
äëìä ïéð÷
3

8 'ñî
ç"òùú úáè ùãåç
úáù úåëìä ç"åà
åèù-âéù ïîéñ

"åùøã"î áúëá øåùéà úìá÷ àìì 'ãëå íìöì ,÷éúòäì ïéà .áø ìîò ò÷ùåä åìà úåîå÷î éàøîá :íëáì úîåùúì
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âéù ïîéñ
.íäá êéøàäì ïéà ïëìå åðéîéá ë"ë íééåöî íðéàù íéøåéöá íé÷ñåò äæ ïîéñá íéðåùàøä íéôéòñä úùîç

á-à íéôéòñ
äàøðã ïðáøã ùùç äæá ùé íà àåä ïåãéðäå ,íéçúô úîéúñå úåúìãä úìéòð ïéðòì íéëééùä íéàùåð äùìù íéàáåî à óéòñá

.äö÷åî ìåèìè øåñéà äæá ùé íà ïëå ,ïéðáä ìò óéñåîë

[àïåìçä ÷÷ô

[åèù ïîéñ] ïî÷ì øàáúéå ,ìäåà ìò éàøò úôñåú áéùç ,øéãú ïôåàá åá ùîúùäì íéìéâøå åîúåñì î"ò ïåìçá íéðúåðù óã

.íéé÷ ìäà ìò éàøò úôñåú óéñåäì øúåîã1

ì"äéá ïééòå .äö÷åî úøåúî àöé äæáå é"åòáî åéìò áåùçéù êéøö ,ïåìçä úøéâñì äæä ÷÷ôá ùîúùä àì íìåòî íàù ì"æç åøîàå

úøåúî àöé äæ æà ÷øå éìë úøåú äæä óãä ìò àäéù ïðéòá àìà ,äáùçîá éâñ àìã íéøáåñù íéðåùàø äáøä àéáäù [àåäå ä"ã]

.äùòîì ò"öá ì"äéáä úàæ çéðäå ,äö÷åî2

åìèáì êøã ïéàù øáã ìáà ,íù åìèáì êøãä íéîòôìù øáã àåäù ïåìçä ÷÷ôá ÷ø äæ ìëù [â"÷ñ] äøåøá äðùîä áúë íðîà

.ïåìçá äëéîù åà ãâá ïúåð íà ïåâë ,íåé ãåòáî åéìò áùç àìù óà åá íåúñì øúåî ,äòù éôì àìà

[áåá ìåòðì åðé÷úäù äð÷

.éìë úøåú äð÷ì àäéù ïðéòá àìà äáùçîá éâñ àì ïëìå ,ïåìç ÷÷ôî éôè ïéðáì éîã åá ìåòðì åðé÷úäù äð÷

[âøâð

çéøáá åà úìãá øåù÷ àäéù ïðéòá ïëìå ,åá ìåòðì åðé÷úäù äð÷î éôè ïéðáì éîã ,äèîì äôå÷ñàá ïéáçåúå åá íéìòåðù ãúé

.[äæá åðëøàä àìå ò"åùá íéôñåð íéèøô äæá ùéå] .úìãä

.ïéðáë éæçéîã íåùî åá ìåòðì øåñà õøàá õòðð øâðäå äôå÷ñàä äúçôð íàã ò"åùá áåúë øâð ìù äæ ïéãá

.äæá ì÷äì úåøáñ éúù áúë [á ÷"ñ] æ"èä íðîà

.àñðëð øâðäå äîåçá íéá÷ð ùé íà ïëå ,øúåî æ"ä õøàá á÷ð óéñåî åðéà øâðäù ïôåàá ò÷ø÷á íéð÷åúî íéá÷ð ùé íà

.[äæá úö÷ å÷ô÷ô íéãâî éøôäå äáø åäéìàäå] .äëåúá

.á.øúåî æ"ä äçéúôäå äìéòðä úòá åá ïéæçåàù ãé úéá äæä øâðì ùé íà

â óéòñ

íéúáä éøåçàù äáçø ìù úìã

äìéòðä úòá äàøð äæ éøä øéö ïéà íàå ,øéö äì ùéù úìã àäúù ïðéòá ,íåé íéùåìùì úçà åðééäã ,øéãú äá íéñðëð ïéà íà [à

.ïéðáä ìò óéñåîë

.õøàá úøøâð úìãäå øéö äì ïéàùë óà øúåî ,øéãú äá íéñðëð íà [á

.ïåìç åîë áùçð àåä æàù ,é"åòáî éåìúå øåù÷ äéäé ÷÷ôä ë"àà ,øåñàå äòåá÷ úôñåúë ì"åä úå÷åçø íéúòì ÷ø çúôäì ãîåò íà .1

ú"øë ì÷äì ùé êøåöä úòùáã [æ ÷"ñ] á"ðùîä áúëå ,ú"øå é"ùø ú÷åìçîá äð÷ ïéðòì ò"åùä éøáã êùîäá ïééò éìë úøåú úøãâäá .2

.ïåìçä ÷÷ôë åùåîéù êøåöì ïå÷éú åá äùòéù äæá éãã
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ã óéòñ
ãçà çåìî äééåùòù ,íééåñî ïåøñç äá ùé ìáà øéãú ùåîéùì äééåùòä úìãá éøééîå ,ïéðáë íéàøðä íéøáãá ÷ñåò äæ óéòñ íâ

éåùòä çúôá ì÷äì í"áîøäë åããéö íéðåøçàäå] ãçéá úåðåøñçä éðùá à÷åã éøééî í"áîøäìå ,äðåúçú äôå÷ñà äì ïéàù åà

.äá íéìòåð ïéàù ì"æç åøîàå ,[øéãú äàéöéìå äñéðëì

ä óéòñ
.ïåéìòäå ä"ã 'ñåú .äàáä äðùîä ãò ïåúçúä øéö ïéøéæçî :á÷ óã ïéáåøéò äðùî

íéìëá ïëå ,óå÷ùîáå ò÷ø÷á åéäù íéá÷ðá íéñðëð åéäå ,äìòîìîå äèîìî äîöò úìãá íéøáåçî úåúìãä éøéö åéä àøîâä ïîæá

.äìòîìå äèîì åùòðù íéá÷ðá

úîçî ïðáøã øåñéà àìà äðåá ìù äøåú øåñéà äæá ïéà ïëìå ,äøæçá å÷çåãì çåð åîå÷îî äáéú ìù ïåúçúä øéö àöé øùàëå

,ïðáøã øåñéà äæ 'ñåú úèéùìå ,äøåú øåñéà åúøæçäá ùé é"ùø úèéùìå ,úìãä ìë úìôåð ïåéìòä øéö àöé íàå .ò÷úé àîù äøéæâ

.ùã÷îá óà øúåä àìù éôì éôè øéîç úåáù éåä êà

å óéòñ
.ì"ñ â"áùøë àðà á"ò ãò ìàåîù øá éåì .æî óã úáù 'îâ

íéìëá äøéúñå ïéðá

:íéáöî äùìù åðëúé éìë úøæçäáù øàåáî àøîâá

.à.úàèç áééç äæáù úåãéúéå íéøîñî é"ò ÷æåçá äòé÷ú3

.á.ïðáøãî ÷ø åøåñéàù úåãéúéå íéøîñî éìá äæì äæ íé÷ìçä úà øéæçîù åðééäã ,÷åãéä4

.âøúåîù àåä ïéãä éåôø ïôåàá íé÷ìç øéæçîä5,.øåñà éåôøá íâù íéîòô ùé íðîà

.ò÷úé àîù äøéæâ ,éåôøá óà åøéæçäì øåñà äòé÷úá ãéîú åáéëøäì êøãäù ìë åðééäã äòé÷úá åëøãù éåôøá [à6

äðåùàøä íòôá íáéëøäì àáå íìåòî åáëøåä àì ïééãòù éìë ìù íé÷ìçá åðééäã ,éìëä ìù äðåùàø äáëøäá [á

íéøáåñ íéðåùàø ãåòå í"áîøä ,íéðåùàøä å÷ìçð áåéçä íòèáå .úåãéúé é"ò àåä ÷æåçá äòé÷úù àéáäù [ò÷úé ä"ã :æî óã] é"ùø ïééò .3

åáåéç íéìëá ïéðá ïéàù ì"ñã [úàèç áééç ä"ã .æî óã] é"ùøìå ,äðåá úëàìî íåùî åáåéçå ,øåîâ ÷æåçá äùåòùë ô"ëò íéìëá ïéðá ùéù

.ùéèôá äëî íåùî

øåñéà äæá øåáòéå ò÷úé àîù äøéæâ íåùî àåäù [øéæçé àì ä"ã ó"éøä éôãî :àë óã] ï"øä áúë ,÷ãäîá ïðáøã øåñéàä íòèá .4

.äðåáë äàøðù íåùî àåä íòèäù áúë [è"ëä á"ëô] í"áîøä ìáà ,àúééøåàã

.øåñà éåôø åðéàå éåôøù à"âîäå é"áä íùá àéáä [âî ÷"ñ] á"ðùîä .5

'îâá íøå÷îå [àä ä"ã .çî óã] 'ñåú ïë åáúë øáëå ,[âë ïîéñ â"ô] ù"àøä ìò à"âä íùá é"áá åøå÷îù à"îøä éøáãá áèéä ïééò .6

åéøáãî øæç é"áäù ÷éñäå ,åæ äéàø ìò äîú [øáçîäå ä"ã é ÷"ñ ð 'éñ] à"åæçä íðîà .ìãâîå äáéú äãéù úìã úøæçä éáâì [:áë÷ óã]

øåñà ÷ãåäî úåéäì åëøã íàã óéñä à"îøä ÷øå ,ïéðò ìëá øúåî éøîâì éåôøáã éåôø úåéäì åëøãá à÷åã øéúäì áúë àìå ,ïàë ò"åùá

.à"îøä ãâð ì÷äì ùéù àðéãì à"åæçä ÷ñô äæ çëîå .éåôøá åìéôà

åøàéáù [äî ÷"ñ] á"ðùîå [æ ÷"ñ] æ"è ïééò ,øåñà åà äøéæâì äøéæâ éåäã íåùî øúåî éà ,÷åãéäá àìà äòé÷úá åëøã ïéàù éåôø éáâìå

ìù ñåë ïéãá ò"ùåèá úàáåîä ú÷åìçîä àéäå ,øåñàã âøåáðèåøî í"øäî úòãå ,øúåîù õøô åðéáøå øåèä úòãù ,íé÷ñåôä äæá å÷ìçðã

.íé÷øô
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.ùéèôá äëî íåùî øåñà8 7�

æ óéòñ

:àð÷ óã äðùî.äéì ìé÷ù éòá éàã ãò äøáùðù äøå÷ ïëå .âî óã àøîâ

.äðåá øåñéà íåùî äøå÷ä úà úåìòäì éãë äèéîä úåëåøà ïúéì ïéàù [àì ä"ã :àð÷ óã] é"ùø áúë

íåùî äøå÷ä úà ÷ãäé àìå éåôø ïôåàá íðúéù ãáìáå ,ãøéì óéñåú àìù äøå÷á êåîúì éãë íðúéì øúåîù [.âî óã] 'îâá àúéàå

.åðëéäî éìë ìèáîã

íéùãç íéëåøù ïúéì ïéà äæ íòèî .àðî äì ãéáò àúùäã é"ùø ùøéôå ,øëä êåúá íéùãç ïéëåî íéðúåð ïéàã [.çî óã] 'îâá øàåáîë .7

ùá [çé ÷"ñ æéù ïîéñ] á"ðùîá øàåáîë ìòð êåúá.[ç"ñ] îù ïîéñá ò"òå ,äáø åäéìàä í

.8ïåéò úôñåú

ú÷ãåäî äáëøä ÷åøéô

íé÷øôîù ìãâîå äáéú äãéù úìã éáâì [:áë÷ óã] àéâåñá àåä ïåãéðä ùøåùå .øúåîù åáúëù íéðåøçàäî ùéå ,ò"åùá ùøôúä àì äæ ïéã

ïéà î"îå ,úìãä úà ìåèéì éøù ïëìå íéìëá äøéúñå ïéðá ïéàã ì"ñ àðú êäù íåùî øàåáî íòèäå ,äéìà íéøáçî àì ìáà äãéùäî

øúåîã 'îâá ùøåôî æ"éôìå ,÷ãåäî øåáéçá éøééîã åè÷ð [úáù ä"ã é ÷"ñ ð ïîéñ] à"åæçäå [á"ëñ] æ"øâäå .ò÷úé àîù äøéæâ ïéøéæçî

.íéìëá äøéúñå ïéðá ïéàã ì"ñã ïàîì ô"ëò ú÷ãåäî äáëøä ÷øôì

,éåôø ïôåàá éìë úøæçä åøéúä àîìòáù ô"òàå ,äééåôø äáëøäá 'îâä úà åãéîòä [âë 'éñ â"ô] à"âäå [àä ä"ã .çî óã] 'ñåú íðîà

.ú÷ãåäî äáëøä ÷åøéô øéúäì øå÷î ïéà æ"éôìå ,ò÷úé àîù äøéæâ øåñàù à"îøä áúë äòé÷úá åëøãù øáãá î"î

ú÷ãåäî äáëøä ÷øôì øåñàã ä"äã øáúñî æ"éôìå ,äðåáë äàøðù íåùî àåä ú÷ãåäî äáëøäá øåñéàä íòèù áúë [å"ëä á"ëô] í"áîøä

äøéæâì íå÷î ïéà äæ ïôåàáã ,øúåîã øîåì çøëä ïéà ,ò÷úé àîù äøéæâ àåä øåñéàä íòèã [â"ô óåñ] ï"øä éôìå .øúåñë äàøðù íåùî

äáëøä ÷øôì íâ øåñàã øùôà ïëìå ,ïðáøãî ïéðá íù ÷åãéäì åðúð íéîëç î"î ,äøéæâ úîçî àåä øåñéàä ùøåùã éäðã ì"éã ,ò÷úé àîù

.ú÷ãåäî

QQQQíéðåøçàä úåáåùú èå÷éìRRRR
�øãðèñ ìù åáöî éåðéù

íåùî àåä åîòè ø÷éòå ,åúåðùì øúåîù [áì ïîéñ å"ç] éåìä èáùá áúë ,âøåá ÷åãéä é"ò åëéîðäìå åäéáâäì øùôàù ïôåàá éåùòä øãðèñ

÷ãäîù åìéôà äøéúñå ïéðá øãâá åðéà åáöî éåðéù ïëìå ,êîðåî àåäùë ïéá äáâåî àåäùë ïéá áöî ìëá íìù éìë áùçð äæä øãðèñäù

.[øúéää íòèá úôñåð àøáñ ù"ééòå] .éìëá ùåîéù øãâá äæ àìà ,âøåáä úà áèéä

.26 íéôñåîå íéøåàéá ïééòå .[â úåà áì áúëî á"ç úáùä øåàî øôñá áúëî] ì"öæ æ"ùøâä áúë ïëå

íééô÷ùî ìù âøåá úâøáä

àå ,ùéèôá äëî åà äðåá øåñéà íåùî äøæçá åâéøáäì øåñà ,åîå÷îî àöéù íééô÷ùî ìù âøåááèéä å÷ãäì éìá éåôø åâéøáî íà åìéô

.ò÷úé àîù äøéæâ øåñà

,åðò÷úéå âøåáä úà øéæçé àîù äøéæâ ,âøåáä íäî àöéù íééô÷ùîä úà ìèìèì øúåî íà ïãù [àò äøòäå è"îñ ç"ô] úáù úåçøà ïééò

ìåëé èåéãä íâ àìà íééô÷ùîä úà ï÷úì éãë ïîåà êéøö ïéàù íå÷îá åðééäå ,[æè óéòñ àù ïîéñ] äéúåëøéî úçà äèîùðù äøéë åîë

.íð÷úì

íééô÷ùî ìù úéãé øåáéç

è"ëô á"ç úáùä øåàî øôñá áúëî] ì"öæ æ"ùøâä áúë ,íù âéøáäì øçà âøåá åì ïéàå ãáà âøåáäå ä÷øôúäù íééô÷ùî ìù úéãé

,úéðìôñà ÷éáãäì åà úëúî èåç âøåáä íå÷îá ïúéì øåñà êà ,âøåáä íå÷îá ïåçèá úëéñ úñðëä é"ò úéãéä úà øáçì øúåîù [â úåà

íöò ïå÷éúë àìå ìåòðî é"ò íé÷ìçä éðù úæéçàë ÷ø àéäù ïåçèá úëéñì äîåã åðéàå ,íééô÷ùîä ìù ïå÷éú äùòîë áùçð äæù íåùî

.íééô÷ùîä

.22 íéôñåîå íéøåàéá ïééòå
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è-ç íéôéòñ
.[æè óéòñ çù ïîéñáå å óéòñ] ìéòì åøàáúð åìà íéôéòñáù íéðéãä

é óéòñ
.äôå÷ éìåùá àìà ãò .ã÷ óã ïéáåøéò äðùî

åúåà ïéìèáîù øáã úåøæì øåñà êà ,ïéðáä ìò óéñåîë åðéà ïëìå íù åúåà ïéìèáî ïéàù íåùî àåä øöçá ïáú úåøæì øúéää

.ïéðáä ìò óéñåîë éåäã íåùî ,åìèéì íéãéúò ïéàå íù

íå÷îá äëøãîä â"ò øôò øæôì àáä ïëìå ,ïéðáì éîã æàã øöçä úà ï÷úì àáù ïôåàá àåä äæ øåñéàã [äð ÷"ñ] á"ðùîä áúëå

äëøãîä â"ò çìî øåæéôá ïéãä ïëå ,ò÷ø÷ä úà ï÷úîë äàøðã íåùî ïðáøã øåñéà äæá ùé ,ä÷ìçä òåðîì éãë ÷ìã åà ïîù êôùðù

.íùâä åà çø÷ä â"ò ä÷ìçä òåðîì úðî ìò

,íù øàùäì ãéúò øôòä ïéàå ,íúå÷ðì íéìéâøù íåùî úñðë úéá åà úéá êåúá ä÷ìçä úòéðîì çìî åà øôò øæôì øúåî íðîà

.åìèáî åðéàù ïáú éáâì 'îâá åøîàù åîë àåäå ,ïéðáì äîåã åðéà ïëìå

ãéù ïîéñ

à óéòñ
.åî÷ óã äðùî.à"éë äëìä á"ò ãò ïéá÷åð ïéà ø"ú àøîâïéáåøéò äðùî .ïàî éàä ä"ã 'ñåúå àúôåù ìééò :á÷ óã àøîâ

.éàîàå :ãì óã 'ñåú .àåä ìäà øáñ øîå ãò ,åäééåøú éøîàã é"øå äáø .äì óã 'îâ .ìãâîá åðúð :ãì óãïîéñ â"ô ù"àø

.ä.é÷úñåîá àéää àéðú éë á"ò ãò äãåäé áø øîà .âì óã äöéá àøîâ

íéìëá äøéúñå ïéðá

êøãá àåä íà íéìëá äøéúñå ïéðá ùéù [íù] ù"àøäå [éàîà ä"ã :ãì óã ïéáåøéò] 'ñåú úèéùë äëìäì äæ óéòñá ÷ñô ò"åùä

.úåøâåøâ åðîî àéöåäì éãë ñøç úéáç øåáùì ïéà ïëìå ,éìëä ìë äùåòùë åà ,äøåîâ äøéúñå øåîâ ïéðá

øúåîå äæá øúåñ øåñéà ïéàã ïðéè÷ð ,[é÷úñåî] íé÷áãåî ñøç éøáùî äéåùòä úéáç ïåâë ,áåùç åðéàù éìë àéä úéáçä íà íðîà

.úåøâåøâä åðîî àéöåäì éãë äøáåùì9

.9ïåéò úôñåú

áø øîàù àáåî [.èë óã] 'îâáù åù÷äù ùéå .íéìëá äøéúñå ïéðá ïéà äëìäìã íé÷ñåôäì íéëñä [ú÷æçî äðéàù ä"ã à ÷"ñ] à"øâä

úðéúðã à"øâä õøéúå .äøéúñ äùòî àåä ä÷ñää äùòî ð"ä ë"àå ,íéìëá ïéðá ùéã [:á÷ óã] ì"ñ áø éøäå ,íéìëá è"åéá ÷éñäì øúåîù

.éøù àîøâáã [:ë÷ óã] 'îâá àúéàå ,íéãéá àìå àîøâá äîéúñ àáéùç ùàá éìë

óøåùäã çñôá íöò úøéáù ïéãá øáãì øëæå ,éøîâì åøòáîù ïåéë øúåñ íòèî äøåñà äðéà äôéøùã áúëù [á"ä â"ëô] çîù øåàá ïééòå

.øáåù åðéà

áåéçäù ùøéôù [.æî óã] é"ùø úòã åæå ,ùéèôá äëî íåùî éìë úåùòì øåñà î"î ,íéìëá äøéúñå ïéðá ïéàã íéøáåñäì óàã úòãì ùéå

.ùéèôá äëî íåùî àåä íééñøè ìù äèéîá ò÷åúä ìù

äëàìî åæ éøä íéìëá äøéúñå ïéðá ùéã ì"ñã ïàîìã ,íéìë úøéáù éáâì ø÷éòá àåä íéìëá äøéúñå ïéðá ìù ú÷åìçîá äðéî à÷ôðäå

øåñéà ïéà íéìëá äøéúñå ïéðá ïéàã ì"ñã ïàîìå .[äøåú øåñéà åá ïéàå ì÷ì÷î äæ éøä äúçùä êøãá äæ íà ÷ø] øúåñ íåùî äøåñà
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äøéúñå ïéðá éðéã åá ùéå åéìò ìäà íù [äàñ íéòáøàî äìòîì] ìåãâ éìëù [íàéáî á ÷"ñ á"îäå] à"îøä úòãá åáúë íéðåøçàä

.øåñà úåðîåàå äøåáâ êøãá åðéàù ïéðá íâå ,ò÷ø÷á ïéðá ïéãë

àéáä ì"äéáäå ,úåøâåøâä àéöåäì éãëá äúøéáù øåñàì à"îøä úòã ,äàñ íéòáøàî äìåãâ àéäå é÷úñåî àéäù úéáç ïéðòì]

.[øúåî äæ íâã äáø åäéìàä íùá à"áùøä úòã úà

éìëá çúô úééùò øåñéà

äùòé àìù åðééäã é"ùøéôå ,éìë úåùòì ïéåëúé àìù ãáìáå úåøâåøâ äðîî ìåëàì úéáçä úà íãà øáåù àúéà [.åî÷ óã] äðùîá

ïéåëúî ïéà î"î ,úéáçä úà øåáùì øúåî äæ êøåöìã ,úéáçäî ïéìëåàä úà àéöåäì åúðåë øùàë óàã øàåáîå ,äàð çúô äá

.øåñéà äæá ùéå äàð çúôì

äæá ùé àéöåäìå ñéðëäì éåùòä çúô àåä íàù åðééäå ,ïðáøãî åøåñéà øùà çúô ùéå äøåúäî åøåñéàù çúô ùéã àúéà àøîâáå

.ïðáøã øåñéà àìà åá ïéà àéöåäì àìå ñéðëäì åà ñéðëäì àìå àéöåäì ÷ø éåùòä çúô àåä íàå ,äøåú øåñéà10

[æ"èä é"ô] í"áîøá øàáúð çúô úééùò øåñéà íòè.ùéèôá äëî úëàìî íåùî àåäù

ã-á íéôéòñ
.íéøîùä ïî äèîì äá÷éðù ïåâë ãò ïéá÷åðù ïéåùå :åî÷ óã àøîâ

ä óéòñ
.éçðîå íéè÷ã åäéðééá àëéà ãò àáùéø úåáè øîàîå ,äéùàé 'øë äëìä ãò øñà áø àúáåâ :åî÷ óã àøîâ11

å óéòñ
.úéáçã äôåâá íúä ãò äéðéî åòá .åî÷ óã àøîâ

ïåãéð àåä éúîå ,øåñéà åá ùéå úéáçì çúôë ïåãéð á÷ðä éúî àåä ïåãéðäå .úéáçá á÷ð úééùò ìù íéðôåà äîë íéàáåî äæ óéòñá

.[íé÷áåãî ñøç éøáùî äééåùòù åðééäã ,à óéòñá ì"ðë øúåñ øåñéà äá ïéàù úéáçá øáåãîå] .øåñéà åá ïéàå àîìòá äøéáùë

:íéøåéö äîë àéáä ò"åùäå

äëàìî éåä àðî ïå÷éúã åðééäå ,úéëôä äëàìî åðéöî àì ùéèôá äëî úëàìîìã éìë úøéáùá.àðî ìå÷ì÷ àìå

.10ïåéò úôñåú

ïðáøã íéøåñéàá äéùéø ÷éñô

à"âîä áúëå .á÷ðä áçøúéù ø"ô éåäã úéáçä é÷åùéç ïéáî äáåçú ïéëñ úàöåä ïéãá ïùãä úîåøúä éøáã úà àéáä [ä"÷ñ] à"âîä

íâ øåñà ø"ôã øîåì êéøàä åîöò à"âîäå .ïðáøã äëàìîá àìå àúééøåàã äëàìîá ÷ø øåñà ø"ôã ì"ñã òîùî ã"äåøúä éøáã êåúîã

.ïðáøãá íâ øåñà ø"ôù à"øâä úòã ïëå ,[éøù í"åëòá ø"ôù ì"ñã í"åëòì äøéîàì èøô] ïðáøãá

.[àé ÷"ñ] á"ðùîä åàéáäå ,øúåî ãé øçàìë íâå ì÷ì÷îå äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî àåäù ïôåàá ø"ôã ,à"âîá øàåáî ãåò

ä"ã çé ÷"ñ àð ïîéñ] à"åæçäå .úåãéúéá á÷ðá åò÷åúì øåñà î"î ,úéáçä á÷ðá àúáåâ ïúéì øúåîã éäðã áúë [ë ÷"ñ] á"ðùîä .11

éåñéëë éåä ,ììë äéåöø úéáçá äúáëøä ïéà ïééä úà àéöåäù éøçàå ,ïééä úàöåäì ÷ø úãòåéî àúáåâäù ïåéëã áúëå ,÷åìçì ïã [á"îá

.äùòîì äæá ì÷äì øùôà éà úàèç áåéç äæá ùé á"ðùîä úòãìã ïåéëã à"åæçä íééñ êà .äòé÷úá óà åøâåñì øúåîù éìë
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.àì"ùøä áúë äæ íòèå ,åáì úáãð úåàøäì åðééäã ,ïéåëî à÷ äôé ïéòì 'îâä ïåùìå ,úøúåî óééñá úéáçä ùàø úæúä

.íéçøåà øåáò úàæ äùåòùë àìà øúéä ïéàù

.á.çúôä úééùòì åúðåëã ,øåñà äôåâîä åà úéáçä ãöá çîåøá áå÷éð

.âúéáçä êåúì úåøåøöå øôò ìåôé àîù á÷ð íù úåùòì êøã ïéàù ïåéëîù ,øúåî äìòîìî äôåâîä åà úéáçä áå÷éð

÷"ñ] á"ðùîá äæá ïééòå .àéöåäìå ñéðëäì éåùò åðéàù ïè÷ á÷ðá àìà äæá åì÷ä àì íðîà ,çúô íù äæì ïéà ïëì

.[æë ÷"ñ] ö"äòùáå [åë

äôåâîä úøéáù

àð ïîéñ] à"åæçá ïééòå .[é÷úñåî äðéàå] äîéìù äîöò úéáçäùë óà äôåâîá øúåñ øåñéà ïéà äøåàëìù [çë ÷"ñ] á"ðùîä áúë

.úéáçä êåúáù äî àéöåäì î"ò ÷ø úéùòðä äôåâî úøéáùá øåñéà åðàöî àìù áúëù [øéñäìå ä"ã àé ÷"ñ

úéáçä éô ìòù øåò úòéø÷

ïéòë åðééäã ,÷åðéæ úåùòì ïéåëé àìù ãáìáå ,ïéé ìù úéáç éô ìòù øåò òåø÷ì øúåîã àúôñåúä úà àéáä [äë ÷"ñ] á"ðùîä

.áæøî�

æ óéòñ
.è"åé ãçàå úáù ãçà ãò ,úåîúåç ìàåîù øîà :àì óã äöéá àøîâ

êåúçì øåñéà ïéà ,øù÷ é"ò äñëîä úà íéøâåñ åáù éìëì øáåçîù ìáç ùé íàã åá øàåáîå ,íéìëá äøéúñ ïéãá ÷ñåò äæ óéòñ

äæ ìáçì ïéàù åðééäã ,íéìëá øñàúù äøåîâ äøéúñ åæ ïéàù íåùî øúåñ øåñéà äæá ïéàå ,éìëäî ÷ìç àåäù óà ìáçä úà

.äøåñà äøåîâ äðéàù äøéúñ íâ ò÷ø÷ì íéøáåçîä íéøáãá øåù÷ä ìáçá êà ,øåîâ éìë ìù úåáéùç

.øåñéàì òéøëä [à"ñ] ò"åùäù äøåîâ äøéúñ åæã åøáåùì øåñà ,úëúî ìåòðîá äáéúä úøéâñì íéùîúùî íà

éøëð é"ò ìåòðî úøéáù

íéàøéäå é"ùø úèéù ìò êåîñì øùôà ,ïðáøã øåñéà àåäù éøëðì äøéîà ïéðòìã ì"ñã íåùî ,éåâ é"ò ìåòðî øåáùì øéúä ò"åùä

.äøåîâ äøéúñá óà íéìëá øúåñ øñéà ïéàã

QQQQíéðåøçàä úåáåùú èå÷éìRRRR
�äøåâñ äôèòî úòéø÷

úëàìî ììëá àéä áúëîä úà àéöåäì øééð úòéø÷ù áúëù [çé÷ ïîéñ ã"åé] ç"øôä úà àéáä [øééðä ä"ã â"éñ îù ïîéñ] äëìä øåàéáä

.ì÷ì÷î ììëá éåä äôèòî êåúá äðåúðù úøâà éáâìù ì"äéáä áúëå .í"åëò é"ò øéúäå ÷ìç [èì ïîéñ] éáö íëçäå ,àúééøåàãî òøå÷

äæ éøä ùåîéù íåùì äééåàø äðéàù ïôåàá äúçùä êøãá äôèòîä úà òøå÷ù ìëã úåèéùôá è÷ð [á ÷"ñ àñ ïîéñ] ùéà ïåæçä ìáà

ïééãò àéä äééåàø äôèòîä úòéø÷ øçà íà íðîà .òøå÷ íåùî äá ïéà äëåúáù äî ìåèéì éãë úéáçä éô ìò øåò òøå÷ù åîë ,øúåî

.øñà à"åæçä íâ úåøééð äá øåîùì ïåâë ùåîéùì

.äéòø÷á ùîúùäìå øåæçì à"àù ïåéëî ,øùáä ìòî ïøéñäìå [÷éð÷ð ïéòë] øùá íéàìåîîä øééð ìù úøôåôù òåø÷ì øúåîù à"åæçä 'ë ãåò

.91 äøòä îù ïîéñ íéôñåîå íéøåàéá ïééòå

äðéáâ úñôå÷å ïáì òéáâ ìòî íåéðéîåìà øééð úøñä

å ïáì éòéáâ â"ò ÷áãåîä íåéðéîåìàä øééð úà øéñäì àáäúáùä øåàî øôñ] ì"öæ æ"ùøâä áúë ,òø÷é øééðä íà ãéô÷î àì àåäå äðéáâ

.úéáçä ô"òù øåò åîë äæù ïåéëî ,úåîéìùá åúåà øéñé íà ïéáå åðòø÷é íà ïéá ,ïôåà ìëá åøéñäì øúåîù [à ,äì áúëî â"ç
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ãñôäá àìà éøëð é"ò óà øéúäì ïéà ïëì ,íéìëá äøéúñá øéîçäì íéëéøöù ïåéëã áúë [è ïîéñ äöéá ã"ô] ì"ùøäîä íðîà

.[æì ÷"ñ] á"ðùîáå [àé ÷"ñ] à"âîá åéøáã åàáåäå ,äåöî øáãì æôçðá åà äáåøî

ç óéòñ
.åùéîùú êøåöì ãò úåìúåç àãç àéðú .åî÷ óã àøîâ

íéøîú ìù [ìùáúäì íéòø íéøîú ïëåúì ïéðúåðå ìñ ïéîë ïäî ïéùåòù íéøîú úåôëî éåùòä éìë é"ùøéô] úåìúåçã àáåî àøîâá

øáåùù åîë àåäù éôì ,úåìúåçä ìù ïôåâ úà êåúçì óà øúåîã åáìëä íùá é"áä àéáäå .êúåçå òé÷ôîå øéúî úåøâåøâ ìùå

ìôè àåä éøä ,úåáéùç íåù åá ïéàù òåøâ éìë àåä ìúåçäù êåúîù àåä äæá äðåëäå .íäìù ìëåàä ìéáùá íéã÷ù åà íéæåâà

úáùçð ìúåçá äùåòù äìåòôä ïéà ,ìúåçä úà êåúçì áééç äæ êøåöìå ìúåçäî ìëåà àéöåäì àáä ïëìå ,åëåúáù ìëåàì éøîâì

.íéøîú úåôëî úåâåøàä úåòéøéá òøå÷ øåñéà ùé àîìòáù óà ,äëàìîë ììë

.íéæåâà éôéì÷ë åìàä úåé÷ùä úà íéðã åðàå ìéàåä ,ïúìåëú úà àéöåäì úðî ìò ïåìééð åà øééð úåé÷ù úòéø÷á ùåçì ïéà æ"éôìå

éøàì ñçééî åðéàå ,òø÷ä úøåö ìò äðåúð åúòã ïéà øùàë à÷åã äæ ìáàòø÷ä úà úåùòì ãéô÷î íà ìáà ,úåáéùç äîöò äæ

.äàð çúô äîöò úé÷ùá úåùòì ÷ã÷ãî íãàä éøäù ,ìëåàä ìà úé÷ùä úåìéôè ìù øúéää ìèá æà ,äàð äøåöá�

è óéòñ

àîìòá èåç åà ùåìú õò ìáà ,äùéìú øåñéà ùé ò÷ø÷ì øáåçîä øáãù åðééäå ,ùåìú øáãá ä÷éñô øåñéà ïéàã øàåáî äæ óéòñá

úåëéúçì õò ò÷áî íà åà ,êúçî úëàìî íåùî ùé äãéîä ìò ãéô÷î íàù àìà ,äëàìî øåñéà íåù äæá ïéà åëúåç íãàäù

.ììë äëàìî äá ïéà ùåìúä ú÷éñô íöò êà ,ïçåè úëàìî íåùî äæá ùé úåðè÷

úòéø÷á àìà òøå÷ íù êééù ïéàã õøéúå .íéìáçå íéèåç ú÷éñôá òøå÷ úëàìî ïéà äîì ïãù [úåìúåç ä"ã] äëìä øåàéá ïééòå

íà ïøôåúì êééù àìù íéìáçå íéèåçá ë"àùî ,øåôúì î"ò òøå÷ åðéàùë óà ïðáø åøæâ äæáå ,øåôúì î"ò òøå÷ åá êééùã ãâá

.äòéø÷ úëàìî åá ùéù øáã äæá ïéà ïëìå ,òø÷ä úà øåôúì î"ò òøå÷ àäéù ïäá êééù àì ,åòø÷ð12

é óéòñ

íéáùçð åìà íéìáçå ,á"öåéëå úåøåáä åà íéìëä úåúìã úà íéìòåð íäáù íéìáç íäù úåîúåçä ïéðò øàáúð [æ óéòñ] ìéòì

äøéúñ åæ ïéà ë"ë áåùç ìáçä ïéàå ìéàåä íéìëá ë"àùî ,øúåñ øåñéà ùé ò÷ø÷á ïäùë ïëìå ,øåáä úìãî ÷ìçë åà éìëäî ÷ìçë

.íéìëá àìå ò÷ø÷á àìà äøñàð àìå ,äøåîâ

QQQQíéðåøçàä úåáåùú èå÷éìRRRR
�áìç úé÷ùá øåç úééùò

éåöøå ,úé÷ùá á÷ð úåùòì ìåëé úáù éðôì áìç úé÷ù çúô àìù éîù ì"öæ æ"ùøâä íùá [áé äøòä è"ô] äúëìäë úáù úøéîùä áúë

ïéàù ïåéëã ì"öæ æ"ùøâä íùá øàéá [èð÷ú 'îò á"ç] úáùä øåàî øôñáå .ñéðëäì àìå àéöåäì ÷ø éåàøù ãåàî ïè÷ á÷ð äéäé äæù

.ïè÷ çúô úåùòì áåèã áúë ïëì ,ãéî úé÷ùä úìåëú úà íéð÷åøî

éåäã ãåòå ,ãéî úé÷ùä úà ï÷åøî åðéàù íåùî [àé ÷"ñ àð ïîéñ] à"åæçä éôì äæ úà íâ øåñàì ùéù áúë [æ"ìô á"ç] éðù èåçá ìáà

.úåáéùç ùé äàð åðéàù çúôì íâ åá øùà ãö ìëî íåèà óåâ

úáùçð ,úåìúåçä êåúáù äîì òéâäì éãë àìà òøå÷ åðéàù ïåéëù ,òøå÷ øåñéà ïéàù êëì øçà íòè áúë [âé ÷"ñ àð ïîéñ] à"åæçäå .12

.éåìéë ìù äòéø÷ë ïúòéø÷
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,øáåçîë ïåãéð àåä ïéà ììë íåé÷ì äùòð àìù ïåéëã ,åúøñäá øúåñ øåñéà ïéà î"î øåðúä éô ìà èéèá øáçúðù óà øåðúä óã

.äçúåôì øúåîù àîìòá úìãë éåä àìà

àé óéòñ
.éøù àçùéî ãò àçùéî :åî÷ óã àøîâ .åî÷ óã äðùî.äìéçúëì ãáòéîì ãò ïðáø äéì åøîà :èì÷ óã àøîâ

:äæ óéòñá íéðåãéð éðù íðùé

.à.äåòùá çøîî øåñéà

.á.åðîî àöåé ïééä íà úéáç á÷ð úîéúñ

.àäåòùá çøîî øåñéà

.á÷ðä éðô ìò äåòùä úà ÷éìçî øùàë åðééäå ,çøîî íåùî áééç úéáçáù á÷ð íåúñì äåòù çøîîä [:å÷ óã] 'îâá àúéà

ïîùáã øàåáîå ,çåøéî éãéì àåáéå äåòùá åðîúñé àîù äøéæâ ,áò ïîù é"ò úéáçáù á÷ð íåúñì øåñàù [íù] 'îâá øàåáî ãåò

.[äî ÷"ñ] á"ðùîä ë"ùîë úö÷ çøîúî àåäù íåùî åá åøæâ î"îå ,áò àåäù óà çøîî øåñéà ïéà åîöò

.áúéáç á÷ð úîéúñ

ïéàù øáãá íúåñ íà ìáà ,øúåî äæ éøä ÷÷ô ïéòë íäá ùîúùäì êøãäù íéøáã øàù åà ÷÷ôá úéáçä á÷ð úà íúåñ íà

.äáù íéá÷ð íúåñå úéáçä úà ï÷úîë äàøðã ,øåñà äæ éøä åá íåúñì êøãä

ïéàå íåùä úà ïàë òéðöäì ÷ø åúðååëù øîåà íàá ,åëåúá íåù úðéúð é"ò á÷ðä úà íåúñìå íéøòäì íëç ãéîìúì åøéúäå

.á÷ðä úà íåúñì åúðååë

íéîëç éãéîìúìã ,àîìòá äîøòä àìà äîúåñì ïéåëî àì àåäù åúøéîà ïéàå ,åîúåñì ïéåëî úîàá åáìá øùàë óà àåä äæ øúéä

.ïðáøãá äîøòä åøéúä

áé óéòñ
.íéùø÷ä ïéá äáåçúä ïéëñ úàöåä é"ò ìúåëá á÷ð úééùò øåñéàá ÷ñåò äæ óéòñ

,ì÷ì÷îå ,äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîá äéùéø ÷éñô éåäã íåùî ,ïéãä ïî úàæ åøéúä íéðåøçà äáøäù [à óéòñ] ìéòì ïééòå

.øåñéà äæá åâäðù àìà ,ãé øçàìëå

åèù ïîéñ

.äìéçúëì ãò ééáà èé÷ðî .çì÷ óã àøîâ.î"ù äðôåã ìôð ãò ð"ø äéáéúéà .ãî óã ïéáåøéò àøîâ:äë÷ óã úáù 'ñåú

.ìëä ä"ã

éàøò ìäàå òá÷ ìäà

.äðåáã äãìåú íåùî åáåéçù [â"éä úáù é"ô] í"áîøä áúëå ,úàèç áééç òåá÷ ìäà äùåòäã øàåáî 'îâá

î"î ,äðåá ìù øåñéà ïéà ïëìå ,ìúåëì åà ò÷ø÷ì øåîâ øåáéçá åøáçî åðéàù óà íéðéãñ åà úìöçî ñøåôù ïåâë ìäà äùåòä
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.äðåá úëàìî úãìåú íåùî äøåú øåñéà åá ùé íåé÷ì åéùëò àåä íà13

.òá÷ ìäà åèà éàøò ìäà åøæâã ,òåá÷ åðéàù éàøò ìäà úééùò íéîëç åøñàù 'îâá øàáúð ãåò

éòøàå òá÷ ìù äøãâä

ì éåùò ìäàä íàã áúëù [àé ÷"ñå å ÷"ñ] ö"äòù ïééòòîùî ïëå ,äøåú øåñéà åá ùéå òá÷ ìäà éø÷éî íéîé äîë ïë ãåîò

.éàøò àìå òá÷ ìäà áéùçù íåùî éøëð é"ò äîé÷äì øùôà éàù ,è"åéá åà úáùá åúëåñ äìôðù éî éáâì [à ÷"ñ à"à] â"îôá14

íéðåùàøä úåòéã íù äàøå ,òåá÷ úåéäì éåùò àåä íà óà éàøò ìäàë åðéã çôè áçåø åââá ïéàù òôåùî ìäàù [ç"ñ] ïî÷ì äàøå

.ïðáøã øåñéà åá ùé íà

úáùá äöéçî úééùò

,úàèç áééç òåá÷ ïôåàá úåöéçî ãéîòîä ïëìå ,ìäà øåñéà ùé úåöéçî úãîòäá íâã íé÷ñåôä åáúë15åáúë éàøò úöéçî éáâìå

.äøåú øåñéà äæá ïéàù

:íéâåñ éðù ïéá ïéçáäì ùé ïðáøã øåñéà ïéðòìå

.àíå÷î ïéáì íéøôñ ïéá ãéøôäì ïëå ,ãéçéä úåùø úøãåâ åà äëåñ äøéùëî äöéçîäù äø÷îá åðééäã ,úøúîä äöéçî

.éàøò àéäùë óà ïðáøãî äøåñéà ,åúèéî ùîùì åà åéëøö úåùòì äöåø åá

.áïéá äöéçî åìéôà åà ,úåøðä úà äáëú àìù çåøä éðôá åà äîçä éðôá äöéçî ãéîòîä ïåâë ,úøúî äðéàù äöéçî

.éàøò ïôåàá úéùòðùë úøúåî ,äìéôúá íéùðì íéøáâ

çúôá ïåìéå úééìú

éåìú àåäùë óà éàøò øãâá àìà òá÷ øãâá äæ ïéà ,äèîìî òðòðúî ïåìéåäå íéåå éáâ ìò ïåìéå äìåúäù à"îøäå é"áä úòã

ïåìéåä úà úåìúì øúåî éàøò úöéçî úåùòì øúåîù ïåéëå ,íù íéøáåòå íéëìåäì áëòî åðéàå çåøá ãðå òð åìåëù ïåéëî ,úåòéá÷á

.äæä16

.13ïåéò úôñåú

ìäà úééùòã áúë [:æè óã äëåñ] òùåäé éðôäå ,íéðåùàøá ùøôúð àì ìäà ìù äãìåúä ïéáì äðåá ìù äëàìîä áà ïéá ÷åìéçä ø÷éò

.íéããöäî íâ àéä äðåá úëàìî ë"àùî ,äìòîìî àåä ìäà ø÷éòã áúëã ãåò ù"ééòå ,äðåá ãöî áåéç äæá ïéà ïëìå éàøò ïôåàá àéä

øöåé äæ øåáéç é"òå ,äæì äæ íéùø÷ä åà íéðáàä ìù øåáéçä àåä äðåá úëàìî ãåñéã åáúë [æ"éä úáù é"ô ìæàä ïáà ïééò] íéðåøçàäå

úåöéçî úãîòä åà äìòîìî ìäà úñéøô é"ò ïåâë ,åúáéáñî ÷åìçå ìãáð íå÷î úééùò àåä ìäà úééùò ìù äëàìîä ãåñé åìéàå ,ïéðá

.äëàìîä ãåñé ø÷éò åðéà çðåî àåä äéìò úøâñîä ìà ìäàä ìù øåáéçä ïéðòå ,ãöäî

.[íòè êåøáä ìòáì] íéîëç úøèò ú"åùá è÷ð ïëå ,éàøò ìäà àáéùç äëåñã úåèéùôá áúë [åëøú ïîéñ úåèîùä] á÷òé éøåëéáä .14

[åè ÷"ñ] á"ðùîäå ,åàéáä [àé ÷"ñå ç ÷"ñ æ"ùî] â"îôä ÷ø ,ò"åùåèáå í"áîøá ùøôúð àì òá÷ úöéçîá äøåú øåñéà ùéù äæ ïéã .15

íåùî ,äøåúäî øåñà òåá÷ ïôåàá çúôá ïåìéå øåù÷ìã â"îôä íùá áúë [å ÷"ñ] ö"äòùá ÷øå ,äøåñà òá÷ úöéçîã áúëå äæá íúñ

.òá÷ì äéåùòá äøåúäî äøåñà éà àãéøâ äöéçî ïéã á"ðùîá ùøôúð àìå ,ú"äî äøåñà òåá÷ ìäàá äòåá÷ úôñåúã

ïåìéåä éøäù ïéðáä ìò óéñåî äæ éøä òåá÷ ïôåàá ïåìéåä úà äìåúù ïåéëã ,äæ ïéã ìò äîú [ò"åù ä"ã âé ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæçä .16

íéé÷úî àåä î"î ,äèîìî ãðå òðã â"òàå ,ìäà ãöî àìå äðåáã äëàìî áà ãöî úàèç áåéç äøåàëì äæá ùéå úéáä úøåöî ÷ìç àåä

.äöøéù úò ìëá åúåèðì çåðå ãéîú éåìú úåéäì åðéðá åäæå ,åéøéö ìò ãéîú
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á óéòñ
.éîã øéôùå ãò äéì çìù .á÷ óã ïéáåøéò àøîâ

éàøò ìäà úôñåú

äîë äøéàùäì àìå äìèéì åúòãù åðééäå ,øö÷ ïîæì äùòð úôñåúä íà øåñéà íéîëç åá åøæâ àì íéé÷ ìäà ìò ìäà óéñåîä

.íéîé

:àøîâá åøàáúð úôñåú ìù íéðôåà éðù

.à.íå÷îä ìë úà úåñëìå åéìò óéñåäì øúåî ,çôè ìäà ùé íåé ãåòáî íà

.á.íäéðéáù ììçä úà àìîìå íúåñëì øúåî ,äæì äæ íéãåáì íéð÷ ùé íåé ãåòáî íà17

úøúîä äöéçîá úôñåú

,äöéçîë úùîùîä äòéøéä äéåìú åáù øé÷ì øé÷î èåî ùé íàù âøåáðèåøî î"øäî íùá [äøéë ÷øô ùéø] éëãøîäî àéáä à"îøä

.äèî éôìë äòéøéä úà èåùôì øúåî ,ñåøô çôè äìòîìî øééúùðù ïôåàá íåé ãåòáî äììåâ àåäå

øúåî ,çôè áçåøá çåúô íåé ãåòáî äéä íà î"î ,åéëøö úåùòì éãë íéøôñ éðôì äöéçî úåùòì øåñàã óàã à"îøä ãîì äæîå

.åì êøöðä øåòéùë úáùá åéìò óéñåäì

ìù øúéääù äæî øàåáîå .éðäîã [àé ÷"ñ] á"ðùîä áúë ,ïéããöì úáùá äèùôå çôè áçåøå 'é äáåâá äöéçî ùé íà ïë åîë

.úøúîä äöéçîá íâ øîàð úôñåú

â óéòñ
.äèîìî ä"ã 'ñåú .àúéáç ïëå .âì óã ãò äãåäé áø øîà :áì óã äöéá àøîâ

:éàøò ìäàå òá÷ ìäà éðéãá íéììë äîë àéáä [æé ÷"ñ] á"ðùîä

.à.àåäù ìë úôñåúá åìéôàå úåöéçîá ïéá ìäàá ïéá åéìò íéáééçå äøåúä ïî åøåñéà òá÷ ìäà18

.á:íéâåñ éðù ïéá ïéçáäì ùé éàøò ìäà

äùåòá ïéãä ïëå ,íéîùâä åà äîçä éðôî ïâäì î"ò äòéøé úñéøô ïåâë ,åéúçúù øéåà ìò ïâäì éåùòä éàøò ìäà [à

.ïðáøãî åøåñéàå ,úåöéçî éìá ãåçì ââ ùé íà åìéôàå åéúçú ùîúùäì ìäà

.17ïåéò úôñåú

ùéà ïåæçäå .çôè ìäà äéä íà åîë ,íå÷îä ìë úà úåñëì øéúäì äæá éâñ äæì äæ íéãåáì íéð÷ éðù ùé íàã øàåáî [âé ÷"ñ] á"ðùîá

àåäå ,íãéöá ïéãñ ñåøôì øùôà àìà íéð÷ éðù íúåà ïéáù ììçä úà àìîì êéøö ïéà á"ðùîä úòãìù ïéáä [áúë ä"ã ç ÷"ñ áð ïîéñ]

.äìàä íéð÷ä ïéáù ììçä úà àìîî íà àìà øúéä ïéàã øáåñå ÷ìåç

äæá úôñåú ïéã øúåä àìã ì"éã ,íå÷îä ìë úà úåñëìå êéùîäì øúéä ïéà íäéðéáù ììçä úà àìéî íà óà àîù ïåãì à"åæçä áúë ãåò

àìà óéñåäì øúåä àìã ì"éã ,óéñåäì øúåî àäéå çôè ìäà åì ùé ììçä úà àìéîù éøçà î"îã øîåì ïéàå ,ãåáìä úà àìîì ïéðòì àìà

.øúéäá äùòðù óà úáùá äùòðä ìäà ìò àìå ,úáù áøòî íéé÷ä ìäà ìò

.'òá÷ ìäà'ì åúðååëù äàøð íéøáãä êùîä ìëî ìáà 'òá÷ ïéðá' åðåùìá è÷ð á"ðùîä .18
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äîåã äðáî äùåò íãàäù àìà ,ìäà úðåëì ììë äùòð àìå ,åéúçúù ììçä ìò ïâäì éåùò åðéàù éàøò ìäà [á

ìäà øãâá æ"øä ,ìäà úøåöá íúåà êøåòå äøåãî êøåöì íéöò øãñîäã [:áì óã äöéá] 'îâá àáåîù äî ïåâë ,ìäàì

.ïðáøãî íâ åøåñéàå éàøò

ïãéîòîå úåöéçî åá ùéùë àìà øåñéà åá ïéàù åøîàå íéîëç åì÷ä ìäà úðåëì äùòð àìå ììë ïâäì éåùò åðéàù äæ ìäàá

.úáùá19

åãîò øáë úåöéçîä íà ìáà ,ââä úà ïäéáâ ìò ïúåð ë"çàå úáùá úåöéçîä úà ãéîòî øùàë ÷ø àåä åøåñéà äæ éàøò ìäà

.øåñéà äæá ïéà ââä úà ÷ø ïúåð úáùáå ,íåé ãåòáî

,ìäàä úééðá øãñá éåðéù äùòé íà åðééäå ,åøéåàá ùîúùäì åà ìöì äùòð åìéôà éàøò ìäà úééùò íéîëç åøéúä åáù ïôåà ùé

.ââä êîñð ïäéìòù úåöéçîä åà íééìâøä úà åéúçú àéáé ë"çàå ââä úà åéãéá äìéçúá ÷éæçéù ïåâë20

,íùâä åà äîçäî ïâäì î"ò äùòð àì äæ ìäàù óàã åðééäå ,åéúçúù øéåàì êéøö àäéù ,àåä ìäà øåñéàá øîàðù óñåð éàðú

äîåãù ììç äéúçúî øöåð î"îå äáâ ìò ïåùéì ãòåð äø÷éòù äèéî ïåâëå ,øåñà æ"ä êøåö äæéàì åéúçúù øéåàì êéøöùë ÷ø î"î

.á"åéëå íééìòð ïúéì åéúçú ùîúùî íãàäå ìäàì21

.[æ"ñ] ïî÷ì ò"åùá äæ éàðú øàáúðå

äáåøàä úîéúñ ïéðòá à"âîä éøáãá

.á"åéëå ïáú ìù øëá äáåøà á÷ð íåúñì øúåî íà ÷ôúñä [æ ÷"ñ] à"âîä

åðéàù óà úìöçî ñåøôì åøñà [.á÷ óã] ïéáåøéòã àéâåñá äîì äù÷äù [àé ïîéñ äöéá ã"ô] ù"àøä éøáãá àåä ÷ôñä ùøåù

.úåöéçî åëéøöä àéøåôå äøåãîã ìäà éðéã éáâì åìéàå ,ììë úåöéçî äùåò

:íéöåøéú éðù ù"àøä õøéúå

.à.á"öåéëå äøåãî ë"àùî áåùç ïéðá éåä úìöçî

.á.äøåãî ë"àùî ìö úééùòì åúðååë ø÷éò úìöçîá

,áåùç ïéðá éåä ë"àà øåñàì ïéà ,ìö íùì äùåò åðéà íâå úáùá úåöéçîä úà ãéîòî åðéàù ïåéëî äáåøàä úîéúñ éáâì ïëìå

.ù"àøä ìù ïåùàøä õåøéúä éôì øåñà æàù

.áåùç ïéðá éåä äáåøàä ìù åæ äîéúñ íà ÷ôúñä à"âîäå22

íéøáåñ íðéà íéðåùàøä áåøù ì"äéáä áúëå .úåöéçî éìá óàå øñàð äæ ìäàã ï"øäå à"áùøä úòã úà àéáäù [úåèî ä"ã] ì"äá ïééò .19

ì î"îã íééñå ,ïë.÷çãä úòùá àì íà à"áùøä éøáãì ùåçì áåèã äàøð äìéçúë

äîçäî ïâäì éåùòù éàøò ìäàá íâ ìéòåî øãñä éåðéù ìù øúéääù åéøáãî øàåáîù [àé úåàå æ úåà á ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæç ïééò .20

,úåöéçî éìá óà àåä øåñéàä äæ ìäàáù óàå ,[ïéñøåôå ä"ã] 'ñåúá ù"ééò ,äîçá ìèåîä úî ïéðòì [:âî óã] 'îâá øàåáîëå ,íéîùâäå

.ââä ãîåò íäéìòù íéìâøä úà ïúåð ë"çàå ââä úà äìéçú ÷éæçîù àåä éåðéùä î"î

ù"ééòå ,[áë ÷"ñ] á"ðùîä åàéáäå ,åéúçúù øéåàì êéøö åðéà íà óà ìäà øåñéà ùé úåöéçî òáøà ùé íàã ùãçîù [ã ÷"ñ] æ"è ïééò .21

.æ"èä éøáãì ùåçì ïåëðã íééñ êà ,äæá ì÷äì íéããöî [á÷ú ïîéñ] æ"øâäå äáø åäéìàäã àéáäù

÷"ñ áð ïîéñ] à"åæçäå .[á"ñ] ìéòì øàåáîëå äîúåñì øúåî íéçôè 'âî úåçô äáåøàä áçåø íàã ù"åúä úà àéáä [íù] á"ðùîä .22

úôñåúë äì ïðéáùç æàã ,íéçôè 'âî úåçô íäéðéáå ïàëî ìäà úö÷îå ïàëî ìäà úö÷î ùé ë"àà øîàð àì ãåáì ïéãã äåîúì áúë [è

íâ ïàë êééù àìå ùãçî ìäà úééùò àìà úôñåú éø÷éî àì ïëìå ,äàåìîá äöåøô äáåøàä éøäù ìäà úìçúä ïéà äáåøàá ìáà ,ìäà

.ììçä úà ìèáì ãåáì ïéã
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ã óéòñ
.[á"ñ] ìéòì åøàáúðù éàøò úôñåú éðéã àåä äæ óéòñ ìù åø÷éò

[äæì äæ íéãåáì íéìáçá úâøåñî äðéà íà] äèéîäî ïéãñä úà øéñäì øåñàã ìäà úøéúñá øúåñ øåñéà äæ óéòñá ùãçúäå

.ìäà úøéúñ øåñéà íåùî23

ä óéòñ
.àìñàå ä"ã é"ùø .äìéçúëì ïúåèðì ãò ééáà èé÷ðî .çì÷ óã àøîâ

äìéçúëì åúåèðì øúåîã íòèäã [àìñàå ä"ã] é"ùø áúëå .äìéçúëì ïúåèðì øúåî àìñàå ì÷ñøè àñëå äèéîù äàéáî 'îâä

úééèð ìù áåùç äùòî äæ ïéàå ,àñëä úçéúô àìà øñåçî åðéàå ù"òî øáë ïëåî ìëäù íåùî åðééäã ,éà÷å ãéáòã íåùî àåä

.åäåøñà àì ïëìå ìäà

.ìäà íåùî åøæâ àìå íéîëç åì÷äù íéðôåà éðù ùé äæ óéòñá

.à.[úåðôã íò] ìäà øöåð äéìâø ìò äáéùåî øùàëå äãéö ìò äèåîù äèéî ïåâë ,éìë úëéôä

.á.ìäà úøåö úøöåð åúåà íéçúåô øùàëå ,áùåîì úçúî úåðôã åì ùéù ìô÷úî àñë åäæù ,ì÷ñøè àñë

úééèð ìù äùòî äæ ïéàå ,åçúåô åà åëôåä ÷ø àåäå íéé÷ øáë ìäàäù ,ãéáò éãéî åàìã íåùî àåä íéø÷îä éðùá øúéää íòè

.øñàðù ìäà

,ïé÷ùîå ïéìëåà â"ò äúåôëìå äëôåäì øúåî íà äàñ 'î øåòéù äá ùéù äáéúá ÷ôúñä â"îôäù àéáäù [àñë ä"ã] ì"äéá ïééòå

.éôè øéîç äéìò ìäà íù äæ øåòéùáù ïåéëã øùôàã

åçéðäå ïúåà åçúô ïåùéì åöøùëå øé÷ä ìà úåìô÷úî åéäù ,åéîéá úåéåöî åéäù ìæøá úåèéî ïéãá ÷ôúñä [äìéçúëì ä"ã] ì"äéáäå

.ìäà äùåò àöîð ïéãñä ïúåðùë ë"çàå ,úåöéçî ãéîòîù àöîð äèéîä úçéúôá éøäù úàæ øåñàì ùéã áúëå .íäéáâ ìò ïéãñ

ì÷ñøè àñë ìù øúéää ïéðòì î"î ,ââä úàå úåöéçîä úà úáùá ãéîòî íà àìà éàøò ìäà øñàð àìù óàã åéøáãî øàåáîå

,éà÷å ãéáò ìëä àìà ìäà äùåò åðéàù ïðéøîàã úàæ íéøéúî åðà àñëì øáåçî ââä íâ íàù ,úåöéçîä ïéáì ââä ïéá ÷åìéç ùé24

úåöéçî ãéîòî áùçééù ïéðòìã ,éà÷å ãéáòã àøáñä çëî úåöéçî úééùò ïàë ïéàã ïðéøîà àìå ,ïðéøñà øáåçî åðéà ââä íà ìáà

úà øúåñ åðéàù íåùî àåä äøåàëì äæá íòèäå ,äèéîä â"òî ïéãñä úà øéñäì øúåî äæì äæ íéãåáì íéìáçä íàã òîùî ò"åùá .23

.íéãåáì íéìáç åá øééùî àìà ìäàä ìë

øééùî íà éàøò ìäà øåúñì øúåî ïë ,ù"øòî íéé÷ä çôè ìäà ìò óéñåäì úáùá øúåîù íùëã [ã ÷"ñ àéø ïîéñ] øæð éðáà ú"åáù áúë

äéäù çôè êîñ ìò úáùá ìäàä úà äèðù ïôåàá à÷åãã òéøëäì äèðå äæá ÷ôúñä [óà ä"ãåú íù ä"ã æ ÷"ñ áð ïîéñ] à"åæçäå .çôè

.çôè øééùìå åøúåñì øúéä ïéà ù"øòî éåðá äéä ìäàä ìë íà ìáà ,çôèä ãò åøúåñì øúåî ù"øòî íéé÷

à"åæçä éôìå ,ù"òî äèéîä ìò ñøôð íà óà ïéãñä úà øéñäì øúåî æ"ðáàä éôìù ,ãåáì ìò úôñåú ïéðòì íâ øîàéú åæ ú÷åìçî äøåàëìå

.úáùá ñøôð íà àìà øúéä àäé àì

.24ïåéò úôñåú

äéøèî úçéúô

.úáùá äéøèî úçéúô ïéãá åðã íéðåøçàä

ïî÷ì øàåáîä äìåôë úéìè ïéãá] ó"éøä úòã éôìã áúëå ,úáùá äéøèîá ùåîéùä úà øåñàì êéøàä [ì ïîéñ ú"åãäî] äãåäéá òãåðä

é"áåðá ù"ééòå ,øö÷ ïîæì úéìèä úà äèðùë óà äæù åéøáãî òîùîå] .ïéðò ìëá òá÷ ìäà ïéã åá ùé çôè åââá ùéù ìëã äàøð [é óéòñá
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áøòî åãîò øáë úåöéçîä åìéàë éåäã ïðéøîà àìå ,úåöéçî úãîòäë áùçð ìôå÷î øáã úçéúô ìù äæ ïôåàá íâ úáùá

.úáù�

å óéòñ
úåöéçîå ââ åá ùéù ìäàì äîåãä øáã äùåòù åðééäã ,[â óéòñ] ìéòì øàáúðù éðùä âåñäî éàøò ìäà ïéãì àîâåã àåä äæ óéòñ

.ââä úà ë"çàå úåöéçîä úà ïúåð íà äæ ìäà øñàðå ,ìäàì åúðååë ïéàã àìà ,çôè ììçå

éãë ïäéúçúù øéåàì êéøö úåéáçá ð"äã íé÷ñåôä åáúëå ,åéúçúù øéåàì êéøö øùàë ÷ø øñàð ìäà ìù äæ âåñù ìéòì øàáúðå

ïúåðù äèéî úîâåã] íéöôç åá ïúéì éãë åì êéøö àäéù ïðéòá àì åéúçúù øéåàì êéøöã åæ àøáñ ïéðòìã ïðéæçå ,åùôòúé àìù

.åéúçúù øéåàì êéøöù áùçð äæ íâ ,øéåà ïàë ñðëéù êéøöù â"äëá óà àìà ,[íéìòð äéúçú

íå÷îì íå÷îî éìë úøáòä

íåùî øåñà äæ éøä éåñéë äáâ ìò ïúåð ë"çàå íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòî íãà íàù â"îôä éøáã úà àéáä [çî ÷"ñ] á"ðùîä

úåöéçî äùåòù àöîð éåñéë ïúåðùë ë"çàå ,úåöéçî úãîòäë àáéùç úéáçä úøáòäã ,ïâäì éåùò åðéàù óà ,éàøò ìäà úééùò

.ìäà ë"çàå

áéùç åæì åæ ïáø÷îå úåöéçîä úà ïéåëî íà à÷åãã ,úåöéçî äùåòù àø÷ð àì äæã áúë [ãé ÷"ñå é ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæçäå

.[òá÷ ìäà áéùç ïëìå úåöéçî íò ââ äùòù íåùî úàæ øàáîù

éåùò åø÷éò àìà ïâäì éåùòä ìäà åðéàù àñë ïåâëá ÷ø øîàð äæù é"áåðä úòã ,ì÷ñøè àñë ìù àøáñä úîçî øéúäì åöøù äî ïéðòìå

.äéøèî ïåâë ïâäì éåùòä ìäàá ë"àùî ,åéìò úáùì

.äøåú øåñéà ùùç äæá ïéà äîì íéîòè 'â áåúëì êéøàä [áò ïîéñ ç"åà] øôåñ íúçä

.à.ïéðá éåä àì äòùì ïéðá

.á.íå÷îì íå÷îî øáåòä ìäàá áåéç äéäéù á"åéë ïëùîá åðàöî àì

.â.ì÷äì ùé éøëð é"ò ô"ëòå ,ïðáøã øåñéà íâ ïéàù äèåð åúòã äøåú øåñéà ïéàù ïåéëå ,õøàì úåòéâîä úåöéçî ïàë ïéà

,÷ìçì øçà íòè áúë ì÷ñøè àñë åîë øúåî àäéù äðòèä éáâìå ,äéøèîä úà åøñàù íéðåøçà äîë àéáä [çôè ä"ã ç"ñ] ì"äéáä

ìù øúåé áåùç äùòî ïàë ùé ïëìå ,ââä èèåîúé àìù éãë úëúî èåçá äãéîòäì åà ,äúçéúô øçà úåòåöøá äøùå÷ì íéëéøö äéøèîã

øúéää ïë äéäé åðéîéá äééåöîä äéøèîá äæ íòè éôìå .[â"îôá àöîð äæ íòèù ïééöå] åúåà íéçúåô ÷øù ì÷ñøè àñëë åðéàå ,ìäà úééèð

.ì÷ñøè àñë ìù

àñëá øúéää íòèù ïåéëå ,ì÷ñøè àñëë ùîî àåäù ïåéë äéøèî úçéúôá øåñéà ïéà ïéãä ïîù àéä [å ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæçä úòãå

.øúåî ïâäì éåùòá íâ ïëì ,úìã ùåîéùë àéä äçéúôäå éåðá øáë ìëäù íåùî àåä ì÷ñøè

íâå ,íå÷î ìëá åá ùîúùäì éåàø åúçéúôá àìà àîìòá ìäà úééèð åæ ïéàã ,àðî ïå÷éú íåùî äæá ïåãì ùéù ïåéëã à"åæçä áúë íðîà

åà.äéøèî íò úáùá úëìì àì úåøåãì øãâ íéîëç äæá åøãâ ,ìåçã ïéãáåò åá øëéðå éôè àúìéî àùå

.81 íéôñåîå íéøåàéá ïééòå

QQQQíéðåøçàä úåáåùú èå÷éìRRRR
�íéãìé úìâòá éåñéë úôñåäå ïåââ úçéúô

óñåð éåñéë óéñåäì ë"çàå ,÷åðéú úìâò ìù ïåââ úáùá çåúôì øúåîã ì"öæ æ"ùøâä íùá àéáä [â"éñ ã"ëô] äúëìäë úáù úøéîùá

.ïåìééð ïúéì ïåâë ,ïåââì êùîäë

ïéã çëîã àåä äæá ùåãéçäå .[á"ñ ìéòìãë] åéìò óéñåäì øúåî ,çôè ââ ùéù éøçàå ,ì÷ñøè àñë ïéãî àåä ïåââä úçéúô ìù øúéää

.úáùä úñéðëá ìôå÷î äéä ââä óåâ ìòåôáù óà ,çôè åúåà ìò óéñåäì ïéåëúîå é"åòáî çåúô äéä çôèä åìéàë äì ïðéðééã ì÷ñøè
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úåöéçîä åìéàë áéùç ,úåàöîð ïä åá íå÷îá ïäéìò ââä úà çéðäì ìåëéå åæì åæ úåøáåçî øáë úåöéçîä íà ìáà ,úåöéçî äùåò

.íå÷îì íå÷îî éìëä úà øéáòî íà óà ,úáù áøòî úåéåùò

æ óéòñ

íéøôñ úîéøò â"ò øôñ úçðä

íåùî ,éàøò ìäà øåñéà äæá ïéàå ,øúåî äæ éøä øôñ íäéáâ ìò çéðäì î"ò ïàëî íéøôñ úîéøòå ïàëî íéøôñ úîéøò ïúåðä

.íéøôñä ïéáù øéåàì êéøö åðéàù

.ùãå÷ä éøôñ ãåáë ïéãá íé÷ñåôä ú÷åìçî àéáä [ì ÷"ñ] á"ðùîä

äéáâäì éãë íéøôñá ùîúùîù ,ùã÷ä éáúë ïåéæá íåùî øåñéà äæá ùé î"î ,øåñéà äæá ïéà ìäà éðéãîù óàã àéä æ"èä úòã [à

çéðî àåäå íéàöîð øáë íéðåùàøä íéøôñäù ïôåàá åà ,äîéøòá íéøôñá íâ ãåîìì êéøö ë"àà äæá ì÷äì ïéàå ,øôñä úà åì

.øåñéà äæá ïéàå íéðåúçúä íéøôñä úà ïàëì àéáäì äùòî äùò àì äæáù ,ïåéìòä øôñä úà ïäéáâ ìò

ãîåò øôñäù é"ò àåä ùåîéùäù äø÷î ìëáã íåùî ,äæá øåñéà ïéàã [àì ÷"ñ ãð÷ ïîéñá íâ åàéáä á"ðùîä] à"âîä úòã [á

ïéà äáéñ åæéàì äðåëá ïàë åãéîòîù óà ïëìå ,äæ íå÷îá åà äæ íå÷îá ãîåò íà éì äîã ,øôñá ìåæìæ àø÷ð äæ ïéà äæ íå÷îá

.íéøôñá ìåæìæ äæ

ñðëéì úîä úàîåèî òåðîì éãë ïåìçä ãéì ú"ñä çðåî äáù äáéúä ïúéì (:åë óã) äìéâî 'îâá åøéúäù äîî úàæ ãîì à"âîä]

àì äæå ,íééåñî íå÷îá ãîåò ïåøàäù äæá àåä ùåîéùäù íåùî íòèäå ,ùãå÷ä ïåøàá ìåç ùåîéù áùçð äæù óà úñðëä úéáì

.[äæ íå÷îá åà äæ íå÷îá ãîåò íà éì äîã ,àîéè úîäù àø÷ð

.åéøáãë àðéãì íúñ ãð÷ ïîéñ ìéòìå ,øéúäì ùéã áúëù íãà ééçä úòã úà íâ ïàë àéáä á"ðùîä

ç óéòñ
.øåñà çôè ãò íéðúç úìéë :çì÷ óã àøîâ.á ïîéñ ë"ô ù"àø.:åð óã ó"éø.ì-è"ëä á"ëô í"áîø

ìäà øåòéù

ìäàì úçúî äæë ììç ïéàù ìë ìáà ,øúåé åà çôè íåø ìò çôè ìò çôè ìù ììç åá ùéùë àìà äøåúäî ìäà øåñéà øîàð àì

.àîìòá éåñéë øãâá àìà äæ ïéà

.íäéìò ìéäàî ìäàäù íéöôçä åà ïéìëåàä ãáìî çôè ììç äéäéù ïðéòáã [èî ÷"ñ] á"ðùî ïééòå

.úåöéçîä äáåâá çôè ùé øùàë àìà øñàð àì ,úåöéçî åì ùéùë ÷ø øñàðù ìäàá ïë åîëã íé÷ñåôä åôéñåäå

çôè åââá ïéàù òôåùî ìäà

.í"áîøäå ó"éøä úòã äæå ,çôè åââá ïéàù óà òôåùî ìäàá íâ øåñéà ùé ïðáøã øåñéà ïéðòìù äæ óéòñá øàåáî

.çôè åââá ùéù ìäàë ïåãéð äæ éøä ,çôè áçåø ùé ââì íéçôè 'â êåúáå êìåäå áçøúî àåä íà ,çôè åââá ïéàù òôåùî ìäà

:÷ìçì ùé ââì íéçôè 'â êåúá çôè áçåø ïéàù ïôåàáå

.àúèéùáå .ïðáøãî øåñà ìáà ,çôè åââá ïéàù ïåéë äøåú øåñéà åá ïéàù í"áîøäå ó"éøä úèéù ,òá÷ì éåùò àåä íà

.ììë øåñéà ïéàù [äì ÷"ñ] á"ðùîá àáåîå à"âîä áúë ù"àøäå é"ùø

.òá÷ì éåùòù ïåéë ïðáøã øåñéà åá ùéù íéãåî ù"àøäå é"ùøã ããöì áúë â"îôäå
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.áòá÷ì éåùò åðéà àåä íàäæ éøä ù"àøäå é"ùøìå ,ïðáøãî øåñà äæá íâù í"áîøäå ó"éøä úèéù ,øö÷ ïîæì ÷ø

.øúåî

è óéòñ
.øåñà ìáà øåèô äùò íàå ãò úøîùîäå ãåâä .çì÷ óã àøîâ

áéùç ãö ìëì äéô ïéçúåîå ò"åùä ïåùìëå ,ìäàë éåäã íòèî ïðáøãî äøåñàå ,åì ââë úéùòðå éìëä úôù é"ò úçúîð úøîùîä

.á"ðùîäå à"øâä ë"ëå ,ìäà íåùî øñàù æ"èäë àìãå ìäà íòèî øåñà äæ ïéàù è÷ð à"âîäå .ìäà úééùò

é óéòñ
.äìéçúëì äúåèðì øúåî ãò ìà÷æçé øá éîø éðú .çì÷ óã àøîâ

úìôå÷î äúéäù èåîä ìò úáùá äúåà èåùôì ïéøéúî ,ïéèåç úéìèì ùé íàù ,ïéèåç ìù øúéää àåä äæ óéòñá ùåãéçä ø÷éò

.[á"ñ] ìéòì øàåáîë éøùå éàøò ìäà ìò óéñåîë éåä úáùáå ,íåé ãåòáî ñåøô çôè äéä øáë åìéàë äì ïðéðééãã ,åéìò25

àì úëåøôìã [åè ÷"ñ] à"âîä áúëå .äöéçî ïéòë äéåìú àìà ââá äðéà úëåøôäã ,àåä øçà ïéã ,úëåøôä ïëå ò"åùá áúëù äîå

.ììë øåñéà äá ïéà øéúäì äéåùò äðéàù éàøò úöéçîå ,äöéçî ÷ø ââ äá ïéàù ïåéë ïéèåç ïðéòá

ò"åùäù í"áîøä úèéù íâ åæã øáúñîã áúëå ,ïéèåç àéòá úëåøô íâã øàåáî ìàððç åðéáøáã áúëù [èì ÷"ñ] á"ðùî ïééòå

.ïéèåç éìá óà úëåøô úåìúì øúåîã á"ðùîä íéëñä àðéãì íðîà ,åðåùì úà ÷éúòä

úøåú äéìò ïéàù íåùî íòèäå ,øéãú äúåà ïéøéñî ïéàå íù äòåá÷ íà óà àåä úëåøôá øúéääã òîùîã [æ ÷"ñ] ìéòì ïééòå

.úööåç äðéà úëåøôäå ùãå÷ä ïåøàì úåúìã ùé ä"àìáù ïåéë äöéçî

äòð àéäå äèîìî äøåù÷ äðéàå ìéàåä òá÷ úöéçî ïéã úëåøôì ïéà ïåøàì úåúìã éìá óàã íéðåøçà äîë íùá íù àéáä ãåò

.25ïåéò úôñåú

:ïéèåç ìù äæ ïåãéðá å÷ìçð íéðåùàøä

.[æì ÷"ñ] á"ðùîäå [é ÷"ñ] æ"èä ùøéô ïëå ,äñøåôì úéìèä úà ïéëùåî ïéèåçä é"òã áúë [èåç ä"ã .çì÷ óã] é"ùø [à

ïåæçä ë"ëå ,úøçà äèéù åæ éøä àèäéø íåôìå ,ò"åùä ïåùì íâ äæå íéèåçä é"ò èåîá äéåìú úéìèäù áúë [è"ëä á"ëô] í"áîøä [á

.[éàäå ä"ã â ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà

äîå ,úéìèä úñéøôì íéùîùî ïéèåçäù ,é"ùøë ò"åùäå í"áîøä úà åùøéôù äàøðã [íù à"à] â"îôáå [âé ÷"ñ] à"âîá ïééò íðîà

.äá íéøáåçîä íéèåçä íò íåé ãåòáî èåîä ìò úçðåî úéìèäù äðååëä íäá éåìú àåäù áúëù

äúøéâñã ,ìúåëä ìà íéøéöá úøáåçîä úìãì úö÷ àéîã ,èåîä ìà ïéèåçá úøáåçî úéìèäù é"òã àåä øúéää úøáñ í"áîøä éôìå

.ò"åùä ÷éúòä êëù íåùî í"áîøä úèéùë ñåôúì ùé äëìäìã à"åæçä áúëå .äøéúñå ïéðá úáùçð äðéà äúçéúôå

çôè ââ ùéùë ïéèåçä ïéã

ùéùë êà ,[ââì íéëåîñ íéçôè 'â êåúá çôè áçåø ïéà íâå] çôè áçø ââ ïéàùë à÷åã àåä ïéèåç ìù øúéää ìëã áúë [áé ÷"ñ] à"âîä

éðäî àì çôè áçåø.[æì ÷"ñ] á"ðùîä åàéáäå ,òá÷ ìäà äæ éøä çôè áçåø ùéùëã íåùî àåä íòèäå .ïéèåç

ä"ã ç"ñ ì"äéá ïééòå] .ïéèåç éðäî àì äæáå ,úàèç áééçå òá÷ ìäà äéì éåä çôè áçåø ùé íàù áúëù ó"éøä ìò ï"øá àåä ïéãä øå÷î

.[ïéàù

ìäà äæ ïéà çôè ââ ïéà íà éëä åìéôàå ,òåá÷ úåéäì åäùåòù ïôåàá ÷ø àéä ï"øä úðåëã áúë [áúëå ä"ã ã"÷ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæçä

.éàøò ìäà äéì éåä çôè åáçåøá ùé íà 'éôà èòåî ïîæì åäùåò íà ìáà ,åøéúäì ïéèåç éðäîå ïðáøãî åøåñéàå éàøò àìà òá÷
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.[à óéòñ] à"îøá àáåîä ïåìéå ïéã ïéòëå ,äãðå26

úáùá éàøò ìäà úøéúñ ïéã íåëéñ

.àïéèåç åá ùéù ìäà úøéúñ

íùë éøäå ,ä÷øôì øúåî äîì åù÷ä íé÷ñåôäå .ä÷øôì øúåî ïëå úáùá äñøåôì øúåî íéèåç äá ùéù úéìèã áåúë ò"åùá

.[æ"ëä á"ëô] í"áîøá øàåáîë å÷øôì øåñà êë ,úáùá éàøò ìäà úåèðì øåñàù

,ïéèåç é"ò äñøåôì øúåîù íùëã åðééäå ,ïåùàøä äáöîì úéìèä úà øéæçîù àåä äæ ÷åøéôá äðååëäù [åî ÷"ñ] ö"äòùä áúëå

.ïåùàøä áöîì äøéæçäìå ïéèåç é"ò äúñéøô ìèáì øúåî êë

úîçî úáùá åúñéøô äøúåäù äæë éàøò ìäàã ì"öã áúë ïëìå ,ìäàä úà éøîâì åøúñù òîùî 'îâäîã äåîúì áúë ö"äòùäå

.åúøéúñ ìò øåñéà ììë åá åøæâ àì ïéèåç

[áúåöéçî éìá ââ úøéúñ

ï"øá àåä ïéãä øå÷î .äèéîä ìòî ïéãñä úà ÷ìñì øåñéàä ïëå ,äèéîä ìò ïéãñ ñåøôì øåñéàä ò"åùá áåúëù [ã"ñ] ìéòì ïééò

.à"áùøä íùá

úà íâ ãéîòäù åðééäã ,úáùá úåöéçîä úà íâ äùò øùàë ÷ø øîàð ïéãñä úà ñåøôì øåñéàäù øéòä [àì ÷"ñ] ö"äòùäå

ïéãñä úà ìåèéì øåñà äîì ïë íàå ,ïéãñ äéìò ñåøôìå äèéîä úà ãéîòäì øåñàã øåèä ïåùìëå ,úáùá äæ íå÷îá äîöò äèéîä

.úåöéçîä úà øúåñ åðéà éøäå

.úåöéçîä úà úáùá øúåñ åðéàùë óà øåñéà ùé äøéúñáã ,ïéðáá øùàî éôè äøéúñá åøéîçäù ì"öã ö"äòùä áúëå27

.íéðåøçàá åøàáúðù íéðôåà ãåò úåøòäá ïééòå28

äðåá úëàìî íåùî øåîâ øåñéà äæ éøä çúôá úåòéá÷á éåìú àåä íàã øáåñå ,ïåìéåá ÷ìåç à"åæçäù [à"ñ] ìéòì àáåä øáëå .26

÷ìçë äæ éøä òåá÷ ïôåàá äéåìú àéä íàù ,úëåøôá à"åæçä áúë ïëå .áééçã úáùá äéøéö ìò úìã äìåúù éîë äæ éøäå ,àúééøåàãî

.äðåá úëàìî íåùî àìà äöéçî íåùî äøåñéà ïéàå ,ïåøàäî

,úåöéçîä ìòî ââ ãéøåî éøäå úáùá äøéë â"òî äøéã÷ øéñäì éøù êéà äåîúì áúë [ãé ÷"ñ ïçìùä éãá ë÷ ïîéñ] ïçìùä úåö÷ä .27

.[æé äøòä ã"ëô ë"ùù] ì"öæ æ"ùøâä äîú ïëå

óà íåúñì øåñàã àåä íåúñì ïéåëî íà à÷åãã ,[æë ÷"ñ] ïåéöä øòùá øàåáîä ô"ò øîåì øùôà ìåãâ ÷çåãáù ì"öæ æ"ùøâä íù áúëå

éøééî éìåà ïéãñä úøñäá åìéàå ,äøéã÷á ùîúùäì éãë àìà äøéã÷ä úøñäá åúðååë ïéà éøä äøéúñì ä"ä ë"àå ,ìåîúàî úåöéçî ùéù

ïëåî íå÷îäå äá ùåîéùä øîâ ÷ø àéäù äøñää ë"àùî ,ìäà äùåòë áéùç äøéã÷ä úãîòäá ÷øù øùôà íâ .äøéúñì ïéåëîù â"äëá

.ìäà êëá ììë øúñ àìå úøçà äøéã÷ì íâ

.28ïåéò úôñåú

çôè øééùîå éàøò ìäà øúåñä (à

áúëù [æ ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæçá ïééò íðîà .çôè åá øééùî íà éàøò ìäà øåúñì øúåîã [ãì ÷"ñ àéø ïîéñ] øæð éðáà ú"åùá áúë

åæä úôñåúä úà øåúñì øúåî æàã ,éàøò úôñåú ìù øúéää êîñ ìò úáùá åúåèðì êéùîäå íåé ãåòáî çôè åá äéä íà à÷åã äæ ìëù

.çôè åá øééùî íà óà úáùá åøúåñì ïéà ñåøô ìäåàä ìë äéä úáù áøòî íà ìáà ,úáùá

(áââä ë"çàå úåöéçîä øúåñù é"ò éàøò ìäà úøéúñ

íù] à"åæçä áúëúà æçàéù åðééäã éåðéùá åøúåñì øúéä ïéà ,ââä øçà úåöéçîä úà àéáîù ,éåðéù é"ò éàøò ìäà úåùòì øúåäù óàã [

.éåðéù êééù àì ÷åøéôáã íåùî àåä íòèäå ,íéããöäî úåöéçîä úà å÷ìñé íéøçàå äìòîìî ââä

ïåâë ,úåöéçîä ë"çàå ââä úà íãå÷ øåúñì àéä úåìéâøäù íéøáãá íâ øéîçä à"åæçä íàä ïãù [äð äøòä è ÷øô] úáù úåçøàá ïééòå



zenewn i`xn

18

àé óéòñ
.øåñà çôè àéøåôî úéçð á"ò ãò ìàåîù øîàå .çì÷ óã óåñ àøîâ

íéðúç úìéë

.äìéëã øúéää ãåñéá å÷ìçð íéðåùàøä

[äì ÷"ñ] á"ðùîá ìéòì ïééòå .ïðáøã øåñéà óà åøæâ àì äæáå ,çôè ââ ïàë ïéàã íåùî àåä øúéää íòèù ì"ñ ù"àøäå é"ùø (à

.éàøò ìäàá ÷ø åà ,òá÷ì äùòðá óà øúåî æ"ä íúèéùì íà

,êëì úð÷åúî àéäù íåùî àåä äìéëá øúéää íòèå ,çôè áçåø åá ïéàù ìäàá íâ ïðáøã øåñéà ùéù ì"ñ í"áîøäå ó"éøä [á

.[ïéèåçá øúéää ïéòëå] éàøò ìäàá äæá åì÷ä ïëìå íåé ãåòáî êëì äðéëäù åðééäã

äëìäìúð÷åúîù äìéë ïåâëá àìà ì÷äì ïéà ïëì ,í"áîøä ìù åîòè úà ÷éúòä ò"åùäù ïåéëã [èî ÷"ñ] ïåéöä øòùä áúë :

.íåé ãåòáî êëì

òåôéù ïéã

úñøéâ ïëå ,íéìäàë íéìäà éòåôéùã ,ìäà ì"åä ë"àã çôè áçøúé àì òåôéùäù àåäå ,óñåð éàðú øàåáî åðéðôì 'îâä úñøéâá

.'ñåúå é"ùø

äðéà åæ äìéëã ð"äàã õøéúå ,äèîì íéçôè éðù áçåø äá ïéà àäã äìéë éàä àéæç éàîì ë"à [ïøîà àìå ä"ã] é"ùø äù÷äå

ïëå] çôè áçåø ùé ãçéáå åæì åæ úåãåîö åìàë úåìéë äáøä ùéù éøééîã øùôàù åáúë [ïéàù ä"ã] 'ñåúå .äéúçú ïåùéì äéåùò

.[:á÷ óã ïéáåøéòá é"ùø áúë

øåàéáá ò"òå ,úàæ ñøâ àì íù ç"øä ïëå ,çôè åòåôéù àäé àìù äæä éàðúä úà ñøâ àì í"áîøäù áúë [íù] à"øâä úåäâäáå

.[äæ óéòñ] ò"åùì à"øâä

.ììë åøéëæä àì á"ðùîä ïëå ,çôè åòåôéùá àäé àìù äæä éàðúä úà àéáä àì ò"åùäå

çôè äèéîä ìòî ìùìåùî ìù éàðúä

äæ éøäå ââë äìéëä øàù úà ïðéðééã äôé÷æë çôè ùé íàã åðééäå ,"äèéîä ìòî çôè ìùìåùî àäé àìù" 'îâá ñøåâ í"áîøä

.ò"åùä ïåùì àåä ïëå ,øåñà

úçúî çôè úìùìúùî äìéëä íà óàã òîùîå ,íéðåùàø ãåòå é"ùø åñøâ ïëå ,"çôè àéøåôî úéçð àìã àåäå" àéä àñøéâä 'îâáå

.øåñà æ"ä äèéîì

çôèä çëî ìäåàë úáùçð äìéëäù ïðéøîàã ,äìéë äáâ ìò ùéù äèéîá ÷ø àåä øåñéàäù òîùîã áúë [æé ÷"ñ] à"âîäå

ïäá ïéàù åðìù úåèéî ìáà ,[äìéëä òöîàá ââ ãåò ïàë ùé àìà ,ú÷ñôî äðéà äîöò äèéîäå] äèéîä ïî äèîì ìùìúùîä

,åéúçú ììç ïéàù ïåéë ìäåà éåä àì äèéîä ìò çðåîù äîã ,äèîìî çôè ìùìúùî àåä íà óà ïéãñ ïäéìò ñåøôì øúåî ,äìéë

.[áî ÷"ñ] á"ðùîä àéáä ïëå

úåìéâøä éôì àìå ,åúåìéâø éôì ãøôðá éìë ìë íéðãù òîùîã [.çì÷ óã úáù] à"áùøä éøáãì ïééöå ,á"åéëå úåéáç ìò ãîåòä ïçìåù

.[åð ÷"ñ] ö"äòùá ò"òå ,ìäà úøéúñ ìù úéììëä



zenewn i`xn

19

áé óéòñ
íà ïëìå ,äöéçî úåùòì ïéåëîã íåùî àåä úëåøô äèåðá øåñéàä íòèù [çé ÷"ñ] à"âîä éøáã úà àéáä [áð ÷"ñ] ïåéöä øòùä

[:çì÷ óã] 'îâá åðéöîã ,øåîâ ìäà äæ ïéàù óà äæå ,ìäà äèåðë åúåàøì äæá åøéîçä ìäà úéùòðå úìô÷úî åúééùò éãë êåú

.óôëðå êø àìà äù÷ ìäà åðéàù ïåéë ,ìäà øåñéà äæá ïéà çôè øåòéùá åéðôì åúîéìâ ááøù íãà íàù

äæ ïéà íúîçîù ,íéèåç äì ùéù äìéëá éøééîù ç"øä é"ôò øàéáù [äìéë ä"ã] ì"äéá ïééò ,óéòñä êùîäá øëæðä äìéë ïéãá

.äñøåôì øåñà çôè áçåø ââ äìéëì ùéå ìéàåä î"îå ,éàøò ìäà ÷ø òá÷ ìäà

ïî äáâåú àìù à"àù íåùî ,íéìúëì äéúåéåæ úà øåù÷ì åøñà î"î ,õøàä ìò úçðåî àéä êë é"òù äáçø äìéëäù ïôåàá óàå

.éàøò ìäà äùòéúå çôè õøàä

âé óéòñ
.úøîùîë éæçéîã ãò à÷ðåøô éàä áø øîà :èì÷ óã àøîâ

,äúåñëì ïéé úéâéâ ìò ïéçèåùù ãâá ,à÷ðåøô é"ùøéôå .øåñà àáåë äéìåëà ,éøù àáåëã äéâìôà à÷ðåøô éàä áø øîà àúéà àøîâá

.àåä ìäà åàìã éøù àáåëã àâìôà

:àáåë ìù äæ ïéãá íéðåùàøá åøîàð úåèéù éúùå

î"î ,úåöéçî äúò äùåò åðéàù óàå ,ìäà ïéãî àåä øåñéàäù àåä [â"ìä á"ëô] í"áîøäå [.âì óã äöéá] 'ñåúå é"ùø úèéù [à

.ìäà äùåòã ïðéøîà ïëìå äáøä äáçø àáåëá éøééî29

éìëä ìò úøîùî çéðîë äàøðã íåùî àìà ,ìäà íåùî åðéà úéâéâä â"ò ãâá ñåøôì øåñéàäù àéä à"áùøäå ã"áàøä úèéù [á

àìå ïéé ìù éìëá à÷åã àåä äæ øåñéà íúèéùìå ,åáù íéøîùä úìåñôî ïééä úà ïðñîë äàøð äæ åðééäã ,ïééä úà øîùì î"ò

.ïé÷ùî øàùá

äëìäìúåçîì ïéà ìáà ,áçø éìë ìëá øåñàå ,ìäà ïéãî àåä øåñéàäù ò"åùä úòãë øéîçäì ïåëðã [èî ÷"ñ] á"ðùîä áúë :

õò çåìá åà ãá úòéøéá åìåë ãàî áçø éìë úåñëì ïéà ïëìå ,[ì"ðä à"áùøäå ã"áàøä] êåîñì éî ìò íäì ùéù ïéìé÷îä ãéá

.ìäàë äàøðù íåùî

:äæ ïéãá íéàðú äîë åøîàðå

.ìäàë éæçéî æà ÷øã ì"ðä 'îâá øàåáîë ,äúö÷î ìò ñøåôá àìå øåñà àáåëä ìë ìò ñøåôùë ÷ø [à

àìî éìëä íà ìáà ,çôè ììç ùé øùàë àìà øåñéà ïéà ,ìäà íòèî àåä øåñéàäã åúòéñå é"ùø ùåøéôìã íéðåùàøä åáúë [á

.øúåî æ"ä çôè ììç ïéàå ïé÷ùî åà ïéìëåà

êéøö åðéàù äø÷îá êà ,åéúçúù øéåàì êéøöù ïôåàá ÷ø øîàð äæ øåñéàù åáúëù êìîä ïâ íùá à"òøå [à ÷"ñ] ú"òùá ïééò [â

.øåñéà äæá ïéà åéúçúù øéåàì

åæî åæ úå÷åçøë úåöéçîä úåàøð äáøä áçø éìëäù é"òã ,àåä äæá ìäà øåñéà øãâã áúëù [á"îá ä"ã é"÷ñ áð ïîéñ] à"åæç ïééò .29

úà äúò äùò åìéàë æ"äå ,ãçà ùåîéùìå úçà äáéèçì ââä íò úåöéçîä íâ úåôúúùî ââä úðéúð éãé ìòå ,ãçé úåôøåöî ïðéà åìéàëå

.ãçàë úåöéçîå ââä
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äéìò äçéëåî äðå÷éúå ,òåá÷ éåñéëë úåéäì úð÷åúî àéäù íåùî ,äæ øåñéà äá ïéà úéáç ìù äôåâîã [èé óéòñ] æ"øâä áúë [ã

ù øáãä øëéðù ïåéë ,øúåéá íéáçø íéìëä íà íâ éåñéëä úà ïúéì øúåî äæ éôìå ,ìäà äðéàù.àîìòá éåñéë åäæ�

ïçìåùäî äèîùðù äøéâî

çôè íåøá çôè ìò çôè ìù ììç ùéù ïôåàá ,ïçìåù åà ïåøàì äøéâî ñéðëäì øñàù íãà ééçä úà àéáä [çî ÷"ñ] á"ðùîä

.ìäåà úééùò øåñéà íåùî äøéâîáù íéöôçä ãáìî30,ïçìùä úìáè àåäù äæ ìäà ââá äìåòô íåù äùåò åðéàù óàã åðééäå]

.[ìäà úééùò áéùç äæ íâ äéúåðôã íò äøéâîä åðéééäã ,úåöéçî íò ìäà ìù ò÷ø÷ àìáèì úçúî ìà àéáîù ïåéëã ì"ñ î"î

íéé÷ øáë ìäàäã ,ìäàä úééùò øãñá éåðéù ïàë ùéù íåùî øéúäå à"çä ìò ÷ìç ò"ùåöé÷äã àéáäù [åð ÷"ñ] ö"äòù ïééòå

úøéâî ìù äæ øåéö éáâìù ïåéë ,éåðéù ìù øúéä ïéà àëäã ì"éã à"çä éøáã úà áùéé ö"äòùäå ,úåöéçîä úà àéáî ë"çà ÷øå

.[11 äøòä óåñ ïåéò úôñåúá ìéòì ïééò] .äìòîìù óãäù éøçà úåöéçîä úà úåùòì àéä úåìéâøä ïçìåùä

åðéàùë ìäà øåñéà åðéöî àì ãîåòå éåùò ââäù ïåéëã ,à"çä ìù åøåñéà ø÷éò ìò ÷åìçì áúë [ãé ÷"ñ áð ïîéñ] ùéà ïåæçä

.ââá äùòî íåù äùåò

QQQQíéðåøçàä úåáåùú èå÷éìRRRR
�áçø éìë éåñéë øåòéù

íúñã øàåáî [çé ÷"ñ] á"ðùîáù àéáäù [ãò äøòä è"ô] úáù úåçøàá ïééò êà ,íé÷ñåôá ùøôúð àì äáøä äáçø àáåë ìù äæ øåòéù

.äøåñà øúåéá äáçø äèéî ÷øå ,äáøä áçø åðéàù éìë øãâá àéä äèéî

.øúåéá äáçø äèéî øåòéù ïàë ïéà éàãåáù ,ì÷äì ùé î"ñ íéùéîçë ãòù øáúñî æ"éôìù áúëå

øáåçîä ïåøàî äøéâî äèîùð íà íðîà .øúåî íéìëá éåôø ïéðáå ,éåôø éåäã íåùî àåä ïçìåùá äøéâî úðéúðá äðåá øåñéà ïéàã àäå .30

.ïåøàì äøéâîä úøæçäá äðåá øåñéà ùé íà ïåãì ùé ,äàñ íéòáøàî øúåé åøåòéùù åà øé÷ì

äúøæçäá äðåá øåñéàì ùåçì ùé ,äøéâîä úàéöé òðåîä øåöòî ùé íàù ì"öæ æ"ùøâä úàøåä àéáäù [âé äøòä ç"ô] úáù úåçøà ïééòå

.[ãé ÷"ñ áð ïîéñ] à"åæçá øàåáîëå ,øúåî íéìëá éåôø ïéðáù ïåéë äðåá øåñéà ïéà ïçìåùá êà ,ïåøàäî ÷ìçë éôè àáéùç æàã ,ïåøàì



  ח"תשע לחזרה ללימוד של חודש טבת תשאלו

   שטו -שיג ' ח הלכות שבת סי"או

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

------------------------------  
 סימן שיג סעיף א

 ;סתום חלון בשבת בלוח או בבגדל  .א
, בקשור: פרט[ ומתי לא מועיל מחשבה שבהמח' מתי צריך שיחשוב עליו מערב שבת ומתי אין צריך אפי) 1

  ? ]לא נשתמש בו מכבר, נשתמש בו מכבר, באינו קשור
  ?ן מחשבה מערב שבתמה הטעם דבעינ) 2

 ? ומה הטעם, האם מותר לסתום ארובה שבגג) 1  .ב
 ?כ"קודם שמת המת או אח, ומה הדין לסתום חלון בשבת מפני המת) 2

 ;קנה שיחדו לנעול בו הדלת בשבת  .ג
  ?מחשבה או דבעינן איזה שהוא תיקוןסגי בד או צריך שיהיה קשורהאם ) 1
  ?מה הטעם דבעינן תיקון) 2
 ?בעינן ואיזה תיקון )3

 ;ומה הטעם, או לשניהם האם נחשבין לכלי שמלאכתו להיתר או לאיסור, קנים דלהלן  .ד
  ?קנה שהכינו לנעול בו דלת) 1
  ?שמוסקין בו זיתים וגם נועלין בוקנה ) 2
 ?ו למסוק בו זיתיםקנה שיחד )3

 ;ומה הטעם, באיזה אופן אפשר לנעול בו הדלת בשבת, נגר  .ה
   ?אין בראשו גלוסטראכש) 1
  ? ו גלוסטראראשיש בכש) 2
  ?אם עשה לראשו גלוסטרא) 3
 ?אם הנגר מחובר לדלת ומושכין אותו ותוחבו בחור) 4

וא איסור דאורייתא או איסור האם האיסור לנעול בו ה, נגר שאינו קשור וחשב עליו מערב שבת לנעול בו  .ו
 ;ומה הטעם, דרבנן

  ? כשיש בראשו גלוסטרא) 1
  ?כשאין בראשו גלוסטרא) 2
  

 סעיף ב

 ;בנקמז  .ז
  ? אם יש בראשו גלוסטרא או שעשה לו בית יד, כשהוא קשור או אינו קשור, האם אפשר לנעול בנגר) 1
  ? ומה הדין כשעשה חלל בקרקע או בחומה שהנגר נכנס לתוכה) 2
  ?מה הדין כשעשה טבעת של ברזל באמצע הבריח שבו אוחזין בשעת פתיחה ונעילהו) 3
  

 ד-סעיף ג

כשאין לה ציר וגם לא היה , כשיש לה ציר או שהיה לה ציר, הנגררת בארץלנעול דלת תלויה או האם מותר   .ח
ד או ח אחהעשוי מלו, בקשור ובאינו קשור, כשיש אסקופה התחתונה וכשאין האסקופה התחתונה, לה ציר

 ;ומה הטעם, מקרשים הרבה
 ?בפתח שאין נכנסים ויוצאים בה תדיר) 1
 ?בפתח העשוי ליציאה ולכניסה תדיר) 2

 ?"נכנסים ויוצאים בה תדיר"ההגדרה מהי ) 1  .ט
  ?כמה צריכה הדלת להיות גבוהה מהארץ, הנגררתור דלת במקום שאסרו לסג) 2
  
  



 סעיף ה

להחזיר  רהאם מות, ים אחת למעלה ואחת למטהי צירשידה תיבה ומגדל שפתחיהם מן הצד ויש להם שנ  .י
 ;ומה הטעם, ולהדק הציר למקומו

  ?כשיצא התחתון כולו) 1
  ?כשיצא התחתון מקצתו) 2
  ?כשיצא העליון) 3
  

 סעיף ו

 ; ומה הטעם, מטה של פרקים האם מותר להחזירה ולהדקה  .יא
   ?כשדרכה להיות רפויה) 1
 ?כשדרכה להיות מהודקת בחוזק) 2

 ?ואיך פוסקים להלכה, ומה הטעם, תהאם מותר לפרקו ולהחזירו בשב, פרקים או סטענדער כוס של) 1  .יב
ואיך פוסקים , האם מותר להדקו רפוי או חזק או אסור מדרבנן או מן התורה, כוס המוברג לרגלו) 2

  ?למעשה
  

 סעיף ז

 ;קורה שנשברה  .יג
  ?ומה הטעם, לא ירד יותרשכדי שתעלה או כדי האם מותר לסמכה בארוכות המטה ) 1
  ?ומה הטעם, והאם מותר להדקם) 2
  ?והאם מותר לסמכה במקל של עץ שאינו כלי) 3
  ?ומה הטעם, והאם מותר להדקו) 4
  

 סעיף ח

 ;ספסל שנשמט אחד מרגליו  .יד
  ?רפוי או חזק - האם מותר להחזירו למקומו ) 1
ום או שלא ישב כשכבר ישב עליה פעם אחת מבעוד י -והאם מותר להניח צד השמוט על ספסל אחר ) 2

  ?עליה
  ?ומה הטעם, והאם מותר לטלטלו) 3
  

 סעיף י

 ;ומה הטעם, האם מותר לזרות בה תבן באופנים דלהלן ,חצר שנתקלקלה ממי גשמים  .טו
  ? בסל או בקופה) 1
  ?בשולי הקופה) 2
  ?ביד) 3
  ?י גוי"ע) 4

   ?תוורהאם מותר לזרות בה טיט חול וצר) 1  .טז
  ?ומה הטעם, וקר כדי לכסות הרוקהאם מותר לפזר חול בבית בשבת בב) 2
  

 סימן שיד סעיף א

 ?ומהי האיסור, מן התורה או מדרבנן, האם יש בנין וסתירה בכלי שלם) 1  .יז
 ?מקלקל לצורך שבת האם מותר לכתחילה או אסור מדרבנן) 2

 ;שנשברה ודיבק שבריה בזפת -סאה ' מחבית שאינה מחזקת   .יח
  ?ו במקום אחרבמקום השבירה הקודמת א - האם מותר לשברה ) 1
  ?מן התורה ומדרבנן - קטן שאינו עשוי להוציא ולהכניס  לעשות נקבהאם מותר ) 2
  ?מן התורה ומדרבנן -האם מותר לעשות נקב גדול שעשוי להוציא ולהכניס ) 3
  ?והאם מותר להתיז ראשה מלמעלה) 4
 ?ומה הטעם, סאה' ל כשהחבית מחזקת מ"ומה הדין בכל הנ) 5

 ;חבית שלימה  .יט
  ?באופן שעושה כלי ובאופן שאינו עושה כלי - לשברה מותר  האם) 1



  ?נקב חדשומה הדין לפתוח ) 2
  ?כשמתכוין להרחיב וכשאינו מתכוין להרחיב -ומה הדין להרחיב נקב חדש ) 3
  ? והאם מותר להתיז ראש המגופה) 4
 ?ומה הטעם, והאם מותר ליקוב המגופה למעלה) 5
  

 ;אם מותר להוציאו ולהכניסו בשבתה, סכין שהיה תקוע מערב שבת בחבית  .כ
  ?ומה הטעם, כשמתכוין להרחיבו וכשאינו מתכוון -כשהוא פסיק רישא שירחיב הנקב ) 1
  ?כגון שכבר הוציאו מבעוד יום, כשאינו פסיק רישא) 2
  ? ב להלכה"ואיך פוסק המשנ) 3
  ?סאה' ומה הדין אם החבית מחזקת מ) 4
  

 ג- סעיף ב

 ?ומה הטעם, למטה מן השמרים ולמעלה מן השמרים -סתם מה הדין לפתוח נקב ישן שנ) 1  .כא
  ?ומה הטעם, בשל חרס ובשל עץ -למעלה מן השמרים  - מקדח ומה הדין לפותחו ב) 2

  
  
  

 סעיף ה

אם הקנה כבר היה שם או לא היה בו , האם מותר להכניס קנה חלול לחבית כדי להוציא ממנו יין) 1  .כב
 ?ומה הטעם, מעולם

  ?ומה הטעם, איזה תיקון מה הדין כשהקנה חסרהו) 2
 ?ומה הטעם, והאם מותר לתקוע אותה ביתדות) 3

 ?ומה הטעם, שבחבית ולעשותו כמרזבהאם מותר להכניס עלה של הדס בנקב ) 1  .כג
  ?מה נשתנה עלה של הדס מקנה חלול) 2
  ?מ בין הטעמים"ומה הנפק) 3
  

 סעיף ו

  ;שנשברה ודיבק שבריה בזפת, גרועה חבית  .כד
  ?ומה הטעם, חבית או ראש המגופהה ראשהאם מותר להתיז ) 1
  ?ומה הטעם, חבית או בצד המגופהה דומה הדין לפתוח נקב בצ) 2
 ?ומה הטעם, המגופה למעלה ומה הדין לפתוח נקב בראש )3
  

 סעיף ז

 ;שהכיסוי שלהם קשור בהם בחבל שידה תיבה ומגדל: באר מילתא בטעמא  .כה
  ?חבליםההאם מותר להתיר או לחתוך קשרי ) 1
  ?ם"י עכו"י ישראל או ע"ע, אם מותר להפקיע ולשבר פותחת של עץ או של מתכתה) 2
  ?ם מותר לפתוח פותחת של עץ בסכיןהא )3
  ?מותר להסיר הצירים שאחורי התיבההאם ) 4
  ?י גוי"והאם מותר לקבוע במסמרים צירים או מנעול לכלי ע) 5
  

 סעיף ח

 ?ומה הטעם, האם מותר לחתוך החותלות בעצמם) 1  .כו
  ?אם מותר להתיר קליעת החבל בשבתה) 2
  

 סעיף ט

 ?האם מותר לחתוך אותם, או בעוף הצלויים הקשרי השפוד שקושרים בטל) 1  .כז
  ?האם מותר לחתוך אותם, פירות שקשורים או תפורים יחד בחוט) 2
  ?ומשום מה, האם איסורו מדרבנן או מן התורה, ע עצים לחתיכות קטנות או גדולותהמבק) 3
  



 סעיף י

 ;בור שקשור בו חבל דלת של  .כח
  ? ומה הטעם, כשעשוי להסירו במוצאי שבת וכשעשוי לקיום -האם יכול להתירו ) 1
ומה , מן התורה או מדרבנן - כשעשוי לקיים בשבת וכשאינו עשוי לקיים  -האם מותר לחתוך אותו ) 2

  ?הטעם
  

 סעיף יא

יין יוצא דרך הנקב או שאין  אם - האם מותר לסתום הנקב שבחבית בשעוה או בשמן עב או בשאר דברים   .כט
 ?ומה הטעם, היין יוצא

  
 סעיף יב

 ;ר"כשהוא פסיק רישא או אינו פס, האם מותר להוציא בשבת סכין שהוא תחוב מבעוד יום  .ל
  ?בכותל של עץ) 1
  ?בכותל של אבנים) 2
  ?בספסל וכן בכל דבר תלוש) 3
  
 סעיף א סימן שטו

 ;וטעמיהן דיני עשיית מחיצות עראי בשבת באר  .לא
  ?מחיצות הנעשות להתיר סוכה או להתיר טלטול )1
  ?ומה הדין בזה כשחוטין כרוכים עליה) 2
  ?מחיצה רגילה או מחיצה של אבנים -מחיצות הנעשות להפסיק בין אנשים לנשים ) 3
  ?כשמחברים אותה מלמעלה ומלמטה או כשאינה רק תלויה מלמעלה - לתלות וילון לפני הפתח ) 4
  ?כשיש דלת לארון הקודש או כשאין שם דלת -ון הקודש לתלות פרוכת לפני אר) 5
  ?לתלות סדינין מצויירין על הכותל לנוי) 5
ט או פחותה "כשהמחיצה גבוהה י -הספרים כדי לעשות צרכיו אור הנר או לפני לעשות מחיצה בפני ) 6

  ?כשהנר והספרים הם למטה מהמחיצה או למעלה, ט"מי
  

 סעיף ב

 ?ל עראי בשבתם מותר להוסיף על אההא) 1  .לב
  ?הגן עליהם מפני השמש או הרוחלפתוח הגג בעגלות ילדים כדי ל מה הדין) 2
  ?לפרוס ניילון על העגלה מפני הגשמיםוהאם מותר ) 3
  ?מחצלת שהיא כרוכה על הגג האם מותר לפרוס אותה לגמרי) 4
  ?ומה הדין להעלות ולהניח על הגג מחצלת כרוכה כמו שהיא) 5

  
 סעיף ג

בלי מחיצות כלל ובאיזה ענין אסור רק כשעושה אותה עם ' נין אסור לעשות גג עראי בשבת אפיבאיזה ע) 1  .לג
 ?מחיצות

  ?האם מותר לפרוס עליהם גג, מחיצות קבועות מלפני שבת' אם יש ד) 2
  ?ן יוצא משם בכר או בפח הקבוע שםז האם מותר לסתום ארובה שהעש"ולפי) 3
 ?ון שבזה הוא עושה גג על המחיצותכי - שבת ג כירה ב"להחזיר קדירה ע ואיך מותר) 4

 ;אם הוא עושה גם המחיצות בשבת -כשאינו עשוי לצל ' עראי בשבת אפי ל לעשות אהל"מה שאסרו חז  .לד
  ?האם צריך שהמחיצות יגיעו עד לארץ) 1
  ? והאם צריך שיהיו גבוהים עשרה טפחים )2
 ?מחיצות או אף בפחות מכך' והאם דוקא כשעושה ד) 3

אבל הוא צריך לאויר  -בלי מחיצות  - בשבת גג שאינו עשוי לצל אלא להשתמש עליו  לעשות האם מותר  .לה
 '?שתחתיו להניח המנעלים וכדו

 עיף דס

 ;ומה הטעם, האם מותר לפרוס עליה סדין או להסיר ממנה הסדין, מטה שנארגת בחבלים  .לו
  ?במיטות שלנו שאין להם מחיצות המגיעות לארץ) 1



 ?מחיצות המגיעות עד לארץ 'במיטות שיש להם ג) 2
  

 סעיף ה

 ?ומה הטעם, נפתח העור ומתפשט שכשפותחים אותוהאם מותר לפתוח כסא מתקפל ) 1  .לז
, האם מותר לעשותה בשבת, כ פורסין עליה סדין"מטה מתקפלת הקבועה בכותל ופושטין אותה ואח) 2

  ?ומה הצדדין להיתר ולאיסור
  ?ומה הטעם, האם מותר להעמיד החופה בשבת ולסלקה משם) 3
  ?ומה הטעם, האם מותר להורידן על הארץ -כשהם עומדות , מיטות שלנו המחוברות כל החלקים) 4
  

  סעיף ו

  ?ומה הטעם, קודם העליונות ואחר כך התחתונות או להיפך, איך צריך לסדר חביות  .לח
  

 סעיף ז

ית אהל והן משום הן משום עשי, ספר אחד מכאן ואחד מכאן ואחד על גביהןבשבת האם מותר להניח ) 1  .לט
 ?ומה הטעם, בזיון לספר התחתון

   ?לחן מכל צד והוי כאוהלופ שקצותיה תלויות למטה מן הש"לחן אעוומה טעם מותר לפרוס מפה על הש) 2
  

 סעיף ח

האם מותר לכתחילה לעשותו בשבת או אסור , סמוך לגגו טפח' ו טפח ולא בפחות מגגאהל שאין בג) 1  .מ
 ?אותו דרך קבע לקיום או דרך עראישה כשעו -מדרבנן או מן התורה 

  ?האם מותר או אסור מדרבנן או מן התורה, לפתוח מטריה בשבת) 2
  

 סעיף ט

 ?מה הדין לנטות משמרת על גבי כלי) 1  .מא
  ?והטעם, ומה הדין לתלותה כשהיא שטוחה על יתד בלי כלי תחתיה) 2
  

  סעיף י

והיא תלויה מערב , יש עליה חוטין בקצותיהש - שנותנין על המוט הנתון בין שני כתלים  -טלית כפולה   .מב
 ;שבת על המוט

  ? ומה הטעם, האם מותר לנטותה או לפרקה בשבת) 1
  ?יהיה בגגה או בפחות משלשה סמוך לגגה רוחב טפחומה הדין אם אחר פריסתה ) 2

 ?האם מהני חוטין כרוכין עליה מערב שבת שיהא מותר לפותחה בשבת או לא, מחיצה העשויה להתיר  .מג
  

 יף יאסע

 ;כילת חתנים  .מד
  ?ומה הטעם, כשהיא מתוקנת לכך מערב שבת וכשאינה מתוקנת, האם מותר לנטותה או לפרקה) 1
  ?ומה הטעם, האם מותר לנטותה כשהיא משולשלת מעל המיטה טפח) 2
  ?ומה הטעם, מיטות שלנו שאין בהם כילה האם מותר לפותחה כשהיא יורדת מהמטה טפח) 3
  

  סעיף יב

  ? נו להתיר פריסת פרוכת בשבת ובאלו אופנים אסוראלו תנאים למד  .מה
  

 סעיף יג

 ?לכסותה כולה עם בגד ששוטחין על פיה רבה האם מותחבית רח) 1  .מו
  ?האם מותר לכסותם, רחבה או אינה רחבה -תיבה ) 2
  ?איך יעשה כשמביא חביות או תיבות כדי להניח עליהם דף שיהיה לו שולחן) 3
  ?ומה הטעם, מותר להחזירההאם  -מגירה שנשמטה ממקומה ) 4
  ?האם מותר להחזיר עליה הכיסוי, ספסל שינה שיש לה כיסוי ולא מחוברת בצירים) 5



  

  ח"שאלות הנוגעות למעשה בלימוד של חודש טבת תשע

  שטו  -שיג ' ח הלכות שבת סי"או

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

 גגגג""""סימן שיסימן שיסימן שיסימן שי

        ....חב שם מוט ברזל או מקל כדי שיסגרחב שם מוט ברזל או מקל כדי שיסגרחב שם מוט ברזל או מקל כדי שיסגרחב שם מוט ברזל או מקל כדי שיסגרעשה חור בעפר צמוד לדלת ותועשה חור בעפר צמוד לדלת ותועשה חור בעפר צמוד לדלת ותועשה חור בעפר צמוד לדלת ותו, , , , בנה סוכה בחצרבנה סוכה בחצרבנה סוכה בחצרבנה סוכה בחצר  ....אאאא

 .או שיחבר אותו לפני שבת בחיבור כל שהוא בדלת או למשקוף, ט"האם מותר לו לסגור כך גם בשבת ויו )1

 . ומיקום הדלת, צורך, והאם שונה אם התאים את המקל לפני שבת בהתאם לגודל )2

 .והאם יכול לתחוב לתוך הנקב כפית סכין או מזלג שימנע מפתיחת הדלת )3

) 2 .העפר שבמקום נלחץ קצת) 1, הסוגר ובכל פעם שתוחב את המקל, כח לפני החג לעשות נקב בעפר ריצפת הסוכהש )4
נפל קצת חול לתוך הנקב ) 3, וגם דוחף קצת את העפר שמצטבר לתוכו, אבל כל תחיבה מלחיץ קצת, עשה נקב לפני החג

 . ת הדלתהאם מותר לו לנעול א, שבריצפה במקום שהמוט של הפלדלת נכנסת

 ].ה כל נגר"ל ד"ביה, ב"ב סקכ"מ, ב"ס, ה בחבל"ה אם וד"ד, ג"ב סקי"מ, א"ס[

  

 ....שטיח ריצפה מקיר לקירשטיח ריצפה מקיר לקירשטיח ריצפה מקיר לקירשטיח ריצפה מקיר לקיר  ....בבבב

 .הרימו אותה או התקפלה בקצוות האם מותר להחזירה בשבת .1

 .'סוכה שבחצר האם מותר לפרוס על החול שטיח נילון דיקט וכדו .2

 .מגירה או מדף שנשמטו מהארון האם ניתן להחזירם .3

 .סננת של ברז שנפלה האם מותר להחזירהמ .4

 .מסננת שבכיור שנסתמה האם מותר להרימה כדי לנקותה .5

 .כפתור גז או צינור גז שנשמט האם מותר להחזירו .6

ה כתב שאפשר שאפילו שהוא רפוי "ד ד"ב סקי"א נ"חזו, א שנחשב כבנין"ד ס"א שי"סאה מבואר ברמ' יותר ממ[

 .]ס"וכשיש חשש תקיעה גם בפחות ממ, הסירם כבניןנחשב כבונה וכל אלו שאין רגילים ל

 

 ....כ שכיח שפותחים אותוכ שכיח שפותחים אותוכ שכיח שפותחים אותוכ שכיח שפותחים אותו""""ולא כולא כולא כולא כ, , , , מכסה הניאגרה שאין לו שום ידיתמכסה הניאגרה שאין לו שום ידיתמכסה הניאגרה שאין לו שום ידיתמכסה הניאגרה שאין לו שום ידית  ....גגגג

 .האם מותר לפותחו בשבת )1

 .והאם מותר לפתוח את מכסה הקופסא שבו נמצא גלגל התריס )2

מהצדדים המיועד שיהיה קל  וכן אם יש במכסה בליטה, האם שונה אופן שתקוע בו וו או בורג שיהיה יותר קל לפותחו  )3
 . לתפוס ולפתוח

 .כשאינו מהודק מספיק האם מותר לסובב עוד סיבוב שיהיה יותר חזק, וו העשוי לסגור דלת )4

 .נפל לגמרי או שהוא רופף האם מותר להכניסו )5

והאם זה מועיל גם כשפותחים רק , ובפרט אם עיקר הטעם הוא כדי שיהיה ניכר, האם נחשב גם לבית אחיזה[

 .]ח"ב סקכ"מ, ד"ז סק"משב, ז"א סק"מג, ג"ג ס"שי, מן מרובהבז

  

  .וכן של חברת חשמלוכן של חברת חשמלוכן של חברת חשמלוכן של חברת חשמל, , , , או כיסוי בור ביוב שבחצראו כיסוי בור ביוב שבחצראו כיסוי בור ביוב שבחצראו כיסוי בור ביוב שבחצר, , , , או כיסוי המקלטאו כיסוי המקלטאו כיסוי המקלטאו כיסוי המקלט, , , , פלטה של פח המיועד לכיסוי העליה לגגפלטה של פח המיועד לכיסוי העליה לגגפלטה של פח המיועד לכיסוי העליה לגגפלטה של פח המיועד לכיסוי העליה לגג  .ד

 .צפה של החצרשהבור או הכיסוי קצת בולט מעל הראו , האם מותר להזיזו בשבת ממקומו כאשר הוא שוה לקרקע )1

 .שיש למכסים אלו מקום תפיסההאם יועיל  )2

 .וכן פלסטיק המיועד לכיסוי נקודת חשמל בבית שזז ממקומו האם מותר להחזירו, מכסה קטן של בור ניקוז שבבית )3

 האם מותר להזיזה, לו להטמין תחתיוומיועד ועשוי כדי שיוכ, ואינו ניכר שאינו מחובר, מרצפת הנמצאת במקומה ממש  )4
 .בשבת



, ד משמע שבלוח אחד אפילו עשוי לפתוח תדיר אסור"א בס"שברמ, ח"א סק"מג, א"סק, ד"א וס"ג ס"שי[

א כפי "ולדעת המג, והוא לוח אחד, ח מותר כשעשוי לפתוח ולסגור אפילו כשאין לו איסקופה"ולהלכה לדעת הב

א מתבאר שאפילו בעשוי להכנס "ט וסקל"כ - ח"ובסקכ, א"ב סק"מ, ש רק כשחדא לטיבותא שרי"כ המחצה"מש

אבל כשאינה תדיר . ג אם יש חדא לטיבותא כלומר בלוח אחד אם יש לה איסקופה מותר"אלא שבכה, צאת תדירול

, ג אסור משום בנין"ה ולא שבכה"ל ד"וכמבואר גם בביה. וממילא לא יועיל איסקופה, אינו מיקל בחדא לטיבותא

 .]ש"ה מער"וד.  י"וממילא צריך שיהיה קשור ותלוי מבעו

  

        ....יתיתיתיתשמשה בבשמשה בבשמשה בבשמשה בב    ההההנשברנשברנשברנשבר  ....הההה

 .או סתם דיקט, או פלטה של שולחן, או בגד, נילוןהאם מותר בשבת להניח במקומה  )1

שישאר שם , דיקט, נילון, האם יכול בשבת להניח שם פוליגל, השאירו לו חור עבור המזגןו ,וכן מי שנכנס לדירה חדשה )2
 .עד שיהיה לו כסף לקנות מזגן

 .או שיועיל לפחות אם יחשוב לפני שבת להניחו בשבת, שבתוהאם שונה כאשר הניחו אותו במקום פעם אחת לפני   )3

האם מותר להחזיר את הרעף , ונשאר אחד מהרעפים שלא כיסהו, וכן בעל מלאכה ששכח להשלים את הכיסוי של הגג )4
 .וכן האם מותר לפחות לכסות את החור במפה של ניילון - , בצורה שודאי יצטרכו אחר השבת להסירו ולחברו היטב

 .  כדי שיחזיק את המפה' האם יכול גם לתחוב מסמר סיכה וכודבכל אלו  )5

 .'ידית של דלת שנפלה האם ניתן להכניסה כדי להשתמש והאם מותר לתחוב נייר בתוך חור שבמנעול משום צניעות וכדו )6

 .נפלה האם יכול להחזירה למקומה, שלא מוציאים כלל' מפתח של דלת שירותים וכדו )7

 . האם יכול להכניסה חזרה פרתנפלה המזוזה מתוך השפו )8

והאם צריך , ג שאם אין הדרך לבטלו אין צריך מחשבה"ב סק"מ, ה ולא"וד, ש"ה מער"וד, ה והוא"ל ד"ביה, א"ס[

, ותלוי גם במיקום ולכמה זמן ואם אמור בינתים גם להפתח לפעמים, שיהיה עליו תורת כלי כדי להתיר הטלטול

ח שנחשב "ד סוסק"ב שי"כ במ"ו להסירו יש לדון האם דומה למשגם כשדרכו ומחשבת' כשתופסם במסמר וכדו

ובמזוזה , ובאלו שמוכח להדיא שהם כלי אפילו שדרכו להיות זמן מרובה במהותו אינו נחשב לבנין. למכה בפטיש

 .]ח אי נחשב כמתקן או מוסיף בבנין"עצם החזרתה דנו בפוסקים בשד

  

        ....ממנו עוברים לסוכהממנו עוברים לסוכהממנו עוברים לסוכהממנו עוברים לסוכהשששש, , , , או שלא מזיזים אבל עשוי להזזהאו שלא מזיזים אבל עשוי להזזהאו שלא מזיזים אבל עשוי להזזהאו שלא מזיזים אבל עשוי להזזה, , , , תריס הזזהתריס הזזהתריס הזזהתריס הזזה  ....וווו

 .האם מותר בכניסה ויציאה לסוכה להוציאו וכן להחזירו לתוך המסילה )1

 .האם מותר להחזירה בשבת, וכן תריס או דלת הזזה שיצאה מהמסילה מקצתה או כולה )2

 .האם מותר לפותחו ולסוגרו בשבת, סוכה שבחצר עשו לה דלת של לוח דיקט המושען משתי הצדדים על הדפנות )3

 . או כשיש מסגרת מהעץ של הסוכה סביב מקום הנחת הדלת, כשקשרו אותו עם חבל לצד אחד נההאם שו )4

 . צדדיו בריח הזזה שיתפס בדפנות האחרות' האם שונה כשהתקין לאותו קרש לצורך סגירה מב )5

, י אומן כשמזיזים את הדלת יוצא הדלת ממקום מושבו"ומחמת שלא נעשו ע, וכן ארון ספרים שיש בו דלתות הזזה )6
 . האם מותר להחזירו ולהושיבו במקומו בשבת, ובקל אפשר להחזירו ולהושיבו במקומו

 .בשבת ציאים אותה לגמרי האם מותר לפותחהא שמודלת חרום שהצורה שפותחים אותה הי )7

 .דלת שבגלל שפתחו פתח חדש לא יוצאים דרכו ולכן נעלו אותו לגמרי )8

האם , חברים את החדריםפותחים ומ' מאוד בשעת שמחה וכדוולעיתים רחוקות , דלת המבדיל ומחלק שתי חדרים )9
 .  בשבת ניתן לפותחה

מתבאר שיש אופנים שאם נראה שהוא דלת , ה ולא"א ד"ס, ו"ל- ט"ב סקכ"מ, ה שאין"ל ד"ביה, ד"ס -ג"ס[

חלקם סגי שעשוי לפתוח וב, או שיהיה קשור, ויש שלא די בכך אלא צריך שיהיה לו איסקופה או חקק, מהני

 .]לא מספיק בכךיר ויש שתד

  

        ....תתתת""""מוט ברזל שמניחים בארון קודש לשמירת הסמוט ברזל שמניחים בארון קודש לשמירת הסמוט ברזל שמניחים בארון קודש לשמירת הסמוט ברזל שמניחים בארון קודש לשמירת הס  ....זזזז

 .האם צריך שיהיה להם איזה היכר מסויים  )1



 .ת מותר להכניס מוט או כל מקל מאולתר אחר"ו לא יפלו הס"האם כדי שח, נאבד המוט  )2

 ',והאם מותר להכניס שם מקל של ממטה וכדו  )3

 .או נתפס רק בלחץ, או לתוך קרשים ממהוקבים, די הארוןהאם תלוי אם המוט נכנס לתוך נקבים שבצד )4

נאבד לו הבריח שמחברם האם יכול לדחוף ביניהם סתם , י שתי דלתות הזזה"וכן מי שסוכתו במרפסת והיא נסגרת ע )5
 .חתיכת קרש

ובעת , ובסתם צריך שיתקננו לכך, ב"ז סק"גר, ב"ח סקכ"סימן ש, ז"וסק, ב"ב סקכ"מ, ב"ז סק"ט, א"ג ס"שי[

שחזותו , ת שאפילו כשאינו ראוי לדבר אחר כל שהוא כלי מותר כי אינו עתיד לשקעו"הצורך אפשר לסמוך על ר

  .]צ אלא שלא יהיה מוקצה"ואפשר שכאן אינו בכלל דרך בנין וא, ונקבים מועילים לכך, מוכיח עליו

 

        ....או מתקן שתולים עליו מגבתאו מתקן שתולים עליו מגבתאו מתקן שתולים עליו מגבתאו מתקן שתולים עליו מגבת, , , , מתקן נייר טואלטמתקן נייר טואלטמתקן נייר טואלטמתקן נייר טואלט  ....חחחח

 . מגבות או להניח עוד נייר האם מותר להורידו כדי להחליף  )1

 .ג שתי חצאי עיגול"והאם שונה וחלוק מוברג למונח ע )2

 .וכן האם מותר להוציא קפיץ שמוכנס לתוכו נייר טואלט  )3

 .וכן האם מותר להוריד מוט של וילון או של הפרוכת  )4

. ם שבמשקוףה שנשמטה מהווינדנד) 2. ים המתלבש על הדלת שנפלהמתקן לתלית בגד) 1 -. האם מותר להחזיר )5
 .המוצמדים בקביעות למקרר במגנט שנפלו' לוח שנה וכדו)  4. שעון או תמונת קיר שנפלו) 3

ובחלקם מהותם ניכר , ג"ב סקכ"מ, ה שאין"ל ד"שיעור זמן ביה, א קנה שמורידים לפתוח"ג ס"שי[  

חבר ומתאחד וכן מהם שמוגדר כמת, ומהם שיש עליהם צורת כלי, שמיועדים לירד ולהחזיר שאין מחזי

אמנם מתחלק עדיין אם דרכו בתקיעה , א להגדירם כחלק ממנו"עם הבנין ויש בו משום בונה ויש שא

ג אוסר וילון אבל "ב סקי"ח נ"א או"חזו, ו"ב סק"א שמותר לתלות וילון ומ"א ברמ"ו ס"שט, ויכול לתקוע

ז רק שהיא "ג סקי"בסימן מ בתלוי בצורה שעשוי לתלותו ולהסירו אינו נחשב בונה ועל הסרת תמונה כתב

 .]מוקצה

  

  ....וכן גלגל שנשמט מרגלי לול של תינוקוכן גלגל שנשמט מרגלי לול של תינוקוכן גלגל שנשמט מרגלי לול של תינוקוכן גלגל שנשמט מרגלי לול של תינוק, , , , גומיות שנפלו מרגלי הכסאגומיות שנפלו מרגלי הכסאגומיות שנפלו מרגלי הכסאגומיות שנפלו מרגלי הכסא  .ט

 .האם מותר להחזירו  )1

 .האם תלוי אם התרחב במצב שכשמרימים את הכסא הוא יפול חזרה )2

 .ואת השולחן שמעל למושב של כסא תינוקות, האם מותר לחבר את המושב של העגלה לעגלה )3

 .ואבני פלא, לתת לילדים להרכיב לגו והאם מותר  )4

י הכנסת הפינים לחורים שלהם באופנים שנשמט בקל ובאופנים שנתפס בעוצמה "והאם מותר להאריך שולחן ע )5
 .שכשמושכים את השולחן אינו נשמט ובאופנים שיש להם תופסן שאפשר לחברו כדי שלא יזוז

או שלא נמצא , ש בהם בשבת כאשר קיים ומצוי כזה בורגידית משקפיים או זכוכית שנפלו האם מותר להמשיך להשתמ )6
 .בנקל

אבל דרכו ברפוי ואין מציאות של תקיעה אבל יש צורת , ח"ז סק"ד משב"שיחשב מחמת כן לשמא יתקע שי[

וגדרי תוקע ללא גבורה , ד"וסקנ, ו"וסקמ, ה"וסקמ, א"ב סקמ"מ, ט-ח"ס, ו"שכשיזיז את השולחן זה לא ישמט ס

 .]י"א סק"א נ"חזו, א"ז סקכ"גר, ב"צ סקל"שעה, ב"קיא ס"ואומנות מג

  

        . . . . אבזם של חגורהאבזם של חגורהאבזם של חגורהאבזם של חגורה  ....יייי

 .כשהוא רופף או מהודק היטב, כשרגיל לפותחו או לא, האם מותר להוציא ממנו את החגורה בשבת )1

 האם מותר להחזירה, בובת משחק שנשמט ממנה חלק )2

 .והאם מותר לחבר למזרק את המחט או את בקבוק עם תכולת החומר המוזרק  )3

והאם תלוי באיזה רמה הם  -. האם מותר להחזירם, וכן ידיות פלסטיק המורכבים ומוצמדים על הידיות של הכלים שנפלו )4
 . תפוסים



והאם יש חילוק בין אם זה יתפס , האם מותר להחזירה על מתכונתה ,וכן עדשת משקפיים התפוסה ללא הברגה שנשמטה )5
 .בתוכו ללא תיקוןהיטב או שהמסגרת כבר התרחבה ולא יחזיק מעמד 

 .האם יכול לתת לגוי שיכניסו, אם יש לו מספר גבוה וסובל מאוד )6

 .וכן משחקי ילדים המגיעים בתפזורת וצריך להרכיבם כדי שיוכלו להשתמש בהם האם מותר לעשות כך בשבת  )7

 . 'ר וכדוהאם מותר להם לעשות  מטוס מניי -. 'וכן האם מותר בשבת לילדים לצור צורות בגבס או שעוה וכדו )8

, ז"ז סק"ט. ומתי חיבור נחשב שללא זה אינו עדיין כלי ובפשטות נחלקו בזה, מה מגדיר חשיבות של עשיית כלי[

וממתי נחשב התקיעה מצד , וכן לסגור בקבוק, ולמה מותר לסגור מלחיה, י"א סק"א נ"והחזו, א"ז סקכ"הגר

ובתוקע האם זה איסור , גדרי אומנותו, ומתי משתנה אלו שאין בהם חשש של שמא יתקע, עצמה לחיבור

  .]דאורייתא

  

 ....תקרה דקורטיבית שאחד מהפלטות שלה זז מהמקום ומט ליפולתקרה דקורטיבית שאחד מהפלטות שלה זז מהמקום ומט ליפולתקרה דקורטיבית שאחד מהפלטות שלה זז מהמקום ומט ליפולתקרה דקורטיבית שאחד מהפלטות שלה זז מהמקום ומט ליפול  ....יאיאיאיא

 .י שיצמיד תחתיה מטאטא"האם מותר להחזיקה ע  )1

 .והאם מותר להעמיד תחתיה ספסל או שולחן  )2

 .והאם תלוי באיזה עוצמת לחץ זה מונח תחתיו  )3

 .דין בכל זה כשחלק מהסכך מט ליפולהומה  )4

 .]ז"וסקל, ה"צ סקל"שעה, נ- ט"ב סקמ"מ, ז"ס[

      

 ....נשפך שמן ברחוב או בחצרנשפך שמן ברחוב או בחצרנשפך שמן ברחוב או בחצרנשפך שמן ברחוב או בחצר  ....יביביביב

 .האם מותר לפזר עליו חול, יש חשש החלקה )1

 שמחמת הגשמים נהפך לביצה האם יכול לגרור לשם עם רגליו עפר' וכן כניסה לחצר וכדו  )2

האם נחשב תיקון הכביש וכחצר שנתקלקלה או רק , ו"השבת חורש כשביתת , ז"א סקי"אש, ה"י וסקנ"ג ס"שי[ 

 .]דומה לכיסוי צואה

  

  ....דר עם הברגהדר עם הברגהדר עם הברגהדר עם הברגהננננסטסטסטסט. . . . יגיגיגיג

 .האם מותר להבריגו בשבת )1

 .או רק מלחיצה את חלקי הברזל, והאם יש חילוק בין אם ההברגה נכנסת לתוך חור )2

  .וכן האם שונה כשיש חשש שבשעה שיגביהו עלול חלק אחד לצאת מהשני )3

 .או שאין הרגילות בכך, ם שונה בין מקום כזה שהרגילות בכךוהא )4

 .האם מותר להחזירו לפחות סתם שיהיה בתוכו בלי הברגה, אם כשהגביה יצא לגמרי )5

 .האם מותר לחזק את ההברגה והתפיסה שלו, וכן מקל של מטאטא שמתנדנד בתוכו )6

גדר תוקע בחוזק והאם הברגה נחשב . בוההידוק אינו חזק כשבתוך הנק, ורגילות, יתבטל מתורת כלי כשיצא[

נ "א ס"חזו, ב"ג סקל"צ שי"שעה, ז"ב סקמ"מ, וכשהכל נמצא מחובר אפשר שאינו נחשב שעושה כלי, לתוקע

 .]ו"ד וט"ד סי"ז שי"ע הגר"שו, י"סק

  

        דדדד""""סימן שיסימן שיסימן שיסימן שי

  :האם יש הבדל בהיתר ואיסור פתיחה בשבת שלהאם יש הבדל בהיתר ואיסור פתיחה בשבת שלהאם יש הבדל בהיתר ואיסור פתיחה בשבת שלהאם יש הבדל בהיתר ואיסור פתיחה בשבת של  .א

) 7. שקית סוכר) 6שקית חלב ) 5. 'עטיפות של כלים וכדו) 4. ל מאכליםעטיפות נילון ש) 3. שקית נילון) 2. אריזות קרטון )1
 . שקית טישו ונייר טואלט) 8. שקית של אבקת שוקו ומטרנה שעשוי מחומר שיוכל להתקיים עד גמר השימוש

 . והאם מותר לפתוח אותם במקום וצורה מסודרת )2

 .ואם יש להם כבר חור קטן האם יכול להרחיבם )3

 .אותם לגמריוהאם מותר לקרוע  )4



קטנים המיועדים לשימוש ' בכל דוגמאות אלו האם שונה כאלו שנשארים לשימוש לזמן מה או שקיות סוכר שתיה וכדו )5
 .אחד בלבד

 .'ומה הדין בכל זה באריזות גדולות שמונחים בהם בקבוקי שתיה וכדו )6

 . פ שהתעקמה"והאם מותר ליישר כוס ח )7

כלי שאינו חשוב מותר ולא מצד חשיבות אלא כשבמהותה היא ו מתבאר שאפילו סתירה גמורה ב"א ובס"בס[

ח "וכן כשאינו כלי גמור כבס, ובשלימה אפילו קטנה ביותר אסור, גרועה שסתירתה אינה נחשב לסתירה גמורה

מ  גם בזה יש לדון בחלקם האם נחשב לכלי ביחס לעשיית "אבל עשיית פתח חשוב אסור טפי ומ, מ"ב סק"ומ

ב שיצא "ס אבל במחזיק מבואר בסק"וכל זה בשאינו מחזיק מ. א"ב סק"מ, שיבות הכלי וגודלווהאם תלוי בח, פתח

אמנם בכל אלו מאחר והוא מקלקל איסורו הוא רק מדרבנן , מכלל כלי ולכן אפילו בכלי גרוע יש בו סתירה

ס אין "ת מא שברועעה אפילו מחזק"בצירוף דעת הרשב] ה שאינה"ד[ל "ולכן כתב בביה, ז"ב סק"כמבואר במ

ז שאין כלל סתירה "ב סק"א כתב המ"ולדעת הגר, והיא דרגה פחותה מאינה חשובה, י גוי"איסור להתיר ע

ה שמותר רק לאורחים אלא ששם הוא לגבי שלא יחשבב עושה "ב סקכ"אמנם גם באינו חשוב מבואר במ, בכלים

תר גמור שאינו נחשב לסותר ולא רק ה אסור שהוא הי"ל ד"ובפשטות מתבאר בביה, פתח אלא להראות נדבת ליבו

 .]וכשאינו תיקון גמור, היתר לצורך מאכל

  

 ....''''או קרטון שמונח בו חלב וכדואו קרטון שמונח בו חלב וכדואו קרטון שמונח בו חלב וכדואו קרטון שמונח בו חלב וכדו, , , , כשפותח שקית סוכרכשפותח שקית סוכרכשפותח שקית סוכרכשפותח שקית סוכר  ....בבבב

 .האם מותר לפותחם כשבמקום הפתיחה נהיה מקום מיוחד משופע לשפוך דרך שם  )1

 .ולהעביר דרכו' האם מותר לו לגלגל נילון וכדו, וכן מי שרוצה לשפוך ולהעביר שתיה לבקבוק )2

  .וכן האם מותר לו לעשות נקב קטן בשקית נילון ולשפוך לתוכו כדי שהשתיה תעבור דרך הנקב ולא ישפך לצדדים  )3

 . ואם  נוצר חור בכוס או בבקבוק האם מותר לתחוב לתוכו קש לשתות דרכו )4

  .]ה"וסקכ, ב"כ סקכ"ב סק"מ, ח"ס[

  

 .האם מותר לפתוח בשבתהאם מותר לפתוח בשבתהאם מותר לפתוח בשבתהאם מותר לפתוח בשבת  .ג

 .בקבוק שתיה שסגור עם פקק שבפתיחתו מתעקם ומתקלקל) 3, שימוריםקופסאות ) 2, פחית שתיה )1

  .האם מותר לו לשבור את הקופסא, אם לא יכול לפתוח אותם  )2

 .צדדים' והאם עדיף קודם לנקבה מב )3

 .האם מותר לו לנקב אותה מלמעלה, ש"וכן כשאינו יכול או שכח לפתוח את הפקק של הבקבוק בער )4

 .וא מנקבהוהאם יש חילוק באיזה גודל ה  )5

 .והאם יש חילוק בזה בין כל מיני הכלים המוזכרים לעיל )6

ואם , ז"סקכצ "ו שעה"ב סקכ"מ, כשיש פתח חמור אמנם עדיין יש לדון האם, ו להתיז ראש מותר בצד אסור"ס[

נקים כדי שבאחד יכנס אויר ' ה קופסא דן האם ב"א ד"א י"א נ"וחזו, מתבטל מכלי  אפשר שיאסר מדין סותר

ט שלהכניס ולהוציא הוא לפי צורת "צ סקי"ולכאורה דלא כהשעה, יצא בקל מהשני נחשב להכניס ולהוציא וממילא

ולקלקל קודם את ', א יש לעיין האם מותר בגוי לצורך מצוה וכדו"כ הכל לפי הענין ולדעת החזו"השימוש וא

בל זה עם שלבים האם אמנם כשהכל נעשה כאחת א, הפקק מותר רק אם ודאי שאינו מוגדר קודם כלל לכלי

וביותר שבשתי נקבים אם הוא קודם כלי , כ זה בונה וסותר"מחשיבים את זה כפעולה אחת ארוכה או כשתים וא

ז כשבירת מגופה "ג מתבאר לענין עקימת פקק שהרי"א סקי"א נ"מקבל שם להכניס ולהוציא שזה דאורייתא ובחזו

  .]טל משם כלישממתי שחיברה נתבועוד שנעשית רק כדי לפתחה ואין עליה שם כלי וגם 

  

 .  .  .  .  מכסה של לבןמכסה של לבןמכסה של לבןמכסה של לבן      ....דדדד

 .והאם מותר גם לקורעו - , האם מותר להסירו בשבת )1

 .'או מבצע איסוף לפרסים וכדו, והאם שונה כשיש בכיסוי של הלבן איזה כיתוב  )2



אם מותר ה, שמלבד הכיסוי החיצוני מודבק עליו כיסוי מנייר אלומיניום דק', ממרח שוקולד וכדו, וכן קופסת קפה )3
 .והאם מותר לקורעו, להסירו

האם ,  פירות שמונחים בתוך רשת, פקקים שעטופים בסרט סגירה, וכן עטיפה של ארטיק, וכן ממתק שעטוף כולו בנייר )4
 .מותר לקורעם בשבת

 .י האם מותר לקורעם"וכן מצות שארוזים בנייר הפנימי ושכחו לפותחם מבעו )5

 .קה שלווהאם מותר או עדיף לפותחו במקום ההדב )6

 והאם מותר לנקוב באותם מכסים ולהשתמש עם קש )7

מ כתב שאינם כלים אלא "ב סק"ובמ, ה"פ החבית סקכ"קורע ע, חותלות סותרם או מפקיעם ואין בו משום קורע[ 

ה חותלות מבואר שלא שייך בו קורע כי אינו עתיד להתחבר ואין בו איסור דרבנן "ל ד"ובביה, מיועדים רק לכך

אבל אם כונתו בקריעה , ושמא רק במאכל הותר, ה הנייר"ל ד"ג ביה"מ סי"ש, אינו עומד לתפורכי הוא דבר ש

מ אם הוא "ומ, א שבמקום כל דעתו הוא רק להוציא מה שבתוכה מותר"א י"א נ"חזו, לעוד דבר ודאי שאסור

אבל , ב יאסרוכן מותר משום דרך השחתה ולדברין כששומרים את המכס, בצורה שעושה פתח אפילו באלו אסור

וכשאינו אלא שימוש , ולהתיז ראשה הרי מותר לפחות כשיש אורחים, אם אפשר לעשות שימוש חוזר נחשב לבונה

אפשר שכשפותח במקום המודבק אם לא חזק אינו נחשב לעושה פתח . פ ממש אולי אפילו שם כלי אין עליו"ח

קליפה ולכאורה לדבריו תלוי בצורה שבתוך ובשביתת השבת כתב שהטעם הוא כי נחשב כמסיר ה. ולא לעושה כלי

ז שבאחד אין "מ י"ז ש"ע הגר"שו, ב"ד סוסקי"ועיין תהל, א לומר כן ויחשב לקורע"אריזה של קופסא גדולה א

מ לדידן באופנים השונים "ה אין שוברים האריך לחלוק ובכל ביאורי הפוסקים האלו נפק"ל שם ד"קורע ובביה

 . ]ותחלקים שהוזכרו

  

 ....יייי""""בוק של תינוק ששכחו לפותחו מבעובוק של תינוק ששכחו לפותחו מבעובוק של תינוק ששכחו לפותחו מבעובוק של תינוק ששכחו לפותחו מבעופטמת בקפטמת בקפטמת בקפטמת בק  ....הההה

 .האם מותר לנקבו בשבת )1

 .ואם יש נקב שלא מתאים האם מותר להרחיבו )2

 .האם מותר לפותחו', ואם נסתם מחמת לכלוך וכדו  )3

 .או לתת לגוי לעשות, האם מותר לעשות נקב, וכשהתינוק לא רוצה לאכול מבקבוק אחר )4

 .י כלי המיועד לכך"הסירו עהאם מותר ל, וכן בקבוק יין שסגור עם פקק שעם )5

, האם נחשב להכניס ולהוציא, ירד ממנה שם כלי גם לקולא, א"א י"א נ"חזו, שאינו מחובר, ג"ב סקכ"מ, ב"ס, ו"ס[ 

א מותר בגוי לצורך קטן "ט שהכל לפי הענין ואם להחזו"צ סק"ולכאורה דלא כהשעה, ה קופסא"א ד"א י"א נ"חזו

 ].שלא רגיל באחר

 

 ....חם לפני שבתחם לפני שבתחם לפני שבתחם לפני שבתשכח לפתשכח לפתשכח לפתשכח לפת, , , , ות הבית לשמירה מהילדיםות הבית לשמירה מהילדיםות הבית לשמירה מהילדיםות הבית לשמירה מהילדיםתות ארונתות ארונתות ארונתות ארונמי שקושר את דלמי שקושר את דלמי שקושר את דלמי שקושר את דל  ....וווו

 .או לפתוח אותם, האם יכול לתחוך אותם )1

 .והאם תלוי בגודל הארון )2

 .האם מותר לשוברו, ואם זה סגור במנעול )3

 .האם מותר לתת לגוי לשוברו, וכן ארון הקודש שאין את מפתח של המנעול )4

 .האם מותר לומר לגוי לשוברו, נעול' וכן בית הכנסת שהארון שיש בו נייר טואלט וכדו )5

 ל מותר או עדיף לפרק את הצירים של הדלת"והאם בכל הנ )6

 ].  וכן כבוד הבריות, מ בין דאורייתא לדרבנן צורך מצוה"נפק, ז"וסקל, ד"ל- ל"ב סק"מ, ט"ס, ז"ס[

        

 ....קערת נטילה שנסדקהקערת נטילה שנסדקהקערת נטילה שנסדקהקערת נטילה שנסדקה  ....זזזז

 .האם יכול למרוח קצת פלסטלינה מבחוץ )1

 .או להצמיד לה מבפנים או מבחוץ נילון נצמד, אם יכול לתחוב בתוכהה, וכן קופסת פלסטיק שניקבה )2

 .או שהוא עדיין ריק' והאם יש חילוק בין אם יש בתוכו אוכל או מרק וכדו )3



 .או שמן על הגוף, והאם מותר למרוח בשבת משחה )4

 .י שמהדקן באזניו"והאם מותר לתחוב תוך האוזן אטמי אוזנים מסליקון שנצמדים היטב ע )5

  ].ומשום ממרח בעב ובלח, ח"וסקמ, ו"מ - ה"ב סקמ"מ ,א"סי[

 

        וווו""""סימן שטסימן שטסימן שטסימן שט
 . . . . סכך שחושש שיעוף ברוחסכך שחושש שיעוף ברוחסכך שחושש שיעוף ברוחסכך שחושש שיעוף ברוח  ....אאאא

 .ט"האם מותר לקושרו ביו .1

 .והאם תלוי איזה קשר יעשה .2

 .האם יכול לומר לגוי להחזירו, עף לו חלק מהסכך ואין לו סוכה אחרת .3

 ].כשאין שמש חזקה[, וןהאם יכול לבקש מהגוי שיחבר את הגג, צריך ללכת עם תינוק ממקום למקום .4

 .האם מותר לתלות אותו חזרה, וילון שנפל מהווים שלו .5

 .או מקומות, האם שונה כאשר הוילון משמש בקביעות כהבדלה בין שתי חדרים .6

 .האם תלוי כל כמה זמן מורידים אותו לכביסה .7

 .אם כשאין לו את הוילון אינו יכול לעשות צרכיו האם יכול לומר לגוי שיחבר .8

ב "מ, א"א סק"אש, א"ו ס"א שט"רמ -. והאם יש חיסרון בקביעות -, ומותר, ודרבנן, ת"הוא מהאימתי [

  ].ז"ל סקט"א תר"מג. ג"ב סקי"א נ"חזו, ה ואין"ל ד"ביה, א"וסקי, ו"וסק, ב"צ סק"שעה, ו"סק

 

 ....ילדים רוצים לפרוס שמיכה או סדין מכסא לכסאילדים רוצים לפרוס שמיכה או סדין מכסא לכסאילדים רוצים לפרוס שמיכה או סדין מכסא לכסאילדים רוצים לפרוס שמיכה או סדין מכסא לכסא  ....בבבב

 .או כשרק מניחים משחקים תחתיו, כשמתחבאים תחתיו .1

 .טפחים אחד מהשני ולשבת תחתיו' האם יכולים לפרוס חוטים במרחק פחות מג .2

 .האם יכולים להניח שמיכה בהמשך, י קצת חבלים"היה להם מבעו .3

 .או יניחוהו גם על גבי החוטים, האם יש חלוק אם רק יניחו שמיכה מהחוטים והלאה .4

 . מעל העגלה' י שתי חוטים תוך ג"ר מבעוהאם יועיל כאשר יחב, וכן מי שרוצה להניח בשבת כיסוי על העגלה .5

 .ט"האם יכול להעמיד חבלים קרובים אחד לשני ג, נפל לו דופן הסוכה .6

א שם "וחזו, כ"ב סקכ"ע מ"וע. ח חולק"ב סק"א נ"אבל החזו, ג"ב סקי"מ. א"א סק"אש. ז"ש סק"תו, ב"ס[

  .]א"רע, ט"סק

  

 ....תינוק המונח בעגלהתינוק המונח בעגלהתינוק המונח בעגלהתינוק המונח בעגלה  ....גגגג

 .או כדי שיהיה לו חושך, על עגלה כדי להגן מהשמש' וס סדין וכדובאיזה גובה צמוד לתינוק מותר לפר .1

 .האם יכול להסיר את הכיסוי בשבת, ונכנסה שבת, הלך לפני שבת בעגלה עם תינוק המכוסה מלמעלה .2

והאם יועיל שיוריד את רוב הכיסוי וישאיר קצת  -. האם יוכל להסירו, לא ידע שאסור והניח כיסוי מעל התינוק בשבת .3
 .מכוסה

ובשבת ימשיך לכסות מעל מקום , אבל לא בצד שהתינוק אמור לשכב, ש יכסה חלק מהלול"האם יועיל כאשר בער .4
 . שכיבת התינוק

וכן כשהיה  –. האם צריך להשאיר את המיעוט כל השבת, כשמוריד בשבת את רוב הכיסוי, ש"היה קצת מכוסה מער .5
 .כשמקפלו האם יכול לסוגרו לגמרי, י"קצת פתוח מבעו

 .האם יכול לפרוס סדין על כולו, ולא מצליח לפותחו, ש"ה הגגון מקופל ומכווץ בערהי .6

או נילון , שיגן עליו מהשמש' או בשתי ידיו חתיכת בד וכדו, האם מותר ללכת בשבת ברחוב ולהחזיק ביד מצחיה .7
 .מהגשם

 .'ה וכדוהאם מותר לתופסו בסטנדרים או עמודי הבימ, בשמחת תורה שמכסים את החתן תורה בטלית .8

ז "ז סט"ע הגר"שו. צ שם"ושעה, ח"וסקל, ו"ב סקט"מ. ה"ה תוד"ז ד"ב סק"א נ"חזו, ב"ס, א"ב סק"מ[

ג "ע בסי"וע. [אבל מגובה טפח, א כל להגן"ז ריש סק"משב –. שמחלק בין הטפח להיתר של חוטים

צ "שעה, ב"ב סק"מ - . לצלאם לא התחיל מאותו צד האם נחשב שלא התחיל מחיצה  - ]. ט"ב סקמ"ומ

 . ]'אות ז, ב"ב סק"א נ"חזו. ב"סק



  
        . . . . עגלת תינוק שהגגון מחובר אליה מהצד כמטריהעגלת תינוק שהגגון מחובר אליה מהצד כמטריהעגלת תינוק שהגגון מחובר אליה מהצד כמטריהעגלת תינוק שהגגון מחובר אליה מהצד כמטריה  ....דדדד

 .האם מותר לפותחו בשבת .1

 .האם מותר לפותחו, ש וחיברו עם התופסנים בשבת"לא היה מחובר בער .2

  .האם יכול להניח מעליו חיתול גם לצל, שמועיל רק לגשם, אם הכיסוי הוא שקוף .3

 .האם יכול להוסיף מעליו נילון לגשם, חיתול ולהיפך שהניח תחלה .4

 .וישאר רק הנילון, כ להוציא את החיתול מתחתיו"האם יוכל אח, כשעשה כך .5

וכן  -. וכאשר היא פתוחה האם מותר להעבירה ממקום למקום -. האם מותר לפותחה, שמשיה שעומדת בחצר .6
 .את השולחן ממקום למקוםהאם מותר להעביר , ופתוחה מעליה, שמשיה המחוברת לאמצע השולחן

וגבוה מעל , או יוצא לגמרי החוצה, וכן גג של סוכה המתרומם -. ג הסכך"כשיורד גשם האם מותר לשטוח נילון ע .7
 .האם מותר לסוגרו בשבת, ט"הסכך ג

הוסיף מדבר אחר שמוסיף הגנה מדבר שלא היה תחלה  -. האם תפיסה מתרת דוקא בעמדה מוכנת לכך[

ב "מ מ"ותר, ו"ב סק"א סימן נ"חזו, ז"וסקכ, ב"וסקי, י"וסק, ז"ב סק"מ, ב"ס - . האם דומה ללבוד

  .]]ה"ע ס"ע[ כ"ב סק"ומ, ג"ו ס"וסימן תרכ, ה"כסק

  

        ....ת ורוצים לשבתת ורוצים לשבתת ורוצים לשבתת ורוצים לשבת""""בשמחת תורה כשמסתובבים עם הסבשמחת תורה כשמסתובבים עם הסבשמחת תורה כשמסתובבים עם הסבשמחת תורה כשמסתובבים עם הס  ....הההה

 .או לשטוח עליהם מפה, או ספסלים, האם מותר להעמיד שורה של סטנדרים .1

 .ת או אחרי"פני שהוציאו את הסהאם יש חילוק בין אם יסדר אותם ל  .2

 .האם שונה כאשר מטרתו לפנות מקום לריקודים ואגב כך יווצר המחיצה .3

 .בסיום ההקפות האם אפשר לפרק את הכל .4

האם מותר לו אחרי , ומחמתה הוריד וכיסה בלילה כנגד כולה, שירד ממול הספרים לפני שבת הכין טפח של סדין .5
 .המצוה להסיר את כל הסדין

כ להעביר את המחיצה למקום אחר "האם מותר אח, צה בצד שהועמדה כאפשרות מעבר לעזרת נשיםכשיש מחי .6
 .שכנגד הספסלים שיוכלו לשבת

והאם יש חילוק בין אם נעשה לפני שהוגדר למתיר  - . פירוק מתיר אחרי שהסתיים ההיתר –. א"א רמ"ס[

  . ]ט"א עירובין ע"א וריטב"כ ועיין רשב"או אח

 

        ....בו ארונית ספריםבו ארונית ספריםבו ארונית ספריםבו ארונית ספריםבית הכנסת שיש בית הכנסת שיש בית הכנסת שיש בית הכנסת שיש   ....וווו
 .האם מותר להעביר אותה ולהעמיד אותה לפני הספסלים כדי שיוכלו לשבת  .1
 .מ"כדי שיותר בתשה, האם יכול להעמיד אותה מאחורי מחיצה שקיימת בחדר, בית שיש בו ארונית ספרים .2
, שיהיה לו שקט האם יכול לסגור את המחיצה בינו לבין הסמוך אליו שלא נראה כדין כדי, מי שנמצא בבית חולים .3

 .י כן יוכל גם להתפלל"כ מחמת וע"למרות שאח
ז רק נוצר מחיצת "האם מותר כאשר עי, מעמיד סטנדר על גבי הספסל כדי שיווצר מחיצה בינו לבין המתפלל שלפניו .4

 .וכאשר מחמת זה המתפלל אינו נראה כלל - ' י
 .'סדין וכדו האם יכול לפרוס, נמצא במקום שיש נשים שאינם צנועות ורוצה לברך .5
 .בשביל שכהנים יוכלו להיות בחדר הסמוך, בית שנפטר בו מת האם מותר להעמיד מחיצה ליד החלון .6

מתי נחשב , ד"ב סקי"א נ"חזו, ג"צ סקי"שעה, י"וסק, ז"סק, ה"ב סק"מ -. ה והוי יודע"ב ד"ז סק"משב[

ומתי דומה לוילון שמותר  -. ומתי דומה לנידון של שאין הספרים נראים, שהמחיצה מתרת בגדרי איסור

 .]ע"א הניח דבריו בצ"והאש, א, ג"א שי"מג –אפילו כשהארון קודש פתוח 

 

  .ילדים מניחים סדין או שמיכה על השולחן וממנו יורד למטהילדים מניחים סדין או שמיכה על השולחן וממנו יורד למטהילדים מניחים סדין או שמיכה על השולחן וממנו יורד למטהילדים מניחים סדין או שמיכה על השולחן וממנו יורד למטה  .ז
 .האם מותר להם כשכונתם להסתתר מתחת לשולחן .1
 .משתי צדדים והאם היא יורדת מכל הצדדים או רק, האם יש חילוק עד היכן תגיע השמיכה והמפה .2
האם מותר לו , מכין תחת השולחן ארגזים ובקבוקים או כסאות שיוכל להוציא במידת הצורך, מי שעורך קידוש .3

 .כשכונתו לעריכת השולחן או גם כדי להסתירם, שיורדת בצדדים, לפרוס מפה על השולחן



 .   והאם ירד מכל הצדדים, האם יש חילוק עד היכן יגיע המפה .4
 .או אפילו רק העמודים שלו כבר היו במקום לפני שבת, שולחןהאם שונה כאשר ה .5
 .מיטת קומתיים האם מותר לתלות סדין מדופן העליון לתחתון כדי להחשיך .6

ו ובביאורו של "צ סקכ"שעה. א"ה מטות לחוש להרשב"ל ד"ביה. ב"כ -א"ב סקכ"מ, ז שם"משב, ד"ז סק"ט[

' ובאיזה רמה נחשב צורך שבב -. צורך תחתיוב האם וממתי מוגדר ל"ה כתב המ"ט ד"ב סק"א נ"החזו

ה "י ד"א סק"אבל בחזו, ב שכאשר הרגלים כבר עמדו שאני"ובסקכ -. 'כבר אסור ובאיזה רק מד

א שכתב באלו לבוד האם כאשר נהיה ראוי לשימושו בפחות "ב סקכ"ובמ -. ואמנם אסר מצד גדול

ז להתיר במפה כי עיקרו אינו לצל "סק ז"כ הט"מש -. כגון במשחקים יאסר גם בזה. מלבוד גם נאסר

האם , ועוד שהוא קיים, או הצל אלא שאת הגג אינו צריך כי יש לו, כ באופנים שהמטרה זה המחיצות"א

  .]יש את הסברא שאת העיקר מניח על השולחן

  

 . . . . קערת ליל הסדרקערת ליל הסדרקערת ליל הסדרקערת ליל הסדר  ....חחחח
  .האם מותר להרכיבה בליל הסדר .1
 .ון מלמטה וכך ימשיך את הבא תחתיוויכניס לו את העמוד, האם יועיל שיחזיק את העליון .2
 .והאם שונה כאשר יש מפה שתלויה סביבו ומקיפו .3
ולהעמיד את שעליו ואז , ולמלאות את הראשון במצות או מאכל אחר, והאם יכול להתחיל להניח בצורה רגילה .4

 .לרוקן את המצות
כשרובה בפנים לרוקן , זירההאם יכול למלאות אותה במצעים להח, וכן ארגז מצעים שמתחת למיטה שיצא לגמרי .5

 .את המצעים הדרושים לו

 . ]ח"ב סקמ"מ. ט"א סק"א חזו"ושינוי להרשב, ה מטות"ל ד"ביה[

  
  .עגלה עם גגון פתוח שהתהפךעגלה עם גגון פתוח שהתהפךעגלה עם גגון פתוח שהתהפךעגלה עם גגון פתוח שהתהפך  .ט
 .האם מותר ליישרו בשבת .1
 . כאשר למטה יש סלסלה, האם מותר לחבר את מושב העגלה .2
או שמניח , הניחו בשבת כאשר רק מניח עליו ספרהאם מותר ל, סטנדרון גבוה קצת שמניחים לשימוש על השולחן .3

 .'תחתיו טישו וכדו
 .או שהיה מושכב במקום אחר, האם יש חילוק בין אם היה מונח על שולחן או מקום אחר לפני שבת .4
ולהכניס תחתיו את ארגזי המשקאות , האם מותר לפותחו בשבת, שולחן מתקפל מהשכנים' הביא לשמחה וכדו .5

 .יו מפה שיורדת בצדדיםוכן לפרוס על. 'וכדו
האם מותר לכסות אותה עם , וכן עוגה שרוצה שלא יגעו בה ותתמרח    ,או דבר מוקצה על הריצפה' מונח לכלוך וכדו .6

 .סיר
 .'וכדו, ארגז, או מגירה, האם יש חילוק אם הופך עליו כלי קטן  .7

ז "א סק"אבל בחזו. מחיצות' בפועל יש בו ממש ג, ג כשהוא בגודל מסויים"ה כסא מהפמ"ל ד"ה ביה"ס[

וכן . ואפילו כונתו לצל. ולביאורו לכאורה מותר אפילו במקום חדש, י מבואר שמופקע"ה שם רש"ד

י כתב שכאשר "אבל בתהלה לדוד סק, א"ו ס"ב ותמ"מ ס"א ולענין חמץ ת"ב ס"מבואר בסימן שכ

  .]מתכוין להדיא אפילו בקטן אסור

  

        . . . . יייי""""דלת מתקפלת שהיתה כולה מקופלת מבעודלת מתקפלת שהיתה כולה מקופלת מבעודלת מתקפלת שהיתה כולה מקופלת מבעודלת מתקפלת שהיתה כולה מקופלת מבעו   ....יייי
 .האם מותר לסגור אותה בשבת ....1111
 .האם מותר לסוגרה ולפותחה בשבת, י"שהיתה פתוחה לגמרי מבעו, וילון או דלת של סוכה שמהוה מחיצה שלישית ....2222
 .האם מותר לפותחם בשבת, מיטה מתקפלת, שולחן מתקפל, כסא נח מקופל ....3333
 ....המרחק ביניהםאם חלק מהרצועות של המיטה שעליהם מניח את המזרון קרועים האם יש חילוק מה  ....4444
 .האם שונה כאשר חושב גם להניח בקבוקי שתיה ארגזים או דברים אחרים תחתיהם ....5555
 .האם יש חילוק בין אם פותחם במקום שהונחו מלפני שבת או מעבירם מקום ....6666
 



האם צריך להלכה גם עבידא וקאי וגם . ו"ב סקמ"מ. י"ס. ה לכתחילה"וד. ה כסא"ביאור הלכה ד, ה"ס[

  .]ד"וריש סק, ה והאי"ג ד"ב סק"א נ"חזו. ט"קלב ס"מ, חוט ומשיחה

 

 ' ' ' ' או מלאים עם פירות וירקות וכדואו מלאים עם פירות וירקות וכדואו מלאים עם פירות וירקות וכדואו מלאים עם פירות וירקות וכדו, , , , קיםקיםקיםקיםייייארגזים רארגזים רארגזים רארגזים ר  ....יאיאיאיא
 .יכול להניח עליהם פלטה של השולחן, וכיצד, האם ....1111
 .האם יש חילוק אם מניח עליהם במקום שמונחים או שמזיז אותם למקום אחר ....2222
 .כ להניח עליהם את הפלטה"אחהאם יכול , העביר אותם למקום אחר כי יותר נוח לו שיהיו שם ....3333
לבין כאלו שאין לזה כל , האם יש חילוק בין סוגי פירות וירקות שבשביל הטריות חשוב שלא יהיו מלאים עד למעלה .4

 .משמעות
ושומר שישאר קצת גובה מהכיסוי כדי שלא יתלכלכך ', קרטון וכדו, קופסא, לתוך ארגז' מכניס עוגה עם קרם וכדו .5

 . ת אותו בשבתויתמרח האם יכול לכסו
וכאשר לא יכול להוציא מבלי להסירו  -. קיבל כזה עוגה מכוסה מערב שבת האם מותר להוריד את המכסה בשבת .6

 .  לגמרי מה יעשה
א "והאם שונה כאשר הפח נמצא צמוד לקיר ומחמת זה א, פח אשפה שבחצר שנפל המכסה שלו האם מותר להחזירו .7

 . ם יועיל שיחזיק את הכיסוי באויר ואחר יביא את הפח תחתיווהא, לכסות אותו ולכן גם מזיזו ממקומו
את , ולהחזיר, האם מותר בשבת לפרק, והמקום מוקף עם רשת, עגלת ילדים שיש מקום מלמטה להניח חפצים .8

 .המושב שמעליו למקומו

 –. ה ואמנם"י ד"ב סק"א נ"ובגדול הרבה האם מהני כשהוא במקומו חזו. ו"ע ס"שו, ט"מ-ח"ב סקמ"מ[

ולהסיר  –. מה מגדיר צריך לאוירו, ו"צ סקכ"שעה -. א"צ סקל"וכל העביר למקום אחר סתם שעה

א אפילו "צ סקל"ב דעתו כן ובצירוף השעה"ואם גם המ. כ שאסור"ט ג"ז סקי"הכיסוי מבואר בגר

. ליז ועדיין יש לדון האם כונתו רק באופן שדן שם או כל"א סק"י שינוי מתבאר בחזו"וע, מבעוד יום נמי

ל עדיין תלוי במה מכסהו "אמנם בכל הנ - . כ נימא שבכלי הוא רק נראה וממילא גדריו שונים"אא

א "רע, י הכיסוי שעושה גם את המחיצות"א מתי נחשב ע"ז סקי"ט –, א"ז בקי"כמבואר בסוף דברי הט

  .]ט"ב סוסקמ"ג דלא כהמ"על סי

  

 .מגירת ירקות שבמקררמגירת ירקות שבמקררמגירת ירקות שבמקררמגירת ירקות שבמקרר  ....יביביביב
 .ר פער גדולהאם מותר להוציאה כשבמקומו נשא  ....1111
 .שמחוברת לתחתית השולחן, או ריקה, וכן האם מותר להוציא מגירה מלאה ....2222
 .אם המגירה היתה ריקה האם מותר למלאות אותה עם דברים ....3333
והאם שונה אופן שכאשר המיטה בחוץ הילדים  -. האם מותר להוציאה לגמרי בשבת, מיטה שנכנסת מתחת לשניה ....4444

 . משחקים מחבואים

אלא . עוד' ה כ"וד, ד"ב סוסקי"א נ"חזו, ט"וסקמ, ח"ב סקמ"מ, ו"צ סקנ"עה שעהבמקומו נהיה טפח ש[

ז מתגלה ונוצר מחיצות "א רק כאשר עושה מעשה במחיצות עצמם ולא שעי"כ החיי"שאפשר שכל מש

  ].וגג

 

 ....עורכים שולחן עם מאכלים ומשקאות לקידושעורכים שולחן עם מאכלים ומשקאות לקידושעורכים שולחן עם מאכלים ומשקאות לקידושעורכים שולחן עם מאכלים ומשקאות לקידוש  ....יגיגיגיג
 .'פ וכדו"האם ניתן לכסות אותם בנילון ח     .1
 .'פ או צלחת וכדו"האם מותר להניח עליו נילון ח', ואינו רוצה שיכנסו זבובים וכדו, מאכל סיר גדול או קטן עם .2
 . האם יש חילוק היכן הסיר מונח ....3333
 .י עם הנילון כיצד מפרק"כיסה אותו מבעו ....4444
 .האם מותר להוריד ממנו את הכיסוי, כ העבירו למקום אחר"כיסה אותו כשהיה מונח במקומו ואח ....5555

וכשמניח נילון ויש גובה מצד הבקבוק גם , וכיסוי שאינו מיועד לכך, אינו במקומוו. מחיצות' יש כאן ד[

צ "שעה. ח"ב סקמ"מ. ג"סי.  חלקים' א שסובר שלהפך אין בו משום אהל כאן יש קיבוץ ב"להחזו

 .]ה אף"י וד"ה רש"ז ד"וסק, י"ב סק"א נ"חזו. א שאינו דין מקומו העיקר שלא יונח לכך"סקל



  
  .בשמיכהבשמיכהבשמיכהבשמיכה    אדם שוכב שמתכסהאדם שוכב שמתכסהאדם שוכב שמתכסהאדם שוכב שמתכסה  .יד
 .האם מותר לו להתכסות, והשמיכה גם מונחת קצת עליהם, יש למטה ראשים משתי הצדדים .1
 .כ מעל השוכב"האם יש חילוק איזה גובה יהיה השמיכה אח .2
 . שגופו לא מגיע עד סוף המיטה' והאם שונה כאשר מכסים ילד וכדו .3
כ להכניסו "הכין את הסדין ולפורסו ואחהאם יכול ל, רוצה להכניס את התינוק לעגלה ולפרוס עליו ממש סדין .4

 .תחתיו
 .האם מותר להניח סדין או כיסוי מעל העגלה, עגלת אמבטיה שהתינוק ממלא את כל העגלה .5
 .וכאשר לא רוצה שילדים יזרקו לתוכו דברים, כאשר אין לו מטרה מיוחדת, ארגז ריק האם מותר לכסות אותו .6

, מ אינו נחשב לסיכוך"והאם למרות שאינו מתבטל מ, ט מבואר שהטפח נמדד מעל המאכל"ב סקמ"במ[

ואם  - .או שמאחר והאיסור הוא ההגנה נמדד רק ביחס למה שבתוכו. או שרק במאכל שהוא נראה

אלא שגם יש לדון  -. ובפרט כאשר באמת זה רק עבורו, לכתחילה מעמידו רק עבור המאכל או התינוק

 . ]לבסוף נעשה גם טפחשגם אם באופן שזה העיקר מותר האם ישתנה כאשר 

 

 


