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"åùøã"î áúëá øåùéà úìá÷ àìì 'ãëå íìöì ,÷éúòäì ïéà .áø ìîò ò÷ùåä åìà úåîå÷î éàøîá :íëáì úîåùúì
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åîù ïîéñ

à óéòñ
.[.å óã] úáù àúééøáá íéùøåôî åìà íéðôåàå ,÷øåæ ,èéùåî ,åéìâøá øéáòî ïåâë ,äàöåä ìù íéðôåà äîë íéèøåôî ò"åùá

øåèô íå÷î êøã äôìçä øåñéà

äçðäå é"äøî äøé÷ò ïàë ùéã äøåúä ïî áééç ,øåèô íå÷îá çð àìå øåèô íå÷î êøã íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøî øéáòîä

,ùåôì ãîòù åà ô"îá õôçä úà çéðä íàå .ø"äøá1äàöåä [à :íé÷ìç éðùì ä÷ìçúä äúìåòôù ïåéë äøåúä ïî áåéç ïàë ïéà

àìù äôå÷ñàä ìò ãîåòä íãàá [.å óã úáù] àúééøáá øàåáîë úàæ åøñà ïðáøãî íðîà .ø"äøì ô"îî äàöåä [á .ô"îì é"äøî

åá ïéàù íå÷î ç"åéø øîà ã"ø àúà éë [:ç óã] 'îâá íù íâ ùøôúð ïëå .ø"äøá ãîåòä éðòì ïúéå é"äøá ãîåòä á"äòáî ìåèé

.åôéìçé àìù ãáìáå åéìò óúëì ø"äø éðáìå é"äø éðáì øúåî ã"òã

äøéæâå ,ø"äøì é"äøî äàöåä íåøâì äìéçúëì úáù éøåñéàá ìæìæîù íåùî àåäù [ãáìáå ä"ã .å óã] é"ùø áúë øåñéàä íòèá

.ø"äøì é"äøî àéãäì àéöåäì àåáé àîù

ïðáøã úåéåùøá äôìçä

úîà éáâ ù"ééò ,[.æô óã] ïéáåøéò 'îâá àåä ,[úéìîøëì íùîå ô"îì é"äøî äàöåä ïåâë] ïðáøã úåéåùøá äôìçä ìù ïåãéðä øå÷î

ùøôì àöåøéú ãçá 'îâá åðãå ,è"â øåòéù ïéàùë íéîä úîàî àìîìå éìã ìùìùì àúééøáá åøéúäã úåðåìçä ïéá úøáåòä íéîä

ô"î íäù íéôâàä ìò åçéðäìå é"äøî éìã ìùìùì åøéúäå ,íéîä úîà ìù [íéìúëä] íéôâàä áçåø éáâì àåä äæ è"â øåòéùã

ïëìå ïðáøã úåéåùøá äôìçä éåäã åöøéúå ,ô"î êøã äôìçä ïàë ùé àäã åù÷äå .úéìîøëë äðéãù íéîä úîàì øéáòäì ë"çàå

.ïðáøãá íâ äôìçä øñà ç"åéøù àéáä ë"çàå ,åøù

:äëìäì:íéðåùàøä äæá å÷ìçð

.[ë"ä åè ÷øô] í"áîøä úòãá î"îä áúë ïëå ,ïðáøãá äôìçä øéúäù ó"éøä éøáã úà àéáä [ç 'éñ ïéáåøéò ç"ô] ù"àøä [à

.[ùãå÷ä úãåáò] à"áùøäî é"áä àéáä êëå ,ïðáøãá óà äôìçä åøñàù [íù] ù"àøä àéáä î"äòáå ã"áàøä íùá [á

.åæ ú÷åìçîá äòøëä á"ðùîáå íé÷ñåôá äùøôúð àìå

àøîåçì ïäå ,[øåèô íå÷îá ùåôì ãîòù ì"ðä äø÷îá ïåâë] àìå÷ì ïä äàöåää úëàìî úà ÷éñôîå äçðä øãâá äæ éøä ùåôì ãîåòä (à .1

äùòù àöîð ,äçðäë àáéùç ùåôì äãéîòäù êåúîã ,úøçà é"äøì õôçä úà øéáòä áåùå ùåôì ãîòå ø"äøì é"äøî õôç àéöåä íà ïåâë

ö"äòù ïééòå (á .àøîåçì ïéáå àìå÷ì ïéá äçðä äæ ïéà [åàùî úà ï÷úì ùåøéô] óúëì ãîåò äéä íà êà ,äñðëäå äàöåä ,úåëàìî éúù

çøëää úîçî ãîåòä ïëå (â .äçðä éåäå ùåôì ãîåòë åðéã íéìâø éî ìéèäì ãîåòäã àøîâä úåéâåñî àéáäù [çé ÷"ñ èîù éñ] ïìäì

øáãì ãîåòä íâù äàøðã áúëù [å ÷"ñ áñ 'éñ] à"åæç ò"òå (ã .úìãä úà çåúôì éãë øö÷ ïîæì ãåîòì êéøöå úéáì ñðëäì àáù ïåâë

äðùîä áúë ,úåîà 'ãî úåçô úåçô êìéì äöøù ïåâë ,äëàìîä òöîàá ÷ñôä úåùòì éãë ÷ø ãîòù éëéä (ä .äçðä áéùç åøéáç íò

à"éä éøáã úà äçã [çé ÷"ñ èîù 'éñ] ö"äòùá êà ,äçðä äæ ïéàù áúë à"é íùáå ,äçðä áùçð äæ íâù [çé ÷"ñ åñø 'éñ] ìéòì äøåøá

.åìàä
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ô"îá õôçä úà çéðä àìùë ïðáøã úåéåùøá äôìçä

õôçä çð àìùë óà åøéúä ïðáøã úåéåùøá äôìçä åøéúäùëã íäî øàáúîù éëãøîä éøáã úà àéáä [â"ñ äðù 'éñ] à"îøä

å÷ìçù [â"ñ âðù ïîéñ] éëãøî øîàîäå ,[çîù 'éñ] øéàî úéáäîå ,íù à"øâä øåàéáî àéáä [ì ÷"ñ íù] á"ðùîä íðîà ,ô"îá

.ììë íù çð àìù ïôåàá àìå ô"îá çðùë à÷åã åðééä ïðáøãá íéìé÷îäì óàã åè÷ðå åæ äòã ìò

å ÷"ñ ö"äòùå á"ðùîä éøáãá

é"äøì åñéðëîå åôåâ ãâðë åøéáòîå ø"äøî õôç ìèåðå äôå÷ñàä ìò ãîåòä

øåñéà ÷ø äæá ùéå ,øåèô ïëìå øåèô íå÷îá äçðä æ"ä äôå÷ñàä ìò ãîåòáù íù øàáúðå ,[è-:ç óã úáù] 'îâá àåä äæ ïéã

.äôìçä ìù ïðáøã

:íéðåùàøä äæá å÷ìçðù áúëù ç÷åø äùòî øôñ éøáã úà [å ÷"ñ] ö"äòùä àéáäå

äéäù äòù äúåàá ,é"äøì ø"äøî õôçä íò åãé úà øéáòäùë ïëì ,ô"îá çðå ãîåò íãàäùëù ïåéë í"áîøäå é"ùø éôì [à

.àúééøåàã áåéç ïéàå ô"îá äçðä éåä ïëìå ,èòî íù åçéðä åìéàë äæ éøä åôåâ ãâðë åãéá õôçä

.çð àìùë àìå ,äçðä àáéùç æà åôåâ ãâðë èòî çð õôçäùë à÷åã [ã"éä á"éô í"áîøä ìò úåâùäá] ã"áàøä éôì [á

ø"äø êøã øåèô íå÷îì é"äøî àéöåîä

äçðä äùòé àîù äøéæâ íòèä é"áä áúëå .ø"äø êøã øáåò íà ô"îì é"äøî àéöåäì øåñàù áåúë é"áä éðôì äéäù øåèä øôñá

é"áä éøáã úà [ä ÷"ñåñ] á"ðùîä àéáäå ,é"áä éøáã úà íéé÷ì êéøàä æ"èäå ,åæë äøéæâ ùãçì ú"ëäîã æ"ò äîú ç"áäå .ø"äøá

.æ"èäå2

úåéåùøá ä"ã äëìä øåàéá

'éñ] ìéòì ïééò ,øåòéðå åðéî úà ïéî àöîã íòèî úéìîøë àåä íâ äùòðã åá ïðéøîà éà úéìîøë ãöá ãîåòä øåèô íå÷î ïéðòá

.äæá øàáúðù äî [èé óéòñ äîù

á óéòñ
øåèä øéúä ïëå ,äò÷áì íéî ïåâë úéìîøë éðååâ éøúá íâ øéúäå ,èéø éñ éëãøîá àåä úéìîøëì úéìîøëî ìèìèì øúéää øå÷î

øôñáå] .äò÷áì íééúàñ úéáî øúåé óôø÷î àéöåäì [â óéòñ] ïìäìúáù è"ô) éîìùåøéá ùøéôù î"àøä úà àéáä â"äðë éøééù

.[íé÷ñåôá åìà íéøáã åàáåä àìå ,äò÷áì äò÷áî åà íéì íéî ïåâë øéúä àðååâ ãçá ÷øå ,úéìîøë éðååâ éøúá ìèìèì øåñàù (ä"ä

ïéàå íù çéðî åðéàã éäðå ,ø"äø øéåàì øéáòîå é"äøî ø÷åòã ,äëàìî éöç äùåò éøäù ïðáøãî úàæ øåñàì ùéã àèéùôã ò"ö äøåàëìå .2

äçðä åà ãáì äøé÷ò øéúä øæåòä ïáà øôñáù àéáä [ãé ÷"ñ èîù 'éñ] ïåéöä øòùáù óàå ,äøñàð äëàìî éöç íâ î"î ú"ã äëàìî åæ

åìéôàù øàåáîù [øåá ä"ã .äô óã ïéáåøéò] 'ñåú ïééòå .øñàå æ"ò ÷ìç øéàî úéáäù íù àéáä î"î ,é"äøì úéìîøë ïéá ïåâë ,ïðáøãá ãáì

àéáä ïëå .øöçä ìà åá åôúúùð àìù éåáî øéåà êøã éìãä êéìåäìå é"äø àåäù øåáî íéî àìîì ïåâë ,äëàìî éöç åøñà ïðáøã úåéåùøá

.í"áîøá äëìäì äàáåäù [à"ä ç"ô ïéáåøéò] àúôñåúäîå ,[à"ñ äðù 'éñ ïìäì] à"îøá àáåîä éëãøîäî [èé ÷"ñ â÷ 'éñ] à"åæçä
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â óéòñ
..ð óã úáù àúééøáá àåä ,úéìîøëë ïðáø åäåàùò íééúàñ úéáî øúåé åøåòéù íàù ,äøéãì ó÷åä àìù óôø÷ ìù ïéãä øå÷î

.[çðù éñ] ïìäì ä"òá àáåé äøéãì ó÷åä àìù øãâä øåàéá .äøéãì äùòð àìù úåöéçî ó÷éä ìëá øîàð äæ ïéã

ìò äìåò íøåòéùù òìñ åà ìú ïëìå ,äøéãì ó÷åä àìù íå÷îë ïðéã òìñ åà ìú ïåâë íãà éãéá äùòð àìù úåöéçî ó÷éä ìë

÷øåæäå ,äøåîâ ãéçéä úåùøë íðéã äøåúä ïî íðîà .úåîà 'ã êåúá àìà ïäá ïéìèìèî ïéàå úéìîøëë íéîëç íåàùò íééúàñ úéá

.[:æî óã ïéáåøéò] 'îâá øàåáîë ,úàèç áééç íéáøä úåùøî íëåúì

ïéãä øå÷î ,é"äøë óôø÷ä ìù åðéã äøåúä ïîù óà úéìîøë ìà íééúàñ úéáî øúåé óôø÷î ìèìèì øúåîù ò"åùä áúëù äîå

åì åðúðã ,íéä ìà åðîî ìèìèì øúåî íééúàñ úéáî øúåé åøåòéù øùà è"â äåáâ àåäù íéáù òìñã ,[íù ïéáåøéò] 'îâá àåä

åàéáäù ù"àøáå [éàîå ä"ã] 'ñåúá ù"ééòå .úåîà 'ãî øúåé åëåúá ìèìèì åòèé àìù éãë ,àìå÷ì óà úéìîøë ïéã äæ ïéðòì íéîëç

ìà úåöéçî úô÷åîä äðéâäî çúôî ìèìèì åøéúä ïëìå ,íéáù òìñá ÷ø àìå ,óôø÷ë åðéãù íå÷î ìëá øîàð äæ ïéãù ú"ø íùá

.äãéöáù úéìîøëä

åãéöáù úéìîøëì úéòéáøá õåøôå úåöéçî 'â ó÷åî íå÷îî ìåèìè

úéòéáøä çåøá åàåìéîá õåøô àåäù êåúî íðîà ,ãéçéä úåùøë äøåúä ïî åðéã úåöéçî 'â ó÷åî íå÷î íéðåùàøä áåø úòãì

.[äøå÷ åà éçìá åäåð÷éú àìù éåáî äæ ììëáå] úéìîøëë ìåèìèá íéîëç åäðéøñà ,ø"äøì åà úéìîøëì

:úéìîøëì äæ íå÷îî ìèìèì øúåî íà íéðåùàøä å÷ìçðå

.à'éñ ïìäì] à"òø úäâäá 'ñåú éøáã åàáåäå ,úéìîøëì äæ íå÷îî ìèìèì øúåîã åáúë [â"òà ä"ã .è óã úáù] 'ñåú

.[øúåîå ä"ã äæ óéòñ] ì"äéááå [á"ñ ãòù

.áíå÷îî ìèìèì øñà ['à ïéã 'â øòù ùãå÷ä úãåáò] à"áùøäïìäì] íåìù øäð øôñá åéøáã åàáåäå ,úéìîøëì äæ

.[úéìîøëì ä"ã íù] ì"äéááå ,[á"ñ ãòù 'éñ

äëìäìô"ò øéúä äæ ïîéñá ì"äéáä .åøéîçäù [ì"ðä .è óã úáù] 'ñåúì ïééö à"òøå ,äæá ÷ôúñä [â ÷"ñ ãòù éñ] à"âîä :

ì÷äì ïéàù äàøð ïëìã ì"äéáä íééñå ,äæá øéîçäù íåìù øäðä éøáã úà àéáä [úéìîøëì ä"ã á"ñ] ãòù 'éñáå ,ì"ðä 'ñåúä

.äæá

óôø÷ ä"ã ì"äéáä éøáãá

:àúééøåàãî ãéçéä úåùø äðéà ìàøùé õøàù [:âë óã ïéáåøéò] àøîâä øåàéáá íéðåùàøá úåèéù 'â àéáä ì"äéáä

éòéøâ åìà úåöéçîå ,íéîù éãéá àìà íãà éãéá úåéåùò ïðéà é"à ìù úåöéçîù íåùî íòèä åáúë [àîìéã ä"ã íù] 'ñåú [à

.[àúöéçî ïéìèáîå íéáø åúà àìã àîìòá ì"ñã äãåäé 'øã ïðáøì óà] ïúåà ïéìèáî ïäá ïéò÷åáä íéáø ïëìå éôè

:'ñåúä úèéù øåàéáá íéðåøçàä å÷ìçðù àéáäù [ãë ÷"ñ] ö"äòùáå [çé÷ ÷"ñ âñù 'éñ] á"ðùîá ïééòå

.àéãéá úåéåùò åéäé åéúåöéçî íàù ,éåáî åîë ïè÷ íå÷îá íâ íéøîàð 'ñåú éøáãù øàåáî [ì ÷"ñ âñù 'éñ] à"âîäî

.ïðáø éôì íâ úåöéçîä úà íéáøä åìèáé ,íéáø ïäá åò÷áéå íéîù

.áíééúàñ úéáî øúåé ìåãâ ó÷éää íàù è÷ðå] ,ìåãâ ó÷éä éáâì ÷ø íéøîàð 'ñåú éøáãù áúë ìà÷æçé úñðë ú"åùá
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,[ìåãâ ó÷éä éåä3.íéîù éãéá úåéåùò úåöéçîäùë óà åéúåöéçî ïéìèáî íéáøä ïéà éåáî åîë ïè÷ ó÷éäá ìáà

.âíéìéâø íãà éðá ïéàù ãåàî ìåãâ ó÷éäá àìà íäéøáã åáúë àìù 'ñåú éøáãá øàáì ïã [à ÷"ñ æ÷ 'éñ] à"åæçä

çèù úåôé÷îä úåöéçîù ,ïìäìã à"áèéøä úøáñ ïéòë äæù áúëå] ,àúöéçî éìèáîå íéáø åúà äæá ,åúîâåã úåùòì

àúöéçî éìèáîå íéáø åúà ïéãî ÷ø 'ñåú éôìù àìà ,úåöéçî ïðéà úåöéçîä êåúá àöîðë ò"à äàåø íãà ïéàù ìåãâ

.ò"öá à"åæçä íééñå ,[úåìèá úåöéçîäù ïðéøîà

ï"áîøä íùá áúë [:áë óã ïéáåøéò] à"áèéøä [á4òöîàá ãîåòù éîì úåøëéðå úåàøð ïðéàå ìåãâ çèù úåôé÷îä úåöéçîáã

éåä íééøåë åìéôàå øåë åìéôàã [:æñ óã] ïéáåøéòá àøîâä úà àéáäùë êà ,øåòéù à"áèéøá ùøôúð àìå ,úåöéçî ïðéà äöéçîä

,ìéî æè ãò àåä ó÷éää øåòéù à"áèéøä éôì àîù ÷ôúñäù [á ÷"ñ èî ììë] íãà úîùð ïééòå .äæ øåòéù ïåâëá à÷åã áúë é"äø

.äòåøä ìù åðéò úèìåù äæ øåòéù ãòù [:ãð óã úåøåëá] 'îâá øàåáîë

åæî åæ àáåè úå÷åçø ïäùëã ïðéøîà ,úåò÷áå íéøäë íéîù éãéá úåéåùòä úåöéçî à÷åãã áúë [.èð óã ïéáåøéò] åîöò ï"áîøä [â

.íãà éãéá úåéåùòä úåöéçîá àìå ,é"äøë ïðéã ïéà æà ,úåöéçî êåúá àöîðë ò"à äàåø íãàä ïéàù ãò

.äöéçî úøåú äá ïéà ,íåìë íéáøä ìò úèòîîå úáëòî äðéàù äöéçîã [éðù õåøéúá íù] ï"áîøä áúë ãåò [ã

äëìäì.úåèéùä ïéá òéøëä àì ì"äéáä :

â ÷"ñ à"âîä éøáãá

à"îøä ÷ñô àñù 'éñá éøäå ,íéããöä ïî úåöéçî 'á äì ùé øùàë é"äø úéùòð äôå÷ñàäù à"îøä è÷ð äîì äù÷ä à"âîä

áéùç çúôäã øîåì ïéàù óéñåäå .åæá åæ úå÷åáã íàâ ïéîë úåöéçî 'á åæ äø÷úì åéäéù ïðéòá ,íúåñå ãøåé äø÷ú éôã øîàðù éãëã

ãñù éñá áúëù äîì ïééöå ,äìéçúëì øéîçäì à"îøä úòãù øùôàã íééñå .ãöä ïî úçà äöéçîá éâñ ë"àã ,äöéçîë

.[á ÷"ñ]5íâ ùé íà àìà äø÷ú éô à"ì úåöéçî 'âá óàã ,ìàððç åðéáøë øéîçäù [å÷ 'éñ] ì"éøäî ú"åùì à"âîä ïééö ãåò

.øùòî øúåé äöøôä íà óà çúôä úøåö ïéãî éðäî äæã ,úéòéáøá íééçì 'á6

åáùçé æàå ,úéáä ãöì íéãåîòä ãâðë íééçì úåùòì ,íéãåîò éðù ìò ãîåòä úéáä éðôìù ââì äöò ùé æ"éôìã à"âîä óéñåäå

êùîäá ô"äåö ìù äìà íéðéã åøàåáéå .çúôä úåøåö 'â é"ò ó÷åî ââä úçúù íå÷îä ìëù àöîð æàå ,çúôä úøåöì ãåîòäå éçìä

.íéøáãä

:íéããöäî ïðéòá úåöéçî äîë ì"ðä ïåãéðá íé÷ñåôäî úåòéã éúù ãåò àéáä [éúù ä"ã] ì"äéáä

.àéô ïðéøîà àì úåùìåôî úåöéçî 'ááã óàå ,äöéçîë áùçð åðéà çúôäå ,íéããöäî úåöéçî 'á ïðéòáã áúë ø"àä

.ïðáøãî àìà åðéà äæ øåòéù äøåàëìã ,íééúàñ úéáî øúåéì íééúàñ úéá ïéá àúééøåàã î"÷ôð àäúù àåä ùåãéçå .3

íùá à"áèéøä úàæ àéáä øúåé íéùãçä íéñåôãáå ,ï"áîøä íùá ïë áúë à"áèéøäù íéðùéä íéñåôãá àáåä ïëå ,ì"äéáä àéáä êë .4

.ä"àøä åðééäå áøä åðøåî

äöéçîá éã ïéà äøåîâ äöéçî åðéàù êåúîå ,äøåîâ äöéçîë çúôä úà ïåãì àìù à"îøä øéîçä äìéçúëìù øîåì à"âîä úðååë äøåàëì .5

ùéù äæì àúòééñëå .úåùìåôî úåöéçî 'áë ïðéàå ,ïúåà úøù÷î çúôä ìù äöéçîä íéããöäî úåöéçî 'á ùéùë î"î ìáà ,úôñåð úçà

øùàëã é"ùø úòãù ,àúöéçî éìèáîå íéáø åúàã àéâåñá [á ÷"ñ] ãñù 'éñì à"âîä ïééö ,äøåîâ äðéàù äöéçîë çúôä úà ïåãì àøáñ

ïåéëã ,íéããö éðùî úåúìã 'á ïðéòá àìà ,[é"äø éåä úåöéçî 'âá àîìòáã óà] ãçà ãöî úìãá éâñ àì íéáøä úòé÷á úà òåðîì àá

.úéòéáøá íâ úìã ïðéòá úìã é"ò úéùéìùäù

.úéòéáøä çåøá íééçì åéäéù ïðéòá àì áø éôìå ,éøåñéàá áøë ì"éé÷ àäã äîúù ù"äçîá ïééòå .6
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íâ éâñ úéáì åà äðéâì úåëéìåî úåöéçîäù ïãéã ïåãéðá ìáà ,ïäéðéá íéøáåò íéáøäå ø"äøì úåùìåôîá åðééä ,äø÷ú

.úåùìåôî àìà åæá åæ úå÷åáã ïðéàù úåöéçî 'áá

.á.úçàá éâñå íéããöäî úåöéçî 'á ö"à úîàáå ,äöéçîë áéùç çúôäã åáúë ù"åúäå à"øâäå

óå÷ùîå ä"ã ì"äéáäå ã ÷"ñ à"âîä éøáãá

.[.è óã] úáùá àøîâä úéâåñî íéçå÷ì à"âîä éøáã ìë

äáçø äøå÷ çéðäå è"ã äáçø äôå÷ñàä íàã ,éåáîä ìù úìã äéøçàå äôå÷ñà åá ùéù ,éåáî çúô éáâì áúë åéøáã úìéçúá [à

ïéã äøå÷ì ùéå ,éåáî úøåú äæá ùé íéçôè 'ã øåòéù ùéù ïåéëã ,äôå÷ñàä úà úøúî äøå÷ä ,äôå÷ñàä ìù ïåöéçä éöçá çôè

ïéà éøäù ,àúééøåàã äø÷ú éô ïéãì àìå éåáî úøå÷ã øúéäì åúðååë êà ,"íúåñå ãøåé äø÷ú éô" åðåùìá è÷ð à"âîäå] .éåáî úøå÷

.[íéçôè 'ã äáçø äø÷ú ïàë

äøå÷ä çåúô çúôä øùàëù ïåéë ,äøå÷ä àéðäî è"ã äáçø äôå÷ñàä ïéàùë óà éæà ,çåúô çúôä øùàëã à"âîä óéñåäå [á

.õåçáî íéçôè 'ã ïðéòá àìå ,éåáîä ìëì úëééùë úéàøð7

,íúåñå ãøåé äø÷ú éô øîåì éãë è"ã äáçø äø÷ú ïðéòá àìà ,åøéúäì äøå÷ àéðäî àì úéá çúôá ìáà ,éåáî çúôá äæ ìëå [â

äáçø äôå÷ñàä ïéà øùàëå ,ìåòðá ïéáå çåúô çúôá ïéá íúåñå ãøåé ú"ô ïéã ïðéøîà äøå÷î äìåëå è"ã äáçø äôå÷ñàä øùàëå

íå÷îë åà úéìîøëë äôå÷ñàä ìù äðéã íà ïåãì êéøö äúòîå] ,ãéçéä úåùøì äôå÷ñàä úà úåùòì äø÷ú éô ïàë ïéà è"ã

.[øåèô

úà äøå÷ä úøúî ,çåúô çúôä íà éæà ,éîéðôä éöçá äøå÷ çéðäå è"ã äáçø éåáî úôå÷ñà ùé íàã óéñåäù à"òø éøáãá ïééòå

äøå÷ä ìù ïåöéçä éöçä êà ,äøå÷ä ìù ïåöéçä ãåçäî ÷ø àåä øúéää é"ùøì :äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðù à"òø óéñåäå .éåáîä

àåä íâå ,éåáîä êåúì åøøåâìå äôå÷ñàä ìù ïåöéçä éöçä úà íâ êåùîì äøå÷á çë ùéù ïàë ùãçúð øåàîä ìòá éôìå ,øåñà

.øúéäá ìåìë

çúôä úøåöë íéáùçð ââä ãîåò íäéìò íéãåîòä íàä

÷"ñ] à"âîä áúëïôåàá ãéçéä úåùø äúåùòìå äôå÷ñàä úà øéúäì ìåëé ,íéãåîò éðù éáâ ìò ãîåò çúôä éðôìù ââä íàù [â

åéäéå ,äìàä íéãåîòä ãâðë ïàëî äð÷å ïàëî äð÷ úéáä øé÷ì êåîñá ãéîòéù åðééäå ,[äø÷úä éô úöéçî éãé ìò àìù íâ] óñåð

.íéããöä 'â ìëî çúôä úøåö ïàë äéäú æàå ,ìàîùîå ïéîéî ââä úåö÷ éðù úçú äìà íéð÷8

ì"éé÷ã àáøìã [.è óã úáù] 'ñåúá øàåáî äæá éøä ,ø"äøì çåúôä éåáîá éøééà íà ,ð"îîã à"âîä ìò äîú [óå÷ùîå ä"ã] ì"äéáä .7

ë"à úéìîøëì çåúôá éøééà íàå ,ìåòð çúôäùë íâ íéðôì çúôä êåúî ìèìèì øúåî ,[ìåèìèá øúåî íééçìä ïéáã ì"ñã àäá] äéúååë

ïéá ìèìèì ïéàù ù"ëå ,ø"äøì çåúôá äøå÷ä úçú ìèìèì ïéàã [ã"ñ äñù éñ ïìäì] ò"åùä ÷ñôù äî éôì ,øåñàì ùé çåúô çúôá íâ

.ò"öá åæ àéùå÷ ì"äéáä çéðäå .çúôä êåú åðééäã íééçìä

ùøôúð àìå ô"äåö äøëæåä äéðéî ìéòì à"âîä àéáäù ì"éøäî ú"åù éøáãá øáëå] ,ô"äåö ìù ïåéìòä äð÷ä åäî øàéá àì à"âîä äðäå .8

íðîà ,ïåéìò äð÷ë ùîùì äìåëé åæ äøå÷å ,åá úîàåúä äøå÷ íéããöä ìëî ââä äö÷ úçú ùéù ãéîòäì øùôà äéäå ,[ïåéìòä äð÷ä åäî

éëãøîá åøå÷îå [á"ñ ìøú 'éñ] äëåñ úåëìäá à"îøá øàåáîù éôëå ,ïåéìòä äð÷ä àåä ââä äö÷ù åè÷ðù òîùî à"âîäå ì"éøäîä úîéúñî

éåä êëñä äö÷ù ïðéøîà êëñì òéâî äð÷ä øùàë à÷åãã øàåáî íù à"îøáã ò"ö ïééãòå .ô"äåö ìù ïåéìò äð÷ äåäî êëñ óåñã ,é"éîâäå

êëñä äö÷ã øàåáîù éîìùåøé àéáä [íù] à"øâäù ò"ö ãåò .äø÷úä ãò åòéâé åìàä íéð÷äù ïðéòáã à"âîä áúë àì ïàëå ,ïåéìò äð÷ë

ùé ð"ä ë"àå ,ô"äåö áùçéäì êëñä äö÷ ìéòåé àìù à"âîä øéîçä ïëìå ,êë íùì äùòð àìù ïåéë ïåéìò äð÷ë áùçéäì ìéòåî åðéà
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ïéèìåáä ä"ã ì"äéá ,íéããö äùìùî çúôä úøåö ïéðòá ãåò

ìèìèì éøùå [úéòéáøä äöéçîä àåä úéáäå] íéããö 'âî ô"äåö ïàë ùé íéãåîòä ãâðë íéð÷ ãéîòä íàù [â ÷"ñ] à"âîä áúë

ïéàã øáåñä í"áîøä úèéùì ùùçã ,úåçåø 'âî ô"äåö éðäî àìã áúë [äñù éñ] æ"èäù àéáä ì"äéáäå ,úéáä éðôìù ââä úçú

íéðåøçàä ìëã ì"äéáä áúë î"îå ,[é óéòñ áñù 'éñ ïìäì àáåéù éôëå] ,ô"äåöá úåçåø 'âî ð"à ,úåçåø 'ã ìëî úåùø óé÷äì

.àðéãì à"âîä éøáã úà å÷éúòä

çúôä úåøåö íà ïëìå ,úåîà øùòî øúåé àéäù ô"äåöá àìà øéîçäì ïéà [áñù 'éñ] ïìäì øàåáéù äî éôìã ì"äéáä óéñåä ãåò

.úåîà øùòî øúåé äøåòéù íà óà ø"äøì äðåôä úéòéáøä çåøá íâ çúôä úøåö ìéòåú ,úåîà øùòî úåáçø ïðéà ïéããöä ïîù

ô"äåöá úéòéáøä çåøä úà øåãâì à"à í"áîøä éôìù àåä èåùôã ,åìà íéøáã ìò äîú [á"îä 'ëå ä"ã âë ÷"ñ ò 'éñ] à"åæçäå

,åúåà úåøãåâ çúôä úåøåö ÷øå äáåøî õåøôä ó÷éää ìë êñáù ìëã ,úåçô åà øùò ïä úåøçàä úåçåøä éúùù óà øùòî øúåé

.øùòî øúåéá çúôä úøåö éðäî àì

'â éðäîã à"âîä áúëã ,íéúá äîë éðôì ãîåò ââä íàù [æè ÷"ñ äæ óéòñ] ö"äòùá ë"ùî ìò [ãåò 'ë ä"ã] à"åæçä øéòä ãåò

÷ñôä úéáì úéá ïéá ùé íà ìéòåî äæ ïéà äøåàëìù ö"äòùä áúëå ,íéúáä ìë êøåàì úçà ô"äåöå äæ äö÷îå äæ äö÷î ,ô"äåö

ãîåòá åæ çåø úøúéð ,äöøôäî äáåøî úéáä ìúåëå ,íéúáä ïéá úåîà 'éî øúåé äöøô ïéàù ìëã æ"ò à"åæçä äîúå ,øúåé åà è"â

.[éåáî ïéã àìå øöç ïéã íå÷îì ùéù ïåéë ,ô"äåö êéøöäì íéáø äá éò÷áã äöøô ïéã ïàë ïéàå] ,çúôä úøåöá úåçåøä øàùå äáåøî

úéáì äôå÷ñàäî ñéðëäì øåñàù à"îøä éøáãá

øåñà î"î ,[íéããöäî úåöéçîå äø÷úå 'ã ìò 'ã äá ùéù ïåâë] ,ãéçéä úåùøë äôå÷ñàä ïéãù äø÷îá óàù à"îøä áúëù äî

÷ã÷ãé àì àîù ùùçî åîòèù ù"ééòå ,[ìàåîù åðéáø íùá ä"éáàøä íùá ðú 'éñ] éëãøî úåäâäá åøå÷î ,úéáì äðîî ñéðëäì

ääåáâ äðéà íà] íéáøä úåùøë äðéã àìà é"äø ïéã äì ïéà øùà ,ã"òã äá ïéàù äôå÷ñàî íâ ñéðëäì àåáéå ,øåòéùá áèéä

[ø"äøì äçåúôå è"â9.ìàåîù åðéáø íùá ä"éáàøä âéäðäù äùòîì äàøåä àìà àøîâã àðéãî øåñéà äæ ïéàù åðééäå ,úéìîøë åà

.úéìîøëì åà ø"äøì é"äøî àéöåî àöîðå é"äøë äðéã ïéà àîù ,íéðôìù úåùøì åæ äôå÷ñàî àéöåäì íâ øñàã ù"ééòå

æîù ïîéñ
.ø"äøá øçàäå é"äøá ãîåò ãçàä ,íéùðà éðù é"ò úéùòðä äàöåä úëàìî éáâì íéðéã éèøô äîë åùãçúð äæ ïîéñá

..â óã ãò íù 'îâáå .á óã úáù äðùîá íéðéãä øå÷î

çéðäå åãéî ìèð øçàäå ,ø"äø øéåàì åèéùåäå é"äøî ø÷ò äæù äàöåää úëàìî úà åùò íäéðù íàù ì"ðä äðùîá øàáúðå

.[éîìùåøéäî à"âîä úéùå÷ úà áùééì åáúëù à"øâäáå â"îôá ù"ééò íðîà] .ïàë øéîçäì

úåéäì êéøö ïåéìò äð÷ ïëå ,çúôä úö÷î íåúñì íéëéøö ô"äåöá ïàëîå ïàëî íéð÷äù äàøðã áúëù [â ÷"ñ áò÷ ïîéñ ã"åé] à"åæç ïééòå

.éîìùåøéä íùá [ìøú ïîéñ ç"åà] ì"ðä à"âîì ïééöå ô"äåöì ïåéìò äð÷ì úáùçð äðéà äîöò äø÷úä ìáà ,äø÷úä çèù ìëî äèîì èìåá

åçðî] 'îâáù ìåàùì ùé ãåòäð÷ íéáùçð ïéîéöôä ïéàå äæåæîä ïî äøåèô ïàëîå ïàëî ïéîéöô äì ùéù äøãñëà íâã àúéà [:âì óã ú

.äø÷ú ÷åæéçì åùòðå ìéàåä ô"äåöë åáùçéé àì ââä ãîåò íäéìòù íéãåîòä ð"ä ë"àå .äø÷ú ÷åæéçì íééåùòå ìéàåä çúôä úøåö ìù

úåéäì äúòî íéëôäð íä éøä úåùøä úà åøéúéå çúôë åì åùîùé ïéîéöôäù ïéðåòî íãàä íàù áúëù [àäå ä"ã] ì"ðä à"åæçá ïééòå

.äëåñã éîìùåøéä øåàéáá ë"ùî ãåò ù"ééòå .äæåæîá åìà ïéîéöô íéáééçúî íâå ,é"äø éåäå ô"äåö

.è"â ääåáâ äðéàùë óà ø"äøë äðéã ïéà íéããöä ïî úåöéçî äôå÷ñàì ùé íàã áúë [ïéãä ä"ã ì"äéáá àáåî] à"øâä øåàéááå .9
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åãéá õôçä úà ÷éæçä é"äøá ãîåòä íà ìáà .äøé÷ò éìá äçðä äùò äæå äçðä éìá äøé÷ò äùò äæù ,íéøåèô íäéðù ø"äøá

íãà ìù åãéá çðä õôç úìéèðã ,äàöåää úëàìî ìë úà äùò àåäù ,áééç õåçá ãîåòä ,åàéöåäå åðîî åìèð õåçá ãîåòäå

.é"äøî äøé÷ò àéä é"äøá10

.øúåî æ"äå ììë øáò àì íéðôá ãîåòä éæà äçðää úà íâå äøé÷òä úà íâ äùò õåçá ãîåòä øùàëã àéä àøîâä ïåùì

õôçä úà ìåèéì ìåëé õåçá ãîåòä äéäù ïôåàá óàå ,ìåùëî ïúú àì øåò éðôìã åàì ìò øáò àì äîì åù÷úð ù"àøäå 'ñåúå

øåñéà ùéã íéðåùàøì èåùô î"î ,àøäðã éøáò éøú øãâá åðéàù ïåéë øåò éðôì ìù åàì äæá ïéàã ,íéðôá ãîåòä ìù òåéñ éìá

.åòééñé àìù ù"ë ,øåñéàî åùéøôäì áééç àäã ,äøéáò éøáåò éãé òééñì11

äøéáò øáãì éøëðì òééñì øåñéà ùé íàä

øåò éðôì øåñéà ùéù óàã åðééäå ,éøëðá øîàð àì òééñî øåñéàù äàøð [:å óã æ"ò] 'îâä éøáãîù áúëù [ã ÷"ñ] à"âî ïééò

äðã àøáò ãçá àåäù ïåâë ,øåò éðôì øåñéà ïéàùë î"î ,àøäðã àøáò éøúá àåä íà éçä ïî øáà åì èéùåäì øåñàå ,éøëðá,àø

ìù äøéáòá åúåà ìéùëîù ïðéøîà àìå ,íãéà íåé éðôì éøëðì äîäá øåëîì äøéúäù [íù æ"ò] 'îâäî åúééàøå ,òééñî øåñéà ïéà

íùë ,éøëðì òééñîù ãöî øåñéà ïéà éàîàå ,àøäðã àøáò ãçë éåä æàù ,úøçà äîäá åì ùé íà ,äøæ äãåáòì ïáø÷ úáø÷ä

.äæá åøæâ àìù çëåî àìà ,ìàøùéá äæ øáã ù"àøäå 'ñåúä åøñàù

íå÷îá íâéùäì ìåëé íà æ"ò éëøö éøëðì øåëîì øéúä [æ"ò ÷"ô] éëãøîäã ,íéðåùàøä ú÷åìçî äæá àéáä [àð÷ 'éñ ã"åé] à"îøäå

äàøðù áúë [å ÷"ñ] ê"ùäå .åîöòì øéîçé ùôð ìòáå äæá ì÷äì åâäðã áúëå ,åøñà [.â óã úáù] ù"àøäå [íù] ï"øäå ,øçà

éøééà øéúäù éëãøîäå ,ìàøùéá ë"àùî ,òééñî øåñéà ïéà éøëðáù ,ìàøùé ïéáì éøëð ïéá äæá ÷åìéç ùéù àìà ,ú÷åìçî ïàë ïéàù

ïåéëã ,ââåù ïéáì ãéæî ïéá àåä ÷åìéçä ø÷éòù áúëù äááøî ìåâã úäâäá ù"ééòå] .ìàøùéá åøééà åøñàù ù"àøäå 'ñåúäå ,éøëðá

åìéàë æ"ä äëåúá õôçäå äçð åãéù ìëã ,çéðî äæå ø÷åò äæ éø÷éî àì î"î ,é"äø ò÷ø÷î õôçä úà ø÷ò íéðôá ãîåòä íà óàå .10

úà àéáäù ìë àìà ,ø"äø ò÷ø÷ ìò äçéðäì êéøö ïéà ø"äøì åãé àéöåäùë ïëå .é"äøî ø÷åò áéùç åãéî åìèåðäå ,é"äøá úòë çð õôçä

èòî åãé äçð àì åìéôàù í"áîøäå é"ùøë ø÷éòì è÷ðù (å ÷"ñ) á"ðùîáå (à"ñ åîù 'éñ) ìéòì ïééòå] .äçðä åæ éøä èòî äçðå åéìò åãé

äæ íà ïééòì ùéå .ø"äøì åøéáòîå é"äøî õôç ìèåðå øåèô íå÷îá ãîåòä éáâì éøééà íùå ,åôåâ ìåî òéâä õôçäù äòùá äçðä àáéùç

ïéðòì ,çðåîë õôçä áéùç åôåâ ãâðë úãîåò åãé øùàëã àîéðã ,åàéöåäì î"ò åãé úà êéìåîå é"äø ò÷ø÷î õôç ø÷òùë ã"ðá íâ øîàð

,é"äøá äçðäë øãâåî äæ ïéà úåùø äúåà êåúá äùòð ìëäù ïåéëã åà ,é"äøî ø÷åòë éåä úëìäîä ãéäî ìèðå íéðôì åãé èéùåä ãçà íàù

.[ò"öå ,çðåîë áéùç åôåâ ìåî ìà úøçà úåùøî õôç àéáîùë ÷øå

ïëù ìë ,øåñéàî ìàøùé úà ùéøôäì ïðáøãî áåéç ùéù êåúîã úåèéùôá åè÷ðù åðééäå ,[àäã ä"ã .â óã úáù] 'ñåú ïåùì àåä êë .11

ïéååöî ã"éá úåìéáð ìëåà ïè÷ åìéôà àäã äæì äéàø àéáä [à 'éñ úáùã ÷"ô] ù"àøäå .[.á óã] ó"éøä ìò ï"øä ïåùì ïëå ,åòééñé àìù

÷øå ,åùéøôäì ïéååöî ã"éá ïéàã ïðéè÷ð äëìäìù óàå] .[ã ÷"ñ à"âîá åéøáã åàáåäå] äøéáò øåáòì ìåãâì òééñé àìù ù"ë ,åùéøôäì

ìåãâì òééñì øåñàù èåùô ë"à ,åùéøôäì äåöî ùé ïè÷á åìéôàù 'îâá åðéöî íàã øîåì ïéåëúð ù"àøäù äàøð ,øåñéà åì úåôñì øåñà

.[äøéáò øåáòì

ùéøôäì áåéçäã øîåì ïãù [íéàåìéî éðáàá ïééòå .âé óã] äâéâç úëñî ìò ïáà éøåè øôñì ïééö ì"ðä 'ñåú éøáã ìò à"òøì ñ"ùä ïåéìâáå

äøéáòä äùòî úà úåùòì ìåëé ìàøùéäù ïôåàá ìáà ,øåñéà äùòé àì ìàøùéäù ,åäùòîî úìòåú àäú ïëà øùàë ÷ø êééù øåñéàî

ö"äòùä íðîà .éëä åàìá äùòéé øåñéàä éøäù ,øåñéàä äùòîá åòééñì óà øåñéà ïéàù øùôà ,äæî åòðåîì ìàøùéä çëá ïéàå ,òåéñ éìá

áúëù ö"äòùá ù"ééòå] .äæ äùòîá åòééñì øåñà î"î ,øåñéàä úà úåùòìî åòðåîì åãéá ïéàù ïôåàá íâù è÷ð [ç ÷"ñ äæ ïîéñá]

'ñåúáã ò"ö äøåàëìå ,øåñéàäî åòðåîì äøåúä ïî áééåçî äøåú øåñéà úåùòì êìåäù ìàøùé úà äàåøäù (:èé óã úåëøá) 'îâá òîùîã

.[ïðáøãî ÷ø àåä øåñéàî åùéøôäì áåéçä àøäðã éøáò éøúá åðéà øùàëù ùøåôî (.â óã úáù)
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,ãéæîá àìå ââåùá ÷ø êééù äæ áåéç ,äøéáòî íùéøôäì áåéçäî òáåð äøéáò éøáåò éãé òééñì øåñéàäù12éåä øîåî åà éåâ íúñå

[ïé÷ñåî ïéà ä"ã] íéàåìéî éðáàá [âé óã] äâéâç úëñî ìò ïáà éøåèä íâ .[ââåùá éøééà (â,á óã) úáù úëñîá àéâåñä åìéàå ,ãéæî

.éøëðá òééñî øåñéà ïéàù øîåì ïã

äàøð ìàåîù úðåîà ú"åù íùá [á ÷"ñ íù] ù"úôä éøáãî ïëå [ç ÷"ñ íù ã"åé] à"øâä éøáãîù [æ ÷"ñ] á"ðùîä áúë íðîà

.éøëðá íâ òééñî øåñéà ùéã ì"ñã

äøéáò øáã úåùòì øîåîì òééñî øåñéà ùé íàä

,òééñî øåñéà øîàð àì íäéðùáã ,éøëðì øîåî äåùä [ì"ðä å ÷"ñ àð÷ 'éñ ã"åé] ê"ùá13.äæä ê"ùá ïééòì ïééö [å ÷"ñ] à"âîäå14

ò÷ø÷ì íéçôè 'â êåúá ,äëåúá õôçå ø"äøì é"äøî åãé èéùåîä

,øåèô õåçì åãé èùôá [.á óã] äðùîäî 'îâá åù÷äå ,áééç åãé èéùåîä íà àáøå ééáà å÷ìçðã [.áö óã úáù] 'îâá ïéãä øå÷î

:àøîâä øåàéáá íéùøôîä å÷ìçðå .'âî äèîì àëä 'âî äìòîì íúä åöøéúå

,áåéç äæá ùé àáøë ì"éé÷ã äëìäìù àöîðå ,øèô ééáàå åãé èéùåäá áééçù àåä àáøù íéùøôî ä"æøäå [å"ä â"éô] í"áîøä [à

.é"äøá ãåâàë õôçä áùçééå àøéøâ åôåâ øúá åãéã ïðéøîà àìå ,ò÷ø÷ì íéçôè 'â êåúá éøééîã 'îâá åãéîòäù åîëå15

'â êåúá ééáà éøáã 'îâá åãéîòäù äî éôìã àöîðå ,øèô àáøå ,åãé èéùåäá áééçù àåä ééáàã ùøéô åéúåáø íùá ê"îøäå [á

.àøéøâ åôåâ øúá åãéã íåùî ì"ðë íòèäå ,äæá íâ àáø øèô ,ò÷ø÷ì íéçôè

.ú÷åìçîë úàæ àéáä [à ÷"ñ] à"âîäå16

åäùòî äùòé àåäå ,ìòåôá åùéøôäì úåøùôà ïéàù íåùî äæ íàä ,øåñéàî åùéøôäì áåéç êééù àì ãéæîáã ø"îâãä úðååëá ò"ìé .12

ââåùä ìò àìà øîàð àì äùøôää áåéç ø÷éò ìëã åà ,ãéæîä úà íâ ùéøôäì áééç òåøæä çëá øåñéàäî åùéøôäì ìåëé íàå ,íéðô ìë ìò

íúåð÷ì ìåëé øùàë æ"ò éëøö éøëðì øåëîì åøéúäù äæî äøåàëìå .ãéæîä ìò àìå ,åîöòî ùåøôéå øåñéà äæá ùéù åì òéãåäì áééçù ,øáãá

.ãéæî àåäù ïåéë òðîäì åäåëéøöä àì åì òééñìî òðîäì ìåëéùë íâù çëåî ,øçà íå÷îá

.ù"ééò ,øîåîä úà ùéøôäì äáåç ïéàù ê"ùä éøáãì øå÷î òãåé åðéàù áúë [ì"ðä àð÷ 'éñ ã"åé] ê"ùä ìò à"ùøäî ïåéìâá .13

øåñéà äæá ùéã ì"ñã çøëä ïàëî ïéà ,øåñéà øáã íéøîåîì èéùåäì øåñàã [:å óã æ"ò] ñ"úçä éøáãî ïëì íãå÷ àéáä à"âîäù óàå .14

àøáò ãçáù çøëä ïéà êà ,ìåùëî ïúú àì øåò éðôìã åàì íåùî äøåúä ïî àåä øåñéàäå àøäðã éøáò éøúá åøééà 'ñåúã ì"éã ,òééñî

.øîåîì òééñì ïðáøãî øåñéà ùé àøäðã

åðééä ,äëåúî éðòä ìèðå è"â êåúá ø"äøì åãé èéùåîá ä"æøäå í"áîøä åáééçù äîã åéøáãî äàøðù [âë ÷"ñ áñ éñ] à"åæç ïééòå .15

éðòä ìèð íàå ,ò÷ø÷ â"ò åîöòá çéðéù ãò çðåîë áùçð åðéà åãé äçð àì íà ë"àùî ,åäùî â"ò äçðäë áéùç æàã ,èòî åãé äçðùë

.áééç åðéà ãéä úòåðú éãë êåú

:àøîâá íéðåãéð äîë åðéöî ,äá çðåîë áåùç íà ò÷ø÷ì è"â êåúá àöîðä õôç ïéã ø÷éòáå .16

á äæá å÷ìçð ,ò÷ø÷ì è"â êåúá ø"äø øéåàá õôçä øáòå ø"äøì é"äøî ÷øåæäçðåîë áéùçã éáåè øá äé÷ìç áø øîà .æö óãáã ,àøîâ

.åäùî â"ò äçðä ïðéòá è"â êåúã àáø øîà úåîà 'ã êåúì åúøéæçäå çåøä åúæçàå úåîà 'ã ø"äøá ÷øåæ éáâì .÷ óãáå ,áééçå ø"äøá

[íù î"îá åàáåä] ï"áîøäå ç"øä .á .åäùî â"ò äçðä éòá 'â êåúã àáøë ÷ñô [æ"èä â"éô] í"áîøä .à :ì"éé÷ ïàîë íéðåùàøä å÷ìçðå

áùçð åðéà øéåàá éåìú õôçã è÷ðù [á"ñ óåñ áðù 'éñ ïìäì] ò"åùá ò"òå .áééç åäùî â"ò çð àìùë óàã éáåè øá äé÷ìç áøë å÷ñô

ïééòå ,ì"ðä ï"áîøäå ç"øë ÷ñôã ,çðåîë áéùçã è÷ð íù à"øâäå ,í"áîøä úèéùë äæå ,ò÷ø÷ì è"â êåúá àåä íà óà ò÷ø÷á çðåîë

.[åììåâ ä"ã íù] ì"äéá

êåúá õôçäå ,êìäî àåäùë åøéáòî íà ìáà ,õôçä úà ÷øåæá à÷åã åðééä åäùî â"ò äçðä êéøöäù àáø óàã ãåò øàáúð [.ô óã] 'îâáå

øúåé ò÷ø÷ â"ò õôç øøâî íà ïëå .åäùî â"ò çéðäù åîë øéáòîäù [â"ëä ç"éô] í"áîøä ÷ñô ïëå ,áééçù àáø äãåî ò÷ø÷ì íéçôè 'â
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á ÷"ñ à"âîä éøáãá

à"éô] î"îä éøáã úà [ä ÷"ñ] à"âîä àéáä ,íéçôè äøùòî äìòîì àéä øùà íãà ìù åãéá åçéðäå ø"äøì é"äøî õôç àéöåä

ä"ã .á÷ óã úáù] 'ñåúä éøáã íäå ,ïé÷ìåç ùéã î"îä àéáäå ,[.ä óã] à"áùøä áúë ïëå ,äæá øèôù éîìùåøéì ïééöù [á"ä

.ø"äø áâà àåä ìèáã ,è"éî äìòîì óà äçðä àáéùç åéôá åçéðäã åáúëù [åàéöåäå

íéî â"ò íéôöä ïîù åà úåøéô ø÷åòä

øåèôä íòèá .[:ä óã] úáù àøîâá àåä ïéãä øå÷îå ,øåèô íéîä éáâ ìòî ïîù åà úåøéô ø÷ò íàù [ä ÷"ñ óåñ] à"âîä áúë

íùá [:èé óã î"á] úöáå÷î äèéùá íâ áúë äæ ïéòëå ,'ã íå÷î éáâ ìòî ïîùäå úåøéôä úà ø÷ò àìù íåùî àåäã à"âîä áúë

àìå ãééð íéîä éáâ ìò óö øáãù äæá àåä ïåøñçäù òîùî [:ä óãá] íéðåùàøäå 'îâä ïåùìîå .øéåàä ïî ø÷åòë éåäã ,ã"áàøä

.ììë çðåî åðéàå çééð

é"äøá ãîåòä íãà ìù åãéá åçéðäå ø"äøî õôç ñéðëä

àìù óà é"äøá ãîåòä íãà ìù åãéá åçéðäå é"äøì ø"äøî õôç ñéðëäù éîá ò"åùä áééçù äîã [ä ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë

.[.ä óã] úáù àøîâá àåä åæ àøáñì øå÷îäå ,'ã ìò 'ãë åì äáåùç íãà ìù åãéù íåùî àåä ,'ã ìò 'ã áçø íå÷îá åçéðä

äð÷ â"ò åìéôà áééç é"äøá çéðä íàã á"ðùîä áúë [áé ÷"ñ äîù éñ] ìéòì éøäå ,äæ íòèì á"ðùîä êøöåä äîì ò"ö äøåàëìå

úçðåîä íãà ìù åãéá ïúåðá ð"ä ë"àå ,'ã íå÷î â"ò äçðä ïðéòá àì ãéçéä úåùøáã íåùî íòèäå ,'ã ìò 'ã åá ïéàù äåáâ

à ,ø"äøá ãîåòä íãà ìù åãéá ïúåðá àåä 'ã ìò 'ãë åì áåùç íãà ìù åãéã ì"ðä íòèì 'îâá åëøöåäù äîå .é"äøáá"ðùîä ê

.é"äøá ãîåòá éøééà ïàë

åðééä 'ã íå÷î â"ò äçðä ïðéòá àì ãéçéä úåùøáù àðéã êäã [:á óã] ï"øä ë"ùî ô"ò áùééúî äæã úåëìä äðåù øôñá áúëå

'ãë åì äáåùç íãà ìù åãéù úøçàä àøáñä ãöî àìà 'ã íå÷îë áéùç àì íãà ìù åãéá çðåîá ìáà ,äð÷ â"ò çðåîá à÷åã

.'ã ìò

çîù ïîéñ
:úåëìä äîë íéðåùàøäîå àéâåñäî íéøàáúîå .ã-:â óã úáù àøîâä úééâåñá àåä äæ ïîéñáù ïéãä øå÷î

.íéçôè äøùòî äèîì ø"äø øéåàì é"äøî äëåúá õôçùë åãé úà àéöåäì äìéçúëì øåñà [à17

:äøùòî äìòîì ø"äø øéåàì ,äëåúá õôçùë åãé àéöåäì äìéçúëì øúåî íà íéðåùàøä å÷ìçð [á

.à.øåèô íå÷îì àìà õôçä úà àéöåî åðéàù ïåéë åøéúä [ïàë ä"ã :â] 'ñåú

.áàåäù à"áùøä áúë øåñéàä íòèá .äìéçúëì àéöåäì åøñà éøéàîä ïëå [å ÷øô â øòù ÷"äåáòáå åéùåãéçá] à"áùøä

ïéà ââä ìò íéìçæðä íéîùâ éîù [àðù 'éñ é"áá àáåîä] í"áîø ïééòå .[ã ÷"ñåñ çîù 'éñ à"âî] ø÷åòë ìâìâîäã ,áééç úåîà 'ãî

.äøé÷ò åæ ïéàå íéçð íðéà íäù ïåéë áééç ø"äøì ïìèåðä

úáá úåîà 'ã ïàë ïéàå òöîàá çð åìéàë éåäã àîéðã ø"äøá úåîà 'ã øéáòîá ïåâë ,àìå÷ì íâ äçðä áùçé è"â êåúã ïðéøîà éà ïéðòìå

áùçééù àìå÷ì àìå ,úåîà 'ã øçà åáééçì ,çðåîë éåäã ïðéøîà àøîåçì ÷øã [÷ óã] 'ñåúî çéëåäì ïãù [å ÷"ñ áñ 'éñ] à"åæç ïééò ,úçà

.úåîà 'ã êåú çðåîë

íâ åøñà ïðáø î"î ø"äøá çéðä àì éøäù äîéìù äëàìî åæ ïéàù óàã ,ø"äø øéåàì õôçä úàöåä íöò ãöî àåä øåñéàä äøåàëìå .17

.äçðä éìá äøé÷ò
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åæ ïéàå ,'é êåúì àéöåäì äòèé 'éî äìòîì àéöåäì åøéúé íàù äøéæâ åà ,ø"äøá õôçä úà çéðéå çëùé àîù íåùî

.äøéæâ àãç àìåëã äøéæâì äøéæâ18.åéøáãë øéîçäì äèåðã òîùîå à"áùøä éøáã úà àéáäù [êåúá ä"ã] ì"äéá ïééòå

:íéðéã é÷åìéç äîë äæá ùé äøùò êåúá ø"äø øéåàì åãé úà àéöåä øáëù éî [â

àìà ,åãé øéæçäì øñà [ë"ä â"éô] í"áîøä ,íéðåùàøä å÷ìçð ,ãéæî äéä íàå .øúåî äæ éøä ââåù äéä íà ,øöç äúåàì äøéæçäì

äøéæçäì åì åøéúäù åáúë ï"øäå à"áùøäå ï"áîøäå ,àîúñá ò"åùä ÷ñô ïëå ,úáùä àöúù ãò íéáøä úåùø øéåàá äéåìú àäú

,íåé ãåòáî åãé èéùåäùë àìà ãéæîá äøéæçäì øåñéà åøæâ àì íúèéùìå] .äëàìî éãéì àåáéå åãéî õôçä úà êéìùé àîù ùùçî

.[úáùá äîéìù äëàìî äùòéú àì åãéî õôçä úà êéìùé íà íâ äæáù19

.åäåñð÷ àìå øöç äúåàì äøéæçäì øúåîã à"áùøä áúë ,äøùòî äìòîì ø"äø øéåàì åãé èéùåäù éîá ãáòéã éáâìå [ã

äùòéú àìù åäåñð÷ã ,ââåùá óà øåñà æ"ä ,íùì åð÷øæé íà ïéáå íùì åðèéùåé íà ïéá úøçà øöçì õôçä úà øéæçäì àá íà [ä

.åúáùçî20õôçä úà êéìùé àîù ùùçî ,úáùá åãé àéöåä íà ãéæîá åäåñð÷ àìù åáúëù â ÷"ñá åàáåäù íéðåùàøì íâå

.úøçà úåùøì àì êà úåùø äúåàì äøéæçäì à÷åã åðéééä ,äëàìî éãéì àåáéå21

àéöåäùë óà éðååâ ìëá øöç äúåàì äøéæçäì øúåîã ò"åùä áúë ,íéçôè äøùò êåúá úéìîøë øéåàì ãéçéä úåùøî åãé èéùåä [å

,ãéæîá22,øéúä à"âîä ,íé÷ñåôä å÷ìçð úøçà øöçá õôçä úðéúð ïéðòì íðîà ,äëéùçùî àéöåäù ïéáå íåé ãåòáî àéöåäùë ïéá23

.øåñéàì á"ðùîä è÷ð ïëå ,øñà ø"àäå

à÷åã åàìå ,øöç äúåàì õôçä úà øéæçäì åúðååë øùàë ÷ø àåä äøùòî äìòîì àéöåäì øñàù äîã äøåàëì òîùî à"áùøä ïåðâñî .18

åãé úà àéöåäì åøéúäù 'ñåúä éøáã úîéúñî òîùî ïëå ,ø"äøì åàéöåäì åà úøçà øöçì åæ øöçî õôçä úà úåðôì äìéçúî ïéåëúðùë

.è"éî äìòîì ø"äøì

òîùî ïëå ,úøçà øöçì äøéáòäì úðî ìò ø"äø øéåàì åæ øöçî åãé úà àéöåäù ïôåàá åæä äëìää úà àéáä [å"ä â"éô] í"áîøä íðîà

øöçá õôçä àäé àìù ô"ëò åà] úøçà øöçì äàéöåäì ïéåëúð äìéçúîù åðééäå ,åúáùçî àãéáòúàã íåùî àéä äøéæâäù [.ã óã] àøîâá

øéæçäì ïååë àìà øçà íå÷îì õôçä úà àéöåäì ììë ïéåëúð àìù éîá äøùòî äìòîìá øåæâì øå÷î ïéà æ"éôìå ,[íù é"ùø ïåùìë ,äæ

.äæá øåñàì ùé ì"ðä à"áùøä ïåùì úîéúñ éôì íðîà ,åæ øöçì

åøæâ íà [ùéå ä"ã] ì"äéáä ïã ,äëéùçùî åãé èéùåäá øîàð øöç äúåàì óà øéæçäì àìù ñð÷äù íéøáåñä [é"ùøå] í"áîøä úòãìå .19

íðîà ,éøéàîá àöî ïëã áúëå ,äæá åøæâ àì éìåà íåé ãåòáî äéä äëàìîä úìéçúù ïåéëã øîåì íå÷î ùéã ,íåé ãåòáî èéùåäùë íâ

.äæá øåñéàì òîùî [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøáå ï"øá

øöçì äøéæçäì éøùå åøæâ àì í"áîøä éôìã [à ÷"ñ] à"âîä áúë ,ø"äøì ÷ø øöç äúåàì àéöåäì ïéåëúð àì äìéçúî íà íðîà .20

úåðôì åúáùçî úéùòð ñ"åñã ,äæá íâ åøæâ 'ñåúå é"ùø úòãìå .ø"äøî àéöåäì áùçù åúáùçî úéùòð àìù ïåéë ,ââåùá àéöåäùë úøçà

.åæä øöçäî õôçä úà

÷"ñ] ö"äòùáå ,ø"àá åéøáã åàáåäå ,äøùòî äìòîì åãé èéùåäùë íâ àåä úøçà øöçì õôçä úà ïúéì øåñéàäã à"áùøä áúëå .21

,[ä-â óã] 'îâä úéâåñá úåøàåáîä úåøéæâä úîçî àåä øåñéàä íòè æ"éôìå ,åúáùçî äùòéú àìù éãë åîòèã áúë à"áùøä äðäå .[à

óàã àéáäå ,é"äøì é"äøî èéùåî úëàìî úîçî àåä äøùòî äìòîìá øåñéàä íòèù ö"äòùä øáñ äìéçúîå] .íù ö"äòùá ÷éñä ïëå

øöçì èéùåäì ÷ø àåä øåñéàäã ö"äòùä øáñ äæ íòè éôìå ,ïðáøãî èéùåî úëàìî äæá åøæâã åðééäå ,ïðáøã øåñéà äæá ùé úåèåéã éúùá

ïéàù ö"äòùä äæî ãîì ,åúáùçî äùòéú àìù éãë øåñéàä íòè ùøôúð à"áùøáù øçàî íðîà ,íùì õôçä ÷åøæì éøù êà ,úøçàä

.[ò"ôá äøéæâ àìà èéùåî úëàìî úîçî äæ

,ãéæî åèà äøéæâ íåùî øåñéàä íòè ââåùáã ,é"áä ì÷éä ââåùá ÷øã åîòèå ,úéìîøëá ì÷äì ïéà ãéæî ïéðòìù è÷ð [ã ÷"ñ] à"âîä .22

äîë àéáä [è ÷"ñ] ö"äòùá íðîà .åñð÷ úéìîøëá íâù à"âîä è÷ðå ,ñð÷ íåùî àåä øåñéàä ãéæîá ìáà ,äøéæâì äøéæâ éåä úéìîøëáå

.úéìîøëá åñð÷ àì ãéæîá íâù åè÷ðù [à"ééç ,é"ãâá ,î"ç ,ø"à] íéðåøçà

.ãéæîá àìå ââåùá àìà úéìîøëá åìé÷ä àì à"âîä éôìù ,úîãå÷ä äøòäá øàåáîë ââåùá åðééäå .23
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à"òø úäâäå ã ÷"ñ à"âîä éøáã øåàéá

.22 äøòäá øàáúð ,ñð÷ íòèî åøåñéàù ãéæî ïéáì äøéæâ íòèî åøåñéàù ââåù ïéá ÷ìçì ïãù äîá à"âîä éøáã úìéçú

àåä íéøáãä øåàéá ,[ù"îå ä"ã .ã óã úáù] 'ñåú éøáã çëî úéìîøëá øåñàì ùéù ò"åùä ìò úåù÷äì à"âîä óéñåäù äî

øöçì øöç äúåà ïéá àðù éàî àáø åì äù÷äå ,øåñà úøçà øöçìå ,éøù øöç äúåàì øéæçäìã àáøì ð"ø øîà àøîâá äðäã

äðùîá ïìäì äøàáúðù ,èéùåî úëàìî àéäå äøåúä ïî äëàìî ùé úøçà øöçáã ,èåùô ÷åìéçäã [íù] 'ñåú åäîúå ,úøçà

:íéöåøéú éðù 'ñåú åöøéúå .áééç ø"äø øéåà êøã é"äøì é"äøî èéùåîäã [.åö óã ÷øåæä ô"ø]

éðùá ùåøéô] úåèåéã éúùá àìà [ø"äø ìù ãö åúåàá ùåøéô] úçà àèåéãá ïðéà úåøöçä éúù øùàë éøééà [.ã óã] àøîâá [à

.äøåúä ïî áåéç ïéà äæáù ,[åæ ãâðë åæ íéáøä úåùø éãéö24

ïéá úéìîøë ú÷ñôîù äæ õåøéú ùøéô à"âîäå .úåøéöçä ïéá ø"äø ÷éñôî ïéàù ïåâëå úçà àèåéãá éøééîã 'ñåúá åöøéú ãåò [á

úëàìî ïàë ïéàã ,àðù éàîå åù÷ä æ"òå ,øéæçäì åøéúäå úøçàä øöçá ïúéì åì åøñàå úéìâéðä øéåàì åãé èéùåä íãàäå ,úåøéöçä

éàã íåùî øåñà úøçà øöçìã àøîâá åöøéú æ"òå .ú÷ñôî ø"äø ïéàù ïåéë èéùåîàéâåñäù à"âîä ãîì äæîå ,åúáùçî àãéáòú

úéìîøëù øîåì åðååëúð àìã 'ñåú ìù éðùä õåøéúä úà ùøôì áúë øæåòä ïáà øôñá íðîà .é"áäë àìãå úéìîøëá íâ éøééà

úà èéùåäì àá àåä íùîå úåøéöçä ãöáù ø"äøì åãé èéùåä íãàä àìà ,úéìîøëì åãé èéùåä íãàäå úåøöçä ïéá ú÷ñôî

ú÷ñôîä ø"äø êøã úøçàä é"äøì õôçä úà èéùåéù ïðéòáã ,èéùåî úëàìî íåùî áåéç äæá ïéà â"äë ìëå ,úøçàä øöçì õôçä

.íäéðéá

úåéåùøä ïéá úéìîøë ú÷ñôîùë èéùåî úëàìî ïðáøãî åøæâ íàä

êøã ø"äøì é"äøî èéùåî íãàäå úåéåùøä ïéá úéìîøë ú÷ñôîù éøééîã ,'ñåúá ì"ðä à"âîä øåàéá éôìã åúäâäá à"òø áúë

÷åìéçäã àúëåãì 'ñåú úééùå÷ àøãä åøæâã ì"úàã ,úéìîøëá èéùåî úëàìî ïðáøãî åøæâ àìù ì"ñã 'ñåúî çëåî ,úéìîøëä øéåà

.[àé ÷"ñ] äðù 'éñá íâ úåèùôá à"âîä è÷ð ïëå .ïðáøãî èéùåî úëàìî ùé úøçà øöçáù àåä úøçà øöçì åæ øöç ïéá

úéìîøë ùéù øîåì åðååëúð àì 'ñåúã ,äæ ïéãì 'ñåúî äéàø ïéà 'ñåúá ì"ðä øæåòä ïáà øôñ ìù åøåàéá éôìã à"òø áúë íðîà

á"ðùîäå .äæ ïéãá ÷ôúñäù [òãå ä"ã à ÷"ñ æ"î åîù ïîéñ] â"îôì à"òø ïééö ãåò .úéìîøëä êøã èéùåî àåäå úåøöçä ïéá

éúùá íðîà ,íéçôè äøùòî äìòîì íâå úéìîøëá íâ èéùåî øåñéà ùéù ø"àäë è÷ð [æé ÷"ñ ö"äòùå èé ÷"ñ äðù éñ] ïìäì

÷åøæìå ,ïðáøãî øåñà äøùòî äèîìå ,äøùòî äìòîì úéìîøëá èéùåäì êééùã î"áäå ø"àä íùá [íù] á"ðùîä áúë úåèåéã

.äøùòî äìòîì ÷øåæ íà òöîàá ø"äø ú÷ñôîùë åìéôà éøù é"äøì é"äøî25

øîâá åù÷ä äî ò"ö éúëà ë"ìàã ,ïðáøãî óà èéùåî úëàìî ãöî øåñéà ïéà úåèåéã éúùáã 'ñåú ìù äæ õåøéúî äøåàëì òîùî .24

ðáøãî èéùåî øåñéà ùé úøçà øöçì àäã ,"àðù éàîå"éúùáã àúéà [.åö óã] äðùîá àäã ò"ö äæå .øöç äúåàì øéæçîùë ë"àùî ï

.åöåøéúá ÷çãðå ,úàæ äù÷äù æ"îá â"îô ïééòå .øåñà ìáà øåèô åðééäå ,øåèô úåèåéã

.25ïåéò úôñåú

,äàöåää úåëàìî ììëî äëàìî åæ íâù [úåòåáù ä"ã .á óã úáù] 'ñåú åáúë ,êìäî àåäùë ø"äø êøã úøçà é"äøì é"äøî õôç øéáòîä

úåîà 'ã êìäå ,ø"äø êøã é"äøì é"äøî õôç øéáòîäù åáúë [àäå ä"ãåú .âì óã] ïéáåøéòáå ,ø"äø êøã é"äøì é"äøî èéùåîì úàæ åîéãå

'ñåú úðååëá ùøéô [:ä óã úáù ùåãéçå ùåøã] à"òø .úçà àèåéãá à÷åã åàìå ,åæ ãâðë åæ ïä ãéçéä úåéåùøäùë åìéôà áééç ø"äøá

.ø"äøá çéðä àìå ø"äøá ø÷ò àìùë íâ áééç ø"äøá úåîà 'ã øéáòîäù íäéøáãî ãîìå ,ø"äøá úåîà 'ã úøáòä ïéãî àåä áåéçäù

äçðäå äøé÷ò éìá ø"äøá úåîà 'ã úøáòä ìò áåéç ïéà éàãåáã ,à"òø éøáã ìò äîú [à"òøâäå ä"ã â úåà èé ÷"ñ áñ 'éñ] à"åæçäå

ù"ééòå .[ì"ðä .á óã] úáù 'ñåúá çëåîãëå ,èéùåî úëàìî ïéòî åðééäã à"åæçä ùøéô [ì"ðä .âì óã] ïéáåøéòá 'ñåúä éøáã úàå ,ø"äøá
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èîù ïîéñ

à óéòñ

.çî óã ïéáåøéò 'îâá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

úåâùäá] ã"áàøä úòãî é÷åôàì "úåîà 'ã åì ùé íãà ìë" åáúëù ò"åùäå øåèä úðååëù øàéáã [à ÷"ñ] à"øâä øåàéá ïééòå

úåòèì ìåìòù íåùî ,úåîà 'ãî úåçô ø"äøá ìèìèì íãàì øåñàù øáåñù [:ç óã úáù à"áùøä éùåãéçá àáåä å"èä á"éô

.úåîà 'ã ïúåà êåúá ìèìèì øúåä åîåçúì õåçî àöéù åà íù úáùù ïåâë ,úåòéá÷á úåîà 'ã åì ùéù éî ÷øå ,úåîà 'ã ìèìèìå

.úåîà 'ãî úåçô ìèìèì øúåî íãà ìëì àìà ã"áàøäë ì"éé÷ àìå

äéãéã äîàá úåîà 'ã øåòéù

,äéãéã äîàá ïéøòùî ñðð åà ÷ðò àåä íàù ,àåäù äî éôì ãçà ìëá íéøòùî úåîà 'ã øåòéùã àúéà [.çî óã ïéáåøéò] àøîâá

.[úåéðåðéá úåîà åì ïúéì åì÷ä äæá ,äðè÷ åúîàå éðåðéá åôåâù ïåâë ,åéøáéàá ñðð àåäù éîì ÷øå] ,àøîåçì ïéáå àìå÷ì ïéá

:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðå

úåîà 'ã øåòéù ø"äøá øéáòäì éàùø åéøáéàá ìåãâ íãàù åðééäå ,àúééøåàãá ïéã ïàë ùãçúðã øàåáî [å"èä á"éô] í"áîøá [à

÷ééã ïëå ,[ä"î ã"ô ïéáåøéò] úåéðùîì ìåãâ øåàá àáåîå ,[äñ ïéåàì] â"îñá íâ øàåáî ïëå ,úåéðåðéá úåîàá ïéøòùî àìå ,äéãéã

.à"áùøäî [àé ÷"ñ áé÷ éñ] à"åæçä

úåîà 'ã úøáòä úëàìî ïéðòì ìáà ,äéãéã úåîà 'ãá ïéøòùî ïéîåçú ïéðòì à÷åãã áúë [ú"äî çî óã ïéáåøéò] ã"éø 'ñåúá [á

.ùã÷ ìù äîà [íù ïéáåøéò 'îâá] úàø÷ðä úéðåðéá äîàá ïéøòùî26

íðîà .äéãéã äîàá ïéøòùî ø"äøá úåîà 'ã úøáòä úëàìî ïéðòì íâù à"áùøäå í"áîøäë òîùî ò"åùäå øåèä úîéúñî äðäå

ò"åùä øéúäù äîå ,úéðåðéá äîàá àìà øòùì ïéà ø"äøá úåîà 'ã úøáòä úëàìî ïéðòìù úåèéùôá è÷ð [à ÷"ñ à"à] â"îôá

.ïìåëá ìèìèì øúåî åì ùéù úåîà 'ãä êåúáù àåä øúéää ø÷éòå ,òöîàá õôçä úà çéðî øùàë åðééä äéãéã äîàá ìèìèì

,ò"öá úàæ çéðä [â ÷"ñ] ïåéöä øòùá íðîà .[ïìäìãëå ,úåîà 'ãî úåçô õôçä úà ìèìèîùë óà ïäì õåç àéöäì øåñàå]

úèéù úà ÷æéç [àé ÷"ñ áé÷ 'éñ] à"åæçäå .åéúåùàøî úçú åçéðäìå åéúåìâøî úçúî õôç ìåèéì øúåîù òîùî àøîâä úåèùôîã

.à"áùøäå í"áîøä úåòîùî çëî ö"äòùä

åîå÷îá ãîåòù éîì ÷ø àåä äéãéã úåîà 'ã ìù äæ øåòéùù òîùî à"áùøäå í"áîøäì óàù [ø"åù ä"ã íù] à"åæçä áúëå

ìëá úéðåðéá äîàá íéøòùî ,êåìéä éãë êåú õôçä úà øéáòîù éîì ìáà ,ïäá ãîåò àåäù úåîà 'ãä êåúá õôçä úà ìèìèîå

ø"äøá à"ã êìäå é"äøì é"äøî øéáòîäã åáúëå ,'ñåúë àìã åè÷ð [.æö óã ïéáåøéò] à"áèéøäå à"áùøäù àéáäù [ä úåà] à"åæçá ãåò

øåñéà àìà äæá ïéàù äëìäì à"åæçä è÷ð ïëìå ,øéáòî àìå èéùåî àìà áúë àì [ç"éä â"éô] í"áîøä ïëå ,ïðáøã øåñéà àìà åá ïéà

.[äøåú øåñéà äæá ùéù 'ñåú éøáãì ùùç à 'éñ úåùãç úåáåùúá à"òøå] .ïðáøã

é"ò à÷åãã àúéà ÷øåæä ÷øô éîìùåøéá ,íééåìä úãåáòá äéäù éôë ,õôçä úà ìá÷î øçà íãàùë ÷ø äøîàð èéùåî úëàìî íà ïéðòìå

íðîà [ïðáøã øåñéà äæá ùé ãçà íãàá íâ î"îã øùôàã ì"äéáä áúëå ,àìà ä"ã à"ñ ãðù éñ ïìäì] ì"äéáá àáåäå ,äëàìî éåä íéðù

.äæ éàðú øéëæä àì éìááäù íåùî àåäù äàøðã áúëå ,à"ðá éðù ïðéòáã äæ éàðú èéîùä í"áîøäù àéáä [íù] à"åæçä

òîùîå ,'åëå ø"äøá úåîà 'ã ïéðòì ïåâë ù"àøäå ù"øä åùøéôå ,úéðåðéáä äîàá åøîàù äîàä àúéà [è"î æ"éô] íéìë äðùîá .26

ì"çëùî à"áùøäå í"áîøä úåèéùì óàù øàáúî êåîñá ïìäì àáåîä à"åæçä éôìå .ã"éøåúäë úéðåðéá äîàá úåîà 'ã íéøòùîã

.ù"àøäå ù"øä éøáã íâ åùøôúé äæ ïôåàáå ,úåîà 'ã åì øøéá àìùë ,úéðåðéá äîàá ïéøòùîù
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.úåéðåðéá úåîà 'ãá éâñ ,å÷øåæ åà áøòîì åúèùåä é"ò õôçä úà ìèìèîå çøæîì úåîà 'ã åîöòì øøéá íà ïëå ,àðååâ

òá÷á à÷åã åà ,äéãéã úåîà 'ã åì ùé ,éàø÷àá é"äøá ãîåòù éî ìë íà [ùéå ä"ã íù] à"åæçä ÷ôúñä åîå÷îá ãîåòù éîá íâå

ïîéñ ïî÷ì] ò"åùä ÷ñôã éàîìã øùôàã óéñåäå .ïàëïðéáäé àìã øùôà ,ïøøáì êéøöå úåîà 'ã àìà åì ïéàù ïéîåçú ïéðòì [åöù

.ïøøáéù ãò ìåèìè ïéðòì äéãéã úåîà 'ã äéì

ïäì äöåçî ìà úåîà 'ã êåúî äàöåä

õôçä úà àéöåäì ïðáøãî øåñéà ùéã [:äî óã] ïéáåøéòá é"ùø áúë [äéãéã äîàá úåîà 'ã ìèìèì øúåîã] ì"ðä ïéãä ãáìî

ù"ééòå] ,é"äø ïéòë åìàä úåîà 'ãä úà åùò ïðáøã ,èòåî ïî øåòéù àìà ìèìèî åðéàùë óà ,ïäì õåçî ìà åìù úåîà 'ã êåúî

.ïäì äöåçî ìà úåîà 'ãä êåúî àéöåäì øåñàã ,ïë øàåáî [æ"èäå å"èä á"éô] í"áîøá íâ .[ì"ùøäîá27äøåøá äðùîäî íðîà

,ììë äæ øåñéà øáåñ åðéàã øàåáî [ãé ÷"ñ ïìäì]28á"éô ì"ðä í"áîøä éøáã íäù] ã óéòñá ò"åùä éøáã úà ãéîòä àìà

àé ÷"ñ áé÷ 'éñ] à"åæçáå [ä"î ã"ô] ïéáåøéòá äðùîä ìò ìåãâ øåà øôñá íðîà .úåîà 'ã õôçä úà øéáòîù ïôåàá [æ"èä

.ïðáøãî àåäù à"åæçä áúëå ,ïäì äöåçî ìà åéúåîà 'ãî àéöåäì øåñéà ùéù í"áîøä úòãá åè÷ð [ø"åù ä"ãåñ

÷åñôä øåàéáá é"øå î"ø å÷ìçð [.çî óã] 'îâáã åéøáã øåàéá .úåîöîåöî ïä ò"åùä áúëù úåîà 'ã ïúåàù [à ÷"ñ] à"âîä áúë

,úåîà ùìù åôåâ øîà é"øå .åéìâøå åéãé èéùåäì éãë äîàå ,úåîà ùìù åôåâ åðééä åéúçú øåòéùã øîåà î"ø ,åéúçú ùéà åáù

ó"éøä åùøéôå ,úåîöîåöî úåîà 'ã åäééðéá àëéàã àøîâá åøîàå .åéúåùàøî úçú åðçéðéå åéúåìâøî úçúî õôç ìåèéù éãë äîàå

ïéáåøéò] 'îâáù íåùî ,åîòè øàéáù î"ëá ù"ééòå ,î"øë ÷ñô [å"èä ã"éô] í"áîøäå .íöîåöîä àåä î"ø ìù åøåòéùã ù"àøäå

.úåîöîåöîá ïéøòùî úåîà ïéðòì ð"äã í"áîøä è÷ðå ,íéîöîåöîá ïéøòùîã íéçôè ïéðòì åè÷ð [:â óã

á óéòñ
.ïðåñëìàå ïä øéáòîù ãò áééç åðéà ø"äøá à"ã øéáòîä á÷òé øá àçà 'ø øîà .àð óã ïéáåøéò 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.[äæë ä"ã íù 'ñåú] .äæá íéðåùàøä å÷ìçðå

÷øå ,úåîà 'ã àìà åì ïéà çøæîì åà ïåôöì ìèìèî øùàëå ,íìåòä úåçåø éôì ø"äøá úåòáåøî à"ã ïéòáøîù í"áùøä úòã [à

.ù"àøä úòã ïëå ,ïåñëìà åì ùé íìåòä ïåñëìàì ìèìèî øùàë

.íéùîåç éðùå úåîà 'ä åðééäã ,ì"ðä òåáéø ìù ïåñëìà øåòéùá àìà áééç åðéà ìèìèéù ïååéë ìëìù ú"ø úòã [á

äëìäìúòã ïëã áúëù ì"äéá ïééòå ,ú"øë ò"åùä è÷ðù [å ÷"ñ] á"ðùîä áúëå ,ïåñëìà åì ïéðúåðã àîúñá áúë ò"åùä :

.à"áèéøäå à"áùøäå é"ùøå í"áîøä

í"áîøä úèéù

äøåúä ïî áééç åðéàù åðééä ïåñëìà ïðéòáã 'îâá øîàðù äîå ,úåîà òáøà ãò àìà ìèìèì øúéä ïéàã áúë [è"éä á"éô] í"áîøä

íå÷î ïä úåîà 'ã ïúåàù éîá ÷ø øîàð äæ ïéã é"ùø éôìã áúëå ,äæá êéøàäù [ä"î ïéáåøéò ã"ô] úåéðùîä ìò ìåãâ øåà øôñá ïééòå .27

.íãà ìëá øîàð äæ ïéã í"áîøäìå ,íåçúì õåçî àöéù ïåâë ,åúúéáù

äæáù ,ïðåñëìàå ïä äéãéã úåîà 'ã åì åðúð ø"äøá úåîà 'ã úøáòä éðéã ïéðòì ÷øå úáù íåçúì äîà íééôìà åì ùéù íãàá åðééäå .28

.úåîà 'ã õôçä úà øéáòî åðéàù ìë ïäì äöåçî ìà úåîà 'ã ïúåàî àéöåäì øåñéà øîàð àìã á"ðùîä úòã
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.ïðåñëìàå ïä ìèìèéù ãò29úåîà 'ã àåäù äæä òáåøîä ìëá ìèìèì íãà éàùøù øàåáî [ç"éä íù] í"áîøä ïåùìî êãéàîå

à"ã ìù òáåøî åì øøáù éîá éøééà çé äëìäá í"áîøäù à"øâä áúëå .ïéùîåç 'áå úåîà 'ä ìèìèî àöîðå ,úåîà 'ã ìò30àåäå

ïä øåòéù ìèìèéù ãò áééç åðéà ë"ôòàå ,úåîà 'ã åì øøá àìù éîá éøééà èé äëìäáå ,åðåñëìàá íâ ,åìåëá ìèìèì éàùø ïëà

.í"áîøäë øéîçäì åîéëñä íéðåøçàäù [æ ÷"ñ] á"ðùîä áúë ãåò .åìàä à"øâä éøáã úà àéáä [è ÷"ñ] á"ðùîäå ,ïðåñëìàå

â óéòñ
.úåùøä éöôç éáâì óà [æ"éä á"éô] í"áîøä ÷ñô ïëå ,ïéìéôú àöåîä éáâì .äö óã ïéáåøéò äðùîá äãåäé 'ø éøáãá àåä ïéãä øå÷î

úòãì ùåçì áåè úåùøä øáãìã [âé ÷"ñ] á"ðùîä áúë ïëì ,àúìéî àùååàã íåùî úàæ åøñàù íéðåùàø ùéù ïåéë íðîà

.ø÷ôä ìù õôçá éøééîã åà ,åîåçúî õôçä úà àéöåäì àìù ãéô÷äì ùéã íéðåøçàä åáúëå .íéøñåàä31

â"îôáù àéáäå ,íãà éðá éåáéøá ÷ø àåä åøéáçì åøéáçî øéáòäì øúéääù òîùî ò"åùä ïåùìîã áúëù [åøéáçå ä"ã] ì"äéá ïééò

.åøéáçì øåñîé ãçà ìëù ,íãà éðá éðùá óà ïë úåùòì øùôàã áúë [åñø 'éñ]

ãçàî äèùåä é"ò úéìîøë àåäù áåçøä êøã ú"ñä úà íéìèìèîå ,úáùá ú"ñ úñðëä ïéùåòù åìàã áúëù [à ÷"ñ] æ"è ïééò

øàåáîå .úñðëä úéáì úéìîøëäî äñðëääå ,úéìîøëì é"äøî äàöåää íåùî íéãîåò ïä øåñéàá ïééãò ,úåîà 'ãî úåçôá åøéáçì

å ø÷åò äæ [.á óã] äðùîá åøñàù íùëã åì àèéùôã æ"èá.úéìîøëì é"äøî ïë úåùòì øåñà ïë ,íéáøä úåùøì é"äøî çéðî äæ

øéúäì åîöò ò"äàä úòãå ,áðù éñá úøàåáîä ú÷åìçîá éåìú úéìîøëì é"äøî çéðî äæå ø÷åò äæ ïéãã áúë øæåòä ïáà øôñáå

.úàæ

úåîà 'ãî úåçô úåçô êéìåäì ïéøéúîù íùë ,éøù äìéî êøåöì ïëìå ,éøù äåöî øáãì î"î íù íéøñåàä úòãì óàã óéñåäå

,øåîç úåáù éåä çéðî äæå ø÷åò äæù ïåéëã åéìò ÷ìçð øéàî úéá øôñáå ,äåöî øáãì àåäùë úéìîøëá32åøéúäì ïéà ë"à

,úéìîøëá33éøáã úà àéáäù [ãé ÷"ñ] ö"äòùá ïééòå .÷åðéúä ìù åúéáá íâ ìåîì øùôàù ïåéë ,äåöî øáã äæã ïåòèì ïéàå

".äæ ïôåàá íâ øñåàå åéìò ÷ìåç øéàî úéáá ìáà" íééñå ì"ðä ò"äàä34

.ç"áä áúë ïëå ,ïðåñëìàå ïä ìèìèéù ãò áééç åðéàù àìà ïðåñëìàå ïä ìèìèì øúåîã åøîà àìù ,÷ééåãî í"áîøä éøáãëù áúëå .29

éâñã åà êåìéä é"ò úéùòð äøéøá éàä íà ïãå ,úáùá úåîà 'ãä úà øøáù éøééîã áúëù ['éðúî ä"ã .äî óãì ô ïîéñ] à"åæç ïééòå .30

.äáùçîá éâñã òîùîã íééñå ,ãåçì äáùçîá

åàéöåäì øåñàå äëåæä éìâøë àåä éøä äëæ íàù ,íãà íåù äæ õôçá äëæ àìù éøééîã íéðåøçàä íùá [àé ÷"ñ] á"ðùîä áúëå .31

.åîåçúî

.úåùîùä ïéá åæ úåáù åøéúä àìù [.âì óã] ïéáåøéò 'ñåúá øàåáîë .32

àìà åøéúä àì àäã ,ììë øåøá åðéà äìéîä êøåöì úéìîøëá úåîà 'ãî úåçô úåçô øéúäì ïéâäåðù ò"äàä ë"ùîã î"áä áúë ãåò .33

.à"ãî úåçô úåçô åðëéìåéù ãçà íãàá àìå ,úåîà ãî úåçô åëéìåî ãçà ìëù íãà éðá äîëá

.34ïåéò úôñåú

ìåèéúå é"äø ìà äéãé èéùåú úéìîøëá úãîåòä äùàù é"ò ,úéìîøëì é"äøî ÷åðéú úàöåä øéúäì óñåð íòè áúë ì"ðä øæåòä ïáà øôñá

ïéáåøéò] 'ñåú éøáã ô"ò àåä äæ øúéä .äéãéá ÷åðéúä úà àéöåú ë"çàå úéáä êåúá ÷åðéúä íò èòî äãé úà ääùúå ,÷åðéúä úà íùî

ø"äø øéåàì é"äøî åùàø èéùåäì éøùã àäã åáúëù [á ÷"ñ ðù 'éñ] à"âîá íéàáåîä [å 'éñ ïéáåøéò é ÷øô] ù"àøäå ,[àäå ä"ã .ë óã

èéùåîå é"äøá ãîåòä íãàù íåùî àåä ,é"äøá àöîðä åôåâ êåú ìà ø"äøî íéàá íéîäù íåùî ïðéøñà àìå ,[äøéæâ åàì éà] úåúùìå

àöîðä åôåâ øçà íéøøâð íðéà íâå äëåúá íäù íéáøä úåùøì íéìèá íðéàã ,øåèô íå÷îë ãéä åà ùàøä ïéã ,ø"äø øéåàì åãé åà åùàø

'ñåúä åáúëå ,ô"î êøã é"äøì é"äøî äôìçä ì"åä åéôá èòî íéçð íéîäå äúåùå ø"äø øéåàì åùàø èéùåî øùàë äúòîå .é"äøáàëäã

.àéãäì é÷åôàì éúà àîìéã øåæâì ïéàå íòìáéù íãå÷ åéôá èòî çåðì íéáééç íéîäù ïåéë ,äôìçä øåñéà åøæâ àì
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äîú [åðúéìå ä"ã â óéòñ] ì"äéáäå .úéìîøëì é"äøî ú"ñä úà àéöåäì ïéà éøëð é"ò óàã íéøáãä êåúá áúëù æ"èá ù"ééò

,äåöî êøåöì óà úéìîøëá éøëðì äøéîà øéúä àìù [æù 'éñá] åúèéùì ìéæà æ"èäã áúëå ,äåöî íå÷îá úåáùã úåáù éåä àäã

.äæá ì÷äì ïðéè÷ð äëìäì êà ,ø"äøá àôìçéîã íåùî35

ã óéòñ

éðéãî ãçàä ïôåàä ,íéðôåà éðùá ùøôúäì ìåëé äðùîä ìù äæ ïéã äðäå ..äî óã ïéáåøéò äðùîá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

ïúåàî àéöåäì éàùø åðéà åîòù ìëåàäå åéöôç úà íâå ,úåîà 'ã ÷ø äúòî ùé ãçà ìëìå íîåçúî íéùðà äîë åàöéù ,ïéîåçú

àöîð íäî ãçà ìëù ïåéë î"îå ,íåçúì õåçî åàöéá éøééî àìã ,ø"äøá úåîà 'ã úøáòä úëàìî éðéãî øçàä ïôåàäå .úåîà 'ã

úåàáåîä úåëìää äæá åøîàðå ,[ä óéòñ ïìäì øàåáîë ,íééúðéá äçðä äùòé íà óà] úåîà 'ãî øúåé ìèìèì øåñàå ø"äøá

.äæ óéòñáå äðùîá

øåñéàá ÷ø ïéîåçú éðéãá ïàë ïé÷ñåò ïéàã ,éðùä ïôåàäë ïàë ò"åùä éøáã úà åøàéá [åè ÷"ñ] ö"äòùáå [ãé ÷"ñ] á"ðùîáå

.[ïéîåçú éðéãá úàæ øàéáù ù"åúäë àìãå] .ø"äøá úåîà 'ã úøáòä

ä ÷"ñ à"âî ,úåîà 'ãä úà øøáî ãö äæéàì

àìà ãö ìëì åì ïéàå ,ïòöîàá àåä úåîà 'ã íãàì ïéðúåð øùàëã [à"ñ åöù 'éñ] à"îøä ë"ùî éôìã áúëù [ä ÷"ñ] à"âî ïééò

ïééòå .úåîà ùìù ùéù ì"ö àìà ãçéá ìåëàì åìëåé àì úåîà ùù íäéðéá ùé øùàë ïëìå ,ïãéã óéòñá àäé ð"ä ,úåîà éúù

ìåëé ãçà ìëù çëåî úåîà ùù áúëù [ïàë] ò"åùäîã ,ïòöîàá àåäã à"îøä ë"ùî ìò äîúù [à ÷"ñ à"âî] åöù ïîéñá

[ä ÷"ñ íù] à"øâäå [à ÷"ñ íù] æ"èä íðîà .ù"àøäå í"áîøä úòã ïëã áúëå ,äöøéù çåø äæéàì úåîà 'ãä úà åì øåøáì

'ã åì ùéã à"éã ïìäì à"îøä íù àéáäù äî éøçà áåúëì êéøö "ïòöîàá àåäå" úåáéúä úàå ,à"îøä éøáãá àåä ñ"èã åáúë

.ïòöîàá àåäå ,çåø ìëì úåîà

ò"åùäå ,çåø ìëì úåîà 'ã åì ùéù å÷ñôù [ä"æøä úèéù àéäå] à"éä úòã úà íâ à"îøä àéáä ïéîåçú éðéã ïéðòìù àöîð æ"éôìå

ïéà úåîà 'ã úøáòä úëàìî ïéðòì èîù 'éñáå .äöøéù çåø äæéàì ïøøáîå ,úåîà 'ã àìà åì ïéàù ó"éøäå í"áîøäë ÷ñô [íù]

ïéàå ,äöøéù çåø äæéàì ïøøáîå úåîà 'ã åì ùé ò"åëì ïëìå ïðåñëìàå ïä àìà åì ïéà àäã ,çåø ìëì úåîà 'ã åì åéäéù åæë äèéù

.[åöù 'éñá íù] á"ðùîä è÷ð êëå ,ïòöîàá àåäå úåîà 'á àìà åì ïéàã äëìäì øéîçúù äòéã

äæî çëåî íà ïééòì ùé ,äöøéù çåø äæéàì ïøøáîù åà ïòöîàá àåä íà ,úåîà 'ãä úåòéá÷ íå÷î ìò ïãù à"âîä éøáã ø÷éòáå

äãé äáéùç é"äøì äãé äèéùåîå úéìîøëá úãîåòù ìë ð"ä ,úøúåî ïðáøã úåéåùøá äôìçäã [äðù 'éñ] ì"éé÷ã ïåéë ,ò"äàä áúë äúòîå

.éøùå ïðáøãá äôìçä ì"åä ,åðàéöåú áåùå äãé çéðúå ÷åðéúä ìåèéú íàå ,ô"îë

äãéù àöîð çðåî àåä åá íå÷îäî äãéá ÷åðéúä úà úìèåðù ìëã åéøáã óøåúå ,ò"äàä ìò ÷åìçì êéøàä [ðù 'éñ] øéàî úéá øôñáå

íéàáùëå ,åãéá íéî íò éìë ø÷åò íúñä ïîã ,äúåùå ø"äøì åùàø èéùåîì äîåã åðéàå] .äçðä úáùçð ãéä úééäù ïéà åúå ,åîå÷îî åúø÷ò

.[ô"îá äçðä àáéùç æà åéôì éìëä ïî

.òé÷øì ãò äìåòã ,ãéçéä úåùø øéåàì äèùåäá àìå ,ô"î ïéùòðã øîåì êééù ø"äø øéåàì íéèåùôä ãé åà ùàø éáâì ÷øã î"áä ïòåè ãåòå

úåùøì äèåùôä íãà ìù åãéã [:â óã] 'îâá åøîà éøäå ,äçðä áéùç éàîàã ù"àøäå 'ñåúä éøáã ø÷éò ìò äåîúì [íù] î"áä êéøàä ãåò

.àçééð àì úøçà

è÷ðå ,úáùá ú"ñ úñðëä úåùòì íéâäåð åéäù äîì àìà ,åá äàéø÷ êøåöì ú"ñ úàöåäá éøééà àì æ"èäã óéñåäì íå÷î äéä äøåàëìå .35

.ìåçä úåîéá úàæ úåùòì øùôàù ïåéë ,úåáùã úåáù åøåáò øéúäì äåöî øáã áùçð äæ ïéàã æ"èä
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àåäå" äæá øîåì êééù äî úåîà 'ã úøáòä éðéãî éàã ,[åè ÷"ñ] ö"äòùá àáåîä ù"åúäë ,ïéîåçú éðéãî ïãéã óéòñä úà øàéáù

.úåîà éúùî øúåé ìèìèì øñàé éúéú éëéäîã ,"ïòöîàá

'ã åì åòá÷ðù íãàã í"áîøäå é"ùø úåòîùîî [à óéòñ] ìéòì øàáúð úåîà 'ã úøáòä úëàìî éðéãî óàã ,çøëä ïéàã ì"éå

úåîà 'ãäù íé÷ñåô åðééä íà ð"äå ,åäùî àìà ìèìèî åðéàùë óà ïäì äöåçî àéöåäì øåñàå é"äø éðéã íäì ùé ,ø"äøá úåîà

.ïäì äöåçî ìà ïäî àéöåäì øåñà äéä ïòöîàá àåäù ïôåàá íãàì úåòá÷ð36

ä óéòñ

úáù] é"ùø éøáã úà íâ àéáäå ,ø"äøá úåîà 'ãî úåçô úåçô ìèìèì øåñéà ùéù çëåî àøîâá úåîå÷î äîëîã àéáäù é"á ïééò

éøëð åîò ùé íà úåîà 'ãî úåçô úåçô åñéë ìèìèé ìà êøãá åì êéùçäù éî åìéôàù ,øáã çé ìù úåøéæâäî úçà åæù [:âð÷ óã

.åøåáò åðàùéù

úåùîùä ïéáá úåîà 'ãî úåçô úåçô ìåèìè

:úåîà 'ãî úåçô úåçô ìèìèì øúåî íà ,êøåöì àåäùë úåùîùä ïéá úåáù åøæâ àìã ì"ñã éáø éôì íà å÷ìçð íéðåùàøä

úáá úåîà 'ã ìèìèìå ìùëäì ìåëé ì÷áù íåùî ,åøñà [æôú éñ ïéáåøéò] éëãøîäå ù"àøäå [éøîàå ä"ã .ãì óã ïéáåøéò] 'ñåú [à

.úçà

.úåùîùä ïéá åæ úåáù øéúä [äèîìå ä"ã .ãì óã ïéáåøéò] é"ùø [á

úéìîøëá

åäîú [íåìù øäð ,éëãøî øîàî] íéðåøçà äîëã [åìéôàå ä"ã] ì"äéá ïééòå ,úéìîøëá à"ãî ô"ô ìèìèì øåñàì áúë ò"åùä

ïéáì äøæâ ïéá äæá ÷ìçì à"øâä áúë øáë íðîà .úéìîøëá úåøæâ ïðéøæâ àìã àáøë ïðéè÷ð [:àé óã] àøîâáå ,äøæâì äøæâ åæ àäã

úéìîøëá íâ åøæâ úåáù íåùî øñàðù øáã ìáà ,é"äøá äúùéå ø"äøá ãåîòé àìù ïåâë ,úéìîøëá åøæâ àì äøæâ ÷øã ,úåáù

.[úáøåòî äðéàù øöçá íâå úéìîøëá íâ äàöåä úëàìî éàöç øåñàì úåøå÷î äîë æîù 'éñ ìéòì àáåä øáëå]

à"ãî ô"ô ìèìèì øñàù [àôø 'éñ á"ç] õ"áùúä úáåùúî àéáä à"òø ÷øå ,úéìîøëá äæ øåñéàì øå÷î àéáä àì ò"åùä íðîà

úåîà 'ã øéáòäìå ìùëäì áåø÷ù íåùî úåùîùä ïéá íâ à"ãî ô"ô øåñàã é"áä àéáäù êåúîã áúë æ"èäå .áøéò àìù éåáîá

.úéìîøëá íâ æ"ò åøæâù øáúñî àìéîî ,úçà úáá37

,ïäì äöåçî ìà úåîà 'ã ïúåàî äàöåä øåñéà ùéã øáåñ åðéàã çëåî [ãé ÷"ñ] äæ óéòñá á"ðùîä éøáãîã åðàáäù à óéòñá ïééò .36

.úåîà 'ã àìà øéáòäì ìåëé åðéàùå úåîà 'ã äö÷á çðåîä õôç ïéðòì éøééà ìëäã 'éô ïëìå

úåöî êøåöì éøééî íù êà ,úéìîøëá úåîà 'ãî úåçô úåçô ìèìèì øúåîã [øîéòå ä"ã .æë÷ óã úáù] é"ùøî åàéáä íéðåøçàäå .37

åøñàù 'ñåú éôì êà ,úåùîùä ïéá íâ à"ãî ô"ôá ì÷éäù åúèéùì é"ùøã øùôàã øîåì ïãù [åìéôàå ä"ã] ì"äéá ïééòå .äøåú ãåîìú

.øñàé úéìîøëá íâ úåùîùä ïéá

êøåöì úåáùã úåáù ïéãî äåöî êøåöì úéìîøëá à"ãî ô"ô ìèìèì øúåî àäé 'ñåú éøáãì óàã øùôàã áúëù [ã"äåñá íù] ì"äéá ïééò

àìå ,ìàøùé éãé ìò ïéùòð ïéúåáùä éðùù ïôåàá óà äåöî êøåöì úåáùã úåáù øéúäì ïã ì"äéáäù ùåãéç ïàë ùéå .ò"öá íééñå ,äåöî

úáëøá åì êéùçäù éî éáâì [èé ÷"ñ â÷ 'éñ] à"åæç ïééòå .[æ ÷"ñ à"à æù 'éñ] â"îôá ãåò ïééòå ,éøëðì äøéîà àåä ïéúåáùäî ãçàùë ÷ø

.åá øæçù òîùîå äæ øúéä ìò äù÷äù øâñåîá ù"ééò êà ,ìàøùé é"ò úåáùã úåáù äìéçúá øéúäù
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óúëìå ùåôì ãîåò

,äçðä áéùç àì óúëì ãîåòäå ,äçðä áéùç ùåôì ãîåòäã [:ä óã úáù] àøîâá øàáúðù ÷åìéçä úà àéáä [å ÷"ñ] à"âîä

íéðåøçà ãåòå äùî éëøãä íùá àéáäù [çé ÷"ñ åñø 'éñ] á"ðùî ïééòå .ùåôì ãîò íà àìà úåîà 'ãî úåçô úåçô áéùç àì ïëìå

àì óúëì ãîåò ÷øå ,äçðä áùçð äæ éøä úçà úáá à"ã úøáòä àäú àìù éãë ãîåò íà íâ àìà ,ùåôì ãîåò à÷åã åàìã

çøëåî äéäå ,é"äøì ñðëäì àáå ø"äøá õôç êéìåä íàã àøîâäî àéáäù [çé ÷"ñ èîù ïîéñ] ïåéöä øòùá ò"òå .äçðä áéùç

.äçðä åæ éøä ñðëäì éãë èòî ãåîòì

,ò÷ø÷ â"ò õôçä úà çéðäì åà úåîà 'ãä êåúá úáùì êéøöã øéîçäù íçåøé åðéáø éøáã úà àéáä [ã ÷"ñ åñø 'éñ] æ"èäå

íðéà íçåøé åðéáø éøáãù èåùôù áúëù [çé ÷"ñ èîù 'éñ] ö"äòùá ïééòå .[íéøéîçî ùé íùá çé ÷"ñ íù] á"ðùîä åàéáäå

.äæì øå÷îä äî úö÷ äîú æ"ò íâå ,ïðáøãî àìà äøåúäî

.[â óéòñ] ìéòì åøàáúð úéìîøëì é"äøî ú"ñ úàöåä ïéðòá [à ÷"ñ] æ"èä éøáã

ðù ïîéñ

à óéòñ
äúùéå ø"äøá ãåîòé àìã äðùîä éøçà [.èö óã] àøîâá ù"ééòå ..èö óãáå íù 'îâáå :çö óã ïéáåøéò äðùîá àåä ïéãä øå÷î

:äæ ïéã øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .åì íéëéøöä íéöôçá ÷ø äøîàð íéîä úà åéìà àéáé àîù äøéæâäù äøàéáù é"äøá

àáù ïåéëã ,åì íéëéøöä íéöôçä íä íéîäã åùøéô [ç ÷øô â øòù ùãå÷ä úãåáò] à"áùøäå [àì ä"ã .ë óã ïéáåøéò] 'ñåú [à

.íéùåáìîáå ïéìëåàá ä"äã à"áùøä óéñåäå ,åéìà é"äøî íéîä úà àéöåéù ïðéùééç ø"äøá ãîåò àåäå úåúùì

íàéáé àîù ïðéùééç íéàð íéìë íä íàù ,íéîä íéàöîð íäá íéìëä ìò éà÷ åì íéëéøöä íéöôçã øàáî [á"ä å"èô] í"áîøä [á

.åøæâ àì íäáù ,íéàð íéìë íðéà íà ë"àùî ,åìöà

.à"áùøäå 'ñåúë àøîåçì è÷ðù òîùîå ,íéøîåà ùéë àéáä í"áîøä úòã úàå ,à"áùøäå 'ñåú úòã úà àîúñá àéáä ò"åùäå

á ÷"ñ à"âîä éøáãá

åùàø äèéäå é"äøá ãîåòä íãàù åáúëù [.ë óã ïéáåøéò] 'ñåú éøáã íâ íäù [å 'éñ ïéáåøéò é"ô] ù"àøä éøáã úà èèéö à"âîä

äîá ù"ééò ,[ïåéò úôñåúá 34 äøòä â"ñ èîù 'éñ] ìéòì äæ øåàéáá åðëøàäå .øåèô íå÷îë åéô áùçð ,äúùå íéî ìèðå ø"äø ìà

.øéàî úéáäå øæåòä ïáàä éøáãî åðàáäù

éøäù ,é"äøì äñðëä äùòî úáùçð äðéà íéîä úééúù íöò äîì øàáì úôñåð àøáñ åáúë [.ë óã ïéáåøéò] 'ñåúáù óéñåäì ùéå

ïééãòù óàå ,ø"äøá úéùòð íéîä úòéìáù àöîð õåçá íãàä ìù åùàøù ïåéëã åáúëå ,é"äøá ãîåòä åôåâ êåúì íéñðëð íéîä

åðéà íãàä ìù åéôå åùàø ïéãù øîàð íà óà äæ õåøéú éôìå .åôåâì åìèáúð øáë î"î ,åôåâ êåúì íéñðëð íäå åçð àì íéîä

åàáåäå .àúåùø àãçá äçðäå äøé÷ò éåäå ìéàåä ,åæ äééúùá äàöåä úëàìî ïéà î"î ,äëåúá íäù úåùøë àìà øåèô íå÷îë

.[á óéòñ] æ"øâá äìà íéöåøéú éðù

á óéòñ
î õôçä úà ø÷ò íà àìà äàöåä úëàìî ìò áåéç ïéà àîìòáù óàã [.èö óã ïéáåøéò] 'îâäî àéáäù [è ÷"ñ] á"ðùî ïééòíå÷î

àéöåäì êéøö íãàäù êåúîù åðééäå ,íå÷î äéì àéåùî åúáùçîã ,éðàù ÷øåéå ïéúùîá àëä ,íéçôè 'ã ìò íéçôè 'ã åá ùéù

.'ã ìò 'ã íå÷îî åø÷òð àì íà óà äáåùç äàöåä åæ éøä ,åôåâî
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ùéù íå÷îá çð àì õôçäù óà ,áééç ïùáëä éôá åà áìëä éôá çðå ÷øæ íà ä"äã íù 'îâä úà àéáä [ïéúùéå ä"ã] ì"äéáäå

øúåé íå÷î åúåàá äðäð íãàäù íåùî åðééäã [åúáùçî ä"ã íù] 'ñåú åøàéáå ,íå÷î äéì àéåùî åúáùçîã ,è"ã ìò è"ã åá

íå÷îî à÷åã äðäð åðéàùë ìáà ,íù óøùéù ïùáëä éôì õôç ÷øæù ð"à ,åðìëàéù áìëä éôì ìëåà ÷øæù ïåâë ,øçà íå÷îá øùàî

.è"ã ìò è"ã ïéàùë áåéç ïéà ,äæ

àåä ,õåçì åúîàå åéô àéöåä åìéôà ø"äøì ÷åøéì åà ïéúùäì ò"åùä øñàù äîã à"øâä øåàéáî àéáäù [àé ÷"ñ] á"ðùî ïééò

.[úéìîøëá óà øñàã òîùîã ò"åùä úèäéøë àìãå úéìîøëá ì÷äì à"øâä áúë ïëìå] .å÷éúá éà÷å [.èö óã] àøîâá ÷ôñ38

â óéòñ

÷åøä êôäúðùë à÷åãã [áé ÷"ñ] á"ðùîä ÷ñôù äîå ,[.èö óã ïéáåøéò] àøîâá àåä åéôáù ÷åøá äàöåä øåñéà ìù ïéãä øå÷î

(æ"ä ïéìëåà úàîåè å"èô) í"áîøä íâ] .äðùîá á"òøä ùåøéôîå ç÷åøäîå íéàøéäî ïë àéáäù ø"àá åøå÷î ,úàöì ãîåòå åéôá

.[à"åè éðéã ïéðòì ïë ÷ñô

.ïë å÷ñô àì î"îäå í"áîøäù íåùî øîåàù éî ùé ïåùìá äæá øåñéàä ø÷éò úà áúë ò"åùäå

åøñàù íéðåùàøäìã øîåì äèðå ,úéìîøëá íâ åäåøæâ íàå äøåúä ïî àåä ÷åøä ìåèìè øåñéà íà ïãù [ä"øá ä"ã] ì"äéá ïééòå

.úéìîøëá ì÷äì ùé ÷åøá äàöåä ïåãéðá ì÷éä í"áîøäù ïåéëã æ"øâä íùá áúë äùòî ïéðòì êà ,øåñà úéìîøëá íâ ,äæá

íà ïëå ,äçðä äùåò àöîðã ø"äøá ÷øéì ìåëé àìã ,äùòé äî íéøôà ãé úäâäá ïã ,ãîò àì ïééãòå åéôá ÷åøùë àöéå äòèù éî

äðîî àöéù é"äøì øåæçì àìà äöò åì ïéà íù ÷åøéì ìåëéù øåèô íå÷î åì ïéà íà äøåàëìå ,äçðä åæ àäú ÷åøä úà òìáé

ïåãéðáù óàå] .äéç ùôð øôñá áúë ïëå ,ø"äøì é"äøî õôç íò úåòèá àöéù éîá [åñø 'éñ] ø"îâãä ïãù äî ïéòëå ,íù ÷øéìå

.[é"çàìë äùòé êéà øåøá àì ÷åø ïéðòì î"î ,é"çàìë ø"äøá õôçä úà çéðäì óéãòù íéøåîä ùé ì"ðä

àðù ïîéñ

à óéòñ
ïéáì é"ùø ïéá î"÷ôð 'â áúëå ,í"áîøä úèéùì ïééöù é"á ïééòå .é"ùø úèéùëå :èö óã ïéáåøéò àøîâáå äðùîá àåä ïéãä øå÷î

'ñåúä úòã ïëã ,[åà ä"ã] ì"äéáä áúëù åîëå ,é"ùø úòã úà àìà ò"åùä àéáä àì äëìäì êà .éôè ì÷éä í"áîøäã ,í"áîøä

.à"áèéøäå à"áùøäå ù"àøäå

:úåãåñé äîëî íéòáåð äæ ïîéñáù íéðéãä

íéçôè 'â êåú äëåîñ ,[õåç éôìë èìåáå ìúåëì êðåàî àåäù øåðéöì ãåâéðá ,ââì êåîñá ìúåëä êøåàì úëìåä àéäù] äìéçæî [à

.é"äøî ìèåðë äðîî ìèåðäå ,é"äø àéä äìéçæîä ïë é"äø àåä ââäù íùë ,ââì39

äøåàëìå .ïðéìæà äøé÷òä øúá àîù ùåçì ïðéøîçîå ,åôåâî äàéöéä øúá åà åôåâ êåúî äøé÷òä øúá ïðéìæà íà àåä àøîâá ÷ôñä äðäå .38

éðùä åöåøéúá [.ë óã ïéáåøéò] 'ñåú åè÷ðù íùë ,åéìà íéìèá íä éøä åôåâ êåúá ÷åøäå íéìâø éîäù ïîæ ìëã ïðéøîà àì äîì ìåàùì ùé

à"åæçä øàéáå ,÷øåéå ïéúùîì éîã àìã íù åáúë íîöò 'ñåú íðîà .åôåâì éìèá íòìåáù äòùîã ,íéî úòéìá éáâì [íãå÷ä óéòñá àáåä]

íéîäù íéî äúåùá ë"àùî ,åðîî ùåøôì åø÷òð øáë î"î óåâä êåúá ïééãò ïäùë óà ÷øåéå ïéúùîáã àåä ÷åìéçäù [å ÷"ñ ä÷ 'éñ]

.åôåâì íéñðëðùë ãéî éìèá ïëìå ,åá òìáäì î"ò åôåâì íéñðëð

á"öå] .úåöéçî äì ïéà àä ââì 'â êåú àéäù êëá äî ä"ìàã ,é"äø éøåç ïéã ïéòë éåä äøåàëì é"äøë äáåùç 'â êåú äìéçæîäã àä .39

.[äéìò ââ íùã â ÷"ñ á"ðùîä ïåùì
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.ø"äøì é"äøî ìèåðë éåäå ,äîöò äìéçæîäî íç÷ì åìéàë åðéã ,íéî ìá÷îå äìéçæîä äö÷ ìà éìë åà åãé óøöîä [á40

.äìéçæîäî ìèåðë åðéã ïéà äìéçæîì íéçôè 'â êåú àåä åìéôà ,øéåàäî åèìå÷ ÷ø äìéçæîä äö÷ ìà åãé óøöî åðéà íàå [â

àåäù [ä ÷"ñ] à"âîä áúëå ,ãéçéä úåùøë åðéã è"ã ìò è"ã åá ùéå ø"äøî øúåé åà íéçôè 'é äáåâá ââä ïî èìåá øåðéö [ã

.[æè óéòñ äîù 'éñ] ìéòì øàåáîëå ,æéæ ïéòëå é"äø éøåç ïéãä41ïåìç íà ÷ø é"äø éøåç áéùç æéæã øàåáîù [äîù 'éñ] ù"ééò

.åì çåúô úéáä42

åá ùéù óã ìë ,ìúåëä ùàøì êåîñ åðéà íâå åì çåúô úéáä ïåìç ïéàùë óàù øàåáî [à"ñ â øòù ùãå÷ä úãåáò] à"áùøáå

.åéøáã àéáä [â"ñ æî ììë] íãà úîùðäå ,åéúçú íéò÷åá íééãâäù óà é"äøë åðéã ,é"äø ìúåëî àöåéå 'é äåáâå 'ã ìò 'ã43

áðù ïîéñ

à óéòñ

:äðùîä ïéãì íéøåàéá éðù 'îâá åàáåäå ,.çö óã íù 'îâáå :æö óã ïéáåøéò äðùîá àåä ïéãä øå÷î

äôå÷ñàá éøééîå ,íùì ìâìâúð øôñäå ,íéáøä úåùø äéðôìå ,ãéçéä úåùø àéäù äôå÷ñàä ìò ãîåò íãàäù ãéîòä äáø [à

éëã] ,åìöà øôñä úà ìâìâì íéîëç åøéúäå ,íù øôñä úà çéðäì ìåãâ ïåéæá ùé ïëìå úñøãðäåãéî øôñä ìë ìâìâúð àìù ïå

.[íéîëç åøéúä ùãå÷ä éáúë ïåéæá íåùîå ,ïðáøã øåñéà àìà äøåú øåñéà ïàë ïéà åãéá åãâåà ïééãò àìà

,úåîà 'ãî øúåé ìôðá àìå úåîà 'ã êåú ìôðá ÷ø àåä åìöà øôñä úà ìâìâì øúéääù äá øàåáîù àúééøáäî äù÷ä ééáà [á

äôå÷ñàá éøééîã ééáà øàéá ïëìå .ú"ã úåéåùøá ãåâà íâ åøéúä éøä ,äæì äæ ïéá î"ð éàî úñøãðä äôå÷ñà éåäã íåùî øúéää íàå

.äæá åì÷äå ïðáøãá ãåâà éåäå ,íéáøä úåùø äéðôìå úéìîøë44ùùç ùé äæáã ,øåñà ø"äøá úåîà 'ãî øúåé ìâìâúð íà ïëìå

.[úåîà 'ãì õåçî ìà åãéî øôñä ìë ìåôé íà] àúééøåàã äëàìîá ìùëéù45

äøåàëìå ,äøé÷ò åæ ïéàå íù íéçð íðéà íéîäù ïåéë ,äîöò äìéçæîäî äçé÷ì ìò óà àúééøåàã áåéç ïéàù í"áîøäî àéáä é"áä .40

,(äøòäá à"ñ æîù ïîéñ) ìéòì åðëøàä ò÷ø÷ì è"â êåú àáåäù õôç ïéðòìã] ,çðåîë åðéã ò÷ø÷ â"ò øøâðä õôç íà äìàùá éåìú äæ ïéã

.[åäùî â"ò äçðä êéøö 'â êåúã äëìäì í"áîøä úòãã

éøåçë åðéã úåéäì êéøö 'ã ìò 'ã øåòéù øåðéöá ïéàùë íâ ë"à ,äìò ïðéúà é"äø éøåç ïéãî éàã à"âîä ìò äîúù ì÷ùä úéöçî ïééòå .41

é"äø éøåç ïéã ùéã [á ÷"ñ äîù 'éñ] à"âîá øàåáîë ,é"äø éøåçë åðéã àäé è"é äåáâ åðéàùë íâ ë"à é"äø éøåçë åðéã íàã ãåòå ,é"äø

íéçôè 'é äáåâ êåúá àöîðä æéæã áúëù íåìù øäð øôñî àéáäù [ã ÷"ñ à"à âðù 'éñ] â"îô ïééò äééðùä äìàùä éáâìå .è"é êåúá íâ

ìëå ùéîùúì éåàø åðéàù ïåéë ùîî é"äø éøåç éåä àì øåðéöäù ù"äçîä áúë ïëìå .é"äø éøåç ïéã åðîî ìèá ïëìå ,ø"äø éðá åá åëæ

ïëìå åéúçú íéò÷åá íééãâäù àìà] 'ã áçøå 'é äåáâ àåäù äæá é"äøì äîåã àåäù é"äø ïéã åì ïúéð íà éã ïëìå ,íéîä êéìåäì åúéìëú

ú"äî äøåñàä äøé÷ò ïàë ïéà 'ã ìò 'ã åá ïéà øùàëù àìà é"äø éøåç ùîî éåä øåðéöäù è÷ð [ä ÷"ñ à"à] â"îôáå .[ùîî é"äø åðéà

ëìå ,[ïàë åøæâ àì äîì ùøéô àì â"îôä] ïàë åøæâ àì ïðáøãî íâù øùôàå ,'ã íå÷î ïàë ïéàù ïåéëåèà ,úøçà äøéæâ øåæâì åëøöåä ï

.è"ã ìò è"ã åá ùéù øåðéö

.ïéøåç áéùç àìå ââäî ÷åçø æéæä àäã à"âîä ìò ÷åìçì áúë [âðù é"ñåñ] à"øâä .42

åðéã ïéà æéæì êåîñ úéáä ïåìç ïéà íàù è÷ðù [ïåìçå ä"ã ì"äéáá á"ñ] âðù 'éñ ïééò ,à"áùøäë äëìäì ïë ÷ñô àì á"ðùîä íðîà .43

äìòîì úéìîøë ïéàù ììëä äæá êééù íà [æ"èñ] äîù 'éñá äàáåäù ú÷åìçîá éåìú øáãäù àìà ,úéìîøëë åðéã úåéäì êéøö äéäå ,é"äøë

.øåèô íå÷î éåäã è÷ð [áðù é"ñåñ] à"øâäå ,äøùòî

àìù éììë øúéä éåäã åà ,úéìîøëá ãåâà åøéúä àì íéöôç øàùá êà ,ùã÷ä éáúë éåäã ,øôñá ãçåéî øúéä éåä íà øàåáé ïìäìå .44

.úéìîøëá ãåâà ìò åøæâ

øåëæé é"äø ìà òéâéù ãòã ,äëåøà äôå÷ñàá éøééîã åöøéúå ,é"äø ãò åðñéðëéå ø"äøì åãéî øôñä ìë ìåôé àîù ùåçéðã 'îâá åù÷äå .45
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:àúëìéä ïàîë íéðåùàøä å÷ìçðå

.åìöà åììåâì åøéúäå ,ø"äøì ìâìâúð øôñäå úéìîøëá àöîð íãàäùë ãéîòäù ééáàë ÷ñô í"áîøä [à46

.úñøãð äôå÷ñàá éøééîå ,ø"äø äéðôìå é"äø äôå÷ñàá óà àåä øúéääù äáøë åáúë ù"àøäå ä"æøä [á

áúë à"îøä ÷ø] úñøãðá éøééîã áúë àìå øåèäë áúë ò"åùä íâå ,úñøãð äôå÷ñàá ììë ãéîòä àì êà ù"àøäë ÷ñô øåèä

,úéáä ìà äá ñðëäì äãòåð éøäù ,àéä úñøãð äôå÷ñà íúñã 'îâá åøàéá ò"åùäå øåèäù î"áä áúëå .æ"ò äîú æ"èäå [ïë

.äôå÷ñà íúñá íâ àåä øúéää ïëìå

:äëìäììåìâì ,åúåîë ì÷äì ùé ïëìå ééáàë å÷ñô íéðåùàø äáøä î"î ä"æøäë ÷ñô ò"åùäù óàã àéáä [íéáøã ä"ã] ì"äéáä

úåîà 'ã ìâìâúðù åà ø"äøì é"äøî ìôðùë óà úñøãðä äôå÷ñàá ò"åùäë íâ ì÷äì ùé êãéàîå ,ø"äøì úéìîøëî ìôðù øôñ

.ø"äøá

åãéá åãâåà ìù àìå÷ä äøîàð ïôåà äæéàá

ìë àöé àìã ,äøåúäî åñéðëäì øåñéà ïàë ïéà ïëì ,åãéá øàùð øçàä å÷ìçå õåçì ìôð øôñäî ÷ìç ÷øù ïåéëã øàåáî àøîâá

äàöåä åæ ïéàå ,øåèô åìöà åàéáäì ìåëé íà åãéá éðùä ùàøå ø"äøì øáã ÷øæ íà ä"äã [á ÷"ñ] à"âîä áúëå .õåçì øôñä

.äçðä ïàë ïéàù ïåéë äøåîâ

àåäå ìáçá øåù÷ õôç ÷øåæ íàù [á÷ óã úáù] àøîâì ïééö î"îäå ,[ã"éä â"éô] í"áîøá íéøáãä øå÷îù à"òø úäâäá áúëå

ãáë õôçäù ïôåàá óàã àîéð ,åìöà åàéáäì ìåëéùë à÷åã øîàð äæ ïéãù ïéðî à"òø äîú êà .äàöåä åæ ïéà ìáçä úà æçåà

õôç ÷øæù ,í"áîøäå àøîâä ìù øåéöá ÷øù äàøð ô"ëòã à"òø ÷éñäå .åãéá åãâåà î"î ,ìáçä úëéùî é"ò åìöà åàéáäì à"àå

õôçá ìáà ,åéìà åøéæçäìå åëùåîì åãéá øùàë à÷åã àåä øåèôäù åøîà äæá ,ìáçá øåù÷ àåäù àìà ,ø"äøì éøîâì àöé õôçäå

.õôçä ìë àöé àì ñ"åñã ,åéìà åëùåîì ìåëé åðéàù ïôåàá óà äøåúä ïî äàöåä øåñéà ïéà ,øôñ ïåâë ,àöé åðîî ÷ìç ÷øù

íéöôç øàùá íâ åà øôñá ÷ø øîàð åìöà ìåìâì øúéää íàä

éáúë ïåéæá íåùî ,øôñá ÷ø àåä äæ øúéä ,úñøãð äôå÷ñàäã íåùî øúéääå ,ø"äø äéðôìå é"äø äôå÷ñàá ãéîòäù äáø éôì

øàùá íâ åà øôñá ÷ø àåä øúéää íà àéãäì ùøôúð àì ,ø"äø äéðôìå úéìîøë äôå÷ñàá ãéîòäù ééáà éôì íðîà .ùãå÷ä

.íéöôç

,øôñá à÷åã àìå÷ åðéà ìâìâúðù øôñ ìù ïéãäù äá øàåáîù [.â÷ óã] ïìäì 'îâä úà åàéáä [àìà ä"ã .çö óã] 'ñåú äðäå

.øôñ ìù àîâåã à÷åã äðùîá åè÷ð äîì 'ñåú åù÷ä ïëìå .úéìîøëá åãâåà ìò ììë åøæâ àìù àìà

íéøáãä à"áùøáå .à"áùøä éùåãéçá áúë ïëùå ,øôñá ÷ø àåä øúéääù øàáúî àéâåñä êåúîù [à"ëä å"èô] î"îä áúëå

øàùáù øàáúî àìéîî ,ùãå÷ä éáúë ïé÷øæî ïéàã åöøéúå ,é"äø ãò õôçä úà ÷åøæé àîù ùåçéðã 'îâá åù÷äù ïåéëã ,íéøàåáî

ïéàå ,äçðäë æ"ä úéìîøë àéäù äôå÷ñàä â"ò êìé øùàë ïëìå ,éîã ãîåòë êìäî ì"ñã éàæò ïáë àéúàã ð"à ,øôñä úà ñéðëäì øåñàù

.ùãå÷ä éáúë ïé÷øæî ïéàù åöøéúå ,é"äøì ø"äøî øôñä úà ÷åøæé àîù ùåçéðã åù÷äå .ø"äøî äøéùé äñðëä ïàë

àì í"áîøäù øéàî úéáä áúë ,é"äø ãò åðñéðëéå åãéî øôñä ìåôéù ùåçéðã 'îâá åù÷äù äîì í"áîøä ùùç àì äîì äù÷ã äîå .46

ãò åðñéðëé àîù ùåçéðã ãéçéä úåùø äéøçàî ïéà úéìîøë íúñå ,úéìîøëá ãîåòá íúñ àìà äôå÷ñà ìò ãîåòá äæä øåéöä úà àéáä

.é"äø
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.øæåòä ïáàå íåìù øäð øôñá åáúë ïëå ,é"äø ãò ÷åøæé àîù ïðéùééç íéöôç

à"ã êåú ïðéøæâ íéöôç øàùá ìáà ,úåîà 'ãì õåç ìâìâúðì úåîà 'ã êåúá ìâìâúð ïéá ÷ìçì åì÷ä øôñá ÷øã áúë à"áèéøäå

.äøéæâ àãç ìëäã ,à"ãî øúåé åèà

åøå÷îå ,åãéá åãâåàù óà úéìîøëì àìà åìôð àì åìéôà øåñà íéöôç øàùá ìáà ,øôñá ÷ø àåä øúéääù àîúñá áúë à"îøäå

.ì"ðä î"îä éøáãá

ïéá 'îâá å÷ìéç ø"äøì õôçä ìôðùë ÷øã [à"øâä áúë ïëå ,î"ã ,øæåòä ïáà ,íåìù øäð] ì"ðä íéðåøçàä úà àéáä á"ðùîäå

,[à"ãì õåç ìâìâúð åèà ïðéøæâã íåùî éà ,ãéçéä úåùø ãò ÷åøæé àîù ïðéùééç íéöôç øàùáã íåùî éà] íéöôç øàù ïéáì øôñ

.éøù ïëìå àúééøåàã åèà äøéæâì íå÷î ïéà úéìîøëì ìôðùë ìáà

úéìîøëá ãåâà ïéã íåëéñ

:íé÷ñåôä äæá å÷ìçð ,é"äøá ãåâà àåä ïééãòå úéìîøëì é"äøî åúö÷î àöéù õôç

.[åììåâ ä"ã ã ÷"ñ] ïìäì à"âîä úòã ïëå ,é"äøì åøéæçäì øñà à"îøä [à

úéá ,íåìù øäð ,øæåòä ïáà] íéðåøçàä å÷ééã ïëå ,úàæ åøéúä [àìà ä"ã óåñ çö óã] ïéáåøéò 'ñåúá ïëå [úáù ÷"ô] à"âäá [á

.ø"äøì ìâìâúðá àìà åøæâ àìã ,à"áèéøäå à"áùøä éøáãî [à"øâäï ,øéàî

.äøåúäî ø"äøë åðéã íéðåùàø äîëìå ìéàåä åðìù ø"äøá ì÷äì ïéàã äàøðã [é ÷"ñ] á"ðùîä áúë íðîà

á óéòñ
.çö óã 'îâáå :æö óã ïéáåøéò äðùîá àåä ïéãä øå÷î

:äæ óéòñî íéìåòä íéðéãä

,ô"î éåä äøùòî äìòîì ø"äø øéåàù íåùî ,åìöà åììåâì øúåî äøùòî äìòîì ø"äø øéåàì ââäî åúö÷î ìâìâúðù øôñ [à

.ø"äø øéåàì åúö÷î ìâìâúðù ïéãñ ïåâë ,ùãå÷ä éáúë åðéàù øçà õôç ä"äå47

íàå ,åìöà åììåâì øúåî ò÷ø÷ä ïî íéçôè 'â äåáâ àåä íà ,çð àìå íéçôè äøùò êåúá ø"äø øéåàì åúö÷î ìâìâúðù øôñ [á

:íéðåùàøä å÷ìçð ò÷ø÷ì íéçôè 'â êåúá àåä

.àáúë ïëå ,åäùî â"ò çåðéù ãò çðåî éø÷éî àì î"î ò÷ø÷ì è"â êåú àåäù óàã ,íéøéúî ù"àøäå í"áîøäå ó"éøä

.ò"åùä

.á.åúèéù úà [æè ÷"ñ] á"ðùîä àéáäå ,à"øâä è÷ð ïëå ,çðåîë åðéã ò÷ø÷ì è"â êåúá ñðëðù ìëã åáúë ï"áîøäå ç"øä

:íéðåøçàä å÷ìçð ùãå÷ä éáúë íðéàù íéöôç øàù éáâìå

.à.íéðåøçà ãåò åè÷ð ïëå ,øåñéàì è÷ð [ã ÷"ñ] à"âîä

.áàðéãã [.â÷ óã ïìäì] 'îâá øàåáîù íåùî íîòèå ,íéöôç øàùá íâ åì÷ä íåìù øäðäå øéàî úéáä ,øæåòä ïáàä

.ùãå÷ä éáúëã àìå÷ íåùî åðéà ïéúéðúîã48

úéìîøë éåä íàã ,úéìîøëë åðéã ïéà æéæ åúåàù éàðúáå ,äøùòî äìòîì ø"äø øéåàá æéæ äæéà â"ò çð õôçäù ïôåàá óà øîàð äæ ïéã .47

.ùãå÷ä éáúë åðéàù õôçá úéìîøëá ãåâàá íéìé÷î íà [à óéòñ] ìéòì åàáåäù íéðåøçàä ú÷åìçîá éåìú æ"ä

øåñàì ùéù ù"ë ,úéìîøëä â"ò çðùë úéìîøëá ãåâà øñàðã àäî ïëù ìëî àåä ø"äø øéåàî àéáäì øåñàì à"âîä ìù åúééàø ø÷éò .48
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åøéúä àìã ,åìöà åììåâì øåñà ,íéáøä úåùøë åðéãù òôåùî ìúåë â"ò çðå ,íéçôè äøùò êåúá ø"äø øéåàì ìâìâúðù øôñ [â

.ùãå÷ä éáúëá óà àúééøåàã úåéåùøá ãåâà

:íéáøä úåùøë òôåùîä ìúåëä áùçð ïôåà äæéàá íéðåùàøä å÷ìçðå

.à.[é óéòñ äîù 'éñ] ìéòì øàåáîä ïéòëå ,åéìò ïéôúëî íéáøù ïôåàá éøééîã åãéîòä [:ä óã úáù] 'ñåú49íúèéù éôìå]

.[úéìîøëë åðéã ìúåëä ìò ïéôúëî íéáø ïéà íà

.áäìéáã ÷øæ íàù íùëå ,óå÷æ ìúåëë äæ ïéðòì ïåãéð òôåùî ìúåëã íéøáåñ [.çö óã ïéáåøéò] à"áèéøäå [íù] ï"áîøä

ïåãéð òåôéùä ìò çðåîä õôç .òôåùî ìúåëá ïéãä ïë ,ø"äøá äçð åìéàë æ"ä ø"äø ò÷ø÷ ìòî ìúåëá ä÷áãðå äðéîù

.ø"äø ò÷ø÷á çðåîë50

àúìú ïàë ùéã ,úåòãä ìëì åìöà íììåâì øúåî ,åçð àìå äøùò êåúá úéìîøë øéåàì íúö÷î åìâìâúðù íéöôç øàù åà øôñ [ã

.çð àì (â úéìîøë (á ãåâà (à :àúåáéèì

ù"äð ,î"á øæåòä ïáà] ì"ðä íéðåøçàä íðîà ,ééåúàì éúàå ø"äøì ìéôð àîìéã øåæâì íå÷î äæá ùéã ,çð àìã óà ø"äø øéåàá ãåâà

.úéìîøëá ãåâàá íâ åì÷ä [à"øâå

íéçôè 'è äåáâá ÷ø øîàð àì åéìò ïéôúëî íéáøù 'è ãåîò ïéãã äîù ïîéñá íéàáåîä à"éä éôì àçéð äæã åáúë íéðåøçàäå .49

.'èî äåáâ ìúåëä àëäã ò"ö ,íéçôè 'è à÷åãã íéøáåñäì êà .'é ãò 'èî ä"ä àìà íéîöîåöî

ìúåëù íéøáåñ 'ñåúå ,'ñåú úèéùî ä÷åìç à"áèéøä úèéùù áèéä øàéá àìù ò"ö÷å ,à"áèéøä éøáã úà àéáäù à"òø éùåãéçá ïééòå .50

.úéìîøë éåä åéìò ïéôúëî íéáø ïéàù òôåùî



 ט"תשע כסלו בחודש הנלמד החומר על לחזרה שאלות

  שנב - שמו' סי עירובין הלכות ח"או

  ל"וביה צ"שעה ב"משנ, א"ומג ז"ט ע"שו, י"וב טור על מיוסדות

 ---------------------------------------- 

  א סעיף שמו סימן

 ;מותר או מדרבנן אסור או התורה מן חייב האם, דלהלן בדברים באר  .א

  ?להיפך או י"לרה ר"מרה המוציא )1
  ?להיפך או לכרמלית י"מרה או ר"מרה המוציא) 2
  ?להיפך או פטור למקום י"מרה או ר"מרה המוציא) 3
  ?פטור מקום דרך י"לרה והולך ר"מרה המוציא) 4
  ?י"ברה והניחו הלך כ"ואח פטור במקום מדוע ר"מרה המוציא) 5
  ?פטור למקום י"רה דרך ר"מרה המוציא) 6
  ?פטור במקום והניחו הלך כ"ואח י"ברה ועמד ר"מרה המוציא) 7

 ; פטור במקום העומד  .ב

  ?י"ברה שעומד למי וליתנו ר"ברה שעומד מי מיד חפץ לקחת לו מותר האם) 1
  ? ר"רה קרקעב ולהניח י"רה מקרקע לקחת הדין ומה) 2
  ?בכרמלית שעומד למי וליתנו ר"ברה שעומד מי מיד חפץ לקחת הדין ומה) 3

 ?בכרמלית ולהניחו פטור ממקום ליטלו כ"ואח פטור במקום ולהניחו ר"מרה חפץ ליטול הדין מה) 1  .ג

  ? ככרמלית ודינו מינו את מין מצא אמרינן הא, לכרמלית פטור ממקום להניח שייך היכי) 2
  

  ב סעיף

 ;מותר או מדרבנן אסור או התורה מן חייב האם, דלהלן בדברים באר  .ד

 ?ר"ברה אמות' ד והעביר והנחה עקירה עשה) 1

  ?ר"ברה אמות' ד והעביר לבד הנחה או עקירה עשה) 2
  ?בכרמלית אמות' ד להעביר) 3
  ?אמות' מד ויותר אמות' ד תוך - לים מבקעה או לבקעה מים להעביר) 4

  

 ג סעיף

 ?פטור מקום או כרמלית או י"רה דין לקרפף יש האם, התורה ןמ) 1  .ה

 ?הקרפף בגודל מ"נפק יש האם) 2

  ?ובקעות כהרים מאליהם שנעשו למחיצות אדם בני י"ע שנעשו מחיצות בין מ"נפק יש והאם) 3

 מתוכה להוציא ולענין, אמות' מד יותר בה לטלטל לענין, ככרמלית או י"כרה, חכמים לו נתנו דין איזה, קרפף) 1  .ו
 ?לבקעה

  ?כן דינו חכמים שקבעו הטעם מה) 2

 ?הטעם ומה, לכרמלית מחיצות' ג שם שיש ממקום להוציא הדין מה  .ז

 ;הדלת לפני אסקופה ואין, גינה שלפני כרמלית  .ח

  ?הטעם ומה, אליו המפתח ולהחזיר ולנעול לפתוח המנעול לתוך לתחוב מהכרמלית מפתח רליקח מות האם) 1
 ?ומנלן, לפנים המפתח עם הגינה של הדלת להכניס הדין ומה) 2

 ;ולנעול לפתוח לדלת המפתח להכניס מותר האם דלהלן באופנים בטעמא מילתא באר  .ט

 ?ארבעה ורחבה עשרה גבוה שהיא הדלת לפני אסקופה כשיש) 1

  ?ארבעה רחבה שאינה או עשרה גבוה שאינה הדלת לפני אסקופה כשיש) 2
  ?ארבעה רחבה עליהם ומשקוף ארבעה שרחבים הצדדים מן מחיצות שתי כשיש) 3
  ? ארבעה רחבים ואינם הצדדים מן מחיצות שתי כשיש) 4

  ?י"רה המקום נעשה ארבעה רחבים מחיצות שתי דכשיש הטעם מה) 1  .י
  ?י"לרה שתיחשב כדי שניה למחיצה הנעולה הדלת מצטרפת האם, ארבעה רחבה אחת מחיצה כשיש) 2
  



 עם מצטרף הזה המקום האם, הדלת עד הקורה משפת ארבעה מקום ויש, מקורה החיצונה שהחצי, מבוי פתח  .יא
 ;המבוי

  ?נעול המבוי כשדלת) 1
  ?ר"לרה פתוח המבוי כשדלת) 2
  ?לכרמלית פתוח המבוי כשדלת) 3

 ;המשקוף תחת שעומדת הבית אסקופת  .יב

  ?הטעם ומה, לשם יתמהב או לבית משם להכניס מותר האם, טפחים' ד רחבה כשהמשקוף) 1
  ? הטעם ומה, לשם ר"מרה או ר"לרה משם להוציא מותר האם, טפחים' ד רחבה אינה כשהמשקוף) 2
 ר"רה כשלפניה האסקופה למקום יש דין איזה, שלש גבוהה האסקופה ואין טפחים' ד רחבה אינה כשהמשקוף) 3

  ? כרמלית וכשלפניה
  ?הטעם ומה, להיפך או לבית משם להכניס מותר האם, שלש ההגבו והאסקופה טפחים' ד רחבה אינה כשהמשקוף) 4
  ? נעול או פתוח הבית פתח אם בזה מ"נפק יש והאם) 5

 ?אסקופה רק הדלת לפני חדר כשאין, מביא ם"שהעכו במפתח נ"ביהכ לפתוח הנכונה הדרך מהי  .יג

 ;מחיצות לה שאין, החנות לפני שפורסים סככה  .יד

 ?הטעם ומה, הסככה שתחת למקום יש דין איזה) 1

  ?לחנות ממנה להכניס מותר והאם) 2
  ?כרמלית וכשבחוץ ר"רה כשבחוץ, לחוץ ממנה להוציא הדין ומה) 3

 ;ככרמלית או י"כרה דינה האם, הבתים לפני שבולט גג  .טו

  ?הצדדים משני מחיצות שני לו כשיש) 1
  ?משופע הגג אבל הצדדים משני מחיצות שני לו כשיש) 2
  ?הצדדים משני מחיצות ניש לו כשאין) 3
  ?הרחוב לצד עמודים שני לו כשיש) 4
  ?י"כרה להחשב צדדים' מג הפתח צורת מהני והאם) 5
  

 א סעיף שמז סימן

  ?הנחה וגם עקירה גם כשעשה אלא התורה מן חייב אינו הטעם מה) 1  .טז
  ?לבד בהנחה או בעקירה גם חכמים אסרו הטעם ומה) 2

 מן חייב האם, ר"ברה והניחו לחוץ ידו ופשט משם ונטלו, שבת מערב בהם לבוש שהיה בבגדיו מונח שהיה חפץ) 1  .יז
 ?הטעם ומה התורה

  ?הטעם ומה התורה מן חייב האם, ר"ברה והניחו לחוץ ידו ופשט, שבת מערב בידו מונח שהיה חפץ) 2

 ;מידו בפנים העומד חבירו ונטלו בידו וחפץ לפנים ידו פשט  .יח

  ?ידו שפשט זה חייב האם) 1
 ?הטעם ומה, בידו וכשהשאירו קרקע ג"ע כשהניחו, חייב האם, מידו שנטלו זה) 2

 ;בפנים העומד חבירו יד לתוך והניחו בידו וחפץ לפנים ידו פשט  .יט

  ?והנחה עקירה מיקרי האם) 1
  ?טפחים' ד על' ד בו אין חבירו יד הא) 2
  ?והניח שעקר זה של דינו מה) 3
 ?מדרבנן או התורה מן הוא והאם, עובר הוא איסור איזה לע, בידו החפץ שהניח זה) 4

 ?בשבת מלאכה בהם לעשות חשוד הוא אם מלאכה כלי לאדם להשאיל מותר האם) 1  .כ

  ?לו שאסור בדבר ם"לעכו לסייע איסור יש האם) 2

 ?דינם מה, בחוץ העומד חבירו ביד והניחו בידו וחפץ לחוץ ידו הוציא) 1  .כא

 ?טפחים מעשרה למעלה הוא בירוח יד אם הדים ומה) 2

  ?חייב ומי חייב האם, באמצע חבירו ותפסו הזורק) 1  .כב
  ?בעצמו הוא תפסו אם הדין ומה) 2
  

  א סעיף שמח סימן

  ?מעשרה למעלה ר"לרה פירות מלאה ידו להוציא לכתחילה מותר האם, י"ברה עומד היה) 1  .כג
  ? להחזירה תרמו האם -  במזיד או בשוגג -מעשרה למעלה הוציא אם) 2
  ?אחרת לחצר להחזירה הדין ומה) 3

  ;עשרה בתוך ר"לרה י"מרה - בשוגג - פירות מלאה ידו הוציא  .כד
  ?הטעם ומה, חצר לאותו להחזירה מותר האם) 1
  ?ר"לרה להוציאה מתחילה כשנתכוין– אחרת לחצר לזרוק או להושיטה מותר האם) 2
  ?אחרת לחצר להוציאה לכתחילה כשנתכוין הדין ומה) 3
  ?החצרות בין גם נמשכת ר"והרה אחת בדיוטא כשהחצר הדין ומה) 4



 או חצר לאותו להחזירה מותר האם, עשרה בתוך ר"לרה י"מרה - במזיד - פירות מלאה ידו יום מבעוד הוציא) 1  .כה
  ?אחרת לחצר

  ?משחשכה הוציאה אם הדין ומה) 2
  ?כהמשחש להוציאה יום מבעוד הוציאה בין לחלק הסברא מה) 3

 ומה, אחרת לחצר או חצר לאותו להחזירה מותר האם, במזיד או בשוגג - לכרמלית פירות מלאה ידו הוציא) 1  .כו
  ? הטעם

 ?הטעם ומה, חייב האם, והוציאן ונמלך לזוית מזוית חפצים המפנה) 2

 ? הטעם ומה חייב האם, ארבע לסוף ארבע מתחילת חפץ גרר) 3

  

  א סעיף שמט סימן

  ?ר"ברה אמות בארבע לטלטל אדם לכל רשות נתנו טעם מה) 1  .כז
  ?מצומצמות או רווחות, טלטול לענין שאמרו אמות ארבע) 2

 ;אמות ארבע משערים איך  .כח

 ?אחת בבת מעביר כשאינו - ביותר ארוך שהוא באיש) 1

  ?אחת בבת כשמעביר - ביותר ארוך שהוא באיש) 2
  ?בינוני באיש) 3
  ?אדם בני משאר קצרה ושל וזרוע בינוני שגופו באיש) 4
  ?בגופו ננס שהוא באיש) 5
  

  ב סעיף

 לאלכסון כשמטלטל - חומשים ושלושה אמות חמש דהיינו אלכסונן שיעור עד אמות מארבע לטלטל מותר האם) 1  .כט
 ?העולם לריבוע או העולם

  ?ם"הרמב לדעת לטלטל מותר האם בשוה אמות ארבע) 2
  ?ם"הרמב לדעת באלכסונן לטלטל רמות האם אמות ארבע לו שבירר ובאופן) 3
  ?אלו מקומות כולל או ההנחה למקום העקירה מקום בין מחשבים טלטול היתר שיעור האם) 4
  

  ג סעיף

 ?הטעם ומה, ר"ברה אמות מארבע פחות מוליך אחד שכל לאיש מאיש ולמסור ר"מרה חפץ לעקור מותר האם) 1  .ל

  ?הפקר ובחפץ ליםבע לו שיש בחפץ, להוליכו מותר מילין כמה עד) 2
  ?אמות' מד פחות פחות החפץ ביניהם שיחליפו, אדם בני בשני גם מותר האם, המתרת לדעה) 3
  ?ע"השו פסק דעה כאיזה) 4
  ?הרשות בדבר הנכונה ההנהגה ומהי) 5

 ?אמות' מד פחות פחות לאיש מאיש ולמסור לכרמלית י"מרה חפץ להוציא הדין מה) 1  .לא

  ?בכרמלית ההנחה יעשה ואחד י"מרה העקירה יעשה שאחד תקנה יש האם) 2
  ?הטעם ומה, ם"עכו ידי על מצוה לצורך לכרמלית י"מרה תורה ספר להוציא הדין ומה) 3
  

  ד סעיף

  ?ביחד ולאכול השני אל אחד להתקרב מותרים האם, אמות שש יש וביניהם מאכל דבר להם שיש אנשים שני) 1  .לב
  ?ביניהם אמות שמונה אם הדין ומה) 2
 השנים יכולים היכן, באמצע הם אמותיו' שד שלישי איש גם ויש, ביניהם אמות שמונה כשיש הדין ומה) 3

  ?לאכול האמצעי יכול והיכן לאכול המרוחקים

  

  ה סעיף

 ?אמות' מד פחות פחות אדם שיטלטל אסרו טעם מה) 1  .לג

  ?משאו לתקן כדי כשעמד, סיבה מחמת כשעמד, לפוש כשעמד, אמות' מד פחות פחות נקרא מתי) 2
  ?הטעם ומה, אמות' מד פחות פחות לטלטל הקלו השמשות בבין האם) 3
  ?מניח וזה עוקר בזה הקלו השמשות בבין האם) 4
  ?ר"לרה מכרמלית הוצאה של שבות או אמות' מד פחות פחות דטלטול שבות טפי חמיר ומאי) 5
  ?אמות' מד פחות פחות לטלטל הקלו בכרמלית האם) 6



  ?אמות' מד פחות פחות לטלטל הקלו האם, ובכרמלית השמשות בין, יבותאלט בתרתי) 7

  

 א סעיף שנ סימן

, יותר או אמות' ד עד -  לו צריכים שאינם חפצים שם ולטלטל ר"לרה ידו להוציא ר"ברה העומד לאדם מותר האם) 1  .לד
  ?הטעם ומה

 ומה, נאים שאינם או נאים ליםבכ מים שם ולשתות ר"לרה ראשו להוציא ר"ברה העומד לאדם מותר האם) 2
  ?הטעם

  ?הטעם ומה, מים שם ולשתות לכרמלית ראשו להוציא ר"ברה העומד לאדם מותר האם) 3

 ב סעיף

 ?הטעם ומה, י"לרה לרוק ר"ברה העומד לאדם מותר האם) 1  .לה

  ?הטעם ומה, י"לרה פיו הוציא אם הדין ומה) 2
  ?אמות' ד ברחוק ר"ברה לרוק הדין ומה) 3
  ?לכרמלית ר"מרה לרוק הדים ומה) 4

 ? איפכא או י"לרה כשמתגלגליןויורדין אמות' ד תוך ר"ברה להשתין מותר האם) 1  .לו

  ?הטעם ומה, לכרמלית כשמתגלגלין הדין ומה) 2

  

 ג סעיף

  ?הטעם ומה, ר"ברה אמות' ד כך לילך מותר האם - נתהפך לא שעדיין או לצאת ועומד שנתהפך - בפיו לו שיש רוק) 1  .לז
  ?בריא שאינו באדם הגוף מן היוצאת בליחה הדין ומה) 2
  ?בכרמלית אמות' ד בפיו הרוק עם לילך הדין ומה) 3
  

 א סעיף שנא סימן

  ?הטעם ומה - ומדרבנן מדאורייתא - מים ממנה ולקבל לגג סמוך טפחים' ג תוך שהוא לצינור ידו לחבר הדין מה) 1  .לח
  ?מעשרה למטה או שרהמע למעלה הצינור אם מ"נפק יש והאם) 2
  ?הכותל גבי מעל מים לקלוט הדין ומה) 3
  '?לג חוץ או לצינור' ג תוך מונחת כשידו האויר מן מים לקלוט הדין ומה) 4

 ;אליהם ידו לחבר יכול האם', ג הגג מן בולטת כשהצינור  .לט

  ?מעשרה למטה והן' ד על' ד בהם כשאין) 1
  ?המעשר למעלה שהן או' ד על' ד בהם כשיש) 2
  

 א סעיף שנב סימן

  ;הארץ על ונפל ר"לרה מהספר אחד ראש ונתגלגל בספר וקורא, י"רה שהוא האסקופה על יושב היה  .מ
  ?לגוללו לאסור הטעם מה) 1
  ?לגוללו חכמים התירו ולמה) 2
  ?נדרסת שאינה או הנדרסת אסקופה בין מ"נפק יש והאם) 3

  ?לגוללו לו מותר האם, לוםכ בידו נשאר ולא מידו נתגלגלה הספר כשכל) 1  .מא
  ?לכרמלית או ר"לרה שנתגלגלו הקודש כתבי שאינם דברים בשאר הדין ומה) 2

  

  ב סעיף

 ;דלהלן באופנים אצלו לגוללו מותר האם, מידו האחד ראשו ונתגלגל הגג על בספר קורא היה  .מב

  ?לארץ הקרובים התחתונים טפחים לעשרה הגיע לא השני כשראש) 1
  ?משופע והכותל לארץ הקרובים התחתונים טפחים לעשרה הגיע לא השני כשראש) 2
  ?משופע אינו והכותל לארץ הקרובים התחתונים טפחים לעשרה הגיע לא השני כשראש) 3
  '?ד רחב שאין זיז גבי על כשנח) 4
  ?לארץ סמוך' ג תוך כשהגיע) 5
  ?כרמלית לאויר נפל אם) 6
  ?ג"בכה שנפללו דברים בשאר) 7



  

  

 למעשה ותהנוגע שאלות

  שנ - שמו' מסי עירובין הלכות ח"או

 ----------------------------------------  

  ו"שמ סימן

 .מפתח בכיס לו שיש מצאו ראשי כביש של במדרכה עומד  .א

 .ולהכניסו ידו ולהושיט לבנין להכנס כ"ואח לבנין שצמוד' וכדו קופה ג"ע להניחו יכול האם  .1

 .הבנין לתוך לזרקו יכול האם ,'ד רוחב בו ואין לאורך המבדיל עציץ ישנו הבנין לבין בינו אבל ,רחוק יותר הוא ואם .2

 .הבנין לתוך זרקווי מידו ויקבלו' ד רחב שאינו עציץ ג"ע או ,העונת האי על שיעמוד מאדם לבקש יכול והאם .3

 להוציאו יכול האם ,'וכדו עציץ וביניהם ,ניןלב מחוץ ועומד ,בחצר בעגלה הילד של חיתול מוצץ שכח אם וכן .4

 .לרחוב לרדת וממנו, העציץ על עלותל אחת ובפסיעה

 . העציץ ג"ע מעט שיעמוד יועיל והאם .5

 ללא העציץ עד מהחצר אחת בבת שיוצא י"ע להביאו יוכל האם ,ביניהם מדריכה יש אלא לבנין צמוד אינו העציץ אם .6

 .באמצע הפסק

 .לחולה הנזקקת תרופה מביא רכאש שונה והאם .7

 עליו להעביר וכן, אסור פטור מקום ג"מע יעבור ורק לזרוק אבל, א"בס כמבואר, הרשויות משתי להביא מותר פטור מקום על

, אסור זו בצורה ר"לרה י"מרה להוציא וכן .יחליף שמא משום גזירה אסור רק ,עליו מעט פושל עמד אבל, וחייב אסור

 אינו שמחליף ובאופן .לשניה ומעביר אחת מרשות ונוטל צעבאמ כשעומד ה"ה מדרבנן שאסור ולהחליף, ד"סק ב"במ כמבואר

 דכשמעביר ,מדרבנן רק שאסור לרשות מרשות ומעביר עומד עצמו הוא כאשר ה"שה ו"סק ב"במ מבואר דרבנן איסור אלא

 ב"ובמ. כנגדו מעט חנ אלא אחת בבת ועשה כשלא רק זה ם"הרמב שלדעת מבואר ו"סק צ"בשעה אבל, שם שנח נחשב כנגדו

  .ר"רה דרך פטור למקום י"מרה להוציא אסור זו גזירה שמחמת ה"הד הביא ה"סוסק

  

  .תיקון אין אליה בכניסה אבל מחיצות' בג המוקפת חצר  .ב

 .ולהחביאו להכניס מותר האם ,'ד תוך הסמוך למגרש מהיד תכשיט נפל .1

 החצר כאשר לו לסייע מותר האם, רגההמד את להעלות לו קשה, לחצר סהלכני הגיע ,תינוק עגלת מטלטל ילד .2

 . מחיצות' ג רק לה ויש, בכניסה פרוצה

 .להכניסו מותר האם ,הסמוך למגרש ההחוצ הכדור לילד ונתגלגל, פתהמוק גדולה ציבורית בגינה נמצא וכן .3

 יכול האם ,לחצר בכניסה תכשיט כ"אח פלנ, לרחוב בינו שהבדילו אליו בכניסה שהיה פ"הצוה בשבת נפלש חצר .4

 . אמות' ד תוך לחצר להכניסו

 מותר האם, הכניסה כנגדש בפנים העמוק הקיר אתו צדדיו' מב קירות' ב רק אלא מבחוץ תיקון לו שאין לבנין כניסה .5

 . 'ד תוך אליו הרחוב ופינת מהסימטא להכניס

 מדינא שהחצר שלמרות מבואר ומותר ה"ד ל"בביהו. וציאלה שמותר ע"בשו מבואר לבקעה לדירה הוקף שלא קרפףמ

 ב"ס ד"שע ובסימן. בזה מסתפק מפני ה"ד ה"שס בסימן אבל. לשני מאחד לטלטל תירוה מ"מ ,כרמלית והמגרש י"רה

' ג רק להם יש אלו דוגמאות אמנם, 'ד תוך אפילו לכרמלית בשבת שנפרצה מחצר ללטלט להחמיר כתב לכרמלית ה"ד

 ככרמלית שנחשבת אלא גמורה י"רה לענין אבל, י"כרה אינה לכרמלית ונפרצה מאחר ע"לכו מיהת בנןשמדר מחיצות



, ח"סי ו"סס א"החזו אבל. גמורה לכרמלית ממנה להוציא שאסור ה"סק ס"בש כתב גרועות שמחיצותיה מחמת

  . האופנים' בב התיר ג"זסק"וסע

  

 .'מג פחות וגבוהה' ד רחבה רגהמד היא לבית והכניסה כדין  מחיצות בו שאין בנין  .ג

 .'וכדו שטיח תחת ולהניחה לנעול מהבית המפתח את להוציא מותר האם .1

 .'ד רחבה אינה אבל ל"הנ באופנים .2

 . הביתה המפתח את להכניס רשאי הדלת את שפותח אחרי האם, לדלת ממש בסמוך המפתח את מחביא ואם .3

 והבנין, מהצדדים קירות שתי לה שיש או ,'ד רוחב יש הפתח וסביב ,'י בוההג היא ולכן מדרגות שלפניה לדירה יסהנכ .4

 .כדין מעורב

 .'וכדו לשטיח מתחת כגון' ד תוך ולהחביאו מהבית המפתח את להוציא ניתן האם האלו אופנים בכל .5

 את להחביא ניתן האם, יותר או טפחים' ג גבוהה כניסה כעין הפתח לפני ויש, סימטא או ראשי לרחוב שפתחה דירה .6

 .ממש סמוך ברחוב המפתח

 . המנעול חור לתוך להכניסו יכול האם ,'וכדו בחגורה המפתח את ומביא פחות או' ד רוחב משקוף יש כאשר .7

 . המפתח את להוציא כ"אח ורק הדלת את לפתוח יכול האם, המפתח עם רק נפתחת כשהדלת ל"הנ האופנים בכל .8

' ג גבוהה אם ממש ר"לרה פתוחה אם ולכן, שלפניה הדין את לה שיש ג"בס א"ברמ מבואר' ג גבוהה ואינה מקורה כשאינו

 ומותר ר"כרה ז"שהרי ז"סקכ ב"במ מבואר' מג בפחות אבל  .מותר' וכדו לסימטא פתוחה ואם, ורואס ככרמלית נחשבת

 אבל כמותה דינה לכרמלית חהבפתו רק ותמחיצ לה יש שכאשר א"רהג שדעת הביא הדין ה"ד ל"בביה אבל ,'ד תוך לטלטל

 ממנה אלהוצי אבל, לבית ממנה המפתח את להכניס מותר מדינא ,י"רה שנחשבת' י וגבוהה' ד רחבה היא ואם, לא ר"לרה

 כלומר ,איסקופה שיש באופנים שגם אלא .כרמלית ונחשבת מוגדרת שלכן כדין מעורבת שאינה בחצר' ד תוך אפילו להחביא

 ,'מד פחות היהי שמא י"לרה ממנו להביא ואסור גזירה שיש א"ברמ מבואר מ"מ ,י"רה ודיני דלגוב פתחה לפני מקום ישש

 או ,'י וגבוה' ד על' ד שיעור בו יש הכניסה שלפני שטח אותו אם גם להיפך ומאידך, מיהו ה"ד ל"ובביה ו"סקכ ב"במ וכמבואר

 כל שלא שאפשר לדון יש אמנם .סמוכה י"לרה י"רה שהיא מאיסקופה להוציא שאסור ב"במ מבואר ,כדין להמחיצות שיש

 כאשר ורק, לכרמלית להעביר י"כרה כשאינה וכן י"לרה להכניס י"רה אכשהי בין לאסור זו גזירה לגבי כאיסקופה נחשב שטח

 שרוכא .זו גזירה יש להיפך וכן ,פחות יהיה שמא שהגזיר' ד רוחב מעליו שיש מחמת הוא הרשות לענין בין והגדרתו מהותו כל

 מאידך אבל ,המפתח את שם להחביא מותר היה כ"א, כרמלית הוא לה הסמוך והרחוב טורפ מקום היא שבעצם' ג גבוהה היא

, ר"לרה ולא לכרמלית רק שנחשב שחוששים ח"סקכ ב"במ מבואר גדול רחוב שאפילו וביותר ,ככרמלית היא והסימטא מאחר

 ,כרמלית הכל כי מותר' ד תוך יהיה אם ג"ובכה ,ככרמלית והכל ורוניע מינו את מצאו רמליתכל פתוח פטור נמצאשהמקום

. פטור למקום נחשב דאינו יאסר לבית להכניס אבל' ד תוך יהיה אם וגם, לכרמלית פטור ממקום הוי דלא ,אסור ביותר אבל

 ,מינו את מין מצא אמרינן שלא ב"סקכ ז"סס א"בחזו מתבאר למשקוף מתחת לדלת סמוך המפתח את מחביא אם אמנם

 גם מ"נפק אלו אופנים ובכל. ]ד"סכ ה"שס הלכות בשונה בדבריו ועיין[ .לבית להכניס מותר לכרמלית פתוח אפילו מילאמו

 במקום עומד הוא ואם ,י"רה היא הרי' ד רוחב לה יש המשקוף שאם ,לחור המפתח את לתחוב ורוצה לדלת סמוך כשעומד

 שכמותו לכרמלית ופתוח פ"ולמק נחשב' ד רוחב בו אין ואם ,לתוכו לדחוף אסור ברחוב או ככרמלית ונחשב מעורב שאינו

 בפתיחתו כ"דאל הדלת פתיחת לפני המפתח את להוציא צריך המותרים באופנים גם ככרמלית שנחשב באופנים מ"ומ.ומותר

  . ח"סקכ ב"במ כמבואר י"לרה מכניסו

  

  .רחבה שלפניו לבנין כניסה  .ד

 כ"אח ולהביאו המפתח את שם להחביא יכול האם, פ"צוה יש אליה ובכניסה ,מקורה האינ אבל קירות שתי יש אם .1

 .לדלת

 .רחב ברזל מוט או רחבה קורה מלמעלה יש אליה יסהנכב אם וכן .2

 .פחות או' ד רחב המוט אם חילוק יש האם .3



 . 'וכדו שבחצר יחידה. פרטי בית, חצר, משותף מדרגות לחדר בכניסה בזה חילוק יש האם .4

 . פחות או' ד רחב גגון יש הדלת מעל כאשר לדלת ולהביאו בחצר  המפתח את להחביא יכול והאם .5

 דין שכל ל"בביה כמבואר להועיל יכול שלא באופנים גם לכאורה אמנם -. ג"סק א"מג. שתי ה"ד ל"וביה. ומשקוף ה"ד ל"ביה

  .א"הרמ דברי וכפשטות, תקרה פי מדין יועיל כן' ד רחב יהיה אם בית בפתח ולא מבוי בפתח רק הוא זה

  

 .החנויות או הבתים שלפני כהסכ או גגון  .ה

 .אמות' מד ביותר עצמם בהם ללטלט מותר האם .1

 .היפךול לבית מהם להכניס מותר האם .2

 .לא או לרחוב מהם להוציא מותר והאם .3

 . מרפסת בולט שיזיז המקום כשמעל צידהה להזיזו רשאי האם ,'וכדו הגניז או מאכל רואה ברחוב שהולך מי וכן .4

 .לבית וממנו בו טלללט כדי בלבד צדדיו בשתי הפתח צורת שתי לעשות יועיל האם ,בשיפוע או ישר הוא הגג כאשר .5

 יעשה אם מ"ונפק,משופע שהוא וכן ,צדדים' מג שהוא או טעמים' ומב תקרה פי אמרינן ולא בה לטלטל שאסור מבואר ב"במ

 להעביר אסור וממילא לכרמלית אלא ר"לרה נחשבת אינה מ"ומ ,כן ה"וד הבולטין ה"ד ל"בביה ארובכמ, יםצדד' מב פ"צוה

 לא ולכן כאן אינו ועיקרו עליו חולק א"ובחזו ,פ"לצוה נחשב מהכתלים שחלק נראה ב"ובמ[. ל"סק ב"במ כמבואר. לתחתיה

  .]בזה הארכנו

  

  

   ז"שמ סימן

  

 .העירוב מועיל ולא ר"רה שהוא תדעו בו יש אבל עירוב שיש מקום  .ו

 .עבורו שיקח ביד לילד לתת יכול האם לילד ונותן לטלטל לא המקפיד .1

 .לצאת מתחיל כשכבר או, בבית מדעו בעודו לילד יתן אם הבדל יש אםה .2

 .וילך ממנו יוציא והילד ידו את יפתח כאשר קל יותר והאם .3

 לתוך עד רויויעב מידו שיקחנו מגוי לבקש יכול האם ,באמצע ר"רה שוי לביתו ח"מגמ תרופה להביא צריך אם וכן .4

 .העירוב

 .לו ונותן בבית שעומד או, לגוי נותנו הבית בתוך הליכתו ובשעת, ממקומו זה את הרים כבר אם ילוקח יש והאם .5

 .מידו יקחנו שהגוי עדיף והאם .6

 . 'וכדו ממתק פתח מבחוץ איבשה מילד לקבל יכול אםה .7

 כיבוד, עגלות שיביאו ויודע, אחר ברחוב דירה להם ומכין לשבת אורחים להזמין יכול האם עירוב שאין במקום גר .8

 .'וכדו

 . בידו לעכב חייב האם' וכדו התינוק עם העגלה את להביא רוצה' וכדו המארח עירוב שאין למקום נקלע .9

 מלאכה לידי לבוא יכול שאינו למרות לבד המניח שגם צ"ושעה ד"סק ב"ובמ, לבד העוקר שאחד ב"ומ ז"שמ ע"בשו מבואר

 האם ,לחשב צריך אלא ,עיור לפני יש ממנו לוקח והשני לבד ידו פושט רק אם שגם מבואר ז"ובסק, אסור אבל פטור גמורה

 כמבואר לקחת לקטן מותר מועצ שלצורך מדרבנן רק שזה באופנים פרטוב חומרא רק דהוא עיור לפני שייך ג"בכה בקטן

 .ל"בביה

  

 .ר"לרה חפץ והוציא שכח  .ז

 .ריצפה על יניחו וחבירו טפחים' מי למעלה שמוגבהת חבירו ביד הניחול יכול האם .1

 .בידו ויניחנו לרחוב ביתו מחלון ידו שיוציא מחבירו שיבקש יועיל והאם .2

 .שם ויניחנו חרתא לחצר מהר שילך או שיעצר עדיף האם ,ונזכר בגובה כשמחזיקו בידו דבר הוציא ואם .3

 .לעצור לו מותר האם' וכדו מטפחת בכיסו שיש ונזכר בשבת או ש"בער לרחוב יצא .4

 .בשבת או ש"מער יצא אם בין חילוק יש האם, צרכיו לעשיית לעצור נצרך אם .5



 שידו אפילוו כמונח הכל עצמו כלפי נחשב עצמו אדם אבל -. פטור למקום נחשב' מי למעלה האם ח"בסק במחלוקת תלוי

 אבל, הוצאה יהיה שלא אחרת י"לרה כשילך כ"משא ,הנחה יחשב כשיעצור ממילא, קרקע ג"כע הוא בידו דהנחה' ד אינו

 צ"בשעה כמבואר' כד נחשב רשות באותו ידו עם ביחד כשהוא דרק' ד ג"ע כמניח חשיב לא אחרת לרשות היד את להכניס

  לא לעור לו אסור וממילא דמי גופו כהנחת בגדיו הנחת שגם ב"סק ב"במ מבואר ,'ד ג"מע הנחה שצריך ואפילו. ד"סק

 אם אמנם, עקירה ללא הנחה יהיה בעצירתו עכשיו אבל עמד לא ואפילו עיקרה היה וממילא תחלה עמד כבר אם מביעיא

 רק שיהיה עמד לא לבין דאורייתא גמורה הוצאה יהיה ודמוכשיע עקירה נחשב שאז לפוש עמד אם תלוי ש"מער יצא

  .יאסר לא הבריות כבוד ובמקום הנחה

  

 .לרחוב להם עף בחצר כדור משחקים ילדים  .ח

 .להניחו מבלי בידו לתופסו שם העומד יכול האם .1

 .לעצרו יכול האם הארץ על למתגלג הכדור ואם .2

 .לעוצרו מותר האם אדם דחיפתה מחמת שלא מאליה לתגלגהמ תינוק בלי או עם עגלה .3

 דברים לו לתת לכשהולך או, במקום ולהניח ממנו לקחת לו לסייע מותר האם בשבת דברים עם המגיע זר עובד .4

 .לקחת

 . מידו לקבל מותר האם בשבת דואר מביא גוי כאשר ל"בחו וכן .5

 אפילו העקירה עושה כשאחד ע"בשו ומבואר, כמונח נחשב שאינו ם"רמב ובמתגלגל, ותפסו ונעקר הזורק ח"סק ב"מ

  . איסור אין בגוי להכניס אבל אסור הודיי אינו שהמוציא

  

  ח"שמ סימן

  

  ראשי רחוב מעל ביתו שמרפסת מי  .ט

 .למרפסת חזרה להחזירו מותר האם ,'וכדו משחק ביד הוציא .1

 .לשם להכניסו לו מותר האם, אליה סמוכה מרפסת עוד לו יש ואם .2

 . סימטא יש למטה המרפסות שתי בין כאשר שונה והאם .3

 .לשם לזורקו שרוצה או יד בהושטת הסמוכה במרפסת להניחו רוצה אם חילוק יש  האם .4

 . שאסור ונזכר למטה לזרקו שחשב או מרפסת באותה להניחו רצה לכתחילה אם חילוק יש האם .5

 . ולהחזירו' מי למעלה או, לרחוב' י תוך עד בחבל ולשלשל לשחק לילדים מותר והאם .6

 גם אפשר והאם, מעליו מספיק או, לתוכו ממש להכניס צריך האם, לסוכה מהבית' דווכ מאכלים לשלשל כשרוצים .7

 . בסכך חור י"ע מלמעלה להכניס דוקא או פנימה למשוך מהצד החלון דרך

 . ראשי ולא קטן רחוב או סימטא מעל גר כאשר שונה ל"הנ בכל והאם .8

 .המרפסת גובה באיזה הבדל יש ל"הנ בכל האם .9

 .שברחוב לחבירו להראות כדי רפסתממה חפץ עם ידו להוציא לכתחילה מותר ומעלה שניה מהבקו וכשגר .10

 . היורדים הגשמים ממי ולקלוט' מי למעלה החוצה כלי עם או היד את להוציא מותר האם .11

 עד יורדת אינה הכביסה כאשר, מעורבת שאינה חצר או, מגרש הוא שתחתיו לכיון, ש"מער תלויה שנשארה כביסה .12

 . בשבת להכניסה ניתן האם', י תוך

. אסור אבל פטור דיוטות' בב', מי למעלה ואפילו חייב אחת בדיוטא י"לרה י"מרה מושיטש מתבאר ז"סק ח"שמ בסימן

 ר"כרה שנחשב ה"שמ בסימן המתבארים אופנים יש סימטא רק שהיא למרות ,ביניהם ומפסקת עוברת סימטא כאשר וממילא

 הביא ר"רה משום בה שאין כזו סימטא אם שאפילו וביותר. אסור אבל פטור ולזרוק חייב ולהושיט ,ר"רה שהיא המתקצרת

 מוציא שכאשר מתבאר ח"שמ בסימןו. מושיט בו אסור' מי למעלה גם האם ר"וא א"מג מחלוקת ז"סקי ה"שנ סימן צ"בשעה

 אם שאפילו להושיטה ה"ד ל"בביה ומבואר אחרת לחצר לא אבל חצר לאותו רק להחזירה מותר בשוגג ,ר"רה מעל' מי למטה

 יניחה אם בין חילוק ואין, ימתקמת מחשבתו אין כך שבין שם להניחה חשב לא שאפילו ד"סק ב"ובמ, שלו היא השניה החצר



, אחרת בחצר גם להניחה ומותר הגזירה את אין תכרמלי מעל כשהיא אבל, מותר החזירל ורק, זריקה י"ע ובין בהושטה שם

 מושיט מדין ת"מה חייב אחת בדיוטא היא וכאשר מאחר אחרת לחצר להכניס מותר האם צ"השעה דן' מי מעלהל היא ואם

 בתוך ה"ד ל"הביה הביא' מי למעלה להוציא להיחולכת, אחרת לחצר יאסר כ"וא, רבנןמד מיהת אסור דיוטות' בב וכשהיא

 .כרמלית מעל ולא ר"רה מעל רק הוא גזירה משום להוציא לכתחילה שאוסרים הראשונים גם שמא ישלדון ועדיין, מחלוקת

, ככרמלית אורק ר"כרה מוגדר למטה אם תלוי וגם, פטור מקום דרך הוא הרי כי ששונה לדון יש' מי למטה עד לשלשל

 אחרת שלחצר ר"רה של' י תוך כבר שהוא מהצד יכנס מאשר שונה י"מרה רק יעבור שלעולם מלמעלה סוכה לתוך ולהכניס

  .אוסר ודאי

  ט"שמ סימן

 .הארץ על' וכדו משחק חיתול הילד של מידו הניח', וכדו ספסל על לנוח ברחוב התיישב  .י

 .אמות' ג ההפכי לכיון השני חפץ להזיז יכול האם, מסויים לכיון אמות' ג מהם אחד הזיז  .1

 אמות' ג תוך ביניהם צאונמ שנפל המוצץ את לו לקרב מותר האם ,ממנו אמות' מד יותר במרחק עומד הילד אם וכן .2

 .הילד של לכיון

 .עומד או מהלך או שישב בשעה אירע אם בין חילוק יש והאם .3

 לו מותר  מרחק איזה עד, שנפל' וכדו חפץ ברחוב לאחר או אליו לקרב רוצה נמוך או ממוצע בגובה מצוה בר נער .4

 .ר"ברה חפץ להזיז

 להוציא שאסור כלומר החפץ על דין שהוא מבואר ד"בסקי ב"ובמ, בהם ללטלט שיכול אמות' ד לו יש אדם שכל ע"בשו מבואר

 דינים' ב שיש ביאר א"סקי ב"קי 'סי א"בחזו אבל, האדם של אמותיו' לד ביחס נמדד אינו אבל עצמו שלו אמות' מד החפץ את

 שלו אמות' מד הוציאל שלא לאדם ביחס דרבנן הוא' הב אבל, שם שמונח ממקום אמות' ד החפץ את להעביר דאורייתא' הא

 במחשבה ואפילו לעצמו קבע כאשר רק נקבעים אמותיו' שד אלא, שם שהיו אמות' מד החפץ את ציאומ אינו אם גם עצמו

 וטלטל מקומו לעצמו וקבע יושב כאשר ולדבריו. קביעות יחשב מאימתי שיעור מהו לדון ויש, במהלך ש"וכ בעומד ולא מקום

 ב"המ לדעת אבל, ההפכי לצד לטלטל יכול אינו וממילא, צד לאותו אמותיו' ד לעצמו שבירר נמצא מסויים לצד' מד פחות חפץ

 להוכיח דן הלכות ובשונה. אמותיו' מד מוציאו כי יותר במרחק' מד פחות לטלטל יכול אינו מסויים במקום יושב אם וכן, יכול

 קטן שהוא שאפילו ד"סק ב"במ וביאר אמותיו' בד שמשערין ע"בשו ומבואר. ע"בצ ונשאר א"החזו על חולק שאינו צ"השעה

 .ד"סק צ"בשעה וכמבואר מהרגיל תקצ נמוך מצוה בר בנער ומצוי יותר

 

 .ר"רה דרך לביתו להביאו צריך, לתרופה זקוקה חולה  .יא

 אחד אמות' ב כל ביניהם יעבירו כ"ואח, לרחוב שיוציא לחבירו להושיט או, לרחוב ציאויש מגוי בקשל יכול האם .1

 .לשני

 להחליף יכולים ההוריםש או, אמות' ב כל ולהניחו לקחתו רשאי האם ,להמשיך מוכן לא הדרך שבאמצע ילד וכן  .2

 .ולקחתו אמות' ב כל ביניהם

 ברחוב מצא אם וכן, לפינה עד שוב וכן ולהניחו' מד פחות להרימו מותר האם לזוז רוצה ולא בכביש התיישב ואם .3

 .לצד מתחלף' מד פחות להזיזה יכול האם', וכדו תועבה מראות בו שיש עיתון יםאנש הרבה שעוברים במקום

 או, חולף רכב בגלל או, חבירו עם נפגש כי או', ד מהלך יחשב שלא כדי רק לרגע שעוצר אלו באופנים מספיק האם .4

 .  ממנו יפול שלא הילד את לסדר כדי או, רמזור

 להשיבו כדי ר"ברה מסתור מקום עד אמות' ב כל חבירו עם ולהתחלף מהלהרי יכול האם ,ברחוב יקרה אבידה מצא .5

 . ש"במוצ לבעליו

 .אמות' מד בפחות ולהביאו לביתו לרוץ רשאי האם, קודש הארון מפתח את הביא שלא נזכר נרות הדלקת אחרי .6

 נחוצים חפצים כמה הכניסו שלא מ"בביהש נזכרו, לערבו א"שא סגור במתחם ששבתו משפחות כמה של קבוצה וכן .7

 .הדירות לאחת להכניסו וכן, אמות' מד פחות פחות להביאו להם מותר האם

 .'וכדו גינות מעורבים שאינם חצרות ימטאותס רק או ר"רה לעבור צריך אם בין ל"הנ בכל הבדל יש האם .8



 .בידו מעט לסייע העליה או הסיבוב לפני מותר האם בדברים נתקע לפעמים ,תינוק עגלת לקחת שמסייע ילד .9

 

 מחלוקת ד"סקי צ"בשעה הביא כרמלית אלא ר"רה אינו המקום ואם, ג"בסקי כמבואר מצב בכל אסור לבד והנחה הירקע

 ואפילו ע"בשו כמבואר אסור עצמו הוא' מד פחות לקחתו רק וימשיך ם"עכו י"ע יעשה כאשר אבל. מאיר והבית העוזר אבן

 ל"בביה אמנם, שמותר ראשונה דעה ג"ס ע"בשו מבואר מילים כמה אפילו חבירו עם ביחד אבל, בכרמלית ואפילו מ"ביהש

 אמנם, אדם בני' ב י"ע אפילו שמותר כתב ג"בפמ מ"מ אדם בני כמה י"ע שרק נראה ע"השו שמלשון שאפילו כתב וחבירו ה"ד

. גדול לצורך שגם ואפשר המצו לדבר רק כ"וא, לאוסרים לחוש טוב הרשות לדבר מ"מ זו כדעה שהעיקר שאפילו כתב ב"במ

 ל"שבביה וביותר. מצוה לצורך בזה להקל מקום יש האם ואפילו ה"ד ל"הביה של בספיקו תלוי וכרמלית מ"בביהש מ"ומ

 קוץ או תפילין במצא וכן כיס ובידו בדרך שבא לאופנים כאן ב"במ ציין מ"ומ .לרשות להכניס גם ג"בכה להתיר ע"בצ נשאר

 לעמידה נחשב משאו לסדר עמד שלא שכל ח"סקי צ"בשעה ומבואר, א"מד פחות לטלטל ועצמ לאדם גם מותר ר"ברה

 כל עושה שאחד באופן לדון ויש.  הפסק נחשב' וכדו צרכיו עשיית רמזור צדדית סיבה כל בגלל נעמד אם ואפילו המפסקת

' מד פחות פעמים כמה לטמטל עצמו שהאדם כ"ג נחשב האם' מד בפחות בידו מסייע לפעם מפעם ורק ילד כגון הטלטול

  . ומותר לחלוטין חדשה כפעולה פעם כל נחשב וממילא לילד מתייחס העיקר שכאן או, שאסור

  נ"ש סימן

 .קרקע בקומת גר  .יב

 .לפיו מוצץ ולהכניס בעגלה ידו להושיט לו מותר האם ,בוכה תינוק תויב מחלון רואה .1

 . אחר מסתור או שבקיר חור לתוך עד להזיזו מבחוץ יכול םהא, תכשיט הסמוך גדור למגרש לו נפל ברחוב עומד .2

 עליו ידרסו שלא כדי לפינה ברחוב להזיזו' וכדו מקל באמצעות יכול האם לרחוב הבית מחלון דבר לו נפל ולהיפך .3

 .וישבר

 .ברחוב שהיא פינה לאיזה רקוזול בגובה להרימו' וכדו מקל י"ע יכול והאם .4

 .מגרש או סימטה ראשי לרחוב נפל אם חילוק יש והאם .5

 רובו את לכופף או, וללבשו הרכב מעל והיד הראש את לכופף לו מותר האם ,מכונית ג"ע הכובע לו עף ,ברחוב מהלך .6

 . ולהניחו הרכב ג"מע

 קצת ולהזיזו בו לעיין או, יפול שלא כדי להזיזו מותר האם ,'ד רחב' י גבוה גדר ג"ע המונח ספר רואהו ,ברחוב הולך .7

 .למקום ממקום

 כן ולעשות י"ברה לעמוד שמותר ה"וה. שם שאינו ברשות לטלטלו מותר במקומו לו צריך שאינו שדבר א"בס מבואר

 רק ולא. ב"סק ב"במ כמבואר אסור פטור מקום שהוא' מי למעלה יעבירו אם ואפילו ,א"ד יעבירנו שלא ובלבד ר"ברה

, שם רובו כ"אא אסור השני ברשות לו כשצריך אבל. ב"סק צ"בשעה רכמבוא כן לעשות אסור בכרמלית גם אלא ר"ברה

 שהגדר למרות גדר על מונח אם וכן. מותר ג"בכה רק בכובע ולכן, ומותר יכניס שמא חשש אין השני במקום רובו דכאשר

 . שאסור לו כשנצרך מאשר שמותר סתם להזיז חלוק בחוץ כשעומד אבל ,לטלטל מותר עצמו ובו י"רה נחשב עצמו

  

 .לירוק יכול האם ליחה ול עולהו ברחוב ךמהל  .יג

 .'וכדו ריק מגרש או, לרכב מתחת או, גדר חוריא או, חצר לתוך או, שעומד במקום .1

 . ברחוב צדדית לפינה לגשת ואו,  ולירוק לחצר להכנס יכול האם .2

 .יעשה מה אמות' ד והלך טעה בפיו הליחה שהצטברה אחרי ואם .3

 .פיו לשטוף  מבלי לרחוב לצאת לו מותר האם ,פיו בתוך קטנים חלקים או, מאכל רירופי לו נשאר .4

 .'וכדו מגרש לחצר כנסי שמשם למרות בפינה להשתין מותר גדול הדחק בשעת והאם .5

 .החוצה לרוק יכול האם לרוק צריךו הבית בחלון עומד .6

 . לשם הרבה או מעט שיתכופף יועיל האם ל"הנ האופנים בכל .7



 .ולשתות הברז מתחת ידו להכניס לפתוח מותר האם מים מתקן יש בצד ברחוב הולכים .8

 . לשתות לו נחוץ ולכן, חזקים ראש כאבי לו יש כאשר שונה והאם .9

 ביאורבש אלא, אסור בכרמלית שגם מבואר ע"השו שבפשטות ב"במ כתב וביותר, ב"במ כמבואר וחייב אסור ר"לרה י"מרה

 וכדלעיל מותר האם מעורבת שאינה לחצר גמורה ר"מרה לדון יש ולדבריו, ומותר דרבנן ספיקא הוי ליתשבכרמ קלחו א"הגר

 רוב בתר שהולך' וכדו פיו שמוציא מועיל ולא. דאורייתא איסור ספק הוא שכאן או ,יחלקו שלא כדי אליו מכרמלית שהתירו

 מותר לכרמלית אבל אסור י"לרה מתגלגל ואם .אסור אחר במקום כשרובו לשתות ה"הו .מותר רובו מוציא אם אבל, גופו

 יותר שהיא ברחוב לפינה להלך וכן, החצר דהיינו השניה הרשות לתוך להכנס גם אסור נעקר שרוקו אחריו. ל"בביה כמבואר

 ורואס כהנחה נחשב כ"ג שלבולעו אפרים ביד כתב והלך טעה ואם. צ"בשעה כמבואר נעקר לא אפילו ובליחה, אסור אמות' מד

' מד יותר לילך או לכרמלית להכנס אבל. 'ד רוחב בהם שאין' וכדו מחוברת קופה תמרור דהיינו פטור מקום יחפש אלא, ת"מה

 אלא. לגופו ובטל טפל מצד שבכל או ולנעקר ליחה או לרוק דומים מאכל שיירי האם הפוסקים ודנו. ל"הביה מסתפק אמות

 כ"וכמש דרבנן גזירה רק שהוא כלומר אליו יביאם שמא הוא האיסור לשכ מבואר שבשתיה צרכיו מעשיית שתיה שחלוק

 א"בסקי ב"במ מבואר רגליו במי אבל, להתיר דעות יש חולי במקום וממילא לגופו בטל הוא ת"דמה ו"סק ה"ק א"החזו

 עיקר אחר גררנ כי לחוץ יוציא ואפילו לגופו בטלין אינם להפרישם ורוצה שמאחר א"החזו שביאר וכמו ת"מה הוא שהאיסור

  . יאסר לא הבריות כבוד במקום אפילו וממילא, גופו

  


