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  ג קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר .1
 א הכלה
 קוסעל םתוא וחינה אלו םתד ולטבו לארשי לע תורזג ורזג ןוי וכלמשכ ינש תיבב
 ואמטו תוצרפ וב וצרפו לכיהל וסנכנו םהיתונבבו םנוממב םדי וטשפו ,תוצמבו הרותב
 יהלא םהילע םחירש דע לודג ץחל םוצחלו םהינפמ דאמ לארשיל םהל רצו ,תורהטה
 ועישוהו םוגרהו םילודגה םינהכה יאנומשח ינב ורבגו םליצהו םדימ םעישוהו וניתובא
 דע הנש םיתאמ לע רתי לארשיל תוכלמ הרזחו םינהכה ןמ ךלמ ודימעהו םדימ לארשי
  .ינשה ןברוחה
 ב הכלה
 לכיהל וסנכנו היה ולסכ שדחב םירשעו השמחב םודבאו םהיביוא לע לארשי ורבגשכו
 דבלב דחא םוי אלא קילדהל וב היה אלו דחא ךפ אלא שדקמב רוהט ןמש ואצמ אלו
  .רוהט ןמש ואיצוהו םיתיז ושתכש דע םימי הנומש הכרעמה תורנ ונממ וקילדהו
 ג הכלה
 לילמ ןתלחתש ולאה םימיה תנומש ויהיש רודה ותואבש םימכח וניקתה הז ינפמו
 םיתבה יחתפ לע ברעב תורנה ןהב ןיקילדמו ללהו החמש ימי ולסכב םירשעו השמח
 הכונח ןיארקנה ןה ולא םימיו ,סנה תולגלו תוארהל תולילה תנומשמ הלילו הליל לכב
 םירפוס ירבדמ הוצמ ןהב תורנה תקלדהו ,םירופה ימיכ תינעתו דפסהב ןירוסא ןהו
  .הליגמה תאירקכ
 
  בי הכלה ,ד קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר .2
 סנה עידוהל ידכ הב רהזהל םדא ךירצו דאמ דע איה הביבח הוצמ הכונח רנ תוצמ
 ןמ אלא לכאי המ ול ןיא וליפא ,ונל השעש םיסנה לע ול הידוהו לאה חבשב ףיסוהלו
  .קילדמו תורנו ןמש חקולו ותוסכ רכומ וא לאוש הקדצה
 
  ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .3
 ןוהב דפסמל אלד ,ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב :ןנבר ונתד ?הכונח יאמ
 הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש .ןוהב תונעתהל אלדו
 חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח תיב תוכלמ
 ונממ וקילדהו סנ וב השענ ,דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב
  .האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל .םימי הנומש
 
  ערת ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב .4
 יאמט תקזחב ויה לארשי לכש ינפמ ךפ ותואמ םימי הנמש קילדהל וכרצוהש םעטהו
 םתאמוט םוימ םימי העבש םהילע ורבעיש דע רוהט ןמש ןיקתהל רשפא יאו םיתמ
 היהש בתכ )םש( ן"רהו רוהט ןמש םהמ איצוהל םנוקיתו םיתיזה תשיתכל דחא םויו
 אכיאו :הרזחו הכילה ןיב םימי הנמש וכרצוהו םימי העברא קוחר רוהט ןמש םהל
 אצמנו תחא הליל קילדהל ידכ וב היה ךפבש ןמשד ןויכד םימי הנמש ועבק המל קדימל
 לכבו םיקלח הנמשל ךפבש ןמש וקליחש ל"יו .תוליל העבשב אלא סנה השענ אלש
 השענ תולילה לכבש אצמנו רקובה דע קלוד היהו דחא קלח הרונמב םינתונ ויה הליל
 הלחתבכ אלמ ךפה ראשנ רועישכ הרונמה תורנב ןמש ונתנש רחאלש ל"י דועו .סנ
 לכ וקלדו תורנב ןמשה לכ ונתנ ןושאר לילבש ימנ יא .הנושארה הלילב ףא סנה רכינו
 :הלילו הליל לכב ןכו ןמש םיאלמ תורנה ואצמ רקובבו הלילה
 
 
  ערת ןמיס םייח חרוא ףסוי יכרב .5



 ,ה"כ םויב וחצנש אידהב חכומ )ב"ה ג"פ( ם"במרה ירבדמד בתכש ח"רפ ברהל יתיארו
 'זד םישקמד איהה םע ל"יו .'וכו םויב קילדהל ל"יה ה"כ לילב ןיקילדמ ונא ךיא השקו
  .ןוחצנה םושמ ןושארה הלילד ,אחינ יכהבו .קילדהל ל"וה
 
  א דומע גכ ףד תבש תכסמ י"שר .6
 קילדא אל אהד - קילדהל ךרבל וילע ןיאש ,ונייחהשו םיסנ השעש - םיתש ךרבמ האורה
 .והיא
 
 ד הכלה ,ג קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר .7
 ןושארה הלילב התוא קילדמהו הכונח רנ תקלדהב בייח הליגמה תאירקב בייחש לכ
 ה"מ 'לא י"אב הכונחלש רנ קילדהל ו"בקא ה"מא י"אב :ןה ולאו תוכרב שלש ךרבמ
 ןמזל 'יגהו 'מייקו ונייחהש ה"מ 'לא י"אב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסנ השעש
 ,ונייחהשו וניתובאל םיסנ השעש ,םיתש ךרבמ ךריב אלו התוא א האורה לכו ,הזה
 אלא ונייחהש ןיכרבמ ןיאש תחא ךרבמ האורהו םיתש ךרבמ קילדמה תולילה ראשבו
  .ןושארה הלילב
 
  וערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש .8
 א ףיעס
 ;ונייחהשו ,םיסנ השעשו ,הכונח רנ קילדהל :תוכרב שלש ךרבמ ןושאר לילב קילדמה
  .רוכזישכ וא ינש לילב ךרבמ ,ןושאר לילב ןמז ךריב אל םאו
 ב ףיעס
 םדוק תוכרבה לכ ךרביו :הגה .םיסנ השעשו ,קילדהל :םיתש ךרבמ ךליאו ןושאר לילמ
  .)ל"ירהמ( קילדהל ליחתיש
 
  ד ק"ס וערת ןמיס הרורב הנשמ .9
 חכשו הכונח רנ קילדה .ןתיישעל רבוע תוכרבה ויהיש ןניעבד - קילדהל ליחתיש םדוק
 תוכרבה לכ ךרבל ול שי ךריב אל ןיידעד רכזנ ןלוכ קילדהש םדוק קרו התקלדה לע ךרבל
 תכרב ךרבל ול ןיא םלוכ קילדהש רחאל רכזנ םאש בתכ דוע ]ג"יס ת"מ א"ער 'ת[
 :ךרבל ול שי ונייחהש תכרב ןכו םיסנ השעש תכרב קר קילדהל
  

  ח ףיעס וערת ןמיס הכונח תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע .10
 םיסנה לעו תועושתה לע ןיקילדמ ונא וללה תורנה רמאי ןושארה רנה קילדהש רחא
 תורנה הכונח ימי תנומש לכו םישודקה ךינהכ י"ע וניתובאל תישעש תואלפנה לעו
 ךמשל תודוהל ידכ דבלב םתוארל אלא םהב שמתשהל תושר ונל ןיאו םה שדק וללה
 רומגי הז רמואש דועבו רוטב אחסונה אוה ןכ ךתעושי לעו ךיסנ לעו ךיתואלפנ לע
 ריכזה אל ם"במרהו בכיע אל הז רמא אל םא לבא אסינ ימוסרפ םושמ והזו הקלדהה
 םירפוס 'סמב הנשי יכ םע ללכ הז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


