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*ב"ישת'ה חספ לש ןורחא .ד"סב

 רתוי הברה תילענ 'יהת הדיתעה הלואג ירה ,ןיבהל ךירצו ,1תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ
 תעדל םגו .חישמה תומיב םירצמ תאיצי ןיריכזמ ןיא ,2אמוז ןב תעד יפל ,ןכלש[ םירצמ תאיציד הלואגהמ
 ,הדיתעה הלואג יבגל םג םירצמ תאיציב הלעמ שיש יפל ,חישמה תומיב םירצמ תאיצי ןיריכזמש 2םימכח
 ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ורמוא והמו ,]2הדיתעה הלואגל הליפט 'יהת םירצמ תאיציד הלואגה
 קיידמש ןיבהל ךירצ םג .םירצמ תאיציב 'יהש ומכ תואלפנ ונארא 'יהי זא םגש אוה הדיתעה הלואגד יוליעהש
 הארי ה"בקהש הזב אלא זא ויהיש םמצע תואלפנהב אל איה הדיתעה הלואגד הלעמה רקיעש ,תואלפנ ונארא
 ל"לוהו ,חכונ ןושל ךתאצ )ימיכ( רמוא הלחתב ירה ,רתסנ ןושל ונארא ורמוא ןיבהל ךירצ םג .תואלפנה תא
 םע הז שוריפד רשקה רואיב ךירצ ,השמ לע יאק ונאראש יפל אוה רתסנ ןושל ונארא ש"מד 3רהזב ש"מו .ךארא
.לארשי לע יאק ונאראש וטושפכ שוריפה

 ,םירצמ תאיציב ויהש םיסנהכ[ עבטהמ הלעמלש םיסנ .םיגוס ינש )תוללכב( שי םיסנבד ,הזב רואיבה תדוקנו
 אפוג םהבו .עבטה יכרדב םישבולמה םיסנו ,]השביל םי ךפהנש ףוס םי תעירקד סנהל דעו 'וכו םדל םימ תכיפה
 םעד ,םירופו הכונחד םיסנכ .םהב שבלתמש סנהל שובל קר םהש רכינש ןפואב םה עבטה ישובלש .םינפוא ינש
 עבטה ישובלשו .םהבש סנה )4ץרא יספא לכ וארש דעו( יוליגב רכינ 'יה מ"מ ,עבטה יכרדב םישבולמ םתויה
 םיסנה שרשמ רתוי הלענ םוקממ אוה עבטב םישבולמה םיסנה שרשד 6עודיו .5םהב שבולמש סנה לע םימילעמ
 אוה שובל קר םה עבטה ישובלש וליפא רכינ ןיאש ןפואב עבטב םישבולמש םיסנה שרשו .עבטהמ הלעמלש
 ,וסנב ריכמ וניא סנה לעב וליפא 9ל"זר ורמאו ודבל תולודג תואלפנ השועל 8ש"מכ .7רתוי דוע הלענ םוקממ
 הדיתעה הלואגבש הזב שודיחה והזו .10ודבל תניחבמ אוה )וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש( ולא תואלפנד שרשהש
 )םירצמ תאיציב( רבעשל 11ל"זרמכ ,ודבל 'תי ונממ וכשמוי הדיתעה הלואגבש תואלפנה יכ ,תואלפנ ונארא 'יהי
 'תי ונממ וכשמנ םירצמ תאיציב ויהש םיסנהד ,ידבל ינא אובל דיתעל לבא םהינפל ךלהמ יתייה יניד תיבו ינא
 ,תואלפנ ונאראד שודיחה והזו .12)וניד תיב י"ע אלש( ודבל ונממ ויהי הדיתעה הלואגבש םיסנהו וניד תיב ךרד
 ונארא 'יהי מ"מ ,סנ הזש עדוי ודבל אוהש ןפואב )ללכ ךרדב( םה ודבל 'תי ונממ םיכשמנה תואלפנהש םגהד
.םהבש סנה יוליגב הארנ 'יהיש ,תואלפנ

 דחא םויב התיה םירצמ תאיצי ירה ,םיבר ןושל ימיכ ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ ש"מ 13קוידה עודי הנהו )ב
 ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת ןעמל ,14םירצממ םתאצי רשא הזה םויה תא רוכז ביתכ םירצמ תאיצי תריכזבו[
 .16ףוס םי תעירק םג ללכנ םירצמ תאיציבד ,הזב רואיבה רמול שיו .םיבר ןושל ימיכ רמאנ המלו ,]15םירצמ
 תאיצי רופיס תוצמב ןכו .17ףוס םי תעירק תריכז םג הב ללכנש ,םוי לכב םירצמ תאיצי תריכז תוצמב ה"כו[
 ללכנ ףוס םי תעירק רופיס םגש ,18חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכד ,חספה לילב םירצמ
 ךתאצ םוי םירצמ תאיצי תריכז תוצמב ש"מו[ .םיבר ןושל ימיכ ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ רמאנ ןכלו .]19הזב
 םי תעירק תריכזו המצע םירצמ תאיצי תריכז איה םירצמ תאיצי תריכזד הוצמה רקיע יכ ,אוה םירצמ ץראמ
 םיסנה ויהי הדיתעה הלואגבש ,אוה תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ שוריפו .]20תבכעמ הניא ףוס
 םי ןושל תא 'יוה םירחהו 21ש"מכ .ףוס םי תעירקד אלפהו סנה םגו המצע םירצמ תאיציב ויהש תואלפנהו
 ינשד תוכיישה ןיבהל ךירצו .םירצמ ץראמ ותולע םויב לארשיל התיה רשאכ 'וג הליסמ התיהו 'וג םירצמ
 ונאראד ןפואב ויהי ודבל 'תי ונממ םיכשמנה תואלפנה םגש ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכב םינינעה
.ףוס םי תעירקד אלפה םג 'יהי הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהבשו ,)םהבש סנה תא ואריש(

 הלעמלש םיסנה שרשמ רתוי הלענ םוקממ אוה עבטב םישבולמה םיסנה שרשש הזד ,םידקהב הז ןבויו )ג
 )םיסנה םיכשמנ ונממש( תומלועמ הלעמלש ג"לבה ס"אואד יוליגה ,עבטהמ הלעמלש םיסנהב יכ ,אוה ,עבטהמ
 םיסנהבו .םלועב יוליגה ךשמנ ןיא ,אלימבו ,עבטה תוכרעמ דודיש ,יוליגה ידי לע לטב עבטהש ןפואב אוה
 אוה ומצע םלועהש ןויכו .22ומצע םלועהב אוה תומלועמ הלעמלש ג"לבה ס"אואד יוליגה ,עבטב םישבולמה
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 תכשמהש י"ע אוה ,םלועד לובגהב 'יהי ג"לבה ס"אואד יוליגהש ידכב ,ןכל ,םיכפה ינש םה ג"לבו לובגד ,לובג
 םישבולמה םיסנה תלעמב רואיב דועו .םלועד )עבטו( לובגהב םג םוקמ לכב אצמנש ס"אוא תומצעמ איה ג"לבה
 .23עבטה לע טלושו לשומ 'תי אוהש הלגתמ םדי לעש אוה םיסנה ןינעד ,עבטהמ הלעמלש םיסנה יבגל עבטב
 וחכבש אוה עבטהמ הלעמלש םיסנה י"ע 'תי ותלשממ יוליגד .עבטב םישבולמה םיסנהב רתוי הלגתמ הז ןינעו
 ,24ומצע עבטה לע טלושו לשומ ס"אואש הלגתמ עבטב םישבולמש םיסנהבו ,עבטה יקוח תא דדשלו לטבל 'תי
.25ונוצר יפכ 'יהי עבטהש

 םגש 26הדיקעב ש"מ םידקהב ןבוי ,עבטב םישבולמה םיסנה תלעמב םירואיבה ינש ןיב קוליחה רואיבו )ד
 )'וכו תולזמה ךוליה( האירבה תגהנהב תוננובתהה י"עש הזל ףסונד .ארובה תולדג עדיל רשפא עבטה תגהנהמ
 ןושלבו ,יוניש ילב תידימת איה עבטה תגהנהש הזב תוננובתהה י"ע הנה ,27וז הריבל ב"העב שיש הרכהל םיאב
 ,תיעבטה הגהנההב תושילח םוש ןיא כ"פעאו םינש םיפלא הששל בורק רבכ הזש םגהד ,ותובשי אל 28בותכה
 ץראה אבצו שיאב םימייק םימשה אבצש הזד ,םיארבנה לש םחכב תושילח השענ אל ןמזה לכ ךשמבש הזמ ןכו[
 האב ונממש( 'תי וחכש ,ארובה תולדג םיעדוי ז"יע ,]29םארבה םויבכ םיקזח םהש ןפואב אוה ןימב םימייק
 שי ארבנ לכש הזו ,םהב שבלתמש יקלא תויחהמ אוה םיארבנה עבטש םגהד .ג"לבו ס"א אוה )םלועב העפשהה
 והז הנה ,30לבגומ תויח אוה םיארבנהב שבולמש תויחהש ןבומ הזמד ,ובש תויחה ןפוא יפכ אוה דחוימ עבט ול
 הלעמלש ג"לבה ס"אה חכב אוה ,תושילחו יוניש הב ןיאש ,עבטה תגהנהבש תוידימתה לבא ,ומצע עבטהל עגונב
 ,עבטה יוניש ,סנ םיאורשכו .תוננובתהל ךירצ ,עבטה תגהנה י"ע ארובה תולדג עדיל ידכבש אלא .תושבלתהמ
 תגהנה יבגל םיסנב הלעמ דועו .םלועה רדגב לבגומ וניאש ס"אואמ אב הזש )תוננובתה ילב םג( דימ םיאור
 ןינעב שבולמ אוה )תוננובתהה ירחאל םג( עבטה תגהנהבש תוידימתה י"ע הלגתמש ג"לבה ס"אה חכש ,עבטה
 הלעמלש ומצע ג"לבה ס"אוא יוליג ךשמנ םיסנה י"עו ,קספהו יוניש הל ןיא )לובג( עבטה תגהנהש ,לובגה
 תוידימתה י"ע הלגתמש ס"אה חכד יוליגהב הלעמ שי ,ומצע הז םעטמ ,כ"פעאש אלא .לובגב תושבלתהמ
 ,םלועד עבטה דודיש ,םיסנה י"ע הלגתמש ומכ ג"לבה ןינעד .םיסנה י"עש ס"אה יוליג יבגל עבטה תגהנהבש
 ס"אוא םע רושק אוה )לובג( םלועה תויח םגש הלגתמ ,עבטה תגהנהבש תוידימתה י"עו ,םלועהל ךייש וניא
.ג"לבה

 תויחהמ אוה עבטש םגה( תוידימתה ןינע שי עבטה תגהנהבש הזד ,31ו"סרת ךשמהב ש"מ פ"ע הז ראבל שיו
 שבולמה תויחה שרשש יפל אוה )ל"נכ ,לבגומ תויח אוה םיארבנב שבולמה תויחו ,םיארבנהב שבולמש יקלאה
 שרשד 32מ"כב ראובמכו .םוצמצה ינפלש ס"אואמ אוה ושרשש ,וקה רואמ )םא יכ ,םילכהמ אל( אוה םיארבנהב
 ש"מכ ,)םוצמצה י"ע ךשמנש אלא( םוצמצה ינפלש ס"אואמ אוה וקה שרשו ,ומצע םוצמצהמ אוה םילכה
 תא עקב וקהש הזד 35עודי הנהו .34ולש לוגיעה רוא ןמ רשי 'א וק ס"אוא ןמ ךישמה םוצמצה רחאש 33ח"עב
 רואהמ הלעמלש ,םלענה ת"תמ אוה ותכשמה שרשש יפל אוה ,36תרובגת דצמ איה העיקב לכש ,םוצמצה ךשוח
 תוידימתה י"ע הלגתמש ס"אה חכד יוליגהב הלעמ שיש הזד ראבל שי ז"פעו .םוצמצה ינפל )יוליגב( ריאהש
 יאו ,ג"לבה ןינעב לבגומ אוה םוצמצה ינפלש רואה יכ ,אוה ,םיסנ י"עש ס"אה יוליג יבגל עבטה תגהנהבש
 ]37םוצמצה ינפלש רואה יוליג אוהש[ בבוסה רואד יוליגה ,ןכלו .תומלועד לובגהב 'יהי ולש יוליגהש רשפא
 תוידימתה אוה ונממש וקה רואו .םלועד )לובג( עבטה לוטיב ,עבטה דודיש י"ע אוה ,םיסנה שרש ונממש
 יוליג ,ןכלו .לובגו ג"לבד םיכפהה ינש רבחמו ללוכ אוה ,םלענה ת"תמ אוה ושרשש ןויכ ,עבטה תגהנהבש
.)עבט( לובגב םג אוה וקה רואמש )תויחצנ( ג"לבה

 הלעמלש ג"לבה ס"אואד יוליגה תכשמה י"ע אוה עבטה תגהנהבש תוידימתה םגש )ד ףיעס( ל"נה פ"ע הנהו )ה
 שי ,לובגב תושבלתהמ הלעמלש ומצע ג"לבה ס"אואד יוליגה ךשמנ םדי לעש איה םיסנבש הלעמהו ,תומלועמ
 ס"אוא יוליגב םינפוא ינש םה ,עבטב םישבולמה םיסנו עבטהמ הלעמלש םיסנ ,םיסנבש םיגוסה ינשד ,רמול
 יוליגהש איה עבטב םישבולמה םיסנד הלעמהש )ג ףיעס( ל"תנש הז ,ז"פעו .לובגב תושבלתהמ הלעמלש ג"לבה
 הלעמהו ,עבטה תגהנהד הלעמהו ןינעה םג שי םיסנבש הז ,אוה ,ומצע םלועד לובגהב שבלתמ ג"לבה ס"אואד
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 םהבש ,איה )תושבלתהמ הלעמלש ג"לבה ס"אוא יוליג( םמצע םיסנה תלעמ ןינעב עבטב םישבולמה םיסנד
 השענ ומצע עבטה םגש ןפואב אוה עבטה לע טלושו לשומ )תושבלתהמ הלעמלש( ג"לבה ס"אואש הזד הלגתמ
.)ל"נה ףיעסבש ינשה רואיב( ונוצר יפכ

 הזד םגו יוליגב םה םיסנהש איה הלא םיסנד הלעמה םגש ,עבטהמ הלעמלש םיסנהל עגונב םג אוה ז"דעו
 םיסנהבד .עבטהמ הלעמלש םיסנהב )דחא טרפב( רתוי הלגתמ עבטה לע טלושו לשומ ג"לבה ס"אואש
 יפכ אוה עבטה תגהנה ןפואש )קר( איה עבטה לע ס"אואד הטילשה ,תואיצמב ראשנ עבטהש ,עבטב םישבולמה
 .ותואיצמ םצעב איה עבטה לע ס"אואד הטילשה ,ותואיצממ לטבתמ עבטהש ,עבטהמ הלעמלש םיסנהבו ,ונוצר
 ומכ ג"לבה ס"אוא יוליג אוה עבטב םישבולמה םיסנבד ,אוה םשרשב םיסנה יגוס ןיבש קוליחהש ,רמול שיו
 ןוצר יפכ אוה לובגהש אלא ,)לובגה( עבטה תואיצמ ונשי ,הז רוא יוליג יבגל ,ןכלו .לובגל םוקמ ןתונו ךיישש
 יבגל ,ןכלו ,לובגה ןינעמ הלעמל אוהש ומכ ג"לבה ס"אוא יוליג אוה עבטהמ הלעמלש םיסנהבו .ג"לבה ס"אוא
 לע לשמ םה לכשו ןוצרד[ לכשו ןוצר ןינעב 38א"קמב ראובמה ד"עו[ .ותואיצממ עבטה לטבתמ ,הז רוא יוליג
 םעט 'יהיש וילע לעופו לכשהב ךשמנ ןוצרהש הזד ,])עבטה שרש( אלממה רואו )םיסנה שרש( בבוסה רוא
.]ןוצרל םעט ןיא ,לכשב ךשמנ וניא ןוצרה םצע לבא ,ןוצרה תראהב קר אוה ,ןוצרהל

 עבטה )ןפוא( לע ס"אואד הטילשה הלגתמ אקוד ולא םיסנבש ,עבטב םישבולמה םיסנב םג הלעמ כ"פעאש אלא
 הזד .ע"בקד לוטיבו ע"וחיד לוטיב ןיבש קוליחה ד"ע אוה םיסנד םיגוסה ינש ןיבש קוליחהש ,רמול שיו .ומצע
 האליע אדוחיד לוטיבה ד"ע אוה )עבטהמ הלעמלש םיסנ( ותואיצממ לטבתמ עבטה ג"לבה ס"אוא יוליג יבגלש
 ןפוא מ"מו ותואיצמב ראשנ עבטהש הזו ,39בישח אלכ 'ימק אלוכד תוננובתהה י"ע אבה )תואיצמב לוטיב(
 לוטיבה ד"ע אוה )עבטב םישבולמה םיסנ( 'תי ונוצר יפכ )אלא ,עבטה תונוכתו יקוח יפכ אל( אוה ותגהנה
 ונוצר יפכ אל איה לעופב ותגהנה מ"מ ,40'יל אחינ אריקפהב אדבעש דעו ותואיצמב ראשנש םגהד ,לוע תלבקד
.ןודאה ןוצר יפכ אלא

 וניאש ןינע ובו ולצא ראשנ אלש( ותואיצמ לכב אוה לוטיבהש איה ע"וחיד לוטיבהב הלעמהש 41עודי הנהו )ו
 לוטיבהב איה ע"בקד לוטיבהב הלעמהו ,)לעופב השעמל עגונב קר אוה לוטיבהש ע"בקד לוטיבהכ אלדו ,לטב
 י"ע אוה לוטיבהש ןויכ ,ע"וחיד לוטיבהש .םדאה לש ותואיצמ םע רושק וניאש יתימא לוטיב אוהש ,ומצע
 לוטיב וניאו )ולש הרכהה( םדאה תואיצמ םע רושק לוטיבה ירה ,בישח אלכ 'ימק אלוכש שיגרמו ריכמש
 אוהש דבע תמגודב ,ונוצר דגנכ אוה יוויצהשכ םג םשה יוויצ םייקל וילע לבקמש ,לוע תלבקד לוטיבהו ,יתימא
.יתימא לוטיב הז ירה ,ותואיצמ םע בשחתהל אלש אוה הז לוטיב לש ונינעש ןויכ ,ןודאה ןוצר םייקל חרכומ

 ןפואל עגונב קר אוה ולא םיסנבש ס"אואל עבטה לוטיבש םגהד ,עבטב םישבולמה םיסנב אוה ז"דעש רמול שיו
 ןפואב 'יהת עבטהד הגהנההש םוקמ ןיא עבטה תונוכתו יקוח דצמש ןויכ ,מ"מ ,ותואיצמ םצעב אלו עבטה תגהנה
 ירה ,ונוצרכ עבטה תא גיהנמו עבטה לע טלוש ס"אואש ינפמ אוה עבטה תגהנהב השענש )סנה( יונישהו ,סנ לש
.יתימא לוטיב אוה ולא םיסנבש עבטה לוטיב

 ונאראד ןפואב ויהי עבטב םישבולמה םיסנה םגש ,ל"על 'יהיש תואלפנ ונאראד שודיחהש רמול שי ז"פעו )ז
 יפל אוה ובש סנה לע םילעמ עבטה וישכעש הזד .םמצע )תואלפנ( םיסנהב םג אוה ,)סנה תא ואריש( תואלפנ
 יקוח ךפיה אוה עבטהב השענש )סנה( יונישהש )ה ףיעס( ל"נכו .סנה ךפיה אוה )סנ וב שבלתמשכ םג( עבטהש
 עבטב םישבולמה םיסנה )םג( ויהי ל"עלש הזו .רתוי יוליגב םה עבטהמ הלעמלש םיסנה ,ןכלו .עבטה תונוכתו
 ילכ 'יהי עבטה םגש ,עבטה תיילע 'יהת ,ל"על יכ ,אוה ,)עבטהבש סנה תא ואריש( תואלפנ ונאראד ןפואב
.יוליגב ויהי עבטב םישבולמה םיסנה םג ןכלו .וב שבלתיש ג"לבה ס"אוא יוליגל



ב"ישת ,ךתאצ ימיכ

4/7

 םישבולמה םיסנהד ,םמצע תואלפנהב םגו תואלפנה תייארב אוה ל"על 'יהיש תואלפנ ונאראד שודיחהש והזו
 ונינע דצמש )עבט( תואיצמ ראשנ ,סנהב הלגתמש ג"לבה ס"אואד יוליגה ירחאל םגש ןפואב םה וישכע עבטב
 .)'תי ונוצר יפכ 'יהת לעופב ותגהנהש וילע טלוש ג"לבה רואד יוליגהש אלא( ג"לבה רוא יוליג ךפיה אוה
 'יהת אלשו ,עבטהב 'יהי ג"לבה ס"אואד יוליגהש .תולעמה יתש הנייהת ,ל"על ויהיש עבטב םישבולמה םיסנהבו
.ג"לבה ס"אואל ילכ 'יהי עבטה םגש ןויכ ,ג"לבהד יוליג ךפיה איהש תואיצמ

 'יהת דיתעלו המשנהמ ןוזינ ףוגה וישכעד .ףוגהמ תינוזינ המשנה 'יהת ל"עלש 42עודיה םע הז רשקל שיו )ח
 הריתיו ,תימשג ש"וכאל ךרטצי אלו תוקלאמ ןוזינ 'יהי מ"מ ימשג ףוג 'יהי זא םגש םגהד .ףוגהמ תינוזינ המשנה
 .43המשנה לוטיבמ רתוי הלעמל עיגמ תוקלאל ףוגה לוטיבד ,אוה ןינעהו .המשנהמ רתוי הלענ 'יהי ףוגהש וזמ
 י"ע( םילעופ רשאכו .התואיצמ םע רושק הלש לוטיבה ,תינחור איהש ןויכמ ,תוקלאל הליטב המשנהש הזד
 ,וישכעש אלא .תוקלאה דצמ )אלא ,ףוגה לש ותואיצמ דצמ אל( אוה הז לוטיב ,ימשגה ףוגב לוטיב )הדובע
 יתש הנייהת ףוגהד לוטיבהב ,ל"עלו .44שיה לוטיב אוה ףוגהד לוטיבהו תואיצמב לוטיב אוה המשנהד לוטיבה
.ףוגהמ תינוזינ המשנה 'יהת דיתעל ןכלו .ותואיצמ לכב 'יהי לוטיבהשו תוקלאה דצמ אוה לוטיבהש .תולעמה

 תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמב םייולת אובל דיתעלד םייוליגהש הזב םירואיבהמ םג והזש ,רמול שיו )ט
 זא 'יהש ןויכ ,תיבה ןמזב 'יהש לוטיבהבד .תולגה ןמזבש הדובעהב רקיעב אוה לוטיבה ןינע תיתימא יכ ,45אקוד
 ןמזבו ,האורהו גישמה םדאה לש ותואיצמ םג תשגרנ התיה ,46תוקלאב 'יאר םג לגרל םתולעבו תוקלא תגשה
 דצמ אל אוה ע"בקד לוטיבהו ,לוע תלבקד לוטיבב איה הדובעה ,אחישמד אתבקעד ארדב טרפבו ,תולגה
.תוקלאה דצמ אלא םדאה לש ותואיצמ

 ינפ לע רשא םדאה לכמ דאמ וינע השמ שיאהו 48בותכה שוריפב 47וניאישנ וניתובר ירמאמב ראובמש המ והזו
 םוצע ףקותב םידמוע ז"כבו ,םירתסההו תומלעהה ולדגש ,אחישמד אתבקעד ארד ינפמ הז 'יה רקיעבש ,המדאה
 .ןילַאפיג ּפָארַא ךיז ייַאב וניבר השמ זיא )49רמאמה 'לב( ןכל הנה ,נ"סמב תווצמ םימייקמו הרות םידמולו
 ע"בקד לוטיבהב איה אחישמד אתבקעד ארדבש הדובעהו ,ע"וחיד לוטיבה אוה ,50המ ונחנו ,השמד לוטיבהש
 םייולת ל"עלד םייוליגהש והזו .נ"סמו ע"בקד לוטיבה ינפמ ןלַאפעגּפָארַא ךיז ַאב זיא תואיצמב לוטיבו ,נ"סמו
 תכשמהד יוליעה הלגתי זאש אוה ל"עלד םייוליגהב שודיחה רקיע יכ ,אקוד תולגה ןמזבש וניתדובעו ונישעמב
 י"ע אוה הז יוליגו ,תוקלאה דצמ אלא םתואיצמ דצמ אל אוה םהלש לוטיבהש ,ימשגה ףוגבו עבטהב ג"לבה רוא
.תולגה ןמזבש נ"סמו ע"בקד לוטיבה

 עבטב םיסנה תושבלתה[ תואלפנ ונארא ןינעו ,עבטהמ הלעמל ויה םירצמ תאיציב ויהש םיסנהש ףא הנהו )ד"וי
 םג ,תולואגה לכד רונצה תחיתפש 51עודיה פ"ע ,מ"מ ,הדיתעה הלואגב קר 'יהי ]יוליגב םה םיסנה כ"פעאשו
 .תואלפנ ונאראד ןינעה 'יה םירצמ תאיציב םגש ,רמול שי ,םירצמ תאיציד הלואגהב התיה ,הדיתעה הלואגד
 בותכהש ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ והזו .יוליגב הז 'יהי דיתעלו .םלעהב זא 'יה הז ןינעש אלא
 הלואגבש תואלפנהו םיסנהש ףא ,םירצמ תאיציב ויהש תואלפנהל הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנה המדמ
 ויהו רונצה חתפנ םירצמ תאיציב יכ ,52)מ"יציב ויהש םיסנהכ ,וניד תיב י"ע אלש( ודבל 'תי ונממ ויהי הדיתעה
.ל"עלד תואלפנה םג םלעהב זא

 םויב 'יהש ףוס םי תעירקד סנה םג ללכנ הזבש ,םיבר ןושל ימיכ ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ בותכה קיידמו
 םג םלעהב הב ללכנו רונצה חתפנ ףוס םי תעירקבש שיגדהל ידכב ,)ב ףיעס ל"נכ( םירצמ תאיציד יעיבשה
 ל"על 'יהתש רהנה תעיקב םג – וזמ הריתיו ,)'וג םירצמ םי ןושל תא 'יוה םירחהו( ל"על 'יהתש םיה תעיקב
 םיה תעיקבד ,םיה תעיקבמ הלעמל אוה רהנה תעיקבש םגהד .)םילחנ העבשל והכהו 'וג רהנה לע ודי ףינהו(
 הלעמלש ג"לבה ס"אוא םע )ע"יבו תוליצא( תומלועה רוביח אוה רהנה תעיקבו ע"יבו תוליצא רוביח אוה
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 רהנה תעיקב םגו ל"עלד םיה תעיקב םלעהב ללכנ םירצמ תאיציב התיהש םיה תעיקבב ,מ"מ ,53תוליצאמ
.ל"עלד

 תעיקבד אלפה םג 'יהי הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהבש ,תואלפנ ונאראב םינינעה ינשד רשקהש ,רמול שיו
 עבטה ל"עלש הז יכ ,אוה ,ונאראד ןפואב ויהי עבטב םישבולמה םיסנהשו )םיבר ןושל ימיכ( רהנה תעיקבו םיה
 רוביחו ,םלועה עבטד לובגה םע ג"לבה ס"אואד רוביחה 'יהי זאש יפל אוה וב םישבולמה םיסנה לע םילעי אל
 םינינע ינשל עגונב( תואלפנ ונארא 'יהי ל"עלש הזד ,בותכה ראבמו .רהנה תעיקבו םיה תעיקב י"ע אוה הז
.םירצמ תאיציב התיה הז לע רונצה תחיתפש ,םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ אוה )ל"נה

 54ומכ יכ ,אוה ,םילענב ךירדהו )'וג רהנה לע ודי ףינהו רמואש ירחאל( ףיסומ בותכהש הזד ,רמול שיו )אי
 י"ע אוה )םדאה ילגרל שובל( לענ ונממ תושעל יואר 'יהי סגה רועהש ידכבו ,סג רועמ םייושע םטושפכ םילענש
 תוטהל א"א סגו השק ותויהל ,)ותוא ןיככרמש םרט( ומצע דצמ אוהש ומכ רועהד ,ותוישקמ רועה תא םיככרמש
 ,תוינחורב אוה ז"דע ,לענ תרוצ ונממ תושעלו ותוטהל רשפא אקוד זא ותוישקמ ותוא ןיככרמש י"ע אקודו ,ותוא
 םישק ויהי אלש םתוישקמ םתוא ךכרמ ז"יעש ,תימהבה ושפנו ופוג עבט לע ךרודש אוה םילענב ךירדהו ןינעד
 םע םחול םדאהש אוה הדובעה ןינע רקיע יכ ,56תורוע דוביע ןושלמ איה הדובעש והזו .55הנקכ ךר אלא זראכ
 עבטהב םג )אלא ,םדאה לש עבטהב קר אל( ךוכיז השענ ז"יעו .םיקלא דבוע ןינעב 57אינתב ראובמכ ,ועבט
 ךשמנה עבטה תוללכב ןוקיתו דוביע השענש ,58עבטה אירטמיגב םיקלא ,םיקלא דבוע ע"והזד ,םלועה תוללכד
 ס"אוא םע םלועה עבטד רוביחה 'יהי ל"עלש הזד ,םילענב ךירדהו 'וג רהנה לע ודי ףינהו והזו .59םיקלא םשמ
 דגנ ומצע הפוכש ,לוע תלבק ךרדב הדובעה י"ע אוה ,רהנה תעיקב איה הזל הנכההש ,תומלועמ הלעמלש ג"לבה
.ועבט

 תאיציד הלואגה יכ ,השמ לע יאק רתסנ ןושל )תואלפנ( ונאראד >3<רהזב ש"מ ראבל שי ל"נה לכ פ"עו )בי
 ,אצמנ ,הדיתעה הלואג לע םג רונצה חתפנ םירצמ תאיציד הלואגהבש ל"נה פ"עו .השמ י"ע התיה םירצמ
 ימיכ ש"מ והזו .םלעהב ולצא הז 'יה כ"פעאש אלא .הדיתעה הלואגב ויהיש תואלפנהד רונצה תא חתפ השמש
.םירצמ תאיציב חתפש תואלפנה ול ולגתי ל"עלש ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

 תוכזל ידכבש ,לארשימ א"ואכל הארוה אוה ,השמ לע יאק רתסנ ןושל )תואלפנ( ונאראש הזד ,רמול שי םג
 דצמש ע"וחיד לוטיב אוה השמד לוטיבהש םגהד .60ובש השמ תניחב יוליג י"ע אוה ל"עלד תואלפנה תייארל
 הכשמההש ידכב ,מ"מ ,)ט ףיעס ל"נכ( לוע תלבקד לוטיבה י"ע אוה תואלפנ ונאראד ןינעה תכשמהו םייוליגה
 ז"יעו ,)המודכו ,בישח אלכ 'ימק אלוכש תוננובתהה י"ע( םייוליגה דצמש לוטיבה םג ל"צ )ונארא( יוליגב 'יהת
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,יוליגב ויהי דיתעלד תואלפנהש ,תואלפנ ונארא 'יהי

**********
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 'פ 'ב םוי . . רואל םיאיצומ וננה – חספה גחד םינורחאה םימי תארקל" ,נ"שת – חספ לש ןורחא סרטנוקב רואל אצי )*
."נ"שת'ה תנש ,פ"החרע ,ינימש
.וט ,ז הכימ )1
.ב"עס ,בי תוכרב )2
.)ב ,חכ( ג"ית ז"וקת םג הארו .א"עס ,דנ ב"ח )3
.ג ,חצ םילהת .י ,בנ 'יעשי – בותכה ןושל )4
 ןמקל( ו"ס ח"לשת'ה זומת ב"יד םויה הז ה"ד םג הארו .)ה-דנק 'ע( י"קס ו ,מ םילהתל )רוא להי( ת"הוא ז"כב האר )5
.נ"שו .)חס 'ע ד"ח
.א ,ק םש .ד ,גצ א"גמ א"ות )6
.)דנק 'ע( ט"קס םש םילהתל ת"הואב ה"כ )7
.ד ,ולק םילהת )8
.א ,אל הדנ )9

.םש םילהתל ת"הוא )10
.ו ,ט"יפ ר"ומש )11
.)דנק 'ע( ח"קס םש ת"הוא הכוראב האר )12
 אבוה ,)ב ,אסר( הכ 'יס תוטמשהב א"חז םג הארו .א"ער ,ועק ג"חזמ ,)159 'ע ח"שת מ"הס( ח"שת'ה הז ה"דר )13
.)זפת 'ע( ז"קס פ"הע ך"נ ת"הואב

.ג ,גי אב )14
.ג ,זט האר )15
 אתליכממ ה ,די חלשב פ"הע י"שרפ – "םהמע חלש ןירוטקיא" ירהש( םהילע םירצמ תמיא ןיידע התיה זא דעש )16
 אתליכמו י"שרפ הארו .ל ,םש חלשב( "םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו" רשאכ ,חספ לש יעיבשבו ,)פ"הע
.םירצמ תמיאמ םג אלא ,םירצמ ץראד םוקמהמ קר אל ,ירמגל םירצממ לארשי ואצי זא ,)פ"הע

 :)ב"יס ו"סס ש"ק תוכלה ח"וא ז"הדא ע"וש םג הארו .ב ,בס חלשב א"ותב האבוה( ב"פר תוכרב אתפסות האר )17
 הלואגה תמלשה" יכ ,םש אתפסותל דוד ידסחבו ."ףוס םי תעירקו 'וכ םירצמ תאיצי ]"ביציו תמא"ב[ הב ריכזהל ךירצ"
."ףוס םי תעירקב התיה

.ונייה םידבע אקסיפ פ"שגה )18
.םיה לע וקל תוכמ המכ – תוכיראבו – ]םירצמ תאיצי רופיס אוה הנינעש[ הדגהב םירמואש הזמ םג ןבומכו )19
 ע"מ איה םירצמ תאיצי תריכז יכ התורקלו רוזחל ךירצ תיציצ 'פ ארק םא קפסבד ,א"ס ז"סס םש ז"הדא ע"וש האר )20
 תריכזש חכומ הזמו .םירפוס ירבד קפס אוה ביציו תמא רמא םא קפס כ"אשמ ,ארמוחל אתיירואד אקיפסו הרותה ןמ
.תבכעמ הניא )הרותה ןמ ע"מ םייקמ אוה ףוס םי תעירק ריכזמשכש רמאנ םאב םג( ףוס םי תעירק

.חספ לש ןורחא תרוטפה – .זט ,אי 'יעשי )21
 ןינע םלועב השענש אוה )הז ןפואב םג( םיסנה ןינעד ןויכ ,וסנב ריכמ סנה לעב ןיאש ןפואב םה עבטה ישובלשכ םגו )22
 יוניש( סנה י"ע ,םלועהל עגונב לבא ,סנה תא םיריכמ םדא ינב ןיאש קר אוה רתסהה ירה – *עבטה יקוח רדס פ"ע אלש
.ג"לבה ס"אואד יוליגה םלועב ךשמנ )עבטה יקוח רדס פ"ע אלש ,םלועהב

.א ,במ ץקמ א"ות האר )23
 תוחכב תיקלאה הלשממ ןינע ז"ה עבטה ךרדב השענה סנהד" )א"עס ,ל( **ו"טפ צ"מאהדאל הנומאה רעש האר )24
."ךפיהל ךפיהמ םתונשל םמצע עבטה

 םיסנהמ םג רתוי ןוילע םוקממ םיכשמנ םהש םהב ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנהד ןורתיהל עגונב אוה ז"דעו )25
 יונישהש יפל אוה שובל קר םהש עבטה ישובלב רכינ רשאכ יכ – )א"ס ל"נכ( םהבש סנה רכינש עבטב םישבולמה
 רכינ ןיאש םיסנהב כ"אשמ .עבטה דודיש תמגוד אוה ןכלו ,תצק יוליגב אוה )תמדוקה הרעה האר( עבטה תוחכב השענש
 םלעהב אוה יונישהש יפל אוה )22 הרעה ל"נכ ,יוניש הזיא השענ ולא םיסנב םגש ףא( שובל קר אוה עבטהש ללכ
 הטילשהש יפל אוה )פ"כע םלעהב( עבטהב יוניש השענ מ"מש הזו .ופקתב עבטה ראשנ – ולא םיסנבש ונייה ,ירמגל
.ופקתב אוה עבטהשכ םג איה עבטה לע ס"אואד

 מ"הס( ד"נרת שדוחה ה"ד .ךליאו ב ,חי תישארב ת"הואב ראבתנו אבוה .)חל רעש( 'וג שדוחה )ב ,בי אב( פ"הע )26
 הארו .דועו .)ךליאו הכר 'ע ח"ערת מ"הס – 'בה( ח"ערת ,)ךליאו ונק 'ע ו"סרת ךשמה( ו"סרת ,)ךליאו אלק 'ע ד"נרת
.ךליאו 150 'ע ז"יח ש"וקל הכוראב

.ג"ה א"פ ז"ע 'לה ם"במר .ט"לפר ר"ב האר )27
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 םג ,עבטב םישבולמה םיסנהו ,םיקלא םשמ ךשמנ םלוע לש וגהנמ אוהש עבטהש ,)הנק 'ע( םש םילהתל ת"הוא האר )*
.ש"ייע .י-דש םשמ םיכשמנ ,םהב ריכמ סנה לעב ןיאש םיסנה
.ס"ט אוהו .)זט( :םש הנומאה רעשב )**

.בכ ,ח חנ )28
.תוכרב תכסמ שיר ימלשורי )29
.)בי המדקה ב"ח נ"ומ( לבגומ יתלב תויח שבולמ 'יהיש רשפא יא לבגומ ףוגבש הזל ףסונ )30
.)גסק 'ע( שדוחה ה"דס )31
.מ"כבו .ח"פ א"ח ב"רעת ךשמה )32
.)ב"פ א"ח ןושאר רעש( ותלחתב םירעש אובמ .ב ףנע )רשויו םילוגיע שורד( א רעש )33
.דסק 'ע ו"סרת ךשמה הארו )34
.הק 'ע ד"ח ןמקל םג הארו .ג"ערפ א"ח ב"רעת ךשמה )35
.א ,חמר )ח"אד םע( רודיס םג האר )36
.נ"שו .בלר 'ע ב"ח ליעל האר )37
.ה"כקפ א"ח ב"רעת ךשמה )38
.ב ,אי א"ח רהזה 'ל פ"ע )39
.א ,גי ןיטיג )40
.ךליאו 73 'ע ט"ח ש"וקל הכוראב האר )41
 .ךליאו 127 ע"ס םולש תרות תוחישה רפס םג הארו .ז"לרת חנ תודלות הלא ה"ד .ב-א"צפ ז"לרת הככו ךשמה )42
.מ"כבו .טיר 'ע ץ"חרת מ"הס

.ב"ספ א"ח ב"רעת ךשמה )43
.חנק 'ע ו"סרת ךשמה האר )44
.ז"לפר אינת )45
.נ"שו .ךליאו טפק ע"ס ןמקל האר )46
.119-118 הרעה חנ 'ע ד"ח ןמקל ונמסנ – .מ"כבו .ךליאו א ,גנ א"ח םיסרטנוק .דסת 'ע ת"רטע מ"הס )47
.ג ,בי ךתולעהב )48
.םש םיסרטנוק מ"הס )49
.ח ,זט חלשב )50
.)164 'ע ח"שת'ה מ"הס( ב"יפ ח"שת'ה ךתאצ ימיכ ה"ד )51
.א"ס ל"נכ )52
.מ"כבו .א"ספ םש .ו"נפ צ"מאהדאל הנומאה רעש .)ךליאו ד ,זט( ףינהו ה"ד וצ 'פ ת"וקל האר )53
.ח"קפ ז"לרת הככו ךשמה האר ןלהל אבהב )54
.א"עס ,כ תינעת – ל"זר רמאמ פ"ע )55
.ךליאו זפקתת ע"ס ג ךרכ ש"הש ת"הוא .א ,וע םיטפשמ .ב ,ה תישארב א"ות םג האר )56
.ו"טפ )57
 הארו .ו"פר א"הויהעש .)ב ,אכק( ליגרמהו ה"ד ו"פ הבושתה רעש ח"ר .ב"פ )תוביתנה רעש( בי רעש סדרפ )58
.76 הרעה דסר 'ע ד"ח ןמקל ןמסנהב

.ד ,גע קלב ת"וקל ז"דע האר )59
 לוטיבה םג ללוכ ,השמ תניחבמ שי לארשימ א"ואכבש הזד ,)א ,ב( ארקיו ת"וקלבו .)ב ,טמ( ב"מפר אינת האר )60
.השמד


