
	

	

	

	

	

 טמ ףד ןירדהנס
 באוי גרהנ המ לע .א
 לאשעש פ"עאו( םדה לאוג ינאו ,)לאשע( יחא תא גרה אוהש ינפמ ל"א .רנבא תא תגרה עודמ באויל המלש רמא ,א
 .)וגרוהל אלו לאשע לש וירבאמ דחאב ומצע ליצהל רנבאל ול היה וגרוהל רנבא תא ףדר
 אוהו םימי 'ג רחא רוזחלו הדוהי ישנא תא איבהל דוד והויצש ינפמ ל"א .אשמע תא תגרה עודמו )באויל( המלש ל"א ,ב
 ןיאש םלטבל הצר אלו הרותב םיקסוע םתוא הארש ינפמ רחאתנש השע ןידכ ל"א .)תוכלמב הזב דרמו( רחאתנ
 .ןידכ אלש ותוא תגרה כ"או )טעמל ,קר רמאנש( הרות ירבד לטבל ךלמל םיעמוש
 .)דוד פ"עש המלש תכלמהב דרמש ,דוד ןב( והינודא ירחא תכלהש התא תוכלמב דרומ )באויל המלש רמא( דועו ,ג
 יבר לבא .תמייק ןיידע דוד לש ותרובג תיחולחלש ינפמ הטנ אלו ,וירחא תוטנל באוי שקיב )דודב( םולשבא דרמבו
 .המחלמב באוי חצינ הרותב דוד קסעש תוכזבו הרותב דוד קסע באוי תומחלמ תוכזבש קלוח אבא
 רנבא תגירה השעמ .ב
 דוד תרכשכו ,לואש לש ויתושארממ םימה תחפצ חקלשכ דוד לע תוכז דמיל אלש לע ,גרהנש רנבא שנענ המ לע ,א
 .ותימהל שקבמ דוד ןיאש לואשל חיכוהלו לואשל סייפל ול היהו לואש לש וליעמ ףנכ
 ותוא לאשו .וירבאמ דחאב ךמצע ליצהל ךל היה ךירחא ףדרשכ ,יחא לאשע תא תגרה המ ינפמ רנבאל באוי רמא ,ב
 באוי והכהו ,הינישב תצלוח ךיא ול תוארהל רנבא ףפוכתהו ,תצלוח דציכ )םידי תעוטק( תמדיג המרעב )רנבאל באוי(
 .תמו תישימח ןפודב
 ותרובקו באוי תגירה .ג
 םיבוט .ונממ םיבוטו םיקידצ םישנא ינשב עגפ רשא ושארב ומד תא 'ה בישהו )באוי תא גרהשכ( המלש רמא ,א
 ,ךלמה יפמ ווטצנ םהש ונממ םיקידצו .הרות ירבד לע רובעל ךלמה תוצמ םייקל אלש )טעמל קר( ושרד םהש ,ונממ
 .השעו )גרהיל הירוא תא חולשל( הוטצנ תרגאב )באוי( אוהו .וירבד םייקל הרות ירבד לע ורבע אלו
 .רבדמכ תוירעו לזגמ הקונמ א"ד ,רבדמכ לכל רקפומ היהש אלא אוה רבדמ ותיב יכו .רבדמב ותיבב רבקיו ,ב
 התרבחמ הרומח התימ הזיא .ד
 הכלהו .גרהו קנח הליקס הפירש רמוא ןועמש יבר ,קנח הירחאו גרה הירחאו הפירש הירחאו הליקס םלוכמ הרומחה
 .אמק אנתכ
 בכעמ םוקמ לכב םימכח ונמש םירבדה רדס םא .ה
 םיסבכמש( םינממס העבשמ ץוח רחואמה תא רחאלו םדקומה תא םידקהל םתנשמב םימכח וקדקד אל אנוה בר רמא
 תדובע ףא א"יו ,םירופכה םוי תדובע רדסו ,ד"יב תותימ עבראו ,)אוה הדנ םדש עודיב רבע םאש םתכה תא םהב
 )הארוקו ,תקקורו תצלוח ,ארוקו הארוק( הצילח רדס לבא .)דימת רפכמ התימ םד :ךנמיסו( םהב בכעמ רדסהש דימתה
 םתשיבל רדסכ אלש )םיסנכמו תנותכ( םתוא ונש הנוהכ ידגב םגו )האצי הצילחל הקיקר המידקה וליפאש( בכעמ וניא
 .םיסנכמל םדוק רבד אהי אלש ךירצש
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 נ ףד ןירדהנס
 קנחמ ףייסו ףייסמ הפירשו הפירשמ הליקס רמוח רכינ המב .א
 לארשי תבכ הליקסב הניד איה הסורא םא התניזש ןהכ תבו( .ז"ע דבועו ףדגמל הנתינש הפירשמ הרומח הליקס ,א
 ריע יחידמ ןכש ףייסמ הליקס הרומחו )קנחב אלו הפירשב הניד איה האושנ םאש הילע רימחהל אלא הרות האב אלש
 ,הלקסב תויהל הילע רימחה )היבא תיב הלליחש( התניזש הסורא ןכש קנחמ הרומחו .ףייסב םיחדינהו ,הליקסב תחדנה
 .האושנכ קנחב אלו
 האושנ ןהכ תב ןכש קנחמ הפירש הרומחו .ףייסמ הרומחש הליקסמ הוש הרזגב הדמלנש ,ףייסמ הרומח הפירש ,ב
  .הפירשב הילע רימחהל קנחמ האצי
 .ףייסב םתתימ )ז"ע דובעל( רקיעב םדי וטשפש תחדנה ריע ןכש קנחמ רומח ףייסו ,ג
 ףייסמ קנחו קנחמ הליקסו הליקסמ הרומח הפירשש ןועמש יברל ןינמ .ב
 הליקסב אלו( האושנ ןיב הסורא ןיב הפירשב היהתש ןהכ תב לע הרות הרימחהש קנחמו הליקסמ הרומח הפירש ,א
 .)קנחב םיחידמהו ףייסב תחדנה ריעב םיחדינהש( קנחמ לק אוהש ףייסמ הרומחש ו"קו )לארשי תבכ קנחו
 הרומחש ו"קו ,האושנכ קנחב אלו הליקסב היהתש לארשי תב הסורא לע הרות הרימחהש קנחמ הרומח הליקס ,ב
 .קנחמ לק אוהש ףייסמ
 .)ןועמש יברכ הכלה ןיאו( .ףייסב םיחדנהו קנחב תחדנה ריע יחידמש ףייסמ רומח קנח ,ג
 גרהת המב הפירש בויחו הליקס בויח הילע היה .ג
 ,הרומח הליקסש הליקסב התתימ םימכח יפל ,)הפירשב הנידש( ןהכ תב איהו )הליקסב הנידש( התניזש הסרואמ הרענ
 הבייחתנו( היבאמ התניזש )הליקסב הנידש( לארשי תב הסרואמ הרענ ןכו .הרומח הפירשש הפירשב ןועמש יברלו
 .)ם"במר( תלקסנש ןנברכ הכלהו .הרומחב ןודינ תותימ יתש בייוחמה לכש ףרשת ש"רלו לקסית ןנברל )הפירש
 )ןועמש יבר יפל( הפירש ןהכ תבל הרות הבייח ןפוא הזיאב .ד
 ןועמש יבר .)קנח םוקמב הפירשב האושנהו לארשי תבכ הליקסב התניזש הסורא ןהכ תב ןנבר יפלש ראבתנ רבכ(
 הרותה האב אל יאדובש הרומח הפירשש ש"ר דמל ןאכמו( הפירשב הניד האושנ ןיב הסורא ןיב התניזש ןהכ תב רמוא
 .)רימחהל אלא הסורא ןהכ תב לע לקהל
 ןאכ הרותה התבירו .לעב תקיז הל שיש ןהכ תבב ןאכ רבודמש לארשי תב הסרואמה הרענמ הוש הריזגב ש"ר שרדו
 יולל תסינ וליפאו .תוברל ו"יו ,תבו רמאנש )הסרואמ הרענ קראלו( הנקזו תרגוב וליפאו האושנ וליפא הפירשל
 םינד ןיאו .)תנהכ( ןהכ תשא הניאש פ"עא ןהכ שיא תב רמאנש ןיתנו ,רזממו ,ללח וא םיבכוכ דבועל וא לארשיו
 וא הליקסב אלא( הפירשב םינודינ ןיא )ומזוהו הפרושל וממזש םידעה( היממוז וא הלעוב לבא התוא אלא הפירשל
 .)לארשי תבכ קנחב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אנ ףד ןירדהנס
 )ירכנל האושנ ,היבאמ ,היונפ( התניז וא הלליחש ןהכ תב .א
 וליפא לוכי לחת יכ :אתיירבב ושרדו .ףרשת שאב תללחמ איה היבא תא תונזל לחת יכ ןהכ תבו :הרותב רמאנ ,א
 ןועמש יברכו ,הנוהכ םושמ הילע הרות הרימחהש ,תבש ללחמ ראשכ לקסית אלו :שוריפ ,)ףרשית( תבש הלליח
 ךרוצל תוכאלמ תושעל הרות וילע הליקהש ,הליקסב תבש לליחש היבא םוקמ לכמו( הליקסמ הרומח הפירש רבוסש
 .לקסית תבש לוליחב לבא ףרשית תונז לש םילוליחב תונזל רמול דומלת )שדקמה תדובע
 )היבא היבא( הוש הריזג רמול דומלת )תונז בשחנ היונפב םגש רבוסש רזעלא יברכו( .הפירשב היונפ וליפא לוכי ,ב
 .לעבה תקיז הל שיש הסרואמ הרענמ
 דומלת הפירשב היהת אלש היבאמ התניזש לארשי תב טעמנו שוריפ היבאמ )ןהכה תב( התניזש אלא וניא וא ,ג
 תב וליפא התניז ונממ םאש .)ונממ התניזש( התוא לליח אוהש אלו )םירחאמ התניזש( היבא תא תללחמ איה רמול
 .הפירשב לארשי
 רמאנש םושמ הפירשמ הרטופל ונל היהש שוריפ הפירשב איהש ויתחת התניז םאש ןינמ 'וכו םיבכוכ דבועל תסינ ,ד
 הדועב המורתב הרסאנ לארשיו יולל תאשינ וליפאו היאושינב הנוהכמ הללחתנ רבכש וז טעמל תונזל )ללחת( לחת יכ
 התתימ ויתחת התניזו לוספל תסינב רבוסש מ"רכ אלדו( ןהכ תשא הניאש פ"עא הפירשב ןהכ תב רמול דומלת ויתחת
 .)לארשי תבכ קנחב
 ושוריפ המ ,הליקסב הימח תאו הפירשב היבא תא רמוא א"ר .ב
 לארשי תבב הנידש ,האושנ ,א :םינפוא המכב וירבד ושריפו .הליקסב הימח תאו הפירשב היבא תא רמוא רזעילא יבר
 רומח )הליקס( לארשי תבב הנידש ,הסורא לבא .הפירשב הניד איה ןהכ תב םא ,)הפירש( היבא םע הנזמהמ לק )קנח(
 ןהכ תב םירבוסש איה ןנברכו .)הימח םע הנזמה ןידכ( הליקסב הניד איה ןהכ תב םא ,)הפירש( היבא םע הנזמהמ
 .הפירשב האושנ ,הליקסב הסורא
 ,הפירשב הסורא ןהכ תבש לאעמשי יברכו .הליקסב הימחמ התניז ,הפירשב )הסורא( היבא תושרב איה ןיידעשכ ,ב
 .קנחב האושנ
 ש"ר רבסו .הליקסב לארשי תבש( תחא הגרדב ןהכ תב לע םירימחמש ןועמש יברכו ,הפירשב )הסורא( היבא תשרב ,ג
 קנחב הנידש לארשי תבמ רתוי תחא הגרדב הילע רימחהל ,הליקסב )האושנ( הימח תושרב )הליקסמ הרומח הפירש
 .)גרהו קנח הליקס הפירש :םתרמוח רדס ש"ר רבוסש(
 .)ןנברכו( הפירשב )האושנ( הימח תאו ,הליקסב )הסורא( היבא תא :ךכ סורגלו הסריגה תא ךופהל שי ,ד
 התניזש האושנ ןהכ תב .ג
 הכלה ןכו( הפירשב האושנ ,הליקסב התניזש הסורא ןהכ תב םימכח יפל :רבדב תועד 'גו םיאנת תקולחמ ראבתנ רבכ
 .)ם"במר
 םשכ ןהכ תב הסורא אלא הפירשל קנח ללכמ הרותה האיצוה אלש לארשי תבכ קנחב האושנ לאעמשי יבר יפל ,ב
 .הליקסל קנח ללכמ לארשי תב הסורא האיצוהש
 אל היונפ לבא .האושנ תוברל ו"יו ןהכ תבו רמאנש )ןועמש יברכ( הפירשב האושנ ןיב הסורא ןיב רמא אביקע יברו ,ג
 לאעמשי יברו( .לעב תקיז הל שיש )לארשי תב( הסרואמה הרענמ )היבא היבא( הוש הריזגב םידמולש
 .)ןויזב היבאב גוהנל היבא שרדו .הפירשב הנידו תדמוע התשודקבש םומ לעב תב תוברל ו"יו שרד
 .האושנ ןיב הסורא ןיב ש"רו ע"ר יפל .הפירשב הסוראה קר לאעמשי יבר יפל .הפירשב האושנה קר םימכח יפל אצמנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בנ ףד ןירדהנס
 עשר ןב עשר קידצ ןב עשרל אורקל רתומ םאה .א
 דלי וזש רורא םירמוא ןויזבו לוח וב םיגהונ שדוק וב םיגהונ ויה םאש תללחמ איה היבא תא ל"ת המ רמוא מ"ר היה
 .עשר ןב עשר קידצ ןב עשרל םיארוק ונא מ"ר לש ותעדכ ישא בר רמא .)אמ ,חכק ח"וא א"מר ןייע( .לדיג וזש רורא
 הפירש ביוחמה תא םיפרוש דציכ .ב
 רדוסה תא םיכשומו וראוצ לע רדוס םיכרוכו ויתובוכרא דע )הברה ךפהתי אלש( לבזב ותוא םיעקשמ םיפרשנה תוצמ
 רמוא הדוהי יבר .ויעמ תא תצווכש דע ויפ ךותל הקרוזו תרפוע לש הליתפ קילדמו ויפ תא חתופש דע וידדצ ינשמ
 ול ורמא .שאב הופרשו םיצע הופיקהו התניזש ןהכ תבב השעמ קודצ יברב רזעלא יבר רמא .ויפ תא םיחתופ תבצב
 היאר םיאיבמ ןיא ול ורמא הזכ השעמ ותונטקב הארש רפיסש ראובמ )ב"ע בנ ןלהל( ארמגבו[ .ויה םיקודצ לש ש"ב
 .]לודג היהשכ םג האר ןכש רפיסו רזחו ,ןטקהמ
 שאב ופוג ןיפרוש ןיאש ןינמ .ג
 אלו .םפוגב אלו )בותככ( םתושפנב ופרשנש חרוק תדעמ הוש הריזגב הפירש תוצמ ןפוא םידמול רמא הנתמ בר ,א
 שי ךכ הפירש תארקנ םייק ףוגו המשנ תפירשש ןויכו .)ופרשנ אל םהידגב קרו( םפוג םע ופרשנש ןרהא ינבמ םידמול
 ןרהא ינבמ רמא רזעלא יברו ,ב .הפי התימ ול רורב ,ךומכ ךערל תבהאו םושמ הפירש בייוחמה הזב תושעל ונל
 יקסע לע( םפוגב ופרשנש חרק תדעמ אלו ,)ותומיו( התימ ןיעכ ,המשנ תפירש אלא םפוגב ופרשנ אל םהש םידמול
 שממ ףוגה תפירש איהש םיפרשנה םירפמ םידמול ןיא לכה ירבדלו ,ג .)חרוק םליכאהש םתושפנב תסנכנה הליכא
 )לוגיפ וב ןיאש רבדו ,המשנ תליטנ ,אטוח םדא( ןרהא ינב וא חרוק תדע תפירשל רתוי המוד הפירשב התימ תוצמש
 .)הפירש תוצמכ תורודל גהונו הפירשב םתוצמש פ"עא( םיפרשנה םירפלמ
 ץראה םעמ הנהנה לשו הררש שקבמה לש ושנוע .ד
 .רודה תא גיהננ ונאו ןרהאו השמ ותומי יתמ ורמאו הררש ושקבש ינפמ ,אוהיבאו בדנ ותמ המ ינפמ ,א
 .םתותפל ויניעב ולקוה ונומממ ונהנש י"ע אלא ,ה"בקהב דורמל םימכח ידימלת ויהש ותדע תא חרוק התיפ ךיא ,ב
 המוד ונממ הנהנ .ףסכ לש ןותיקל המוד ,ונמיה רפיס .בהז לש ןותיקל ץראה םע ינפל המוד ח"ת רזעלא יבר רמא
 .הנקת ול ןיא רבשנש ןויכש סרח לש ןותיקל
 הזה ןמזב הנידו הרות ןידמ התניזש ןהכ תב ןיד .ה
 התפירש ןיאש ,א .םיתשב אמח בר העט ףסוי בר רמא .הפרשו תורומז יליבח אמח בר הפיקהו התניזש ןהכ תבב השעמ
 .)הלטב רבכ ונמזבו( תיזגה תכשלב תגהונ ןירדהנס דועב אלא םיתיממ ד"ב ןיאש ,דועו .רבא לש הליתפב אלא הפוגב
 )הרותב בותכה רבדב םייוגה תוקוחכ תושעל רתומ םאו( ףייסב םיגרוה דציכ .ו
 הרות הרמאש .ול אוה לווינ רמוא הדוהי יבר .השוע )ם"וכע( תוכלמהש ךרדכ ףייסב ושאר םיזיתמ םיגרהנה תוצמ
 יפל הרותב בותכש ןויכ ול ורמא .ץיפוקב ץצוקו )הבע ץע( רדסה לע ושאר תא םיחינמ אלא וכלת אל םהיתוקוחבו
 ירומאה יכרדמ אלש ,םשימשת ילכ תא ותמש םיכלמה לע םיפרוש ורמאש ומכו( םידמול ונא )םיוגהמ( םהמ אל ,ברח
 .)ברחה הפ י"ע והגרה עמשמו( ברח יפל רמאנש ונורגב וא ונטבב ברחה תא םיעקות ןיאו .)בותכהמ אלא םידמל ונא
 .ךומכ ךערל תבהאו םושמ וכראל ותוא םיכתוח אלו
 ברחב םיגרוה ימ תא .ז
 רמאנו( םקני םוקנ בותכ דבעה תא חצורבו .ברח יפל תחדנה ריעב רמאנש .תחדנה ריע ישנאו חצור ,םיגרהנה םה ולא
 ושקוהש ףייסב חצור מ"מ ,רומח קנח ד"מלו( .ףייסב אלא לקה קנחב היהי אלש םירוח ןב תא גרוהל ו"קו )תמקונ ברח
 .)ראוצה ןמו ףייסב ןודיל הפורע הלגעל םימד יכפוש
 קנח תתימל ןינמו ,בייוחמה תא םיקנוח דציכ .ח
 דע ולצא ךשומ הזו ולצא ךשומ הז וראוצ לע ךרוכו הכרה ךותל השק רדוס ןתונו ,ויתובוכרא דע לבזב ותוא םיעקשמ
 התימ הזיאב הרות השריפ אלש ןויכו )לודג לארשי תשא םע ףאונה לודג יבגל( תמוי תומ הרות הרמאש .תאצוי ושפנש
 ףייס אלא( םלוכבש הלקה וז ןיא רמוא ןתנוי יבר .הישאי יבר ירבד ,יניסמ השמל ורסמנש תותימ עבראמ הלקב תומי
 .הרובח םשור הב ןיאש )הוש הריזגב( םימש ידיב התימל המודב קנחב ותתימש ונדמל בותכה תועמשממ אלא )ש"רכ

 
 
 
 
 
 
 
 



 גנ ףד ןירדהנס
 קנחב אלו הליקסב םתתימש םילקסנל ןינמ .א
 תומ םהב רמאנש ינועדיו בואמ הוש הריזגב םידמלו ,הליקסב םתתימש הרות םהב השריפ אלש םילקסנהמ שי
 םידמל ןיא לבא .הליקסב ותתימ םב םהימד וב רמאנש לכ ףא הליקס )ינועדיו בואב( םהב שרופמו םב םהימד תמוי
 רמאנ אלו התימ הב רמאנש קנחב ותתימש שיא תשאמ ודמלל ונל היה כ"אש ותמוי תומ םהב רמאנש הוש הריזגב
 לכב ותיממ התא וב הבותכה התימב ותימהל לוכי התא יא םאש אב תרחא השרדל ותמוי תומ אלא( םב םהימד
 .)ותימהל לוכי התאש התימ
 םה ימ ,םילקסנ ו"ח .ב
 השלשו .ומאו ויבא ללקמו הרומו ררוס ןב :םירוהב םינש .)העבשו השש ,השלשו םינש :ךנמיסו( :םילקסנה םה ולא
 תיסמ ,ךלומו ז"ע דבוע ,ףדגמו תבש ללחמ :רקיעב םדי וטשפ השש .ינועדיו בוא לעבו ףשכמ :םיפשכמ
 .רוכז ,עברנו )המהב( עבור ,הסרואמה הרענו ותלכ ,ויבא תשאו ומא :תוירעב העבשו .חידמו
 בייח תואטח המכ גגושב ותלכ וא ומא לע אבה .ג
 תשא םושמ אלו ומא םושמ( תחא תאטח רמוא הדוהי יבר .)ויבא תשאו ומא איהש( תואטח יתש בייח ומא לע אבה ,א
 .]תופסות ,שיא תשא םושמ םג בייח יח ויבא םאו[ )ויבא
 יתש בייח וייחבו .תאטח בייח ותומ רחאל וליפאו האושנ ןיב הסורא ןיב ותלכ וא )ומא הניאש( ויבא תשא לע אבה ,ב
 .)שיא תשא םג איהש( תואטח
 בא תשא םושמ הדוהי יבר רטפ יתמיא .ד
 רבודמ אתיירבה יפל .בא תשא םושמ םג ומא לע בייח וניאש הדוהי יבר רמא ןפוא הזיאב אתיירבהו הנשמה וקלחנ ,א
 יפלו( ומא אלא ויבא תשא הניאו הב םיספות ןישודק ןיא הדוהי יבר רבסש ואל רוסיאב ויבא לע הרוסא התיהש השאב
 ויבאל תרתומ ומא התיה וליפא הנשמה יפלו )בא תשא םושמ םג הילע בייחו ןיואל יבייחב םיספות ןישודק םימכח
 .בא תשא םושמ אלו ומא םושמ אלא הילע בייח וניא
 בייח ןיאו איה ךמא הרותה הטעימש ייבא רמא ,בא תשא םושמ )ומאב( רטופ הדוהי יברש הנשמה םעט המו ,ב
 השרדל קוספה ךרצנש דועו .םא םושמ םג רטפיי כ"או טועימ שי בא תשאב םגש( וילע ושקהו .בא תשא םושמ
 רמאנ ותלכב םגש( ושקה וילע םגו .בא תשא םושמ אלו התורע הרות הטעימש אחא בר רמא אלא .)תרחא
 םושמ רוטפל םיטעממ אל בא תשאב לבא( בא תשא םושמ הילע בייח ןיאו איה ךמא ייבאכ אבר רמא אלא .)התורע
 .)םש הרכזוה אל ומאש ומא
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 דנ ףד ןירדהנס
 הניאש ומא לע אבה לבא .ומא הניאש ןיב ומא איהש ןיב עמשמו הליקס בייח ויבא תשא לע אבהש הרותב שרופמ .א
 ןנבר יפלו .ויבא תשא ןידכ הנידש )הרהזאמ שנוע( הוש הריזגב הדוהי יבר יפל םידמול אלא וניד שרפתנ אל ויבא תשא
 .הליקסב הניד הינפוא לכב עמשמ איה ךמא ביתכדמ אלא הוש הריזג ךירצ אל
 ךמא הרותה הטעימ הדוהי יבר יפל .)ויבא תשא םושמו ומא םושמ( םיתש בייח םאה הילע אבו ויבא תשא ומא התיה .ב
 תשא ןינעב רכזוה אל םימכחלש( םיתש בייח םימכח יפלו .דבלב ומא םושמ )גגושב( תחא תאטחאלא בייח וניאש איה
 .)איה ךמאמ טעמתיש בא
 בייח וניא )ךיבא תשאב ךיבא תורע שרפמש( הדוהי יבר יפלו .ויבא םושמו רכז םושמ ,םיתש בייח ויבא לע אבה .ג
 .רכז םושמו )ויבא יחאמ רמוחו לקב( ויבא םושמ בייחמ י"ר םגש א"יו .רכז םושמ אלא
 ויבא תשא לע אובל רוסאש ןינמ .ד
 .הלגת אל ךיבא תשא תורע רמאנש )שממ ךיבאש( םימכח יפלו .ךיבא תשא וז ךיבא תורע הדוהי יבר יפל ,א
 יפלו .ךיבא תתימ רחאל תוברל ,ךיבא תשא תורע קוספהמ הדוהי יבר יפל ,ונב לע ותשא הרוסא ויבא תמש פ"עאו ,ב
 םימכחלו .שיא תשא םושמ ויבא ייחב וליפא הילע בייח ןיאו איה ךיבא תורע שרוד י"רו( .איה ךיבא תורע רמאנש ןנבר
 .)תואטח יתש בייח
 ושנוע המ ויבא תתימ רחאל ויבא תשא לע אבה .ה
 םידמולו ,)'א תוא ל"נכ הליקסב ושנועש( 'וגו הליג ויבא תורע ויבא תשא תא בכשי רשא םישודק תשרפב רמאנ
 ןויכו ,הרהזאמ שנוע ולא תוביתמ הוש הריזגמ דמל רבכ י"רל לבא .ןנברל( ויבא תתימ רחאל תוברל הליג ויבא תורעמ
 .)שנועל ה"ה התימ רחאל בא תשא לע ריהזהש
 בייח תואטח המכ גגושב ותלכ לע אבה .ו
 ונב תשא םושמ םג בייחתיש ארמגב ושקהו .שיא תשא םושמו ותלכ םושמ הילע בייח ותלכ לע אבה הנשמב ראבתנ
 תשא ביתכד ןויכ וצריתו .)םיתש ירה( התורע הלגת אל איה ךנב תשא )דחא ירה( הלגת אל ךתלכ תורע רמאנש
 אלא ונב תשאו ותלכ םושמ םיתש הילע בייח ןיאו תומש ינש ןאכ ןיאו )ותלכ( אשירב הרומאה איה עמשמ איה ךנב
 .)ונב תתימ רחאל תוברל אב ארקד אפיסו( תחא
 תעברנהו תעבורה המהבה ןיד המ .ז
 .ןועב הדי לע םדא לשכנש הלקת םושמ ,א :רבדל םימעט ינש הנשמב ורמאו .וגורהת המהבה תאו הרותב רמאנ
 .אטוחל ןויזב אוהו ,הדי לע ינולפ לקסנש איה וז הילע םירמואש )ןויזב( ןולק םושמ ,ב
 הליקסב המהבה לעו רוכזה לע אבהש ןינמ .ח
 ותמוי תומ )השאב תובכשמ יתש בייחל( השא יבכשמ )ןטק וליפא( רכז תא בכשי רשא )ןטק אלו( שיא הרותב רמאנ
 ותבכש ןתי רשא( םיקוספמ ושרד ןכו .הליקסב םתתימש ינועדיו בואמ הוש הריזגב םב םהימד םידמולו ,םב םהימד
 .)בכשנל ןינע והנת ,בכוש לכ רמאנש( בכשנ ןיב בכוש ןיב הליקסב המהבה י"ע אבהש )המהבב
 )המהבב ןכו( בייח המכ רכז וילע איבה םגו רוכז לע אבה .ט
 ןיא בכשנב לבא .ךתבכש ןתת אל המהב לכבו רמאנ המהבב ןכו .בכשת אל רכז תאו רמאנש הממ ונדמל בכוש רוסיא
 רכזל ןיב( בכשנל הרהזא איהו ,שדק היהי אלו רמאנש לאעמשי יבר יפל .רוסאש ןינמ םיאנתה וקלחנו תשרופמ הרהזה
  .בכוש םידמולש קוספ ותואמ בכשנ רוסיאל דמל אביקע יברו .)המהבל ןיב
 בייח ע"ר יפלו םיקוספ ינשמ תורהזא יתש ןהש םיתש בייח לאעמשי יבר יפל ,בכשנ כ"חאו רכז םע בכש םא ךכיפל
 ירבדל הזבש המהב םע בכשנו בכוש יבגל קלוח ייבאו .והבא 'ר תרבס וז ,בכשנו בכוש םידמול הרהזא התואמש תחא
 )שנוע יבגל( בכוש בכשנל הרותה הארקש םידמול קוספ ותואמ )בכשנו בכוש( םהינשש תחא אלא בייח וניא לכה
 ע"רכ הכלהו .)םיתש בייח לאעמשי יבר יפלש ייבא הדומ רכזב לבא( .ללכב בכשנ םג ,בכוש לע הריהזהשכש דמלל
 .בכשנלו בכושל םידמול הרהזאהתואמש )ם"במר( תחא בייחש
 היהי אלמ המהבב ןיב רכזב ןיב בכשנ רוסיא דמל לאעמשי יברש והבא יבר יפל .בייח המכ המהבלו רכזל עברנה .י
 לאעמשי יברש ייבא יפלו .המהב םושמ דחאו רכזל בכשנ םושמ דחא ,םיתש ע"רלו תחא אלא בייח וניא כ"א שדק
 םושמו רכז םושמ( םיתש בייח לאעמשי יברל םג כ"א )שדק םושמ אלו( המהב םע בכושמ המהבל בכשנ דמול
 .)ם"במר( םיתש בייחש ע"רכ הכלהו .)המהב
 תואטח שלש בייח לאעמשי יברל ,המהבה םעו רכזה םע בכשנו בכש .בייח תואטח המכ תוריבע עברא השע .אי
 םושמ םיתשו המהב םושמ תחא ייבאלו .בכוש םושמ םיתשו ,שדק היהי אל רמאנש בכשנ םושמ תחא והבא 'רל(
 .םהינשל תחא הרהזא בכשנו בכושש םיתש בייח ע"רלו .)רכז
 רוטפ וא בייח ןטק רוכז אבה .בי



 בכושכ בכשנ ןידש( רוטפ עשת ןבמ תוחפ )בכושה( בייח םינש עשת ןב ןטק רוכז לע אבה )היתווכ אינתו( בר יפל
 תבמ תוחפש השאכ( רוטפ םינש שלש ןבמ תוחפ בייח םינש שלש ןב רמא לאומשו .)האיב ותאיב םינש עשת ןבמש
 .בכושה וליפא רוטפ עשת ןבמ תוחפ בכשנה םאש )ם"במר( ברכ הכלהו .)האיב התאיב ןיא שלש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הנ ףד ןירדהנס
 הכרדכ אלש המהבב בייח םאה .א
 .רוטפ הכרדכ אלש המהב עבורה לבא תבייח המהבל הכרדכ אלש תעברנה השאה אדסח ר"ב ןמחנ בר יפל
 .בייח הכרדכ אלש המהב עבורה לבא הרוטפ הכרדכ אלש תעברנה השא ,ךופה רמא אפפ ברו
 .)ם"במר( הכלה ןכו .בייח הכרדכ אלש תעברנה ,המהב ןיב השא ןיב ורמא אתיירבבו
 וניד המ המהבבו רוכזב הרעמה .ב
 וליפאו .)וזל וז תוירעה לכ ושקוהו ,הרעה הדנב רמאנש( ותאיב רמג אלש פ"עא הארעה תעשמ בייח תוירעה לכב
 םהב הרמאנש ומא תוחאו ויבא תוחאמ םידמול המהבבו ,השא יבכשמ רמאנש רוכזב( הרעמה בייח המהבבו רכזב
 .)הארעה
 והמ ומצעב הרעמה .ג
 הרעמה ,תמ רבאב רוטפ רמאד ןאמל .רוטפ וא בייח תוירעב תמ רבאב שמשמה םא תועובש תכסמב םימכחה וקלחנ
 םושמו בכוש םושמ( םיתש בייח ומצעב הרעמה ,בייח )תמ רבאב שמשמה( ד"מלו .רוטפ ומצעב
 .)ם"במר( רוטפ תמ רבאב שמשמה הכלהו .)בכשנ
 תגרהנ המהבה םאה ,המהבה לע אבה םיבכוכ דבוע .ד
 הדי לע רכזנש ןולק םושמו הדי לע םדאל הלקת האבש יפל המהבה תאו ותוא םילקוס ,המהב לע אבה לארשי ,א
 אל םגו הזב שייבתמ וניאש( המהב לע אבה םיבכוכ דבוע ןוגכ הלקת אלא ןולק ןיאש ןפואב ארמגב וקפתסהו .ולוקלק
 .דבל הלקת םושמ תגרהנ המהבה םאה )ונולק לע הרות הסח
 ה"ה כ"או ,םדאל הלקת םדי לע האבש םושמ םפרושל הוצמש הרז הדובעל ודבענש תונליאמ תשש בר חיכוהו ,ב
 פ"עא גרהנ וניא הרז הדובעל דבענש יח לעב ירהש ייבא השקהו[ .הלקת םושמ גרהת םיבכוכ דבועל תעברנה המהבל
 ןייעו תגרהנש רשפא ם"וכעל עברנבו( ,הבורמ ןולק שיש גרהנ עברנש יח לעב ייבא רמא אלא .ודי לע הלקת האבש
 )המהבה( תינהנ ןכש גרהנ )ם"וכעמ וליפא( עברנה רמא אברו .לודג יאנגו ןולק ןיאש גרהנ וניא דבענ ,)י"שר
 אלש ,םיפרשנ האנה םהל ןיאו הבורמ ןולק ןיאש פ"עא ודבענש תונליאב לבא .תינהנ אלש גרהנ וניא דבענ ,הריבעהמ
 .]יח לעבכ ךכ לכ הרותה םהילע הסח
 תא וחדו ,)ם"וכעמ העברנש ןוגכו( דבל הלקת םושמ תגרהנ המהבהש ונתנשמ לש אשירהמ היאר ואיבה דועו ,ג
 םושמ גרהי אוה םגש יח לעבל תונליאמ היאר ךכ לכ ןיאש( ם"וכעל העברנב קפסה טשפנ אלש ןויכ הכלהלו .היארה
 .)תוכלה יטוקל( תגרהנ הניא )הלקת
 המהבה תא גורהל והמ ,גגושב המהבה לע אבה לארשי .ה
 .גגושב המהבה לע אבש לארשי ןוגכו ןולק אלא הלקת ןיאשכ המהבה תגרהנ םא וקפתסה דוע ,א
 עברש )דחא םויו םינש עשת ןב( ןטק וא המהבל העברנש )דחא םויו םינש שלש תב( הנטקמ קפסה תא טושפל ושקבו
 םושמ תבייח המהבהש גגושב לודגל ה"הו אטח לש הלקת ןאכ ןיאש פ"עא ןולק םושמ תלקסנ המהבהש המהב
  .גגושל היאר ןאכמ ןיאו ,הלקת םג ןאכ שי דיזמב ואטח הנטקהו ןטקהש ןויכ וחדו .ןולק
 קפסה טשפנ אלש ןויכ הכלהלו .וחדו ,הלקת ןיאשכ םג ןולק םושמ המהבה תבייחש ונתנשממ חיכוהל ושקב דוע ,ב
 .)תוכלה יטוקל( .)ם"וכע( דבל הלקת םושמ אלו )גגושב לארשי( דבל ןולק םושמ אל תגרהנ הניא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ונ ףד ןירדהנס
 וניד המ ,םידעה אלו אוה שריפש וא ,םשה תא שריפ אלש ףדגמ .א
 םירמוא אלא םתוא םיקדוב ןיד תיבש העשב םשה תא םישרפמ םניא םידעהו .םשה תא שרפיש דע בייח ףדגמה ןיא
 םידעבש לודגה תא םילאוש אלא יוניכב םיגרוה אל ןידה רמגנ .)יסוי תא יסוי הכי רמואו ףדגמ ותוא ונעמש( יוניכב
 ינשהו ,)םלועל ערקה תא םירפות ןיא( םיחאמ אלו םיערוקו םהילגר לע םידמוע םיניידהו שוריפב תעמשש המ ורמא
 .ישילש ןכו ,והומכ יתעמש ינא ףא רמוא
 גרהנ םאה ,יסוי ללוקי רמאש ףדגמ .ב
 םש בקונש ,תמוי םש ובקנב 'וגו תמוי תומ 'ה םש בקונו רמאנש )יסוי תא יסוי הכי( םשב םש ךרביש דע בייח וניא
 .םשב
 התימב ףדגמהש ןינמ .ג
 שרפל ןיא םג .םשב םש בוקנל הזב ךייש אל ירהש בקנו רוח ןושלמ שרפל ןיאו .תמוי תומ 'ה םש בקונו הרותב רמאנ
 ןיאש םגו ,םשב םש בוקנל הזב ךייש אלש )תומשב ובקנ רשא ןושלמ( וישוריפו ויתויתואב םשה םש תא שרפל בקונש
 אוה בקונהש עמשמו ללקיו בוקיו הרות הרמאש דועו .)ארית ךיקלא 'ה תא רמאנש השע אלא( השעת אל רוסיא הזב
 .)ללקת אל םיקלא לע רבעש( ללקמה
 לקסנ םאה המודכו יקש םיקלא( יוניכב םשה תא ךרבמה .ד
 יוניכה לע םג בייחש תוברל אבו .ואטח אשנו ויקלא ללקי יכ שיא שיא דוע רמאנו .תמוי תומ 'ה םש בקונו הרותב רמאנ
 )ם"במר( הכלה ןכו ,דחוימה םש לע אלא התימ בייח וניאש תרכ בייחו הליקסמ רוטפ םירמוא םימכחו .ריאמ יבר ירבד
 .התיממ רוטפ יוניכבש
  .וניד המ םשה תא ךריבש םיבכוכ דבוע.ה
 םש ךריב אל וליפא( דחוימה םשב ךריב םאו .)םדאה תא םיקלא 'ה וציו( םשה תכרב לע ורהזוה םיבכוכ ידבוע ,א
 .ףייסב ותתימ )םשב
 יכ( שיא שיא רמאנש יוניכב בייחש םיבכוכ דבועל ןידה אוה ,יוניכב וליפא בייח לארשיש מ"ר יפל .יוניכב ךריב ,ב
 .םיבכוכ דבוע תוברל )ויקלא ללקי
 םיבכוכ דבועל ןידה אוה אחפנ קחצי יבר יפל רוטפ ירכנ םא םיארומא וקלחנ יוניכב רוטפ לארשיש םימכח יפל ,ג
 דבוע טעמל חרזאו רג רמאנש( בייח םיבכוכ דבוע ,)יוניכב( רוטפ לארשיש פ"עא אשיימ יבר יפלו .יוניכב רוטפש
 םיבכוכ דבועו ,יוניכברוטפ לארשיש הכלה ןכו .)םשב םש ךריב אל וליפא בייחש ןכו ,יוניכב בייחש דמללו םיבכוכ
 .םשב םש ךריב אל וליפאו יוניכב ןיב םשב ןיב בייח
 חנ ינב לכ ווטצנ תוצמ הזיאב .ו
 .תווצמ עבשב חנ ינב ווטצנש ןאכמודמלו .לכאת לוכא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה לע םיקלא 'ה וציו :הרותב רמאנ ,א
 ,)רמאל( תוירע ,)םדאה לע( םימד תוכיפש ,)םיקלא( הרז הדובע ,)םשה(םשה תכרב ,)וציו רמאנש( םיניד :םה ולאו
 .)לכאת( יחה ןמ רבא ,)ןגה ץע( לזג
 יסוי יבר ,ה .ףושיכה לע ףא רמוא ןועמש יבר ,ד .סוריסה לע ףא רמוא אקדיח יבר ,ג .יחהמ םד ףא רמוא היננח 'ר ,ב
 המהב תעברהב םיאלכ ףא רמוא רזעלא יבר ,ו .)'וגו םסוק ,שאב ותבו ונב ריבעמ( ףושיכ תשרפב רומאה לכ רמוא
 .ןליאה תבכרהו
 הדבועל ילב הרז הדובע תושעל ירכנל רתומ םאה .ז
 וניד המ ארמגב וקלחנו ,ז"ע דובעל אלש רהזומ ירכנ .הדבוע וניאש פ"עא ז"ע תושעל אלש רהזומ לארשי
 וא םיקלא תביתמ םא( ז"ע דובעי אלש ם"וכעל הרות הריהזה ןכיה תקולחמב יולת הז ןידו .הל הוחתשה אלו השע םא
 םאו .היישע תעשמ הרות הבייחש ירה הכסמ םהל ושע םיתיוצ רשא ךרדה ןמ ורס רמאנש וציו תביתמ
 .)תוכלה יטוקל( רוסא לבא רוטפ קפסמ הכלהלו .)הל הוחתשיש דע רוטפ היישעב ,וצ ירחא ךלה רמאנש וציו תביתמ
 ינב ןיא ,וילע ןיתיממ לארשי לש ד"ב ןיאש רבד לכש( ךכב התדובע ךרד ןיא םא ז"ע קשנלו ףפגל ם"וכעל רתומ לבא
 .)וילע םירהזומ חנ
 םשה תכרבו םינידה לע חנ ינב ווטצנ םא תקולחמ .ח
 .'וגו םיקלא 'ה וציו קוספה ןמ השרדו( םשה תכרבו םינידה לע חנ ינב ווטצנש )'ו תוא( ליעל אתיירבב ראבתנ ,א
 .םשה תכרבו םינידה לע ווטצנ אלש תרבוסו תקלוח השנמ יבד אתיירב לבא .)ריעו ריע לכב םינייד דימעהל םיבייחו
 לכה שרדו( םיאלכו ,סוריס ,לזג ,יחה ןמ רבא ,םימד תוכיפש ,תוירע יוליג ,ז"ע :םהב ווטצנש תווצמ עבש ןה ולא אלא
 .םאו בא דובכו תבשו םינידה לע םג לארשי ווטצנ הרמבו .)םירחא םיקוספמ
 רחא תווצמ דועב ווטצנ חנ ינבש הדומו( דבלב הרז הדובע לע אלא הוטצנ אל ןושארה םדא רמוא הדוהי יבר ,ב
 .םינידה לע ףא א"יו םשה תכרב לע ףא רמוא אריתב ןב הדוהי יבר .)תופסות ,לובמה

 



 זנ ףד ןירדהנס
 םיאלכ ביכרהלו ,המהב סרסל ,םשה ךרבלו ,טפשמ תוועל :חנ ינבל רתומ םאה .א
 'ה וציו קוספהמ םתוא םידמול הנושאר אתיירב יפל .חנ ינב תווצמ עבש ןה המ םיאנת תקולחמ )ונ ףד ליעל( ראבתנ
 .הרז הדובע .םיניד .לזג .םשה תכרב .יחה ןמ רבא :םה חנ ינב םהב ווטצנש תווצמה הז יפלו .'וגו םדאה תא םיקלא
 פ"עאו .םירחא םיקוספמ אלא חנ ינב תווצמ הז קוספמ דמול וניא השנמ יבד אנת לבא .םימד תוכיפש .תוירע יוליג
 ווטצנ אלש רבסו םינידו םשה תכרבב אוה קלוח .יחה ןמ רבאו םימד תוכיפשו ,תוירע יולג ,ז"עב ווטצנש הדומ אוהש
 ,םיניידדימעה אל וא םשה תא ךריבש חנ ןבש הנושאר אתיירבכ הכלהו .)המהבו ןליא לש( םיאלכו סוריסב אלא םהב
 .)ם"במר( הז לע םיגרהנ ןיא לבא ןליאו המהב יאלכב חנ ינב םירוסאו .גרהנ
 גרהנ חנ ןב תוריבע הזיא לע .ב
 ומד( םימד תוכיפש ,)שיא שיא רמאנש( תוירע יולג :ןה ולאו )ר"שג ןמיס( גרהנ חנ ןב תוריבע 'ג לע ףסוי בר יפל ,א
 .)שיא שיא( םשה תכרב ,)ךפשי
 יבגל רמאנש( הרז הדובע ףיסומו )םשה תכרב ,החיצר ,תוירע( ףסוי ברכ שלש ,תוריבע עברא לע תשש בר יפל ,ב
 .)שיא שיא ךלומ
 .הכלה ןכו .םלוכל ןידה אוהו תחאב הרות התליגש ,גרהנ חנ ינב תווצמ עבש לע םירמוא בר ידימלת לכו ,ג
 ראות תפי לע אבש וא ,ורכשל םליש אלש וא ,הטורפ הושמ תוחפ לזגש יוג וא לארשי .ג
 .התימ בייח יוגמ ןיב לארשימ ןיב לזגש יוגו .)וז אתיירב יפל( יוגמ לוזגל רתומו ,לארשימ לוזגל לארשיל רוסא ,א
 והזש ושקהו ,)םיבנעה תריצב( הכאלמ רמג ינפל םרכהמ םיבנע לכאש לעופ ןוגכ ארמגב ושריפו .הזב אצויכ ןכו ,ב
 .רומג לזג ירה
 בייח יוגו .רוסא לבא )הז לע לחומש( רוטפ לארשימ לארשיש ,הטורפ הושמ תוחפ לזגש ןוגכ ושריפ דוע ,ג
 .שממ לזג והז יוגמ יוגב ושקהו .התימ
 לארשימ לארשי .התימ בייח ותלועפ רכש וריכשל םליש אלש יוגו לזגל המוד והזש ריכש רכש שבוכש ןוגכ אלא ,ד
 .רתומ יוגמ ,רוסא
 התימ בייח יוגמ ןיב לארשימ חקלש ןיב יוגו .רתומ יוגמו רוסא לארשימ לארשי ,שיא תשא היבשב חקולה ןכו ,ה
 .)לזג םושמ בייח לעב תלועב הניא וליפא(
 )יוגמ לארשי( לארשי הילע אב .התימ בייח )ןודאה( הילע אבו רזחו החפש ודבעל יוגה דחייש ןוגכ הזב אצויכ ןכו ,ו
 )לארשימ יוג( יוג הילע אב .ירבע דבעל תדחוימה החפש לע אבש ןוגכ רוסא לארשימ לארשיו .היבשב החקל םא רתומ
 .התימ בייח
 חצרש ירכנ וא לארשי .ד
 לכי םא ,ףדורה תא גרהו ףדרנה בבותסהו וגרוהל וירחא ףדר םא וליפא ןתנוי יבר יפלו( בייח לארשי גרהש לארשי
 .רוסא לבא רוטפ יוג גרהש לארשי .)בייח ותוא גרה אלא ןכ השע אלו ,ףדור לש וירבאמ דחא עטקיש י"ע ונממ לצנהל
 ל"נכו בייח ןתנוי 'ר יפל ,וירבאב דחאב לצנהל לכיו וגרהל ותוא ףדר םא וליפאו בייח יוג ןיב לארשי ןיב גרהש יוג
 רוטפו םימש ידיב בייח לארשיו .התימ בייח )וירבאמ דחאב וליצה אלו ףדורה תא גרהש( יוג הכלהלו .רתומ ןנברלו
 .תוכלה יטוקל .הארתה ךירצש ד"יבב
 התימ בייחש חנ ןב לע דיעהלו ןודל רשכ ימ .ה
 .הארתהב אלש וליפאו .ובורק אוה וליפאו )השא אלו( שיא אוהש דחא דעבו דחא ןיידב גרהנ חנ ןב
 וניד המ ומא יעמב רבוע גרהש חנ ןב .ו
 ומא יעמבש רבוע הז ,םדאב אוהש םדא והזיא לאעמשי יבר שרדו ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש הרותב רמאנ
 חנ ינב תתימ לכש דמלל שרדנ קוספהש רוטפ השנמ יבד אנת יפלו .גרהי רבועה לש ומד ךפושש חנ ןב הרות הרמאו
 .)ם"במר( ףייסב םתתימ לכו םירבועה לע םיגרהנ חנ ינב הכלהלו .)ופוגב ומד ךפשיש ,ךפשי ומד םדאב( קנחב
 הניד המ התניזש וא הגרהש חנ תב .ז
 התימ תבייחו תרהזומ חנ תב השא וליפא ,שיא םש רמאנ תוירע יולגו םימד תוכיפשב חנ ינבל הרות הריהזהשכש פ"עא
 .התוא התבירו הרות הרזחש התניז וא הגרה םא
 וניד המ שיא תשא לע אבש חנ ןב .ח
 ,תסרואמה לע אב םא לבא )לעב תלועב איהו רמאנש( לעב תלועב לע אלא םיבייח םניאו .ףייסב םתתימ חנ ינב ,א
 .רוטפ הילע אבו חנ ןב תשא איהו הלעבנ אלו הפוחל הסנכנ םא וליפאו
 אנתלו( ונידכ ףייס בייח )הלעב הילע אב רבכש( לעב תלועב איה םאש .בייח םלועל לארשי תשא לע אבש חנ ןב ,ב
 .)קנחב חנ ינב תתימ השנמ יבד
 .הליקס בייחו לארשי ינידב ותוא םינד ,רוטפ חנ ינב ינידבש הסרואמ הרענ איהו לארשי תשא לע אב םאו ,ג
 .קנח בייחו לארשי ינידב ותוא םינד ,רוטפ םהינידבש חנ ןב הילע אבו )לארשי תשא( הלעבנ אלו הפוחל הסנכנ םאו ,ד
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 המייקל יאשר םאה המע רייגתנו ותבורקל יושנ היהש יוג .א
 תוחאו )ומאמ( ותוחאב אוה רוסאש )א"רד אבילא( ריאמ יבר תעדו .חנ ןבל ורסאנ תוירע הזיא )ןלהל( םיאנתה וקלחנ
 התבו השא םע יושנ היה םא ןכו .האיצוהל ךירצ רייגתהו רוסיאב התוא אשנ םאו .)המאמ( ומא תוחאו )ומאמ( ויבא
 :םהו ןמייקל יאשר ןהמע יושנ היה רכ םאו הליחתכל רגל תורוסאש שיו .ןהמ תחא שרגל ךירצ רייגתהו )רתיהב(
 יחא תשאו ויחא תשא םהו הלחתכל ול תורתומש שיו םימכח יפל היבאמ ומא תוחאו ויבאמ ויבא תוחאו ויבאמ ותוחא
 ךירצ ןיאו ע"רכ אלא א"ר תעד איהש וז אתיירבכ הכלה ןיאו( .ותומחב רתומ ותשא התמ םא ןכו .ויבא תשאו ויבא
 .)ט"סר ןמיס ד"וי ע"וש ןייעו המצע ומאו ומאמ ותוחא אלא איצוהל
 חנ ינבל תורוסא תוירע הזיא .ב
 קלחב דוע רסאנו .)דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו רמאנש( המהבו רוכזבו שיא תשאב רוסא חנ ןב לכה ירבדל
 )ויבא תא שיא בוזעי רמאנש( ויבא תוחא רזעילא יבר יפל .ול תורוסאה תובורקה ןה ימ םיאנתה וקלחנו .ויתובורקמ
 ומאו( ויבא תשא רוסאל קוספה תא שרד אביקע יברו תורוסא )ומאו( ותוחא ןכש לכו )ומא תאו רמאנש( ומא תוחאו
 רוסאש ע"רכ הכלהו .)וצריתו ,ותוחאב רוסא חנ ןבש עמשמד ןיקמו םהרבאמ וילע ושקהו( .תויחאה ורסאנ אלו )שממ
 ב"ע ז"נ ףדב ליעל םימכחכ אלא ותוחא תא ריתהש ותומכ הכלה ןיאו .ומא תוחאו ויבא תוחאב רתומו ומאו ויבא תשאב
 ,ויבא תשאו ,ומא :םהש תובורק 'ג :תוירע ששב רוסא חנ ןבש אצמנ .רוסיאל ותוחא תא תוברל מ"ר לע וקלחש
 .)ם"במר( המהבו רכז שיא תשא םהש שלש דועו .ומאמ ותוחאו
 ותבב רתומ חנ ןב םאה .ג
 אשיש ידכ ,)תופסות ןייע( ותב תא םדא אשנ אל המ ינפמו ותבב רתומש הכלהו .ותבב רתומ חנ ןב םא ארמגב וקלחנ
 .הנבי דסח םלוע רמאנש םלועה תא םהמ תונבל ידכ ול הריתהל ה"בקה ומע השע דסחש ותוחא תא ןיק
 ויתובורקב רתומ דבע םאה .ד
 הרומח השודקמ ונאב רמאי אלש ותוחאו ומאב רוסא רייגתה וליפאו .ויבא תשאו ותוחאו ומאב רוסא יוגש ליעל ראבתנ
 בייחש( יוג ללכמ אציש ,ויתובורקו ותבו ומאב רתומ דבע לבא יוגב אלא ורמא אלו .)תוירע ול ורתוהש( הלק השודקל
 .)וב ורזג אלו הלק השודקל ונאב רמאי אלש( אב אל לארשי ללכלו )ויתובורק ןניא בושו השאכ תווצמב
 תושיא ייחל דבעל תדחוימה החפש לע אבש חנ ןב .ה
 ,קושל תרתינ יתממו .ינולפ לש הביר הל וארקישמ ,בייח יתמיאמ .התימ בייח הילע אבו ודבעל החפש דחיימה
 .תויונפה ךרדכ קושב השאר ערפתשמ
 הכרדכ אלש השא לע אבש חנ ןב ןיד .ו
 רבד שי יכו אבר וילע השקהו .)קבדו רמאנש( התימ בייח אנינח יבר יפל הכרדכ אלש ותשא לע אבש חנ ןב
 ןכו .)קבדו( רוטפ הכרדכ אלש וריבח תשא לע אבש חנ ןב אבר רמא אלא .בייח חנ ןבו ותושעל רתומ לארשילש
 .הכלה
 לארשי תא הכמה לש ושנוע .ז
 .הניכש לש ועול רטוסכ לארשי לש ועול רטוסה ,ב )ם"במר םימש ידיב( התימ בייח לארשי תא הכהש םיבכוכ דבוע ,א
 ,)ה"טוקיל ,והכיש וילע םזגמש הרימאב וליפא( ,אטוח ארקנו ,עשר ארקנ והכה אלש פ"עא וריבח לע ודי היבגמה ,ג
 .הרובק אלא הנקת ול ןיאו ,ודי ץצקתו
 עקרק תונקל יואר ימל .ח
 המדאל דבע ומצע םדא השוע םא ,ב .םירערעמהו םיבנגה דגנ ודמעל לכויש עורז ילעבל אלא עקרק תונקל יואר ןיא ,א
 .םחל עבשי אל ואל םאו םחל עבשי ,דימת הדבועל
 תובשל יוגל רתומ םאה .ט
 רחא םויב ןיב תבשב ןיב תבש םאו .הכאלממ תובשל יוגל רוסאש ןאכמ ודמלו .ותובשי אל הלילו םויו הרותב רמאנ
 .)ם"במר ,םימש ידיב( התימ בייח

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 טנ ףד ןירדהנס
 הרותב קוסעל יאשר יוג םאה .א
 קסועש םירומא םירבד המב .)הטימש ףוס ם"במר ןייע( לודג ןהככ בושח אוה ירה הרותב קסועש םיבכוכ דבוע וליפא
 השרומ ונל רמאנש )ם"במר ,םימש ידיב( התימ בייח לארשי ינידב קסע םא לבא ,חנ ינב םהב ווטצנש םינידב
 .)הסרואמה הרענ לע אבכ וא לארשימ הלזוגכ אוה ירהו( םהל אלו )לארשיל(
 םיצרש רשבב וא םדב יחה ןמ רבא רוסיא שי םא .ב
 ,רוסא יחה ןמ םד םגש דמלמ לאילמג ןב אנינח יבר יפל .ולכאת אל ומד ושפנב רשב קוספה שוריפב םיאנתה וקלחנ
 םיצרשב יחה ןמ רבא רוסיא גהונ אלש דמלמ םימכח יפלו .חנ ינבל ןיב )םד תליכא רוסיאל ףסונב( לארשיל ןיב
 אנינח יברלו( ץרש רוסיא אלא וב ןיא לארשילו יח ץרש לוכאל רתומ חנ ינבל ךכיפל )רשבמ קולח םד םהל ןיאש(
 םושמ לארשיל אלא( חנ ינבל יחה ןמ םד הרות הרסא אלש םימכח יפל אצמנ .)יחה ןמ רבא רוסיא םיצרשב םג גהונ
 .)תוכלה יטוקלו ם"במר( הכלה ןכו ,םהל רתומ יח ץרשמ רבא ןכו ,)תרכ בייח חוליקב אצויש שפנה םדבו ,םד רוסיא
 השנה דיגו הלימה לעו היברו הירפ לע םיווצמ חנ ינב םאה .ג
 הנתינש ןויכ )י"ר יפל( השנה דיג לע בקעי ינבו ,הלימה לע וניבא םהרבאו ,היברו הירפ לע ןושארה םא הוטצנש פ"עא
 הזל הרז הדובע ןוגכ לארשיל יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכש .ולא תווצממ חנ ינב ורטפנ לארשיל הרות
 ונשנ אל ולא תווצמו ,חנ ינבל אלו הרמאנ לארשיל לארשיל יניסב תינשנ אלו חנ ינבל רמאנש הוצמ לכו .הרמאנ הזלו
 .םהב םיווצמ םניא חנ ינב ךכיפל )םיניד םהב שדחל אלא( יניסב
 הלימב ווטצנ םא הרוטק ינב ןיד .ד
 קחציב רמאנש( וינבו בקעי אלא וערז ארקנ אלו וירחא וערזלו הנתינ םהרבאלש יפל הליממ חנ ינב רוטפל שי םעט דוע
 םיקסופה וקלחנו .רפה יתירב תא קוספהמ וברתנש הלימב םיבייח הרוטק ינב לבא .)קחצי לכ אלו ,ערז ךל ארקי
 וברעתנו ליאוהו ,םיבייח םערז םג ם"במרהלו .םירוטפ םהירחא םערז לבא םיבייח שממ הינב קר י"שר יפל ,רבדב
 .)הילע םיגרהנ ןיאו ,הלימב לכה ובייחתי הרוטק ינבב לאעמשי ינב םויה
 רשב תליכאב ורתוה םא חנ דע םינושארה תורוד ןיד .ה
 הליכאל אל לבא הכאלמל םייח ילעבב שמתשהלו ,בשע קרי תליכאב אלא רתוה אלו רשב תליכאב רסאנ ןושארה םדא
 .יחה ןמ רבא ול רסאו םייח ילעב רשב לוכאל חנל ה"בקה ריתה לובמה רחאו .)םיתמ וליפאו(
 הליכאל וניד המ ,םימשה ןמ דרויה רשב .ו
 המל ןאכמ ושקהו .'וכו ןיי ול םיננסמו רשב ול םילוצ תרשה יכאלמו ןדע ןגב בשוי היה ןושארה םדא םימכח ורמא
 יברב השעמו .)רסאנ אל הזבו( םימשה ןמ דריש רשב היהש וצריתו .רשב תליכאב ןושארה םדא רסאנש ורמאש
 רוהט רשב אוה םא שרדמה תיבב לאשו אבו )תויראה ןמ וליצהל( םימשה ןמ רשב ול ודירוהש אתפלח ןב ןועמש
 .םימשה ןמ דרוי אמט רבד ןיא ול ורמאו .הליכאב רתומו
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ס ףד ןירדהנס
 םיאלכבו ףושיכב חנ ינב ןיד .א
 ףשכל םה םירתומ אלא ןכ הכלה ןיאו .)המהב תעיברל שקוהש( חנ ינב ווטצנ ףושיכה לע ףא רמוא ןועמש יבר ,א
  .)תוכלה יטוקל(
 תוקוח עמשמ 'וגו ורומשת יתוקוח תא רמאנש( חנ ינב ווטצנ ןליאה תבכרהו המהב יאלכ לע ףא רמוא רזעילא יבר ,ב
 וליפא( ץראל ץוחב ןיב ץראב ןיב גהונו ,ןליאו המהב לש םיאלכב חנ ינב םירוסאש הכלה ןכו .)חנ ינבל רבכ יתקקחש
 .)ם"במר( הז לע םיגרהנ ןיאו ,)המהבל שקוהש ןליאה יאלכ
 לקסנ םאה המודכו תוקבצ וא יקש םש ךריבש ףדגמה .ב
 תומשה ראשב לבא )תוכלה יטוקל ןייע תונדא םג א"יו ה"יוה( תויתוא 'ד ןב םש ךרביש דע בייח וניא אחא בר רמא
 םניאש תומשה ןמ םשב ותוא ךרביו תויתוא 'ד ןב םש שרפיש דע בייח וניאש הכלה ןכו .רוטפ תויתוא יתש ןב םש ןוגכ
 .)ם"במר( םיקחמנ
  
 עורקל ךירצ םשה תכרב עמושה .ד
 .)םהידגב תא םיעמושה וערק הקשבר ףדיג רשאכש( עורקל בייח ףדגמה תא עמושה ,א
 .)וידגב תא והיקזח ערק ,הקשבר יפודיג תא והיקזחל םיעמושה ורפיסשכש( עורקל כ"ג בייח עמושה יפמ עמושהו ,ב
 יוניכב אלא עדוי וניאו ירכנ היהש ןולגעמ ו"ק( םידמוע םיניידה ,שוריפב ועמשש המ םיניידל םידעה םירמואשכ ,ג
 לבא .)םיערק םינשל םערקיו רמאנש( ערקה תא םיחאמ אלו םיערוקו ,)שרופמה םשו לארשיל ו"ק ,אסכה ןמ םקו
 וערק םיעמושהש הקשבר השעמב היה ןכו( ףדגמהמ ועמששכ וערק רבכש םיערוקו םירזוח םניא םמצע םידעה
 .)והיקזחל ורפיסשכ אלו ויפמ ועמששכ
 לארשימ יוניכב וא ,ם"וכע יפמ םשה תכרב עמושל העירק בויח .ה
 וניא יוניכב וא ם"וכעמ םשה תכרב עמושה לבא דחוימה םשו לארשימ עמשיש דע עורקל בייח עמושה ןיא לאומש יפל
 ןיא הזה ןמזבש םימכח ורמא לבא ,עורקל בייח יוניכבו ם"וכעמ עמש וליפא ןידה רקיעמ אייח יבר יפלו .עורקל בייח
 )א"מר ,ז"עלב וליפאו( יוניכה לע וליפא ערוקש אייח יברכ הכלהו .םיערק ולוכ דגבה אלמתנ ערקי םאש ,עורקל בייח
 .ע"וש ,)דחוימה םשב ךריבש ם"וכעב םיקסופה וקלחנו( לארשימ הנעמשיש אוהו
 קוידב ףדגמה ירבד תא םיניידל עימשהל םידעה לכ םיכירצ םאה .ו
 םימכח ושע הלעמו .תושפנ ינידבו תונוממ ינידב רשכ .והומכ יתעמש ינא ףא ינשה רמאו תודעה ירבד תא דעה רמא
 רוזחי אלו והומכ יתעמש ינא ףא ינשה דעה רמאיש הרות ןיד לע הודימעה ףדגמב לבא ,ותודע תא רפסל ינשל וכירצהל
 .)ם"במר( הכלה ןכו ,והומכ יתעמש ינא ףא רמול ךירצ ישילשה דעה םג ע"ר יפלו .ףדגמה ירבד לע
 התימ בייחתמ רבד הזיאב ,ז"ע דבועה .ז
 בייח התא ילא ול רמואהו הולאל וילע ולבק וא הוחתשה וא ךסינ וא ריטקה וא חבז וא ,התדובע ךרדכ ז"ע דבע ,א
 רוטפ ומשב עבשנהו רדונהו ,ליענמהו שיבלמהו ,ךסהו ץחרמהו ,ץברמהו דבכמהו ,קשנמהו ףפגמה לבא ,ב .הליקס
 .השעת אלב רבועו התיממ
 התדובע ךרדכ אלש ז"ע דבועה ןיד .ח
 םג ןכ השעאו 'וגו ודבעי הכיא רמאל םהיהלאל שורדת ןפו רמאנש( התדובע ךרדכ ז"ע דובעל אלש הרותה הריהזה ,א
 .)ותמו םינבאב םתלקסו 'וגו םירחא םיהלא דובעיו ךליו רמאנש( התימ בייח התוא דבע םאו .)ינא
 םע הרות התבירו )םרחי םיהלאל חבוז רמאנש( התדובע ךרדכ אלש וליפא ז"על חבוזל התימ הרותה הבייח דוע ,ב
 'הל יתלב רמאנש( םיבלח תרטקהו ,םדהו ןייה ךוסינ ,)הטיחש( םהש ק"מהבב 'הל תושענה תודובע לע הטיחשה
 ךרצוהש ןויכו ,ד ךכב הכרד ןיא וליפא בייח הוחתשמהש םיקוספהמ ודמל דוע ,ג .התימ בייח ז"על םאשע םאש )ודבל
 םלוכב בייח היה םאש ,)קשנמו ףפגמ( דוביכ ירבד ראשב בייחל האוחתשהמ ודמלל ןיאש עמשמ ,חבוזב בייחל בותכה
 תודובע ראשו חבוז וא האוחתשהמ ץוח ךכב הכרד ןיא םא רוטפ דוביכ ירבדב יאדו אלא .םללכב רבכ חבוזה ירה
 םא וליפא יביח הטיחש לעש חבוזב הרות השדיח אמשו ןנח ר"ב אבר השקהו[ .)חבוזמ ודמלנש( םינפב תושענה
 ונתנשמכ הכלהו .וירבדב ארמגה הלפלפו ,דוביכ ינימ לכב בייחש ה"ה םלועלו ז"על המד תא קורזל בשחו ומצעל טחש
 יטוקל( התדובע ךרדכ וא האוחתשה וא םינפב תושענה תודובעב אלא בייח ןיאו )הכרדכ אלש( דוביכ ינימ לכב הרטפש
 .)תוכלה
 התימ בייח םא ץוחב םישדק טחושה ןיד .ט
 .)ז"על חבזש ,םיהלאל חבוזה אלא םרחי חבוזה רמאנ אלש( התיממ רוטפו תרכ בייח ץוחב םישדק טחושה
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 האנהב המהבה הרסאנ םאה ,ז"על קורזי המד תאש הטיחשב בשחו )ומצע ךרוצל( המהב טחש .א
 יבר יפל ,ז"על המד קורזל הטיחשב בשחש ןוגכ הדובעל הדובעמ הבשחמ הליעומ םא שיקל שירו ןנחוי יבר וקלחנ
 הבשחמ ןיא שיקל שירלו )לוגיפמ הז ןיד דמלו( המהבה תא רוסאל ותבשחמ הליעומש הדובעל הדובעמ םיבשחמ ןנחוי
 .הרוסאו י"רכ הכלהו תרסוא וז
 )ז"על המד קורזל בשיחש ל"נה( טחושה הליקס בייחתנ םאה .ב
 טחושה בייח אפפ בר יפל ארקמ וא ארבסמ הליקס )ז"על המד קורזל בשיחש( טחושה תא בייחל שי םא ארמגב וקלחנ
 םהילע הרות הבייח רבכו ז"על דוביכ ינימ ללכב היה חבוזה ירהש םרחי םיהלאל חבוז רמאנש בותכה יוביר םושמ
 ןנחוי יברל וליפאו( ןנח ר"ב אבר תשרדכו ז"על המד קורזל הטיחשב הבשחמה תא חבוזב הביר אלא )האוחתשהמ(
 טחושה בייח אחא בר יפלו .)תדחוימ השרדל ךירצ אלא המהבה ןידמ טחושה ןיד ודמלל ןיא ,המהבה תא רסאש
 בייח תרתומ המהבהש ל"רל וליפאו( ןנח ר"ב אבר תשרדל ךירצ ןיאו )איה הקירז ךרוצ הטיחשש( ארבסמ
 םושמ אלא ובייח אלש( ובייחל רשפא יא אפפ ברלש אצמנ ןנח ר"ב אברכ הכלה ןיאש ןויכ הכלה ןינעלו .)טחושה
 .)תוכלה יטוקל( רוטפ קפסמו ,ארבסמ בייח אחא ברלו )ןנח ר"ב אבר תשרד
 וניד המ סילוקרמל ומצע רעופה .ג
 בייח ןנח ר"ב אברל ירהש רוטפ רחא ןויזבב ודבע םא )םינבאב ותוא םוגרל( ןויזבב סילוקרמ לש התדובע ךרדש פ"עא
 ןוגכ אלא הכרדכ אלש דבועה תא )ודבעי הכיא קוספב( הרותה הרטפ ןפוא הזיאב כ"או הכרדכ אלש וליפא דוביכ ךרדב
 ינימב רוטפל אב כ"או( ןנח ר"ב אברכ הכלה ןיאש פ"עא הכלה ןינעלו .הכרדכ אלש רחא ןויזבב הדבעו ןויזבב הכרדש
 .)תוכלה יטוקל( הכרדכ אלש רחא ןויזבב רוטפש הכלה ןכ מ"מ )דוביכ
 )הולאל ולבקל אלו( סיעכהל חבוזהו .סילוקרמל חבוזה ןיד .ד
 ר"ב אבר יפלו .םיריעשל םהיחבז תא דוע וחבזי אלו רמאנש )ןויזבב הכרדש פ"עא( בייח אוהש סילוקרמל חבוזל ןינמ
 אלו קוספב דוע הביר המו .איה דובכ ךרד החיבזו ,ז"על דוביכ ינימ לכ לע אוה בייחש האוחתשהמ בייחש םידמול ןנח
 ןכ ורמא אלש סיעכהל חבוזב התימ ובייחל ןיא הכלהלו .בייח הולאל ולבקל אלו סיעכהל חבוז וליפאש אלא .וחבזי
 .)ש"יע ה"טוקל( ואלב רבוע אלא ןנח ר"ב אברל אלא
 הז רובידב הליקס בייחתמ םאה ז"ע דובעאו ךלא רמואה .ה
 .רוטפ דובעיש רמא קר םאש עמשמ בייח ז"ע דבועה ורמא ונתנשמב .ותרימא לע בייחתה םא תוינשמה ןיב הריתס שי
 הולאל ולבקמ וניאש רמא םא ,א .םיצורית העבש ארמגב וצריתו .בייח 'וכו דובעאו ךלא רמואה ורמא ןמקל הנשמבו
 ירבדלש הז ץורית וחדו( .רטופ הדוהי יברו הרימאב בייחמ ריאמ יבר ,ב .הרימאה לע רוטפ שממ דובעיש דע הרימאב
 הולאל והולבק אלש רוטפ י"רלו בייח מ"רלש ,ןכ ול ורמאו ינודבעו ואוב רמואב אלא וקלחנ אלו הרימאב בייח לכה
 ,ד .םהב ורזחי ילואש םתרימא לע םירוטפ םיתסינה םיבר לבא ,בייח ז"ע דובעא רמאו תסינה דיחי ,ג .)וילע וקחצ אלא
 ול ורמא םא ,ה .בייח םירחאמ תסינה לבא וב רוזחי ילואש ותרימאב בייח )םירחא והותיסה אלש( ומצעמ תסינה
 לארשי קר ,ו .ותרימא לע רוטפ הניינע ול ורמא אל םאו ,בייח הנדבעיש רמאו 'וכו תלכוא המ ז"ע התוא לש הניינע
 .ותרימא לע בייחש וז ףא אלא התדובע לע בייחש דבלב וז אל םלועל ,ז .וב רוזחי אלש ,ותרימא לע בייח רמומ
 הולאל הלבקמ וניאו ותארי וא םדא תבהאמ ז"ע דבועה .ו
 )חישמל הוחתשי דבע :ןמיס( וירבדל תויאר ייבא איבהו רוטפ רמא אברו בייח רמא ייבא הארימו הבהאמ ז"ע דבועה
 .אבר החדו
 תאטח בייח יתמיא ז"ע דבעש לודג ןהכ .ז
 רבד םלעהב אלא )רתומה ןמוש אוהש רבסו בלח לכאש ןוגכ( השעמ תגגשב תאטח בייח וניא הריבע רבעש לודג ןהכ
 ונממ המלענ אלש פ"עא השעמ תגגשב בייח יבר יפל ז"ע דבע םאו .בלח לוכאל רתומש רבסו הכלה ונממ המלענש
 ז"ע דבעש ייבא יפל :השעמ תגגש והמ ארמגב ושריפו .הכלה רבד םלעהב אלא בייח וניא ז"עב םג םימכח יפלו הכלה
 רוסאש פ"עא ז"על תווחתשהל רתומ רמואב אבר יפלו )תקולחמ לודג ןהכו בייח טוידה הזבו( םדא תארימ וא הבהאמ
 .)ז"ע דובעל רתומ רמואב רבד םלעהו( הדבועל

 
 
 
 
 
 
 
 



 בס ףד ןירדהנס
 אתיירב יפל ,רוסיא רבעש םהיניב ול עדונ אלו גגושב )הוחתשהו ךסינ רטיק חביז( תודובע עבראב ז"ע דבועה ,א .א
 .תואטח עברא בייח ןנחוי יבר יפלו תחא תאטח אלא בייח וניא יאכז יבר לש
 הפיסוהו הרזחו )חבוז( תחא הלימב ךוסינו רוטיק חוביז הרות הללכש ןויכ )אנימא הוהב( תקולחמה רואיבו ,ב
 לע לקהל האוחתשה האציש וא( הדובעו הדובע לכ לע בייחש דמלל האוחתשה האצי םאה הזב וקלחנ דוחל האוחתשה
 דמלל האצי דוחל הבתכנש הרעבה תכאלמ םא תבש תוכאלמב םיאנת וקלחנש ומכו .)ואלב אלא וניאש הוחתשמה
 .)ואלב רעבמהש דמלל וא( הכאלמ לכ לע בייחש
 ודמל רבכש תבש תוכאלמב לבא תואטח עברא תודובע 'ד לע בייחש דמלל האוחתשה האצי יאדובש ,וחדו ,ג
 לע דמלל הרעבה האצי אלש יסוי יבר רמא הזב )הנהמ תחאמ( רחא םוקממ )הכאלמ לכ לע בייחל( תוכאלמ קוליח
 ,רחא םוקממ )תואטח עברא םתעברא לע בייחתהל( תודובע קוליח םידמל ןיאש ז"עב ןכ ןיאש המ תוכאלמ קוליח
 קוספמ תודובע קוליח ז"על םג דומלל ארמגב וצרו( הדובעו הדובע לכ לע בייחש דמלל האוחתשה האצי לכה ירבדל
 .)וחדו ,הנהמ תחאמ
 ראשמ תבשב שי רמוח :הרמא ךכ ןנחוי יבר הילע קלחשו ןנחוי יברל יאכז יבר רמאש אתיירבהש םירמוא שיו ,א .ב
 השעש ןוגכ ושוריפו .תחא בייח תווצמ ראשבו תואטח יתש בייח תבשב )דחא םלעהב( תורבע יתש השע םאש תווצמ
 בייח וניא ךסינו רטיקו חביזש ןוגכ םיתש השע הרז הדובעב ונייהד תווצמ ראשבו םיתש בייחש הניחטו הריצק תבשב
 .תחא אלא
 אפיסה תא שרפל רשפא יאו .רוטפ תבשבו בייח תווצמ ראשב ןיוכתמ אלב גגש םאש תבשבמ תווצמ ראשב רמוחו ,ב
 רובס היהש( וז הליכאל ללכ ןיוכתה אלש פ"עאש )תוירע תאיב וא( בלח תליכאב אלא אשירה ומכ הרז הדובעב וזה
 .רוטפ ללכ הכאלמל ןיוכתנ אל םא תבשב לבא הנהנ ירהש בייח )אוה קורש
 אלש )אלא תחא תאטח דחא לכ לע ךסינו רטיקו חביזב אשירב בייחמש ינפמ אלו( אתיירבה לע קלח ןנחוי יברו ,ג
 .)תוירעו םיבלח( רחא ןפואב אפיסו )הרז הדובע( דחא ןפואב אשיר שרפל ול הארנ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 גס ףד ןירדהנס
 תחא לכ לע בייח ייבאלו )םדבעת אלו רמאנש( תחא אלא בייח וניא ימא יבר יפל הוחתשהו ךסינו רטיקו ז"על חביז .א
 .)האוחתשה םימעפ 'ג רמאנש( תחאו
 ןויזבב הכרד םא רוסאלו ,דובכב התדובע ךרד םא האוחתשה רוסאל ,ז"על האוחתשה רוסיא םימעפ 'ג הרותב רמאנ .ב
 .)עברא בייח הוחתשמו רטקמו ךסנמו חבוז ןוגכ( תאטח הדובע לכ לע בייחש קלחל דחאו ,)רועפ ןוגכ(
 וא ףדגמ ןוגכ השעמ השע אל םא וליפא ע"ר בייחמש אביקע יבר יפל )גגושב( תאטח בייח התא ילא ז"על רמואה .ג
 .)רוטפ ןנברל לבא( ז"על הוחתשמ
 םש ופתישו )ךולעה( םיבר ןושלב רמאש ןויכו .םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא אלא בהזה לגעב רמאנ .ד
 .)םימש םש ףתשל אלו( הברה תוהולא ושקיבש םיבר ןושלב ורמא רמוא יאחוי רב ןועמש יבר ,הילכמ ולצינ םימש
 לע הקול ימיד בר יפל .הקול םא םיארומא וקלחנו השעת אלב רבוע ז"עב עבשנהו רדונה וא 'וכו קשנמהו ףפגמה .ה
 לע ולכאת אל ומכ( םירבד המכ ללוכש ואל לע םיקול ןיאש וילע ושקהו .עבשנהו רדונהמ ץוח )השעמ שיש( םלוכ
 הדוהי יבר יפל עבשנהו רדונה אלא הקול וניא ןיבר רמא אלא .)וילע םוקנל ןיאו תוכלה הברה הזמ ודמלש םדה
 .)השעמ וב ןיאש םושמ אלו השעל קתינש םושמ חספהמ ריתומב רטפש( השעמ ןיא םא וליפא תוקלמ בייחמש
 דצב יל ןתמה ורבחל רמאי אלש וריכזת אל :ושרדו .ךיפ לע עמשי אל וריכזת אל םירחא םיהלא םשו הרותב רמאנ .ו
 יוגה עבשיש ךכ ידיל אוביש יוג םע קסע ףתתשהל וא ז"ע םשב עבשהלו רודנל רוסאש ךיפ לע עמשי אל .תינולפ ז"ע
 .)תחדנה ריע ישנא( חידמל הרהזא ךיפ לע עמשי אל רחא רבד .ז"ע םשב
 .)דג וא ובנ ןוגכ( המש ריכזהל רתומ הרותב הבותכה ז"ע לכ ,א .ז
 .ז"ע לע תונצילמ ץוח הרוסא תונציל לכ ,ב
 ולש ז"ע תומד דחאו דחא לכ השעש ארמגב ושריפו .םיבצע םנובתכ ז"ע ושעש לארשי לע ןנואתמ איבנה ,א .ט
 .הקשנמו הקבחמו האיצומ הרכוזשכו וסיכב החינמו
 לש הלובחת ידי לע( ןוממ ילעב םיקשנמ ויה ז"ע לש םילגעהש ארמגב ושריפו .ןוקשי םילגע םדא יחבוז רמאנ דוע ,ב
 קשיו חבוזה אביש ול ורמא ז"על ונב חבוזה שריפ אברו ,ול ךמצע חבזתש ךב ץפח ז"ע םהל םירמכה ורמאו )םירמכה
 .ז"על
 אלו שממ הב ןיאש ז"עב לארשי ויה םיעדוי ,דוע ורמאו .ז"על םידבוע תומואה ויה תורוצ הזיא ארמגב דוע ושריפו ,ג
 .)דאמ התוא ובביח ז"עב ורשקתנש ירחאו( איסהרפב תוירע םהל ריתהל אלא ז"ע םידבוע ויה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 דס ףד ןירדהנס
 תא ומיס תוירע רציו .והוגרהו ז"ע רצי םדיב רסמנש דע וללפתהש הלודגה תסנכ ישנא םע השעמה לכ רפוסמ ןאכ .א
 .ויתובורקב םדא הרגתי אלש ויניע
 םישוריפה וקלחנו .הב םיקבד לארשי ךיא ובתכ רחא קוספבו רועפ לעבל ודמצנ לארשי ךיא ראתמ דחא קוספ .ב
 שיו .ול םיכומס קר ויה 'הב לבא )ליתפ דימצ( קזח רשקב רועפל םידמצנ דחא שוריפ .םיקובד רתוי ויה המב ארמגב
 .שממ םיקבד 'הב לבא השאה די לע ףפור דימצכ םידמצנ ויה רועפל חבשל םישרפמ
 ןבא קרוזה ןכו .)ךכב והודבע ךיא םישעמ ואיבהו( ותדובע וז ירה ותוזבל ןיוכמש פ"עא רועפל ומצע רעופה .ג
 .)תרחא ןבאל םוקמ השועש( רוסא סילוקרממ ןבאה תא לוטיל וליפאו .ותדובע וז ירה ומגורל ןיוכמש פ"עא סילוקרמל
 .שאב והוריבעי םגו ךלומה יתרשמל )ונב תא( ןתיש דע הליקס בייח וניא ךלומל וערזמ ןתונה .ד
 הרבעהב וניינע לכש רבד אוה ךלומהש וא ךלומ םושמ בייח שאב ונב תא הל ריבעהש ז"ע לכב םא םיאנתה וקלחנ .ה
 רזעלא 'רכ( ונתנשמ יפל ,ב .ךלומל הרבעה ךייש ז"ע לכב רבוס אתיירבב ק"ת ,א :)אבר יפל( רבדב תועד 'גו .שאב
 ךלומ וליפא סונגיטנא ןב אנינח 'ר יפל ,ג .שממ ז"ע וניאו ךכל דחוימ ךלומהש רוטפ ךלומל אלש בייח ךלומל )ש"רב
 .בייח וינפל ריבעהו ךלומ םסיקל ארקש יארע
 ותבו ונב ריבעמ :רחא קוספב( שאב )ריבעהל( והוריבעיו )ןתת אל ךערזמו( ז"ע יתרשמל ונרסמיש דע בייח וניא .ו
 )שאב
 ותתב( בייח לוספ ערז )וערזמ( בייח ותב ןבו ונב ןב .קפס ,ןשי וא אמוס וריבעה .)ךערזמ( רוטפ וערז לכ ריבעה ,ב
 .)וערזמ
 הב שיש הריפח לעמ ץפוקש אברלו תורודמ יתש ןיבש םינבל תמוח לע ךלוהש ייבא יפל הרבעה ךרד אלא בייח וניא ,ג
 .שא
 יברב רזעלא יברו רוטפ ומצע ריבעה .רוטפ ותוחאו ויחא וא ומאו ויבא ריבעה לבא וכירי יאצוי לע אלא בייח וניא ,ד
 .)ךב אצמי אל( בייחמ ןועמש
 ,הכרדכ אלש וליפא הוחתשמו ךסנמו ריטקמ וא חבוזל תחא .הכרדכ הדבועל תחא ,ז"עב תרכ םימעפ 'ג הרותב רמאנ .ז
 ז"ע דבוע ףדגמ ד"מלו .שאב הל ריבעהש הכרדכ אלש וליפא הביר ,אוה הכרדכ ז"ע ללכב ךלומ ד"מלו( ךלומל תחאו
 .)ב"הועל םג תרכנש תוברל ,תרכ תיעיבר םעפ וב בותכ המל
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