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.הריכחהשודיח:'גףיעס
אהת:יחכונההווחהםוקמבאובישהריכחה-הווחיפלהריכחהםותכוא,יחכונההווחהיפלהריכחה-תפוקתםותכ.1

גוהנהיהישהריכחה'הווחסיסבלע,תופסונםינשעשתוםיעבראלשהשדחהפוקתלהריכחהתאשדחלרכוחלתובוח
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יחכונההווחהםוקמבאובישהריכחה”הווחיפל
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הריכחה-הווחיפלהריכחהרמנינפלוא,יחכונההווחהיפלהריכחה”תפוקתרמנינפלשדוחרשע'הנומש.2

בתכבןרקלתונפלבייוחמרכוחהיכ,ראודבםושרבתכמב,רכוחלעידוהלןרקהתבייוחמ,יחכונההווחהםוקמבאוביש
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..םירכחומהםיסכנבשומישהינפוא:"1”ףיעס

תושעלוםהילארושקהורבוחמהלכםעםירכחומהםיסכנבשמתשהלתוכזהרכוחלשי,הריכחה-תפוקתךשמב.1

.יחכונההזוחבםיטרופמהםיאנתלםאתהבקרוךאולאויתויוכזכשמתשהלוילעםלוא”;ולשךותבהשועהםדאכםהב

הצעומ.היריעה,הלשממהלשתושירדהותוארוהה,תודוקפהלכתאהריכחה-תפוקתלכךשמבאלמלבייוחמרכוחה.2
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.םירכחומהםיסכנב
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.ל'נהלכםערשקבאוהשהזיאקזנואאיהשוזיאהריבעדעב,שיאלכוא,דסומלכוא,הלשממה
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ח'סבו,תנשלםנודלליס.-.......-.-...........הריכחה'תפוקתתלחתהםזימלתונושארהםינשה........:.רד...........ךשמב

:הנשל)לימ.....'....וי"אתוריל......................:ד....................(ייאל.................,־.־...............םירכחומהםיסכנהחטשלבל

ה”סבו,הנשל.טודלן'ימ'............,.........הריכחה-תפוקתתלחתהםוימלתוינשהםינשה...........:־.........ךשמב

;הנשל{לימ...«..וייאתוריל.......................«:..................(י”אל...........'...................םירכחומהםיסכנההטשלבל

:(םגו10/0ךליאוהריכחהיתפוקחתלחתהםוימל............©..שומחההנשהמ
`

.)תו(הקלחהןרעמסואמלםיזוחא.....

י"אתוריל.......***-”'".............(י”אלװבאבכפםװװםירכחומהםיסכנהחטשלכללכהךסבו,הנשלםנודללימ....)ם.פס...םהש

.יחכונההזוחהלשוזיןיעסבןלהלרומאהפ”ע,השדחהכרעהלדעתאזו;הנשל)לימב5191

.הריכחהיימדםולשת:'וףיעס
םימי”שדוחרובעמרחואיאלו;הריכחדװשלכלשראורבפב15־בהריכחה-ימדתאןרקלעורפלביוחמרכוחה.1

חכ־אבלכלוא.ןרקהידילעעבקיישדחאםוקמודרשמלכבוא,ןרקהלשתישארההכשלב,ןועדיפהדעומעיגהםוימ

.ןרקהידילעעבקיישאוהשםוקמלכב

־תאחמחבוא,קנב'תאחמהבוא,םינמוזמה,ליעלרומאלםאתהב;ןרקלהריכחה`ימדתאאיצמהלבייוחמרכוחה.2

.רכוחהלעקרתולח-ל”נכןרקל-הריכחהימדתאצמהבתורושקהתואצוההלכו;ראודו
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יפל)תו(הקלחהךרעמ)האמלםיזוחא”35.4?«..

.השדחההכרעהה

.הכרעהה-תדעו:'חףיעס
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.ןרקהלשטלחומההתעד-לוקישבםייולתםהימולשתןפואוםייוציפהתדימזתעיבקןכ-ומכוהזכיאנתב

.לארשייגחותבשתרימשתבוח:ויףיעס

תורובעמוהכאלמוןינבתודובעלכמ,לארשייגחבותבשב,םכותבוםירכחומהםיסכנהימוחתבתובשלבייוחמרכוחה
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לערובעיליעלםירכזנהמדחאשהרקמלכבו,יחכונהףיעסבליעלטרופמכלארשייגחותבשתרימשרבד'לעתוארוהה

"תוכזתאריכחירכוחהשהרקמב.ל”נהתוארוההתחאלערבעומצעברכוחהוליאכרבדהבשחיי־ל”נהתוארוההמתחא

הזוחהלש'כףיעסבןלהלרומאלםאתהב,הנשימ'־רכוחלהנשימ`תריכחב:םהמקלחלעוא,םירכחומהםיסכנהלעהריכחה

ינחותבשתרימשלעהנשימה`רכוחתאבייחמה,דחוימףיעסהנשימה"תריכחהזוחבסינכהלרכוחהבייוחמ-,יחכונה

לכםנןי-גתחםשמ-גןוב-בב-םגיכ,ךכלעיארחאלהנשימה`רכוחתאהשועהויחכונהףיעסבליעלרומאלםאתהבלארשי

'09..ר'9?-,,..{םע,ז.סבפ--.ו1.יב.כ.א.א.3ר...ייס.בגו{.פ!"ו..יוו)כ?(\!תאיח

דחאשהרקמלכבו,יחכונהףיעסבליעלטרופמכ,לארשיינחותבשתרימשרבר'־לעתוארוההתאקייקי־ותא-ירדח

.ל”נהתוארוההתחאלערבעומצעברכוחהוליאכרבדהבשחיי־ל”נהתוארוההתחאלערובעיליעלםירכזנהמ

:א”יףיעס
,םירכחומהםיסכנהימוחתבאיהשוזיאתרחאהדובעלכותואלקחהוהיינבהתודובעלכתאלעופלאיצוהלבייוחמרכוחה

םילעופ'יךילעקרוךא-םירכחומהיםיסכנהםערשקבהריכשהדובעולשרדיתשהרקמלכבוםתארשקוםהלךומסמםכותב
.\\יכייסוב\\סךבװװר;«(םשויקוסבעאר(סכ”.ו"ו.4«

טרופמכתידוהיהדובערבד-לעתוארוההתאןמייקותארדהלכםגו-ותהםשמ-גנב-לכ-םניכ,ךכלעיארחארכוחה.םידו.י

רכוחהוליאכרבדהבשחיי-ל”נהתוארוההתחאלערובעיליעלםירכזנהמידחאשהרקמלכבו,יחכונהףיעסבליעל

.תידוהיהדובעתבוח

קלחלעוא,םירכחומהםיסכנהלעהריכחה-תוכזתאריכחירכוחהשהרקמב.ל"נהתוארוההתחאלערבעומצעב

סינכהלרכוחהבייוחמ-,יחכונההזוחהלש'כףיעסבןלהלרומאלםאתהב,הנשימ-רכוחלהנשימיתריכחב.םהמ

השועהויחכונהףיעסבליעל-רומאלםאתהבתיירוהיהדובעלעהנשימה-רכוחתאבייחמה,דחוימףיעסהנשימה-תריחהזוחב,!!

\
זי3יזעס

,,וברנטרפ.תוסנמתורכתשהקחמתוצפוששיוו

רבד-לעתוארוההתאקייקף/ותאויופהפשמ-ינ-ב-נבםגג
רדהלכםגיכ,ךכלעיארחאלהנשימהילכוחתא

בשחיי-ל"נהתוארוההתחאלערובעיליעלםירכזנהמדחאשהרקמלכבו,יחכונהףיעסבליעלטרופמכ,תידוהיהדובע

.ל"נהתוארוקהתחאלערבעומצעברכוחהוליאכרבדה

...ו-

.וחבשררתזחד:ב”ייעס
»

סירבחאו!ויסכנמ!םיינמואלטיססבךועייסןופ;.ות"ק'ף
בייוחמרכוחה.המומןלרפ-נףתלבקלחןה,ןרקהידילעהלהונשענש.יחכונההזוחל”תפסות,,היפל,תותבשהה.1

הדובעהתאוםישורדהםירמתהתאהזםשלאיצמהלו,ןרקהתשירדיפל,שורדהרדסבובוטבצמבתותבשההתאקיזחהל

.רכוחהלשאוה-ונובשחלעהשורדה
'

רדסבובוטבצמבתוקזחומתוחבשההםא,תעדהלעלבקתמהןמזלכב.החילשי”עקודבלתוכזהשיןרקל.2

םכסומועובקיוציפרכוחהמתובגלןרקלתוכזההיהת-וזותבוחתאאלממונניארכוחהש,חכויםא.רכוחהי”עשורדה

הדבועה.וזותבוחתאאלממונניארכוחהש,עובשמקלחוא,םימיעובשלכדעבי”אתוריל)שמהוםירשע(25לשםוכסשארמ

התוכזלעוםתדימוםיקזנהלעוהריבעהלעהקיפסמהחכוהשמשתהמצעלשכ-איהרכוחהידילעוזהבוחאולימיאלש

.תרחאואתינוירטונהארתהרכוחלחולשלךרטצתןרקהשילבמ,ליעל-רומאהיוציפהתארכוחהמתובגלןרקהלש

.םימהיתורוקמוםוהתיימ:ג”יףיעס
ןרקהלשהנינקםה־,םירכחומהםיסכנהתמדאךותבואצמיירשאוא/םגוםיאצמנה:םימה-תורוקמוםוהתה-ימ

םיסכנהלשםיליגרהוםילבוקמהםיכרצלםימבישפחשומישתוכזהיהתרכוחלםלוא.יחכונההזוחבםיללכנםניאו

.םירכחומה



..ס-
.רכוחהי”עןיכפוש”רובואגפוס'רובתינב,ראבתריפח:ד'יףיעס

םיסכנב[יכפוש`רובואגפוס-רובתונבלוא/םנוםירכחומהםיסכנבםימ'ראברופחליאשרונניארכוחה

.ןרקהמבתכבךכלתמדוקהמכסהבאלאםירכחומה

.םירכחומהםיסכנבתודובעעצבלןרקלתוכז:ו”טףיעס
תורונצ,תרחאהרבחוארחאדסומתועצמאבוא,המצעב,םירכחומהםיסכנהךרדריבעהלתוכזהתרמשני{רקל.1

בייוחמרכוחה.המודכולמשח-יטוחחותמלולמשחידומעדימעהלםגןכותורחאתורסמלולמשחל.זגל,לועיתל,םימל

םיסכנלסנכהל,ל”נכתרחאהרבחוארחאדסומלש,םידיקפלוא,םילעופלוא,הידיקפלוא,הילעופל,ןרקלרשפאל

רשקבםישורדהםינוקיתהלכתאתושעלןכו[תקזחהותושורדהתולועפהותודובעהלשלעופלהאצוהםשלםירכחומה

.ל”נהתודובעהמתחאלכעוציבל

תרמשנה,יחכונהףיעסהלש1הנשימ'ףיעסבליעל-רומאלםאתהב,םירכחומהםיסכנבתודובעלשעוציבהתוכז.2

לכלתאזהתוכזהתארשקלתיאשראהתןרקהוםירכחומהםיסכנהלעיןרקל)”סנמזיא,,(דובעישרותבבשחית,ןרקל

אצמתשימלהקלחהלשהריכחהיתוכזםעדחיתאזהתוכזהתארוסמלוץוחנלאצמתשיפכהלתכיישהתרחאהקלח

.ץוחנלאצמתשתיקוחךרדלכבוץוחנל

.רכוחהתובוחוןרקהידילעלרעיתרודיס:ז”טףיעס
ל

םירכחומהםיסכנב)היצזילנק(לועיתרדסח,תרחאהרבחוארחאדסומתועצמאבוא,המצעב,ןרקהשהרקמב.1

,ותקזחהוורודיס,לועיתהתואצוהבףתתשהלוהזהלועיחבשמתשהלבייוחמרכוחההיהי,םירכחומהםיסכנהתביבסבוא
.םירכחומהםיסכנהחטשליסחיןפואב,.........{ונוגצהגבלרוזיאבהתמדאלעלטוהשהסכימלםאתהב,ןרקהתשירדיפל

םירכחומהםיסכנב)היצזילנקץלועיתרדסת,תרחאהרבחוארחאדסומתועצמאבוא,המצעב,ןרקהשהרקמב.2

ולשןיכפושהירובואגפוסהירובהתאםותסל,ןרקהתשירדיפל,בייוחמרכוחההיהי,םירכחומה,םיסכנהתביבסבוא

.התביבסבוא,םירכחומהםיסכנבררוסתרשא,לועיתהתשרבקרוךאשמתשהלםאיכ,דועובשמתשהלאלו
\\

3רב
תוירטינסהתואצוההרתיבןכו.......טװןנןפטלשקלווזיאבםי'זנירדהתקזחהתואצוהבףתתשהלבייוחמרכוחה.3

תוכורכה
תר6שב

התמדאלעןרקהי”עלטוהשהסכימלםאתהב,3הרוזיאבתואירבה

.םירכחומהםיסכנהחטשליסחיןפואב,.....................:(.לג”רוזיאב

ןרקהיזועועבקיי,יחכונהףיעסהלשהנשימהייפיעסלםאתהבןרקלםלשלבייוחמהיהירכוחהרשא,םימוכסהלכ.4

.ןרקהמךכלעבתכבהשירדתלבקירחאםוירשע”השמחךשמבהלאהםימוכסהתאקלסלבייחתמרכוחהו

שארמםכסומועובקיוציפדוחיאהןמזדעבןרקלםלשלבייוחמאהי-ל”נהםימוכסהתא!”שלרחאירכוחהםא

ואתינוירטונהארתהרכוחלחולשלךרטצתןרקהשילבמ.בוחהםוכסמםייתנש)האמלםיזוחאיהעשת(0/09לשםוכסב

םוקמבאובת,םתדימוםיקזנהלעוהריבעהלעהחכוהשמשתהמצעלשכ-איהםולשתהרוחיאלשהדבועהאלא,תרחא

,ליעלרומאהיוציפהתאלבקלןרקהתאהכזתותינוירסונהארתה

-.'ו.-

.םירכחומהםיסכנהתולובגתרימש:ז”יףיעס
רכוחהבייוחמ-לובג-תגסהלשהרקמב.איהשוזיאלובגסתגסהמםירכחומהםיסכנהלערומשלבייוחמרכוחה

תאבישהלולובגה-גיסמתאולובגה-תגסהתאקיחרהלידכ,םישורדהםיעצמאהלכב,יוחידלכילבמ,דימףכיתזוחאל

,יחכונהםבצמלםירכחומהםיסכנהתולובג

.ןוכשימ:ח”יףיעס

תאזתילכתל.ךכלעבתכבןרקהתמכסהתאלבקלבייוחמאוה-םירכחומהםיסכנבויתויוכזתאןכשמלץפחרכוחהםא

קרפוומוקמוחולמהםש,האולההםוכס,תיאקיתופיאההאולההתרטמתאסרפלו,ראודבםושרבתכמב,ןרקלתונפלוילע

לששדחהבוחה-ןרקהלשישפחההתעד-לוקישיפל-םא,תשרדנההמכסההתארבוחלןתתןרקה.האולההןמז

םיעובקה,דובעישהתולובגתארובעיאל.םימדוקהויתובוחלופרטצהב,תרבודמהתיאקיתופיאההאולההלגרלרכוחה

םיסכנבתושעלדמוערכוחהש,םילולכישה-ןרקהלשישפחההתעד-לוקישיפל-םאוא,יחכונההזוחהלשט”יףיעסב

.םירכחומהםיסכנהלשהיקנההסנכההלשתדמתמהאלעהלומרגי,תרבודמהתיאקיתופאההאולההתרזעבםירכחומה

איהשםויהמ-םימישדוחךשמב,אתנכשמהרודיסל,התמכסהיאוא,התמכסהתארכומלבתכבעידוהלתבייוחמןרקה

.ראודבםושרבתכמבךכלערכוחהמהשקבהלביק
פ

/..דובעישהתולובג:ט”יףיעס .י”אתוריל/....................לשםוכסלהלועםירכחומהםיסכנהלש”האולההךרע,,יכ,םידדצהןיבםכסוה

לכבהכרעה־תדעוידילעעבקנ”האולהה־ךרע,,לשםוכסה.”דובעישהתולובג”םנהםה”האולהה-ךרע,,מםיעברהשולש

.הריכחה`תפוקתמםינשרשעלשןמז-קרפ

.הנשימ'תריכח:'בףיעס
לעוא,םירכחומהםיסכנהלעהריכחה-תוכזתאריכחהל,יחכונההזוחהיאנתםעבשחתהב,רכוחההצריםא.1

ןרקלתונפלרכוחהלעתאזתילכתל.בתכבךכלע[רקודתמכסהתאםדוקמלבקלבייוחמאוה-,הנשימיתריכחב,םהמקלח

.הנשימה-תריכחהזוחתעצהתאףרצלוהנשימה-רכוחםשתאוהנשימה-תרכחהתביסתאסרפלוראודבםושרבתכמב

:הלאםימדוקםיאנתבהרושק-הנשימה-תרכחהל[רקהידי-לעהמכסההתניתנ.2

היתועקרקתאםהלריכחהלתיאשרןרקהשמישנאהוא,תורבחהוא,תודוגאהגוסמאוההנשמהרכוחםא)1(

:מ”עבלארשילתמיקןרקתרבחלשתודגאתההריכזתמ)3(3ףיעסלםאתהב

;םירכחומהםיסכנהורכחוההמשלרשא,הרטמההתואלתדעוימהנשימה-תרכחהםא)2(־ו

.תורספסםושמהבןיאהנשימה-תרכחהםצעםא)3־ו(

תאתתלןאמלןרקלתוכזהשי-,םהמרחאלוא,ל”נהםיאנתהלכלהמיאתמהנניאהנשימהתרכחהםא

.הנשימה-תרכחהלהתמכסה

י,ושמרתוילהנשימהירכוחותואלתנתינהנשימ'תריכחןיאו,םינששולשלאוההנשימה־תריכחלשןמזה-קרפ.3

.דחאלכםינששולשינבםיפוצר[מז'יקרפ

.".



הנשימה-רכוחילעהלח)'טףיעס(הלהנההוהקזחההתבוחלשהנקתה-,ופקתבדמועהנשימה-תריכחהזוחשןמזלכ.4
.הנשמ-תריכחברכחנהםירכחומהםיסכנהמקלחלסחיב

.הריכחה”תוכזתרבעה:א'כףיעס
3?"'ברר6וו) '”דמעומהןלהלארקייש,שדחרכוחל,יחכונההזוחלםאתהב\/,הריכחה־תוכזתאריבעהלתוכזהשירכוחל

בתכמב,ןרקלחולשלרכוחהבייוחמתאזכהרבעהינפל.ןרקהידי־לעבתכבםדוקרושיאלהקוקזהריכחה”תוכזתרבעהםלוא
ןכ”ומכודמעומהןיבלוניבהזוחהתעצהתא,דמעומלהריכחה-תוכזתאריבעהלונוצרלעבתכבהעדוה,ראודבםושר
םיכסהלתוכזהשיןרקל.יחכונההזוחהיפלשרכוחהלשתויובייחתההלכתאוילעלבקלותונוכנלעדמעומהתאמהרהצה
תוכזתרבעהלהתמכסהתארכומלבתכבעידוהלןרקהלעםלוא;תאזהרבעהלםיכסהלןאמלוא,הריכחה-תוכזתרבעהל
.דמעומלהריכחה-תוכזיתאריבעהלונוצרלערכוחהתאמבתכב-העדוההתלבקםוימםישדחינשךשמב,הנואימתאוא,הריכחה

השדחהכרעהרדסל,התמכסהתניתנםע,תוכזההלהיהת-הריכחה-תוכזתרבעהלהתמכסהתאתתלטילחתןרקהםא
)תו(הקלחהייןרעמ)האמלםיזוחא.............10/0(.3%םייתנשההריכחהיימדויהיתאזהכרעהירחאוםירכחומהםיסכנהלש
.השדחההכרעההיפל

.הרבעההרושיאלהנואימואןרקהתמכסה:ב”כףיעס
:םיאבהםירקמבהריכחה-תוכזתרבעהלהתמכסהתאךתחןרקה
היתועקרקתאםהלריכחהלתיאשרןרקהש,םישנאהוא,תורבחהוא,תודוגאהגוסמאוהדמעומהםא)1

;מ"עבלארשילתמיק'ןרקתרבחלשתודגאתההריכזתמ)3(3ףיעסלםאתהב

\

;םירכחומהםיסכנהורכחוההמשלרשא:הרטמההתואלתדעוימהרבעההםא)2-ו
;תורספסםושמהבןיאהרבעההםצעםא)3יו
ת,וחבשהחוםיעסמה,םינינבהרובע,רכוחלעיצמדמעומהשוא,דמעומהמשקבמרכוחהשםוכסהםא)4-ו

יןפואווהבכרהרשא,הכרעהה־תדעותכרעהיפכמהובגונניא,םירכחומהםיסכנבויתועקשהורכוחהתדובעתואצותםהש
יחכונההזוחהלשט”בףיעסבםיטרופמוםיעובקהתוכמסוהתלועפ

תתלןאמלןרקלתוכזהשיי-,םהמדחאלוא,ל"נהםיאנתהלכלהמיאתמהנניאהריכחה”תוכזתרבעהםא
.הריכחה-תוכזתרבעהלהתמכסהתא

.ןרקהןואימלערכוחהררעריע:ג”כףיעס

םיררוב-תדעוינפב-הריכחה-תוכזתרבעהלהתמכסהתאתתלןרקהלשהנואימלערערעלתוכזהשירכוחל.1
.יחכונההזוחהלשט”בףיעסבםיטרופמוםיעובקהתוכמסוהתלועפןפואוהבכרהרשא,םירבחהשולשלש
לשףיעסהלש])4(-)1(םינמיס<['אקלחבםילולכהםיאנתהתוהמלעןודלתוכזןיאםיררובהיתדעול.2
יתוכזתרבעהתמאתה־יאללגבהאבםנמאהריכחה-תוכזתרבעהלןרקהתמכסה-יאםא,#בקלוררבלקרוךאםאיכ

.ל”נהםיאנתהדחאלהריכחה

התמכסהתאתתליןרקהתבייוחמ-הריכחה`תוכזתרבעהלהתמכסהתאתתליןרקהתאבייחתםיררובה'תדעוםא,3
רובעאוהשהזיאיוציפןרקהמשורדלתוכזרכוחלןיאו,בתכבםיררובה'תדעותטלחהתלבקןמזמםימי”שדוחךשמב
.דריכחה־תוכזתרבעהלםיכסהלןרקהלשהנואימי”ע,ולםרגיהלםילולעהוא,ולומרגנשתואצוהוםיקזנ

!11

.תוירוביצתואצוהוםיסמ:ד"כףיעס
,הבשומה,היריעה,הלשממהיסמ:הלחנהלעםילחה,תוירוביצהתואצוההוםיסמהלכתאםלשלבייוחמרכוחה.1

םאתהבולוחישתוירוביצתודובעםשלתוימעפ-דחתוינוגרא,םירחאםיירוביצתודסומ,םימודתודסומ,הלהקה
.םינמזהןמןמזבקוחלםאתהבהלחנהלעהנלוחתשתורחאהתוירוביצהתובוחהלכןכוקוחל

תאקלסלבייוחמרכוחההיהי-ליעלםירכזנהמאוהשסמהזיאיןרקהםלשתאיהשהביסוזיאךותמםאהרקמב.2
.ל”נהסמהםולשתלעיןרקהידיבהיהתשהלבקלםאתהב,רועריעלכילבמ,הנושארחהתשירדיפל,[רקלהזהסמהםוכס

.חוטיב:ה"בףיעס
יפכ,אלמהםכרעלהושהםוכסב,שאמתוירחאב,םירכחומהםיסכנברשאםיעטמהוםינינבהתאחטבלבייוחמרכוחה

וא,וקזנייםיחטובמהםיסכנהשהרקמב.הריכחה-תפוקתלכךשמבתוירחאבחוטיבבךישמהלו,[רקהי”עעבקייהזהךרעהש
,ופרשנשוא,וברחנשוא,וקוזינשםיהטובמהםיסכנהתאעוטנלותונבל,שדחמםיקהלרכוחהבייחתמ-,ופרשייוא,וברהיי־

־שרדייםא-יףדועהתאו,חוטיבלםאתהבתוירחאה־תרבחמלבקישםיפסכהלכבשמתשהלרכוחהבייחתמהזםשלו,ל”נכ
.ופסכמרכוחהףיסוי

.חוקיפ:ו”כףיעס
תרוקב,תולכתסהםשל,תעדהלעלבקתמהןמזלכב,םירכחומהםיסכנלסנכהלתוכזהשיןרקהלשהחילשל )

סנכהלתורשפאהתא[רקחלשהחילשלתתלבייוחמרכוחה.יחכונההזוחהיאנתלכתאאלממרכוחהםא,הקידבו
.הקידבהותרוקבה,תולכתסההלשלעופל-האצוההםשלתושורדהתולועפהלכתאתושעלוםירכחומהםיסכנל

.רכוחהקוריפ:ז”כףיעס
הזיאיוציפםולשתילבמ,ןרקלםיבשםירכחומהםיסכנהווילאמ`יחבונההזוחהלטבתמ-קרפתמרכוחהםא

רכוחהתארשקלחילצהושדחרבוחלםירכחומהםיסכנהתאריבחתןרקהםא,יאנתבםלוא;רבוחליןרקהדצמאוהש
ויתועקשהויחכונההזוחהיפלשרכוחהתדובעתואצותםהש,תוחבשהוםיעטמ,םינינבדעבןרקלםייוציפםולשתבשדחה
תבייוחמהנניאןרקהםלוא.םתובגהבדימיחכונההזוחהיפלשרבוחלהלאםייוציפןרקהבישתזא,םירכחומהםיסכנב
ילוקישבםייולתםהימולשתינפואוםייוציפהתדימתעיבקןכ־ומבוהזכיאבתבשדחהרכוחהםערשקתהלםינפםושב
.ןרקהלשטלחומההתעד

.םירכחומהםיסכנהתעקפה:ח”כףיעס
תושרמעיקפהלץוחנלןרקהאצמת,תיבושיוא,תימואלואתירוביצתובישחלשתוביסינפמ,הריכחהתפוקתךשמבםא

םיסכנהתאעיקפחלויחכונההזוחהתאלטבל'תוכזהןרקלהיהת־,םהמקלחואםירכחומהםיסכנהתארכוחה
םינינבהךרעתארכוחלםלשתשירחא,ןרקהלשהרומגההתושרלרכוחהלשותושרמםהמקלחואםירכחומה

,םירכחומהםיסכנהלשעקפומהקלחבואםירכחומהםיסכנברכוחהידי”לעושענשתוחבשההוועטינשלםיעטמה,ונבנש
םוכסו,תוחבשההוםיעטמה,םינינבהתכרעה.העקפההתלועפידי־לערכוחלקזנםרגנםאב'יוציפ'םגןכו

תקמנמןרקהשתוביסהןהתוקיפסמםאהטלחההןכ-ומכו,העקפההתלועפידילערכוחלקזנםרגנםאביוציפה
י-ירןרקהלשהרומנההתושרלרכוחהלשותושרמםהמקלחואםירכחומהםיסכנהתאעיקפהלהנוצרתאןהב

...ן-&ו
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התוכמסורתלופ`פ""` .עןואוהבכרהרשא,הכרעה-תדעוידי־לע.]רכוחהןיבלןרקהןיבהמכסה-יאלשהרקמב[ועבקיי

.יחכונההזוחהלשט"כףיעסבםיטרופמוםיעובק

.ותוכמסודיחיררוב;ןתוכמסוןתלועפ,ןתככרהינפוא,תודעו:ט”כףיעס
.םיררובהיתדעווהכרעההיתדעותבכרהינפוא.א

השולשמתבכרומהיהתימסוח ..הזוחהלשםינושםיפיעסבתרכזנה,”םיררובהיתדעו,םגןכו”הכרעהה-תדעו1

רדעהלשהרקמב.ל”נהחכה-יאבינשידי־לערחבייישילשהורכוחהידילעדחא,ןרקהידילעדחאורחביישיםירבה
המכסו

לארשייתסנכלשימואלהדעוהתלהנהידי־לעישילשההנמתי-ישילשהתריחברבד-לעל”נהחכה־יאבינשןיב ..

.ימואלהדעוהםוקמבאובישלארשייץראידוהילשןוילעהדסומהתלהנהידי-לעוא,לארשייץראב

התנפיןרקהשירחאםימי-שדוחךשמב,םיררובה`תדעולוא.הכרעהה`תדעולוחכיאבתאהנמיאלרכוחהשדרמב
תאוורבקד־לעויל"2

ענמיירכוחהחכ”אבשהרקמבוא,םירכחומהםיסכנברכוחהלשןעמהיפ־לעראודבםושרבתכמב
לא

־תדעווא,הכרעהה'תדעוהיהת-,ויונימירחאםימי-שדוחךשמבםיררובה'תדעוואהכרעהה־תדעותדובעבתתש
תבכרומףםיררןיו'בן'בו

ידי־לעוא,לארשי”ץראבלארשי־תסנכלשימואלהדעוהתלהנהידילעהנמתישיממו[רקודחכ-אבמ ,ו

.ימואלהדעוהםוקמבאובישלארשי”ץראידוהילשןוילעהדסומהתלהנה

.תודעוהידי־לעתוטלחההתלבקןפואיב
בכרהבהדעוהתוטלחהתולוכיםירב .חהשולשלשהיהי,םיררובה'תדעווא,הכרעהה-תדעובכרהםא

.תודעוהלשתוטלחהה ותג ףק.
הידתםאיבי ו[וםרבחהשולשמ.תבכרומהיהתהדעוהםאןיב,םיררובה'תדעוואהכרעדד`תדעותוטלח ,..ה

יתלבותויפוסרניי־־ והת,תועדבורבהנלבקתתםאןיבודחאהפהנלבקתתתוטלחההםאןיבםירבחינשמתבכרומ

.םידדצהתאתובייחמורועריעלתונתינ

.ותוכמסודיחיררוב.ד
תב'ו "",',יי'',ו,||,ן'זיו]

י"פעואאשיו־5'',ו-5,,'י,"'י'ח ו,,|||

יתלבותויפוסיי הנהתררובהתוטלחה־.ימואלהדעוהםוקמבאובישלארשי-ץראידוהילש[וילעודסומותלךנך ווווידי

.םידדצהתאתובייחמורועריעלתונתינ

.הזוחהםושיר:ולףיעס
|ו|ק|!י

.,!.

ט
.םייוציפ:א”לןויעס

,עצ!,ו|אנתעעכב ||

דדבודלד” ועוםצע.הריבעוהריבעכעב)יאתורילשמחוםירשע(י”אל25לשםוכסשארמםכסומועובקיוציל פןרק

”־לבלרולש ”ייקזק'התוכז”1סחיימוםיקמהיעדהריבעהלעהקיפסמהתכוהשמשתהמצעלשכ-איהיאנתהלעןויבצ-,.סש 'ו..

)
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..ח-.
איההריבעהשהרקמב.תרחאואתינוירטונהארתהרכוחלרוסמלךרטצתשילבמ,ליעל-רומאהיוציפהתא

עובשלכבשחיי-תוכשמנותוכלוהה
תוריבעהגוסמ

.השדחהריבעכ,תכשמנותכלוההריבעהש,םימי

.תריבוירטובתוארתהלערותיו:ב”לףיעס
םצעו(וקלחואולוכ,יחכונההווחהםערשקב.תורחאתוארתהוא.תוינוירטונתוארתהחולשמלעםירתוומםידדצה .תאזכהארתהםוקמכשמשתיחכונההווחהיאנתמיאנתלעהריבעה

.טופישהםוקמ:ג”לףיעס
בטפשמה”יתבבאוהיחכונההווחהיפל,טופישהםוקמ

.םיחנומ:ד”לףיעס
שכורלכ`\א/םגוומוקמבאובתשתיטפשמתוישיאלכוא/םגורכוחהתאללוכיחכונההווחב”רכוחה”חנומה

”עבלארשילתמיקןרקתרבחתאללוכיחכונההווחב
.היתויוכזשכורלכוא/םגוהמוקמב

אובתשתיטפשמתוישיאלכוא/םגומ”ןרקה,,חנומה.ויתויוכז

.רכוחהתועקשהלשהרומתה:ח"לףיעס
םיעטמבןםינינבברכוחהעיקשהשםיפסכהרובעהמילשוהאלמהרומתי{הי-יחכונההווחברכוחלתונתינהתויוכזה .יחכונההווחהיפלויתויובייחתהרובעוםירכחומהםיסכנבתוחבשהבו

.עבטתורצוא:ו”לףיעס
%

םה,םירבחומהםיסכנהתמדאךותבואצמיירשאוא/םגוםיאצמנה,המודכותורכמ.םיבצחמ:ןוגכ.עבט-תורצוא .יחכונההווחבםיללכנםניאוןרקהלשהנינק

.הזוחהיאנתךרע:ז”לףיעס
«.םכרעבםיושוהנושארהגרדממםיאנתםההווחהיאנתלכשןהובםימיכסמםידדצה

'.תורתוכ:ת"לףיעס

.ויאנתויחכונההווחהשוריפיבגליקוחךרעןיא;יחכונההזוחהלש;הנשימה-יפיעסשארבוא,םיפיעסהשארבש,תורתוכל
.הזוחהתעידי:ט”לףיעס

קלחלכלוםהמדחאלכלוויאנתלוויפיעסלומיכסהויחכונההווחהלכתאוארקםהיכ,הזבםיריהצמםידדצה .הרומגהרכהבוהרורבהנבהבםהמדחאלכמוםהמקלחו

.םידדצהלשםינעמה:'מףיעס
הו:283.ד.ת,םלשורי;מ”עבלארשילתמיקןרק-אוהןרקהלשןעמה-:יחכונההווחהתורטמלכל

69535......וב.גנט.{.ס....”ב.ושע....ל.ווםכם3וב9כמװג.ו..י.....-אוהרכוחה
.הזוחהיספוטרפסמ:א”מףיעס

,םיספוטהשולשבהשעניחכונההזוחה

לשןעמ

-ירפסדרשמלדחאו”,רכומליזחא,ןרקלרסמנםהמדחאש

}.
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