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 ירק תאמוט
 התארש תשמשמהו ערז תבכש הטלפש הדנו ירק הארש בז  ו ,ג תוכרב תכסמ הנשמ 1
  :רטופ הדוהי יברו הליבט ןיכירצ הדנ
 
 האמוט ןילבקמ ןיא הרות ירבד רמאד אריתב ןב הדוהי 'רכ ב דומע בכ ףד תוכרב תכסמ תופסות 2
 ךרבל ול ןיא כ"הוי ברעב לבוטהו אנש אלד י"ר 'יפו הליבט ךירצ הלפתל לבא הרותל אקוד מ"יו
 .הלטבל הכרב הוה ךרבמהו

 ןיבק העשת תלטהד ןידה אוהו ;ירק םושמ ,יודיו אלב ,תחא םעפ קר לובטל ךירצ ןיאו :א"מר תהגה 3
  .)ץ"בשת וב לכו ו"ירהמ( ינהמ ימנ םימ

 השמשש השא ז"פלו  ד ףיעס ורת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש לע םהרבא ןגמ 4
 ךומס וא התליבטל ךומס היה אלש אקודו ז"ש טולפת אלש ןימחב התיב דבכל הכירצ םימי 'ג ךות
 םושמ הליבטד םעטהש א"יו ןוירהה ערז תיחשתש שוחל שיו רבעתהל תוליגר תועש ןתואבד התסול
 רוזחי ירק האר אלו ה"רעב לבטש ימ 'יפאו תולבוט תוצמ ינב ןהש תולותבו םירענ וליפא אהד הבושת
 פ"ג לובטל שי ז"פלו לובטיו

 לכ ןיריהז ןניאש םישנאה וליפאד ונייהו ב"מ ןייע - 'וכו לובטל לוכי ד ףיעס ורת ןמיס הכלה רואיב 5
 :שודקה םוי םושמ יקנ תויהלו לובטל ךירצ כ"הויעב פ"כע הליבטב הנשה

 תולודג תוקדצ תושעלו תונעתהל וגהנ הנשה שאר ברע ל"ז רשא ר"ה בתכ דס ןמיס ובלכ רפס 6
 תנצ ילולו םירופכה םויו ה"רעב רהנב לובטל לארשי לכ וגהנ םגו ,אתקדצ אתינעתד ארגא ןנירמאדכ
 הולטב ןנחוי ר"אד אה לע וכמסו הלפתב רוסא ירק לעבד ןכ תושעל לארשי לכ יבייחמ תוצראה הלא
 לארשי לכ גהנמ טוקנ התעו ,ולטב אל אתוליטנל לבא ולטב אתוליבטל ל"ז ף"ירה בתכו אתוליבטל
 עמשמ ימלשוריבו ,אל תוצראה הלאב לבא ןילבוט הנצ םהל ןיאש דרפסבו ,וצחריש דע ןיללפתמ ןיאש
 דואמ הרהט תוכירצ םירופכה םויו הנשה שאר תולפתש ינפמו ןילבוט ןיאש שיו ןילבוטש שי תומוקמד
 כ"ע לובטל וגהנ ןיידע הנצה ןיאו

 םושמ םירופכ םוי ברע תליבטד םישרפמ שיו ]ד[  רופיכ םוי ברע תוכלה )םיגהנמ( ל"ירהמ רפס 7
 השא הארנ הז יפלד ל"גס י"רהמ רמאו .םיכאלמכ םה םייקנ לארשי שרדמב אתיאדכ ,איה הרהט
 ,לובטת כ"חאו ערז תבכש טולפת אלש ןימחב התיב דבכל הכירצ רופכ םוי םדוק םימי 'ג ךות השמשש
 ,טי תומש( השא לא ושגת לא םימי תשלשל םינוכנ ויה ביתכד םימי 'ג כ"ג ושרפש הרות ןתמב ומכ
 אמש דבכת לא תועש ןתואבד התסוול ךומס תעשב אלש וא התליבטל ךומס תעשב אלש אקודו ,)וט
  .התסוול ךומס וא התליבטל ךומס םא יכ תרבעתמ השא ןיאד ,ןוירהה ערז תיחשת

 םיכאלמל תומדיהל
 'מא אטח םירופכה םויב םהב אצמנ אלש לאמס האר  המ קרפ "ברוח" - )רגיה( רזעילא יברד יקרפ 8
 הליכא םהב ןיא לארשי יכאלמ המ םימשבש תרשה יכאלמכ דחא םע ךל שי םימלועה לכ ןובר וינפל
 לגר יפחי ם"היניב ם"ולש תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב היתשו הליכא םהל ןיא לארשי ךכ היתשו

 לארשי ךכ הציפק םהל ןיא תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב לגר יפחי לארשי ךכ םירופכה םויב
 םויב םהיניב םולש לארשי ךכ םהיניב םולש תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב םהילגר לע םידמוע
 עמוש ה"בהו .םירופכה םויב אטח לכמ םייקנ לארשי ךכ אטח לכמ םייקנ תרשה יכאלמ המ ,םירופכה
 להקה לכ לעו םינהכה לעו םוקמה לעו חבזמה לע רפכמו םהלש רוגיטקה ןמ לארשי לש ןתריתע
 ,שדקה שדקמ תא רפכו 'נש ,םעה לכ לעו לארשי לש םהיתונוע לכ לעו לודג דעו ןוטקמ

 םכח הלע םירובג ריע חתפ אחא 'ר 'שב עשוהי 'ר אל השרפ רומא תשרפ )תוילגרמ( הבר ארקיו 9
 לא הלע השמו ,השמ הז ,םכח הלע .הבקנ ןהב ןיאו םירבג םלוכש ,'תכ םירבג .)בכ ,אכ ילשמ(
 הדוהי 'ר .ןינברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר ,)/ב"כ ,א"כ/ םש ילשמ( החטבמ זוע דרויו .)ג ,טי תומש( םיהלאה
 ,הילע םיכאלמלש ןנוחטבש ,החטבמ .)אי ,טכ םילהת( ןתי ומעל זוע י"י א"דמה ,הרות וז ,זוע 'א
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 תשרפ אמוחנת שרדמב ןנירמאד ,לובטל םישורפ וגהינ  חכקת ןמיס אמוי תכסמ - ב קלח ה"יבאר 10
 ותוא רמוא םיכאלמכ םייקנ םהש םירופיכה םויב לבא דע 'וכו ירמא ןנבר 'וגו לארשי עמש ןנחתאו

 .אמעט יאהמ םינבל םישבולו ,איסהרפב

 םויה לכ םידמועש םדא ינב הברה זנכשאב וגהנ הז שרדמ ךותמו ח קרפ אמוי תכסמ ש"אר 11
 תלפת ללפתמו תועש עבשב םדא לבוט םרמע בר רמאו .םירופכה םוי ברעב לובטל וגהנו .הפיקזב
 וניצמ אלש הזב ןיארנ וירבד ןיאו הליבטה לע ךרבמ לובטלמ ותיילעב הידעס בר רמאו .החנמה
 םלועה וגהנש אלא הילע ךרבל ןיאו.. .םיאיבנ גהנמ אלו םיאיבנ דוסי הל ןיאו וז הליבטל זמר ס"שהב
 םהש םירופכה םויב ןנחתאו תשרפב אמוחנת שרדמא וכמסו .םירופכה םוי תלפתל ירקמ ןמצע רהטל
 :תרשה יכאלמכ םייקנ

 )ז"לש 'יס( ש"רהמו לדוי ר"רהמ רמא  הבושת ימי תרשע םיגהנמה תוהגה )אנריט( םיגהנמה רפס 12
 ךה ךייש אל יכ םדיב אוה תועטו םיכאלמכ תויהל ןילוכי ןיא יכ כ"וי ברעב לובטל םישנל םהל ןיאש
 .והייבג הליבט

 ןיאד םינבל ןישבול םישנה ןיא ז"פלו - יכאלמ תמגוד )ש"החמ( )ג"מפ( ה ירת ןמיס םהרבא ןגמ 13
 ענכיש שובלל םילוכי ל"טיקה מ"מו הליבט יבג מ"טמ ש"מכ ביתכ 'ירבג ריעד םיכאלמכ תויהל םילוכי
 םבל

 דמועש ימ לבא תיברע תלפת תעשב ונייה - םידמועש )ש"החמ( )ג"מפ( י  טירת ןמיס םהרבא ןגמ 14
 םושל ךומסל םילוכי ושלחנ םאו םהיבקנ והשי אלש ורהזיו )י"ב( םויב 'נווכב ללפתהל לכוי אל 'לילה לכ
 ש"מכו ודמעי אל םישנה ןכלו םיכאלמה תמגוד תויהל 'דימעה םעטו ה"פקת 'יסרע )מ"ד ל"ירהמ( רבד
 :)מ"טמ( י"רת 'יסס

 הרהטהכ הבושת
 שי ל"גס י"רהמ רמא רופכ םוי ברע תליבט ]ג[  רופיכ םוי ברע תוכלה )םיגהנמ( ל"ירהמ רפס 15

 הנברקיש רתויו איה הבושת םושמ הליבטה רקיע יכ ,ברעב תקספמה תדועס רחא לובטל םיקסופ
 ןיגהונ אהד איה הבושת םושמד היאר איבהל ול הארנד ל"גס י"רהמ רמא .רבדה הפי םוי לש ומוצעל
 תאמוט םושמ םילבוט םישנא אמלשב ,הוצמ תבו הוצמ רב תולותבו םירענ םישנו םישנא לובטל זא
 םירענ ןכו תונקזה ןכו .תוטלופ )ןניא( אה תולבוט יאמא םישנ ךא ,האמוט םושב ועגנ אמש וא ירק
 השעמ אתיא ימלשוריב ןכו .איה הבושת םושמ יאדו אלא ,האמוטמ םפוג יקנש ןהל רורבש תולותבו

 רג תליבט ןכו .ןירוסיא הוליכאהש המ לע הוליבטה הואדפשכו ם"וכעה ןיב תיבשנש תחא הבירב
 שאר ברעב לבט םא םג איה הבושת םושמ וז הליבטד ןויכו .הבושת םושמ ותוא ןילבוט רייגתנשכ
  .הבושתל רהטל אנדיאה לובטיו רוזחי מ"מ ,אמטנ אלו כ"חא ירק םוש האר אלו הנשה

 ןואג הידעס בר םשב איבה ]ד"כ 'יס ח"פ[ אמוי יהלש ש"ארהו ורת ןמיס םייח חרוא ןחלושה ךורע 16
 ביתכד םושמ הארנ ןואגה םעטו ךרבל אלש גהנמה ןכו הז החד ש"ארהו וז הליבט לע ךרבל ךירצד
 :ורהטת ללכב הז םג ןכלו םיאמטה תא תרהטמ הוקמו ורהטת 'ד ינפל

 :ּורָהְטִּת ָקֹוְקי ֵינְפִל םֶכיֵתֹאּטַח ֹלּכִמ םֶכְתֶא רֵהַטְל םֶכיֵלֲע רֵּפְַכי הֶּזַה םֹוּיַב יִּכ )ל(  זט קרפ ארקיו 17

 ינפל םכיתאטח לכמ" )ז"ט ארקיו(  :הירזע ןב רזעלא יבר שרד וז תא ט: ח קרפ אמוי תכסמ הנשמ 18
 םירופכה םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש תוריבע  רפכמ םירופכה םוי םוקמל םדא ןיבש תוריבע "ורהטת 'ה
 םכתא רהטמ ימ ןירהטימ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא :אביקע יבר רמא  ורבח תא הצריש דע רפכמ
 הוקמ )ז"י הימרי( רמואו  םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו )ו"ל לאקזחי( רמאנש  םימשבש םכיבא
 :לארשי תא רהטמ אוה ךורב שודקה ףא םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ  'ה לארשי

 לֶא םֶכְתֶא יִתאֵבְֵהו תֹוצָרֲאָה לָּכִמ םֶכְתֶא יִּתְצַּבְִקו ִםיֹוּגַה ןִמ םֶכְתֶא יִּתְחַקְָלו )דכ(  ול לאקזחי 19
 )וכ( :םֶכְתֶא רֵהַטֲא םֶכיֵלּוּלִּג לָּכִמּו םֶכיֵתֹואְמֻט ֹלּכִמ םֶּתְרַהְטּו םיִרֹוהְט ִםיַמ םֶכיֵלֲע יִּתְקַרְָזו )הכ( :םֶכְתַמְדַא
 :רָׂשָּב בֵל םֶכָל יִּתַָתְנו םֶכְרַׂשְּבִמ ןֶבֶאָה בֵל תֶא יִֹתרִסֲַהו םֶכְּבְרִקְּב ןֵּתֶא הָׁשָדֲח ַחּוְרו ׁשָדָח בֵל םֶכָל יִּתַָתְנו

 :ָקֹוְקי  תֶא םִיּיַח ִםיַמ רֹוקְמ ּובְזָע יִּכ ּובֵתִָּכי ץֶרָאָּב יַרּוְסו ּוֹׁשֵבי jיֶבְֹזע לָּכ ָקֹוְקי לֵאָרְִׂשי ֵהוְקִמ גי זי 'מרי 20
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 ,ןה בותכה תוריזג תורהטהו תואמוטהש יולגו רורב רבד בי הכלה אי קרפ תואווקמ תוכלה ם"במר 21
 ללכמ תואמוטה ןמ הליבטה ןכו ,םיקוחה ללכמ ןה ירהו ותערכמ םדא לש ותעדש םירבדמ ןניאו

 תנווכב יולת רבדהו איה בותכה תריזג אלא םימב רובעתש האוצ וא טיט האמוטה ןיאש אוה םיקוחה
 ובל ןיוכמהש םשכ רבדב שי זמר כ"פעאו ,לבט אל וליאכ קזחוה אלו לבט םימכח ורמא ךכיפלו ,בלה
 תואמוטמ ושפנ רהטל ובל ןיוכמה ךכ רבד ופוגב שדחתנ אלש יפ לע ףאו רוהט לבטש ןויכ רהטל
 ימב ושפנ איבהו תוצעה ןתואמ שורפל ובלב םיכסהש ןויכ ,תוערה תועדו ןואה תובשחמ ןהש תושפנה
 םכילולג לכמו םכיתואמוט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו רמוא אוה ירה ,רוהט תעדה
 .ןמא ונרהטי המשאו ןוע אטח לכמ םיברה וימחרב םשה ,םכתא רהטא

 הקוור
 - לובטל לוכי )זי( ד ףיעס ורת ןמיס םירופכה םוי תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש לע הרורב הנשמ 22
 ןויכמ תולותבו םירענ וליפאו ]כ[ כ"ויעב תוקללו לובטל גהנמד בותכל ול היה םדוקמד רציק רבחמה
 ןכו הדותמ םשש החנמה תלפת םדוק לובטיש ]אכ[ בוטו - הלילה םדוק )חי( :תולבוט תוצמ ינב םהש
 :כ"הויל ךומס היהיש ידכ תקספמה הדועס רחא לובטל ןיגהונ ןתצקמו ןיגהונ

 תלבוט הניא - הנמזב אלש ןיב הנמזב ןיב :רמא ןנחוי יבר ב דומע זס ףד הדנ תכסמ ילבב דומלת 23
 .התב ךרס םושמ ,הלילב אלא

 ?םיבר הב ולשכי אלש ידכ ,היונפל הליבט ונקת אל ךיא :תאלפנש המו הכת ןמיס ש"בירה ת"וש 24
 :לושכמ הב היה ,תלבוט התיה םא !הברדא .כ"שמכ ,הרוסא היונפהש ןויכ ירהש !המת םוקמ ןאכ ןיאו

 .ןנברדמ אלא ,הרוסא ןיאש ןויכ ;הרוסאב ןיליקמ ויהש

 חינהל ןיאד ארבתסמ ןכ םאו תולותב תליבטב הלקת ששח שיש  ו:א םירופכה םוי דמח ידש 25
 הלקת ששח ידיל יתאד ארמוח יוהד םירופכה םוי ברעב םג לובטל תולותבל

 ה"רעב לובטל תולותבהו תודנה םישנה וגהנש המ+ זט ןמיס העד הרוי - ד קלח םילעפ בר ת"וש 26
 וניתב ינב לש םישנה גהנמ הנה +.תונוש תולושכמל שחימל אכיא יא יכה דבעמל ךירא יא כ"הוירעו
 דוע אלו הדנמ םירוהט םהש יפ לע ףא שימשתמ הרהט םושמ כ"הוי ברעו ה"ר ברע לובטל וניבורקו

 םייקנ 'ז ךותב תלבוט כ"ג ומלש אלש םייקנ 'ז ךותב הנדוע יכ התדנמ הלבט אל איהש השאה םג אלא
 לובטת זא םייקנ 'ז רחאו הרהטב םיארונ םימיב ללפתתו תסנכה תיבל אבתש ידכ דבלב הרהט ליבשב
 ליבשב ה"ר םדוק לובטל ןכ םישוע כ"ג תיבבש תולותבה םגש אלא דוע אלו הלעב ליבשב הכלהכ
  .הרהטב וללפתיו תסנכה תיבל ואוביש

 םהש םגה הלפתו תסנכה תיבל הרהט ליבשב םייקנ 'ז ךות תולבוטה םישנב יתקפתסנ התעב הנהו
 םילבוט םהו הלבט אלש הרומג הדנכ םהילעב םע הדנה תקחרה רוסיאב םיגהנתמ םדוע תמאב
 היניעב לקי ןפ לושכמל שחימל אכיאד יכה דבעמל ךירא אל ילוא קפתסהל שי ז"כע 'ז רחא םהילעבל
  .הלבט רבכש התוארב אצויכו העיגנ רוסיא

 ד"נ לע רערעל הזמ החכוה ןיא הליבט םהל ונקת אלש תויונפה לע םעט ל"ז ש"בירה ש"ממ הנהו....
 םהב ולשכי אלש ידכ לובטל םהל םירמוא ויה םאו לובטל םעטו הביס םהל ןיא תויונפה םתה ל"יד
 ד"נב כ"אשמ לשכהל םהיניש ןיב עבצא םינתונ םה ולאכ ירהו ןיאטוחל הנקת הזב םישועש אצמנ םיבר
 אל יאדו ןכל הרהטב תסנכה תיבל סנכתו ללפתתש ידכ הזב הל שי םעטו הביס םושמ תלבוט איהד
  .הלעב ןיבל הניב שימשתו העיגנ ליבשב ליעות אל הליבטה וזש םיעדוי יכ לושכמ ידיל אבת

 ךותב כ"הוי ברעו ה"ר ברעב קר תולבוט םהש וללה םישנהש הארנ יכ רמוא םירבד רוציקב קרו
 ידימת רבד הז ןיאד אדח םדיב תוחמל ןיא הרהט ליבשב =םימש םשל= ש"של םתנוכש םייקנ העבשה
 ולטבו ן"במרה תעדל םינורחאה תורודב ושח יכהלד םעפ לכב םינושארה תורודב ןישוע ויה רשאכ
 םיריסמ ןיא אצויכו הייקנ הלפתל הרהט ליבשב םייקנ 'זה ךותב ןילבוט רשאכ ןאכ יכ דועו .םגהנמ
 המכ ורסח הזב ירהו םשאר רעש תא ןיקרוס ןיא םגו םיינרפצה ןיצצוק ןיא םג םוקמ ותוא לש רעשה
 השאה רהטל ליעות אל הליבטה תאזש םהל לודג רכיה הזו הלעבל השא תליבטב םיגוהנה םירבד
 לע םדיב תוחמל ןיא ןכלו םיארונ םימי לש הלפתו הדובעל תויקנו שפנה תרהט םושמ קר אלא הלעבל
 .ר"יכא ותרות רואב וניניע ריאי ת"ישהו תעכ ל"נ ןכ תאז


