – אק ןמיס
 אל ,תובישח הל שיש ןוויכמ ,ןנברד ןידמ לטב וניא בושח רבדש אוה דוסיה םהינשב .םירושק דאמ םה הירבו ל״רהח
  .ותובישחל טבה ילבמ לטב וניא מ״לשיד ומכ אל הז .לטב היהי
 .אכירצו תרמוא ׳מגה ,םהינש לע ונתוא תדמלמ הנשמהש ירחא ,ל״רהחו הירב ןיב אתוכירצ איבמ .קב ׳מגה
 
 דבכתהל היוארו ליאוה – הכיתח ןניעמשא יאו ,אל אמיא – הכיתח לבא ,איה הירבד םושמ – דיג ןניעמשא יאד ,אכירצו"
 ."אכירצ ,אל אמיא – דיג לבא ,םיחרואה ינפל הב
 
 .םינידה ןיב ףתושמ הנכמו רשק שי רשאכ אתוכירצ םישוע קר
 
 הארנו – שוריפב ךכ בתוכ ך״שה .ןמזו םוקמ לע יולת הזש הארנ – אמייקו עובק רבד אקווד ואל אוה ל״רהח תרדגה
 .םוקמהו ןמזה יפכ לכהד
 
 ובש ןמזב יולת אוה אלא ,םינמזה לכב אוהש רבד ל״רהח ןיאש כ״א רורב ,ןמזהו םוקמה יפל םינתשמ ולא םינידש יפלו
 .יח התא
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  .ז״על ןילוח ןיב – הריתס שיש היעבה
  .אבורב לטבילו – ׳מגה השקמ .תורוסא ןלוכ ,ואל םאו ,ט״נב – ןריכמש ןמזב
  תונמל ןכרדש לכד םירבוס םא
 
 ןילוחב ל״רחהל םוקמ הארמה
 דיג תפלב רשבכ התוא ןירעשמ דציכ הרוסא וז ירה םעט ןתונב הב שי םא השנה דיג הב לשבתנש ךרי ׳ינתמו
 לש הכיתח ןכו םעט ןתונב בטורהו ןירוסא ןלוכ ואל םאו םעט ןתונב וריכמש ןמזב םידיגה םע לשבתנש השנה
 בטורהו תורוסא ןלוכ ואל םאו םעט ןתונב ןריכמש ןמזב תוכיתחה םע הלשבתנש אמט גד לש הכיתח ןכו הלבנ
 :םעט ןתונב
 
 .ק
 וכרדש תא ד"מל אלא ונינש תונמיל וכרדש לכ רמאד ןאמל אחינה !אבורב ליטבתו :]'וכו[ הלבנ לש הכיתח ןכו
 ןניעמשא יאד אכירצוד םיחרואה ינפל הב דבכתהל היוארו ליאוה הכיתח ינאש רמימל אכיא יאמ ונינש תונמיל
 םיחרואה ינפל הב דבכתהל היוארו ליאוה הכיתח ןניעמשא יאוה אל אמיא הכיתח לבא איה הירבד םושמ דיג
 אכירצ אל אמיא דיג לבא
 
 .תונמל וכרדש תאו תונמל וכרדש לכ ןיב קוליחה
  .רפסמב םינוק קרש רבד ונייה – תונמל וכרדש לכ םירמוא םא
 .הנמנ םימעפלש רמוא תונמל וכרדש תא
 
  .םיחרואה ינפב הב דבכתהל היוארו ליאוה ,הכיתח ינאש ?בורב לטב אל המל
 
  .חרואל םיפי הזכ םירבד לש ותשגה י״ע דבכתנ חראמהש = דבכתהל
 
 ל״רהחב בשחתמ אלש ז״עב ׳מג
 .דע ז״עב
 :והש לכב ןירסואו ןירוסא ולא 'ינתמ

 ךסנ ןיי •
 םיבכוכ תדובעו  •
  ןיבובל תורועו  •
  לקסנה רושו •
  הפורע הלגעו •
  ערוצמ ירופיצו •
 ריזנ רעשו •
  רומח רטפו  •
  בלחב רשבו •
  חלתשמה ריעשו •
  הרזעב וטחשנש ןילוחו •
 :אוהש לכב ןירסואו ןירוסא ולא ירה •

 ?בישחק יאמ אנת 'מג
  הליבנ תוכיתח ימנ ינתיל בישחק ןינמבש רבד יא  )א
 חספב ץמח ימנ ינתיל בישח אק האנה ירוסיא יא )ב
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 :היל תיא יתרת אנת יאה אחפנ קחצי 'ר אמיתיאו אבא רב אייח ר"א
 האנה ירוסיאו ןינמבש רבד 
 אוה האנה ירוסיאו ןינמבש רבדד ןדב ינומירו ךרפ יזוגא ינתילו
 םרכה יאלכ םרכה יאלכל יוארה הלרע הלרעל יוארה םתה היל אנת אה
 ףיסומ ע"ר םתה היל אנת אה ע"ר ל"אד תעמש ןאמ חספב ץמח ןינעל ב"העב לש תורככ ינתילו
 :ב"העב לש תורככ ףא
 אלו האנה ירוסיא יטועמל נ"א האנה ירוסיא ואלו ןינמבש רבד יטועמל יאמ יטועמל :ולא ירה
 :ןינמבש רבד

 קסופ אוהו ,תויגוסה ׳חמ הזש ןיבמ ן״רה – ןילוחב ׳מגה טימשמ ף״ירה .הריתסה בשייל םיכרד המכ םיאיבמ םינושארה
 .האנה ירוסיא םגו ,דבכתהל היואר םג :םהינש םיכירצש ף״ירכ
  .לטב וניא ל״רהחש ןילוח ׳מגכ קסופ תומוקמה ׳בב ׳סות
 ןיב ידוסי תקולחמ הז ?וז המישר בתכ אוה רשאכ אנתל ל״ס המ ,אוה ז״עב הלאשה ,לטב היהי אל ומצעב ל״רהח נ״הנא
 .לטב וניא רבדש רמול קיפסמ אוה ל״רהחש םיקסופ םאה ,םינושארה
 
 .ללכה ןמ םיאצוי המכ םנשי ,לטב היהי אל ל״רהחש תורמל
 ל״רהח ןידל ללכה ןמ םיאצוי ׳ה

 ןיד הזש עיצמ אל ׳מגה .הליטב הניא המלב הנד ׳מגה – ברעתנש תאטח תכיתח– תבורעתה קרפ םיחבזב )א
 ?אל המל – ל״רהחב

a.  ןברקב דבכתהל ןיאו – תונברק אוה רבודמהש םיחינמ םינושאר הברה. 
b. רוסא וניא יכ ,דבכתהל היואר אל הזו ,אמטנש תאטח תכיתח אוה ׳מגב רבודמהש עיצמ ה״ארה 

 האמוט ומכ ינכט רבד רשאכ אל ,דבכתהל יואר ומצע רוסיאה רשאכ קר אוה ל״רהח תרמוח .םצעב
 רדגב הניא ןכלו ,םצעב יתייעב הז ןיא ,תופרט תועילב םא רשכ רשב ךל שי םא ז״פל .וב עגפ
 .ל״רהח

c. רמוא .הרקמב אב קרש לוספו ,םצעב לוספ תרדגה לע קלוח ךא ,ה״ארה םא םיכסמ םצעב א״בשר 
 םניא תועילבה .ל״רהח רדגב הז ןיא ,תורוסא תועילבמ עבונ רוסיאה םא – בושח רבד םניא תועילבש
 לכ ,אמטנ הכיתחהש עגרב ,הכיתחל הרקש הרקמכ תאז םיאור אל האמוט ןיינעל .דבכתהל תויואר
 אוהש העילב ומכ אל הז .רוסיא לש הצפחל ךפה אמטנש עגרב ךא .רתומ רבד היה – אמט רשבה
 אל ׳מגה .ימצע רבד אוה האמוטש רבס ןכלו ,רשבב יתכלה דמעמ יוניש אוה האמוט – רשבל ינוציח
 רסאנ הכיתח םאש םימיכסמ ה״ארו א״בשר ס״וס ,םישדק לע רבדמש ללגב םיחבזב ל״רהח הריכזה
 םניא תועילבהו ,הלבנ לש אצפחל ךפוה אל הז – םירוסיא ראשב נ״נח רמאנ םא ׳פא – תועילב י״ע
 רבודמ םא ךא .רתיהב דבכתמ ינא ,ינוציח אוה רוסיאה םא .ל״רהח הז ןיא ןכלו ,דבכתהל תויואר
  .ומצע רוסיאב דבכתמ ןכא ינא זא ,הליבנ ומכ רוסיא לש הכיתחב

d. םיאור– ח״בב נ״נח םימשיימ רשאכ .ל״רהח חטב הז ,בלח וב עלבנ יכ הרסאנ הכיתחה ,םנמא םא 
 אל תועילבש ללכה ןמ אצוי אוה ח״בב זא .ידדצ הז ןיא – םצעב רבדה הנשמ ףוריצה – ל״רהחכ ותוא
  .ל״רהח תורצוי
 

 א ףיעס
 לטבתת םאש ןויכ האנהב הרוסא איה םא וליפאו הלטב אל ףלאב וליפאד הירבכ הניד דבכתהל היוארה הכיתח
 :דבכתהל היוארו תרתומ התיה
 וא דבכתהל היואר איה םא קפס אוה םאו )ם"במרה םשב י"ב( הליטב הניא ןנברדמ קר הרוסא הניא וליפאו :הגה
 :אתיירואדמ הרוסא איה וליפא )ה"כ ללכ ךורא( אלוקל ןנילזא אל
 

 ב ףיעס
 :המצע תמחמ הרוסיא ןכ םא אלא דבכתהל היוארה הכיתח ןיד הל ןיא
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 בלחב רשבו הליבנ ןוגכ
 תישענ המצע הכיתח רבוסש ימל וליפא ולטבל 'ס הב ויה אלו רוסיאמ םעט הלבקש תמחמ הרסאנ םא לבא
 :דבכתהל היוארה הכיתח ןיד הל ןיא הליבנ
 ןשדה תמורתו םש( הב עולבה םד תמחמ קר המצע תמחמ הרוסיא ןיאד הליטב החלמנ אלש הכיתח וליפאו :הגה
 תופסותה תרבס( דבכתהל היואר הניא הפילקה ירהד הליטב הפילק ידכ קר הרסאנ אלש הכיתח לכ )ע"ק 'יס
 :)גל יס ארוד ירעש תוהגהבו
 
 :בתכש ש״תפב ןייע
 תשוחנ ינגא העשתב האמח םע ךינפערק ופאש השעמב ד"מל ןמיס ד"יח ב"ונ תבושתב ןייע .בלחב רשבו
 ןמושב (Kreplach) ךילקעבה וחשמש י"פעאד בתכו ןמוש םע םהב הפאנ הזל םדוקש םינש ויה םכותבו
 םיראשנה דגנ טועימה םה םינשה ונאב ופאנש ןתואד בורב םיליטב מ"מ ולוכ רסאנ כ"או ןיעב היהו האמחו
 אכה מ"מ ומצע תמחמ רוסיא אוה ח"בבד ג"ע ףאד דבכתהל היוארה הכיתח ירקמ אלו שביב שבי ןידכ לטבו
 ראשהו ךילקעב ינשב ופאנש התוא ןינמ יפכ רוסאל ךירצ קר לטב יכהל עולב אוה ח"בבו הסיעה אוה רקיעה
 רוסיאב וליפאו שביב םג 'ס ךירצו האמחה םע ונימ וניא ןמושהש ונימ וניאשב ןימ בשחימד ל"או ריתהל
 בתכ ג"הכבו זווא לש היה ןמושה לכש יפל ןנברד רוסיא קר היה אל אכה מ"מ םעט ןתי םלשבישכש יפל עולב
  :ש"ע ירתב דח שביב לטב מ"אב וליפאד ט"ק 'יסב ך"שה
 
 ומצע אוה אלא ,ינוציח רבד הז ןיאש אוה ודוסי ל״רהחכ ח״בב רוסיא יכ ל״רהחכ וז הרקמ םיאור אל ,ח״בב הזש ףא
 רבדכ בשחנ הז ,םהילא םיסנכנ ח״בב תועילבו ,םירשכו הוורפ םהש ךאלפערק ךל שי רשאכ ךא ,ח״בב תצפחל ךפהנ
 .סנכנש רוסיא ראש לכד תועילב ומכ הזו .ינוציח
 .ןאכ רימחנ אלש ןיבמ י״בונ
 
  אק ןמיס תעד יתפש העד הרוי םידגמ ירפ :המוד הדוקנ איבמ ג״מפה
 ןיד ראשה לע ןיא הרידקב םירבד ראשו בלחב רשב לשמ ךרד לע ,בלחב רשבמ אב וליפאו .ך"שע .ןיא )ד(

 לע ןיא ,רשב הרידקל הכיתחה הלפנ ךכ רחאו הכיתחה לע בלח תפט ןידה אוהו דבכתהל היוארה הכיתח
 ןירוסיא ראשכ הכיתחה תמחמ רסאנה רשב ראש הוה ות םישש שי הפטה דגנש ןויכ ל"רהח ןיד ראשה
 :טושפו
 
 .ל״רהח הז ןיאש רמוא ראות ירפ – ל״רהח דימת הזש ארמוח שיש דיגנ םאה – ןנברד בלחב רשב לע תקולחמ שי
 :רימחמו קלוח ג״מפ
 
  אק ןמיס בהז תוצבשמ העד הרוי םידגמ ירפ
 ,דבכתהל יואר ירקימ ןנברדמ ]רוסאד[ שובכו החילמ ]י"ע[ וא בלחב ףוע ומכ ןנברד ח"בבו .ז"טע .ח"בבו )ג(
 המכ םשב 'ה תוא י"ב תוהגהב הלודגה תסנכ .דחא ףוג השענו רתיה ןהינשד אתלמ אילת תוקלמב ואלו
  'ד תוא ןייעו .]א"ס ח"ב[ ז"פ י"סע ח"בה כ"כו .םיקסופ
 ,'ג תוא ראות ירפכ אלד
  .ז"כה תורוסא תולכאממ ו"טפ מ"רמ היאר ש"מו
  .הכלה ןכו ןדידל כ"אשמ 'ד תוא ז"טב 'צ י"סע בלחב ףוע רשב נ"נ אלד היתטישל והיאד ל"י
 לע הקולד ]א"לס ה"גפ ןילוח ש"ארב אבומ )ןהכ ח"ר וא( אבר ה"ד :חצ ןילוח 'סות[ ת"ר תטישכ רמאנ םא עדו
 ,ש"עי קפוסמד עמשמ רוטב ב"מת ןמיס ח"ואו ח"צ ןמיס ןייעו .דבכתהל יואר הוה עולב ףא רתיהמ תיזכ לכ
 :אלוקל וקיפסו ןנברד דבכתהל יואר מ"מו
 
 :יתמא ח״בב הז ןיאש ,דחי םישובכה ח״בב לע ןד א״קער
 ב.אק ןמיס העד הרוי רגיא אביקע יבר
 תוחדל שי ד"נעלו ל"רהח ןיד וב ןיאד הארנ )י"קס 'מ ללכ( י"נמה ירבדמ השיבכ י"ע רסאנ םאו .בלחב רשבו
 :ל"רהח ןיד כ"ג וב שי ןנברד ח"בבד ראובמ ד"קס ז"טה ירבדמ םג ותיאר
 
 דספה היהי הז ,הלאשה והזש םוקמ לכב טעמכ – לטב היהי אלש רבד לע םינד םא – לקהל ףינסכ תעדל יאדכ הז
  !לישבתה לכ קורזל ךרטצת יכ - הבורמ
 
  .דבכתהל היואר רוסיאה .הכיתחה לכ לע ל״רהח דיגנ אל םג ,ח״בב לש הפילק ידכ רסאנ םא
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 :יוגל קר ךא דבכתהל היואר איה םא המ – ללכה ןמ אצוי דוע
 

  ב דומע אפ ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
 לש הסורפ ןכו ,תורוהט תואטח לש תוכיתח האמב הברעתנש האמט תאטח לש הכיתח :אינתד ?הכיתח יאמ
 ;הלעת אל :רמוא הדוהי יבר ,הלעת - תורוהט םינפה םחל לש תוסורפ האמב הברעתנש האמט םינפה םחל
 הרוהט םינפה םחל לש הסורפ ןכו ,תורוהט ןילוח לש תוכיתח האמב הברעתנש הרוהט תאטח לש הכיתח לבא
 אייח יבר רמא !הלעת אשיר תהימ ינתק ;הלעת אל לכה ירבד - תורוהט ןילוח לש תוסורפ האמב הברעתנש
 ?הדוהי 'רד אמעט יאמ ,יכה יא .החומינב :אנוה ברד הירב
 תאטח לש הכיתח לבא :ינתדא ,הלעת אל ?יאמ חומינ אל לבא .ליטב אל ונימב ןימ :רמאד ,הימעטל הדוהי יבר
 לבא ,החומינשב - א"דב :הדידב ינתינו גולפינ ,הלעת אל - תורוהט ןילוח לש תוכיתח האמב הברעתנש הרוהט
 ברד הירב אשיש ר"א ?אפיס ש"מו אשיר אנש יאמ ,ל"רלו .היל ףידע תורוהטב תורוהט !הלעת אל - החומינ אל
 לבא :אפיס ינתדא ,הלעת אל ?יאמ ץרש תאמוט לבא .אתיירואד אפיס ,ןנברד ןיקשמ תאמוטב אשיר :ידיא
 המב :הדידב ינתילו גולפינ ,הלעת אל - תורוהט ןילוח לש תוכיתח האמב הברעתנש הרוהט תאטח לש הכיתח
 .היל ףידע תורוהטב הרוהט !אל - ץרש תאמוטב לבא ,ןיקשמ תאמוטב - םירומא םירבד
 
 .ואל וא לטבי םא ונייהד – הלעת אל וא הלעת םא אוה הלאשה
 רמוא הדוהי יבר .הלעת זא – תורוהט םישדק לש תואטח לש תוכיתח ׳ק םא ברעתנש – האמט תאטח תכיתח ךל שי םא
  ?דבכתהל היואר םא תורוהט ׳קב לטבת האמט תאטח תכיתחש המל .הלעת אל
 לוכי קר התא ?ותתל לוכי התא ימל – לטב אוה םא .דבכתהל היואר הניא ןכלו ,םינהכל יואר קר הז יכ ראבמ א״בשרה
 דבכתהל היואר הניא ןכלו ,הרזעב ולכאל םילוכי קר םינהוכהש ףיסומ ׳סות .דבכתהל היואר בשחנ הז ןיא !ןהכל ותתל
 .הרזעב תונברק הברה שי יכ –
 
 ןיידע לכה ס״וס ,לוטיב םירמוא םא וליפא יכ .ל״רהח םירמוא אל ,הליכא רוסיא ךות לטבתנ האנה רוסיא םא – ד״וח
 .רבד הזכב דבכתהל א״או – האנהב אל ךא ,הליכאב רוסא הזש קר ,רוסא
  ?דבכתהל היואר בשחנ יח רשב םאה :דבכתהל היואר רדג תוהמל סנכנ הז
 ?התצונב ףוע
 .דבכנ חרואל הז תא שיגמ יתייה םאהב אלא ,םימדב ורקיב ןיד הז ןיא ׳כל
 ?יוגל ותתל ךליבשב ליעי היהי קר ךא – הבושח רשב תכיתח הז םא ?הבושח הנמב ןיד הז םאה
  .דבכתהל היואר הז ןיא תואיצמב ךא ,דבכתהל היואר הז ןיינעב
 .לעופב וא חוכב דבכתהל יואר הז םאה לע יולת דבכתהל היואר בשחנ המד הלאשה לכש ןכתיי
 .לעופב אל ךא ,חוכב דבכתהל יואר ,לשמל יח רשב
 
 הכיתח שיגהל לוכי התאש רמוא הז םאה .ל״רהח רדגב םינד ,ש״אר ,סות א״בשרה םהיניב ,ןילוח ׳סמב םינושאר הברה
  ?ול המודש הכיתח וא ,וז
 .דבכתהל היואר הניא ,הליבנ וז הכיתחש ןוויכ
 – תורוהט האמ םא הברעתנש האמט תאטח תכיתח לצא – תומבי ריבסנ ךיא ,ול המוד הכיתח אוה רדגה םא ךא
 לטבתנ וז הכיתח םאה לע לכתסהב דבכתהל היואר םירידגמ ונחנאש םירמוא םינושארה .תורתומ םלוכ תורוהטה
 ?תבורעתב
 .ךכ לע םיקלוח םינושארה זא – םינהוכל ליכא קר הז ,תורוהט תואטחב לטבתנ היה םא וליפא ,תאטח ןיינעל
 הזל הז דובכ םיקיזחמ אל םינהכ – ׳סות
 םירכז םינהוכל קר אלו ,םלוכל דבכתהל יואר תויהל ךירצ הז – ן״ר א״בשר
  .םיחרואה ינפב וב דבכתהל אקוד אוה ןודנה ל״רהחהש ןכתיי ךא
 
 ל״רחהל ללכה ןמ םיאצויה םכסל

 .ל״רהחל בשחנ הז ןיא – רחא םוקממ העילב תמחמ רוסא םא ,ומצע תמחמ רוסיא אקווד תויהל ךירצ )א
a. ומצע תמחמ רוסיא אוה םנמא ח״בב. 

i. ומצע תמחמ רוסיאכ בשחנ הז ןיא ,הרידקמ ח״בב לש תועילב קר הז םאש ריעמ י״בונה ךא. 
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 .הרוסא הנממ קלח קר )ב
 .םייוגל קר ,םינהוכל קר ,לשמל – הרבחה ןמ קלחל קר דבכתהל יואר )ג
 .רתי תונכה ילב אוהש תומכ ליכא תויהל ךירצ ל״רהח )ד

a. םירשקהב ׳מגה .תותמה תואטח – תורחא תומהב ףלא ןיב ברעתנש לקסנה רוש ןיינעל םינושאר ׳חמ 
 םדא ןימזת אל םעפ ףאש בתוכ ן״רה .ל״רהח אוהש דיגהל אל המל – לטב וניא יח לעבש רמוא םהה
  .םיחרואה ינפב הב דבכל היואר תויהל ךירצ וז הכיתח ן״רה ד״פל .רוש לוכאל

b. ל״רהח תבשחנ התצונב הטוחש לוגנרת וליפאש רמוא ׁש״ארה. 
c. השגהל ןוכנה לדוגב תויהל ךירצ ךא ,ןכומ ירמגל תויהל ךירצ אל – א״בשר. 
d. דבכתהל היואר בשחנ הז – םילק םינוקית ךירצ קר אוה םא – ת״ר תטישכ קסופ א״מרה. 

 
 ג ףיעס אק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 לע ףאו .איהש תומכ םיחרואה ינפל דבכתהל היואר הניא ירהש ,הלטב ,תורחאב הברעתנש התצונב תלוגנרת
 וא םלש שבכ ןכו .תלשובמ איה ןכ םא אלא דבכתהל היואר הבישח אל ןכו .הצונה וריסה הברעתנש רחאש יפ
 הלודג הכיתח וא םלש שבכ חרואה ינפל ןתיל ךרד ןיאש ,דבכתהל היואר הבישח אל ,יאדמ רתוי הלודג הכיתח
  .הז לכב םיקלוח שיו .יאדמ רתוי
 יכדרמבו א"י םשב רוט( הליטב איהש הב םיגהונד ,לודג השעמ תרסוחמד התצונב תלוגנרת דבלמ ,ןיגהונ ןכו :הגה
 אל וליפא ,דבכתהל היוארה הכיתח יבישח ,וכרחנ רבכ םא לבא .ןרעשמ וכרחנ אלש שאר וא םילגר ןכו .)ד"שבו
 המהב ילגר ןכו ,זווא ילגר דבלמ ,תופוע לש םילגר והימ .)ד"ש תוהגהב( לטב וניא םלש שבכ וליפאו .ןיידע וחלמנ
 .)ה"כ ללכ ךורא( לטבו ,בושח וניא תופוע לש שאר םילטבו ,ללכ יבישח אל ,ולא תונידמב הקד
 

 .ל״רהחל ללכה ןמ אצוי אוהש ןכתיי – ונימ וניאשב ןימ )ה
a. ונימ וניאשב ןימ לטב ךא ,ונימב ןימ לטב ןיא ךסנ ןיי – לשמל.  
b. ןיריתמ ול שיש רבדל תאז המדמ .ונימ וניאשב ןימ וא ונימב ןימ לצא ולוטיבו ל״רהחב ןד ה״ואה – 

 רתוי וב םירימחמ ןיריתמ ול שיש רבדב המ .ויתחתמש רבדל ךייש אל ארמוחהד םירמוא םשש
  :מ״לשד לצא תולודג תורמוח ׳ב ןנשי ?ל״רהחמ

i. לטב וניא – מ״לשד 
ii. ונלכאי רתיהב ונלכאיש דע דוסי פ״ע הזו .וז הרקמב ארמוחל ןנברד קפסד םירמוא קפסב 

 .ל״רהחל ךייש וניא הז ללכ .רוסיאב
 םאה ?ןוכנ ו״ק הז םאה – םנמא .ל״רהחמ רומח רתוי אוה מ״לשדד הארנ ןכל .1

 תויהל לוכי מ״לשד םאש ךכ ,ל״רהחל םיכייש מ״לשד לצא שיש אלוק לכש רמאנ
 ?לטב תויהל לוכי ל״רהח םג לטב

  אתיא ,בק ןמיס ע״ושבש ריעמ – ופ ןמיס ברה ירועשיב – תאז ללש ס״דירג .2
 א ףיעס
 םא ,רחמל היוארש ,בוט םויב הדלונש הציב ןוגכ ,ןיריתמ ול שיש רבד לכ
 וליפאו .ףלאב וליפא הלטב הניא ,הפורט ןיב המילש ןיב ,תורחאב הברעתנ
  .תורוסא ,תורחאב הברעתנו ,בוט םויב הדלונ קפס
 'סב הלטב ,הנימ הניאשב הברעתנ םאו

 והשמב ךסנ ןייש ומכ .ונימב ןימ אוהש המכ לכ ,לטביל לוכי ןיריתמ ול שיש רבדש ד״ירגה דמל הזמ
 ןיאש בתוכ ו.אק ןמיסב א״מרה הירבב ךא .ןיריתמ ול שיש רבדב ךכ ,ונימ וניאב אלו ,ונימב אוה
  .בק ןמיסב םנמא רבחמה םא םיכסמ א״מרהש הארנכ .לטביי אל – ונימ וניאשל ונימ ןיב לדבה
 .תבורעתב ברועמ בשחנ אל הז – םתובישח תמחמ םילטב םניא ל״רהחו הירב םאש ריבסמ ד״ירג
 ס״ע הזו .דובא אל םעפ ףא אוה – בושח אוהש ןוויכש םירמוא ןנברדמ .דבאנ אוהש רמוא תבורעת
  .תבורעתכ בשחיהל ידמ םיבושח םה וברעתנ וליפא – םילטב םניא םדא ינבש ןידה
 .רתומ היהיש ןוויכ לוטיבה תעינמ שיש אלא ,תובישחב ןיד וניא ולוטיב יא דוסי – מ״לשד הז תמועל
 .םתובישח ללגב תבורעתה תעינמ שי ל״רהחו הירבב כ״אשמ
  .תבורעת ןיא – הירבו ל״רהח
  .ונימ וניאשב ןימ תבורעת יבגל ל״רהחו הירבל מ״לשד ןיב קוליחה אחינ ןכלו ,לוטיב ןיא מ״לשדב
 לוטיב ןיד וניא ׳סב לוטיבד .ונימ וניאשב ןימ לומ ונימב ןימב תבורעת לוטיב ןיב ידוסי לדבה שי
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 מ״מ ,ןיד פ״ע לטבתמ רוסיא ןיאש אכיה ףא ט״המו .רוסיאה םעט קוליסב רועיש אוה אלא ,הדירג
 שגרנ רוסיאה םעט ןיא ג״כהבד .ודגנכ רתיהב ׳ס שי םא ונימ וניאשב ןימ תבורעת רוסאל לוכי וניא
 רוסיאה םא לבא .ומצעב דמוע וניאו רוסיאה םא ברעתמ רתיההשכ יריימ הז לכ ךא – ללכ רתיהב
  .הב שגרנ רוסיאה םעט ןיא םא ףא .תבורעתה תליכא ריתהל א״א יאדווב ,ע״פב דמועו רכינ
 אל ,מ״במ אל ,םוקמ םושמ לוטיב ןכתיי אל םעפ ףא ,תבורעת ןיאש אכיה בושח רבדבד ז״פל
 קר ןכתיי ,לוטיב ןיד ונרסה ךא ,תבורעת שיש אופיא ,מ״לשדב ךא .תבורעת ןאכ ןיא – מ״אשבמ
 פ״ע הרעכה אוהש םישישב לוטיב וריסה אלש ןכתיי ךא ,ןיד פ״ע הערכה אוהש ,בורב לוטיב וריסה
  .תואיצמ הז ןיא ,יתכלה ןונגנמ אוה בורב לוטיב .תואיצמ
 אוה מ״אשבמ ךא .והשמב אלא ,בורב רוסא היהי אל ונימב ןימ זא .מ״לשדל םשוי אל הכלהה ןונגנמ
 !תואיצמ
 :יתכלה ןונגנמ אוה םימעפ ,תואיצמ אוה םימעפל – םירבד ׳ב רמוא לוטיב הלימה
  .לטבל םש תואיצמ םש ןיאש ןוויכ ,יתכלה ןונגנמ הז – מ״במ תבורעתב )א
  .תואיצמ םש שי – מ״אשבמ תבורעתב )ב

 .לועפל יתכלה ןונגנמ םישרמ אלש רמוא לטב וניא מ״לשדד ןידה
 קר לוטיבש ללגב הזו – לוטיב םא םיליחתמ אל ףא ,ל״רהח וא הירב ומכ בושח רבד לצא ךא
 .תבורעתה םש ענומ בושח רבדו ,תבורעת םש שי רשאכ ךייש

 
 הניבג ןיינעל ל״רהח
 

 תושעל םינושה םיכרדה רואל ל״רהחל בשחנ הניבג םאהו ,הניבג תושעל םינושה םיכרדהו ,הניבגב ןד ז״טה •
 תועילבה קר יכ ,ל״רהח היהי אל ,האמט בלח וא הפירט בלח היה הניבגל דימעמהש םוקמ לכבש ריעמ .הניבג
 שי םא .ומצע תמחמ רוסיא אוה יכ ל״רהח ןכ זא ,הפירט בלח םא השענה הניבג ךל שי םא ךא .ותוא םירסוא
 .רבדה לכ הנשמ ח״בב .ל״רהח בשחנו ,ח״בב הז ,הליבנ תביק רועב דמענ היהש ם״וכע תניבג ךל

 רואל םיששוח םא ןיב – ששחה רוקמל טביה ילבמ ל״רהח בשחנ דימת ם״וכע תניבגש קסופ ףסכה תדוקנ •
 .ומצע תמחמ רוסיא הז ם״וכע תניבג ורסא ל״זחש עגרב .אל וא הליבנ תביק

  .דספה םוקמב ז״טכ לקהל שיש הכלהל בתוכ ׁש״הרע •
 :םוכיס

o ם״וכע תניבג ןיינעל ךא .רשב אקוד וא רוסאה רבד י״ע דמענ הניבגה םא ןיב ידוסי קוליח איבמ ז״ט 
  .ל״רהח הז ןיאד רמוא ,ומצע

o ל״רהחו ומצע תמחמ רוסיא בשחנ ם״וכע תניבגש בשוח ך״שה,  
o דספה םוקמב ליקמ ש״הרע.  

 
 :תיטקרפ אמגוד
 לש תבחמב תוכיתח תצק תנגט הגגשב זאו ,רשב לש תבחמב הברה תנגטו ,הלודג הדועסל ףוע תוכיתח ןגטמ התאש דיגנ
 .תוכיתחה ןיב אוה ןכיה עדוי אל התא – תבחמב תלשב רבכש ףועה .בלח
 ,ןגוטמה דגנכ ׳ס שיש וליפא דיגנ .״דבכתהל םייואר״ םיבשחנ ןכלו – תירקיעה הנמה םה תוכיתחהש חיננ ?רוסא םאה
 .לטב אלו היעב היהי הזו ,ל״רהח הזש ׳כל
 
 :לקהל םידדצ ׳ה

 .המצע תמחמ הרוסאה הכיתח אלו ,תועילב קר הז יכ לקהל שי )א
 .ןנברד ח״בבל ךייש אל נ״נח – ם״במר )ב
 .ולטבלו וילע ףיסוהל רתומ ,תבורעתב ןנברד רוסיא לצאש רבוס רבחמה )ג
  .chicken strips אלא  - דבכתהל תויוארה תוכיתח ויהי אל ךכו – ןיאצחל תוכיתחה לכ ךותחל רשפא םג )ד
  .ל״רהח רבכ םיבשחנ םניא םילצינשש רמול שי )ה
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 ןיריתמ ול שיש רבד – בק ןמיס
  תומורתב אתפסותה ירבד
 וט הכלה ה קרפ )ןמרביל( תומורת תכסמ אתפסות

 ןובשח יפל איצומ רחא םוקממ הסנרפ ול שי םא אוהש לכ רסוא הז ירה ןילוחב ברעתנש לבטה •
  האמו דחאב הלועו ובש רשעמ תמורתל םש ארוק 'וא ךרע ןב רזעל 'רו רזעיל 'ר ואל םאו

 איצומ רחא םוקממ הסנרפ ול שי םא אוהש לכ רסוא הז ירה ןילוחב ברעתנש לבט רשעמ רשעמ ןכו •
  ןובשח יפל

o האמו דחאב הלועו ובש רשעמ תמורת לע םש ארוק 'מוא ךרע ןב רזעלא 'ר ואל םאו 
 ול שיש רבדל אלא עמודמ קפס וריתה אלש רוסא הז ירה ינש רשעמו ןושאר רשעמ לבט היה םאו  •

 םהל ונתנ אלו שדחהו שדקהו ינש רשעמ לבט ןוגכ ןיריתמ ול שיש רבד לכ 'וא ןועמש 'ר ןיריתמ
 ול ורמא רועיש םהל םימכח ונתנ םרכה יאלכו הלרע ןוגכ ןיריתמ ול ןיאש רבד לכו[ רועיש םימכח
 אוהש לכ תרסוא הניא תיעיבש םהל 'מא ]רועיש םימכח הל ונתנ אלו ןיריתמ הל ןיא תיעיבש אלהו
 םעט ןתונב אלא תרסוא הניא הליכאל לבא רועיבל אלא

 
 הציבב ארמגה
  ב דומע ג ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
 .תורוסא ןלוכ - ףלאב הברעתנ
 אל ףלאב וליפא - ןיריתמ ול שיש רבד לכו .ןיריתמ ול שיש רבד יוה - לוח קפס בוט םוי קפס אמלשב תרמא יא
 .ליטב
  !אבורב לטבתו ,איה ןיריתמ ול ןיאש רבד - הפרט קפס תרמא יא אלא
 וכרדש תא רמאד ןאמל אלא ,ונינש תונמיל וכרדש לכ רמאד ןאמל אחינה ,הלטב אלו הבושח הציב :אמית יכו
  ?רמימל אכיא יאמ ,ונינש תונמיל
 ירבד ,וקלדי ןלוכ - תורחאב תורחאו ,תורחאב וברעתנ .וקלדי - םרכה יאלכ לש ןתלת יליבח ול ויהש ימ :ןנתד
 םימכחו ,שדקמ תונמל וכרדש תא :רמוא ריאמ יבר היהש .םיתאמו תחאב ולעי :םירמוא םימכחו ,ריאמ יבר
  .דבלב םירבד השש אלא שדקמ וניא :םירמוא
 תעלדו ,בורכ יחלקו ,ןידרת יפלחו ,תומותס תויבחו ,ןדאב ינומרו ,ךרפ יזוגא :ןה ולאו .העבש :רמוא אביקע יבר
  .תיבה לעב לש תורככ ףא ףיסומ אביקע יבר .תינוי
 .םרכה יאלכ - םרכה יאלכל יוארה ,הלרע - הלרעל יוארה
  ,ונינש תונמל וכרדש תא :רמא ןנחוי יבר ,הלע רמתאו
 אכיא יאמ ןנחוי יברל אלא ,שיקל ןב ןועמש יברל אחינה .ונינש תונמל וכרדש לכ :רמא שיקל ןב ןועמש יברו
 ,ליטב אל ןנברדב וליפא ,ןינמבש רבד לכ :רמאד ,אוה תועיצק ארטילד אנת - אנת יאה :אפפ בר רמא - ?רמימל
 יפ לע ;הסרד לוגע הזיאב עדוי וניאו ,לוגע יפ לע הסרדש תועיצק ארטיל +אינתד+ :ןנתד .אתיירואדב ןכש לכו
 רזעילא יבר :רמוא ריאמ יבר .הסרד תרוכ וזיאב עדוי וניאו ,תרוכ יפ לע ;הסרד תיבח וזיאב עדוי וניאו ,תיבח
 םש שי םא :רמוא עשוהי יבר .תונוילעה תא תולעמ תונותחתהו ,תודורפ ןה וליאכ תונוילעה תא ןיאור :רמוא
 םש שי םא :רמוא רזעילא יבר :רמוא הדוהי יבר .ןירתומ םילושהו ,ןירוסא ןימופה ואל םאו ,ולעי ןימופ האמ
 תואמ שלש םש שי וליפא :רמוא עשוהי יבר .ןירתומ םילושהו ןירוסא ןימופה - ואל םאו ,ולעי ןימופ האמ
 - !והייתגולפ ונייה ?לכה ירבד - .ולעי לכה ירבד - הסרד לוגע הזיאב עדוי וניאו לוגעב הסרד .ולעי אל ןימופ
 לכה ירבד - המורדל יא הנופצל יא ,הסרד לוגע םוקמ הזיאב עדוי וניאו לוגעב הסרד :רמאק יכה :אפפ בר רמא
 וליפא - ןיריתמ ול שיש רבד לכו ,ןיריתמ ול שיש רבד יוה לוח קפס בוט םוי קפס םלועל :רמא ישא בר .ולעי
 .ליטב אל ןנברדב
 
 :ןיריתמ ול שיש רבדב םישודיח ׳ב שיש ןיאור

 לטב וניא )א
 .ןיריתמ ול שיש רבד אלוקל ןנברד קפס םימשיימ אל )ב

 
 ח״ואב א״גמה ירבדמ היאר איבמ .מ״לשד בשחנ ןיידע רתומ תויהל ןמז הברה חקי הז םא וליפאש ו״קסב ריעמ ש״הדב
 הנשל – מ״לשד אוהש םירמוא ז״כע ,האבה הנשל רתומ היהי הזש תורמל .תונהיל ןיאש הכונח רנ ןמשב זערת ׳ס
  !האבה
 הגוע ךותב הפאנ רבכ שדחה םאש רמול השק ךא – ןנברדמ ןיריתמ ול שיש רבד לע רימחהל םיכירצ אל – שדח רוסיא
  .וריתה ןמז םדוק בקריי יכ ,םיריתמ ול שיש רבד אוהש
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  :ן״רו י״שר ׳חמ תרגסמ ךות איגוסה לכ תוארל םיכירצ
 

 י״שר תטיש
 :ג הציב י"שר
 רומחא - תוטהל םיבר ירחא )גכ תומש( ביתכד ,ליטב ירתב דח אתיירואדמד בג לע ףאו - ליטב אל ףלאב וליפא
 .לוטיב ידי לע רוסיאב ונלכאי אל - ןמז רחאל ןיריתמ ול שיו ליאוה ,ןנבר
 
  .הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא יכ – לוטיב לע ךומסל אלש דועו .רתיהב ונלכאת רוסיאב ונלכאתש דע
 
 :ןאכ תוחנה ׳ב

 .ילאידיא תוחפ הז – אלוקל ןנברד קפס – רתיהב ונלכאת רוסיאב ונלכאתש דע )א
 .ילאידיא תוחפ אוה לוטיב לע ךומסל )ב

 
 ?ילאידיא תוחפ תמאב אלוקל ןנברד קפס םאה
 .םינושאר תקולחמ הזש הארנ
 
 תרותב וא קפס תרותב אוה ןנברד קפס םא לאוש – ןנברד תוקפסב ןד ןישודיק לע םירועיש יסרטנוקב ןאמטסוג בר
 .םינושאר תקולחמ םצעב הז .יאדוו
 .היהי אלש םיפידעמש רבד הז – קפס הז – י״שר יפל
 ןיד אוה דחא דצמ .ןנברד וא אתיירואד הזה ןמזב רמועה תריפס םאה – ז״הזב רמועה תריפסב ןד – תוחנמ תכסמב ׳סות
  .ז״הזב ןנברד אוהש ןכתיי כ״או ,הריפס לש אתיירואד ןידל םרוג ןיא רמוע ןברק ילבש ל״י ךא – אתיירואד
 
  .ןנברד ומכ עמשמ – שדקמל רכז אוה רמועה תריפסש תרמוא ׳מגה
 ךיאמ םינשמש רמואש ׳מגה ירבד דגנ הזו ,תועובשו םימי םינומ ונא יכ אתיירואד ןיד אוהש רמוא ם״במרה ,םנמא
 .אתיירואד ןידב רבודמ תמאבש ראובמ כ״או ,שדקמב היהש
 
 שדקמל רכזב סודמול
  :שדקמל רכז לש םיגוס ׳ב ןנשיש ןכתיי – ברה שפנב ש״צרג
 
 רכז לש םייבויח םיישעמ
 :שדקמל רכז םימי ׳ז לכ הנידמב לטינ בלול
 .הל ןיא שרוד ןויצ קוספמ דמול .השירד יעבד ללכמ תרמוא ׳מגה ?שדקמל רכז ונעדי אנמ
 בי הנשמ ג קרפ הכוס תכסמ הנשמ
 יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה שדקמה תיב ברחשמ דחא םוי הנידמבו העבש שדקמב לטינ בלול היה הנושארב
 :רוסא ולוכ ףנה םוי אהישו שדקמל רכז העבש הנידמב לטינ בלול אהיש
 

  א דומע אמ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 'ה םאנ ךאפרא ךיתוכממו ךל הכרא הלעא יכ ארק רמאד :ןנחוי יבר רמא ?שדקמל רכז ןנידבעד ןל אנמ .ארמג
 .השירד איעבד ללכמ - הל ןיא שרד ,הל ןיא שרד איה ןויצ ךל וארק החדנ יכ
 
 ןברוחל רכז – שדקמ לע תולבא
 :םיתבה תקזח יהלשב ןברוחל רכז וניצמ
  ב דומע ס ףד ארתב אבב תכסמ ילבב דומלת

  .ןיי תותשל אלשו רשב לוכאל אלש לארשיב ןישורפ ובר ,הינשב תיבה ברחשכ :ר"ת
  ?ןיי ןיתוש םתא ןיאו רשב ןילכוא םתא יא המ ינפמ ,ינב :ןהל רמא ,עשוהי 'ר ןהל לפטנ
 יבג לע ןיכסנמש ןיי התשנ ?לטב וישכעו ,חבזמ יבג לע ןיבירקמ ונממש רשב לכאנ :ול ורמא
  ?לטב וישכעו ,חבזמה
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 רבכש ,לכאנ אל תוריפ .תוריפב רשפא !תוחנמ ולטב רבכש ,לכאנ אל םחל ,כ"א :םהל רמא
  !םימה ךוסינ לטב רבכש ,התשנ אל םימ .םירחא תוריפב רשפא !םירוכב ולטב
  .וקתש
 ,הרזג הרזגנ רבכש - רשפא יא רקיע לכ לבאתהל אלש :םכל רמואו ואוב ,ינב :ןהל רמא
 דומעל ןילוכי רובצ בור כ"אא רובצה לע הריזג ןירזוג ןיאש - רשפא יא יאדמ רתוי לבאתהלו
  ,ולוכ יוגה םיעבוק םתא יתואו םיראנ םתא הראמב :ביתכד ,הב
 :ףסוי בר רמא ?המכו .טעומ רבד וב ריישמו ,דיסב ותיב תא םדא דס :םימכח ורמא ךכ אלא
 .טעומ רבד ריישמו ,הדועס יכרצ לכ םדא השוע .חתפה דגנכ :אדסח בר רמא .המא לע המא
 יאמ .טעומ רבד תריישמו ,היטישכת לכ השא השוע .אנסרהד אסכ :אפפ בר רמא ?איה יאמ
 .'וגו יכחל ינושל קבדת ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא :רמאנש ,אעדצ תב :בר רמא ?איה
 :ייבאל אפפ בר ל"א .םינתח שארבש הלקמ רפא הז :קחצי בר רמא ?יתחמש שאר לע יאמ
 לכו .רפא תחת ראפ םהל תתל ןויצ ילבאל םושל :רמאנש ,ןיליפת םוקמב ?הל חנמ אכיה
 .'וגו םילשורי תא וחמש :רמאנש ,התחמשב האורו הכוז - םילשורי לע לבאתמה

a. שדקמל רכז הלקמ רפא לע ןד –ב״ב ׳סמב –  
 

  .ןברוחל רכז םיניד ןנשיו ,שדקמל רכז םהש םיניד םנשי :םיניד ׳ב ד״ירג
 .ןברוחל רכז הלקמ רפא ךא – שדקמל רכז ׳ז לכ הנידמב לטינ בלול
 
 שדקמ ונל ןיאש הז לע ונתוא רעצל אוה םאה ?רמועה תריפס תרטמ והמב ןד רמועה תריפס יפואב ׳חמהש עיצמ ש״צרג
  ?שדקמה ראפ ונל ריכזהל אוהש וא ,הנוקיתכ
 
 3 ןנברד הזה ןמזב ע״הפסס םיקסופ ונא
 קפס יכ – תושמשה ןיבב תונמל רשפא ׳כל – ןנברד אוה הריפסש ׳סותכ םיחינמ םא – שדקמל רכז תועובשה םיריכזמ
  .אלוקל ןנברד
 ןיב אוה רמועה תריפס תונמל רחבומה ןמזה ,תושמשה ןיבב הריפס תונמל לוכי ןכ התאש עגרב – וס תוחנמ ׳סות
 .תומימת לש םויק םוי הז .ינש םוימ הנומ התא םא רתוי םלש םוי הז ,ןנברד קר אוה ע״הספש ןוויכ – תושמשה
 .אלוקל ןנברד קפס לע ךמוס ירה התא ז״פל ךא – תומימתב םויק רתוי הז יכ – תושמשה ןיבב םינומ חטבש רמוא ׳סות
  .י״שר ירבדכ אל ׳כלו הליחתכל הזב םישמתשמ אלא ,דבעידב אל אוה אלוקל ןנברד קפס ז״פלו
  .םימת םוי תמאב היהיש ידכ – העיקשה םדוק תונמל בוט רתוי ילוא ׳פאש רמוא ׳סות
 

 ן״רה תטיש
  :הליחתכל אלוקל ןנברד קפס לע ךומסל ןיאש רמוא םיחספ יהלשב ן״רה
 

  א דומע חק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
 - אה ,יגילפ אלו .הביסה ךירצ ןיא :ןמחנ ברד הימשמ רמתיאו ,הביסה ךירצ :ןמחנ ברד הימשמ רמתיא ,ןיי
 .אסיג יאהל הל ירמאו ,אסיג יאהל הל ירמא .יארתב יסכ יתרתב - אה ,יאמק יסכ יתרתב
 אל יארתב יסכ ירת .תוריח הל אלחתמ אקד אוה אתשהד ,הביסה ועב - יאמק יסכ ירת :אסיג יאהל הל ירמא
  .הוה הוהד יאמ - הביסה ועב
 אל יאמק יסכ ירת ,תוריח איוה אקד אתעש איהה - הביסה ועב יארתב יסכ ירת ,הברדא :אסיג יאהל הל ירמאו
 .רמאק ונייה םידבע יתכאד - הביסה ועב
 .הביסה ועב ידיאו ידיא - יכה רמתיאו יכה רמתיאד אתשה
 
 !אלוקל ןנברד קפסד ללכ הביסה יעב אלש דיגנ אל המל זא ,אלוקל ןנברד קפסו ,ןנברד ןיד אוה הביסה :ן״רה השקמ

 
 ןמוזמו ןכומ יננה – ןילופ ידיסח יחסונב בותכש – רמועה תריפסב דוחיי םשלה לש חסונה לע רערעמ ךובנרטש בר 3
 .הרותב ש״מכ םירמוא אל ,ל״זירא חסונ פ״ע ד״בח תודיסחבש ריעהל .םתרפסו הרותב בותכש ומכ השע תווצמ םייקל
 ״רמאנש״ל חסונה ןקתמ אוה אלא .אתיירואד ןיד הז ןיא יכ – הרותב ש״מכ רמול אלש רמוא ךובנרטש בר םנמא
  .אתכמסאב רבודמש תורוהל
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 זא – ביסהל המב אלא ,בסימ התא םאה ׳חמ הז ןיא יכ – ירתסד יתרת הזש – אוה ן״רה לש םסרופמ רתויה ץוריתה
 .תוסוכה ןכל םיביסמ ןכל !ןכתיי אל הזו ,ללכ ביסת אל ז״פל
 
  .ללכב הביסה רקעל םיצור אלו הביסה םישוע םידוהיה ללכ יכ ,םידדצה ינשב םירימחמ – הביסה ןיינעל – מ״למ
 תורייעב הנוקיתכ היהי הליגמ תאירק ךא – וז הרייע ןיינעל ןנברד קפסב רבודמ יכ לקהל םילוכי ,הליגמה תיארק ןיינעל
  .תולודג
 
 ?תוסוכ ׳דה לכ תותשל םידדצה ינשב םירימחמ המל :םיחספב ן״רה לש ץורית דוע
 ןנברד קפס לע ךומסל םיכירצ אל םא .ער ירקת לא בוט תויהמ זא – הביסה תושעל הלודג אחרט הז ןיא – סילכת
 .אלוקל ןנברד קפס רמול אל םיפידעמש םיאורש דמול ןאמטסוג בר הזמ .וילע םיכמוס ןיא ,אלוקל
 
 יעבט ןמשה לכ ןושארה םויבש .םימי ׳זל קר היה סנה ירה – הכונח ימי תנומש ןיינעל ן״ר איבמ – רעגולק המלש בר
 ,םימי ׳ח לכ םיגגוח קפסמ ןכלו ,ףרשנ תמאב יעבטה ןמשה יתמ קפס שי ךא .סנ לש ןמש היה ,םימיה ראשבו – ףרש
  .אלוקל ןנברד קפס לע ךומסל אל םיפידעמש ן״רה דוסי פ״ע הזו
 
 ןיינעל ן״במר ם״במר ׳חמה תתחמ אוה דבעידב וא ׳תכל אוה אלוקל ןנברד קפס םאה הז ידוסי ׳חמש ריעמ ןאמסוג בר
 .רוסת אל
 .אתיירואד ןיד אוה רוסת אלש רמוא ם״במרה
 .אלוקל ןנברד קפס השקמ ן״במרה
 .ונקית ךכ אוה ם״במרל יסאלקה ץוריתה
 .הליחתכל אוה אלוקל ןנברד קפסש ׳סותב אבומה הטישה יפל אוה ם״במרה ׳כל
 .קחודב אלא אלוקל ןנברד קפס םירמוא אלש תוסוכ ׳דו ע״הפסב ן״רכ אוה ן״במרהו
 
 
 :םירבד ׳ב חינמ י״שר

 .אלוקל ןנברד קפס לע ךומסל םיצור אל  )א
 .לוטיב לע ךומסל םיצור ונייה אל )ב

 
 .תוסרוקיפא אוהש ןנברד םיניד שיחכמ  ,הז לע ךמוס וניא םאו – לוטיב לע ךומסל םיכירצש רמוא ש״תפה
 
 ונליכאת ,רוסיאב ונליכאתש דע רמול ותנווכ אלא .לוטיב לע ךומסל ןיא הליחתכלש רבוס י״שרש ןכתיי אל – ש״הדב
 .תודיסחב וא ןיע תיארמב ןיד אלא יתכלה ןיינע וניא מ״לשד כ״א .רתיהב
 
 :ןיריתמ ול שיש רבדב תרחא ירמגל הנבה איבמ םירדנב ן״ר
 ?ריעשה םדו רפה םד תייגוסב אבומ לוטיב לש גשומ .לוטיב לש ןונגנמ ןיבהל םיכירצ מ״לשד ןיבהל ידכ
 

  ב דומע חצ ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
 ילג !הינימ רמגילו ,ליטב אכהד :ל"מק ,ליטב אל - ונימב ןימ :רמאד ,הדוהי יברל אלא אכרצנ אל :ייבא רמא
 רמגיל ,ךיאהמ 'ירמגד תיזח יאמו ;ילטב אלו - והנינ ידדה ידהב והייורת ריעשה םדמו רפה םדמ חקלו אנמחר
 ארמוחל ,ןנירמג אלוקל ןנא וטא !רמגיל אל ימנ 'סו האמל ,יכה יא ;ןנירמג אל שודחמו ,אוה שודח !יאהמ
 .ליטב אבורב - אתיירואדמד ;ןנירמג
 
 ונימב ןימל וליפא ,שביב שבי תבורעתב ךא ,חלב חל לצא קר ךייש הז ןכלו ,ושודיח אלא ךל ןיא רמוא תוחנמב תופסות
  .לטיב ירתב דח ,בורב לטב מ״במ וליפא שביב שבי לצא ךא ,ארקה שודיח אוה מ״במ .בורב לטבש דיגנ
 .םישדקב םיוסמ ןיד אוה ריעשה םד רפה םד .בורב לטב מ״במ ירמא ןנבר
 

  :בכ תוחנמ תכסמ תופסות
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 ולעי גגושב ועצפתנו ךרפ יזוגא ולפנ הדוהי יבר רמאק םרכה יאלכו הלרע יבג ):דנ ןיטיג( ןיקזינה קרפב ת"או
 םתה ןנירמאדכ סינקד םושמ אלא ליטב אבורב אתיירואדמ םתה עמשמו אוה ונימב ןימ םתהו ולעי אל דיזמב
 ןילעמ הדוהי 'ר רמאקד ).במק תבש( לטונ קרפב חכומדכ האמו דחאב הלועד הדוהי 'ר הדומ ימנ המורת לכו
 ןיטיגב ןניסרג אלו ריפש ליטב שבי רבד לבא אוהש לכב הפי ברעתמה חל רבדד ל"יו האמו דחאב עמודמה תא
 שביב אלא חלב יריימ אלד ועצפתנו תגל ולפנ ):דנ ףד(
 
 .ינשה ףקות רתוי לודגה זאו ,ינשה דגנ דחא – םירבד יתש ןיב חתמ שישכ שחרתמ לוטיב ,ןנברל ןיב ,הדוהי יברל ןיב
 תא דחא םירפשמ אלא ,ינשה תא דחא םילטבמ אל םה ,םימוד םירבד ׳ב ךל שי רשאכ ךא .וניא וליאכ ינשה השועו
  .תיסיסבה ארבסה והז .ינשה
 ?תיזיפ וא תיתכלה הרדגה הז םאה ?םירבד ׳ב ןיב חתמה םירידגמ ךיא – אוה הלאשה
  .לוטיב לע םיכמוס ,תיתכלה ינשהמ דחא םינוש םה םא ,ןנבר ירבדל
 .לטב וניא מ״במ ןכלו .חתמ שי םא ןודל ידכ תיתכלהה אל ,תיעבטה םהיתונוכת לע םילכתסמ ,ידוהי יבר ירבדל
 יתכלה חתמ הז ןיאש ונייהד ,רתיה לש תונוכת ול שי רוסאה רבד םא וליפא .מ״לשד דוסי םיניבמ ,ן״רה רמוא ז״פל
 הז .לוטיב ןיא אליממו ,חתמ ןיא ,רתיה םצעב ונייהד – מ״לשדו רתיה אוה םא .לוטיב היהי אל ןנברל וליפא זא ,רומג
 .יתכלה ונימב ןימ
 
 מ״אשבמ תבורעתד ןעוט ן״רה ,תבורעתה יביכר ןיב יזיפ חתמ םייק – מ״לדשב וליפא ?ונימ וניאשב ןימ תבורעתב המ
 .מ״לשדב וליפא לטב היהי
 
 :מ״לשד לש םיגוס ׳ב ונל שי .ללכה ןמ אצוי שי ,מ״לשד לצא מ״אשבמו מ״במ ןיב קוליח ונל שיש תורמל
 

 תעכ רוסא ירמגל ךא רתוי רחואמ ומצעב הנשי הז – ט״ויב הלדונש הציב )א
 רחא ןפואב תעכ רתומ ךא ,דחא ןפואב ותוא לוכאל רוסא )ב

a. לטב היהי אלו ,קיפסמ בוט חתמ וניא מ״אשבמ וליפא ןאכ. 
i. תונוש תויגוס ׳ב יפ לע ןכ רמול חרכומ היה ן״רה ?ןאכ ארבסה המ.  

 
  ?םהיניב מ״נה םה המו ?י״שרכ וא ן״רכ םיקסופ םאה
 
 .ל״רהח וא הירב םה םא ןיב – םילטב םניאש םירבדב םינד יכ תובורעת ׳להב ןאכ תאז םידמל ןכל – לטב וניא מ״לשד
 .אלוקל ןנברד קפס םירמוא אל מ״לשדב
 
  :ונרקח וז ארבס פעו – רתיהב ונלכאת רוסיאב ונלכאתש דע אוה מ״לשד תרבס י״שר יפל
 .לוטיב לע ךומסל אלש םיפידעמ הליחתכל רוסיא ןילטבמ ןיאב כ״ג לוטיב ןיינעלו ?דבעידב אלוקל ןנברד קפס םאה
 
 לוטיב ןיינעש ללגב לטב וניא מ״לשד – לוטיב לש ןפב אלא ,לוטיבב ןד אל ן״רה .מ״לשד ןיינעל ומע תרחא חור ן״רה
 םירבדב םינד םאה :םילכתסמ המ לע ןנבר הדוהי יבר תקולחמ .ינשה ףקות דחאו ,םידגונמ םירבד יתש ןיב חתמ אוה
 ?יזיפ ןפואב וא – יתכלה ןפואב םינוש םהש
  .יזיפ חתמ םש ןיא ,יתכלה חתמ שיש היל תפכא אל יכ – לטב וניא ונימב ןימ רמוא הדוהי יבר
 תויהל לוכי ןיא ןכלו .רומג יתכלה חתמ הז ןיא ,ןיריתמ ול שי ירהש ,רומג רוסיא וניאש ןוויכ ,מ״לשדב רוסיאה וליפא
 .ינשה ףקות וניא דחא רבד יכ לוטיב
 ןפואב םימוד תצק םהש הז .ינשה ףוקתל לוכי דחאש חטב םירבדה ןיב יזיפ קוליח שי םאש ףסונ בלש רמא ן״רה זאו
  .מ״לשדב וליפא לטב היהי מ״אשבמ תבורעת ןכלו .לוטיב ףוקעל קיפסמ וניא יתכלה
  .לוטיב היהי ,מ״לדב ׳פא מ״אשבמ לצאו מ״לשד ןידמ לוטיב היהי אל כ״א מ״במ לצא
 
 :מ״לשד יגוס ׳ב ןיב ן״רה רקח דוע

 .ןמז ׳חאל רתומ היהי קרו ,וילע עיפשהל םילוכי אל ונאש מ״לשד )א
  .רוסא היהי אלש ךכ וניכהל ךרד שיו – וילע עיפשהל םילוכי ןכ ונאש מ״לשד )ב
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 חתמ שיש תורמל ונייהד .לטב היהי אלש ךכ ידמ המוד הז מ״אשבמ היה םא וליפאש – רתיה הברה ךכ לכ שי ׳בה גוסב
 .לטב וניא דיגנ יתכלהה רושימב חתמ ןיא טעמכש ןוויכ ,יזיפה רושימב
 
  ?ן״רה תרבס והמ
 םיפרטצמ םירמוגה ינשש דיגהל ךא ,חתמ רצוי יזיפ ןפואב יוניש וא ,חתמ רצוי יתכלה ןפואב יוניש ואש רמול רבתסמ
 .רמול השק רבכ הז – תורחא תוביסנב חתמ רוציל
 טביה ילבמ חתמ היהי אלש רתיה ךכ לכ בשחנ הזש – תעכ רתומ תויהל לוכיש מ״לשדב םינד רשאכש – ן״רב וז הדוקנ
 :תורוקמ ׳ב ס״ע ךכל עיגה ן״רה – םהיניבש םילדבהל
 

 ךא .עיפשמ הניא הלבנ חירה – הרשכ חירו הליבנ חיר .חיר יגוס ׳ב שיש איבמ ף״ירה – אתלימ אחיר תייגוסב )א
  .ירשב היהנ הוורפה לכואהו ,אתלימ אחיר זא ,דחי םילשבמ – הוורפ הנמו רשכ רשב ךל שי םא

a. ןאכ רבודמ ךכ ןיבו ךכ ןיב ירה – ע״צו – הוורפב וא רוסיאב רובדמ םא ןיב ןידה קלחמ ף״ירה 
 זא ,הוורפ לכוא ונייהד – מ״לשד ךל שי רשאכ ךא .אחירל םיסחייתמ אל םצעבש הארנכ זא .אחירב
 – ךכ ולכאל אל המל ,רתומ ןפואב ולכאל רשפאש ןוויכש הזב מ״לשד הזו .לטב וניא חירהש םירמוא
 .ער ירקת לא בוט תויהמ .הניבג םא ותוא לוכאל המל ,רשב םא דחי אדיטשפה לוכאל לוכי ינא םא
 שי רשאכ ף״ירה ותוא םשיימ המל כ״א – מ״אשבמל םשוי תויהל רומא וניא מ״לשד תרמוח ,םנמא
 רמוא ?יאמ אלא ?דובעל רומא הז המל ךא !אחיר לע דבוע מ״לשדד הרמוח ?םינוש םיניינע ׳ב ךל
 והז – תעכ רתומ אוה אלא ,רתוי רחואמ רתומ היהי אלש ירשב םחל ךל שי רשאכ ף״ירה לע ן״רה
 פ״עש קזח הזכ אוה ולש רתיה תדוקנ יכ ,ונימ וניאשב ןימב וליפא ריתנ הזכ מ״לשדו ,קזח מ״לשד
  .רתיה רבדל הז ןיב חתמ ןיא .רתיהל הוושכ תאז םיאור הכלה

 תחא לכ .הלח ושעו םיביכרה ואיבה ןלוכו ,דחי םחל ופא םישנ המכ – תבש םוחתב ןד – הציב תכסמ יהלשב )ב
 .לטב אל אמעטש אוה תחא ץורית ?לטב אוהש דיגהל אל המל ?תלאוש ׳מגה .הנוש םוחת הל שי הלחה השעש
 קר אוה מ״לשד תרמוח לכ ?מ״אשבמ אוה םא מ״לשד הז ךיא – םילאוש םינושארה .מ״לשד אוה הבושת דוע
 וב שמתשהל רשפאש ןוויכו ,וילע ןיתמהל םיכירצ אלש וזכ מ״לשד והזש תויהל ךירצ יאמ אלא !מ״במ לע
 היהי אל – יזיפ מ״אשבמ אוהש ןל תפכא אל ןכלו ,יתכלה מ״במ והז – רתיה לש תוקזח תונוכת ול שי ,וישכע
  .ןאכ ךייש אל לוטיב המלל םאות ן״רה .לוטיב
 

  ?ןאכ ךייש אל אלוקל ןנברד קפס המל
 י״שרל הדוי אוהו ,י״שר תרבס לע ךמוס םג ן״רה ילוא .םיקדוצ םהינש ן״רו י״שרש ןכתייש בתוכ ןנחלא בר
 ונלכאתש דע קדוצ י״שר ,אלוקל ןנברד קפס ןיינעל – הארנכ .ער ארקת לא בוט תויהמש – ינויגה ןיידע הזש
 ?ן״רה רבסה םיפיסומ המל י״שר וק לע םיכלוה םא .רתיהב ונלכאת רוסיאב

  .רתיה סילכת הז – יתייעב וניא לוטיב לע ךומסלש ונרמא .לוטיב לע ךומסלב ןורסח ןיא ן״רה ירבדלש ןכתיי )א
 ןנברד קפס ןיינעלש ןכתיי זא .םיחספב ן״רב וניאר ןכו – קחדה תעשב השרנ קר ,אלוקל ןנברד קפס ךא )ב

 ןונגנמל רחא רבסה ול היה ןכלו ,י״שר לע קלוח ן״רה ,לוטיב ןיינעל ךא – קדוצ י״שרש דיגי ן״רה אלוקל
 .מ״לשד

 שיש המל .םיטרפה ריבסה ן״רה ךא – לודגב בוט קיפסמ רתיהב ונלכאת רוסיאב ונלכאתש דעש ןכתיי וא )ג
 – רתוי רחואמל וישכע ןיב לדבה תויהל רומא אפוג מ״אשבמב המל ריבסה םגו ,מ״אשבמו מ״במ ןיב קוליח
 .םיטרפ הברה ףיסוה הזו

 
 ל״רהח ,הירבמ הנוש ירמגל אוהש רוריבב םיעדוי ,היהי אל מ״לשד רואיבש המ ריבסה ופ ןמיס ברה ירועישב ד״ירגה
  .ותובישח םושמ רוסא הניא הזל דוגינב מ״לשד – םיבושח םהש ללגב םילטב םניא םה .םילטב םניא ח״עבו
 םש עיקפמ תובישחה .)םילטב םניא ל״רהח וא הירב המלל רבסהה והזש( – וילע תבורעת םש ןיאש וניא מ״לשד רדג
 םש ול שיש ףא לאש ורימחה ןנבר לטב וניא כ״פעאו – תבורעת אוה מ״לשד – מ״לשד לצא ןוכנ הז ןיא – תבורעתה
 אל םעפ ףא יכ לטב וניא – לטב וניא ח״עבו ל״רהח ןונגנמל דוגינב ,ןכל .לוטיב י״ע עירכהל רוסאש ןיד ול שי ,תבורעת
 ןנברד קפס םימשיימ אל המל ןבומ ז״פלו .לוטיב י״ע עירכהל א״א ךא ,תבורעת שי ,מ״לשדב וליאו – תבורעת היהנ
 תדיל אוה אלוקל ןנברד קפס לש דוסיה לכ – ל״רהחו הירב לצא אלוקל ןנברד קפס םירמוא כ״רדב .מ״לשדל אלוקל



 ה״ב

 77 

 עירכהל רוסא – עירכת לא אוה מ״לשד לש ארמוחה לכ ,מ״לשד לצא םנמא – אלוקל קפסש םיעירכמ םימכחו ,קפסה
 .א״מרהמ דוסי ןיבהל רשפא ד״ירגה רמוא ז״פלו !ללכ תבורעת ןיא יכ ,הז הדוקנל עיגמ אל בושח רבד .אלוקל
 
  :יכדרמה םשב רמוא א״מרה ד.בקב ןאכ
 
 םשב ה"כ ללכ ךוראב( ןיריתמ ול שיש רבד אוהש יפ לע ףא לטב אוה ,ברעתנש םדוק רכינ היה אלש רוסיא לכ 
 .)תבשד ק"פ יכדרמו ג"מס
 
 הרזג ,אוה הביסהו – הצקומ םה ,תבשב םיבנע ךותמ ובז ןיקשמ םאש – ובזש ןיקשמ לע הרזג שי הנהד :םידקהל ךירצ
 תיבחב ןד יכדרמה .רחא רבד ןמ אצויש רבד הז – ט״ויב הלדונש הציב תרסוא ׳מגהש םימעטה דחא והז .טוחסי אמש
 !ליטב אל ףלאב ׳פאש מ״לשד לש הרקמ הז ׳כלש יכדרמה רמוא .םיבנעה ךותמ םיבז םיקשמו ,םיבנע םא ןיי לש
 אלש בתוכ יכדרמה ךא – רוסא היהי תיבחה לכ ׳כל זא ,מ״לשד – תבשה ףוסב רתויש רבד ,הצקּומ ןה ובזש ןיקשמ
 םא ךא – תבורעתב ברעתנ זאו דרפנ רבד היה רוסאה רבד הליחתכל רשאכ – לטב אל מ״לשד םירמוא קר .ךכ םירמוא
 בלש םהל היה אל ,ןייה לא רישי ואצי ולא ובזש ןיקשמו ,מ״לשד תרמוח ונל ןיא תבורעתה ינפל דרפנ רוסיא היה אל
 םא ׳פא לטביל לוכי – ברעתנ אוהש ינפל רוסיא לכ ז״פל .מ״לשד ןאכ ןיא ןכלו ,תבורעת היה ןתיירב תליחתמ .דרפנב
  ?יטנוולר ברעתנש םדוק לש הז םרוג המל ד״ירגה רמוא .מ״לשד אוה
 :תבורעתב םיניד ׳ב םנשיש ראב ד״ירגה
 

 רוסיאה לטבמ רתיה )א
 .רוסיאה םש תולח ענומ תבורעתה )ב

 
 וניא רוסיאש ינשה ןיד ךא .ליעומ וניא לוטיבש ללגב אלא ,רכינ אוהש ללגב אל ,לוטיב םש ןיא ,מ״לשדבד יכדרמל ל״ס
 וניא אלוקל הערכה ךירצש המ לכ זא ,אלוקל עירכהל ןיאש מ״לשד רדג לכ םיניבמ םא .מ״לשדל ךייש םג תבורעתב לח
 וברעל הסנמ ינאו ,דרפנ רוסיא יל שי םא זא .מ״לשדל ךייש םג הז – לח אל רוסיאהש ,ינשה דוסיה ךא – לוטיב ארקנ
 תונמדזה רוסיאל ןיא ,ןייה ךות לא םיבנעהמ ןיבז ובזש ןיקשמ ,אצוי רשאכ ךא ,אלוקל עירכהל ןיא ,מ״לשד ,רתיהב
 .הליחתכל לוחי אל רוסיאהש ,מ״לשדל ףא ךייש הז ,לוחל
 
 תבורעתה םדוק רוסיאה רכינ אלשכ מ״לשד תולח ןיאש יכדרמה לש ושודיחש ,א״קער םשב ריאי תווח ריבסמ םג הז
 .ל״רהחו הירבל אל ךא – מ״לשד לוטיבל קר ךייש רכינ לש הז ןידש םנמא רמוא א״קער .ל״רהחו הירב לוטיבל ןוכנ םג
 ןכל .תבורעת םש ןיא םעפ ףא ,רוסיאה רכינ דימת ״בושח״ םיבשחנ הירבו ל״רהח יכ א״קערה ירבד םא םיכסמ ד״ירגה
 .רימחנ דימת
 
 :ואולימב ןאכ ותוא טטצנ ,רתיהו רוסיא תוכלהל ידוסי דאמ אוה ן״רהש ןוויכמ
 
  א דומע בנ ףד םירדנ תכסמ ן"ר

 ןתונב וב ןיא אה עמשמד - רוסא םעט ןתונב וב שי םאד אכה ןנירמא יכיה ל"ז אתווברל והל אישקו •
 )טנ ףד( /םירדנ/ קריה ןמ רדונה קרפב ןמקל ןנירמאדכ אוה ןיריתמ ול שיש רבד םירדנ אהו רתומ םעט
  ןתנ יברדמ והיילע ילושתיאל הוצמד םושמ
 ליטב אל ףלאב וליפא ןיריתמ ול שיש לכד ןל אמייקו
 ונימב ןימ ילימ ינה ליטב אל ףלאב וליפא ןנירמא יכד רמול שיו
 וליפא ונימ וניאש לכו ומע ולשבתנש םיציבד אימוד ונימ וניאש רחאב ברעתנו ינתק יכ אכה לבא
 ךותל םיטח תסיעמ רואש ןתונה )י"מ ג"פ( הלח תכסמב ןנתד ונייהו םעט ןתונב ןיריתמ ול שיש רבדב
 ונימב אוהש לכב רסוא לבטה ורמא המל כ"א הרוטפ ואל םאו תבייח ןגד םעט הב שי םא זרואה תסיע
 נ"הו םעט ןתונב ונימב אלשד ינתק ה"פאו אוה םיריתמ ול שיש רבד לבטו םעט ןתונב ונימב אלשו
 רבד לכ עשוהי 'ר םושמ רמוא ןועמש 'ר היה ללכה הז ןמת 'יסרגד ]ןיקריפד[ ימלשוריב אידהב אתיא
 והשמב ונימב ןימ אלא רועיש םימכח וב ונתנ אל שדחו שדקהו ינש רשעמו לבט ןוגכ ןיריתמ ול שיש
 ןילה םעט ןתונב ונימב אלשו ונימב ןימ 'וכו המורת ןוגכ ןיריתמ ול ןיאש לכו םעט ןתונב ונימב אלשו
 ול שיש רבדכ ןנידבעמ ארבתסמ[ ןיריתמ ול ןיאש רבדכ וא ןיריתמ ול שיש רבדכ ןול דיבע תא המ ירדנ
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 ןיריתמ ול ]שיש[ רבדכ ןול אדבע אתינתמ אהו 'וכו ורקיעמ רדנה רקוע ןקזהש ןמת ןנינתד ]ןיריתמ
 רבדב[ ונימ וניאשב ןימב רתפת רוסא םעט ןתונב וב שי םא רחאב ברעתנו רבדה ןמ רדונהש ןנינתד
 ונבתכש ומכ שרופמ הז ירהו ]ןיריתמ ול שיש
 רונתב ילצה םע האפאש תפ ןינעב השנה דיג 'פב ויתוכלהב בתכש ל"ז ספלא ברה לע ושקה ךכיפלו
 יוהד םושמ אמעט ונייה איה אתלימ ואל אחירד ל"יקד בג לע ףא חתוכב הלכאל רוסאד ןנירמאד יאמד
 ל"ז וירבד ולא ליטב אל ףלאב וליפא יכה םושמו ארשיב ידהב הלכימל יצמ אהד ןיריתמ ול שיש רבד
 ורמאו תורורב תויארב ונבתכש ומכ רשפא יאו ליטב אל ונימב אלש וליפאד ל"ז היל אריבסד אמלא
 חלמו םימ הלאשש השאה יבג )טל הציב( ןילישמ 'פב ורמאש התוא לע ל"ז ברה ךמסש רשפאש
 םושמ ישא בר הקרפו הסיע יבגל חלמו םימ לטביל יאמאו ןניכרפו ןהיתש ילגרכ איה ירה התסיעל
 אוה ונימ וניאשב ןימ הסיע יבגל חלמו םימ אהו ליטב אל ףלאב 'יפאו ןיריתמ ול שיש רבד היל הוהד
 אהמ יאו ליטב אל ונימב אלש 'יפא אמלא ןיריתמ ול שיש רבד היל הוהד םושמ אמעט ביהי יכה 'יפאו
 שירב ןנירמאד עדת ימד ונימב ןימכ והב אלא אדבעתמ אל הסיעד ןויכ חלמו םימ ינאשד אירא אל
 ולש םיטח בק ברעתנש ירה אבא 'ר והל רמא הסיע יבגל חלמו םימ לטבילו ןנישקמ יכ םתהד אתעמש
 הילע וכיחאד דובע ריפשד איעשוא יבר רמאו הילע וכיחאו ידחו הלה לכאי וריבח לש ןיבק תרשעב
 'רל ימנ םיטחב םיטח לטבו ונימ וניאשב ןימ היל הוהד והל רמאק אלד םירועשב םיטח אנש יאמ
 םיטח הסיע יבגל חלמו םימ אה רמאק אלו יכה איעשוא 'ר רמאקדמ לטב ןנברל ליטב אלד אוה הדוהי
 ירבד ולא חלמו םימ אלב הסיעל רשפא יאש יפל ייומדל אכיא םיטחב םיטחל הנימ עמש אוה םירועשו
  ל"ז םינושארה
 לכ ילימ ינה ליטב ונימ וניאשב ןיריתמ ול שיש רבדד אכה ןנת יכד ל"ז יספלא ברה ירבד ןיארנ ילו •
 ירוסיא והלוכב ןנברלד ןויכ יל איעבימ אקד םושמ םירדנכ ןמז רחא רתינ תויהל דיתעו וישכע רוסאש
 ונימ וניאשל ונימ ןיב ןיריתמ ול שיש רבדב קלחל םימכח ואר המ ונימ וניאשב ומכ ליטב ונימב ןימ
 םעט הזיאמו
 ןנירמאו אל וא ליטב יא ונימב ןימב וגלפיאד הדוהי 'רלו ןנברל אניזחד רבד לש ומעטב יל הארנ ךכו •
 ומדש פ"עאש ריעשה םדמו רפה םדמ חקלו ביתכד ושרד 'א ארקמ םהינשד )בכ תוחנמ( הבר ץמוקה 'פב
 אל ונימב ןימד םושמ אמעט ונייהד הדוהי 'ר רבסקו ליטב אל אמלא ריעשה םד היל ירק הבורמ רפ לש
 אריבס יכה םושמו וקזחמו ודימעמ אלא ולטבמו ושילחמ וניא וריבחל המוד אוהש רבד לכש יפל ליטב
 ונימב ןימ םוקמ לכמד יכה והל עמשמ אל ןנברו ליטב אל ונימב ןימד ירוסיא והלוכב הדוהי 'רל היל
 רחא אלא םצעב ןנוימד רחא ךליל יואר ןיאש ירש דחו רוסא דחד ןויכ הזל הז ןימוד ןיא רתיהו רוסיאד
 רתיהו רוסיאב ןקוליח
 הקירזל םירשכש רמולכ ןילוע ןהינשד ןויכד םושמ ריעשה םד לטבמ וניא רפה םדד אמעט ונייה אלא •
 ךכיפלו רתיהה ןוימד רחא ןנבר ולזא םצעה ןוימד רחא ליזא הדוהי 'רד יכיה יכד הז תא הז ןילטבמ ןיא
 רבדבד ןנירמא יכה םושמו ונימ וניאשב ןימכ היל הוהד ליטב ונימב ןימ 'יפא רתיהו רוסיאב ןיקולחש לכ
 רוסיאב ירמגל רתיהה ןמ קולח הז רבד ןיאש ןויכד הדוהי יברדל ארמוח םושמ ןנבר וטנ ןיריתמ ול שיש
 אדח אבוט ומד הוה יכה יאד ונימב לטב וניאש ןנירמא והומכ רתינ תויהל ופוס אוה ףא ירהש רתיהו

 ידכ ונימ וניאשב אלא ליטב אל יכה םושמו רתיהו רוסיאב ירמגל םיקולח ןניאש דועו ןימב ןיוש ןהש
 יפל ןיריתמ ול שיש רבד םושמ ןאכ ףסותינש יווש ותוא םילשי ונימ וניאשל ונימ ןיב שיש קוליח ותואש
  ןילטב והי אלש ןתונ יוושהו לוטיבה תביס ןינימה ןיבש קוליחהש
 לש ןורסח ותוא ןמז רחאל רתינ תויהל דיתעש אלא ורוסיא ןמ רסח וניאו וישכע רוסא אוהש לכ ךכלה •
 ונימ וניאשל ונימ ןיב שיש קוליח ותוא ונמילשיש אוה יואר טעומ אוהש ןויכ רוסיא
 ןהיתש ילגרש םוקמב וישכע ןירתומ חלמו םימ ףאש ןילישמ 'פד איהה יכ רתיה וישכע ול שישכ לבא •
 יא בורק ןרתיהש ןויכו ןירתומ ןהינש וישכע ףאש חלמו םימל הסיע לש רתיה הברה ברקתנ ירה הב ןיוש
 והל ףידע רוסיאו רתיהד קוליח ןנברל ס"שה אהד ונמילשיש ונימ וניאשל ונימ ןיב שיש קוליחל רשפא
 הדוהי 'רד הילע יגילפד אוה הבד ונימ וניאשו ונימד קוליחמ
 ןימ יוהד בג לע ףא הסיע יבגל לטבתי אלש רתוי יואר חלמו םימכ וישכע רתינ אוהש רבד ךכלה •
 ןימ יבגל ןמז רחא רתינ תויהל דיתעו וישכע רוסא אוהש רבד לטבתי אלש יוארש הממ ונימ וניאשב
 ונימב
 ישא בר קיסא וישכע רוסא אוהש ינפמ לטב ונימ וניאשב ןיריתמ ול שיש רבדד ןניקסמד יהנ ה"שמו •
 ]אהו[ ונימ וניאשב ןימ אוהש יפ לע ףא הסיע יבגל ןילטב ןניא וישכע ןירתינ ןהש חלמו םימד םתה
 והנינ אמלעב הייוה םירועשב םיטחו םיטחב םיטחמ ]ש"מ[ ):חל /הציב/( אתעמש שירב םתה ןנירמאד
 ןויכד הקסא אלא ללכ ישא בר והיילע ךימס אל אנקסמלו םתה אתיאדכ הילע וכיחא אהד ןקלס אלד
 םע האפאש תפו ליטב אל ונימ וניאשב 'יפא רתיה תעש ול שי וישכע ףאש ןיריתמ ול שיש רבד יוהד
 חתוכב אלש הלכאל רתיה הל שי וישכע ףאש אימד אהל רונתב ילצה
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  ליטב אל ונימ וניאשב 'יפאד אוה ןידב ךכלה
 ורימחה רתיה ףיסומ אוהש לכש האור התא ירה אמעט רתב ליז יאה ילוכ קדימל תיעב אל 'יפאד דועו
 ףאש רתיה דוע ףיסומ אוהש לכ ןכש ןויכו ונימב לטבתי אלש ורמא רתינ תויהל דיתעש ינפמש ולוטבב
 אנקסמ אישק אל ה"שמו ונימ וניאשב 'יפא לטבתי אלש ולוטבב רימחהל יואר רשוכה תעש ול שי וישכע
 'יפאד ישא בר קיסאד ןילישמ קרפד אנקסמא ונימ וניאשב לטב ןיריתמ ול ]שיש[ רבד ןניקסמד אכהד
 איההל רונתב ילצה םע האפאש תפד איההו ללכ יקוחדל יצורתל ןניכירצ אלו ליטב אל ונימ וניאשב
 ול שיש רבדא ירומחאל ןניצמ יכד רמימל אכיאד םושמ הנימ אפידעד אלא דוע אלו אימד ןילישמ קרפד
 ירומחאל אכילד רונתב ילצה םע האפאש תפד איההב לבא ונימ וניאשב הילע ןנירמחמ אל ונימב ןיריתמ
  ללכ וב רימחה אלש אצמנ ונימ וניאשב הילע ןנירמחמ אל יא ללכ ךייש אלד ונימב הילע
  יל הארנ ןכ םמעטב םינוכנ ל"ז יספלא ברה ירבד ולעו •
 הברעתנש תאטח לש הכיתח יבג ):אפ תומבי( לרעה קרפ ףוסב ןנירמאדמ וילע ושקהש יתיאר דוע •

 ול שיש רבד היל הוהד םושמ םתה אמעט ישא בר ביהי אקו הלעת אל ןילוח לש תוכיתח האמב
 ןאמלו איה אתודב ישא ברד אהד םתה אנקיסאו ליטב אל ףלאב 'יפא ןיריתמ ול שיש רבד לכו ןיריתמ
 רבד ירקימ אל אמלא איה אתודב ישא ברד אהד אלא רוסא םלועל לארשיל יא ירש ארשימ ןהכל יא
 ירש םלועל ארשב ידהב אתיפ יאה לבא ירש אנמיז רתבלו אנדיאה ריסאד יאמ אלא ןיריתמ ול שיש
 ןניכרפד אהד יל יזחתימו םתהד אנקסמכ ןיריתמ ול שיש רבד ירקימ אלו רוסא םלועל אחתוכב יאו
 לארשי לצא רימחנ המל רוסא םלועל לארשיל ןויכד ןנירמאק יכה םתהד איה אתודב יאדו אהימ הילע
 הב רתיה םדא לכלו ול שיש ןויכ רונתב ילצה םע האפאש תפ לבא ןידב וניא ןהכ לש ורתיה ינפמ
 .אוה טושפ רבדו הלוטבב רימחהל יואר וישכע

 
 י״שרכ םיקסופש תויאר ׳ד
 .ן״רה ירבדל םימאות אל ע״ושה ירבדש ,י״שרכ םיקסופש תויאר ׳ד איבמ – חפ ןמיסב ברה ירועישב
 
 ׳א

 אל ,ונייהד .בורב לטב םילכ ראשב ברעתנש רוסיא תועילב םא ילכש א״בשרה םשב איבמ ׳ג ׳עסב ע״ושה )א
 .וליעגהל תואצוה וילע איצוהל ךירצש יפל ,א״מרה רמוא ?מ״לשד היהי אל הזש המל .מ״לשד ותוא םיארוק

a. רוסיא תועילב םא ילכ לבא ,רתיה לש תוימצע תונוכת ול שי םא מ״לשד והשמל אקרנ קר ,ן״רה יפל 
 הז .ללכ רתיה תונוכת ןהל ןיא רוסיא תועילבה ונייהד !מ״לשד תוארקהל רומא אל ודירפהל רשפאש
 םצעב הזש םירבוסש עמשמ רוסיא תועילב םא ילכ לע לקהל רשפאש םיריבסמ א״מרו רבחמהש
 .םצעב רתיה רבד םנמא ומצע ילכה – םירוסא דימת תועילבה ,מ״לשד הז ןיא הכלהב יכ – מ״לשד
 י״שר !רוסיא תועילב םא הזש קפס שי ,רישכנ אל םא ,ורישכנ םא רתיה לש בצמ היהי י״שר יפל
  – מ״לשד רדג ךותב הז תא םש היה אל ן״רה םנמא .ןבומ

i. םשב שדחמ םש – ט״פ א״כאמ ׳להב ש״ואה ירבדכ רבוס אל התא םא ליעוי קר וז היאר 
 רסיא שי אלא רקיעכ םעטב ןיד וניא רוסיאמ םיעולבה םילכב שמתשהל רוסיאהש ן״במרה
  .רוסיא םעטב םיעולבה םילכב שמתשהל דרפנ

ii. היאר תויהל לוכי אל הז ןכלו – רקיעכ םעט ןידמ רוסא אוה ילכהש חינמ ןאכ היארה לכ 
 הזו – רתיה םצעב ילכה ,ש״ואה ירבדכ דיגנ םא ךא .רתיה םצעב אוה מ״לשדד רמואש ן״רל
  .ן״רה ירבדל םיאתי

  
 .מ״לשד הז ןיא אחרט םוקמב – םריתהל השעמ םיכירצש ןיריתמ ןהל שיש םירבד םנשי :םילכ לע תצק ןויד
 וניא לבט המל םינוש םימעט ׳ב איבמ ׳מגה ךא ,לטב וניא מ״לשד אוהש לבט – תומוקמ המכב ׳מג אוה רתיהה דוסי
 .לטב
  .ירכה לכ רוסאי והשמ וליפא ךכ ,ירכה לכ תרטופ תחא הטח – ורוסיא ךכ וריתהכ אתיא ז״עב
 .מ״לשדש ןוויכ והשמב רסוא לבטש אתיא םירדנ ׳סמב םנמא
 
  ?תוביסה ׳ב םיכירצ המל – םידרטומ םינושארה
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 ריסהל ךירצ םג התא םא ךא .ירכה לכ תרטופ תחא הטח ןכא זא – המורתמ לובט לבט ךל שיש דיגנ :םיריבסמ ׳סות
 ,רחא לש ןגד הז םא ךא – וריתהל לק זא ,ילש ןגדה הז םא .מ״לשד הז – ירכה לכ תרטופ תחא הטח ןיא זא ,תורשעמ
 .וריתהל השק
 רתומ תויהל לוכיש ,םג אלא ,רתומ תויהל תורשפא ול שיש קר אל אוה מ״לשדש רמול ךמסכ וז ׳סות טטצמ א״בשר
 .א״בשרה ירבדל רשקהה הז .לקב
 .א״בשרה לע לואשל תוישוק המכ
 
 :םייניב םוכיס
 מ״לשדב םיקסופש ברה ירועישב איבמ ד״ירגהש תויאר ׳ד םנשי ,ן״רה וא י״שר ירבדכ םיקסופ םאה – הלאשה ןיינעל
 .י״שר ירבדכ
 

 ךל שי יכ ,ןיריתמ ול שיש רבד הזל םיארוק אלו ,בורב לטב םילכה ראשב ברעתנש רוסיא תועילב םא םילכ )א
 איצוהל ךירצש יפל ריבסמ א״מרה – ןיריתמ ול שיש רבד הז ןיא המל כ״א זא – םילכה רישכהל תורשפאה
 רוסיא ךא – רתיה לש תוימצע תונוכת ול שי םא מ״לישד והשמל םיארוק קר ן״רה יפל .וליעגהל תואצוה וילע
 היהי אל םעפ ףא רוסיאה – ןיריתמ ול שי תאז תורקל ןיא ,רוסיאה דירפהל רשפאש קר ,רוסא םצעב אוהש
 הזש םירבוס םהש עמשמ רוסיא תועילב וב שיש ילכ לוטיבב לקהל םיכירצ א״מרו רבחמהש הדבועה .רתומ
 .ןיריתמ ול שיש רבד םעצב

a. רתיה לש תונוכת ול ןיא יכ מ״לישד תאזל ארקי אל םעפ ףא ,ן״רה –  
i. ט״פ א״כאמב ש״ואה הנהד ש״ואה ירבדכ םירמוא םא י״שרל חרכה היהי אל םנמא היארה 

 ׳רואד רוסיא ןידמ וניא רוסיאמ םיעולבה םילכב שמתשהל רוסיאהש ן״במרה םשב רמוא
  .רוסיא םעטמ םיעולבש םילכב שמתשהל אלש דרפנ רוסיא אוהש אלא ,רקיעכ םעטד

 
 – םריתהל השעמ םיכירצש םיריתמ םהל שיש םירבד םנשי
 לבטד רמוא םירדנב .ז״עב ׳גמהו םירדנב ׳מגה פ״ע שדחמש א״בשרה ירבד לע ססובמ ג ףיעסב ןאכ א״מרה לש וריתה
  .ורוסיא ךכ וריתהכ ןידמ אוה לבט תרמוחד רמוא ז״עב ׳מגה ךא ,לטב וניאו מ״לישד אוה
  ?תוביסה ׳ב םיכירצ המל – םילאוש םינושארה
 ךכ וריתהכו ,ירכה לכ תרטופ תחא הטח זא ,המורתמ לובט קר אוה רבד םא יכ ,תוביס ׳ב םיכירצש םיריבסמ ז״עב ׳סות
 רועיש םהל שי תורשעמ יכ ,מ״לשד םיכירצ ,ליעוי אל תחא הטחה ,תורשעמ תחקל םיכירצ םג םא, ,ךא .ורוסיא
 לש םילעבל השיג יל ןיאו ,ילש האובתה הז ןיא םא ךא .מ״לישד הז נ״הנא זא ,שירפהל לק םא ,ינש דצמ .םייוסמ
 .ריתהל דאמ השק היהי יכ – מ״לישד אל רבכ אוה ,האובתה
 השק הזכש ןוויכ מ״לישד היהי אל ,ילש וניא רבד םאש םשכש ןאכמ םיאור – רמואו ׳סות לש הז ןויער טטצמ א״בשר
 .מ״לישד היהי אל ,םילכ רישכהל השקש ןוויכ ,ןכלו ,מ״לישד הזל ארקנ אל ,וריתהל השק היהיש רבד לכ ךכ ,וריתהל
 
 :תוישוק ׳ג הז לע ריעה ד״ירגה ירועישב
 

 .רישכהל רקי הזכ אל ,לבגומ יד אוה הרואכל םילכ רשכה לע ןוממ תאצוההש ל״ירהמה םשב איבמ ך״שה )א
 חרוט וניא הלעגה ובש וננמז לש תואיצמו א״בשרה ירבד ןיב המאתה יא והז – רקי דאמ הזש חינה א״בשרה
 .לודג

 ןיאש עיצמ ה״ארה .רוסיאה איצוהל רשפאש הזב רוסיאה רכינ יכ מ״לישד הז ןיאש עיצמ תיבה קדבב ה״ארה )ב
 .מ״לישדד ל״ס ע״וכ אל יכ – מ״לישד הז

 וא ,שביב שבי וא ,חלב חל וא ונייהד – ןיעב םא ןיעב אוה תבורעת תרדגה ,תבורעת ןאכ ןיאש עיצה ד״ירגה )ג
  .רתיה ילכב םילטב אל רתיה תועילב .םעטב םעט תבורעת לש רבד הזכ וניצמ אל ךא .שבי םא חל םעט וליפא
 

 יכ מ״לישד ותוא הוושמ אל הזש עיצמ ך״שה .תועש ד״כ םיניתממ קר םא , לטב ויהי ילכה תוילעבש עיצהל רשפא
 דוסי לכו – ומוי ןב וטא י״ב וניא לע ןנירזג יכ ,ןנברדב ליעוי אל תועש ד״כ תנתמהש ןוויכמו .ןנברד אוה מ״לישד
  .ןנברד אוה מ״לישד
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 רקי הזש םעטה םיכירצ אלש רמוא ל״שרהמה .אליממ וניא ריתמה רשאכ מ״לישדב םינד םיקסופה תויעלב ןיינעל דוע
 ,השעמ םיכירצ אלא ,אליממ רשכ םייהנ אל יכ מ״ילשד םניא רבכ םה ירה ,מ״לישד םניא םילכש רמול ידכ רישכהל
 השעמ ךירצ הזו מ״לישד כ״ג אוה רדנש ןוויכמ ךכ לע קלוח ך״שה .מ״לישד וניא וריתהל רתיה ךירצש רבד לכו
  .מ״לישד הז ןיידע ,וריתהל השעמ ךירצ םא וליפא .וריתהל
 רבד אוה מ״לישד אוה רבדש ןעט ל״שרהמה .ל״שרהמה ירבד לע ןגמש בקעי תיבה תבושת טטצמ ו ק״סב ש״תפה
 – בקעי תיבה םשב ו ק״ס ש״תפ ?םירדנ תרתה ךירצש רדנל םאות הז ךיא .הצקומ ומכ– הלגתי ףוסב רתיה לש ויפואש
 םליעגהל חרכה ןיא םנמא םילכ תלגעה לצא  .רתוי רדנהש הרקי ףוסב הזש חיכש רתוי הז – לואשל הוצמ שי רדנ לצא
  .םקרוזל וא ,ירכנל םתתל לוכי םג התא –
 תוברעתה תצק ךירצ הזש ןכתיי ,ש״תפל המוד .מ״לישד הז ןיא ,הלודג אחרט ךרד רתוי קר םאש םירמוא א״כחו ח״רפ
 דאמ היהי םא – ישוקה תמרב ןיד הזש הארנכ .מ״לישד בשחנ אל רבכ ,בר תוברעתה ךירצ םא ךא ,ורתיהל םדא י״ע
 .ריתיש רורב תוחפ הז יכ ,מ״לישד ארקנ אל זא ,השק
 
 הבושתב .יבצ םכחכ ל״ס םא מ״לשד אלו בורב םילטב םה םילכש רמול רשפא ךיא :לאוש וכ ׳ס ויתובושתב א״קער
 הזב םישמתשמ םיקסופ .ילכ לע תועיפשמ אל בוש תואמט תויעלב שדוח ב״י רחאש רמוא – צ״כחה לש תמסרופמ
 אל ךא ,תורשכ הרמש ןכש וא ,תורשכ הרמש אלש אתבסמ סרח ילכ םישרוי רשאכ הצופנ הלאש הז – לקהל ףינסכ
  .םילכב שמתשהל זאו ,שדוח ב״י ןיתמהל אוה לקהל םיפינסה דחא זא – םייבלח וא םיירשב ויה םילכה הז םא םיעדוי
 לש תוחלצה לע לכוא םימש רשאכ .ןושאר ילכ אוה שוג רבדש ל״שרהמה ירבדכ םירימחמ אלש אוה לקהל ףינס דוע
  .ש״לכמ תועילב ןיאו ,ינש ילכ רדגב רבכ אוה לכואה ,סרח
 ויהש המש םירמוא אל םגו ,םישרוישכ רבכ הנשמ רתוי כ״רדב םילכב ושמתשה אל :לקהל םיפינס ׳ב ונל שי כ״רדב זא
  .ןושאר ילכ רדגב אוה םילכב
 

 .םהלש םיליגרה ם״וכסו תוחלצה לע תאז ולכא – הגגשב יבלח טלסל בטורב ושמתשה זאו ,ףוע ולשב :השעמל הלאש
  ?ם״וכסהו תוחלצה לש ןידה המ
  ?מ״לשד םה תועילבה םאה – הלאש שי ןאכ
 .תוחלצה רסא אל ןכלו ,םישישב לטב היהו ,יבלחה טלס בטורל לוטיב רועיש היה ,הזה תואיצמב
 .ׁש״לכ היה רבכ הז ,תחלצב הז תא ומש רשאכ ,דועו
 .וז הרקמב םליעגהל יאדכ זא ךינפל םהב תשמתשהש ם״וכסה ךל שיו ,ברעתה אל רבכ ם״וכסה םאש ןכתיי
 
 צ״כחש רמוא א״קער ?שדוח ב״י ירחא ומלעתי תועילבהש ןוויכ מ״לשד תויהל םירומא םילכה לכ אלה ז״פל – ש״צרג
 ןיינעבש םירוסיא ןיינעל וריתה רמא אל ךא ,ךסנ ןיי וא חספב ץמח ומכ ומוי ןב וניאשכ םירוסא ויהיש םירוסיאב ןד קר
 .אברוח הינימ קיפנ ,שדוח ב״י רחא םילכה ריתנ םא יכ ,ד״כ ירחא םימוגפ
 דגנכ םימב ׳ס ךרטצת ,ומוי ןב אוהשכ רישכמ התא םא ,הלגעה תושעל רקי הזכ היה אל םא וליפא ,ריאמ דוע א״קער
 וא תורחא תוגלזמ האמ םא ברועמ הז גלזמ םא הנשמ הז המל !םוקמ לכמ לוטיב לע ךמוס התא ס״וס .טלפנה רוסיאה
 !לוטיב לע ךמוס התא ,ךכ ןיבו ךכ ןיב !םימב לטבתנו הלעגהב לוטיב ךרד תועילבה לטבמ התאש
 תיתוהמ הנוש אוה לעופ ׳סב לוטיב ובש ךרדהש רמואש – דנ ןמיס אניינת ב״ונ פ״ע ץרתמ אער.ו יתהקה טבש תבושתב
 .וניא רבכ הז ,תואיצמב לוטיב הז ,שיה לוטיב קר אל הז ,םייק אל רוסיאה ,׳סב םילטבמ רשאכ .בורב לוטיב ןונגנממ
 םילוכי ונא רשאכ לוטיב לש שיה לוטיב לע ךומסל המל ונייהד – מ״לשד היהי ,תושעל לק היה הלגעה םא ,ז״פל
  !תואיצמב לוטיב לעפיש ליעגהל
 .שיה לוטיב קר אוה םילכה בורב לוטיב וליאו ,תואיצמב לוטיב אוה םילכ רשכה כ״א
 
 תחא םעפ קר תונהל ןתינ רשאכ תינויגה ארבס קר אוה רתיהב ונלכאי רוסיאב ונלכאיש דע – ח״לצה םשב ו.בק ש״תפ
 ונלכאתש דע תרבס םימשיימ אל .םייק אל רבכ וז ארבס ,םימעפ הברה ונממ תונהל רשפא םא לבא ,םייוסמ רבדמ
 .םיליקמ ןכל – םימעפ הברה ילכב שמתשהל רשפא יכ ,םילכל רוסיאל
 
 
  בק ןמיס העד הרוי הבושת יחתפ
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 ינאשד ל"שר ירבד קידצהש י"ק ןמיס בקעי תיב תבושתב ןייע ל"שרהמ לע גישהש המו ך"שע - רסאנש ילכ )ו(
 אבוהו( ך"שב דוע ןייעו .ש"ע 'ח תוא ט"ל ללכ י"נמב ץרית ןכו הזב ךיראהש ש"ע ןתרתהב הוצמ שיד םירדנ
 ןנברדמ מ"מד ףא בתכש פ"וכב 'יעו 'וכ ןמוי ינב ויהי אלש דע םילכה תוהשל שיש הארנד בתכש )ו"קס ט"הבב
 ו"צ 'יס ס"ח תבושתב ןייעו[ רוסא ןנברדמ חספ רחאלד בג לע ףא מ"לישד יוה חספב ץמח ובתכ ןכ ומכ רוסא
 םעט ןתונבד ג"ק ןמיסב ל"יק אהד ך"שה לע השקהש ז"כ ןמיס י"נ רגיא אביקע וניבר תבושתב ןייעו ]הזב ש"מ
 כ"או הינימ קיפנ המכ ןניעדי אל ןנירמא אלו בור אכיאד ןניכמס י"באש ילכב לשבמד אלא בור כ"ג ןניעב םגפל
 םעטה טקנד ומצע א"בשרה ירבדב םג לוטיב םעטמ דימ רתומ אליממו לוטיב םושמ כ"ג היהי י"באד רתיהה
 ש"ע 'וכ םימהמ עלביו רוזחי אה ליעגי םא םג יכה ואלב םג אה תאז השק ליעגהל תואצוה ךירצד ןויכ
 ב"ונו ח"לצ לעב ןואגה םשב םש צ"צב ה"ס ז"פק ןמיס ןמקל ש"מפל מ"לישד ןאכ יוה אל ה"אלב ד"נעל תמאבו
 וז הליכא כ"א רחמל לכאי אל םויה לכאיש המ נ"ממד הליכא ןינעל ונייה ליטב אל ןיריתמ ול שיש רבדד אהד
 לוכי ירהש מ"לישד ךייש אל ךרוצ הזיאל לוטלט ןינעל לבא רתיהב רחמל לכאי רוסיאב םויה לוכאל הצורש
 רחמל םגו םויה וז ילכב שמתשהל לוכי אהד מ"לישד יוה אל הזב םג ה"ה כ"א ש"ע רחמל םגו םויה ולטלטל
 :ןיריתמ הל ןיא וז ילכב םויה שמתשהל הצורש שומישה כ"או
 
 :בתכ הנהש ח״לצה לש ותרבס לבק מ״גאהש וניצמו
 

  אל ןמיס א קלח רזעה ןבא השמ תורגא ת"וש
 
 ףא רוסא ןיריתמ ול שיבש 'ד ףד הציבב ישא 'רל ןיריתמ ול שיש רוסיא אוהש םעטמ קפסב רסאיד רמול ןיאו
 ןיריתמ ול שי תרמוחב אוה רחמל לכאי אל םויה לכאי םאש הליכאב קרד ח"לצה בתכ רבכד ,ןנברד קפסב
 בשחנ אל רחמו םויה ולטלטל לוכיש לוטלטב לבא קפס אלב רומג רתיהב רחמל לכאי הליכאה התואד םושמ
 ירהש ןיריתמ ול שיש רבד בשחנ אלש תקנימ רוסיאב קפסב ח"ל 'יס ע"הא אנינת ב"ונב בתכ ןכו ןיריתמ ול שי
 ח"גד רוסיאב אוה ןכ שממו םש ןייע ןיריתמ הל ןיא וז הליעב כ"או ןמז רחאל םגו ףכית לועבל לכוי הנאשישכ
 קולחל םינורחאה וניתובר ותחנ אלש ףאו .ליעלדכ לוקל ד"לו קפסב ריתהל שיו ןיריתמ ול שיש רבד בשחנ אלד
 .קחדה תעשב אנידל ז"ע ךומסל יוארו תמא אוהש ד"על רבתסמ הז
 
 םניא םצעב םילכ ח״לצה ירבד יפל יכ – ח״לצה דגנ עמשמ ,םילכ רישכהל רקיש םירמוא םאש וניצמ רזעילא ץיצב
 וניא ילכהש םירמוא םלוכ רפס תליגמ ,א״יצ ׁש״הדב םהיניב םינורחא הברה !ילכ אוה יכ – מ״לשד תרמוח תחת
 .ע״לעמ רחא םירתנש ןויכ מ״לשד םהו – רוסיאה םה תועילבה ,רוסיאה
 וניא ילכה קר ,מ״שלד וניא םצעב ילכש ח״לצה םא םיכסהל ןכתיי .מ״לשד דיגנ אל ילכ אוהש ללגבש רמול א״א זא
 םצעב ילכהש םירמוא םאה וא ,ילכה ןמ דרפנב תועילבה םיאור םאה :לואשל םיכירצ ןכלו – היעבה םה תויעלבה ,היעב
 .רוסא
  חנ ןמיס אי קלח רזעילא ץיצ ת"וש
 
 המד הליכא יבגל םא יכ ללכב ךייש אל מ"לישדד אנידד ל"סד ל"ז ב"ונה תטיש ריכזהל םג שי רומאה לכ לע )ט)

 םגו םויה לטלטל לוכי ירהש /מ"לישד/ מ"לשישד ךייש אל לוטלט ןינעל לבא ,רחמל לכאי אל םויה לכאיש
 רחאל םגו דימ וז ילכב שמתשהל לוכי אהד מ"לישדד אניד םילכב תושמתשה יבגל ללכב ךייש אל ז"יפלו ,רחמל
 ד"ויח רצויה תיב ת"ושב םג כ"כו .)ז"ל ק"ס ת"רדב םג ש"ועי( ו"קס ב"ק 'יסב הבושת יחתפב הזמ ריעמדכו ןמז
 ונלכאתש דע 'יבג ש"ל הזלו ש"כ הכירצד םושמ מ"לישד ש"ל הצקומ לוטלט יבגלד ח"לצה תעדלד 'כ 'יס
 לכ הכירצד םושמ מ"לישד ש"ל ילכ יבג םג כ"א ,כ"חא םגו התע םהמ תונהל לוכיש ןויכ רתיהב ונלכאת רוסיאב
 םהב לשבל לוכיד ןויכמ מ"לשישד םילכב ש"לד ד"י 'יס לאקזחי הארמ ת"ושב םג ע"דמ ןכ בתוכו .םש ןייע העש
 חכומדכ הז םעטב כ"ג הדומ מ"מ ונימב ןימ םושמ מ"לישדד םעטה ל"סד ן"רה תעדל 'יפאשו ,רחמל םגו םויה
  .םש ןייע י"נפב ש"ועי 'ד 'ד הציבב
 
 תעילבב רסאנש ילכ לע ןוידה ללכב והמ כ"אד ב"ונה ירבדל הריתס הרואכל שי כ"ונו ע"ושה ירבדמד םגהו
 תעדל אה ,תואצוה וילע איצוהל ךירצש אמעט חכמ הלע אובל ע"ושה ךירצ המלו ,םירחאב ברעתנש רוסיא
  .ל"נכו רחמל םהב שמתשמו םויה םהב שמתשמש ןויכמ מ"לישד םילכב ןנירמא אל ה"אלב ח"לצה
 

 ל"ז שטייד דוד 'ר עדונה ןואגהש ד"ל 'יס ח"ואח יאתילת ארודהמ חקור ןמש ת"וש רפסב יתאצמ הז האר לבא
 אלא רוסיאה םצע ילכה ןיא םשד ל"י יכ הריתס ןיאד ול בישה ל"ז ח"מהגהו ,ל"ז ב"ונה לע תאזכב השקה
 רחא רתיהב ונלכאנ לוטיב י"ע רוסיאב התע עולבה תא לכאתש דע םירמוא ונאו רוסיאה םצע אוה עולבה
  .םש ןייע ח"לצה תרבס ךייש אל עולבה ןינעל כ"או =תעל תעמ= ע"לעמ
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 לשבתמש לכאמהו( רוסיאה םצע אוה ילכהש וננודינ ןוגכב לבאש רמול לכונש חיורנ תאזכב קלחל רמאנ םאו
 םושמ מ"לישד ןנירמא אלד תאזכב לע כ"ג ודוי כ"ונו ע"ושה םגש רמולמ הריתס לכ ןיא )רסאנ אל ללכב וב
 .העש לכ םהב שמתשהל לוכיש ןויכמ ל"ז ב"ונהד ארבס
 
  :םילכה ראשב ברעתנש לבטנ אלש ילכ ןיד
 ?תיבה לכב םילכה לכ לובטל םיכירצו לטב וניא ןכלו ,םילכה לכ ליבטהל םיכירצו ,ןיריתמ ול שיש רבד םירמוא םאה
 
  .םילכה לכ לובטל ןכא םיכירצש עיצמ גצ ׳ס ד״וי פ״פצרגהל יבצ רה תבושתב
 

  גצ ןמיס העד הרוי יבצ רה ת"וש
 
 םילכב ברעתנ הליבט םדוקו ם"וכעמ הנקנה ילכב ,הלאשה ד"ע .םילובטב וברעתנש םילובט םניאש םילכ
 לבוט םא הליבטב ביוחמ וניאש ל"תא םג ,ךרבל ךירצ יא ביוחמד ל"תאו ,ולבוטל ביוחמ יא ,םירחא םילובט
  .ךרבמ םא דחיב םלוכ
 
 :קיסמו

  גצ ןמיס העד הרוי יבצ רה ת"וש
 

 ,)ג ףיעס בק ןמיסב( קספ רבחמה יכ םאו ,ןיריתמ ול שיש רבד יוהד םושמ לוטיב ןיד הזב ןיא הרואכל םנמא
 יפל ןיריתמ ול שיש רבדכ ותוא םינד ןיאו ,בורב לטב רכינ וניאו םירחאב ברעתנש רוסיא תעילבב רסאנש ילכד
 הזב קלוח )דצק ןמיס( הבושתב ל"ירהמהש )ח ק"ס( ך"שה םש בתכ ירה ,וליעגהל תואצוה וילע איצוהל ךירצש
 ינש רשעמ םירדנד ז"פו )גנ ףד( בהזה קרפב ןניבשחדכו אוה טעומ דספה וליעגהל האצוההש רבוסו א"בשרה לע
 ימד אלד( ללכ תואצוה הזב ויהי אלש רשפאש ,םילכ תליבט ןינעל טרפבו ,םילשוריל האלעה י"ע ןיריתמ ול שי
 תא ליבטהל שי ןכלו ,ןיריתמ ול שיש רבד ארקנ ע"וכלד רשפאו )םימה תא םחהל ידכ תואצוה ךירצש הלעגהל
 .וילע םיכרבמ ןיאש יאמדל המודש הליבטה לע ךרבי אל לבא םילכה לכ
 
 .לקהל רשפא דספה וא הלודג אחרט היהי םאש רמוא א״יצב םנמא
 

  חנ ןמיס אי קלח רזעילא ץיצ ת"וש
 

  חנ ןמיס אי קלח רזעילא ץיצ ת"וש
 
 וא .הליבט םינועט םא םריכהל א"או םהמ םיבר לארשי ילכב וברעתנש ןיידע ולבטנ אלש םישדח ם"וכע ילכ
  .בורב םילטבש
 
 קוקז םא םריכמ וניאו הליבט םינועט םניאש בורב וברעתנו הליבט םינועטה םילכ המכ ול היהש ימב יתלאשנ
  .הבורמ אחריט םוקמב וליפאו ,םלוכ תא קפסמ ליבטהל
 
 :קיסמו
 
 ירש ןמז רחאו ןמזב יולתש הז אלא מ"לישד ארקנ אלד ל"סד ו"פ 'יס ח"פ ןילוחב ש"שיה תטיש םג רוכזל שי )י)

 .מ"לישד בישח אל מ"מ תואצוה איצוהל ךירצ ןיא םא וליפא ןמז חכמ אליממ רתיהה אב אל םא לבא ,אליממ
 ש"הורעה םג כ"כו .ןתרתהב הוצמ שיד םירדנ ינאש יכו ש"שיה ירבד דימעהל איבמש ו"קס םש ת"פב ןיועיו
 הז רידגהל ןיא םילכ תליבט יבג םגד טושפו( דספה תלצה אלא הוצמ הניא הלעגה לבאד השגדהבו ד"י 'יעסב
  .(ש"ועיכ םש יש תרושתהכ אלדו ,םש ץ"ירהמ ת"ושב םג תאזכב בתוכדכו ,הוצמ רדגב
 
 ןיועי( ןליבטהל חרוט שיו םיבורמ םילכה תומכ םאד 'להל ד"נעפלנ ,רומאה לכ םעו ,רומאה לכמ ןכל )אי(
 ילב םילכה לכ תא ריתהל שי ריפש )לודג דספה םוקמבכ ל"וה לודג חרוטבד ל"סד ג"כ 'יעס ג"נ 'יס םדא תמכחב
 לע ךרבל ןיא מ"מ ,ונינפל אימ ירהד ,ןליבטהל בוטה ןמש ןבומ יזאש לודג חרוט םוקמב אלש וליפאו .הליבט
 .דחיב םלוכ ליבטמשכ תוברל םג ןתליבט
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 ,םילכ הברה ,לובטל ךירצ ,םילכ תצקמ .םילכ תצקמ םא קר וא םילכ הברה םא ילכה ברעתנ םא ןיב קלחמ השמ ראב
 .לובטל צ״א
 
 .ןיריתמ ול שי זא ,אחרט קר  אוה םא ךא – ןיריתמ ול שיש רבד תרותמ רבד עיקפמ אקווד ןוממ תאצוה מ״גאה יפל
  אכ ןמיס ג קלח העד הרוי השמ תורגא ת"וש
 
 אהד אתיירואד אוהש ירבסד עמשמ רתוי הברדאו ,ןנברדב קר אוה אתנכשמב קפסהש 'סותה ובתכ אל אה םגו
 ליבטהל ןיכירצש המ אחינ אתיירואד אוה םאש הכרב אלב אתנכשמל ןיליבטמ אטישפיא אלד ןויכו ובתכ
 ןנברדמ קר אוה לובטל ךירצש אמינ םא ףא אתנכשמבד ירבס םא לבא ,ארמוחל אוה אתיירואד קפסד קפסמ
 ןיריתמ ול שיש רבד בשחנ הליבטד 'סותה ירבסד רמול שי ילוא ךא ,אלוקל תויהל שיש ןנברד קפס אוה ירה
 ןיריתמ ול שי בשחנ אל הלעגהד םעטב 'ג 'יעס ב"ק ןמיס ד"וי א"מרב ןייעו ארמוחל וקפס ןנברד רוסיאב ףאש
 תואצוה איצוהל ךירצ ןיא תומוקמה בורבש הליבטב כ"או ,וליעגהל תואצוה וילע איצוהל ךירצש םושמ אוה
 ם"במרה רבוסד םעטמ אוהש ו"ה א"ממ ז"יפב אלוקל אתנכשמב קסופ ם"במרהש ףאו ,ןיריתמ ול שי בשחנ

 ך"שה איבהש ל"שרהמכ רבוס ם"במרהד םושמ אוה ילוא ,םש ז"עב ן"רה בתכדכ ןנברדמ אוה םילכ תליבטש
 אלב אוהש ףא השעמ י"ע אוהשכ אלו ןיריתמ ול שי בשחנ ןמז חכמ אליממ רתיהה אבשכ קרד ח"קס םש
 תאצוהב אוה רתיההשכ קרש ך"שה ול םיכסהש א"מרה תרבסכ ורבסי א"שרהמד אבילא 'סותהו ,תועמ תאצוה
 .ןיריתמ ול שי בשחנ ןוממ תאצוה אלב השעמב לבא ןיריתמ ול ןיאכ אוה ןוממ
 
 :ראשה םא ברועמ לובט יתלב דחא ילכ קרש ןוויכ קפסמ לבוטש םילכ לע ךרבל םיכירצ םאה
 םינוש םינמזב םתוא השעת םא .תבורעתה ךותב לובט יתלב ילכ ךל שי סילכת יכ ךרבת ׳כל – א״בב םלוכ לבוט םא
 .ךרבל אלש ׳כל קיסמ יבצ רהה .ךרבת אל ׳כל םנמא
 

  גצ ןמיס העד הרוי יבצ רה ת"וש
 

 ,)ג ףיעס בק ןמיסב( קספ רבחמה יכ םאו ,ןיריתמ ול שיש רבד יוהד םושמ לוטיב ןיד הזב ןיא הרואכל םנמא
 יפל ןיריתמ ול שיש רבדכ ותוא םינד ןיאו ,בורב לטב רכינ וניאו םירחאב ברעתנש רוסיא תעילבב רסאנש ילכד
 הזב קלוח )דצק ןמיס( הבושתב ל"ירהמהש )ח ק"ס( ך"שה םש בתכ ירה ,וליעגהל תואצוה וילע איצוהל ךירצש
 ינש רשעמ םירדנד ז"פו )גנ ףד( בהזה קרפב ןניבשחדכו אוה טעומ דספה וליעגהל האצוההש רבוסו א"בשרה לע
 ימד אלד( ללכ תואצוה הזב ויהי אלש רשפאש ,םילכ תליבט ןינעל טרפבו ,םילשוריל האלעה י"ע ןיריתמ ול שי
 תא ליבטהל שי ןכלו ,ןיריתמ ול שיש רבד ארקנ ע"וכלד רשפאו )םימה תא םחהל ידכ תואצוה ךירצש הלעגהל
  .וילע םיכרבמ ןיאש יאמדל המודש הליבטה לע ךרבי אל לבא םילכה לכ
 

 תבב םלוכ םיליבטמשכ ירהש ,הליבטה לע ךרבל ךירצש ל"י הרואכל ,דחיב םילכה לכ תא ליבטמ םא םלוא
 ןינעל )גכ ףד( תורוכבב ןנירמאד ןיעכו ,וז השע תוצמ םייקמו הליבטל ךירצה ילכ ליבטמ אוהש רורב ,תחא
 .)ז"יה א"פ( תואמוטה תובא 'לה ם"במרה קספ ןכו ,תחא תבב םאשונ אוהשכ לוטיב ךייש אלד אשמ תאמוט
 רתומש רתיה בורב לטבתמש רוסיא ןיבל האמוט ןיב לדבההש ,םש 'סותה תטישל אוה ז"כש ,הזב ןודל שי לבא
 לטב העילבה תיבל סנכנש והשמו והשמ לכש העיגנל המוד איה הליכאש םושמ אוה ,תחא תבב לכה לוכאל
 )זל ןמיס ז"פ( ןילוח ש"ארה בתכש המ יפל לבא ,רוהט אוהש עגונו רזוחו עגונ אוהש עגמכ הנידו רתיה בורב
 לעופ ןכל ,קלחתהל םינתינ םהו ,אשמו עגמ ,תואמוט ינימ ינש שי האמוטבש םושמ אוה קוליחה םעטש
 וב ראשי םא רוסיא ןינעל כ"אשמ ,לטבתנ אל אשמ ונייה אמטל יוארש האמוט התואלו דבלב עגמ לע לוטיבה
 אלו בורכ טועימה השענ תוטהל םיבר ירחא הרות הרמאשכ ןכל ,הליכאב ללכ רתומ היה אל הליכאל דצ םוש
 רוסיאל הז ןינעל המוד םיתשל הקלחל ןיאש םילכ תליבט ןינעב הרואכל וירבד יפלו ,רוסיא םוש וב ראשנ

 ןמיס( /ד"וי/ ע"ושב רבחמה קספ הכלהלש ףאו )םש ש"אר ןייע( ,רתיהל ךפהנ רוסיאהש רתיה בורב לטבתנש
 ןנברדמ אלא הז ןיא ,תחא תבב תבורעתה לכ לוכאל דחא םדאל רוסא רתיה בורב לטבתנ רוסיאש ,)טק
 הלטבתנשכ אשמב האמטמש ןינעל ףאש ,םש תורוכב 'סותה ובתכש המל טרפבו ,)א ק"ס( ז"טב םש ראובמכו
 כ"א ,בורב הלטב אשמ תאמוט ןינעל ףא הרותה ןמש ןויכמו ,ןכ ורזגש אוה ןנברדמו ,הרותה ןמ הז ןיא בורב
 בוש ,בורב לטבתנ רבכ הרותה ןמ הליבטה בויחש ,הרותה ןמ הוצמ םייקמ וניא דחי ןליבטמשכ ףא ןדיד ןודינב
 .וילע ךרבמ ןיאש יאמדל ימד
 
 
 :ברעתנש לובט אל ילכ ןיינעב ןתמו אשמ
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 ילכ ךל היהש דיגנ – יתוא לאש האלשצרק ברה םשב ליזארבב ורנ׳ג יד וירמ חילש ב״פשת הרש ייח ש״צומב – .ב.נ
 וא ,תינש םלוכ לובטל םיכירצ םאה – ראשב ברעתנ דחאהו ,םהמ דחא תלבט אלו םילכ ׳טמ תלבטו ,םילכ ׳נ ןיב דחא
 ע״ושב יתנייע ,תרחמלו ,ובישהל ךיא יתעדי אלו .הבורמ דספה ןידמ בורב לוטיב ןיד דיגהלו םלוכ ריתהל רשפא םאה
  :הקוספ הכלה םשו – ד.בק ׳ס ד״וי

 ג ףיעס בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 יפל ןיריתמ ול שיש רבדכ ותוא ןינד ןיאו בורב לטב ,רכינ וניאו םירחאב ברעתנש ,רוסיא תעילבב רסאנש ילכ
 הזב אצויכ לכו ,וליעגהל תואצוה וילע איצוהל ךירצש
 איצוהל ךירצ ןידמ וריתמ ע״ושה ,רוסיא תועילב לש רומח רוסיא המו – טקנ הינימ אפידעו – ותרבסכ ראובמ ןאכ הנהו
 !רתומ היהיש כ״וכאע רוסיא תעילב םש ןיאש םילכ תליבט אלה ,תואצוה וילע
 :איבה ,וז הלאש קוידב הלעהו – ןאיכורב ברהל ה״וא רפסב יתנייע בושו
 
 רתומש רמא ףאו חרוטו דספה בשחנ הז ןיא ,ונינפל םימש ןוויכ !לובטל ךירצ ןכא אד ןוגכבד בתכ י׳גאלפ םייח ברה
 .ךרבל
 .בורב לטבתנ רבכ אתיירואד בויחה יכ הכרב ילב לובטל שיש בתכ יבצ רה ת״ושב
 תליבט לע ךרבל וילע תבורעתה לכ ליבטמ םאו – ןיריתמ ול שיש רבד םיבשחנ ןכא ולא םילכש הלעה ל״הבש ת״ושב
 .ילכ
 
 
 ןינעלש ח"לצה ש"ממ ח"רגה ד"ע ריעה (וער 'מע ז"ח ע"וכילה .ד תוא ט ןמיס ד"וי ב"ח) רמוא עיבי ת"ושב םלוא
 יכדרמ ישובל ת"ושב םגו .רחמ םגו םויה םג םילכב שמתשהל לוכי ירהש ,םיריתמ ול ןיאש רבדכ בישח םהב שמתשהל
 .ח"לצה ש"מכ ,מ"לישדכ בישח אלד ,לקהל קספו ,הזב כ"ג לאשנ (בפ ןמיס ד"וי א"ח)
 
 :םירבדה ערכה ךכו םש – רמוא עיביב יתנייעו
 
 ,לכאמה לצא .לוטלטב מ״לשדו םילכוא לצא מ״לשד ןיב יתוהמ לדבה שי – מ״לשדב אלפנ רואיב איבה הציבב י״שר
 לוטלט לצא םלוא .דיספה אל אוה זא ,רחמל לכאי םויה לכוא וניא םא זא – תחא םעפ קר לכאמה לוכאל לוכי אוה
 לש הניאש שיש האנהב ןכו״ !ירקמ דספה ריפש םויה לטלטל לוכי אלש הז – רחמל םג םויה םג לטלטל לוכי אוהש
 .ורזג אל תואנהה לכב ה״שמו ,מ״לישד הזב ךייש אלו ,רחמל םגו םויה תונהיל לוכיש יוליכ
 םירבדה םה ךכש רמאו – מ״לשד ןאכ ךייש אלש רוסיאמ עולבה ילכ לע ע״ושב הכלהה ןיינעל רמא וירבד ךשמהבו
 .רומאה םעטמ ריתהל רשפאש – הליבט ןועטה ילכ לש תוברעת םהב שיש םילכ לצא
 ךירצ יאדוד ל״נ ,ארוסיא קיזחתא הכהד ןויכמו״ מ״לישד ירקמ ריפש הזש רמול ארבס שיש – ד תוא ףוסב קיסמ םנמא
 ״.הכרב ילב ולבטל
 .מ״לשד םניא ולא םילכ ׳כלש איבמ םגו ,אתיירואד םילכ תליבטש ןידה םצעב קפקפמ ,ו תואב וירבד ךשמהב םנמא
 
 הליבט םינועט םניאש בורב וברעתנו הליבט םינועטה םילכ המכ ול היהש ימש הלעה (חנ ,אי) רזעילא ץיצ ת"ושבו
 לודג חרוטבד ל"סד ג"כ 'יעס ג"נ 'יס םדא תמכחב ןיועי) ןליבטהל חרוט שיו םיבורמ םילכה תומכ םא ,םריכמ וניאו
 ןמש ןבומ יזאש לודג חרוט םוקמב אלש וליפאו .הליבט ילב םילכה לכ תא ריתהל שי ריפש (לודג דספה םוקמבכ ל"וה
 .דחיב םלוכ ליבטמשכ תוברל םג ןתליבט לע ךרבל ןיא מ"מ ,ונינפל אימ ירהד ,ןליבטהל בוטה
 
 .ךומסל ימ לע ול שי ,קחדה תעשב לובטל לוכי אלש ימ  ךא ,לובטל ומצע לע רימחי שפנ לעבש ,הארנ כ״א ל״נה לכמ
 
 
 ?ן״רה וא י״שר ירבדכ מ״לשדב םיקסופ םאה :הלאשל רוזחנ
 
 הז ןיאש ללגב הזו .בורב לטב םירחאב ברעתנש רוסיא תועילב םא ילכש א״בשרה לש הז ןיד רמול ינויגה אל ן״רה יפל
  .י״שר ירבדל היאר הז ןכלו .ידדצ הביס אלא ,ילכה לש תוימצעה תונוכתב ןיד
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 .םינווכה יתשב םיקסופ ךיא תויארו – ןיריתמ ול שיש רבד ןיינעל ן״רו י״שר תקולחמ
 
  איבמ ד ףיעסב א״מר
 
  בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 
 ול שיש רבד ירקמד א"יש יפ לע ףא ,םימי 'ג ךות החלמנ אלש הכיתח ןכלו .לטב ,ומצע תמחמ ורוסיא ןיא םאי ןכו
 .)ע"ק ןמיס ןשדה תמורת( הב עולבה םד תמחמ אלא הרוסיא ןיאד ,הליטב יכה וליפא ,ילצל תרתומו ליאוה ןיריתמ
 
  .ומצע תמחמ אלו ,וב עולבה רוסיאה תמחמ אוה ורוסיא
 רתומ ראשנו ,תולצל רתומ היה דימת הכיתחה – הכיתחה ןמ תאצל םידמועש רתיה לש תונוכת ןיא ,ן״רה תרדגה יפל
 .הנתשה אל וב רבד םוש רוסא ןיידע ריסב לשבל ,רתיה דימת – תולצל
 שיש ךא – ןיריתמ ול שיש רבד ןכא הז ,ולכאל תרתומ ךרד שיש רמוא ןיריתמ ול שיש רבד ןידש םנמא י״שר יפל
 .היה דימת וז ךרד םא ׳פא – רתומה ךרדב ולכאל
 
 .תאצל תודמועה תונוכת ןיא יכ ן״רה ןמ רתוי הברה י״שרל םיאתהל הארנ הז א״מר
 
 אוה – ל״רהחב ןד היה ד״הת – תרחא ךרדב עמשמ א״מרה לש ורוקמ ד״הת וליפאש רמואו א״מרה לע קלוח ך״שה
 הזמ ,הברדאו – הכיתחהמ קלח הניא ךא הכיתחה לע עיפשמ רוסאה רבדה רשאכ ,ל״רהח ןיד הל היהי אלש רמוא
  .ורוסיאל רתיה שי ס״וס מ״לשדל ךייש אל הז םרוגש רמוא הז – ל״רהחב ןד ד״התש
 .ה״ואה תטישל אלא ד״התל ןווכ אלו הגש א״מרהו ,א״מרה דגנ קזח הנעט הזש רמוא י ק״סב ז״טה
 
  .תולאשמ לצנהלו תולצל רתוי יאדכ אוהיפל תיטקרפ הטיש רתוי אוה י״שר יכ .ן״רכ אלו י״שרכ חינמ א״מרה פ״כע
 
 
 ן״רה ירבדל רשאמ י״שר ירבדל רתוי םאות מ״לשדב סודמולהש ׳ג היאר
 ד ףיעס בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 .לקלקתמ לכאמהש אכיה )בי ןיריתמ ול שיש רבד ךייש אלד רמואש ימ שי
 
 :תרמוא ׳מגה םשש הציב שירד איגוסמ דמלנ הז ןידש ריעה ש״צרג
 

  ב דומע ד ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
 אק אהו - .ןקיסמו םינכומ םיצע םהילע הברמ - בוט םויב רונתה ךותל לקדה ןמ ורשנש םיצע :הנתמ בר רמא
 ארוסיא לטבמ אק אהו - .ךפהמ אק ארתיהב ךפהמ אק יכ ,והנינ ארתיהד אבורד ןויכ - !ארוסיאב ךפהמ
 לכ :רמאד ,ישא ברלו .ןילטבמ ןנברדב לבא ,אתיירואדב ילימ ינה - !הלחתכל רוסיא ןילטבמ ןיא :ןנתו ,הלחתכל
 ,היניעב ארוסיאל היתיאד אכיה ילימ ינה - ?רמימל אכיא יאמ ,ליטב אל ןנברדב וליפא ,ןיריתמ ול שיש רבד
 .ארוסיא ילק אלקמ אכה
 
 לכ ,רתיה לש תוימצע תונוכת ול שי םאה ,תויהל רומא הלאשה ?הירוסיא ילק אלקימ םא הנשמ הז המל ,ן״רה יפל
 !ימצע ןיד הז ןיא ךא ,ולש םייוליגל ךייש אוה ילק אלקמ לש ןיינעה
 .ער ירקת לא בוט תויהמ ?תולאש ךל היהי אלש דע ןיתמהל אל המל – תיטקרפ הלאש אוה לכה ,י״שר יפל הז תמועל
 דאמ ןבומ וז הכלה י״שר יפל זא .מ״לשד תרמוח רמאנ אלש ןבומ ,לילכ רבדה תא דבאתש האצותל איבי הנתמה םא ךא
  .רתיהב ושומיש ןיינעל ןויד אוה לכה יכ
 
 ול ןיאש רבד אוה – מ״לשד ואל ,וריתה םדוק לקלקי לכאמה םאש טגאז ןיילא ן״ר רעד לייו ,קפקופמ תצק אוה וז היאר
 םא ןיריתמ ול שיש רבד ארקנ אל והשמש רמול םיכירצ כ״או – םעפ ףא תיטקרפ ןפואב רתומ היהי אל יכ ,ןיריתמ
 .יוטיב ידיל ואובי אל םעפ ףא ולאה תוימצע תונוכתה םא רתיה לש תוימצע תונוכת
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 .חתמ ןאכ ןיא זא ,אטבתי אל םעפ ףא רתיהה םא רתיהו רוסיא ןיב חתמה רדעהב ןיד הזש תורמל
 
 מ״נ שיש ןכתיי מ״מ ,ירקמ מ״לשד ואל ,לכאמה ןמ תונהיל ירשפא יתלב היהי םאש םימיכסמ ן״רו י״שר םגש תורמל
 .וז הכלה םירמוא המכ דע
 ותוכיא דבאמ הז םא ילוא וא מ״לשד הז םאה םינורחא ׳חמ שי .ורתיהב ירט הזכ היהי אלש קר ,בקריי אל לכואהש דיגנ
  .מ״לשד ארקנ אל רבכ
 יכ ,ןיריתמ ול ןיא ארקנ תוירט דוביא י״שר יפלש ןכתיי – ן״רו י״שר ׳חמ והזש ןכתיי – מ״לשד הז ןיאש רמוא ירפה
 רומא אל תוירטו ,יוטיב ידיל ואובי ףוסבש תונוכתב ןידכ מ״לשד האור ן״רה וליאו ,יטקרפ ןפואב איגוסה ןיבמ י״שר
 .וז ןובשחמ קלח תויהל
 רתוי ריפש םויב וב הדלונש הירט הציב ירה – ט״ויב הלדונש הציבמ ותייאר ,ןיריתמ ול שי אד ןוגכש רמוא ילתפה
 .ע״לעמ וילע הרבעש הציבמ
 
  .רמואש ימ שי קר אוה ע״ושב הז ןיד לכש ריעהל
 
  ד ףיעס בק ןמיס העד הרוי רגיא אביקע יבר
 
 :מ"לשי ירקמ הז םגד קלוח )ז"פ ןמיס ח"פ ןילוח( ש"שיב ל"שרה .לקלקתמ לכאמהש אכיה
 
  .מ״לשד הז םג א״קער איבמש ש״שיה יפל
 
 .היבו הינימ ןאכ ומצע רתוס ח״בה
 :בתוכ דחא דצמ
 
  בק ןמיס העד הרוי ח"ב
 הנשל ורוסיאל רזוח אוה וליפא ומעט םא יכ ושממ וב ןיאד ןוגכ אלוק דצ וב שיש אכיהד נ"דעפלו �🁈� ✍
 לקהל ןיא יכה ואלב לבא רימחהל ןיא שדח רוסיאו חספב ץמח ןוגכ האבה
 ה"ד ב ב םש( ן"רהו )ןנירמאד אה ה"ד א ד הציב( א"בשרה כ"כד ללכ רימחהל ןיא לקלקתמ לכאמה םא והימ
 :)לכ
 
 לקלקתמ םאש רמוא ינש דצמ ךא .ריתהל ןיא ,רתיה דצ דוע וב ןיא םאש רמוא דחא דצמ – היבו הינימ הריתס הז זא
 .רוסאל ןיא
 ץרתמ ׁש״הדבה
 .ללכ רימחהל ןיא ירמגל לקלקתמ לכאמה םא והימ רמול ךירצו ,תחא אבית הרסחש הארנו״
 ריתהל קיפסמ הז ןיא ,ליכא תוחפ היהי םא ךא ,םיריתמ זא ,ללכ לכואה לוכאל תונמדזה היהי אל םאש רמוא אוה ז״פל
 .לכואה
 
 ן״רה ירבדכ אלו מ״לשדב י״שרכ םיניבמש הזל ד היאר
 ב ףיעס בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ודיב ריתמה םא וא ,םינפ לכ לע אבל דיתע ריתמהשכ אלא ןיריתמ ול שיש רבד ורמא אלש רמואש ימ שי
 ,ךכיפל .ןיריתמ ול שיש רבד ןידב וניא ,ריתמה אביש יאדו וניאו ,ודיב וניאש רבד לבא ,דספה אלב ותושעל
 .ודיב וניאו יאדוב ריתמה ןיאש יפל ,ןיריתמ ול שיש רבד ןידב וניא ,תורחאב הברעתנש הפירט קפס לש הציב
 
 – הפירט היהי אלש הלגתיש ןפואב רתומ היהי הפירט תציב םא .מ״לשד אוה הפרט הציב קפסש א״והה המ ן״רה יפל
 תוארל ןיא זא ,תאצל דמועה רתיה ןאכ ןיא ,ן״רה יפל .אלש וא ,רתיה אוהש וא – ומצע תא עיבהל הצורש הנוכת הל שי
 .ותטישל מ״לשדכ הז
 
 ה ק״ס בטיה ראבב ןייע
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 הז ןיד אה יאדוב ריתמה ןיאש יפל רבחמה בתכ המל ב״ובלמ השמ ר״רהומ השקה. קפס( ה)
 רמול ךייש ריפש ט״ויב הדלונש הציב יבגד םושמ מ״ליש רבדל ללכ ךייש אל הפירט קפסד
 םא ףא הפירט קפס תציבב כ״אשמ רתומ היהי ותרחמלו רוסא אוה וישכעד מ״לישד אוהש
 היהת םא נ״ממ לטביש אוה ןיד םירחאב ברעתנ םא מ״מ יאדוב אביש וא ודיב היהי רתיהה
 םאו לטבתתש יוארו איה הפירט תמאב אהד מ״לישד יוה אל הציבה כ״א הפירט תלוגנרתה
 וישכע אוה םא אלא ךייש אל מ״לישדו םלועמ הציבה רסאנ אל כ״א הרשכ תלוגנרתה היהת
 הדלונש הפירט קפס לש הציבמ ןאכ ירייא רבחמהד ץרתל ל״נו רתומ היהי דיתעלו רוסא
 ט״ויב הדלונש םויה הרוסא הציבה מ״מ כ״חא הרשכ תלוגנרתה היהתש ףא כ״או כ״ג ט״ויב
 היהת אמש שוחל שיש םושמ ףלאב לטבתת אל ט״ויב הברעתנ הציבה התוא םא א״דסו
 ןיאש ליאוה ל״מק ט״ויב הדלונש קר רוסיא םוש וז הציבל ןיא כ״או הרשכ תלוגנרתה
 :ל״קו הלטבו מ״לישד וז הציב ירקמ אל כ״א הפירט היהת אמשד אובל דיתע יאדוב ריתמה
 
  .רתיהב ונלכאת ,רוסיאב ונלכאתש דעד י״שר תרבס לע דסוימ אוה מ״לשד ןיד – ז״פל
 
 .ן״רכ אלו ,י״שר ירבדכ םיקסופ א״מרו רבחמהש ד״ירגה רמא ל״נה לכ פ״ע
 

 :מ״לשד דוסיב ן״רה דגנו י״שרל םאתהב תויהל הארנש תישימח היאר דוע
  בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ק"פ ן"רבו םירדנד ח"פ ןומיימבו םש( ןיריתמ ול שיש רבד ירקמ הידידל ,כ"חא ברעתנו דחא רבדמ רדנש ימ
 לואשל רשפא אהד ,)םיקסופה לכמ םכסומו םירדנד ו"פ ימלשוריו ט"נ ףד םירדנד ז"פ ךורע ס"ש אוהו ה"ואו
 .ורדנ לע
 
 רדנ רפהל ידעלבה ךרדה יכ – ומצעב ן״רה תרדגה רותסל הארנ הזש אוה היעבה ,ימלשוריה ירבדמ הז ןיד איבמ ן״רה
 שיש ןכתיי ?מ״לשד ןאכ רמול לוכי ן״רה ךיא כ״א .ערפמל רוסיא ןאכ היה אלש רמאי הזש – םכח תלאש תושעל אוה
  .םכחה לע יולת הז ,ךב יולתה רבד הז ןיא ךא ,םירדנ ןוועב לשכהל אל ידכ ,ורדנ לע לואשל הוצמ
 .ורדנ לע טרחתהל ודיב יכ – ודיב ןכא הזש הלאש קמעהב ריאי תווחמ איבמ ש״הדב
 
 מ״לשדב אקיפס קפס
 

  ב דומע ג ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
 
 .תורוסא ןלוכ - ףלאב הברעתנ םאו .הרוסא אקיפסו
 
 :ע״ושה קספב אידהל ה״כו
 

  בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 א ףיעס
 ןיב המילש ןיב ,תורחאב הברעתנ םא ,רחמל היוארש ,בוט םויב הדלונש הציב ןוגכ ,ןיריתמ ול שיש רבד לכ
 .תורוסא ,תורחאב הברעתנו ,בוט םויב הדלונ קפס וליפאו .ףלאב וליפא הלטב הניא ,הפורט
 
 !אקיפס קפס הז – קפסה רוסאל ןכתיי ךיא – ןאכ םיאלוש םינושארה לכ
 !רוסאנ המל כ״א – הצקומ םניאש םיציבב תבורעתב אוה וישכעו ,הצקומ קפס ונייהד – ט״ויב הדלונש הציב קפס
 
 :םיכלהמ ׳ג
 

 :תורחאב הברעתנ ה״ד ׳סות )א
  ב דומע ג ףד הציב תכסמ תופסות
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 אכיא ימ רמאקד )םשו .דע ףד םיחבז( תובורעתהבו אקיפס קפס רסוא ןכ םאד המית - 'וכו תורחאב תורחאו
 אמלשב אקיפס קפס אכיאד בג לע ףא ןנירסאד אכהמ היל טישפ אל יאמא האנה ירוסאב אקיפס קפס רסאד
 רוסיאא ףלאב 'ברעתנ ת"ר שריפדכ שרפל לכונ תורוסא ןלוכ ףלאב הברעתנ הרוסא אקיפסו רמאד ליעלד איהה
 יאק ומצע
  )הנשמל אישק אתיירבמ( לבא םתהד אתיירב ךהמ אכהד אתיירב ךהד אמלוא יאמו איה אתיירב ליעלד אה נ"א

 תורחאב תורחאו ת"ר סירג אל כ"ע •
 אכיאו ליאוה רתומש א"דסד רוסיאה םג ברעתנש פ"הו ריפש היל סרגד רמוא ךורב ר"ב קחצי וניברו •

 ןל עמשמ אק יבור ירת ןיעכ
 ול שיש רבד לכ ןל םיקד אכהמ טשפימל יצמ אל כ"פעאו ריפש היל סרגד קחצי ר"רה ץרית דועו •

 םא רמאקד יבור ירתמ היל חיכומ םתה לבא אכה לטב וניא ךכל יבור ירתב אלא לטב וניא תובישח
 קרפבו הוש היה ןושארה תבורעתהש יבור ירת ןאכ ןיא אכה לבא 'וכו אינתהו אבור ךותב אבור ברעתנ
 .יתשריפ )וברעתנ ה"דב םשו .אפ ףד תומבי( לרעה

 
 הרוסאה הציבה איה וזה הציבה םא קפס ט"ויב הדלונש ל"תאו ,ט"ויב הדלונ םא קפס ,ס"ס םעטמ ריתהל שי ת"ר תעדל
 .הרוסא הציב םהב הברעתנש תורתומה םיציבהמ וא
 

 .ס"ס םירמוא ןיא (תבורעתב דחא קפסו ףוגב דחא קפס) הזכ ןפואבש רבוס י"ר ךא )ב
 ,אקיפס קפס רמול יכ ,אקיפס קפס ןנירמא אל ןכלו ,תבורעתב דחא קפסו ,ףוגב דחא קפס רמוא ש״ארה תובושתב ןכו
  .אשונ ותואב תויהל ךירצ קפסה
 

  .מ״לשדב ס״פס לע לקהל ןיא ךא ,ס״פס ןכ אוהש רמוא אמתת ׳ס ז״עב יכדרמ )ג
 אוה מ״לשד ?אלוקל ןנברד קפס םירמוא אל המל – ליטב אל ףלאב וליפא ,בורב לטב וניא מ״לשדש ומכ
 .םירוסיא יגוס הברה ףקוע אוהש קזח הכ ןנברד רוסיא

 
 :אתיא זפ ׳ס ד״ירגה ירועישב
 .הרות ירוסיאל ׳פא אלוקל עירכהל םילוכיש רמוא ס״פס – ס״פס לש ןונגנמ םיניבמ ךיא לע םייולת הלאה תובושתה לכ
 ןיא ז״פלו ,קפס שי םא קפס שי ,ןאכ ךא ,תיאדוו קפס שיש רמוא קפסה תדיל .ללכ רוסיא ןיא ס״פסבש רמול ןכתיי וא
  .קפס וניא קפס ג״ע קפס .)רשוי ירעשב ףופש ש״ר( !קספ ןאכ
 םיבושח םירבדב רבודמ רשאכ – יח לעב ,ל״רהח – םילטב םניא םיבושח םירבדל לטב וניא מ״לשד ןיב לודג קוליח שי
  .ההשומ אלוקל עירכהל רתומש ןידה ךא ,תבורעת שי – ז״ועל מ״לשדב .תבורעת ןיא –
 .אלוקל עירכהל םילוכי אל יכ קפס ןנירמא אל מ״לשד לצא
 ליעומ ס״פסש הביסה םא ךא .לקנ מ״לשד לצא וליפא מ״לשד ןיא זא ,קפסה תדיל ןיאש אוה ליעומ ס״פסש הביסה םא
 אלוקל עירכהל רוסא ןנברד קפסבש םשכ .אלוקל עירכהל רוסאש רמוא מ״לשד ןיד אלוקל עירכהל רתומ ס״פסבש אוה
 .אלוקל עירכהל רוסא מ״לשדב ךכ –
 .אלוקל עירכהל ןיא ז״כעו ,קפס שיש רמוא אלוקל עירכהל םילוכי אלד רמאש יכדרמה
 .מ״לשדב לקהל ןכתיי ןכלו ,אקיפס קפסב קפסה תדיל ןיאש רבוס ת״ר
 
 ס״פסב לקהל תוביס ׳ג ןנשי כ״רדב
 
 
 :תוביס ׳ב איבמ את ןמיס א״ח א״בשרה תבושת

 בור ןיעכ אוה ס״פס )א
 
 ח ללכ םידרוו תניג ג״מפ )ב

 
 ןנברד ןיד לע קפס שי ,אקיפס קפס ךל שי רשאכ ז״פל כ״א ,ם״במרה יפל ןנברד ןיד קר אוה ארמוחל אתיירואד קפס
  !לקהל ןברדב קפס הז כ״או ,רימחהל אתיירואד קפס לש
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  – א״בשרה תבושתב דוע )ג

a. ס״פס ריתמ ןיסחויל – בורמ ׳פא ףידע ס״פס 
i. קפסה תדיל רדעה אוהש ןכתיי ס״פס ךא ,קפס עירכמ בור .בורמ ףידע ס״פס ז״פל.  

 
 .קפסה עירכהל ןיד שיש קר ,קספה תדיל שיש וא ,קפסה תדיל רדעה אוה ס״פס םאה – הריקחהל םידדצ ׳ב
 
 .מ״לשדב ליעומ וניא ס״פסש יכדרמכ דיגנ וא ,מ״לשדל ליעומ ס״פסש ת״רכ רמאנ םאה :׳א מ״נ
 
 ךלנ אלש רמואו קלוח זכ תוא ס״פס יללכב ך״שה .רוסיא תקזח דגנ וליפא ס״פסב םיריתמש בתוכ א״מרה ט.יקב :׳ב מ״נ
  .רוסיא תקזח דגנ ס״פס לע אלוקל
 .ס״פס ןונגנמ ןיינעל אוה םהיניב תקולחמה תרבסש ןכתיי

 .דגנמ רוסיא תקזח שי םא וז תורשפא דבאמ התא .אלוקל עירכהל תורשפאה ונל שיו – קפסה תדילכ ס״פס האור ך״ש
 וליפא לקהל ונל שי ןכל !קפסה תדיל ןיא ,רוסיא תקזח שי םא הנשמ אל זא – ללכ קפסה תדיל וניא ס״פסש רבוס א״מר
 .רומג רתיהב רבודמ ,קפסה תדיל ןיא םא יכ ,רוסיא תקזח דגנ
 
 שי כ״אא – ס״פסב וליפא רימחהל בתכ ח.יק ןמיסב א״מרה מ״לשדב יכ ,א״מרב הריתסל ליבומ וז ךלהמש ,אוה היעבה
  .קפסה תדיל שי םצעבש רבוס ז״פל .ךרוצ
  .ללכ קפסה תדיל ןיא ז״פלו ,רוסיא תקזח םוקמב וליפא אלוקל םיכלוהש רבוס א״מרה ,ינש דצמ
 
 :מ״נ ׳ב ונל שי זא
 

 מ״לשדל ליעוי ס״פס םאה )א
 רוסיא תקזח דגנ ליעומ ס״פס םאה )ב

 
 עמשמ ,ס״פסב וליפא רימחהל רמוא א״מרה מ״לשדב יכ .ומצע רתוס א״מרה זא ,םהינש דגנ ליעומ אוהש רמאנ םא
 ילוא זא – רתומ ירמגל ,קפסה תדיל ןיא ,רוסיא תקזח דגנ ךא – אלוקל עירכהל חכה ונל שיש קר ,קפסה תדיל שיש
  .קפסה תדיל ןיאש ללגב אל ךא ,רוסיא תקזח דגנ ס״פסב לקהל שיש רמוא א״מרה
 םה קפס יללכש ןכתיי .האמוט תקזחו רוסיא תקזח דגנ וליפא ןנברד קפסב אלוקל םיכלוהש אתיא א״בשרה תבושתב
 תדיל ןיאש ללגב אל ,רוסיא תקזחה דגנ אוה םא וליפא – ןנברד קפסב אלוקל ךיליל רשפאו – הקזחמ םיפיקת רתוי
 .הקזח דגנ וליפא לקהל רשפאש ףיקת הזכ אוה אלוקל ןנברד קפסה דגנ אבש הערכה חכ .קפסה
 
 תויעב רוציל ןיא זא – עירכמה חכ םא קפסה תדיל שי םא – הליכתכל ס״פס רמול שי םא אוה מ״נ דוע :ש״צרג
  .קפס םוש רצוי אל התא – הליכתכל ס״פס םורגל היעבה המ ,קפסה תדיל ןיא םא ךא .תויתכלה
 

  – הליכתכל ס״פס רוציל שי םא לאוש המ ןמיס ןויצ תביש
 
 אוה ס״פס םאה הריקחב יולת הזש ןכתיי .ןוממ איצוהל ס״פסב שממתשהל רשפאש איבמ :ט תובותכ ׳סות מ״נ דוע
 ףסכל ךייש וניא אלוקל ןנברד קפסו .בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא יכ ס״פס יפ לע ןוממ ןיאיצומ ןיא ,בורכ הז םא .בורכ
 האמוט ,תונוממ ,רתיהו רוסיא ונייה – עגנל עגנ ןיב ןידל ןיד ןיב םדל םד ןיב – הכלהב תוקולח תועוצקמ ׳ג שי יכ –
  .ןניפלי אל אנומממ ארוסיא ןלכו – הרהטו
 .בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיא יכ ,ודי לע ןוממ איצוהל ןיא ׳כל ,בורכ אוה ס״פס םא
 .קפס םש ןיא יכ ןוממ איצוהל רשפא זא ,קפסה תדיל רדעה אוה ס״פס םא ךא
 
 :קפסה תדיל רדעה וא בור אוה ס״פסש רמאנ םא ןיב מ״נ דוע
  ?ס״פס תרותמ הווצמב בייח התא רשאכ תוכרב םיכרבמ םאה – םיקסופה וקלחנ
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  – ךרבל שיש חטב זא ,קפסה תדיל ןיא םא
 .לקהל תוכרב קפס רמול ןכתיי ,בור ןידמ – קפס תרותמ בייח קר התא םא ךא
 
 :והשמב חספב ץמח
 :א״מר אתיא
  בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 ןיקלוח שיו .)ש"כ קרפ יכדרמ( ןיריתמ ול שיש רבד ירקמ אל ,חספב ץמח ןוגכ ,רסאנו רזוחו רתיה ול שיש רבד
 דחאל ראשנ םא לבא ,רסאנש ימל רתוה כ"א אלא ןיריתמ ול שיש רבד ירקמ אלו )א"מהמ ו"טפ ם"במר( .הזב
 וניבר םשב י"ב( ןיריתמ ול שיש רבד ירקמ אל ,תבשב לשבמה( ןוגכ וט םירחאל רתומש בג לע ףא ,רוסא םלועל
 .)םחורי
 
 
 רוסא ץמח םאה – אוה םש הלאשה .ץמחב תבורעת ינידב לוטיב – והשמב ץמח לוטיבב ןד ל – טכ םיחספב ןידה רוקמ
 ל״נמ – םידרטומ םינושארה .והשמב רוסא היהי – ונימב אלש ןיב ונימב ןיב והשמב רוסא ץמחש הקיסמ ׳מגה .והשמב
 ?תרחא תבורעת לכ לצא דיגנש םשכ ׳סב לוטיב דיגהל אל המל ?והשמב רוסא חספב ץמחש וזכ ארמוח
 
 

  א דומע ל ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
 אלש ןיב ונימב ןיב ,ונמזב אלש .ברכ ,והשמב רוסא - ונימב אלש ןיב ונימב ןיב ,ונמזב ץמח ,אתכלה :אבר רמא
 לבב וילע רבעו ליאוה ,סינק אסנק ןועמש יבר :אבר רמאהו ?יכה אבר רמא ימו .ןועמש יברכ ,רתומ - ונימב
 יב ןניוה יכ :אבר רמאד ,הימעטל אבר אדזאו .אל - תבורעת ידי לע לבא ,היניעב - ילימ ינה - !אצמי לבו הארי
 .אליח ינבד ארימח וניבזו וקופ :ןל רמא ,אחספד ימוי העבש יקפנ ווה יכ ,ןמחנ בר
 
 רכינש והשמב רבודמ אלא – םימ תותשל רוסא היהי כ״א יכ ,הנטק יכה תומכב רבודמד ןכתיי אלש םירמוא םינורחאה
 ׳וכו שגרנו
 
 :תבורעתב והשמב רוסא ץמח ןיבהל םינושארב םיכלהמ ׳ד
 

 .והשמב רוסא ץמח םירמוא אל והיפל ׳מגב תרחא אסריג – ׳סות )א
 
  א דומע ל ףד םיחספ תכסמ תופסות
 אלד אהו ןנחוי 'רכ ץמחב םג אבר רבסו היל סרג אלד ג"הב עמשמ ןכו ברכ והשמב 'יסרג אלד ת"ר רמוא דועו
 אברד ישקת אלד אל ונמזב אלש לבא ונמזב אלא היתווכ קספ אלד א"הד םושמ ןנחוי 'רכ הכלה אידהב קספ
 אידהבד היאר ת"ר איבמו שרפל ךירטציא יכהל 'ירפדכ ןועמש 'ר סינקד אוה אסנק אבר רמא אהד אברדא
 ונימב ןימ 'וכו אמעטב ןנבר ורמא רמאקד 'סב ונימב ןימ )םשו :זצ ןילוח( השנה דיג 'פב אברל היל אריבס
 יוהד יבניעו אתדח ארמחב יריימד תוחדל ןיאו 'סב אליפק אכילו ונימב אלש ןימ ימנ יא אמעטא םקימל אכילד
 הבר ץמוקהבו ונימב ןימ היל ירק יאמא כ"אד ונימ בישח אלו ליזא אמש רתב אברד םושמ 'סב יוהו דחא אמעט
 םיחבז( תבורעתה 'פבו היל תיל והיאד ללכמ 'וכו א"דו ונימב ןימ הדוהי 'ר רבסד אבר ינשמ )םשו .גכ תוחנמ(
 ריפש )םשו :חל 'ד( הציב תכסמ יהלישב רמאק ארמגד אמתסו לטב ונימב ןימ בקעי ןב א"ר רבסק )םשו .טע
 אתכלה יכהד ללכמ ליטב לטבימ ןנברל לטב אל הדוהי יברלד יהנ יטיחב יטיח הילע וכיחאד דובע
 

 .מ״במ לכב ללכה הז – ץמחב דחוימ ןיד הז ןיא – והשמב מ״במש ללגב והשמב רוסא – י״שר )ב
  א דומע ל ףד םיחספ תכסמ י"שר
 ץמח ןיב ןל ינש אלו ,והשמב ןנימב הרותבש ןירוסיא לכד אתכלה אבר קספד הנימ עמש - 'וכ אתכלה אבר רמא
 ,והשמב רסוא - הרידקל לפנש בלח :הנימ ןניעמש ,ןנימ וטא ןנימב אלש רזגד ,אתלימ אהב אלא ,ירוסיא ראשל
 .אוה ןנימב אלשב - םיששב הרותבש ןירוסיא לכ ןל אמייקד אהו ,הכלה ןכו
 
  .מ״אשבמ לצא םג ךכ םירמוא ,ץמחד ארמוח ללגב זאו ,והשמב דימת ונימב ןימ
 

 .הכלהל םילבוקמ אל איגוסב ת״רו י״שר לש תטיש
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 :ץמחד ארמוח םושמ אוה ארמגה רשפש םירמוא םיחספ ׳סמב ש״ארו יכדרמה )ג

 
  [דמקת זמר[ העש לכ קרפ םיחספ תכסמ יכדרמ
 ברכ והשמב מ"ש אתלמל ארועיש ביהי אלדמו ף"יר ןושל*[
 ג"הב אצמנ ןכו 
 אבר הצורש תויהל לוכי התעמו ברכ והשמב אבר ירבדב םהלש םירפסב היה אלש היל עמשמד ת"ר רמואו 
 קספ ןכו םיששב הרותבש ןירוסיא לכד ]ב זצ 'ד[ ה"ג 'פב קספ רבכש יפל שרפל ךרצוה אלו םיששב רוסא רמול
 םיששב חספב ץמחד קוספל הצור היה ת"רו( ]י"מ .הצר אל ת"ר םנמא 'סב חספב ץמחד יאחא ברד תותליאשב
 )יאחא ברד תותליאשב קסופ ןכו
 היה אל חספב תלשובמ תלוגנרת ךות הטח םיאצומ ויהשכו השעמ תושעל לקהל הצר אל םת וניבר םנמא
 חספה רחאל דע התוהשהל ריתמ היה ךא הריתמ
 תולהא תכסמב ןנתד ג"עאד ]התוהשהל ירש קפזב תאצמנה הטחד ירטיו רוזחמ םשב[ המורתה רפסב קספ ןכו
 האמוטמ רוסיא ןניפלי אל אמלד ףרשתו רואל לופתש ידכ תופועבו םיגדב ]ב הק 'ד[ תבש ףוסבו )א"י 'פ(
  הימתב ריתהל רוסיא קפס ורמאי רהטל האמוט קפס ורמא םא ]ב ופ ףד[ םדה יוסיכ 'פ 'ירמאדכ
  ]'סב יד ורוסיא ןמז םדוק לטבתנ םא מ"מ והשמב רמואה ירבדל 'יפאו*[

 םירפסב אצמנד בתכ ג"הבו ]והשמבד*[ )תותליאשה וירבדכ וקספ ןכו*( יספלאה ומכ והשמב קסופ ה"יבאר לבא
 ןכו ברכ םינואגה בור וקספ ןכו והשמב ברכ אידהב ]א ופ 'ד מ"ב[ הארוה ףוס ישא בר תומיב ויהש םינשי
 גהנמה
 וליבטי רהטל אמט ילכ ןיליבטמ םא ]וע ףד*[ הרענ קרפ םירדנמ היאר איבהו המורתה רפס לע קלוח ה"יבארו*
 אלא התוהשהל ןיא תלוגנרתב תלשובמ הטחו .ורוסיא םדוק לטב ץמח ןיאד ה"ה רהטי אמטישכל )רוהט( ילכ
 .ןנברדמ םא יכ רוסיא וב ןיאד חספ לש ןורחא םויב תאצמנ ןכ םא
 
  ה ןמיס ב קרפ םיחספ תכסמ ש"אר
 הנימ עמש ארועיש ביהיק אלדמו רוסא ונימב אלש ןיב ונימב ןיב ונמזב ץמח אתכלה אבר רמא ]א"ע ל ףד[ ה
 רמאק והשמבד
 
 הקידב ןיד ןיא !םירוסיא ראשב אל ךא ץמח רוסיא לצא אקוד רועיבו הקידב ןיד שי המל – דרטומ םיחספב ב ףדב ׳סות
 וששח ,לטבל תורשפא שיש תורמל – רעבנש ידכ ץמח תקידב ונקת ןנברש ריבסמ ׳סות .הפרט וא האמט המהב לצא
  .הזל סנכת אלש ידכ ץמחה רעבל כ״א יאדכ זא ,םלש בלב לטבי אלש
 ךלצא היהי אלש אוה ץמח לוכאל אלש בוט יכה ךרדהו – ולכאל אבי אמש םיששוחש אוה רועיבו הקידבש ןכתיי ךא
 .יגס ומויב לוטיב – אצמי לב הארי לב ןיינעל .ץמח לכאת אל זא – ץמח
 ?הרותבש הליכא רוסיא לכ לצא הקידב רוסיא ןיא המל – ולכאל אלש ידכ אוה ןיינעה לכ םא :השקמ ׳סות
 
 ךא .רחא רבד םושל ךייש הז ןיא המל ןבומ זא – אצמי לב האריי לב ןיד הל שי ץמח קר יכ ,אישק ןאכ ןיא י״שר יפל
 הנוש ץמחש רמוא תופסות !ןיד התוא הל תויהל רומא – הליכא רוסיא לכ זא ,לוכאל אבי אמשב ןיד הזש – תופסות יפל
 רחא םוקמ םושב ,ץמח ירוסיא הברה ןנשיש רמוא תופסות .ץמח לע תרכ בייח התאש ללגב – ץמחד ארמוח םושמ
 .רעיבו הקידב וניצמ
  .ולכאל אבי אמש רתוי לודג ששח שי ןכל – הינימ ישניא ילידב אל ץמחד םיריבסמ ׳סות
 ץמח לש ףוריצה תא םש שי יכ – ץמח לע הרימחה הכ הרותהש הביסה םג אוה הינימ ישניא ילידב אלש ףיסומ ן״רה
  .הינימ ישניא ילידב אלו ,תרכ
  .םירוסיא ראשב וניצמ אלש ץמח לצא תורמוח הברה ןנשי
 
 ?והשמב רוסא ץמח המל :הרזח
 

 .׳סב לטב – והשמב רוסא וניא – ת״ר )א
 .ונימ וניא וטא ונימ הרזג – הדוהי יברל רבעמו ,והשמב מ״במש הדוהי יבר פ״ע – י״שר )ב
 ץמחד ארמוח םושמ – יכדרמ / ש״אר )ג
 :בי ,ט .וט א״כאמ ם״במר )ד
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 ט הכלה וט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
 רחאל ירהש םלועל הרוסא תבורעתה ןיאש יפל ,ולא תוללכב וניא הרות ירוסיאמ אוהש יפ לע ףא חספב ץמח
 .ונימב אלש ןיב ונימב ןיב אוהש לכב רסוא ךכיפל ,ונראיבש ומכ תרתומ תבורעתה לכ היהת חספה
 
 בי הכלה וט קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה ם"במר
 ןיריתמ ול שיש הז היהי אל ,רתומ םעט ןתנ אלו ונימ וניאשב ברעתנ םא ןיריתמ ול שיש רבד וליפאש יל הארי

 חספב ץמח לע המתת לאו ,ונראיבש ומכ םעט ןתונב ונימב אלש ןכ יפ לע ףאו ונקתל רשפא ירהש לבטמ רומח
 וליפאש יל הארי /ד"בארה תגשה/+ .ונראיבש ומכ וב ורימחה ךכיפל ולכאת אל תצמחמ לכ הרמא הרותהש
 +.איה המילש הנשמ א"א .'וכו ןיריתמ ול שיש רבד
 
 
 לכד קוספ איבמש ם״במרה לע תצק השק ןכל .ןיריתמ ול שיש רבד ללגב ןנברד ןיד אוה ׳כל רוסא והשמב חפסב ץמח
 .תצמחמ
 
 ם״במרהו .מ״אשבמ לצא וניא וז ארמוח ךא ,ונימב ןימב קר לטב היהי אל מ״לשדש ונדמל רבכש – אוה הזב היעבה
 .ץמחד ארמוח םושמ ץמח הנושש ריבסמ
 
 .ןיריתמ ול שיש רבדו ץמחד ארמוח םה ןאכ ונל שיש תוירקעה תוטישה ׳ב
 
 :םהיניב מ״נ
 

 .ד״ויב וא ח״ואב ןיד הז םאה )א
 בוש רוסאי – םלועל רתומ אהי אל יכ מ״לשד וניא ץמחש רמוא ידכרמה ,מ״רה םיאיבמ םינושארה רשאכ )ב

 כ״כו .אבה ט״ויב אל וליפא ,בוש רוסא היהי אל הציבהו .רתומ ט״ויב הדלונ הציבה רשאכ .האבה הנשב
 :א״מרה
  בק ןמיס תובורעת תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
 )ש"כ קרפ יכדרמ( ןיריתמ ול שיש רבד ירקמ אל ,חספב ץמח ןוגכ ,רסאנו רזוחו רתיה ול שיש רבד

 
 י״שרו ן״רה ׳חמ לע יולת ידכרמה ירבדש ןכתיי
 .ער ירקת לא בוט תויהמ – יטקרפ ןיינע אוה מ״לשד י״שר יפל
 ןכתיי ,יטננמרפ ןפואב רתיהל עיגמ אל אוה םא ךא – רתומ םצעב אוה רוסאה רבדש אוה מ״לשדב ןורסחה ן״רה יפל
 .ונימב ןימ תאז תושעל ידכ רתיה קיפסמ הז ןיאש
 
 אוהש חספה וילע רבעש ץמח ארקנ חספ לע היהש ץמח – מ״לשד וניא ץמח :רחא ןפואב ם״במרה לע קלוח ן״במרה
 הדוהי יבר .רוסא חספה וילע רבעש יוג לש ץמח וליפאש דיגי ם״במרה ׳כל ?מ״לשד הז ךיא כ״א זא – האנהב רוסא
 ןיסנוק ןנברדמ לארשי לש וצמח קרש רבוס ןועמש יבר וליאו ,םלועל רוסא היהי פ״החב םלועב היהש ץמח לכש רבוס
  .אצמי לב האריי לב לע תרבע יכ –
 ץמחל ארקת לא רמוא ן״במרה – אלוקל ליבוהל רומא אל סנקה זא – אצמי לב האריי לב ןידמ סנק הזש םירמוא םא
 ןועטל שי .רתומ אהי אל םעפ ףא ,סנק אוה יכ רתומ אהי אל םעפ ףא – ארמוח אוה מ״לשד – מ״לשד חספה וילע רבעש
 .מ״לשד הז ןיא וישכע יכ – אלוק היהי םעפ ףא סנקש
 
 חספב ץמח לש רוסיאש ללגב ,מ״לשד אוה ץמחש ןכתיי – ונייהד ,ץמח רוסיא םצעב וניא חספה וילע רבעש ץמחד סנק
 .ץמח רוסיאל רושק וניאש – הנוש רוסיא יוה םנמא חספה וילע רבעש ץמח .חספ רחא רבוע
 
 ?ץמח תקידב תושעל חכש םדא םא המ
  – םיחספ ׳סמב ׳חמ
  ?חספה ירחא קודבל שי םאה
 ידמ רחואמ הז – י״שר
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 .ץמח רוסיא אוה חספה וילע רבעש ץמחש חינמ ׳סות ז״פל .קודבל כ״א יאדכ זא ,ץמח רוסיא לע רובעתש ןכתיי – ׳סות
 ןיינע לכ יכ ,חספ ירחא וליפא רועיבו הקידב םישוע םא ,ןירוסיא ראש לע אל ,ץמח לע רועיבו הקידב םינקתמ קר
  .ץמח רוסיאב רבודמש רבוס התאש ןכתיי זא ,ץמח תליכא לע רובעתש אוה הליכא רוסיא
 
  .ארממ ןקז בויחב ללכנ תרכ רוסיאל רושק אוהש רבד ןנברד רוסיא לכש רמוא םירממ תוכלהב ם״במרה
 ללכנ וניא – ע״פב רוסיא אוה תוצח םדוק תישימח העשב ץמח – קסירבמ ברה רמוא .הלעמלו תועש ׳ומ ץמח :תואמגוד
 היהי אלש פ״לעוכש אוה מ״לשד אוה ץמח םאה ן״במר ם״במר ׳חמש ןועטל רשפא ילוא זא – תרכ וב שיש רוסיאב
 ?חספה וילע רבעש ץמח והמ אוה הלאשה לבא – חספה וילע רבעש ץמח היהי ןכא – רתומ
 
 ,אמלעב סנק ,דרפנ רוסיא ןיעכ אוהש ?תישימחה העשב ץמח ךשמה אוה םאה וא ,הלעמלו תועש ׳ומ ץמח אוה םאה
 ?רבד הזכ לע ארממ םדא בשחנ היהי םדא םאה – אוה מ״נהו
 
 תואבומ ולא תועד ׳בו ,ורוסיאל רזוחש ללגב מלשד  ארקנ וניאש ריבסמ יכדרמ – מ״לשד אוה ץמחש רבוס ם״במרה
 .א״מרב
 ןידמ רתומ היה אל םעפ ףאש ללגב אלא ,האבה הנש ורוסיאל רזוחש ללגב אל – תואבומ אל ולא תועדש איבמ ן״במר
  .חספה וילע רבעש ץמח
 

 מ״לשד אוה ץמח :ם״במר )א
 מ״לשד וניא ץמח )ב

a. אבה חספ רסאנו רזוח – א״מרה םשב יכדרמ 
b. חספה וילע רבעש ץמחכ דימ רוסא היהי – ן״במר. 

 
  .)ש״אר( ץמחד ארמוח םושמ וא ן״במרה ירבדכ והשמב רסואש ללגב וא רוסא ץמחש ונרמא סודמולב :אנידל מ״נ
  ,תרכ בויח ןיא חספ ברעבש גי ק״סב ך״שה – ךייש והשמ ןיד יתמ מ״נ שיש ןכתיי
 
 .רוסיאה תמר ןיינעל םיאנתה וקלחנ
 
 ואל רוסיא ןיאו ,חספ ןברקב ןיד אל אוה ןועמש יברל ,חספ ןברק ןמזב ןיד אוה הדוהי יבר יפל ץמח וילע לכאת אל
  .רומח רוסיא וניא חספ ברעב תוצח רחא ץמח ךא .ת״המ השע רוסיא קר ,ת״המ
 יברכ קסופ ם״במרה .וזמ הלודג התבשה ןיא יכ ולכאל הוצמש רבוס רואמה לעב ,השע רוסיא הזש עיצמ תופסות
 ץמח לע תרכ רוסיא ןיאש פ״לעוכ ךא .רומג רתיה וא רוסיא הז םא ןויע ךירצ כ״א – ןועמש יברכ ד״בארה ,הדוהי
 ?והשמב רוסא חספב ץמחש רמאנ םאה כ״א .ץמחד ארמוח םושמ אוה פ״עב ץמחש רמול השק ,ןכל .פ״עב
  .מ״לשד אוה חספ ברעב ץמחש חטב זא ,ןיריתמ ול שיש רבד אוה הדוקנה לכ םא
 אוהשכ ונימ וניאשב ןימב – ןיריתמ ול שיש רבד לע םיכמוסו ונימב ןימ אוה םא קוליח היהי ׳כל ם״במרה יפל ׳פא
 .ץמחד ארמוח לע דסוימ
 אוה םא ךא .מ״לשד אוה ץמחד ארמוח םעט לכ זא ,ונימב ןימ הז םא – חספ ברעב ץמח תבורעת ןיינעב ם״במרה יפל
  .ץמחד ארמוח ןידמ אוה מ״לשדל הביסה זא ,ונימ וניאשב ןימ
 
 תצק וא ,ליכא יתלב אוהש ץמח ונייהד( השקונ ץמח :גמ ףיעס םייח חרואב זמת ןמיסב איבמ ןחלשה ךורעה .מ״נ דוע
  .תרכ בויח אלב מ״לשד אוה – )4ליכא
 

 
  השקונ ץמח 4
 שיו ;וילע םיקולו ,הרותה ןמ הליכאב רוסא השקונ ץמחש ,םירמוא שי .רומג ץומיח ץמחתנ אלש וא ,הליכאל יואר היה אל םלועמש ץמח
 רוסא השקונ ץמח ןיאש ,םירבוס שיו ;הליכאל יואר וניאש ןויכ ,וילע םיקול ןיא םוקמ לכמ ,הרותה ןמ רוסא השקונ ץמחש יפ לע ףאש ,םירבוס
 ץמח" ותושרב ההשמש ימש ,םירמוא שי  .ןנברדמ אלא וניא ותליכא רוסיאש םירבוסה תעדל ףא ,האנהב רוסא השקונ ץמח .ןנברדמ אלא
 .םיקלוח שיו ,"אצמי לבו הארי לב" רוסיא לע רבוע חספב "השקונ
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 .שביב שבי תבורעת ןיינעל מ״נ דוע
 לכבכ ירתב דח אוהש וא ,שביב שבי והשמב רוסא ץמח םאה – ט.זמת ןמיס העד הרוי ךורע ןחלשב תואבומ תועד ׳ב
 ?הלוכ הרותה
 
 אוה זא .שביב שבי לטב היהי אל ףאש אצוי מ״לשד ןידמ אוה חספב ץמח רוסיאש רמאד ם״במרה יפלש בתוכ ך״שה
 .מ״לשד םושמ וא ,ץמחד ארמוח םושמ רוסא והשמב ץמח םאה – םש ע״ושב ׳חמה והזש עיצמ
 ןיחבהל רשפא יא םא ?קוידב ריתמ הז המ – שביב שבי ירתב דח ןיינעל – א״בשרו ש״אר ׳חמ שי – םנמא עיצה ד״ירגה
  ?תושעל רתומ המ ?רשבה והמ
  ?ןקרוזלו תוכיתחה דחאב רוחבל ךירצ התא םאה
 ?בור לע ךומסל לוכי דחא לכ יכ םדא ינב ׳גל תוכיתחה ׳ג קלחל רשפא םאה
  ?תחא תבב אל – דרפנב קר ,םלוכ לוכאל לוכי דחא םאה
 ?תחא תבב םלוכ לוכאל רתומ ילוא וא
 .ש״ארו א״בשר תקולחמ ל״נה
  ?ליטב ירתב דח לש ןונגנמה המ
 .כ״ג ץמחל ןוכנ תויהל רומא הז .אבור רתב ןנילזא – א״בב םלכאל רוסא א״בשרה יפל
 
 .ם״במרה ירבדכ םיקסופ אלש חיכומ א.טפ ברה ירועישב .ם״במרה םא םיכיסמ אל םינושאר בור
 רתומ זא ,תוצח םדוק פ״עב םילכ םירישכמ םא .םילכ רשכהב תוגרדמ ׳ג ןנשיש אתיא םילכ רשכה תוכלה – בנת ח״ואב
 ,םימב ׳ס וא םיכירצ ,תוצח רחא םירישכמ םא – העילבה דגנכ ׳סמ תוחפ ׳פא .ןמוי ינב םהש םילכ ,הלגעה םא ,רישכהל
 כ״או – והשמב רוסא וניא תוצח רחא פ״עש הזמ עמשמ – הלגעה תושעל רוסא ומצע חספב .ןמוי ינב םניא םילכה וא
 הזכ אל רורבש תורמל – רקיע ם״במרה תטישש ל״שרהמה ירבד איבמ גי ק״סב ז״טהש רזומ ןכל .מ״לשד וניא ץמח
  .םילכ תלגעה תוכלהב רבחמה ירבדמ
 
 ארמוח םושמ קר אוה והשמ רוסיא יכ .לטב אוה ,חספה םדוק .ומצע חספב וב ןודל ונל שי ילוא ךא ,מ״לשד וניא ץמח
  .פ״עב ץמחד ארמוח ןיאו ,ץמחד
 ץמחמ לוכאל ךישמהל לוכי ינא םאה – ליחתמ חספ זא .רדסב הז ,ץמח והשמ ברעתנו ,תיעיבשה העשב לכוא ינא םא
 .רועינו רזוחד ללכ שיש םירמוא כ״דב ?רועינו רזוח םירמוא םאה ?פ״עב תבורעתב לטבתנש
 
 !רוסיא רתוי וילע תפסוה םא ?רועינו רזוח לש יסאלקה הרקמה והמ
 ?רועינו רזוח םג חספב ץמחש םירמוא םאה
 .תבורעתב הנשמ אל רבד םוש יכ – םיקלוח םינושאר המכ – כ״ג ץמחל ךייש רועינו רזוחש םירמוא םינושאר המכ
 זאו ,רועינו רזוח וניא חספה םדוק לטבתנש ץמחש ,ש״ארה תטיש ,רבדב תוטיש ׳ב איבמ ד.זמתב רבחמה ,הכלהל
 .הליחתמ חספש ירחא רועינו רזוח ןכאש עמשמ ם״במרה
 רזוח דיגנ אל ןכלו ,רומג דוחיא שי ,חלב חל אוה םא .חלב חל לומ שביב שביב יולת הזש עיצמ זמת ןמיסב א״רמה
  – רועינו רוזח דיגנ ןכלו ,אצמנב ןיידע רוסיאה ךא ,יתכלה לוטיב שי ,שביב שביב ,רועינו
 .תופסותה ילעב ןיב הריתס שיש עיצמ ד״ירגה
 .תקפסמ הניא הלעגה ,ןוביל םיכירצ ,ןיכס רישכהל ידכש עיצמ ןילוחב ׳סות
  .ןוביל אלו ,הלגעה םיכירצ קר ןיכס רישכהל ידכש םנמא עמשמ :ל םיחספב
 
 ?הלעגה וא ןוביל ?ןיכס רישכהל תושעל םיכירצ המ :השקמ ןילוחב ׳סות
 
 

  א דומע ח ףד ןילוח תכסמ תופסות
 

 רשע עקרקב הציענב יגסד הרוהט איהו עקרקב הפש ןיכס ):הע ףד( ז"ע תכסמ ףוסב ןנתד אה - רואב הנבלש
 בשייל ידכ רואב הנבילשכ הל יקומד אכהו ארמגב םתה רמאדכ ןנוצ הב ךותחל ונייה ןוביל יעב אלו םימעפ
 ז"ע תכסמד אתפסותב םתה ימנ עמשמ ןכו ןוביל יעבד אכה עמשמד המיתו חתור הטיחשה תיב אהי וליפא
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 יגסד עמשמ ):ל ףד םיחספ( העש לכ קרפבד המיתו רואב ןנבלמ םיניכסהו תואלכסאהו םידופשה ינתקד )ט"פ(
 קלחל שיד ת"רואו ןיחתורב ידיאו ידיא אתכלה ןניקסמו והל ןנידבע יכיה אחסיפד יניכס ינה רמאקד הלעגהב
 ארוסיא יוה יעילבד אתשהד בג לע ףא ).וע ףד( ז"ע תכסמ ףוסב קלחמ הז ןינעבד עלב אריתיהד םושמ ץמח יבג
 רמאק ):ל ףד( םיחספבו ).וע ףד( ז"ע תכסמב ןכ קלחמ היפוג ישא ברד בג לע ףא אריתה יוה העילב תעשב מ"מ
 אנקסמ יוה ןיחתורב ידיאו ידיא אתכלהו קיסמד אהד הארנו היה ומצע לע רימחמ יל ידבע יתדח ידידל ישא בר
 ידי לע ןשימשת יוהו רשב ןהב ןילוצש םילודג ןיניכסב ירייא אתפסותבו אכהד ת"רוא דועו ישא ברד אתלימד
 יריימ אחסיפד יניכס לבא תואלכסאו ןידופש ידהב אתפסותב והל בישח אקד ימנ אקידו ןוביל יעב יכהלו רואה
 ינפמ ןוביל ןיכירצש ריאמ ר"ה ןב י"רה רמוא היה םיבכוכ ידבועה ןמ םיחקול ונאש םינשי םיניכסהו םינטקב
 היה ת"רו ןיכתוחו םילחג יבג לע רשב ןהב ןיכפהמ םגו בלח ןהב קלודש רנ ןהב ןקתל םיבכוכ ידבועה ךרדש
 ידי לע וב שמתשאו ימרתא וליפא דועו יכה דבעו ימרתא אמלד ןנישייח אל ךכל ןשימשת רקיע ןיאד ןויכ רמוא
 ןויכ אמלידד קויד הז ןיאו הנושאר הלעגהב טלופ ןיחתור ידי לע טולפל ופוסש המ לכד הלעגהב יגס רואה
 ידימ ויתולעגה לכב דימת טלופו ןוביל אלב הלעגהב םלועל ויפוד ידימ אצוי ןיא רואה ידי לע וב שמתשנש
 אצוי וניא אלא הנושאר הלעגהב טלופ טולפל דיתעש המ לכ רמא אלו הלעגהב היל יגס אלד סרח ילכא הוהד
 .םלועל ויפוד ידימ
 :םיצורית ׳ב םיאיבמ תופסות :םכסל
 

  :וניצמ וע ז״עב ןכל .ןוביל =עלב ארוסיא – םירכנ ילועיגל ,הלגעה= עלב ארתיה – ץמח ןיב ןיחבמ ת״ר )א
  ב דומע הע ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
 ןבלי - רואב ןבלל ,ליעגי - ליעגהל ,ליבטי - ליבטהל וכרדש תא ,םיבכוכ ידבועה ןמ שימשת ילכ חקולה .'ינתמ
  .הרוהט איהו הפש - ןיכסה .רואב ןנבלמ - אלכסאהו דופשה .רואב
 .עלב אריתה אוה ץמח – ז״פל
 

 רמוא ׳סות .םינטק םיניכס תמועל רואה םא םהב םישמתשמש םילודג םיניכס – םיניכס יגוס ׳ב ןנשיש ןכתיי )ב
 םינטק םיניכס ,ןוביל ךירצ הז ,רואה לעמ ןהב ושמתשהש םילודג םיניכסב ןד ןילוחב ׳מגה – קוליחה והזש
 .עלב ארוסיא אוה חספב ץמח .םירוסיא ראשל חספב ץמח ןיב קוליח ןיאש חינמ וז ץורית .ןנבלל רתומ

 
 םיניכס ןיב ןיחבמ וניא םא – םיניכס רישכהל הלגעה תושעל רשפאש רמוא ג הכלה ה קרפ הצמו ץמח ׳להב ם״במרה
 הביסה ,הלגעה תושעל רתומש רמוא םאו .׳אה ץוריתל אלא ׳סותב ׳בה ץורתל ל״ס אלש הארנכ זא םילודגל םינטק
 יכ חספה םדוק לטב היה אל םעפ ףא ץמחש הז לכמ אצוי .עלב ארתיה חספב ץמחש ללגב אוה הלגעה תושעל רתומש
 תוצח רחא ץמחש רמוא ם״במרה יכ ,לטב וניא ,רוסא אוהו אב תוצח רשאכ וליפא זא – רתיהב רתיה תבורעת היה
 .מ״לשד אוה יכ – והשמב רוסא
  .לטיב היה אל – רתיהב רתיה היה ,חספ ברעב תוצח םדוק היה רשאכ – חספב ץמח לע וליפא לוחי והשמ רוסיאה ז״פל
 .לטב היהי אל ,ם״במרה יפלו – ןיריתמ ול שיש רבד אוה ,היעב היהש עגרב
 וא ,לטב רבכ רועינו רזוחו ,לטב ןכלו – עלב ארוסיא אוה חספה ינפל ץמח ואש דיגי ם״במרה לע קלוחש ש״ארה
 לטב היהי ,תוצח רחא פ״עב .ץמחד ארמוח םושמ קר הז ,ןיריתמ ול שי דמעמ ול ןיא יכ ,לטב אוה תוצח רחא פ״עבש
 .אוהה בלשב
 
 רשפאו .רתומ – ונמזל םדוק ברעתנ – חספה םדוק חלב חל תבורעתש רמא א״מרה – זמת ןמיסב א״מרה ירבדל הרזחב
 .חספב וליפא ולכאל
 אלש ידכ –תוצמ לש הצובק לכ ינפל ,תוקד י״ח לכ היפאמה לכ םירישכמש רמוא הז – תוקד י״ח תוצמ לש גשומ שי
  .תמדוקה הצובקמ קצב והשמ תצק וליפא היהי
 
 םדוק – חלב חל תבורעת והז ׳כל ?חספל רשכ הז םאה .ץמח והשמ לע ןוכיס חקול התא תוקד י״ח תוצמ ךל ןיא םא
 .רומג רתיה הזש דיגי א״רמה – םידחאתמ ויביכר יכ חלב חל תבורעת בשחנ אוה מ״מ ,חל וניא קצבש תורמלו ,חספה
 
 תורשפא שיש ללגב אוה בק ןמיסב ןאכ עיפומש תידעלבה הביסה .מ״לשד וא ץמח וא אוה – והשמב ץמחש ונרמא
 :ם״במרה םא תויעב המכ ויה ךא .מ״לשד אוהש
 

 .אבה חספב רוסא היהי םא מ״לשדכ ורידגהל רשפא ךיא :יכדרמ )א
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 .חספה וילע רבעש ץמח רותב חספ ירחא דימ רוסא היהי ירה ,מ״לשדכ ורידגהל רשפא ךיא :ן״במר )ב
a. חספה וילע רבעש ץמח םיניבמ ךיא? 
b. שדח רוסיא הז םאה? 
c. רוסיא ותוא? 
d. סנק קר אוה םאה? 

 
 ץמחד ארמוח םושמ אוה םא ,חספ ברעב דימ והשמב רוסא אוה םאה – ךייש והשמ ןיד יתמ אוה לודג יכה אנידל מ״נה 
 רזוח דיגנ אל םא – רועינו רזוח דיגנ אלש ליקמ א״מרה רועינו רזוח ןיינעל םגו חספ ברעב ץמחד ארמוח ךל ןיא .אל –
 תורשפא שי יכ ,תוקד י״ח תוצמ לע רימחנ המל םיניבמ םג ךא .תוקד י״ח לש תוצמל שושחל ונל ןיא ,לטב היהי ,רועינו

 .וז העדל רימחהל שיו – עגימ חספש דימ רועינו רזוח אוהש
 
 
 
 


