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  :)ה"מ א"פ( ק"ומ תכסמב הנשמה .1

 יבר .ול החמש איהש ינפמ ,)דעומה לוחב( ומאו ויבא תומצע םדא טקלמ :ריאמ יבר רמא דועו

 .ול אוה לֶבֵא :רמוא יסוי

  א דומע ח ףד ןטק דעומ תכסמ ילבב דומלת .2

 .ןהילע לבאתמ ןיא ברעלו ,םויה לכ םהילע לבאתמ הז ירה - ומאו ויבא תומצע טקלמה :והנימרו

  .וילע לגרה תחמשש ינפמ ,אמיא :ייבא רמא .ונידסב ול ןירורצ וליפא :אדסח בר רמאו

  ב"ה/ ג רוט פ ףד א קרפ ןטק דעומ תכסמ ימלשורי דומלת .3

 ןירבוק ויה הנושארב .ול איה החמשש ינפמ ומאו ויבא תומצע םדא טקלמ ריאמ יבר רמא דועו

 היה םויה ותוא .םיזרב ןתוא ןירבוקו תומצעה תא ןיטקלמ ויה רשבה לכאתנ ,תורומהמב ןתוא

 ןיא םוקמל םוקממ ןורא ריבעמה ינת .ןידה ןמ ויתובא וחונינש רמול חמש היה רחמלו לבאתמ

 וב שי ץע לש ןוראב לבא ןבא לש ןוראב רמא תד אדה אחא יבר רמא ,תומצע טוקיל םושמ וב

 .תומצע טוקיל םושמ וב ןיא ץע לש ןוראב רמית וליפאו יסוי יבר היל רמא .תומצע טוקיל םושמ

 םצע טקלמ תומצע טוקיל ןכ ינתו ,םוקמל 'וקממ ןיסרקיפאב ןריבעמ ?תומצע טוקיל והז יא

  .רשבה לכאתישמ םצע

 בי קרפ תוחמש תכסמ .4

 םישדק תליכאל לבא ,םישלש תוצמלו העבש תוצמל ,לוביאלו העירקל הרובק םויכ העומש םוי

 .ברעל םישדק ןילכוא ולאו ולא ,תומצע טקלמכ אלא וניא

 תעשב החאתמ וניאש לכו ;תומצע טוקיל תעשב וילע ןיערוק ,ותתימ תעשב וילע ןיערוקש לכ .5

 .תומצע טוקיל תעשב החאתמ וניא ,ותתימ

 ותוא לכ ןטקיל .הכישח םע אלא ןטקלמ וניא ךכיפל ,דבלב דחא םוי אלא וניא תומצע טוקיל .6

 םילבא תכרב ןירמוא ןיאו ,ןהילע הרושב ןידמוע ןיאו .וירחא לש םוי ותואב רתומ ,הכשחו םויה

 לבא ,ריע רבחב ןהילע ןילוע ןיאו .ןמצעל ןימוחנת ןהילע ןירמוא לבא ,ןהילע םילבא ימוחנתו

 ,תויופכ תוטימ לע בכוש םויב רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר .לבא לש ותיב ךותב ןהילע ןירבמ

 .ןפקוז הז ירה הכשח

 ולאו ןבה עובשל ולא התשמה תיבל ולאו לבאה תיבל ולא ,םילשוריב ןישוע תורובח ויה ךכ .7

 ,תומצע טוקיללו ןבה עובשל ;םדוק התשמה תיב ,התשמה תיבלו לבאה תיבל .תומצע טוקילל

 םושמ ,התשמה תיבלמ לבאה תיבל ןימידקמ ויה םינושארה םידיסח לבא ,םדוק ןבה עובש

 לא ןתי יחהו םדאה לכ ףוס אוה רשאב התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט רמאנש

 ךלהמ ינא ,רמאיש ךירצ הטימה ירחא ךלהמש ימ לכש ,ובל לא ןתי יחהו רמול דומלת המו ,ובל

 .הז לש וירחא



 ,ןמצעמ תומצעה וקרפתנ ןכ םא אלא ,ןידיגה תא ןיקיספמ ןיאו ,תומצעה תא ןיקרפמ ןיא .8

 .ןמצעמ ןידיגה וקספתנו

 רמוא אביקע יברו ,ירונ ןב ןנחוי יבר ירבד ,ומאו ויבא תומצעמ ץוח טקלמ םדא תומצעה לכ .9

 הרוצה ןיא ,רשבה הלכ ;רשבה הלכיש דע וניא תומצע טוקיל .טקלמ םדא ולא דחאו ולא דחא

 .תומצעב תרכינ

 ןיסירקיפא שארב ולאו ,ןאכמ ןיסירקיפא שארב ולא ןתונו ,תחאכ םיתמ ינש תומצע םדא טקלמ .10

 תומצע ףוסו ,לבאתהל ןיסירקיפא ףוס רמוא אביקע יברו ,ירונ ןב ןנחוי יבר ירבד ,ןאכמ

 .םיזראב ןנתונו ןטקלמ לבא ,ברעתהל

 ,העקיבב ינרבק הליחתב ,ינב ,ותתימ תעשב אבא יל רמא ךכ ,קודצ יבר ןב רזעלא יבר רמא .11

 ,ןטקילו ןנחוי סנכנ ,ול יתישע ןכו ,ךדיב םטקלת לאו ,אמקסולדב םנתו יימצע תא טקל ףוסבו

 השעש םשכ ;ןישיבי ןיריפס ןהילע יתתנו ,ןהילע יתערקו יתסנכנו ,ןיסירקיפא ןהילע סריפו

 .ול יתישע ךכ ויבאל
 םוקממ רמול ךירצ ןיאו ,דבוכמ םוקמל יוזב םוקממ ,תומצעה תא אלו ,תמה תא אל ןינפמ ןיא

 אוה ןכש ,רתומ הז ירה יוזב םוקמל דבוכמ םוקממ וליפא ,ולש ךותבו ;יוזב םוקמל דבוכמ

 חוניש םדא ברע ןכש ,רתומ יוזב םוקמל דבוכמ םוקממ וליפא - ולש ךותב :רחא חסונ .ודובכ

 .ולשב

 :כק 'מע )קוק ברה דסומ 'דהמ( םדאה-תרותב ,ן"במרה .12

 תונפל ןכש לכו ,רחא תמ ךרוצל תומצע וא תמה תא תונפל רוסאש אתלימד אנקסמ היל הוה

 ץראל ותולעהל ןוגכ ,ודובכלו ולש הרפכל לבא .רוסא ונמיה דבוכמ רבק ול תושעל ןכו ,םוקמה

 אלא םש והורבק אלו ותונפל םתעד ונתנ םאו .רתומ- ויתובא לצא ורבקל וא ,םילשורילו לארשי

 - ןוראב תומצע ונתיו רשבה לכעתיש ידכ ןורא אלב תורומהמב רובקל וגהנש וא ,העש יפל

 .ןידה ןמ ויתומצע וחונינ םירמואש ול הפי ןמיס ,רתומ

  גסש ןמיס העד הרוי ךורע ןחלוש .13

 יוזבמ אלו ,יוזב רבקל יוזב רבקמ אלו ,דבוכמ רבקל דבוכמ רבקמ אל ,תומצעהו תמה ןינפמ ןיא

 חנ אהיש םדאל ברעש ,רתומ ,יוזבל דבוכממ וליפא ,ולש ךותבו .יוזבל דבוכממ ל"צאו ,דבוכמל

 לכב רתומ ,ותונפל תנמ לע םש והונתנ םאו .רתומ ,לארשי ץראב ורבוקל ידכ ןכו .ויתובא לצא

 ,םימ וב וסנכיש וא ,םיבכוכ ידבוע והואיצוי אמש שוחל שיש ,רבקה הזב רמתשמ וניא םאו .ןינע

 .ותונפל הוצמ ,אצמנה רבק אוהש וא

 וא :הגה .ץראל ,ץראל הצוחמ ןכ םא אלא ,)תרחא( ריעל תורבק הב שיש ריעמ תמ םיכילומ ןיא .14

 .ויתובא תורבק םוקמל ותוא ןיכילומש

 ךרוצל וא ,רחא תמ םש רובקל ,הז דצל ,רבקה ךותמ אלו ןוראה ךותמ אל ,תומצע ןיטקלמ ןיא .15

  .םוקמה

 ,לק םיליהת( )ומוקי לב תורומהמב ןמ תוקומע תוחושב 'יפ( תורומהמב רובקל ןיגהונש םוקמ .16

 .רתומ ,ןוראב ןתוא ןירבוקו תומצעה ןיטקלמ ךכ רחאו ,רשבה לכעתיש דע ,ןורא אלב )אי



 ריתה ,)429 'מע זכ ןימוחת( "וילעמ הרובקו רפעב תורבק תיב יולימ" ורמאמב ,ראמע ש"רה .17

 ולוכ ןימלעה תיב יולימ תועצמאב ,רבק יבג לע רבק לש הרובק גהנמ שדחל לובנטסיא תליהקל

 .הרובקל םוקמ רסוח תמחמ ,רפעב
  :תמ יוניפ רוסיא ימעט .18

 רבדל רכזו ןידה םוימ ןיארייתמש ינפמ םיתמל השק לובלבהש םעטהש" - ןידה תדרח .א

 .)'א ג"סש ך"ש( ינתזגרה המל רמוא אוה לאומשבו יל חוני זא יתנשי

 .).ד"נק ב"ב( ]ולווינב תמה הארנש[ תמה לווינ .ב

 וליפאש ךרדל ךומס אוהש ןוגכ םיברה תא קיזמ רבקהש וא :ה ףיעס 'א ו"כ קרפ םייחה רשג .19

 תופל ןוכנל אצומ רוביצה םאש א"ערגה שדיחו .ותונפל רתומ הדשה לעב תושרב םש רבקנ

 .ותונפל רתומש ,קיזמה רבקכ ינווג לכב ה"ה םיברה ךרוצל רבקמ םוקמה
 הוויצ ומצע אוהשכ ןכו .ןפוא לכב הנפתמ – ותונפל תעד לע והורבק הליחתכלמ םא :ח ףיעס םש .20

 .רחא םוקמב ורבקל כ"חא ותונפל וייחב


