äëìä ïéð÷
2

1 'ñî
æ"òùú øééà ùãåç
úåàå÷î úåëìä ã"åé
àé - à íéôéòñ àø ïîéñ
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àø ïîéñ
à óéòñ
äî éà ì"æå [ïîéñä úìéçúá é"áá àáåä] íéðäë úøåúá åùøãå .øåäè äéäé íéî äå÷î øåáå ïéòî êà éðéîù úùøôá äøåúá øîàð
äî éà ,äàñ íéòáøàá äå÷îäå àåäù ìëá øäèî ïéòî ,ïéòî êà ì"ú àåäù ìëá øäèî íéî äå÷î óà àåäù ìëá øäèî ïéòî
.ïøåáùàá äå÷îäå ïéìçåæá øäèî ïéòî ,ïéòî êà ì"ú ïéìçåæá øäèî äå÷î óà ïéìçåæá øäèî ïéòî
:äå÷î ïéáì ïéòî ïéá àðéãì íé÷åìéç éðù äæá åøàáúðå
1.äàñ 'îá äå÷îäå àåäù ìëá øäèî ïéòîä .à
.ïøåáùàá ÷ø äå÷îäå ïéìçåæá íâ øäèî ïéòîä .á
1.äøòä äàøå ,íééç íéî íäå úéùéìù ä÷åìç åðéöî äå÷î ïéáì ïéòî ïéá åæ ä÷åìç ãáìî

àåäù ìëá øäèî ïéòî
3 2.àåäù ìëá éãå äàñ 'î êéøö ïéòî ïéà ïðáøãî óàã íéðåùàøä åîéëñä íéàîè íéìë úìéáè ïéðòì .à
:íéðåùàøä å÷ìçð íãà úìéáè ïéðòì .á
íéîá äñëúî åôåâ ìë íà ,àåäù ìëá íãà íâ øäèî ïéòîã [íéîä øòù ùôðä éìòá] ã"áàøäå [å"ä-ä"ä è"ô] í"áîøä úòã
.úçà úáá
àìà àåäù ìëá øäèî ïéòî ïéà íãà úìéáèìã [øá ä"ã .çì óã øéæðå ,àìà ä"ã .æé óã íéçñô 'ñåú] 'ñåúä ìòá é"ø úòãå
.äàñ íéòáøà ïðéòá
åæ éøä éðúåâøâ åà ìñ é"ò íéðùì äàñ 'î ìù äå÷î ÷ìéç íàù íúä àúéàã [.áë óã äâéâç] 'îâäî àéä é"ø ìù åúééàø ø÷éò
éøä ìñä úåöéçî êøã íéøáåò íéîäù ïåéëã ïðéøîà àìå ,äàñ 'î ò"ôá ãçà ìëá ïéàù íåùî íéìåñô äå÷îä é÷ìç éðùå ä÷åìç
íå÷îá äàñ 'î ïðéòá ä"ôàå íå÷îì íå÷îî íéìçìçî íéîäå äáå÷ð ò÷ø÷ä íâ éøäù 'îâä ïî äéàø äæì åàéáäå ,íéøáåçîë íä
,úåðéòîá ÷ø êééù õøàá íéîä ìåçìç ìù äæ ïéðòù úåèéùôá é"ø è÷ðå .ãçà áùçéäì ìëä øáçî íéîä ìåçìçù ïðéøîà àìå ,ãçà
.äàñ 'î ïðéòá ïéòîá íâù 'îâá ùøåôî ë"àå
,ììë åì úðáåî åæ äéàø ïéàù áúë (å ÷"ñ) à"øâäå] .äáåùú äéìò ïéàù äéàø åæù [é 'éñ úåàå÷î úåëìä äãð óåñ] ù"àøä áúëå

÷ìç äçîù åðéáø êà ,úéòéáøá ÷ø ùîî ù"ëá øäèî åðéà ïéòî [äîùú 'éñ úåòåáù] éëãøîä úòãìù àéáäù [á ÷"ñ] î"ã ïééòå .1
.[ïåùàøä øåáéãä óåñá :çì óã øéæð] 'ñåúá àåä ïëå ,éâñ úéòéáøî úåçôá óàã áúëå
íðéàù íéî ìù ïéòî ìáà ,íéø÷ àìà íéøùåô åéäé àìùå íé÷åúî íéî åéäéù ,íéôñåð íéàðú íäá ùéù àìà ,ïéòî éî íä íééç íéî .2
úìéáèìã àéä î"÷ôðäå ,íééç íéîë åðéã ïéà êà ,ïéìçåæáå ù"ëá øäèì ïéòîë åðéãå ,íéëåî íéî äðùîá àø÷ð íéøùåô íéî åà íé÷åúî
ïëå ,íééç íéî ìò øåôéöä úà èçùéù ïðéòá òøåöî úøäèì ïëå ,íéàîèä øàùå äãðå äáæ úìéáèì ë"àùî ,íééç íéî à÷åã ïðéòá áæ
.[ç"î úåàå÷î ÷"ô äðùîá øàåáî äæ ìë] .íééç íéîî éìëä àìîéù ïðéòá úàèç éî ùåãé÷
,àèçúé äãð éîá êà åæ äìéáè ìù ÷åñôá àúéà éøäù ,ïéòîá óà äàñ 'î ïðéòáã ÷"îñä úòã íéøëðä ïî íéç÷éðä íéìë úìéáè ïéðòìå .3
è÷ð [íù] øåèäå ,[à"ñ ë÷ 'éñ] ò"åùä ÷ñô ïëå ,äàñ íéòáøàá àìà íãà øäèî ïéòî ïéàù ì"ñå ïäá úìáåè äãðäù íéî ì"æç åùøãå
åëéøöäã àä íà äìàùá åæ ú÷åìçî äìú àø 'éñ òèð ïåðáì øôñáå] .àåäù ìëá ïéòî øäèî íéøëðä ïî íéç÷éðä íéìë úìéáè ïéðòì íâù
.[ïìäì ïééò ,ïðáøãî åà äøåúä ïî àåä ïéòîá íãàì äàñ 'î
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çéëåî äæ éøäå ,íéñðåëî íéî úåøåá êåúá íéâã åàöî íéîòô äáøä ïëå ,ò÷ø÷á íéìçìçî íðéà ïéòî éî íðéàù äå÷î éî åèàã
,óñë úåòáèá úåøåááù íéâãá ïîéñ åùò ,àëôéà ïëå ,ò÷ø÷ä éãéâ êøã øåáä ìà íéìçìçîä íéîä íò øäðä ïî åàá íéâãäù
.[øäðá íåàöîå
íãà úìéáèì êøöðä íéîä øåòéù
'î êéøöäìå úøë øåñéàá øéîçäì ùéã áúëù [.ì óã æ øòù æ úéá úéáä úøåú] à"áùøä ïåùìî àéáäù [é"ø ìáà ä"ã] é"á ïééò
,äìîùå íçìä çéëåä ïëå] .íãàì äàñ íéòáøà é"ø êéøöä äøåúä ïîù ì"ñã òîùîå ,[åñ 'éñ äáåùú] ï"øä áúë æ"éòëå ,äàñ
äîà äå÷î éî íéîëç åøòéùå ìéàåäù ,úøáúñî é"ø úèéùã [é 'éñ úåàå÷î 'ìä] äãð óåñá ù"àøä ïåùì íðîà .[à ÷"ñ äìîùá
.ïðáøãî àåäù òîùîå ,ì"ëò åôåâ éôì ãçà ìëá øòùì íãàá âåìô àì ,ïäá äìåò åôåâ ìëù íéî ,úåîà ùìù íåøá äîà ìò
øåèäå ï"øäå ù"àøäå à"áùøä úèéùëå ,íãà úìéáèì äàñ 'î ïðéòá ïéòîá íâù é"ø úèéù úà úåèéùôá ÷éúòä ò"åùä :äëìäì
.úåìé÷îä úåèéùä úà ììë øéëæä àìå ,äæá åøéîçäù
äå÷î øåòéù
íâ åëéøöäå äæ ïéã åìèéá ïðáø êà ,íéî úéòéáøá íéìë ìåáèì øùôà äøåúä ïîù øàåáî [:çì óã øéæðå .æé óã íéçñô] 'îâá [à
.äàñ 'î íéìëì
[øá ä"ã .çì øéæð] 'ñåúå ,[ò÷ø÷á ä"ã :æé óã íéçñô] é"ùø áúë êë ,äàñ 'î øåòéù äøåúä ïî ïðéòá íãà úìéáèì íðîà [á
.[é"áá àáåä íéîä øòù ùôðä éìòá] ã"áàøäå
äå÷î øåòéù
áúë ò"åùáå ,ãåòå úåòáöà óìà àî àåä äå÷î øåòéùù áúë é"áäù ,ò"åùì é"áäî äøéúñ äøåàëì ùéù àéáä [å ÷"ñ] ê"ùä
úåòáöàá éøééà ò"åùáå úå÷çåù úåòáöàá éøééà é"áá àìà ,äøéúñ åæ ïéàù ê"ùä áúëå .ãåòå úåòáöà óìà ãî àåä øåòéùäù
.úåáöåò
,úåîà 'â íåøá äîà ìò äîà ì"æç ïåùìëå ,éììë ïôåàá øåòéùä úà áúë é"áäù ,øçà õåøéú ê"ùä àéáä êìî éðãòîä íùáå
.íé÷çåù íéçôè ïðéòá àúééøåàã íéðéãáã ,÷ééåãîä øåòéùì úéçð ò"åùáå .íéáöåò íéçôè 'å àéä äîà íúñå
íééçôè ìù øåòéùá éâñ ïðáøã úéòéáø àéäù á"öåéëå ùåãé÷ ìù úéòéáøá î"òîä éôìù ,àéä î"òîä ïéáì ê"ùä ïéá î"÷ôðäå
4.íé÷çåù úåòáöàå íééçôè ïðéòá éðååâ ìëáù òîùî ê"ùáå ,íéáöò úåòáöàå
íéçôè íâ åøéëæä íé÷ñåôá íðîà ,äîàä øåòéù éáâì éøééà íùã [:â óã ïéáåøéò] àøîâá àåä ÷çåùì áöò ïéá ÷åìéçì øå÷îä
.äáöòå ú÷çåù òáöà íâ ùéã ùãçúä [å ÷"ñ] ê"ùá íðîà ,[úåçååøî úåòáöàäù .æ äëåñ é"ùø ïåùìëå] íé÷çåù

øåòéùä åäî ÷ôñ øãâá éåäã áúëù [ãé ÷"ñ æ"î âñù 'éñ ç"åà] â"îô ïééò ,áöòå ÷çåù çôè ìù úåãéî éúù ìù äæ ïéã ø÷éòá .4
ø÷éòã áúë [ë ÷"ñ áé 'éñ íéàìë] à"åæçäå .[å"ëñ âñù 'éñ ç"åà] à"òø áúë ïëå ,[ñ"ñì óøèöé óñåð ÷ôñ ùé íàù ì"éã áúëå] éúéîàä
.[æ÷ éñ à"ç ã"åé] î"âàäå ,[äøåú ìù ïéøåòéù] é"ä÷ä áúë ïëå ,àøîåçì ÷çåù øåòéù åð÷ú ïðáøå áöòä çôèä àåä øåòéùä
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á óéòñ
äîã÷ä
ïéòîìå ïøåáùàá øäèì äå÷îì äåù ïéáåàù íéî åéìò åáøùå ïéèòåî åéîéîù ïéòî ïäî äìòîì ,[æ äðùî à ÷øô] äðùîá àúéà
.àåäù ìëá åá ìéáèäì
íå÷îä ãò àìà ïéìçåæá øäèî åðéàå ,ïøåáùàá øäèî åáéçøäå åéìò äáéøå ïéèòåî åéîéîù ïéòî àúôñåúä íùá ù"øá ù"ééòå
.åúìéçúî êìäì ìåëé àåäù
äå÷îì äåù åëéùîäå äáéøå ãîåò äéä ,äéäù åîë àåä éøä åëéùîäå äáéø ìãðë êåùî àåäù ïéòî ,[â äðùî ä ÷øô] àúéà ïëå
.àåäù ìëá åá ìéáèäì ïéòîìå ïøåáùàá øäèì
.ù"àøáå ù"øá ù"ééòå .íéøùë ïäù ïéôèåðä ìò åáøù íéìçåæä ìò ÷åãö éáø ãéòä ,[ä äðùî] ä ÷øô ò"òå
.äî ,â"î ä"ô .æ"î úåàå÷î à"ô äðùö
.ïéà ä"ãå àîù ä"ã íù 'ñåú .äðùîä ãò 'åëå øîåà î"ø àéðú :äð óã úåøåëá 'îâ
.àî óãá åæ àéâåñá ï"øä éøáã óåñ ãò àìà ä"ã :î óã íéøãð ï"ø
6.ïøåáùàá øäèì äå÷îë åðéãù åà 5,ïéìçåæá øäèì ïéòîë íðéã íà ,íéîùâ éî íò åáøòúðù ïéòî éî ïéãá ÷ñåò óéòñä ìù åø÷éò

.ïìäì øàåáéù éôëå ,åæ àéâåñá éåìú úåøäðá äìéáèä ïéã íâ .ïìäì øàåáéù éôëå ,íéðéã é÷åìéç äîëå äîë äæá ùéå
ú÷åìçîäù ,úåøäðá äìéáè ïéãá íé÷ñåôäå íéàøåîàä ú÷åìçî ïéáì ïéòî éîå íéîùâ éî úáåøòú ìù ïåãéðä ø÷éò ïéá ïéçáäì ùéå
àøäð] åøå÷îî àåä øäðä ìù åéåáéø ø÷éòù úøîåàù àúééøáä ìò ïðéëîñ íà ,íéøáãä úåàéöîá ú÷åìçî àéä úåøäðä ïéãá
.ïéôèåð åáøé àîù ïðéùééçå äëìäì åæ àúééøá ìò ïðéëîñ àìã åà ,åéìà åàáù íéâìùä úøùôäå íéîùâä éîî àìå [êéøáéî äéôéëî
äðéàù ,íéîùâ ìù úéìãøçá ìåáèì åàåáé àîù äøéæâ íåùî àìà ïéãä ïî àì íðîà úåøäðá øéîçäì éëãøîäå ù"àøä úòãå]
íéîùâä éî íà íéòãåé åðà øùàë ,åîöò éðôá ïåãéð àåä íéîùâ éîå ïéòî éî úáåøòú ìù ïåãéðä åìéàå .[ò÷ø÷ä ïî ììë úòáåð
.åáø àì åà ïéòîä éî ìò åáø [ïéáåàùä íéîä åà]
íéîùâ éî åéìò åáøù ïéòî
åéúåðáì øéúä ïëìå íéìçåæä ìò íéôèåð åáøéù ùùç ìàåîùã äåáàù øàåáî [:î óã íéøãð .äñ óã úáù :äð óã] úåøåëá 'îâá
.ïéìçåæá øäèî ïéòîä ïéà ïéôèåðä åáø íàù äæî øàåáîå ,ïñéð éîéá úåøäðá ìåáèì
:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðå
äéäù íå÷îá óà ,ïéìçåæá øäèìî øäðä ìë ìñôð íéîùâä éî åáøù ïîæáù òîùî àøîâá íéðåùàøä éøáã úîéúñî .à
.äìéçúî êìäî
ïéòîä êìéä àì íäáù úåîå÷îä ÷øù åè÷ð î"é íùá [:î óã íéøãð] ï"øäå [é"áá àáåä ùôðä éìòáá] ã"áàøä .á
äìéçúî ïéòîä êìéä åáù íå÷îä êà ,[íéìëì óà äàñ íéòáøà íéëéøöå] ïéìçåæá ïéøäèð íðéàå äå÷îë íðéã äìéçúî
.[æ óéòñ] ïìäì ä"òá åøàáúé íéìçåæ íéî àø÷ð äî ïéãä éèøô .5
ïéã ïéðòì ÷ø äæ óéòñá íé÷ñåôä åðã ïëìå ,[à óéòñ] ìéòì øàåáîë íãà úìéáèì äàñ 'î åëéøöä ïéòîá íâ äàñ 'î øåòéù ïéðòì êà .6
.íãà úìéáè ïéãá ø÷éòá éøééàù ïåéë ,ïéìçåæ
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7.äàñ íéòáøà ö"àå àåäù ìëá íéìëá øäèîå ,ïéìçåæá øäèîå ïéòîë åðéã øàùð
9.ã"áàøäë àìãå 8ïéìçåæá øäèìî ìñôð ïéòîä ìëù øáåñù ò"åùä ïåùìî òîùî :äëìäì

íéîùâä éî ìò åéîéî åáøù ïééòî
ìò åáøù äðååëä ù"àøäå ù"øä åùøéôå ,íéøùë íäù íéôèåðä ìò åáøù íéìçåæä ìò ÷åãö éáø ãéòä àúéà [ä"î ä"ô] äðùîá
,èåòéî ïéôèåðäù ïåéë ,ïéìçåæá øäèî ïéôèåðä äæî äáøúðå äìéçúî ïéòîä åá äéä àìù íå÷îä íâ íà íé÷ñåôä åðãå .íéîùâä éî
:íé÷ñåôäå íéðåùàøä äæá å÷ìçðå .íéìçåæá øäèî äìéçúî ïéòîä äéä åáù íå÷îä ÷øã åà
10,íéìçåæá øäèì ìëä øùëåä [ïéòîä éî] íéìçåæä åáø øùàëã åè÷ð [.î óã íéøãðá] ï"øäå [ùôðä éìòáá] ã"áàøä .à
.éëãøîäå ù"àøäå ù"øä ïåùìî é"áä ÷ééã ïëå
íå÷îá àìå ,äìéçúî êìéäù íå÷îá àìà ïéìçåæá øäèî ïéòîä ïéàù øéîçäì áúë [é"áá àáåä åè÷ ùøåù] ÷"éøäîäå .á
ïåùì àéáäù é"áá ò"òå .[á"ò åëø óã ,ä"ç åë áéúð] íçåøé åðéáø áúë ïëå 11,èåòéî ïäù óà ïéôèåðä é"ò äáøúðù
.øéîçäì ùéã íééñ êà ì÷äì äìéçúá äèðù [øö÷ä íéîä øòù] à"áùøä
ù"àøäå ù"øäî ïë ÷ééãã åúèéùì] äìéçúî êìéä àì ïéòîäù íå÷îá íâ ïéìçåæá ìåáèì øùôàã äæá ì÷äì è÷ð ò"åùä :äëìäì
àáøãàã áúëå ,åúòéñå ù"øäî é"áä ìù å÷åéã ìò ÷ìçù ê"ùá ù"ééò] .÷"éøäîäë øéîçäì ùéã áúë [àé ÷"ñ] ê"ùäå ,[éëãøîäå
.[íäéøáãî àëôéà çëåî

.äìéçúî êìäî äéäù íå÷îá ïéìçåæá øäèîã åáéçøäå åéìò äáéøù ïéòîá [æ"î à"ô] ù"øá úàáåîä àúôñåúäî úàæ ãîì ã"áàøä .7
ìù äæ äèéù éôìù àöîðå .äéäù úåîë àåä éøä åéìò äáéøù íãå÷ íéëùîð íéîä åéä íàù ìãðë êåùî ïéòîá [â"î ä"ô] äðùîäî ïëå
ùéù [åëéùîäå ãîåò äéäù ìãðë êåùî ïéòîá â"î ä ÷øôáå ïéáåàù åéìò äáéøù ïéòîá æ"î à"ô] äðùîá ùãçúð àì ï"øäå ã"áàøä
äéä åáù íå÷îä ,ïä úåîå÷î úåîå÷î àìà ,äå÷îë ïéìçåæá øäèî åðéàå ïøåáùà êéøö êà ïéòîë àåäù ìëá øäèîù ,áëøåî åðéãù íå÷î
.ïøåáùàå äàñ 'î êéøöå äå÷îë éøîâì åðéã äúò áçøúðù íå÷îäå ,ïéìçåæáå ù"ëá øäèîå ïéòîë éøîâì åðéã äìéçúî ïéòîä
íå÷îá ïéìçåæá ìåáèì àìù íéôèåðä ìò ïéòîä éî åáøùë øéîçäù [êåîñá ïìäì] é"áá àáåîä [åè÷ ùøåù] ÷"éøäîá øàåáî ïëå .8
äéäù íå÷îä íâ ,ïéìçåæá øäèìî ìëä ìñôð äæáù åðçøë ìò ,éôè øåîç æ"ä ïéôèåðä åáøù øåéöù ïåéëå ,äìéçúî êìäî ïéòîä äéä àìù
.÷"éøäîë ÷ñôù [àé ÷"ñ] ê"ù ïééòå ,äìéçúî ïéòîä åá
íéøáåçîä íéîùâä éîì íâ ïéòî ïéã ïéðúåð ïéèòåîä ïéòîä éî äøåú ïéã ø÷éòîù øáåñã ,úùãåçî äèéù äæá ùé [â ÷"ñåñ] æ"èìå .9
åðéã øùà ìåìú ïåøãîá ïéòîä ìà åøáçúé íéîùâä éîù äå÷î åèà åøæâù àìà ,[ïéáåàù íéî ïéøäèî ïéòîå äå÷î éîù íùë] íäì
íéîëç ,ïéìçåæá ïéøäèî íä ïéàå ïéòîä ìà íéøáçúîä íéîùâä éî ìò ïéòî ïéã ìç àìù äæ áöîá ïëìå ,øåáéç åðéà ñøôè÷å ,ñøôè÷ë
.ïéìçåæá â"äëá ìåáèé àìù åøæâ
åðçøë ìò ,íéìçåæá íâ äìéçúî êìéäù íå÷îá ïéòîä øäèî ïéôèåðä åáøá óàù ì"ñã ïåéëã ,ï"øäå ã"áàøä úèéùë çøëåî äæ ïéã .10
.ïéìçåæá øäèì øùë ìëä ïéòîä éî åáø øùàëã ùãçì äàá ÷åãö 'ø ìù åúåãòù
ïéòîä éîùë éøééà ,ïøåáùàá øäèì äå÷îì äåùã ïéáåàù åéìò äáéøå ïéèòåî åéîéîù ïéòîá [æ"î à"ô] äðùîäù è÷ð ÷"éøäîä .11
,íù ù"øá úàáåîä àúôñåúá øàåáîë ,ïéáåàùä ìù úôñåúä é"ò ùãçúðù íå÷îá åðééäå ,ïéìçåæá øäèî åðéà î"îå ,íéáåàùäî íéáåøî
.íéìçåæá åéùëò íâ àåä øäèî ,äìéçúî êìéä ïéòîäù íå÷îá êà
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úåøäðá äìéáè
øîà ìàåîùå ,åøñà ìàåîùã äåáàå áø ,úåøäðá ìåáèì øúåî íà ìàåîù íò ìàåîùã äåáàå áø å÷ìçð [:äð óã úåøåëá] àøîâá
:íéðåùàøä å÷ìçð äëìä ïéðòìå .åøå÷îî êøáúî øäðäù
,úåøäðá ìåáèì øúåîã å÷ñô â"îñäå [åô 'éñ] äîåøúä øôñå [ä"î ä"ô] ù"øäå [ïéà ä"ã íù 'ñåúá àáåä] íú åðéáø .à
.åøå÷îî øäðä ø÷éò êøáúî íéîùâ íéãøåé øùàë íâù íåùî íòèäå
ìåáèì øñà [çðù-æðù 'éñ úáù éëãøîáå é 'éñ úåàå÷î ù"àøá àáåä ,âôú 'éñ ïè÷ õ"áùú] âøåáðèåøî í"øäîä .á
ìåáèì àìù åøæâ î"î ,åøå÷îî êøáúî øäðäù íåùî ùùç ïéà ïéãä ø÷éòîù éäðã àåä í"øäîä ìù åîòè .úåøäðá
.íéîùâ ìù úéìãøçá ìåáèì øéúäì åòèé àîù íäá
úòã ïëå ,ìàåîùã äåáà éøáã ÷ø ÷éúòäù ó"éøä úòã ïëå ,äæá øåñàì ç"øä íùá àéáä [:äñ óã úáù] ï"áîøä íâ
ïéãä ø÷éòî àåä øåñéàäù òîùî ï"áîøáå .ïéìçåæ åéäé àìå íéîä åå÷éù éãë õôî äùåòã áúëù [â"éä è"ô] í"áîøä
12.åøå÷îî êøáúî øäðäù àä ìò ïðéëîñ àìå ,ïéôèåðä åáøéù ïðéùééçã
àá à"îøäù [ç ÷"ñ] äìîùå íçìä áúëå ,"ïéòî àìá ãåçì íä íà äøåúä ïî ïéìåñô äìéçæ é"ò ìáà" àåä à"îøä ïåùì äðäå
13.ïðáøãî ÷ø äøåúä ïî ïøåñéà ïéà ïéôèåðá ïéòî áøåòî íàù äæá æåîøì
åâäð æðëùàáù åáúëù å"éøäîå [ãðø 'éñ] ïùãä úîåøúä éøáã úà àéáä à"îøäå ,úåøäðá ìåáèì ïéàù ò"åùä úòã :äëìäì
.äå÷î ïéàù íå÷îá ,úåøäðá ìåáèì
úåùòì åìëåé àìù ïåéë äìéáèä úà éøîâì åìèáéù úåîå÷î åéäé àîù ùùçî àåä êëá âåäðì íäì åçéðäù íòèäù ã"äúä áúëå
.úåøäðá ìåáèì åëîñã à"îøä áúë äå÷î ïéàù íå÷îá íðîà .äå÷î
íéîä éåáéø ø÷éòù ïðéìúã íåùî åðééäå ,íéîùâä úåîéá íéáçøúîä úåîå÷îá óà úåøäðá ìåáèì æðëùàá åâäðù à"îøá øàåáîå
14.øäðä ìù åøå÷îî àåä
éøùú éîéá øäðá äìéáè
÷éúòä àì ò"åùäå .éøùú éîéá úåøäðá ìåáèì øéúä ïéôèåð åáøé àîùì ùùçù ìàåîùã äåáàã àúéà [:äð óã úåøåëá] àøîâá
íé÷åìç úåîå÷î ïéá úåðúùäì ìåëé øáãäù é"áá øàåáîù íåùî íòèäå ,ìåáèì ïéà øäðä ìò íéîùâ éî åáø íàù áúë ÷ø úàæ
,ìåìà éîéá ìåáèì øùôàù úåîå÷î ùéå ,åàá àì ïééãò íéîùâä íà ïåùç éîéá íâ ìåáèì íéìåëéù íéðù ùéã ,íé÷åìç íéðîæ ïéáå
.íéâìù úøùôä åà íéîùâ úîçî äáøúðù ùåçì ùéù äîë ãò ,åìåë øäðä êøåàì íéøáãä úåàéöîá éåìú ìëäå
:äæá íéðåùàøä å÷ìçðå .éøùú éîåéá éöôî äéúðáì ãáò ìàåîùã äåáàã øàåáî 'îâá
íåùî úåøäðä úìéáè ïéðòì ú÷åìçîá øéîçäì ùéã áúëã ,ïéãä ø÷éòî àéä úøñåàä äèéùäù è÷ðù òîùî [åè÷ ùøåù] ÷"éøäîá íâ .12
.úøë øåñéàá úòâåð àéäù
øäèî åðéà ïðáøãî ÷øå ,äøåúä ïî ïéìçåæá øäèî î"î ïéòîä éî ìò ïéôèåðä åáøùë óà à"îøä éôìã áúëù äìîùå íçìá ù"ééò .13
éî åáøù òåãéù íå÷î ìò àìå ,íøå÷îî ïéëøáúîã ïðéøîàã úåøäðá äìéáè ìò éà÷ î"ãäã ò"ö÷å ,äùî éëøãá áúë ïëã áúëå ,ïéìçåæá
.ïéòîä éî ìò íéîùâä
.íéîùâä éî çëî åáøúðù úåîå÷îá ìåáèì åøéúä àì ïéòîä éî åáøùë óàù ,ìéòì àáåäù ÷"éøäîä úòãì åùùç àìù òîùîå .14
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.ïäá èéè ÷áãé àìù éãë íéìâøä úçú íéöôîä åðúðù ùøéô [éöôîå ä"ã :äð óã úåøåëá] é"ùø [à
íåùî éöôî åùòù åáúë [à"éä à"ô] í"áîøäå [úåòåáù á"ô] ó"éøäå [:äñ óã úáù] ç"øäå [éöôîå ä"ã íù 'ñåú] ú"ø [á
.äðåëð äøåöá ìåáèú àìå äøäî ìåáèúå íãà éðá äåàøéù ùåçú àîù ,úåòéðö
15.ò"åùä ÷éúòä ïëå ,ïéìçåæ åéäé àìù íéîä úåå÷äì éãë õôîä úà åùòù áúë [â"éä è"ô] í"áîøä [â
íéáæëîä íéî
ìëã íåùî ,íòèä [:î óã íéøãð] ï"øä áúëå .úàèç éî íäá ùã÷ìî íéìåñô íéáæëîä íéîã [è"î ç"ô äøô] äðùîá àúéà
16.á"åéëå íéîùâ éî íä åðéðôìù íéîäå ïéòîä áæéë åéùëò íâ àîù ùåçì ùé ,ïéòì úéàøðä äáéñ àìì íéáæëî íéîäù íéàåø åðàù
úåàå÷î] à"åæçä ùøéôå ,íééç íéî øãâá íðéàù [íéòøåöîìå íéáæìå] úàèç éîì ÷ø íéìåñô íéáæëîä íéîù åùøéô ù"àøäå ù"øäå
ïðéòáã íééç íéî åø÷éî àì î"îå ,íéìçåæá íéøäèî íäå ò÷ø÷äî íéòáåð åìàä íéîäù íéòãåé åðàù éøééîã [å ÷"ñ â 'éñ àðééðú
17.íéîéé÷å íééç åéäéù
.íéîòôì íéáæëîä úåøäðá íéìáåè ïéàù ú"ø äãåîã [áö÷ 'éñ] íéàøéä íùá [äîùú 'éñ úåòåáù] éëãøîä íâ áúë àðéãìå
íéìçåæì íúåîëá íéååù íéôèåð
íéìçåæä ìò ÷åãö éáø ãéòä [ä"ô] äðùîá åøîàù äîå ,äæá øéùëäù [ùôðä éìòá] ã"áàøä íùá é"áäî àéáäù [é ÷"ñ] ê"ù ïééò
.äöçî ìò äöçîá éã íéìçåæá äøäè ïéðòì êà ,'åãëå úàèç éî ùåãé÷ì íééç íéî ïéã ïéðòì éà÷ íéøùë íäù íéôèåðä ìò åáøù
ïàë ùé úîàáå .àúééøåàã ÷ôñ àåäù ïåéë ê"ùä äæá øéîçä ïëìå ,äæá øéîçä [ùôðä éìòá] åðéðôìù íéøôñáã äù÷ä ê"ùäå
.øúåé úøçåàîä àéä é"áä éðôìù äøåãäîä äàøðëå [ùôðä éìòáá íéôñåð íéðéã äáøäá ùéù éôë] úå÷åìç úåøåãäî

â óéòñ
äìéçúëì äå÷î äùòå åôúë ìò íéî àìéî åìéôà ìåëé ,øåäè äéäé íéî äå÷îá øîàð àúéà [è äùøô éðéîù úùøô] íéðäë úøåúá
.íéîù éãéá íéî äå÷î óà íéîù éãéá ïéòî äî ,ïéòî ì"ú øåäè äéäé
ìåñôå ,àúëîñà àìà äðéàù åà ,äøåúäî ìåñô áåàù åáåø åà åìåëù äå÷îå äøåîâ äùøã àéä åæ äùøã íà íéðåùàøä å÷ìçðå
:ïðáøãî àìà åðéà äáéàù
é"ñåñ úåñçåéî] à"áùøäå [à"ä ã"ô] í"áîøäå ,[åñ óã á"á] ùâéî é"øå ,[àìà ä"ã :æé óã íéçñô 'ñåú] é"ø úèéù .à
.ïðáøãî àìà ìåñô åðéà áåàù åìåë åìéôàã ,[ìø
åèòîúäù åìà íéîéáù àìà ,ïéìçåæá øäèî øäðä ïéàå ïéôèåð åáø àîù ùùç äéä éøùú éîéá íâù è÷ð í"áîøäù î"ëä áúëå .15
.ïéìçåæ åéäé àìù íéîä úåå÷äì éãë éöôî åùò ïëìå ,øäðä éîî úåàå÷î êéùîäì úåøùôà äúéä àì íéîä
.[àð-ð íéôéòñ ïìäì ïééòå] úøëéð äìéçæä äúéä àì î"îã ì"öå ,íéá÷ð åá ùéù óà äìéçæ ùùç ìèáî õôîäù åæ äèéùî øàåáîå
éîî íä íéîäå áéæëä åîöò ïéòîä àîù íéðù øàùá ùåçì ïéà ïëìå ,åáæéëù äáéñä úøëéð æàã úøåöá éðùá ïéáæëî íà é÷åôàì .16
.íéîùâ
ïéòî éî íðéàù ïðéøîàã íéìçåæá íéøäèî íðéà î"î ,ò÷ø÷äî íéòáåð íéîäù íéàåø åðà åìéôà ì"ðä ï"øä úòãìù à"åæçä áúëå .17
æ"ä ò÷ø÷äî òáåðù ìëã ù"àøäå ù"øäë øáúñîã à"åæçä íù áúë àðéãì î"îå] .àåä ùåãéçå ,ò÷ø÷ä éãéâ êøã åòéâäù íéîùâ éî ÷ø
.[ïéìçåæá øäèîå ïéòîë
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äìåñô íéìëá äìéáèå ,íéìëá ìåáèé àîù äøéæâ íåùî àåäã [:åñ óã á"á] 'ñåú åáúë ,ïéáåàù ìò åøæâã àä íòèáå
18.ò÷ø÷á íéîäù ïéòîã àéîåã ïðéòáã äøåúäî
áåàù åìåëã [äáéàù ä"ã .æñ óã ÷"á] é"ùøî òîùî ïëå ,[ììëî ä"ã íù 'ñåú] ú"øå [.åñ óã á"á] í"áùøä úèéù
íðéàù íéî áåø äå÷îá ùéùë åðééä ïðáøãî àìà úìñåô äðéà äáéàùã àøîâá åøîàù äîå 19,äøåúä ïî ìåñô
ïðáøå ,áåøá íéìèá ïéáåàùäù íåùî äøåúä ïî äå÷îä äøùë äàñ 'î ãò ïéáåàù íéî óéñåä íà äæáã ,íéáåàù
åìéôà íéáåàù íðéàù íéî äàñ 'î ùéù øçàìå] 20.íéáåàù íðéàù íéîî äàñ íéòáøàä ìë åéäéù åëéøöäå äæá åøæâ
.[øùë ìëä íéáåàù íéàñ óìà ïúé
äøåúä ïî ìñåô åðéà íéáåàù íéîäã àä íöòã [ùôðä éìòá] ã"áàøä íùá íéàéáî [:åñ óã á"á] ï"øäå ï"áîøä
íéîä úà ïúð íãà íà êà ,åéìàî àìîúðå éìë çðåäù ïåâë ,íãà äùòî é"ò áàùð àìùë à÷åã åðééä ,ïðáøãî àìà
,'åëå óúëá àìéî åìéôà ìåëé ë"åúá øàåáîëå ,íãà éãé úñéôú äæá ùéù íåùî äøåúä ïî ìåñô æ"ä äå÷îì éìëäî
äçã ã"áàøäù ïäá áåúëù úåøåãäî ùéå ,ùôðä éìòá ìù úåðåù úåøåãäîá éåìú äæ ïéðò] .é"áá íéøáãä åàáåäå
.[åæ äèéù
íéìåñôã ,äøåúäî äàîåè ìá÷îä éìëá åáàùðù íéî ïéá ÷ìçì ùéã øáåñù ù"øä íùá àéáä [:åñ óã á"á] ï"øä
åáàùðù íéî ïéáå 21,[:äë óã íéçáæ 'îâá øàåáîë] äøäè é"ò äå÷îä ìù åúééååä àäúù ïðéòáã íåùî äøåúäî
÷ôúñð [â"î á"ô] ù"øá åðéðôìå .äøåúä ïî íéìåñô íðéàù äîãà éìëå íéðáà éìë ïåâë äàîåè íéìá÷î íðéàù íéìëá
.ïðáøãî ÷ø àåä ìåñôä ïëà äîãà éìëå íéììâ éìëá íà

.á

.â

.ã

à÷éôñå àøîåçì àúééøåàã à÷éôñã å÷éôñá î"÷ôðå ,áåàù åèåòéî íà ë"àùî ,äøåúäî ìåñô áåàù åìåëã à"îøä áúë :äëìäì
à"áùøá åøå÷îå ,äøòùä èåçë àìà å÷éùî åðéàùë óà áåàù äå÷î øéùëäì øùôàã ÷ñô [âð óéòñ ïìäì] ò"åùáå .àìå÷ì ïðáøã
.áåàù åìåë ìò íâ éà÷ã òîùîå ,ïðáøãî àìà úìñåô äðéà äáéàùã íåùî åîòèù [ãé÷ ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,[úéáä úøåúá]
åìåëù øåáñ [âð óéòñ] ò"åùäã ,[æé ÷"ñ] ê"ùä íâ áúë ïëå .[áåàù åèåòéîùë àìà úàæ åøéùëä àìù (âñ ÷"ñ) æ"èáå ù"ééòå]
.ïðáøãî àìà ìåñô åðéà áåàù

ïéòîá åà ò÷ø÷á äøéôçá íéî ùéù ïôåàá êà ,íéîä úà ÷éæçîä àåä éìëä øùàë åðééäå ,[å óéòñ] ïìäì àáåî íéìëá äìéáè ìåñô .18
.[è óéòñ] ïìäì øàåáîë ,íéîä ïéáì éìëä ïéá ãåðä úøôåôùë øåáéç ùé íà åëåúá ìåáèì øúåî ,éìë åëåúá ñðëåäå
äùîì äëìäî ìåñô äæ éøä íéáåàù ïéâåì 'â äìéçúî äå÷îá åðúéð íà ä"äã óéñåä [àòøú éñ íéùåãéçä ÷ìç] ú"øì øùéä øôñá .19
[.ä óã úåòåáù ó"éøä ìò] ï"øáå .[íìåòì ä"ã :åñ óã á"á] ï"øä éùåãéçá àåä ïëå ,íéáåàù íðéàù äàñ 'î äúò ïúé íà óà ,éðéñî
.äøåúäî úìñåô äìçúá äáåàù úéòéáøù ú"ø íùá àúéà
,äå÷îáù íéîä ìë åìñôð ,íéáåàù íéî ïéâåì â åá åìôð íéáåàù íðéàù äàñ 'î äå÷îá åîìùðù íãå÷ íàã øåæâì íéîëç åôéñåä ãåò .20
äàñ 'î äìéçúî àìîìå íéîä ìë ï÷åøì êéøö àìà íéáåàù íéî äàñ 'î øåòéùì íéìùäìå íéáåàù ïðéàù íéî äúò óéñåäì ìëåé àìå
.íéáåàù íðéàù íéî
ïéãù øáåñ [äîåãà äøô úåëìäî ç"ä å"ô] í"áîøá ïëàå úàèç éî ïéã éáâì [íù íéçáæ] àøîâá àáåä äøäè é"ò åúééååä ïéã ø÷éò .21
øåáå ïéòî êà øîàðù ,äå÷îå ïéòî ìù ÷åñôäî äæ ïéã åãîì 'îâáù ïåéëã åè÷ð íéðåùàø øàùå ù"øä íðîà ,úàèç éîá ÷ø øîàð äæ
.äøäè é"ò åúéååä àäúù ïðéòá äå÷îá íâ ïëì ,øåäè äéäé íéî äå÷î
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é÷ 'éñ] ê"ùäì ïééöå ,äàîåè ú÷æç äùàì ùé éøäå ïðáøã à÷éôñá ì÷éä éàîàã à"îøä ìò äù÷äù [åë ÷"ñ] äáåùú éëøã ïééòå
,øùë íéáåàù íéî ÷ôñù [úåøäè úëñî] äðùîá ùøôúð øáë íðîà ,äàîåè ú÷æç íå÷îá ïðáøã à÷éôñá øéîçäù [ñ"ñ éììëá
.[çñ-æñ óéòñ] ïìäì øàåáîëå
ïåãéð óøöì ïéàù óéñåäå ,äøåúäî øåñà áåàù åìåëã øéîçäì ùéã [é ÷"ñ] äøäè éìåãéâä íùá äëìäì [íù] ú"ëøãä áúë ìáà
.àøåñéà ÷æçúà éåäã øùôàã ,úåàå÷îá ìéòåî ñ"ñù øåøá äæ ïéàù èøôáå ,à÷éôñ ÷ôñì óà äæ

ã óéòñ
ïéâåì 'â åëåúì ïúéù ïåâë ,äå÷îä úà ìåñôé éåâù úåøùôà ùé íàã íù øàáúðå ,ç 'éñ çé ììë ù"àøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î
.éøëðì ïéîàäì ïéà íéøùë íéî äàñ 'î äå÷îá ïéàù ïîæá ïéáåàù íéî
íéùðä åá åìáèé àì íéîä úà óéìçé àì íàù ïåâë ,äàðä åæéà éåâì ùé øùàë à÷åã àåä äæ øåñéàã [æè ÷"ñ] ê"ùä óéñåäå
àì åìà úåùùç éìåì êà ,ïéáåàùá åúåàìîìå øåæçì ë"çàå åúéá êøåöì äå÷îä éîá ùîúùäì ìåìò àåäù ð"à ,êåìëìä úîçî
.[é óéòñ] çé÷ 'éñá øàåáîë ,ïéåëúîá ìàøùéä úà ìéùëäì éåâä äöøé àîù ïðéùééç
øéúä êåøò ïçìåùä ,íé÷åìç íäéîòè êà ,íéîùâ éî äàñ àë åøàùðù øåøá øùàë åøéúä à"îøäå ò"åùäã [æé ÷"ñ] ê"ù ïééòå
ù"àøä øáåñ ïëå ,àéìòî äëùîä éäåæã ò"åùäì ì"ñå ,ïéââ êøã äëùîä é"ò àìà äå÷îì íéî ñéðëäì ìåëé äéä àì éåâäù íåùî
àìà ,ò÷ø÷ â"ò äëùîä ïðéòáã ,äëùîä åæ ïéàã øáåñ à"îøäå 22.äëùîäå äééáø ïàë ùé äàñ àë ùéùë ïëìå ,ì"ðä äáåùúá
.íéáåàù íðéàù íéî áåø ùéùë àìà ì÷éä àì ïëìå ,ïðáøã à÷éôñ éåäã íåùî àéä àìå÷ä
,íéîä óéìçä éåâä àîù ùåçì äáéñ ùéù ì"ñã àìà ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïéãî øéúä àìå à"îøä ìò àðéãì ÷ìçð [ä ÷"ñ] æ"èä
.ïðáøãá óà ì÷äì ïðéëîñ àì éëäì
íä íéçîåî äå÷î ìöà íééåöîä áåø
ùøåù ÷"éøäîä éøáãá àåä ,úåøùëá äàùòå äçîåî àåäù ïðéìú äå÷îä úà àìéî ìàøùéù òåãé íàù áúëù à"îøä éøáã øå÷î
.æè÷
åðéàù äå÷î ìò êåîñì ïéàù åáúëù íéðåøçà ãåòå íéîùá éøä ú"åùîå ÷çöé úéá ú"åùî àéáäù [æì ÷"ñ] äáåùú éëøã ïééòå
úåàå÷î éðéãá øéäæå é÷á àåäù åéìò òåãé ïéàù éèøô íãà äùòù äå÷îá ìåáèì ïéàå ,øéòä ìù áøä åà ïéãä úéá úçâùä úçú
.íéìåùëî äáøä äæá íééåöîã

ä óéòñ
úëñî] ù"øä áúëå .ç"î ç"ô äøô úëñîáå ,ã"î ä"ô úåàå÷î úëñîá äðùîá àåä ïéìçåæá øäèì ïéòîë áùçð íéäù ïéãä øå÷î
.íëøã äæå íäéìà ìåçæìå êìéì íéìçðä êøãù íåùî àåä ïéìçåæá íéøäèî íéîéäã àäì íòèäù [íù äøô
íéàáä íéìâ ùéù óàã ,ììë ìçåæ áùçð åðéà íéä éøäå ïéìçåæ úåéäì íéîéä êøãù ïðéøîà êéà äîú [åè ÷"ñ ä 'éñ àî÷] à"åæçäå
äøòîä úåìòî ìò äðåúðä èçîã [æ"î æ"ô úåàå÷î] äðùîá øàåáîë ,äìéçæ áùçð åðéà â"äëå ,íéä ìà íéøæåç íä î"î äùáéì

.äëùîä é"ò éøééàã ììë åéøáã ùøéô àìã ,íé÷åçã ò"åùä éøáã æ"éôìå .22
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íéìâä ìù êåìéäá ãéîú àöîð íéäù ïåéëã øîåì ù"øä úðååë äøåàëìå .èçîä â"ò íéîä úà àéáîå êéìåîù é"ò äìáåèì ìåëé
23.[êùîäá ïìäì àáåîä ùìúðù ìâ ïéãá ïåâëå] ,äìéçæá íâ øäèé íéäù äæî ãåîìì êééù ïëì
ùìúðù ìâ
íéäù è÷ðù éñåé 'øë åæ äðùî íúñã ,øäèî àåä ä"ôàå íéìçåæë áùçð ìâäù [âé 'éñ úåàå÷î 'ìä] ù"àøä è÷ð ùìúðù ìâ ïéãá
.[æë ÷"ñ] à"øâä øåàéáá íéøáãä åàáåäå ,äìéçæá øäèî
íãàäù éøééîã ,ïéìçåæá øäèî åðéàå äå÷îë íéäù ã"îì íâ àìæà åæä äðùîäù è÷ð [á"î ä"ô úåéãò äðùîì åùåøéô] ã"áàøäå
,ìôð åéìà ïøåáùàä íå÷îá øàùäì ãéúò àåäå ïøåáùà íå÷î àåäù íéäî ùìúð ìâäù ïåéëå ,ïøåáùà íå÷îá íéãîåò íéìëäå
24.äìéçæë ïåãéð äæ ïéà
äàñ íéòáøà ìâá åéäéù ïðéòáã àä íòèá
:íéöåøéú äîë äæá åøîàðå ,àåäù ìëá øäèî ïéòî éøäå äàñ íéòáøà ìâá àäéù ïðéòá äîì åù÷ä íéðåùàøä
ïëå àåäù ìëá éâñ íéìëìã ð"äàå ,íãà úìéáèì äàñ 'î êéøö ïéòîù ïàëî ãîì [çî 'éñ ú"åù] øùéä øôñá ú"ø .à
.[.àì óã æ øòù æ úéá] úéáä úøåúá à"áùøä àéáä
úåñëúäì íãàä óåâ ìë êéøöù ïåéë î"î ,íãàì íâ àåäù ìëá øäèî ïéòîã ì"ñã ïàîì óàã áúë [å ÷"ñ] æ"èä .á
äæ øåòéù åè÷ð ïëì ,ïäá äìåò íãàä ìù åôåâ ìëù íéî ,úåîà ùìù íåøá äîà ìò äîà àåä äå÷î øåòéùå ,íéîá
.äàñ 'îã
íéìëì ïéáå íãàì ïéá ïëìå ,äå÷îë áùçð íéäù íéøáåñäë àìæà äðùîäù áúë [á"î ä"ô] úåéãòì åùåøéôá ã"áàøä .â
ìâäù ïåéë äìéçæ ìåñô ïàë ïéàã ã"áàøä áúë ,ïéìçåæ íòèî åá ìåáèì ìåñô ùìúðù ìâä ïéàã àäå 25.äàñ 'î ïðéòá
.ïøåáùà íå÷îì àáå ïøåáùà íå÷îî àöé
äå÷î ïéã àìà ù"ëá øäèì ïéòî ïéã åì ïéà î"î ,ïéìçåæá øäèì ïéòî ïéã ùìúðù ìâì ùéù óàã áúë [ë ÷"ñ] ê"ùä .ã
ã 'éñ àðéðú] ê"ùä úòãá à"åæçä øàéáå .ïéòîì øáåçî åððéàå ùìúð ìâäù íåùî íòèäå ,äàñ 'î ïéãä ïî éòáã
ùé ïéìçåæ ïéã ïéðòì êà ,ïéòîì øáåçî åðéàù ïåéë ïéòî úåáéùç ùìúðù ìâì ïéà äàñ íéòáøà øåòéù ïéðòìù [â ÷"ñ
úåå÷äá ãñôäå ìå÷ì÷ àéä åúìéçæù äå÷îì äîåã åðéàå ,ìâä ùìúð íéä éìâ úòåðú çëî éøäù ,ïéòî úìéçæ äæä ìâì
.[íéøåøá ê"ùä éøáã ïéàù áúë èå÷éìá å ÷"ñá à"øâäå] 26.íéîä
ìù äìéçæì åùùç àìå äå÷îë íéä ïéãù åè÷ðù äðùîá é"øå î"ø úòãá ïðéæçãë ,ùîî ìçåæë íéä úà áéùçî íéìâä êåìéä ïéà êà .23
.íéîä
åðéàå äå÷îë íéäù íéøáåñäì óà éúà ùìúðù ìâ êøãã øàåáî [ð 'éñ] ìåëùàä øôñá íâù àéáäù [à ÷"ñ è 'éñ àðéðú] à"åæç ïééòå .24
,ïøåáùàë áéùç åúöåøî êøã íãàä ìò øáåò àåä øùàëå ,õøàä ìò åçåðéù ãò åöåôé àìù íéîä úà ÷éæçî äôéçãä çëã ,ïéìçåæá øäèî
.äæá ë"ùî à"åæçá ù"ééòå
äáúëð äðùîäù áúëù ù"ééò ,ïéòîë àìå äå÷îë íéäù ã"îì íâ àìæà ùìúðù ìâã äðùîäù ã"áàøä è÷ð ùôðä éìòá øôñá íâ .25
.ïðáøãî äàñ 'î ïðéòá äå÷îáã ,íéìë íåùî óà äàñ 'î ìâá ùéù åè÷ð ïëìå ,úéòéáøá íéìë úìéáè ïéã åìèéáù øçàì
ìë ïëìå ,ïéòîä íöòá ïéã àåä àåäù ìëá øäèî ïéòîã àäã øàáì êéøàäù [å 'ìä è"ô] í"áîøä ìò éåìä íééç 'ø éùåãéçá ïééòå .26
åðéà ïéìçåæá øäèî ïéòîã àä êà .íéìëì óà äàñ 'î éòáå ù"ëá øäèî àåä ïéà [ïéòîë åðéãù íéì åà] ïéòîì øáåçî åðéàå ìâä ùìúðù
.åéîéî ìò ïéòî éî úøåú ìâä ùìúðùë íâ ïëìå ,ïéòîä éîá ïéã àìà åîöò ïéòîá ïéã
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åðéã ùìúðù ìâã úåàå÷îá úåìòî òáù [úåàå÷î úëñî ùéø] äðùîá åðî àì äîì ê"ùä ìò äù÷äù [íù] à"åæçá ïééò íðîà
.ïéìçåæá øäèì ïéòîë åðéãå ,íéìëì óà äàñ 'î êéøöäì äå÷îë
øäèäì äðååëá êøåöä
øäèäì äãð úìéáè ïëå] ïéìåç úìéëà êøåöì äìéáèù ,ùìúðù ìâ úðùîî çéëåäì åöø [.àì óã] ïéìåçå [.èé óã] äâéâç 'îâá
è"ô] í"áîøäå .åðøäèéå åéìò àåáéå ìâä ùìúééù äôöîå áùåéá éøééî àëäå äðååë éòáã ì"é íìåòìã åçãå ,äðååë åòá àì [äìòáì
ïðéòá ùãå÷ åà äîåøú ïéðòì ë"àùî ,äôöîå áùåé åðéàùë óà øåäè ïéìåç ïéðòìù áúë ïëìå äðååë åòá àì ïéìåçã ÷ñô [æ"éä
.äôöîå áùåé
ïéôéëá ïéìáåè ïéà
àîù ïðéøæâ àìã ì"î÷ã åöøéúå .ìâã ïéúéðúî êä ì"î÷ éàî ìâä àåáéù äôöîå áùåéá éøééî éàã åù÷ä [ì"ðä ïéìåçå äâéâç] 'îâá
øéåàá úàöîðä ìâä úôéëá ìåáèì øùôà éàù åðééäå ,ïéôéë åèà ïéùàø ïðéøæâ àìã ð"à 27,íéîùâ ìù úéìãøçá ìåáèì äòèé
äå÷î äøåú äøîà àìù ì"æå [ïéàù ä"ã .èé óã] äâéâçá é"ùøéôå .õøàì äúò òéâäù ìâä ùàøá ÷ø øéåàá ïéìéáèî ïéàå ìéàåä
28.ì"ëò äìéáèì øéåà ìù

å óéòñ
.ììëî ä"ã [íù] 'ñåú

.ùåìúá åéìò éìë úøåú àëéàã íúä éðàù á"ò ãò 'åëå óãã à"ø àìà [.åñ óã] á"á 'îâ
.ùåìúá åéìò éìë úøåú àëéà íúä ãò 'åëå åúééøáì øæåç åðéàù íùä éåðéùå [.æñ óã ÷"á] 'îâ
.[ä"î ,á"î] å ÷øô ,[ä"î-à"î ä ÷øô] úåàå÷î äðùî

:íé÷åìç íéðôåà äîë åðéöî íéìëá äìéáè ìù ïåãéðá
äìéáè ,äå÷îì åà ïéòîì øáåçî åðéà íâå äå÷î åà ïéòî êåúá ïåúð åðéàå åîöò éðôá ãîåò àåä øùàë éìëá äìéáè .à
øàåáî [à 'éñ] úåàå÷î úåëìä ù"àøáå [:åñ óã á"á] 'ñåúáå ,áåàù åìåëù äå÷î åäæ éøäù ,äøåúä ïî äìåñô åæ
àéîåã ïðéòáã íåùî íòèäå ,äøåúä ïî äìåñô éìë êåúá äìéáè î"î äøåúä ïî øùë áåàù åìåëù íéøáåñäì óàã

:äìåñô íéîùâ ìù úéìãøçã àäì íéîòè éðù áúëù [úéìãøç ä"ã íù] äâéâç] é"ùø ïééòå .27
.ãçà íå÷îá äàñ 'î ïàë ïéà àìéîîå øåáéç åðéà ñøôè÷å ,ñøôè÷ àéäå ïåøãîá úôèåù úéìãøçäù íåùî (à
.ïéìçåæá íéøäèî íðéà íéîùâ éîù éôì åá ïéìáåè ïéà ñøôè÷ åðéà íà óà (á
î"ëäå .ì"ëò øéåàá øîåçå ì÷ ïéìçåæá ïéìéáèî ïéàù éôì ì"æå ,øéåàá àåäùë ìâá ïéìáåè ïéàã àä íòèá áúë [ç"éä è"ô] í"áîøä .28
í"áîøäìù î"ëä éøáã úà àéáä äøäè éìåãéâ øôñáå .ïéìçåæ åèà äøéæâ ïðáøãî øåñàì åúðååëù øàáì äèðå ,í"áîøä ìò äåîúì êéøàä
.àúééøåàãî àåä í"áîøäì íâù áúë [åì ÷"ñ íçì] äìîùå íçìäå ,ïðáøãî àåä
ìéàåä úåðééòîá êà ,ïøåáùàá àìà äìéáè ïéà àîìòáã íéùøôîä ë"ùîë àéä í"áîøä úðååëã áúë [æ 'éñ úåàå÷î úåëìä] íééç éøáãäå
.åëøãë øäèé íéî âåñ ìëã àéä áåúëä úãéô÷ ø÷éòå ,ïéìçåæá íâ íéøäèî ïëì íúãìåú àéä êëå äìéçæá ïëøãå
ïéàù ù"ë ,äìéçæá ïëøã ïéàù íåùî õøàä ìò ïéìçåæ íéîäù óà ïéìçåæá øäèî åðéà äå÷îù åðéöî íàã øéôù í"áîøä áúë äúòîå
.äøåúäî ìåñô àåäù øáúñî æ"éôìå ,ïéìáåè ïéà øéåàì ìâ åðîî ùìúðù ïéòîá åìéôàå ,øéåàá úåéäì íéî íåù êøã ïéàù ,øéåàá ïéìáåè
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29.ò÷ø÷á àåäù ïéòîã

.[æ óéòñ] ïìäì ò"åùá åðéã øàåáî äå÷îì åà ïéòîì øáåçî åðéàùë ,á÷åðî éìëá äìéáè
.[è óéòñå ç óéòñ] ïìäì åðéã øàåáî äå÷î êåúá àöîðä éìëá äìéáè

.á
.â

ïðé÷ñîå ,'åëå úåàöçøî úøéæâ íåùî éàî àîòè øîéîì ë"ø øáñ ,ìåáèúå ñøç éìë â"ò ãåîòú àì äùà àúéà [:åñ óã] äãð 'îâá
:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðå ,àúéòáã íåùî íòèäã
äîå ,úåàöçøîã äøéæâ êä ì"éé÷ àì àð÷ñîìã åè÷ð [áì 'éñ] úåàå÷î 'ìä ù"àøäå [à"éä úåàå÷î à"ô] í"áîøä .à
.àúåúòéá íåùî àåä ñøç éìë â"ò ìåáèì øåñàù
åè÷ð [ïðéñøâ ä"ã :å óã úåòåáù] ï"øäå [æ øòù æ úéá úéáä úøåú] à"áùøäå [äìéáèä øòù ùôðä éìòá] ã"áàøä .á
íéôåùî íéøñð â"ò óà åà ,åáâî äàîåè ìá÷îä õò éìë â"ò ãåîòú àìù åðééäå ,úåàöçøî úøéæâ ùé àð÷ñîì íâã
ïäù 'åãëå úåàéèáîà êåúá ùåøéô] íéìë ìù úåàöçøîá ìåáèì åòèé àîù ,ñøãî úàîåè íéìá÷îå ñøãîì íééåàøä
.íéìë ìáåèùë ïéáå ìáåè íãàùë ïéá àéä åæ äøéæâù ã"áàøá øàåáîå 30.[éìë
.ã"áàøäë ÷ñô [àì óéòñ çö÷ 'éñ] ìéòì ò"åùäå
å÷÷ç óåñáìå åòá÷ù øåðéö
ê"ùä äæî ãîìå .äåòá÷ù íãå÷ äéìò éìë íù äéäù ïåéë ,äá ïéìáåè ïéà íéîùâ éî äàìîúðå õøàá äòá÷ù úéâéâã øåèä áúë
.éìë íù äæá ìç àìã ,øùë æ"ä å÷÷ç ë"çàå ïáà åà õò òá÷ íàã [àë ÷"ñ]
åì÷ä àìù øàåáî [.æñ óã ÷"áå :åñ óã àøúá àáá] àøîâá àäã åäîúù íéðåøçà éìåãâ àéáäù [æ ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééòå
éåä åøáéç óåñáìå ùåìúù ïðáøë ì"éé÷ ïéãä ø÷éòîù ïåéë ,ì÷äì ïéà àúééøåàã ìåñôá êà ,ïðáøã ìåñô àåäù äáéàùá àìà
31.[ãì ÷"ñ] à"øâä äù÷ä ïëå ,äøåúä ïî äæë éìëá ìåáèì øåñà ë"àå ,äàîåè ìá÷îå øáåçîá óà éìë íù äæá ìçå ùåìúë
:íéðåøçàä éìåãâ øáãá å÷ìçð äùòî ïéðòìù ù"úôá øàåáîå
øùë å÷÷ç óåñáìå åòá÷ù ê"ùäå øåèäë äùòîì åè÷ð äðùîä úáëøîäå á÷òé øàáä ,[àë 'éñ â"ç] ù"çøäîä .à
ù"àøáå í"áîøá òîùî ïëã ñ"úçä áúëå ,ì÷äì äéä íìåòä âäðîã øôåñ íúç ú"åùá êéøàä ïëå .åëåúá ìåáèì
32.äãåâàáå à"áùøáå
ïéòî äî ,ïéòî ì"ú äðéôñáù øåá óà ìåëé øåá éà ì"æå [éðéîù úùøô] ë"åú àéáä [èë ÷"ñ] à"øâäå ,[íù á"á] 'ñåúá øàåáî êë .29
ïéàù øáåñù [éìëá ä"ã :àë óã äâéâç] é"ùøî ÷ééãù [âë ÷"ñ äìîù] äìîùå íçìá ïééòå .ë"ò ò÷ø÷á åø÷éòù øåá óà ò÷ø÷á åø÷éòù
óéñåäù ù"ééòå] .àúééøåàãî ìåñô áåàù åìåëã øáåñ é"ùø àäã î"÷ôð äæá ïéà íðîà ,ïéáåàù íéîäù ãöî àìà éìëä íöò ãöî ïåøñç
íéðåúð íä éøäù ïéáåàù úåéäì íéîä åøæçé ä÷ùää úà ÷éñôé íà î"î ,ïéáåàù íéîä åáùçé àìå äå÷îì éìëäî ä÷ùä äùòé íà óàã
.[éìë êåúá
äå÷îë àéä éøä øîåà éñåé 'ø ìñôñ â"ò äøéáòä [á"î ä"ô úåàå÷î] äðùîäî ,úåàöçøî úøéæâ ïðéøæâ õò éìëáã äéàø àéáä ã"áàøä .30
éìëá åøæâã ù"øä áúëå ,[ä"îå á"î] å"ôá øàåáîë éìë êåúá éìë ïéìéáèî àäã äîúù ù"øá ù"ééòå .ìñôñä â"ò ìéáèé àìù ãáìáå
.ùåìú éìëá åøæâ àìå ,äáéàùá åìñôé íéîä ìëå ïéòîä àöåî íå÷îá ãåîòé àîù øáåçî
åúééøáì øæåç åðéàù íùä éåðéù éàã ,íùä éåðéù ïéãá àìà åøáéç óåñáìå ùåìúá ïðáøå à"ø 'çîá äæ ïéã åìú àì [.æñ óã ÷"á] 'îâáå .31
ìá÷éå ,øåðéö àúùäå àúöéö÷ àø÷éòîã ,øåðéö äðîî ÷÷çå ò÷ø÷ì äøáéçù õò úò÷á ìò éìë íù ìåçé ð"ä [äìéæâ éðéãì] àåä àúìéî
.àéä ïðáøãîù äáéàù éðàùã äæá åøîàå ,äàîåè øåðéöä
òìñá äøáéçù ú÷åù éáâ [ä"î ã"ô] äðùîáã áúëù ,äæá ì÷äì òîùî åéøáãî íâù [âé ÷"ñ á 'éñ àðéðú úåàå÷î] à"åæç ïééò .32
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zenewn i`xn
àúééøåàã íéðéã ïéðòìù ,àøîâä úåèùôë àøîåçì åè÷ð [èì 'éñ à"ç ú"åù] à"òøå [áî÷ 'éñ àðéðú] äãåäéá òãåðäå
.ò"öá à"îøä éøáã çéðäù [ãì ÷"ñ] à"øâä øåàéáá ò"òå .å÷÷ç óåñáìå åòá÷á ì÷äì ïéà

.á

íéîä úàöåä íå÷îá éìë åá ùéå ïéðáá éåùòä äå÷î
íå÷î ùåøéô] õçøîáù ÷éáàä íå÷îá ï÷úåä íàù ,áúëù ì"öæ ÷éøà øéàî 'ø ïåàâä íùá àéáäù [æî ÷"ñ] äáåùú éëøãá ïééò
ñ"úç ú"åùá àéáäù äøéæâä úîçî ,äæ ïáàä â"ò ãåîòú àì äìéáèä ïîæáù øäæäì ùé ,ìåáé÷ úéá åì ùéù ìæøá [íéîä àöåî
éìë úøåú ÷ø ïéðá úøåú åì ïéà î"î ,ò÷ø÷ä íò ùîùì äùòðù íåùî äàîåè ìá÷î åðéà äæä ÷éáàäù ïôåàá óàã [çö÷ éñ]
.[ïéáåàù íä ÷éáàáù íéîäù ñ"úçä áúë ïëìå] äàîåè ìá÷î åðéàù

æ óéòñ
.ä"î ã"ô úåàå÷î äðùî
:åëåúá ìåáèìå äå÷î åúåùòì øùë éúîéà ,åá÷éðù éìë ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä
úà ìñåô éìëä ïéà ,äèîìî àåäù ìë á÷ð éìëá åùò íàù àúôñåúäî åãîì [ç 'éñ] ù"àøäå [ä"î ã"ô] ù"øä .à
.èçî àåìîë á÷ðä åìéôàå ,éìëá ìåáèì éøù íâå ïéáåàù ïéãî äå÷îä
êåîñá àäé á÷ðäù (á .ãåðä úøôåôùë á÷ðä ìãåâ àäéù (à :íéàðú éðùá àìà éìë íù ìèáî àåä ïéà ãöä ïî á÷ðä íàå
33.åðîî äèîì ììë íéî ìá÷î åðéà éìëäù ïôåàá íéìåùì
÷ø éåùòä éìëáå ,úéæ àéöåîë åøåòéù ñøç éìëá] åøäèîä á÷ð éìëá äùòé (à :íéàðú éðù ïðéòáã áúë í"áîøä .á
á÷ðä úà íåúñéù é"ò åà ò÷ø÷á éìëä úà òá÷éù é"ò ïéðá úøåö úö÷ åì ïúé íâ (á .[ä÷ùî ñðåëá åøåòéù ïé÷ùîì
.éìë úîéúñ úøåö àìå ïéðá úøåö éäåæù úåøåøö íò ãéñá
.í"áîøä ïéáì ù"àøäå ù"øä ïéá î"÷ôð øùò áúëù [ì ÷"ñ] à"øâä øåàéá ïééòå
ïééòå .øåèä ìò é"áä äîúå ,ïéããöä ïî á÷ðì äèîì á÷ð ïéá ÷ìéç àìå ãåðä úøôåôùë á÷ðá àäéù êéøöù áúë øåèä .â
úøôåôùë áå÷ð àäéù äìéçúëì ïðéòá äæä éìëä êåúá äìéáè ïéðòìù òîùîã ù"àøä úáåùúî àéáäù [é ÷"ñ] î"ã
ïééöù à"øâäá ïééòå .[äèîìî ù"ë á÷ðá éã äå÷îä úà éìëä ïî íéàöåéä íéîä åìñôé àìù ïéðòì ë"àùî] ãåðä
ùéå úîä ìäàá úàöîð àéä íàù ùåøéô] ,ìéúô ãéîö äëéøö äðéàù àä ïéðòì íâ éìë úáùçð äðéà ä÷÷ç óåñáìå äøáéç íàù òîùî
àöîðå ,[ïéðá ïéãë ú÷åùä ìò øñð úðéúðá éã àìà ,éìë ïéãë úî úàîåèî ïéìëåàä ìò ìéöäì éãë ìéúô ãéîö êéøö ïéà ïéìëåà äëåúá
åøîàù [:åñ óã á"á] 'îâä úð÷ñîáù øàáì áúëù à"åæçá ù"ééòå .éìë éåä àì å÷÷ç óåñáìå åòá÷ù ïðéè÷ð àúééøåàã íéðéã éáâì íâù
.éìë åðéàù ïðéè÷ð àúééøåàãá óà àìà ,åì÷ä ïðáøãá ÷øù ïë éðôì åøîàù äîî åøæç ùåìúá éìë úøåú äéì úéàã íúä éðàù
àìùå åá ìåáèì éìë íù åðîî ìèáúéù ïéðòì î"î ,ïåîéø àéöåîë ìåãâ á÷ð åùòùë àìà øäèð åðéàù õò éìë åìéôàã é"áä áúëå .33
ïäá ïéìáåè íéáù äáéúå äãéùã [ä"î å"ô] äðùîäî é"áä úàæ ãîìå ,ãåðä úøôåôùë á÷ðá éâñã åì÷ä ïéáåàù íòèî äå÷îä úà ìåñôì
ìá÷îä õò éìëá íéìáåèù àöîð ë"àã äîú à"òøå .ïåîéø àéöåîá àìà íéøäèð íðéàù õò éìë íäù óà ,ð"äåôùë á÷ð íäá ùé íà
åæ àéùå÷ à"òø çéðäå ,úåàöçøî úøéæâ íåùî äàîåè ìá÷îä éìëá ìåáèì à"àù ã"áàøäë ÷ñô [àì ÷"ñ çö÷ 'éñ] ò"åùáå ,äàîåè
ïéà íéä êåúá äãéùäù íúäã [äë ÷"ñ] äìîùäå [î 'éñ à"ç ú"åù] à"òø åáúë íéáù äáéúå äãéùî é"áä ìù àéùå÷ä éáâìå .â"òöá
áéùç àìå ,åá ìéáèäì ìéòåî æ"ä ð"äåôùë ùé åçúôá ÷øå íìù éìëä ìë åìéôàå ,úåàå÷î áåøéòá éã àìà éìë íù ìèáîä á÷ð êéøö
ïðéòá í"áîøäìå ,éìë úøåú åðîî ìèáúéù ïðéòá äæá ,äå÷î åà íé êåúá åðéà éìëäù ïãéã ïåãéðá ë"àùî ,íéá ìáåèë àìà éìëá ìáåèë
.éìë úøåúî åìèáì éãë ïåîéø àéöåîë á÷ð ïðéòá õò éìëáù øùôàã øîåì ïã øéàî úéáä íâ .ïåîéø àéöåîë åðééä õò éìëáå ,åøäèîä á÷ð
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zenewn i`xn
.äèîìî íâ ð"äåôùë øåòéù åëéøöäù [:è÷ óã] íéçñô 'ñåúì
åîöò éìëá êà ,ð"äåôùë á÷ðá øçà äå÷îì øáåçî àåä íà àìà éìë êåúá ìéáèäì ïéàù áúë [ã"ä å"ô] ã"áàøä
ì"ñ éìåà äáåùúá ù"àøä úòãá ÷ôúñð é"áä íâ .åøäèîä á÷ð åá äùò íà óà ìåáèì ïéà äå÷îì øáåçî åðéàù
éëøáá ò"òå .éìëá ìåáèì íéøñåà íé÷ñåô äáøäù áúë [àì ÷"ñ óåñ] à"øâäå .éìëä êåúá ìåáèì ïéà éðååâ ìëáã
íà óà äå÷îì áøåòî åðéàù éìëä êåúá ìåáèì ó÷åú ìëá øñàù éãìàðéøå÷ ãåã ø"øä íùá àéáäù [æ ÷"ñ] óñåé
.ð"äåôùë á÷ð åá åùò

.ã

óéñåäå ,[ãöä ïî á÷ðì äèîìî á÷ð ïéá ììë ÷ìéç àìå] åøäèîä á÷ðá éâñã í"áîøä úòã úà ÷éúòä äæ óéòñá ò"åùä :äëìäì
.ãåðä úøôåôùë ïðéòáã à"éã àéáä à"îøäå ,ïéðá êøã ìù äùòî åá äùòéù í"áîøá óñåðä éàðúä úà ò"åùä
ù"øä úèéù úà ÷ø ò"åùä ÷éúòä ,äå÷îä úà ìåñôì ïéáåàù åáùçé àì åëåúáù íéîäù éãë éìëá á÷ð ïéðòì [î óéòñ] ïìäìå
.äèîìå á÷ðä ïî íéî ìá÷é àìùå ð"äåôùë ãöä ïîå ,ù"ë á÷ðá éâñ äèîìîù ,ù"àøäå
î óéòñáå ,äèîìî àåäù ìë á÷ðá ììë øéúä àìù òîùî äæ óéòñáù ,ò"åùä éøáã úøéúñ ìò äîúù [âë ÷"ñåñ] ê"ù ïééòå
.àåäù ìë á÷ð é"ò äå÷î úåùòì ïéà äìéçúëìù [î óéòñ] íù ë"ùî ô"ò åéøáã ò"åùä áúë ïàëù øùôàã ê"ùä áúëå ,øéúä
àìà ù"øä úèéù ìò ò"åùä êîñ àì éìëä êåúá ìåáèì ïéðòì éøééàã ïàëù ÷ìçì áúë äøäè éøåéù øôñá äøäè éøãñä íðîà
áåàù åìåë åìéôà ò"åùä úòãìù] ïéáåàù ïéãî äå÷îä ìåñôì ïéðòì î óéòñá ë"àùî ,åøäèîä á÷ð ïðéòáã í"áîøäë øéîçä
'éñ] øôåñ íúç ú"åùá åàéáäå ,á÷òé øàáäå [î 'éñ à"ç] ú"åùá à"òø áúë ïëå .äèîìî ù"ë á÷ðá ì÷éä [ïðáøãî àìà åðéà
.äæ õåøéúî æåæì ïéàù ñ"úçä áúëå ,[æéø
,á÷åðî àåä íà óà éìë êåúá ììë ìåáèì àìù ã"áàøäë äìéçúëì øéîçäì ããöîù úö÷ òîùî [àì ÷"ñåñ] à"øâä éøáãîå
.ð"äåôùë äå÷îì áøåòî åðéà íà
á÷ð åá äùò ë"çàå íìù àåäùëù åøáéçù éìë
àìùë åðééäå] 34.ìéòåî æ"ä á÷ð åá äùò ë"çàå íìù àåäùë õøàì éìëä úà øáéç íà íâù åéøáãî øàåáîù óñåé úéáá ïééò
.[êåîñá ïìäì åðéã øàåáî åîúñå øæç íàã ,åîúñå øæç
åîúñå øæçå åøáéç ë"çàå åá÷éðù éìë
á÷ðã øàåáî ïàëå ,äå÷îä úà úìñåô äðéàå éìë íù äá ïéà ä÷÷ç ë"çàå ò÷ø÷ä ìò úò÷á òá÷ íàù [å óéòñ] ìéòì øàáúð
íúñ áåùå ò÷ø÷ì åøáéç ë"çàå éìë úøåú åðîî ìèáù ïôåàá åá÷éðù éìëá íéðåøçàä åðãå .éìë íù éìëäî ìèáî ãåðä úøôåôùë
äæá åøîàðå ,éîã àìã åà ,éìë úøåú åá äéä àì åøåáéç úòùáù ïåéë å÷÷ç óåñáìå åòá÷ë éåäã àîéð íàä ,éìëáù á÷ðä úà
:úåòéã äîë
.äæá ì÷äì úåèéùôá áúë [úåàå÷î úåëìä æ ÷øô] äðùîä úáëøîä .à
:íéø÷î éðù ïéá ÷ìçì à"òø ïãå ,äæá ìñôù øéàî úéáä ìòá úòã úà àéáä [èì 'éñ à"ç] à"òø ú"åùá .á
ë"çàå á÷éð íàù ,á÷éð ë"çàå øáéç ïéáì øáéç ë"çàå á÷éð ïéá àðéãì î"÷ôð àäéù àöåøéú ãçá øîåì øáñù óñåé úéáá ù"ééòå .34
é"áä ÷ìéç àì íéöåøéúä øàùá êà ,ãåðä úøôåôùá åøåòéù á÷éð ë"çàå øáéç íàå ,úéæ àéöåîë åøåòéù ç"ëáå ,åøäèîä á÷ðá éâñ øáéç
.íéðôåàä éðù ïéá
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zenewn i`xn
åøåáéç úòùáù ïåéë øéîçäì éôè øáúñî äæá ,åîúñå øæç áåùå åá÷éð ë"çàå íìù åãåòá éìëä úà øáéç íà (à
.øáåçî éìë øãâá úåéäì øæç åîúñå øæçùë î"î ,åá÷éðù óà ïëì ,øåáéçä úåøîì éìë íù åá øàùð
åòá÷ë æ"ä åîúñ ë"çà íàù ì"é äæá ,éìë áùçð àì åøåáéç úìéçúîù ,åøáéç ë"çàå éìëä úà á÷éð íà êà (á
.øáåçîá ììë éìë íù åì äéä àìù å÷÷ç óåñáìå
éøîâì åðîî ìèá àì åá÷éðùë äúòî ,éìë äéä øáëù ïåéëã ,éðååâ ìëá ìñôù äàøð [íù à"òø ú"åùáå] î"áä úòã (â
éìë úåéäì øæç åîúñå øæçùëå ,õøàá øáåçî ìåñô éìë ì"åä õøàá åøáéçùë íâ àìéîîå ,ìåñô éìë éåä ÷ø éìë íù
.øåîâ
àæøá á÷ðá äùòå åá÷éðù éìë
,éìë úøåú ìèáî äæ á÷ð ïéà ,àæøáá åîúåñì úðî ìò á÷ð äùò íàù øîåì ïãù [áî÷ 'éñ ã"åéç àðéðú] äãåäéá òãåðá ïééò
úáåùúá åøå÷îå ä"ñ èð÷ 'éñ ç"åà ò"åù] íéãé úìéèð éðéãî äæì äéàø àéáäå .éìë úøåú åá øàùð çåúô æøáäù äòùá åìéôàå
àìà ,éìëî äìéèð åäæ ïéàù àîéð ë"àå éìëá á÷ð ùé àæøáä úà çúåôù äòùá éøäå ,àæøáä êøã åéãé ìåèéì øùôàù [ù"àøä
.øâñäì ãîåòù ïåéë éìë úøåú äìèáúð àì çåúô æøáäù äòùá óàù çëåî
úøåú ïàëî äìèáúð éìëá á÷ð äùòù ìëã åúòãå ,é"áåðä ìò ÷ìç [âð 'éñ] íéøôà úéá ú"åùáù àéáäù [æ ÷"ñ] ù"úôá ù"ééòå
35.äøåîâ äîéúñá åîúåñìå øåæçì åúòã äúéä íà óà éìë
÷ìçå øåéëä äáåâá íäî ÷ìç åéäå ,øåéëì ãã áé äùò ïéè÷ ïáã [àîåé] 'îâäî àéáä [åî é"ñåñ ã"åéç] á÷òé úåðëùî ú"åùáå
äìèáúðù ïðéøîà àìå ,ïåéìòäî íâ íéìâøå íéãé ùåãé÷ úåùòì øùôà äéä ïåúçúä æøáä çúôðù äòùáù òîùîå åúéúçúá íäî
.éìë úøåúî åìèáì åéìò á÷ð íù åàì øåâñìå çåúôì éåùòù ìëã çëåî àìà ,çúôðù ïåúçúä æøáä ìòîù äîî éìë úøåú

ç óéòñ
.[á"î íù] ù"øá úàáåîä àúôñåúá ïëå ,à"î úåàå÷î ä"ô äðùîá àåä ìåñô éìë êåúì çì÷îä ïéòîù ïéãä øå÷î
.íìåñéôá åøàùð éìëì õåçî íâå ïéáåàù åùòð éìëä êåúì íéñðëðä íéîäù íåùî àåä ìåñôä íòèù àúôñåúá øàåáîå
ïéòîì íøåáéç çëî íéøùëð íéîä ïéàù íòèä
äîë äæá ùéå .íúåà øéùëî äæ øåáéçå ïéòîì íéøáåçî íéîä ìë éøäå ,ïéáåàù ìåñô ïàë ùé äîì äù÷äù [ã"î ä"ô] ù"øá ïééò
:íéöåøéú
,äá íéñðëð íéîäå äîå÷îá òåá÷ ú÷åùäå úåéä êà ,íéîä úà øéùëî ïéòîì øåáéçä ïéãä ïîù ð"äàã áúë ù"øä .à
.ãåðä úøôåôù øåòéù íù àäé àìå íéîä àöåî íå÷îá ú÷åù åòá÷éù äø÷î åèà ïéáåàù ïéãî íìñåôì åøæâ
ù"àøä áúë äøéæâä íòèá êà .íéîä úà åìñô äøéæâ íåùî ÷øå ,ïéáåàù ìåñô ïàë ïéà ïéãä ïîù áúë ù"àøä íâ .á
36.ïéòîì øåáéç éìá äàñ 'î åá ùéù éìëá ìåáèìå úåòèì ìåëé ,åìàä íéîä úà åøéùëé íàù åùùçù íåùî àåäù
ïé÷ùîä úà àéöåäìå àæøá åá úåùòì íéãîåòù á÷ð ïåâë ,éìëá ùåîéùä êøåöì äùòðù á÷ð ïéá ÷ìéçù íéøôà úéá ú"åùá ù"ééòå .35
åà äøåîâ äîéúñá åîúåñì íéãîåòù àìà ,åøäèìå éìëä úà øåáùì éãë äùòðù á÷ð ïéáì ,éìëä íù úà ìèáî åðéà äæ á÷ðù ,åëøã
äòùá äå÷îä úà ìåñôé àìå ,åøäèî äæ á÷ðù ,åìù óñåð çúô åúåéäìå éìëä úà ùîùì àá äæ á÷ð ïéà êà ,àæøá ïéòë úéòøà úîéúñá
.çåúô æøáäù
ìáåèù øëéðù íåùî ,õåçáù íéîì ð"äåôùë øáåçî àåäùë åøæâ àì äæá ,äå÷îä åà íéä åà ïéòîä éîá ó÷åî åìåë éìëäù àëéä ÷øå .36
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zenewn i`xn
éìëì õåçî åàöéù íéîá äìéáè
:íéðåùàøä ú÷åìçî àéáäù é"á ïééò
íéðåùàø íéðåùàøã àúôñåúä ïåùì úåèùôëå ,íìåñéôá åøàùð éìëä ïî åàöéù íéîä íâù íéøáåñ ù"àøäå í"áîøä .à
.åìñôð
åøéáòä äðùîä ïåùì úðååë åæå] íä íéøùë õåçìå éìëäî åøáò íéîä íàù øáåñ [åëø 'éñ â"ç] äáåùúá à"áùøä .á
37.[àåäù ìë äôù â"ò
éìëá ììë åñðëð àì íéîäî ÷ìç íà àìà éìëì õåçîù íéîä úà øéúä àìå ,à"áùøä úèéù úà ììë àéáä àì ò"åùä :äëìäì
38.éìëì õåçù íéîä ìë úà íéøéùëî íäå ïéòî ïéã íäéìò øàùð íéî íúåàã ,åúôù ìò åøáò ÷ø
éìë êåúá äìéáè
íà êà ,éìëä êåúá íâ ïéìáåè ãåðä úøôåôùë ïéòîì øáåçî àåäå ò÷ø÷á òåá÷ àìå ùåìú éìëä íàù àúéà [ã"î ä"ô] ù"øá
.ð"äåôùë á÷ð åá ùéùë óà åá ìåáèì àìù åøæâ ò÷ø÷á øáåçî éìëä
êà ,éìëä êåúá óà ìåáèì øéúäì ð"äåôùë øåáéç éðäî æàã ,ãö ìëî éìëä úà íéôé÷î íéîäù äø÷î éáâì ,ù"àøá øàåáî ïëå
.åá åøæâ äå÷îä éîá óéñåî åðéàå äå÷îä ãöá ãîåò éìëä íà
,ð"äåôùë áå÷ð éìëäå äàñ 'î øåòéù éìëä ïéáì ïéòîä øå÷î ïéá ùé íàù è÷ð [é"áá àáåä çëø 'éñ â"ç] à"áùøä ú"åùá íðîà
ãåîòì ïéàù ,úåàöçøî úøéæâ æ"ò ùéã [úéáä úøåú] à"áùøä øáåñ ò÷ø÷á òåá÷ éìëäù äø÷îá íðîà .éìëä êåúá íâ ïéìáåè
.[å óéòñ ìéòì íéøáãä åàáåäå à"ìñ çö÷ 'éñ] ò"åùä ÷ñô ïëå ,ã"áàøä úèéùëå ,åëåúá ìåáèì ïéà ïëå äìéáèä úòùá åéáâ ìò
39.ãåðä úøôåôù øåòéùá ïéòîì øáåçîä éìë êåúá äìéáè ïåãéðá éôè ì÷éä à"áùøäù àöîðå

.[ä"î å"ô] ïìäì øàåáîä ïéãä äæå ,éìëá àìå äå÷îá
à"áùøä úèéùá íâå .ù"øä éøáãá åøåàéá äàøð àìù ÷ñàèéàè é"øäî áúë øáë íðîà ,åøåàéáá ù"øä úðååë íâ åæù é"áä áúëå .37
.åéìò ÷ìçð é"áä íðîà ,éìëì õåçîù íéîä úà øéùëäì ïéåëúð àìù ÷åçãì ÷ñàèéàè é"øäîä áúë
ïéòîì äîåã äæ ïéàù [âì ÷"ñ ïìäì] ê"ùä áúë î"î ,åáàùð àìå éìëä úôù ìò åøáòù íéîäî íéáåøî éìëì åáàùðù íéîäù óàå .38
ïéòîä äúò íâå ïéòîä éî íä éìëä êåúáù íéîä íâù ïåéë àëäã ,ïøåáùàá ÷ø ïéìçåæá åá ïéìáåè ïéàù [æ"î à"ô] ïéáåàù åéìò äáéøù
.ïéìçåæá íâ ïéøäèîå ïéòî éî ïéãì íéîä ìë úà øéæçäì ïéèòåîä ïéòîä éîá çë ùé ïëì ,ïéòîì íéøáåçî íäå åëåúì çì÷î
ïéòîã [áé óéòñ] ïìäì øàåáîä ïéãäî åäîú íéðåøçàäù àéáäù [àì ÷"ñ] äìîùá ïééò ,éìëä úôù â"ò åøéáòä ìù äæ ïéã ø÷éòáå
ïåùì è÷ðù [æ"éñ] ç"áä éøáã ô"ò úàæ áùééì äìîùä áúëå .ìñôñäî éìëä úôù àðù éàîå ,äå÷îë äúòî åðéã ìñôñ â"ò åøéáòäù
íâ äàáåä ç"áä ìù åæ ïåùìå .[à"éä à"ô] î"ëá æ"éòëå ,ò÷ø÷ â"ò äìöà àìà ùîî äôùä â"ò åøéáòä àìù åðééäå ,"éìëä úôù ìöà"
.[åúôù â"ò àìå éìëä ìöà à÷åãá íúðååëù åùéâãä àì ê"ùäå ç"áä êà] .[äì ÷"ñ ïìäì] ê"ùá
ã ÷øô] àåäé ú÷åù ïéðòá åðéøáãá àéãäì úøàåáî ù"àøì à"áùøä ïéá åæ ú÷åìçîù [äæ óéòñá é"áá àáåä] ÷ñàèéàè é"øäî áúëå .39
åèà äæá åøæâ éøä éìë äúéä íàù] ,éìë äúéä àì àåäé ú÷åùù áúë ù"àøäù ,ð"äåôùë á÷ð é"ò ú÷åùä êåúá ïéìáåè åéäù ,[ä"î
úøáåçî àéä íà äëåúá ïéìáåè ë"ôòàå éìë äúéä àåäé ú÷åùù [ì"ðä äáåùú] áúë à"áùøäå ,[äå÷îì øáåçî åðéàùë éìëá äìéáè
.ïéòîì ð"äåôùë
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zenewn i`xn
è óéòñ
ìáè àì íàå íéøåäè åìà éøä íìéáèäå íéìë àìî àåäù éìã ,á"î å"ô úåàå÷î äðùîá àåä éìë êåúá éìë ïéìáåèù ïéãä øå÷î
åðéà íàå äðååëä "ìáè àì íàå" ë"ùîã [.áë óã äâéâç] 'îâá åùøéôå .ãåðä úøôåôùë ïéáøåòî åéäéù ãò íéáøåòî íéîä ïéà
.åìéáèäì êéøö
úà øäèì éãë àìà åìáåè åðéàå øåäè ïåöéçä éìëäã éëéä ïéáå ,ïåöéçä éìëä úà íâ øäèîå ìáåèã éëéä ïéá ÷åìéç ùéã øàåáîå
.åëåúáù íéìëä
íéìë àåäù ìë øö åéôù ô"òà äå÷îì å÷éùäå íéìë àìî àåäù íå÷îå÷ [ä"î å"ô] ù"øá úàáåîä àúôñåúá øàáúð óñåð ÷åìéç
íà ïéá ÷ìçî àðúäù [íãàä úøåú] à"áùøäå ù"øä åøàéáå .ãåðä úøôåôùë åéôá àäéù ãò åãéö ìò åäèä ,íéøåäè åëåúáù
ïåöéçä éìëä úà äèéä íàå ,øö ïåöéçä éìëä éô íà óà íéìëä íéøåäè äæáù ,åéáâ ìò íéôö íéîäå äìòî éôìë åéôå ãîåò éìëä
.ð"äåôùë á÷ð ïðéòá åãéö ìò
:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðå
ìò éà÷ àåäù ìë çúôá éã äìòî éôìë ïåöéçä éìëä øùàëã àúôñåúá åì÷äù äîã ùøéô [å"ëä â"ô] í"áîøä .à
éìëäùë íâå .ð"äåôùë åéôá ùé íà àìà íéøäèð åëåúáù íéìëä ïéà øåäè àåä íà ìáà ,àîè ïåöéçä éìëäù äø÷î
.ð"äåôùë á÷ð ïðéòá æàã ,åãéö ìò åäèä íà ë"àùî ,äìòî éôìë åéôùë àìà åì÷ä àì àîè ïåöéçä
ïéá ä÷ìéçù àúôñåúäã åùøéô [ç óéòñ ìò é"áá àáåî úéáä úøåú] à"áùøäå [è"î ç"ô úåøäè úëñî] 40ù"øä .á
í"áîøä ìò íé÷ìåç íäù àöîð æ"éôìå ,øåäè ïåöéçä éìëäùë éøééà åãéö ìò åäèä ïéáì äìòî éôìë ïåöéçä éìëä éô
:éúøúá
éôìå ,ð"äåôùë åéôá ùé íà àìà íéøäèð åëåúáù íéìëä ïéà í"áîøä éôì äìòî éôìë åéôå øåäè ïåöéçä éìëäùë (à
.åéáâ ìò ïéôö íéîäù ïåéë àåäù ìë çúôá éã à"áùøäå ù"øä
íà àìà íéøäèð íééîéðôä íéìëä ïéà í"áîøä éôì äæ ïôåàá ,åìáèå åãéö ìò åäèäå àîè ïåöéçä éìëä øùàë (á
ïåöéçä éìëì äìéáè à÷ìñã åâéîã äæá ïðéøîàã ,àåäù ìë çúôá éã à"áùøäå ù"øä éôìå ,ð"äåôùë éìëä éôá ùé
41.íééîéðôä íéìëì éîð à÷ìñ

ù"øì åðééö [â ÷"ñ â 'éñ àðéðú] à"åæçáå [âì ÷"ñ] äìîùáå [âé 'éñ] äøäè éìåãéâá êà ,í"áîøä éøáãë áúë ù"øäù áúë é"áäå .40
.øåäè ïåöéçä éìëäùë éøééà àúôñåúäã ùøéôù øàåáîù úåøäè úëñîá
åãéö ìò åäèä íà íéøäèð íëåúáù íéìëä ïéà î"î åìáåèå àîè ïåöéçä éìëäùë óàã ,ò"åùá úøàåáî åðáúëù äééðùä î"÷ôðä .41
íéøáãäå ,åãéö ìò åäèä ïéáì äìòîì åéô ïéá ÷åìéçä íòè úà ùøéôù [ê"ùá] ù"ééòå .[çë ÷"ñ] ê"ùá øàåáî ïëå ,ð"äåôùë åéôá ïéàå
àìù "åãéö ìò åäèä" ùøéô í"áîøäù øùôàã à"åæçä áúëå .åùøôúä àì ê"ùä éøáãù [â ÷"ñ â 'éñ àðéðú] à"åæçä áúë øáëå ,á"ö
'ñåúá íâ 'éô êëå] ð"äåôùë åéôá àäéù åëéøöä äæáù ,äå÷îä éîì åáù íéîä å÷ùåäù ãò åãéö ìò åäèä ÷ø ïåöéçä éìëä úà ììë ìáè
ïåöéçì äìéáè à÷ìñã åâéî íåùî ,àåäù ìë çúôá øåäè ìëäã äãåî í"áîøäù øùôà ïåöéçä úà ìáåèùë êà ,[áë óã äâéâç ã"éø
çúôá éâñ ,åìáåèå àîè ïåöéçä éìëäùëã ,í"áîøäå ù"øäë àðéãì äæá ì÷äì ùéù øùôàã à"åæçä áúëå .íééîéðôä íéìëì éîð à÷ìñ
.äæá ÷ìåç í"áîøäù ùøôúð àìù ïåéë ,éðååâ ìëá ù"ë
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æé ÷"ñ æ"èä éøáãá
åäì à÷ìñ ,àðîã äéôåâ äéìåëì äìéáè à÷ìñã åâéîã ïðéøîà àîè ïåöéçä éìëäùëã [.áë óã äâéâç] 'îâä úà àéáäù æ"è ïééò
åçúô êøã éìëì äñðëð äàîåèäù íùëã ,äðååëä æ"èä ùøéôå ,"åúøäè ïë åúàîåèëã" [åâéî ä"ã] é"ùøéôå .äéá úéàã íéìëì éîð
äîìå ,íáâî íâ äàîåè íéìá÷î íéìëä àäã ,åçúô êøã éìëì úñðëð äàîåèäù øîåì àåä ùåãéçå .íù êøã äøäèä úñðëð ð"ä
àëäå ,íçúôì úîã÷î äàîåèäù ì"æç åøîà íáâî äàîåè íéìá÷î íðéàù ñøç éìëá ÷ø] .çúôä êøã úñðëð äàîåèäù àîéð
.[äå÷îá äøäè íäì ïéà éøäù ñøç éìëá éøééà àì
ãåðä úøôåôùë åéôá ïéàù ïåöéç éìëá ìåñôä íòè
íéìëä ïéà [äúò ìáèð åðéàù øåäè éìë àåäå] ãåðä úøôåôùë ïåöéçä éìëä éôá ïéà øùàëã [.áë óã äâéâç] ã"éø 'ñåúä áúë (à)
íéîäî éìëä úà äìòä àì ïééãòù óàã ùåãéç äæá àöîðå] .ïéáåàù åùòð éìëä êåúì íéñðëðä íéîäù íåùî ,íéøäèð íééîéðôä
42.[ïéáåàù éáéùç ä"ôà ,åëåúáù íéîä úà ùìú àìå
äáéàùë àìå ,äøäèä úìåòôî ÷ìçë åëåúì íéîä úñéðë úà íéðã åðà [ð"äåôùë åéôá ïéàù] éìëä úà ìáåè øùàëã àöîð æ"éôìå
.ïéáåàù ååäå ð"äåôùë ïéáøåòî íðéàå éìëì íéñðëðä íéîë æ"ä åìáåè åðéàùë ë"àùî ,éìëá
åìéàë éåäå ,äå÷îä ïéáì éìëáù íéîä ïéá øåáéç ïéàù íåùî ìåñôä íòèù òîùî [êåîñá ïìäì àáåîä íéîä øòù] à"áùøá (á)
.äàñ 'î øåòéù ïéàå äå÷îì õåçîù íéèòåî íéîá ìáè
éìëáù íéîä é"ò äàñ íéòáøàì äîìùä
à"áùøä áúëå ,äå÷îá àöîðä éìë êåúá äìéáè ïéðòá [â øòù íéîä øòù] à"áùøä éøáã úà àéáä [ç óéòñ ìéòì] óñåé úéáä
:íéðôåà äîë
.äæ øåòéù ùé åéôá ÷øå íìù éìëä ìë åìéôà ,ãåðä úøôåôùë øáåçî (à)
äéäùá åðøîàù åìà íéøáã à"áùøä íééñå .ð"äåôùë åéôá ïéàùë óà åá ïéìáåè åéáâ ìò ïéôö íéîäå åéìåù ìò áùåé éìëä äéä (á)
åéøáãá øàåáîå .ì"ëò ,äå÷îáù íéîì íéøáåçî éìëáù íéîä ïéàù ìåáèé àì ïëî úåçô ,éìëáù íéîä ãáìî äàñ íéòáøà äå÷îá
43.äàñ íéòáøàì íéîéìùî íðéà éìëä êåúáù íéîäù
.éìëáù íéîä óåøéöá äàñ 'î ùéù êëá éãù ì"ñã øàåáî [íéøáãä êùîäá] é"áá íéàáåîä ÷àñèéàè é"øäî éøáãáå
àéáäì ìåëé äàñ 'î åá ïéàù äå÷îã [à"î æ"ô] ù"øá úàáåîä àúôñåúäî à"áùøä ìò äîúù [á ÷"ñ â 'éñ àðéðú] à"åæç ò"òå
÷åøéðä èéèäù øàåáîå ,ìáåèå ãøåéå äå÷îì å÷éùîå [ïéáåàù íéî ïéâåì 'â ïéãî äå÷îä úà ìñåô åðéà êà ,íéîë åðéãù] ÷åøéðä èéè
.àáåø ãò íéîéìùî íéìëáù íéîã øîåì íå÷î äéä à"áùøä éøáã éìåìã à"åæçä íééñå .äå÷î øåòéùì íéìùî äáéøòá àöîðä

.ïéáåàù ìåñô äá ïéà íéîäî éìëä úà äìòä àìù ïîæ ìëù úåèéùôá è÷ð [â ÷"ñ â 'éñ àðéðú] à"åæçä .42
óéòñ ïìäì] ò"åùá äëìäì ÷ñôðù [é øòù íéîä øòù] à"áùøä úèéùë íðéà ïéáåàù ïéãî àåä ìåñôäù ã"éøåúä éøáãã óéñåäì ùé ãåò
íåùî íòèäå ,ãåðä úøôåôù øåòéù ö"àå ,äøòùä èåçë åäã ìë ä÷ùäá íéøùëð ïéáåàù íéîù ,øéîçäì éåàøã [íù] à"îøáå ,[âð
.ïðáøã ïéáåàùù
àçéð äåä ,åéáâ ìò ïéôö íéîäå äìòî éôìë åéôùë ïåâë ,ãåðä úøôåôùë éìëä éôá ïéàù äø÷î éáâì ÷ø úàæ áúåë à"áùøä äéä íàå .43
'î øåòéùì íéîéìùî éìëáù íéîä ïéàù áúë ä"ôàå ,ãåðä úøôåôùë éìëä éôá ùéù äø÷î ìò íâ éà÷ã òîùî à"áùøä ïåùìî êà ,éôè
.äàñ
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éåâä ïî íéç÷éðä íéìë úìéáè
àäé éìë êåúá ìáåè íàù ,éåâä ïî íéç÷éðä íéìë úìéáè ïéðòì àåä äæ óéòñá î"÷ôðù äàøðã [âé 'éñ] äøäè éìåãéâ øôñá áúë
.ïéà åà ãåðä úøôåôùë åéôá ùé íà ïéáå åìáåè åðéà åà ïåöéçä éìëä úà ìáåè íà ïéá ÷åìéç
,íáåéç úâøãá íéååù íéìëä éðùùë åðééä ,éîéðôä íâ ìáèðå åâéî ïðéøîà ïåöéçä úà íâ ìáåè íàù ïðéøîàã äîã øáúñîã óéñåäå
àåä ïåöéçäù ïôåàá ìáà ,[ïðáøãî éîéðôäå äøåúäî äìéáè ïåòè ïåöéçä íà ù"ëå] ïðáøãî åà äøåúä ïî äìéáè íéðåòè íäéðùù
æ"ä éîéðôä ìù äøåúäî áåéçä éáâìù àöîð ,äøåúäî äìéáè ïåòèä úëúî éìë àåä éîéðôäå ,ïðáøãî äìéáè ïåòèä úéëåëæ éìë
.[.áë óã äâéâç] ïáà éøåèä íâ ë"ëå ,ãåðä úøôåôùë àäéù ïðéòáå ,äìéáè ïåòèä éìë åðéà ïåöéçä åìéàë
÷ùá åà ìñá íéðåúðä íéìë
ù"øä áúë ïë ,ãåðä úøôåôùë á÷éðî éôè óéãò æ"ä ììë íéî ÷éæçî åðéàù ïåéëã ,÷ùá åà ìñá íéìë ìåáèì øúåîã à"îøä áúë
.[íù ù"îäéô] í"áîøä íâå [ä"î å"ô]
íà íé÷ã íéá÷ð óøöì øùôàù [åîùú 'éñ úåòåáù éëãøîá íéàáåîä] ä"éáàøä éøáã úà àéáä ò"åùäù [áð óéòñ] ïìäì ïééòå
øåàéá ìò ÷ìåç äæ äøåàëìå .äôå÷áå ÷ùá ìåáèì øùôàù ì"ðä äðùîäî ä"éáàøä úàæ ãîìå ,ãåðä úøôåôùë ïäá ùé ãçéá
óéòñ) ïìäìå] .ð"äåôù øåòéùì íéá÷ðä úà ïéôøöîù íåùî àìå ,íéî íé÷éæçî íðéàù ïåéë íéìñåô íðéà äôå÷å ÷ù è÷ðù ù"øä
.[ãåðä úøôåôù øåòéùì íéá÷ð äîë ïéôøöî ïéàã è÷ðå ä"éáàøä ìò ÷ìç éáö íëç ú"åùáù ä"òá øàáúé (áð

é óéòñ
íéòøåöîìå íéáæì ìåñô åëéùîäå øæç íàå ,äå÷îë àåä éøä å÷éñôäå äëéøá â"ò åøéáòäù ïéòîã à"î ä"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
.[åðîî ìèá íééç íéî ïéã ÷øå ïéòî ïéã ìë åá øæåçã òîùîå] .íéðåùàøä åàöéù òãéù ãò
.íééø÷éò íéàùåð éðùá åæ äðùî øåàéáá å÷ìçð íéùøôîäå
íéî óà åà íéîùâ éî] íéî äá ùéù äëéøáá éøééîã åà ,ïéòîä úà äúò äëåúì êéùîäù úéð÷éø äëéøáá éøééî íàä (à)
.[ïéáåàù
óåñ] ÷"éøäîä ùøéôå ,íù ïéå÷ðå íéî äàìî àéäù äëéøá êåúì ïéëùîð ïéòîä éî åéäù áúë [è"ä è"ô] í"áîøä (à
.äëéøáá íéî åéä øáëù òîùî øåèä ïåùìî íâå ,äëéøáá íéî åéä øáëù éøééî í"áîøäìã [åð÷ ùøåù
ïéòîä øåáéç úà ÷éñôä íàù ïéãä øîàð íéîá äàìî øáë äëéøáäù äæ ïôåàá ÷ø éìåà é"áä ÷ôúñð åæ äèéù éôì
ïéòî ïéã íäá øàùð éìåà ïéòî éî íä äëéøááù íéîä ìëù ïåéëù øùôàã ä÷éø äëéøáá ë"àùî ,äå÷îë åðéã øå÷îì
44.å÷éñôäù óà
äìèá øåáéçä úà ÷éñôä íà ïë éô ìò óàå ,ä÷éø äëéøáá éøééîã ùøéô [é"áá àáåä ,ùôðä éìòá øôñ] ã"áàøä (á
,[àé øòù íéîä øòù] úéáä úøåúá à"áùøá àåä ïëå 45.àúôñåúä íùá [áöø 'éñ] ù"áéøä áúë ïëå ,ïéòîä úøåú
.[:äð óã] úåøåëá 'ñåúáå
.äå÷îë àìà ïéòîë åðéã ïéà äúòîã ,ïéòîì øåáéçä úà ÷éñôä íà ïéøéîçî úéð÷éø äëéøáá íâù ÷éñä [ì ÷"ñ] ê"ùä :äëìäì
,ïéòî ïéã éðååâ ìëá øàùð ä÷éø äëéøááù è÷ð ÷"éøäîäù àéáä í"áîøä úèéù éáâìå .ù"àøäå ù"øä úòãá å÷éôñ úà áúë é"áä .44
.íéîä úà ÷éñôäù äòùî ïéòî ïéã ìèá ä÷éø äëéøáá óàù ,àëôéà òîùî [äðùîä ùåøéôá] í"áîøäîå
.ù"øä ïåùìá ïë ÷çãå ,úéð÷éø äëéøáá éøééîù äàøðã áúë [ãé ÷"ñ á 'éñ àðéðú] à"åæçä íâ .45
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zenewn i`xn
:"å÷éñôäå" ïåùìä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçð ãåò (á)
.äëéøáá íéîä åå÷ð àìà ,êìéàå äëéøáäî ïéòîä êåìéä úà ÷éñôäù ùøéô [è"ä è"ô] í"áîøä (à
.ïéòîä øå÷î ìà íéîä ìù øåáéçä úà ÷éñôäù åùøéô à"áùøäå ã"áàøäå ù"àøäå ù"øä (á
øéîçäì áúë (åð ÷"ñ íçì) äìîùå íçìä íðîà] .í"áîøä ùåøéô úà ììë àéáä àìå ,ù"àøäå ù"øä úòã úà ÷ø àéáä ò"åùä
.[(ãò ÷"ñ) äáåùú éëøãá áúë ïëå ,í"áîøäë
åà àåäù ìëá éâñ íàä ,ïéòî ïéã äæá àäé ïééãòù ïéòîì øåáéçä ìù øåòéùä äî ÷ôúñðù [à ÷"ñ â 'éñ àðéðú] à"åæç ïééò
46.[á"î ä"ô] ù"øäî ïë ãîìå ð"äåôùë êéøöäì äèðù ù"ééòå .ãåðä úøôåôùë ïðéòáã
èé ÷"ñ æ"hä éøáãá
ïéáåàù åáø íàù íéøáåñ àìà åéøáãë åè÷ð àì íé÷ñåôä áåøù ù"ééòå ,[àé ÷"ñ æ"èä ìò á óéòñ] ìéòì äøàáúð æ"èä úèéù
.ïéìçåæá øäèî ïéòîä ïéà ïéòîä éî ìò ïéôèåð åà
èë ÷"ñ ê"ùä éøáãá
ïééòå .ïéòî ïéã ìë äì ùé ïéòîä çëî î"î íéî äëéøáá ùéùë óàã ê"ùá òîùî íéî úëéøáì åëéùîäù ïéòî ìù ïéãä ø÷éòá
47.äëéøáá íäì åîã÷ù íéîä ìò ïéòîä éî åáøù éøééîã áúëù [áì ÷"ñ ïî÷ì] ê"ùá
ì ÷"ñ ê"ùä éøáã øåàéá
ïééãò íéîä íà ,ïéòîä øå÷îì åøåáéç ÷ñôåäù úéð÷éø äëéøáì êùîåäù ïéòîù è÷ðù ÷"éøäîä éøáã úà àéáä [ì ÷"ñ] ê"ùä
óàå ,ìçåæ àåäù óà íãàä úà øäèîã ùìúðù ìâî äæì äéàø ÷"éøäîä àéáäå .ïéòî ïéã íäì øàùð ïøåáùàá åå÷ð àìå ïéìçåæ
.íéä ìà øáåçî åðéàù
ïî åîöòî ùìúðù éðàù ùìúðù ìâå ,ïøåáùàá àìà ïéìçåæá ïéøäèî íéîä ïéà ïéòîì øáåçîç ÷ñôù ìëã øáåñå ÷ìåç ê"ùäå
.ùìúðù óà åúìéçæ êøã ïëå ,áø åúåéç çëå íéä
48.äøòäá íéøáãä åðàáäå ,åæ äéàø ìò ÷ìçð ê"ùäå ,ïî÷ìã äðå ð íéôéòñì úëééù àéäå åéøáãì äéàø ãåò àéáä ÷"éøäîä
åðàå ïéáåàù ìù ïåãéð ïéàùë êà ,ïéáåàù øäèì éãë ð"äåôù øåòéù êéøöä ù"øäù ì"éã ,ù"øäî à"åæçä ìù äéàøá ïééòì ùéå .46
.àåäù ìë øåáéçá éã àäé éìåà ïéòîì øåáéç ÷ø ïéëéøöî
éøäå ,ïéòîäî íðéàù íéîä äáù äëéøáä ìù íå÷îä øùëð êéà î"î ïéìçåæä åáøùë óàã ê"ùä ìò äù÷ä [é ÷"ñ] íééç éøáã øôñá .47
àìå ,äìéçúî êìäî ïéòîä äéä åáù íå÷îá ÷ø ìåáèì øúåî íéîùâ éî ìò ïéòî éî åáøá íâù ÷"éøäîäë ê"ùä è÷ð [àé ÷"ñ] ìéòì
øåéöáã õøúì áúë [á 'éñ à"ç] í"ùøäî ú"åùáå .äîöò äëéøáá ìåáèì àìù ù"ëå ,åëåúì íéîùâ éî åãøéù øçàì äáçøúðù íå÷îá
ê"ùäì ì"ñ äæá ,íîöò éðôá íéãîåò ïéòîä éîù àëä ë"àùî ,íéîùâä éîá åáøòúð íäù íåùî ïéòîä éî ìù íçë òøâð ÷"éøäîä ìù
.ïéòî éîë úåéäì äëéøáä éî ìë úà íéëôåä íäù
åãøé íàã äðùîá àúéàã ,áåàù úåàå÷îä ãçàå ,äàñ íéøùò úçà ìëáù úåàå÷î ùìù ïéðòì [â"î å"ô] äðùîä úà àéáä ÷"éøäîä .48
íðéàù úåàå÷îä éðùã ,ãöä ïî áåàùä íà íéøåäè íúùìù ,úåàå÷îä åøáçúðå íéîä åçôú äìéáèä çëîå úåîå÷î 'âá åìáèå äùìù
éôìã ÷"éøäîä äù÷äå .øáçúî áåàùä äå÷îä íâ àìéîîå ,íéøùë äàñ íéòáøà ïàë ùéå äìòîì íéìåòä íéîä é"ò íéøáçúî íéáåàù
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zenewn i`xn
àé óéòñ
óåñ íéîä øòù ,úéáä úøåú] à"áùøä éøáãá àåä ,íäî íéáåøî ïéáåàùäù óà ïéáåàùä úà ïéøäèî ïéòîä éîù ïéãä øå÷î
ïéòîä ð"äå ,åëåúá åòøæðù ïéáåàùä ìë úà øéùëî ïéáåàù íéî åéìò äáéøù ïéòîã [æ"î à"ô] äðùîá øàáúð øáëå .[àé øòù
.ïäá ìåáèì íøéùëî ïéáåàùä ìò àáä
éî åøäèé àì ð"ä ,ïøåáùàá àìà ïéìçåæá øäèî [ïéáåàùä åéìò åáøù] ì"ðä ïéòîä ïéàù ì"ðä äðùîá øàáúðù íùë ,íðîà
49.à'îøä áúë êëå ,ïéìçåæá àìå ïøåáùàá àìà øåáä
äàñ íéòáøà åá ùéù ïéòîá éøééî íàä
éøáãî çëåî êëå ,äàñ íéòáøà ïéòîä éîá ïéàùë íâ äæù òîùîå ,ïéáåàùä úà ïéøäèî ïéèòåî ïéòîä éîù àîúñá áúë ò"åùä
50.[äð ÷"ñ ïìäì] ê"ùä áúë ïëå ,[ò"åùä ìù ïéãä øå÷î àåäù íéîä øòùá] à"áùøä
åðéà ïéòîù è÷ð [åè óéòñ ïìäì] ò"åùäù ,à"îøäå ò"åùä ú÷åìçîá éåìú äæ ïåãéðù áúë [æì ÷"ñ äìîù] äìîùå íçìä íðîà
úåúìéàùä íùá éëãøîä úèéùì ùåçì ùé äìéçúëìã áúë [î óéòñ ïìäì] à"îøäå ,äàñ íéòáøà åá ïéàùë óà ïéáåàùá ìñôð
51.äàñ íéòáøà åá ïéà íà ïéáåàùá ìñôð ïéòî íâù [äîùú 'éñ úåòåáù éëãøî]

åçôúù íéîäù àîéð ð"ä ë"à ,äå÷îä éî ìë åìñôð íéìçåæ åìù íéðåéìòä íéîäù äå÷îù úøáåñä [â óéòñá úàáåîä] éëãøîä úèéù
å÷ñôðù óàå ,ïéòî éîá åìàä úåàå÷îä úà ãéîòé éëãøîäù äæî çëåî àìà .ïéìçåæ ïéãî úåìåñô úåàå÷îä ìë àìéîîå íéìçåæ íä äìòîì
íøåáéç å÷ñôðù åìà íéîì ïúåð ÷"éøäîäù òîùî ïàëã ò"ö÷å] .íéìçåæá íâ íéøäèîù ïéòî éî ïéã íäá øàùð î"î ïéòîì íøåáéçî
ïéòîì íøåáéç å÷ñôðù åìà íéî ÷"éøäîä øéùëä àì åéøáã úìéçúá åìéàå ,íúìéçæ ä÷ñôå úåàå÷îá íéå÷ð íäù óà ïéòî éî ïéã ïéòîì
ì"éã åæ äéàø äçã ê"ùäå .[ò"öå ,ïéòî ïéã íäî ÷ñô íøåáéç ÷ñôð íâå ïøåáùàá åå÷ð íà êà ,íäìù äìéçæä úëùîðù ïîæ ìë àìà
åçôúù íéîäã áúëù [áöø 'éñ] ù"áéøäë ì"ðä äðùîä øåàéáá ø÷éòäã áúë ãåòå ,ïéìçåæ ìåñô ïäá ïéà ïëìå ,úåðééòî åéä úåàå÷î êðäã
.ììë ïéìçåæ éáéùç àì íéìáåèä åàöéùë äå÷îì øåæçì ïôåñå äìéáèä úîçî
ïéìçåæá óà øäèì ìëä ïéã ïéìçåæä ìò ïéôèåð åáøá íâù [â ÷"ñ ìéòì] åúèéùì ìéæàå ,ïéìçåæá íâ øäèîù áúë [èë ÷"ñ] æ"èäå .49
.[ñøôè÷ã ïéôèåðá ìåáèé àîù ùùçä åàì éà]
àåäù ìëá éâñ íéìë úìéáèìù êåúî î"î ,äàñ íéòáøà ïðéòá ïéòîá íâ íãà úìéáèìã [à óéòñ ìéòì] äëìäì ïðéè÷ðù óàã åðééäå .50
êééù íà ,åæ äãå÷ðá ÷ôúñäù [á"î ä"ô] ù"øá ïééòå .íãà úìéáèì óà íéøùë åéäéù ïéáåàùä øäèì ïéòî íù ïàë ùéù ïðéøîà ïëì
øäèì àåäù ìë ïéòîä ìéòåé íéìë úìéáèì ÷øã åà ,íãà úìéáèì óà ïéáåàùä úà øäèé ïëì øùë ïéòî æ"ä íéìë ïéðòìù êåúîù øîåì
äöçîì åøäèéé åìà ïéáåàù íéîù äîéú øáã àåäù áúëù ù"ééòå] .äàñ 'î ìù ïéòî ïðéòáã øùôà íãà úìéáèì ë"àùî ,ïéáåàùä úà
.[íãàì àìå íéìëì ÷ø
ïéáåàù ìë àåä øäèî àìéîîå øåîâ ïéòî éåä ñ"î åá ïéàù ïéòî íâ íéàîè íéìë úìéáè ïéðòì êà ,åá ìåáèì íãà ìëåé àìù åðééäå .51
.åéìò åàåáéù
ïäá ùéùë] íãà úìéáèì óà ïéáåàù øäèî äàñ 'î åá ïéàù àåäù ìë ïéòî íàä (à :íé÷åìç íéðåãéð éðù ïàë ùéù úòãä úà ïúéì ùéå
øäèî åðéàù ì"úà (á .íéìë úìéáèì ÷ø íãà úìéáèì ïéáåàùä úà øäèî àåä ïéà ä"ìàã ,ïéòîá äàñ 'î à÷åã ïðéòáã åà ,[äàñ 'î
.íìåñôá øàùé äàñ 'îì åéîéî åáøúé äúò íà óàù î"÷ôðå ,ïéòîä úà åìñôé ïéâåì 'âù äæá åðå÷éú íàä ,ñ"î åá ïéàù ïåéë ïéáåàùä úà
úìéáèì äëéøááå øåááù ïéáåàù øäèî åðéà äàñ 'î åá ïéàù ïéòîù ïëù ìë ,íãà úìéáèì ïéáåàùá ìñôð ïéòîã íéøáåñäìã èåùôå
åøæâ àìã éäðã ì"éã ,íãà úìéáèì ïéáåàù øäèé ñ"î åá ïéàù ïéòî íà ïåãì ùé ïééãò ïéáåàùá ìñôð åðéà ïéòîù íéøáåñäì êà ,íãà
.ïéáåàùä úà øäèî àåä ïéà ñ"î åá ïéà íàù øùôà î"î ,åäåìñôé ïéâåì 'âù åá
ìñôð åðéàù ïëù ìëå ,àåäù ìëá íâ ïéáåàù àåä øäèîã èåùô ,íãà úìéáèì íâ àåäù ìëá øäèî øùë ïéòîã íéøáåñäì àñéâ êãéàî]
.[ïéáåàùá

שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש אייר תשע"ז
יו"ד הלכות מקוואות סי' רא סעיף א  -יא
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז וש"ך ,נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה
---------------------------------------סעיף א
א .שיערו חכמים שיעור מקוה מ' סאה;
 (1האם שיעור מ' סאה הוא מדרבנן או ילפינן מן התורה ,ומנין?
 (2האם יש שיעור לגובה ורוחב המקוה?
 (3כמה צריך להיות שיעור המקוה בתשבורת?
 (4באיזה אמות משערינן לשיעור מקוה?
 (5כמה צריך להיות חסר ממ' סאה כדי שהמקוה תיפסל?
ב .האם נדה או זבה צריכות שיטבלו במים חיים דוקא ,ומה הטעם?
ג (1 .פרט דעות הראשונים בדין מעין האם מטהר אדם בכל שהוא או במים שכל גופו עולה בהן או שצריכים
מ' סאה ,ומהן ראיותיהם?
 (2לדעת המחמירים במעין שצריכים מ' סאה ,מעין שמימיו משוכים ואין לו מ' סאה במקום אחד ,האם כל
המים מתחילתן ועד סופן מצטרפים לשיעור מ' סאה?
 (3מה הפי' בדרשת חז"ל 'מה מעיין בידי שמים' ,האם חפירת הקרקע או התהוות המים ,ואיזה נפק"מ יש
לפי זה להלכה?
ד (1 .כמה צריך שיהיה גודל בור המקוה שטובלת בו?
 (2מים היוצאים חוץ לבור הטבילה ע"י טבילת האדם ,האם נחשב עי"זלזוחלין ,כשחוזרים המים אח"כ
וכשאין חוזרים?

סעיף ב
ה .בדין טבילה בנהרות;
 (1באר דעות הראשונים האם מותר לטבול בנהרות כל השנה?
 (2מה טעם פלוגתתם?
 (3לשיטות האוסרים לטבול כל השנה ,האם מותר לטבול באלול ,בתשרי ,בחשון ,ומה הטעם?
 (4מהי דעת מהר"ממרוטנבורק בדין טבילה בנהרות?
ו (1 .מקום שהיתה שם זחילה של נהר קודם לכן ,האם חיישינן שם לריבוי נוטפים על זוחלין?
 (2באר כוונת התוספתא במה שכתב שמעין שמימיו מועטים וריבה עליו והרחיבו מטהר באשבורן וכו',
האם כוונתו אריבה בגומת המעין או ריבה בהמשך הנהר?

ז .מי מעיין מטהרים אף בזוחלין .ואם היו הזוחלים מן המעיין מתערבים עם הנוטפים הרי הכל כמעיין לכל
דבר ]שו"ע[.
 (1האם דוקא כשהזוחלים רוב או אפי' שוהבשוה או אפי' כשרבו הנוטפים?
 (2והאם זה גם במקומות שלא היה הנהר הולך בהן מתחילתו?
ח .פסק המחבר :אם רבו הנוטפים על הזוחלין אינו מטהר בזוחלין אלא באשבורן;
 (1מה הטעם שהנוטפים אינם מתכשרים בזריעה כמו מים שאובים במקוה שיש לה כבר מ' סאה?
 (2במעיין משוך האם חיישינן לריבוי נוטפים ,והאם מותר לטבול שם ,ומה הטעם?
ט (1 .איך פסק המחבר בדין לטבול בנהר?
 (2ומה הדין לשיטתו אם היה גומא ונתמלאה מגשמים ונזחלו לתוכה גם מבין ההרים?
 (3אלו דעות הביא הרמ"א בדין לטבול בנהר ,ואיך כתב לנהוג ,כשיש מקוה וכשאין מקוה?
 (4ומה הדין לטבול בנהר המתהוה לגמרי ע"י גשמים ,וכשאין גשמים הוא פוסק לגמרי?

סעיף ג
י (1 .פסול זחילה בנוטפים האם הוא מן התורה?
 (2פסול שאובים  -כולו או מיעוטו  -האם הוא מן התורה או מדרבנן?
 (3מה הנפק"מ להלכה אם פסול שאובים מן התורה או מדרבנן?
 (4לדעות שהוא מן התורה ,מנלן ומדוע?
 (5לדעות שהוא מדרבנן ,מה טעם אסרוהו רבנן?
 (6ואיך פסק הרמ"א בדין זה?

סעיף ד
יא .מקוה של עכו"ם שמשכירה לישראל ומקבל ממנו שכר ,אם אפשר להאמין לגוי או שיש לחשוש שמילאוה
במים שאובים;
 (1מהי דעת הטור?
 (2מהי דעת הרא"ש  -להבנת הב"י ולהבנת הט"ז?
יב (1 .איך פסק המחבר בשו"ע?
 (2אלו טעמים למדנו לדעת המחבר ,ומה הנפק"מ ביניהם?
 (3איך פסקו הט"ז ,והש"ך בשם הב"ח?
 (4והאם יש נפק"מ בין אם העכו"ם נהנה מחליפי המים או לא?
יג .מקוהשהיתה חסרה לפנינו ובא ומצאה מלאה ,האם יש להחמיר או אפשר להקל;
 (1אם כבר היתה רובה בהכשר ,שהיו בה כ"א סאין?
 (2אם לא היה רובה בהכשר  -כשיש לחוש שעכו"ם מילאוה ,או כשידוע שישראל מילאוה?
 (3ומה הדין אם הישראל בפנינו ואומר שבהכשר מילאוה ,ומה הטעם?
 (4ומה הדין אם העכו"ם אומרים בהיפך מהישראל האם סומכין עליהם?

סעיף ה
יד (1 .באר לדעת הרמב"ם ,ים הגדול או שאר ימים האם דינם כמקוה או כמעין לטבילת זב ומצורע?
 (2ואיזה דין יש להם לטבילת שאר טמאים?
 (3ואיך פסקו הטור והמחבר בזה?
טו (1 .גל שנתלש מהים ובו ארבעים סאה ונפל על האדם האם עלתה לו טבילה?
 (2מה הטעם דבעינן ארבעים סאה ,הא מעין מטהר בכל שהוא?
 (2ומה הדין אם זרק כלים לאויר הגל ,האם עלתה להם טבילה ,ומה הטעם ,והאם הוא מדאורייתא,
ומנלן?

סעיף ו
טז (1 .האם מועיל מ' סאה גם אם המים של המקוה או של המעיין הם בתוך כלי?
 (2ומה הדין אם לא היה עליה שם כלי קודם ,שקבעו עץ או אבן ואח"כ חקקו ,האם מועיל לטבילת טמאה
מדאורייתא או מדרבנן ,או לטבילת כלים  -זכוכית או חרס ,ומה הטעם?

סעיף ז
יז (1 .באר היטב שיטות הרמב"ם ,הראב"ד ,הרא"ש ,והטור ,בדין גיגית שקבועה בארץ ונתמלאה ממי גשמים
שצריכים נקב לבטלה מתורת כלי ,כמה צריך שיהיה גודל הנקב ,מן הצד ובשוליה ,בכלי חרס ובשאר כלים?
 (2איך פסקו המחבר והרמ"א בזה?
יח (1 .מה הדין אם פקק את הנקב בסיד ובבנין ,והביאור?
 (2ומה הדין אם פקקו בסיד או בגפסית ,והביאור?
 (3ומה הדין אם הוליכו על גבי הארץ ועל גבי הסיד ומירח בטיט מן הצדדין ,והביאור?
 (4חיבור אבנים הרבה האם מיקרי כלי?
יט .הפ"ת מביא שרעק"א דן במקוה שרוצים לעשותו תיבה צפה על פני המים ,ועושים בה נקב כשפופרת הנוד,
וקודם שמכניסין המים פוקקין אותה עד שהמים מתמלאים ואח"כ פותחין הנקב והיא מחוברת מכל
צדדיה למים.
 (1אלו צדדים דן רעק"א בדבר ,להחמיר או להקל ,ומה המסקנא?
 (2האם מהני לעשות נקב בכלי כשהוא כבר מחובר לקרקע ,והאם מותר אח"כ לסתום הנקב?

סעיף ח
כ (1 .מאי שנא מעין היוצא לתלמי או מעין שהעבירו על גבי השוקת שאסור לטבול בו ,ומעין שריבה עליו מים
שאובים מטהר בכל שהוא?

 (2איך מבארים הראשונים המשנה דמעין שהעבירו על גבי השוקת פסול ,העבירו על גבי שפה כל שהוא
כשר חוצה לו?
כא .באר הלכה למעשה :מעין שמקלח לתוך כלי ,האם מותר לטבול במים אלו;
 (1כשהם בתוך הכלי?
 (2אחר שיצאו מהכלי?
 (3ומה הטעם?
 (4ומה הדין כשיש נקב בשוליה?
 (5ומה הדין כשהכלי לא נעשה מדעת אדם?
כב .מעין שמקלח על שפת הכלי ולתוך הכלי;
 (1האם מותר לטבול במים שבתוך הכלי ,ומה הטעם?
 (2האם מותר לטבול במים שעל שפתו ,ומה הטעם?
 (3האם יש נפק"מ אם רוב המים הולכים על שפת הכלי או רובם הולכים בתוך הכלי?
 (4והאם מותר לטבול בתוך הכלי כשיש מ' סאה במים שבין המעין לכלי?

סעיף ט
כג .הטביל כלי בתוך כלי גדול ,האם עלתה להם טבילה;
 (1כשהכלי החיצון טמאה?
 (2כשהכלי החיצון טהורה?
כד .הטהו על צידו והטבילו;
 (1מתי עלתה להם טבילה?
 (2מה הנפק"מ בין אם מטבילו כשפיו למעלה ובין הטהו על צידו?
כה .האם מותר להטביל כלים בתוך סל או שק ,ומה הטעם?

סעיף י
כו .מעין שהמשיכו לבריכת מים שהם נקוים ועומדים ,האם יש לה דין מעיין לטהר בזוחלין ובכלים בכל
שהוא;
 (1כשהיה המעין משוך?
 (2כשהיה המעין עומד והמשיכו?
כז (1 .אם הפסיק הקילוח מהמעין ,איזה דין יש לבריכה ,כשכבר נחו המים במקוה ,או כשעדיין לא נחו ועדיין
זוחלין?
 (2והאם מותר לטבול בנהרות בעת הגשמים?
כח .ואם שוב חזר והמשיך קילוח המעין לתוכה ,האם חזרה לדין מעין ,לגבי זוחלין ,ולגבי טבילת זבים
ומצורעים דבעי מים חיים?

סעיף יא
כט .מקוה מים שאובים שהמשיכו עליו מי מעין ,ומי המעין מועטים ,האם הם מטהרים את השאובים,
כשהשאובים קדמו או כשמי המעין קדמו?
ל .כתב הרמ"אדמ"מ אין לטבול בו אלא באשבורן.
 (1מאי שנא מסעיף י' דמעין שהמשיכו מטהר בזוחלין?
 (2מאי שנא מסעיף ח' דאם מקלח על שפת הכלי מותר חוצה לו אפי' המים שבתוכה מרובים?

נידונים הנוגעים למעשה בחומר הנלמד בחודש אייר תשע"ז
יו"ד הלכות מקוואות סי' רא סעיף א  -יא
---------------------------------------א .לפניו מקוה ומעין.
.1

האם עדיף לטבול באחד מהם.

 .2אם צריך לחמם אותם ,האם יש עדיפות ביניהם.
 .3וכשיש במקוהמ"ס האם יש צורה שצריך או ראוי לעשותו
בב"ח כתב שיש שחשו לרבותיו של רש"י שגם זבה צריכה מים חיים ,ובשאילת יעב"ץ פ"ח כתב שחלילה להעלות על
הדעת להורות לחוש לחומרא כהב"ח שכתב להחמיר .ואם יחממו יש אומרים שמאבד את מעלת מים חיים בין כך.
ועיין מה שדן בזה בשבה"ל ח"ד קכ"ב .וע"ע מש"כבדרכ"תסק"ד .ובמהרש"ם ח"ד סו"ס קי"ד שלכתחילה צריך
לעשות כמבואר בלחו"שובשל"ה ע"פ קבלה מרובע.

ב .אשה שנמצאת במקום שיש רק מעיינות.
 .1טבלה על כתם ואח"כ נתעורר ספק האם היה במקום הטבילה מ' סאה ,האם מותרת לבעלה.
 .2הטביל באותו מקום כוסות זכוכית או מתכת מה דינו.
 .3ברור שבאותו מקום עצמו לא היה מ' סאה אבל בצירוף סביבותיו ומרחוק ממנו יש מ' סאה ,האם יכולה לכתחילה
לטבול בו.
 .4האם יש חילוק כאשר כל המקומות הם באותו גובה או שמקום אחד קצת יותר גבוה.
לענין מעיין שנחלקו בו האם מה"ת או רק מדרבנן .ובגר"א כאן לא הכריע אבל בקנ"טסי"ד כתב שרוב הפוסקים
הכריעו כהמחבר ,ובחכמ"א קכ"ב ס"ד שאפילו בדיעבד אפילו בספק לא עלתה לו טבילה אמנם כתב בגלל חזקה.
ובלחם סק"ה הביא משו"תמהריבי"ל שאינו נחשב לס"ס שמא אי"צמ"ס במעיין וכתב עליו וצ"ע–אבל לגבי טבילת
כלים אפילו שכלי זכוכית הוא מדרבנן אבל לענין כלים שלדידן דהיינו הניקחים מעכו"ם דרשינן הך במי נדה ומילא
ה"ז כאדם ,כמבואר בסימן ק"כ ס"א ובביאור הגר"א שם סק"ד ,אבל בגידולי טהרה כתב שבכלים שטבילתם

מדרבנן נראה להקל הטביל המעיין כל שהוא - .ובש"ך מבואר שבמעין שאין מקוהובהכל יש מ"ס ,הכל מצטרף אמנם
יש לדון עד כמה מרחק .ובדרכ"מסק"ו מסתפק האם יש בזה הבדל בין ירידה למקום ישר ,ובגידולי טהרה נחל
סק"ה ביאר בש"ך שאפילו כשהוא במדרון מהני ושכן מבואר להדיא בדבריו לקמן סקקכ"ט ,ותמה עליו שלדעת
המחבר שקטפרס לא מהני גם במעיין לא מהני.

ג .הולך בטיול או נמצא במקום שאין בו מקוה ויש ברכות מים.
 .1האם יכול להטביל בהם ידיו.
 .2והאם יכולה בשעת הדחק שאין מקום אחר לטבול בהם.
 .3אם רואה שמקור המים המבצבץ מלמטה ולא מירידה מבין ההרים האם יכול לטבול בהם.
 .4אם הבריכה רק מיקומית ואינה מתפשטת להמשך אלא עיתים גבוהה ומלאה ועיתים נמוכה האם יכול
לטבול בה למרות שנזחלת קצת החוצה לצדדים.
 .5אם הוא מקום שבעבר היה שם והיה יבש או היה מעט מאוד מים ,או שבשנה שחונה כל המעין ,הבריכה,
יבש האם יכול לטבול בו.
אימתי נחשב כמי גשמים והאם צריך תמיד לחשוש שמא הוא מי גשמים או ניתן לסמוך שהוא מעין ואימתי
הוא ודאי מעין לעניןזוחלין ,בחזו"א פרה י"ג י"ד שכל שרואה שהם כמעין אין צריך לחוש שהם מי גשמים.
ומאידך כאשר אנו חוששים שמא הוא מי גשמים כגון לדעת הר"ן שחולק על הרא"ש וסובר שכל מעיין שידוע
שכיזב חוששים שמא הוא מי גשמים ,גם אם נראה להדיא שיוצא מהאדמה עדיין אינו מוכרח שהוא מי מעיין
כי תלוי בעומק האדמה ,אמנם אם היה ברור שמבצבץ מעומק האדמה אפילו שכשאין גשמים גם הם יפסקו כך
טבען של המעיינות .וגם מי גשמים מבצבצים מהאדמה ,ולכן כאשר רואים להדיא מעינו ולא רק שמבצבץ
מהאדמה ודאי מעיין ולא איכפט לן שהכזיב .ובתנינא סימן ג' סוף סק"ה ד"ה והא כתב בזה שאפילו שפוסק
וחוזר ומושך עדיין אינו מוכח שהוא מכח תמצית הארץ ולא מהמעיין אלא כל שאנו רואים שבא מחמת המעיין
ואם מחזירין אותו לצד אחר המים מחדלים מהחפירה ,או שנובע כדרך המעיינות כל עוד שהן משוכין הרי הן
כמעיין אבל חדלו להיות מושכין ואח"כ נתמלאה אינה מחמת שביל הארץ אלא מחמת תמצית הארץ וכחופר
סמוך לנהר - .ובשו"ת גידולי טהרה סימן ב כתב שאין חילוק בין באר למעין ושתיהם במקורם ויסודם הוא
עצמי אלא שהבאר צריך לגלותו ולחפרו .וכל מה שהוא חוזר גם אחרי שהפסיקו הוא ההמשך הטבעי שחלק
ממנו ואם אינו חוזר סימן שהוא דבר אחר ולכן שונה החופר בצד הנהר והים דלהלן - .ובפתחי מקוואות כתב
וז"ל בטהרת ישראל סעיף טו אות פ"ח הביא מכמה פוסקים שצריכים לדקדק ולידע בבירור שהוא מעיין
והסימנים להבחין בהם הם שאם בוקעים דרך נביעה מלמטה למעלה ולא דרך צדדים הם מי מעיין  -וכן אם
נובעים תמיד ממקום אחד נביעה שוה ותמידית נראה דבא לומר שבסימן זה הוא ודאי מעיין אבל לא בא
לאפוקי שאם לפעמים מתרבים ופעמים מתמעטים שהוא סימן שאינו מעיין כדמשמע בפוסקים גבי מעיין
המכזב דלהלן דרק אם מתייבש לגמרי אין לו דין מעיין ,אבל אם ידוע בודאי שהוא מעיין ע"י סימנים אחרים
לא איכפת לן במה שלפעמים מתמעטים ואפשר דגם שאר הסימנים אינם לאפוקי אלא שבסימנים אלה ניכר
שהוא ודאי מעיין  -וכן המים היוצאים מבין הסלעים הם בלי ספק מי מעיין - .וכן אם המים מעלים גלים
נראה כונתו כעין בועות הם מי מעיין ע"כ - .ובמהרש"ם ח"א סימן קמ"ד דן בדיני מעיין ואימתי מים המתגלה
ע"י חפירה נחשב כמעיין והעתיק דברי מהרי"ט יו"ד סימן י"ח ,עיי"ש – .ובכלל זה הנידון של החופר ע"י הנהר
והים ויתבאר לקמן במקומו בעז"ה.

ד .חפרו במקום שיש נביעה או מעיין באר ומחמת כן מצטבר מים.
 .1האם ניתן לכו"ע לטבול בו.
 .2מעין שמהלך במסלול מסויים ולצרוך המקום שינו את דרך הילוכו לצד אחר האם ניתן לטבול במקום
החדש.
 .3בריכת מים עמוקה וגדולה שא"א להכנס ולטבול בה ורק מעט מהמים נמשכים החוצה האם יכול לשפוך
כמות מים לתוך מקור המים ומחמת כן יזרמו יותר מים החוצה ויטבול בהם.
נחלקו הראשונים הובא בב"י כאשר הוא מרויח את המקום לצדדים יותר האם שאר המקומות ג"כ מטהרים
בזחילה לפחות כאשר רבו הזוחלין על הנוטפין .ובב"ח הביא לענין מעין שהיה עובר רק במזרח העיר והרחיבו לשאר
מקמות שלדעת הר"ש על המשנה של נדל לא מהני ולהלכה סיים בצ"ע ,וטעמו של הר"ש דאינו נחשב כבר אותו
חלק בידי שמים ,וכל שנתחדש זחילתו בידי אדם לאו מעיין הוא .ובמי השילוח כתב שמקורו הוא מהת"כ שמעיין
הוא רק דבר שאין מעורב בו יד אדם וא"כ צריך לברר האם כונתו ממילא להפקיע גם כל באר כלומר שמקומו עצמו
נעשה ע"י בני אדם באופן מרוח יותר ,ובשמלה סק"ה הביא כל הראשונים שחולקים על הפירוש והקשה שכל אמת
המים נעשה מקום הילוכו ע"י בנ"א ומבואר ברשב"ם שהיו טובלים בזחילתו .ובמי שילוח ס"ב י"ד כתב שאם הזיזו
את כל המעין לצד אחר אבל באותו גודל גל לדעת הר"ש נחשב כן לידי שמים - ,ובגדול"ט שו"ת ס"ב ד"ה ולפמש"כ
כתב שלדעת כל הראשונים כשחופר באר אפילו מקום הנביעה קטן מאוד נחשב כולו אח"כ כמעין וגם לדעת הר"ש
שסובר שמקום החדש לאו מעיין הוא ורק מקום הילוכו נחשב מעיין אפשר שזה רק באופן שהיה בתחילה זחילה
קטנה ומועטת שאינה ניכרת והגדילה .וכםבמהר"םשי"ק קצ"ב הקשה מים שעשה שלמה ,וכתב שמהב"ח מוכח
דלא ס"ל חילוק שרק כשהיה זחילה קטנה ,ולכתחילה צריך לחוש לדברי הר"ש .ובש"ךסקי"א פסק כהמהרי"ק
אבל בחזו"אתנינא ס"א סק"דסוד"ה כתב שהמיקל כשאר הראשונים לא הפסיד .וכן בסימן ז' סק"ח .ובשמלה
סק"ה הקשה שכל מעין הוא שהמשיכו ובמקדש היו מטבילין בו .ובבית יצחק ח"ב סימן ל"ד א' כתב שאנו חוששין
לחומרא לשיטת הר"שוכן חששו הרבה פוסקים לשיטה זו .עוד כתב בחזו"א שאפשר שלדעת הר"ש גם אם הוסיף
בעין המעין מים ונעשה מחמתו זחילה נחשב ג"כ כבידי אדם לפסול.
ה .רוצה בקיץ לטבול לכבוד שבת בברכות נהרות וכדו'.
.1

במקומות שאין באזור שום שלגים וזכר לגשמים .האם יכול לכתחילה.

 .2וכן אם רוצה להטביל ידיו בברכות לסעודה האם מועיל.
 .3וכן הרוצה לטבול ,או להטביל כלי ,או ליטול ידיו לסעודה ,במי הכנרת האם אפשר.
 .4והאם תלוי מהגדלו של הבריכה והנהר.
במחבר אוסר כל שרבו הנוטפים ,וברמ"א כתב שאין למחות רק במקום שאין להם מקוה ,אמנם זה רק כאשר ידוע
שמקומו הוא מי מעיין ,אבל כאשר הוא מפסיק לגמרי כשאין גשם מוכח שאינו ממעינו ואסור ,ולפי"ז כתב במי
השילוח שלדעת האוסרים ברבו נוטפין על הזוחלין אותן נהרות המושכין למרחוק אין לטבול בהם בזוחליןדלעולם
איכא למיחש שמא רבו מי גשמים ואע"פ שזה זמן רב שלא ירדו גשמים כאן שמא במקום אחר ירדו ונפלו לתוכו
וגם בזמן הקיץ שאין הגשמים מצויין יש לחוש להפשרת שלגים ואע"פ שכבר עברו ימים רבים שאין כאן שלג שמא
על ההרים הגדולים עדיין יש שלגים עד סוף הקיץ ולכן אין לטבול אלא בעת שהמה קטנים מאד כל נהר בתכלית
קטנותו שהוא רגיל להיות ובשאר ימים אין לטבול עד שיקוו באשבורן ע"כ .אבל בש"ךסקט"ו כתב שכשהנהר קטן
מאוד מותר לטבול .ובלחם סקי"ט כתב שהיינו שאנו יודעים בו שלעולם אינו מתמעט משיעור זה אפילו בשעת יובש
גדול .ובשו"ע קנ"ט סט"ו מבואר ב' דעות האם מועיל זוחליןלנט"י ובמ"ב שהעיקר להלכה שלא מהני ויחזור ויטול

ללא ברכה ממילא יש לדון האם גם ביחס לחשש זה כן .וכן לטבילת עזרא שהוכיחו חלק מהפוסקים שיש בו פסול
זוחלים ]עיין או"ח קנ"ט מחצית השקל סקכ"ז[ יש לעיין אם נחשוש לכך .וכן לענין טבילה בכנרת שרובו מי גשמים
ויש בו זחילה מחמת המוביל הארצי ואולי מחמת הירדן העובר מצד לצד אם העיקר דלא אמרינן שרבו בנוטפין
יאסר לטבול שם.

ו .מגיע לישוב או מקום נידח או מקום שלא מכיר ויש מקוה.
.1

האם יכול לטבול.

 .2וכן במקוה פרטי שלא ידוע מי בנהו וכן כל מיני בעלי חסד שיש להם מקואות פרטיים בבית חצר ולא ידוע
מי ומה המכשיר האם יכול להשתמש בהם.
 .3האם שונה כאשר הבעלים ,או האחראי לא יודע ספר.
 .4ואם האחראי או הבעלים נמצאים עליו לברר האם נעשה בכשרות ,וכאשר הבא לטבול יודע היטב בעיקרי
ההלכות האם צריך לברר בפרטיו כיצד נעשה.
 .5ועד כמה צריך להתאמץ בכל זה לברר.
 .6האם יש הבדל בכל זה בין טבילת כלים ,ובכלים עצמם איזה כלים ,לטבילת נשים.
כאשר נעשה מיוחד לצורך כך ע"י ישראל מבואר ברמ"א שרוב מצויין אצל הכנת המקוהבקיאין הם .ולקמן
בסעיף ס"ט כתב המחבר שכשר מפני שזה ספק מים שאובים לדבריו שזה רק מספק כשיש לו חזקת טומאה
מ"מ למקוה יש חזקת טהרה בתחלה כמבואר בט"ז שם וברע"א שם כתב מהרמב"ם שאין מורים לו לכתחילה
לטבול ,אבל הרמ"א למרות שסובר שהוי דאורייתא כתב להתיר ואפילו לכתחילה מחמת חזקת המצויין,
ובלבוש מבואר שאם הוא לפנינו צריך לשואלו .ומקורו בתשב"ץ וגם אם הוא אינו בקי בודאי עשה ע"פ חכמים.
ובגדו"טסקי"ג כתב שמאחר וכל היכאדאיכאלברורי מבררים פשוט שגם צריך לשואלו באיזה ענין תקנו.
ובריב"ש שזה רק במקום שכל מה שעושים הוא ע"פ חכמים ,וא"כ במקום שהרבנים מכשירים יש לעיין אם
יוכל לסמוך.

ז .יש לו כמה כלים להטביל.
 .1כאשר חלקם כלים קטנים סכו"ם וכדו' האם יכול להכניסם לתוך כוסות שפיהם צר ולהטבילם ביחד.
 .2כשחלקו מהכלים ברור שהם מבעלות עכו"ם וחלקם לא האם יכול להכניסם אחד בתוך השני ולהטבילם.
 .3הטביל כמה כלים אחד בתוך השני ואח"כ ראה ששכח להסיר מדבקה מהסיר החיצוני מה דין הכלים
הפנימים.
 .4כאשר מכניס סכו"ם מצקת וכדו' בתוך כלי אחר ומטבילם ביחד ,האם צריך שהסכו"ם לא יבלוט בכלל
מעל גובה פתח הכלי החיצון.
 .5הכניס כד קנקן וכדו' ובתוכו סכו"ם חושש שלא היה בעמידה אלא בצורת שכיבה למקוה האם חייב לטבול
שוב.
מבואר בס"ט שגם כאשר אין לו חיבור של כשפופרת הנוד מהני להטביל כלי בתוך כלי מצד מתוך שעלתה
טבילה לחיצון עלתה לפנימי ,אבל זה רק כאשר החיצון טעון טבילה ,אמנם זה לא רק בטעוינים טבילה

לטהרות אלא גם בכלים חדשים .אבל כאשר הכלי החיצון הוא זכוכית שחייב רק מדרבנן והפנימי הוא מתכות
שחייב מה"תמנלן שיועיל,ובגדול"ת שו"ת י"ג הביא ודן בדברי הטורי אבן שמדרבנן לדאורייתא לא יועיל מיגו.
אבל במי השילוח ס"ו י"א כתב שכל שמביאו כדי להטבילו אפילו לחיוב דרבנן מהני גם לחיצון .וכן אם החיצון
הוא רק ספק מבעלות עכו"ם .וכן אם לא עלתה לו טבילה מדרבנן מצד מיעוט המקפיד .האם יכול להכניסם
בתוך טרמוס הכניס כלי זכוכית בכלי מתכות וכן להיפך .ולדעת הכס"מ שכלי נטהר רק בשעת עלייתו א"כ יש
לעיין שכאשר הכלי הפנימי קצת בולט מהחיצון נמצא שבשעת עלייתו שהיא טהרתו ,החיצון עדיין כאילו לא
טבל ולא יועיל לו מיגו ,ועיין מה שהקשה כעי"ז בהשמטות לדבר אברהם סימן ט"ו .ולהיפך אם הטהרה הוא
בשעת כניסתו כולו למקוה א"כ כשהכלי הפנימי בולט נמצא שבשעה שמכניס את החיצון כולו חלה עליו טהרה
והפנימי עדיין מקצתו בחוץ ,וכשמכניס את הפנימי אח"כ ה"ז כמכניס כלי לתוך כלי טהור שכבר במקוה .ובעל
צידו שלא עלתה לו טבילה כתב החזו"א תנינא ג' סק"ג שאפשר שיש להקל כדעת הראשונים שעלתה טבילה.
ח .נמצא במקום שאין מקוה.
.1

יש נהר קטן עם מעט מים ,התחילו כמה ימים לרדת כמויות גדולות של גשמים והוא מתמלא האם יכול
באותם ימים לטבול.

 .2והאם שונה כשנמצא בקיץ שאין גשם כלל וכל ההרים מסביב מפשירים שלגים לתוך אותו נהר.
 .3האם יש חילוק אם הנהר נמצא בקירוב למקום ירידת הגשמים והפשרת השלגים או שנהר נמצא רחוק
מהם.
 .4באופנים הנ"ל ולפניו כמה אפשרויות טבילה ,בגוף הנהר עצמו ,בפינות ומקומות שרק עכשיו עלה על
גדותיו ,וכשהוא במעיין בעין המעין עצמו.
 .5והאם יש חילוק בכל הנ"ל כמה זמן אמור להתעכב באותו מקום ,וכן אם אין מקוה או שרק התקלקל ויקח
זמן מה עד שיתוקן.
 .6כאשר נמצא בנופש או טיול וכדו' ויש לו כלי הטעון טבילה ,האם יכול להקל ולטבול בנהרות.
ברמ"א התיר במקום שאין מקוה לטבול בנהרות על סמך שמכתפיה מתבריך ,ובש"ךסקי"ד כתב אע"ג שרואים
בעין שרבו הנוטפים על הזולחים  ,וברמ"א מבואר שעד כמה שמקילין שמכתפיה לא חשש לדעת הראשונים וגם
במתרחב יכול לטבול בכל מקום ,וכן ביארו הגר"אסק"כ ,אבל בש"ךסקי"א פסק כהמהרי"ק שאפילו במקום שרבו
הזוחלין ג"כ לא מהני אלא במקום שהיה מהלך בתחלתו .ובלחם סקכ"ז כתב שי"א דגם לשיטה זו אם רואין
שנתגדל מחמת הגשמים אין לטבול בו ,שבלא"ה רבו החולקים על ר"ת הותר לטבול בנהר רק מחמת דוחק לכן מי
שהוא בעל נפש יחמיר על עצמו שאם נתגדל הנהר מחמת הגשמים או מחמת הפשרת שלגים תמתין ב' או ג' ימים עד
שישוב לאיתנו ,והיינו משום שיטת רי"וודעימיה שמסכימים עמו רק שלא בשעת הירידה עצמה .וגם מה טוב אם
שתטבול במקום שהנהר הולך .ומבואר בחזו"אתנינא סימן ז' סק"ב ד"ה ומש"כ כפשטות דברי הרמ"א שההיתר
הוא על כל השנה שאפילו שטעם ההיתר הוא כי מכתפיה גם הפשרת שלגים בזמן שאין כל ירידה מעלה אדים
וממילא גורם שמכתפיה דלא כהחת"ס ,וכעי"ז כתב בפרישה אות ז' וז"ל וכן בהפשרת שלגים שאז גם כן העולם
והאוירמלוחלחין ולכך גם התהום מתלחלח ונובעין יותר ממה שדרכן לנבוע ע"כ ,ובשמלה סקי"ד הקשה עליו.
אמנם נחלקו הראשונים האם מועיל טעם של מתבריך גם כאשר הירידה היא מרחוק ולהלכה לא חילק הרמ"א.
ומ"מ ודאי שכאשר יורד שפכים או צינורות של מים על ההרים קרוב ומחמתם יורדים למקום לא נאמר מתבריך.
וממילא הרי"ז כרבו הנוטפים .ותרה"ד מבואר שההיתר לסמוך הוא משום עיגון וטהרת ישראל שלא יכשלו
במקומות שקשה לבנות מקוה ,וברמ"א כתב במקום שאין מקוה וא"כ יש לעיין כשנמצא באופן ארעי זמני אם יש
גם להיתר זה או שלא נחשב שאין מקוה ,ועד כמה מרחק צריך לטרוח לכך .ובמי השילוח סימן ב' סקל"ג כתב

שפשטות לשונו של הרמ"א נראה שרק כשאין מקוה כלל ולא כשהתקלקל וכדו' אבל לטבילת כלים לכאורה אין כל
היתר בזה ובלחם סקכ"ז כתב לתמוה על מה סומכין העולם להטביל כלים בנהרות קודם פסח שהנהרות גדולות
מגשמים והפשרת שלגים ואפי' במקום שיש מקוה כשרה.
ט .נמצא במקום מרוחק כל האפשרות הוא לטבול בים ,או בנהר ,רוצה לעשות פינה צנועה.
 .1רוצים להביא ארון וכדו' לטבול בתוכו ,מה וכיצד יוכלו להכשירו .כגון לנקוב חור למטה בדופן ,או להסיר
את כל התחתית שלו ,או לחפור קצת גם בתוך הקרקע ולהכניסו .או להשאיר את הדלת קצת פתוחה.
 .2וכן מקום שאין מקוה ובנו סמוך לים או לנהר קירות מפלסטיק וכדו' עם נקבים גדולים למטה ,וכדי שלא
יהיה מידי קר חיברו להם פקקים ,או ברזים נשלפים ,ואחרי שנכנס בו הרבה מים סותמים את הפקקים
ושופכים לתוכו כמות של מים רותחים שאובים.
 .3אמבטיה עם נקב שאח"כ הרכיבו אותה בתוך קרקע ,או קראוון ,וכן בריכה גדולה שיש בה בתחתית שלה
נקבי ניקוז גדולים ,האם ניתן לטבול בתוכו טבילת עזרא.
 .4רוצים לבנות מקוה מהר האם ניתן להביא פלטות של ביטון שלמים ולחברם.
 .5ואם בנו כולו מבנה טרומי מנוקב או אח"כ ניקבו וקבעהו כמקוה.
 .6וכן האם ניתן ליצור מקוה בצורה שיביאו מבנה שלם מבטון ,עץ ,וכדו' להכניסו בקרקע בפינה של ים או
נהר ולטבול בתוכו.
 .7האם יש הבדל אם יקבעהו את המבנה יצוק לתוך הקרקע עצמה או יעמידהו ע"ג פסי ורצועות ברזל
הקבועים בקרקע.
 .8בנו מקוה וכדי שלא יהיה נזילה אח"כ הדביקו על הקירות ניירות שלמים של זפת האם ירד מכשרותו.
 .9קירות המקוה האם ניתן לצפות אותם בקרמיקה חלקה שבצד הפנימי שלה יש שקיעה כדי שמלט יוכל
להתפס היטב ,או שיש בה שקעים ובליטות.
]ס"ו ,ס"ז .ש"ך סקכ"א -כ"ב .פ"ת סק"ז -סקי"ב[.
במחבר מבואר שמהני נקב המטהרו שלא יהיה חיסרון של טבילה בכלי ,ולדעת הרמ"א בשיעור כשפופרת הנוד,
ובש"ך שיהיה למטה שלא יוכל לקבל תחת הנקב .אמנם מלבד הנקב צריך גם שיחברו לקרקע .ונחלקו הפוסקים
]רע"א סימן מ' ,חכמ"א י"ד ,חזו"אתנינא סימן ו' סוף סקי"ד[ האם גם בשפופרת הנוד צריך דוקא קבעו בקרקע.
שיעורים אלו הוא רק למי ששיעור טהרתו פחות משפופרת הנוד אבל אלו ששיעור טהרתם הוא יותר משפוה"נ כתב
הב"ילענין חיבור מקוה לעולם שפוה"נ הביאו הרע"א כאן .אמנם הרע"א נשאר בצ"ע שמ"מ ישאר עליו חיסרון של
אין טובלים אחורי הכלים ,ובחזו"אתנינא סימן ב' סוף סק"ח כתב ליישב שתוך כלי קיל שעסוק לחברו ולבטלו
זוכר שאין טובלים בו .אמנם הרבה אחרונים חולקים על המחבר ששפופרת הנוד לא מהני באלו ששיעור טהרתם
יותר מכך - .ובביה"ל סימן קנ"ט ד"ה בכלים מבואר שגם לטבילת עזרא לא מהני טבילה בכלים וכן מבואר במ"ב
בסימן פ"ח סק"ד .ומבואר בש"ךשבקבעו ולבסוף חקקו אין חיסרון ,אבל הרבה אחרונים האריכו לדון ולחלוק
בדברי הש"ך וי"א שלא מהני לטבילה כלל ויש אומרים שמהני רק לדרבנן ,ויש שמסכימים לדבריו כמבואר בפ"ת.
– עוד הביא הפ"ת מחלוקת ונידון באחרונים גם כאשר עשו נקב גמור באופן המועיל אבל נעשה באופן וצורה ועל
דעת שיוכלו לסתום את הנקב מפעם לפעם האם נחשב לחקקו ,או שאינו מתבטל בכה"ג מכלי .ובפרט כאשר הנקב
נעשה בשביל להוציא המים שהוא חלק מהכלי וצורתו .ובאגרות משה יורה דעה חלק א סימן ק"ח דן כשמחמירין
שקבעו ולבסוף חקקו לא מהני האם צבע וכדו' נחשב לכלי והאם נמדד אם יכול לעמוד בפני עצמו .וע"ע בכעין זה
מנחת יצחק חלק ה סימן פה – .עוד כתב ברמ"א שמותר לעשות מקוה על הגג ובלבד שלא יהיה תוך כלי או אבן

אחת שחקקו ולבסוף קבעו ,אבל חיבור אבנים הרבה לא מיקרי כלי .ומשמע ברמ"א שכאשר הוא אחד אפילו
מאבנים הוי כלי ,ובמי השילוח בפתיחה לסימן ד' דן בארוכה במי שהולך למקום שאין מקוה ,האיך יוכל להוליך
מקוה למקום שאין בו .ובשו"ת אמרי יושר ח"א צ"ט שאם נעשה במהתו דרך בנין אין חיסרון של יכול להנטל.
י .נמצא בים רוצה להטביל כלי.
 .1לא רוצה להרטיב בגדיו האם יכול לשבת רחוק וכשיגיע שם גל יניח שיעבור עליו.
 .2וכן ישב מחוץ לים והגיע שטף גדול של מים האם עלתה לו טבילה.
 .3חפר בור גדול על שפת הים נכנס לתוכו הגיע גל עליו האם עלתה לו טבילה.
 .4בכל הנ"ל האם תלוי מה עובי הגל.
בכל מקום שדרכו של הים להלך מחמת הגליםמבואר בחזו"א פרה י"ג י"ג שבתוכו נחשב לאשבורן ואי"צ לר"י
שמטהר מדין זחילה ,אלא מיירי שחפר סביבות הים כלומר עשה שם חפירה והתנתק ואינו מים חיים אבל נחשב
כחלק מהים שמטהר בזוחלין ,ועדיין יש לברר האם אפילו כשהתנתק לגמרי וכן במקומות פתוחים וכדו' שיש
רוחות חזקים מאוד והמים ניתזים כגלים וכדו' האם נחשב כזוחלים כשנשאר בתוך מקומו .ומלשון המחבר כתב
והוא מ' סאה ,אבל בביאור הגר"אסק"ו ט"ז וחזו"א קמא סימן ו' סק"ו מבואר שאי"צ ,אבל בב"ח ובש"ך מבואר
שצריך אמנם טעמם שונה שלדעת הב"ח זה רק בים ולדעת הש"ך אפילו במעין ,וא"כ נפק"מ בכל מקום שנמצא
ומעביר מהמעין בצורת גל שלדעת הב"ח לא יועיל .אמנם גם אם אין צריך מ' סאה לכאורה צריך שכל הגל יעטוף
את כולו בבת אחת ממש כלומר בגל עבה מאוד דאל"כ הרי אינו כולו בבת אחת.

