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 ג"פשת'ה ןוושחרמב 'ה ,ד"סב

 הצקומב ןועמש 'רו הדוהי 'ר תקולחמ
 םתטיש תא ןוחבל וסנ ?וקלחנ קוידב המב .ס"שב תובר םימעפ תרכזומ ש"רו י"ר 'חמ

 רואל םתטיש תא תוארל לכונ ונדומיל ךשמהב[ .םינושארה תוטישבו ,םכינפלש תויגוסב

 .]תופסונ תויגוס
 .םייתדוקנה דע  'מגו ,"שדח רנ ןילטלטמ" הנשמ .דמ תבש .א

 ."והיינימ היתעדל יחסא יחוסא ...ןועמש יברל הצקומ ןיא ןנחוי ר"א אבא רב אייח ר"א" .המ תבש .ב

  .'מעה ףוס דע "...איכלמ בר" )עצמאב( .ומ תבש .ג

 ."םכח היל קקדזימד …הברל ייבא היל ימר" :ומ תבש .ד

 ."היולע היתעד לומתאמד …י"רד הימק ףסוי רב ח"ר אינת" :ל הציב .ה

 .ןירוסא רבוחמב ןימה ותואמ שי םא ה"ד םש י"שר ,לארשיל ןורוד איבהש ירכנ :דכ הציב .ו

 .ארמגו ,"התמש המהב" הנשמ :זכ הציב .ז

 אלא" :םש תומחלמ ;"ורוסיאו ותשודק תמחמ" דע ,]ספלאב .גי[ ישילש קרפ תליחת ,רואמה לעב .ח

 ."וז הריזג ללכב ימנ ירכנה ןשלתשו …דומלנ םירבדה ךותמ

 ןמיס ,םש ש"אר ."וליבשב הברי אמש הריזג …בר רמא אדא רב אחא בר רמאד אה יכו" :וט ןילוח .ט

 .'כ

 ןיאיבמ ןאכמו ה"ד ]ספלאב :וט[ םש ן"ר ."ר"הרב ץוקא …דופש לאומש רמא י"ר רמא" :חכ הציב .י

  .היאר

 ."היולע היתעד לומתאמד …ףסוי רב אייח 'ר אינת" :ל הציב .אי

 םש ;"םידיב אוה האחד אל הטיחש רוסיא תמחמ …הריכ קרפב ף"ירהו"" :ח"יש ןמיס ףסוי תיב .בי

 .ב ,ח"יש ע"וש ;"הצקא הטחש אלדמ…ש"ארה ירבדל רמאת םאו" ךשמהב

 .אכיה ה"ד םש 'סות ;"ורוסיאל הצקוה ...םיטח ןנחוי 'רמ שיקל שיר הינימ אעב" .המ תבש .גי

 .ימנ אכה ה"ד :ל הציב א"בשר ;םישדקד הלח המ ה"ד :זכ הציב א"בשר .די

 .םיבלכה ינפל הלבנה תאו ה"ד םש א"בשר ."תדמוע לדגל הייחב המהב" דע ,הנשמ .די ןילוח .וט
 ].האבה הנשמה דע ,"ןיכתחמ" הנשמ :ונק תבש[ .זט

 'סות( ןיתעד אקלס אק ה"ד י"שר ;"רימחמד הדוהי 'רכ ןל םתס" :ב דע 'מגו ,הנשמה תליחת .ב הציב .זי

 .)ןיתעד אקלס אק ה"ד
 .)ב"צמ( ט"י ןמיס ב"ח ,)ד"יה ץיבוניבר לכימ לאיחי יברל( םי יקיפא .חי

 'מג – ט"וי ןיינעל הכלהה קספ[ .זנק ףדב הנשמה דע ,הנשמ :ונק תבש :ש"רו י"ר 'חמב הכלהה קספ .טי

 .]ד ,ה"צת ,א"מרו ע"וש ;ל"נה :ב הציבב

 ,םלוכל םולש

 .12:00 יעיבר םוי ,הז אשונב רועיש ה"עב

 ןומיר יבצ ףסוי ,ד"סב הרופ דומיל
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  א דומע גי ףד הציב תכסמ ןטקה רואמה

 המלש ר"ה השריפ רוסא רבוחמב ןימה ותואמ שי םא לארשיל ןורוד איבהש ירכנ אתכלה אפפ בר רמאד אהו
 אלו הינימ היתעד חסא היחוסא עקרקל רבוחמ לכ ןכו הינימ היתעד חסאד ימד םיקומצו תורגורגכד םושמ
 הרעקו סוכ ןוגכ וילע ותעד ןיאש רוסיא תמחמ הצקומ לכב ש"ר הדומד אוה רורב יכ הז לכל ךירצ היה
 הצקומ בוט םויב ןימומ ןיאור ןיא היל אריבסד ןויכד רקובמ וניא ורקבו רבע םאש רוכבב ומעט והזו תיששעו
 ורוסיאו ותשודק תמחמ אוה

  א דומע גי ףד הציב תכסמ 'ה תמחלמ
 ןמש ןוגכ ורוסיאל ותוא הצקהשכ אלא רוסיא תמחמ הצקומב ש"ר הדוה אלש דומלנ םירבדה ךותמ אלא
 יפל רוכבב ש"ר לש ומעטו ןילוח תטיחשד ק"פב רמתיאדכ םידיב היחד והיאד תיששעו הרעקבשו סוכבש
 אמשד הריזג אלא ןניא ורשנש תוריפב אה הריבעב םכח היל קיקדזימד רמיי ימו רוסיאב אלא םלועל א"אש
 וז הריזג ללכב ימנ ירכנה ןשלתשו שולתיו הלעי

  כ ןמיס א קרפ ןילוח תכסמ ש"אר
 ןויכ אמעט יאמ* אצמואב אירבל רתומ תבשב הלוחל טחושה אתכלה אעדרהנמ ימיד בר רמא ]ב"ע וט ףד[ כ
 אירבל רוסא תבשב הלוחל לשבמה טיחש אק הלוחד אתעדא טיחש אק יכ הטיחש אלב רשב תיזכ רשפא אלד
 בר רמא אדא רב קחצי ברד אה איבה אלו ימיד ברד וז ארמימ איבה ל"ז ספלא בר וליבשב הברי אמש הריזג
 יואר וניא יאהו סוכל יואר יאה ט"מ אירבל רתומ תבשב הלוחל לשבמה אירבל רוסא תבשב הלוחל טחושה
 יברכ ןל אמייק ןנאו .הצקומ םושמ היל רסאו םויה הלחש הלוחב יריימד איה אתכליה ואלד םושמ .סוכל
 אצויכו ןיקומצו תורגורגו .םידיב הייחדד תבשב וקילדהש רנב אלא רוסיא תמחמ הצקומ היל תילד ןועמש
 :תבשד ארתב קרפב ל"ז ספלא בר קספש ומכ סיכ ןורסח תמחמ הצקומו .ןהב

  ב דומע וט ףד הציב תכסמ ף"ירה לע ן"רה
 ךישחהש ימ קרפ ףוסב קספד היפוג אניבר אהד בוט םויב הדוהי יברכ הצקומב קוספל היאר ןיאיבמ ןאכמו
 הצקומד תדמל אה ר"הרב ץוקא הוהד ידימ אלא ירש אל אכה סואימ תמחמ הצקומב ןועמש יברכ )א זנק ףד(

 ןועמש יברו הדוהי יברד והייתגולפ אכייש אל אכהד הארנ ילו רוסא ט"ויבו ירש תבשב אניברל סואימ תמחמ
 ךכיפלו וסואימ תמחמ תושמשה ןיב הצקוהש ןשי רנב אלא )ןנבר( וגילפא אלד םושמ סואימ תמחמ הצקומב
 ירהו וסואימל ששוח וניאו תבש עצמאב ונממ שמתשהל הצור אוהש יפ לע ףא הצקומ היל תיאד הדוהי יברל
 הצקומ היל תילד ש"רלו תושמשה ןיב הצקוהש ןויכמ רוסא ותאצקה הנממ הקלתסנ ולאכ ולצא וישכע אוה
 עצמאבו היה יואר ט"ויעמש ןכ וניא הז דופש לבא התרסוא תבש ברעמש ותאצקה ןיא היל יזח אתשהד ןויכ
 יזח אלד רמאת כ"אא וילע ורסאל לוכי התא יא וב שמתשהל הצור אוהש לכ ךכיפלו החדנש אוה בוט םוי
 וכ ףד[ ליעל ןנירמאד איהה יכ היל הוהו ותעד הלטב וב שמתשהל הצורהש דע וילע ילכ תרות ןיא ולאכ ללכ
 :ללכ הצקומב ןועמש יברו הדוהי יברד והייתגולפ אכייש אל אנווג יאה יכבו יוה יאמ ןימזא יכ יזח אלד יא ]ב

  חיש ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
 רתומ תבשב הלוחל טחושה אתכלה ימיד בר רמאד אה בתכ ).ד( ןילוחד אמק קרפבו ).זי( הריכ קרפב ף"ירהו
 'וכו אירבל רוסא תבשב הלוחל טחושה בר רמא אדא רב קחצי יבר רמאד אה טימשהו 'וכו אצמואב אירבל
 רסאו םויה הלחש הלוחב יריימד איה אתכלה ואלד םושמ אמעטד )כ 'יס( ןילוחד אמק קרפב ש"ארה בתכו
 תבשב וקילדהש רנב אלא רוסיא תמחמ הצקומ היל תילד ןועמש יברכ ןל אמייק ןנאו הצקומ םושמ היל
 ף"ירה קספש ומכ ).זנק( סיכ ןורסח תמחמ הצקומו םהב אצויכו ).המ( םיקומצו תורגורגו םידיב הייחדד
 לוכאל ]אירבל[ רתומ תבשב הלוחל טחושה םתס בתכ )ט"ה( 'ב קרפב ם"במרה םגו .).ח( תבשד אמק קרפב
 אמייקד ןדידלד דיגמה ברה בתכו .םוי דועבמ הלוח ול היהיש אוהו ד"בארה הז לע בתכו 'וכו יח רשב ונממ
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 רתומ םידיב ואחד אל םא לבא םידיב ואחדש רוסיא תמחמ הצקומ אלא תבשב הצקומ ןיא ןועמש יברכ ןל
 :םידיב אוה האחד אל הטיחש רוסיא תמחמ הצקומ התיה המהבהש יפ לע ףאו

  ב דומע זכ ףד הציב תכסמ א"בשרה ישודיח
 תורגורגמ ש"מו ת"או ,האירב וליפאו רמולכ .אירש ןילוחד אה םישדקד המהב ףא םישדקד הלח המ
 ימנ תיששעו הרעקו האירבה ותמהב תומת יתמיא הפצמ םדא ןיאד אכהד ש"ר וליפא והב הדומד םיקומצו
 .םידיב והל יחדד ינאש ךנהד ל"י ,ןועמש יבר והב הדומד

  ב דומע ל ףד הציב תכסמ א"בשרה ישודיח
 ילעבב וליפא ןועמש 'ר היה קולח רמאד ףסוי בר רב רמל וליפאו .ותכוס לופת יתמיא הפצמ בשוי ימנ יכה
 .אחיכש ח"עבב התימד םייח ילעבל הכוס אימד אל ,ותמש םייח

  א דומע די ףד ןילוח תכסמ א"בשרה ישודיח
 הלבנ התיה אל םא רמוא י"ר אפיס ינתקדמ ארמית אנמו ,םויב וב הלבנתנ 'יפא 'יפ ,םיבלכה ינפל הלבנה תאו

 ש"רכ הציב שירב אמתס אהל אנמיקואו ,םויב וב הלבנתנ וליפא ירשד ק"תל היעמש אמלא הרוסא ש"עמ
 היה הדומ רמא אברד הימשמ רמימא רב רמד ש"רדב יארומא יגילפ )'ב ז"כ( הציב 'סמבו ,הצקומ היל תילד
 ,ותמש םייח ילעבב ףא ש"ר היה קולח רמא אברד הימשמ ףסוי בר רמו ןירוסאש ותמש םייח ילעבב ש"ר
 םויה םיבלכה ינפל הכתחל לומתאמ הילע היתעדד ש"עמ תנכוסמב הלבנד אה יקומ רסאד רמימא רב רמלו
 היל ישקת אלו ,םיבלכל ןכומ יוה םדאל ןכומ רבסקד ש"עמ האירבב ףא הלבנד אה יריימ ירשד ףסוי בר רמלו
 'יפא )'א ד"מ( הריכ קרפב הל םיקומו ןמוקממ םזיזי אל תיששעו הרעקו סוכ לבא אינתד אה ףסוי בר רמל
 ש"רל היל תילד בג לע ףאו ,ןתייבכל הפצמו בשוי היה אל ותיחד תעשבו םידיב והניחדד םתה ינאשד ,ש"רל
 תבש 'סמ יהלישב אתיאדכ תבש ותואב הב וקילדהש רנ ןוגכ םידיב 'ייחדד בג לע ףאו רוסיא תמחמ הצקומ
 הבכי יתמיא הפצמ דימת רנ לבא ןתייבכל הפצמו בשוי וניא ןלדג ךותמד תיששעו סוכ ינאש ,)'א ז"נק(
 .ונלטלטיו

  א דומע ב ףד הציב תכסמ י"שר
 ירשד ןועמש יברל וליפאד ןיתעד אקלס אקד ,יאמש תיבד והיימעט יאמ ןניכרפ יכהל - ןיתעד אקלס אק
 הוה אל דלונ לבא ,היל יזחד ידימ היתעדמ שיניא יצקמ אל :היל אריבס הצקומב וליאד ,ריסא דלונב הצקומב
 .היולע היתעד יוהנד עדי

  א דומע ב ףד הציב תכסמ תופסות
 הוה אל דלונב לבא היל יזחד יאמ שיניא יצקמ אלד - ריסא דלונב הצקומ ירשד ןאמ 'יפאד ןיתעד אקלס אק
 רמוא הדוהי יבר ).טכ ףד( תבשב ןנירמאדכ דלונב ירש הצקומב ירשד ןועמש יבר אהד המיתו לומתאמ עדי

 יפט דלונ יוה אכהד דלונ יאהד ימד אלד ל"יו דלונ יוהד בג לע ףא ריתמ ש"רו םילכ ירבשב ןיקיסמ ןיא
 )םשו :המ ףד( ןיבוריעב ימנ עמשמ ןכו רבשנש קר םלועב היה ילכה םתה לבא םלועב היה אל הליחתמש
 יבר אהד ןועמש 'רכ אוהה אמלדו ךירפ יאמו רוסאו דלונ יוהד ןכש לכ ךירפו יעילב עלבימ אביעב אימ
 הדומ ןועמש 'ר 'יפאו םלועב ללכ ויה אל יעילבד ןויכד תישירפדכ אמעט ונייה יאדו אלא דלונב ריתמ ןועמש
 .רוסא דלונ יאהד

 


