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  חצ הוצמ ךוניחה רפס .1
  שדקמה תורנ תכירע תוצמ
 
 ןרהא ותוא ךורעי ]א"כ ,ז"כ תומש[ רמאנש ,ךרבתי םשה ינפל דימת תורנ ביטיהל
  .ארמגב תרכזנה תורנ תבטה תוצמ והזו ,ךרבתי םשה ינפל רנה ךורעי רמולכ ,וינבו
 

 תיבה תלדגהל שודקה תיבב קלוד רנ תויהל ךרבתי םשה ונויצש ,הוצמה ישרשמ
 ,ןיקלוד תורנב םהיתבב דבכתהל שיא ינב ךרד ןכ יכ ,םיאורה יניעב תראפתלו דובכל
 יכ ונרמא רבכו ,הונעו ארומ והארישכ ובלב םדאה סינכיש ידכ וב הלדגהה ןינע לכו
 דצמ רזגנ לכה יכ ונל יונבה דוסיה לע בבוס הז לכו .שפנה רשכה בוטה השעמב
 תודבכנ תומכח הלא םינינעב םילבוקמל שי יכ תמאב ןימאמ יתויה םע ,םילבקמה
 םשל לכהו ,םירבד לש ןטושפכ הארנה בותכנ ונחנא םג םלואו .םיאלפנ תודוסו

  .םימש
 
 ,ןמז םהל עובקש תונברקכ תבש החוד תורנה תקלדה ורמאש המ ןוגכ ,הוצמה יניד
 ורעישו ,רקוב דע ברעמ רמאנש ,ןמש גול יצח רנו רנ לכל ןתונשו ,דימת וב רמאנש
 ךכב ןיא רתווי םאו ,תולילה לכב ןינתונ ןכו ,תבט ילילב קיפסי רועשה הזש םימכח
 רקבב השע תוצמ התבטהו הרונמה ןושידו ,ןושידה אוה הבטהה תוצמ ןינעמו .םולכ
 ,וחנקמו רנבש ןמשה לכו הליתפה ריסמ הבכש רנ לכש אוה ןושידהו ,םיברעה ןיבו
 הבכ םא יעצמא רנו ,ונקתמ הבכ אלש רנו ,רחא ןמשו תרחא הליתפ וב ןתונו
 הטמו הליתפה ךשומש ,הזמ הז ןקילדמ םירחאהו ,ןוציחה חבזמ לעש שאמ וקילדמ
 רתיו ,רחא רנמ ןקילדהל הוצמה דובכ ןיאש יפל ,הב תשפתנ רואהש דע התוא
  .דימתמ תומוקמו ]א"ע ו"פ ףד[ תוחנממ ]יעישת[ )ינימש( קרפב םיראובמ ,היטרפ
 
 ומכ ןתקלדה איה תורנה תבטהש וז הוצמב הכרבל ונורכז ם"במרה תעד והז

 ,תוליתפה ןוקתו חונקהו ןושידה איה הבטההש םיבר םישרפמ תעד לבא ,ונשריפש
  .]א"ע 'נ ףד[ תוחנמ תכסמב תלכתה קרפב הארנ ןכו ,המצע ינפב הוצמ איה וזו
 .השע לטיב ,הוצמכ תורנה ךרע אלו הילע רבועה ןהכו .םינהכב ,תיבה ןמזב תגהונו
 
  ג הכלה ג קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ם"במר .2
 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
 ...סנה תולגלו תוארהל תולילה תנומשמ הלילו הליל לכב
 
  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
 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 ונממ

 
  ח קרפ רבדמב ן"במר .4
 ןרהא הארשכש יפל ,םיאישנה תכנחל הרונמ תשרפ הכמסנ המל - ךתלעהב )ב(

 ול רמא ,וטבש אלו אוה אל הכונחב םהמע היה אלש ותעד השלח םיאישנה תכונח
 ןושל ,ברעו רקב תורנה תא ביטמו קילדמ התאש ,םהלשמ הלודג ךלש ךייח ה"בקה
 תרוטקב ומחנ אלו ,תורנה תקלדהב ומחנ המל יל ררבתנ אלו :הדגא שרדממ י"שר
 ,תונברקה לכבו ,ךפאב הרוטק ומישי )י גל םירבד( בותכה וב וחבשש ברעו רקב



 ,םינפלו ינפל סנכנו ,וב אלא הרשכ הניאש םירופכה םוי תדובעבו ,ןיתיבח תחנמבו
 דועו .וניהלא יתרשמ ולכ וטבשו ,ומשב ךרבלו ותרשל ולכיהב דמוע 'ה שודק אוהשו
 םהה םימיב בירקהש ,םיאישנ לשמ לודג ונברק אלהו ,וזה תעדה תושילחל םעט המ
 ותעד השלחו ,םהב הוטצנו הבוח ויהש רמאת םאו .םיאולמה ימי לכ הברה תונברק
 הבוח הב ומחנש תורנה תקלדה םג ,חבזמה תכנחל םהומכ הבדנ בירקה אלש לע
 תורנ לש הכנח לע השרפה ןמ זמר שורדל וזה הדגהה ןינע לבא .הילע הוטצנו

 יתיארו...:וינבו לודג ןהכ יאנומשח רמול ינוצר ,וינבו ןרהא ידי לע ינש תיבב התיהש
 ,השמל ה"בקה ול רמא ,)ו וט( הבר שרדמב ןכו )ה ךתולעהב אמוחנת( ונדמליב דוע
 תיבש ןמז לכ תונברקה ,ןכומ התא תאזמ הלודגל ,אריתת לא ןרהאל רומא ךל
 תוכרבה לכו - וריאי הרונמה ינפ לומ לא םלועל תורנה לבא ,ןיגהונ ןה םייק שדקמה
 שדקמה תיב ןיאשכש עודי רבד הנהו .םלועל ןילטב ןניא ינב תא ךרבל ךל יתתנש
 תורנל אלא וזמר אל לבא ,תולטב תורנה ףא ונברוח ינפמ ןילטב תונברקהו םייק
 הכומסה םינהכ תכרב ןכו .ונתולגב ןברוח רחאל ףא תגהונ איהש יאנומשח תכנח
 הירחאלמו הינפלמ םיאישנה תכנחל ןיכומס ושרד ,םלועל תגהונ םיאישנה תכנחל
 :םהמע הנמנ אלש ןרהא לש ודובכב
 
  א דומע ט ףד תבש תכסמ רואמה לעב .5
 הוצמד שימשת 'יפא עמשמב שימשת לכ הכונח רנ לש הרואל שמתשהל רוסא ד"מל
 ןה תורוסא לכיה לש ןמשלו תורנל רכז םהש ןויכ רבסקד םושמ השודק שימשתו
 הוצמ תדועסלו תבש תדועסל 'יפאו רפסב אורקל וליפא רקיע לכ האנהב
 
  ב דומע בכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .6
 הוצמ השוע החנה וא הוצמ השוע הקלדה :והל איעביאד
 
  )ד"בארה ירבדב( אי קרפ תוכרב תוכלה ם"במר .7
 והואשע ךכיפל הרות לש ןהש שדקמבש תורנה לע העבקוה הכרבה וזש ינפמ נ"א
 ...הרות לשכ
 
  זי ףיעס דנק ללכ )םידעומו תבש תוכלה( ג-ב קלח םדא ייח .8
 רדסמו ,םורד לתוכב ןחינמו .אסינ ימוסרפ םושמ תסנכה תיבב ןיכרבמו ןיקילדמ
 ןיאו .היטשפו ארהנ ארהנו .םורדו ןופצ ןרדסל ןיגהונ שיו .ברעמל חרזממ תורנה
 תיבב ןיקילדמו .ותיבב קילדהלו רוזחל ךירצו ,תסנכה תיב לש תורנב אצוי םדא
 .בירעמל החנמ ןיב תסנכה
 
  ב דומע אכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת .9
 ןמ ןירדהמהו .דחאו דחא לכל רנ - ןירדהמהו .ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ :ןנבר ונת
 ;ךלוהו תחופ ךליאו ןאכמ ,הנמש קילדמ ןושאר םוי :םירמוא יאמש תיב ,ןירדהמה
 :אלוע רמא .ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ ,תחא קילדמ ןושאר םוי :םירמוא ללה תיבו
 :רמא דח ,אדיבז רב יסוי יברו ןיבא רב יסוי יבר ,אברעמב יארומא ירת הב יגילפ
 .ןיאצויה םימי דגנכ - ללה תיבד אמעטו ,ןיסנכנה םימי דגנכ - יאמש תיבד אמעט
 שדקב ןילעמד - ללה תיבד אמעטו ,גחה ירפ דגנכ - יאמש תיבד אמעט :רמא דחו
 השע דחא ,ןדיצב ויה םינקז ינש :ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא .ןידירומ ןיאו
 הזו ,גחה ירפ דגנכ - וירבדל םעט ןתונ הז ,ללה תיב ירבדכ השע דחאו יאמש תיבכ
 .ןידירומ ןיאו שדקב ןילעמד - וירבדל םעט ןתונ
 
 


