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  בל השרפ )אנליו( הבר ארקיו .1

 
 :םירצממ לארשי ולאגנ םירבד 'ד ליבשב ארפק רב םשב רמא אנוה בר 

  םמש תא ונש אלש .1
  םנושל תאו .2
  ערה ןושל ורמא אלו .3
  הורעב ץורפ ןהמ דחא ןהיניב אצמנ אלו .4

 ןבוארל אלו אפור הדוהיל ןירוק ויה אל ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר ןמש תא ונש אל
 אביו )די תישארב( ביתכ ןלהל םנושל תא ונש אל ירדנסכלא ןימינבל אלו סיטסל ףסויל אלו ינאילול
 יפ יכ )המ תישארב( ביתכו ונילע ארקנ םירבעה יהלא ורמאיו )ג תומש( ןאכו ירבעה םרבאל דגיו טילפה
 אצומ התא םעה ינזאב אנ רבד )אי תומש( רמאנש ערה ןושל ורמא אלו שדוקה ןושלב םכילא רבדמה
 הורעב ץורפ םהמ דחא אצמנ אלו וריבח לע דחא ןישלה אלו שדח ב"י לכ ןלצא דקפומ רבדה היהש
 ,ןד הטמל ירבד תב תימולש ומא םשו )דכ ארקיו( 'אנש בותכה המסרפו התיה תחא ןכ היהש ךל עדת
 לע רבד האיבהש קחצי 'ר רמא ירבד תב ןוכל םלש ךל םלש אמלשב אטטפ תוהד יול 'ר רמאד ,תימולש
  .ונממ אציש וטבשל יאנג ותחפשמל יאנג ול יאנג ומאל יאנג ןד הטמל הנב
 

  א"בטירל חספ לש הדגה .2
 אצויכו םהידגבב תיציצ ןוגכ םהיניינעבו םהישובלמב םירכינ םהש רמולכ םש ןימייוסמ ןיסרוג שי ןכו
 ,םהל םידבעושמו םש ויהש תורוד המכ םהל שיש ןויכ יכ ,לודג יוגל םש יהיו ביתכדמ הל יקיידו ,וב
 לכו םהיסיסכטב ןימייוסמ וא םש ןינייוצמ ויהש יפל יאדו אלא יוגל םש ויהי ךאיה דאמ ובר וליפא
  .וניבא םהרבא ערז םה יכ םוריכי םהיאור
 

  טי קוספ ב קרפ תומש .3
 
  :ןאצה תא קשיו ונל הלד הלד םגו םיערה דימ ונליצה ירצמ שיא ןרמאתו
 

  י קוספ ב קרפ תומש .4
 
  :והתישמ םימה ןמ יכ רמאתו השמ ומש ארקתו ןבל הל יהיו הערפ תבל והאבתו דליה לדגיו
 

 ב קרפ תומש רבד קמעה .5
 התרוצכ וז הבית ירצמ ןושלבד ,םייהעב תנידמב י"נ לאומש 'ר ברה םשב יתיאר .השמ ומש ארקתו

 השריפו ,ןוכנ רואיב אוהו ,הנידמל דלוי דלו אוה רשאב ,דליה הנידמב ארקנ ךלמה דליו ,דלי ועמשמ
  .הלש דלי אוהש םעטה
 

  י קוספ ד קרפ תומש .6
 
 יכ ךדבע לא ךרבד זאמ םג םשלשמ םג לומתמ םג יכנא םירבד שיא אל ינדא יב קוקי לא השמ רמאיו
  :יכנא ןושל דבכו הפ דבכ
 

  וס ןמיס ד ח"וא קלח השמ תורגא ת"וש .7
 

 מ"שת ולסכ ג"י ה"עב ומא ש"ע ותבל ארוקש =שדוקה ןושלב= ק"הלב םשל זעל םש תונשל םא
  .דחא ךרבאל
 

 זעל לש תומש המכש ןניזח ןכלש רוסיא וניא הנוגמ רבד אוהש ףאש יתבתכש זעל לש תומש רבדב הנה
 הלחתמ וחווצ אמתסמש ףאש ,תונידמה ופלחתנש ךוראה תולגד ןמזה ךשמב ושענ הנידמו הנידמ לכמ
 ונאש ונילצא רתויב םה םישנ תומשבו לארשי תומשל רבכ וארקנש דע לארשי ןיב תומשה ועקתשנ

 ילודגמ םלוע ינואג םגו דרפס לשמ תומש הברה דרפס ילוגמו זנכשא תומשמ םה זנכשא ינבמ
 םש םגו םינושאר תובושתב ןניחכשמדכ םינואג המכו לאדיוו וניבר היה ומשש מ"מה לעבכ םינושארה
 רבכש ירחאד ןגוהכ ושע אלש רמול ונל ו"ח ןכלש ,זעל םש אוהש הארנכ ם"במרה לש ויבא ןומיימ



 לע ותב םש וא ונב םש ארקל תונשל ןיאו יאנגה םעטל תוכייש הזב ןיא תומשה ולאב לארשי ולגרתנ
 פ"כעש םדוקה רודמ םהש ףא החפשמה דובכ ןינע אוהש זעל תומשב וארקנש תונקזהו םינקזה תומש
 ל"זח ירבדב םגו םדובכב בייחש שממ וירוה םש לע ארקל וילע שישכ ש"כו םדבכל וילע אכיא
 ףא וארקנש םשה יפכ ארקל ךירצ םימדוקה תורוד ש"ע תונבהו םינבה וישכע ןירוקש אתיא םישרדמב
 תב היהת דלוהו תחלצומו /הבוט/ בוט העשב 'יחת ךתשא דלתשכ ןכלו .יוניש אלב זעל םש אוהש
 םיתמ םתס ךרדכ אלש םגו םימיב הריעצ התמ ה"ע ךמאש ןויכמ לבא .ה"ע ךמא םש לע התוא ארקת
 אוה םש וזיא יל עודי אל תלדה תפסוהב לזירד םש יכ ,לטיג םש קר ךמא תומשמ ארקל יאדכ היהי
 הנח םשב רשפא םא בוט היה יתעדלש יארקבש תוינקדצה תומשמ םש דוע ףיסוהלו ,ןבומ םוש אלבו
  .הזב אדיפק ןיאו ,לטיג הנח םג ארקל שי םגו ,הנח לטיג ארקתו
 

 רמו דיבז 'רו אפפ 'ר ןוגכ תימראד םשב וארקנש םיארומא לש תומש הברה וניצמ אה םצעב הנהו…
 רמול שי ילוא ךא ,תימרא םשב וארקנ םבור םינואגהמו הברה דועו אקוני רמו אשישק רמו ארטוז
 הרותב אצמנ אוה ירהש ךיניעב הלק ימרא ןושל אהת אל ב"ה ז"פ הטוס 'וריב אתיאדכ ינאש תימראד
 תימראב אוה סולקנוא םוגרתו תימראב אוה ימלשוריו ילבבד 'מגה רקיע םגו ,םיבותכבו םיאיבנבו
 תומשו לבב ילועב ויה תימראד תומש הברה םגו ,יפידע תומשה םג ילוא ןכלש תימראב אוה שידקהו

 אל םיאנ ןהיתומש ויה אלש תושרדמב אתיאש ףאו תימראד ןבור ויה =הלודגה תסנכ= ג"הנכ ישנא
 ויהש םישעמה ןינעל םש רמול אלא יאנג ןושלב םש רמאנ אל םגו תימרא ויהש ליבשב אוהש עמשמ
  .לכה תא הפימ הזש םיבוט
 
 םדוקל אוה ןתומש תא וניש אלש םירצמ תולגב ב"ל ר"קיו ל"זח וחבישש הזד רמול םוקמ שי הנהו

 ז"ע כ"ג ודבע לארשימ לודג קלחש טרפבו חנ ינבד תוצמה םויק ליבשב לודג רכיה היה אלש הרות ןתמ
 עמשמו עשוהי ןתוא למש חספה לוכאל ןיכירצ ויהשכ הלואגהל ךומס דע םהינב תא ולמ אל ןבורו

 י"שרפש ףאו השמ תכרבב ורוצני ךתירבו ביתכדכ םהינב תא ולמ םהש יול טבש דבל לודג בור היהש
 וצרו ולאגיש הנומאה ליבשב ןכלש ,תושרדמב שרופמכ םירצמב םג הז היה רבדמב ודלונש ולא לע
 הז ךייש הז םעטמו םנושל תא ונשי אלו םמש תא ונשי אלש דיפקהל וגיהנה לארשי םהש ןירכינ ויהיש
 םגו אנידמ בויח ונל ןיא הרות ןתמ רחא לבא ,הז לע ודיפקה הלואגה תנומא ליבשבש םושמ הלואגהל
 יפכו העשל ווטצנש תוצמהו תורודל תוצמ ג"ירתה וניוטצנש המ אלא רסומו תוריהז ינינעמ אל
 ורמאנ ימנ הלעמו רסומו תוריהז ינינע ףא אהד וניתובר ז"ע ודיפקה אל ןכלו הפ לעבש הרותב ורמאנש
 אלא הרות ןתמ רחאלא םג הלעמ אכיא ןכש הלבקב הז היה אלו ב"ערב תובא יקרפ שירב ןייע יניסמ
 ןתמ רחא אלו ליעלדכ םלצא קר בוט רבדו הלעמ היהש שרפל רשפאש וניתובא ולאגנ הז תוכזבש
  .ןייטשנייפ השמ ,ודידי .תולודג תויאר אלב הז רמול אניפתסמ ןכ רבתסמש ףאו .הרות
 
 

  אפ ןמיס א ד"וי קלח השמ תורגא ת"וש .8
 ןיאשר םא ןילופמ ןאכל םיאבהו םירכנ ישובלמ רוסיא ששח שי םא וז הנידמבש םישובלמ רבדב
  .א"טילש רעקוצ ןימינב ר"רהמ גלפומה ברה ידידי כ"עמ .ג"ישת ןושחרמ ד"י .ןשבולל
 םגו הפל ואבש ןילופ ינב ןיבייוחמ םא םירכנל םילארשי ןיב קולח ןיאש וז הנידמבש םישובלמה ןינעב
 ףאו םירכנ ישובלמד רוסיאה דצמ ןילופב ןיגהונ ויהש םישובלמה ןתוא שובלל הפב םהמ םידלונה
 .ט"נק ס"ס ח"ואח ס"חב אתיאדכ רוסיאה ראשנש רוסיאב הז היה הפל ואובב הניש רבכ באהש
  .םרתיהב שממ שי םא 'ה יארי ףא רתיה ןיגהונ םלוכ טעמכ םלועהו

 םא קרו םירכנהמ םירחא םידגב שובלל ךרטצנש ןיד םוש אכילש ח"פ שרושב ק"ירהמ תטיש הנה
 םא ןכו .רוסיאה הזב שי םשבולל אלש וגיהנה םילארשיהו הואג ךרדו תוצירפ אוה םירכנה תשיבל
 תומדהל קר אוהש הארמ הזב השיבלהש רוסא תוטשו לבה קוחל אלא ךרוצו םעט םוש אלב אוה
 לארשי ןידע וגיהנה אלש ףא רוסאש עמשמ הזבו הלאה ןיהומתה םירבדכ השעי המל כ"לאד םהילא
 םעט אלב אוה ןתשיבלשכ ינשה ןינע רוסיא םעטב טקנ א"מרה רא ח"עק 'יסב א"מרה ןכ קספו .םולכ
 ףד ז"ע ן"רהמ אוהו ם"וכע ץמש וב שישו ירומאה יכרד םושמ וב שיש שחימל אכיאד רחא םעט ךרוצו
 ם"וכע ךרוצ ןהב שי ןלוכו הלטבו לבה לש םירבדו ם"וכע לש תוקוח אלא הרות הרסא אלש בתכש א"י
 ן"רהלו רוסא היהי ק"ירהמלש ,שוחנו ם"וכע ץמש ששח ללכ ךייש ןיאש רבדב יגילפש רשפאו .ש"ייע
  .רתומ היהי א"מרה קספו
 אלא ןירוסא םניא תוטשו לבה קוחל אלא ךרוצו םעט אלב אוהש ולאב ףאש אלוק ק"ירהמ שדיח דועו
 קוספת לא רמואה אינתש אתפסותמ הז חיכוהו העודי תלעותל אלו םהילא תומדל ידכ השוע אוהשכ
 םושמ אוהש לכד ךל ירה רתומ דובכה ינפמ םאו ירומאה יכרד םושמ וב שי ונתבהא קספת ןפ וניניב
 םא ףא םיאפורל א"פקה ריתה הז םעטמו םקוח םושמ םיירומא וב וליגרהד ג"עא רתומ דובכו תלעות
 הונעו תועינצ תצירפ דונדנ וב שיש דגב וא םקוח םושמ ןישבול ויה םא ןוגכ הז אלב רוסאה ןפואב היה



 אלו תלעותל קר השועש רכינ אהיש ךירצהל שיש רשפא הזבו( .רתומ תלעותל שבול אוהש ןויכ מ"מד
 וישעמ ךותמ חרכומ אהיש ןושל ןבומ ןיאו .קיש מ"רהממ תאבהדכ ם"וכעל תומדתהל הצורש תמחמ
 השיבלהב שיש לכל עודיש הארנ הנווכה אלא השיבלה ךותמ ריכהל א"א הזש קיש מ"רהממ תאבהש
 תנווכ םג והז .)ם"וכעל תומדתה דצמ אלו שבול אוה תלעותה ליבשבש ידהס ןנאכ אוה אליממו תלעות
 םתסב רוסיא ץמש םוש ןיאש טושפ כ"או .ןכ שרופמ ק"ירהמבו ק"ירהממ הז איבהש ןויכ א"מרה
 ששח םהב ןיאד םירכנ ישובלמ ןידמ ולא םידגב ןישבול םירכנה םגש ףא וז הנידמב ןישבולש םידגב
  .המודכו יונל אלא הומת רבד אל םגו שוחנו ם"וכע ץמש
 
 ימ כ"או ולא ןישובלמ ןישבול לארשי ינב לכ טעמכ אהד םירכנ ישובלמ רוסיא ךייש ןיא ז"לב םגו

 םג םה הלחתמש רמאנ אל עודמו םהישובלמב ןאכב ןישבול םילארשיהו םירכנ ישובלמ םהש רמוא
 םג ושענ אה הלחתמד םילארשיהל םג כ"חאו םירכנהל הלחתמ ללכ עבקנ אלד לארשי ישובלמ
 לכבד רבוסו א"מרהו ק"ירהמו ן"רה לע גילפש ז"קס ףוס וירואבב א"רגהל ףא ןכלו .םילארשיל
 םירכנהש ליבשב אל 'יפ ה"אלב ןישבול ונייהש םידגב ריתמ אה כ"ג רוסא םירכנל דחוימה שובלמ
 ללכ םירכנה ומדק אלד וז הנידמב םידגבה ולאב ש"כו ןשבולל םירכנה ומדקש ףא ולאב ןישבול
  .רוסיא אכילש םירכנל ומכ םילארשיל םג םה הלחתמד
 םגו ללכ רוסיא ןיאש ןויכד ןאכב ןישבולש םידגבב שבלתהל ןיאשר ןאכל ןילופמ ואבש ולא ףא כ"או

 םידוהי ידגבל דחא םוקמבש םידוהי ידגבמ הנשמכ אוה ירה ללכ םירכנ ישובלמ ובשחנ אל אה
 רוסיא ששח םוש הזב ךייש ןיאש רחא םוקמבש
  
 

 


