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 ד הנשמ : י קרפ םיחספ תכסמ הנשמ .1
 
 ויבא ןב לש ותעד יפלו ...תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ ודמלמ ויבא ןבב תעד ןיא םאו ויבא לאוש ןבה ןאכו ינש סוכ ול וגזמ ]ד[

 ודמלמ
  :הלוכ השרפה לכ רומגיש דע יבא דבוא ימראמ שרודו חבשב םייסמו תונגב ליחתמ 
 
 

  א דומע זטק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת .2
 
 ?תונגב יאמ חבשב םייסמו תונגב ליחתמ ....ןנבר ונת .ארמג
  .ונייה םידבע :רמא ]לאומשו[ .וניתובא ויה םילולג תדובע ידבוע הלחתמ :רמא בר 
 

  ו קרפ םירבד .3
 

 :םֶכְתֶא ּוניֵהRֱא קָוֹקְי הָּוִצ רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִּמַהְו םיִּקֻחַהְו תֹדֵעָה הָמ רֹמאֵל רָחָמ Bְנִב Bְלָאְׁשִי יִּכ )כ
 :הָקָזֲח דָיְּב םִיַרְצִּמִמ קָוֹקְי ּונֵאיִצֹוּיַו םִיָרְצִמְּב הֹעְרַפְל ּוניִיָה םיִדָבֲע Bְנִבְל ָּתְרַמָאְו )אכ(
 :ּוניֵניֵעְל ֹותיֵּב לָכְבּו הֹעְרַפְּב םִיַרְצִמְּב םיִעָרְו םיִלֹדְּג םיִתְפֹמּו תֹתֹוא קָוֹקְי ןֵּתִּיַו )בכ(
 :ּוניֵתֹבֲאַל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה תֶא ּונָל תֶתָל ּונָתֹא איִבָה ןַעַמְל םָּׁשִמ איִצֹוה ּונָתֹואְו )גכ(
 :הֶּזַה םֹוּיַהְּכ ּונֵתֹּיַחְל םיִמָּיַה לָּכ ּונָל בֹוטְל ּוניֵהRֱא קָוֹקְי תֶא הָאְרִיְל הֶּלֵאָה םיִּקֻחַה לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל קָוֹקְי ּונֵּוַצְיַו )דכ(
 ס :ּונָּוִצ רֶׁשֲאַּכ ּוניֵהRֱא קָוֹקְי יֵנְפִל תֹאּזַה הָוְצִּמַה לָּכ תֶא תֹוׂשֲעַל רֹמְׁשִנ יִּכ ּונָּל הֶיְהִּת הָקָדְצּו )הכ(
 -----------------------------------------------------  

  תונגב ליחתמו ה"ד חספ רדס ןואג םרמע בר רדס .4
 

 : .ותדובעל םוקמה ונברק ושכעו .וניתובא ויה הרז הדובע ידבוע הלחתמ
 

  טכ קרפ תומש .5
 
 :םיִהRאֵל םֶהָל יִתיִיָהְו לֵאָרׂשִי יֵנּב _ֹותּב יּתְנַכׁשְו )המ(
 :םֶהיֵהRֱא קָוֹקְי יִנֲא םָכֹותְב יִנְכׁשְל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ םָתֹא יִתאֵצֹוה רׁשֲא םֶהיֵהRֱא קָוֹקְי יִנֲא יּכ ּועְדָיְו )ומ(
  ---------------------------------------------------  

  488 דומע אתקיספ )ןייטשנזייא( םישרדמה רצוא .6
 
 ודריש םדוק הלחתב ,הדמ דגנכ הדמ ה"בקה לש ויתודמ לכש יפל אנינח ר"א ,ביוא דיב םרסמ המל כ"כ םיביבח לארשיש רחאמ יכו 
 תרמואו תחוצ ק"הור התיהו ה"בקה יניעב דאמ השק רבדה היהו הוחא גהנמ םהב וגהנ אלו תוחפשה ינב ןיזבמ תוהמאה ינב ויה םירצמל
 םהל ןתא םלאגאש העשבו םידבע םלוכ ויהיו םירצמל םדירוא ,תוחפשה ינב ולבקיש םהל השעא ךאיה ה"בקה רמא ,יתיער הפי ךלכ
 וחבשו ותלודג עידוהל ,המל ךכ לכו ,םיוש םלוכ ואצמנ ,הערפל ונייה םידבע םלוכ ורמאיו םהינב ינבו םהינבו םה הב וקסעיש חספ תוצמ
  .)ד"כ 'ו םיטפוש( םולש םיהלא ול ארקיו רמאנש ,םולש ומש ארקנ ךכל ,ויתוירב ןיב םולש תושעל ועדיו םלוע יאב לכל ה"בקה לש

 
  א קרפ תומש .7
 
 :הָעּוּפ תיִנֵּׁשַה םֵׁשְו הָרְפִׁש תַחַאָה םֵׁש רֶׁשֲא תֹּיִרְבִעָה תֹדְּלַיְמַל םִיַרְצִמ _ֶלֶמ רֶמֹאּיַו )וט(
 :הָיָחָו איִה תַּב םִאְו ֹותֹא ןֶּתִמֲהַו אּוה ןֵּב םִא םִיָנְבָאָה לַע ןֶתיִאְרּו תֹוּיִרְבִעָה תֶא ןֶכְדֶּלַיְּב רֶמֹאּיַו )זט(
 :םיִדָלְיַה תֶאָ ןיֶּיַחְּתַו םִיָרְצִמ _ֶלֶמ ןֶהיֵלֲא רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ ּוׂשָע ֹאלְו םיִהRֱאָה תֶא תֹדְּלַיְמַהָ ןאֶריִּתַו )זי(
 

  בי ה"ד א השרפ )אנליו( הבר תומשו ב דומע אי ףד הטוס תכסמ ילבב דומלת .8
 
  ,םירצממ לארשי ולאגנ - רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב :אריוע בר שרד
 

  גכ קרפ תומש .9
 
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאּב םֶתיִיֱה םיִרֵג יִכ רֵגַה ׁשֶפֶנ תֶא םֶתְעַדְי םּתַאְו ץָחְלִת ֹאל רֵגְו )ט(

 
 



 :הלוכ השרפה לכ רומגיש דע יבא דבוא ימראמ שרודו
 

  וכ קרפ םירבד .10
 
 :ּהָּב ָּתְבַׁשָיְו ּהָּתְׁשִריִו הָלֲחַנ Bְל ןֵתֹנ BיֶהRֱא קָוֹקְי רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא אֹובָת יִּכ הָיָהְו )א(
 BיֶהRֱא קָוֹקְי רַחְבִי רֶׁשֲא םֹוקָּמַה לֶא ָּתְכַלָהְו אֶנֶּטַב ָּתְמַׂשְו _ָל ןֵתֹנ BיֶהRֱא קָוֹקְי רֶׁשֲא Bְצְרַאֵמ איִבָּת רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ לָּכ תיִׁשאֵרֵמ ָּתְחַקָלְו )ב(
 :םָׁש ֹומְׁש ןֵּכַׁשְל
 :...ּונָל תֶתָל ּוניֵתֹבֲאַל קָוֹקְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה לֶא יִתאָב יִּכ BיֶהRֱא קָוֹקיַל םֹוּיַה יִּתְדַּגִה ויָלֵא ָּתְרַמָאְו םֵהָה םיִמָּיַּב הֶיְהִי רֶׁשֲא ןֵהֹּכַה לֶא ָתאָבּו )ג(
 :בָרָו םּוצָע לֹודָּג יֹוגְל םָׁש יִהְיַו טָעְמ יֵתְמִּב םָׁש רָגָּיַו הָמְיַרְצִמ דֶרֵּיַו יִבָא דֵבֹא יִּמַרֲא BיֶהRֱא קָוֹקְי יֵנְפִל ָּתְרַמָאְו ָתיִנָעְו )ה(
 :הָׁשָק הָדֹבֲע ּוניֵלָע ּונְּתִּיַו ּונּוּנַעְיַו םיִרְצִּמַה ּונָתֹא ּועֵרָּיַו )ו(
 :ּונֵצֲחַל תֶאְו ּונֵלָמֲע תֶאְו ּונֵיְנָע תֶא אְרַּיַו ּונֵלֹק תֶא קָוֹקְי עַמְׁשִּיַו ּוניֵתֹבֲא יֵהRֱא קָוֹקְי לֶא קַעְצִּנַו )ז(
 :םיִתְפֹמְבּו תֹותֹאְבּו לֹדָּג אָרֹמְבּו הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו הָקָזֲח דָיְּב םִיַרְצִּמִמ קָוֹקְי ּונֵאִצֹוּיַו )ח(
 :ׁשָבְדּו בָלָח תַבָז ץֶרֶא תֹאּזַה ץֶרָאָה תֶא ּונָל ןֶּתִּיַו הֶּזַה םֹוקָּמַה לֶא ּונֵאִבְיַו )ט(
 :BיֶהRֱא קָוֹקְי יֵנְפִל ָתיִוֲחַּתְׁשִהְו BיֶהRֱא קָוֹקְי יֵנְפִל ֹוּתְחַּנִהְו קָוֹקְי יִּל הָּתַתָנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ תיִׁשאֵר תֶא יִתאֵבֵה הֵּנִה הָּתַעְו )י(
 ס :Bֶּבְרִקְּב רֶׁשֲא רֵּגַהְו יִוֵּלַהְו הָּתַא Bֶתיֵבְלּו BיֶהRֱא קָוֹקְי Bְל ןַתָנ רֶׁשֲא בֹוּטַה לָכְב ָּתְחַמָׂשְו )אי(
 

  וכ קרפ םירבדל םיאנת שרדמ .11
 
 :םינבאה לע ןתיארו )זט א םש( 'נש ןינעכ ונינע תא אריו
 :םיהלא עדיו לארשי ינב תא םיהלא אריו )הכ ב םש( 'נש ומכ ץרא ךרד תושירפ וז א"ד 
  :םירצמב רשא ימע ינע תא יתיאר האר )ז ג םש( 'נש דובעשה הז א"ד 
 

  דלק אקסיפ רבדמב ירפס .12
 

  .)זי די רבדמב( 'ה חכ אנ לדגי התעו רמאנש ךבוט תדמ וז ךלדג תא
 
 ... םלועה יאב לכל הטושפש ךנימי וז ךדי תאו
 תמא ןתת וניתונוע שובכי ונמחרי בושי רמואו עשפ לע רבועו ןוע אשונ ךומכ לא ימ רמאנש ןידה תדמ תא םימחרב שבוכ התאש הקזחה 
 )כ - חי ז הכימ( בקעיל
 

 קרפ םירבדל םיאנת שרדמ .13
 

  :'דגה דיה תא לארשי אריו 'נש ומכ )אל די תומש( הניכש יוליג הז לודג ארומב
 

  ילא הז ה"ד ג השרפ הרישד 'סמ - חלשב לאעמשי יברד אתליכמ .14
 
 )אי בי עשוה( המדא םיאיבנה דיבו 'נש לאקזחיו היעשי ואר אלש המ םיה לע החפש התארש רמוא התא ןינמ רמוא רזעילא 'ר ,ילא הז
  .)א א לאקזחי( םיהלא תוארמ האראו םימשה וחתפנ ביתכו
 
 
 
 
 

  ב קרפ והימרי .15
 
 :רֹמאֵל יַלֵא קָוֹקְי רַבְד יִהְיַו )א(
 :הָעּורְז ֹאל ץֶרֶאְּב רָּבְדִּמַּב יַרֲחַא _ֵּתְכֶל _ִיָתRּולְּכ תַבֲהַא _ִיַרּועְנ דֶסֶח _ָל יִּתְרַכָז קָוֹקְי רַמָא הֹּכ רֹמאֵל ִםַלָׁשּורְי יֵנְזָאְב ָתאָרָקְו _Rָה )ב(
  
 
 

 
 


