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מ,סעייקעמסייוומיימ:וומייו::פסקימחימוזכסכס,נןניתממוןפחיתותניכממיכו::נועוו::סו:::וומגי
עייכ.כו::נוס.יכומומקומסוענ

כסוף:ודףמתנו::כותס Sו::וומייויזדכסיימסדדי,יסתווו::נמסומייו::דכוי:וחתייסו::כימו:וייכו
כונס,מדעתמנמנו::כותויכונמיכווע"ככספסנ,ו::יוו::כמיו::ננו::וחפותו::ו::ייךדכוד:וייכו:וספסנ,
מייויגיכסיימכנ:וסכמתס.כנמדכונעו::ותינונמיכונכו,דמחמתוקמסנימיסמיכסמסומפינו

כעדו,נעככינו'כחכיוומיןכנכודומפחיתווקנחניוומזיקדמיכו:וינמוע"כו::נו,כתוך'כעו::ות:ו Sו::וו
 .ו::נוכחוךיעו:::וו::נמנעגכוחניווינוכמקומומו::וויומפחיחנחכיוומזיקמסמו

ו::נו,כתוךנעו::ות:ו Sו::וומייויגוכסיינו::ותפיןו::ו::ייךכדכומייויזדכסיינח'כקסחתייסדכויו:וכ:ו
כסתויסמנודכויסכדמיו,כו::מפחיתמייוינמגו::כסיימו::ייכמו:וומייו::,כדכוימפווו::כןממכס
וסוי:וו::כי,:וקוקעמו::ווימפחיתמסגסוו::ותוכתוךנעו::ותו::יגונכמוינותו::כתכו::ס:וומייו::מדכוי

ו::כתכמסוגסמידי,ונמזסענסחתייסתיוןונממוככססדרגנו::ו::מנססחיוסעיקו:וסמנודכויו
ממו::סותונכמוו:וו::נו,כתוךמפינונעו::ותמסווכחכיוודמזיק:וינמדככנ:ונכ:ו:וומייו::דכויכסיכוס

 .ס::וגכסיי:וומייו::נמו::ייג

דכויו Sותיוגכ"נ,סחתייסדכויענעמדוכסיימוייחו::מנ:ועמקוכו::וייתקנסיייו::ומנעזותונו::ויימ
:ויכמז:ומכיוומקוסו::וויונ:וווידו::נוכתוךכעו::ומו::מותו:וומייו::ו::כתכדמ:ומחו,כמופן:וומייו::

ומזמו::יכותס,עפייימקומותמנגתמינ:וו::מוכויס:ויכמז:וו::מסוודכויוכסוףו::כתכומ:וכסתממ,ו::קכו
 .נמכיווכזקו::רגוסכמופןו::קכ:וממ:ונו::כותיוננו::נמדעתענגקכ:וז:ו:וויזכונקכ:ומס
חייסודכוינמכו:וסחסדכו::סנזסייקיגכככגמוכיסכדכויו::כתכממ:ודכוי:וסעננ:וקו::ותיו::מו

ממו::כוו::מיןדכוד:וויגכל:ותכמיחנמיכוו::עכק,כויעו:::וו::נמדעתעננחניווכיממכודמסוו::ויימ
יו::ומנ:ועזומו::כימוומ:ועננ:וקו::ותיו::ומייגעייייו::,נ:ווויו::ו,יכונו::מיכונמומו S'כע'כו::ייוויכונומיכו

ו::נמ:וקוכסמחוייכמקומויו::כיחו::נמ:ומוכוו:::ותכ:וד:ויכמנומודכווכתו:וומייו::כדכויו::מנ:וו:ועמק



רושליםי- (ידפסקי

 .יוו Cו:ו:וחכמיח~ומרוע , cממונמין cרכו:ו Iיוו C:ווי:וכמגסו:וויכיחו, C ו:~

וכו 5כו Cמ:ווח C~עיכו~מחכיווקוקעקכ:ו Cמרסכע~ממממחר:וןריכמ,:וויסורייימווו:וכומ:וכ.

 , cממונמין cרכומו 5~עייו Cו~חכמיס~:וחכוח ~ויכ:ומוכוומין:ומוכו,כרעחכ C~:וחחויו 5ומיכו
מיכוחומחכיווקכ:ו Cמחו cממויכן Iמ Cמ:ומוכו,~מוח Cכרכוקכ:ומרס cכרגוכמוקממוו:ו Iכ~מכן

~מ C:ויכממכ~~כרו,כע~יס:ווממ~מ ) cממונ Cי Cרכומו 5כ~עייו CC~מ(מס~:וגכ~וחיומירימחוייכ
כוח cכ~מ Cמחוייכ:וומ Cמורוכוייע Iמ c:וויוחפוח, cממופוטיממרסמ:ורכוח~קוק~ס Cרכוקכ:ו

ח~ק~ומכווומסכ:וכ~,יכוי C:וומ:וויכח~קיכוי CCוס cמעמו,:וחכו C:וחכמיסעפיייקכ:ו Cחכקומח

קכ:ומס c ,cיי:וומרכויסוףכימוו:ו Iו .כ:וכ~יכוי cכגווס Cוס cמכוחו C ~~ומסוו c:ווימסוייסכחכמי

כי C ~כגווסכויייוע:ו 5מחיוח Cוכעכיחו C ו:~יכו~מיכו ,:ו 5מחיונמיו cוס cמ ~וrכוחפוח Cמ:וחכקו

C יפסי.ד

מסווחכיווחפןווי Cמוויר c:ויכמרכ~~ומוכווכחורמין ,כרכויו:וחחייסכווכחכמי:וו Iרגומ:ו I~פייי

רכויסוף C~פוכווכחומ~מ ,ו Cמפ c Cכפיוו cיי:וומכחכר:ווי ,מיכו:ו Iר ,ו~ Cכחןומפי~ווח C~ע~ו
כמחרמסוו c:ווימקומו,יונח Cח~פיי~ס Cמחרוכ~כספסנח~קכי:וס Cקכו Cרמייויר:ויכמ , cיי:וומ

ו~מוט Cפמקומוי:וי:ו Cרעחענrכו~מקומוקכ:וכןרע"מ ,נ:ופסירכי C ~ו~גווסמקומומחכיח C ו:~
רעחע~:ו Iחנקוקג:וכ:וספסנ,חנקקכו C:וכמכגוןנס cמרכוחנמרסקכ:ו C:ויכמרכממווכר, Cח
c ינמC וויכ:וו:c ננומסווc נונגווסכוחוc ומחמחו,נ:ופסירכיI ו:c מ:וריןמגיC וומייכחכ:c נעינ
C כעכמרסמוחוC כחוווחc ,רנוC מרסכסחסמייויסC חכקוקו~מ:וכנוקכ:וריו:ומוקוקעקכ:ו

כיחו Cנ:ונומוחווע"ככיח:וו, Cינמ cמחחינ:וחכמי:וי:ונממייומכספסנחכקקכ:ו Cכגווכממוכרכו,
 .כעכוניכונחכיווומיוכו cכחוו:ו Cרעווס cמכו,מחמחוויו cמייפסרחכיווחכקמסמפיכו

 cיי:וומרכויסחיוחמח:וכימ Cכטסייחיימוחייו Cככחכ Cממ:וסיי:וחחכווכחכן Cומי:וכ:וכימ Cוי
כונרמיעוטוו cימ:ו Iומכונרוכ:ווונחמכממיגכו cככ ,כייכככנמ cיי:ווממכווכחמ 5:ויו :כיי Iו Iייעוכחכ

מעון Cוומכרןכגוןחכיוו,כ Cככוגעומיכוכו Cכ:ו Cעו:וומוגס ,ממוןו:ופסרכויוחכוגעומיכו ,חכיוו

C מונ:וס:וי:וC ועכספסנ,מחרכC מומיכונגוננוס:ויו:וככ:ו 5מחיומכרן:וI נייקC יכחc וקכככ,מעון
C ייעיI יכונריוגכ:וC יכונרו:ווורומכרןיכחC יכחc ,כיוןמעוןc חרמנמעניוחמ,חוחי:ויכמיחc מיגו

מחרחסומסמוכירו,ימח:ומימיו:ו Cעו:וומנו Cככימעון cנ Cככוגעמיכווגסמעון, cנממון:ופסר
כחמג:ומ 5כמ ,מעון cנ cכמקומורמיס:ופסרומכרןמקוסכרמיסעינויי"עי:וי:ו Cמחר:וחגמיס,ממנו

c ,מעוןC כמחחינ:ו:וויC כ:ומקוסנקחוC וממוןכחכווחפוח:C כ:ומקוסוויC מקוסכחענ:וועח:ווו:ו

,רמ:וכחכמו Cכמומרוייק .~"עכ.יוכוכרמיסיפייסו Cערכירוימח:ועייכמעוו, cויוריווי Cכומכרן

C וויכפ:וחחייסכחכC יי:וומרכויc c ענמרסמסוו~C כחוווחc ו~:ונוI חכיוויק~I כרגוכמוק:וc קכ:ו

גייככ:ורוקוחפוח, Cמ:וכספסנחנקקכ:וו:וומכונסוחפוח Cכ:וומכי:וככ"ס C:וכמכגוו~ס Cמרכוח~ק
כויייעו~גווס ,ו~ Cכחוומ~מ:ו Cעומיגוומפינומו, 5~עכיח C ו:~~ומסווונ, Iמקומו cרעחענקכ:ומס

 .~חכיווכ'ק

גיירמעמ)גטין Cכקרו:ועווח(כספו ~" 51יכ Cמני Cיי:וגוימוןפסקמחככמוכומ:ו:וכ"כ:ויסורייי(ועפ

מיימכענכ,יכוכיסככיס C:וומיןחוו:וכחכמורכיחוכיו Cכ:וכמרסרמוחוגסעייקכוסייעיי ICכרפסק



-
ממונות

:וכ"כי"ובכפח,"(חניחויו:כייו:כחו:ככסבכ((בככנ:וו:ככיסיכוכיסמו:וחףכככיןיחרו:רייסמכיכו rנ
יכוכיסחיכס rרחמ:ו, Sכבככפירחיו:וח:ווחרניחו:ויכחחכחח"חכבכו:וחו:יכוכחמיורכחכנחיכיח:ו
מקוככיו:ןיכוכיסו:חיכס:ו rק rכככטבכוןיכוכיסחיןג"יינומחקכח ,ו:ככיסקי rכר Sמחכחבכמוכרון

קי rכר Sמוכחחחיח,נטבככ:וו:נחיס:ויימו:וחף,נככיןיחרכוכסררייסמכיוכ rנחמכס ,:וחיוכקוח

כרניניחויו:כייו:כחכןרבכחבככקכ:ונו:וחפוחחכקוו:קכ:וו:מחחיכ:וו:מו:וסטובככיסחכחו:ככיס,
חכקיקו:קכ:ונכ:יייגו::וייבכמ:וס:ורין:וחמויוכפי:יחחייוכחו,נ:ופיכוחסויח"ככו:ככיו,ו:מפייבכ

 .כו:ככיו)יק rמחסכו:וכחיכוכוחיוכרבכחס,בככו:קכ:י:וחכחיסכככו:מחויינמורובכ"כומרני

חבכ"פמו Sכבכוכ:ירוויחו:כונחוןכבכו:וחכחרסו:מוחיו:":ורחמרנייכריכחכ:וו:ובכ ::ורנייססיכוס
ו:וימ"חכבכיכ),כחמויו:כס,רניחכחמרניחכקיקקכ:וו:כחכJוגכוחחנייוקרקבכרמינכןו:מפחיח

:ו rככי:וככ"סמקומוחכ:וןו:יו:וו:מבכוןיחכוןכווחי:ו:ופסקו:":ויחרנריחח:וניחחסבכ'יקבכחנסי'
ו:חסנחומיוכבככנ:ו Sיווו:מבכון ,ו:כונחון:ו S:ומחיוכ:וככיסניכי:וס:ו Sמחיכבכו:וח:ו Sיוויחכון ,ו: rכ Sח

ו:"כ:ויחפסקכמיר:ומחניכ:ווכיחכיח:יבכור .בככ"כיחכון.בכס:וריןרחוק,י:וי:ו:ומקוס:ו Sמחייבכו::ו
ח Sמוחיוכחסכגויכמוכרורמוחרבכ":וו:ופסקמח, 'סבכיקבכ:ונס'י ,ס"כבככוו:ר:וומוכירנרין ,ו: rנ

חכורחיןיכן rחיחו,כמחיוכחכ:ירוויחבכוו::וחפיכוגיינכ:ומוחיו:"וכ:ויח:ורמיס,נחוחסיו:יחכקכו:ו
ח Sו:מונחופןו:גסו:וחמחרוגי,יח Sמניר:ווימחמחייר:וו:כיקיקבכו:בכין:י rבככחוחומחייניס
מ,סבכי'ו:ס:וגוי,מחמחו:יוכחוחכוסחככמו Sבכבככו:יקנכבכרחוחוו:מו:מחיןכגויומכיכיו:יחככמכוי

כ:ורח"ו:פסק:ומחניו:גסככחור:ויכן rח ,ו:כיוכו:כ:וקרקבכבכין:ופחחחבכככמיחיינו:י:וחיוכ Sמכח

כ:ויוויחנכרימבכו:יובכו::וחס:וו:כיו:כ:וקיקבכבכיןיירמבכו:יורמחמחמ:ובככחיינחרסרחיןנ:וח
 .מו Sכבכ

כחנירויק rו::ומ:ובככחיינחרסי:וי:וכחמרובכניי Sו:ככחוי:ומ:ו ,ריכח:וחיסניחכנחייו:ובכרייןג.
י"בכפחוחופוטייסחוכו:וחיןרחיינ,נגרמייק rכמחוחומחו:יניסחוכחיןומרובכקיקבכו,רמיו:ווייר

 .כו:כסובככיוכחנירויק r:ונמבכו:יומ"מ:ורי ,מו Sכבככ:ויוויח:ויח:וו:כווכחוכימוקו

כחו:בכי:וחיומוחנבכככחנ :כיי rוסוסי':וטויו:כחנ ,מו Sבכו:כח"ו:טמוחכנריןסי:ויחו:כוי"בכפכויח:ו
ומחכו:מבכוןומכיונו:טיכנוכ:וכו:ויחכוןר Sכי ,ככוקחכ:ופסירמו Sכבככמחוכיכוכ:ויויו:ו:חיןח"ו

כחו:חכי ,רגימימריכחככוסכו:כסכיוחיןמי Sכבככמחוכקחי r:וחיויו:וחכי:ווחיכ:ונןיחמיכחיחכון,
יכוכמו Sכבכרחפיכוכחוכ:וחוס'חנכ .ככוקח:וחכוככפויבכחכחמי, Sבככפטויחכח«וקחיק rכ:וכיווכחי
:וסיקו:ופוסקיסויכומו, Sכבכו:ט"חכמחוכיכוכחרס:וחססי:ויחו:כורכחכקוו:וייוככ."בכככמחוכ.

ו::וניחמו Sבככונע:וייח:וטוינכו:וןבכי'סנרחוכוניחוי '.כ:וחוסק:ו,סי' r "כוחנ:ובכו:ספסק,ר:ומחני

ו:בכוו::ו:ויכחחכחרגימיריכירכיסחוכו:חיןמו:וסכמחוכו:יכוכר:וסניחר,":ויחנרניירנייונסוף
 ,:ורנייסכויחוי ,רגימיריכיכככרכיסחוכחיןיק rכ:וכווכחוחיןחסחנכ ,יק rכ:ונכווכ:ו:ומבכו::וחח

יקו:יין:ו rו:כומיוחפו:י ,מבכו:יוו:כבכקיפוחחוח Sחובככגס:וחרסחחרכיסו:חוכ:ווחגרמיררין
חפו:יחימו Sכבככ:ויוויחחכחיק rכ:וכחכוויןכחנמבכו:יוחסחנכיק, rכ:ונכרי:ומבכו::ובכיקיחחכו:בכו::ו

קיקבכפחחכגני:ויח"ו:רנייניחויכמי:וו rרכומיוחפו:י .מחמחוק rככ:ובכקיפיס:ורנייסחחכרון
ו::ויחחנייוקיקבכרמיפחחבככחיינחיוכו:ונמו Sכבככ:ויויחוכווכחוו:כונחוןו:בכוו::וכחיר:וחנייו,



ירושלים-יי(פסקיח

 ,יו Cממעעקיפתחת Sמו
וכממכרכמוסיזמףגמוכ Cס Cייו Cווסמייעכיימזעייפירגח,ס cמזמזרכחכממות, Cיכגחורתחד
C גוומיתפסקC תיוריגוכC כעכממוכS כחייכמייממוC מכסS עעכחכמתמוסיכמכקו,וכחזגרמיזיכיזS ס

כומתיימייו Cכעייתגכ,כס Cכמייככגרמיגס Cכמייזכפייממתזוכ C C(עייייכחחוכמחוכיגוכתחסתזכר
ממזורוחייגגוומית,כקטיכןזכחגמכחדזפטורפסק cתרחכייזזכריתכיחייו Cכוחמכסומיימ),

ותמסמו, Sכעכתרווימתימתגווכמו Cוס cמתקרקעערותורזמעכזפטורתגחפסקיכןתחיויח Cתקו
 ,מו Sכעכתרווימתימתוגוכומוזגרמיזכקזתוימעייפמייכ cפסקיכן
כממיימתרחכייזעככויס cתרמזכחכקוזחףמסיימוייממק Sיכימוייח Cכייג cמעפיייזכתותכרמת
כו, cכמוות Cועמו Sכעכתרוויחתימתזגוכומותיגחזגרמיכזקעכמייכזחיוכתיסוזעיקרעככמכקו

חמכספטור,וע"גכו cכמוות Cגעוכ cזכמסייכזתרחכייזטייח, Cמוחככזיןתמסחכחכחכקווכמ

וס Cמחכירוכ Cכמוות Cגעוכ Cכחמייממו Sכעכתרוויחתימתוגוכומוזגרמיכזקזתויזמףסייכתמוסי
C כועוכחכירו,כקכתתחוכC כתC עכפטוריגוכחיוכחכירוכS כעכתרוויחוכומרמוS עומכימיC זמת ,ת

מו Sכעכתרוויחוגוכומוכגרמיזמזיקזתיגחפכיגיכחגוייעכו Cכמוות Cכעומככחכרו,ומ Cכרכו
ומומר,פטור

מזורקכו, cכמוות Cכעוזחייריפעמיסגמתווכ Cכככת Cוזחזרתרחקזכריפיר Cימורןכפיייזותכת
ת Cועומו Sכעכתרוויחגוכומו Cככתייגזגרמיזכזקכמכמר Cגמוחכירו,כ Cתקרקעערותורזמעכפטור

 cתרחיימזכריממכחרוכפיייז ,ט"ח Cמוחכככיזוןמזכריוסמירתומ Cכתקוחין ,ככזקכ Cכחחיוככו Cכ
עקיףזכקכגרוסמומרמו Sכעכתרוויחוגוכומוכו cכמוות Cעו Cזתיגחזגרמיכזקגככגכיזתיית

כחכירו,

חכירוחממזיק cכגוכומגסמו Sכעוכתרוויחכו cכחודומ Cכעכמזסזמוחרכתכגתעוכתתזכריססיגוס

וכתפסיזוכח Cככוחסורוחף cממזכרחכקקכת Cגחכככס, cזכרקכת Cגזוקמזתגכחכככגרמי,

חחחיקכת cככיזייזוכפיייזחס.דעמייחגרוכיס Cירופכסייזייג cמועיי ,כו cכחודת Cעוחסגסכחכירו
כרמתוכגמורת ,כו cכחודרקת Cעוחסגסגוכ Cזירחערומחכתוריזכמ cחייכ eתריוחף cתמתגג

קיימיס Cתככיתחחוזיגכחחכ Sכיחי cוס cמכככוחגוכ Cחחייגיוגככחגןמחמחחסככוכחכוזחסור

 ,תככיןכ cכחכייע
חכחככפרזתגגמוגרמיוכתקככן Cכככיןזתכתחחרח,סכרממגחכככוחכוכתחירכרמתחככ.ד
גכ Cתריככפרזתגגחחזמוגרותיגחוזירת,זירתגכעכזמיסוכטכמז cוחפח, cמוח Cגרחירו cמ

חחוגסעכיוכעכוחגסכו Cיתגגחחקכת Cמי cכזיכמתזכר Cופירוזירחס,עכפחוחכמיס cמתזייריס
וחפוח Cמתחכקכגגוחפיס Cגוכס Cתיגמתרי Cוחפיס, Cמתזתחכקקכתוגחיכוגוכו,עככככוחתזגוח
חחכו Cי Cתרימגוכסתגגחחקכתחחזמזס cותיגחתגג,עככככוחתזגוחוגסתגגעכתכעכוחתיח

יוגכ Cכוועכזיס cמוגוכסגוכו,מחככוכחתזגוחמחכו Cיוגסככעכוחותגגגס Cחווחפ Cמתתזתתחכק
קכתתוח Cמחמחפחוחיכמו Cתסזתרימתקככן,תגגחחקכת Cתיגמגסתזיןתוחגן ,חכקוחחכככוח
כפיייזותכתתגג,עככככוחזגוחומח cכממכוכיחןתסומחוייכיסמתס,קכת Cגמוכ Cכחעייגתגג,מח

כרגעתריוחפוח, Cמתחכקווזתומוחוכככוחתזגוחעכגסזתותגגכעוכרמייכס CCכוס Cתח Cככיז"ז
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