
    "ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה...""ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה...""ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה...""ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה..."

אמרו: למה הדבר דומה? לארי וחיות ושועל שהיו 

הולכין בספינה, והחמור גובה מכס מן הספינה, 

אמר להם החמור: תנו לי מכס, אמר השועל 

לחמור: כמה עזין פניך! אתה יודע שמלך שבחיות 

עמנו ואתה תשאל מכס? אמר לו החמור: מן 

המלך אני נוטל ולגנזיו אני מכניס, אמר לו הארי: 

ויצא וטרפו לחמור ונתנו -קרבו אלי הספינה 

לשועל, אמר לו: סדר לי אבריו של שוטה זה, הלך 

השועל וסדרן, ראה לבו נטלו ואכלו, כשבא הארי 

מצא אבריו ושאל היכן לבו של שוטה זה? אמר לו 

השועל: אדוני המלך! לא היה לו לב, שאם היה לו 

לב לא היה נוטל מכס מן המלך, אף כך פרעה 

הרשע, אם היה לו לב, לא היה אומר למלך מלכי 

 המלכים תן לי דורון.                   (ילקוט שמעוני)

 

    "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים""והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים""והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים""והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"

מנין לארבע כוסות בפסח? אמר ר' יוחנן כנגד 

ארבע גאולות, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, 

ולקחתי, ומדוע לא תיקנו כוס חמישית כנגד 

הלשון החמישית של הגאולה והבאתי? מכיוון 

שיש מחלוקת אם צריך כוס חמישית או לא, 

נוהגים שמוזגים כוס חמישית ואין שותין אותה 

ונקראת כוס של אליהו, כי בבואו יתבררו כל 

 הספקות וגם הספק הזה.                         (הגר"א)

 

    "והפשתה והשעורה נוכתה""והפשתה והשעורה נוכתה""והפשתה והשעורה נוכתה""והפשתה והשעורה נוכתה"

צדיקים   –  והשעורה והשעורה והשעורה והשעורה פשוטי העם,    –הפשתה  הפשתה  הפשתה  הפשתה  

מלשון   –  נוכתה נוכתה נוכתה נוכתה שהקב"ה עמם כחוט השערה,  

בעלי  – והחיטהוהחיטהוהחיטהוהחיטהמוכים וסובלים בעולם הזה, אולם 

  , א ט ח ת  ה מ ס כ ה ת  ו מ ס כ ה ת  ו מ ס כ ה ת  ו מ ס כ ה ו   –ו ל א  , ם י מ ת כ ן  ו ש ל מ

אותם אין מכים   –  לא נוכו לא נוכו לא נוכו לא נוכו שמלוכלכים בחטאים,  

 שנאמר "רשעים בחושך ידמו". אפילות הנהאפילות הנהאפילות הנהאפילות הנהכי 

 (ר' מאיר מפרימישלן)                                            

 

"ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו "ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו "ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו "ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו 

    לאשה"לאשה"לאשה"לאשה"

"אדם הנושא אשה צריך לבדוק "אדם הנושא אשה צריך לבדוק "אדם הנושא אשה צריך לבדוק "אדם הנושא אשה צריך לבדוק בגימטריא  

 (צל העדה)                                             באחיה".באחיה".באחיה".באחיה".

 

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 

 

 6:09רבנו תם:       5:31צאת השבת:    4:16כניסת השבת:         

 

 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

מזרע יתרו שפטם   -, ופירש רש"י  ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה וגו' ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה וגו' ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה וגו' ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה וגו' (ו' כ"ה)  

עגלים לעכו"ם ומזרע יוסף שפטפט ביצרו, ועיין בעיקר שפתי חכמים שבאר את דברי רש"י.  אמנם 

צריך להבין שהרי בפרשת פנחס הקפידה התורה ליחסו לאהרן הכהן מפני שהיו השבטים מזלזלים 

בו שיש לו חלק מיתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה, ואם כן מדוע כאן התורה לא העלימה את 

 יחוסו ליתרו? היה ראוי רק  לייחס אותו ליוסף שיש בו מעלה!

אלא ידוע שכדי להתגבר על היצר הרע לא מספיק זה שאדם 

יודע שהדבר אסור, אלא צריך לעבוד במוסר ויראת השם כדי 

להגיע למצב שהאיסור אצלו גרוע ומזולזל ואין לו שום ערך, 

ובכך ינצל כפי שכתב החובת הלבבות שאכילת האיסור יהיה 

אצלו כמו אכילת השקץ והעכבר, ולכן יוסף הצדיק ניצל כי הוא 

הוסיף לא רק שיש איסור של התורה, אלא הוסיף מעלה בעצמו 

שפטפט ביצרו! היינו שזלזל בעבירה ומאס בה, כי אחרת יתגבר 

עליו יצרו והיצר הרע יזלזל באדם, נמצא שאין כאן שני דברים אלא סך הכל רשום כאן דבר 

והיפוכו, או שתזלזל ביצר הרע או שיצר הרע יזלזל בך שהאדם מפטם עגלים בריצה ומרץ,  וגורם 

 לו שפלות ופיטם עגלים לע"ז שאין בו ממש, ואלעזר בחר להיות כמו יוסף הצדיק.

 

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי כתוב בפרשה (פרק ו' פסוק ג') 

"וארא אל האבות", וקשה מה רש"י בא לחדש הרי כתוב בפסוק וארא אל   -, ומפרש רש"י  להם" להם" להם" להם" 

 אברהם אל יצחק ואל יעקב וכי אנו לא יודעים שהם האבות?!

, והובא ברש"י בתחילת פרשת ויצא "הן בקדושיו לא יאמין" "הן בקדושיו לא יאמין" "הן בקדושיו לא יאמין" "הן בקדושיו לא יאמין" איוב (פרק ט"ו) כתוב בפסוק  בספר  בספר  בספר  בספר  

(פרק כ"ח פסוק י"ג) שלא מצינו במקרא שייחד שמו יתברך על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי 

פלוני שנאמר הן בקדושיו לא יאמין, (זאת אומרת שהקב"ה לא קרא את שמו על הצדיקים כשהם 

היו עדיין בחיים ולכן לא כתוב "אני אלהי אברהם" 

אלא רק אחרי שנפטר, כי כל זמן שהאדם חי יש לו 

עדיין יצר הרע ויכול להיות רשע) ורק ביצחק לפי 

שכהו עיניו (שהיה עוור) וכלוא בבית והרי הוא 

כמת ויצר הרע פסק ממנו (לכן רק ביצחק כתוב 

"אלהי יצחק" אפילו שהוא היה עדיין חי), וכל זה 

כתוב במדרש תנחומא, ונראה שזה כוונתו של 

רש"י שכתב "וארא אל האבות", שלא נחשוב 

שמה שכתוב כאן בפסוק וארא אל אברהם הכונה 

"וארא אל "וארא אל "וארא אל "וארא אל והייתי חושב שזה מה שכתוב כאן "אלהי אברהם" "אלהי אברהם" "אלהי אברהם" "אלהי אברהם" שכשנגליתי אל אברהם נגליתי אליו כ

"אל "אל "אל "אל , היינו שהייתי חושב שבא לומר שהקב"ה נגלה לאבות כ אברהם" "אל יצחק" "ואל יעקב" אברהם" "אל יצחק" "ואל יעקב" אברהם" "אל יצחק" "ואל יעקב" אברהם" "אל יצחק" "ואל יעקב" 

וזה מה שכתב "אליו" "אליו" "אליו" "אליו" , לכן רש"י מפרש שלא נחשוב כן אלא הביאור אל אברהם שנגליתי אברהם"אברהם"אברהם"אברהם"

 וארא "אל האבות" שזה רק מבאר שנגליתי אליו.

, ופירש רש"י "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם""לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם""לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם""לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם"(פרק ט"ז פסוק ג') כתוב ובתהילים ובתהילים ובתהילים ובתהילים 

לקדושים אשר בארץ המה, בשביל הקדושים אשר המה קבורים בארץ אשר התהלכו לפניך באמת 

(זאת אומרת שדוד המלך ביקש שהקדוש ברוך הוא ישמע לבקשתו בזכות הקדושים שקבורים 

בארץ, בזכות אברהם יצחק ויעקב), ויש לעיין מפני מה הזכיר את האבות בלשון של קדושים 

הקבורים בארץ, והיה אפשר לומר שמותם או 

לשונות והגדרות אחרות?!  ולמשל אם אדם 

ו  רוצה לבקש בקשה מהקב"ה בזכות אבי

שנפטר, הוא לא יאמר תעזור לי בזכות אבי 

 אשר קבור בארץ!

åæ äîø äååöîì íåøú 
íéáøä éåëéæ 
!ïåìòä úñôãä 

 פרשת וארא

!äáåùçä äçôùîì äëøáå áåè ìæî 
 áøä åúéòøå éîìùåøé äùîåéä 

æòá åîéé÷úéù ïáä éàåùéð ìò""""òåáùä ä 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 
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מה מברכים על שלווה (חיטה תפוחה), פופקורן (תירס תפוח), פירכיות מה מברכים על שלווה (חיטה תפוחה), פופקורן (תירס תפוח), פירכיות מה מברכים על שלווה (חיטה תפוחה), פופקורן (תירס תפוח), פירכיות מה מברכים על שלווה (חיטה תפוחה), פופקורן (תירס תפוח), פירכיות 
    אורז (אורז תפוח), פיצפוצי אורז, ומה דין שלווה לברכה אחרונה אורז (אורז תפוח), פיצפוצי אורז, ומה דין שלווה לברכה אחרונה אורז (אורז תפוח), פיצפוצי אורז, ומה דין שלווה לברכה אחרונה אורז (אורז תפוח), פיצפוצי אורז, ומה דין שלווה לברכה אחרונה 

דין השלווה העשויה מחיטה לא מבושלת שמטפיחים אותה בחום, הגמרא במסכת ברכות דף לגבי לגבי לגבי לגבי 
לז עמוד א' כותבת אמר מר: הכוסס את החטה מברך עליה בורא פרי האדמה. והתניא: בורא מיני 

לא קשיא: הא רבי יהודה, והא רבנן; דתנן, ועל ירקות אומר: בורא פרי האדמה; רבי יהודה  -זרעים! 
מברך   -אומר: בורא מיני דשאים. אמר מר: הכוסס את האורז  

עליו בורא פרי האדמה, טחנו אפאו ובשלו, אף על פי 
בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות,   -שהפרוסות קיימות  

 -והתניא: לבסוף ולא כלום!   -ולבסוף ברכה אחת מעין שלש. 
אמר רב ששת: לא קשיא: הא רבן גמליאל והא רבנן. דתניא, 
זה הכלל: כל שהוא משבעת המינים, רבן גמליאל אומר: שלש 
ברכות, וחכמים אומרים: ברכה אחת מעין שלש. וכתבו 

 -התוספות הכוסס חטה צריך לברך עליה בורא פרי האדמה  
שהרי אפילו בקמחא דחיטי אמרינן לעיל מברכין עליה בפה"א 
ולרב נחמן לא ס"ל הכי משום דאשתנו ומיהו בלאחריו יש 

לספק מאי מברכין אם מברכין על המחיה ועל הכלכלה ומסיים על האדמה ועל פרי האדמה דלא 
אשכחן ברכת על המחיה ועל הכלכלה אלא היכא דבריך עלייהו ברישא קודם אכילה בורא מיני 
מזונות, ובירושלמי יש שגם האמוראים היו מסופקים דקאמר הדין דאכיל סלת פירוש קליות מאי 

 מברך בסופה רבי ירמיה אמר לא אכלית סלת מן יומא וכו'. וכן כתב הרא"ש. 
מרן הב"י שכן כתב הרמב"ם בפ"ג (ה"ב) אכל דגן שלוק כמו שהוא מברך לפניו בורא פרי   כתב כתב כתב כתב 

האדמה ואחר כך כתב (ה"ד) וכן הדגן שחלקו או כתשו ובשלו בקדרה כגון הריפות וגרש כרמל 
וכיוצא בזה מברך בורא מיני מזונות, ובברכה אחרונה כתב בה"ג (ברכות ז:) בורא נפשות רבות וכן 

 כתב הרמב"ם בפ"ג (ה"ב) והתוספות (לז. ד"ה הכוסס) מסתפקים בה. 
ערוך  סימן ר"ח סעיף ד' אכל  דגן חי או עשוי קליות או שלוק  והגרעינין שלמים, אינו השולחן  השולחן  השולחן  השולחן  

מברך אלא בורא פרי האדמה ולאחריו בורא נפשות. הגה: והא דמברך לפניו בפרה"א היינו באוכל 
חטין וכיוצא בהן, דראויין לאכול כך, אבל האוכל שעורים שלמים אפילו קלוין באש, אינן ראוין 
לאכול רק ע"י הדחק ואין מברך לפניהם  רק שהכל (כל בו וכן משמע מדברי רשב"א שמה שהשוה 
חטין לשעורין, לברכה אחרונה משמע ולא לראשונה) והתוספות  נסתפקו אם יברך לאחריו ברכה 

 מעין שלש, ולכך כתבו שנכון שלא לאכלו אלא  בתוך הסעודה ויפטרנו ברכת המזון.
ר"ל שלא חילקן מתחלה וגם לא נתמעכו כלל ע"י הבישול  -המשנה ברורה,  והגרעינין שלמים כתב כתב כתב כתב 

אינן חשובין למזון אלא כשאר פרי אדמה נינהו ואם הוסר הקליפה ע"י כתישה  יש אומרים 
דברכתן במ"מ כשנתבשלו דחשיב מעשה קדרה  ויש אומרים דברכתן פ"א כיון שגרעינין עצמן 
שלמים  והנכון שלא יאכלם כ"א בתוך הסעודה [לבד סברת התוספות דלקמיה] ועיין לעיל בסוף 
סק"ו דכשנתדבקו ע"י הבישול יש לסמוך לכתחלה לברך במ"מ ואחריו מעין שלש. אכן שעורים 
שהוסר קליפתן וגם מקצת מהן גופא ע"י טחינת הריחיים שנעשים קטנים ממה שהיו מקודם 
[ומצוי זה במין שקורין פערי"ל גרויפי"ן] הנוהגין לברך עליהן במ"מ ולאחריו מעין שלש לכתחלה 
אף אם לא נתמעכו ע"י הבישול אין למחות בידן וכו' ואם אירע שאכלו שלא בתוך הסעודה יברך 

 אחריהם  בנ"ר כי כן הוא מעיקר הדין,
דין ברכת השלווה :לדעת הרב עובדיה זצ"ל , כשהחיטה שלמה ולא נתבשלה יברך לפניה לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

בורא פרי האדמה ואם נתבשלו לפני שהותפחו בחום, יש בזה מחלוקת ומספק יברך אדמה , וברכה 
אחרונה אם אכל כשיעור כזית מגרעיני חיטה שנתפחו בחום  כשהם שלמים באופן שברכתם 
בודאי בורא פרי האדמה  מברך לאחריהם ברכת בורא נפשות רבות ,וכדי לצאת ידי ספק לכל 
הדעות נכון להחמיר שיאכלם בתוך הסעודה כדי שברכת המזון תפטרם מברכה אחרונה או שיאכל 
עוד כזית ממין אחר שברכתו בורא נפשות בודאי ויברך עליו ויפטור את גרעיני החיטה  וכל זה 
כשהיתה ברכת אותם גרעיני חיטה בורא פרי האדמה בודאי , אבל אם מספק מברך האדמה אם 
אכל מהם כשיעור כזית או יותר אינו מברך ברכה אחרונה כלל, וכן משמע במשנה ברורה וכך כתבו 

 פוסקי האשכנזים.
לציון כתב שברכה אחרונה לא יברך בכלל מחמת הספק אפילו שהגרעינים שלמים ולא ובאור  ובאור  ובאור  ובאור  

 מבושלים אלא יברך על דבר אחר או יאכלם בתוך הסעודה.
 פופקורן כ"ע סוברים לברך אדמה שהרי לא נשתנה צורתו לגמרי.ועל ועל ועל ועל 
פרכיות אורז שלם שהותפח והודבק בחום דעת החזון עובדיה לברך אדמה , וכן כתב באור ועל  ועל  ועל  ועל  

לציון,  אולם חלק מפוסקי האשכנזים פוסקים לברך מזונות דהוי כמו מבושל  ועל פיצפוצי אורז 
 כיון שנעשה גם ע"י בישול יברת מזונות.

ִעם  ִׂשיָחה  ֵאין ְלַהְרּבֹות  ַהִּמְׁשָנה אֹוֶמֶרת ׁשֶּ

ן  ֵאי ה  ָהִאׁשָּ ִעם  ֶׁשַּדְוָקא  ּוַמְׁשַמע   . ה ָהִאׁשָּ

ֻמָּתר  ם  ְּגָבִרי ִעם  ֲאָבל   , ָחה ִׂשי ְלַהְרּבֹות 

ֶׁשל  ֵמַהִּקְנָיִנים  ֶאָחד  ַוֲהֵרי  ָחה,  ִׂשי ְלַהְרּבֹות 

ַהּתֹוָרה ֶזה "ִמעּוט ִׂשיָחה", ְוִאם ֵּכן ַּגם ִאם 

  ְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם ֵאין ְלַהְרּבֹות ִׂשיָחה.

ַהַּמֲעֶׂשה  ִּפי  ַעל  ּו  ִיְתָּבֲאר ם  ַהְּדָבִרי ֻאְמָנם 

ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ְּבִסְפרֹו ַחְסֵדי ֲאבֹות: 

ֹו  ְּבַחְדר ֹוֵׁשב  י ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְּבָחָכם  ַהַּמֲעֶׂשה 

 ּו ַהָּסמ ִני  ַהׁשֵּ ַּבֶחֶדר  ְוָהָיה   , ַּבּתֹוָרה ְועֹוֵסק 

ַאַחת  ה  ְוִאׁשָּ  , ם ָנִׁשי ֶׁשל  ּוָצה  ְקב ֹו,  ְלַחְדר

ָהְיָתה ַּדְּבָרִנית ְמאֹד, ְוָהְיָתה יֹוֶׁשֶבת ּוְמַדֶּבֶרת 

 , ֶהְפֵסק ְּבִלי  ֹות  ָׁשע ְׁשָׁשה   ֶמֶׁש ִעָּמֶהן 

ּוֵמֲחָמת ֵּכן, ִנְטַרד ֶהָחָכם ִמִּלּמּודֹו, ְוָחָרה לֹו 

  ַהָּדָבר ְמאֹד.

ָלּה:  ְוָאַמר   , ֶׁשָּלֶהן ַלֶחֶדר  ְוִנְכַנס  ֶהָחָכם  ָקם 

ּו  ָיְרד ָחה  ִׂשי ן  ַקִּבי ֲעָׂשָרה  " ּו  ָאְמר ם  ֲחָכִמי

ָּכל  ְוַאַחת  ם  ַהָּנִׁשי ּו  ָנְטל ִּתְׁשָעה   , ֹוָלם ָלע

ָּכל  ֶאת  ָּגַמְרְּת  ְּכָבר  ְוַאְּת   , ֻּכּלֹו" ֹוָלם  ָהע

ְוִנְכַנְסְּת   , ם ַהָּנִׁשי ֶׁשל  ם  ֲחָלִקי ַהִּתְׁשָעה 

  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּגם ַּבֵחֶלק ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשל ַהְּגָבִרים?!

 , ַוֲחָכָמה ַמְׂשֶּכֶלת  ָהְיָתה  א  ַהִהי ה  ָהִאׁשָּ

ַוּתֹאַמר לֹו: ַמה ֵיׁש ְּבָכ ֶׁשֲאִני ָּגַמְרִּתי ֶאת ָּכל 

ַהִּתְׁשָעה ֲחָלִקים ֶׁשל ַהָּנִׁשים ְוִנְכַנְסִּתי ַּבֵחֶלק 

ֲאִני  ֶזה  ִּבְגַלל  ְוִכי   , ם ַהְּגָבִרי ֶׁשל  ִרי  ָהֲעִׂשי

ם  ַהְּגָבִרי ֶׁשל  ַהֵחֶלק  ַוֲהֵרי   ? ת ַגְזָלִני ִנְקֵראת 

  ַׁשָייך ַּגם ַלָּנִׁשים?!

 ֵנ ַאְּת אֹוֶמֶרת ֶׁשֵאי ֶהָחָכם: ַמּדּוַע  ָאַמר ָלּה 

ַוֲהֵרי  ַהְּגָבִרים,  ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשל  ֵמַהֵחֶלק  ּגֹוֶזֶלת 

ַאְּת  ֵאין ַלָּנִׁשים ֶאָּלא ִּתְׁשָעה ֲחָלִקים, ְוֵכיָון ׁשֶּ

ְוִתָּכֵנס  מֹוָדה ֶׁשָּגַמְרָּת ֶאת ַהִּתְׁשָעה ֲחָלִקים 

ַלֵחֶלק ָהֲעִׂשיִרי, ֲהֵרי ַאְּת ּגֹוֶזֶלת ִמן ַהֵחֶלק ֶׁשל 

  ַהְּגָבִרים?!

  ָצִרי  , ֲחַכם ַאָּתה  ִאם   : ה ָהִאׁשָּ ֹו  ל ַוּתֹאֶמר 

ּו  ֶׁשָאְמר ם  ֲחָכִמי ְּבִדְבֵרי  ְלַדְקֵּדק  ַאָּתה 

"ִּתְׁשָעה ָנְטלּו ָנִׁשים, ְוֶאָחד ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו", 

ָון  ְוֵכי  . " ָהֲאָנִׁשים ּו  ָנְטל ְוַאַחת  " ּו  ָאְמר ְוא 

ֶׁשַהֵחֶלק  ִנְמָצא  ֻּכּלֹו",  "ָּכל ָהעֹוָלם  ֶׁשָאְמרּו 
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ם  ְוַהָּנִׁשי ם  ֲאָנִׁשי ּבֹו  ם  ֻׁשָּתִפי  , ִרי ָהֲעִׂשי

ְּבַיַחד, ֶׁשֲהֵרי ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּכלּולֹות ַּגם 

  ַהָּנִׁשים.

ִנְמֵצאנּו ְלֵמִדים, ֶׁשִאם ֲאִני ִנְכַנְסִּתי ַּבֵחֶלק 

ִּכי   , ְּבֶׁשִּלי ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת  ֹוֶדִּני  ע  , ִרי ָהֲעִׂשי

 ְּבָכ ְלֻכָּלנּו.  ְמֻׁשָּתף  ִרי הּוא  ָהֲעִׂשי ַהֵחֶלק 

ה ֶאת אֹותֹו ֲחַכם.   ִנְּצָחה אֹוָתּה ִאׁשָּ

ֵמַאַחר   , ַחי ׁש  ִאי ַהֵּבן  ְמָבֵאר  ֶזה  ְלִפי 

ֶׁשָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ָׁשִוים ַּבֵחֶלק ָהֲעִׂשיִרי 

ֶׁשל ַהִּדּבּור, ָּבא ַהַּתָּנא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהֲאָנִׁשים 

ְוָלֵכן ָאַמר ִּבְלׁשֹון ְמִליָצה  ְּבִמעּוט ִׂשיָחה, 

ה", ֵּפרּוׁש, ַאל  "ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאׁשָּ

ם  ֲחָלִקי ְּבִתְׁשָעה  ַרק  א  ָחה  ִׂשי ַּתְרֶּבה 

ּו  ל ֲאִפי ֶאָּלא   , ַּדְוָקא ם  ַהָּנִׁשי ֶׁשל  ֶׁשֵהם 

ה,  ַּבֵחֶלק ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּתף ִעם ָהִאׁשָּ

ֶׁשְּיַמֵעט  ָלָאָדם  ָרַמז  ּוָבֶזה  ּבֹו,  ַּתְרֶּבה  ַאל 

יָחה ִעם ָּכל ָאָדם ֲאִפילּו ִעם ֲאָנִׁשים.   ַהׂשִּ

 

***** 

ְמֻסָּפר ַעל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהְזַּדֵּמן  

ֶאל ֵּביתֹו אֹוֵרַח ָעִׁשיר ִמְּמִדיָנה ָזָרה. אֹותֹו 

ֹות  ֹוְסד מ ֶאת  ֹות  ִלְרא ְּכֵדי  ַע  ִהִּגי ָאָדם 

ֹוָתּה  ְּבא ט  ְוֶהְחִלי  , ָּתַרם ָלֶהם  ַהּתֹוָרה 

ֹול  ָּגד ָאָדם  ֹו  ֹות א ֵאֶצל  ְלִהָּכֵנס  ִהְזַּדְּמנּות 

מֹו ָיָצא ְלֵמָרחֹוק.   ֶׁשׁשְּ

ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלֵביתֹו, ָרָאה ְלִתְמהֹונֹו ִרהּוט ָּדל 

ְּבִמָּדה ָּכזֹו ֶׁשא ָעְלָתה ַעל ַּדְעּתֹו  ְוָעלּוב, 

ֶׁשָּכ ָּדר ָאָדם ִמן ַהִּיׁשּּוב, ּוְבַוַּדאי א ָאָדם 

  מּוָרם ֵמַעם ְּכאֹותֹו ָּגדֹול.

ֹול  ָּגד ָאָדם   , ַרִּבי  : ָאה ִּבְפִלי ֹוֵרַח  ָהא ָׁשַאל 

ְוַאף ְלא  ָרִהיִטים,  ַּבַּבִית ְלא  ָּגר  ְּכמֹותֹו 

ְלַכֵּבד ֶאת אֹוְרָחיו.  ְּכֵדי  ִניָמאִלי  ִרהּוט ִמי

  ֲהֵכיַצד?

ִחֵּי אֹותֹו ָּגדֹול ְוֵהִׁשיב: ְוֵהיָכן ָרִהיָטיו ֶׁשל 

ִמְתַרּוֵַח  ֹו  ֹות א ֹוֶאה  ר ִני  ֵאי ַמּדּוַע  ֹו?  ֹוד ְּכב

ִמַּכְּבֵדִני  ֹו  נ ֵאי ַמּדּוַע   ? ֲהָנָאה ֹו  ְּבֻכְרָסת

  ְּבָרִהיָטיו ַהָּיִפים?

ֲאִני  ֵהִׁשיב ָהאֹוֵרַח ִּבְתִמיָהה: עֹוֵבר אֹוַרח 

ָּכאן, ְוָלָּמה ִלי ָרִהיִטים, ָיבֹוא ְּכבֹודֹו ְלֵביִתי, 

  ְוִיְרֶאה ֶאת ָרִהיַטי...

ֲאִני  'ַּגם  , ֵהִׁשיב אֹותֹו ָּגדֹול,  ' ֵּכן ֲאִני  'ַאף 

ַמר  ָנא  ֹוא  ָיב  , ֹוָלם ָהע ְּבֶזה  ֹוַרח  א ֹוֵבר  ע

 , ֹון ָהֶעְלי ֹוָלם  ָּבע ִלי  ַהּמּוָכן  ִתי  ְלֵבי ֹו  ֹוד ְּכב

ם  ַהְמֻהָּדִרי ַטי  ָרִהי ֶאת  ִּתְרֶאה  ְוָׁשם 

   ְוַהִּנְפָלִאים'...

    

    

    

    להכנס לבית חבירו לקחת את שלו אם מותר בלא ידיעת חבירולהכנס לבית חבירו לקחת את שלו אם מותר בלא ידיעת חבירולהכנס לבית חבירו לקחת את שלו אם מותר בלא ידיעת חבירולהכנס לבית חבירו לקחת את שלו אם מותר בלא ידיעת חבירו
השאיל אופניים לשמעון, אחר יומים שמעון נסע מביתו לחופשה וראובן מעוניין לקחת את ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  

האופניים מביתו של שמעון. שיש כניסה אחורית לביתו שאפשר ליכנס ולקחת את האופניים. 

ושואל אם מותר לו להכנס שהרי אינו גנב ונכנס 

לקחת את שלו. וכגון אדם השכיר דירה לחבירו 

וחבירו אינו משלם לו שכירות האם יכול בעל 

הדירה ליכנס לדירתו ולהוציא את חפציו של 

השוכר ולהשיב את הדירה לידיו. (ויש לציין 

שהשאילה היא להמחיש הדין אבל אינו בהכרח 

 שהפרטים במעשה זה תואמים לדין).

בדין עושה אדם דין לעצמו המבואר בשו"ע הנה  הנה  הנה  הנה  

חו"מ (סימן ד' כבר דיברנו מענין עביד איניש דינא 

לנפשיה) איתא בגמ' בבא קמא (דף כ"ז:) בן בג בג 

אומר אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא 

ברשות (רש"י פירש בגניבה ובסתר שלא תיראה 

עליו כגנב) שמא תראה עליו כגנב אלא שבור את 

שיניו (רש"י פירש כלומר קח בחוזקה) ואמור לו שלי אני נוטל. ושם אמר רבי ינאי מאי "שבור את 

שיניו" בדין והיינו דאפשר בכל מילי אם בבי"ד או ביד קשה ע"מ להוציא ממנו את שלו. (ויש לדון 

ביד קשה אם היינו כל דאלים גבר ודין זה יתבאר בדין ההיא ארבא דקא מינצו עליה דאיתא בבא 

בתרא דף ל"ג.) והיינו דאיתא התם "אמור לו" או "אומרים לו" היינו או הוא או בי"ד אומרים לו לחייב 

ו"שוברים את שיניו". ודו"ק. וכן איתא בירושלמי (סנהדרין דף מ"ב.) בן בג בג אומר לא תגנוב את 

 שלך מאחר הגנב שלא תראה גונב. 

בזה משום מראית עין שיחשדוהו שעובר על לאו של "לא תגנובו" שחושבים שנוטל דבר והדין  והדין  והדין  והדין  

שאינו שלו. ועוד כתבו דהחשש שמא ירגיל עצמו לגנוב (מנחת ביכורים על התוספתא שם פרק י' 

ט"ז) וכן מבואר בדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה דהרבה דברים אסרה תורה ע"מ שלא ירגיל 

עצמו לדברי עבירה (כגון לשקר בצחוק וכדו' וכן לגנוב אפילו היכא ש"מותר לגנוב" והיינו דאמרי 

אינשי [בבא בתרא דף קל"ג.] בתר גנבא גנוב וטעמא טעים ) אבל במקום שיודע בעצמו שהדבר שלו 

אין חשש שיחשדוהו שגונב. א. שאינו עושה זה בצינעא אלא נכנס בליום ולא כגנב. ועוד אין חשש 

 שירגיל עצמו לגנוב כי עושה כאן הדבר בדין ויודע שנכנס לקחת את שלו.

יש מהפוסקים שלא הביאו דין דבן בג בג כמ"ש המנחת חינוך (סימן רכ"ד ב') שהרמב"ם, ולהלכה  ולהלכה  ולהלכה  ולהלכה  

והשולחן ערוך, וכ"כ ההפלאה בספר פנים יפות (פרשת קדושים, פרק י"ט י"א) שאין הלכה כבן בג בג 

והוכיח כן מפסק הרמ"א (בסימן ע"ה י"ז) לגבי מיגו דחשוד על שבועה. ולענ"ד נראה דההוכחה 

 מדברי הרמ"א אינו בהכרח ואין פנאי לעיין).

בבבא קמא (שם ד"ה אלא) והגהות אשר"י (במסכת בבא קמא פרק ג' ג') כתבו שכל דברי בן והתוס' והתוס' והתוס' והתוס' 

בג בג הם רק במקום דליכא פסידא אבל במקום שאם לא יכנס יגרם לו הפסד בודאי שבן בג בג לא 

אמר את דברו ולא אסר כלום ומותר להיכנס. אומנם בשו"ת הרי"ף (סימן קל"ג) הביא הלכה זו של בן 

בג בג ובפירוש הגרי"פ פערלא (על הרס"ג חלק ב' לא תעשה מצווה צ"א) הוכיח שהוא איסור 

דאורייתא. וכן כתב המנחת חינוך (מצווה רכ"ד) בדעת הסמ"ג שהוא איסור דאורייתא. ולכאורה כן 

 דעת המאירי (בבא קמא שם).

שער המשפט (סימן שמ"ח א' הובא בפתחי תשובה שם)  תמה מדוע השמיטו הרמב"ם ובספר  ובספר  ובספר  ובספר  

והטור דין זה דבן בג בג. וע"ע בשו"ת שואל ומשיב (תליתאה חלק א' שע"א) ובשו"ת רב פעלים 

(חושן משפט חלק ג' ה') וכן קבעו רבים מהפוסקים דיש לחוש לדעת האוסרים ליטול את שלו ויראה 

כגנב ובאמת הלכה למעשה מקובל כן לפסוק את דינו של בן בג בג, שאסור להיכנס לחצר חברו שלא 

 מדעתו כדי לקחת את שלו.

כבר נתבאר מה שכתבו התוס' דהיכא שיש לו הפסד אנו לא אומרים דברי בן בג בג לכך היכא אבל אבל אבל אבל 

שצריך את הכלים שלו כגון האופנים בנידוננו או שצריך לשלם המשכנתא שלו ואם לא ישכיר לאחר 

יגרם לו נזק וכדו' מותר לו להכנס לבית חבירו ובלבד שלא יראה עליו כגנב ויאמר לו שלי אני נוטל 

בדין. אבל כמו בכל דבר הנראה לעיין אחרת שלא כראוי צריך שיקיים בזה והייתם נקיים מה' ומאדם 

ואם עושה כן צריך לעשות במידה שלא יראה כגנב אלא יעמיד עצמו שכולם יראו ואם ישאלו יענה 

 להם בברור "שלי אני נוטל.

 הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 מעשה שהיה...

 2המשך מעמוד 



 

 
    למיחש ולהאמיןלמיחש ולהאמיןלמיחש ולהאמיןלמיחש ולהאמין    ----שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

איתא בחז"ל, אף שאסור לקבל לשון הרע להוריד ערך חבירו, מ"מ למיחש ליה מיבעי. לא בלבד שמותר למיחש, אלא פעמים יש חיוב   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 
. ולפעמים מותר גם להאמין, וכדלקמ' (א)למיחש כדי להגן על עצמו, ומי שהחמיר בעצמו ועי"ז בא לידי סכנה בגלל שלא הגין על עצמו, דמיו בראשו

    בעזרהי"ת.
כתב החפץ חיים (כלל ו' ס"י) וז"ל צריך לקבל את הדבר בדרך חשש   בענין הגדר של "מיחש", למיחש ליה מיבעי:  למיחש ליה מיבעי:  למיחש ליה מיבעי:  למיחש ליה מיבעי:  

בעלמא, היינו רק כדי לשמור את עצמו ממנו שלא יגיע לו היזק על ידו, ולא יהיה זה הדבר אפילו בגדר ספק, דמעמידין 
לאדם בחזקת כשרות כו', כי לא נגרע ערכו בעינינו על ידי הלישנא בישא לשום דבר, רק שהתורה התירה לחוש ללישנא 
בישא לענין לשמור את עצמו ואת אחרים ממנו עכ"ל. היוצא מזה, אף שע"י החשש נמצא שצריך לנהוג בזהירות כדי 
להגין מפני חבירו, רק מחמת הלישנא בישא ששמע עליו, ואף שיתכן שיגיע לחבירו צער מחמת זה, מ"מ התורה התירה 

ואף שהוכרח לעשות פעולות של הגנה נגדו, מ"מ כתב החפ"ח ש"לא נגרע ערכו   להגן על עצמו בדרך חששא בעלמא. 
(כמו   דין בעינינו", דהיינו שאסור להאמין בלבו לשנוא אותו, ואסור להזיק או לבייש אותו, וכן אסור למנוע ממנו שום טובה שמחוייב להיטיב לו מן ה

 .(ג). כל זה הוא לענין לחוש כדי להגין על עצמו, אבל סתם לחוש ללישנא בישא בלי שום תועלת של הגנה, אסור(ב)כל ישראל כשר)
. וכן מותר להאמין (ה) . וכן מותר להאמין לאדם המספר על עצמו (ד)מותר להאמין ב' עדים המעידים בב"ד (אבל לא מחוץ לב"ד) מתי מותר להאמין:מתי מותר להאמין:מתי מותר להאמין:מתי מותר להאמין:

ה, כל סיפור על אדם שאינו בכלל עמיתך, שאין דיני הלכות לשון הרע עליהם, ומותר לספר ולקבל עליהם. ופעמים שמותר להאמין על ידי סברא חזק
אבל בהלכה לא מצינו אלא ב' סברות שמספיקות וחזקות דיים שעל ידיהם מותר להאמין, והוא הסברא של "מילתא דעבידי לאגלויי", ו"דברים 

 נכרים", וכדלהלן. 
. וכתב החפ"ח, שהיינו דווקא במקרה שעביד מאוד לאיגלויי (ו) כלל הוא בגמ', מילתא דעבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי מילתא דעבידי לאגלויי: מילתא דעבידי לאגלויי: מילתא דעבידי לאגלויי: מילתא דעבידי לאגלויי: 

אבל אם יש שום דרך שהוא   . (ז) השקר, דהיינו שיכול לברר בהחלט אם הוא שקרן או לא, ואין לו דרך לחזור ולבאר כוונתו באופן שאינו שקר גמור 
, בזה יכול להסביר את דבריו, למשל שהוא יכול לומר "טעיתי", או "כך שמעתי", או במקרה שתלוי בהשערה והוא יכול לטעון "כך דעתי", וכל כיוצא 

. וכן פשוט, אם המספר הוא סוג (ט)וכן אם יש שום צד שהמספר לא הבין את העובדות של הסיפור שראה, אסור להאמינו, ע' בהע' .(ח)אסור להאמינו
 .(י)ואף במקרה שמותר להאמין, מ"מ בלי תועלת אסור להטות אזנו לשמוע לשון הרע זה אדם שלא איכפת לו להיות שקרן, אין שייך דין זה.

. דברים הניכרים, היינו שיודע בעצמו עובדות אחרות הנוגעות (יא)מוכח מהגמ' שמותר להאמין לשון הרע על ידי "דברים הניכרים"דברים הניכרים: דברים הניכרים: דברים הניכרים: דברים הניכרים: 
ממש למה שסיפרו עליו, שאפילו בלי מה ששמע עליו היה נוטה לומר שזהו מה שקרה (והסיפור ששמע הוא כעין מכה בפטיש). [לדוגמא, מותר 

, ואלו הן: א) אין צד לדון אותו (יג).] כתב החפץ חיים חמשה תנאים בנוגע ל"דברים הניכרים"(יב)להאמין על מי שמוחזק בעבירה, שעבר בה עוד הפעם
י שהר לזכות: אין זה נוגע אלא בסיפור של עבירה שאין במה לדונו לצד זכות, שהרי אם יש במה לדונו לכף זכות, שפיר אסור להאמין להוריד ערכו,  
לא בל  מחוייב לדונו לכף זכות, וכמו הרואה עצמו. ב) דברים ניכרים ממש: דווקא אם יש דברים הניכרים ממש, שנוגע לעבירה זו שסיפרו לו עליו, א 

. ג) שראה בעצמו: דווקא אם ראה את הדברים הניכרים בעצמו, לאפוקי אם שמע הדברים הניכרים מאחר, שאין שמיעה זו מועילה (יד)רק ניכר קצת
ה) רק להאמין   כלום יותר משאר שמיעת לשון הרע. ד) שיהיה לתועלת: דווקא שיהיה לו לתועלת, דאל"כ הרי אסור להטות אזנו לשמוע הסיפור. 

בלבו: כל זה אינו מועיל אלא להאמין בלבו (לשנוא אותו מחמת עבירתו), אבל לא לעשות שום פעולה לגרום הפסד להנידון. אחר כל זאת, סיים 
 . (טו)החפ"ח "צריכין ליזהר מאוד, ולחקור בשבע חקירות אם הם באמת דברים הנכרים כו', כי היצר מטעה את האדם בזה מאוד"

למשל, אסור להאמין אפילו   חוץ מסברות של "מילתא דעבידי לאגלויי" ו"דברים הניכרים", אסור להאמין ע"י שום סברות אחרות. סברות אחרות: סברות אחרות: סברות אחרות: סברות אחרות: 
וכן אסור להאמין   . (יז) . וכן אסור להאמין אפילו אם המספר "מאמין לו כבי תרי" (אפילו אביו או אשתו) (טז) לשנים המספרים (אא"כ מעידים בב"ד) 

. וכן אסור להאמין אפילו אם המספר סיפר הלשון הרע בפני האדם הנידון (אא"כ האדם מודה בהדיא לסיפור שנאמר (יח)אפילו אם מסיח לפי תומו
 . וכן אסור להאמין אפילו אם המספר כולל את עצמו בתוך הסיפור (מותר רק להאמינו על מה שסיפר על עצמו, אבל לא על חבירו). (יט)עליו)

יש ב' חלקים לכל סיפור: א. העובדות (המציאות מה שקרה), ב. הפירוש של העובדות (שתלוי בעיני  מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:מותר להאמין רק העובדות אבל לא הפירוש:
רה המפרש). "דברים הנכרים" ו"מילתא דעבידי לאגלויי" מועילין להאמין לעובדות, אבל אינו נוגע כלל לענין הפירוש של העובדות. לכן, אף במק 

שמותר להאמין לעובדות, אין מותר להאמין פירוש של גנאי. רק בסיפור של מעשה עבירה שאין במה לדון אותו לכף זכות, שבזה ע"י שמותר 
 להאמין לעובדות, ממילא מותר להאמין לגנאי, שהרי הפירוש האמיתי כלפי שמיא לעובדות אלו הם לגנאי. משא"כ אם יש לדונו לכף זכות, אף אם

וכן לגבי שלילת מעלות, לעולם אין זה גנאי כלפי שמיא, לכן אינו מועיל שום סברא   . (כ) העובדות אמת, מ"מ עדיין אסור לגנותו, וכמו הרואה עצמו 
 . (כא)לגנותו מחמת זה

אף השומע לשה"ר לתועלת, אסור להאמין להוריד ערכו, אבל למיחש מבעי. למיחש, היינו לעשות פעולות של הגנה, אבל אסור למנוע ממנו סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 
שום טובה המחוייבת בהלכה. ואינו מותר להאמין בהחלט אלא על ידי א) שנים בב"ד ב) אדם על עצמו ג) או על מי שאינו בכלל עמיתך. ומותר 

סברת פי להאמין גם על ידי סברא חזקה, דהיינו א) במילתא דעבידי לאגלויי ב) ובדברים הניכרים. סברות אלו מוגבלים לפי הגדרת חז"ל וכנ"ל, ולא כ
ד) אחרות הנראה בעינינו. ואין להאמין ע"י שום סברות אחרות, אפילו אם א) יש שני מספרים ב) המספר נאמן כבי תרי ג) המספר מסיח לפי תומו  

בו יער סיפר בפני מי שנאמר עליו ה) המספר כולל את עצמו בסיפורו. על כן, צריך ליזהר בתנאים של דברים ניכרים, ובמילתא דעבידי לאגלויי, שלא  
בהם עוד סברות אחרות שבודה מליבו. וגם כל מקום שמותר להאמין, היינו לענין העובדות בלבד, אבל לעולם אסור להאמין פירוש לגנאי חוץ 

  מעבירה שאין בו צד זכות, וכמו הרואה עצמו.
  .(à ,àñ) äãðá àáåî ,í÷éçà ïá äéìãâ ìù äùòîëå (à)  .à"éñ 'å ììë ç"ôç (á)   .é"ñ å ììë ç"ôç (â)    .â"ñ 'æ ììë ç"ôç (ã)    .á"ñ 'æ ììë ç"ôç (ä)   'âî úåéàø àéáäå .å"ì÷ñ ç"îàáá è ììë á"ç ç"ôç (å)

   .(à ,æò) úåîáéå ,(á ,áë) äðùä ùàø    .íù ç"ôç (æ)    .íù ç"îàá (ç)   ,ë"ìàã .äðáäá úåòè íåù úåéäì øùôà éàù ,úòã ìå÷éùì êøåö íåù éìá ,ïáì øåçù ,øåøáå èåùô êë ìë úåãáåò úåéäì êéøö (è)
á ú÷ìçá áúëå .êôéäì ùîî äéä úîàáå ,äø÷ ïëù òéáùî èòîë íãàù àåä íåé ìëá íéùòî .úåòèì ìåëé éàãå àä ,ø÷ùî íãà ïéàù ä÷æç ìéòåî äîîéð êéøöä øáã àåä æ"ôìå ì"æå ã"é÷ñ 'æ ììë ïé

   .ì"ëò øôñîäå ïéðòä éôì ìëäå äòøëäå ìå÷éù     .íéøëéðä íéøáã éáâì 'î÷ì åîëå (é)     .(à ,åð) úáù 'îâäî åøå÷î ,é"ñ 'æ ììë ç"ôç (àé)   ì"æå å"è÷ñ ïéîéðá ú÷ìçá íù áúëå .é"÷ñ 'æ ììë ç"îàá (áé)
   .ì"ëò íéøëéðä íéøáãë éåäã íåùî àåäã äàøð ìá÷ì éøù ÷æçåäù úîçîã åðáø úøáñ óåâ   åìà íéàðú äùîç è"ñ 'å ììë á"çá ç"ôçä áúë ãåò .'æ ììë óåñá äàáåä åìà íéàðú äùîçä ìë (âé)

 .øåöé÷á ùôàä øàùì éñçé àåä "ùîî øëéð" ìù øãâäù (àøèåæ øîã äùòî éáâì ù"àøäî åøå÷îå á"ì÷ññ ç"îàá) íù ç"ôçä ùãçîå .à"éñ 'æ ììë ç"ôç (ãé)åéø   .ù"ò ú   .é"ñì ä"âäá 'æ ììë ç"ôç (åè)
  ïåò ìù úùøá äæ éãé ìò åðãëìéå äæá ïéîàéù éãë ,úîà íäù íéøëðä íéøáã äîë åì äàøîå ãåàî äæá íãàä úà äòèî øöéä éë ì"æå íù êéùîîåìá÷   .ì"ëò äæá ì÷äì øäîé ìà ïë ìòå ,òøä ïåùì ú 

 .â"ñ 'æ ììë ç"ôç (æè)  .(á"é÷ñ íù ç"îàááå ç"ñå æ"ñ 'æ ììë à"çá ò"ò) å"è÷ñ íù ç"îàááå æ"ñ 'å ììë á"ç ç"ôç (æé)    .ç"é÷ñå æ"è÷ñ ç"îàááå ,è"ñ 'æ ììëá ç"ôçä (çé)   .å"ñå á"ñ 'æ ììë ç"ôç (èé)
  .åîòè ù"ò ,÷åúùì àìù ãéîú åòáè íà åìéôà ,"äàãåäë ä÷éúù" äæá ïðéøîà àìù .ì"ò ,íéøëéð íéøáã éáâì ì"ðä ç"ôçä ìù ïåùàø éàðúä àåä (ë)  .íù ç"ôç (àë) 
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