äëìä ïéð÷
3

5 'ñî
æ"òùú ìåìà ùãåç
úáù úåëìä ç"åà
æù - åù íéðîéñ

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

2

zenewn i`xn
åù ïîéñ
äîã÷ä
,ãáåëî 'ä ùåã÷ì âðåò úáùì úàø÷å éùã÷ íåéá êéöôç úåùò êìâø úáùî áéùú íà [ãé ,âé ÷åñô çð ÷øô] åäéòùé øôñá øîàð
éô éë êéáà á÷òé úìçð êéúìëàäå õøà éúîá ìò êéúáëøäå 'ä ìò âðòúú æà ,øáã øáãå êöôç àåöîî êéëøã úåùòî åúãáëå
.øáã 'ä
íäá ïéàù íéøáãá óà åðééäå ,ìåçá åúâäðäë úáùá íãàä úâäðä àäú àìù ïðééðò øùà úåùøã äîë äæ ÷åñôî ì"æç åùøãå
íéøáãá úáùá íãà ÷åñòé àìù ïåâëå ,äëàìî úåùòì àåáé àîù äøéæâ íåùî íéøåñà íðéà íâå ,ïðáøã åà àúééøåàã äëàìî
úåùòì åúòãáù íéùòî ìò úáùá øáãé àìù ïëå ,êöôç àåöîî øîàðù ìåçä éîéá ïúåùòì åúòãù úåøåñà úåëàìîì íéøåù÷ä
.øáã øáãå øîàðù úáùá íéøåñàä íéùòî íä åìà íà ,ìåçä úåîéá
.øáã øáãå éðéãá æù ïîéñå ,êöôç àåöîî éðéãá ÷ñåò äæ ïîéñ

á-à íéôéòñ
äáø ì"à :çì óã ïéáåøéò àøîâ

.íåçúì õåç úãîåò äúéä .àð÷ óã ãò ìåàù àáà øîà ììë :ð÷ óã àøîâáå .ð÷ óã äðùî
.àåä õøàä íò éàå .èì óã ãò ïéðç áø øá

úåëàìî åìà åúðéâá ïééòì åà ,íéìòåô øåëùì íåçúä ìò êéùçäì ïåâë íéøåñàä åé÷ñòá úáùá ÷åñòì øåñàù ì"ðä 'îâäî øàåáî
.êöôç àåöîî íåùî äøåñà ïäá úåððåáúää íâ ,úáùá úåøåñà åìà úåëàìîã ïåéëã ,ìåçä úåîéá äá úåùòì êéøö
ùôçîë åà ìééèîä íãàë äàøð àåä íà ìáà ,ìåç êøåöì úàæ äùåò àåäù åéùòî êåúî øëéðù ïôåàá ÷ø øîàð äæ øåñéà íðîà
.ìåç êøåöì åúøèî úîàáù óà øåñéà äæá ïéà ,åúãéáà øçà

â óéòñ
.äðùîä ãò ìåàù àáà øîà ììë [äðùîä éðôì] àøîâ .íåçúä ìò ïéëéùçî .àð÷ óã äðùî
íðîà .íéøúåî íéîù éöôç íéøåñà êéöôç ,êöôç àåöîî ì"æç åùøãù íåùî àåä úî åà äìë éëøöá ÷ñòúäì øúéää íòè
.ç÷î íåëñ øéëæäì ïéà ïëìå ,ùîî øëîîå ç÷î êøãá úàæ úåùòì øúéä ïéà íéîù éöôçá íâã ì"ðä 'îâá øàáúð
ç÷î íåëñ úøëæä øåñéà
:íéðôåà 'á íéàáåî ò"åùá
åæ äøéîàã íåùî àåä øåñéàäå ,êëå êëî øúåéá äð÷ú ìà äìëä éëøö úà úåð÷ì êìåää çéìùì øîàé àìù ,î"îä úèéù [à
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
ñåáåèåà úðçú ãéì äãéîò 
ãò ïéúîäìå ñåáåèåàä ìù àöåîä úðçú ãéì ãåîòì åì øåñà ,úáùä øçà úàöì ãéúòù ïåùàøä ñåáåèåàá úáù éàöåîá òåñðì øäîîä
òåñðì åúðååë íà åìéôà øúåî äæ éøä ,á"åéëå íéîùâä éðôî åîöò ìò ïâîë äàøð íù áùåéäå úëëåñî äðçú åæ íà íðîà ,úáùä úàö
.8 äøòä íéôñåîå íéøåàéáá ïééòå
,[ì"öæ æ"ùøâä íùá äë äøòä è"ëô äúëìäë úáù úøéîù] úáùä úàö éøçà ïåùàøä ñåáåèåàá

3

zenewn i`xn
.ïåîî êåñçì ÷ø àìà äåöîä êøåöì äðéà
áåçä íò ãçéáå ,íééåñî éååùá éì ïú øëåîì øîåì çéìùì øîàé àì ,íééåñî êñá øåëîì áééç äéä øáë íàù ,ï"øä úèéù [á
.êëå êë êì áééç äéäà íãå÷ä

ã óéòñ
åäéà àðù éàî .ãñ óã úåáåúë àøîâ
.åéìò úáù úåéøçà êëéôì ãò øåîùì ìòåôä úà øëåùä .çð óã àòéöî àáá àøîâ
.à"ñ åîø ïîéñ ò"åù
.àì ä"ã .èé óã úáù 'ñåú
.øëùë ä"ã é"ùø .úáù øëùë éæçéî á"ò ãò
úáù øëù
øëù ìá÷ì åì øåñà ,úåãåòñá ìëåà ùéâîä øöìî åà ïéðá ìò øîåù àåäù ïåâë äëàìî øåñéà äá ïéàù äãåáòá úáùá ãáåòä
1.úåøéëùå øëîîå ç÷î íåùî äøéæâ àåä øåñéàä íòè ,åæ äãåáò øåáò
÷ø øîàð àì úáù øëù ìù äæ øåñéàù [íù à"áùøäå åì ïîéñ íù ù"àøäå ,àì ä"ã .èé óã úáù 'ñåú] íéðåùàøä åáúëå
.[à"ñ] åîø ïîéñ ò"åùá àåä ïëå ,íéúá åà íéöôç úøëùä ìò ïúéðä øëùá íâ àìà ,íãà úãåáò ìò ïúéðä øëùá
äòìáäá úáù øëù
àåä ïëìå ,úáùä ìò íâ øëù ìåèéì øúåî ,ìåçä úåîéìå úáùì ãçéá åøëùù åðééäã ,äòìáäá àéä úåøéëùä íàã øàåáî àøîâá
.úáùá íâ åúøéîù ìò éàøçà
ïåéò úôñåú .1
úáù øëù øåñéàá øäæåîä àåä éî
òîùîù úáù øëù ç÷åì åðéà áúë øåèä ìáà ,ïúåðä ìò àåä øåñéàäù òîùî úáù øëù åì ïúåð ïéà áåúëù î"áá àúééøáä ïåùìî
.ç÷åìä ìò àåä øåñéàäù
øëù åì íìùî øùàë øåò éðôìã åàì ìò øáåò ,äáéðâî úåìâòä úà øåîùì éãåäé øëåùäù íãà ééçä íùá àéáä [àë ÷"ñ] äøåøá äðùîä
.ìá÷îä ìò ìèåî øåñéàäù øàåáîå ,úáù
øëù ìåèéì åì øåñà úáùá éøëð ìöà ãáåò ìàøùé íà êãéàîå ,åøëù úà úáù øçà åì íìùì øúåî éøëð àåä ìòåôä íàù äëìäì àöåéå
ïúú àì øåò éðôì íåùî øëùä úà åì ïúéì àìù úéáä ìòá íâ øäæåî ,úáù øëù ç÷éì åì øåñàå ìàøùé àåä ìòåôä íà íðîà .úáù
.ìåùëî

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q

äøéëîá úáù øëù 
øåñéà ïéà ìáà ,íéìë åà íãà úåøéëùá ÷ø øîàð úáù øëù øåñéàù àáåî ãåãì äìäúá ïëå [åë é"ñåñ ç"åà àðééðú] äãåäéá òãåð ú"åùá
éëøö úà úáùá éðåðçî úåð÷ì øúåîù íù áåúëù [ã"ñ] âëù ïîéñî òîùî ïëå ,øúåîä ïôåàá úáùá íéøëîðä íéöôç ìù íåìùú ìá÷ì
.íäá çéåøäì éàùø àåä àìà ïø÷ä øéçîá íøëåîì êéøö åðéà éðååðçäù íéøáãä úîéúñî òîùîå ,äãåòñä
úèòåî äòìáä 
éðôì äî ïîæ íâ øåîùéù åîò úåðúäì åéìò ,åùåëø ìò øåîùì éãåäé ìòåô øëåù íàù íãà ééçä íùá [àë ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
.äòìáä éåä äæáå úáù éøçà äî ïîæå úáù
àì äæ úîåòì êà ,ù"öåîå ù"øò ìù äðè÷ äòìáäá íâ ì÷äì à"ééçäì ïéðî [è úåà äì 'éñ á"ç] äîìù úçðîá ì"öæ æ"øùâä ìàåùå
.ù"öåîá åà äéãåçì ù"øòá éâñã éîð ä"äã øáúñî øéôùå ,íéããöä éðùî äòìáä à÷åã êéøöäì ùãçì øáúñî
ù"ééò ,äéøçàì àìå úáùä íãå÷ úéùòð ÷ø àéä íà åìéôàå úèòåî äòìáäá åìéôà éãã øàåáî [æè ÷"ñ ãîø ïîéñ] úáù úôñåú øôñáå
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zenewn i`xn
à"îøä éøáã øåàéá
.íåé øéëù éø÷éî êëå êë íåé ìë åì íìùì åîò äðúäå ùãåçì åøëù íàù à"îøä áúë
êùî ìëì úçà úåøéëù àéä úåøéëùäù ïôåàá ÷ø øîàð øéëùá øîàðù äòìáä ìù äæ øúéäù øàáîù [ë"÷ñ] á"ðùî ïééòå
àìå åá øåæçì ÷éñòîä ìåëéå íéãøôð íéîéì åøëùù ïôåàá ìáà ,úåøéëùä ìù äôå÷úä òöîàá åá øåæçì ìåëé ÷éñòîä ïéàå ,ïîæä
.íéîéä øàù øëù íò ãçéá ìòåôì åðúéì äöøé íà íâ åì íìùì øåñàå ,äòìáä åæ ïéà àáä íåéá å÷éñòäì
á÷òé úåáùäù á"ðùîä àéáäå ,äôå÷úä äúåàá åá øåæçì ìåëé íà úéáä ìòáá íâ éåìú øáãä à"îøä úòãìù åéøáãî øàåáî
úåøéëùä úà ÷éñôäì ìåëé á"äòáäù éàðú åùò íà óà ïëì ,ùãåçì ïåâë úçà äôå÷úì åøëùù ïåéëîã øáåñå à"îøä ìò ÷ìåç
.äòìáä øúéä ïéðòì úçà úåøéëù øãâá éåä ïééãò ,åá øåæçé àì àîúñáù ïåéëî î"î ,äöåøù éúî
,ïåøçà ïåùì åà ïåùàø ïåùì ñåôú ïðéøîà éà ÷ôñá éåìú à"îøä ìù åðéãù áúëù äáø åäéìàä éøáã úà á"ðùîä àéáä ãåò
.ùãåçì áäæ øðéãî äðùì áäæ á"éá úéá øëåùá [:á÷ óã î"á] 'îâá øàåáîë
ìòåôì åëðé íà óà ,äòìáä øãâá äæ éøä ïîæä êùî ìë ìò úçà úåøéëù àéä úåøéëùäù ìëã [çé ÷"ñ] á"ðùîä áúë ãåò
.úëùåîî úçà úåøéëùë äãåáòä úøãâäì øúåñ àåä ïéà ïëìå ,úéùãåç úåøéëùá íâ ìáå÷î äæë éåëðã ,øãòðù ãçà íåé ìò åøëùî
úéáéøá éøëðì äàåìä
øëù àåä úéáéøä íâù íåùî ,íéîé éôì úéáéøä úà áåö÷ì øåñà úéáéøá éøëðì äåìîäã à"âîä íùá [èé ÷"ñ] á"ðùîä áúë
íìùé òåáùä òöîàá áåçä úà åì òøôé éøëðä íàå ,úåòåáù éôì úáùåçî úéáéøäù ïåâë äòìáäá úàæ äùòé íà íðîà ,úáù
.øúåî äæ éøä ,ììë òåáùä äæ øåáò íìùé àìù åà òåáùä ìë ìò úéáéø

ä óéòñ
.íééòî éìåç úìéçú úñå éåðéù á"ò ãò úå÷åðéú éáéúéî .æì óã íéøãð 'îâ
.ïéáúåë ïéà ãò úåèåøô 'ã :ð óã íéçñô àøîâ
.íù é"áä íò ä"ñ äô÷ú ïîéñ ò"åù
.èô÷ ïîéñ úåáåúë éëãøî
úòã .íéãòåîå úåúáùá ììôúäì øëùðä ïæç ïåâë ,äåöî äùòî àéäù äãåáò øåáò úáù øëù ìá÷ì øúåî íà å÷ìçð íéðùàøä
R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
éãë íåé ãåòáî úö÷ äæá ìéçúäì êéøö ïëìå ,úáù øëù øåñéà äæá ùéù áúëå ,ñëîä úà úåáâì úåðìá÷á éøëð øëùù ìàøùéá ÷ñåòù
.úáù éøçà íâ ãåáòéù êéøö àì íâå úåòù äæéà äéäéù êéøö àìù òîùîå ,äòìáäá úö÷ äéäéù
úåîéá ììôúéù éåàø ,íéàøåðä íéîéá øëùá ììôúîä äìéôú ìòáù ì"öæ æ"ùøâä íùá àéáä [âð÷ äøòä ç"ëô] äúëìäë úáù úøéîùáå
.[äæ øåáòá øëù íéðúåð ïéàù éòãé ò"åëã ïåéë ì÷äì ïéà äçðî ììôúé íàù ù"ééòå] ,úåçéìñ ïåâë äáåùç äìéôú ãåîòä éðôì ìåçä
.20 ,17 äøòä íéôñåîå íéøåàéá äàøå
äòìáä ïéðòì íé÷ñò íåé éðîæ 
ìéçúî åðéà íé÷ñòä íåé íàù [àî÷ äøòä çë ÷øô] äúëìäë úáù úøéîù 'ñá ì"öæ æ"ùøâä 'ë ïëå [æ"ñ åù ïîéñá] úáù úøåú øôñá
íåéå éùéù íåéá úòìáåî úáùäù íåùî äòìáäá úéáéø éåä ,íåéä òöîàá øîâðå íåéä òöîàá ìéçúî àìà ,íåéä óåñá øîâðå áøòä íò
.ïåùàø
.ìåçä ìåîéá òìáåî åðéàù ïîæä ìò úéáéø úç÷ì øúéä ïéà ,äæì äæ íéëåîñ íéáåè íéîé éðù åà äæì äæ íéëåîñ è"åéå úáù øùàë íðîà
.[æè÷ äøòä ç"ëô ë"ùù] ì"öæ æ"ùøâä éøáãá ïééò ,à÷ñéò øúéäá éãåäéì äàåìääî íééîåé íéçååø úìá÷ ïéðòìå
.14 ,15 íéôñåîå íéøåàéá äàøå
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zenewn i`xn
2 .úáù øëù äá åøñà àì äåöî øáã àåäù ïåéëã ,øéúäì ìàåîù åðéáø úòãå øåñéàì êåøá åðéáø

åìéàå ,íéøéúî ùéã óéñåäå àîúñá íéøñåàä úòã úà ò"åùä àéáä ïàëå ,øåñéàì úåèéùôá áúë [äô÷ú ïîéñ] øåèä :äëìäì
.äëøá ïîéñ äàåø åðéàã ÷ø ,äæá øåñéà ïéàù òîùî [ä"ñ] äô÷ú ïîéñá
úåúáùá íëçä éðôì íéãîåòä íéðîâøåúîù [íù] åøîàã ,äæá ì÷äì òîùî [:ð óã íéçñô] 'îâäîù àéáä [äô÷ú ïîéñ] é"áä
.ïéãä ïî øåñéà äæá ïéàù øàåáîå ,úáù øëùë éæçéîã íåùî íéìèåð íäù øëùá äëøá ïîéñ íéàåø íðéà øåáéöì åéøáã òéîùäì
íéðè÷ä úà íéãîìî íäù ìò øëù ìåèéì íäì øúåî úå÷åðéú éãîìîù [.æì óã íéøãð] 'îâäî àéáä [äô÷ú ïîéñ] ùãç éøôäå
øëù ìåèéì øåñéà ùé äòìáä éìáã òîùîå ,äòìáäë éåäã íåùî úáùá íéãîìîù äî ìò óà øëù ìåèéì åøéúäå ,íéîòè ÷åñéô
.äåöî øáã àåäù óà úáùá íéîòèä ÷åñéô ãåîéì ìò
øàåáîë äëøá ïîéñ äàåø åðéà î"îå] ,ãåçì úåúáùì øåëùì ì÷äì âäðîäù åáúëù íéðåøçàá ïééòå áúë [ãë ÷"ñ] äøåøá äðùîä
.äðúî êøã àåäù ì"é ë"çà ç÷åìù äîå ,äìéçúá áåö÷é àì ïéøñåàä éøáãì ùùåçäå [âë ÷"ñá
 3.úáù øëù ìåèéì úøúåî éàãåá úãìéîù íù áúë ãåò

å óéòñ
óã 'îâáå ,äåöî íåùî ïä åìàå :åì óã äöéá äðùî .ïéøúåî íéîù éöôç ãò àðåðîä áøå àãñç áø àäå .ð÷ óã úáù àøîâ
.úåðîåà åãîììå ãò àãñç áø àäå .ä óã úåáåúë 'îâ
.øëîîå ç÷î íåùî äøéæâ .æì
äåöî é÷ñò ìò øåáéã
åì úåëøöð úåàöåä äîë åéôá áùçì øúåî ïëìå ,äåöî úåðåáùç ïåâë íéîù éöôç øãâá ïäù úåëàìî ìò úáùá øáãì øúåî
åîë .úáùá íééðòì ä÷ãö øåãðìå ,ä÷ãö ìù úåðåáùç é÷ñòá øáãì øúåî ïëå ,á"öåéëå ïéàåùéð úãåòñ ïåâë äåöî úãåòñ êøåöì
.äåöî øáã ììëá àåäù íåùî ïéëåãéù éðééðòá øáãì øúåî ïë
øúåî íà ïéðòìå] úåòî åì øéëæäì øåñà íðîà ,äåöî êøåöì ìåçä úåîéá åìöà ãåáòì åðåöø íà úáùá ìòåô íò øáãì øúåî
.[à÷åãå ä"ã äëìä øåàéá ïééò úåòî øéëæäì éìá ùîî åøëåùì
.[èô÷ ïîéñ úåáåúë] éëãøîä íùá äæ úà àéáä ïàë é"áä .2
àîù äðëñ íåùî ã"ðá ì÷äì ùé ,äåöî øáãá úáù øëù úç÷ì ïéøñåàäì óàã íù áúëå ,[ãé÷ ïîéñ] àðåøá é"øäî ú"åù àåä øå÷îä .3
.ùôð çå÷éôã äåöî øëù éåäã íåùî àåä øéúäì íòèäù áúë [ã ÷"ñ æ"î] íéãâî éøôáå .øëù ìá÷ú àìù òãú íà øáãá ìöòúú

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
äàåôø øëù 
æ"ò] à"áèéøä éøáãì ïééöå ,éøëð äìåçá àìå åøéúä éãåäé äìåçá à÷åãù ì"é äæ éôìã [äð÷ äøòä ç"ëô] äúëìäë úáù úøéîùá áúë
.øåñà åøëùù ïåéë íéì åð÷øæé àìà åðîî äðäé àìå åøëù ìåèé úáùá úéøëðä úà ãìééîäù áúëù [.åë óã
åð÷ìçéå åðîî úåðäéì éåàø åðéà ô"ëò ìáà ,íðçú àì íåùî íðéçá éøëðä úà àôøé àìù áúëù [ãö÷ é"ñåñ î"åç] ñ"úç ú"åù ïééòå
.íééðòì
àôåø é"ò äùòðä úáù ìåìéç úëàìîî øëù úç÷ì àì øéîçäù ì"öæ âøåáðæåì÷î øåîãàä íùá àéáä [èò é"ñåñ ã"ç ç"åà] î"âàä
.úç÷ì àì øéîçäì ùé ìáà ,ïåëð äæ ïéà ã"ðòìù î"âàä æ"ò áúëå ,äôåâì äëéøöä äëàìî äéäé æàù íåùî ,øúéäá
.21 íéôñåîå íéøåàéá äàøå
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úñðëä úéáì õôç úùã÷ä
àåä ,úáùá ïéùéã÷î ïéàù óà úáùá ä÷ãö ÷åñôì øúéääù ìàððç åðéáø éøáã úà àéáä [ïé÷ñåô ä"ã ó"éøä éôãá .ãñ óã] ï"øä
ïéàù óà ïéëéøòî ïéà àäã äîú ï"øäå .áåéç åîöò ìò ìá÷î ÷ø àìà ,øëîîå ç÷îë éæçéî æàã íééåñî õôç ùéã÷î åðéàù íåùî
.õôç úùã÷ä íù
åúåìòáî àöåé õôçäù ïåéëã íåùî ,úéáä ÷ãá ùã÷ä ïåâëå øñàð äåáâ ùã÷ä ÷øù åáìëä úà àéáä [àé ÷"ñ] íäøáà ïâîäå
.øëîîå ç÷îì äîåã åðéà ïëìå ,ïéìåç øàùð úñðëä úéáì õôç úùã÷ä ìáà ,øëîîå ç÷îì äîåã äæ äåáâ úåìòáì
ìëì ùéå äìéòî íäá ïéà ïãéã úåùã÷äã ïåéë î"åîì éîãã â"òà ,ð"ëäéáì éìë ùéã÷äì åìéôàù [á"ñ àñ ììë] íãà ééçä ë"ëå
.éøîâì åúåùøî àöé àì ë"à ,ïäá ÷ìç ìàøùé
à"âîä éøáãë ÷ñô [æë ÷"ñ] á"ðùîä êà ,úñðë úéáì ùéã÷îùë óà øåñà æ"ä íééåñî õôç ùéã÷îù ìëù è÷ð æ"èä :äëìäì
úáù áøòî åéôá ùéã÷äì øäæé ïëìå ,æ"èä úèéùì ùåçì ïåëð äìéççëìù áúë êà ,àåä ïéìåçù ïåéë øúåî úñðëä úéáì ùã÷äù
.úáùá ð"ëäéáì íøñåîùë ììë øåñéà ïéà æàå ,åîöò ïéáì åðéá åìéôà
íéáø é÷ñò ìò çå÷éô
åîë éåä íéáø éëøöù íåùî áúë [á"éñ] æ"øâäå .íéáø éëøöë äìåãâ äåöî êì ïéàù àåä øúéää íòèù [â"éñ] ù"äåøòä áúë
.äåöî åîë äæ àìà äåöî íéáø éëøöì ÷ñòä íöò ïéàã òîùîå ,äåöî êøåö
éëøöë áùçð ãñôäî íìéöîå ìåùëîî íéáøä úà òðåîä øáã ìëù éøéàîä íùá [ì 'éñ à"ç] úåáåùú õáå÷ä àéáä øáãä øãâáå
.øúåîå íéáø
êøéáù éî úòùá øãåðù úåòîä íåëñá à"îøä éøáãá
êøéáù éî øîåàå õ"ùä âäåðù äî æ"åàä ì"æå ,äøåúì äééìò øåáò ïúé äîë ÷åñôì øåñàù áúëù æ"åàä éøáã úà àéáä à"îøä
éðà øîåà äéä äìåò ìë íà éàãåã àåä øúéä ìù âäðîù äàøðå ,ïéùéã÷î ïéà áåúëù âäðîä ìò äéîú ì"æ éøåî äéä ,úåìòì
øåäøä ë"ùîì éîãå ,øåñéà ïàë ïéà éðøãåð øîà àìù ïåéëî ìáà ,éðëøá õ"ùì øîà íà åìéôàå ,øãåð õ"ùä àëä ìáà ,äù÷ ïúåð
.øúåî
ïé÷ñåô ìù ùùçäî úàöì éãë ,äìåòä àìå êøéáù éî øîåà õ"ùäù äîì íòèä äæù áúë [è 'éñ á"ç] ÷ñéøáî î"øäî ú"åùá
.ä÷ãöì
âäðîäå ,øéîçäù æ"åàä éøáã úà à"îøä àéáä æ"òå ,ä÷ãö ÷åñôì ïåâë øáãì øúåî íéîù éöôç áúëù à"îøä éøáã ïéðáåîå

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
úáùá úåøéçáì úëìì 
ïéãîù áúëå ,íéãåäéä ìù úåìå÷ ìò ïòùð áåø é"ôò äëìîîäù úáùá úåøéçáì úëìì øúåî íà ìàùð ãð éñ à"ç] éëãøî ùåáì ú"åùá
é"òù íåùî àåä åùùç ø÷éòå ,úåëìî ìù äîåìù äæù ,àåä äåöî êøåö íâå ,äæî ìåãâ íéáø éëøö êì ïéà éë ,éøù éàãåá êéöôç àåöîî
.áúåë éåâä ìàøùé ìù åúøéîà
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4 .úáùá ïéùéã÷î ïéàù íòèî øåñà äéä øîåà äéä äìåòä úîàá íà ìáà ,éàáâä àìà ä÷ãö ÷ñåô àì äìåòäù íòèî ì÷äì

æ óéòñ
âé ,á"éä â"ëô í"áîø

.÷øôä óåñ ãò øåàîä úà å÷÷ôù 'îâáå ,åéáà éîéá äùòî .æð÷ óã äðùî

äãéãî øåñéà
àúéà 'îâáå ,ïéããåîå ïé÷÷åôù åðãîì íäéøáãîå [.æð÷ óã] úáù úëñî óåñá äðùîä úåòîùîî àåä äãéãî øåñéà ìù øå÷îä
'îâá øàåáî àìå ,äøåñà äåöî ìù äðéàù äãéãî ìëù òîùîù ,øåîà éî äåöî åàìù äãéãî äåöî ìù äãéãî éøùã øåîéà
.øåñéàä íòè
.øëåîë äàøðù íåùî áúåë [.èë óã äöéá] é"ùøå ,ìåçì ïéãáåò íåùî àåä øåñéàäù íéáúåë [ïäéøáãî ä"ã :åë÷ óã úáù] 'ñåú
áúë úáùá ñ"úçä éùåãéçáå ,áåúëé àîù äøéæâ íåùî àåäå øëîîå ç÷î øåñéàì ìôèð äãéãî øåñéàù òîùî í"áîøä éøáãî
.êéöôç àöîî íåùî àåä øåñéàäã
øåñéà åðàöî àìù ìàåù àåäå ,äëàìî áà éåä äãéãîù áúëù [å÷ú 'éñ è"åé 'ìä] ùåáìä éøáã úà àéáä [æè ÷"ñ à"à] â"îôä
.úåëàìîä ìëá
ïåéò úôñåú .4
úåéìò úøéëî .à
íéîâîâî ùéù [æ"èñ] ù"äåøòä áúëå .ïãéá úåçîì ïéà øúéä åâäðù íå÷îáù áúëå úåéìò úøéëî ïéðòá ú÷åìçî àéáä [âì ÷"ñ] á"îä
,ä÷ãöì ë"åë ïúåð éðà åæ äééìòá äëæà íà øîåàë äæ àìà ,íéîã éååéù äá ùé åèàã î"åîë äæ ïéà î"î ìáà ,î"åîë éåäã íåùî øáãá
éðùäù óà äééìòä ãòá ïúéì åöøù äî ìë íìùì íéâäåð åéäù íéãéñçäî ùé ïëìå ,åæ äééìòì äëæà íà ä÷ãöä ìò óéñåà éðà øîåà äæå
÷ô÷ôì ïéàå äøåú ìàøùé âäðîå" øãð éàðú ìò éøäù ïë åðéà àðéãì åäéî .ä÷ãöì øãåðë äæù åùùçã íåùî éðùä ìöà øàùð äæå óéñåä
.íéáø éëøö àåä éë .á .íåéä êøåö àåä éë .à úåéìò úøéëî øéúäì íéîòè 'á åàáåä [äøåú úçîù éâäðî] ì"éøäî éâäðîáå
."ììë
äðúî .á
ìòáéîì éøù éîà áøã [.æ óã] úåáåúëá 'îâäî íéìàåùå ,î"åîì éîãã íåùî úáùá äðúî úúì øåñàù à"âîäî àéáä [âì ÷"ñ] á"îä
øùôàå ,øåñàå úáùá ïéð÷ äðå÷ë úàöîð éøä ï"áîøä ìàåùå ,ïéìèìèî äåñôúà ì"à ,äáåúë àáéúë àì àäå ïðáø ì"à ,úáùá äìéçúá
.åøéúä äåöî íåùî
.êëì úëîåñ äúòã àäúù éãë éåä àîìòá ãåçé àìà äøåîâ äàð÷äá ïéìèìèî äì äð÷ä àìù õøéú à"áùøä
àìå äøñàð ò÷ø÷ úðúî à÷åãù õøéúå .ïéìéôú åìéôàå íéìëå íéãâá è"åéá çåìùì øúåîù [:ãé óã] äöéáá äðùîäî ìàåù øéàî úéáä
,úáùá ïéùã÷î ïéà éøäù ïéùåãé÷ì åðúé àîù ïéùùåç ïéà úáùá úåðåìáñ çìåùäù [äî 'éñ æ"òäà] ò"åùá ÷ñôð ïëå ,ïéìèìèî úðúî
.[à ÷"ñ íù ú"ô ò"òå] øúåî äðúî úøåúá úåðúîä çåìéù íöòù òîùîù
.à"âîä åîë øéîçä ë"ë äîì á"îä ìò ò"ö úîàáå

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q

íåç úãéãî
óã úáù] 'ñåúá ù"îë àåä è"åéå úáùá úåì÷ùîå úåãéãî åøñàù íòèäù áúë [ø÷éòáå ä"ã æðú 'îò à"ç] úáùä øåàîá ì"öæ æ"ùøâä
åà î"åî úòùá ìåçä úåîéá íäá ïé÷ñåò áåø é"ôòù úåì÷ùîäå úåãéîä åìàá à"ë äæ íòè êééù àì ïëìå ,ìåçã ïéãáåò íåùî [:åë÷
ë"ùùá ò"òå .è"åéå úáùá éøùã éìåçã ïéãáåò ÷ø éåäå ìåçã ïéãáåòì ììë êééù àìã à"ðá ìù íåç úéãéãî ë"àùî ,ìåçã î"åî øàù
.[â äøòä î"ô]
ïéãáåò íåùî àåä øåñéàäù äëìäì 'ñåú éøáã úà àéáä [åè ÷"ñ] à"âîäå ,ïðáøãî ÷ø åàåä øåñéàä ìëù [çë÷ 'éñ à"ç] î"âàä áúë ïëå
äìòî ùéù àîìòá àøîåç àåä êà ,äøåñàä äãéãîì ììë ïéðò åðéàå íåç ãî é"ò íåç úãéãîá ïðáøã øåñéà óà êééù àì ïëìå ,ìåçã
äåöî àåä óåâä úåàôøì éøäù äåöî ìù äãéãî úáùçð äìåç êøåöì äãéãî ìëù óéñåäù ù"éòå .åá úåçîì ïéà ì÷äì äöåøäå ,øéîçäì
.30 íéôñåîå íéøåàéá ïééò .äðëñ àëéìá åìéôà
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äåöî ìù äãéãî
ïéãáåòë àåäù íåùî àåä ,äåöîì ãçåéîä éìëá ããåî åðéà åìéôà ïéìëåà åà íéöôç ãåãîì øåñéàäù íéè÷åð åðà äëìäìù åðàáä
.äåöî íå÷îá éøù ìåçã ïéãáåòù [ãì ÷"ñ] á"ðùîä áúëù åîëå ,úøúåî äåöî ìù äãéãî ìáà ,ìåçã
[äì ÷"ñ] á"ðùîä áúëå ,äåöî ìù äãéãî úàø÷ð úîä úøáòäì çôè øåòéù åá ùé íà çúô úãéãî íâã øàåáî ì"ðä 'îâäî
.ìåçã ïéãáåòë éæçéî àì äøåú éøåòéù ããåîùëã íåùî àåä íòèäã
øåòéù ãåãîì åà úéæë øåòéù òãéì éãë äöî ìå÷ùì øúåî ïëå ,ùåãé÷ì ÷éôñî øåòéù ìéëî àåä íà òéáâä çôð ãåãîì øúåî ïëìå
 5 .äå÷î

ç óéòñ
.øúåî øåäøä 'îâä ãò .ð÷ óã äðùî
áùçð æîø êøãá øåáéã íâ .úáùá åé÷ñòá øäøäì øúåî ïëìå øúåî øåäøäå øåñà øåáéãù 'øáã øáãå'î íéãîåìù øàåáî 'îâäî
6 .[æ"ñ æù ïîéñ] ïî÷ìãëå ,áøòì éîò ãåîòúù äàøðä ìòåôì øîåàá ïåâëå ,øåäøäë

è óéòñ
àìù øàåáîå ,åúòã óøèéú àìù éãëá úáù éàöåîì åàåáéù äìåç ìù íéáåø÷ì àåø÷ì úáù íåçúì õåç êìéì éøëðì øîåì åøéúä
.àîòè éàäî ïðáøã ïéîåçú ïðéøù àìã ,úáùá àåáì ïîöò íéáåø÷ì øåñà ìáà ,éåâì äøéîà àìà åøéúä

àé óéòñ
.ïðáø äéá åøæâ àì ãò úéá ç÷åìäå :ô óã àî÷ àáá 'îâ
ìàøùé õøàá úéá úééð÷
:íéðåùàøá íéàáåî íéîòè äîëå ,úáùá éåâî ìàøùé õøàá úéá úåð÷ì øúåîù øàåáî àøîâá

øåñéàù äðååëä íà ïåãì ùé ,úáù êøåöì àéä íà ÷ø úøúåî äåöî ìù äãéãîù à"áèéøä úà àéáäù [ä"÷ñ] æöù 'éñá á"îä éøáãî .5
.ìåçã ïéãáåò úáùçð äðéà äåöî àéäù äãéãî ìëù åà ,äåöî êøåöì äçãð äãéãî
.íåéä êøåö äãéãîá ïéàùë íâ íéøåòéù ãåãîì øéúäù à"âîä ìò äîúîù [äæä óéòñä ìò äøòäá çé 'éñ ä"ç ç"åà] î"âàá ïééòå
øåñàù úáùáå ,åéúåðåáùç íù áåùçé ïëìå äøåú éøáãá àñëä úéáá øäøäì øåñàù áúë åàéáî [å ÷"ñ] íù á"îäå [äô éñ] à"âîä .6
íéòðåîå åúåà íéãéøèîù úåðåáùç ïéá ÷åìéç ùéù ì"öå ,øúåî øåäøäù ì"éé÷ éøä øéáã çúôä ìàåùå ,íéøåéöå íéðééðáá áåùçé øäøäì
.åúåà ãéøèî àìù øáãá øåäøä ïéáì úáù âðåò åðîî

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
äåöî ìù äìé÷ù 
à"ùéøâä íùá íéàéáî ïëå ,äåöî êøåöì 'ìå÷ùì' øúéä ïéà ìáà äåöî êøåöì 'ãåãîì' àåä øúéää ìëù ùãçî [âñ ÷"ñ] íééçä óëä
.øãñä ìéìá úåöîä úà ìå÷ùì ïéàù ì"öæ
ä"ëô á"ç] ïåéöì øåàä ïëå ,î"åîë åà ìåçã ïéãáåòë äàøð àì äæ éë úåèùôá øéúä [æ"ñ è"ô çñô äîìù úåëéìä]
À
ì"öæ æ"ùøâä ìáà
.äåöî ìù äãéãîì äåöî ìù äìé÷ù ïéá ìãáä íåù ïéàù áúë [á"ñ
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7.åøéúä àì úååöî øàù íåùîù óà ,éøëðì äøéîà åøéúä ìàøùé õøà áåùéë äáø äåöî íåùîã íéðåùàøä áåø úèéù [à

úåáùã úåáù ì"åä ,ïðáøã øåñéà àìà äøåú øåñéà åá ïéàå íéøëð áúëá øáåãîù ïåéëîã òåøæ øåàä úèéù úà àéáä à"îøä [á
.äåöî êøåöì ïðéøùã
íâã íéøáåñä íéðåùàø øàù éðôî úéçãð àéäå ,àéä äàãéçé æ"åàä ìù åæ äèéùù çéëåäì êéøàä [áúëá ä"ã] äëìä øåàéáäå
.äøåúä ïî øåñà íéøëð áúë
íù ïééòå ,éøù àúééøåàã äëàìîá åìéôà äåöî êøåöì éøëðì äøéîàù øåèéòä ìòá úèéù úà àéáä [á"ñ åòø ïîéñ] à"îøä [â
.[æî ÷"ñ ïàë] á"ðùîä øå÷î äæå ,ìåãâ êøåö ïéàù íå÷îá äæá øéîçäì ùéù áúëù à"îøá

âé-áé íéôéòñ
øéúäì] íéáø éëøö åà [ùåãé÷ì ïééå äãéáà úáùä] äåöî éöôç éåäã íåùî íä åìà íéôéòñá íéøàåáîä íéøáãì øúéää éîòè
.[øåáéö éîøç

ãé óéòñ
.éëå ä"ã 'ñåú .êøéáç äëæéù éãë ãò éáéá áø éòá .ã óã àøîâ
:äæä ììëä úà íéøîåà éúî íéöåøéú éðù åáúë 'ñåúäå .êøéáç äëæéù éãë àèç
Å ìù àéâåñá ÷ñåò äæ óéòñ
äáø äåöî íå÷îáã 'ñåú åáúë î"îå] .øåñéàî åøéáç úà ìéöäì ì÷ øåñéà úåùòì åøéúä æà åììâá ìùëð åøéáçù ïôåàá [à
.[åæ äåöîá øçàä úà úåëæì éãë àèåæ øåñéà ïðéãáò
.øåñéàä ìù áöîá åîöò úà ñéðëä àìå òùô àì åøéáçù ìë åøéúä ,åììâá ìùëð åøéáç ïéàù ïôåàá íâ [á
úáùá úåëàìî úåùòì åúåôëì óàå åì øéúäì ùé ,ìàøùé ììëî äàéöåäì éãëá åúá úà íéøëð åàéöåäù éîá é"áä áúë äæ éôìå
.äòùô àìù ïåéëî éøù íâ àøúá õåøéúìå ,äáø äåöî íåùî øúåî äæ éøä 'ñåú ìù àî÷ õåøéúìã ,äìéöäì î"ò
,åìéöäì éãë úáùä úà åéìò ïéììçî ïéà äìåãâ äøéáò øåáòéù éãë åñðåàì íéøëð íéöåøù éîã áúë [é"ñ çëù ïîéñ] à"îøä
.æ"òì äù÷åä úáù íâã ,æ"ò ãåáòì åñðåàì íéöåø åìéôàå
êéøöù øùôà ,øåáòé ìàå âøäé ïéãë åùôð úà øåñîéù ùåçì ùé íàã äáø åäéìàä íùá [àì ÷"ñ íù] á"ðùîä àéáä íðîà
.äæì àåáé àìù éãë úáùä úà ììçì
ïëìå úéîòô ãç äøéáò åæù íåùî àåä ,äøåîçä äøéáòäî åìéöäì éãë úáù ììçì åøéúä àìù íòèäã àéáä [çð ÷"ñ] á"ðùîäå
åúá úà àéöåäì íéöåøùë ë"àùî ,æ"ò ãáåòë éåä úáù ììçîäã ì"ðä äøéáòä úîåòì ì÷ àèç éåä úáù ìåìéçã íéøîåà ïéà
.øåñéàá äéîé ìë ìùëéú äæáå ,ìàøùé ììëî

æù ïîéñ
à óéòñ
.àäé àìù ä"ãåú

.øúåî øåäøä øåñà øåáéã ãò êöôç àåöîî .âé÷ óã óåñ àøîâ

é"ùø å÷ìçðå ,ìåç ìù êøåáéãë úáù ìù êøåáéã àäé àìù øáã øáãå êéöôç àöîî êéëøã úåùòî åúãáëå ÷ñôäî åùøã ì"æç
øåñàù êéöôç àöîî ÷åñôäî ïì à÷ôð øáë äæ øåñéàù 'ñåúá åù÷äå ,øëîîå ç÷î éðéðòá øáãé àìù ùøéô é"ùø .åùåøéôá 'ñåúå
åìàå 'ô] éîìùåøéäå .ìåçá åîë úáùá ë"ë øáãé àìù àåä 'øáã øáãå' øåñéàäù 'ñåú åùøéôå .úáùá åéöôç úàöîäá ÷åñòì
.ãåòå [äìéîã à"ø ÷øô] à"áèéøäå ï"áîøäå [íù] à"áùøäå [øîåà ä"ã íù ÷"á] 'ñåú ïééò .7
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,ìåëéáë íéøåáéã ïî äçåðî äéä éòéáùä íåéá çðéå äéäù äî ïë ìò ,åùòð íéîù 'ä øáãá éë øåñéàä íòè úà øàéá [íéøù÷ä
8.ä"á÷ä ìù úáù úîâåãë úåáùðù åðééäã ,'äì úáù äøåúá ë"ùîë äæá íéååöî åðà íâ ïëìå
:íéøåñà øåáéã éâåñ éðù íðùé
.úîééåñî äëàìîá åì øåæòì øçîì àáì åøéáçî ù÷áîù ïåâë ,ìåçä úåîéá äëàìî úééùòì åì ìéòåîä øåáéã .à
ãéúòä ìò øáãîù ïåéë øåñà äæ íâå ,úîééåñî äëàìî äùòé øçîù øåôéñ êøãá øîåàù ÷ø ,ììë ìéòåî åðéàù øåáéã .á
.[ïàë ò"åùä éøáãá øàåáî êë] úåùòéäì
à ÷"ñ íäøáà ïâîä éøáã øåàéá
äååöîä êøåöì êøöð øåáéãäùë ,ïåùàøä âåñäî øåáéãá åðééä íéîù éöôç íäù íéøáãá øåáéã åøéúäù äîã íéãéñç øôñá áúë
äðáé åà äøåú øôñ øçî áåúëéù íéøçàì øôñî ÷ø àåä àìà ,êøåö äæä øåáéãá ïéàùë éðùä âåñäî øåáéãá ìáà ,äì ìéòåîå
äæì êøåö ïéàùë äìéçúëì øéîçäì ïåëðù ÷éñäå ,æ"ò å÷ìçù íé÷ñåô äîë àéáä [à ÷"ñ] á"ðùîäå .äæá øúéä ïéà á"åéëå äëåñ
.íåéä åøåáéãá
9 .åé÷ñòá øåáéã åøéúä àãéñô íå÷îáù [åî÷ ïîéñ] ç"áä úåáåùú úà àéáä [íù] á"ðùîä
[á"ñ] ãìù 'éñî ìàåùù äî 4 íéôñåîå íéøåàéá äàøå

á óéòñ
.áøòì éîò ãåîòúù äàøðä àøîâá ãò äðùî ð÷ óã
.úáù éàöåîá äãåáòì àáì úáùá åì øîàé àìù íâå øëùá ìòåô øåëùé àìù ,êéöôç àåöîî ïéãá åðéðò äæ óéòñ ìù åúìéçú
øçà íéìòåô åì øåëùì åì øîàé àìù ïåâë ,äøåñà êöôç àåöîî øåñéà åá ùéù äùòî úåùòì éøëðì äøéîà íâù ãåò ùãçúðå
.úáùä
.éøëðì äøéîà éðéãá åðéðò óéòñä ìù åôåñ
éøëðì äæéîø
åðéà íà íðîà ,ìåçä úåîéá åì øîåà íà ïéá úáùá úàæ åì øîåà íà ïéá ,úáùá äëàìî úåùòì éøëðì øîåì àì åøæâ ì"æç
úéùò àì äîì ìåçä úåîéá åì øîåàù ïåâëå ,ìåçä úåîéá úàæ äùåò ìàøùéä íà øúåî æ"ä ,äæéîø êøãá ÷ø ùøåôîá úàæ øîåà
.äàáä úáùá úàæ åì úåùòì åîöòî ïéáé éøëðäå ,äøáòù úáùá éðåìô øáã
.äøéîàî øúåé ìé÷ äæéîøã íåùî àåä øúéää íòèå ,øåèå â"îñáå äîåøúä øôñá àåä äæ ïéã øå÷î
óà ìàøùéì éøëð äùòù äëàìîî úåðäéì øåñà éøäå ,äëàìî úåùòì éøëðì æåîøì øéúäì ïëúé êéàã øéòä [àé ÷"ñ] á"ðùîä
,åøåàì ùîúùäì øåñà ìàøùé ìéáùá øðä úà ÷éìãäù éøëðù [.áë÷ óã] äðùîá øàåáîë ,ììë åì åæîø àìå åéìàî äàùòùë

,úåãéñç úãéî àìà åðéà [ùøãîäå] éîìùåøéä éøáãå ,é"ùøë ø÷éòì è÷ð øáçîäã áúëå ,úåèéùä 'áë è÷ð ò"åùäã àäá øéòä ù"äåøòä .8
.øáã øáãî äì ïðéôìéã áúëå ,àðéãì úåëìää 'á àéáä [á"äå à"ä ã"ëô] í"áîøä ìáà
ù"ë äåöî íå÷îá åøéúä íàå ,äåöî íå÷îî øúåé ìé÷ àãéñô íå÷îáã íåùî àåä ç"áä ìù íòèäù áúë [ãî 'éñ ç"åà] øæð éðáàä .9
.ç"áä øéúä øåøá àãéñôá ÷øù [ã éñ ã"ç] øæòéçàá ïééòå
.àãéñô íå÷îá åøéúäù
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10 .[à"ñ åòø ïîéñ] ò"åùá ÷ñôð ïëå

:íéöåøéú 'á á"ðùîä õøéúå
.úáù éøçà ãò äëàìîä äúåàî äðäé àì ìàøùéäù ïôåàá éøééîã .à
éøëðäå ,÷çãä é"ò åá ùîúùäì øùôàå ãçà ÷ìåã øð äéäù ïåâë ,éøëðä úëàìîî úåðäéì øåñéà ïéàù ïôåàá éøééîã .á
.[ã"ñ åòø ïîéñ] ò"åùá øàåáîë ÷ìåã ïåùàøä øðäù ïîæ ìë éøëðä ÷éìãäù øðäî úåðäéì øúåî â"äëáå ,øð óéñåî
øçà éøëðì øîåì éøëðì äøéîà
.[ãë ÷"ñ] á"ðùîáå ,ñ"úçä íùá [åìéôàå ä"ã á"ñ] äëìä øåàéáá ,äæ ïîéñá úåîå÷î éðùá á"ðùîá àöîð äæ ïéðò
:íéàðú éðùá [ñ"úçä éøééà éëäáã ,ìåãâ êøåö íå÷îá] äøéîàì äøéîà øéúäì ùéã ñ"úçäî àéáä ì"äéáä
øîàù ììë àéðäî àì äæ ïéðòìå ,êöôç àåöîî íòèî øåñàì ùé úáùáã íåùî ,úáùá àìå úáù áøòî åì øîàéù [à
.íéøåñàä åéðééðòá ìôèî ìàøùéä óåñ óåñã ,øçà éøëðì øîåì éøëðì
äî ë"àã ,êåùç íå÷îá øð ú÷ìãä ïåâë ,åîöòî äùåò éøëðäùë óà äðîî úåðäéì øåñàù åæë äëàìî àäú àìù [á
àìà [ìåãâ ÷çåã íå÷îá] äøéîàì äøéîà øéúäì ïéà ïëìå ,åéìàî äùòù éøëðî ìé÷ àì éøä äøéîàì äøéîà ìéòåú
.äëàìîäî úáùá äðäð ìàøùéä ïéàù äø÷îá åà ,÷åìã ãçà øð äéä øáë íà øåà úôñåú éáâì
äøéîàá íâ ùé àìà ,ñ"úçä ìù àìå÷ä ø÷éòë àìã òîùî [é"áá äàáåäå äòúú ïîéñ à"ç] à"áùøä úáåùúáù íééñ ì"äéáä
ïéðòá íéðåøçà éìåãâ ú÷åìçî àéáî àìà ñ"úçä úáåùúì ììë ïééöî åðéà [ãë ÷"ñ] á"ðùîä åìéàå ,éøëðì äøéîà øåñéà äøéîàì
åúðååëå .[àé ÷"ñ] á"ðùîá áúëù äîì ïééöî ïëå ,ìåãâ ãñôä íå÷îá øéúäì áúë [ì"öæ øâåì÷ ù"øâä] íééçä øôñáù íééñîå ,äæ
éàðúä [äæ óéòñá] á"ðùîá àáåä àìå ,ì"ðëå äëàìîäî úåðäéì øåñàù íå÷îá äøéîàì äøéîà øéúäì ïëúé àìù äæá æåîøì
.ìåç íåéá àìà úáùá äøéîàä àäú àìù ìéòì øëæåäù ïåùàøä
.29 íéôñåîå íéøåàéá äàøå

ã-â íéôéòñ
äîã÷ä
íéðîéñá åùøôúä íø÷éò øùà íéáø íéèøô äæá ùéå ,úáùá åúãåáò ïéðòì í"åëò åìöà ÷éñòîù íãà ïåãéðá íé÷ñåò åìà íéôéòñ
:åìà íéôéòñáù íéðéãä íéôòúñî ïäîù úåëìä äîë äæá áåúëðå ,[á"ñ] áðø ïîéñá ïëå æîø-ãîø
åøåáò äëàìî äùåò éøëðäù éøëðì äøéîà øåñéà ø÷éò äæ éøä ,íåé øéëù úøåúá äëàìî åøåáò úåùòì éøëð ìòåô øëåùä [à
.úáùá
íéãâá øñî íà ïåâëå ,äãåáòä ìò áåö÷ øëù åì íìùî àìà úåòù éôì åà íéîé éôì åì íìùî åðéàù úåðìá÷á åøëù íà [á
9.[á ÷"ñ á"ðùîå à"ñ ãîø ïîéñ] ãéáò÷ äéùôðã äéúòãà ïìá÷ã íåùî øúåî äæ éøä ñáåëì
äéùôðã àúòãà äùåò éøëðäù øúåé øëéð äæáù ,äãåáòä øåáò ùàøî øëù åîò õåö÷éù ïðéòá úáù áøòî äëàìîä úà åì øñåî íà .10
á"ðùîä áúëå] ,åøëù åì ïúéù åîò äðúäù ø÷éòä àìà ,òåãé íåëñ ìò õåö÷ì êéøö åðéàã ò"åùä áúë [á"ñ] æîø ïîéñáå .åúëàìî øäîì
óàã ,øëù åì çéèáä àì ïééãòå íúñá å÷éñòîù éëéä é÷åôàì ,[øéçîä ìò åøùôúé äæ éøçàù åì øîàù åðééäã (ãé ÷"ñ áðø ïîéñ)
.åçéèáä àì ïééãòù ïåéë øåñà éëä åìéôà ,øëùì äôöî éøëðäù òãåé ìàøùéäù
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óà øåñà úáùá ãåáòì åáééçî íà ìáà ,úáùá äìåòôä úà úåùòì åáééçî á"äòáä ïéàùë ÷ø àåä úåðìá÷ ìù øúéää [â
11.[íù] úåðìá÷á
àì ìáà éøëðä ìù åúéáá ÷ø øîàð úáùá ãåáòì åáééç àìå øëù åì õö÷ øùàë úåðìá÷á éøëðì äëàìî úøéñî ìù øúéää [ã
.[á"ñ áðø ïîéñ] ìàøùéä úéáá åúëàìî úåùòì ñáåëì øåñà ïëìå ,úáùá úåùòì åäåéöù åäåãùçéù ,ìàøùé ìù åúéáá
åîò õö÷å úåðìá÷á úàæ äùò åìéôà ,åøåáò øð ÷éìãäù ïåâë ,úáùá åðîî äðäé ìàøùéäù éãë úáùá äëàìîä äùò íà [ä
åøåáò úàæ äùåòù åì øîà àìå úáùá ñáéë íàå 12.ìàøùéä úàðäì úàæ äùåò éøëðäù øáãä øëéð â"äëáù íåùî ,øåñà
øñà à"îøäå ,øéúä [á"ñ áðø ïîéñ] ò"åùä :íé÷ñåôä äæá å÷ìçð ,úáùá ãâáä úà ùåáìì ìàøùéä äöåøå úáùá åùéáìéù éãë
.[êéøöù ä"ã ì"äéáå íù] úáùì øçà ãâá ìàøùéì ïéà ë"àà
:ì"ðä íéôéòñä åøàáúé äúòîå
íà óà øåñà äæ éøä úáùá úàæ úåùòì åù÷áîù ïåéëã ,õôç úáùá åì úåð÷ì åì øîåìå úáù áøòî éøëðì úåòî ïúéì øåñà .à
.ùàøî åøëù åîò õåö÷éå úåðìá÷á åøëù ìá÷é éøëðä
äð÷éù åçéèáä íà óà øéúäì íéããöî äáø åäéìàäå ç"ëä] .úáù øçàì êîî äð÷à êøèöà íàå êîöòì äð÷ åì øîåì øúåî .á
.[úáùä øçàì åðîî
éðù ïéá ïéçáäì ùé äæáù àìà ,úåð÷ì åì øîåìå úáù áøòî úåòî åì úúì øúåî æà ,úáùá úåð÷ì éøëðì øîåà åðéà íà .â
:íéø÷îä
.[øúåî ä"ã ì"äéá] øëù åîò õö÷ àì íà óàå ,øúåî äæ éøä úáùä íãå÷ åúåð÷ì íåéá úåäù ùé íà .à
.øëù åîò õåö÷ì êéøö úáù áøòî åúåð÷ì íåéá úåäù ïéà íà .á
ú÷åìçî [åè ÷"ñ] á"ðùîä àéáä ,úáùá õôçá ùîúùäì ìàøùéä äöåøå úáùá äð÷ éøëðäå øúåîä ïôåàá úåòîä åì ïúð íà .ã
íòèä áúë [æé ÷"ñ] ö"äòùáå .øéúäì äèåð àåäù òîùî á"ðùîä éøáãîå ,øéúä äáø åäéìàäå øñà æ"èäã ,íé÷ñåôä ïéá
.äøéëîå ïéð÷á àìå äøåîâ äëàìîá à÷åã åðééä íù ïéøñåàäì óàå ,úáùá ñáéëù ñáåëá [ã"ñ] áðø ïîéñì äîåã äæù
,íåéä åðìëàéù éãë ìàøùé øåáò úàæ äùò éøëðäù àîúñá úåìúì êééùã ,øéîçäì ùéù øùôà ìëàî øáã äð÷ù éøëð ïéðòì]
.[õö÷á óà åðîî úåðäéì øåñàã øð ÷éìãäù éøëðù åîëå

ä óéòñ
ä"ã :ç óã ïéèéâ úåôñåú

.ë óã íù ó"éø .äùòî äéá úéìã úåáùì :çñ óã ãò êéôúùàã à÷åðé àåää .æñ óã ïéáåøéò àøîâ
.íù äðùî ãéâîå é-è 'ìä úáù úåëìäî å"ô í"áîø .â"òà

,íåéä úà åì øçåá éøëðäå ãåáòé íåé äæéàá ììë åì òá÷ àìùë åðééäå ,øúåî ïë íâ äæ éøä íåé øëùá äùåò éøëðä íà óà íéîòôå .11
.øúåîå ,ãåáòé éúî åîöòì øçåá éøëðä â"äëáã ,êìé éúîéà åì òá÷ àìå íéîé éôì åì íìùîå úøâà êéìåäì åçìù íà ïåâëå
áö÷ù ìë úåðìá÷áù ,úáù áøòá åîìùîù ïôåàá íåé åì òá÷ àìù úåøéëù ïéáì ,úáùá úáééçî äðéàù úåðìá÷ ïéá äðéî à÷ôð ùé íðîà
íà úáù áøòî øåñà äæ éøä ì"ðä ïôåàá úåøéëùáå ,úáùá äùòé éøëðä ìòåôá íà óà øúåî äæ éøä úáùá ãåáòì åäåéö àìå øëù åì
.[â"ñ æîø ïîéñ] úáùá úëìì åäåöî åìéàë äàøð äæ éøäù ,úáùä íãå÷ åúåùòì úåäù ïéà
.[æë ÷"ñåñ áðø ïîéñ] á"ðùîáå [à"ñ åòø ïîéñ] à"îøá ïééò .12
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äåöî íå÷îá úåáùã úåáù
÷åìéç øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå ,äùòî äéá úéìã úåáùì äùòî äéá úéàã úåáù ïéá ÷åìéç ùéù øàåáî ì"ðä ïéáåøéò àøîâá
:äæ
úåáùå ,[ìàøùé é"ò äàæä] àúééøåàã äëàìî úåùòì éøëðì äøéîà åðééä [äøúåä àìù] äùòî äéá úéàã úåáùã øàáî ó"éøä [à
íù øúåä äæù úáøåòî äðéàù øöçì äàöåä ïåâë ,ïðáøãî ÷ø øåñàä äùòî úåùòì éøëðì äøéîà åðééä äùòî äéá úéìã
.[äæ úåáù åøéúä êøåö äæéàì ïìäì äàøå] .àéâåñá
àì [úî àîè ìò äàæäá ïåâë] ìàøùé é"ò úåáù åðééä äùòî äéá úéàã úåáùù â"äáä éøáã íéàéáî [:ç óã ïéèéâ] úåôñåú [á
äùòî äùåò åðéà ìàøùéä óåñ óåñã ,äøåîâ äëàìîá åìéôà éøëðì äøéîà åðééä äùòî äéá úéìã úåáùå ,äåöî êøåöì øúåä
.äåöî êøåöì øúåä åæ úåáùå ,úåùòì éøëðì øîåà ÷ø
êøåöì éøëðì äøéîà äøúåä â"äáä éôìù àöîðå ,äìéî úåöîì àåä øúéääù íéðåùàøä áåø íéøàáî [ïéáåøéò] ì"ðä àéâåñäî
øåñéà úåùòì éøëðì äøéîà åðééäã ,úåáùã úåáù àìà åøéúä àì äìéî êøåöì óà ó"éøä éôìå ,àúééøåàã äëàìîá óà äìéî
.ïðáøã
íåùî åøéúä ë"ôòàå äáøä äéøçà åà äì íãå÷ àìà äìéîä íåéá äéä àì 'îâá äùòîäù í"áîøä úòãá øàáî äðùî ãéâîä
.øòö íå÷îá úåáùã úåáù åøéúäù í"áîøä ãîì äæîå ,÷åðéúä øòö
.úååöîä ìëì øúéä äéäéù äìéî úåöîì åøéúäù äîî ãåîìì øùôà íà å÷ìçð íéðåùàøäå
â"äáäë øáñ 'îâä éøáã øåàéááå ,úååöîä ìëì äìéî úåöîî ãåîìì ùéù [äìéîã à"ø ÷øô óåñ ï"øá àáåä] øåèéòä ìòá úòã [à
,äåöî êøåöì äøåîâ äëàìî úåùòì éøëðì øîåì øúåîã àéâåñ êäî ãîì ïëìå ,äøåîâ äëàìîá óà éøëðì äøéîà øéúäù ì"ðä
.[à"îøá á"ñ åòø ïîéñá åéøáã åàáåäå]
à÷åã åàìå ,úååöîä ìë êøåöì ïðáøã øåñéà úåùòì éøëðì øîåì øúåîã [ïåùàøä øåàéá] í"áîøä úòãá î"îä úòãì àåä ïëå
.äìéî úåöîì
äìéî éøäã ,ïéáåøéòã àéâåñá åøéúä äìéî úåöîì à÷åãã åè÷ð [:ì÷ óã úáù] à"áùøäå ï"áîøäå [:ç óã ïéèéâ] úåôñåú íðîà [á
.úååöî øàùì àì êà ,äìéî êøåöì íéîééåñî íéðôåàá úåáù åøéúä ïëìå ,úáù äçåã äîöò
äåöî êøåöì éøëðì äøéîà éðéã ìù íåëéñ
äæå ,ïðáøã úåëàìîá äøúåä êà ,àúééøåàã äëàìîá äåöî êøåöì éøëðì äøéîà äøúåä àìù àéä í"áîøä úèéù .à
.äåöî êøåöì úåáùã úåáù
úåöîì èøô] ïðáøã ïéøåñéàá àì åìéôàå ,äåöî êøåöì éøëðì äøéîà ììëá äøúåä àìù à"áùøäå ï"áîøä ,'ñåú úèéù .á
.[äìéî
.äåöî ìë êøåöì äøåîâ äëàìî úåùòì óà éøëðì øîåì øúåîù øåèéòä ìòá úèéù .â
.íéøîåà ùé ïåùìá àéáä ïéøñåàä úèéù úàå ,äëìäì úåøåäì ìáå÷î êëå í"áîøä úòã úà àîúñá àéáä ò"åùä :äëìäì
.[äáøä êøöð øáãäù åà éìåç úö÷î íå÷îá ä"ä àìà äåöî íå÷îá ÷ø àì øúåî úåáùã úåáù í"áîøäì]
áúëå ,äåöîä íåùî úáù úãåòñ êøåöì øð ÷éìãäì éøëðì øîåì øúåîù øåèéòä ìòá úèéù úà àéáä [á"ñ åòø ïîéñ] à"îøä
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zenewn i`xn
êøåö ïéàù íå÷îá øéîçäì ùéã íééñå ,äìéî åà ïéàåùéð úãåòñá èøôá úåøð ÷éìãäì éøëðì úååöì íéáø åâäð åúèéù é"ôòã
14.ìåãâ êøåöì óà äøåîâ äëàìî úåùòì éøëðì øîåì àìù øéîçä ä"ìùäù àéáä [ãë ÷"ñ] á"ðùîäå 13.ìåãâ

å óéòñ
.äéáâ àøéâàã àøâà àëéìã á"ò ãò úåðåáùç ä"ðú .ð÷ óã óåñ àøîâ
úåáåúë] é"ùø áúë øåñéàä íòè .íéìòåôì áééç ïééãò àåä äîë áùçì ïåâë åì íéëøöðä úåðåáùç áùçì øåñàã 'îâäî øàåáî
,äìéèá äçéù àìà åðéàå ,äæ øåñéà íäá ïéà ììë åì íéëøöð íðéàù úåðåáùç ìáà ,øáã øáãå íåùî [úåðåáùç íåùî ä"ã .ä óã
.15 .äøéæâ àëéì êøåö íäá ïéà íàå ,áåúëé àîù äøéæâ íåùî àåä íòèäù áúë [ç"éä â"ëô] í"áîøäå

æ óéòñ
,øåäøä ììëá àìà øåáéã ììëá åðéà æîø êøãá øåáéãù øàåáî [.æ÷ óã] 'îâä éøáãîù úåîå÷î éàøîá [ç"ñ åù ïîéñ] ìéòì ïééò
.áøòì éìöà ãåîòúù äàøðä ìòåôì øîåì øúåî ïëìå ,ïéãä ïî øúåî åé÷ñòá øåäøäå
ïåéò úôñåú .13
÷éìãî éøëðäù áøò úòì íéøåôéëä íåéá úåìéä÷ äîëá äéä âäðîäù [âì ïîéñ àî÷] äãåäéá òãåðä úà àéáä [âëøú ïîéñ] äáåùú éøòùä
åììôúäù íãå÷ íåéä êéùçä øáë íàã áúë íéøáãä êùîäáå .âäðîä úà ìèáì é"áåðä áúëå ,äìéòð úìéôú êøåöì úñðëä úéáá úåøð
àìã ,äìéòð ìù ùçì úìéôúë íéáøã äåöî íå÷îá óàã øàåáîå .'åëå ìàøùéì íäì çðäå ìåãâ êøåö éø÷î äìéòð ìù ùçì úìéôú øåáéöä
.øåèéòä ìòá ìò êåîñì ë"ë é"áåðäì àçéð
ìåùëî òåðîì áåøéò ïå÷éú øéúäù íãà ééçäë àì íä é"áåðä éøáã äøåàëìù äæá øéòäù [äöéçî ä"ã â"ñ áñù ïîéñ] äëìä øåàéáá ïééòå
.[äãåäéá òãåðä ãâð] ì÷äì íãà ééçä ìò êåîñì ùéã äëìä øåàéáä áúëå .íéáøã
íà óà åð÷úì éøëðì øîåìå øåèéòä ìòá ìò êåîñì øùôà ,áåøéòä ì÷ì÷úð íàù íãà ééçä íùá àéáä [äë ÷"ñ íù] á"ðùîä íðîà .14
.ìåùëî éãéì íéáø åàåáé àìù éãë ,äøåîâ äëàìî úåùòì êéøö
éøáãë ì"çéð àìù íòèäù [á ÷"ñ] úáù úøåúä áúëå ,êéöôç àöîî íåùî àåä øåñéàä íòèù áúëù ùåáìä úà ïééöì ãåò ùé .15
.äåöî ìù úåðåáùç åøéúä äîì ,áåúëé àîù äøéæâ íåùî ì"úàù íåùî àåä î"øä

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
äåöî êøåöì éåðéùá äëàìî úåùòì éøëðì äøéîà
á"ðùîä åàéáäå ,äåöî êøåöì éøùå úåáùã úåáù àáéùç [éìëá àìå] ãéá íééðøôö ìåèéì éøëðì äøéîàã [îù ïîéñ ùéø] íäøáà ïâîá ïééò
.[â ÷"ñ íù]
éìëá éøëð éãé ìò øôåù ïå÷éú ïéðòì [ë÷ ÷"ñ åô÷ú ïîéñ] ö"äòùá àåä ïëå ,äæ ïéðòì úåáù àáéùç ãé øçàìë äëàìîã åéøáãî øàåáî
.åá ï÷úì íéðîåàä êøã ïéàù
øîåì ïéðòì äæá ÷ôúñä äðøú ïîéñá íðîà ,äåöî êøåöì éåðéù é"ò øð úèéøî ïéðòì ïë ì"ñù òîùî íâ [æ ÷"ñ à"à ïàë] íéãâî éøôáå
.éåðùá õòä ïî âåøúà ùåìúì éøëðì
é"ò ãé øçàìëù ì"ñã àëéàã íéù÷ù÷ åá åìòù øåðéö éáâ åðéöîã ïåéëã ì"öæ æ"ùøâäî àéáä [èî äøòä ì"ô] äúëìäë úáù úøéîùáå
é"çàìëã àåä èåùô î"î ,éëä ì"éé÷ àìã â"òà ïëì ,äëøãë äëàìî úåùòì í"åëòì äøéîà ìù úåáùî éôè ìé÷ àúééøåàã äëàìîá éãåäé
úåáùã úåáùë áéùç éà éåðéùá éøëð é"ò úéùòðä àúééøåàã äø÷éòù äëàìîá êéøàäù ãåò ù"ééòå .éøùå úåáùã úåáùë áéùç éøëð é"ò
éåðéùäùë äæ ìëù øùôà àúééøåàã äëàìîá åìéôà íéøéúîäì óàù íééñ íðîà ,äæá ÷ôúñäù [äðøú ïîéñ] â"îôä úà àéáäå ,äåöî êøåöì
úåáùã úåáù äæ íâù â"òà ,ãéçéä úåùøì íéáøä úåùøî ãé øçàìë àéáäì í"åëòì øîåàùë àìå ,éåàøë ë"ë äùòð àìù øáãä óåâá øëéð
.éåðéù íåù ììë øëéð àì äàáää øçàìã ïåéë ò"åëì øåñà î"î
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zenewn i`xn
ç óéòñ
.àîéìâ äéì àæâéîì ãò ìàåîù øîà äãåäé ø"à :ð÷ óã àøîâ
øúéä ãö íâ ùéù øåñéà øáãá äëùçäå øåáéã
çøëäá äðéà åæä äìåòôä íà ,úáùä øçà äðùòéù äìåòô ìò øáãì øúåîù "øáã øáãå êöôç àåöîî" øåñéàá íéîëç åì÷ä
íåçúä ìò êéùçäì øúåîù [:ð÷ óã] 'îâá åøîà ïëìå ,úòë íéé÷ åðéà äæä ïå÷éúäù óà íééåñî ïå÷éú é"ò äøéúäì ïëúéå äøåñà
íåçúä êåúá íéàöîð úåøéôä åéä ,úåøéôä íå÷î ãò øéòä äö÷î äæì äæ íéëåîñ ïéðâøåá åéä íàù ïåéëã ,íéùåìú úåøéô àéáäì
16.ïúåùòì äðååë ïéàå ïéðâøåá ïéà úåàéöîáù óà íàéáäì î"ò êéùçäì øúåî ïëì ,ïéîåçú øåñéà íäá äéä àìå
íå÷îî äö÷åî íðéàù íéöôç úøáòä ìò úáùá øáãì øåñéà ïéà ïëå ,íéìåãâ íé÷çøîì óà äëéìä ìò úáùá øáãì øåñéà ïéà ïëìå
.ïðáøãî ÷ø àåä øåñéàäù óà äö÷åî éöôç ìåèìè ìò øáãì øåñà êà ,øåñéà äéä àì úåöéçî åéä íàù ïåéë ,íå÷îì
øåáéãå ,äøåñàä äëàìîì ìéòåîä øåáéã ,åäðúéà øåáéã éâåñ éðùù ,[à"ñ ùéø] ìéòì øáë àáåä à"îøá ïàë àáåîä óñåð ïéã
.ë"åë äùòé øçîù íéøáã øåôéñë ÷ø àåäå ìéòåî åðéàù

è óéòñ
.äæ ïéãì úåøå÷î åàáåäù [á-à óéòñ åù ïîéñ] ìéòì ïééòå ,úøëéð äðéàù äëùçä ïéãá éøééî äæ óéòñ

é óéòñ
.ééåúàì ììë ãò øîåì íãàì øúåî .àð÷ óã àøîâ
äéäå ,åøåáò øîåù àåäù êëá åøéáçì øëù ïúåð íäî ãçà ìëã ,øëù øîåù éåä êì øåîùàå éì øåîù øîåàäù øàåáî àøîâá
åæå ,ìòåô úåøéëù øåñà äæá ïéàù ì"î÷ ,øëù åì çéèáîå úáùá ìòåô øëåùù àöîð éøäù úáùá ïë øîåì øñàéù øîåì íå÷î
.[àî ÷"ñ] á"ðùîä úðååë
.úáù øëù íåùî øáãä øñàð àì è"î 42 íéôñåîå íéøåàéáá ïééòå

àé óéòñ
.áúëéîì éúà àìå àúìéî àøëðéî 'îâá ãò .çî÷ óã äðùî
[.èë óã äöéá] äðùîá øàáúð íðîà .áåúëé àîù äøéæâ úîçî ïúîå àùî éðéðò ìë åøñàã àäá àåä äðùîä ìù ïéãä ãåñé
ïåùì åì øîåì øåñà íðîà ,[ã-à óéòñ âëù ïîéñ] äëìäì àáåä ïëå ,úáù éëøö øàùå íéöéáå íéæåâà úáùá éðåðçî úåð÷ì øúåîã
.íéîã íåëñ øéëæäì øåñà ïëå ,äøéëî
î"î ,áåúëé àîù äøéæâ úîçî úáùá úåìì øåñà àîìòáù óàã ,úáù êøåöì ïîùå ïéé éãë åéøáçî úååìì àáä ïåãéðá äæ ïéòëå
úåöåçð åéä íàù ïåéë ,úåøåñàä úåëàìîä ìë ìò øáãì øúåî äéäé ð"äã úåù÷äì ùé äøåàëìù áúëù [ä ïîéñ] à"òø ú"åùá ïééò .16
úøúåîä äìåòô åæ éøä ïéðâøåáä çëîù øáãá ÷ø úøîàð ïéðâøåáã åæ àøáñã ì"éã áúëå .ïúåùòì øúåî äéä äðëñ åá ùéù äìåç êøåöì
.úáùá úøúåîä äìåòô øãâá äæ ïéà ,äìåçä êøåö éðôî äçãð øåñéàäù àìà äøåñà äîöò äìåòôäù ìë ìáà ,úáùá
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zenewn i`xn
.éðéåìä àìå éðìéàùä ïåùì øîåà íà åøéúä úáù êøåöì

áé óéòñ
.î"ù àéä éàðú äáøã .èî÷ óã ãò :çî÷ óã äðùî
:áúëä ïî íéçøåà úîéùø àåø÷ì øåñéàä øåàéáá íéðôåà 'á åàáåä àøîâá
.ïëøö ìë íäì ïéëä àìù äàøéù íéçøåàä ïî ÷åçîé àîù é"ùøéôå ,÷åçîé àîù äøéæâ .à
.úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù äøéæâ .á
.äëìäì åäðúéà íéîòèä éðùã 'îâá øàåáîå
:íéîòèä ïéá î"÷ôð äîë íðùé íðîà
ùîùì äîéùøä úà ïúð á"äòáä íà ìáà ,úéáä ìòá åðééäå äîéùøä ïî ÷åçîì éàùøù éîá ÷ø úëééù ÷åçîé àîù äøéæâä [à
äæ ÷åìéç .ùîùá íâ úëééù úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù äøéæâ ìù íòèä ìáà ,÷åçîé àîù ùùç ïéà áúëä ïî àøå÷ àåäå
.äãåòñì íðéîæîå íéçøåàä úîéùø úà åãéá æçåà ùîùäù âäðîä ìò [æè ÷"ñ] à"âîá àáåî
éöôçá êééù àì êöôç àåöîî øåñéà éøäã ,úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù äøéæâ ë"àùî ,äåöî øáãá úëééù ÷åçîé àîù äøéæâä [á
.íéîù
íéîòèä éðù éôì øúåî äæ éøä ,äåöî úãåòñ àéä äãåòñäå äîéùøä úà åì øñåîå ùîùä úà çìåù íàù [íù] à"âîä áúë ïëìå
.ì"ðä
,úåùøä úãåòñì åìéôà áúëä êåúî àåø÷ì ùîùäì ì÷äì âäðîä áùééì äáåùú éøòùä íùá àéáäù [æî ÷"ñ] á"ðùîá ïééòå
.àöî÷ øáå àöî÷ã àãáåòë äì÷úå ïáøåç éãéì àéáéå äòèé àìù éãë ,åøæâ àì àø÷éòî ùîùä ìòã
.äìéçúëì óà á"ðùîä êîñ åæ äòéã ìòù 52 íéôñåîå íéøåàéáá ïééòå

âé óéòñ
äðùîäî à ïîéñ â"ëô ù"àø

.ù"ëå ä"ã 'ñåú .úåèåéãä éøèù ä"ã é"ùø .äðùîä ãò äéîçð ø"à äðùîä éðôì :æè÷ óã àøîâ
.íãà äðåî

:úåèåéãä éøèùá ììëð äî å÷ìçð íéðåùàøä
17.á"åéëå úåðåáùç åà øëîîå ç÷î éøèù äæù íéøàáî ù"àøäå é"ùø .à
.äæá åììëð íåìù úåøâà íâù áúë [â"ëô úåéðùîä ùåøéô] í"áîøä .á
àø÷é àîù äøéæâ ,íéôñåð íéøáã àåø÷ì àìù íéîëç åøñà úåèåéãä éøèùá àåø÷ì øåñéàä ãáìîù [.èî÷ óã] 'îâá øàáúð ãåò
.áúëä ïî åéçøåà úà íãà äðîé àìù íéîëç åøñà äæ íòèîå ,úåèåéãä éøèùá

"õôç àåöîì" åðåùìá øàáì íå÷î äéä äøåàëìå .õôç àåöîì úåçåìùä úåøâà åà úåðåáùç ïåâë áúë [úåèåéãä éøèù ä"ã] é"ùø .17
ä"ã] 'ñåú íðîà ,íåìù úåøâà ïåùì è÷ð àì ïëìå á"öåéëå øçñî éðéðòì úåøåù÷ä úåøâàá éøééîã åðééäå ,êöôç àåöîî øåñéàì ïéåëúðù
.[è"éä â"ëô] î"îäå [.èî÷ óã] à"áùøä íâ é"ùø úòãá åè÷ð êëå ,íåìù úåøâàì íâ é"ùø úðååëã åðéáä [ù"ëå
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zenewn i`xn
øåñéàä íòè
:íéðåùàøä å÷ìçð úåèåéãä éøèù àåø÷ì øåñéàä íòèá
.øáã øáãå êöôç àåöîî øîàðù íåùî àåäã áúë [íù] ù"àøä .à
.÷åçîì àåáéå ìåç êøãë äùòé àìù àåä íòèäã áúë [è"ä â"ëô] í"áîøä .á
åéôá äàéø÷ éìá úåèåéãä éøèùá ïåéò
:åéôá àåø÷ì éìá ïééòì øúåî íà úåòã éúù àéáä é"áä
àìù øùôà éà î"î ,øúåî øåäøäù óàù íåùî íòèä áúë è÷ìä éìáùáå ,ïéøñåà è÷ìä éìáùäå äðåé åðéáø íùá ù"àøä [à
.úøâàä éðééðòá ïúéå àùé
.øúåî øåäøäå øåñà øåáéãã íåùî ,äàéø÷ éìá ïééòì åøéúä [ãðø ïîéñ] éëãøîäå [úåéðåîééî úåäâäá àáåî] òåøæ øåàä [á
ö"äòù ïééòå] .óåøéö úøåúá íéøéúîä úòã úà é"áä è÷ðù àáä óéòñá ïééò íðîà ,øåñàì úåèéùôá áúë ò"åùä :äëìäì
.[ñ ÷"ñ

ãé óéòñ
.åðú ä"ã ó"éøä éôãá :ãñ óã ìàåù ÷øô ï"øá àáåäå àäå ä"ã óåñ .àð÷ óã ï"áîø
íåìù úøâà úàéø÷
.úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù íåùî äæá øåæâì ùéù åà úáùá íåìù úøâà àåø÷ì øúåî íà å÷ìçð íéðåùàøä
êøåö åà ùôð çå÷éô øáã ïäá ùé àîù ,úåøâàá áåúë äî òãåé åðéàù ïåéëîù [ù"ëå ä"ã :æè÷ óã] 'ñåú åáúë øúéää íòèá
.ìåãâ
êøåö ïäá ùé àîùå íåàéáä äîì íéòãåé ïéàù éôì ,úáùá åàáåäù íéáúëá àåø÷ì äúò íéìéâøù äî áåúë éúàöî" øåèä áúëå
."÷éôñî íòèä éì äàøð ïéàå" øåèä íééñîå 18,"ììë óåâä êøåö ïäá ïéàù úåèåéãä éøèùì éîã àìå ,óåâä
áåúë äî òãåé åðéà íà íúåø÷ì íäéìò êåîñì íéøéúîä íä éàãë ,ïðáøã øåñéà àìà åðéàù ïåéëã òéøëä óñåé úéáä :äëìäì
.ò"åùá ïàë ÷ñôð êëå ,øåñéà ïéà äôá äàéø÷ éìá ïåéòáù íéðåùàøä úèéùì óøéöå ,ïééòé ÷ø åéôá àø÷é ìàå ,íäá

éîã àì óåâä êøåö àåäù øáãã àìà ,úåèåéãä éøèù øåñéà äçåã óåâä êøåöù êëî òáåð øúéää ïéàù òîùî øåèä ìù äæ ïåùìî .18
.äøéæâá ìåìë åðéàå úåèåéãä éøèùì ììë

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q

øééð â"ò áåúëä íù úàéø÷
øçîìå ,'åëå úåòî êëå êë øéàùä éðåìô åá áåúëù ÷úô éðååðç ìöà øéàùäì øåñàù ù"àøä úáåùú àéáä [ä"÷ñ âëù ïîéñ] íäøáà ïâîä
.úáùá äæ áúë àåø÷ì øåñàù íåùî íòèäå ,ç÷ì ïéé äîë ïîéñì íéá÷ð úåùòì
äæéà åá åáúëù øèù àìà úåèåéãä éøèù éø÷éî àìãå ,åúåø÷ì øúåî ùéàä íù ÷ø ÷úôä ìò áúåë íàù äæî ÷ééåãîù à"âîä áúëå
.àîìòá íù àìå ,÷ñò
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åè óéòñ
.øåñà ä"ã é"ùø .íëúòãî ãò êìäîä áúë ïðáø åðú .èî÷ óã àøîâ
úåéç ìúåëá íéøééöîä íãà éðá ïåâë é"ùø ùøéôå ,úåàð÷åéãä úçúå äøåöä úçú êìäîä áúë àåø÷ì øåñàù äàéáî àøîâä
éðåìô ï÷åéã äæå éðåìô äéç úøåö åæ äéúçú íéáúåëå ,úéìâå ãéåã úåîçìî ïåâë íéùòî ìùå íãà éðá ìù úåàð÷åéã åà úåðåùî
.úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù äøéæâ àåäù ù"àøäå é"ùø åáúë øåñéàä íòèá .éðåìôå
úéáäå ,úåèåéãä éøèù åèà äøéæâä úîçî åà ,ïîöò úåèåéãä éøèù ììëá àåä øåñéàä íà øàéá àìå íúñ [è"éä á"ëô] í"áîøä
 .úåèåéãä éøèù åîöòá åäæã áúë óñåé
íäá âðòúîù éîì úåèåéãä éøèùá äàéø÷
ïëå õåøì íéøúåî íúöåøîå íúöéô÷á íéâðòúîä íéøåçáù [á"ñ íù] ò"åùä éøáã ìò áúë [ã ÷"ñ àù ïîéñ] íäøáà ïâîä
äæ éøä åæ äàéø÷á âðòúî íà î"î ,úåàð÷åéãä úçúù áúëá àåø÷ì øåñéà ùéù óàã åúðååëù ,åá íéâðòúîù øáã ìë úåàøì
äéäéù ú"ëéäîù à"âîä ìù øåàéáä ìò å÷ìçð éëãøî øîàîäå [á ÷"ñ óåñ àù ïîéñ] äùî ãîçä íðîà .úáù âðåò íåùî øúåî
,âðòúîù íå÷îá äììëî äøúåä àìå äòåá÷ äð÷ú åæ éàãåá ,úåèåéãä éøèù åèà äøéæâ íåùî øåñà áúëä úàéø÷ù ïåéëî ïëå ,øúåî
.[æ ÷"ñ íù] ö"äòùä í÷éúòäå
,úåèåéãä éøèùã äøéæâ ïéà äàéø÷á âðòúî àåäù ìë åúòãìù õ"áòé úìéàùä íùá [æ"èñ] ïî÷ì àéáðù äî ïééò ïåãéðä óåâáå
.[âñ ÷"ñ] á"ðùîä ïééöù ìàøùé øæð øôñá íâ øàåáî êëå

æè óéòñ
.ù"ëå ä"ã :æè÷ óã 'ñåú
å÷ìçð úáù âðåò øãâá åìöà àéäå åæ äàéø÷î âðòúîù éî éáâì íðîà ,úáùá úåîçìî éøåôéñá àåø÷ì ïéàù íéðåùàøä åáúë
.íéðåúéò úàéø÷ ïéðòá [äæ óéòñ] ïî÷ì àéáð ïëå ,íãå÷ä óéòñá åðàáäù åîë íé÷ñåôä
ùãå÷ä ïåùìá íéáåúëä íéøáã úàéø÷
áúë [ç ÷"ñ] äùî éëøãäå ."íäá ïééòì øåñàù äãåäé åðéáøì äàøð æ"òìá úåáåúëä úåîçìî ïúåà åäéîå" :åáúë úáùá 'ñåúá
ïåùìäù íåùî íòèäå ,úåèåéãä éøèù íòèî åäåøñà àìå ,åá àåø÷ì øúåî ùãå÷ä ïåùìá áåúë øôñä íàã íðåùìî ÷ã÷ãì ùéù
."äøåú éøáã åðîî ãîåìå äùåã÷ åá ùé åîöòá

R íéðåøçàä úåáåùú èå÷éì Q
úëåøôä éáâ ìòù áúë úàéø÷
,úëåøôä éáâ ìòù áúëä úà àåø÷ì øúåîù [î ÷"ñ ù"äãá æ÷ ïîéñ] ïçìùä úåö÷äî àáåä [æé÷ äøòä è"ëô] äúëìäë úáù úøéîùá
'øù åðéöî àäã äæ íòèî ì÷äì ò"öã øîà ì"öæ æ"ùøâäå ,ïéìåç ìù úåèåéãä éøèùá óìçéîì éúà àì äùåã÷ äéá úéà úëåøôù ïåéëã
.êë éãë ãò ì÷äì ïéðî ìáà ,äéúååë ì"éé÷ àìã éäð ë"àå ,úåèåéãä éøèù åèà äøéæâ ùãå÷ä éáúë úàéø÷ íâ øñà [:æè÷ óã] äéîçð
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zenewn i`xn
'ñåúù øàáúé ë"àå ,ùãå÷ä ïåùìá íéáåúëá éøééî [æé óéòñ ïî÷ì] úåîëç éøôñá åðãù íéðåùàøä íàä ïåãì êéøàäù íù ïééòå
.'ñåú úòã ìò êåîñì ùé ïðáøãá î"î ,éâéìôã ì"úà óàù áúëå .úåðåùì øàùá íéáåúëã éøééîã åà ,÷"äìá óà ïéøñåàå ïé÷ìåç
ïîéñì ÷ø åðååëúä 'ñåúã áúëå à"îøä ÷åã÷ã ìò ÷ìç [âé ÷"ñ] æ"èäå ,ùãå÷ä ïåùìá àåø÷ì øúåîã 'ñåúë ÷ñô à"îøä :äëìäì
.ïåùìá äùåã÷ ïéàã áúë íâå ,ùãå÷ä ïåùìá óà øåñà íìåòìå ,íéñçééúî íä íéøåôéñ äæéàì íå÷î äàøîå
.[ãñ ÷"ñ] á"ðùîä ÷ñô ïëã òîùîå ,à"øâä úòã ïëå ä"ìùäå ç"áä áúë ïëå ,øåñéàì òîùî äãåâàáã àéáä íâ à"âîä
óà úåðåáùçå úåáåç éøèù úàéø÷ øéúäì ïéà î"î ,éøù ùãå÷ä ïåùìáã à"îøäì óàã â"îôäî àéáäù [âñ ÷"ñ] á"ðùîá ïééò
úåîçìî éøåôéñå íåìù úåøâàá ë"àùî ,í"áîøä ïåùìî [âé óéòñ] ìéòì åðàáäù åîëå ,÷åçîé àîù äøéæâ íåùî ,ùãå÷ä ïåùìá
.øéúäì à"îøä ããéö äæá ,êöôç àåöîî íòèî øåñéàä íäáù
íéðåúéòá äàéø÷
òãéì íãà éðá éëøö äîë íðùé ïåúòáù úåùãçä éðééðòáù íåùî úáùá íéðåúéò àåø÷ì øéúä [âë ïîéñ â"ç] á÷òé úåáù ú"åùá
íéðåøçà äáøäù àéáä êà ,åéøáã úà øéëæä [âñ ÷"ñ] á"ðùîäå .äìåòô äæéà é"ò ìéöäì øùôà éìåàå ,íéø÷î øàù åà äîçìî ìò
19.íéðåøçà ãåòìå [â ÷"ñ åù ïîéñ ú"òùá àáåîå áñ÷ ïîéñ] õ"áòé úìéàùì ïééöå ,î"åî éðéðòî úåòéãé íäá ùéù íåùî åøñà
÷éçøäì ùé ë"àå ,àåø÷ì øåñà éàãåáù øçñî éðééðòî úåòéãé ùéù ïåéë äæá øéîçäì êëåç àåäã áúëù õ"áòé úìéàùá ùéééòå
.àøéæðì ïðéøîà øåçñ øåçñ íåùî ïåúéòä ìë àåø÷ìî
ìéòì) åøéúä íé÷ñåôäù äá áåúë äî òãåé ïéàù íéîåìù úøâàì éîã ïåúéòä íöòù äàøðã ,áúë åéøáã úìéçúá õ"áòé úìéàùä]
.[èøôì åà ììëì úåòâåðä úåòéãé ùé íåéä ìò ð"äã ,(ã"éñ
íà úåèåéãä éøèù ïéãá å÷ìçð íé÷ñåôäù åðàáäù [å"èñ] ìéòì ïééòå ,åá åøñà àì äàéø÷ä ìò âðòúîù éîù õ"áòéä áúë ãåò
.øçñî éðééðò íäá ïéàù íéøôñ åà íéðåúéòá î"÷ôðäå ,äàéø÷ä ìò âðòúî àåä

æé óéòñ
úåîëç éøôñá äàéø÷
.úåèåéãä éøèùá àø÷é àîù åøæâ äæá íâã åà úáùá úåîëç éøôñá àåø÷ì øúåî íà å÷ìçð íé÷ñåôä
åéøáã åàáåäå ,íäéùåøéôå úåàåáðä éøôñî ãáì úåø÷ì øúéä ïéàù [â"ëô ùéø úáù úåéðùîä ùåøéô] í"áîøä úòã .à
.[è"éä â"ëô] äðùî ãéâîá
.øéúäì [ç÷ú ïîéñ øåâàä íùá é"áá íäéøáã åàáåä] ï"áîøä ïëå [çôø ïîéñ æ"ç ú"åù] à"áùøä úòã .á
.úåèåéãä éøèùì äîåã äðéàå àéä äîëçã íåùî øåâàä íùá é"áá ùøôúð øúéää íòè
.äæá øéîçäì éåàø íéîù àøéã óéñåäå ,ì÷äì âäðîäã áúë [äñ ÷"ñ] á"ðùîä :äëìäì

.70 íéôñåîå íéøåàéá ïééò á"ðùîä ìù åúòøëä øåàéááå .19
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zenewn i`xn
çé óéòñ
.íéãù øáãá ä"ã é"ùø .äéèìôå àæøà ãò íéãù øáãá ïéìàåù ïéàå .à÷ óã ïéøãäðñ àøîâ
àåöîî íåùî àåä øåñéàäå ,íéãù äùòîá ïéìàåù øáã íåù ïéãáåàùë àåäù íéãù äùòîá ïéìàåù ìù ïéðòä úà øéáñî é"ùø
.êöôç
äùòî é"òã ,äùòî é"ò àìù æ"ëå] .êöôç àåöîî íåùî äæá ïéàå ,éøù äàåôø êøåöìã íéðåøçàä íùá [æñ ÷"ñ] á"ðùîä áúëå
.[óåùéë íåùî øåñéà ùé

èé óéòñ
.é ïîéñ ù"àø .àðéî òîùîì àëéì àäî ãò ä÷éìãá éîà ø"à .àë÷ óã àøîâ
íðîà ,úùøåôî äøéîàá øùàî éôè åì÷ä äæéîøáã úáùá äëàìî úåùòì ìåç íåéá éøëðì æåîøì øúåîã øàåáî [á"ñ] ìéòì
.[úáùá úåùòì åì æîåøùë óà úáùá íâ äøúåäù äæéîø âåñ ùéù (á"ëñ) ïî÷ì ïééòå] .åæ ïéòî äæéîø åøéúä àì äîöò úáùá
éøëðì æåîøì åøéúä [ù"àøá íéàáåîä â"äáä éøáã éôì ,íåàúô àáä ãñôä øàùá ä"äå] ä÷éìãáù ,úãçåéî àìå÷ úøàáúî ïàëå
äùòî úåùòìå ìùëäì ìåìò äæ ïôåàá åì åøéúé àì íàù åùùçù íåùî àåä øúéää íòèå ,"ãéñôî åðéà äáëîä ìë" ïåðâñá
.åðåîî ìò ìåäá íãàù íåùî ,íéãéá
20.ãéñôä àì ì÷éîäù è÷ð [àò ÷"ñ] á"ðùîä î"î ,ãñôä øàùá àìå åøéúä ä÷éìãá ÷øù åáúëù íéðåùàøäî ùéù óàå
øàåáî ì"ðä ù"àøáã íåùî àåä äæá íòèä ,éøù ò"åëì åì øîåì àìå åì úåàøäì éøëðì úåø÷ìã [íù] á"ðùîä áúëù äîå
ãñôä ìëáù äæî ãîìù úáù úìåòä úà àéáä äáø äéìàäå .æîøá øîåàùëî éôè ìé÷ äæ éøä åì øîåà àìå åì àøå÷ ÷ø øùàëã
21.éøùã åãåî ò"åë íåàúô àáä

ë óéòñ
.àð÷ óã äðùî
éøëðì äøéîàá úáù äùòî
.àì åà àéñäøôá äùòð äùòîä íà ïéá ÷ìçì ùé äëàìî åøåáò úåùòì éøëðì øîàå øáòù ìàøùé
íéøàåáî åìà íéðéã éèøô] .åùòéù éãë øåòéù øåáòéù éøçà úáù éàöåîì äðîî úåðäéì øúåî àéñäøôá àìù äùòð äæ íà [à
.[ç-ä íéôéòñ äëù ïîéñá
éàùø åúéáá åìâøåä àì ïééãòù ïåéëù ,íàð÷ù øçàì ãéî åçøáù íéìåâðøúå íéæååà éáâì [êà ä"ã] úáù úåëìäì äîã÷äá è÷ð ïëå .20
.àúééøåàãî äøåñàä äãéöá íãåöé éøëðä íà åìéôà ,ãéñôî åðéà ìéöîä ìë øîåì
åîöòî ïéáî àåäå éøëðì àøå÷ .21
ìàøùéäù éìá åéìàî äëàìîä úà äùåò àåä åúéáì òéâî éøëðä øùàëå ,åúéáì àåáì éøëðì àøå÷ ìàøùéä íàã øàáúî ù"àøä éøáãî
.éååéö êøãá æîøë úøãâåî åúéáì àåáì éøëðì àøå÷ù äàéø÷ä íöòù øåñà äæ éøä ,øáã åì øîåà
íöòù íåùî ,åðáëéå ÷ìåã øð äàøé éøëðäù ïééðåòî øùàë ïåâë ,åúéáì àåáì éøëðì øîåì øúéä ïéàù [æë ÷"ñ à"à] â"îôä áúë ïëå
.ä÷éìãã àéîåã íåàúô àáä ãñôäá åøéúä ÷øå ,äëàìî úåùòì éååéö êøã æîø äá ùé äàéø÷ä
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zenewn i`xn
ìù [.àð÷ óã] äðùîì äæ úà úåîãì ùé íà íéðåùàøä å÷ìçð ,ìàøùé øåáò äúùòðù íéáø åòãéå àéñäøôá äùòð äæ íà [á
.úéîìåò øá÷é àì ìàøùé ìéáùá íà 'åëå øá÷ åì åøôçå ïåøà åì åùò
ìëá åúèéùìã íé÷ñåôä åè÷ðå ,àéñäøôá äùòð øáãäù íåùî àåä úéîìåò øá÷é àìù íòèäù áúë [ä"ä å"ô] í"áîøä (à)
22.íìåòì øåñà äæ éøä àéñäøôá øáãä äùòðù éðååâ
äììçúðù úîì àåä éàðâã íåùî àåä úéîìåò øá÷é àìù íòèäù íéøáåñ [.àð÷ óã] ï"øäå à"áùøä ,ï"áîøä ,î"äòáä (á)
.éîìåò øåñéà ïéà àéñäøôá ìàøùéì éøëð äùòù íéøáã øàùá íâ äæ éôìå ,àéñäøôá úáù åøåáò
÷éñäå ,íéðåùàøä øàù úèéù úà ÷éúòä [âé ÷"ñ] æ"èäå ,í"áîøä úèéù úà ÷éúòä [àì ÷"ñ äëù ïîéñ] íäøáà ïâîä :äëìäì
.êøåöä úòùá øéîçäì ïéà ïëì í"áîøä ìò íé÷ìåç íéðåùàø äîëù ïåéëã [âò ÷"ñ íù] á"ðùîä

àë óéòñ
.å ïîéñ ù"àø .íåñç ä"ã úåôñåú .øáåò åðéà àùéø àðú ãò åäì àéòáéà .ö óã àòéöî àáá àøîâ
éøëðä êøåöì éøëðì äøéîà
ìàøùéä úìòåúì úéùòð äðéà øùàë óà äëàìî úåùòì éøëðì øîåì øåñàã ,ù"àøä éøáãî ïëå é"ø íùá 'ñåú éøáãî øàåáî
.éøëðä úìòåúì àìà ììë
:úìòåú ìàøùéì ïéàùë éøëðì äøéîà åøæâ àì íäáù íéðôåà éðù íéðåùàøá åøàáúð íðîà
éàùø åîöò ìàøùé éøäå ,äìéëàä àåä øåñéàä äùòîù ïåéëã ,äúåà ìåëàå äæ äìéáð øùá ç÷ éøëðì øîåì øúåî .à
.[íù ù"àøäå íåñç ä"ã 'ñåú ïééò] .ìåëàì åì øîåìå äìéáð åì ïúéì éàùøù ù"ëå ,äìéáð éøëðì ìéëàäì
ìàøùé ìù äéä àì äæ øùáù ïåéëã ,øúåî äæ éøä êì ìùá åì øîåà àìà ,åìùî øùá éøëðì ïúåð ìàøùéä ïéà íà .á
[íù î"á] óñåé é÷åîéðä éøáãî [âò ÷"ñ] á"ðùîä ÷ééãî êëå .åá åøæâ àì äùòîá äàðä íåù ìàøùéì ïéàå ,íìåòî
.[ã ÷"ñ æöø ïîéñ ã"åé] ê"ùá íâ àáåäå

áë óéòñ
.óåñá àäå ä"ã .âì óã íù úåôñåú .úåùîùä ïéá åéìò åøæâ àì ãò :áì óã ïéáåøéò äðùî
úåùîùä ïéáá éøëðì äøéîà éðéã
÷ôñ àåä î"ùäéáù ïåéë ,úåùîùä ïéá úåáù ìò íéîëç åøæâ àì ÷çãå êøåö íå÷îáù [áîù ïîéñ] ò"åùá ïëå àøîâá øàáúð
.äëàìî úåùòì éøëðì øîåì øúåî î"ùäéá ïîæáù íé÷ñåôä åáúë ïëìå ,äìéì ÷ôñ íåé
:íéèøô äîë ïàë ÷éúòð íðîà ,[áîù ïîéñ] ïî÷ì àåä ïéãä ø÷éò

.í"áîøä úèéùì úéîìåò åá ñðëäì àðéãî øåñà ,ìàøùéì úéá åðá íåé éøéëù íéøëð íéìòåô íàù [èé ÷"ñ] ãîø ïîéñ ïééò .22
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zenewn i`xn
24.÷çåã íù äéäù åà 23,äåöî øáãì àåä íà à÷åã àåä úåùîùä ïéá úåáù ìò åøæâ àìã àä ìëã áúë [é"ä ã"ëô] í"áîøä [à

øáãä áåø÷ù äø÷î ìëáã åðééäå ,úåùîùä ïéá åøéúä àìù íéúåáù äîë ùéù íéáúåë [àäå ä"ã óåñ .âì óã ïéáåøéò] úåôñåú [á
.[à"÷ñ áîù ïîéñ ïééò] ,íéáøä úåùøá úåîà 'ãî úåçô úåçô úøáòä ïåâë ,åøéúä àì àúééøåàã äëàìî éãéì àåáì
.øñàð øáëù åà î"ùäéá úåáù äøúåä ïééãò íà íéðåùàøä å÷ìçð ,úáù åéìò ìáé÷ øáë íà [â
[ïéáøòî ïéà ä"ã] ì"äéá ïééòå ,ïéúåáù úåùòì øåñà úáùä íåéì øéù øåîæî úøéîà øçàã úåèéùôá áúë [ã"ñ àñø ïîéñ] ò"åùä
,äæá øñà à"øâäå ,éðååâ ìëá åøéúäù ùéå ,ãéçé úìá÷ ïéáì øåáéö úìá÷ ïéá å÷ìéçù ùéã ,äæá íé÷ñåôä ú÷åìçî úà àéáîù
.óñåð ÷ôñ óøèöî ïë íà àìà øåñàì ÷éñä ì"äéáäù òîùîå
ïîéñ] á"ðùîä àéáäù åîë úáù úìá÷ øçà åìéôà úøúåî éøëðì äøéîà ìáà ,ìàøùé é"ò úéùòðä úåáùá àåä äæ ìë íðîà
25.íéðåøçà íùá [æè ÷"ñ àñø
éøëðì äæéîø éðéã
úåùòì éøëðì æåîøì øúåî íðîà .úáùá äëàìî úåùòì éøëðì äæéîø øåñéà àåä à"îøä éøáãá äæ óéòñá øàáúðù óñåð ïéðò
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שאלות חזרה ללימוד של חודש אלול תשע"ז
או"ח הלכות שבת סי' שו וסי' שז
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז ומג"א ,מ"ב ביה"ל ושעה"צ

-----------------------------סימן שו סעיף א
א .האם מותר להרהר בעסקיו בשבת או לעיין בנכסיו או לילך לפתח המדינה ,ומה הטעם;
 (1כשהדבר ניכר שהוא לצורך מלאכה?
 (2כשאינו ניכר שהוא לצורך מלאכה?
ב (1 .האם מותר להחשיך על התחום לשכור פועלים ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין כשאינו ניכר שהוא לצורך זה?
ג (1 .האם מותר להחשיך על התחום להביא בהמתו ,כדי שלא תאבד או כדי לעשות בה
מלאכה ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין כשאין הבהמה יכולה ללכת ברגליה?
סעיף ב
ד .היתה בהמתו עומדת חוץ לחתום;
 (1האם מותר לה לקרוא לה שתבוא?
 (2האם מותר להכניסה ע"י גוי ,ומה הטעם?
 (3והאן מותר להכניסה ע"י ישראל אחר שאצלו הוא בתוך התחום ,ומה הטעם?
סעיף ג
ה (1 .האם מותר להחשיך על התחום לעשות או להביא צרכי שמים?
 (2ומה הדין לומר לחבירו שיחשיך כדי להביא לו או שילך לקנות למחר?
 (3והאם מותר להזכיר סכום מקח לצרכי מצוה?
סעיף ד
ו (1 .האם צריך או מותר ליתן לשכיר יום שכר שבת ומה הטעם?
 (2והאם מותר לשכיר יום לקבל שכר שבת?
ז (1 .שכיר חודש שחזר באמצע החודש האם מנכין לו שכר השבתות?
 (2שכיר חודש שלא שמר בשבת ,האם מנכין לו שכר השבת?
ח .שכר את הפועל לחודש והתנה עמו לשלם לו כל יום ,האם מיקרי שכיר יום או שכיר
חודש ,לגבי אם יכול לסלקו באמצע החודש ולגבי אם מותר ליתן לו שכר שבת?
ט (1 .המשכיר בית לחבירו והתנה עמו שישלם לו לפי ימים ,האם מותר לו ליקח שכר שבת?
 (2המלוה מעות לנכרי בריבית ,לחודש או לשנה ,איך יתנה עמו על התשלום שלא יצטרך
אח"כ לנכות שכר השבתות?
סעיף ה
י (1 .האם מותר לשכור חזנים או מיילדת לשבת ,או בעלי תקיעה לר"ה?
 (2והאם מותר לשוכרם בשבת?
סעיף ו
יא (1 .האם מותר לפסוק בשבת מעות לצדקה לעניים?
 (2האם מותר להקדיש לבדק הבית?
 (3והאם מותר להקדיש חפץ או לנדר לבית הכנסת ,ומה הטעם?
יב (1 .מה הדין לפסוק צדקה ב'מי שבירך' בשבת?
 (2ומה הדין למכור העליות?
 (3והאם מותר לקנות מקומות בבית הכנסת?
 (4והאם מותר לקנות אתרוגים מהסוחרים לצורך מצוה או מן הקהל אחר המצוה לצורך
אכילה או להריח?
יג .האם מותר ליתן מתנה בשבת ,ומה הטעם;
 (1מתנה סתם?

 (2לצורך שבת?
 (3לצורך מצוה?
 (4דורון דרשה לחתן?
יד (1 .האם מותר לפקח על עסקי רבים בשבת?
 (2והאם התירו שבות לצורך רבים ,ומה הטעם?
טו (1 .האם מותר בשבת ללמד לבנו ספר או אומנות?
 (2האם חובת האב ללמד לבנו ספר או אומנות?
סעיף ז
טז (1 .מה הטעם שהתירו מדידה לצורך מצוה או לצורך רפואה?
 (2והאם מותר למדוד חור שבין כותל המפסיק אם מביא את הטומאה ,ומה הטעם?
 (3ומה הדין למדוד אם יש ששים כדי לבטל איסור ,ומה הטעם?
סעיף ח
יז .האם מותר להרהר בעסקיו בשבת ,ומה הטעם ,ומאי עדיף טפי?
סעיף ט
יח (1 .האם מותר לומר לעכו"ם שילך חוץ לתחום להזמין קרובי המת להספידו במוצאי
שבת?
 (2ומה הדין אם החולה מבקש שילכו להביא את קרוביו?
סעיף י
יט (1 .האם מותר להחליף משכון לגוי בשבת ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם הוא מלבוש?
סעיף יא
כ .האם מותר לקנות בית בארץ ישראל מן העכו"ם בשבת ,והוא כותב בערכאות שלהם?
והאם התירו מלאכה דאורייתא ע"י גוי לצורך מצוה?
כא .כמה פירושים מצינו לדברי הירושלמי" :מהו בכל לשון ,אפילו אלף אלפא בית ביתא"?
כב (1 .כתיבת כתב אחר שאינו אשורית האם איסורו מן התורה או מדרבנן?
 (2כתב בשבת כתב אשורית בלא זיונין האם חייב?
 (3כתב גיטין בכתב אשורית ,האם הזיונים מעכבין או לא?
סעיף יב
כג (1 .האם מותר להכריז בשבת על אבידה ,של ישראל ושל נכרי?
 (2ומה הדין אם האבידה הוא דבר שאסור לטלטלו?
 (3והאם מותר להכריז על גניבה?
כד (1 .האם מותר להתיר חרמי ציבור בשבת ,ומה הטעם?
 (2והאם מחרימין בשבת?
סעיף יג
כה (1 .האם מותר להכריז בשבת על קרקע הנמכר שכל מי שיש לו עליו זכות שיבא ויגיד?
 (2והאם מותר גם לומר שאם לא יבא יאבד זכותו?
 (3והאם מותר להכריז שיש בית למכור?
סעיף יד
כו (1 .האם מותר לחלל שבת ,באיסורי דאורייתא או דרבנן ,כדי להציל בת ישראל שהוציאוה
באונס להוציאה מכלל ישראל?
 (2אם פשעה ,האם מותר לחלל שבת להצילה?
 (3ומה הדין להצילה ע"י נכרי?
כז .מי שרוצים לאנסו לעבור עבירה גדולה ,האם מותר לחלל שבת כדי להצילו ,ומה הטעם?
סימן שז סעיף א
כח .האם מותר לומר בשבת בינו לבין עצמו" :דבר פלוני אעשה למחר" ,ומה הטעם?
כט .דבר שאסור לעשותו בשבת והוא דבר מצוה ,האם מותר לומר בשבת אעשנו למחר?

סעיף ב
ל (1 .האם מותר לומר לגוי בשבת שיעשה לו מלאכה בשבת?
 (2האם מותר לומר לגוי בשבת שיעשה לו מלאכה אחר השבת?
 (3ומה הדין לומר לגוי בערב שבת שיעשה לו מלאכה בשבת?
 (4ומה הדין לומר לגוי בערב שבת שישכור פועלים בשבת )אמירה דאמירה(?
 (5ומה הדין לומר לגוי בשבת שיעשה לו דבר שאינו מלאכה אלא מנהג וחומרא שלא
לעשותו?
 (6ומה הטעם בכל זה?
סעיף ג
לא (1 .האם מותר ליתן לגוי מעות מתחילת השבוע או ביום ו' שיקנה לו בשבת?
 (2ומה הדין אם אומר לו קנה לעצמך ואם אצטרך אקנה ממך לאחר השבת?
 (3ומה הדין אם מבטיחו שיקנה ממנו אחר השבת?
סעיף ד-ו
לב (1 .פרט מתי מותר ליתן מעות לגוי מערב שבת שיקנה בשבילו ומתי אסור וממתי אסור,
כשיום השוק הוא רק בשבת או גם בשאר ימים ,כשקצץ לו שכר או לא קצץ לו?
 (2והאם מותר לישראל להנות בשבת ממה שקנה הגוי בשבת?
לג .האם התירו אמירה לעכו"ם במקום מצוה או חולי או במקום הפסד ,במלאכה דאורייתא
או דרבנן?
לד .האם מותר לחשב בשבת חשבונות שיש בהם צורך לעצמו או שיש בהם צורך לחבירו או
חשבונות של מה בכך ,ומה הטעם?
סעיף ז-ח
לה .האם מותר לומר לחבירו או לגוי :הנראה בעיניך שתוכל לעמוד עמי לערב או היה נכון עמי
לערב ,ומה הנפק"מ ביניהם?
לו (1 .דבר שיש לו היתר לעשותו בשבת האם מותר לומר לחבירו לעשותו למחר?
 (2ומה הדין לומר לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר ,או לך עמי לכרך פלוני למחר ,הבא
לי מחר פירות מחוץ לתחום וכדו'?
 (3האם מותר לומר לעצמו 'דבר זה אעשה למחר' כשאסור לעשותו בשבת ומה הטעם?
סעיף ט-י
לז (1 .האם מותר להחשיך לתלוש פירות ועשבים מגינתו שבתוך התחום או שבסוף התחום
ומה הטעם?
 (2ומאי שנא מאיסור עיון בנכסיו שבריש הסימן?
לח .לומר לחבירו שמור לי פירותי שבתחומך ואני אשמור לך פירותיך שבתחומי;
 (1מה הנידון לאסור או להתיר?
 (2להלכה האם מותר או אסור?
סעיף יא
לט .השואל דבר מחבירו בשבת ,האם מותר לומר :הלוני ,השאילני ,הלוני לזמן מועט,
השאילני לזמן מרובה ,ומה הטעם?
ומה הדין במקום שנוהגין שסתם הלואה רשאי לתבוע לאלתר?
סעיף יב
מ (1 .האם מותר לבעל הבית או לשמש לקרוא בשבת מתוך כתב רשימת המוזמנים לסעודה
וכמות המאכלים ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם הוא כתוב או חקוק על גבי כותל ,ומה הטעם?
סעיף יג
מא (1 .מה טעם אסור בשבת לקרות או לעיין בשטרי הדיוטות ובאגרות של שאילת שלום?
 (2והאם מותר לקרות באגרת השלוחה לו אם אינו יודע מה כתוב בה ,ומה הטעם?
סעיף יד-טו

מב .אגרת שהובאה בשבילו בשבת מחוץ לתחום ,האם מותר ליגע בה ,לקרוא ולעיין בה ,ומה
הטעם?
מג .האם מותר לקרות צורות חיות או בני באדם שכתוב זו צורת פלוני וזו דיוקן פלוני ,ומה
הטעם?
סעיף טז
מד (1 .האם מותר לקרות בחול או בשבת בספר יוסיפון או בשיחות חולין או בספרי מלחמות
או בדברי חשק ,בלשון לעז או בלשון הקודש ,ומה הטעם?
 (2אגרת שלום או שטרי הדיוטות הכתובים בלשון הקודש האם מותר לקרותם או
לטלטלם בשבת?
 (3ומהו דין קריאת עיתונים בשבת?
סעיף יז-יח
מה .האם מותר ללמוד בשבת ספרי חכמות ,להלכה ולמעשה?
מו .האם מותר לשאול מן הש-ד בשבת לצורך רפואה או שלא לצורך?
סעיף יט
מז (1 .האם התירו במקום הפסד לקרות לגוי אע"פ שיצטרך לעשות מלאכה דאורייתא או
דרבנן?
 (2והאם מותר לומר לו לעשות המלאכה ,או לומר לו "כל המציל אינו מפסיד" ,או "אם
תציל לא תפסיד"?
סעיף כ
מח .ישראל שאמר לגוי שיעשה לו מלאכה בשבת ,האם מותר ליהנות ממנה במוצ"ש ,ומתי?
סעיף כא
מט (1 .האם מותר לישראל ליתן לגוי בשר בשבת שיבשל אותו לצרכו?
 (2והאם מותר ליתן לגוי נבילה בחול לבשל ולאכול?
 (3והאם מותר ליתן לגוי בשר בחלב שיבשל לו ,או ליתן לו בשר ולצוותו לבשלנו בכלי
חלבית בת יומה?
סעיף כב
נ (1 .האם מותר לרמז לגוי בשבת שיעשה לו מלאכה בשבת ,בלשון ציווי או שלא בלשון
ציווי ,ומה הטעם?
 (2והאם מותר לרמז לגוי בשבת שיעשה לו מלאכה אחר השבת?
 (3והאם מותר לרמז לגוי באמצע השבוע שיעשה לו מלאכה בשבת?

שאלות ונידונים הנוגעים למעשה
בלימוד חודש אלול תשע"ז
או"ח הלכות שבת סי' שו וסי' שז
-----------------------------א .מי שמשפץ את דירתו.
 (1האם יכול בשבת להתבונן מה המצב כאשר דר בה ,או שכרגע גר בבנין ממול ועומד בחלון
ומתבונן ,או שבשבת זו הלך למקום אחר ,ומגיע לראות.
 (2וכן אם הגיע חבר שמבין בבניה וכדו' לבקר ,ועומדים ומסתכלים ,או שהגיע במיוחד לראות.
 (3רוצה לקנות דירה ,האם מותר לראות את הדירה מבחוץ ,כשניכר שבוחן כדי לקנות ,או שלא
ניכר שזה מה שעושה ,כאשר מגיע במיוחד למקום ,או שלא מגיע במיוחד.
 (4וכן האם יכול להסתובב באזור כדי להכיר ולראות מה טיב השכונה שרוצה לקנות בה דירה.
 (5ומה הדין בכל זה אם הדירה המוצעת למכירה היא של עכו"ם.
וכן מי שנכנס לבקר את חבירו ורואה ריהוט וכדו' שרוצה ג"כ לקנות ,האם
מותר לו (1 :להתבונן בצורה ,יופי או חוזק (2 .להתענין טיב (3 .האם מרוצים(4 .
מי המוכר (5 .מחיר.
 (6הולך ברחוב בשבת ,האם יכול לבדוק סוכות שאחרים בנו ,וגם להכנס לחצירות וכדו'
להתבונן ,כדי למצוא רעיונות לעשות לעצמו ,או לאחרים ,בשכר ,או לסייע להם ,כשניכר
מה המטרה.
 (7והאם יכול להכנס לשמחה ,קידוש ,בר מצוה וכדו' כדי לבדוק את גודל אולם השמחות צורת
ההכנה ,הגשה ,וכדו'.
]ש"ו ס"א וביה"ל ד"ה שמעיין ,ומ"ב סק"א ,וסי"א ,ש"ז ס"ט ,מ"ב סקל"ט-מ ,ש"מ סקכ"א[.
לעיין בנכסיו אפילו ללא מלאכה ,אסור .אמנם הביה"ל חולק על הח"א וסובר שרק כאשר ניכר
להדיא שזה כונתו ,או שעצם הגעתו למקום מינכר אסור ,אבל כשאין כל זה מותר .וכעי"ז
מבואר במ"ב ש"ז סק"מ שלילך בתוך התחום ע"י שדהו אסור רק משום דמינכרא ,ובמ"ב
ש"מ סקכ"א מבואר שלראות בדרך אגב בלא לילך להדיא מותר ,אלא שכתב שהיינו רק
באקראי וא"כ נראה קצת שבמתכוין אפילו אינו הולך להדיא אסור ,ומבואר בסי"א שכדי
לקנות מהעכו"ם בית באר"י מותר אפילו לקנות ולהעלות בערכאות ,ולהסוברים שכתיבה
שלהם הוא דרבנן מותר אפילו לומר לעכו"ם להעלות בכתב.
ב .צריך לנסוע מיד בצאת שבת.
 .1האם יכול לפני יציאת השבת ,לחכות בתחנת האוטובוס ,לשבת בסככה של האוטובוס ,או
בתחנה מרכזית.
 .2לבוא לאכול סעודה שלישית אצל חבירו הגר סמוך לתחנת אוטובוס כשידעו שלכך בא.
 .3האם יכול לעמוד קרוב כדי לתפוס מקום בהסעה .או במקום מכירת כרטיסים לבריכה,
נסיעה ,וכדו'.

 .4נחוצים לו פועלים מיד בצאת השבת ,האם יכול להמציא את עצמו בשבת אחה"צ קרוב
למקום שנמצאים הפועלים .והאם יכול לבוא קרוב לבית הכנסת או אולם שהשאיר את
הטלית כדי לקפל ,או קרוב לדירה שמשפץ.
 .5העביר את כל הדברים לפני שבת ,צריך לגמור לנקות בהקדם ,האם מותר לבוא לאכול
סעודה ג' קרוב לדירה.
 .6נאבד לו לפני שבת סכום כסף ,האם מותר לו בשבת לחפשו ובמידה וימצא ישאר לשמור עליו
עד צאת השבת.
]ש"ו ס"א וביה"ל ד"ה שמעיין ,ומ"ב סק"א ,וסי"א ,ש"ז ס"ט ,מ"ב סקל"ט-מ ,ש"מ סקכ"א[
ג .הולך ברחוב ולא שקוע בתלמודו.
 .1האם מותר להתבונן בחלון ראוה .כאשר יש לו כונה לקנות או שאין לו כונה לקנות.
 .2והאם מותר להסתכל גם על מחירי המוצרים.
 .3והאם יש חילוק בין אם מזכיר בפה את המוצר או מחירו או שלא מזכיר.
 .4והאם יש חלוק בין אם מי שעומד בסמוך אליו יודע שהוא מעונין לקנות מוצר זה ,או שלא
יודע.
 .5וכן מי שהולך במקום נכרי ,עיר העתיקה וכדו' ,בשבת ,ורואה איך בעל מלאכה מתקן או
מייצר כלי או דבר מסויים וכדו' האם מותר לו להתבונן וללמוד ממעשיו.
 .6והאם מותר לו להסתכל סתם בתור התענינות בעלמא.
]ש"ו ס"א וביה"ל ד"ה שמעיין ,ומ"ב סק"א ,וסי"א ,ש"ז ס"ט ,מ"ב סקל"ט-מ ,ש"מ סקכ"א[.
ד .מגיע לשמחה או להתארח בשבת.
 (1כיצד ינהג כדי שיוכל להביא עמו מתנה.
 (2וכשמארחים אדם פשוט שאינו יודע ,ומביא מתנה .כיצד ינהגו בזה.
 (3פגש חבירו שחייב לו כסף ,האם מותר למחול על חוב בשבת.
 (4שכח למכור חמץ ער"פ שחל להיות בשבת ,האם יוכל לתת את זה מתנה לגוי או חייב לבערו.
 (5זמן הביעור מיד אחרי שבת ,מפחד שישכח ,האם יכול להפקיר בשבת ,וכן מי שנפלה לו
מזוזה בשבת ,האם מותר להפקיר דירתו בשבת.
 (6והאם אפשר להבטיח ,או להתחייב לילדים לתת להם פרסים ,מתנת אפיקומן ,או להשבע
שיתן.
 (7פגש אדם שלדעתו חייב לו עדיין האם יכול לדרוש ממנו שישבע עכשיו שפטור ,או שיתן
תקיעת כף שיפרע בהקדם ,או לדרוש שעכשיו יודה לפני עדים שחייב.
 (8והאם מותר להפקיד חפץ אצל חבירו בצורה רגילה שמחייבת שמירה ,וכן קנין אודיתא.
נתינת מתנה אסור ובה מותר לצורך שבת כמבואר במ"ב סקל"ג ,וכן ליתן לחתן ,אבל כל שיכול
לחזור בו אפשר שמותר ,וא"כ מתנה מועטת באופנים שאינו יכול לחזור בו שונה .ובהכרזת
יין אסור רק במקום שיש הרבה ,דאל"כ הוי צורך מצוה ומותר .וברע"א סק"ד ,בשד"ח
אס"ד כללים מערכה ה' ובפאה"ש כללים י"ד הביא בארוכה מחלוקת ראשונים ואחרנים
האם מותר להפקיר בשבת ,והאם יש חילוק בין מפקיר כדי שאחר יזכה בו או רק כדי
להנצל מאיסור ,ולחלק מהראשונים חמירא ממתנה שאפילו לצורך מצוה אסור.

ה .כולל שישי שבת.
 (1היה רק בשבת ,האם מותר לקבל על שעות אלו.
 (2מלצר שהוזמן לשבת שבע ברכות (1 ,האם צריך לכתחילה שיהיה גם לפני שבת וגם ישאר
בסוף השבת (2 .הגיע רק אחרי כניסת השבת והלך לפני יציאת השבת ,האם מותר לשלם לו.
 (4והאם יועיל שישלם לו על עבודות נקיון שעושה באולם באמצע השבוע (5 .הגיע לפני
כניסת השבת והחל בעריכת השולחנות או חלוקת המאכלים לכלים קטנים ,ברור שאם
יסיים כאן וילך לא יקבל כלום ,האם מותר לשלם לו על כל השבת (6 .נשאר במוצאי שבת
ורק מוריד מהשולחנות.
 (3נמצא בשבת במלון ,מגיע לשם אחרי כניסת שבת ,והולך מיד בצאת השבת ,האם מותר לו
לשלם כאשר גם אוכל שם ,או שרק ישן שם.
 (4וכן המשכיר ביתו לשבת בלבד או שמגיעים כמה דקות לפני שבת ,ולא מפנה את הדירה אלא
סמוך לשבת ,האם יכול לקבל עבור זה תשלום.
 (5ואם מעמיד להם את הדירה כמה שעות לפני שבת ,אבל בפועל הם מגיעים רק בכניסת שבת
ממש ,ועוזבים מיד בצאת שבת.
 (6האם מקווה יכול לגבות תשלום עבור כניסה בשבת ,או עבור שימוש במגבת ,לאדם שלא גר
באזור ולא מגיע אף פעם בימות החול.
]ש"ו ס"ה מ"ב סקי"ח ,וסקי"ט ,וסקכ"ד ,וסקכ"א[.
ו .בייבי סיטר לשבת אחה"צ.
.1האם יכולה לקבל על זה תשלום.
 .2האם מועיל כשבאמצע השבוע עושה אצלם עבודות נקיון.
.3מושב זקנים וכדו' הזקוקים למנין בשבת ,או זקן או חולה הזקוקים לליוי בשבת לביהכ"נ,
האם מותר לשלם על כך.
.4מתמידים של ילדים שמתחייבים להם פרס ,תשלום ,וכדו' האם מותר לקבל.
.5שכנות ,האם יכולות לעשות תורנות שבתות לשמירה על הילדים של כולם.
.6הזמין רופא בשבת ,האם מותר לשלם לו אחרי שבת.
.7בעל קורא שלא הכין את הקריאה לפני שבת (1 :האם מותר לו לקבל שכר על הקריאה(2 .
האם יכול לבקש מחבירו שיקרא במקומו ושבת הבאה יקרא במקומו.
.8מלצר או תורן שבת ,האם יכול לבקש מחבירו שיבוא במקומו ושבת אחרת יבוא במקומו.
 .1לקח מלמד לבנו פעם בשבוע ולא קבעו דוקא ביום מסויים ,האם יכול ללמדו בשבת.
במחבר כאן הובא דעה עיקרית שגם לצורך מצוה אסור .ובסי' תקפה ס"ה כתב הנוטל שכר
לתקוע שופר בר"ה או כדי להתפלל או לתרגם בשבתות וי"ט אינו רואה מאותו שכר סימן
ברכה .והמג"א סקי"ב כתב שר"ל אבל איסורא ליכא כיון דצורך מצוה הוא .עכ"ל.
והמחה"ש שם וכן הפר"ח שם חולק עליו לפי מה שסתם המחבר כאן לאסור גם לצורך
מצוה ,והט"ז שם סק"ו חילק בין מצוה התלויה בשבת עצמו ,ולא שייכא לימות החול ,כגון
תפלות שבת .שרק אינו רואה סימן ברכה אבל איסורא ליכא ,והערוך השלחן כאן הקשה
דכיון דמיוחד לשבת הוי יותר איסור .ע"ש .ובשו"ע ס"ד מבואר שגם דבר שאין בו פעולה

שהיינו שמירה אסור לקבל שכר ,וברמב"ם כתב על דליקה בשבת ואין כאן שכר שבת שהרי
אין שם מלאכה ולא איסור שלא הוציאו אלא למקום שעורב ,והמגיד משנה כתב ודאי שכר
שבת הויא אפילו בדבר המותר ,אלא כוונת הרמב"ם לומר שלא הותר בכאן שום דבר איסור
משום הפסד ממון כדי שנאמר שלא יהא מותר אלא להציל למפסיד .וברע"א על שמור לי
ואשמור לך הקשה למה אין כאן שכר שבת .ובמג"א של"ד סקי"ד ביאר שכדי שכרן נחשב
שזוכין מההפקר .ובאו"ש ביאר בדעת הרמב"ם שכאשר לא נתחדש לו שום ממון אין שכר
שבת .וכעין החזרת תורנויות הוזכר במ"ב רמ"ו סק"ה.
ז .להציע שידוך ולדבר על אפשרויות הכספים ,או שאר הדרישות האחרות ,האם מותר.
 (1והאם יש חילוק בזה בין שדכן מקצועי לסתם אדם.
 (2וכן האם יכול בשבת לבקש מחבר שיקנה לו אתרוג.
 (3הקנה לו חבירו אתרוג ע"מ להחזיר ,וחבירו כבר לא צריך לו ,האם מותר לו לחזור להקנותו
ביו"ט.
 (4והאם יכול לומר לו עד איזה מחיר -או דוקא באיזה מחיר – כשמדבר עם חבירו או עם
הסוחר בעצמו.
 (5נפטר בשב"ק ,האם מותר לתכנן לויה ,נוסח מודעה ,לסכם עם הסעה.
 (6חברי עיריה ,ביכנ"ס ,בית ספר ,גנרטור ,האם יכולים לקיים אסיפת דיונים או הצבעה
בשבת.
 (7לקבוע עם מלמד לבן ,ולבת לשיעורי עזר ,או סתם עיסוק ,לסכם על לימוד שחיה ,נהיגה,
כשצריך לפרנסה ,או לעיסוק ,והאם צריך תנאי שיכוין בכל אלו לשם מצוה.
]ש"ו ס"ו ,מ"ב סקל"ב[ ואמנם הוי צרכי רבים אבל עדיין יש לדון האם סתם צרכי רבים הותר
או רק אם במניעתו פסידא ,ועוד האם כל ציבור שותפים נחשב בזה לצרכי רבים.
ח .פוגש בעל הסעה וכדו'.
 .1האם יכול לומר לו רק שלא יקבע כלום להלילה.
.2עוזרת גויה יוצאת מהבית בשבת ושואלת האם לבוא מחר האם מותר לסמן לאות 'הן' בראש.
 .3או רק להגיד בצורה שאינה מחייבת שנשמח להפגש שוב ביום פלוני.
.4פוגש נהג גוי בשבת לשאול אותו אם יוכל להיות במוצ"ש ,ולסכם איתו בער"ש שיהיה מיד
בצאת השבת .וכשצריך לצאת לצורך מצוה.
]מג"א סק"י - ,י"א ,יד אפרים .בא"ח וישלח שנה ב' ב[.
ט .האם מותר בשבת למדוד חום לצורך רפואה.
 (1והאם מותר להכניס מד מזג לחדר כדי לדעת מה המזג אויר.
 (2והאם מותר להכין בקבוק לתינוק לפי הקוים המדויקים של הבקבוק.
 (3והאם מותר למדוד שיעורים לצורך ליל הסדר .וכן אם זכר ונתעצל או משאיר מיוחד את כל
הכזיתים לפני ליל הסדר וכן כוסות לשיעור בליל הסדר.
 (4כשיכול להסתדר לקחת בערך ,האם עליו להמנע ממדידה.

 (5והאם מותר לספור מרצפות כדי לבדוק כמה מקום לוקח כל כסא כדי לתכנן ישיבה סמוך
לשולחן ,ע"י ספירה או ע"י פסיעות ,כשנראה להדיא או עושה בצורת הליכה.
 (6והאם יש חילוק אם עושה את כל זה סתם סקרנות ,רצון לדייק וכדו' ,או שצריך דווקא
שיהיה מדוייק.
 (7והאם מותר למדוד גובה בני אדם ,או בין ב' אנשים מי יותר גבוה .כשעושה את זה סתם או
לצורך שידוך.
 (8לוה משכן סוכר ,מטרנה וכדו' האם יכול למדודו או לקחת מכוס מדוייק כדי להחזיר כדין,
וכן צריך כמה ביצים וכדו' לספור כדי להחזיר כדין.
]ש"ו ס"ז ,מ"ב סקל"ד -ל"ו ,סימן שכ"ג ס"א[.
בגר"ז סקי"ט שרק אם לאיזה צורך אבל לא צורך כלל כמתעסק אין איסור ,ובסי"ח שאפילו
יכולים הכהנים לצאת ממקום אחר כיון שהוא מודד לצורך מצוה אינו נראה כמעשה חול.
ואחר ויסודו הוא שכמעשה חול ממילא גם דברים המופקעים משייכות למקח כגון גובה
וכדו' אסור .ובסימן שכ"ג מבואר שאפילו אם מוסיף או מוריד מעט ממש כדי שלא יהיה
מידה ג"כ מותר .ידע מער"ש שנתערב ונתעצל מלבדוק אם יש שיעור ,שפ"ד צ"ט י"א,
וכעי"ז במ"ב לקמן שכ"ג סקל"ז .כה"ח ס"ג שלשקול אסור אפילו לצור"מ ,לצורך מצוה
דאחרים מחלוקת סמ"ע וש"ך חו"מ סע"ג סקי"ט וסקכ"ב.
י .מי שרואה עיתון חילוני ברחוב מלא פריצות ומינות.
 (1כשחושש שיעבור בחור ויקרא האם מותר לו לטלטלו.
 (2והאם מותר לו להעביר את זה במקום שאין עירוב.
 (3וכן מי שיש לו שכנים חילונים לא הדליקו את האור בחדר מדרגות ברור שהם ידליקו ,האם
יכול להביא גוי.
 (4והאם תלוי אם זה היה מוטל עליו להדליק לפני שבת ונתרשל.
]ש"ו סי"ד מג"א ס"ק כ"ט ,מ"ב סקנ"ו-נ"ח[.
יא .צריך להזמין מצות ,תפילין.
 .1האם יכול לחשב עד איזה סכום יכול להוציא עבור זה ,כדי לדעת כמה להזמין.
.2וכן צריך לעשות ברית ,בר מצוה וכדו' ,האם יכול לחשב כמה עולה כדי לדעת כמה מנות,
ואנשים להזמין.
 .3לחשב כמה כסאות וכמה צלחות וכדו' צריך להביא למוצ"ש לפי האורחים כאשר זה מאותו
בנין וכדו' שאין בהבאה.
.4נתעורר לו חשש ששילם פחות ונכשל האם מותר להחשב בין כדי לעורר עצמו לראות ולהיפך
כדי שאם לא שירגע.
.5שקוע בתלמודו נכנס לביהכ"ס וצריך משהו כדי להסיח דעתו ,האם יכול לקרוא או לחשב
חשבונות ,הוצאות ,וכדו'.
חשבונות של מצוה ,מבואר בס"ו ובמ"ב סקכ"ה שמותר לדבר בם ,ושאר חשבונות שיש לו בהם
תועלת אסור ,כמבואר בס"ו ובמ"ב שאפילו אם לבסוף יתברר לו שאין לו נפק"מ אסור

לברר ,וגם לצורך חבירו אסור .והרהור מותר ,אא"כ יצטער ,אבל בשע"ת סק"ג הביא
מהשאילת יעב"ץ שהרהור מתוך הכתב אסור.
יב .עובר ברחוב האם מותר לו לקרוא.
.1כשצריך לדעת או שלא צריך (1 .לוח זמנים של פתיחת חנות (2 .שלטי חוצות למיניהם(3 .
שלטים אלקטרונים (4 .כיתובים שמתחת שם הרחוב ע"ש מי קרוא מה פעלו ומעשהו (5 .שם
הרחוב ,כשיודע איזה רחוב או אין לו כל נפק"מ כי יודע את הדרך ,או שסתם מטייל.
.2בית הכנסת האם מותר לקרוא (1 :בלוחות הנצחה (2 .האם יש חילוק אם בולט ,שוקע(3 .
זמני זריחה שקיעה וכדו' ,שכבר עברו ואין בהם נפק"מ (4 .האם יש חילוק בין לוחות רגילים
לאלו מערך האלקטרוני.
.3שמות משפחה הכתובים ע"ג דלתות ,או ע"ג המחובר לדלת .או על התיבת דואר ,אינטרקום,
או ע"ג בגדים של האנשים .האם מותר לקרוא אותם.
 .4עוגת יום הולדת בר מצוה וכדו' שיש עליו כיתוב ,או כיתובים שעל העוגות עוגיות וכדו',
ריקמות שעל בגדים ,ריקמה שעל מפית החלות ,או חריטה שעל הגביע .האם מותר לקרוא
בהם.
 .5פרוכת שתפורים בה אותיות תפורים ,רקומים ,או מחוברים מזהב וכדו' ,או פסוקים ,וכן כל
צורות שיש על הפרוכת ויש תחתם כיתוב הוי עז כנמר ,או שמות השבטים וכדו' .האם מותר
לקרוא אותם.
.6בכל הנ"ל האם יש חילוק בין אם יודע כבר יודע מה כתוב או שעדיין לא יודע.
]ש"ו ס"א וביה"ל ד"ה שמעיין ,ומ"ב סק"א ,ש"ז ס"ו ,וסי"ב ,ש"מ סקכ"א[.
בסק"נ מבואר שבבולט אסור כלומר אפילו שאינו כתב .אלא שבחקיקת כותל כתב המ"ב שלא
מיחלף בשטר ,ורק טבלא ופנקס ,אבל במ"ב כתב שהם מטלטלין ואם העיקר הוא מטלטל
א"כ גם מאכל ובגד –.אמנם דבר שהוא ממש שטרי הדיוטות לא יועיל שהם כתובים ע"ג
הכותל וחקוק רק אלו דאטו שטרי הדיוטות ,פמ"ג אש"א סקכ"א – .ויל"ע האם כשהוא
אמנם שקוע אבל ממולא בדיו וכדו' כמצוי ,האם נימא שהוא ככתב או שכל מהותו אינו כן.
ובשש"כ כ"ט ק"ט הביא סברא להתיר פרוכת דהוי תשמיש מצוה והגרש"ז תמה עליו– .
וכשהמ"ב דן לאכול או לפרק בידים מאכל שיש עליו כתב לא הוזכר כלל שאסור לקרוא –
ולענין אלו שגזרו אטו שטרי הדיוטות הוזכר היתר של צורך מצוה ,אבל עדיין יש לדון מה
המצוה כשקורא אלו שתרמו ובפרט סתם כסקרנות.
יג .ספרים שבעמוד השני של השער כתוב מי המעמד ,המו"ל ,המגיה וכדו'.
 (1האם מותר לקרוא אותם.
 (2וכן שקיות נילון וכדו' שכתוב בחוץ את שם החנות וכדו' כשיש לו צד לקנות וכדו'.
 (3והאם מותר לקרוא מי תרם את הספר ולע"נ מי וכדו'.
 (4וכן מאמר הערכה על ספר תורני ,או מודעה על ספר חדש שיצא והיכן ניתן להשיגו .האם
מותר לקרוא.
 (5והאם מותר לקרוא בביהכנ"ס רשימה של ספרים שמחפשים תורם עם המחיר שאמור
לעלות.

]סי"ב ,אש"א סק"ד -וסקכ"א ,מ"ב סקמ"ט ,שו"ע הגר"ז ש"ז סכ"ח[.
יד .חשבונות חשמל ישנים ,או חוזה של דירה ישנה.
 (1האם מותר לקרוא בהם בשבת ,כשיש לו סיבה לקרוא אותם או שאין לו כל סיבה לקרוא
בהם.
 (2והאם יש חילוק באיזה שפה זה נכתב ,ובין קורא בעיניו או בפיו.
 (3דיין הרוצה לקרוא את חוזה כדי לעיין בספיקות ההלכתיים שבין בעלי דברים ,או לעיין
בחוזים שונים ללמוד מהם נוסחאות ונידונים הלכתיים ,האם מותר.
 (4קטלוג ספרים או חפצים ישן שעדיין שימושי ,או שכבר לא קיים ,אבל אין לו כל סיבה
לקרוא אותו מלבד שמענין אותו ונהנה לראות את התמונות ,וזה דברים שאין לו כל
מציאות וחלום לקנות וכדו' ,האם מותר להסתכל ובמחירים שלהם.
 (5האם מותר לעיין בספר מתכונים של בישול ,בשבת ,וביו"ט,
 (6האם מותר לעבור על כתבים שלו שאמור להגיה אותם אחרי שבת להדפסה.
]ש"ז ס"ו מ"ב סקס"ג ,שע"ת סק"ב ,אש"א סקכ"ד ,וסקכ"א[.
טו .מלצר יש לו רשימות מה להכין לכל סעודה.
 (1האיך יוכל לעיין בהם ,כאשר קיבל רשימה מוכנה ,או שהוא הכין לפי מה שאמרו לו.
 (2בני הבית מכינים ועורכים לבד את השמחה ,האם יכולים לבדוק  (1איזה תפריטים אמורים
להכין לכל סעודה (2 .כמה מנות צריכים  (3מי אמור להגיע בכל סעודה (4 .מה כתוב על
השקיות שארוזים בהם המאכלים ,לאיזה סעודה ,ואיזה מנה (5 .רשימת הכיבודים שהכינו
לצורך השמחה.
]ש"ז סי"ב .משב"ז סק"י ,מ"ב סקמ"ז וסקנ"ד .חיי אדם ס"א ס"ט ,שו"ע הגר"ז סכ"ד ,אש"א
סקי"ז[.
האם יש נפק"מ אם יש אפשרות שגם ימחוק כלומר שאמור לטפל בסעודה ,וכן שעלול לסמן
לעצמו מה טופל .מי הגיע או שרק לעבור ולסדר ,וכ"ש אם הוא עצמו הכין את הרשימה ע"פ
מה שהבהע"ב אמר לו ,והאם תלוי בב"ח ,אמנם תלוי בעה"ב או אחר בטעם הגזירה ועוד
האם סעודה גדולה ובפרט מי שעובד בהכנסת אורחים וכדו' תלוי במג"א שסובר שלצורך
מצוה לשמש כן מותר ולטעמו של הט"ז סקי"א שחולק עליו ,והמ"ב סקמ"ז כהמג"א.
ולמש"כ המ"ב שעל השמש לא גזרו לכאורה ה"ה כשמישהו עוזר וכדו' כל שהוא על
המוזמנים משום קמצא.
.
טז .האם מותר לקרוא בשבת.
 (1כרטיס ברכה לר"ה ,או הקדשה של חתן שהביא ביחד עם מתנה לשבת ,או מכתבי ברכה
וכדו' שהגיעו עם זירי הפרחים.
 (2פקסים שמגיעים בשבת או ממש לפני שבת ולא הספיק לקוראה ,כאשר מחכה לחו"ד של
רופא וכדו' ויש לו צד שזה קשור לזה ,או שאין לו כל צד – .או שחושב או יודע ,שבפקס
ישנם דברי תורה ששלחו לו ,האם מותר לו לקרוא אותם.
 (3בכל אלו כשמותר ,האם מותר לו לקרוא גם את תחלת הדברים ,או את המשך המכתב.

 (4ילד שמביא מהלימודים מכתב עם מה שלמדו ומצבו של הילד האם מותר לקרוא את זה,
ולקרוא גם את שאר הדברים שהוסיפו בדף קשר.
 (5הוראות שימוש של מכשירים חשמלים או אפילו של משחקים ,כשיודע איך משחקים או לא
יודע - ,ואם מותר לשחק במשחק הזה בשבת או אסור - ,אם חושב לשחק בזה בשבת או לא.
 (6בית הארחה שמקבלים את הסעודה ,או מוצרים מסויימים בצהרים לפי פתק ,ומה שכתוב
בו ,האם מותר כן בשבת.
]סי"ב וסי"ג ,מ"ב סק"נ וסקנ"ג וסקנ"ד שעה"צ סק"ס א"ר ש"ז סקל"ו ,מאמר מרדכי סק"ב,
גר"ז קו"א סק"ב[.
יז .תמונה משפחתית או של אירוע וכדו'.
אם כיתוב תחתיו (1 .האם מותר להסתכל בתמונה לבד (2 ,בכיתוב שתחתיו לבד(3 ,
בשתיהם ביחד (4 ,כאשר בתמונה יש גם תאריך (5 .כאשר אפשר להבין את התמונה גם בלי
הכיתוב ,כגון דבר שהמציאות שבתמונה ברורה לגמרי (6 .כשהכיתוב עצמו הוא נושא נפרד
ומובן ,כלומר סיפור דברים בפני עצמו שבזמן פלוני ומצב פלוני ארע דבר פלוני ,וזה בעצם
מה שרואים בתמונה למעלה (7 .כשיש תחתיו רק מילה אחת שאין לה כל משמעות בלי
התמונה ,כגון מה זה שם החיה או שם המקום ,או שם האדם וכדו'.
 (1תמונות של גדולי ישראל וכדו' האם יש חילוק בין אם כתוב שמו או גם תוארו ופעליו.
 (2והאם יש חילוק בין להסתכל סתם על תמונה או תמונה הדרושה התבוננות להבין מה
מתרחש בה.
 (3האם יש חילוק בכל זה  (1אם התמונות נמצאים בתוך ספר או נמצאים בפני עצמם(2 .
ספרים שכל הסיפורים שלו מורכבים רובו מציור ומילים בתוך הציור ]קומיקס[.
 (4רוצים ללמוד  (1על גוף האדם ויש תמונות של חלקים ממבנה הגוף עם כיתוב תחתיו (2 ,ציור
של המשכן וכליו (3 .הלכות טריפות שחיטה (4 .ציורי סוכות כשרים ופסולים עם כיתובים
מלמטה (5 .ציורים שתחת עשרת המכות וכדו'.
 (5כל אלו האם שונה כאשר הכיתוב שלהם בולט.
]סט"ו ,מג"א סקכ"ט ,אש"א סק"ד -וסקכ"א ,מ"ב סקמ"ז ,וסקמ"ט ,שעה"צ סקנ"ד ,ש"א
מ"ב סק"ד ,שעה"צ סק"ס ,גר"ז שם סק"ב ,שו"ע הגר"ז ש"ז סכ"ח[.
יח .יש לו מבחן במטמטיקה ,אנגלית ,נהיגה ,רפואה.
 (1האם מותר ללמוד בשבת.
 (2והאם מותר לומר ,או לקרוא לחבר לצורך חוזר למבחן.
 (3ומי שאין לו מבחן אלא סתם רוצה ללמוד ,או סתם סקרנות ,האם מותר לו.
 (4מי שנהנה מלקרוא ספרי או מאמרי רפואה ,מדע ,וכדו' המתפרסמים בירחונים ,ובעיתונים.
]ש"ז סט"ז וסי"ז ,ומ"ב סקס"ה -וסקס"ו -וסקס"ג -בה"ט סק"כ -ש"ך יור"ד סימן רמ"ו
סק"ו ,אש"א סק"ד -וסקכ"א ,שו"ע הגר"ז ש"ז סכ"ח[.
יט .גבאי בית הכנסת ,האם מותר לו:
 (1לעיין מי קיבל עליה שבוע שעבר.

 (2לקרוא רשימה של חולים למי שברך.
 (3לחלק קבלות לאנשים שתרמו במשך השבוע.
 (4והאם מועיל ששני אנשים ביחד יקראו את זה.
 (5וכן בעל גמ"ח שיש לו זמן בשבת לעבור על השטרות לראות מי עדיין חייב לו האם מותר.
 (6וכשלפעמים ישנם בע"ח או ערבים שרק בשבת יוכל למצוא אותם ,האם מותר לו לעבור על
זה בשבת.
 (7וכן כשמטפל בחובות של יורד ,האם מותר לעבור על הרשימה כדי להתבונן בסדרי הקדימה.
]ש"ז סי"ב ,מ"ב סקמ"ז ,שעה"צ סקנ"ד .ועיין סימן שכ"ג מ"ב סק"כ[.
כ .תפריט שע"ג המאכלים או תרופות .האם מותר לקרוא בשבת.
 (1כשיש לו או אין לו נפק"מ  (1מרכיבים של תרופה ,או של מאכל (2 ,כשרוצה לדעת בגלל
לימוד ,סקרנות (3 ,כשחלק מהמוצרים אינם בריאים לו (4 .הכשר שע"ג מאכל ,כשחושב או
רוצה לאכול ,או סתם סקרנות.
 (2מגיע למקום זר ,האם מותר לו לקרוא (1 ,רשימה של הוראות מה והיכן כל דבר (2 .או מגיע
לבית וכתבו פתק בחוץ ברוכים הבאים או מזל טוב וכדו'  (3והאם יש חילוק בין אם כתבו
את זה עבורו ,או עבור מישהו אחר שאינו קשור אליו (4 .רשימת מקומות ימים נוראים,
כשרוצה לדעת את מקומו ,או סתם סקרנות (6 .הזמנות חתונה ,בר מצוה התלויים במקום
שאינם קשורים לשבת (7 .הודעות בבית הכנסת מי עושה שמחה למי מגיע מזל טוב וכדו',
ולמי אירע אבל רח"ל כאשר הוא אחד מבני המקום או שבין כך לא מכיר כאן אדם(8 .
רשימת וטבלת מקומות הישיבה במקום כשיש לו היכן לשבת (9 .רשימה של כל השיעורים
ותוכנם המתקיימים במקום ,כשלא גר כאן בין כך ( 10 .כיתוב שתחת כפתורי החשמל,
מיזוג (11 .רשימת שמות חברי בית הכנסת (12 .קטלוג ספרי אוצה"ס (13 .מפת עירוב העיר
 (14תפריט סעודות השבת בבית מלון (15 .תקנון בית הכנסת .רשימת שירים לסעודות שבת,
רשימה באוצר הספרים.
(3ברכונים שכתוב עליהם מזכרת משמחת וכדו' -ספר שכתוב בפנים ממי קיבל האם מותר
לקרוא.
 (4כרטיס ביקור של אדם עלונים של ד"ת שיש בהם פרסומות ,שלט באתר בניה שנושא שם
החברה .כיתוב בהוצאת חברה פלונית .מודעה דרוש פועל או עובד .פרסומת ע"ג מכונית
שבבעלות החברה .התבוננות בספר טלפונים במטרה לחפש מספר טלפון .קבלה המעידה על
רכישת מוצר ,חשבונית קניה ,דוחו"ת חניה ותנועה ,תכניות אדריכל ,שרטוט הדירה ,מפרט
טכני .שמות של חנויות.
 (5מודעה על מסיבת סיום לגן או לבית ,מודעת אבל ,התבוננות בספר תוים ,מילון לועזי עברי,
ספר יוחסין ,קריאת סטיקרים ,תעמולת בחירות.
]א"ר ש"ז סקל"ו ,מאמר מרדכי סק"ב ,גר"ז קו"א סק"ב[.

