
 םירופיכה םוי תדובע
 רלדא ןרהא ר"ד ברה

 
 ב דומע ול ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת .1
 רמוא אוה חלתשמה ריעשב ןכו ,יתאטחו יתעשפ יתיוע ?הדותמ דציכ :ןנבר ונת
 אוה השמב ןכו ,םתאטח לכל םהיעשפ לכ תאו לארשי ינב תנוע לכ תא וילע הדותהו
 ולא - תונוע :םירמוא םימכחו .ריאמ יבר ירבד ,האטחו עשפו ןוע אשנ רמוא
 ,םידרמה ולא - םיעשפ ,הב הנוע איהה שפנה תרכת תרכה רמוא אוה ןכו ,תונודזה
 - םתאטח לכל ,איהה תעב הנבל עשפת זא רמואו יב עשפ באומ ךלמ רמוא אוה ןכו
 לעו תונודזה לע הדותהש רחאמו .הגגשב אטחת יכ שפנ רמוא אוה ןכו ,תוגגשה ולא
 יתעשפו יתיועו יתאטח :הדותמ היה ךכ אלא ?תוגגשה לע הדותמו רזוח םידרמה
 תקבש :היל רמא .ריאמ יברכ דבעו ,הברד הימק תיחנד אוהה.....'וכו יתיבו ינא ךינפל
 אתיירוא רפסב ביתכדכ ,יל אריבס ריאמ יברכ :היל רמא - ?ריאמ יברכ תדבעו ןנבר
 .השמד
 
 ב דומע ול ףד אמוי תכסמ י"שר .2
 ןהכ לש ויתודובע רדס םירופכה םוי לש ותלפתב רדסמש ,רובצ חילש - תיחנד אוהה
 .)די עשוה( וניתפש םירפ המלשנו םש לע לודג
 
 ב דומע אל ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת .3
 אל תודמעמ אלמלא :ימא יבר רמא ?ילימ ינהנמ .'וכו תישארב השעמב ]תודמעמב[
 אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל םא רמאנש ,ץראו םימש ומייקתנ

 ךורב שודקה ינפל םהרבא רמא ,הנשריא יכ עדא המב םיהלא 'ה רמאיו ביתכו ,יתמש
 םהל השוע התאו ךינפל םיאטוח לארשי םולשו סח אמש !םלוע לש ונובר :אוה
 ?עדא המב ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא - .ואל :ול רמא - ?הגלפה רודכו לובמה רודכ
 ןמזב חנית ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא - .'וגו תשלשמ הלגע יל החק :ול רמא -

 רבכ :ול רמא - ?םהילע אהת המ םייק שדקמה תיב ןיאש ןמזב ,םייק שדקמה תיבש
 ינפל ןיבירקמ וליאכ ןהילע ינא הלעמ ןהב ןיארוקש ןמז לכ ,תונברק רדס םהל יתנקת
 .םהיתונוע לכ לע ינא לחומו ,ןברק
 
 א הנשמ ז קרפ אמוי תכסמ הנשמ .4
 תילטצאב ארוק אל םאו ארוק ץוב ידגבב תורקל הצר םא תורקל לודג ןהכ ול אב
 ונתונ תסנכה שארו תסנכה שארל ונתונו הרות רפס לטונ תסנכה ןזח ולשמ ןבל
 תומ ירחא ארוקו דמוע ארוקו לבקמו דמוע לודג ןהכו לודג ןהכל ונתונ ןגסהו ןגסל
 בותכ םכינפל יתארקש הממ רתוי רמואו וקיחב וחינמו הרות רפס ללוגו רושעב ךאו
 הרותה לע תוכרב הנמש הילע ךרבמו הפ לע ארוק םידוקפה שמוחבש רושעבו ןאכ
 ינפב לארשי לעו ומצע ינפב שדקמה לעו ןועה תליחמ לעו האדוהה לעו הדובעה לעו
 :הלפתה ראש לעו ןמצע ינפב םינהכה לעו )המצע ינפב םילשורי לעו( ןמצע
 
  ג קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה ם"במר .5
 ז הכלה
 םירשכ לכהו ,רבדמל וכילוהל ןכומה שיא דיב יחה ריעשה תא חלשמ ךכ רחאו
 תוכוסו ,וכילוהל לארשי תא םיחינמ ויה אלו עבק םילודג םינהכ ושעש אלא וכילוהל
 לכב הברה םישנא וא דחא שיא תבושו ,רבדמה תלחת דע םילשורימ ןישוע ויה
 ןירמוא הכוסו הכוס לכ לע ,הכוסל הכוסמ ותוא ןיולמ ויהיש ידכ ןהמ הכוסו הכוס
 םדא ךרצוה אל םלועמו ,לכוא לוכאל ךירצו וחכ לשכ םא ,םימ ירהו ןוזמ ירה ול
 דציכ ,קוחרמ וישעמ תא ןיאורו םוחתה ףוסב ןידמוע הנורחאה הכוסה ישנאו ,ךכל
 יתש ןיב רשוק ויצחו עלסב רשוק ויצח ,וינרקבש תירוהז לש ןושל קלוח השוע היה
 השענ אוהש דע רהה יצחל עיגמ היה אל ,דרויו לגלגתמ אוהו וירוחאל ופחודו ,וינרק
 ןישוע ויה תויכרדו ,ךשחתש דע הנורחאה הכוס תחת ול בשויו אבו ,םירביא םירביא



 דיב ריעשה תא חלשמש רחאו ,רבדמל ריעש עיגהש ועדיש ידכ ןירדוסב ןיפינמו
 ןהירומיא תא איצומו ןערוקו םינפל ןמד הזהש ריעשהו רפה לצא רזוח ,וכילומ
 וז תורועמ תולודג תוכיתח ןרשב ראש ךתחמו חבזמה יבג לע ןריטקמו ילכב םנתונו
 ,הפירשה תיבל ןאיצוהל םירחא דיב ןחלשמו ןתוא קרפמ וניאו העילק ןימכ וזב
  .ונראיבש ומכ ןרועב םש ןתוא ןיחתנמו
 ח הכלה
 ותאירק ןמזבו ,הרותב תורקל םישנה תרזעל לודג ןהכ אצי רבדמל ריעש עיגהש ןויכ
 האור וניא ארוק אוהשכ לודג ןהכ האורה ךכיפל ,ןשדה תיבב ריעשהו רפה ןיפרוש
  .ונראיבש ומכ רזב הרישכ ןתפירשו ,ןיפרשנה ריעשו רפ
 
 חי שורד םישורד יולה תיב ת"וש .6
 ול הצרתנו תינש הרותה תא םהל ןתיש וניבר השמ ללפתה םוי םיעברא לכ הנהו
 'וכ בותכאו הרהה ילא הלעו םינבא תוחול ינש ךל לספ ול רמאו אוה ךורב שודקה
 ל"נה שרדמב אתיאד ומכו םינושארב 'יהש ומכו לכה בותכל השמ רובס 'יהו

 וכזיו םדוקמכ בתכב הלוכ היהיש םהל התוא בותכא רמאו הז לע השמ ללפתהש
 ןתי אלש אוה ךורב שודקה ול בישהו םיחכוש םניאו םידמל הנושארה הגרדמל םלוכ
 .פ"עב התעמ ויהי דומלתהו הנשמה לבא ארקמ הז ךל בתכ קר בתכב הלוכ םהל
 
 א הנשמ ,ו קרפ אמוי תכסמ הנשמ .7
 םימדבו המוקבו הארמב ןיוש ןהינש ויהיש ןתוצמ םירופכה םוי יריעש ינש
 תמ ןירשכ רחמל דחאו םויה דחא חקל ןירשכ ןיוש ןיאש יפ לע ףאו דחאכ ןתחיקלבו
 רחא גוז איבי תמ לירגהשמ םאו ינשל גוז חקי תמ לירגה אלש דע םא ןהמ דחא
 םייקתי םשל לרוגה וילע הלעש הז תמ םש לש םא רמאיו הלחתב םהילע לירגיו
 הערי ינשהו ויתחת םייקתי לזאזעל לרוגה וילע הלעש הז תמ לזאזע לש םאו ויתחת
 תומת רמוא הדוהי 'ר התמ רובצ תאטח ןיאש הבדנל וימד ולפיו רכמיו באתסיש דע
  :םדה ךפשי חלתשמה תמ חלתשמה תומי םדה ךפשנ הדוהי יבר רמא דועו
 
  זט קרפ ארקיו .8
 :ֹותיֵּב דַעְבּו ֹודֲעַּב רֶּפִכְו ֹול רֶׁשֲא תאָּטַחַה רַּפ תֶא ןֹרֲהַא ביִרְקִהְו )ו(
 רַּפ תֶא טַחָׁשְו ֹותיֵּב דַעְבּו ֹודֲעַּב רֶּפִכְו ֹול רֶׁשֲא תאָּטַחַה רַּפ תֶא ןֹרֲהַא ביִרְקִהְו )אי(
 ֹותאֵצ דַע ׁשֶדֹּקַּב רֵּפַכְל ֹואֹבְּב דֵעֹומ לֶהֹאְּב הֶיְהִי א` םָדָא לָכְו )זי(......:ֹול רֶׁשֲא תאָּטַחַה
 לַע ויָדָי ודי יֵּתְׁש תֶא ןֹרֲהַא dַמָסְו )אכ(....:לֵאָרְׂשִי לַהְק לָּכ דַעְבּו ֹותיֵּב דַעְבּו ֹודֲעַּב רֶּפִכְו
 לָכְל םֶהיֵעְׁשִּפ לָּכ תֶאְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֹנֹוֲע לָּכ תֶא ויָלָע הָּדַוְתִהְו יַחַה ריִעָּׂשַה ׁשאֹר
 :הָרָּבְדִּמַה יִּתִע ׁשיִא דַיְּב חַּלִׁשְו ריִעָּׂשַה ׁשאֹר לַע םָתֹא ןַתָנְו םָתאֹּטַח
 
 ו הכלה ,ב קרפ םירופיכה םוי תדובע תוכלה ם"במר .9
 ודמל העומשה יפמ ,לארשי להק לכ דעבו ותיב דעבו ודעב רפכו הרותב רמאנש הז

 ידי לע דחא ,םייודיו השלש הז םויב הדותמ אוהש דמל תאצמנ ,םירבד יודיו הזש
 רשא תאטחה רפ לע םהינשו ,םינהכה ראש םע ומצע ידי לע ינש יודיו ,הליחת ומצע
 יודיו לכב םשה תא ריכזמו ,חלתשמה ריעש לע לארשי לכ ידי לע ישילש יודיוהו ,ול
 םימעפ שלש ןהמ
 

  א הכלה ג קרפ הבושת תוכלה ם"במר .10
 ויתונוע לע תוריתי ויתויכזש ימ ,תונועו תויכז ול שי םדאה ינבמ דחאו דחא לכ
 םא הנידמה ןכו ,ינוניב הצחמל הצחמ ,עשר ויתויכז לע תוריתי ויתונועש ימו ,קידצ
 ןיבורמ םהיתונוע ויה םאו ,תקדצ וז ירה ןהיתונוע לע תובורמ היבשוי לכ תויכז ויה
 .ולוכ םלועה לכ ןכו ,העשר וז ירה
 


