
"ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף "ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף "ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף "ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף 

    בידה"בידה"בידה"בידה"

הגמרא אומרת במס' מגילה "גלוי וידוע לפני מי 

שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים 

תף תף תף תף על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו"  

. ולגבי פורים נאמר כל הפושט יד שקלים שקלים שקלים שקלים בגימט' 

דות) פ פ פ פ היה  ת ת ת ת ( –תף  תף  תף  תף  נותנים לו, לקחה מרים את ה 

(שקלים) בידה לרמז על מצוות צדקה שנותנים 

 ביד, ובזכותה ינצלו מגזירת המן.          (משב"א)

 "דבר אל בני וישובו ויחנו לפני פי החירות""דבר אל בני וישובו ויחנו לפני פי החירות""דבר אל בני וישובו ויחנו לפני פי החירות""דבר אל בני וישובו ויחנו לפני פי החירות"

משה רבנו נצטווה לדבר אל בני ישראל לעשות 

לעשות -תשובה, "וישובו" ועיקרה של התשובה 

יותר מדי  חניה על יד הפה, שלא לתת לפה 

 חירות.                                      (ר' משה מקוברין)

    "מה תצעק אלי""מה תצעק אלי""מה תצעק אלי""מה תצעק אלי"

ידע  מדוע באמת צעק משה אל ה' וכי לא 

שהקב"ה יקיים את הבטחתו וינחיל למצרים 

מפלה על הים? אלא כ"כ גדולה הייתה אהבת 

ישראל של משה, שבראותו את צערם של 

ישראל איבד את סבלנותו ולא יכול להתאפק עוד 

 וצעק מהתרגשות לבו.                    (שפת אמת)

"ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה 

    הוא"הוא"הוא"הוא"

איזה ברכה בירכו בני ישראל על המן? הרי נאמר 

במפורש: "משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה 

שירד להם המן" (ברכות מ"ח), מה הייתה א"כ 

הברכה? יש על כך מחלוקת בין המפרשים 

השונים, יש אומרים מכיוון שהמן קרוי "לחם" 

היה צריך לברך עליו "המוציא" וכמובן לא 

"המוציא לחם מן הארץ" אלא "המוציא לחם מן 

השמים". יש אומרים "בורא מיני מזונות" מכיוון 

ש"טעמו כצפיחית בדבש", יש אומרים ברכת 

"שהכל" שכן "ועל כולם אמר שהכל יצא", ויש מי 

שפסק לא נתחייבו שום ברכה, ומדוע? משווים 

זאת למצוות צדקה שאף עליה אין מברכים ברכה 

כיוון שאין עליה ודאות שאם המקבל יוותר ולא 

ירצה לקבל, נמצא הנותן מברך ברכה לבטלה, כך 

גם לגבי המן, נאמר בו שהיה אפשר לטעום בו כל 

הטעמים והרי יתכן שלאחר שבירך את הברכה 

הנראית לו, יתחרט וירצה לטעום במן טעם אחר 

-המחייב ברכה אחרת ונמצאת הברכה הראשונה 

 ברכה לבטלה.

 

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

    (ט"ו ו') ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב,(ט"ו ו') ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב,(ט"ו ו') ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב,(ט"ו ו') ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב,

מקומות מצאנו טענה של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה ביציאת מצרים בשני  בשני  בשני  בשני  

, האחד בקריעת ים סוף כמו שכתוב במדרש ילקוט שמעוני (מלבד מה שיאמרו אומות העולם לעתיד לבא)

וכך כתוב: ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והיו מלאכי השרת תמהין (אות רל"ח)  פרשת בשלח 

לומר בני אדם עובדי עבודה זרה מהלכים ביבשה?!  ומנין שאף הים נתמלא עליהן חמה?  שלמעלה 

חמה כתיב! ומי גרם להם להנצל?  מימינם ומשמאלם! מימינם   -הוא אומר והמים להם חומה  

בזכות התורה שהן עתידין לקבל שנאמר מימינו אש דת למו, ומשמאלם זו תפלין וכו', ופשטות 

משמע מהמדרש שעיקר הטענה הוא מה חלוקים ישראל ממצרים, למה המצריים מתים וישראל 

הולכים ביבשה!  וכן הוא ברש"י 

פרק י"ד פסוק י"ט, שכתוב ויסע 

מלאך האלהים ההלך לפני מחנה 

וילך מאחריהם ויסע  ישראל 

ד  מ ע י ו ם  ה י נ פ מ ן  נ ע ה ד  ו מ ע

וילך  מאחריהם, ופירש רש"י 

להבדיל בין מחנה   -מאחריהם  

מצרים ובין מחנה ישראל ולקבל 

חצים ובליסטראות של מצרים, 

בכל מקום הוא אומר מלאך ה' 

וכאן מלאך האלהים, אין אלהים בכל מקום אלא דין, מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה 

אם להנצל אם להאבד עם מצרים עכ"ל, ורואים מפורש שדוקא בקריעת ים סוף היתה טענה נגד 

ישראל שהללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה!!   עוד נראה שגם במכת חשך היתה 

ויאמר ה' אל משה נטה ידך על השמים   -על הפסוק  (פרשה י"ד)  טענה כזו, עיין במדרש שמות רבה 

שלח חשך ויחשיך ולא מרו את דברו, אמר   -וגו' שכתוב במדרש, זהו שאמר הפסוק (בתהלים)  

הקב"ה למלאכים המצריים ראויין ללקות בחשך?  מיד הסכימו כולן כאחד ולא המרו, וצריך ביאור 

מה בכלל השאלה אם ראויים מצריים ללקות והרי הם העבידו את בני ישראל בפרך, והרגו את 

בניהם, ושאר צרות השיעבוד ופשוט שדינם ללקות במכות קשות ומה השאלה בכלל?!  אלא צריך 

לומר שגם שם אמרו כיון שהללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה על כן אפשר שאין 

 להלקות את המצריים יותר מאלו הישראל.

לעיין לכאורה גם בשאר מכות יש מקום לשאול אם ראויים המצריים ללקות ומפני מה שאל ויש ויש ויש ויש 

הקבה את המלאכים רק במכת חושך?  וכן מה שאמרו מלאכי השרת בקריאת ים סוף למה דוקא 

שם הם נזכרו ששני העמים הם עובדי 

עבודה זרה? ואם כבר יש טענה צריך 

לומר טענה זו בכל המכות?!   אלא נראה 

לומר שבקריאת ים סוף יש דבר שאין 

בשאר מכות, והוא המידה מה שהכה את 

המצריים באופן מיוחד, ומה היה מיוחד?  

שכתוב ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' 

תרעץ אויב, ופירש 

åæ äîø äååöîì íåøú 
íéáøä éåëéæ 
!ïåìòä úñôãä 

 פרשת בשלח

 äøéù úáù- ! úåù÷áä úøéù 
 íéòãåðä íéðæçä íòøä  ,íçðî éëãøîøä  ,éù éìàøä àâøù ìàåîù 

 äòùá éãøôñä úñðëä úéáá8:00 
úáù âðåòå êøáúé àøåáä ãåáëì úåù÷áä úøéù 

!úéááì áåè ìæî úëøá 
 áøä ïåàâä ñééå ãåãàèéìù  åúéòøååéä 

áåùçä ïáä éàåùéð ìò 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 

íéøéàîä åéøáãì åðúåà äëéæ íâ óñåðá øùà 
 ïåìòá äùøôä ïåéò 

 5המשך בעמוד 
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 המוצץ פרי, כגון תפוז מחולק לארבע או ענב או לימון מתוק,
 מה יברך על המיץ

הלכות ברכות פרק ח הלכה ה כתב וז"ל  הקנים המתוקים שסוחטין אותן ומבשלין מימיהן הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 

עד שיקפא וידמה למלח, כל הגאונים אומרים שמברכין עליו בורא פרי האדמה, ומקצתם אמרו  

בורא פרי העץ, וכן אמרו שהמוצץ אותם קנים מברך בורא פרי האדמה, ואני אומר שאין זה פרי 

ואין מברכין עליו אלא שהכל, שלא יהיה דבש אלו הקנים שנשתנה על ידי אור  גדול מדבש תמרים 

שלא נשתנה על ידי האור ומברכין עליו שהכל. ע"כ , משמע 

ממה שהרמב"ם חולק על הגאונים רק במה שבישלו את 

הקנים של הסוכר שיברך שהכל משמע שבמוצץ סובר 

שיברך אדמה, וגם הפרי חדש  בספרו מים חיים ס' ז' כתב 

וז"ל שאלה: מי שמוצץ לימונים ושאר פירות כיוצא בהן מי 

אמרינן דכשתית משקה דמי ומברך עליהם שהכל או 

דילמא מציצה כאכילה דמיא ומברך עליהם ב"פ, תשובה, 

גרסינן בפרק הפועלים דף פ"ז ע"ב ואכלת ולא מוצץ משמע 

מהכא דמציצה לא מקרי' אכילה וליתא דאפי' תימא דדיינינן ליה כשתיה סוף סוף הא קי"ל דשתיה 

בכלל אכילה היא וא"כ ממ"ג אי השבת ליה כאכילה או כשתיה היכי ממעטינן מציצה מואכלת 

אלא ודאי דשאני התם דמייתר קרא ולמאי אתא אי לאו למעט מציצה וכ"כ שם בתוס' אבל 

בעלמא מציצה אכילה ודאי מקרי' ולא שתיה ומברכין עליה ברכת הפרי ולא מקרו מי פירות בכה"ג 

וראיה לדבר ממ"ש הרמבם בפ"ח מהלכות ברכות הלכה ה' בשם קצת גאונים שהמוצץ קנים 

מתוקים מברך ב"פ אדמה וחלק עליהם הרב שאין זה פרי ובאר הכ"מ דה"ק שאין זה פרי, וכיון שכן 

המוצץ קנים האלו אינו מברך אלא שהכל ואפי' אם היינו מודים שהוא פרי והמוצץ אותם קנים 

מברך בפה"ע לפחות הסואקר היוצא מהן לא יברך אלא שהכל וכו' מוכח בהדיא דמציצה לא 

חשבינן לה אלא כאכילה וכל פרי שמוצץ מימיו כאכילה חשבינן לה ומברך עליו ברכת הפרי ומיהו 

איכא לספוקי כמה שיעור מוצץ לברך עליו ברכה אחרונ' ומסתברא שצריך שיהא במי הפירות 

 שמוצץ שעור כזית כיון דאותה מציצה כאכילה דיינינן לה שעורא נמי כשעור אכילה ודו"ק, 

אי לאו דכתיב שבעך הוה ממעטינן   -בבא מציעא דף פז: כתבו  שבעך ולא אכילה גסה  התוספות  התוספות  התוספות  התוספות  

מואכלת אכילה גסה דאכילה גסה לא שמה אכילה ולא הוה דרשינן ואכלת ולא מוצץ דשתיה 

בכלל אכילה אבל השתא דכתיב שבעך ולא אכילה גסה אייתר ואכלת למדרש מיניה ולא מוצץ. 

וכתב רש"ש על התוספות הנ"ל  נ"ל דלענין ברכה נמי במוצץ פרי מברך עליה בפה"ע ולא הוה כמו 

 שותה משקה היוצא מהן דמברך שהכל ועמ"א רסי' ר"ג,

הרע"א על השו"ע דייק מדברי תוספות אלו שהמוצץ אין דינו כאוכל אלא כשותה, ודלא אולם  אולם  אולם  אולם  

 כהפרי חדש,

איש חי  פרשת מסעי סעיף ח' כתב וז"ל  כתב המוצץ פירות חשיב אכילה ושיעורו בכזית, ובבן  ובבן  ובבן  ובבן  

והיינו דוקא במוצצם ע"י לעיסה שנותנם בפיו דכיון שצריך הוא ללעוס בשניו דיינין ליה כאוכל 

ושיעורו בכזית, אבל מציצה שאין בה לעיסה כגון המוצץ פארטקא"ל או נארנ"ג וכיוצא שתופס 

הפרי בידו ומוצצו דאין בזה לעיסה הרי זה דינו כשתיה, ואפילו אם מצץ שיעור רביעית לא יברך 

ברכה אחרונה יען כי בשתיה בעינן שלא ישהה מתחלה וע"ס שיעור שתיית רביעית, והמוצץ א"א 

שימצוץ שיעור רביעית ולא ישהה יותר מכדי שתיית רביעית, ועל כן כל פרי שאין מוצצו ע"י 

לעיסה אין מברך ברכה אחרונה אפילו אם מוצץ הרבה ע"כ, לפי הבן איש חי אין ראיה מהרמב"ם 

 והגאונים שיש הבדל אם מוצץ ולועס או מוצץ בלבד, 

פסק בחזון עובדיה שתלוי אם הוא מוצץ ולועס קצת יברך העץ ואם רק מוצץ יברך שהכל , וכן וכן וכן וכן וכן 

פסק שבט הלוי, ובאור לציון כתב הסוחט ענבים לתוך פיו אינו מברך על המשקה היוצא בורא פרי 

הגפן, אלא בורא פרי העץ, ורק אם סחט את הענבים לתוך כוס ושותה את המשקה מן הכוס מברך 

עליו בורא פרי הגפן. אף שעל המשקה הנסחט מן הענבים מברך בורא פרי הגפן, מ"מ נראה דהיינו 

דוקא שסחטם לתוך כוס, וקיבל המשקה חשיבות בפני עצמו, וכיון דאשתני לעלויא אשתני לברכה 

כדאיתא בברכות ל"ה ע"ב, אבל אם סוחט ענבים לתוך פיו, אין המשקה מקבל חשיבות יין, ואין 

לברך עליו בורא פרי הגפן. ומכל מקום אין דינו כשאר פירות שמברך על משקה היוצא מתוכן 

שהכל נהיה בדברו, כמבואר בשו"ע בסימן ר"ב סעיף ח', ששאר פירות חשיבי זיעה בעלמא, אבל 

מיץ ענבים לא חשיב זיעה, כמבואר בפסחים כ"ד ע"ב, ומברך בורא פרי העץ. וכעין ראיה יש להביא 

ממש"כ בב"י בסימן ש"כ בשם שיבולי הלקט שהמוצץ ענבים בפיו דינו כאוכל, ע"ש. מדברי האור 

 לציון משמע שרק בענבים סובר לברך העץ אבל בשאר פירות המוצץ יברך שהכל , 

: כתבו רוב האחרונים שהמוצץ פרי תלוי אם מוצץ ולועס קצת יברך העץ ואם מוצץ רך את לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

המיץ בלבד יברך שהכל מלבד במוצץ ענב כתב באור לציון שיברך העץ. ואם לועס קצת לגבי ברכה 

 אחרונה צריך לאכל כזית בכדי אכילת פרס ,

 ש הקדוש“הרש
בתימן, על פי המסורת, ביום פטירתו של נולד  נולד  נולד  נולד  

רבי שלום שבזי, בט' בשבט (יש האומרים: י' 

בשבט). בצעירותו עלה לארץ ישראל וכבר אז 

נחשב לגדול בתורה. על יציאתו מתימן כתב 

הרב יוסף חיים (המכונה ה"בן איש חי") בספרו 

 "בן יהוידע", כך:

ודע, כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ז"ל, ודע, כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ז"ל, ודע, כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ז"ל, ודע, כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ז"ל, 

כשיצא מארץ תימן בא דרך בומביי ובצרה כשיצא מארץ תימן בא דרך בומביי ובצרה כשיצא מארץ תימן בא דרך בומביי ובצרה כשיצא מארץ תימן בא דרך בומביי ובצרה 

לעירנו בגדד עובר אורח כדי לילך לירושלים לעירנו בגדד עובר אורח כדי לילך לירושלים לעירנו בגדד עובר אורח כדי לילך לירושלים לעירנו בגדד עובר אורח כדי לילך לירושלים 

דרך דמשק ... וכאשר בא רבנו הרש"ש היה דרך דמשק ... וכאשר בא רבנו הרש"ש היה דרך דמשק ... וכאשר בא רבנו הרש"ש היה דרך דמשק ... וכאשר בא רבנו הרש"ש היה 

מתעלם כדי לא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא מתעלם כדי לא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא מתעלם כדי לא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא מתעלם כדי לא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא 

סוג אדם פשוט גר עובר אורח, ונתעכב פה עד סוג אדם פשוט גר עובר אורח, ונתעכב פה עד סוג אדם פשוט גר עובר אורח, ונתעכב פה עד סוג אדם פשוט גר עובר אורח, ונתעכב פה עד 

שניזדמנה לו שיירה שהולכת לדמשק. ובזמן שניזדמנה לו שיירה שהולכת לדמשק. ובזמן שניזדמנה לו שיירה שהולכת לדמשק. ובזמן שניזדמנה לו שיירה שהולכת לדמשק. ובזמן 

ישיבתו פה, היה הולך ביום לישיבה שעל מצבת ישיבתו פה, היה הולך ביום לישיבה שעל מצבת ישיבתו פה, היה הולך ביום לישיבה שעל מצבת ישיבתו פה, היה הולך ביום לישיבה שעל מצבת 

השיך יצחק גאון ז"ל ויושב ללמוד זוהר הקדוש השיך יצחק גאון ז"ל ויושב ללמוד זוהר הקדוש השיך יצחק גאון ז"ל ויושב ללמוד זוהר הקדוש השיך יצחק גאון ז"ל ויושב ללמוד זוהר הקדוש 

    עימהם.עימהם.עימהם.עימהם.

ואומרים: כאשר היה לומד בזוהר פרשת בלק ואומרים: כאשר היה לומד בזוהר פרשת בלק ואומרים: כאשר היה לומד בזוהר פרשת בלק ואומרים: כאשר היה לומד בזוהר פרשת בלק 

היה רבנו לומד הזוהר בהתלהבות ובקול רם, היה רבנו לומד הזוהר בהתלהבות ובקול רם, היה רבנו לומד הזוהר בהתלהבות ובקול רם, היה רבנו לומד הזוהר בהתלהבות ובקול רם, 

וכשהגיע לתיבות "כה תדבר" וגו' היה מוציא וכשהגיע לתיבות "כה תדבר" וגו' היה מוציא וכשהגיע לתיבות "כה תדבר" וגו' היה מוציא וכשהגיע לתיבות "כה תדבר" וגו' היה מוציא 

תיבת "כה" מפיו בחזקה ותוקף ליבו בכח גדול. תיבת "כה" מפיו בחזקה ותוקף ליבו בכח גדול. תיבת "כה" מפיו בחזקה ותוקף ליבו בכח גדול. תיבת "כה" מפיו בחזקה ותוקף ליבו בכח גדול. 

ויאמרו לו הזקנים היושבים שם: "מדוע אתה ויאמרו לו הזקנים היושבים שם: "מדוע אתה ויאמרו לו הזקנים היושבים שם: "מדוע אתה ויאמרו לו הזקנים היושבים שם: "מדוע אתה 

צועק בתיבת "כה" בתוקף ובקול גדול וקורא צועק בתיבת "כה" בתוקף ובקול גדול וקורא צועק בתיבת "כה" בתוקף ובקול גדול וקורא צועק בתיבת "כה" בתוקף ובקול גדול וקורא 

אותה בכח גדול מאוד? ויאמר להם בלשון אותה בכח גדול מאוד? ויאמר להם בלשון אותה בכח גדול מאוד? ויאמר להם בלשון אותה בכח גדול מאוד? ויאמר להם בלשון 

ערבית של תימן בזו הלשון: "האדי אל כה ערבית של תימן בזו הלשון: "האדי אל כה ערבית של תימן בזו הלשון: "האדי אל כה ערבית של תימן בזו הלשון: "האדי אל כה 

חרקת קלבי" (תרגום: זאת ה"כה" שרפה את חרקת קלבי" (תרגום: זאת ה"כה" שרפה את חרקת קלבי" (תרגום: זאת ה"כה" שרפה את חרקת קלבי" (תרגום: זאת ה"כה" שרפה את 

    ליבי) עד כאן שמענו מאבותינו.ליבי) עד כאן שמענו מאבותינו.ליבי) עד כאן שמענו מאבותינו.ליבי) עד כאן שמענו מאבותינו.

נמצא צדיק זה קודם שזרח אורו בירושלים נמצא צדיק זה קודם שזרח אורו בירושלים נמצא צדיק זה קודם שזרח אורו בירושלים נמצא צדיק זה קודם שזרח אורו בירושלים 

תוב"ב, בא אל ארצנו ודרכו רגליו על רחובות תוב"ב, בא אל ארצנו ודרכו רגליו על רחובות תוב"ב, בא אל ארצנו ודרכו רגליו על רחובות תוב"ב, בא אל ארצנו ודרכו רגליו על רחובות 

עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש, עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש, עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש, עירנו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראש, 

    ואשרי עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן!ואשרי עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן!ואשרי עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן!ואשרי עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן!

המשיך הרש"ש לחאלב, שם שימש משם  משם  משם  משם  

לפרנסתו כעגלון לגביר. הרש"ש עמד בקשרים 

ר, ובין השאר חלק עליהם  עם חכמי העי

בשאלה הלכתית בנוגע למצוות אכילת כזית 

 מצה בפסח. משם המשיך אל ארץ ישראל.

פי המסופר אודותיו הוא עבד כשמש בית על  על  על  על  

כנסת בישיבת המקובלים בית אל אצל ראש 

הרב גדליה חיון. שם גם התגלה   -הישיבה  

בתו   -הידע שלו בתורה. התחתן עם חנה חיון  

של ראש הישיבה, ולאחר פטירת חותנו מונה 

לראש הישיבה. בנו הרב חזקיהו יצחק שרעבי 

ונכדו הרב רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי 

 שימשו אף הם בראשות הישיבה.

עמד בראש חברת רבנים מפורסמים הרש"ש  הרש"ש  הרש"ש  הרש"ש  

שנקראה "חברת אהבת שלום" ובין תלמידיו 

היו החיד"א, הרב יום טוב אלגאזי (מהרי"ט 

אלגאזי), ר' חיים דילרוזה ור' גרשון מקיטוב 

גיס הבעל שם טוב. תלמידים אלה היו כמעט 

בני גילו של הרש"ש (ר' גרשון מקיטוב היה 

מבוגר מהרש"ש ביותר מעשרים שנה) ולמרות 

 זאת נחשב הרש"ש בעיניהם לרבם.

שלח את תלמידו המהרי"ט אלגאזי הרש"ש  הרש"ש  הרש"ש  הרש"ש  

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 

 7המשך בעמוד 



להסתובב בקהילות אשכנז כדי להתרימם 

לחיזוק ישיבת בית אל והיישוב היהודי 

בירושלים. במהלך סיורו התקבל בכבוד 

וגדולי הרבנים בקשו ממנו את סידורו של 

הרש"ש לעיון. היו אלה בעל ספר "ההפלאה" 

ר' פנחס הורוביץ, המקובל רבי נתן אדלר 

ותלמידו ר' משה סופר, ה"חת"ם סופר". רבי 

נתן אדלר אף הביא מטורקיה רב שילמד 

אתו את ההגייה הספרדית, כדי שיוכל 

להתפלל על פי סידורו של הרש"ש. גם 

קהילות נוספות בעולם שאלו שאלות את 

הרש"ש. אחת מתקנותיו המפורסמות 

הייתה כי המקובלים יערכו תיקון חצות 

 בכותל המערבי.

המשיך הרש"ש לחאלב, שם שימש משם  משם  משם  משם  

ר. הרש"ש עמד  לגבי ן  לפרנסתו כעגלו

בקשרים עם חכמי העיר, ובין השאר חלק 

עליהם בשאלה הלכתית בנוגע למצוות 

אכילת כזית מצה בפסח. משם המשיך אל 

 ארץ ישראל.

פי המסופר אודותיו הוא עבד כשמש בית על על על על 

כנסת בישיבת המקובלים בית אל אצל ראש 

הרב גדליה חיון. שם גם התגלה   -הישיבה  

 -הידע שלו בתורה. התחתן עם חנה חיון  

בתו של ראש הישיבה, ולאחר פטירת חותנו 

מונה לראש הישיבה. בנו הרב חזקיהו יצחק 

שרעבי ונכדו הרב רפאל אברהם שלום 

מזרחי שרעבי שימשו אף הם בראשות 

 הישיבה.

עמד בראש חברת רבנים מפורסמים הרש"ש הרש"ש הרש"ש הרש"ש 

שנקראה "חברת אהבת שלום" ובין תלמידיו 

הרב יום טוב אלגאזי (מהרי"ט     היו החיד"א, 

אלגאזי), ר' חיים דילרוזה ור' גרשון מקיטוב 

גיס הבעל שם טוב. תלמידים אלה היו כמעט 

בני גילו של הרש"ש (ר' גרשון מקיטוב היה 

מבוגר מהרש"ש ביותר מעשרים שנה) 

 ולמרות זאת נחשב הרש"ש בעיניהם לרבם.

הרש"ש שלח את תלמידו המהרי"ט אלגאזי 

להסתובב בקהילות אשכנז כדי להתרימם 

לחיזוק ישיבת בית אל והיישוב היהודי 

בירושלים. במהלך סיורו התקבל בכבוד 

וגדולי הרבנים בקשו ממנו את סידורו של 

הרש"ש לעיון. היו אלה בעל ספר "ההפלאה" 

ר' פנחס הורוביץ, המקובל רבי נתן אדלר 

ותלמידו ר' משה סופר, ה"חת"ם סופר". רבי 

נתן אדלר אף הביא מטורקיה רב שילמד 

אתו את ההגייה הספרדית, כדי שיוכל 

להתפלל על פי סידורו של הרש"ש. גם 

קהילות נוספות בעולם שאלו שאלות את 

הרש"ש. אחת מתקנותיו המפורסמות 

הייתה כי המקובלים יערכו תיקון חצות 

 בכותל המערבי.

    

    

    

    מתווך שהציע רכב ולא סגרו מכרמתווך שהציע רכב ולא סגרו מכרמתווך שהציע רכב ולא סגרו מכרמתווך שהציע רכב ולא סגרו מכר
    ואח"כ בא מתווך אחר למי משלמים דמי תווךואח"כ בא מתווך אחר למי משלמים דמי תווךואח"כ בא מתווך אחר למי משלמים דמי תווךואח"כ בא מתווך אחר למי משלמים דמי תווך

סוחר מכוניות הציע לשמעון חבירו רכב מסוג סובארו ששיך ליצחק לאחר בדיקה ומיקוח על ראובן ראובן ראובן ראובן 

מחיר הרכב לא הגיעו הצדדים לצד השוה והלכו כל אחד לביתו לחיים טובים ולשלום. לאחר כשבוע 

בא יצחק עם הרכב לחבירו דוד ולאחר ששוחחו בינם אמר לו דוד כי יש לו קונה לרכב. מיד דוד 

התקשר ליצחק וקורא לו שיבוא לראות רכב בשבילו לאחר כמה דקות מגיע שמעון ורואה את יצחק 

שהוא בעל הרכב ולאחר חלופת דברים ומילים סיכמו על 

מחיר הלכו לסניף הדואר להעברת בעלות ולתשלום מחיר 

הרכב וכמובן לאחר ששילמו לדוד דמי תיווך. לאחר כמה 

ימים נודע לראובן (הסוחר הראשון) על העיסקה שנעשית 

והוא בא לדרוש מיצחק ושמעון את דמי התיווך. מאידך 

יצחק ושמעון עונים לו כי התווך הראשון הסתיים בלא 

תוצאות וכל אחד הלך לביתו לשלום ואח"כ כשדוד קרא 

לשמעון לקנות את הרכב זה היה הצעה חדשה ואין הם 

 צריכים לשלם דמי תיווך אלא לדוד שהוא המתווך השני לאחר דו"ד באו לברר מה דינה של תורה.

: מכיון שבעסקה הראשונה לא הגיעו הצדדים לקניה והלכו לביתם כלעומת שבאו אין הם תשובה תשובה תשובה תשובה 

צריכים לשלם ראובן כלום. ובמיוחד אם שמעון "ירד" מהעסקה לגמרי ולא חיזר אחרי יצחק הרי 

מתבאר שהתווך שנעשה ע"י ראובן הסתיים לו. וכעת שדוד בא ותווך לשמעון זהו תיווך חדש ודמי 

התיווך מגיעים לדוד. אא"כ נאמר שהפגישה הראשונה של ראובן עם הקונה והמוכר תרמה לביצוע 

 העיסקה בפעם השניה שאז צריך לתת גם לראובן חלק מדמי התיווך.

: כתב הרמ"א חו"מ (סימן קפ"ה סעיף ו') ראובן היה לו בית למכור ובא שמעון וסרסר למוכרו נימוקיםנימוקיםנימוקיםנימוקים

ללוי ואמר ראובן שלוי שונאו ואינו רוצה למכור לו ואח"כ מכרו ללוי ע"י אחר חייב ליתן לשמעון 

סרסרותו. עכ"ל. ודברי הרמ"א הם דברי הרא"ש שהובאו בב"י ועיין שם דבריו במקורם והרמ"א 

 הביא שינוי הדין ע"פ המתבאר. וכמ"ש הנודע ביהודה (תנינא סימן ל"ו) ושאר פוסקים שם. 

אופן יוצא מדברי הרמ"א דדוקא היכא שאנו חוששים לרמאות שלא סגרו המקח ע"מ שלא בכל  בכל  בכל  בכל  

ישלם דמי שדכנות אנו מחייבים את הקונה לשלם דמי שדכנות לראשון. אבל היכא שאין רמאות 

ורק לא סגרו המקח בינם ושוב נסגר המקח ע"י מתווך אחר אינו משלם לראשון כלום. וכ"כ בהדיא 

הפתחי תשובה (ס"ק ג' בסוגריים) ויתירה מזו בפרט שאם המתווך השני אינו יודע כלל מהתווך 

 הראשון והכל נעשה באקראי אין שום קשר למתווך הראשון לגבי העסקה ואין ליתן לו דמי תווך. 

ועיין בחכמת שלמה על הגליון (שם) שנשאל בענין ראובן ששלח סרסור (מתווך) לשמעון שימכור לו 

ולא נתרצה ואח"כ שלח סרסור אחר ולאחריו עוד אחר והשתדל בעבורו עד שנתרצה למכור כמה 

שרצה הסרסור הראשון וכעת בא הסרסור הראשון ותובע שכר סרסרות שלו. והשיב דהרמ"א איירי 

במקום שיש הערמה (רמאות) אבל כל שאין הערמה ובא הסרסור השני ופייסו למוכר וכגון שלא היו 

שוין בענין המקח וכדו' והשוה אותם אין לו לסרסור הראשון כלום דכמה קנינים נעשים כן. ובסיום 

דבריו כתב דמ"מ אם דברי הסרסור הראשון סייעו לסרסור השני יש ליתן לו מה שבית דין יאמר ואין 

לו חלק מחצה. (היינו רק חלק קטן ולא חצי) עכת"ד. ולכאורה מילתא דטעמא מסתברא דכך הוא 

דרך של עסקים שבא מתווך ומציע סחורה וכדו' ולא ניסגר המקח ואח"כ מגיע מתווך אחר וסוגר 

העסקה. ובאמת בדיני מקרקעין שהמתווכים מחתימים על מסמך ורושמים את הנכס המדובר שכל 

מי שיקנה או מי מטעמו חייב לשלם דמי תיווך אפילו אם אחר כך יבוא ע"י מתווך אחר אין הוא 

משלם רק לראשון כיון שלקח לו בעלות על תווך זה. אבל בנדון דנן דאיירי בתווך וסחר חופשי וכל 

שלא סגר בזמן התווך הראשון הרי העסקה הלכה לה וכעת שבא מתווך אחר הוא מבצע את 

 העסקה.

נראה לפשר בינם וכמ"ש החכמת שלמה מכיון שהמתווך הראשון הביא את הקונה לבדיקה   מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ 

ועשו משא ומתן וכדו' והוא סייע לחסך מאמץ מתהליך העסקה של השני גם כו לפיכך יש ליתן לו 

 חלק מה שיתפשרו בינם (או מה שיכריעו הדיינים או הבורר וכדו')

לציין שהמקרה שלפנינו מצוי מאוד בהצעת שידוכים שיש אחד מציע ואחריו עוד אחד ועוד ויש  ויש  ויש  ויש  

אחרים ואין לך שידוך שלא מעורבים בו כמה שדכנים, ובזה כתב שם הנודע ביהודה והפתחי תשובה 

שבשדכנות הוא שונה וכל אחד מוסיף לענין השידוך ואין חשש לרמאות. אבל גם בזה תמיד יש 

תופסים טרמפ להרויח מהענין וכאילו בחשו בקדירה. מ"מ יש בזה גם חשש של עני המהפך בחררה 

 וגזל וכדו'. וה' הטוב יציל ידינו מעושק.

 הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 מעשה שהיה...

 2המשך מעמוד 



    

    

    

    תועלתתועלתתועלתתועלת    ----שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 
בהלכות "עד אחד" מצינו, שאין דברי עד אחד מועיל, לכן אסור לו להעיד, והמעיד עבר בלאו של לשון הרע. עוד מצינו, שבמקרה שמועיל  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

עדות של עד אחד (כגון לחייב שבועה), מותר ומחוייב להעיד. למדנו מזה, שהוא הדין בכל לשון הרע, אם יש "תועלת" בסיפורו, מותר לו לספר 
(א) 

 .

וכשאדם מתכוון לתועלת, אינו נחשב כ"לישנא בישא", שהרי הוא טוב במה שסיפר לתועלת. אמנם, יש הרבה פרטים לדין של "תועלת", ואין להקל 

עד ששוקל במאזני צדק כל פרט ופרט לראות אם באמת נכלל ב"תועלת". מאידך גיסא, גם אין להתעצל ולהתעלם אם באמת חושב שיהיה 

לתועלת, שיכול לעזור לחברו להגן עליו מהיזק וכדומה. ואם מתעלם ולא עוזר לחברו, פעמים עובר גם באיסור של "לא תעמוד על דם רעך",
 

 וכדלקמ' בעזרהי"ת. 

בעיקר, יש חמשה אופנים של תועלת.סוגי תועלת: סוגי תועלת: סוגי תועלת: סוגי תועלת: 
 

א) לתועלת הניזק: לספר מה שעשה המזיק כדי 

שהניזק יוכל לתבוע מה שגזל ממנו, או לשמור את עצמו שלא יבוא לו נזק להבא 
(ב) 

. ב) לתועלת 

החוטא עצמו (לשוב מדרכו): כגון לגלות חטאיו לרבו של החוטא כדי שהרב יכול להוכיח אותו. או 

לפרסם עליו שם רע עד שמוכרח לעשות תשובה
(ג)

. ג) לתועלת השלום: כדי לעשות שלום בין אדם 

לחבירו. ד) לתועלת העולם: מי שפורק ממנו אחד מהמצוות הידועות, יש תועלת לפרסם לרבים 

לגנותו ולבזותו, בעיקר כדי ללמד את הרבים שאין הציבור סובל דבר זה 
(ד) 

 .
  

ה) לתועלת תלמידיו 

ובניו: מי שפורק ממנו אחד מהמצוות שאינם ידועות לכל, כגון שיש לו מדות רעות, ושייך שאינו 

מכיר את חומר האיסור, לכן אין לפרסם לרבים, אבל מ"מ נכון להזהיר בניו ותלמידיו שיתרחקו 

מהחוטא, ולא ללמוד ממידותיו הרעות
(ה)

.
 

קודם לכל ה"תנאי תועלת", צריך לשער שבאמת יהיה תועלת. ואף במקרה לשער שהוא לתועלת: לשער שהוא לתועלת: לשער שהוא לתועלת: לשער שהוא לתועלת: 

שאין התועלת ברור אלא באופן "אפשר", מ"מ כל שמשער שהאפשרות של תועלת יהיה יותר 

קרוב מהאפשרות של קלקול, גם זה דינו כ"תועלת"
(ו)

. [ואף אם לבסוף לא יצא התועלת, לא אמרינן 

שנתגלה למפרע שסיפורו היה לשון הרע בשוגג, שהרי כל שמתחילה משער בטוב טעם, היה 

מותר.] אבל אם משער שאין תועלת, למשל שמשער שהשומע לא יבוא להגן על עצמו מחמת שדוחה הסיפור לגמרי, אסור לספר
(ז) 

. וכן אם משער 

שהסיכוי של קלקול יותר קרוב מאפשריות של תועלת, אסור לספר 
(ח) 

. ולגבי רכילות, צריך ליקח בחשבון שהקלקול ששייך ברכילות דהיינו לגרום 

מחלוקות, הוא יותר גרוע מהקלקול ששייך לבוא ע"י לשון הרע, לכן צריך להיות שהסיכוי להגיע לתועלת גם כן יותר חזק 
(ט) 

 .
  

גם צריך לראות את 

הנולד, לא רק לשער התועלת שנוגע ליום זה, אלא ליקח בחשבון הסיכוי של קלקול לעתיד
(י)

 . 

לאחר שישער שיהיה לתועלת, לפני שיספר, צריך לעיין בדקדוק לחזור על השבעה תנאים שהובאו בחפ"ח לענין "תועלת"תנאי תועלת בקיצור: תנאי תועלת בקיצור: תנאי תועלת בקיצור: תנאי תועלת בקיצור: 
(יא)

 .

א) ידיעה ודאית: לידע הידיעה בודאות, ולא ע"י שמיעה מאחר. ב) ידיעה שהוא רע: לידע שהאדם הנידון הוא באמת בעל חטא בהלכה, או מזיק 

ה עולבהלכה. ג) תוכחה: לפני שמגלה לאחרים, צריך להוכיח החוטא, אולי יחזור מדרכי הרעה ולא צריך לגלות לאחרים. ד) לא להגזים: שלא יגדיל ה

ל יכו יותר ממה שהיא. ה) כוונה לתועלת: שיכוון לתועלת, ולא ח"ו להנות מהפגם שהוא נותן על חבירו. ו) אי אפשר באופן אחר: צריך לחשוב אולי  

אלו ים להגיע תועלת זו באופן אחר, בלי לגלות לאחרים. ז) לא לגרום היזק בסיפורו: שלא יסבב ע"י הסיפור היזק לחוטא יותר מכפי הדין. שבעה תנא

, הם נוגעים בהלכות "לשון הרע", אבל בנוגע להלכות "רכילות", שהתועלת הוא למנוע היזק מהניזק, כתב החפ"ח שלא צריך התנאי שלישי (תוכחה)

 ואולי לא צריך גם התנאי ראשון (ידיעה ודאית). 

כתב החפ"ח ליזהר מאוד בשמירה יתירה לענין ההיתר של "תועלת", שהרי אדם עומד בסכנה עצומה של איסור סיפור לשון לשקול במאזני צדק: לשקול במאזני צדק: לשקול במאזני צדק: לשקול במאזני צדק: 

הרע, ובקל יוכל להלכד בפח היצר להיות מבעלי לשון הרע דאורייתא על ידי "היתר" זה
(יב)

. וכדי לשער שיהיה תועלת באמת, ולקיים את כל התנאים, 

צריך שיקול טוב וארוך, וכמעט אי אפשר לשער זאת כראוי על המקום לענות לחבירו מיד כששואל על אדם בנוגע לשידוך או לעסק, אלא צריך 

לחשוב על זה לפחות זמן מה לפני שיענה לו
(יג)

 . 

"תועלת", פעמים שהוא היתר בעלמא, פעמים שהוא מצוה של "ואהבת לרעך" לא תעמוד על דם רעך:לא תעמוד על דם רעך:לא תעמוד על דם רעך:לא תעמוד על דם רעך:
(יד)

, ופעמים שהוא חיוב גמור של "לא תעמוד 

על דם רעך". הגדר מתי נכלל בלאו של "לא תעמוד", תלוי בדרגת הוודאות שיכול להגיע לתועלת. 
  

[אגב, הדין של "לא תעמוד" שייך גם במקרה 

שנוגע להצלת חבירו מהפסד ממון
(טו)

.] ובמקרה שיש חיוב "לא תעמוד", אסור לברוח מזה, אלא מחוייב לבדוק היטב כפי כוחו לקיים כל הפרטים 

ר והתנאים של תועלת, כדי להציל את חבירו. ואין הבדל בכל זה בין אם חבירו שואל ודורש ממנו ומפציר עד שסיפר לו, לבין אם עלה בדעתו לספ 

מעצמו
(טז)

 . 

הרוצה לספר ל"תועלת", קודם כל יש להסביר להשומע שהוא ל"תועלת" ומותר בהלכה לספר לו כדי שהוא יכול להסביר לשומע שהוא לתועלת: להסביר לשומע שהוא לתועלת: להסביר לשומע שהוא לתועלת: להסביר לשומע שהוא לתועלת: 

להגן על עצמו 
(יז) 

 .
  

וגם במקרה שמשער (מחמת נסיון) שטבע השומע הוא להאמין בהחלט כל מה שיספר לו, אף שודאי אסור להשומע להאמין 

בהחלט גם כשהוא לתועלת, מ"מ מוכח מהחפץ חיים שאין צריך להמנע מלספר לו מחמת זה 
(יח) 

 .
  

אבל אם משער שהשומע יבוא לפרסם זאת 

לאחרים, ויעבור על איסור רכילות, או יעשה שאר איסורים מחמת קבלתו, בציור כזה אין היתר להגיד לו להציל אותו מכלום
(יט)

.
 

 ìë á"ç ç"îàáá ò"ò .úìòåúì òøä ïåùì øôñîäì ,ã"áá ãéòîä ãçà ãò ïéã äååùäù ,á"÷ñ 'é ììë ç"ôçá äàáåä ,àëø øîàî äáåùú éøòùá 'ò (à)è ì   .ì"÷ñ '     .à"ñ 'è ììë á"ç ç"ôç (á)   áúë ãåò .å"ñ 'ã ììë ç"ôç (â)
ééúäì øôñîä êéøö ãàî ãàî êà ì"æå ã"ë÷ñ ç"îàáá áúëå .øåñéàî åäåùéøôéù éãë ,àèåçä ìù åéáåø÷ì åà øéòä éðéãì ãéâäì ïéðòì ,ä"ñá íù  áù øáã ììë íéðéîàî íðéà íéáåø÷ä áåøä éô ìòã ,íäì øôñéù íãå÷ øáãá

  .ì"ëò óéãò äùòú ìàå áù æàå ,úåìåãâ úå÷åìçî éãéì äæî àåáì ÷ø ìëåéå ,äæë  ìî å÷çøúé äæ éãé ìòå ,ïåà éìòåô úà íéðâîù íãà éðá åàøéù éãë àåä åúðååë ø÷éò ì"æå ç"é÷ñ 'é ììë ç"îàá áúëå .æ"ñ 'ã ììë ç"ôç (ã)êìé 
   .ì"ëò äòøä íëøãá    .é"ñå è"ñ 'ã ììë ç"ôç (ä)    ."äæî åäåòðîéù øùôà" ,"äæ éãé ìò éìåà" ,"àáäì ìò úìòåú äæî åì àåáì ìëåú" â"éñ 'é ììëá ."øùôà" ïåùì è÷ð úåîå÷î äîëá ç"ôçä (å)     ì"æå ,á"ñ 'è ììë á"ç ç"ôç (æ)

êéìò øîà äôé" åì øîåà ,øáã äæéàá åøéáç åðéâøéùë êë øçàå ,åîò óúúùéå ,åì òîùé àì ,åì øîàé íà åìéôàù íéîòô äîë éåöîù äîî é÷åôàì  ìô ùéù íøéëî àåäù åìàë íéùðàì ,äæá àöåéëå "êîò óúúùäì éåàø ïéàù éðå
  .ì"ëò úåìéëøã äøåîâ äùòú àìá åììä íéøåòä úà ìéùëî àåä éë ,øúéä íåù øéöé àì ,úåìéëøã åæ äòø äãî íäì  ïå÷éúäî øúåé áåø÷ 'åë úåáø úå÷åìçî æ"éò ááåñéå ïåãéðì äìâúé ïô ìå÷ì÷ä ì"æå ç"é÷ññ 'é ììë ç"îàá (ç)

   .ì"ëò     .íù ç"îàá (è)     .íúéá êåúá íéøçà åúåà ïéìãâãîù ïè÷ íåúé ìù åúåðâ øôñì ïéðòì æ"÷ñ íù î"àááå â"ñ 'ç ììëá 'ò (é)   áúë íâ àåä ,('è ììë á"çáå 'é ììë à"çá) íééîòô åìà íéèøôá êéøàä ç"ôçäù óà (àé)
îë íúåà áåúëì øéæçä äîì (ã"éñá íù) øéáñäå .(úøçà øãñá á"ë÷ñ íù ç"îàáá íùå ,ã"éñá íùå ,á"ñ 'é ììëá) íéîòô äîë øåöé÷á åìà íéàðúô ä éøåñéà éãéì àåáì ìëåé ì÷áù úîçîå ,ïéðòä øîåç úîçî àåäù ,íéîò

  ."íéèøôä ìë ùåøéôá ïàëá øåæçà äæ íòèîå" ,àúééøåàã  ò äðëñá ãîåò àåä øåôéñä úòá éë ,ïéðòä øôñì ïôåà äæéàá ,äæì ìåãâ ìå÷éù êéøö êéà éçà äàø äúòå ì"æå ,å"èñå ã"éñ 'é ììë ç"ôç (áé)îåö øåôéñ øåñéà ìù ä
  .ì"ëò "ïåùì ãéá íééçå úåî" øîåì ìëåð äæ ìòã èåùôå ,'åë íéèøôä ìëá åîöò øåîùé àì íà ,òøä ïåùì   øáãä úà àéöåäì ïôåà äæéàá ,äæë ïéðò øáãì ìéçúî àåäù íãå÷ åîöòá áùçì äàøé àì íàå ì"æå å"èñ íù ç"ôç (âé)

  .ì"ëò 'åë åéôî ïéðòä úà àéöåäì êéà ,øôñì ìéçúîù íãå÷ åùôðá úåöò úéùé ãàî ãàî ïë ìò 'åë íåìùå ñç ìùëé éàãåá ,åéôî äæä    .è"åé éðãòî íùá è"ë÷ñ 'å ììë ç"îàá (ãé)   øå÷î àéáäå ,à"÷ñ 'è ììë á"ç ç"îàá (åè)
 .úååöîä øôñá í"áîøå ,àøôñî äæì  .ç"ñ 'è ììë á"çå ,ã"ñ 'é ììëå ,ä"ñ 'à ììë á"ç (æè)   .é"ñ 'ã ììë ç"ôç (æé)  ÷éæäì àåáéù åà ,úåìéëø ìò øåáòì àåáéù ùùåç ë"àà åì øôñì øåñà åðéàù ,ä"ñ 'è ììë ç"ôçäî çëåî (çé)

  åðéà äîì ,øúåî äîì íòèä ò"öå .äæ úîçî úìòåúì åì øôñìî òðîäì ïéà ,úîàá äæ úà èìçäì àåáé àåäù øòùî íà íúñ ìáà ,ïéãë àìù ïåãéðäáåòòâåðá åðéöî éøäù .øåò éðôìá ø   ,úìòåúì íãà úåãåà øå÷çì äöåøù éîì
î ,úìòåúì ïååëì ìåëé àìù éîî ùåøãì øåñà íâ àìà ,úìòåúì ÷ø åðîî äæ úà ùøåãù åøéáçì òéãåäì êéøöù ÷ø àìù à"éñ 'ã ììëá ç"ôçä áúëùíåù     .øåò éðôì øåñéà   àåáéù øòùî íà ïéðòì å"ñå ä"ñ 'è ììë ç"ôçá (èé)

.êåãéù éáâì ã"÷ñá íùå ,úåìéëø øôñì åòáèù íãàì òâåðá ä"÷ñ 'è ììë á"ç ç"îàáá íùå ,ïéãë àìù ïåãéðä ÷éæäì òîåùä 
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