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 ורבחל םדא ןיבש תוריבעב הבושת - ל"צז ר"ומאא רכזל רועיש

  ט הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ הנשמ .1

 תוריבע רפכמ םירופכה םוי ןיא רפכמ םירופכה םויו אטחא הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא בושאו אטחא בושאו אטחא רמואה
 רזעלא יבר שרד וז תא ורבח הצריש דע רפכמ םירופכה םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש תוריבע רפכמ םירופכה םוי םוקמל םדא ןיבש
 וריבחל םדא ןיבש תוריבע רפכמ םירופכה םוי םוקמל םדא ןיבש תוריבע ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ )ז"ט ארקיו( הירזע ןב
 םכיבא םכתא רהטמ ימ ןירהטימ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא אביקע יבר רמא ורבח תא הצריש דע רפכמ םירופכה םוי ןיא
 תא רהטמ הוקמ המ 'ה לארשי הוקמ )ד"י הימרי( רמואו םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו )ו"ל לאקזחי( רמאנש םימשבש
 :לארשי תא רהטמ אוה ךורב שודקה ףא םיאמטה

 ז הנשמ ח קרפ אמק אבב הנשמ .2

 ול לחמ אל םאש ןינמו .'וגו תשא בשה התעו +'כ תישארב+ :רמאנש ,ונממ שקביש דע ול לחמנ ןיא ,ול ןתונ אוהש יפ לע ףא
 .'וגו ךלמיבא תא םיהלא אפריו םיהלאה לא םהרבא ללפתיו +'כ תישארב+ :רמאנש ?ירזכא אוהש

  ]גכשת זמר[ םימי תעבש קרפ אמוי תכסמ יכדרמ .3

 אלו ותוצרל ךלה םאו וריבחל הצריש דע רפכמ כ"וי ןיא וריבחל םדא ןיבשו רפכמ כ"וי םוקמל םדא ןיבש תוריבע וניתובר ונש
 םאו םימחרמ ךל שי ךריבח לע םחרמ התאש םימיה לכ ךדיב רוסמ אהי הז ןמיס תיקסמרוד ןב יסוי ר"א השעי המ וילע לביק
 יניב התיה הטטק םהל רמאיו 'א הרוש השעיו םדא ינב 'י איבי לאומש ר"א השעי המו םימחרמ ךל ןיא ךריבח לע םחרמ ךניא
 רשיו יתאטח רמאיו םישנא לע רושי רמאנש וילע םחרמו ומצע ליפשהש האור ה"בקהו וילע לבק אלו ותוצרל יתכלהו יריבח ןיבו
   .תחשב רובעמ ושפנ הדפ הירתב ביתכ המ 'וגו

  א דומע בצ ףד אמק אבב תכסמ יריאמל הריחבה תיב .4

 ונולק לע ובלב גאדש לע ל"ר ורעצ לע הליחמ ונממ שקביש דע ול לחמנ וניא תולבחה ימד לכ ול ןתנש יפ לע ףא יריאמה רמא
 יכ שיאה תשא בשה ךלמיבאב רמאנש אוהו הליחמ ונממ שקביש דע לחמנ וניא ורבח ןיבו וניבש לכ ותאטח לע הדותה וליפאו
  ךדעב ללפתמ אהיש ךכ לכ בוט בלב ךל לוחמיש דע ונממ שקבתש רמולכ ךדעב ללפתיו אוה איבנ

  א דומע בצ ףד אמק אבב תכסמ תודגא ישודיח א"שרהמ .5

 םהרבאל אוה ךורב שודקה רמאיש יוארהמ יכ הליחמה תשקב הזה בותכהמ ואיצוה .'וגו תשא בשה רמאנש ונממ שקביש דע
  ודעב ללפתיו ול לוחמיש דע םהרבאל סייפיש ךלמיבאל הז רמא לבא ךלמיבא דעב ללפתיש

  ורת ןמיס םייח חרוא ףסוי יכרב .6

 היכמסאו ,רפכתמ וניא םוקמל וניבש תוריבע םג וריבחל וניבש תוריבעמ בש אל םאד בתכש ימ שי .'וכו ונסייפיש דע .א ןיד .א
 וניבש תוריבעבד ח"רפב ברה ואיבהו ןאזימראג ש"רהמ ברה בתכ והיימו .יכהב והייראמל היל אחינ אל רמוא ינאו .ןיתינתמא
 .רפכתנ אל הב רשא הובג קלח םג וריבח תא סייפ אלש לכו ,הובג קלח ימנ אכיא וריבחל

  דמ ןמיס ה קלח תעד הוחי ת"וש .7

 תורוש שלש ול חלוש ,ומע סייפתהל בריס םא קרו ,וסייפל וילא ומצעב תכלל וריבחל אטוחה לע הנושארה םעפבש עמשמו 
 שיא אטחי רשאכש םיגהונ שיש המש ,)אמוי ףוס( בקעי ןיעב ,ביבח ןב בקעי יבר ןואגה תמאב בתכ ןכו .וסייפל םדא ינב לש
 ומצע בילעמה אבו רזוח ,וסייפמו בלענה םע רבדמש רחאו ,םהיניב םולשה ךוותל יעצמא םדא סנכנ ,םירבדב וטינקהו והערל
 .יתחלס ול רמאיש דע הליחמ ונממ שקביו ,בלענה לצא ומצעב הלחתמ תכלל וילע אלא ,אוה תועט גהנמ ,וריבחמ הליחמ שקבל
 .םיחרכומ ביבח ןב י"רהמה ירבד ןיאש בתכ שדח ירפה םלוא...כ"ע

  א דומע זפ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת .8

 יתיועה רשיו יתאטח רמאיו םישנא לע רשי +גל בויא+ רמאנש ,םדא ינב השלש לש תורוש שלשב וסייפל ךירצו :אדסח בר רמא
 ,םימעפ שלשמ רתוי ונממ שקבי לא וריבחמ וטמ שקבמה לכ :אנינח רב יסוי יבר +]רמא[ :ס"שה תרוסמ+ )רמאו( .יל הוש אלו

 'הל יתאטח :רמואו ,ורבק לע ןדימעמו ,םדא ינב הרשע איבמ - תמ םאו אנ אש התעו ...אנ אש אנא +נ תישארב+ רמאנש
 :והיא רמא ירופכד אמוי ילעמב .הימקל אתא אל - אחבט אוהה ידהב אתלימ היל הוה בר...וב יתלבחש ינולפלו לארשי יהלא
 לטקימל אבא ליזא :רמא .אינלפל יסויפל היל רמא - ?רמ ליזא אק אכיהל - היל רמא ;אנוה בר היב עגפ .היל יסויפל אנא ליזיא
 אקד ידהב !ךדהב אתלימ יל תיל ,ליז !תא אבא :היל רמא ,הייזחו היניע ילד ,אשיר ילפ אקו ביתי הוה ,היוליע םקו לזא .אשפנ
 לייע ,אשירל רדה - אייח יבר אתא לייע ,יברד הימק ארדיס קיספ הוה בר .הילטקו ,היעוקב הייחמו ,אמרג טימתשיא אשיר ילפ
 ילוכ :רמא ,אמח +]'רב[ :ס"שה תרוסמ+ )רב( אנינח יבר אתא .אשירל רדה - יברב ןועמש יבר אתא .אשירל רדה - ארפק רב
 רמאהו ?יכה דיבע יכיהו - .סייפיא אלו ,ירופכד ימוי ילעמ רסילת היבגל בר לזא ,אנינח יבר דיפקיא .רדה אל ?ליזינו רדהנ יאה
  .ינאש בר - !םימעפ שלשמ רתוי ונממ שקבי לא וריבחמ וטמ שקבמה לכ :אנינח רב יסוי יבר
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  ב דומע זפ ףד אמוי תכסמ י"שר .9

 .ומצעל היה רימחמ - ינאש בר

  ט הכלה ב קרפ הבושת תוכלה ם"במר .10

 אצויכו הרוסא הליעב לעב וא רוסא רבד לכאש ימ ןוגכ םוקמל םדא ןיבש תוריבע לע אלא ןירפכמ םירופכה םוי אלו הבושתה ןיא
 ןתיש דע םלועל ול לחמנ וניא ןהב אצויכו ולזוג וא וריבח ללקמה וא וריבח תא לבוחה ןוגכ וריבחל םדא ןיבש תוריבע לבא ,ןהב
 אל וליפא ,ול לוחמיש ונממ לואשלו ותוצרל ךירצ ול בייח אוהש ןוממ ול ריזחהש יפ לע ףא ,והצריו ול בייח אוהש המ וריבחל
 ינב השלש לש הרוש  ול איבמ ול לוחמל וריבח הצר אל ,ול לוחמיש דע וב עגפלו וסייפל ךירצ םירבדב אלא וריבח תא טינקה
 אוה לחמ אלש הזו ול ךלוהו וחינמ הצר אל תישילשו הינש ול איבמ ןהל הצרתנ אל ,ונממ ןישקבמו וב ןיעגופו ויעירמ םדא
 .ול לוחמיש דע םימעפ ףלא וליפא אבו ךלוה ובר היה םאו ח ,אטוחה

  ב דומע זפ ףד אמוי תכסמ תמא תפש .11

 ריזחה םירחאל ריזחהש יפל ךא ,וליבשב רוזחל ביוחמ 'יה אלש בג לע ףא ח"ר דיפקהד אה 'וכ 'יבגל בר ליזא ח"ר דפקיא 'מגב
 'א סייפתיש אדיפק אכיא כ"הויבד עמשמ אהד ,וסייפל בר ליזא דיפקהש המ ןידכ 'יה אלש ףא נ"א ,ןויזב יוה ריזחה אל ורובעו

 :סייפתהל ןיכירצ מ"מ אל וא וילע דיפקמש המב ומע קדצה םא אתוקפנ ןיאו וריבח םע

  א ףיעס ורת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש .12

 וניא םאו ;וסייפל )ב( ךירצ )א( ,םירבדב אלא וטינקה אל וליפא ;ונסייפיש דע רפכמ םירופיכה םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש תוריבע
 השלשב סייפתמ וניא םאו )ד( ,םישנא השלש ומע חקי םעפ לכבו ,תישילשו היינש םעפ ךליו רוזחי א )ג( * ,הנושארב סייפתמ
 )ז( אוה ג םאו >א< ;)ל"ירהמו אמויד יכדרמ( )הליחמ ונממ שקבש 'י ינפל )ו( כ"חא רמאי והימ( .ול קוקז וניא ב )ה( םימעפ
 )ט( ןווכמש אל םא >ב< ד ,)ל"ירהמ( לוחמלמ ירזכא היהי אל )ח( לחומהו :הגה .סייפתיש דע םימעפ המכ ול ךליל ךירצ ,ובר
 מ"הגהו ג"מסו יכדרמ( .ול לוחמל ךירצ וניא ה )אי( ,ער םש וילע איצוה םאו >ג< ;)אמויד ארמג( הליחמ )י( שקבמה תבוטל
 .)ו"ירהמו הבושת תוכלהמ ב"פ

 ב ףיעס ורת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע .13

 ןכ תושעל הבוח כ"ויעבד אלא םוי דלי המ עדוי ימד ןמז רחאל לע חינהל אלו הז לע רהזומ הנשה לכב םג תמאבו

  המ קרפ "ברוח" - )רגיה( רזעילא יברד יקרפ .14

 ךל שי ירה ול 'מא ,יל ןתונ התא ןיא לארשי לעו תושר יל תתנ םלועה תומוא לכ לע םימלועה לכ ןובר ה"בה ינפל לאמס 'מא
 לטבל אלש םירופכה םויב דחוש ול ןינתונ 'יפל ,םהילע תושר ךל ןיא ואל םאו ,אטח םהל שי םא םירופכה םויב םהילע תושר
 ריעש לזאזע לש ולרוגו הלוע ןברקל ה"בה לש ולרוג ,לזאזעל דחא לרוגו 'הל דחא לרוג 'נש ,םנברק תא ובירקי אלש לארשי תא
 םויב םהב אצמנ אלש לאמס האר ,הריזג ץרא לא םתונוע לכ תא וילע ריעשה אשנו 'נש ,וילע לארשי לש םהיתונוע לכו ,תאטח
 היתשו הליכא םהב ןיא לארשי יכאלמ המ םימשבש תרשה יכאלמכ דחא םע ךל שי םימלועה לכ ןובר וינפל 'מא אטח םירופכה
 יפחי לארשי ךכ םירופכה םויב לגר יפחי ם"היניב ם"ולש תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב היתשו הליכא םהל ןיא לארשי ךכ
 םולש תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב םהילגר לע םידמוע לארשי ךכ הציפק םהל ןיא תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב לגר
 .םירופכה םויב אטח לכמ םייקנ לארשי ךכ אטח לכמ םייקנ תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב םהיניב םולש לארשי ךכ םהיניב

 


