
"ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן והבקר "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן והבקר "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן והבקר "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן והבקר 
    והגמלים לשני מחנות... ויתן ביד עבדיו עדר עדר"והגמלים לשני מחנות... ויתן ביד עבדיו עדר עדר"והגמלים לשני מחנות... ויתן ביד עבדיו עדר עדר"והגמלים לשני מחנות... ויתן ביד עבדיו עדר עדר"

יעקב אבינו מכין את המנחה לעשו, סיכום כללי 
    550550550550(עם הכולל)  עדר עדרעדר עדרעדר עדרעדר עדרכמניין  550550550550של הבהמות 
, בפגישה עם ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו שהם גימט'  

עשו השתחווה יעקב שבע פעמים כי אמר 
"ביד מנחה "ביד מנחה "ביד מנחה "ביד מנחה כמניין          557557557557----"אכפרה פניו במנחה" "אכפרה פניו במנחה" "אכפרה פניו במנחה" "אכפרה פניו במנחה" 

 + שבע פעמים שהשתחווה לו.לעשו אחיו לעשו אחיו לעשו אחיו לעשו אחיו 
 (משב"א)                                                                

    "עם לבן גרתי ואחר עד עתה""עם לבן גרתי ואחר עד עתה""עם לבן גרתי ואחר עד עתה""עם לבן גרתי ואחר עד עתה"
לבן אותיות נבל, היינו היצר הרע הנקרא נבל, 
ולאחר שזוכה האדם לעבוד בשני יצריו, כאמור: 

אז נהפך היצר הרע ללבן,  -בכל לבבך בשני יצריך 
ומתי יזכה האדם לזה? כשיחזיק עצמו בזה 
העולם כגר, וזהו "עם לבן גרתי", כלומר ע"י גרתי, 
שהחזקתי עצמי לגר, זכיתי שנבל נהפך ללבן, 
אבל "ואחר עד עתה" לא בקלות ובמהירות עלה 

 לי הדבר הזה, זה לקח ימים ושנים "עד עתה".                
 (נועם אלימלך)                                                       

    "מנחה לעשו""מנחה לעשו""מנחה לעשו""מנחה לעשו"
הרב סולובייציק, רבה של בריסק, נסע פעם 
ברכבת יחד עם כמה יהודים, הגיע זמן תפילת 
מנחה, רצה הרב להתפלל מנחה במניין של עשרה 
יהודים, באותו קרון היו שניים מן המשכילים, 
כששמעו כי הרב רוצה לצרף גם אותם למניין 
נשמטו ועברו לקרון אחר, המניין התבטל והרב 
התפלל מנחה ביחידות, לאחר התפילה חזרו אלה 
השניים לקרון וישבו במקומם, אמר הרב:  כל ימי 
הייתי תמה על מה שאמרו חז"ל: כי כל כך הרבה 
עדרי צאן ובקר היו ליעקב אבינו עד שהיה זקוק 
לשישים רבוא כלבים כדי לשמור על העדרים, 

הלא יעקב שלח מנחה לעשו   -והייתי מתקשה  
מכל הבהמות, עיזים ותיישים, רחלים ואילים, 
פרים ופרות, עיירים ואתונות, ולא שלח לו 
במנחתו גם כלבים לשמור על העדרים האלה? 
אבל עכשיו מצאתי פתרון לתמיהתי: אמנם רצה 
יעקב לצרף גם כלבים למנחתו, אבל דרכם של 

 כלבים לברוח מן המנחה.                 (שרי המאה)
 "פן יבוא והכני אם על בנים""פן יבוא והכני אם על בנים""פן יבוא והכני אם על בנים""פן יבוא והכני אם על בנים"

לאלו שהתחנכו על ברכי התורה והמסורה וספגו 
לתוך דמם דעת ויראת ה' לא דאג יעקב כל כך, 
עיקר פחדו היה לנשים שלא הייתה להם יראת ה' 
ולא הקפידו על הצניעות, והנוער הרך הקל 
להיתפס ל"תרבותו" של עשו ולתורת החיקוי 
וההתבוללות, להם דאג: "פן יבוא והכני אם על 

 בנים".                                              (ר' י. ניסבוים)

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

ויאמר לא יעקב יאמר עוד ויאמר לא יעקב יאמר עוד ויאמר לא יעקב יאמר עוד ויאמר לא יעקב יאמר עוד (ל"ב כ"ט)  אבינו נאבק עם המלאך שהיה שרו של עשו כתוב:כשיעקב כשיעקב כשיעקב כשיעקב 

, ומבאר רש"י שעד עכשיו שמך היה שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל 

יעקב ורמוז בשמך שלקחת את הברכות מעשו במרמה, אבל עכשיו יקראו לך "ישראל" לשון של 

 שררה שהברכות הם שלך בגלוי!

רש"י שהמלאך לא רצה לברך את יעקב מיד אלא אמר לו שהקב"ה עתיד לברכו בבית אל, ומוסיף ומוסיף ומוסיף ומוסיף 

וכמו שמפורש בהמשך הפרשה, ולכן אמר המלאך ליעקב שימתין עד אז, וכשהקב"ה יברך אותו 

גם שרו של עשו יודה על הברכות, אבל יעקב לא הסכים לחכות עד הברכה שבבית אל, אלא רצה 

את הברכה מיד, וצריך להבין למה שרו של עשו רצה לחכות עד שיתברך בבית אל, וכן מדוע יעקב 

 לא הסכים?

מסופר על רבי (דף ט"ז)  לומר, הנה בגמרא מסכת עבודה זרה  ונראה ונראה ונראה ונראה 

אליעזר  שתפסו אותו הכופרים ורצו לדון אותו למיתה, ורבי אליעזר 

אמר להם שהוא מקבל על עצמו את הדין!  רבי אליעזר התכוון שהוא 

מקבל על עצמו את דין שמים, אבל הרשעים חשבו שהוא אומר 

שהוא מקבל את הדין שלהם, ולכן פטרו אותו!  כשבא רבי אליעזר 

לביתו הוא הצטער מאוד על הטעות שיחשבו הרשעים שהוא מסכים 

עם דרכם, נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל עליו תנחומים, אמר 

לו רבי עקיבא רבי תרשיני לומר דבר אחד ממה שלימדתני, אמר לו 

אמור, אמר לו רבי שמא שמעת כמה מילים מאדם רשע ונהנית, אמר 

לו רבי אליעזר אכן הזכרתני שכך היה מעשה שנהניתי פעם אחת 

מביאור של פסוק שאמר אדם רשע, ולכן היה כוח לרשעים לתפוס אותי, אבל אם אדם לא נהנה 

במאום מהרשעים אז אין להם שום תפיסה בו, והוא כלל מפורסם ומפורש גם בזוהר פרשת חיי 

 שאין לקליפה אחיזה, במי שאינו נדבק בה במאומה! (דף קכ"ב ע"ב)שרה 

ירבעם בן נבט היה המלך הראשון על ישראל אחר שנחלקה המלוכה לשנים, והקים ירבעם והנה והנה והנה והנה 

(פרק י"ב פסוק כ"ח) שני עגלים לעבודה זרה, האחד בדן והשני בבית אל, וכמו שכתוב במלכים א' 

ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר 

! ונראה כיון שעתיד להיות עגל העלוך מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדןהעלוך מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדןהעלוך מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדןהעלוך מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן

אחד בבית אל לכן היה נוח לשרו של עשו שיתברך יעקב בבית אל, כי אז נמצאת ברכתו חלה עליו 

במקום אשר יש לו קצת שייכות אל מעשה שעתיד להיות עם הסיטרא אחרא, וכמו שרואים 

שכתוב וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את (פרק י"ד פסוק י"ד)  באברהם אבינו בבראשית  

עד דן, שם תשש כחו   -חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן, ופירש רש"י  

שראה שעתידין בניו להעמיד שם עגל ע"כ, ולכן לא הסכים יעקב אלא רצה את הברכה מיד ולא 

 במקום שעדיף לשרו של עשו.

"אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו "אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו "אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו "אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו שכתוב  (פרק ד' פסוק ט"ו)  רואים בהושע  וכן וכן וכן וכן 

, וכתב רש"י "ואל תעלו בית און", הוא "בית אל" הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי ה'" הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי ה'" הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי ה'" הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי ה'" 

שהעמיד שם ירבעם את העגלים וכו', ורואים 

שמקום שהיו בו או שעתידים להיות בו עגלים 

לעבודה זרה נקרא בית און במקום בית אל! 

(ועיין עוד בעמוס פרק ה' פסוק ה' ברש"י, 

 וברש"י ביהושע פרק ז' פסוק ב').

שאל לו לאדם לחשוב שהוא יקח מרשע רואים רואים רואים רואים 

או כופר רק דברים מסוימים, גם אם אדם שומע 

ממנו דבר תורה יש לזה אחיזה גם לדברים 

אחרים, וכמו המעשה עם רבי אליעזר, וכמו 

 בשרו של עשו!!
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 øäì åúéòøå äåéìç äùîåéä 
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    האוכל סופגניות כשיעור קביעות סעודה מה דינו לברכה אחרונההאוכל סופגניות כשיעור קביעות סעודה מה דינו לברכה אחרונההאוכל סופגניות כשיעור קביעות סעודה מה דינו לברכה אחרונההאוכל סופגניות כשיעור קביעות סעודה מה דינו לברכה אחרונה

 -במסכת פסחים דף לז עמוד ב כתבה,  דתניא: יכול יהא מעיסה וחלוטה חייבין בחלה  הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

תלמוד לומר לחם, רבי יהודה אומר: אין לחם אלא האפוי בתנור. רבי יהודה היינו תנא קמא! אלא 

מעשה אילפס איכא בינייהו. תנא קמא סבר: מעשה אילפס חייבין, ורבי יהודה סבר: מעשה  -לאו 

כגון שחזר ואפאו בתנור קא   -מעשה אילפס פטורין, והכא    -לא, דכולי עלמא    -אילפס פטורין,  

לחם קרינן ביה, ורבי יהודה סבר: אין לחם אלא  -מיפלגי. דתנא קמא סבר: כיון שחזר ואפאו בתנור 

 -האפוי בתנור מעיקרא, וכיון דמעיקרא לאו בתנור אפייה  

 לאו לחם הוא.

התוספות בד"ה לכולי עלמא וז"ל  פסק ר"ח כר"ל וכתבו  וכתבו  וכתבו  וכתבו  

מדקאמר דכולי עלמא מעשה אילפס פטורין וכו', כדמוכח  

בירושלמי דמסכת חלה בפרק קמא דחלה אמר ר' יוחנן 

כל שהאור מהלך תחתיו חייב בחלה ומברכין עליו המוציא 

ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ריש לקיש אמר אינו חייב 

בחלה ואין מברכין עליו המוציא ואין אדם יוצא בו ידי 

חובתו בפסח ואמר ר' יוחנן ובלבד שיהא על ידי משקין ואומר רבינו תם דדווקא בבלילתו רכה 

פליגי דר' יוחנן סבר אפייתו באילפס עושהו לחם וחייב בחלה ור"ל סבר אין עושהו לחם ופטור אבל 

בלילתו עבה כולי עלמא מודו דחייב בחלה אפי' על ידי משקה דהא חיוב חלה הוי משעת גלגול 

 כדמוכח בכמה דוכתי.

שיש מחלוקת ראשונים בין ר"ח הסובר שתמיד אם חלט את העיסה או טיגן אותה בשמן יוצא  יוצא  יוצא  יוצא  

מברך עליה בורא מני מזונות וברכה מעין ג' מפני שאין לה תואר לחם לבין ר"ת הסובר שיש הבדל 

בין בלילתו רכה לבלילתו עבה שאם בלילתו עבה מברך המוציא וברכת המזון אם בישל או טיגן את 

העיסה בשמן, ויש עוד ראשונים שנחלקו במחלוקת הזו, ודעת הרמב"ן תלוי או לש את העיסה על 

 דעת לבשלה או לטגנה שפטורה מחלה ומברך מזונות לבין אם דעתו לאפות ובסוף בשל או טיגן,

השולחן ערוך    סימן קסח סעיף יג כתב, וז"ל אפילו דבר  שבלילתו (פירוש לישת הקמח במים) 

עבה,  אם בשלה או טגנה  אין מברך עליה המוציא, אפילו שיש עליה  תוריתא דנהמא  ואפילו 

נתחייבה בחלה, דברכת המוציא אינו הולך אלא אחר  שעת אפייה;  ויש חולקין ואומרים דכל 

שתחילת העיסה עבה,  אפילו ריככה אח"כ במים ועשאה סופגנין (פירוש עיסה שלשוה ועשאוה 

כמין ספוג) ובשלה במים או טגנה בשמן, מברך עליהם המוציא ונהגו  להקל),  וירא שמים יצא ידי 

שניהם,  ולא יאכל אלא ע"י  שיברך על לחם אחר תחלה. הגה: וכל זה לא מיירי  אלא בדאית בי'  

לאחר אפיה  תואר לחם (לשון הטור והפוסקים), אבל אי לית ביה תואר לחם כגון לאקשי"ן שקורין 

ורומזלי"ך, לכ"ע אין מברכין עליהם המוציא ולא ג' ברכות, דלא מיקרי לחם; אבל  פשטיד"א 

וקרעפלי"ך  מקרי תואר לחם (מרדכי פרק כל שעה)  ואין לאכלם אלא אם כן בירך על שאר הפת 

תחלה.  וכל זה לא מיירי אלא בעיסה שאין בה שמן ודבש וכיוצא בו, אלא שמטוגן בהן, אבל אם 

 לח נילוש בהן כבר נתבאר דינו אצל פת הבאה בכיסנין.

כתב מרן את דעת ר"ח בסתם ואח"כ כתב ר"ת בי"א , ויש לנו כלל סתם וי"א הלכה כסתם, הרי  הרי  הרי  הרי  

אולם בהמשך דבריו כתב שירא שמים יצא ידי שניהם ולא יאכלם אלא ע"י שיברך על לחם אחר, 

ובבית יוסף כתב שהמנהג לברך על סופגנים המוציא אע"פ שבלילתו עבה, אולם כיון שהראש 

 בתוספות הראש כתב שדעת מהרם לאכול סופגנין שבלילתו עבה רק בתוך הסעודה.

המשנה ברורה, היש חולקים הנ"ל דס"ל דהוי לחם גמור ומברך עליה המוציא ואפילו בדלא וכתב וכתב וכתב וכתב 

קבע סעודה מיירי דוקא בעיסה שלא נילושה מתחלתה בשמן ודבש ולכך ס"ל דכיון דהוי מתחלתה 

עיסה גמורה כשאר לחם לא נפקע שמה לענין חיוב המוציא אף דנטגנה אח"כ בשמן ונעשה כפת 

כיסנין אבל כשנלושה מתחלה בדבש וכה"ג קודם הטיגון א"כ לא היה עליה שם עיסה גמורה 

מעולם ולכן אף להיש חולקים אינו כלחם גמור לברך עליה המוציא בדלא קבע סעודה עלייהו דהרי 

היא פת כיסנין ואם קבע סעודה עלייהו  לדעה קמייתא אינו מברך אלא במ"מ דהטיגון הפקיע 

 מתורת לחם לגמרי וליש חולקים מברך המוציא וברכת המזון כדין פת כיסנין.

עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה כתב הסופגניות שלנו היום כיון שהעיסה נילושה בסוכר וממולאת הרב הרב הרב הרב 

בריבה מברך מזונות ועל המחיה אפילו אכל יותר מקביעות סעודה, ובאור לציון מחלק אם טיגן את 

הסופגניות במעט שמן הוי ספק ואם טיגנם בהרבה שמן כנהוג יברך עליהם על המחיה אפילו אם 

 אכל כשיעור קביעות סעודה .

 
 
 

 
ָהֲעָיָרה.  ְּגִביר  ְּבֵביתֹו ֶׁשל  ִנְּכָרה  ִהְתּכֹוְננּות ְּגדֹוָלה 
ִּבּתֹו ַהְמֻהָּלָלה ִנְכְנָסה ִּבְבִרית ָהֵארּוִסין, ּוְבעֹוד ָיִמים 
ִמְסַּפר, ַיְחְּגגּו ְּבֵני ָהֲעָיָרה ֶאת ִׂשְמַחת ְּכלּולֹוֶתיָה ִעם 
ָעָתק  ְסכּום  ְלִבּתֹו  ַח  ִהְבִטי ַהְּגִביר  ַהְּמֻהָלל.  ֲחָתָנּה 
ִּכְנדּוְנָיה, ְוַאף ִהְתַחֵּיב ָלזּון ֶאת ַהּזּוג ְלָכל ְיֵמי ַחָּייו, 

  ְוַגם ִיֵחד ָלֶהם ִּדיָרה ְמפֶֹאֶרת.
ָיָצא  ִמְסַּפר ָיִמים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה, ֶהָחָתן ִּכְמַעט א 
ַמְפֵּתַח ַחְדרֹו, ֲארֹון ַהְּסָפִרים ֶׁשָהָיה ָעמּוס ְּבִסְפֵרי 
ִמְסַּפר  ֵאָליו, ּוְלַמֵעט  ְנִדיִרים, ִרְּתקּו אֹותֹו  קֹוֶדׁש 

  ֲאָנִׁשים ּבֹוְדִדים א ָרָאה ִאיׁש ֶאת ָּפָניו.
ֶהָחָתן  ֹו  ל ָעַמד   , ַהֲחֻתָּנה ֶׁשִּלְפֵני  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב 
ְוִהְׁשִקיף ְּבַעד ַחּלֹון ַחְדרֹו ֶאל ֵעֶבר ֵּבית הֹוֵרי ִאְׁשּתֹו 
 , ְלַׁשָּבת ַּבֲהָכנֹות  ֲעסּוִקים  ֶׁשֻּכָּלם  ְוָרָאה  ד,  ֶלָעִתי
ִלים ַּתְבִׁשיִלים. ְוִהֵּנה ְּבאֹוָתּה  אֹוִפים ַחּלֹות ּוְמַבׁשְּ
ָׁשָעה ִנְכַנס ַלִּמְטָּבח ַּתְרְנגֹול, ְוֵהֵחל ְלַנֵּקר ֵמַהַחּלֹות 

  ֶׁשהּוְכנּו ְלַׁשָּבת.
ְּבַמה  ָנה  ְוִהְבִחי  , ַלִּמְטָּבח ַהַּכָּלה  ִנְכְנָסה  ֹום  ִּפְתא
ֶׁשָעָׂשה ַהַּתְרְנגֹול, ַוֲחָמָתּה ָּבֲעָרה ָּבּה, ּוִמַּיד ֲאֻחָּזה 
ַּבַּתְרְנּגֹול ְוָזְרָקה אֹותֹו ְּבָחְזָקה ַעל ַהִּקיר, ּוֵמָעְצַמת 
ְּבֶרַגע ֶהְחִליט ֶׁשָרָאה זֹאת  ַהַּמָּכה, ֵמת ַהַּתְרְנגֹול. 
ָלּה.  ְלִהָּנֵׂשא  ֹוֶצה  ר ֹו  נ ֶׁשֵאי ְּבִלּבֹו  ט  ֶהְחִלי  , ֶהָחָתן
ִמּדֹוָתיו ָהְרחּומֹות א ָיְכלּו ָלֵׂשאת ֶאת ַאְכָזִרּיּוָתּה 

  ֶׁשל ַהַּנֲעָרה.
ַהִּמְדָרׁש.  ְלֵבית   ְוָהָל ְסָפָריו  ֶהָחָתן ֶאת  ָסַגר  ִמַּיד 
טֹוֵבי ַהּלֹוְמִדים ֶׁשל ָהֲעָיָרה ְׁשקּוִעים ָהיּו ְּבִלּמּוד, 
ְוא ָׂשמּו ֵלב ֶלָחָתן ֶׁשָּפַסע ְלֵעֶבר ֻקַּפת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
 . ֹות ְּבַמְטְּבע ְמֵלָאה  ְוָהְיָתה   , ָמה ַהִּבי ַעל  ֶׁשִּנְּצָבה 
ֶהָחָתן ֵהֵחל ְמָקֵרב ָיָדיו ְלֵעֶבר ַהֻּקָּפה, הּוא ֶּפַתח ֶאת 

  ַהִּמְכֶסה ֶׁשל ַהֻּקָּפה, ּוְלֶפַתע ִהְׁשִליָכה ָאְרָצה.
ָהס ֻהְׁשַל ְּבַבִית ַהְּכֶנֶסת, ְוֵעיֵני ַהּכֹל ִנְנֲעצּו ַּבָּבחּור 
ֶׁשִהְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּביָמה ְוִנְתַּפס ִּבְגֵנָבתֹו. ְּבאֹוָתם 
 , ם ְמסָֹרִגי ְמֻיָחד  ֶחֶדר  ֹות  ִלְבנ ם  ֹוֲהִגי נ ּו  ָהי ם  ָיִמי
ַהְּמיָֹעד ְלַהֲעִניׁש ֶאת ִמי ֶׁשָעָׂשה ַמֲעִׂשים ֶׁשֲאסּוִרים 
ַלֲעׂשֹות. אֹותֹו ֶחֶדר ִנְלָקח ְוהּוַׂשם ְּבאֹותֹו ֶחֶדר, ְוָכל 
ִמי ֶׁשעֹוֵבר ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָהָיה רֹוֶאה 

  ֶאת ִמי ֶׁשָאסּור ְּבאֹותֹו ַהֶחֶדר.
ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה ָּפְרָׂשה ֶאת ְּכָנֶפיָה, ְוַהְּגִביר ִהְמִּתין ֶזה 
 , ַהְּכֶנֶסת ת  ְלֵבי ו  ֵאָלי ֶׁשִּיְתַלּוֶה  ֹו  ַלֲחָתנ ַרב  ְזַמן 
ְּכַבר  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב  ִנְמָצא,  ֹו  נ ֵאי ֹו  ֶׁשֲחָתנ ּוְכֶׁשָרָאה 
ַהְּגִביר,  ְלָׁשם  ַע  ְּכֶׁשִהִּגי ְוִהֵּנה  ַהְּכֶנֶסת.  ְלֵבית   ָהַל
ּור  ָאס ד  ֶלָעִתי ֹו  ֲחָתנ ֶאת  ֹו  ֹות ִּבְרא ו  ָני ֵעי ּו  ָחְׁשכ

  ַּבֶחֶדר...
ִמַּיד ֵּבֵרר ַמה עֹוֵלל ֲחָתנֹו, ּוְכֶׁשּנֹוַדע לֹו ֶׁשִּנָּסה ִלְגנֹב, 
ַׁשָּבת,  ּוְבמֹוָצֵאי   ,ּדּו ַהׁשִּ ְלַבֵּטל ֶאת  ֶהְחִליט  ִמַּיד 

  ֻסַּלק ַהָּבחּור ֵמָהֲעָיָרה.
ְמעּו  ַהִּנְדָהִמים ֶׁשׁשָּ ב ֶהָחָתן ֶאל ֵּבית הֹוָריו  ְּכֶׁשׁשָּ
ִמִּפיו ֶאת ְּדַבר ַהַּמֲעֶׂשה, ְׁשָאלּוהּו ַמּדּוַע ָעָׂשה ֵּכן? 
ֵהִׁשיב ָלֶהם ַהֵּבן: א ָעָלה ְּבַדְעּתֹו ְלַבֵּיׁש ַּבת ִיְׂשָרֵאל 
ִּבְגַלל  ִאָּתּה  ְלִהְתַחֵּתן  ּוָכן  מ ִני  ֶׁשֵאי ָלּה  ַע  ֹוִדי ּוְלה
ם  ָּפִני ֶהֱעַמְדִּתי   ָכ ּוְלִפי ַאְכָזִרּיּוָתּה,  ֶאת  ִתי  ֶׁשָרִאי
ֵמַהְּקִהָּלה,  ַוִּיְזְרקּו אֹוִתי  ְּכֵדי ֶׁשְּיַבְּיׁשּו אֹותֹו  ְּכַגָּנב, 

ּדּו ְּבִלי ִלְפּגַֹע ַּבַּכָּלה...   ּוְבָכ ִיְתַּבֵּטל ַהׁשִּ
ֹוָלם  ָּבע ִהְתַּפְרֵסם   " ַהַּגָּנב ָחָתן  ְוַה"  , ם ָׁשִני ּו  ָחְלפ
ֶׁשל  ַרָּבם   , ל ַזַצ" ִמְקָרָקא  ל  ִׁשי ֶהע ְּכַרִּבי  ַהַּיֲהדּות 

"ך  ְוַרִּבים  ַהׁשַּ ְוַה"ַנֲחַלת ִׁשְבָעה",  ּכֵֹהן],  ְפֵתי  [ַהׂשִּ
   ִמְּגדֹוֵלי ַהּפֹוְסִקים ֶׁשְּלַאֲחָריו.

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 



ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני (ל"ב ה')  

לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר 

    עד עתה,עד עתה,עד עתה,עד עתה,

כמו גר, אם הייתי  -עם לבן גרתי   -רש"י ופירש ופירש ופירש ופירש 

נהיה חשוב אז יש לך סיבה לשנוא אותי, אבל 

הרי לא נעשיתי שר וחשוב אלא כמו גר, וזה 

, ולכן לא כדאי שתשנא "גרתי" "גרתי" "גרתי" "גרתי" ביאור מילת  

"הוה "הוה "הוה "הוה אותי על הברכות של אביך שבירך אותי  

 שהרי לא נתקיימה בי. גביר לאחיך"גביר לאחיך"גביר לאחיך"גביר לאחיך"

פלא גדול, וכי יעקב בא להגיד לעשו וזה  וזה  וזה  וזה  

שהברכות של יצחק אין בהם ממש? הם דברים 

שלא מתקיימים? והרי רק בעבור ברכות אלו 

יעקב ברח ללבן שנים מרובות ואיך סבר להפוך 

 את ערך הברכות ולומר שאין בהם ממש?

חילוק גדול בעולם הזה בין מהלך החיים יש  יש  יש  יש  

של צדיקים, לבין מהלך החיים של רשעים, 

עיקר ההשתדלות של הצדיקים הוא להקים 

דור שבניו ובני בניו הולכים בדרך ה' וזה עיקר 

רצונם והצלחה בכך הוא תכליתם, כל הזמן 

בדאגה שהבן ימשיך בדרך ה ושתהיה לו ברכה 

להינצל מנסיונות. אבל רשעים כל רצונם הוא 

אסיפת כל התאוות לעצמם, וגם בניהם הוא 

רק לצורך מילוי תאוות עצמם, ומה יהיה עם 

הבנים? דואג להם אבל לא באופן שיפריע 

לתאוות של עצמו, כיון שכל מחשבתו ומהלך 

חייו הוא לתאוות של גופו שלו, ולפי זה מובן 

"לא נעשיתי שר "לא נעשיתי שר "לא נעשיתי שר "לא נעשיתי שר   -מה שאמר יעקב לעשו  

וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של 

, לא הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" 

נתקיים בי, ומה שעיקר הברכות בטוח שיחולו 

אחר כך על הבנים והצאצאים שלי הרי זה לא 

מפריע לך, כי אתה עשו כל רצונך רק לדאוג 

 לתאוות של עצמך וכל רצונך שאני לא יהיה גביר ואתה תחתי, אבל אם תקבל את התאוות כל ימיך ורק בבנים ובצאצאים זרעי יהיה גביר, הרי לא

וזה כל האמירה של יעקב, ונמצא שלא מיעט "בי"  "בי"  "בי"  "בי"  שהרי לא נתקיימה    -מדוקדק מלשון רש"י שכתב  וזה  וזה  וזה  וזה  איכפת לך, אז בשביל מה לשנוא אותי?     

 יעקב את ערך הברכות כלל, ומודה שיתקיימו בבנים ובני בנים, אבל אתה עשו מה איכפת לך.

* * * * * 
 .אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזאלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזאלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזאלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזבתחילת הפרשה: (ל"ו ט"ו) כתוב כתוב כתוב כתוב 

 אלוף אריה אלוף נחש אלוף זאב. -יעקב נמשלו לאריה נחש זאב ועוד, אם כן מדוע בבני יעקב לא כתוב גם כן בני בני בני בני 

הפשוט שבבני עשו אם יש לכל אחד מהם תכונה שונה הרי הם חלוקים האחד מזולתו תכלית החילוק, ולכן כתוב בהם חילוק אלופים אמנם  אמנם  אמנם  אמנם  

 בשמותם, אבל בני ישראל אף שיש לכל אחד תכונה שלו המיוחדת בכל זאת הם אחד ואינם חלוקים, ולכן לא כתוב בהם חילוק אלופים.

 

 

 
    כלב שנבח על אדם ומבהלה ניזק האם בעל הכלב חייבכלב שנבח על אדם ומבהלה ניזק האם בעל הכלב חייבכלב שנבח על אדם ומבהלה ניזק האם בעל הכלב חייבכלב שנבח על אדם ומבהלה ניזק האם בעל הכלב חייב

בא לחצר חבירו ובכניסה לחצר יש כלב קטן שנובח שלומי מיד נבהל מנביחות הכלב ותוך שלומי שלומי שלומי שלומי 

כדי שהכלב מכרכר סביבו חיפש דבר מה ע"מ להביס את הכלב ממנו. הדבר היחיד שהיה לו בידו 

הוא מכשיר הסמרטפון החדש שרכש באותו שבוע ומתוך בהלה זרק את המכשיר על הכלב וברח. 

אחר כמה דקות שהגיע בעל הכלב ולאחר 

חלוקה איתו את הדברים הקורים אותו. 

ץ  פ נ ת ה ן  ו פ ט ר מ ס ה ר  י ש כ מ ש ה  א ר

לחלקים, וכעת טוען שבעל הכלב ישלם 

את הנזק מכיון שמבהלה שהייתה לו הוזק 

ומדוע לא קשר את הכלב. בעל הכלב טוען 

כי הכלב הינו גור קטן שאינו נושך ורק 

נובח (כמו כלב) וגם מדוע שלומי זרק את 

מכשירו היה לו ללכת מהמקום מבלי 

 לשבור את הסמרטפון.

    תשובה:תשובה:תשובה:תשובה:

מכיון שהכלב לא הזיק את שלומי בנשיכה או בהיזק מגופו של הכלב אין בעל הכלב חייב בתשלום 

 הסמארטפון של שלומי.

בגמ' בבא קמא (דף פ"ג: ועוד מקומות) איתא מעשה דההיא איתתא דעל למיפא בההיא ביתא הנה הנה הנה הנה 

נבח בה כלבא אמר ליה מרי לא תיסתפי מיניה שקיל ניביה אמרה ליה שקיל טיבותיך ושדיא 

אחיזרי כבר נד ולד. פירוש אותה אישה באה לבית לאפות לחם והכלב נבח לה ובאותו רגע הפילה 

ולדה ובעל הכלב אמר לה אל תפחדי אין לו שינים הם הוסרו, והיא ענתה לו אל תעשה טובות 

(במה שאתה מנחמני) כבל הפלתי את ולדי. ע"כ. ובראשונים שם לא התיחסו לדין כלב נובח והזיק 

אלא לענין שאין לגדל כלב בתוך ביתו כמבואר בסוגיא שם. ולענין איסורא איני בא להורות וכל 

 אחד ישאל לרבותיו מהו כלב רע, והכא נפקינן לדין ממונא.

בכל דיון הפוסקים שם כאשר תעיין לא דברו מענין היזק האישה דפשיטא שאינו חייב בעל ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת 

הכלב בהיזיקה משום דהוי גרמא דהא ברי היזיקא שהכלב היה מזיקו לאדם זה, כדאיתא 

בתוס' (בב"ק דף כ"ג:) דאפילו היכא שמכניס יד חבירו לפי הכלב ונשכו אינו חייב כיון דלא ברי 

היזקא. והכי נמי בעניננו כיון ששלומי בא לפני הכלב ורק מתוך בהלה זרק את המכשיר הסמרטפון 

 שלו, ואין זה נזק ישיר מנביחותיו של הכלב אין בעל הכלב חייב לשלם לו את הנזק.

ועוד גבי מבעית חבירו כתב השו"ע חו"מ (סימן ת"כ סעיף ל"ב) המבעית את חבירו פטור מדיני 

אדם. והיינו שלא נגע בו אלא ע"י קול וכ"ש בכלב דאע"פ שאם נאמר שאין לו לאדם להחזיק כלב 

רע בביתו כמבואר בראשונים ואחרונים שם, מ"מ כיון שהכלב הזיק רק מבעתה שלו אין זה היזק 

ישיר שיש לחייב את בעל הבית. ודין זה אף בכלב גדול וכ"ש במקרה שלנו שאיירי בכלב קטן 

 ושלומי יש לו פחדים אפילו מכלבים קטנים.

שלנו אין התייחסות אם שלומי נכנס ברשות לחצר חבירו או שלא ברשות כמבואר בשו"ע ובמקרה ובמקרה ובמקרה ובמקרה 

(סימן שפ"ט סעיף י') שאם נכנס לרשות חבירו שלא ברשות והוזק פטור חבירו, מכיון שבנדון דנן 

 אין שייכות למקום אלא למעשה והמעשה היה בגרמא דקיי"ל פטור.  

למעשה דאין צריך פנים לזה כיון דבכ"א הוי גרמא בנזקין וקיי"ל גרמא בנזיקין פטור ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

כדאיתא בשו"ע חו"מ (סימן תי"ח ות"כ ועוד מקומות) וכיון שאין הנזק ישיר מהכלב אין הבעלים 

 אחראים לנזקו.    

 פרשה מפורשת  הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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    המספרהמספרהמספרהמספר    ----שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 
כתוב ברבינו יונה, המספר לשון הרע רשעתו כפולה, הראשון: "הנזק והבושת אשר יגרום לחברו", והשני: השחתת המדות על ידי "בחירתו  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

. בדרך כלל, כשאדם מספר לשון הרע הוא עושה את שניהם, האחד גורם היזק או צער, והשני (א) לחייב ולהרשיע את חבריו ושמחתו לאידם" 
 שכוונתו לגנותו. אבל להלכה אין צריך לעשות את שניהם כדי להיות עובר באיסור לשה"ר, אלא כל אחד מהם לבד אסור מדאורייתא, בין אם מספר

. אמנם, יש נפק"מ לענין תשובה, שאם מגיע לשני היזק או צער, (ג) , בין אם גורם לו היזק או צער שלא ע"י גנות (ב)בגנותו בלי לגרום לו היזק או צער
ק ספי נמצא שהוא בין אדם לחבירו, ועל זה אמרינן שאין יום כיפור מכפר עד שייפסנו. אבל אם לא גורם לו שום היזק או צער, רק שסיפר בגנותו, מ 

 . עתה נבאר בעזרהי"ת מה נכלל ב"גנות", ומה נכלל ב"נזק" ו"צער".  (ד)לשוב בתשובה בין אדם למקום, ואין צריך להודיע לחבירו שסיפר עליו בגנותו
בדרך כלל, דברים של "גנות" מופיעים באחד משלשה דרכים, עבירות, שלילת מעלות, סוגי גנות: סוגי גנות: סוגי גנות: סוגי גנות: 

וייחוס. א) עבירות: נכלל בזה כל דבר שהוא נגד ההלכה, אפילו דברים שאנשים אינם מכירים 
ב) שלילות   . (ה) שהם איסורים, אלא חושבים שאינם אלא חומרא יתירא ומידת חסידות בעלמא 

מעלות: נכלל בזה מדות והנהגות שאינם נגד ההלכה, אבל שגרוע בעיני בני אדם. ג) ייחוס: נכלל 
בזה לגנותו במעשיו הראשונים, שהוא או הוריו בעלי תשובה, או שהוריו עדיין אינם שומרי תורה 

 ומצוות. הצד השוה שבהם, שבחר לדבר על חבירו בדרך גנות על מעשיו, מעלותיו, או ייחוסו. 
כתבנו שאסור לספר בגנות חבירו, אף אם משער שלא יבוא אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם:  אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם:  אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם:  אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם:  

שום צער או היזק לחבירו מחמת סיפורו. נכלל בזה שאסור לגנות את חבירו גם במקרה שיודע 
שהשומע כבר ידע את כל הגנות הזה. והוא מטעם, שעצם האיסור של לשה"ר הוא במה שבחר 
לגנותו ולבזותו, ואין נפק"מ במה שהשומע כבר ידע את זה, אלא עדיין הוא לשון הרע 

 .(ו)מדאורייתא
אם אין כוונתו לגנותו כלל, מותר לספר הסיפור, והיינו דווקא אם משלים שלשה תנאים. א. שהמספר אינו מכוון לגנות, ב. אם אין כוונתו לגנות:  אם אין כוונתו לגנות:  אם אין כוונתו לגנות:  אם אין כוונתו לגנות:  

. ואם ישלים ג' תנאים אלו, נמצא שאין כאן (ז) השומע לא יחשיב זאת כגנות, ג. השומע הוא איש צנוע ולא יבוא לספר לאחרים (אלא לאדם כמותו) 
. למשל, לספר על פלוני שהוא בעל תשובה, יהיה מותר רק אם המספר והשומע מכירים שלהיות בעל תשובה אינו (ח) לא גנות ולא נזק ולכן מותר 

 . (י). וה"ה כל שלילת מעלות כיוצא בזה(ט)גנות כלל (אלא אדרבא), וגם השומע הוא איש צנוע
אין גנות לומר על אדם שהוא רגיל, שהרי אין זה גנות להיות כשאר בני אדם. לכן, המדבר עם חבירו אודות לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: 

רגיל. דם  פלוני, ורוצה לצייר מי הוא פלוני, יהיה מותר לו לספר על פלוני דברים שסתם בני אדם מכירין שאין זה גנות כלל, שהוא רק ציור של סוג א 
 לל,כולל לספר מאיזה מדינה בא (ארה"ב, רוסיא, צרפת), וכאיזה סגנון ביהדות הוא נוהג (מבני אשכנז, ספרד, חסידי), ובמה הוא עוסק (אברך כו 

. וגם מעיקר הדין, מותר לומר על אדם שהוא יהודי טוב ששומר התורה כדינה אבל אינו (יא)רופא, עורך דין), וכל כיוצא בזה (הגדר לזה מבואר לקמ')
 . [אבל אסור לספר עליו שהוא עשה עבירות ממש, אף בעבירות שאינו נחשב בעיני רוב בני אדם אלא כחומרא.](יב)נוהג לפנים משורת הדין

בענין הגדר, הכל תלוי באדם שהוא מדבר עליו. למשל, לספר על אדם שהוא לומד תורה שלש שעות ביום,  הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:
עוד משל, לספר על אדם המפורסם כאדם מיוחד, ואומרים עליו שהוא רק אדם  .(יג)זהו גנות כלפי אברך כולל, ושבח כלפי בעל הבית הטרוד בעסקו

. ואף אם באמת הוא אינו מיוחד, רק שאנשים, או אפילו השומע לבד, חושבים עליו שהוא מיוחד, אסור לומר (יד)רגיל, ודאי זהו נחשב כגנות אצלו
. ה"ה בכל אדם ואדם, הכל תלוי במה נחשב כרגיל (או שבח) אצלו ומה נחשב כגנות אצלו. הגדר הוא (בדרך כלל), שכל דבר (טו)עליו שהוא אדם רגיל

 . (טז)שמשער שאם יפרסמו על פלוני, והוא לא מתבייש, סימן הוא שפלוני לא מחשיב זאת כגנות אצלו
אף שכתבנו שמותר לספר על אדם דברים רגילים, מ"מ צריך גם לקחת בחשבון כוונת המספר והשומע. למשל, אף שמותר כוונת המספר והשומע: כוונת המספר והשומע: כוונת המספר והשומע: כוונת המספר והשומע: 

וגם אם המספר אינו מכוון לגנותו, אבל מכיר  .(יז)לומר על אדם שהוא חסידי, משום שאין שום גנות בזה, מ"מ אם המספר מתכוון לגנותו בזה, אסור
    .(יח)שהשומע חושב את זה לגנות, אסור לספר את זה לפניו

לכן, צריך לחשוב הרבה לפני   כתבנו לעיל, שאף דבר שאינו "גנות" כלל, עדיין אסור לספר אם עלול להזיק את חבירו או לצערו. מזיק או מיצר:  מזיק או מיצר:  מזיק או מיצר:  מזיק או מיצר:  
 שמדבר אודות שום אדם, אולי יבוא לגרום לו צער. למשל, לגלות לאברכי כולל שאחד מהאברכים שם הינו גם עובד לצורך פרנסתו. אף שודאי אין

 . (יט)שום גנות בזה במה שהוא רוצה לפרנס משפחתו, אמנם אין ברצונו שאברכים אחרים ידעו זאת, שיתכן שיצטער ע"י ידיעתם בזה
 האיסור לספר לשון הרע, הוא בין אם סיפר בגנות חבירו, ובין אם סיפר דבר שאינו גנות אבל יבוא לגרום לו צער או נזק. א) בנוגע ל"גנות"סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

 עצם זה שמתכוון לגנותו ולבזותו, אסור, אף במקרה שהעובדות כבר ידועות לשומע. וגם אם אינו מתכוון לגנותו, אסור לספר דבר ששייך להיות
"גנות" בעיני השומע, עד שיודע שגם השומע אינו מחשיב זאת לגנאי, וגם שהשומע הוא אדם צנוע שלא יבוא לספר זאת לאחרים (שאינם כמותו). 

ה לכל וה" ב) לומר על אדם שהוא רגיל אין זה "גנות", שאין זה גנאי להיות רגיל. אמנם, אינו מותר לומר על אדם מיוחד שהוא רגיל, שזה גנות אצלו,  
כיוצא בזה, שהכל תלוי בכל איש ואיש. ג) בדבר שאינו גנות כלל בעיני אדם, אבל המספר או השומע מחשיב זאת כגנאי (מאיזה סיבה שתהיה), 

  אסור לספר. ד) ובכל ענין, אף בדבר שאינו גנאי כלל, צריך מאוד לחשוב לפני שמגלה שום ידיעה אודות חבירו, שלא יבוא לצערו.
 

       .æèø øîàî 'â øòù äáåùú éøòù (à)  âäá íù áúëå .ì"ëò åúåðâá øôñì åì øåñà ë"ôòà ,åøåáã é"ò äòø íåù ïåãðäì àåáé àìù äìçúëì øòùî íà åìéôà ì"æå .å"ñ 'â ììë ç"ôç (á)  ä" ç"îàáä ìò
  .ì"ëò åøéáçì ÷æéä äæ éãé ìò ááåñî íéîòôìù äî ãáì ,åîöò éðôá ïåò àåä åøéáç ìò úåðâ ìù øåáéãä úåéîöò ì"æå æ"÷ñ     .æ"÷ññå ã"÷ñ â"÷ñ ç"îàááå ,ã"ñ 'â ììë ç"ôç (â)    .á"éñ 'ã ììë ç"ôç (ã)

    íäù óà ,ãåîìì íéúéò òåá÷ì áåéç ïéàù íéáùåç íãà éðáù àä ïéðòì íù áúë ãçà àîâåã .úåîìùäá äàáåä åðåùì ,â"ñå á"ñ 'ã ììë ç"ôç (ä)îàá ãåîìúî øåèô åúñðøôá ãåøèä ùéàù íéáùåç ú
  .(å"÷ñ ç"îàáá ù"ò) äøåú  ñà ë"ôòà ,íäéôá ìùîì àåäù ãò ,ìë éôá ìâøåî øáë éàðâä íà åìéôàù ,ë"÷ñ íù ç"îàáá äàáåä ,íéãéñç øôñî åøå÷îå ,è"ñ 'á ììë ç"ôç (å)  øå  .äæá åúåðâì   (æ)

  .à"÷ñ 'ã ììë ç"îàá     .íù ç"ôç (ç)     .íù ç"ôç (è)     .íéùðà ìù íéðåù éâåñ äáøä àøá ä"á÷äù ïéáäì øùôà ì÷á ,úåìòî úåìéìùì òâåðá (é)   äø÷îá óà ,ãîì àåä äáéùé äæéàá úåìâì ïëå (àé)
  .äîéìù äáéùéä ìë ìò ø"äùì øôéñ àìà ,åéìò ø"äùì øôéñù ÷ø àì ,äæá åúåðâì ïååëúî íà ð"äà ìáà .ãçåéî åðéà àåäù åéìàî ïáåî äéäéù   ùé ãåàî ì"æå íù áúë ,íðîà .æ"ì÷ñ 'ã ììë ç"îàá (áé)

  .ì"ëò äæî íâ ÷çøé åùôð øîåùä ïë ìò 'åë äæ øîåì éî éðôá áùéúäì     .íéìùî ãåòå ,åæ ìùî íù áúë .å"ñ 'ä ììë ç"ôç (âé)    .êúåìòäá 'øô á"ç ïåùìä úøéîùá 'ò (ãé)   òøä ïåùì àäù ,àåä èåùô (åè)
  .úìòåú åá ùé ë"àà ,úîàä ìò íâ øåñà  ä ïåùì ïéðòá åá íéìùëðä íéðéðòä ìë øôñá ÷éúòäì ãàî äù÷ ïë ìò 'åë åéìò øáãî àåäù ùéàä éôì éåìú ì"æå å"ñ 'ä ììëá ç"ôçä áúë (æè),òø   ç÷ ÷ø

äæ éøä åãéçôäì åà åì øöäì åà åðåîîá åà åôåâá ÷æä åøéáçì íåøâì ìëåé íñøôúé íàù øáã ìëã ,ãéîú åúåà øåëæå êùàøì äøèò í"áîøä éøáã  ùì  .ì"ëò òøä ïå   åúðååë àäù ,àåä èåùô äøåàëì (æé)
øá ,ãéñçì òâåðá ì"æå áéùäå ,"ãéñç" àåä éðåìôù "ãâðúî"ì ãéâäì øúåî íà åúåà åìàùùë ,áúëîá à"èéìù õéá÷øá é"ø áúë ïëå ,äæá åúåðâì  øå øåñà ,éàðâë äæî íéæçåà òîåùä åà øôñîä íàù

   .ì"ëò øôñì     .úîãå÷ä äøòäá 'ìù á"éø ìù áúëîä 'ò (çé)   ,íéëøáàä øàù åòîùéùë øòö åì òéâéù ïëúé î"î ,àåä úåéøçà ìòá åæ êøáàù ,çáù êøã àìà äæ úà øôéñ àì øôñîäù óà (èé)
ç úåãåà øáã íåù äìâîù éðôì áåè áåùçì êéøö ô"ëò .íäî ãçà åîë ììåëá ãåîìì íäîò áùéì äöåø ÷ø àåäå ,åúåà òâùî åà åéìò øáãì åàåáéùøéá ïéà éìåàù "øòö" ìù øãâä ïéðòì ïåãì ùé ,íðîà .å

.àúééøåàã òøä ïåùìá øáòù í"áîøäì áåùçù øòö ìù àâøãì äòéâî äæ 
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