äëìä ïéð÷
2

5 'ñî
æ"òùú ìåìà ùãåç
áø ïîéñ ã"åé
ë÷ ïîéñ ã"åé - íéìë úìéáè úåëìäå

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

2

zenewn i`xn
áø ïîéñ
äîã÷ä
ãéô÷î åðéàù èåòéî êà ,ãéô÷î åðéàù åáåø ìòå ãéô÷îä èåòéî ìò åøæâå ,õöåç ãéô÷îä åáåø ÷ø äøåú øáãã åøîà íãàáù íùë
àåä íàù [é"ä â"ô] í"áîøä áúëå .õöåç åðéà ãéô÷î åðéàù øáãã [æ"î è"ô] äðùîá øàåáîë ,íéìëá íâ àåä ïë ,õöåç åðéà
.[è"ô óåñ] ù"àøá àåä ïëå ,ãéô÷î åðéàù óà õöåç æ"ä éìëä áåø úà äôåç

à óéòñ
:äøåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå ä"î è"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
íéìôåðå ìéàåä íøéñäì ãéô÷î åðéàù íåùî úéëåëæ éìëá íéööåç íðéà íéøáã øàùã ùøéô [éìëá ä"ã :åè óã úáù] é"ùø [à
.íøéñäì íäéìò ãéô÷î ,íäéìàî íéìôåð íðéàå ãàî íé÷áãðù øåîå úôæ ë"àùî 1,ë"ë íé÷áãð íðéàù ïåéë íäéìàî
øàùá íéööåç íðéàù øåîå úôæ íâù àåä äðùîä ìù ùåãéçäå ,úéëåëæ éìëá íéööåç íéøáã øàù íâù é"ø íùá ùøéô â"îñä [á
.ãéô÷îã éöééç úéëåëæ éìëá î"î ,ë"ë íäéìò ïéãéô÷î ïéàå ,íúôæì êøãù íéìë
ë"ë íé÷áãð íðéàù êåúîù ,é"ùøë äùéøôä åá øàéáå ,íé÷áãð íðéàù éôì íéööåç íéøáã øàù ïéà úéëåëæ éìëáù áúë øåèäå
.øåèä ïåùì ÷éúòä ùåáìä íâ .íäéìò ãéô÷î åðéà ïëì
.íéìëá íéööåç íéøáã øàùù ù"ëã ,â"îñäë øéîçäì åáúë ç"áäå [à ÷"ñ] ê"ùäå
àìù íéìçâ é"ò àìå óåùôù é"ò àì øéáòäì à"àå äãåìç åìòäù úåëúî éìëã [ç"à íùá ïîéñä óåñ úéáä ÷ãá] é"áä áúë
,äéìò ãéô÷îå äá äöåø åðéàù äöéöç íâã äöéöç éðéãá éììë ïéã ïàë ùéå .õöåç åðéàå ãéô÷î åðéàù åèåòéî ì"åä ,èòî äá øàùé
äöéöçä íò åìù éìëä úøåö åæù òãåéù ,äðîî ùàééúîå ìéàåä ãéô÷î åðéà øãâá æ"ä ïôåà íåùá äøéñäì à"à íà î"î
.åá ä÷åáãä

á óéòñ
.ãéô÷î åðéà äæ íãà íà óà õöåç æ"ä åéìò ãéô÷äì íãà éðá êøã íàù åðééäå ,'åëå "åéìò ãéô÷äì êøãù øáã ìë" ò"åùä ïåùì
.íãà úìéáè ïéðòì [à óéòñ çö÷ 'éñ] ìéòì ò"åùá àåä ïëå
.õöåç æ"ä úãô÷î àéäå íéãéô÷î íðéà íãà éðá áåø íà ä"äã [á ÷"ñ] ê"ùáå [â ÷"ñ] æ"èá ù"ééòå
íéìòáä íà ïéáå ,ãéô÷î åðéà íéìòáäå íéãéô÷î íìåòä áåø íà ïéáù ,ïë ïéãä íéìëá äöéöçá íâù [â ÷"ñ] ïçìåùä êåøòá áúëå
.äöéöç éåäå ãéô÷î øãâá éåä íéãéô÷î íðéà íìåòä áåøå ãéô÷î
àáåäå á"î óåñ è"ô] äðùîì ù"àøä 'éôá åøå÷î ,õöåç åðéàå éìëä ïôåãë éåä õåçáî äøåéá ÷åáãä úéøåøçùù à"îøä ë"ùî
ïàë ùéå] .õöåç åðéà åìåëá åìéôàå éìëä ïôåãë áéùç êëá åëøãå åéìò ãéô÷î íãà ïéàå ìéàåäù ù"àøá ù"ééòå ,[ë÷ 'éñ óåñ é"áá
àáéùç àìà ,åìåëá ù"ëå õöåç åáåøáù ïéãä äéä æàù ,äéìò ïéãéô÷î ïéàù äöéöçë ÷ø àáéùç àì úéøåøçù êäã úùãåçî àøáñ
.[åìåëá óà úööåç äðéà ïëìå éìëä íöòë
.ãéô÷î åðéàù åèåòéî ïéãî àåä øúéääù àìà ,íäá íéñðëð íéîä ïéàù éöééç ë"ë íé÷áãð íðéàù íéøáã øàù íâ úåàéöîáù åðééäå .1
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zenewn i`xn
â óéòñ
àáéùç ïëì ,éåàøë ïð÷úìå ïöìçì êøãù ïë åøàùé àì úåãéäù ïåéëã åîòè [ã ÷"ñ] æ"èä øàéáå ,à"î é"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
.äöéöç éåäå éìëä éáâì øæ øáãë ãéä

ã óéòñ
éìëäù íåùî ,úööåç àéä ïéà äðåùàøä äúëàìî ïéòî äùåò ãéäù ïîæ ìëã äæá ùãçúðå ,â"ä æ"ô àúôñåúá àåä ïéãä øå÷î
.éìëì øæ øáãë ãéä úà íéàåøù ïúëàìî ïéòî ïéùåò ïéà íà ë"àùî ,åæä ãéä íò íééúðéá åá ùîúùäì ãîåò

ä óéòñ
.íéøúñä úéáë àåäù éðôî ,úööåç íéðôìå äôùä ïî äøáùðù ãéä ïéàù íòèä ùøôúð íùå ,ã"ä æ"ô àúôñåúá àåä ïéãä øå÷î
íéøúñä úéáá äöéöç åøæâù óà] íéìëã íéøúñä úéáá äöéöç éðéã íéîëç åøæâ àìù àúôñåúá ùãçúîã [ä"î é"ô] ù"àø ïééòå
äìáèù äçôù ïéðòì (.äë óã) ïéùåãé÷ 'îâá øàåáîë íéîä úàéáì éåàø àäéù êéøö ,íéîä åá åàåáéù êéøö ïéàù óàã ,íãàã
.[åäãéã íéøúñä úéáá äöéöç ïéã ììë åøæâ àì íéìëá êà ,úøçà äìéáè éáø äëéøöäù õöåç øáã äéðéù ïéá àöîð ë"çàå
.[è óéòñ] ïìäì ïééòå ,äöéöçá ïðéãô÷ íéìëã íéøúñä úéáá íâù ì"ñã øàåáî [ìéáèî ä"ã .âò óã ïéìåç] 'ñåúá íðîà
åð÷úìå å÷øôì åôåñù ïåéëå ,ìáç åà éîâ é"ò ïå÷éú äùòù äðååëäù [á ÷"ñ] ê"ù ïééò ,äçéùîá åà éîâá äâøéñ ò"åùá ë"ùîå
.õöåç åðéà ïëì ,êë øàùäì åôåñå áåè ïå÷éú àåäù óøùá ÷áéã ë"àùî ,äöéöç éåä ïëì

å óéòñ
:äèîì åéôùë éìë ìáåèä ìù åæ úåàéöîá íé÷ñåôä å÷ìçðå ,à"î é"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
.åìåëá íéàá íéîä ,áçø àåä íà ìáà ,åá íéñðëð íéîä ïéà úö÷ øö åéô øùàë à÷åãù è÷ð é"áä [à
ïéá å÷ìéç àìå ,[â ÷"ñ] ê"ùä è÷ð êëå ,åëåúá íéàá íéîä ïéà áçø éìë íâù è÷ð ç"áäù àéáä [å ÷"ñ] æ"èä [á
.úö÷ çåèù éìë ïéáì [ìåãâ å÷îåòù ùåøéô] ìåãâ åììçù éìë
éìë óàå] åðéà äæã ÷åãá øáãäù áúë [ë"äå÷ð] ê"ùäå ,åìåëá íéàá íéîä ë"ë ÷åîò åðéàå áçø éìëù áúë æ"èä [â
.[åéô êøã åìáåè íà ,åìåëá íéàá íéîä ïéà ë"ë ÷åîò åðéàå áçø
ïôåãá íéðéëñ ò÷úé àìå ïåöéçä éìëä êåúá éåôø äéäé éîéðôä éìëäù øéäæä éëãøîäù à"îøä àéáä éìë êåúá éìë úìéáè ïéðòì
.[á"ñ] ë÷ 'éñá ä"òá åìà íéðéã éèøô åøàåáéå .ãáë éîéðôä éìëä àäé àìù à"îøä øéäæä ïëå ,éìëä

æ óéòñ
ïôåàáå ,äå÷îá åò÷åùì æàå õåçáî éìëä úà àìîì àéäå ,úôñåð äöò ùéã [ç óéòñ] ïìäì äàøå à"î é"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
.ïìäì íòèä äàøå .äìéáèä úà ìñåôä øéåà åá ïéàå íéî àìî åìåë äæ

ç óéòñ
úåù÷äì ïéà ,àìîúéù ãò åúåà ääùîå ï÷éø àåäùë éìëä úà ñéðëä øùàëù [æ ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,ì 'éñ ù"àøá àåä ïéãä øå÷î
.[è"ñ àø 'éñ ìéòìãë] àåäù ìëá éâñ åîöò éìëìù íåùî ,ãåðä úøôåôùë åéôá ïéàù ïåéë äå÷îì íéøáåçî åìà íéî ïéàã
ïéà éøäå ïéáåàù úøåúî éìëáù íéîä åàöé êéà ìåàùì ùé ë"â ,äå÷îì åñéðëä æàå õåçáî íéîá éìëä úà àìéîù éðùä ïôåàáå
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zenewn i`xn
àø 'éñ ìéòì] ò"åùáå [ç"î å"ô] äðùîá øàåáîë ,åäã ìë ä÷ùäá éâñ ïéáåàù ìåñô ïéðòìã ì"éå ,ãåðä úøôåôùë ä÷ùä íäì
.äøòùë øåáéç é"ò ïåúçúì ïåéìòä úà ÷éùîã [âð óéòñ

è óéòñ
,éìëä óåâî åðéà éìëì êøöð åðéàù äîù íåùî àåä ãéä ìë úà ìåáèì êéøö ïéàù íòèäå .ä"î é"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
ãéä ìù óãåòä äæ ÷ìç éåäéð ë"àã åù÷äù ù"àøå ù"ø ïééòå .éîã êåúçë êúçéì ãîåòä ìëã [:áò óã ïéìåç] àøîâá æ"ò åøîàå
.[æ ÷øô] àúôñåúá øàåáîë ,äöéöçá ïðéãô÷ àì íéìëã íéøúñä úéááã åöøéúå ,åîå÷î ìò õöåçë
ä"ã .âò óã] ïéìåç 'ñåúáå .[íéìëá íéøúñä úéáá äöéöç ìò ãéô÷î íãà ïéàã íåùî íòèäù ù"øá óñåð éæðëùà á"ø é"úëáå]
'ñåúù àöîðå ,äöéöç íù ïéàå éìëä óåâî ïäù úåéìåçä ìë ìáåèå ,úåéìåç éåùòä ãé úéáá éøééîã åöøéúå åæ àéùå÷ åù÷ä [ìéáèî
.íéìëã íéøúñä úéáá íâ äöéöç ùéã íéøáåñ ïéìåçá
ãéä ìë úà ìåáèì êøèöé ë"à ,íéìëã íéøúñä úéá éåä ïëà íàã ù"àøäå ù"øä ìò äù÷äù [à ÷"ñ é 'éñ àî÷] à"åæçá ïééòå
åàåáéù êéøö î"î ,åèåòéîá àåäù àìà õöåçä øáã åì ÷åáãù éìë àäé íàù à"åæçäì àèéùôã ,éìëä úåéðåöéç àéäù íåùî
,éìëä çèù àåä õöåçä øáãä ìù ïåöéçä åçèù ë"à éìëì ìèá àåäå õöåç åðéàù êåúîã ,õåçáî õöåçä øáãä ìò íéîä
ù"àøäå ù"øä éøáãî íðîà .ù"àøäå ù"øäë åè÷ð àìù [ì"ðä] ïéìåç 'ñåú éøáãì à"åæçä ïééö ë"çàå 2.íéî úàéá ïåòè àåäå
äöéöçä ìò íéàá íðéà íéîäù óà ìåáèë éìëä áùçð ïëì äöéöç úáùçð àì ãéäå ,äå÷îä êåúá åìåë éìëäù ïåéëã ì"ñã øàáúî
.õåçáî

ë÷ ïîéñ
à óéòñ
íäá ïéàù íéìë åìéôàã íù øàåáîå ,:äò óã äøæ äãåáò àøîâáå äðùîá àáåî éøëðä ïî íéç÷éðä íéìë úìéáè ìù ïéãä øå÷î
íéëéøö ,äìòâä åà ïåáéì é"ò øåñéàä ïî åøùëåäå øåñéà úòéìá íäá äúéäù íéìë åà ,ïðåöá íùéîùúù ïåâë ììë øåñéà úòéìá
3.ììë íäá åùîúùð àìù íéùãç íéìë ä"äå ,äìéáè
éîìùåøéáå .àèçúé äãð éîá êà øîàð ãåòå ,øäèå øîàðù ïéãî éìë ïéðòá úåèî úùøôî åæ äìéáèì äøåúäî øå÷î åàéáä àøîâáå
.äøäèì íééåâä úàîåèî íéìëä åàöéù éôì äìéáèä íòèá åøîà
íéàáä íéøëð éìë ïë äìéáèá øééâúî éøëðù åîëã ,øâ úìéáèì äîåã åæ äìéáèù áúë [åò óéòñ çð ììë] øúéäå øåñéà øôñáå
4.äìéáè íéðåòè ìàøùé úùåã÷ì

ììë ìáèåä àì óåâäî äæ ÷ìç åìéàë éåä àìà ,[åèåòéîá àåäù ïåéë ïðáøãî éåäã] äöéöç ìù ìåñô ÷ø äæ ïéàù à"åæçá òîùîå .2
.àúééøåàã ìåñô éåäå
.éåâä ïî íàð÷å ìàøùé øæç íà äìéáèá åáééçúð åðîî éåâ íàð÷ íà ,ìàøùé ïàùòù íéìë åìéôàå .3
úåéäì äëéøö äìéëàä ìàøùé ìöàù úåøåäì éãë ,äãåòñ éìë ÷ø åæ äìéáèá äáééç äøåúäù úåèî úùøôì åùåøéôá ùøéä ø"ùøä áúëå .4
.äìéëà úùåã÷î íéò÷ôåîä íéøëðä ë"àùî ,úùãå÷î
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zenewn i`xn
äìéáè áåéçì øå÷îä
:àúëîñà àìà íðéà íé÷åñôä úåùøãå ïðáøãî àìà åðéàù åà ,äøåúä ïî àåä íà äìéáèä áåéç ø÷éòá å÷ìçð íéðåùàøä
,ï"áîøäå 'ñåúä íùá à"áèéøäå [ã øòù ã úéá úéáä úøåú] ä"àøäå à"áùøäå [àæåæ ä"ã :äò óã æ"ò] é"ùø úòã .à
.äìéáèä ìò ïîàð ïè÷ ïéà äæ íòèîã áúëù ù"ééò ,[æðø 'éñ] ã"äúä áúë ïëå .äøåúä ïî àåä äìéáèä áåéçã
5.æîø àìà íðéà 'îâá åàéáäù íé÷åñôäå ,íéøôåñ éøáãî àéä åæ äìéáèù áúë [ä"ä úåøåñà úåìëàî æ"éô] í"áîøä .á
ïëå .ïðáøãî àìà åðéà äìéáèä áåéç ø÷éò ìëù í"áîøä úðååë ïëàù î"ëäå ï"øäå [úéáä úøåú] à"áùøä åè÷ðå
6.äøåúä ìò ï"áîøä øîåì ïã ïëå ,[íù] æ"òã àéâåñá ã"éø 'ñåúä úòã
.äéìò ïîàð ïè÷ ïéàå äøåúä ïî äìéáèä áåéçù [ãé óéòñ] è÷ð ò"åùä :äëìäì
ìåáè åðéàù éìëá úåùîúùää øåñéà
éìá éìëá úåùîúùää øåñéà î"î ,äøåúä ïî àåä íéìë úìéáè áåéçù íéøáåñäì óàã [øúåî ä"ã æ"ñ âëù 'éñ] ì"äéáä áúë
íéøéúîä úòã úà øàáì ì"äáä áúë äæ íòèîå] .äæá êéøàäå [ïàë] á÷òé úåòåùéä íâ ïë áúë øáëå ,ïðáøãî àìà åðéà äìéáè
äòèé íà óàã ,ïäá ùîúùéùë äì÷ú éãéì àåáéå åúéáá åúåà ääùé àîù íäá øåæâì ïéàù íåùî ,úáùá íéùãç íéìë ìåáèì
7.[ïðáøãî àìà åðéà ,éîòô ãç ïôåàá íäá ùîúùéå
äìåáè äðéàù ñåë ÷ø åì ùéù éîá ïãù ù"ééò ,äøåúä ïî àåä úåùîúùää øåñéàù çëåî [à ÷"ñ æ"î åôú 'éñ ç"åà] â"îôáå
àîù ïã ë"çàå] ïðáøã øåñéà éçãå ïðáøã äùò éúàã ïåãì ùé ïðáøã åáåéçù úéëåëæ éìëáã áúëå ,úåñåë 'ã äá úåúùì øúåî íà
äéøà úâàùá íâ çëåî ïëå ,äøåúäî äøåñà úéîòô ãç úåùîúùä íâù ì"ñã øàåáîå .úëúî ñåëá ë"àùî ,[àðãéòá áéùç àì
.äøåúä ïî àåä úåùîúùää øåñéàù è÷ðù òîùîå ,úáùá íéìë úìéáè ïéðòá êéøàäù ù"ééò [åë éñ]
úéëåëæ éìë úìéáè
ïëå øùéä øôñá ú"ø áúëå .åîã úëúî éìëë êëì äð÷ú íäì ùé åøáúùð éëå ìéàåäã äìéáè íéðåòè úéëåëæ éìëã åøîà 'îâá
÷"ñåñ æ"î àðú 'éñ ç"åà] â"îôä áúë ïëå ,[æö 'éñ á"ç] úåøéàî íéðô ú"åùá ë"ëå ,ïðáøãî àìà åáåéç ïéàù ,øôñ úéø÷ øôñá
.[ãé ÷"ñ] ù"úôáå [ãé óéòñ ìò] à"òø úäâäá íäéøáã åàáåäå ,[åð 'éñ] äéøà úâàùäå [å
úëúîá íéôåöî ñøç éìë
:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðå ,úëúîá íéôåöîä ñøç éìë ïäù é"ùøéôå ,äìéáèá íéáééç àéðå÷ éìëã äëìäì å÷ñô [:äò óã] 'îâá
úëúîä ïéàù àöîð úëúî ïéà íéðôáî íà êà ,äìéáèá ïéáééç íéðôáî íéôåöîá à÷åãã åáúë [àúëìäå ä"ã] 'ñåú .à
.õåçáî ïéôåöî íðéàù óà äëøáá äìéáè ïéáééç íéðôáî ïéôåöîã òîùîå .äãåòñ éìë áéùç àìå ìëåàì úùîùî
áúë ïëã ,ï"áîøä ì"öå àåä ñ"èã øùôà íðîà ,äøåúä ïî åæ äìéáèù í"áîøä íùá áúë [æðøå äðø 'éñ â"ç] à"áùøä ú"åùáå .5
.ï"áîøä íùá [æ"ò éùåãéçá] à"áùøä
äæå ,'åëå åúåà åùò àúëîñà àø÷îäå íäéøáãî åæä äìéáèäù øîåì ãåò øäøäî éáìå [âë ÷åñô àì ÷øô øáãîá] ú"äò ï"áîøä ì"æå .6
.ãåîìú êéøö
.ïðáøãî àìà åðéà úåùîúùää øåñéàã [é ÷"ñåñ æè 'éñ úéòéáù] õøà éðãòîá êàáøòéåà æ"ùøâä úåèéùôá è÷ð ïëå .7

6

zenewn i`xn
äøåä íðîà ,äìéáè íéðåòè íéðôáî àìå õåçáî ïéáå õåçáî àìå íéðôáî ïéôåöî ïéáã áúë ä"éáàøä íùá éëãøîä
8.äëøá éìá ïìéáèäì ô"øä

.á

ùéã àéáä à"îøäå ,äìéáèî øåèô õåçáî ÷ø ïéôåöîáå ,äëøáá ìáåè íéðôáî ÷ø ïéôåöîáã ,ù"àøäå 'ñåúë ÷ñô ò"åùä :äëìäì
.õåçáî ïéôåöîì äëøá àìá äìéáè ïéëéøöîå ïé÷ìåç
àìãå] êøáî åðéà õåçáî àìå íéðôáî ïéôåöîáã ,éúøúá ò"åùä ìò éâéìôã ô"øå ä"éáàøë ÷ñô à"îøäù ø"îâãäå ç"øôä åáúëå
.[äìéáèî åøèôù 'ñåúë àìãå] äëøá éìá ìáåè íéðôáî àìå õåçáî ïéôåöîáå ,[êøáîã åáúëù 'ñåúë
.ïéáééç úëúîá íéôåöî íéìëã 'îâá ùøåôî àäã ,äëøáá ìáåèã ò"åë íéîéëñî õåçáîå íéðôáî ïéôåöîá íðîà
äî ìáà ,øáàá ùîî ïéôåöîá ÷ø àåä áåéçäã ì"éã [ñøç éìë ä"ãåñ àì ÷"ñ æ"î àðú 'éñ ç"åà] â"îôä íùá à"òø áúëå
,(äî ÷"ñ àðú 'éñ) à"âîá øàåáîë àîìòá òáöë àìà åðéàå ãåàî ÷ã éåôéöäù åðééäå] .äëøá éìá ìáåè [âåâéæ] èøéæåìâ àø÷ðù
.[úëúî éìë êë íåùî éø÷éî àìå
åôéö ë"çàå åìáèåäù úëúî éìëá éøééîå] ,úéðù äìéáè íéëéøö øáàá íúåà åôéö ë"çàå åìáèåäù íéìëã áúëù à"òø ïééò
ïéëéøöã ùøåôî áúë àì à"âîá äðäå .[æë ÷"ñ àðú 'éñ] à"âîä éøáãì ïééöå ,[äìéáè éòáå íéùãç íéìëë äúòî ååäã ,íúåà
ïëã àéáäå ,äìòâäî íúøèåô éåôéöä úìåòô íöòã ì"ñã ,åäôéöù ïùé éìë ìù íéìë úìòâä ïéãá àåä åá ïåãéðä ø÷éòã ,äìéáè
à"âîä ïééö ë"çàå .íéùãç íéìëë æ"ä éåôéöä çëîã íåùî àåä øåèôä éîòèî ãçàå ,íìéòâäì ö"àã äáåùúá ù"àøä áúë
åì äùòù úëúî éìë ïë ,úëúî éìë íù ìá÷î íéôåöî ñøç éìëù íùëã à"âîäì ì"ñã åéøáãá à"òø ïéáäå ,[ë÷ 'éñ] ã"åéì
.ïëì íãå÷ ìáèù äìéáèä åì àéðäî àìå ùãç éìëë éåä éåôéö
ìééîà ,ñøç ïéôåöî úëúî éìë
éìë ïéã íäá øàùð éåðì ÷ø ãòåð éåôéöä íàã ,íðéãá ÷ôúñäì ùé ñøç íéôåöîä úëúî éìëã [ë 'éñ â"ç] í"ùøäî ú"åùá áúë
éìá ïìáåèì äøåä ïëìå ,ñøç éìëë åðéã éøä ,äãåìç ìá÷é àìù éìëä íöòì íâ ãòåð éåôéöä íà íðîà ,äìéáèá íéáééçå úëúî
.ì"öæ êàáøòéåà æ"ùøâä äøåä ïëã [å äøòä àé ÷øô] íéìë úìéáè øôñá ïééòå .äëøá

íéðåù íéøîåçî íééåùòä íéìë
ïéãî éìë úùøôá úåáåúë ïðéàù úåëúî
úîéúñîå ,úåëúî øàù ïéã ùøôúð àìå ,[úøôåòå ìéãá ,ìæøá ,úùåçð ,óñë ,áäæ] úåëúî éâåñ ùù íéáåúë ïéãî éìë úùøôá
[ãî óéòñ úòã ù÷áé íùá úàø÷ðä úåøäè øãñì äîã÷äá] ìàøùé úøàôú øôñá áúë ïëå ,ïéåù úåëúî éìë ìëã òîùî ò"åùä
.[âë óéòñ] ïçìùä êåøòá áúë ïëå ,äøåúä ïî áééçå úëúî ììëá æ"ä íéçô éòå÷éø ò÷øðä ìëã
äáåùúá íðîà] .ììëá úåëúî øàù ïéàå ,à÷åãá ïä ÷åñôá úåøëæðä úåëúîä ùùã øîåì äèð [ãñ÷ 'éñ á"ç ã"åé] î"âà úáåùúáå
úåìá÷î ì"ðä úåëúî ùù ÷øã ì"ðë øîåì äèðå ,äàîåè úåìá÷î úåëúî åìà ïåãéðá àìà íéìë úìéáè éðéãá ÷ñò àì ì"ðä
.ã"î àëéà íùá [:èì óã] ï"øä íâ àéáä êëå ,õåçáîå íéðôáî ïéôåöîá àìà äëøá íéîëç åáééç àì àîù ùùåç ô"øäã åðééäå .8
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9[.äøåúä ïî äìéáè úåëúî øàùá áééçé àì íéìë úìéáè ïéðòì ä"äã øáúñî êà ,äàîåè

.äøåúä ïî äìéáèá úåáééåçî ì"ðä úåëúî ùù à÷åãã è÷ð [âîø 'îò íéìë úìéáè øôñá] ì"öæ é÷öðéî÷ é"øâä úáåùúá íâ
÷éèñìô éìë
ìéàåä äìéáè íéîëç íäá åð÷éúù úéëåëæ éìëì íúåîãì íàä àåä ÷ôñä ùøåù .äìéáè ïéëéøö íà ÷éèñìô éìëá åðã íéðåøçàä
äøéæâá åììëð àì ,íìåòá ÷éèñìô éìë åéä àì úéëåëæ éìëã äð÷úä äð÷úðù ïîæáù ïåéëã ì"éã åà ,äð÷ú íäì ùé åøáúùð íàå
.äøéæâ íäá ùãçì åðì ïéàå
ïé÷ðòä à"éøâäå ïééèùðééô î"øâä íùá àáåä ïëå ,[åè÷ äøòä àé ÷øô íéìë úìéáè øôñ] äìéáèî øèôù íéøñåî à"åæçä íùáå
.ì"öæ
ïäì ùé åøáúùð éëìã ïåéë úéëåëæ éìëì åîãã íéøáåñäì ùåçì ,äëøá éìá íìéáèäì è÷ð [çò-åò 'éñ â"ç] ÷çöé úçðî ú"åùáå
.äð÷ú
äãåòñ éìë ìù äøãâää
.ïéìëåàä úà íäá íéìåö åà íéìùáîù íéìëáå íäá íéìëåàù íéìëá äìéáèá íéáééçä äãåòñ éìë ìù úåàîâåã åðéöî 'îâá
øùáä ïéà ïééãò äèéçùä øçàìù ,äèéçù ìù ïéëñá ïåâë ,øúåé íã÷åî áìùá ïéìëåàä úçðäì íéùîùîä íéìëá íé÷ñåôä å÷ìçðå
.[ä óéòñ] ïìäì äæ ïéã øàåáéå ,äãåòñ éìë éø÷î éà ,ìåùéá ïåòè àåäå äìéëàì ïëåî
íåé÷ì ïéìëåàä úà åá ñéðëîù éìë
äæéàá ,ïééä úà ïäá ïñçàì úåéåùòä úåìåãâ úåéáçá ø÷çù [çé úåà é"á úäâä] äìåãâä úñðë øôñî àéáäù à"òø úäâäá ïééò
àìà äãåòñì úåùîùî ïðéàù ïåéë ,äãåòñ éìë øãâá åìà úåéáç ïéàã áúëù íéðåøçàäî ãçà íùá àéáäå .ïúåà åìáèé äå÷î
ä"åàä êéøöä àì àîù øîåì â"äðëä ïãå] .åìàë íéìëá äìéáè êéøöä [çô ïéã çð ììë] øúéäå øåñéà øôñá íðîà ,ïééä ïåñçàì
äôåöîá àìå ,õåçáîå íéðôáî úëúî äôåöî ñøç ìù åà úëúî ìù úåéáç ïåâë ,éàãå ïéãî äìéáè íéðåòèä íéìëá àìà äìéáè
.[íéðôáî ÷ø
ïéúåù ïéàù ïåéëã ,áéñá íéñåëî íéìåãâ úéëåëæ é÷åá÷á éáâì ïãù [áð 'éñ] äãåäé úéá ú"åùî àéáäù íéøôà ãé úäâäá ò"òå
íééñå ,äìéáè äæá áééçù ä"åà øôñî àéáä íðîà .íåé÷ì ïñéðëîù úåéáçì éîãå äãåòñ éìë éáéùç àì íäá íéìùáî àìå ïäî
.äìéáè ö"àù øáã àîò î"îã
íéîîçúî íäå íéî íëåúá íéðúåðå øåðúá íéòåá÷ä íéìëã [å ÷"ñ äáåùú éçúôá äàáåä àì óéòñ à"ç] á÷òé áù úáåùúá ò"òå
íéîä úðëäã ,äèéçù ìù ïéëñî éôè ìé÷ã øáåñ äøåàëìå] .äìéáè ö"à ïëìå ,äãåòñ éìë åø÷éî àì úôä ùåìì íäî ïéìèåðå
.[äëøá éìá ïìáåèì áåèã à"îøä áúë ïéëñá àäã ,ììë àáéùç àì äñéòá ïáøòì
ïìäì ïééò ,íéôì÷ êåúéçì éåùòä ïéëñ ïåâë ,ììë ïéìëåà êøåöì àìù åá ïéùîúùî êà äãåòñ éìë úåéäì éåàøä éìë ïéðòì
.[ç óéòñ]

.úéëåëæ éìëë ,äìéáè íéðåòè àäéî ïðáøãîã øùôàã ÷ôúñðù ù"ééòå .9
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.[ç óéòñ íù] ïìäì ïééò ,äãåòñì åùéîùú èåòéî ÷øå äãåòñì åðéà åùéîùú áåøù éìë ïéðòì
äãåòñì åìöà åùîéù àìù íéìë éåâî äð÷
,äãåòñ éëøöì åðîî ìàøùé äàð÷å íéôì÷ êåúéçì åúåà äùîéùù ïéëñ éåâì äéä íàã [á ÷"ñ å÷ 'éñ ã"åé] øæð éðáà ú"åùá áúë
êøèöé àìå éåâä úàîåè åá äìç àì ,éåâä ìöà äãåòñ éìë øãâá äæ éìë äéä àìù ïåéëã ïðéøîà àìå ,äìáåèì ìàøùéä áééç
10.äìéáèá áééç éëä åìéôà àìà ,äìéáè
óà äìéáèá áééç æ"ä ,åéìò ìåëàì åá ùîúùäì åãòééî àåäå éåâî ñè ìàøùé äð÷ íà [å ÷"ñ æ"î àðú 'éñ ç"åà] â"îôä áúë
.ììë éìë øãâá äæ äéä àì éåâä ìöàù
ò÷ø÷ì øáçúäì íéùòðä íéìåãâ íéìë
:äìéáè íéëéøö íà ò÷ø÷ì íøáçì î"ò åùòðù íéìåãâ íéìëá å÷ìçð íéðåøçàä
äæá ïúðå ïìáåèì àìù äéä âäðîäù àéáäå ,øåðúá ïéòáå÷ù úùåçð úåøéã÷á ïã [àì ïîéñ à"ç] á÷òé áù ú"åùá .à
ä"ä ,äàîåè íéìá÷î íðéà äæ íòèîå ò÷ø÷ì øáçúäì î"ò äìéçúî åùòðù ïåéëã àåä íäî ãçàäå ,íéîòè éðù
ïéâäåð ïéà äæ íòèîã áúëå åéøáã úà àéáä [ä óéòñ ìò] íéøôà ãé úäâäáå .íéøëð éìë ìù åæ äàîåè íäá ïéàã
.ò÷ø÷ì øáåçîá ïùéîùú ø÷éò éë ,çæøî úéáá ïéòáå÷ù úùåçð ìù úåìåãâ úåøåé ìåáèì
áúë ïëå 11.äìéáèî øèåô äæ ïéàã ì"ñã øàåáî [åñ úåà] íãà úðéááå [âé óéòñ âò ììë] íãà úîëçä éøáãá íðîà .á
.[æèø 'éñ] ãàñà é"øäî ú"åùáå øôåñ íúç éùåãéçá
.ò"öå ,[ïìéòâäì ìáå÷î ïéàù äîåãîëå] ò÷ø÷ì úåøáåçî ïäù øåèé÷ úåëøòîì äæá î"÷ôðå
äô÷ úðöðö ïåâë ìëàî åëåúáù éìë éøëðî äð÷
ïîæ ìëã åà ,åìáåèìå åúìåëúî åð÷åøì áééç íàä ,ñîð äô÷ úðöðö ïåâë ìëàî øáã åëåúá ùéù éìë éøëðî äðå÷á åðã íéðåøçàä
äúòî åá ïúéì àåáéå åúìåëú úà éìëäî ï÷åøéùëì ÷øå ,åìáåèì ö"àå éìëá ùîúùîë áùçð åðéà åúìåëú úà éìëäî ìèåð ÷øù
.äìéáè áééçúéå åá ùîúùîë áùçéé ,ïéìëåà
12.äùòú ìàå áù àìà åðéàã ,ùåîéù àø÷ð äæ ïéàã äìéáèî øèô ì"ðä øåéöáã [åì÷ ÷"ñ à"å÷] ïé÷ñéã ì"éøäî ú"åùá áúëå
äëåúáù íéøåîéù úñôå÷ éåâî äðå÷äù à"åæçä íùá à"èéìù é÷ñáééð÷ ç"øâä éøáã úà àéáä [ë äøòä ã"ô] íéìë úìéáè øôñáå
øàåáî äøåàëìå .äìáåèìå ìëåàäî äð÷åøì êéøöù à"åæçä äøåä ,äçúô íà íðîà ,äúìåëúî äð÷åøìå ãéî äçúåôì ö"à ,ïéìëåà
èåùô éøäå ,íéôì÷ êåúéçì ãîåòä ïéëñë íðéãå ,äãåòñ éìë øãâá íðéà äøåçñì íéãîåòä íéìëã è÷ðù é"áä éøáãî úàæ ãîì æ"ðáàä .10
úàîåè äìç àìù ïðéøîà àìã øàåáîå ,íéðåùàøäî òîùî ïëã äìéáèá äðå÷ä áééçúð ,ìàøùéì íøëîå åìàë íéìë äùò éåâ ïîåà íàù
.äãåòñì ãîò àìù éåâ éìë ìò íééåâä
øáçúðù íãå÷ øîâð éìëä íàã äàøðã ÷éñîå ,ò÷ø÷ä íò ùîùì åùòðù íéìë ìù äæ ïéãá úåøéúñ àéáäì êéøàäù à"ðéáá ù"ééò .11
åðéàã ïðéøîà ò÷ø÷ì øáçúðù ãò éìë úåéäì øîâð àì íà ÷øå ,ò÷ø÷ì øáçúäì åúìçúî äùòð íà óà äàîåè ìá÷î àåä éøä ò÷ø÷ì
.ò÷ø÷ì øáçúäì î"ò äìéçúî äùòð íà è"÷î
.[æð ïîéñ á"ç] á÷òé ú÷ìç ú"åùá íâ ë"ëå ,[ãî äøòä è"ô] ë"ùù øôñá ì"öæ êàáøòéåà æ"ùøâä íâ áúë ïëå .12
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êà ,ìëàîä ïåñçà éìë àìà äãåòñ éìë éø÷éî àìã åà ,éìëá ùîúùî éø÷éî àì äøåâñ äñôå÷äù ïîæ ìë ÷øã è÷ð à"åæçäù
ã"ìéøäîä éøáãë àìã äæå ,äá ùîúùî áéùç íâå äãåòñ éìë øãâá àéä éøä ,ìëåàä úà äðîî àéöåäì úãîåòå äçúôðù äòùî
13.ì"ðä

á óéòñ
÷"ú øîàå ,úööåç æçåàä ìù åãéã ,íéàîè íä éøä íìéáèîå íéìëáå íãàá æçåàäã ä"î úåàå÷î ç"ô äðùîá àåä ïéãä øå÷î
.÷"úë ì"éé÷å ,íéîä íäá åàåáéù éãë åéãé äôøé øîà ù"øå ,íéøåäè íéîá åéãé çéãä íàù
:åæ äðùî øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå
óéñåä ÷"úù àìà ,äìéòåî ãéä úééôøäù ù"ø øîàù äîì äãåî ÷"ú íâã è÷ð [æ øòù æ úéá úéáä úøåú] à"áùøä .à
íùá [äì ÷"ñ çö÷ 'éñ] ê"ùä àéáä êëå ,úåöòä éúù úåìéòåî ÷"úë ì"éé÷ã éàîìå ,àéðäî íéîá åéãé úçãä íâù
.â"äáä
äôøé àì àîù äøéæâ ,ãéä úééôøä ìò êåîñì øéúî åðéàå ù"ø ìò ÷ìåç ÷"úù è÷ð [à"éä úåàå÷î á"ô] í"áîøä .á
è"ô äãð úåëìä] ï"áîøä áúë ïëå ,åãé çéãîùë àìà øúéä ïéà ÷"úë ì"éé÷ã éàîìå ,ãáòéã óà åúìéáè åìñôå ,åãé
.íçåøé åðéáøå ä"àøä úòã ïëå ,[å"èä
ê"ùäå .[ã ÷"ñ] æ"èä ÷ñô ïëå ,äæá åøæâ àìå äìéòåî ãéä úééôøä íâù à"áùøäë ÷ñô [çë óéòñ çö÷ 'éñá ïëå ïàë] ò"åùäå
øéîçäù ç"áäì ê"ùä ïééö [äì ÷"ñ] çö÷ 'éñá íâå ,ãéä úééôøä ìù äöéòä ìò ú÷åìçî ùéù àéáä àìù é"áä ìò äîú [å ÷"ñ]
,äëìä ÷ñôì è÷åð àåä äî àéãäì ê"ùä ùøéô àìå .ãéä úééôøäá ìåáèì éðäîã à"áùøäë è÷ð â"äáäù ê"ùä íééñå ,í"áîøäë
14.ãéä úééôøä ìò êåîñì ïéàã åúòã éàãåá äìéçúëì ô"ëòù øáúñî êà
éìëäå íãàä ïî ãéä úãøôä
.åéãé ãéøôé àì àîù äæá åøæâ àìå ,ò"åëì øúåî æ"ä ìáåèä ïî éøîâì åéãé ãéøôî íàù øàåáî [åì ÷"ñ çö÷ 'éñ] ê"ùá
íéîá ãéä úçãä
:äæ ïéãá íé÷ñåôä å÷ìçðå .ìéòåî æ"ä íéîá åéãé çéãä éìëä úà åà íãàä úà æçåàä íàù øàåáî äðùîá
à÷åã ïðéòá àìã [ã ÷"ñ] æ"èä ÷åñôì êéøàä ïëå ,àéðäî äå÷îä éî íðéàù íéîá ãéä úçãä íâù òîùî ò"åùäî .à
.äå÷î éîë äúòî íéáùçð åìà íéî íâå ,ä÷ùäë éåäå äå÷îä éîì íä íéøáçúîã ,íéìéòåî íéî ìë àìà äå÷îä éî
15.[ììë åùìúð àìù äå÷î éî åðééäå ,äå÷î éî ÷ø éðäî çëá æçàé íàã ,çëá åãé æçàé àìù æ"èä äðúä íðîà]
ç"åà] åîöò à"åæçäù ïåéëã ,[ì"ðä ã"ìéøäîä úøáñ ãáìî] óñåð íòèî àéä úùãåçî íéøåîéù úñôå÷ ïéðòá à"åæçä ìù åæ äàøåä .13
äîìå éìë äàùò ìàøùéù àöîðå ,éìëì äúåà äùåò àñôå÷ä úçéúô ÷øù àöîð ë"à ,éìë åðéà ãö ìëî íåèà óåâù áúë [à"é÷ñ à"ð 'éñ
äìéáèá áééç éìëì ìàøùéä åãçééå éåâä ïî ñè äðå÷äã [å ÷"ñ æ"î àðú 'éñ ç"åà] â"îôä áúëù íùëã ì"é éìåàå .äìéáèá àéä úáééç
,éìë úøåú äéìò äéä àìù óà ,ìëåàä ú÷æçäì éåâä ìöà äùîéù äñôå÷äù äæ ïåãéðá ù"ëå ä"ä ,éåâä ãéá éìëë ñèä ùîéù àìù óà
.ò"öå ,äùòî àñôå÷ä úøñåçî àëäã ÷ìçì ùéå ,áééçúé éìë äàùòå ìàøùéä ãéì äàáù äòùî î"î
àì àîù åøæâù åúòéñå í"áîøä úèéùì åùùç àì äîì ê"ùä úééùå÷ áùééì áúëù äùîì úøàôú øôñî àéáäù [ä ÷"ñ] ú"ô ïééò .14
åà äîåøú ïåâë úåøåñà úåìëàî ìåëàìå ìùëäì ìåìò ïâåäë íìáèé àì íàù ,íéàîè íéìë úìéáèá àìà åøæâ àìã ì"éã ,åéãé äôøé
.åá åøæâ àìã ì"é ïëìå ,ãáòéã øñàð ìëàîä ïéà íééåâ éìë úìéáèá êà ,åàîèðù íéùã÷
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zenewn i`xn
,äå÷îä éîì ä÷ùä ïàë ïéà íéùåìú íéîá åéãé çéãä íàã ì"ñã ,éðäî äå÷î éîá åãé çéãä íà ÷øã áúë à"îøä
16.à"îøä úèéùì ùùçù òîùîã [æ ÷"ñ] ê"ù ïééòå .åãéáù íéîì äå÷îä éî ïéá äãéøôî ãéä úæéçàù ïåéë

.á

:ì"ðä ìëî äìåòä
[íéîá äçéãäì éìáî] ãéä úééôøä
øéîçä ç"áä .éìëä ïéáì åãé ïéá äå÷îä éî íéñðëð ïåéôøá æçåàùëã åðééäå ,äìéçúëì óà ãéä úééôøä éðäîã å÷ñô æ"èäå ò"åùä
åãé ãéøôé íàå .ãáòéãá óà ùåçì åúòã íà ùøôúð àìå ,äìéçúëì ô"ëò äæá øéîçîã øáúñîå åéøáã àéáä ê"ùäå ,ãáòéãá óà
.[åì ÷"ñ çö÷ 'éñ] ê"ùá øàåáîë ò"åëì ìéòåî æ"ä éìëä ïî éøîâì
íéùåìú íéîá ãéä úçãä
æçåàùë àìå éðåðéá ÷åáéãá æçåàùë éðäî æ"èäìå ,åéøáãì ùùç ê"ùäã òîùîå ,íéùåìú íéîá ãéä úà çéãäì éðäî àì à"îøäì
.çëá æçåàùë óà éðäî à"øâäìå ,çëá
äå÷î éîá ãéä úçãä
17.ò"åëì éðäî íéîä ïî äàéöåäì éìáî äå÷îä éîá ãéä úà çéãäì
íâ ò"åëì éðäî äæå ,ãéì ãéî éìëä úà øåñîé íéîä êåúáå ,äééðùä åãé íâ ñéðëéå äå÷îì éìëá úæçåàä åãé ñéðëéã ùåáìä áúëå
.äå÷îä éî íù åîã÷ øáë äééðùä ãéì éìëä øáåòùëã ,çëá æçåàùë

â óéòñ
.í"áùøä íùá [èðúú 'éñ æ"ò] éëãøîä äáúëå ,àøîâá úàáåî äðéà íéìë úìéáè úëøá
íéé÷ äæ øåáéçå ,äå÷îä éî ìà áåè øåáéç ïðéòá ,ä÷ùä é"ò åøùëåéù ïðéòáå íéùåìú åéãé ïäá çéãäù íéîä øùàëã øáåñ æ"èä .15
äæá ÷ìåç (æ ÷"ñ) à"øâäå] .ä÷ùäì ìéòåéù øåáéç ïàë ïéà çëá æçåàùë ìáà ,éðåðéá ÷åáéãá óà åà äéåôø äøåöá éìëä úà æçåà øùàë
æçåàùë óà éðäî äæá ,íéîä ïî åãé àéöåî åðéàå äå÷î éîá åãé çéãîùë ë"àùî .[çëá åéãé æçåàùë óà ,ä÷ùä ïàë ùé éðååâ ìëáã øáåñå
éî øàùî äìàä íéîä úà ú÷úðî åà äöéöç äùåò çëá äæéçàä ïéàå ,íéìáèðä éìëä åà íãàä ïéáì åãé ïéá äå÷î éî ùé ñ"åñã ,çëá
.äå÷îä
ïåéë ,ìéòåî äæ ïéà íéùåìú íéî àìî éìã êåúá çðåîä éìë ìáåè íàù áúëù [ñúú 'éñ æ"ò] éëãøîä éøáãî åéøáã ãîì à"îøä .16
ä"äã à"îøä äæî ãîìå .éìãä ïéáì éìëä ïéáù íéîä ïéáì äå÷îä éî ïéá ä÷ùä ïéàù êëì íøåâ éìëä éìåù ìò çðåîä éìëä ãáåëù
,ä÷ùä àäú àìù êëì íøåâ æ"ä çëá æçåà íà ÷øù øîåì êéøàî æ"èäå .ä÷ùä àáú àìù êëì úîøåâ éìëá åà íãàá íãàä ãé úæéçàù
à"øâäå .ä÷ùäá úòøåâ äðéàå éìë ìù åãáåëì äîåã äðéà éðåðéá ÷åáéãá äæéçà êà ,éëãøîá øàåáîë êëì íøåâ éìë ìù åãáåëù åîëå
íâå ,çëá æçåàùë óàå ä÷ùä ïàë ùé ,éìëä ïéáì åà ìáåèä íãàä ïéáì ãéä ïéá íéî ùéù àðååâ ìëáã øáåñå éëãøîä ìò ÷ìåç [æ ÷"ñ]
.òøåâ éìëä ãáåë ïéà éìë êåúá éìë ìáåèá
.äìéáèä úòùá éøîâì ïäéãé úåãéøôî åéä ,ïìéáèäì úåøçà íéùðá úåæçåà åéäùë íéùðä âäðî úà àéáäù [åì ÷"ñ çö÷ 'éñ] ê"ù ïééò .17
äãð úìéáèá (á .äìéçúëì éøùã ïì àîéì ïàîå ["åéãé çéãä íà"] ãáòéã ïåùì ÷ø àúéà äðùîá (à :âäðîä úà ÷éãöäì ê"ùä áúëå
'àä íòèä àáåä àìå ,ììë äæë âäðî àáåä àì íéìë úìéáè ïéðòìå .åâäðù äî ìèáì ïéàå ,ïéãä ïî àìù íéøáãá íâ åøéîçäù åðéöî
.éìëä ïî éøîâì åéãé ãéøôäì åøéîçé íéìë úìéáèá æ"éôìù ,ãáòéãá ÷ø àéðäî ãéä úçãäù ê"ùä ìù
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zenewn i`xn
:úåðåù úåòã åðéöî äëøáä çñåðá
.[ä ÷"ñ] æ"èä åáúë ïëå éìë úìéáè ìò êøáì áúë ò"åùä .[à .à
.úåëúî éìë úìéáè ìò êøáì åáúë [ç ÷"ñ] ê"ùáå ç"ááå [â÷ ïéã çð ììë] øúéäå øåñéà øôñá .[á
.äáåç éãé àöé ä"åàä ìù çñåðá êøéá íà åúèéùì íâù åðééäå ,àáåëéòì äæ ïéàù óéñåä êà ò"åùäë è÷ð ç"øôäå
.åúáåç éãé àöé íâ äìéáèä ìò êøéá åìéôàã ç"øôä áúë ãåò
.íéìë úìéáè ìò êøáî íéìë äîë ìáåèáå ,éìë úìéáè ìò êøáî ãçà éìë ìáåèáù áúë ò"åùä .á
êåøòá áúë ïëå ,íãà úîëçá òîùî ïëå ,íéìë úìéáè ìò éðååâ ìëá êøáì èåùô âäðîäã áúë äìåãâä úñðë øôñáå
.ïçìùä
êøáî éúîéà
÷ôñá çéðä [âé ÷"ñ à"à âëù 'éñ ç"åà] â"îôäù àéáäù à"òø úäâäá ïééòå 18,äìéáèä íãå÷ êøáîù úåèùôá åè÷ð íé÷ñåôä
.äìéáèä øçà êøáì ìåëé íà äìéáèä íãå÷ êøéá àìù éîá

ã óéòñ
19.äãåòñ éìë éø÷éî àì ïëìå äá òâåð ìëåàä ïéàù íåùî íòèäå ,èö÷ 'éñ ÷"îñá àåä äìéáèî äøåèô äáåöçù ïéãä øå÷î

äìéáè ïåòèå ,äãåòñ éìë áùçð äøéã÷ä éåñéëã [ä óéòñ ïìäì] à"îøáå [äì ïîéñ] à"âäá àáåäå [èôø 'éñ] òåøæ øåàá áúëå
úåçéúøäå ìáääù íåùî äøéã÷áù ìéùáúäî òìåá éåñéëäã óéñåäì ùéå] .äáåöçì ììë éîã àìå ìåùéáá òééñî àåäù íåùî
20.[éåñéëä ãò íéìåò

ä óéòñ
:äìéáè äëéøö íà äèéçù ìù ïéëñá å÷ìçð íé÷ñåôä

é"ùøéôå ,éæç àì àøáâ éúëà äìéáèä íãå÷ù íåùî ,äìéáèä ïî õåç ïúééùòì øáåò êøáî úåëøáä ìëã àúéà [:æ óã] íéçñô 'îâá .18
úìéáè ìò íâ éà÷ éà é"ùøá ùøôúð àìå] ,äìéáèä øçà ïéëøáî úåìéáèä ìëù åð÷éú ïëìå ,éæç àì àøáâù åøîà éø÷ ìòá úìéáè ïéðòìã
øîà åäéîå ,äìéáèä øçà êøáì åð÷ú øâ úìéáèá ÷øã ïåàâ íùá ç"øä éøáã åàáåä [ìò ä"ã íù] 'ñåúáå .[íãà úìéáè ìò ÷ø åà íéìë
øçà äìéçúëì êøáî íéìë úìéáèá íâù ìàåîù åðéáø íùá àéáä [èôø 'éñ] æ"åàáå .äìéáèä øçà úåëøáîä íéùðá øåòâì ïéàù é"ø
.úåìéáè øàùá ë"àùî äìéáèä øçà êøáîù åøîà øâ úìéáè ÷øã ,úåìéáè øàù ïéáì øâ úìéáè ïéá ÷ìéçå åéìò ÷ìç æ"åàäå ,éìëä úìéáè
äëéøöä äøåúäù íåùî àåä ,äùøôá íéøåîà äãåòñ éìëã 'îâá ïðéøîàã àä ø÷éòã áúëù à"áùøä éøáã úà àéáä [é ÷"ñ] à"øâäå .19
,äøéã÷áù ìéùáúäî úòìåá äðéàù ïåéë äìéáèî äøåèô äáåöç à"øâä áúë äúòîå .íéòìåá äãåòñ éìë ÷øå äìòâäå ïåáéì åæ äùøôá
äãåòñ éìë úáùçð äáåöçä ïéà ë"àå ,åæî åæ úåòìåá ïðéàù [ç"ñ áö 'éñ] øàáúðù åæá åæ úåòâåðä úåøéã÷ éúùë ååä äáåöçäå äøéã÷äã
àøîåç ,ïåáéì äëéøö äáåöçã (ã"ñ àðú 'éñ ç"åà) ò"åùá åðéöîù äîã à"øâä óéñåäå] .ìåùéáä ïîæá ïéìëåàäî úòìåá äðéàù éôì
.[äéìò äñéò úëôùð íéîòôù éðôî àéä àîìòá
øééð åà úéôî åæéà åéìò íéñøåôù åùéîùú êøãù éìëã [æ äøòä à ÷øô íéìë úìéáè øôñá àáåä] ì"öæ êàáøòéåà æ"ùøâä äøåäå .20
êåúá åá çðåî ìëåàäù é"ò åùéîùúù éìë ìáà ,éìëä ïéáå ìëåàä ïéá ÷ñôä áùçð äæ ïéàù ,äìéáèá áééç ìëåàä úà íéçéðî íäéìòå
,úé÷ùá çðåî ìëåàäù ïðéøîà â"äëáã ,äìéáèî øåèô ,éìëä êåúá äðåúðä ïåìééð úé÷ù êåúá çðåî áìçäù ,áìç ú÷æçäì éìë ïåâë ,úé÷ù
.øåèôå äáåöçë éåäå ìëåàá úåøéùé òâåð åðéà ïåöéçä éìëäå

12

zenewn i`xn
ïîæá ìëåàá òâåðä éìëã ì"ñã ,äãåòñ éìë øãâá äæ ïéàù íåùî åîòèå ,äìéáèî øèô [æò÷ú 'éñ ïéìåç] éëãøîä .à
21.äééìö åà ìåùéá ïééãò ïåòè øùáä àëäå ,äãåòñ éìë éø÷éî àì ïå÷éú éìá éåàø åðéà ìëåàäù
ìù ïéëñ ìáåè äéä ù"øäîäã åàéáä [åëù 'éñ] ïè÷ õ"áùúá ïëå ,[ãô ïéã çð ììë ä"åàä ìò] øúéäå øåñéà úäâäá .á
î"ãä åàéáäå ,ïìáåèù íãå÷ äìéçúî åá ìåëàì áåèã ä"åà úäâäá áúë íðîà .í"øäîä âäð ïëå ,äëøáá äèéçù
.äãåòñ éìë íù äæá àø÷éù éãë íòèäå ,[ã ÷"ñ]
:í"øäîäå ù"øäîä ìù åæ äèéù øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå
÷"ñ] ê"ùä è÷ð êëå ,íäá ìåëàì íééåàøù íéìëá ÷ø øîàð í"øäîäå ù"øäîä ìù åðéãù øàáúð ä"åà úäâäá .à
22.äìéáè åáééç àì íäá ìåëàì íééåàø íðéàù íéìëá ìáà ,[àé
éø÷éî î"î ,ïå÷éú êéøö ìëåàäùë óàã øáåñ àìà ,éëãøîä úøáñ ø÷éò ìò ÷ìç ù"øäîäã áúë [ãé ÷"ñ] à"øâä .á
23.äãåòñ éìë
.äëøá éìá åìáåèì áåèã áúëå ,í"øäîäå ù"øäîä úòãì ùùç à"îøäå ,äìéáèî øåèô äèéçù ïéëñã ò"åùä áúë :äëìäì
úåöîä ïäá íéð÷úîù íéìæøá
,[äöîä åá íéð÷úîù ÷øñî ïéòë éìë àåäã (áé ÷"ñ ñú 'éñ ç"åà) á÷òé ÷çä áúë] ,úåöîä ïäá íéð÷úîù íéìæøáù à"îøä áúë
ùîúùäì åæçã íåùî í"øäîäå ù"øäîä åøéîçä äèéçù ìù ïéëñá ÷øã [ì"ðä] ä"åà úäâäë è÷ðù òîùîå .äìéáè íéëéøö íðéà
.íéìæøá êðä ë"àùî ,ïäá
.íé÷ñåôä ú÷åìçîá éåìú æ"äå ,äèéçù ìù ïéëñ ïéãë åìàä íéìæøáä ïéãù åáúë [ãé ÷"ñ] à"øâäå [æ ÷"ñ] æ"èäå
íãà úîëçäå ,ê"ùäë ì÷äì øùôà ÷çãä úòùá êà ,äëøá éìá ìåáèìå æ"èäì ùåçì áåèã á÷òé ÷çäå ç"øôä åáúë :äëìäì
.ê"ùäë ÷ñô [è"ñ âò ììë]
ìëåà ïäá ïéùåòù íéìëá ïåëùî éðéãì äãåòñ éìë úìéáè ïéá äàåùää
íé÷ñåôä å÷ìçðå .ùôð ìëåà ïäá ïéùåòù íéìë [ïåëùîë úç÷ì 'éô] ìåáçì äåìîì øåñàù ïéãä àáåä [.æè÷-:åè÷ óã î"á] 'îâá
áúë ïëìå íéðéãä úà äåùä ç"áä .ïåëùî úçé÷ì ìù ì"ðä íéðéãäî íéìë úìéáè ïéðòì äãåòñ éìë éøãâ ãåîìì íå÷î ùé íà
äééåàø äúéä íàù òîùîå .äçãä äðåòè äá ìåëàì äöøé íà éøäù äá ìåëàì úòë äééåàø ïéëñä ïéà íâã åéøáã êåúá óéñåä éëãøîä .21
àì äçãä äðåòèù íåùî åèàã ò"ö÷å] .ïìäì åàáåéù ê"ùäå ä"åàä úäâä úøáñë äøåàëì äæå ,äìéáèá úáééç äúéä äçãä éìá ìåëàì
áúëå ,øëù ïäá ïéìùáîù úåøåéá ïãù [åñ úåà] íãà úðéá ïééò ,ïå÷éú éøñåçî éø÷éî äî äøãâää ø÷éòáå .[äìéëàì äééåàø ïéëñ éø÷éî
ïéëñá íâã ò"ö éúëàã íééñ êà ,äãåòñ éìë éø÷éî àì ïëì åúåà íéððñîù ãò ììë äééúùì éåàø åðéà øëùäù ïåéë øùôàã åéøáã óåñá
.åøèôé åìà úåøåé äîìå äëøá éìá åìáåèì à"îøä øéîçä äèéçù ìù
÷øå ,äãåòñ éìë éø÷éî àì ïå÷éú êéøöå ïëåî åðéàå ìëåàá òâåðä éìëù àøáñä ø÷éòì åîéëñä í"øäîäå ù"øäîä íâù åðééäå .22
.äìéáèá åáééç éìëá ìåëàì úåøùôàä úôøèöîùë
àìà éåàøä øúá ïðéìæà àì íéìë úìéáèá àä ,åá ìåëàì éåàø éìëäù êëá äîã ê"ùäå ä"åàä úäâä úøáñ ìò ÷åìçì à"øâä áúëå .23
íòèîå ,(:âë÷ óã) úáù 'ñîá øàåáîë ,äìò éãô÷ã äèéçù ïéëñá ììë ìåëàì íãà éðá êøã ïéà àäã ê"ùä äù÷ä ãåò] .ùéîùúä øúá
.[ñéë ïåøñç úîçî äö÷åî úáùá àáéùç äæ

13

zenewn i`xn
,ïåëùî éðéãì íéìë úìéáè éðéã úà úååùäì ïéàù áúë [ð ÷"ñ] æ"èä íðîà ,äìéáè íéðåòè ÷øéä úà ïäá íéá÷ðîù íééøôñîã
øåèä êãéàîå ,[íù î"á] àøîâá øàåáîë åðëùîì øåñà [øùáä êåúéçì åá íéùîúùî íéáö÷äù ïéëñ] àúáëùàã àðéëñ éøäù
àåä íäáù äåìä ìù åúåðîåà éìë íâ åøñà ïåëùî ïéðòìã ,íéðåãéðä úà úååùäì ïéàã áúë [àé ÷"ñ] ê"ùä íâ .äìéáèî åøèô
.íéìë úìéáè ïéðòì ë"àùî ,ñðøôúî
÷øéä úà ïäá ïéáð÷îù íéøôñî
:äìéáèá ïéáééç ÷øéä úà ïäá ïéáð÷îù íééøôñî íà å÷ìçð íé÷ñåôä
.êåîñá ìéòì ïééòå ,ïåëùîë äìà íééøôñî ç÷éì øñàù [çî 'éñ î"á è"ô] ù"àøäî úàæ ãîìå ,äìéáèá áééç ç"áä .à
éëøö ïå÷éú ø÷éòî áùçð åðéà äæ áåðé÷ù íåùî íòèä áúë äùéøôä .äìéáèî åøèô [àé ÷"ñ] ê"ùäå äùéøôä .á
íéìæøáì åîãã ,íéøåèô ïëìå íéìùåáî àìà íééç íéìëàð ïðéàù úå÷øéá àéä äáéð÷äù òîùî ê"ùáå 24,äãåòñä
.[øçà ìëàîì äìà íééøôñî åæç àìã] úåöîä ïäá ïéð÷úîù
úåàñôå÷ ïçúåô
.øçà ìëàîì éæç àìå ìéàåä ,äìéáèî øåèô úéáçä ìù àæøáä úà åá íéçãå÷ù çã÷îã áúëù [àé ÷"ñåñ] ê"ù ïééò
.ìëåàá äæä éìëä òâåð äçéúôä ïîæá íà óà ,äìéáèî øåèô úåàñôå÷ ïçúåôù ä"äã äæî ãåîìì ùéå

å óéòñ
:ìæøá ìù íéøîñîá õåçáî úå÷æåçî åà õåçáî ìæøáá úå÷ùåçîä õò ìù úåéìåçî äééåùòä úéáçá å÷ìçð íéðåùàøä
úëúî éìëë àìå õò éìëë úéðåãéð åæ úéáçã åáúë ,[äì 'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøäå ,[àúëìäå ä"ã :äò óã æ"ò] 'ñåú .à
:úåøáñ 'á åáúë øáãä íòèáå .äìéáèî äøåèôå
íéðåãéð âåîìà ìù äîúåçå úëúî ìù úòáè ïëìå ,ãéîòîä øúá ïðéìæà àìã [.ñ óã] úáùá ì"ñã äéîçð 'ø éôì (à
àì ù"àøä íðîà .õòî àåäù éìëä óåâ øúá àìà úëúîä éãéîòî øúá ïðéìæà àì ð"ä ,úëúî éìëë àìå ïáà éìëë
.ãéîòîä øçà êìåä ìëäã íéøáåñä íéîëçë åà äéîçð 'øë ì"éé÷ íà òéøëä
íéùîúùî ïéàù ïåéë ,øåèô íéìë úìéáè ïéðòì î"î ãéîòîä øúá ïðéìæàã ã"îì óàã ù"àøäå 'ñåúä åáúë ãåò (á
.úëúîá ïäá åùîúùäù ïéãî éìëì äîåã åðéàå ,úëúîä êøã
ì"ñã ,äìéáèá åìà úåéáç áééçî [èðúú 'éñ æ"ò éëãøîá àáåä àëøú 'éñ âàøô ñåôã ú"åù] âøåáðèåøî í"øäîä .á
åðéà ïëì úëúîä ìù ãöá ïäá ïéùîúùî ïéàù êåúîã ì"ðä 'ñåúä úøáñ úà øáåñ åðéàå ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã
.äìéáè ïåòè àìéîî úëúî éìë ìù íù éìëì ùé ãéîòîä çëîù ïåéëã øáåñ àìà ,äìéáèá áééç
ïåéëã äîú [áé ÷"ñ] ê"ùä êà ,äæá øéòä àì à"îøä íâå ,äìéáèî úåøåèô åìà úåéáçù ù"àøäå 'ñåúë ÷ñô ò"åùä :äëìäì
úîëçä áúë ïëå .ïë úåøåäì ùé ,äëøá éìá äìéáè åëéøöäå í"øäîì åùùç [áô óéòñ çð ììë] ä"åàäå [èð 'éñ ú"åù] ì"éøäîäù
.[àé óéòñ âò ììë] íãà
áééçî åðéà êåúéçäù äùéøôä è÷ð î"îå ,íééç íéìëàðä úå÷øé êåúéçá éøééîã øáåñ äùéøôä äøåàëìã áúë [æ ÷"ñ] øàåú éøôä .24
.åæ àøáñì äèåð åúòã ïéàù øàåú éøôä íééñå ,ìëàîá øáã óéñåî åðéàå õåçð åðéàù ïåéë äìéáè
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ãéîòî ïéã
î"î ,õò ìù úéáçäù óàã ,äìéáè áåéç ùãçì ÷ø äæ íàä ,ãéîòîä øúá ïðéìæàã ì"ñã âøåáðèåøî í"øäîä úòãì ïåãì ùé
àäú íà ïåâë ,äìéáèî øåèôì óà ãéîòîä øúá ïðéìæàã åà ,úëúî éìë ìù íù íâ úìá÷î àéä úëúîä ìù íé÷åùéçä çëî
.õòä ìù ãéîòîä çëî äìéáèî í"øäîä åúåà øåèôé íàä ,õò é÷åùéçá áéáñ ú÷ùåçî àéäå úëúî ìù úåéìåçî äéåùòä úéáç
,äëøá éìá äæ éìë ìåáèì ÷ñô ïëìå äìéáèî äæá øèåô í"øäîäã øàåáî é"ááã ,æ"èäå é"áä äæá å÷ìçðù øàáúé [æ óéòñ] ïìäìå
.éìëä ø÷éòî úëúî éìë íù òé÷ôäì õòä éãéîòîá çë ïéàã è÷ðå ÷ìç [ç ÷"ñ] æ"èäå ,[âé ÷"ñ] ê"ùá àáåäå
25.äøòä äàø ãéîòîä øçà êìåä ìëäã ïåãéð ø÷éòáå

æ óéòñ
:úåéåøùôà äîë äæá åøîàðå ,õò éìëá úøáåçîä åæ óñë ñåë äééåùò ïôåà äæéàá åðã íé÷ñåôäå .÷"îñä íùá øåèá àåä ïéãä øå÷î
,"àì õåçáî ìáà" øåèä áúëùëå] .õåçáî ïãéîòîå ïøáçî õòä éìë øùà óñë úåéìåç ìù ñåëá éøééàã ùøôî é"áä .à
26.[õåçáî ïãéîòî óñëä øùà õò úåéìåç ìù ñåëá ,àëôéà åúðååë
åúðååë äøåàëì] ,íéðôáî íâ úö÷ äàøð ïåöéçä ñåëäå ,õò ìù ñåë êåúá ïåúð øùà óñë ñåëá éøééàã ùøôî æ"èä .á
óñë ìù éîéðôä ñåëä øùàëã æ"èä è÷ðå ,ãéîòîë úáùçð íâ àéä ïëìå [íéðôáî úéàøð àéä ïëìå øúåé ääåáâ àéäù
ìù éîéðôä øùàëå .êøáì àìù òøåâ õòä ìù éðåöéçä ãéîòîä ïéàå ,äëøáá ìáåè ñåëä ìù úåùîúùää ø÷éò àéäå
.[ïåöéçä éìëá íâ òâåð ñåëáù ïééäù éøééî äàøðëå] äëøá éìá ïìáåèì øåèä øéîçä ,ãéîòî àåäå óñë ìù ïåöéçäå õò
éôìã ,é"áä ë"ùîë äëøá éìá ìáåè ,õåçáî äãéîòî õòäå óñë ìù úåéìåç äééåùòä ñåëáù áúë [âé ÷"ñ] ê"ùä .â
ñåëã àîúñá áúëù ò"åùäù ê"ùä áúëå .úëúî éìë íù éìëäî òé÷ôî æ"ä ãéîòîä øúá ïðéìæàã ì"ñã í"øäîä
óéèäå åá÷éðù úéëåëæ éìëã øéàî 'ø úòã [:åè óã] úáù 'îâá (à :ãéîòîä øçà ïéëìåä íà íéàðú ú÷åìçî åðéöî úåîå÷î éðùá .25
àúééøá äàáåä [.ñ-:èð óã] úáù 'îâá (á .éâéìô ïðáøå ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäù ïåéë úëúî éìëë åðéã ,á÷ðä úà íúñå øáà ïëåúì
.ãéîòîä øçà êìåä ìëäã íåùî ïéøäèî íéîëçå ,íúåçä íåùî àîèî äéîçð 'øù ,úëúî ìù äîúåçå âåîìà ìù úòáèá
íéðåãéð éðùù íåùî àåä ,[.ñ óã] äéîçð 'øã íéîëç éøáã úà íù àéâåñá åàéáä àìù äîã åáúëù [éáøå ä"ã :åè óã úáù] 'ñåú ïééòå
øáàä úôèä ïéà :åè óãá åìéàå ,ãéîòîä øçà êìéì éôè øáúñî äæáå ,éìëä óåâ úà ãéîòîä ãéîòîá ïðéøééà .ñ óãá ,íä íé÷åìç
'ñåú éøáã åàáåäå .éâéìô íéîëçå ãéîòîä øúá ïðéìæàã øáåñ øéàî 'ø ÷ø äæáå ,éìëä êåúá ïåúðä ìëàîä úà àìà éìëä úà äãéîòî
.[èé ÷"ñ] à"øâä øåàéáá äìà
øçà ïéëìåäù íéîëçë ÷ñô [íéìë ã"ô] í"áîøäù à"øâä áúë ,éìëä óåâ úà ãéîòîä ãéîòî ìù ïåùàøä ïåãéðá ,äëìä ÷ñô ïéðòìå
'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøäå .íù à"øâä è÷ð ïëå ,[èðúú 'éñ æ"ò éëãøîá àáåä ,àðøú 'éñ ô"ã ú"åù] âøåáðèåøî í"øäîä è÷ð ïëå ,ãéîòîä
úáùã äðùî íúñ êãéàîå ,åäééúååë [íéìë â"éô] äðùî íúñ íâå åäðéð íéáøã ,íéîëçë ÷åñôì åðì ùé ãçà ãöîã ,÷ôñá äæ ïéã çéðä [äì
.úòáèä øúá àìå íúåçä øúá ìéæàã äéîçð 'øë [.æð óã]
íéáøã î"øã íéîëçë ÷åñôì åðì äéä äøåàëìù óàã [íù] à"øâä áúë ,øáàá åîúñå á÷éðù úéëåëæ éìëá éðùä âåñäî ãéîòîä ïéðòì íâ
.ãéîòîä øúá ïðéìæàã äæá íâ ÷ñô éëãøîäù åðéöî î"î ,åäðéð
åëìä àìã íéìëã äðùîá íéàáåîä íéðéã äîëî äù÷äù [âé ÷"ñ æé 'éñ íéìë] à"åæçá ïééò ïåùàøä âåñäî ãéîòî ìù ïéãä óåâá äðäå
ú÷ùåçîå õò úåéìåç äééåùòä úéáçã øîåì øáñ æ"éôìå ,äéøúá ïðáø éìæà äìåãâ úåáéùç ãéîòîì ùé øùàë ÷øù äæî ãîìå ,ãéîòîä øçà
íéàðúä ú÷åìçîù ùøåôî [íù] ù"àøáå [:äò óã] æ"ò 'ñåúáù àéáäù [åè ÷"ñ] ù"ééò êà ,ãéîòîä øúá äá ïðéìæà àì áéáñî úëúî
.[áì ÷"ñå é ÷"ñåñ àø 'éñ ã"åé ú"ôá àáåäå ,ãéø ñ"åñå åø 'éñ] ñ"úç ú"åùá ãåò ïééòå .ò"öá çéðäå ,åæë úéáçì íâ úñçééúî ãéîòîá
úëúî é÷åùéçå õò ìù úéáçáù ,åîöò éøáã øúåñ øåèä ë"àã äîú [è ÷"ñ] æ"èäå ,äëøá éìá ìáåè íéðôåàä éðùáã é"áä ÷éñîå .26
.äìéáèá áééç óñë é÷åùéçå õò ñåëá ïàë äîìå ,äìéáèî øèô
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àìà ,ììë ñåë úøåö äúéä àì åéãòìáå åãéîòî õòäù ì"ðä ïôåàá éøééà àì ,äìéáè êéøö õò éìëá øáåçî óñë ìù
.õò éìëá øáåçî àåäù àìà åúëìäë àåä ñåëäù ïôåàá éøééî ò"åùä
:íéðåãéð äòáøà íéàáåî à"îøá
ùé íà î"î ,õò ìù åúåììëá éìëäù óàã ì"î÷ ,äìéáè êéøö åá íéðçåèù òåá÷ ìæøá ùé õòä êåúáù íéìôìô ìù íééçéø [à
.äëøáá äìéáè áééçî äæ éøä ,íéðçåè åáù éø÷éò àåä äæ ÷ìçå úëúî ìù ÷ìç åá
ìéòì] ê"ùäå æ"èä ú÷åìçîá éåìú øáãäù äàøðù à"òø áúë ,[ìåùéá éìá äééúùì éåàø äô÷ä ïéàù] äô÷ ìù íééçéø ïéðòìå
íééçéøä ïéàù ïåéë äìéáèî øåèô [àé ÷"ñ] ê"ùäìå ,äèéçù ìù ïéëñë åðéãå ,äëøá éìá åìáåèì áåè [æ ÷"ñ] æ"èäìã ,[ä óéòñ
íééçéøù øáåñ äàøðëå] ,äëøá éìá ìáåè ê"ùäì íâã áúë [å ÷"ñ æ"î àðú 'éñ ç"åà] â"îôäå .øçà ìëàî ùîùì íééåàø åìàä
.[øçà ìëàîì ïééåàø äô÷ ìù
ïéàù íéìë íä éìåàù óàã ì"î÷ù [çé ÷"ñ] à"øâäá ïééò .äìéáè ïåòè ìæøá ìù àæøá ïëå ìæøá ìù êôùî à"îøä áúë ãåò [á
.äàîåè ïéìá÷î úåëúî éìë éèåùôã [à"î íéìë à"éô] àúéà äàîåè ïééðòì íâã ,äìéáè ïéëéøö î"î ìåáé÷ úéá ïäá
ìæøáä éìá íâ éìëá ùîúùäì øùôàå åá òåá÷ ìæøá èòî ÷øå õò ìù éìëä ø÷éò íà ìáà ,úëúî ìù éìëä ø÷éòùë à÷åã [â
.äìéáèî øåèô ,äæä
úà ùîùîä úëúîå àîè úëúîä úà ùîùîä õòã [å"î íéìë â"éô] íéìë úàîåè éðéãá äæì øå÷î ïééöù [èé ÷"ñ] à"øâäá ïééò
.äøåäè õòä
.íéìë úàîåè éðéãì íéìë úìéáè éðéã úàååùä íåëéñá êåîñá ïìäì ïééòå
.äìéáè êéøö íéðôáî íäå åá ùîúùäì øùôà äéä àì úåãéúéä éìáå ,ìæøá ìù [íéøîñî] úåãéúéá ï÷åúîä éìë [ã
åðîî ÷ìçù éìëë æ"äå ,õòä éáâì úåìéèá ïðéàå úåáéùç ïäì ùé ïëì éìëä úà úåãéîòî úåãéúéäå ìéàåäù àåä à"îøä ìù åîòè
àåäù íåùî úëúî ìù ãéîòîá øèôù 'ñåúä úøáñå] 27.äëøáá ìáåèã à"îøá òîùîå ,äìéáèá áééçã úëúî åðîî ÷ìçå õò
28.[íéðôáî ïä úåãéúéä éøäù ,àëä àëééù àì ìëåàá òâåð åðéàå õåçáî
íéìë ìù äàîåè éðéãì íéìë úìéáè éðéã úàååùä
,ãéîòîä øçà êìåä ìëä ã"îì åìéôàã åáúëå ,úëúî ìù äéãéîòîå õò ìù úéáç ïéãá åðã [àúëìéäå ä"ã :äò óã æ"ò] 'ñåúá
àîìòáã äæî øàåáîù [èé ÷"ñ] à"øâä áúëå .ù"àøä áúë ïëå ,ìëåàä úà ùîî ùîùú úëúîäù ïðéòá íéìë úìéáè ïéðòì î"î
29.[ùéîùúä íå÷î øçà ïéëìåä äãåòñ éìëáã ì"ðä 'ñåúä úøáñì èøô] äàîåè éðéãì íéìë úìéáè ïéã ïéîãî
,äëøá éìá ìåáèéù ìåàùì ùé ë"àå ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã ì"éé÷ éà ÷ôñá çéðä [äì 'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøäã ìéòì àáåäù óàå .27
.úëúîå õòî áëøåîù éìëë éåä ïëì éìëì úåöåçð åìàä úåãéúéäù ïåéëã øáåñ à"îøäù øùôà
úäâäá ïééòå ,äëøá éìá ìáåèå ,àðéãã à÷éôñ àåä úåãéúéá ï÷åúîä éìëã áúëù óñåé ãé øôñî àéáä [âñ ÷"ñåñ] äáåùú éëøãá íðîà .28
äæ íà ÷ôúñäì ùé úåøîñîá úòâåð äñéòäå úåøîñîá øáåçî àåäå äñéò åéìò ïéëøåòù óãã áúëù äãåäé úéá ú"åùî àéáäù íéøôà ãé
àìã íééñå ,åá úòâåð äñéòäå õòá áåçú øîñîäù íåùî íéøîñîá ùîúùîù áùçð äæ ïéàã äàøðã íéøôà ãéä áúëå ,ìæøá ìù ãéîòîë
.úåãéúéá ï÷åúîä éìëá äëøáá äìéáè áééçù à"îøä éøáã úà ììë øéëæä àì íéøôà ãéäù ò"öå .ììë äìéáè êéøöäù éî åðéàø
àøáñ ÷ø äðéà [ùéîùúä íå÷î øúá ïðéìæà íéìë úìéáè ïéðòìã] 'ñåúä ìù àøáñ êäã åðîî øàåáîù [æè ÷"ñ ìéòì] à"øâäá ïééòå .29
íâ åæ àìà ,[úëúîá òâåð ìëåàä ïéàù ïåéë äìéáèî øåèô î"î ,ãéîòîä íåùî úëúî éìë ìù øàåú éìëì ùéù óàã] ,äìéáèî øåèôì
éáâì åìéàå ,úëúî éìëë ïåãéð åðéàå éìëä ø÷éòì ìèá úëúîä éåôéöã ïðéøîà äàîåè ïéðòìù ,úëúî íéôåöîä íéìëá äìéáèá áééçì àøáñ
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ìæøá èòî ÷øå õò ìù êôùîá ð"ä ,äøåäè õòä úà úùîùîä úëúîã [å"î íéìë â"éô] åøîàù íùëã [íù] à"øâä áúë ïëìå
.õòì äìéèá úëúîäù ,äìéáèî øåèô åéãòìá ùîúùäì øùôàå åá òåá÷
åìà íéìë ,äàîåè ïéðòì íâù íåùî àåä ìåáé÷ úéá ïäá ïéàù úëúî éìë äìéáèá åáééçù äîã òîùîã [çé ÷"ñ] à"øâäá ò"òå
30.äàîåè ïéìá÷î
åâäð àìã óøåçä úéá øåðúá úåòåá÷ä úëúî ìù úåøéã÷ä ìò ïã [ä óéòñ ìò íéøôà ãé úäâäá àáåä] á÷òé áù ú"åùá äðäå
éìë éåäå ,ò÷ø÷á òåá÷ øåðúäå ,øåðúì ïøáçì î"ò åùòð åìà íéìëù íåùî àåä éø÷éòä íòèäå ,íéîòè éðù äæá áúëå .ïìáåèì
äæì íéëñäù íéøôà ãéá ù"ééòå .íéìë úìéáè ïéðòì àåä ïë ,áééç äæ éìë ïéà äàîåè ïéðòìù íùëå ,ò÷ø÷ä íò ùîùì äùòðù
íò ùîùì åùòðù íåùî ,ïééä úøéëî éúáá ïéòáå÷ù úùåçð ìù úåìåãâ úåøåé ìåáèì ïéâäåð ïéà è"äîù äàøðã áúëå ,àðéãì
.ò÷ø÷ä
ïåòè åðéà ò÷ø÷ä íò ùîùì äùòðù íåùî äàîåè ìá÷î åðéàù ìëã ïéãä ø÷éòì íéëñîù òîùîã [åñ úåà] íãà úðéáá ò"òå
åúòéá÷ àéðäî àì ,ò÷ø÷á òá÷ðù íãå÷ øåîâ éìë äéä éìëä íàù çëåî ÷éáà éáâ úåàå÷îã äðùîîù íù êéøàä êà ,äìéáè
ùîùì äùòð íà è"÷î åðéà ò÷ø÷ì åøåáéç íãå÷ øîâð àìù éìë ÷øå ,êëì äìéçúî äùòðùë óà ,äàîåè ìá÷é àìù ò÷ø÷á
.ò÷ø÷ä íò
úìéáè éðéã äîéãù äî ìòå á÷òé áùä éøáã ìò å÷ô÷ô [ë÷ 'éñ ã"åé] ñ"úç éùåãéçá ïëå [æèø 'éñ ã"åé] ãàñà é"øäî ú"åùáå
31.íéìë ìù äøäèå äàîåè éðéãì íéìë

ç óéòñ
éìëá] äéäù äùòîëå ,ïéçå÷ìá àìà åøîà àì ð"ø øîà [:äò óã æ"ò] 'îâá àáåî äìéáèî øåèô éøëðî éìë ìàåùäù ïéãä øå÷î
.ìàøùé éãéá åèìçð íéìëäù é"ùøéôå ,[ïéãî
32.äìéáèî íéøåèô íéøåëù íéìëã ä"äã [ã øòù ã úéá øö÷ä úéáä úøåú] à"áùøä áúëå
íìåòì éåâä ïî éìë ìàù
äðúîá éåâì åðúéì ,úáù áøòî éìë ìåáèì çëùù éîì [æè óéòñ ïìäì] ò"åùä ïúðù äöòäù áúëù [çé ÷"ñ ïìäì] æ"è ïééò
.íéðôáî éåôéöäá åùéîùúå ìéàåä ,úëúî íéôåöî ñøç éìë íäù àéðå÷ã éðàîá åáééç íéìë úìéáè
íéøåàéáá ïéîéðá ú÷ìç øôñá äù÷ä ïëå] ìåàùì ùéå ,à"âäáå æ"åàá åøå÷îå ,äìéáè êéøö äøéã÷ ééåñéëã ÷ñô [ä óéòñ] à"îøä äðäå .30
÷ñô ïëå ,ò"ôá íù íäì ïéàù ïåéë ,äàîåè ïéìá÷î íðéà íéìëä ééåñéëã àúéà [â"î ã"éô] íéìëá äðùîáã [åìàä à"îøä éøáã ìò
íéìë úìéáè ïéðòìù ,úîãå÷ä äøòäá íéàáåîä [æè ÷"ñ] à"øâä éøáã ô"ò ì"é éìåàå .äìéáè ïéðåòè äîìå ,[å"ä íéìë è"ô] í"áîøä
ìëåàì ùîùî àåäù ïåéë î"î ,ò"ôá íùå úåáéùç éåñéëì ïéàù óà ð"äã ì"éå ,éìëä ø÷éòì ìèá úëúîä éåôéöù óà áééçî ùéîùúä
.äìéáè ïåòè
ãéîòî ïéðòìã ì"éå .äàîåè éðéãì íéìë úìéáèá ãéîòî éðéã åøùé÷ í"øäîäå ù"àøäå [:äò æ"ò] 'ñåú àäã ò"ö íäéøáã äøåàëìå .31
äàîåèá íééèøô íéðéã êà ,íéìë úàîåè éðéãî ïéðéôìé ïëà äæá ,úëúî éìë åà õò éìë áéùç éà ,éìëä íùá úéììë äøãâä åæù ,éðàù
.íéìë úìéáè éðéãì êééù åðéàù ì"é ,è"÷î åðéà ò÷ø÷ä íò ùîùì éåùòä éìëã àä ïåâë
àåä øëîî äéîåéì úåøéëùã ,íéøåëùá íâ íéáééçî åðééä ïéçå÷ì ïðéòáã áåúëä úøéæâî ïéãä ùøåù äéä íàã [ë ÷"ñ] à"øâä áúë .32
.úåøéëùá àìå ìàøùéä ãéá èåìç äéäéù à÷åã ïðéòá ,ïéãî éìëá äéäù äùòîë àéä àúåôìéäù àúùä ìáà ,[:åð óã î"á] 'îâá øàåáîë
åáúëù äî ïéòëå ,ìàøùéì éìëä øæçåéùëì äìéáè áééçì àåä øëîî äéîåéì úåøéëù ïðéøîà àìã øáúñî éåâì éìë øéëùä ìàøùé íàå
.[àé óéòñ ïî÷ì ïééòå] áåéç â"äëá ïéà éðéáæë àúðëùîù ãö êäì óàã ,éåâì éìë ïëùîù ìàøùé ïéðòì [éà ä"ãåñ :äò óã æ"ò] 'ñåú
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úåùòì ïéà ìáà ,éìëä úà åá ìåáèì äå÷î àöîéù ãò åà úáù äúåàì åðééäã ,äòù éôì äöò àìà äðéà åðîî ìåàùìå øåæçìå
éøëðì úàæ äîéãå] ,äìéáèá áééçå åãéá çå÷ìë éåä ìàøùéä ãéá ò÷úùéù ïåéëã ,íìåòì éåâä ïî éìëä úà ìàùéù åðééäã íìåòì ïë
àëä ð"ä ,åìùë äàøðã íåé 'ì øçà úéöéöá äìåàù úéìè åáééçù íùëù øáúñîã ãåòå .[åò÷ùì åúòãå ìàøùéì éìë ïëùîù
éáàæ é"øäî íùá àéáä [à óéòñ óåñ à"îøä ìò à"òø úäâäá àáåä ,çé úåà é"á úäâä] äìåãâä úñðëä íðîà 33.åìùë äàøð
äðúîá éåâì íðúéù äîøòä é"ò íà éë äð÷ú ïäì ïéàã ,ïéé ïäá ïéñéðëîù øáà úåôåöî ñøç ìù úåìåãâ úåìéáç ïéðòì áúëù
.äòù éôì ÷ø àìå òåá÷ ïôåàá ïë äùòã øàåáî ,åðîî ìàùéå øåæçéå
äìéëàì íéãîåò íðéàù íéìë
àåä ïéà ,íéôì÷ äá êåúçì ïåâë øçà ùåîéùì äãòééî àåä êà ,äá ìåëàì éåàøù ïéëñ éåâî äð÷ ìàøùé íàù íé÷ñåôä åáúë
.äìéáèî øåèô íéôì÷ì åãòééì êìîð íà î"î ,äãåòñ êøåöì åàð÷ íà åìéôàù [âô ïéã çð ììë] ä"åà øôñá óéñåäå .äìéáèá áééç
äãåòñ éìë åðéàù éìëá éàøò ùåîéù
34.à"îøä åàéáäå ,éàøò ïôåàá åìéôà äãåòñ êøåöì åæ ïéëñá ùîúùäì øåñàã [èô ïéã íù] ä"åàä áúë íðîà
ìàøùé åäð÷éù åà ,äãåòñ éìëì å÷éæçäì êìîéé ë"çà íà íâ äìéáèî éìëä úà úøèåô åæ äìéáèù à"îøä éøáã úîéúñî òîùîå
.äøåúä ïî äìéáè áåéç äæá ùéù òîùîå ,äãåòñ êøåöì øçà
àá íà óà äìéáèá áééç åðéà äãåòñì åá ùîúùäì íéìéâø ïéàù éìë ìëã è÷ðå øúéäå øåñéàä ìò ÷ìç [èé ÷"ñ] ùãç éøôä
÷"ñ ù"úôá àáåä àì 'éñ à"ç] á÷òé áù úáåùúá íâ 35.éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã åîòèå ,éàøò êøã åá ùîúùäì
.éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã ç"øôä ìù äðòèä úà óéðñ úøåúá àéáä [é
,äëøáá ìáåèã òîùîå ,äìéáè áééçã úåèéùôá áúë [æ óéòñ] íãà úîëçä íâå ,à"îøäë úåèéùôá åè÷ð æ"èäå ê"ùä íðîà
.äãåòñì éìëä úà ÷éæçäì êìîéé ë"çà íà íâ äìéáèî éìëä úà úøèåô åæ äìéáèù òîùî íâå
äãåòñì åðîî øçà ìàøùé åàð÷å íéôì÷ì ïéëñ éøëðî äð÷ù ìàøùé
éëøöì øçà ìàøùé åðîî äàð÷ ë"çàå ,äìáè àì ïëìå íéôì÷ êøåöì ä÷éæçäå ïéëñ éåâî äð÷ ìàøùé íàù à"îøäå é"áä áúë
àîúñá åðîî ìàåùù åà ,ïîæì åðîî ìàåùù äìéçúî éåâì øîåàùë à÷åã åðééä ,äòù éôì ïë äùåòá æ"èä øéúäù äîã äàøð äøåàëì .33
úçà úáùì óàù øáúñî ,äìéáèî øåèô åðéà æ"èä úòãìù íìåòì ìàùé íà ìáà ,äå÷î àöîéù éøçà åà úáùä éøçà øéæçäì åúòãå
.øåèô åðéà
øåèô äãåòñì åá ùîúùî ìàåùäå ,íéôì÷ì ãîåòä ïéëñ ìàøùéî ìàù íàã áúëù ,[äì 'éñ] ù"àøä ìò à"âää éøáãá ÷ééåãî äæ ïéã .34
éëøãá [ä óéòñ] ìéòì ò"òå .éàøò ïôåàá åìéôà äãåòñì åæ ïéëñá ùîúùî íà áééç åîöò íéìòáäù òîùî ,"åãéá àåä ìåàù éøäù"
÷ø ìëåàù òîùîå ,åìáåèù íãå÷ äìéçúî åá ìåëàì áåèã î"ãä íééñå ,åìáåèì âäð ù"øäîã äèéçù ïéëñ éáâì áúëù [ä ÷"ñ] äùî
ë"ùîë àìãå ,äìéáè áééçî éîòô ãç ùåîéù íâù äøåàëì çëåî äæîå] .äãåòñ éìë íù åá òåá÷ì ìéòåî æ"ä ä"ôàå éîòô ãç ïôåàá
,øúåî éîòô ãç ùåîéù êà éàøò êøã åá ùîúùî øéãú ïôåàáùë àåä ,éàøò ùåîéùá à"îøä áééçù äîã (àî óéòñ) ïçìåùä êåøòá
.[éðäî éîòô ãç ùåîéù åìéôàù òîùî ïàëå
óàã ì"é äúòîå ,éìëä ìù åùéîùú áåø øúá ïðéìæàã íéøáåñä íé÷ñåô äîë åðéöî íéìë úìòâä ïéðòì àäã äæì äéàø ç"øôä áúëå .35
ïì ìéòåé äîå ,ïåùàø éìë ùéîùúî øåñéà òìá éìëä ñ"åñã íåùî àåä ,åùéîùú áåø øúá ïðéìæà àìã íéøáåñå íéìë úìòâäá íé÷ìåçä
.åùéîùú áåø øúá ïðéìæà ò"åëìù øáúñî ë"àå ,úëééù åæ äðòè ïéà íéìë úìéáè ïéðòì ìáà ,éðù éìëá åùéîùú àîìòáù
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36.áø éá é"øäî áúë ïëå ,äìéáèá éðùä áééç ,äãåòñ

åøéáçì åìéàùäå äãåòñì éìë éøëðî äð÷ù ìàøùé
,äìéáèá ìàåùä áééç øçàì åìéàùäå éøëðî äãåòñ éìë äð÷ ìàøùé íàù [ìáà ä"ã :äò óã æ"ò 'ñåúá åøå÷îå] ò"åùä áúë
.ïåùàøä ãéá äìéáè áåéç àá øáëù ïåéë
ïðéøîà àìå] ,äøåúä ïî áåéç äæá ùéù åðééäå ,äìéáèî íéìòáä úà íâ øåèôú ìàåùä ìù åúìéáèù íéøáãä úîéúñî òîùîå
.[ïðáøãî àìà åðéà ìàåùä ìù åáåéçù
äãåòñì øçà ìàøùé åðîî ìàùå íéôì÷ì ïéëñ äð÷ù ìàøùé
:äãåòñ êøåöì øçà ìàøùéì åìéàùäå íéôì÷ êøåöì éåâî ïéëñ äð÷ù ìàøùéá å÷ìçð íé÷ñåôä
íåùîå ,ïåùàøä úåùøá ïéëñä áééçúð àì éøäù ,äìéáèî äæá øèô [äì 'éñ æ"ò ä"ô ù"àøä ìò] é"øùà úåäâäá .à
.[äæ óéòñ] ò"åùä àéáä êëå ,åãéá àåä ìåàù éøäù áåéç ïéà ë"â éðùä
áééçúð äæ éìë íâã ,åìáåèì ìàåùä áééçã áúë [æè ÷"ñ ê"ùáå é ÷"ñ æ"èá àáåä èô ïéã çð ììë] øúéäå øåñéàá .á
éðùä íâ ïëìå ,[à"îøá ÷ñôðå ìéòì øàáúðù éôëå] éàøò êøã åìéôà åá ùîúùäì àá äéä íà ïåùàøä ãéá äìéáèá
.äìéáèá áééç
êøåöì ïåùàøä ìàøùéä êìîé äúòî íà íðîà ,äëøá éìá åìáåèìå ä"åàä úøáñì ùåçì ùéù ê"ùäå æ"èä åáúëå
äìéáèä äìéòåä àì à"âä éôì éøäù ,äëøá éìá úéðù äìéáè êøèöé ,äãåòñì øçà ìàøùé åäð÷éù åà ,äãåòñä
37.äðåùàøä äìéáèä äìéòåä ä"åàä éôìù ïåéë êøáì àìù øéäæäì ùé êãéàîå ,äìéáèî øåèô äéäù ïåéë äðåùàøä
ùîúùäì êøåöä úòì ì÷äìå êåîñì ùé ,ïðáøãî ÷ø ïúìéáèù úéëåëæ éìë ïéðòìù áúë [ç"ñ âò ììë] íãà úîëçäå
.äìéáè éìá ìàåùä åá
åäðúé àìà éìëä úà ìéàùé àì íéìòáä íàù ,[ò 'éñ ç"ç] ÷çöé úçðî ú"åùá åàáåäå [æ ÷"ñ] øôåñ íúç éùåãéçá áúëå
.úåòéãä ìëì äìéáèá ìàåùä áééç ,øéæçäì î"ò äðúîá
äøåçñì íéãîåòä íéìë
íéôì÷ êåúéçì íéãòåéîù íéìë ååä åéáâìù ïåéë ,äìéáèá áééç åðéà íøëåîì î"ò íéìë éåâî äð÷ù éðååðçã äàøðã é"áä áúë
ì"ðä ä"åàä éôìå] .à"âä éôì ìåáèìî øåèô äãåòñì åìà íéìë éðååðçä ïî ìàåùäã áúë ïëìå ,ììë äãåòñ éìë íðéàã á"åéëå
.[é ÷"ñ æ"èá é"áä éøáã åàáåäå ,áééç äéä éàøò ïäî ìåëàì àá äéä éðåðçä íàù ïåéë íòèäå ,ì"ðëå äìéáèá åìà íéìë íéáééç
.åúåîë å÷ñô à"îøäå ò"åùäù ,à"âä éôì äìéáèä åì äìéòåä àì íéìëä úà ìáè éðååðçä íà íâ é"áä ìù åùåãéç éôìù àöîðå
åðìéáèé àìù éðååðçä åðøéäæé ,éðååðçäî éìëä úà øçà íãà äð÷é øùàëù [é ÷"ñ] æ"èä áúë äúòîå ,äìéáèä äìéòåä ä"åàä éôìå
.äëøáá
,éàøò ïôåàá åìéôà äìéëàì åá ùîúùäì øåñà éåâî åàð÷ù íéôì÷ ìù ïéëñ åãéá ùéù ìàøùéù íãå÷ä ïéãäî éôè èåùô äæ ïéã .36
.äãåòñ êøåöì åðîî åàð÷ øçà ìàøùé øùàë ä"äå ,äìéáèá áééçúé äãåòñì ïéëñä úà ãçéé äúòî íàù ïëù ìë ë"àå
êìîðå íéìòáä øæçùë ë"à ,ïðáøãî ÷ø áåéçä äéä íàã ,äøåúä ïî äìéáèá äæá áééç øúéäå øåñéàäù [é ÷"ñ] æ"èäî òîùîå .37
.êøáé àì äîì ë"àå ä"åàä éôì íâ úéðù åìáåèì êéøöå ,äøåúä ïî áééçúð äãåòñì øçàì åøëîù åà äãåòñ éìë åúåùòì
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åì åäðúé àìà ìàåùì éìëä úà ìéàùé àì éðåðçä íà àåäå ,ì"ðä ÷ôñäî òðîäì äöò ùéã [æ ÷"ñ] øôåñ íúç éùåãéçá áúëå
éìëä åì øæçåäù] éðååðçì ñ"úçä ïúð äöò ãåò .äìéáèá ìá÷îä áééç à"âä éôì óàã ñ"úçäì èåùô äæáù ,øéæçäì î"ò äðúîá
éàãåá àåä áééåçî äúòîå ,åðîî åúåð÷ìå øåæçìå éåâì äðúîá éìëä úà ïúéìå äîøòä úåùòì [ú÷ôåñî äìéáè åá äúùòðù
.äëøáá äìéáèá
äøåçñ éìëë ååä éà äãòñî åà ïåìî úéáá íéìë
éôì] äãòñîá åà ïåìî úéáá ìåëàì øúåî ð"ä ,øåèô ìàåùä íâå äìéáèî äøåçñ éìë é"áä øèôù íùëã åè÷ðù íéðåøçàäî ùé
íéçøåàäå ,äøåçñ êøåöì åãòåð åìà íéìëù íåùî [è ÷"ñ ê"ùáå é"÷ñ æ"èá àáåäù ä"åàä éôì àìå ,äìéáèî øèôù à"âä
.[ò ÷"ñ äáåùú éëøãá áúë ïë] íéøåèô íä íâå íéìëä úà íéìàåùë ååä íéìëåàä
áééçù åè÷ð [åñ 'éñ á"ç] êàáøòéåà æ"ùøâäì äîìù úçðî ú"åùáå [áë 'éñ â"ç ã"åé] î"âà ú"åùáå éëãøî éùåáì ú"åùá íðîà
åà ìëåà åîöò íéìòáä íà ïéá î"÷ôð ïéàå ,äãòñîá åà ïåìîä úéáá åìöà íéìëåà íéçøåàäù íåùî íòèä äøåàëìå .äìéáèá
.åéçøåàì ìéëàî
éåâî äð÷ù íé÷åá÷áá àìîîä ïééì úùåøç úéá
àìà åìöà íéãîåò íðéà äìà íéìëã ,éåâî äð÷ù íéìë êåúá ïé÷ùîå ïéìëåà àìîì úùåøç úéá ìòá éàùøã åè÷ð íéðåøçàä
.äøåçñì
äðúî ïúéì éãë éìë äð÷
éìë äðå÷äù ä"äã åððîæ é÷ñåô åøåä ,äãåòñ éìë øãâá íðéà äìéëàì àìå äøåçñì íãàä ìöà íéãîåòä íéìëù è÷ðù é"áä éôì
.[ë úåà åñ 'éñ á"ç äîìù úçðî ïééò] åìáåèì ìéòåé àìå äìéáèá éìëä áééçúî àì øçàì äðúîá åðúéì î"ò
38.ïúåðä ìù åúìéáè ìéòåúù ì÷äì ùé úéëåëæ éìë ïéðòìù åàéáä ì"öæ áéùéìà ù"éøâä íùáå
.äãåòñ éìë éåä ìá÷îä ìöà éøäù ,äëøáá åøåáò åðìáèéå ïéð÷á ìá÷îì éìëä úà ïúåðä äëæéù äöò ïúéì åöøù ùéå
.úåðçá åðôéìçé åà øçàì äðúîá åäðúé àìà åá ùîúùé àì ìá÷îä íâ àîù â"äëá êøáì ïéàã áúë [íù] äîìù úçðî ú"åùáå

è óéòñ
,äìéáèá éàãåá áééç æ"ä ìàøùéä ãéá ïåëùîä úà ò÷ùì éåâä úòãù äàøð øùàëã øàåáî íùå ,:äò óã æ"ò 'îâá àåä ïéãä øå÷î
.äéòáä äèùôð àìå 'îâá å÷ôúñð ,øøåáî øáãä ïéàù éëéäå
í"áîøäå ,[àö ïéã çð ììë] ä"åàá ÷ñô ïëå ,àúééøåàã ÷ôñî øéîçäì ï"øäå [ã øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä å÷ñô :äëìäì
äìéáèä áåéç ø÷éò ìëù åúèéùì ìéæà í"áîøäù ï"øä áúëå ,àúðëùîë ìáé÷ù éìëä úà ìåáèì ö"àù àìå÷ì ÷ñô [å"ä æ"éô]
.äëøá éìá ìáåèù ò"åùä ÷ñô äëìäìå .íéøôåñ éøáãî àåä

.åìáåèì áééçúé éàøò åìéôà åá ùîúùäì äöøé íàù ïåéë ,äìéáèá áééåçî àø÷ð äæ éìëù áúëù ä"åàä ìò ïðáøãá êîñù åîòè éìåà .38
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éìëá íâ áééçì ïçìåùä êøòä íùá àéáä äáåùú éëøãáå ,ì÷äì ùéã [àé ÷"ñ ù"úôá àáåäå åë ÷"ñ] ç"øôä áúë ,úéëåëæ éìëáå
.úéëåëæ
àúðëùîã ÷ôñä
:äøåúä ïî àåä ,áééç àúðëùîù ÷ôñä ãö íàä ïåãì ùé
ãö êäìù òîùî ,àúééøåàã ÷ôñ éåäã íåùî àúðëùîã ÷ôñá øéîçäì åáúëù øúéäå øåñéàäå ï"øäå à"áùøä úåðåùìá (à
.äøåúä ïî áåéç æ"ä éðéáæë àúðëùîù
,åãéá ò÷úùé àîù åìùë éæçéîã íåùî àåä ,éðéáæë àúðëùîá áåéçä íòèã áúë [éà ä"ã 'ñåú ìò :äò óã æ"ò] à"ùøäîá íðîà
.àúééøåàã áåéç äæ ïéàù òîùîå
à"âîá ù"ééòå] ,ïðáøãî äæù òîùîå ìàøùéä ìùë äàøðã íåùî àåä àúðëùî ìù áåéçä ãöã øàåáî [àîú 'éñ óåñ] à"âîá íâ
.[ïðáøãî àìà áééç åðéà ìàøùé ãéá ïåëùîä ò÷ùì éåâä ìù åúòãùë óàã äàøðã
ìáé÷ù éøëð ä"äå] ïåëùî äðå÷ åðéà éøëðî ïåëùî ìáé÷ù ìàøùéã [:àì óã íéçñô] 'îâäî àéáäù [ì ÷"ñ] à"øâä øåàéá ïééò (á
àìà ïéð÷á éåìú ø÷éòä ïéà íéìë úìéáè ïéðòìù à"øâä áúëå .éðéáæë àúðëùî éà 'îâá å÷ôúñð éëä åìéôàå ,[ìàøùéî ïåëùî
ïéðòìå .[àåä øëîî äéîåéì úåøéëùã ïðéøîà àìå øåèô éøëðî éìë øëåùä ïëìå] ,äéäù äùòîëå ,ìàøùéä ãéá èìçð éìëäù äæá
éìëä ìù åúèìçä úìéçúë éåä åéùëò øáë ïëì åãéá èìçé óåñáìù øùôà íâå ,åìùë åá ùîúùî ìàøùéäù ïåéëã ì"ö àúðëùî
.åãéá
åãéá åò÷ùì éåâä úòã ïéàù øåøá íà êà ,åãéá éøëðä åðò÷ùé éìåà ÷ôñ ùéùë ÷ø àåä 'îâá ÷ôñäù è÷ð [èé ÷"ñ] ê"ùäå
àîù ,åìùë äàøðã íåùî àåä àúðëùîá äìéáèä áåéçù [íù] à"ùøäîäë ê"ùä úòãù ñ"úç úäâäá øàéáå ,øåèôù èåùô
39.åãéá åðò÷ùé

:úåùãåçî úåëìä éúù áúë [ç ÷"ñ î"ãá àáåä àö ïéã çð ììë] øúéäå øåñéà øôñá äðäå .39
ììë øåøá äéä àì äìéáèä ïîæá íà óà] äìéáè êéøö åðéà ,åãéá ò÷úùð ïëà óåñáìå ïëùåîîä éìëä úà ìáè ìàøùéä íà [à
.[åãéá ò÷úùéù
î"ãä] .àø÷éòî åìáè àì éëäã àúòãàã ,äëøááå úéðù äìéáè êéøö åãéá ïëùåîîä éìëä úà úåð÷ì éãë úåòî ìàøùéä óéñåä íà [á
.[ä"åàá åðéðôì àåä ïëå ïë ÷éúòä [ë ÷"ñ] ê"ùä êà ,êøáîù ä"åàäî ÷éúòä àì
úîëçäå .ìàøùé úåùøì àáù øçà éìëä ìáèð øáë éðéáæë àúðëùîù ãö êäì éøäå ,äëøáá ìáåè éàîàã éðùä ïéãä ìò ç"øôä äîúå
íâ .äðååë ö"à íéìë úìéáè éøäå êëì ïéåëúð àìù êëá äîã ,ìáè àì éëäã àúòãàã ä"åàä ìù àøáñä ìò äîú [á ïéã âò ììë] íãà
åìéàë æ"ä éðéáæë äðéà àúðëùîù ãö êäì éøäå ,åãéá éìëä ò÷úùð íà úéðù ìåáèìî øèô äîì ,øåàéá êéøö ä"åàä ìù ïåùàøä ïéãä
.[à"îøä ÷ñô ïëå úéðù ìåáèì êéøöîå âéìô ì'éøäî ïëàå] .ìáè àì
éöç åá äùåòë éåäå ,éìëä ìù àðééáåâä úìéçú ïéòë àåä àúðëùîä úìéèðã íåùî àåä àúðëùîá áåéçä ãöù è÷ð ä"åàäù äæî äàøðå
úà ìáè íà î"î ,ìåáèìî øåèôå éðéáæë äðéà àúðëùîù ãö êäì íâã ä"åàä è÷ð ïëìå .éãéúò ïéð÷ ìù åúìéçú àäéå ïëúé øùà ïéð÷
ïåéë ,àðééáåâä äîìùðù ïîæì íâ äìéòåä äìéáèä àìà úéð÷éø äìéáèë äúéäù äìéáèì íéñçééúî ïéà àðééáåâä äîìùð óåñáìå éìëä
.äðåùàøä àúðëùîä çëî åãéá èìçð éìëäå äðåùàøä àðééáåâä äîìùð ïëà øùàë äæ ìëå .àðééáåâ úìéçú ìù äæ áöîá äìéáè äúéäù
áöî ïàë äéä àìù éàìâéàå ,äðåùàøä àðééáåâä äîìùð àìå éåâä íò ùãç ïéð÷ äùòù àöîð úåòî óéñåäì ìàøùéä êøöåä øùàë êà
àåä áééåçî äúòîå ,[ìáè àì éëäã àúòãàã äðååëä åæå] ììë äðåùàøä åúìéáè äìéòåä àì ùãçä ïéð÷ ïéðòìå ,àðééáåâ úìéçú ìù
.ä"åàä ìù ì"ðä íéðéãä éðùë ì"éé÷ àì äëìäì íðîà ,äëøáá ùãçî äìéáèá
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åò÷ùì éåâä úòã ïéàù äàåøùë ÷ôñî ìåáèì áåéçä
:åãéá ïåëùîä úà ò÷ùì éåâä úòã ïéàù ìàøùéä äàåøùë íâ àåä ,ìåáèì áééçå éðéáæë àúðëùîù ãö êä íà å÷ìçð íé÷ñåôä
ç"áä åáúë ïëå ,÷ôñî äìéáè êéøö äëìäìå ,éðéáæë àúðëùî éà 'îâá å÷ôúñð äæ ïôåàá óàù è÷ð [àé ÷"ñ] æ"èä .à
.ç"øôäå
40.[:äò óã æ"ò] 'ñåúî ïë ãîìù áúëå ,ìåáèì ö"àù èåùô åò÷ùì éåâä úòã ïéàù øåøá íàù áúë [èé ÷"ñ] ê"ùä .á
åãéá ò÷úùð ë"çàå ÷ôñî éìëä úà ìáè
ì"éøäîá àåä ïéãä øå÷î .äëøá éìá úéðù åìáåèå øæåç ,åãéá ò÷úùð ë"çàå åãéá ïëùåîîä éìëä úà ìáè íàã à"îøä áúë
.úéðù äìéáèî øèôù [åö ïéã àð ììë] ä"åàäë àìã äæå ,[ñ 'éñ äáåùú]
ë ÷"ñ ê"ù ,éåâäî åàð÷å úåòî óéñåä ë"çàå ïëùåîîä éìëä úà ìáè
.äëøáá åìáåèå øæåç ,éåâäî åàð÷å úåòî ìàøùéä óéñåä ë"çàå ,ïëùåîîä éìëä úà ìáè íàù ä"åà øôñ íùá ê"ùä áúë
úèéù øåàéá äøòäá ìéòì ïééòå] äëøá éìá ìáåèå øæåçù åè÷ðå ,ê"ùäå ä"åàä ìò åäîú [á ïéã âò ììë] íãà úîëçäå ç"øôäå
.[ä"åàä

é óéòñ
çáùá äðå÷ ïîåà ã"îìã øîåì åöøù ùéã ù"ééòå .äì 'éñ íù ù"àøáå éà ä"ã :äò óã æ"ò 'ñåúá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î
41,åá úåôúåù éøëðì ùéù éìë äðå÷ä ìàøùéë æ"ä ,çáùä úà åðîî äðå÷å ïîåàì íìùî ìàøùé øùàëã ,äìéáèá áééçúé éìë
ìàøùéä íù
Å ïëì ,åð÷úì ïîåà àìà åðéà éøëðäå ,ìàøùéì íéëééù øåáùä éìëä åà àëñðäù ïåéëã ,÷åìçì ù"àøäå 'ñåúä åàá æ"òå
.ïéãî éìë äùòîì äîåã åðéàå åéìò
øçà êìåä ìëäã íåùî åîòè áúë à"áöéøä äðäå .øåèá úàáåîä à"áöéøä úòã åæå ,äìéáèá ïéáééçîå ïé÷ìåç ùéã àéáä à"îøäå
óéòñ ÷"á è"ô] ù"ùéä éøáã úà àéáä [àë ÷"ñ] ê"ùä íðîà ,éìë çáùá äðå÷ ïîåà ìù àøáñä úà ììë àéáä àìå ,ãéîòîä
42.[äë ÷"ñ] à"øâäå [áé ÷"ñ] æ"èä åáúë ïëå ,éìë çáùá äðå÷ ïîåàã àä ìò úëîñð à"áöéøä úøáñã áúëù [áë
ììë ïúð àì éåâä ïîåàäù ïôåàá óà øáåãîù [è ÷"ñ] î"ãáå é"áá åùøéô ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã à"áöéøä éøáã ø÷éòáå
[øáà åëåúì óéèäå á÷éðù úéëåëæ éìëù [:åè óã úáù] ãéîòî úéâåñì äîåã åðéàå] ,á÷ðä úà ï÷éú ÷ø àìà åìùî úëúî
íåùî àåä éðéáæë àúðëùîã ãö êä íòèã áúëù [íù] à"ùøäîä øåàéá éôì ,[éà ä"ã íù] 'ñåúì ê"ùä úðååëã ñ"úç úäâäá áúëå .40
.øåèô åðò÷ùé àìù øåøá íàù ê"ùä äæî ãîìå ,åãéá åðò÷ùéù ïëúéù ïåéë åìùë äàøðã
.äìéáèá áééç ìàøùé åàð÷å åá ïéôúåù éøëðå ìàøùéù éìëù 'ñåú éøáãî ãîìù [æë ÷"ñ] à"øâäá ïééòå .41
ïåéë ,ãéîòîä øçà êìéì íå÷î ïéà éìë çáùá äðå÷ ïîåà úøáñ éìåìã ,úåøáñä éúùì ïðéòáã øîåì à"øâäå ù"ùéä úðååë äøåàëìå .42
øéëù ìòåôáã ,äìéáè êéøö éìëä ïéà øéëù ìòåô àìà ïìá÷ åðéà éøëðä íàù èåùôå .åìù ìòåôë àìà åðéà éåâäå ìàøùé ìù éìëä ø÷éòù
'ñåúä úøáñë ,åéìò ìàøùéä íù î"î éìë çáùá äðå÷ ïîåàù óàã àìà ,[.áé÷ óã î"á] 'îâá øàåáîë éìë çáùá äðå÷ã íéøîåà ïéà
ïåéëå" é"áä ïåùì äæå] .éåâ ìù àåä åìéàë éìëì ïðéáùç äæ íòèîã ,ãéîòîä øçà êìåä ìëä úøáñì à"áöéøä êøöåä äæìå ,ù"àøäå
.[ì"ëò éåâ ìù àåä åìéàë áéùç éåâ é"ò àìà åðå÷éúá ãîåò åðéà éìëäù
.ó"éøä úòãë àìå ,é"ááå ù"àøá úàáåîä â"äáä úòãë ,éìë çáùá äðå÷ ïîåàã ÷ñô à"áöéøäù ì"ö à"øâäå ù"ùéä éøáã éôì äðäå
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43.éìëä ãîåò åðå÷éú çëîù ,åîöò éåâä àìà éåâä ìù úëúî åðéà "ãéîòî"äå

:íéôñåð íéðéã äòáøà à"îøä áúë ,äëøá éìá äìéáè êéøöäì äì ùùç à"îøäù ì"ðä à"áöéøä úèéù ãáìî
íé÷ñåôäå ,éëãøîäî äæ ïéã ãîì à"îøäù áúëù â"äá ïééò ,äìéáè êéøö éåâ ìù éìëä åðîî äùòðù óñëä úö÷î íà .à
:äæá å÷ìçð
øàåáî [æë ÷"ñ] à"øâä øåàéáá íðîà ,íòèä úà øàéá àìå ,äëøáá äìéáè éìëä êéøö äæ ïôåàáù áúë [áë ÷"ñ] ê"ùä [à
ãåçì ìàøùé íù éìëä ìò àø÷ð àìã ,äìéáèá áééç ò"åëì ë"à ,éìëä ìù úëúîá íéôúåù ìàøùéäå éåâäå ìéàåäã àåä íòèäù
.úåôúåù ìù éìë àåä àìà
éåäå áåøá éåâä ìù å÷ìç ìèá ,åìùî èòî ÷ø óéñåä éåâäå ìàøùéì äáåø úëééù éìëä ìù úëúîä íàã áúë [áé ÷"ñ] æ"èä [á
.äëøá àìá äìéáè àìà à"îøä áééç àìã æ"èä áúë ïëìå 44.ìàøùé ìù åìåëù éìëë
.äëøá éìá éìëä úà ìéáèé ,éøëðäî ìàøùé åàð÷ ë"çàå ,éìë äðîî äùò ïîåàäå ìàøùé ïîåàì úëúî ïúðù éøëð .á
45.åéìò àø÷ð éøëðä íù éøä ,åìù ïîåà àìà åðéà ìàøùéäå éåâä ìù úëúîäù ïåéëã ,èåùô äìéáèä áåéç íòè äðäå
,åðìáèéù àîúñá áúë ä"åà øôñá ïéãä øå÷îáã äù÷äù [âé ÷"ñ] æ"è ïééò ,äìéáèä ìò êøáî åðéàã à"îøä áúëã àä íòèáå
,éìë çáùá äðå÷ ïîåàã è÷ðù à"áöéøä úèéùì ùùçù íåùî àåä êøáì àìù à"îøä ìù åîòèå 46.äëøáá åðìáèéã òîùîå
47.ïîåàä øúá ïðéìæà àîù ïì à÷ôñîã [âë ÷"ñ] ê"ùä áúë ïëå ,äìéáèî äæ éìë øåèô åúèéùìå
äéä àì éøëðäù ïåéë àåä èåùô äæ ïéã .äìéáè êéøö åðéà åîöòì éìë äðîî äùòå éåâî úëúî äð÷ù ìàøùé ïîåà .â
.ììë éøëð ìù éìë äæ ïéà ìàøùé äàð÷ù øçà äúéä éìëä úøéöé ìë êà ,úëúîä ìù íéìòá àìà
àìà ,úëúîä úà éåâäî äð÷ àì ìàøùéäù åúðååë àèäéø íåôì ,"åìùî úåëúî úö÷î ïúðù åà" à"îøä áúë ãåò
.ã
÷"ñ] ê"ùä øàéá êëå .äìéáèî øåèô äæ ïôåàá ,åìùî úëúî óéñåä ìàøùéä íâ êà ,éåâä ìù úëúîá ïîåà äéä
.ø÷éò àåäù áúëå ,éðùä åøåàéáá [ãë
éìë ì"åäå éøëðä ìù úëúîä ø÷éò ñ"åñ ,åìùî úëúî úö÷î ïîåàä ìàøùéä ïúðù êëá äîã ,ò"ö äìéáèî øåèôä íòè íðîà
.[äëøá éìá] äìéáèá áééç ìàøùé ïîåàå éøëð ìù úëúîáù ìéòì øàáúð øáë ,ìàøùé ïîåàäù íåùî éàå ,éøëð úåôúåù ìù
,ìàøùé ïîåà åàùòùë àìå í"åëòä åàùòùë àìà ,úåëúîá í"åëò úåôúåùá áééçì ïéàã éëãøîäì ì"ñã ì"öã ê"ùä áúëå
.ò"öå
éåâ ìù úëúî ïàë ùé æàã ,åìùî úëúî ïúð éåâäùë àìà à"áöéøä áééç àìù è÷ðù [è ÷"ñ] î"ãá àáåîä ä"åà øôñë àìã äæå .43
.ãéîòî éåâä éø÷éî àì ï÷éú éåâäå úëúîä úà ïúð ìàøùéäùë êà ,éìëä úà ãéîòîä
éåâä ìù úëúîäù øåøá íúäã ,äìéáè áééç æ"ä åìù úëúîá á÷ðä úà ï÷éú éåâä íàù éëãøîä ë"ùîì äîåã åðéàã æ"èä óéñåäå .44
ïéðòìå .éìëä úà ãéîòî éåâä ÷ìçù ïìðî ,éåâ ìùå ìàøùé ìù úëúî åáøéò íà ë"àùî ,á÷ðä úà äîúñ àéäù ,éìëä úà äãéîòîä àéä
ìëäã àäî òáåð äæ ïéãù ïåéë ,äëøáá äìéáè áééçì ïéà á÷ðä úà äîúñ éåâä ìù úëúîäù éëãøîä ìù øåéöá óàã æ"èä óéñåä àðéã
úåôúåù íåùî äìéáè íéáééçîä à"øâäå ê"ùä éôì íðîà .éëä ì"éé÷ éà ú÷åìçî äàáåä [è ÷"ñ æ"è] æ óéòñ ìéòìå ,ãéîòîä øçà êìåä
.äìéáè êéøö äæ ïôåàá íâ [æ"èäë àáåø øúá éìæà àìå] éåâä
.åéìò àø÷ð ìàøùéä íùã
Å éøëð ïîåàäå ìàøùé ìù úëúîá ,àëôéà 'ñåú åáúëù åîëå .45
.ïë ñøâ äàøðëå ,äëøá éìá ìáåèù ä"åàäî àéáä [è ÷"ñ] î"ãä íðîà .46
,åìù ïîåà àìà åðéà ìàøùéäå ,åìù úëúîä éøäù éìëá óúåù éøëðä íâ î"î ,éìë çáùá äðå÷ ïîåàã ì"úà óàã ò"ö äøåàëìå .47
ïîåàäù ïåéëã ì"öå .à"øâäå ç"øôä åù÷ä ïëå ,äëøáá äìéáè ïåòè ìàøùé åàð÷å åá íéôúåù ìàøùéå éøëðù éìëù [êåîñá] ìéòì øàáúðå
ìëäã åðééäå ,óúåùë óà éøëðä áéùç àìå ,ãáìá åîù ìò éìëä àø÷ð à"áöéøä éôì àîù ïì à÷ôñî ïëì ,éìëä úà ãéîòîä àåä ìàøùéä
.åãáì ãéîòîä ìò éìëä íù åìéàë éåä ãéîòîä øçà êìåä
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úö÷î ïúðù" åìà úåáéúå à"îøá ñ"è äìôðã è÷ð ïëìå ,äìéáèî äæá øåèôì ììë øáúñî ïéàã áúëå äæá êéøàä [âé ÷"ñ] æ"èäå
ìåáèì ùéù åè÷ð à"øâäå ç"øôä íâå ,äëøá àìá äìéáè áééçã íéåâ ìù úëúîå ìàøùé ïîåàá ìéòì àëééù "åìùî úëúî
.äæ éìë
ìàøùé åð÷éúå øæçå á÷ð åá äùò ,éåâî éìë äð÷
ïúð ïìáåèì äù÷ù ïåéëå ,äìéáè ïéëéøöã äàøðã øëù ïäá ïéìùáîù úåìåãâ úåøåé ïéðòì [âé óéòñ âò ììë] íãà úîëçä áúë
÷"ñ] ù"úôá íéøáãä åàáåäå ,ìàøùé åàùò åìéàë áùçééå ,íð÷úéå ìàøùé øåæçéå éìë úøåúî ïìèáîä ìåãâ á÷ð ïäá áå÷ðì äöò
.[à
äàáåä ,æøú 'éñ âàøô ñåôã] äáåùúá âøåáðèåøî í'øäîä áúëù ïåéëã ,ì"ðä ïéãì åøå÷î úà áúëù [åñ úåà] íãà úðéáá ïééòå
øäèîä á÷ð äá÷éðù ïåéëã ,äìéáèá àéä úáééç éøëð ïîåà äð÷éúå á÷ð äá äùòðå úáçî ìàøùéì äúéä íàù [èðúú 'éñ éëãøîá
ïàë ïéàå ùãçî åàùò ìàøùéäå ,éìë úøåúî ìèá éåâä ìù éìëä á÷éðùë ð"ä ,ïàëì åàá úåùãç íéðôå éìë úøåúî äìèá äúåà
.éåâä éìë úàîåè
åð÷úî ìàøùéäå ,á÷ð åá ùéå éåâî éìë äð÷ ìàøùé íàù èåùôã áúëù ù"ééò ,à"îëçäë àìã ùøåôî [âé ÷"ñ] æ"èá äðäå
.éåâä ãöî äìéáèá áééç ïééãò ,åìù úëúîá
à"àù éìîùç éìë äð÷ íàù [â 'éñ à"ç] úåáåùú õáå÷á ì"öæ áéùéìà ù"éøâä áúë ïëå ,à"îëçäë úåøåäì ìáå÷î äëìäì íðîà
48.ìàøùé åàùò åìéàë áéùç äæáå ,åðáéëøéå øåæçéå ÷ìç åðîî ÷øôéù ìàøùé ïîåàì åäðúé ,åìáåèì
íàã í"øäîä ë"ùî ø÷éò ìë àäã ,íãà úîëçä úàøåä ìò äîúù 49ìàåùä éøáãì íéëñä [çë÷ 'éñ é"ç] éåìä èáù ú"åùáå
,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã à"áöéøä úðòè ìò ññåáî ,ïàëì åàá úåùãç íéðôã éøëð åàùòù éìëë éåä á÷ðä úà ï÷éú éøëðä
50.äìéáèî øåèôìå ì÷äì øùôà êéà ,ãéîòîä øçà êìåä ìëäã ïðéøîà íà äæ ïéãá ú÷åìçî àéáä ù"àøäù ïåéëå

àé óéòñ
åðîî äð÷å øæçå éøëðì éìë øëîù ìàøùé
éìëä ìò åîù ìçå øåîâ ïéð÷á éøëðä åàð÷ù ïåéëã ,äìéáèá áééçù úåèéùôá åáúë [äì 'éñ íù] ù"àøáå [:äò óã æ"ò] 'ñåúá
.åìáåèì êéøö åäðå÷å ìàøùé øæåçùëå ,íééåâä úàîåè äìç
ï÷øôì íéìéâø ïéà íìåòìù íé÷ìç ÷åøéôá ô"ëò åà] åúåùòì ìåëé èåéãä ïéàå ïîåà äùòî íäù äáëøäå ÷åøéôá éøééîã øáúñîå .48
ä÷åøéô ïéàã äàîèðù äèîá ïåâëå ,åðîî äàîåèä úà çéøôî éìëá ÷åøéô ïéà äàîåè úìá÷ éðéãá íâ ë"ìàã ,[éìëä úøéáù ïéòë éåäã
.[è"î ç"éô] íéìë ïééò ,äúåà øäèî
.à"èéìù ïééì÷ ù"îøâä .49
÷ø àåä éøëðäå ,ìàøùé ìù àëñðá àåä ãéîòîä øçà êìåä ìëäã àøáñì à"áöéøä êøöåäù äîã ùøéô à"îëçäù äàøð äøåàëìå .50
åìéàë äéì ïðéáùç ãéîòîä øçà êìåä ìëäù ïåéëã à"áöéøä è÷ð äæáå ,åéìò ìàøùéä íùå ìéàåä äìéáèî øåèôì åáúë 'ñåúù ,ïîåà
äèåùô àøáñë í"øäî øáåñ äæá ,á÷åðî éìë éøëðî äð÷ ìàøùéù ïåâë 'ñåúã àøáñ êä úëééù àìùë àîìòá ìáà .íéìòáä àåä éøëðä
ìëäã íéøáåñ íðéàù åìà óà ò"åë äæá åãåîå ,äìéáèî øåèôã éìë äàùòå éåâäî úëúî äð÷ åìéàë éåäå ,ììë àåä éìë åàì á÷åðî éìëã
åàùòù éìëë æ"ä ,éìë úøåú åðîî ìèáù ïôåàá ÷ìç åðîî ÷øéô åà ,øäèîä á÷ð åá÷éðå éåâî íìù éìë äð÷ íà ä"äå .ãéîòîä øçà êìåä
.äìéáèî øåèôå éøîâì ìàøùé
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zenewn i`xn
õîç úøéëîá éåâì åøëîðù íéìë
ñøèðå÷ íùá åàéáä ïë .çñôä øçà äìéáè íä íéëéøö éåâì íéìëä åøëîð õîç úøéëîá íàù íéðåøçàä éìåãâî äîë åáúë [à
ç"øâäå .[â ïéã âò ììë] íãà úîëçáå ,[é"áåðä åéáà íùá àé 'éñ] ïåéö úáéù ú"åùá áúë ïëå ,ò"îñä ìù õîç úøéëî
øôåñ íúç ú"åùá áúë ïëå .[èðìñî æ"éø ÷éãöä øôñá àáåä] à"øâäî ïë òîù áåùå åéøåòðî åì èåùô äéäù áúë ïé'æåìååî
.[â ÷øô] ïåçèáå äðåîà øôñá à"åæçä áúë ïëå ,[á"ñ ãé÷ 'éñ] êåøò ïçìåù øåöé÷áå [è÷ 'éñ ç"åà]
ïçìåùä êåøòá áúë ïëå ,[âë 'éñ á"ç â"åãäî úòãå íòè áåè ú"åùá] øâåì÷ ù"øâä áúë ïë ,äìéáèî åøèôù íéðåøçàäî ùé [á
51.àîìòá àøîåç àìà äðéà äøéëîäù íåùî íîòèå ,[áð óéòñ]
à"åæçäå] .íäá òåìáä õîçä úà ÷ø íéìëä úà éåâì øåëîì àìù [øìãà ð"øä åáø íùá] ñ"úçä ïëå ,ò"îñä ñøèðå÷á áúëå
.[íéìëá ÷åáãä õîçä úà ÷ø øåëîì äøåäå ,òåìáä õîçì ùùç àì
äæ ïéãù ,õîçä íò åøëîðù íéìëá äìéáè åáééçù íéðåøçàä ìë éøáã úîéúñî ïëå ,ò"åùäå íéðåùàøä éøáã úîéúñî òîùîå
ìàøùé øæçùëå ,íäéìò åîù ìç éåâì íøëîù äòùî î"îã ,ìàøùé é"ò åùòð àìà éåâ úåìòáá äìéçúî åéä àìù íéìëá íâ øîàð
52.äëøáá äìéáèá åáééçúð íàð÷å
åðîî åàãôå øæçå éåâì éìë ïëùîù ìàøùé
åøàéáå ,äìéáè êéøö åðéà åðîî åàãôå øæçå éåâì éìë ïëùî ìàøùé íàã [äì 'éñ íù] ù"àøäå [éà ä"ã :äò óã æ"ò] 'ñåúä åáúë
éåâì éìë ïëùî ìàøùéäù â"äëá î"î ,äìéáè êéøö éåâî àúðëùîá éìë ç÷ìù ìàøùéå éðéáæë àúðëùîù ãö êäì íâã 'ñåúä
:íéðéã äîë äæá åáúëå øáãä íòèá åù÷úð íéðåøçàäå .éðéáæë éåä àìã èåùô äæ ïéðòìã ,øåèôã èåùô
éøëð øùàë ïëìå ,åãéá ò÷úùé àîù åìùë äàøðã ÷ø àìà àðéãî åðéà éðéáæë àúðëùîã ãö êäã áúë à"ùøäîä .à
ò÷úùé éìåà ,åìùë éæçéîã ïðéøîà ,åãéá ïëùåîî ïééãò éìëäù ïîæá àåä äìéáèä áåéç ìò ïåãéðäå ìàøùéì éìë ïëùî
,ìàøùéì øæçå ïåëùîä äãôð øáëù éøçà àåä äìéáèä áåéç ìò ïåãéðä ,åàãôå øæçå éåâì éìë ïëùîù ìàøùéá êà .åãéá
53.éåâì êééùë äàøð äéäù ïðéøîà àì åúå
ë"àùî ,ïåëùî éð÷ àì ìàøùéî éøëðã ì"éé÷ã ,øçà ÷åìéç åáúë [ì"ðä à"ùøäîä ìò] íàø éðø÷äå [ãé ÷"ñ] æ"èä .á
,ïåëùî éð÷ àì éøëðî ìàøùé íâã ì"éé÷ àäã ,äæ íòè äçã [ì ÷"ñ] à"øâäå .íéàðú äæá å÷ìçðù éøëðî ìàøùé
ïéðòìù àìà ,ïéð÷ä íåùî åðéà éðéáæë àúðëùîã ãö êäå ,[àîú éñ ç"åà] ò"åùáå [:àì íéçñô] ù"àøá øàåáîë
.åãéá èåìç éìëä íàá àìà ïéð÷á éåìú åðéà ïéãî éìë úìéáè
ïëùîùë ë"àùî ,åãéá èìçéúù ïëúéù àúðëùîá éâñã 'îâá ãö ùé ,éåâäî ìàøùéä úééð÷ éáâì áúë [ì ÷"ñ] à"øâä .â
54.àúðëùîã úåìòáá ììë éâñ àìå äøåîâ àäúù êéøö éøëðä úåìòáù ,éøëðì éìë ìàøùé
çñôä øçàù íéòãåé ìëäå ,äàøé ìáá íéìëä ìò íéøáåò ïéà àðéãîå ,àîìòá àøîåçì åæ äøéëî ïéùåòù éðôî ïçìåùä êåøòä áúë .51
.èåùô âäðîä ïëù äîåãîëù íééñå ,åéìò éåâä íù àø÷ð àìå ìàøùéäì åøæçåé
,éåâä ãéá äìéçúî åøöåðù ïéãî éìë äùòîë àìà äìéáèá åáééçúð àì àîù ïåãì êéøàä [àë ïîéñ â ÷ìç äòã äøåé] î"âà ú"åùáå .52
.äëøá àìá ïìáåèì ÷éñîå ,éåâì íøëîå íéìëä úà äùò ìàøùéù ïôåàá àìå
éøáãë àìã äæå ,äøåúä ïî äìéáè áééçî éðéáæë àúðëùîã ãö êäã øàåáî øúéäå øåñéà øôñáå ï"øáå à"áùøáù [è óéòñ] ìéòì ïééò .53
.åìùë äàøðã íåùî ÷ø áåéçäù ì"ðä à"ùøäîä
ø÷éòù óà ïëìå ,äùåã÷ì úö÷îá ñðëð ìàøùéì éåâä ïëùîù éìë ïëìå ,äùåã÷ øãòä àéä éåâä úåìòáã àåä à"øâä ìù åîòè äøåàëì .54
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zenewn i`xn
åàãôå êìîðå åò÷ùì åúòãå éøëðì éìë ìàøùé ïëùî
ìàøùéä ùàééúð ìàøùéä ãéá ïëùåîî éìëä äéäù ïîæá íàã [àö ïéã çð ììë] ä"åàä íùá [äë] ê"ùäå [ãé ÷"ñ] æ"èä åáúë
.åéìò ìàøùéä ìù åîù ñ"åñã íåùî íòèäå ,äìéáèá éìëä áééçúð àì î"î ,åúåãôìî
.äìéáèá áééç ,åãéá åò÷ùì ïéåëúð éåâì éìëä úà ìàøùéä ïëùîù ïîæá äìéçúî íàù ì"ùøä íùá åàéáä íðîà
.éåâì åøëåîë éåä äìéçúî æàù íåùî íòèä [â ïéã âò ììë] íãà úîëçä áúëå
ùåçì ìàøùé úøäè øôñáå äãåäé íçì úéá øôñá áúëå .äìéáè ö"à äìéçúî éåâä ãéá åò÷ùì åúòãá íâù è÷ð ùãç éøôäå
.åúìéáè ìò êøáì àìå ç"øôä éøáãì
úåôúåùá éøëðî éìë åð÷ù éøëðå ìàøùé
ïéã óåñ çð ììë] øúéäå øåñéàá àåä ïéãä øå÷î .åìáèìî ìàøùéä øåèô úåôúåùá éøëðî éìë åð÷ù éøëðå ìàøùéã à"îøä áúë
55.éìëá åúåôúåùå éøëð íù ïééãòù ïåéë éåâä úàîåèî àéöåäì äìéòåî äðéà åæ äìéáèã íòèä áúëå ,[àö
.ìàøùé úùåã÷á éìëä ìë äúòîã ,äìéáèá åéùëò áééçúé éåâä ÷ìç úà ìàøùéä äð÷é äúòî íàã èåùôå
åðîî äð÷å øæçå éøëðì åðîî ÷ìç øëîù ìàøùé ìù éìë
øàùë àåä éøä ,ìàøùéä íò óúåù ÷ø ãéçé íìåòá éåâä äéä àì éìëä úøéöé úìéçúîù ïôåàá óàã øàåáî [ãë ÷"ñ] ê"ùá
äìéáè áééç åðîî ìàøùéä åäð÷é íàã òîùîå .åéìò éåâä íù ïééãòù íåùî ,äìéáèî øåèôã éøëðå ìàøùé úåôúåù ìù éìë
56.[æë ÷"ñ] à"øâäå [àì ÷"ñ] ç"øôä áúë ïëå ,äëøáá
øçà íãà é"ò åà øùä é"ò éìë åðîî ìæâðù ìàøùé
øàåáîë ,äìéáè êéøö íðçá åìéôà ïîæ øçàì åøéæçäå ìàøùéî óñë éìë ñðà øùä íàã [áö ïéã çð ììë] øúéäå øåñéà øôñá áúë
áúëù ùåáìä ïåùì úà àéáäù [æë ÷"ñ] ê"ù ïééòå .øåàì ìôð åìéàë éøëð ãéá ìôåðä ìàøùé ìù åðåîîù [÷ìç ÷øô] àøîâá
.äìéáè ö"à ïäî ùàééúð àì íà ìáà ,éåâ ãéá ò÷úùð ì"åäå ìàøùéä åðîî ùàééúð éàãåáù íåùî íòèä
àì ïìæâäù ïåéëã ,äìéáèî øåèô æ"ä åðîî ìàøùéä ùàééúð íà åìéôàù øúéäå øåñéàì ääâäá áúë ìùåîå øù åðéà ïìæâä íàå
.[àé ÷"ñ î"ãá àáåäå] ,äìéáè ö"àå åéìò åîù ìç àì íåñøôá éìëä ÷éæçäì éàùø äéä
úåìòáá àåäù éìë êà ,ìàøùéì ïëùåîî åúåéäá éìëá äì ñðëðù äùåã÷ä úö÷îî úòøåâ åæ åúåìòá ïéà ,éåâä ìù àéä éìëä ìù úåìòáä
úåìòáì éøîâì øåáòéù ãò äìéáè áåéç ïéàå ,éåâä úåùøì úö÷îá ñðëðù äæá åúùåã÷îå åîùî òøâð åðéà ,åéìò åúùåã÷å åîùå ìàøùé
.ìàøùéä íù éøîâì ÷ìúñð æàã éåâä
åìéàë éåäå ,éåâä ÷ìç íåùî äìéòåî åæ äìéáè ïéà î"î ,ìàøùéä ÷ìç ãöî äìéáèá áééç äéäù éäðã øîåì ä"åàä úðååë ïéà äøåàëì .55
àì äøåúäù àåä àøáñã åúðååë àìà ,[äìéáèî åäåøèô äîìå åá ùîúùäì øñàé ë"àã î"ãä äù÷ä æ"òã] äð÷ú åì ïéàå äìéáè êéøö
.éåâä úàîåèá ãåâà åéöç àìà éøîâì ìàøùé úåùøì éìëä ñðëð àìù ïåéë ,ììë äìéáè â"äëá äáééç
íìåòîù óà ,åðîî åç÷ìùë äìéáèá áééç äéä éìë çáùá äðå÷ äéä ïîåà íàù òîùîã [:äò óã] 'ñåúä éøáãî àéáäù à"øâá ù"ééò .56
.åúåôúåùá ÷ø éåâ ìù äøåîâ úåìòáá éìëä äéä àì
úåéðî úö÷ íéøëðì íâ ùéù óà äìéáèá áééç íéøëðî íéìë äð÷å ,äøáç åì ùéù ìàøùé î"îã [äò 'éñ á"ç] á÷òé ú÷ìç ú"åùá áúëå
,äøáçì êééùä õîç ìò äæá øáåò ìàøùé ïéàå ,àøîåçì óà úåìòá åðéà úåéðî ìù úåìòáù åè÷ðù íéðåøçàäî ùéù äæ ãáìîã ,äøáçá
.äìéáèî øåèô àäéå éìëä ìò éåâ íù áùçéé éåâì ùéù úåéðî èòî íåùîù øáúñî àì íâ ,[àö 'éñ à"ç ìéòåäì ãîìî ú"åù ïééò]
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áé óéòñ
ìéáèäì éãã [è"ñ] áø 'éñá ïééò äööå÷ì ãéúòù äëåøà ãé ïéðòìå ,ä"î é"ô úåàå÷î äðùîá àåä éìëä ãé ìéáèäì áåéçä øå÷î
57.äå÷îä ìà ãéä ìë úà ñéðëäì êéøö åðéàã àä íòèá øàáúðù äî ù"ééòå ,ãéä ìù äéåöøä äãéîä íå÷î ãò
ïåòè åðéàù øîåçî äééåùò ãéä íà íâù [ùèàùèåáî íäøáà ìùàä] íéùåã÷ úòãä ìòá íùá [åö úåà] äáåùú éëøãá áúëå
.äöéöç äá àäú àìùå äìåë úà åôé÷é íéîäù êéøöå ,éìëä íò äìéáè äðåòè î"î ,äìéáè
íà ò"ö ,ú÷ äì ï÷éú éåâù ïéëñ åà ,ãé úéá äì ï÷éú éåâå ìàøùé ìù óë ùé íàã áúëù [áðú ïîéñ óåñ à"à ç"åà] â"îô ïéééò
58.[äö úåà] äáåùú éëøãá àáåäå [æ"ñ] ë÷ 'éñì ïééöå ,äëøá éìá åìáåèå ,äìéáèá áééåçî

âé óéòñ
ïë åàéáäå ,àöø 'éñ æ"ò é÷ñô æ"åàä íùá èðúú 'éñ æ"ò éëãøîá àåä äìéáèä íãå÷ äãåìçä úà øéáòäì êéøöù ïéãä øå÷î
59.äãåìçä úà øéáòäì êéøöù "áäæä úà êà" øîàðù éøôñä íùá
íãà úîëçä åàéáäå ,ãéô÷î åðéàù èåòéîá óà äöéöç ìë øéáòäì êéøö äìéçúëìã [âö ïéã çð ììë] øúéäå øåñéà øôñá áúëå
.õöåç åðéàù ïéãä ø÷éòë ïéìé÷î øéáòäì à"àùë ÷øå ,[ãé ïéã âò ììë]

ãé óéòñ
,àúééøåàãî àåä íéìë úìéáèã íåùî àåä ïîàð åðéàã íòèäù áúëù ù"ééò ,é"áá àáåäù [æð÷ éñ] ïùãä úîåøúá ïéãä øå÷î
60.ìåáèì åãéáù óà àúééøåàãá ïîàð åðéà ïè÷ã ã"äúä è÷ðå
úéëåëæ éìë úìéáèá ïè÷ úåðîàð
:úéëåëæ éìë úìéáèá úåðîàð ïè÷ì ùé íà å÷ìçð íé÷ñåôä
úéáì úéìîùç äøéë øáéç åìéàë ,íéøáåçî íéìë éðùë åúåà ïåãì ùéã áúëù éìîùç íçéî ïéðòá [æð 'éñ à"ç ã"åé] î"âà ú"åù ïééò .57
úà ìéáèäì ìåëé äúòîå ,úéìîùçä äøéëä ìù ÷ìçä ìò àìå ,äæä ìåáé÷ä úéá ìò ÷ø äìç äìéáèä úáåçã áúëå ,íéîä åáù ìåáé÷ä
ïéôé÷î íéîä ïéàù óàå ,éìîùçä íåîéçä óåâ àöîð åáù ÷ìçä úà ììë åñëé àìå ìåáé÷ä úéá óåñ ãò ÷ø åòéâé íéîäù ïôåàá éìëä
äöéöç ïàë ïéàå] äãéîä íå÷î ãò ìáåèá éã íéðåùàøä áåø úòãìù íööå÷ì ãéúòù íéìëä úåãéì éîã î"î ,éìëä ìë úà äæ ïôåàá
ù"øä ÷ñô ìò äîú [à ÷"ñ é 'éñ àî÷ úåàå÷î] à"åæçäå ,[(úåàå÷îã é"ô ù"àøäå ù"øä ù"îëå) ,íéìëã íéøúñä úéá éåäã íåùî
.[ì"ðä è"ñ] ò"åùäå ù"àøäå
á"ç] ÷çöé úçðî ú"åùá ïééò ,äìéáè êéøö ìåáé÷ä úéá ÷øå íéìë éðùë äéì ïðéðééã éìîùç íçéîáã ì"ðä î"âà ú"åùá è÷ðù àä óåâáå
.äìéáè êéøö åìåëå ãçà éìë ìëäù è÷ðù [áò 'éñ
.äìéáèá áåù éìëä áééåçî äúòî íà ïééòì ùé åáéëøä ë"çàå ÷øåôî äéä ãé úéáäùë éìëä úà ìáè íà .58
äãåìçä øéáòäì êéøöã íéìë úìòâä ïéðòì åæ äùøã àéáä ù"àøäã ò"ö÷å ,['æ 'éñ íéçñô á"ô] ù"àøäì íâ ïééö [ãì ÷"ñ] à"øâä .59
.éìëä úìéáè ïéðòì éøééà éëãøîáå æ"åàá êà ,ïéòá øåñéà ùé àîù åà èåìôé àì éìëäå äéúçú òåìá øåñéà ùé àîù
íåùî õîç ú÷éãá ìò íéðîàð íéðè÷å íéãáòå íéùðã 'îâá øàåáîã àä éáâ ,[åäåðîéä ä"ã :ã óã íéçñô] 'ñåú ïåùìá ÷ééåãî ïëå .60
,ì'ëò àúééøåàãî åìéôàå íéãáòìå íéùðì åäì ïðéðîéäî íãéá àåäù øáã ìëáã â"òàå ì"æå 'ñåú åù÷äå ,ïðáøãî ÷ø àåä ä÷éãáä áåéçù
.íãéá àåäù øáãá óà àúééøåàãá íéðîàð íðéà íéðè÷ù òîùî íéðè÷ åè÷ð àìãîå
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'ñåúá íâ øàåáîëå] ,åãéáù øáãá ïîàð àåä ïðáøãá êà ,ïîàð ïè÷ ïéà àúééøåàãá ÷øù ã"äúä ïåùìî ÷ééã à"òø úäâäá [à
61.[æé ÷"ñ æìú 'éñ] á"ðùîáå ø"àáå à"âîá øàåáîëå ,õîç ú÷éãá ìò åäåðéîàäù åîëå ,[åäåðîéä ä"ã :ã óã íéçñô
úìèåî åæ äìéáèù íåùî ,íéîëç åäåðéîàä åîöò ïè÷ä ìù éìëá ÷ø [ïàë ä"ã :àì óã] ïéáåøéòá 'ñåú éôìã à"òø áúë íðîà
.íéøçà ìù íéìë ìåáèì ïè÷ä ìåëé àì æ"éôìå ,íéøçà øåáò äùåò àåäù äîá àìå ,åéìò
éìëá íâù òîùî íéìë úìéáè ìò ïîàð åðéà ïè÷ã ò"åùä ïåùì úîéúñîù áúë [øâñåîá æè ïéã áò ììë] íãà úîëçä [á
ïéà àøåñéà ÷æçúéàáã [æë÷ é"ñåñ ã"åé] à"îøä ô"ò ïë ì"éã äèð [å ÷"ñ æ"î àðú éñ ç"åà] â"îôä íâ 62.ïîàð åðéà úéëåëæ
63.ïðáøãá óà ïîàð ïè÷
åäàåø ìåãâäå éìë ìáåèä ïè÷
.äøéùë äìéáè åæ éøä åäàåø ìåãâäå éìëä úà ìáåè ïè÷ä íàã ,à"îøä åàéáäå [æðø 'éñ] ã"äúá áúë
:íéîòè éðù äæá áúë ã"äúá äðäå
øäèì ïéåëì åãîìì ìåãâä ìåëé î"î ,[ç"îñ çö÷ 'éñ ã"åé à"îøáå ò"åùá äæá ïééò] øäèäì äðååë äëéøö äãðù íéøáåñäì óà [à
.[éòáéúå ä"ã :áé óã ïéìåç] 'ñåúá øàåáîë
.äðååë éòáã ïìðî ,åëåúì àáù äî øñåà éìëä ïéàå äøäèì äàîåèî äðéà åæ äìéáèù ïåéë [á
ã"äúä ìù éðùä íòèë è÷ð ,øäèì î"ò ìåáèì åðãîìé ìåãâäù êéøöä àìå ,ìåãâ éðôì åúìéáè àéðäîã àîúñá ÷ñôù à"îøäå
64.[çë ÷"ñ ïìäì] ê"ùä áúë ïëå ,ììë äðååë äëéøö äðéà åæ äìéáèù

åè óéòñ
äìéáèì éåâ ìù åúåøùë íòè ø÷éòã áúë à"áùøä äðäå .é"áá úàáåîä à"áùøä úáåùúá àåä äìéáèì øùë éåâù ïéãä øå÷î

ïîàð úéáá õîç éàãå ÷æçåäùë óàù ,[áì ÷"ñåñ æë÷ 'éñ ã"åé] à"øâäå à"âîä úåòîùîå ø"àä éøáã úà àéáäù [íù] á"ðùî ïééò .61
÷ø ïîàð ïè÷ù [â"ñ å"ñ óåñ æë÷ 'éñ ã"åé] à"îøä ë"ùîì ùùçù íåùî äæá øéîçäù á÷òé ÷çäë àìãå ,åúåà øòéáù øîåì ïè÷ä
é"çä áúëå ,àøåñéà ÷æçúéà éø÷éî ÷åãá åðéàù úéá àäã [ç ÷"ñ æìú éñ] à"âîä äîúå .õîç ú÷éãá ïåâë àøåñéà ÷æçúà àìå ïðáøãá
åá ùéù ÷æçåîù úéá ïéáì ,ïîàð ïè÷ã 'îâá øàåáî äæáù ÷åãá åðéàù ú÷æçá àåäù ÷ãáð àìù úéá ïéá ÷ìçì à"îøä úðååëã áùééì
.ïîàð åðéà äæáù ,õîç éàãå
.ò"öá çéðäå ,åãéáã éãéîá ïè÷ä ïîàð ïðáøãá ô"ëòã ïðéæçå ,õîç ú÷éãá ìò åäåðéîàä [æìú 'éñ] ç"åàáã íãà úîëçä äù÷äå .62
ã"åé] ê"ùäã øéòäì ùé ,[:ã óã] íéçñô 'ñåúá òîùîãë åãéáã éãéîá óà àúééøåàãá ïîàð ïè÷ ïéàã úåèéùôá ã"äúä è÷ðã àä ø÷éòáå
äøåîâ úåðîàð åì ùé åãéáù øáãáù òîùîå ,åãéáù úåøäè øåîùì ïîàð ïè÷ã áúëù [äîø 'éñ] ù"áéøä éøáã àéáä [àì ÷"ñåñ æë÷ 'éñ
øîåìå åãéá úåã÷ôåîä úåøäè øåîùì ïè÷ä ïîàðã ,øçà ïéã éåä [.áî óã) äëåñ àøîâäî ù"áéøä àéáäù åãéá êä éìåàå] .àúééøåàãá óà
éøáã úà àéáäì ùé ãåò .[íúåùòì åãéáù íåùî íéìë úìéáè åà äèéçù ïåâë äìåòô äùòù øîåì ïîàð àäéù åðéöî àì êà ,åàîèð àìù
áò ììë] íãà úîëç ïééòå .'åëå àúééøåàãá åìéôà íéðîàð ïè÷å äùà åìéôà åð÷úì íãéáù øáãá ì"æå áúëù [áì ÷"ñ íù ã"åé] à"øâä
.åãéáã éãéîá àúééøåàãá ïîàð ïè÷ éà ,äæá úåòéã éúù áúëù [æè óéòñ
.úéáá õîç éàãå ÷æçåäùë óà õîç ú÷éãá ìò ïîàð ïè÷ù ããöî â"îôä íâù áúë [áë ÷"ñ æìú 'éñ] ö"äòùáã ò"öå .63
à"áùøä ÷ñô íéìë úìéáè ïéðòì åìéàå ,øäèäì äðååë äëéøö äãðã ç"åéøë [:àì óã] ïéìåçá ÷ñôù à"áùøä úòã íâ ê"ùä áùéé äæáå .64
.äãð úìéáèáî éôè íéìë úìéáèá ì÷éä à"áùøä íâù ïðéæçå ,äðååë äëéøö äðéà åæ äìéáèù ïåéë ,éåâ úìéáè éðäîã äáåùúá
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áúë íðîà 65.äðååë éòá àì ïéìåçã íåùî ,[àì óã] ïéìåç 'îâá áø øáåñù éôëå ,äðååë àéòá àì äãð úìéáè íâã íåùî àåä
éôëå ,äðååë éòá àìã éôè ì÷äì ùé íéìë úìéáèá î"î ,äìéáèá äðååë éòá äãðã ç"åéøë íé÷ñåôì óàã ïðéè÷ð äëìäìã ê"ùä
.íãå÷ä óéòñá øàáúðù
66.äìéáè íéëéøö ïéà åúå ,äæá åìáèåä äå÷îì íîöòî åìôðù íéìë æ"éôìã ê"ùä áúëå

äðååë äëéøö äðéà íéìë úìéáèã ,äìéáè åì äúìò åúåùø éìá øçà ìù éìë ìáè ìàøùé íà ä"äã [äáåùúá] à"áùøä áúëå
.úåçéìù éåðéî àìå
éåâä úìéáè ìò äëøá
.øéàî úéáä íâ áúë ïëå ,äùòî äùåò åðéà åîöò àåäù ïåéë éåâä úìéáè ìò êøáì ìåëé ìàøùéä ïéàã [æé ÷"ñ] æ"èä áúë
67.ìàøùéä êøáéù áúë [î ÷"ñ] ç"øôäå
øéúäì ùé äæ ïôåàáå ,éåâä ìåáèé íéìëä øàù úàå äëøáá ãçà éìë ìàøùéä ìåáèé ìåáèì íéìë äîë ùé íàã æ"èä óéñåäå
68.äìéçúëì

æè óéòñ
'éñ ç"åà] ò"åùä àéáä äëìäìå 69.øåñàã ù"àøä úòãå øúåîã ó"éøä úòã ,úáùá íéìë ìåáèì øúåî íà å÷ìçð íéðåùàøä
.øåñéà äæá ïéà ïéãä ø÷éòîù è÷ðù òîùîå ,'åëå éåâì éìëä ïúéå íìåë úà àöé íéîù àøéå íééñå ,úåòéãä éúù úà [æ"ñ âëù
.íéøñåàä úòãë è÷ð [åð 'éñ] äéøà úâàùá ïëå ,íéøñåàä úòã úà àéáä î"ãä êà

.äìéáèì äðååë àéòá äãðã ç"åéøë ÷ñôù [:àì óã] ïéìåçá åîöò éøáã à"áùøä äæá øúåñå .65
ïëìå ,äðååë àéòá äãð úìéáèù íéøáåñäë [ç"îñ çö÷ 'éñá] à"îøä øéîçäù éôë éåâ é"ò ìåáèì àìù øéîçäù ç"áäë àìã äæå .66
.äëøá éìá úéðù ìåáèì ç"áä øéîçä íéîì íéìë åìôðá
äùàäå ,äòé÷ùä éøçà ãò åøçàúéù åùùçå äôåç äúéä íàù í"øäî íùá ù"øäî éøáã àéáäù [ç ÷"ñ à"âîá âñø 'éñ] ç"åà ïééò .67
äôåçä éøçà ÷éìãäì éåâì øîàúù åà ,íé÷åìãä úåøðä ìò äôåçä øçà êøáúå äôåçä íãå÷ ÷éìãú ,äôåçä íãå÷ úáù ìá÷ì äöåø äðéà
åú÷ìãä ìò êøáì êééù àìã åè÷ð íéðåøçàäù [àë ÷"ñ] á"ðùîä íù àéáä ïëå .éåâä ú÷ìãä ìò êøáú êéà äîú à"âîäå ,êøáú àéäå
.çéìùä àìà çìùîä êøáé àì ÷éìãäì ìàøùé åçìù íà åìéôàù ç"äãä úòãå ,éåâä ìù
.äìéçúëì æ"èä øéúä äîìå ,äëøá éìá åìáèåä éåâä é"ò åìáèðù íéìëä î"î ,êøéá íãàäù éäðã ò"ö äøåàëìå .68
óã äöéá] 'îâáã ,úáùá íéàîè íéìë ìåáèì øåñàã àä íòèá å÷ìçð ù"àøäå ó"éøäù øàéáù [øúåî ä"ã æ"ñ âëù éñ] ì"äéá ïééò .69
åð÷ðù íéìë úáùá ìåáèì øéúä ïëìå åìà íéîòèë ÷ñô ó"éøäå ,íéìë úìéáèá êééù åðéà íäî ÷ìç øùà ,íéîòè äòáøà äæá åøîàð [çé
.[ï÷úîë éæçéî ,ä"øá à"ã åðøéáòé àîù] íéìë úìéáèá íâ íéëééù íäå ,íéøçàä íéîòèë ÷ñô ù"àøäå ,éøëðä ïî
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70.úéëåëæ éìë úìéáè íâ øñà ù"àøäã [âì ÷"ñ âëù 'éñ á"ðùîá àáåä] â"îôä áúë

éøëðì éìëä úàð÷ä
,úáùá äðúî ïúéì øåñà àîìòáù óàå .[æòøú 'éñ äöéá á"ô] éëãøîá àåä éøëðì éìëä úàð÷ä é"ò äîøòä ìù åæ äöòì øå÷îä
.[ãì ÷"ñ âëù 'éñ] á"ðùîäå [åè ÷"ñ åù 'éñ] à"âîä áúë ïë ,úáù êøåöì åì÷ä àëä î"î
ò÷úùð éìëäù àöîð ë"àã ,íìåòì àìå äòù éôì ÷ø àåä åðîî ìåàùìå øåæçìå éøëðì úåð÷äì øúéääù [çé ÷"ñ] æ"èä áúë
.åãéá çå÷ìë éåäå ìàøùéä ãéá
,íìåòì ïë åùòù òîùîå ,úåìåãâ úåøåé éáâì åæ äöò ïúð éáàæ é"øäî íùá äìåãâä úñðë øôñáù åðàáäù [è óéòñ] ìéòì ïééòå
.à"òø úåäâäá àáåäå
71.æ"èä éøáã úà àéáä [äì ÷"ñ âëù 'éñ] á"ðùîäå
øçà ìàøùéì éìëä úàð÷ä
ìåàùìå øåæçìå øçà ìàøùéì éìëä úà úåð÷äì äöò åðúð àìù äæîã [åì÷ úåà ïåøçà ñøèðå÷] ïé÷ñéã ì"éøäî ú"åùá áúë
øçàì åìéàùî ÷ø éìëá ììë ùîúùî àì åîöò àåäù óà ,äìéáèá áééåçî àäé éìëä úà äð÷éù øçàä ìàøùéäù øàáúî ,åðîî
.äìéáèá áééåçî äãåòñì íéøçàì ïøéëùî åà ïìéàùî àåä øùà íéìë åãéá ùéù éî ìë ð"äã äæî ãîìå ,äãåòñ éëøöì
éìëä úø÷ôä
,ø÷ôää ïî åúåð÷ì àìù äðååëá åá ùîúùäìå åìèéìå éìëä úà øé÷ôäì äöò åðúð àìù äæîù ïé÷ñéã ì"éøäîä íù áúë ãåò
.åðîî íéìòáä áåéç ò÷ô àì äæ ïôåàáù ïðéæç
äîøòä êøãá úáùá éìëä úìéáè
î"ò äå÷îä ïî íéî äæ éìëá àìîéù åðééäå ,úáù éðôì éìëä ìåáèì çëùù éîì úôñåð äöò áúë [æ"ñ âëù 'éñ ç"åà] à"îøä
.ï÷úîë éæçéî àì â"äëáå ,éìëä ìáèåé åéåìéî éãë êåúå ,[äöéçø ïåâë êøåö øàù åà äééúùì] íäá ùîúùäì

àì íéùãç íéìë úìéáè ïéðòì î"îå ,ïðáøã äàîåèá ÷ø íéàîèä íéìë ìåáèì øúåîã àúéà [çé óã] äöéá 'îâáù àåä äæá ùåãéçä .70
,àúééøåàã äàîåèá ÷ø åøñà ïëìå ,íéàîè íéìëåà íäá ìåëàì øùôàù ïåéë áåùç ë"ë ïå÷éúä ïéà íéàîè íéìëáã ,úéëåëæ éìëá óà åì÷ä
.ï÷úîë éæçéîã íåùî åøñàå áåùç ïå÷éú äæá ùé ïëìå ,éðååâ ìëá íäá ùîúùäì øåñàù íéùãç íéìë úìéáè ïéðòì ë"àùî
äìéçúî øáë äøåàëì íìåòì äìéçúî åðìàùé íà êà ,äòù éôì äìàù ÷ø øéúäì æ"èä úðååëù øáúñîù åðáúëù [è"ñ] ìéòì ïééò .71
ò÷úùðùë éåä àì ïééãò æàã ,ìåáèìî ñåðà íãàäù ïîæä ìëá æ"èä ì÷éä äæ íâù øáúñî ,àîúñá éìëä úà ìàù íà íðîà .åãéá ò÷úùð
.ò÷úùðë éåä åãéá éìëä øàùé ïééãò íà úáùä äøáò íà ë"àùî ,åãéá
äøæçá éìëä úà ìåèé úáùä øçà ïëì ,äìéáè êéøöå åãéá ò÷úùðë éåä úéîìåò ìàåù øùàëù ïåéëã æ"èä úðååë äøåàëìã óéñåäì ùé ãåò
.åðìáèé åãéá éìëä ò÷úùé øùàëù áúë ç"øôä êà .åðìáèéå øåîâ ïéð÷á åäð÷éå éøëðäî
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äîøòäá úéùòðä äìéáè ìò äëøá
,ï÷úîë éæçéîå äìéáè úåöî íùì ïë äùåòù çëåî ë"à êøáé íàù ,äìéáèä ìò êøáé àìù äàøðã [âé ÷"ñ âëù 'éñ] à"âîä áúë
,úáùá äæì êøöð àåäå øçà éìë åì ïéà íà àìà åæ äöò úåùòì ïéàù èåùô ë"àã á"ðùîä áúëå 72.[åì ÷"ñ] á"ðùîä åàéáäå
.[êøáì ìåëé åðéàù íåùî äìéçúëì íåøúé àì íåøòã ì"éé÷ãëå] ,äëøáä ãéñôîã äìéçúëì ïë úåùòì ïéà ë"ìàù

éæçéîã íåùî àåä øùà úáùá ìåáèì àîè íãà ìù øúéääù àöîð ë"àã ,à"âîä ìò äù÷äù [åðàìîé ä"ã æ"ñ âëù 'éñ] ì"äéá ïééò .72
úåòåùéä ïë äù÷äù àöîå .äëøá éìá ìåáèì äãð äùà áééçé íé÷ñåôäî ãçàù åðòîù àìå ,äëøá éìá ìáåèá àìà øîàéé àì ,ø÷éîë
[ì"äéáä] àöî áåùå .äæá øéòäù äî ì"äéáá ù"ééòå ,ø÷éîë éæçéîá úòøåâ äëøáä ïéà ïëìå äìéáèä øçà úëøáî äãðã õøéúå ,á÷òé
êéøöù íåùî úáùá ìáåè øâ ïéàù 'ñåú åáúëã ,ø÷éîë éæçéîá úòøåâ úéðåöéç äçëåäù ,à"âîä éøáãë çëåî [:åî óã] úåîáé 'ñåúáù
øçà íòè áúë í"áîøäù ì"äéáä àöî êãéàîå .à"âîäë øàåáîå ,ø÷éîë åðéàù çéëåî äæå ,úååöîä ìò åúåà åøéäæéå åãéì ç"ú åãîòéù
éæçéîá úòøåâ äðéà úéðåöéç äçëåäù ì"ñã çëåîå ,[úáùá ïåãì øåñàå ,ïéãë éæçéîå ïéã úéá êéøöã íåùî] úáùá ìáåè øâ ïéàã àäá
.úåîáéá 'ñåúî òåéñ íäì ùé øùà ì"ðä à"âîä éøáã íåùî ,êøáì ïéàù ì"äéáä áúë äùòî ïéðòì î"îå .ø÷éîë

שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש אלול תשע"ז
יו"ד סימן ר"ב ,ודיני טבילת כלים סי' קכ
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז וש"ך ,נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה
---------------------------------------סימן רב סעיף א-ב
א (1 .באיזה אופן שייך חציצה בכלים  -ברובו ובמיעוטו?
 (2זפת ומור שנקט המחבר שחוצץ בכלי זכוכית ,האם דוקא הם או כ"ש שאר דברים?
 (3שחרורית הדבוק ביורה  -בפנים או בחוץ  -האם חוצץ ,ומה הטעם?
סעיף ג-ה
ב (1 .ידות הכלים שעומדים להורידם ,האם חוצצין ,ומדוע?
 (2ידות הכלים שנשתברו ,האם חוצצין?
 (3מגל שנשברה ידו ,מן השפה ולפנים או מן השפה ולחוץ ,האם חוצצת?
 (4מגל שנשברה ידו וסירגה בגמי או במשיחה או דבקה בשרף ,האם חוצצת ,ומה הטעם?
סעיף ו
ג.

 (1כלי שכפה פיו למטה והכניסו למים ,האם עלתה לו טבילה – כשפיו צר או רחב ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין בכלי רחב שאין בו חלל גדול כמו קערות?
 (3האם מותר לטבול כלי בתוך כלי  -כשהחיצון טהור וכשהחיצון ג"כ צריך טבילה?
 (4מה הם התנאים שצריך ליזהר כשטובל כלי בתוך כלי?

סעיף ז-ט
ד (1 .כלי שצר מב' צדדיו ורחב באמצע ,איך טובלין אותו?
 (2כלי שפיו צר יותר משפופרת הנוד ,איך טובלין אותו?
 (3ידות הכלים שהן ארוכות ועתיד לקוצצן ,כמה מטביל ,ואמאי לא הוי מקום חתך חציצה?

יו"ד סימן ק"כ
סעיף א
א .כלים דלהלן הנקנים מן העכו"ם ,אלו מהן צריכים טבילה ,בברכה או בלא ברכה;
 (1כלי מתכות?
 (2כלי זכוכית?
 (3כלים המצופים באבר מבפנים או מבחוץ?
 (4כלים המצופים זכוכית?
 (5יורות גדולות שמבשלין בו שכר?
ב (1 .מה טעם דוקא כלי סעודה צריכים טבילה?
 (2מה טעם הטבילה?
 (3מנלן דכלי זכוכית טעונים טבילה?
 (4כלי פורצלן האם צריכים טבילה ,ומה הטעם?
ג (1 .מנלן דכלי עכו"ם צריכים טבילה?
 (2כשטובלן במעיין האם בעינן מ' סאה ,ומנלן?
ד (1 .האם מועיל להטביל חצי כלי ואח"כ החצי השני?

 (2מה הנפק"מ בין הגעלה לטבילה בדין זה?
 (3האם אפשר להטביל כלי מתכות או זכוכית בשלג או בבאר מים?
סעיף ב
ה (1 .באיזה אופן צריך לאחוז את הכלי בשעה שמטבילו ,רפוי לגמרי ,דיבוק בינוני ,מהודק ,ומה הטעם?
 (2אם לחלח ידו במים קודם ,האם מהני גם כשידו מהודק לכלי?
ו (1 .הבא להטביל כלי זכוכית מלא מים בכלי מלא מים ,באיזה אופן צריך להטבילו ומה הטעם?
 (2באר שיטות הראשונים אם אמרינן כובדו של כלי מפסיק?
ז .כשמלחלח ידו במים  -אין צריך שיהיה הכלי רפוי בידו;
 (1האם דוקא כשלחלח במי המקוה או אף במים תלושים?
 (2האם דבר זה דומה למה שכתב המרדכי בחובת הזהירות בכובדו של כלי ,ואמאי?
סעיף ג
ח (1 .מהו נוסח הברכה שמברכין כשמטבילין כלי או כלים?
 (2האם מזכירין בברכה כלי מתכות או כלי סעודה?
 (3מאי שנא מברכת נר חנוכה וכסוי הדם בעפר?
סעיף ד
ט .טריפיד"ש או פדיליא"ש האם טעונות טבילה ,ומה הטעם?
סעיף ה
י (1 .סכין של שחיטה האם צריך טבילה ,ומה הטעם?
 (2סכין שמפשיטין בו האם צריך טבילה ,ומה הטעם?
 (3מספריים שגוזזין בו ירק ,האם חשיב כלי סעודה?
 (4סכין של קצבים ,האם חשיב כלי סעודה?
יא .כלים דלהלן ,האם צריכים טבילה ,ומה הטעם?
 (1הברזלים שמתקנים בהם המצות?
 (2הבלע"ך שמניחים עליהם המצות?
 (3מחטים שתופרים בו העופות?
 (4מקדח שמנקבים בו ברזות החביות?
 (5מגרדת שעשה עכו"ם?
 (6מגרדת שעשה ישראל מבלע"ך שקנה מעכו"ם?
 (7כיסוי שכופין על הפת לאפותו או כיסוי קדירה?
סעיף ו
יב .כלי עץ שיש לו חשוקים של ברזל מבחוץ שמעמידים אותו ,האם צריך טבילה ,ומה הטעם?
סעיף ז
יג .כלים דלהלן ,העשויים מעץ וכסף יחד ,האם צריכים טבילה ,בברכה או בלא ברכה ,והטעם;
 (1כוס של כסף שהוא כוס כהלכתו ומחובר בכלי עץ?
 (2כוס של כסף העומד ע"י כלי עץ המקיפו סביב ומחברו?
 (3כוס של עץ העומד ע"י כלי כסף המקיפו סביב ומחברו?
 (4כלי בתוך כלי  -כוס של כסף בתוך כוס של עץ והחיצון נראה מבפנים?
יד .כלים דלהלן ,האם צריכים טבילה ,ומה הטעם?
 (1ריחיים של פלפלין?
 (2התחתון המקבל הפלפלין?
 (3ריחיים שטוחנים בהם פולי קפה קלויים?
טו .כלים דלהלן ,האם צריכים טבילה ,ומה הטעם?
 (1כלי שעיקרו עץ ומעט ברזל קבוע בו ,ואפשר להשתמש בלא הברזל?
 (2כלי המתוקן ביתדות ברזל שבלעדיהם אי אפשר להשתמש בכלי?
 (3משפך של עץ והשפופרת של ברזל ,ומשתמש דרך הברזל?

סעיף ח
טז (1 .השואל או השוכר כלי מעכו"ם ,האם צריך להטבילו?
 (2קנאו ישראל מעכו"ם כדי לחתוך קלפים ,האם צריך להטבילו?
 (3קנאו ישראל מעכו"ם כדי לחתוך קלפים ,האם מותר להשתמש בו לצרכי סעודה דרך עראי בלא טבילה?
 (4קנאו ישראל מעכו"ם כדי לחתוך קלפים ,האם מותר להשתמש בו שלא לצרכי סעודה ,והטעם?
 (5קנאו ישראל מעכו"ם כדי לחתוך קלפים ,והשאילו לחבירו ,האם צריך טבילה?
 (6ומה הדין אם קנאו ישראל השני מן הראשון לצורך סעודה ,והטעם?
יז (1 .קנה כלים מעכו"ם לצורך סחורה ,האם צריך להטבילו ,והטעם?
 (2קנה כלים מעכו"ם לצורך סחורה והשאילו לחבירו ,האם צריך להטבילו ,והטעם?
 (3השואל כלים מישראל החנוני לצורך סעודה ,האם צריך להטבילו ,ובברכה ,והטעם?
 (4זה שיקנהו אח"כ מהחנוני ,האם צריך להטבילו ,והטעם?
סעיף ט
יח .עכו"ם שמשכן כלי אצל ישראל ,האם טעון טבילה;
 (1כשנראה בדעת העכו"ם שרוצה לשקעו?
 (2כשאינו יודע אם דעת העכו"ם לשקעו?
 (3כשיודע בודאי שאין דעת העכו"ם לשקעו?
 (4בכלים שטבילתן רק מדרבנן?
יט .האם מותר להשתמש במשכון של עכו"ם שלא ברשותו ,ומה הטעם;
 (1כשרוצה לשקעו בידו?
 (2כשאינו רוצה לשקעו בידו?
כ (1 .הטביל את המשכון בלא ברכה ,ולסוף נשתקע בידו ,האם טעון טבילה נוספת ,ומה הטעם?
 (2אם הוסיף מעות וקנה את המשכון אח"כ ,האם טעון טבילה נוספת ,ומה הטעם?
סעיף י
כא (1 .באר דעת הטור ודעת הריצב"א אם נתן ישראל חתיכת כסף לאומן עכו"ם לעשות מזה כלי ,האם הכלי צריך
טבילה ,ומה הטעם?
 (2ומהי דעתם כשישראל נתן לעכו"ם כלי שבור  -מחזיק רביעית או אינו מחזיק  -כדי לתקנו ,האם צריך טבילה -
כשישראל נתן הכסף לתיקון וכשהעכו"ם נתן הכסף?
 (3איך פסקו המחבר והרמ"א בגין זה ,ואיך היא הכרעת הפוסקים?
כב (1 .אומן ישראל שעשה כלי לעכו"ם ממתכות שנתן לו העכו"ם ,ואח"כ קנאו ממנו ,האם צריך טבילה ,ובברכה?
 (2ומה הדין כשהישראל נתן חלק מן המתכות?
 (3ומה הדין כשעשאו לעצמו רק שקנה המתכות מן העכו"ם?
סעיף יא
כג (1 .ישראל שמכר כלי לעכו"ם וחזר וקנאו ממנו ,האם צריך להטבילו?
 (2ישראל שמכר כלים לעכו"ם במכירת חמץ ,האם צריך להטבילו אחרי פסח?
 (3ישראל שמשכן כלי ביד עכו"ם  -אדעתא לפדותו או אדעתא שלא לפדותו  -וחזר ופדאו ,האם צריך להטבילו?
כד (1 .ישראל ועכו"ם שקנאו כלי בשותפות ,האם צריך טבילה?
 (2וכשקנה הישראל חלק העכו"ם ,האם צריך טבילה?
כה (1 .כלים שנגנבו אן נגזלו מיד ישראל והוחזרו לו ,ונתייאש מהן או לא ,האם צריכים טבילה?
 (2כלים שנלקחו בכפיה ע"י שר או מושל והוחזרו לו ,האם צריכים טבילה?
 (3מה הנפק"מ בין נגנבו לבין נלקחו ע"י שר או מושל?
סעיף יג
כו .מה הדין אם לא העביר החלודה מהכלי קודם טבילה?
סעיף יד
כז (1 .האם מאמינים לקטן על טבילת כלים ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין בכלי זכוכית שטבילתן רק מדרבנן?

 (3ומה הדין אם טבלו לפני גדול?
 (4והאם צריך כוונה בטבילת כלים ,ומה הטעם?
 (5כשהגיע הקטן לבן י"ג שנה ,האם צריך לבדוק אם הביא ב"ש  -לגבי לטבול כלי זכוכית או כלי מתכות?
סעיף טו
כח (1 .הטביל כלים ע"י עכו"ם האם עלתה להם טבילה ,והאם נאמן על הטבילה?
 (2האם אפשר לכתחילה להטביל כלים ע"י עכו"ם?
 (3האם יש נפק"מ בין טבילת נדה לטבילת כלים לענין כוונה לטהרה?
 (4כלים שנפלו למקוה ,האם עלתה להם טבילה או שצריך שוב להטבילן?
סעיף טז
כט (1 .שכח ולא הטביל כלי ,מה יעשה בשבת?
 (2האם עצה זו מועילה לתמיד ,או שאחר השבת צריך להטבילו ,ובברכה ,ומה הטעם?
 (3מה יעשה בחול כששכח להטביל ואין לו מקוה?
 (4אם עבר ונשתמש בכלי בלא טבילה האם נאסר מה שבתוכו?
ל (1 .בין השמשות של ערב שבת וערב יו"ט ,האם מטבילין בו כלי זכוכית או כלי מתכות?
 (2בין השמשות של שבת ויו"ט ,האם מטבילין בו כלי זכוכית או כלי מתכות ,ומה הטעם?

שאלות ונידונים למעשה בחומר הנלמד בחודש אלול תשע"ז
בדיני טבילת כלים סי' קכ
---------------------------------------א .חנות או מפעל כלים ששייך למחלל שבת בפרהסיא.
 .1האם צריך להטביל כלים שנקנים אצלו.
 .2גוי שנתגייר ,האם צריך לטבול מחדש את כליו.
 .3נתעורר לו ספק על יהדותו ,ורוצה שיהיה לו כלים מוכנים לאחר הטבילה ,האם יכול לפני כן להקנותם
ליהודי והוא עצמו יטבילם לפני הגירות.
 .4בעל תשובה שהיה מחלל שבת בפרהסיא ,האם צריך להטביל כליו.
 .5גוי הפקיר כליו זרק אותם ,וזכה בהם יהודי ,האם צריך להטבילם.
1טעם הטבילה להמבואר בירושלמי כדי שיצאו מרשות עכו"ם לישראל ,אמנם עדיין יש לדון שלא כל מעבר
ממצב של גוי לישראל חייב בטבילה ,אלא רק כמעשה שהיה ,כלומר ע"י מעשה קנין ולא מאליו .וכן מטעם זה
דנו הפוסקים לענין זוכה מהפקר שלא בא מיד עכו"ם לישראל ובב"ח מוכח שחייב .ובדרכ"ת הביא מהחדרי דעה
שנשאר בזה בצ"ע .ובתשורות שי דן לפי"ז גם לענין הלוקח ממומר שיצטרך טבילה .ובשבה"ל ]ח"ו רמ"ה[ כתב
שמדבריו מוכח שלענין מי שנתגייר ודאי צריך .אבל בחת"ס כאן סקט"ו כ' בפשיטות שמומר לע"ז אומן שעשה
כלי לא בעי טבילה ,דהרי גם בעל הכלי עצמו לא בעי טבילה כשחזר בתשובה רק מחומרא בעלמא כמבואר ביו"ד
סו"ס רס"ח ,וא"כ כליו לא בעי טבילה כלל .וכן בדובב מישרים ]ח"א ס"ה[ דן שתלוי בנידון שנחלקו לענין מה
עשו מומר כגוי גמור ,והאם שייך לומר שנהי נמי שעשאהו כגוי גמור אבל לענין דברים של טומאה אינו גוי ממש,
וממילא אינו נחשב שיוצא מטומאה לטהרה .וציין לאבני נזר יו"ד ח"א ק"ט ,שהביא דברי הרשב"א דענין טבילת
גר הוא כמו קונה כלים חדשים מעכו"ם דצריכין טבילה כדי לצאת מטומאת עכו"ם ולכנוס לקדושת ישראל,
וא"כ לפ"ז במומר שחוזר בתשובה דמהדין אינו צריך טבילה] ,והא דמבואר ברמ"א יו"ד סי' רס"ח סעי' י"ב
דצריך טבילה ,הוא רק מדרבנן כמבואר שם ,ויותר מבואר באו"ח ברמ"א סי' תקל"א סעיף ז' דהטבילה הוא רק
ממנהגא[ ממילא גם הכלי שלו א"צ טבילה .ואמנם י"ל קצת לפ"ד הגהות מרדכי הנ"ל דלעולם מומר חשיב
 1בכל שאלות ונידונים אלו רבו הדעות בפוסקים לכל הצדדים ,והבאנו רק את עיקרי יסודות הנידונים ,ומקורות ומ"מ ודעת הפוסקים מובאים
בארוכה בספר טבילת כלים ,ובספר חלקת בנימין ,ועוד.

כעכו"ם ,והא דחוששין לקידושיו הוא משום דשמא הרהר תשובה בלבו ובשעה זו הוא חשיב כישראל ,וא"כ
שפיר י"ל דהוא בעצמו א"צ טבילה ,משא"כ כלים הנקחין ממנו בשעה שעומד במרדו ברשעתו ,ואז הלא הוא
חשיב כנכרי שפיר י"ל דכלים צריכין טבילה משום שיצאו מטומאת מומר דחשיב כעכו"ם ונכנסו לקדושת
ישראל ,מ"מ מטעמים הנ"ל ומטעם זה יש להקל וא"צ טבילה .ומאחר ועכו"ם ג"כ יכול לטבול כמבואר סט"ו
ולעצמו נאמן יוכל להקנותו לישראל ולטבול קודם.
ב .גמ"ח כלים:
 .1האם צריך להטביל את הכלים.
 .2האם יש חילוק אם כולו מיועד רק לצורך השאלה ,או שיכול לעיתים להשתמש בהם .וכן אם הם בבעלותו
או מוגדר לכספי גמ"ח.
 .3לא הטביל את הכלים האם השואל חייב להטבילם לפני השימוש ,והאם יכול להשתמש בהם ללא טבילה.
 .4קונה כלי בחנות שיש בה טבילת כלים ,האם יכול לבקש מהמוכר שיטביל לו לפני ששילם ונגע בכלי.
 .5והאם מועיל כשהמוכר בזמנו הפנוי מטביל את כל הכלים העתידיים למכירה.
 .6מוכר כלים וגם אינם שומרי תורה או פשוטי עם קונים ,האם ראוי ,מועיל ,שיטביל את הכלים לפני
המכירה.
 .7סכין לחיתוך לחם בחנות ,וכן סכין שהמוכר חותך בה בשר ,דגים ,גבינה צהובה ,ירקות וכדו' לקונים ,האם
חייב בטבילה ,והאם שונה כשקורה פעם אחת שהמוכר חותך גם עבור עצמו.
 .8מביא משלוח מנות בתוך כלי יפה ,האם צריך להטבילו לפני כן ,והאם יש חילוק בין עוגה וכדו' שהכלי
משמש לו ,או שהוא רק חלק מצורת נתינת המתנה.
 .9בעל יקב האם צריך להטביל את כל הבקבוקים לפני מילוי שלהם ,ואם הוא יקב של אוצר בי"ד.
בס"ח מבואר שכל שלא קנאהו לצורך אכילה פטור מטבילה ,ובכה"ג השני השואל ממנו ג"כ אינו חייב ,כי הוא
רק שואל ,ומבואר בגר"א שבכה"ג השואל ממנו פטור כי אינו שלו ,אבל בדין הראשון ששואל מעכו"ם כתב
שהטעם לפטור הוא כי אין עליו שם של הישראל אלא של העכו"ם ,כלומר שאם יש עליו שם של הישראל ושם
כלי סעודה גם השואל מחוייב וממילא נאסר לו בשימוש .אלא שהט"ז והש"ך ]סקט"ז[ הביאו מהאו"ה לחייב גם
כלי סחורה בטבילה ובפ"ת ]סק"ט[ כתב שהשואל כלי סחורה בכלי מתכות יטביל וכלי זכוכית לא .ובמהרי"ל
דיסקין ]קו"א ס"ה קל"ו[ דן האם גם כשקנה לצורך גמ"ח נחשב ככלי סחורה ,אמנם גם אם הוא כלי סחורה
אבל לבעלים אסור להשתשמש בו אפילו פעם אחת כמבואר ברמ"א לענין קלפים שאפילו בדרך ארעי אסור ,אלא
שאפשר שיש לחלק בזה שאם הקדישו לגמ"ח גם שימוש שלו עצמו מוגדר רק כשואל] ,אולי נפק"מ אם יתחייב
באונסים[ אבל הפר"ח ]סקכ"ב[ חולק על עיקר דברי הרמ"א וסובר שכאשר מיועד לדבר אחר יכול להשתמש בו
בדרך ארעי - .ודנו הפוסקים האם כלים הנמצאים אצל המוכר מוגדרים עדיין ככלי סחורה ,דאפשר שרק באופן
שהמוכר משתמש בסכין לסחורה כגון לחתוך ללוקחים כל שימושו הוא לסחורה שבכה"ג הרי הוא כקלפים
שאפילו שעיקרו הוא למאכל אבל אצלו הוא לשימוש קלפים ופטור ,ורק אם פעם אחת משתמש בו לצורך עצמו
שלמרות שעיקר יעודו אצלו הוא סחורה ,מאחר ומצד מהותו הוא כלי מאכל גם שימוש אחד של מאכל מחייבו,
אבל כאשר הוא רק למכירה הן אמנם המוכר אינו משתמש בו ,ורק עומד אצלו למכירה ,אבל שימושו והגדרת
הכלי הוא כלי המשמש לסעודה ,ולזה באמת עומד להשתמש ,לאפוקי מסכין קלפים שאמנם הסכין מיועד
לאכילה אבל הוא יעודו לשימוש אחר ,משא"כ כאן שגם מבחינת המוכר הוא עומד להשתמש ככלי מאכל .ואם
נימא שמ"מ מוגדר ככלי סחורה יש לדון עוד שאפשר שלמרות שאין עליו חיוב אבל אחרי שיצאה מרשות עכו"ם
לישראל עבר טבילה עלתה לו ,ואי"צ שיהיה מחוייב בטבילה ,אבל מדכתב הט"ז סק"י שיטביל ללא ברכה משום
דעת האו"ה והמוכר יודיע אח"כ למי שקונה שיטבילנו שוב ללא ברכה מוכח לא כך - .וגם כאשר הבקבוק משמש
כהיכ"ת לסחור במה שבתוכו אינו נחשב לכלי סעודה ,אבל כאשר הוא יין של חלוקה אפשר שנחשב לכלי סעודה
כי מחלקים יין לאכילה - .ואם נימא שמ"מ ביחס למוכר עצמו אינו נחשב ככלי סעודה ,יש לדון האם כשיש קונה
צריך שהוא כבר יהפך לבעלים בגדרי חו"מ כדי לשנות את הגדרתו ,או שברגע שהכלי מיועד עבורו כי הוא עומד
לקנותו לפחות כשיש קונה מוגדר לפנינו משתנה כבר הגדרת הכלי ומתחייב - .ואם נימא שצריך בעלות ואינו
מספיק היעוד א"כ גם כאשר שולח כלי מתנה לחבירו גם אם ברור שהמקבל אמור להשתמש בו לאכילה ,עדיין
פטור מהטבילה ,וכשמניח עליו מאכל ושולח עם זה יש לדון האם נחשב שהכלי כבר נהפך לכלי סעודה ,או שכל
השליחה כשאר לא אמורים להגיש בצורה כזו את המאכל בתוך הכלי ,עדיין לא מגדירו ככלי סעודה כי הוא רק
היכי תמצא למשלוח מכובד.
ג .מגש חלות ,חלק הפנימי זכוכית החיצוני עץ.
 .1האם טובל בברכה – וכשבאמצע יש גם כסף או מתכת.

 .2האם שונה כאשר ישנם ברגים על הזכוכית שמחברים לעץ.
 .3מחבת האם חייב טבילה :כאשר  (1מצופה בחומר סינטטי כדי שלא ישרף (2 ,כלים המצופים או צבועים
בחומר מיוחד כדי שלא יחליד (3 ,רק ליופי (4 ,וכאשר משתי הצדדים עטוף בחומר זה.
 .4בלנדר יד שחודו מתכת והשאר פלסטיק ,וכן מקצף יד שהמתקן שלו פלסטיק האם חייב בברכה.
 .5מטחנה ,שמלבישים את הסכינים על פלסטיק ,האם הסכינים חייבים בברכה.
 .6כל כלי חשמל שאין לו כל מעלה ומשמעות ללא הפעלת החשמל ,האם חייב בברכה.
 .7כד חשמלי שכולו פלסטיק מלבד הגוף חימום ,ויש לו קצת בית קיבול ,או שהוא משטח ישר ,האם מברך.
 .8כל הנ"ל כאשר ניתן לפרק את החלקים ,האם צריך להטביל הכל ,או יכול לפרק ,או חייב לפרק.
בענין חיוב מעמיד נחלקו המחבר רמ"א ט"ז ש"ך ביאור הגר"א ועוד אחרונים באופנים המתחלקים ,כשהוא
בחוץ ,בפנים ,בחוץ ובפנים ,לנוי ,נוגע במאכל ,מעורב בעיקר הכלי ,כשיש לו קיום עצמי ,אינו נצרך .בס"א מבואר
דעת המחבר שמצופה באבר מבפנים חייב טבילה ולא הזכיר ללא ברכה ,אבל הרמ"א כתב שי"א שלא ברכה,
ובש"ך מבואר שהרמ"א פליג .ובס"ו סתם המחבר שכלי עץ שיש לו חשוקים מבחוץ אינו טעון טבילה ,והרמ"א
שתיק .והש"ך הקשה שטעון טבילה מספק שהולכים אחר המעמיד .ובס"ז כתב המחבר שכוס של כסף מחובר
בכלי עץ צריך טבילה ובפשטות היינו מעמידו ,ומדסתם היינו בברכה .והרמ"א מוסיף ,שה"ה ריחים של פלפלין
שבתוך העץ יש לו ברזל הקבוע ,שצריך טבילה ,וגם לא הזכיר כלל ללא ברכה ,וכן לא חלק על עיקר דברי המחבר
שרק ללא ברכה ,ובהמשך חילק שכאשר עיקר הכלי הוא עץ ,ואפשר להשתמש ללא המתכות ,אי"צ טבילה ,אבל
המתוקן ביתדות של ברזל ,והם מבפנים ,צריך טבילה .כלומר שמעמיד מבפנים צריך טבילה ,ולא הזכיר ללא
ברכה ,ואם אפשר בלעדו אי"צ טבילה אפילו בנוגע .ובש"ך הקשה על המחבר שהרי המעמיד הוא עץ ,ולכן כתב
שמיירי באופן שכל הכלי עומד כהלכתו גם ללא העץ ,כלומר שבאמת גם במעמיד מבחוץ ממין הפוטר מטביל
ללא ברכה ,נמצא שלדעת הש"ך הנוגע ואינו נוגע לפחות לענין מעמיד אינו קובע להלכה ,ונשאר ספק לענין
מעמיד ,ולכן במעמיד טובל ללא ברכה - .ובפר"ח כתב לענין כלי עץ שניקב והתיכו לתוכו אבר שמאחר והוא
סותמו ,ובפרט כשהמאכל נוגע בו אזלינן אחריו ,ובפר"ת חלק עליו שאזלינן אחר הרוב ,כלומר הגדרת שם הכלי
הוא לפי הרוב שבו – .אמנם גם לדעת הש"ך לא כל מעמיד שוה ,דבש"ך וט"ז לענין אומן קונה בשבח כלי כתבו
שאם הכלי ניקב ואינו מקבל רביעית ואומן גוי תיקנו ,מאחר ובלעדו לא היה כלי ,טעון טבילה ,כלומר שגם לדעת
הש"ך שהכל בספק ,יש אופנים שהגדרת המעמיד הוא ממש כחלק ממהות ועיקר הכלי וחייב גם בברכה .אמנם
יש באחרונים שגם בכה"ג חלקו האם נחשב כמעמיד כלומר שבלעדו א"א להשתמש שבכה"ג לכו"ע חייב ,אבל
לא כאשר מעמיד את כל מהות הכלי כחישוקים .ולדעת הט"ז כשהפנימי הנוגע הוא ממין החייב גם אם החיצון
מעמידו והוא מפטור ,טובל בברכה ,אבל מ"מ במעמיד חיצוני ממין החייב ונראה קצת לפנים מתחייב בברכה- .
אבל בביאור הגר"א כתב על דברי המחבר בס"ו ,שחזר בו ממש"כ בב"י ,ואינו תלוי כלל בסוגיית מעמיד ,כי צריך
כלי סעודה וזה נמדד רק לפי הנוגע ,וזהו טעם ס"א שהולכים אחרי הציפוי ,למרות שבדיני טומאה אינו מק"ט.
כלומר שלדעת הגר"א במעלת הנוגע במאכל יש חידוש נוסף ,שלא רק בהגדרת הכלי מחמת המעמיד ,אלא גם
לענין קב"ט שהוא תנאי המעכב וקובע כאן ,מ"מ כאשר הוא נוגע בכלי הוא העיקרי כי שם כלי סעודה עליו לפי
מה שעושה הסעודה ,ולא לפי עיקרו ,דהרי בציפוי שאינו מק"ט כתב שהטעם כי הוא אינו העיקר ,ואינו מקבל
שמו ,וכמש"כ שהציפוי בטל וכאילו אינו מצופה ,ומ"מ אם נוגע במאכל מקבל שם כלי מאכל ולכן חייב טבילה,
וזהו טעמו של הרמ"א בס"ז ,ורק בס"א חולק כי כאשר רק לנוי אין לו חשיבות אפילו שהוא הנוגע.
ומה מגדיר למעמיד  -ברמ"א של משפך מגדיר כל שאפשר להשתמש בלעדו .ובש"ך על הרמ"א של משפך כתב,
אפילו באופן שהמשפך הפנימי הוא ברזל ,דמאחר שאינו מעמיד בטלה לגבי החיצון ,כלומר אפילו שהוא הנוגע,
אבל אין לו קיום עצמי ,אין לו שם כלי .וכן יש לדון לענין ברגים המעמידים האם תלוי אם נוגע מבפנים בכה"ג
יתחייב ,כי הוא הנוגע ,כלומר החישוקים שהם מבפנים ,ולכאורה כאן יש חידוש יותר כי אין כל משמעות
אמתית ביחס למאכל בנגיעותו ,אלא שצורת הרכבת הכלי הוא שהברגים מבפנים ולכן נוגעים במאכל ,וא"כ זה
רק כתנאי צדדי  -אמנם לא כל שתי חלקים שא"א להסתדר נחשב מעמיד ,כי זהו הכלי ,אלא צורת שימושו הוא
רק ע"י ובכח הידית ,ולמרות שללא הידית א"א לעשות בו כלום ,אבל א"א להחשיב את הידית שזהו הכלי,
וממילא א"א להחשיב כמעמיד שהוא מגדיר את הכלי ,וכל מש"כ הרמ"א שבלי זה א"א להשתמש היינו בכאלו
שאח"כ אפשר להחשיבו ככלי אחד מחמת זה  -ומצד אחד ידית קיל כי יכול להיות טפילות ,ומאידך מעמיד
מגדירו ממש כאחד - ,ובט"ז כתב שטעמו של הרמ"א בס"א כי הוא לנוי ,כלומר שנוי מבפנים אינו יוצר פטור
גמור ,ורק מברכה ,וא"כ לדעת המחבר גם בכה"ג חייב - ,ועדיין יש לדון האם מי שביאר באופן אחר חולקים
עליו - ,ועוד יש לדון מתי וכמה מגדיר הציפוי לפחות הפנימי חיוב ופטור לדעת הט"ז .כלומר האם כל נוי שהוא
הנוגע מחייב טבילה ללא ברכה מיהת .ובאו"ה מבואר שהטעם שמטבילין אותו וגם יש לחשוש לחיוב ברכה
ולצאת ע"י אחר הוא ,כי יש כאלו שהציפוי הפנימי הוא כדי שלא יבלע ,כלומר שיש לו שימוש לגוף הדבר מלבד

הנוי .ובציפוי מבפנים ומבחוץ שכתבו הרע"א ועוד שמברך ,כתב הלבוש שבכה"ג נחשב ככלי מתכות כלומר
שהציפוי משתי צדדיו מגדירו ,ולכאורה לכן אין נפק"מ וחיסרון בזה בטעם ציפויו –.ולכאורה לדברי הגר"א,
בציפוי לנוי בצד הפנימי לדעת המחבר טעון טבילה ולדעת הרמ"א ללא ברכה - .ובגר"א מבואר שאפילו באופנים
שבדיני טומאה הציפוי בטל לעיקר הכלי ,כלומר לא רק שאינו קובע אלא שמאבד את משמעות וההגדרה
העצמית ,מ"מ כאן הוא העיקר כי בו משתמשים – .אמנם בפוסקים דנו לחלק בין מקום שהציפוי מיועד ממש
לשימושו העיקרי של הכלי כגון שלא יחליד וכדו' ,שבכה"ג ודאי הוא עיקר הקובע ,ומאידך כשהוא רק לנוי
בעלמא שלא נותן על הכלי את שמו ,וביאור הדבר שאפילו שציפוי בטומאה בטל וכאן לא זה כאשר הנידון מי
העיקר ולענין כלי מאכל המגדיר הוא מה שמשמש המאכל עצמו ,אבל כאשר אין לו שום משמעות של שימוש גם
כאן טפל ,ולכן כאשר מעט ברזל מעורב בו הואיל ואפשר להשתמש בלא זה כתב הרמ"א שא"צ טבילה ,וכמו
שביאר הגר"א שבזה מדמינן לטומאה כלומר שכאשר אין לו חשיבות הוא בטל ,ולכן אפילו נוגע הוא אינו העיקר
וכמאן דליתא ,נפק"מ למחבת טפלון שמצופה לתועלת בניילון ,וכן אמייל שהציפוי הוא חרס – .ובכל אלו יש
לדון האם חשמל שבלעדו אין פעולה לכלי ואין לו כל משמעות ג"כ נחשב מעמיד ,או שזה חיסרון חיצוני ,או
להיפך שהוא יותר ממעמיד .ועדיין יש לדון האם כאשר אפשר לפרק את החלקים צריך להטביל גם את המעמיד,
וגם את החלק השני ,אמנם יש בזה עוד חיסרון שבחלק מהאופנים כשמפרק אינו נחשב שם כלי ,אבל תלוי
בסוגיא של מיטה מיטהרת חבלים .ומאידך כאשר מטבילו בצורתו הרי חלק ממנו א"צ טבילה ,אלא שלא גרע
מידות.
ד .שוכר דירת נופש ,צימר ,דירת מגורים.
 .1האם יכול להשתמש בכוסות ,כד חשמלי ,צלחות שלהם.
 .2האם יש חילוק בין אם הבעלים יקפידו שיקח להטביל את הכלים.
 .3קנה כוסות או סירים חדשים ,האם יש חיוב מיד להטביל ,והאם יש איסור להתעכב מלטבול.
 .4מגיע לפגישה עם יהודי שאינו שומר תור"מ ,או יהודי פשוט ומכבד אותו בכוס שתיה האם עליו לבקש כוס
ח"פ ,פלסטיק ,חרסינה.
 .5נודע לו בליל הסדר שלא טבלו את הכוסות ,ואין לו אחר האם יכול להשתמש בהם .והאם יועיל שיפקירם.
 .6קנה כלי בישול גדול שרק לקחת לים והוא דרוש לו עכשיו כיצד יוכל להשתמש בו.
 .7והאם יכול לבקש מגוי שהוא יבשל לו באותו כלי שקנה.
באיסור שימוש בכלי שאינו טבול ,מלבד באו"ז לכו"ע דרבנן] ,ע"ע קובץ תורני עז והדר ח"ז[ וכ"כ להלכה בביה"ל
שאסור רק מדרבנן ,והאיסור שימוש הוא אפילו שימוש חד פעמי כמבואר ברמ"א בס"ח ובביה"ל הנ"ל לענין שבת,
ואינו תלוי כלל במחלוקת פר"ח ופר"ת של תשמיש ארעי ]רבים טועים בכך[ אלא שבמנחת שלמה ]ח"ב ס"ו[ כתב
שכאשר הוא משמש בו לעולם ללא טבילה ,ודאי שיהיה איסור מה"ת כי זה ביטול החיוב ,עוד מצדד לחלק בין
שימוש כשיכול להטבילו שנחשב כביטול עשה ,משא"כ כשאינו יכול .אלא שא"כ יאסר להשהותו שלא יבוא
למכשול ]מלבד שיש לדון להתחייב להטביל מיד מדין זריזין מקדימין[ וכמו בטבל ,אלא א"כ נימא שכאן האיסור
רק מצד החובת גברא ועדיין צ"ב שלמעשה יש כאן איסור - .אלא שאפשר עוד שהאיסור שימוש הוא דהיינו כעין
ביטול המצוה ולא איזה איסור עצמי .ובמהרי"ל דיסקין ]קו"א ה' קל"ו[ מסתפק האם כשאומר לעכו"ם נחשב
כשבות ,או שנחשב שימוש עצמי ,כלומר שזה פשיטא ליה שמתייחס השימוש לישראל אלא השאלה עד כמה .ואם
האיסור שימוש הוא כתוצאה מהחיוב יש לדון מה הדין כששואל כלי מקטן ,ובמנח"ש כתב שמאחר ואין עליו חיוב
אין איסור שימוש כי רק כשיש בעלים המחויב נאסר לכולם השימוש .ואם הגדרת האיסור הוא אל תשתמש לפני
שאתה מטביל וממילא כשאינו בידו אין איסור ואם נכון א"כ למה בשבת שאינו יכול להטביל אסור בשימוש.
ובפמ"ג משב"ז תפ"ו דן האם כשיש לו רק כוס שלא טבול להשתמש לד' כוסות אם כשזה כלי זכוכית דרבנן נימא
שדוחה החיוב ד' כוסות איסור דרבנן או שלאו בעידנא - .ובכלי גדול שלא נכנס למקוה ברע"א תחלת הסימן נראה
שגם לשימוש קבוע יכול להקנותו לגוי ,אבל במ"ב סקל"ה כתב שאחר השבת יטביל כי כשישקע אצלו מחייב ,ובכף
החיים הביא בזה מחלוקת – .ובמהרי"ל דיסקין קו"א ה' קל"ו ,כתב דמדלא הציע הרמ"א להפקיר בשבת ש"מ
שלא מהני כי שמו עליו .אבל כשיפקיר ואחר ישתמש בו כמופקר כתב במנח"ש שאין איסור כי איסור של האחר
הוא החיוב של הבעלים ואין כאן מחוייב.
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קנה כוסיות יי"ש לנרות חנוכה.
האם יכול להשתמש בהם חד פעמי לשתית יי"ש לפני שקבע בהם שימוש לנרות או אחרי.
להיפך קנה כוסות לצורך שתית לחיים ,יש לו מספיק רוצה להשתמש לנרות חנוכה האם צריך טבילה.
מגש חלות שאינו נצרך לו ,רוצה ליעדו להנחת פמוטים ,האם צריך טבילה.

 .4קיבל מגש המיוחד עם כיתוב וצורה להנחת פמוטים עליו ,האם יכול להניח עליו שבת אחת חלות.
 .5אופנים אלו - ,איזה ודאי חייב - ,איזה פטור - ,ומה טעם וסברא לחלק בין אחד לשני - ,ואיזה תלוי אם
מתכות שספיקו מה"ת או אלו שספק דרבנן (1 – .בלעך של שבת שלפעמים מניח עליו חלות לחמם (2 .רשת
בתנור שמניחים עליו תבניות ,ולפעמים אופים גם עליו  (3חצובה שלפעמים צולים עליהם חצילים (4 .מגהץ
שבחורים עושים עליו חביתות (5 .פותחן קופסאות ,בקבוקים ,מפצח אגוזים] .כל אלו יש עוד צדדים לחייב
ולפטור מצד נגיעה וכלי סעודה וכמו שיתבאר בשאלות שבמשך[
בדעת המחבר בס"ח מבואר שלקח סכין והשאילו לאחר חייב ,כי גם אצל הראשון היה חייב ,אבל כשקנאו
לצורך קלפים פטור השואל לאכילה מטבילה ,וברמ"א הוסיף שבכה"ג אסור לראשון להשתמש בו אפילו
שימוש ארעי .ובט"ז וש"ך הביאו מהאו"ה שצריך טבילה ,מאחר וגם הראשון חייב בטבילה אם רוצה
להשתמש בו .אבל כל עוד שהראשון משתמש בו לצורך קלפים ודאי פטור כמבואר בש"ך .ובפ"ת הביא
מהבינת אדם לחלק שדינו של האו"ה הוא רק בכלי מתכות .אבל הפר"ח ]סקכ"ב[ חולק לגמרי שתשמיש
ארעי מותר ואינו מגדיר את הכלי אלא רוב תשמישו ,וכשרק מיעוטו בדבר מאכל אינו מחייב טבילה .אבל
הפר"ת ]סקי"א[ חולק עליו שרק במה שכבר עשוהו אמרינן דאותו המועט אין נחשב ,אבל להשתמש בכלי
לכתחילה צרכי סעודה ונאמר דתשמיש זה בטל ואין להטבילו לא ,אמנם גם לדעת הפר"ת אפשר שמתחלק
בין אם זה סכין שמהותו למאכל וכן כל כלי ששייך לזה אלא שרוב יעודו אינו לזה שבזה גם המיעוט מגדירו,
ולפעמים אפילו עצם שימוש המיעוט האקראי מחייבו לבין כלי שאינו בתורת ואינו מיועד כלל אלא שהוא
משתמש בו כגון מגהץ ,וכעין טעמו של הש"ך בסכין של שחיטה ,וכעין קלפים ששימוש אקראי גם מחייבו,
וכמש"כ הפר"ת בעצמו וז"ל והגם דמספריים דקנבו בהם ירק לא בעו טבילה שאני התם דאין המספריים
קיימי לקנב בהם ירק וזה דמקנב בטלה דעתו אצל כל אדם כיון דאיהו עצמו לא עביד אלא עראי משא"כ כלי
סעודה דחשב הוא עליהם דלא ליהוו כ"ס כהא דסכינים דקיימי לצורכי סעודה פשיטא דאין להתיר
להשתמש אפי' בעראי.
ומעתה גם אם הקובע או חלק מהקובע הוא האם המאכל נוגע בכלי או לא ,מאכל שרוב פעמים אינו נוגע
בכלי ולפעמים כן גם מתחלק לב' אופנים אחד שהנגיעה לפעמים באותו שימוש הוא צורת שימושו בעצם ,הב'
שקורה שמשתמש בנגיעה אבל אינו צורת שימושו ,והיינו לביאור הגר"א שחצובה רק כי חיוב ליבון שלה רק
לחומרא ,אבל כאשר רגילים לפעמים להשתשמש בחצובות ,או בתבניות ,או לעיתים גולש וממילא נחשב
כחלק מהשימוש לא נלך אחר הרוב ,ומאידך מפצח שלעיתים נוגעים במאכל אבל גם באותו פעם שנוגע אינו
צורת שימושו שאפשר שצורת שימוש של נגיעה כזו אינו מגדירו כלל .וכעי"ז כתב במנח"י ח"ט סימן פ"ד ,בכן
היה נראה לי לחלק בין אם עיקר עשיית הכלי ואופני עשייתו בתבניתו וצלמותו לצורך תשמישי ענינים שא"צ
טבילה דאז אף אם משמש לפעמים לצורך סעודה ל"ה כדרך תשמישו ובטל לגבי רובא ,ובין אם כפי תכנית
עשיית הכלי ראוי ועומד לכל עניני שמוש אף לצורך סעודה ורק הוא קבעו לצורך דבר שא"צ טבילה דאז אם
משמש לפעמים לצורך סעודה צריך טבילה.
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תבנית שמשתמשים בה תמיד בנייר אפיה.
לעיתים גולש או לעולם לא גולש ממנה.
רשת שבתנור רק מניחים עליה את התבניות ,או בלעך שלא מניחם עליו כלל מאכלים אבל מצוי מאוד שגולש
עליו.
תחתית של גביעים .פקק של בקבוק ,ושל שתיה מוגזת ,ושל סירי בישול ,ושל כלים שמשתמשים בהם רק
בצונן.
טוסטר קטן שאופים בו עם או בלי נייר.
סיר המיועד רק לבישול ביצים.
מגש שמביאים עליו את האוכל בצלחות ,או לפעמים גם עליו ממש כגון את הלחם וכדו'.

בשו"ע מבואר שחצובה אינה צריכה טבילה ,ובביאור הגר"א ביאר כי כל מה שחייב הגעלה הוא רק לחומרא,
כלומר שאם הוא צורה שעובר בליעות הוא גם בכלל כלי סעודה ,ורק בגלל שהוא רק לחומרא לא .ויל"ע לפי"ז לב'
צדדים ,האם מי שמקפיד תמיד להשתמש בנייר אפיה בתבניות לא יצטרך טבילה ,והאם יהיה תלוי אם הנייר
אפיה מעביר בליעות או לא ,וכן מי שתמיד או הרבה פעמים גולש אצלו על החצובות ,ובזמנינו הרי לא נשרף מיד,
וממילא צריך ליבון מדינא ,וכן מי שתמיד בשבת גולש לו על הפלטה ,שיצטרך טבילה .ועוד שאם בכל מקום שיש
בליעות מתחייב ,וטעם כיסוי הקדרה ג"כ כי עולה זיעה וכמבואר בגר"א ,א"כ ממילא הרשת שבתנור צריכה
טבילה כי גם היא מקבלת ,וכן כל תבנית שלא יועיל אפילו שתמיד משתמשים בה בנייר אפיה וכדו' .אמנם עדיין

ניתן לחלק בין התבנית לחצובה וכן בין האופנים שהוזכרו שגלישה עצמה ללא שימוש עצמי עדיין לא הופכת
אותה לחלק משימוש וכלי הבישול שמחמת כן יחשב לכלי סעודה ,וחלוק בין מקבל בליעות מחמת סיבה צדדית
כי היא נמצאת שם ,לבין מקבל בליעות מחמת שהיא כחלק מהבישול עצמו ,כי בעצם הזיעה היא חלק מהבישול
וחצובה שאינה אלא חומרא אפשר ג"כ שללא זה הוה ממש כחלק מכלי הבישול ולא שסתם מקבל בליעות מחמת
דברים צדדים .ובאו"ה כתב שמחבת שצולין תחתיו פשטיד"א צריך טבילה משום שלפעמים נוגע הפשטיד"א
במחבת ,משמע שאינו צריך לנגיעה זו כלומר שאינו חלק מהבישול אלא שקורה שנוגע בו ,אמנם אפשר ששם
בעצם הוא הכל אחד אלא שלא צריך ולא תמיד נוגע ולכן כאשר לפעמים נוגע נחשב ג"כ כאחד ,וכן חצובה אם
היה צריך הגעלה מדינא זהו סיבה שהכל נחשב אחד ,אבל אם אינו אחד גם אם הרגילות שאצלו לפעמים גולש לא
הופכו לשם כלי אכילה.
אמנם מ"מ מבואר בהלכה שכיסוי קדרה חייב וכיסוי פת פטור ,ואפילו שלכאורה שניהם שוים בצורת הבישול
וכל הסיבה שפת לא כי אין לו זיעה מחמת שנאפה בו פת שהוא יבש ,וא"כ נראה שהבליעות הם תנאי בעצם
להחשיבו כחלק ממנו ,ובביאור הגר"א כתב על כיסוי הקדירה שהזיעה עולה ונוגעת במרק ואם נימא שהגר"א
מתכוין הכל כטעם אחד כלומר שזיעה ונוגע במרק ,א"כ נראה יותר שהוא תנאי העצם ,ויל"ע לפי"ז כאשר יהיה
במכסה הקדרה נקבים למעלה .וכן יש לדון כלי מיוחד לבישול ביצים ,כלומר שהמים שנוגע בכיסוי אינו חלק
מהמאכל ,וממילא יש רק זיעה ,ובמנח"ש כתב שאפשר שמאחר ומביאים ביצה כך לשולחן נחשב הכל אחד ונוגע
במאכל ,אמנם לכאורה אם בליעות וזיעה הוא תנאי הרי ביחד עם קליפתה אין דין בליעות .וכן להיפך טוסטר
קטן שמבואר בסמין תנ"א שכאשר המאכל נוגע בכלי עצמו כן יש זיעה גם ביבש שכן יתחייב טבילה .אמנם
באגרו"מ מצדד לפטרו מטעם אחר שאינו מכין המאכל אלא רק מייבשו .וכן מכסה של בקבוק וכדו' שעצם
שמירתו שלא יתלכלך וכדו' ,יש לדון האם גם זה נחשב כפעולה במאכל ,חוץ ממקומות של גזים וכדו' ,או שגם
שם אינו פעולה בעצם המאכל ,אלא שומר עליו שלא יאבד מעלתו ,וממילא אינו לא הכנת המאכל ולא כלי שנוגע
בו .אבל החת"ס למד שתלוי ממש בבליעה ולכן לענין ידות כתב שתלוי בדין חם מקצתו חם כולו ,כלומר גם
שימוש צונן אבל רק כזה שימוש שאם יהיה חם יהיה בליעות חייב ,אבל עדיין יש לדון כנ"ל לצד השני אם גם
כשיש רק את הבליעות עצמם כבר סיבה להחשיבו לכלי סעודה או רק כשהוא חלק משימוש המאכל - .וכן יש
לדון לענין תחתיות ,כלומר הרי גם דבר שאינו מקבל בליעות דהיינו תשמישו בצונן ,נחשב ככלי מאכל ,אלא
שהמקבל בליעות נחשב כהגדרה שיש לו עסק במאכל ,ממילא מה שרק נשפך עליו ואפילו מיועד לכך ,גם אם
לפעמים אח"כ שותים ,מ"מ אין זה הגדרת השימוש ,ולכאורה בזה כ"ש מגש כי לא עליו האוכל ,אבל בלא זה
דהיינו שמניחים עליו את האוכל ,מחד אינו מכין הסעודה ,ומאידך אין אוכלים ממנו והוא רק הכשר לסעודה.
וכן יש לדון על שולחן כזה שלפעמים מניחים עליו עצמו את המאכל למה שלא יתחייב בטבילה.

ז .מגירות מקרר שמזכוכית.
 .1כאשר מניחים עליהם פירות ירקות.
 .2ארגז לחם קטן או גדול.
 .3מדפים שבתוך ארון קטן ,או גדול ,שמניחים עליהם אוכל.
 .4כלי סוכר ,קפה ,מלח ,גדולים שמהם מעבירים למלחיה וכדו' קטנים.
 .5מערוך ,דופק שניצלים ,מצקת ,משפך ,מסננת ,מפצח אגוזים.
ברע"א הביא לפטור כלי איחסון ,והחילוק בינו שפטור כשלא אוכלים ממנו וכלי בישול שחייב ,מפני שכל סיר יש
לו מעלה של הכשרת המאכל ,שבכה"ג לא צריך שיאכל ממנו ,משא"כ כלי איחסון כל שלא מביאים אותו לשולחן
אינו שם כלי סעודה ,ויש שכתבו שאין למדפים שם עצמי וטפל אליו או שממילא כקרקע ,אמנם טעם זה עדיין לא
יפטור את המגירות וכן מדפי ארונות קטנים שאין בהם מ"ס .ובמנח"ש כתב שגם לדעת הפוטרים זה רק איחסון
שאינו משמש לאכילה ,אבל אם מביאים אותם לשולחן כדי להעביר מהם לכוס ,נחשב כולו ככלי אכילה ,וא"כ
אותם כלים גדולים שאמנם לא מביאים לשולחן אבל חלק מהסיבה שלא מביאים הוא מחמת חוסר נוחיות ,ואם
יצטרך כמות גדולה יקח משם ,א"א להחשיבו שמהותו יש לו תפקיד אחר ששמו איחסון - .ויש לעיין האם מצקת
בכללה ,כי מחד אינו משמש להכנת הסעודה ,וגם לא מביאים ממנה לשולחן ,ומאידך כל מהותו הוא קירוב
המאכל ,ולא שישמר כדי שיהיה לזמן ומצב אכילה ,וממילא לא גרע מבישול אפילו שהוא עושה ופועל במאכל
עצמו והמצקת לא ,ולא גרע ממשפכות וברזות שודאי לא מגיע לסעודה ,ואפשר שאפילו לא מגיע לכלי של
הסעודה אלא לאחד לפניו ,כלומר שעצם כלי סעודה והוא ההתעסקות לסעודה ,וממילא כל הכשירו ,ולפחות
הכשר גדול ,או הכשר קרוב ,כבר קשור לסעודה ,ולכן כלי איחסון אינו בכללו ,וכן סכין של הפשט וכדו' למרות

שהוא מתעסק ממש בהכנת המאכל אבל מאחר וחסר מעשה גדול נחשב כמתעסק ומכין המאכל ,אבל אינו נחשב
כמשמש לסעודה ,כלומר שרק כאשר משמש לסעודה נחשב צורך סעודה .ובדרכ"מ מתבאר שכל שמחמת אותו
מעשה אינו מתכשר לאכילה ,אינו נחשב כלי סעודה ,וכגון מערוך רידוד בצק ,וכן דופק שניצלים ,ולכן דן הפר"ת
לענין כלי בישול אבל משתמש בו רק לשליש בישול ,וכל החיוב בבישול הוא רק כי במהותו הוא לכל הבישול.
וברע"א הבין שנחלקו הט"ז והש"ך האם כשעדיין טעון בישול טובל בלי ברכה ,אבל לדעת הש"ך כל שאין לו
שימוש אחר אינו טעון טבילה ,ולפי"ז כלי שמכניסים בו קפה פטור מטבילה למרות שהוא נוגע במאכל עצמו כי
נוגע הוא רק הגדרה שהכלי משמש לסעודה עצמה ,וכן בליעות - ,ועדיין יש לעיין כשמכניס את היין ישון ושיבוח
האם יצטרך .וכן לפי"ז ארגז לחם ,שבעצם הוא כעין ארון ,וכן מקרר ,וממילא לא איכפט לן שנוגע במאכל,
וממילא כל המגירות והמדפים ג"כ אינם צריכים טבילה מחמת כן ,אמנם מאחר ואין לו כל צורך של הכנה אחריו
יש לדון בזה .ועצם זה שמחמת שאינו מטלטל או גודלו אינו מק"ט אם מחמת זה לא נפקע עדיין משם כלי עצם
זה שאינו מק"ט מבואר בגר"א שאינו חיסרון - .ובערוה"ש כתב שכלים שאינם מעלים ומורידים מעסק הבישול,
והאפיה ,ושלחן האכילה ,לא נקראים כלי אכילה .ועוד שכלי קיום הוא מחלוקת ,ועוד שמקרר לפעמים יותר
מוגדר כמסייע ממש ,אלא שיש לדון במשפכות האם רק כאשר שופכים לכוס יתחייב ,דאם מיירי גם כאשר
מעביר ממנו לבקבוק הרי הוא לא מכשיר המאכל ולא כלי סעודה עצמי ומאי שנא ממקרר .ולענין מפצח כתב
בשלמת חיים ח"ב ט"ו שחייב בטבילה כי מביאים עם קליפתם לשולחן ואפשר שהביאור שבכה"ג נחשב הכל
כמאכל ,או אפשר עוד כי כל הדין של נוגע במאכל הוא כי אל"כ אפילו שמשמש למאכל אבל אינו דומה לכלי
סעודה שנוגעים במאכל ממילא אם תמיד מביאים כך לשולחן זה עצמו כבר מגדירו לפחות כשנוגע בקליפה עצמה
ככלי סעודה .וכ"כ במנח"ש הנ"ל ובשבה"ל ח"ו רמ"ה ,אבל בחת"ס שכתב שתלוי בבליעות לעולם א"כ אם
המפצח אינו נוגע במאכל לא יועיל כלל מה שביאים לשולחן לחייבו.
ח .הזמין פס יצור במפעל של עכו"ם.
 .1שילם מראש האם הכלים חייבים טבילה.
 .2שלח את העובד זר שיקנה לו כלי והוא ישלם לו אח"כ.
 .3חנות בבעלות גוי שמוכר כלים שנקנו ממפעל של יהודי ,האם חייב בטבילה.
 .4גוי שקנה כלי בחנות ראה שלא מתאים לו החזיר לחנות ,כאשר מחמת החוק עד שבועיים חייבים לקבל
חזרה ,האם יתחייב מעתה טבילה.
 .5כלים שמגיעים ממפעל חברה בע"מ ,האם מברך על הטבילה.
 .6כל כלים של חברות בבעלות ישראל האם חייב טבילה מצד ספק שיש בה מניות של עכו"ם.
 .7ישראל קנה כלי הטביל ,חזר בו האם מותר להחזיר להחליף בחנות או שיש לחשוש לברכה של הקונה אחריו.
 .8מאפיה וכדו' שיש לה הרבה כלים שקשה לטבול האם יכול לקחת איזה שותף מינימלי עכו"ם.
לענין חיוב ופטור של טבילה אינו תלוי רק בבעלות אלא גם בנקרא שמו עליו .ואולי אינו קשור לכל ענין הגדרת
בע"מ כי כאן אינו כעין מעשה שהיה כמש"כ התוס' לענין אומן ,וכן להיפך לקולא לענין מניות .אגרו"מ ח"ג כ"א
דן האם בעלות גוי שאינו ממקורו אלא מישראל חייב  -ובט"ז כתב שהטעם שרק לשבת מהני להקנות לעכו"ם כי
אח"כ ישתקע שם עכו"ם ומה ההגדרה האם צריך לדעת שהוא שותף וכגון כל מניות גם אם זה שותפות אבל
לומר שידוע ודאי לא.
ט .מפעל של יהודי וכל העובדים גוים.
 .1האם הקונה צריך להטביל.
 .2ולהיפך מפעל בעלות נכרי וכל העובדים יהודים.
 .3מפעל יהודי סוכן גוי ,או בעל החנות גוי ,האם הקונה מהם חייב להטביל.
 .4כד חשמלי שנשרף הגוף חימום ,סיר שנשבר לו הידית ,סיר לחץ שפקק החוסם התקלקל ,דוד של מים
שהברז נהיה רופף ,או נשבר וטעון החלפה ,נתן את הסכין להשחיז לעכו"ם ,או חילוני.
 .5מכר את המפעל לגוי כדי שיוכלו לעבוד בשבת ,האם הכלים חייבים טבילה.
 .6כתב בטעות במכירת חמץ שמוכר את הכלים מה דינו לאחר הפסח.
]חכמ"א ע"ג ס"ד ,פ"ת סקי"ב ,דרכ"ת סקפ"א .חזו"א מ"ד סק"א ,מנח"י ח"ד כ"ח[.
י .תבניות שעיקר שימוש שלהם הוא חד פעמי.
 .1האם טעונים טבילה כאשר בפועל משתמשים בהם כמה פעמים ,והאם תלוי אם משתמש כמה פעמים
מחוסר ברירה כגון שהוא בדרך ,או שכך צורת שימושו.

 .2והאם יש חילוק בין אם הוא חד פעמי במהותו או מחמת שהוא זול ונח ועשוי לחד פעמי.
 .3וכן מחבתות ,גביעים ,מתקני מנגל וכדו' שנעשו בזול כדי שיוכלו להשתמש בדרכים אבל במהותם ניתן
להשתמש בהם כמה פעמים.
 .4כאשר רק באותה סעודה משתמש בתבנית כמה פעמים להכניס ולהחזיר.
 .5והאם יועיל כאשר יקמט את התבנית ,או יעקמו ,ויחזור ויתקנו.
יש שדנו שבכה"ג אינו מקבל טומאה ,אמנם הפוסקים האריכו ונחלקו בזה האם חיוב הטבילה תלוי כלל בקבלת
טומאה .וביד אפרים סק"ה ובפ"ת סק"ו הביא מהשב יעקב דתלי בטומאה ,ובחי' החת"ס ביו"ד בסק"ו כתב דאני
תמה מהיכן יצא דתלי בטומאה ,ובגידו"ט סי"ז כ' דדבריו אין להם שורש מהתורה ,אבל בבינת אדם סי' ס"ו
שהביא הפ"ת סק"א כ' דתליא אי מק"ט ,וע' דרכ"ת סק"ד.
ובביאור הגר"א מבואר שכל שנוגע במאכל ונחשב לכלי סעודה אינו תלוי כלל אם מקבל טומאה .גם אי נימא
שמקב"ט אפשר שאין לו שם כלי חשוב לענין זה ,אבל מנלן לחלק ,ועדיין יש לחלק שאין לו חשיבות כלי ,וגם
בזה ניתן לחלק בין אופנים שהרב פעמי שלו הוא ע"י הדחק שבטלה דעתו ,משא"כ אלו שבעצם ראוים כגון
מחבתות אלא עשו בזול כדי שיהיה לדרכים וכדו' ויוכלו אח"כ לזרוק .וכן באותה סעודה וכדו' כמה פעמים
אבל אין לו הכנסה לקיום ,אפשר שזה רק הרחבה של השימוש החד פעמי שלו ,עוד יש לדון בזה שכאשר
היהודי מחליט להשאירו האם קיבל שם כלי ביד הישראל ,או שהוא כלי רק חסר בחשיבות ולא נחשב שהוא
עשאו .ואפשר שגם מתחלק האם סיבת רצונו לשימוש כמה פעמים כי אין לו חיסרון בזה ,או כי הוא בדרך
וכדו' וממילא אין משמעות למחשבה ורצון זה .ולכופפו ולפשטו חזרה יש לדון האם תלוי ויש רמות ומצבים
שכבר ניתן לומר שהוא במצב שנתבטל ממנו לגמרי שם כלי.
יא.
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מתקן לסוכריות.
האם חייב טבילה.
וכן מגשים שמניחים עליהם עוגות רק בתוך נייר ,או על נייר.
כד חלב האם חייב טבילה ,וכשאר יש לו סכין חיתוך בפיו.
כלי שמניחים בו אתרוג ,כוס אליהו הנביא ,קערת ליל הסדר.
מרדה שמציאים את המצות מהתנור ,רעדלער ,פלטת מתכת שמניחים על השולחן לרדד עליו.
צלחת מיקרוגל שמניחים עליו לרוב באמצעות נייר.
יש לו מגש ,או צלחת וכדו' שאינם טבולים האם יכול להשתמש בהם לעת עתה ע"י הנחת נייר עליו.

לדעת הגר"א שכלי סעודה הוא כאשר נוגע בו ,וכאשר נבלע בו בצורה המצרכת הגעלה ג"כ נחשב כחלק ממנו ,יש
לדון ולחלק בין נייר שהוא צורת המאכל עצמו ,או שהוא רק אריזה של כל החבילה שאינו נחשב כחלק מהמאכל,
לבין נייר שהוא כטפילות אבל מאידך בליעות לעולם לא יהיה בהם אלא שאם נחשב כנוגע יש לדון האם הנוגע
הוא גם באופן שלא יוכל להיות בליעות ,וממילא נחשב כנוגע מחשיבו ככלי סעודה ,ובליעה הוא רק תוספת
להגדרה .ויש לצדד אולי שנייר אפיה אטום יש לו שם כלי בפני עצמו וממילא אפילו אם כאשר הוא מכין ממש
בפועל אי"צ זיעה ,אבל כאן אפילו שהוא הדרך א"א להחשיב שבטל כי הוא גם כב' כלים ,וגם אינו נוגע .ובמגש
יש לדון עוד שאם נימא שהוא טפל אליו ממש האם אפילו שאינו מחובר אליו לא גרע מלנוי וצבע שבטל לכלי.
אמנם מיהת יש לדון שבכלי כזה שהרגילות להשתמש ללא נייר אפיה וכדו' ,לא יועיל שישתמש בנייר בינתיים ,כי
ודאי נחשב שימוש בכלי .אלא שאם לעולם היה משתמש בו בכזו צורה ,היה נהפך הגדרת הכלי ,אבל אחרי
הגדרת הכלי כשמשתמש בצורתו ,ובדברים כאלו שטפלים אליו ,יש איסור שימוש כשמשתמש בו עצמו- .
ונפק"מ גם להכניס בו סוכריות וכדו' ,ששם אין זה מחמת חיסרון שימוש הכלי אלא המאכל וכל ענין הנוגע אין
תנאי שצריך לגעת אלא כשיש לו גם איזה חשיבות עצמית ,אלא שמאחר ואינו עיקר הכלי או המעמידו וכדו',
אינו נחשב אבל בעצם יש לו קיום עצמי ,לענין כלי סעודה הנוגע במאכל הוא העיקר אבל רק כאשר דנים על
הכלי ,ולא על העטיפה וכדו' שא"א להגדיר כחלק מהכלי ,וממילא לא איכפת לן שאינו נוגע ,מלבד במקום
שמחמת אי הנגיעה אינו נחשב כמתעסק כלל במאכל ,כגון קופסאות ,ולכן יש לדון על כל נייר שלא יתלכלך וכדו'
שא"א להחשיב שזה צורת השימוש והוא מגדיר את שם הכלי - .אמנם בעטיפה יותר כי בטל לגבי האוכל כמו
שמצינו לדברים אחרים שנחשב כחלק מהאוכל עצמו.
יב .מגיע למקוה עם כמות כלים.
 .1יש לו רק סיר אחד והשאר כוסות זכוכית ,האם יברך על טבילת כלי או כלים.
 .2כוסות ,סירים ,צלחות ,פלסטיק ,על איזה יברך תחלה.
 .3בירך והטביל כוס זכוכית פלסטיק ודיבר אח"כ האם יברך שוב.

 .4התערבו לו כוס אחד שאינה טבולה בשאר כוסות האם יטביל הכל ומה יברך.
האם הדרבנן הוא הפסק לדאורייתא .והאם הפסיק בדיבור בכה"ג שספק יחייב שוב .והאם כשחלק החיוב רק
ספק שייך טבילת כלים - .והאם כשהחיוב מחמת דשיל"מ להטביל הכל שייך ברכה כלים או כלי.
יג.
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קופסת קפה ,בקבוק יין שהוציא ממנו.
האם מותר להחזיר אליו את העודף.
האם יכול להוסיף מים ליין שבבקבוק.
קופסת שימורים שפתחה וגמר להשתמש בה האם יכול להשתמש בה שוב.
האם יכול לחמם את השימורים עם הקופסא.
והאם בכל אלו יכול להתנות שאינו מתכוין לזכות בכלי רק במאכל.
והאם יכול להקנות את הקופסת שימורים לגוי וכך יוכל להשתמש בו כמה פעמים וגם לחממו.

דנו בזה הפוסקים מכמה אנפי האם ניתן לומר שאין כונתו לקנות הכלי בצורת איסור וממילא שימוש הראשון
מותר .או שקנה אבל כל פעולת אכילתו הוא פעולת ריקון ואינו נחשב לשימוש ,או שנחשב כשימוש בע"כ ,והאם
כאשר עיקר מחשבתו כן להמשיך או לא להמשיך ישנה כבר עכשיו את הגדרת השימוש הראשון ג"כ .ובאגרו"מ
דן עוד שאפשר שבטל לכלי ,וכן לדעת החזו"א שפתיחת קופסאת שימורים הוא חילול שבת של עשיית כלי האם
פתיחתו נחשב עשיית כלי ע"י הישראל וממילא יפטר מטבילה .האם צריך להסיר.
יד .מדבקות של מחיר ,תויות חברה.
 .1האם יש חילוק בין כאלו שמראה על יוקרה וכאלו שלא אבל לא איכפת לו.
 .2האם יש חיוב לכתחילה לבדוק את הכלי מכל הכיונים אם יש עליו איזה מדבקה ,או לכלוך ,ואם לא בדק
והטביל.
 .3כלי ישן שלא הטבילו ,האם צריך להסיר חלודה ,ואת רושם החלודה ,ואת האבן שבקומקום,
 .4בקבוק שגמר להשתמש בתכולתו ,ומטבילו כדי להשתמש בו ,האם צריך להסיר את המדבקה על כל
מרכיבי המאכל הקודם.
 .5והאם לכתחילה להסיר כל מדבקה קטנה שבתחתית הכלי.
 .6ואם רוצה לתת מתנה לאחר ורוצה שיראה חדש.
 .7והאם שונה כאשר התחיל להוריד ונשאר לו חתיכות.
 .8וכן כשמחמת המים שהתחיל לרחוץ כדי להסיר הכיתוב התחיל קצת לדהות.
טו .שלח עם ילד כלי מתכות זכוכית וכדו'
 .1כשחוזר רואה שרטוב האם מועיל,
 .2והאם יועיל לפני שידוע שהביא ב' שערות.
פ"ת סקי"ד ,ביה"ל ריש ל"ט ,ועוד שהוא רק דשיל"מ שהוא רק דרבנן ,לענין ספיקות אין חילוק בין דרבנן
לדאורייתא כי דשיל"מ חזו"א יור"ד ל"ז סקט"ו ,אגרו"מ סוס"מ שבה"ל ח"ט קס"ז - ,והאם יש חילוק בין ספק
במציאות שא"א לברר ,או ספק בדין ,סי"ד ,ותלוי ברע"א כי הוא מה"ת ,פמ"ג תנ"א סקל"א ,ש"ך סקל"א,
חכמ"א ע"ב ט"ז.

