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  ח-א ,הל קרפ תישארב .1
ֹּיַו )א(  Nֲ֔חְרָבְּב Nיֶ֔לֵא הֶ֣אְרִּנַה ֙לֵאָל ַחֵּ֔בְזִמ םָׁ֣ש־הֵׂשֲעַו םָׁ֑ש־בֶׁשְו לֵ֖א־תיֵֽב הֵ֥לֲע םּו֛ק בֹ֔קֲעַי־לֶֽא ֙םיִה4ֱא רֶמא֤
ֹּיַו )ב( :Nיִֽחָא וָׂ֥שֵע יֵ֖נְּפִמ  םֶ֔כְכֹתְּב רֶׁ֣שֲא ֙רָכֵּנַה יֵ֤ה4ֱא־תֶא ּורִ֜סָה ֹוּ֑מִע רֶׁ֣שֲא־לָּכ לֶ֖אְו ֹו֔תיֵּב־לֶא ֙בֹקֲעַי רֶמא֤
 יִ֔תָרָֽצ םֹו֣יְּב ֙יִתֹא הֶ֤נֹעָה לֵ֞אָל ַחֵּ֗בְזִמ םָּׁ֣ש־הֶׂשֱעֶֽאְו לֵ֑א־תיֵּֽב הֶ֖לֲעַנְו הָמּו֥קָנְו )ג( :םֶֽכיֵת4ְמִׂש ּופיִ֖לֲחַהְו ּו֔רֲהַּטִֽהְו
 רֶׁ֣שֲא םיִ֖מָזְּנַה־תֶאְו םָ֔דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֙רָכֵּנַה יֵ֤ה4ֱא־לָּכ תֵ֣א בֹ֗קֲעַי־לֶֽא ּו֣נְּתִּיַו )ד( :יִּתְכָֽלָה רֶׁ֥שֲא aֶרֶּ֖דַּב יִ֔דָּמִע ֙יִהְיַו
 ֙רֶׁשֲא ֙םיִרָעֶֽה־לַע םיִ֗ה4ֱא תַּ֣תִח ׀יִ֣הְיַו ּועָּ֑סִּיַו )ה( :םֶֽכְׁש־םִע רֶׁ֥שֲא הָ֖לֵאָה תַחַּ֥ת בֹ֔קֲעַי ֙םָתֹא ןֹ֤מְטִּיַו םֶ֑היֵנְזָאְּב
ֹלְו םֶ֔היֵתֹו֣ביִבְס ֹבָּיַו )ו( :בֹֽקֲעַי יֵ֥נְּב יֵ֖רֲחַא ּו֔פְדָֽר א֣ ־לָכְו אּו֖ה לֵ֑א־תיֵּֽב אוִ֖ה ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֶׁשֲא הָזּו֗ל בֹ֜קֲעַי א֨
 יֵ֥נְּפִמ ֹו֖חְרָבְּב םיִ֔ה4ֱאָֽה ֙ויָלֵא ּו֤לְגִנ םָׁ֗ש יִּ֣כ לֵ֑א־תיֵּֽב לֵ֖א םֹו֔קָּמַל ֙אָרְקִּיַו ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָׁש ןֶבִּ֤יַו )ז( :ֹוּֽמִע־רֶׁשֲא םָ֥עָה
 פ :תּוֽכָּב ןֹוּ֥לַא ֹו֖מְׁש אָ֥רְקִּיַו ןֹוּ֑לַאָֽה תַחַּ֣ת לֵ֖א־תיֵֽבְל תַחַּ֥תִמ רֵ֛בָּקִּתַו הָ֔קְבִר תֶק ֶ֣ניֵמ ֙הָרֹבְּד תָמָּ֤תַו )ח( :ויִֽחָא

  ח קוספ הל קרפ תישארב הרות - ןתנויל סחוימה םוגרת .2
 רַׂשַּבְתִא ןָמַּת םַרְבּו אָרְׁשיֵמ יֵלּוּפיִׁשְּב לֵא תיֵבְל עַרְל ןִמ תַרָבְקְתִאְו הָקְבִרְד אָתְגּוגְדיִּפ הָרֹובְד תַתיִמּו
 :אָתּויְכִּב ןָרֲחֹוא ּהיֵמְׁש אָרְקּו ּהיֵמיִא הָקְבִר תַתיִמ לַע בֹקֲעַי

  ח קוספ הל קרפ תישארב ןתנוי רתכ .3
 בקעי רׁשבתִה םש םלואו רושימה ילופישב לא תיבל תחתמ רבקיתו הקבר לש תנמוא הרובד תמתו
 :תויכב רחא המש ארקיו ומִא הקבִר תתימ לע

  המ-במ ,זכ קרפ תישארב .4
ֹּתַו ןָ֔טָּקַה ּהָ֣נְּב ֙בֹקֲעַיְל אָ֤רְקִּתַו חַ֞לְׁשִּתַו לֹ֑דָּגַה ּהָ֣נְּב וָׂ֖שֵע יֵ֥רְבִּד־תֶא הָ֔קְבִרְל דַֻּ֣גּיַו )במ(  וָׂ֣שֵע ֙הֵּנִה ויָ֔לֵא רֶמא֣
 ָּ֥תְבַׁשָיְו )דמ( :הָנָֽרָח יִ֖חָא ןָ֥בָל־לֶא Nְ֛ל־חַרְּב םּו֧קְו יִ֑לֹקְּב עַ֣מְׁש יִ֖נְב הָּ֥תַעְו )גמ( :N ֶֽגְרָהְל Nְ֖ל םֵ֥חַנְתִמ Nיִ֔חָא
 ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֵ֣א ֙חַכָׁשְו Nְּ֗מִמ Nיִ֜חָא־ףַא בּוׁ֨ש־דַע )המ( :Nיִֽחָא תַ֥מֲח בּוׁ֖שָּת־רֶׁשֲא דַ֥ע םיִ֑דָחֲא םיִ֣מָי ֹוּ֖מִע
 :דָֽחֶא םֹו֥י םֶ֖כיֵנְׁש־םַּג לַּ֛כְׁשֶא הָ֥מָל םָּׁ֑שִמ Hיִּ֣תְחַקְלּו יִּ֖תְחַלָׁשְו

  טנ ,דכ קרפ תישארב .5
 :ויָֽׁשָנֲא־תֶאְו םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע־תֶאְו ּהָּ֑תְקִנֵמ־תֶאְו םָ֖תֹחֲא הָ֥קְבִר־תֶא ּו֛חְּלַׁשְי ַֽו

  טנ קוספ דכ קרפ תישארב ארזע ןבא .6
 :םינומדקה םימיב התקנמ

  ח קוספ הל קרפ חלשיו תשרפ תישארב י"שר .7
 ,םָּׁשִמ Nיִּתְחַקְלּו יִּתְחַלָׁשְו בֹקֲעַיְל הָקְבִר הָרְמָאֶׁש יִפְל אָּלֶא ?בֹקֲעַי תיֵבְּב הָרֹובְּד ןַיְנִע הָמ .הָרֹבְּד תָמָּתַו

 :ָהיִּתְדַמְל ןָׁשְרַּדַה הֶׁשֹמ יִּבַר יֵרְבִּדִמ ;aֶרֶּדַב הָתֵמּו ,םָּׁשִמ תאֵצָל םָרֲא ןַּדַפְל ֹולְצֶא הָרֹובְד הָחְלָׁש
 תיֵּב לֶׁש רֹוׁשיִמּו ,הָּטַמְּלִמ הָרּובְּקַהְו רָהָה ַעּוּפִׁשְּב הָלְעַמְלִמ רֹוׁשיִמ הָיָהֶׁש ,אָרְׁשיֵמ יֵלּוּפִׁשְּב .ןולאה תחת
 יִנָוְי ןֹוׁשְלִּב ןֹוּלַאְו ,הָתֵּמֶׁש ֹוּמִא לַע ֹול דַּגֻהֶׁש ,יִנֵׁש לֶבֵאְּב םָׁש רֵּׂשַּבְתִנ ,הָדָּגַאְו .ןֹוּלַא ֹול ןיִרֹוק ּויָה לֵא
 :ּהָמְסְרִפ ֹאל בּותָּכַה ףַא ,וָׂשֵע ּוּנֶּמִמ אָצָּיֶׁש סֶרֶּכ תֹוּיִרְּבַה ּולְּלַקְי ֹאּלֶׁש ּהָתֹומ םֹוי תֶא ּומיִלֱעֶהֶׁש יִפְלּו ,רֵחַא

  ה ןמיס אפ השרפ חלשיו תשרפ )אנליו( הבר תישארב .8
 רַמָא ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר ,)ח ,הל תישארב( תּוכָּב ןֹוּלַא ֹומְׁש אָרְקִּיַו 'וגו הָקְבִר תֶקֶניֵמ הָרֹבְּד תָמָּתַו
 אָדֲה ,ֹוּמִא הָתֵּמֶׁש אָתְרֹוׂשְּב ּהיֵל הָאָּב הָרֹובְּד לֶׁש ּהָלְבֶא רֵּמַׁשְמ אּוהֶׁש דַע ,רֵחַא ןֹוּלַא אּוה תיִנָוְי ןֹוׁשָל
 םֵׁשְּב אָחַא בַר ֹוכְרֵּב הָכָרְּב ּוהַמ ,ֹותֹא aֶרָבְיַו 'וגו בֹקֲעַי לֶא םיִה4ֱא אָרֵּיַו :)ט ,הל תישארב( ביִתְכִד אּוה
 .ֹוכְרֵּב םיִלֵבֲא תַּכְרִּב רַמָא ןָתָנֹוי יִּבַר
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  ח ןמיס הל קרפ חלשיו תשרפ תישארב )רבוב( בוט לכש .9
 ןושלבו ,ןולא רחאל ןירוק ןוי ןושלב ןכש ןמחנ ןב לאומש ר"אד תוכב רחא .תוכב ןולא ומש ארקיו
 :ומא תעומש ול התאב ,הרובד לע הכוב היהש דעש ,ןיילא ז"על

  טנ קוספ דכ קרפ תישארב ינוקזח .10
 .האב ןיאמ רמול התתימ תשרפל עיגתשכל המתת אלש ,וישכע הריכזהו הירוענב התקנמ תאו

  ח קוספ הל קרפ תישארב לע ינוקזח .11
 יכ ביתכ ירה בקעי םע הרובד תאצמנ ןכיהמ רמולכ בקעי תיבב הרובד ןינע המ י"שריפ - הרבד
 ומע תבשיו רמאנש אוה וריזחהל בקעי רחא הרובד תא הקבר החלשש דמלמ אלא יתרבע ילקמב
 םע התהש הרובדו אבל הצר אלו ,םשמ ךיתחקלו יתחלשו ,ךיחא תמח בושת רשא דע םידחא םימי
 םתוחא הקבר תא וחלשיו רמאשכ המש הלעמל םתסש יפלו בקעי לצא ךרדב התמו ןבל תיבב בקעי
 .המש ריכזהו וישכע אב ,התקינימ תאו

  ח קוספ הל קרפ תישארב ק"דר .12
 )א"ע ר"ב( םשמ ךיתחקלו יתחלשו הרמאש ומכ בקעי לא הקבר התוא החלש יכ ורמא - הָרֹבְּד תָמָּתַו
 :לא תיבב התמו ומע האב התיהו

  ז קוספ בל קרפ תישארב לע ם"בשר .13
 ותבהאבו ךתאיבב חמשש ךותמ אוה הנה םגו תרמא רשאכ ויניעב ןח תאצמו - ושע לא ךיחא לא ונאב
 ךתארקל אצוי אוה הנה םג ןכו .וטושפ רקיע והז .ךדובכל ומע שיא תואמ עבראו ךתארקל ךלוה ךתוא
 :ובלב חמשו ךארו

  ח קוספ הל קרפ תישארב ן"במר .14
 ןיבו ,"לא תיב לא םוקמל ארקיו" ןיב הזה קוספה סנכנ המל יתעדי אל - הקבר תקנימ הרובד תמתו
 הזול ואבב בקעי יכ ,דחא םוקמבו תחא תבב היהש רחא ןינעב קיספהו "דוע בקעי לא םיהלא אריו"
 םשוה המלו ,ותוא ךרביו םש םיהלאה ול הארנו ,לא תיב לא םוקמל ארקו חבזמ הנב ,לא תיב איה
 :דחא ןינע ךותב הזה בותכה
 ןולא אוהה םוקמה םש ארק ןכלו ,הקבר תתימל זומריש )ה אפ ר"ב( וניתובר ורמאש המ בורקהו
 לע לבאתהו הכב בקעי לבא .וילע םוקמה םש ארקיש הנקזה תקנימה לע הקנאו יכב ןיא יכ ,תוכב
 םיהלאה וילא הלגנ ןכלו ,ובושב ותוארל התכז אלו םש ותוא החלשו ,והתבהא רשא תקדצה ומא
 םימכח ורמא םהינשבו .)אי הכ ליעל( םהרבא תומ ירחא ויבא קחציל השע רשאכ ומחנל ותוא ךרבו
 ויבא קחצי לא בקעי אביו )זכ קוספ( הטמל רומאש המ הזל עויסו .וכרב םילבא תכרב )א די הטוס(
 ותוא תחלושה איה יכ ,"ומא לאו ויבא לא" ריכזמ היה םש הקבר התיה ולאו ,עבראה תירק ארממ
 :םש תכלל ותוא הוצ התצעב קחציו ,הבוטה לכ ול תמרוגהו םש
 בותכה ףא ,ושע הנממ אציש סרכ ,תוירבה התוא וללקי אלש התומ םוי תא ומילעהש יפלו י"שר בתכו
 .ריכזי אל האל תתימ םג הנהו .)/יתבר אתקיספ/ ד רוכז כ"רדספ( אוה םימכח שרדמו .המסרפ אל
 ריתסה המל הב רבדש ןויכו ,התקינמב רבדה הלתו ,זמרב התימה ריכזהש ינפמ םהל הנווכה לבא
 ותוא ורבקיו )טכ קוספ ןלהל( קחצי תתימב וריכזה ירהש ,רווחמ וניא הללקה םעטו .והלג אלו ןינעה
 התוא אנוש ושעו ,םש ונניא בקעי יכ ,התתימב דובכ הל היה אלש רמול ןכתי לבא .וינב בקעיו ושע
 :תח ינב הורבקיש ריכזהל בותכה הצר אל ןכלו ,ותיבמ אצוי ונניאו ויניע והכ קחציו ,המש אבי אלו
 התא ורמא ,]ד אצת אמוחנת[ )המחלמל אצת יכ השרפב הבר םירבדה הלאב( יתאצמ הזה ןינעכו
 ול ךלה בקעי ,תוהכ ויניעו תיבב בשוי קחצי ,תמ םהרבא ,אמק קופי ןאמ ןירמא הקבר התמשכ אצומ
 התטמ ואיצוה ושע המ ,ןיקני ןידכ אהד איזב ןיטיל אתיירב ןורמייו אמק אעישר ושע קופי ,םרא ןדפל
 ,דצה ןמ אלא התתימ םיבותכה ושרפ אל הלילב התטמ ואיצוהש יפל ,הנינח רב יסוי יבר רמא .הלילב
 ךרביו בקעי לא םיהלא אריו ביתכד אוה אדה .תויכב יתש ,תוכב ןולא ומש ארקיו ביתכד אוה אדה
 הללקה ןמ ודחפ התרובקב ידיחי ושע היהש רובעב הנהו .ןאכ דע ,וכרב םילבא תכרב ,וכרב המ ,ותוא
 :זמרה ןינע הזו ,דובכל הל היהיש ואר אלו
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 .התרבג תוארל בקעי םע אבת התעו ,הצראל הבש הקבר םע האבש ירחא יכ ,בקעי םע הרובד התיהו
 רמאנש תקנימה איה הניאש ןכתיו .ותיבב התיהו התבהאלו הקבר דובכל בקעי ינב לודגב הקסעתנ וא
 תיבב הראשנש תרחא תקנימ התיה לבא ,התקינמ תאו םתוחא הקבר תא וחלשיו )טנ דכ ליעל( הב
 תויהל םידבכנה ךרד ןכ יכ ,ומא דובכל התביש תא לכלכל ומע בקעי התוא איבי התעו ,לאותבו ןבל
 השמ יבר ירבדכ בקעיל ומא חלשתש חילשה הנקזה היהתש אוה קוחר יכ ,תובר תוקינימ םהל
 :ןשרדה

  ח קוספ הל קרפ תישארב תופסותה ילעבמ םינקז תעד .15
 תוכב ןולא והז הרובד רמת תחת תבשוי איהו האיבנה הרובד יבג בותכש המ יכ שרדמ .הרובד תמתו
 :אכהד הרובד

  ח קוספ הל קרפ חלשיו תשרפ תישארב י"שר לע ארונטרבמ הידבוע 'ר שוריפ .16
 תוירבה וללקי אלש ידכ התתימ תא ומילעהו 'וכו ומא לש לבאב ול רשבתנ םש הדגאו 'וכו ןולאה תחת
 קסעתיש ושע אלא םש היה אל הקבר התמשכש 'יפ המסרפ אל בותכה ךכיפל ושע ונממ אציש סרכ
 ךרדב היה ירהש םש היה אל בקעיו תיבב אולכו ויניע והכ קחצי ירהש הנורא ירחא ךליו הדפסהב
 התתימ תא ומילעה ךכל ושע ונממ אציש סרכ וללקי התטמ רחא אצוי ודבל ושע םדא ינב וארישכו
 :ימלשוריב ןכ המסרפ אל בותכה ףא התתימ תא ומסרפ אל םהש ןויכו יאשחב הלילב התטמ ואיצוהו

  ח קוספ הל קרפ תישארב לע דודל ליכשמ רפס .17
 ומע תבשיו ול הרמא איהש ג"עא התע דע החלש אלש םעטה .'וכו הרמאש יפל 'וכו הרובד תמתו
 ךירצו ךיחא תמח בושת רשא דע םש םייסמ אהד ל"י םינש 'ז ונייהד ליעלד 'פב י"שריפו םידחא םימי
 חלשא ינא וזגור חוני םינש 'ז ףוסב םאו םינש 'זמ תוחפ םש בשת אל פ"כע היל הרמאק יכהד 'שרפל
 .םשמ ךיתחקלו ךיתחלשש דע בכעתת ךכליה ביתי אזגורב יתכאד מ"ש חלשא אל םאו ךעידוהל
 ושע רזחשכ וישכע לבא .החלש אל ה"ושמ היזגור חנ אל ןיידעש ושעב השיגרה הקברש רחאמו
 לכמ ומאלו ויבאל םולכ דיגה אלש ףא ול ןתנש ןורודה ןמ אלמ היהו בקעי םע םילשהש רחא ותיבל
 הקבר הנד הזמו הלחתמ וכרד היהש ומכ בקעי לע ער רבדמ היה אל ובלמ סעכה לטבד ליאוה םוקמ
 ןדפב דמוע היה ןיידעש הרובס התיהש הרובד החלש ךכל ונממ ופא ןורח בש רבכ יאדוד המצעב
 :םרא

  ח קוספ הל קרפ תישארב שריה ר"שר .18
 תוכאלמב בקעי לא החלשנ םא .רסמנ אל הז רבד ,בקעי לא םיולתמה לא וז השישי הנמדזנ ךאיה
 ,רבעשל הלופיט תב תא םעפ דוע תוארל ידכ ,ןבל תיבמ וילא התוולתנ וא ,םידחא תרעשהכ ,הקבר
 הארמ הרבק לע לצמה ןליאה םש םוקמ לכמ ;תורעשה אלא תמאב ונל ןיא ךכ לע ,ן"במר תרעשהכ
 רעטצהו הכב םג ,השישיה התקנימב םאה תא דביכ אוה :ומא לא שחר בקעיש דובכה תארי תא
 .התומב

  ח קוספ הל קרפ תישארב לע ם"במרה ןב םהרבא יבר .19
 םיללפתמו הרבק תא םירקבמ ויהש רשפאו הנורשכ לדוג לא הרומ הזל הרותה רופיס - הרבד תמתו

 תכילהב ורמאו האיבנ השא הרבדו ]ונאצמש ומכ[ הכרבל המש לע תוארקנ ויה לארשי ישנש ומכ םש
 רשאכש ןכתיו ךיתחקלו יתחלשו ול הרמאש ומכ ותוא איבתש ידכ התוא החלש הקבר יכ וילא הרובד
 :רהמ אובל וילע הציאמ התיהו ותארקל הרובד האצי ץראה לא ברק )בקעי(

  ח קוספ הל קרפ תישארב ל״דש .20
 )ן״במר תעדכ( הארנו ,)ט״נ:ד״כ הלעמל( הקבר םע ןענכ ץראל ןרחמ הכלה רבכ – הרבד תמתו

 םע הרושק השפנ התיהש ינפמ םגו ,הקבר תא תוארל ומע הכלה בקעי עוסנבו הצראל הרזח רבכש
 תלדתשמה תקנימה םג דבכל הבוט הדמ ונדמלל הזה רופסב תלעותה םנמאו .ןהידליו האלו לחר
 היכבה הנהו ,הקבר םע תכלל היבא תיבמו הצראמ האציש תאז טרפבו ,לדגש רחא םג קנויה לודיגב
 ונאצמ ןכו .הדמ דגנכ הדמ הובהאו הייחב םג התוא ודבכש אוה תואל יכבה ש״ע םוקמה םש תאירקו
 ,םינומדקה לצא תוביבח תוקינימה
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