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אשה ששכחה להדליק נרות שבת והיה דלוק החשמל בבית
האם קונסים אותה?
בפרשתן ל''ה ב' וביום השביעי יהיה לכם קדש וגו'.
הנה הדלקת נרות בשבת מוטלת על הנשים וכדתנן במשנה שבת
ל"א ע''מ ב' על ג' עברות נשים מתות וכו' על שאינן זהירות בנדה
בחלה ובהדלקת הנר.

והטעם שהדלקת נר שבת מוטל על הנשים:
א .לפי שאדם הראשון היה אורו של עולם דכתיב משלי כ' כ''ז נר ד'
נשמת אדם ,והיא הכשילו בעץ הדעת וכבתה נרו של עולם,
לפיכך מצותה בנר של שבת לכפרה על האור שכבתה ,כך איתא
במדרש ילקוט שמעוני בראשית רמז כ"ג.

ב .מפני שהן מצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית,
הלכות שבת פ"ה הל' ג'.
קימ''ל ברמ''א
להדליק ,מדלקת כל ימיה עוד נר.

אור''ח סימן רס''ג ס''ק א'

כך כתב הרמב"ם

האשה ששכחה פעם אחת

יש לחקור האם גם בזמן שהדליקו בבית את החשמל יש הלכה
הנ''ל או דילמא כשהדליקו בבית את החשמל ליכא האי הלכה.
הנה בשו"ת שבט הלוי חלק ה' סימן ל''ג נשאל לענין אשה ששכחה
להדליק נרותיה בליל שבת אבל היה דולק נר האלקטרי אם נדון
זה בכלל האי הלכה ומקום הספק דהא איכא עכ"פ אור בבית
שזה עיקר שלום בית.
ומסיק :דנראה דנקרא שכחה לענין זה ,דעכ"פ עברה על מצות
הדלקת הנר שהיא מצות האשה במיוחד עיין בגמ' שבת ל"א ע"ב
במשנה וגמ' שם ,וממילא גם במציאות שכתב כבוד תורתו על פי מגן
אברהם סימן תרע"ו דנר חנוכה כשמדליקין בפנים עולה משום
שלום בית ,מכל מקום זה כשאין להם כדי להדליק שניהם נר
חנוכה ונר שבת ,אבל פשיטא דכשיש כדי שניהם כרגיל ,אף על פי
שיש אור בבית כנר חנוכה או אור אחר דיש חיוב גמור להדליק,
דאל"כ האיך מברכין כהאי גוונא ,וא"כ כשיש חיוב ,שוב
השכחה נקרא בטול מצוה וראוי שתוסיף נר.
וכן כתב בשו"ת קנין תורה חלק ו' סימן ט' שהואיל שעיקר הדלקת
נרות שהוא חובת האשה שכחה קונסים אותה.
וכן כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק כ''א סימן י''א דקונסים אותה,
משום דבדרך כלל לא האשה היא שמדלקת אור החשמל בבית
כי אם בעל הבית ובני הבית ,ואפילו כשהיא מדלקת היא לא
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מדלקת בדייקא בזמן הדלקת הנרות ,ובודאי לא ביחוד לשם
שבת ,ואם כן יוצא שלא הדליקה באותו שבת הדלקת הנר לשם
שבת כדרוש וכנהוג ,ולכן חל עליה שפיר הקנס.
ועוד :כיון שרגילים להדליק נרות שבת מיוחדים לכבוד שבת,
יוצא במציאות כשפעם מחסרים מעשות זאת ,מרגישים בחוש
שחסר העונג שבת והכבוד שבת.
ועוד :כיון שאור חשמל דולק באותו אמת המידה שדולק בכל
ימות השבוע ,ולא מייחדים אור חשמלי מיוחד לכבוד שבת,
המציאות היא שאין בעצם הדלקתו חוש של כבוד שבת ועונג
שבת.
בעל שהדליק נרות להבהבם ולהכינם להדלקת אשתו
ושכח לכבותם האם קונסים האשה?
איתא ברבי עקיבא אייגר משניות פרק ב' מ"ו על הא דתנן התם
במשנה על ג' עבירות נשים מתות בחלה בנדה ובהדלקת הנר,
והקשה מדוע לא תנן בנר כמו שכתוב חלה ולא כתוב הפרשת
חלה.
ותירץ :מכאן ראיה שחובת האשה הוא רק להדליק ,ומצוה על
הבעל להכין את נרות השבת לאשתו ,ולכן יהבהב אותם וידליקם
ואח"כ יכבה אותם כדי שהנרות תהיינה נוחות להדלקה
כשהאשה תדליק אותם אח"כ ,וכן כתב במשנ"ב סימן רס"ד ס"ק כ''ח.
הנה בחשוקי חמד שבת ל''א ע''מ ב' חקר באדם שהבהב הנרות
והדליק הנרות כשבדעתו היה להכינם לאשתו והוא התכונן
לכבותם על מנת שאשתו תדליקם אח"כ בברכה ,ושכח לכבותם
והאשה נחפזה להדליק נרות שבת אך ראתה שכבר דולקות ,היא
נצטערה אך השלימה עם זה שכבר הבעל הדליקם ולכן היא לא
הדליקה כלום לכבוד שבת ,בערב נודעה הטעות ,הבעל סיפר
לאשתו ששכח מלכבות ונתעוררה השאלה האם לקנוס את
האשה שתוסיף כל ימיה נר שהרי לא קיימה לא היא ולא בעלה
באותה שבת מצות הדלקת נר.
ומסיק :יתכן שאין לקונסה כיון דסוף סוף הנרות דלקו ,והיה
בהם בדיעבד עונג שבת וכבוד שבת ,עונג שבת כי הנרות דלקו
אמנם לא הודלקו לשם כך אבל למעשה דלקו ,וגם כבוד שבת ,כי
סוף סוף הבעל נתעסק בכבודה של שבת וגם ההכנה לקראת
השבת גם היא צורך וכבוד שבת ,ולכן אף שלא קיימו בפועל את
המצוה בכל זה אין לקונסם ,וגם היתה קצת אנוסה שחשבה
שבעלה הדליק כבר נר שבת.
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חולה שיש בו סכנה שיכול לעשות החלול שבת בעצמו
האם מותר לאחרים לחלל עליו השבת?
בפרשתן ל''ה ב' וביום השביעי יהיה לכם קדש וגו' כל העושה בו
מלאכה יומת.
קימ''ל אור''ח סימן שכ''ח סעיף ב' מי שיש לו חולי של סכנה ,מצוה
לחלל עליו את השבת ,והזריז ,הרי זה משובח ,והשואל ,הרי זה
שופך דמים.
יש לחקור הא דמותר לאחרים לחלל שבת עבור החולה האם זה
רק כשהחולה שיש בו סכנה בעצמו אינו יכול לחלל על עצמו או
דילמא אף באופן שיכול החולה לעשות בעצמו מותר לאחרים
לחלל שבת עבורו.
הנה באליה רבה ריש סימן שכ"ח כתב וז"ל ואפילו חולה עצמו יכול
לעשות ע"י הדחק מותר לבריא לעשותן ,משמע מדבריו דהיכא
שיכול החולה בעצמו לעשותן שלא ע"י הדחק ,אסור לבריא
לעשותן בשבילו.
ויש שרצו להביא ראיה שאסור לאחרים לחלל שבת כשהחולה
יכול בעצמו :מהא דאיתא ברמ''א סימן שכ"ח סעי' י"ב דבפקוח נפש
באפשר ע"י עכו"ם בלי איחור כלל יעשה על ידו ולא ע"י ישראל,
א''כ ה''ה הכא כשאפשר ע''י החולה בעצמו אסור לחלל ע''י
אחרים.
ובשו"ת נשמת חיים סימן י''ח ס''ק ג' דחה ראיה זו :דשאני התם
דיש לעשות באופן שלא יהא שום חילול שבת כלל ,דמה שהגוי
עושה מלאכה בשביל ישראל הגם שאסור לעשות כן אבל אינו
נקרא חלול שבת גמור ,אבל אם אי אפשר בלא חילול שבת ע"י
ישראל אין שום חילוק כלל איזה ישראל יחלל שבת אם החולה
בעצמו או אחרים בשבילו ,ולא שייך כלל בזה הא דאין אומרים
לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך ,דאין כאן חטא כלל ,ואדרבה
זכות גדול הוא וכדאי שיזכו בו גדולי ישראל וחסידיהם.
וכן כתב בהגהות מהרש"ם הנדפס בספר ארחות חיים ספינקא סימן שכ"ח אות
ט"ז בשם תשובות הרדב"ז ח"ד סי' ס"ו וסי' ק"ל דגם באפשר שיעבור
החולה בעצמו מותר לאחרים לחלל עבורו כיון דכל אדם חייב
להצילו ,ולא מחלק בין יכול החולה לעשותן ע"י הדחק דוקא
ובין יכול לעשותן שלא ע"י הדחק ,אלא בכל ענין מותר לאחרים
לחלל שבת עבורו.

וכן משמע להדיא במאירי שמותר לאחרים לחלל שבת לחולה
אף באופן שהחולה יכול בעצמו :דהנה איתא בגמ'
שאלו את ר"א כו' מהו להציל את הכבשה כו' מהו להציל את
הרועה מן הארי וכו' וכתב שם המאירי שם ד"ה כל וז"ל כל פסידא
שבממון אין מחללין עליה את השבת כו' אבל כל שיש בה סכנת
נפשות מחללין אפילו יש בה דבר הנראה שלא יהו אחרים
צריכים לכך אלא שהמסתכן בעצמו יכול להשתדל בהצלתו בלי
עזר אחרים ,וזהו ששאלו לר"א מהו להציל כבשה כו'
וכששאלוהו על הרועה אמר להם לא שאלתוני אלא על הכבשה,
כלומר שעל הרועה אינו כדאי לשאול שהתירה ברור עכ"ל,
מבואר שאף שהרועה יכול להציל את עצמו בלי עזר אחרים אינו
כדאי אפילו לשאול אם רשאים אחרים להצילו ,שהתירו ברור.
יומא ס"ו ע''מ ב'

וכן משמע בשו''ת חתם סופר אור"ח סימן פ"ב שהשואל הקשה על
הרשב''א ,שתירץ קושיית הראשונים למה נשחוט לחולה בשבת

ולא נאכילהו נבילה ,ותירץ הרשב''א משום דנבלה עובר על כל
כזית וכזית ,והקשה השואל הרי הרשב"א שבת ד' סובר דאין
אומרים לאדם חטא אפילו איסורא זוטא כדי שיזכה חבירך
זכות גדול וא"כ אמאי נחלל שבת בסקילה שלא יאכל הוא כמה
זיתים נבלה ,ותירץ החתם סופר אם היה כאן עבירה זוטא או
רבא היה מקום לקושיתו ,אבל הכא אין עבירה ,אדרבה מצות
עשה לחלל שבת או לעבור איסורים להחיות נפש ואין חילוק אם
החולה מפקח על עצמו או אחר בעבורו כל המפקח מקיים מ"ע,
ודוחה שבת כמו המל בשבת אין חילוק אי האב מל או אחר כל
הזריז מקיים מ"ע ,ולא שייך חטא בשביל שיזכה חבירך רק כגון
לשחרר עבדו שיקיים העבד פריה ורביה וכדומה שזה עובר
עבירה בשביל זה ,אבל הכא אינו עושה בשביל זה אלא בשביל
עצמו שמוטל עליו לפקח על עסקי נפש ,ולא נחתו הקדמונים לקושיא זו
שנאכילהו נבילות ולא נשחוט מפני שאנחנו השוחטים אלא אפילו היה הוא בעצמו השוחט

נמי הוה קשיא להו כיון דדחויה היא שבת אצל פקוח נפש ,הרי דגם החתם סופר
נקט בפשיטות שהמחלל שבת עבור חולה לא נקרא שמחלל שבת
עבור זה ,אלא עושה זה עבור עצמו באשר חיוב מוטל עליו לפקח
על עסקי נפש ,ושדומה זה לחיוב מילה בשבת אשר כל הזריז בה
מקיים מצות עשה ,ובמילה בשבת הרי ברור הדבר דגם כשהאב
יכול למול בעצמו ואינו רוצה דג"כ מוטל החיוב על כל מי
מישראל שיכול למול שימול אותו בשבת ,א"כ ה"ה גם לענין
לפקח על עסקי נפשו שאחרים יכולים לחלל עליו את השבת אף
כשיכול בעצמו.
האם אבן מהר סיני מותר לטלטלה בשבת?
הנה בחשוקי חמד שבת קכה ע"ב נשאל האם אבן מ"הר סיני" האם
היא מוקצה בשבת.
ומביא בשם ספר ערבי נחל פרשת שמות שכתב ונודע שצורת סנה
נראה בכל אבני ההר ההוא ,והועד עליו דבר פלא ,שאבן מהר
סיני יש בו צורת סנה ,ואם ישבר האבן לשנים יש בכל אחד צורת
סנה קטן מבראשונה ,ואם ישבר לרבבה יש בכל חלק צורת סנה
קטן מאד כפי גודל חלק האבן ,אבל סנה שלם נמצא בו.
וזה לשון הנרבוני פירוש על מורה נבוכים מאחד הראשונים סוף פרק סו וז"ל דע
כי הר סיני העידו עליו שהאבנים הנמצאים בו יצוייר עליהם
הסנה ,ולכך נקרא ההר ההוא סיני על שם הסנה ,כמו שנגלה ה'
למשה מתוך הסנה ,ואחד מנכבדי ברצלונה מבני חסדאי הביא
עמו מהאבנים ההם ,והראה לי אחד מתלמידי בני משפחתו,
וראיתי בו הסנה מצוייר בתכלית הציור ציור אלקי בגוון מתחלף
לגוון האבן ,ושברתי האבן לחצאין ונמצא הסנה מצוייר בשטח
כל חלק ,וכן חלקתי כל חלק לחצאין ונמצא הסנה מצוייר בשטח
כל חלק בפנימיותו ,וכן פעמים רבות עד תום החלקים כדמות
הבטנים ,ועדיין הסנה בהם ונפלאתי מזה ושמחתי עליו כי הוא
דרך להבין כוונת הרב ,והובא בספר מגדל עוז להגאון יעקב עמדין זצ"ל דף קכ
ע"ב בית מדות עלית הטבע.

ומסיק :איתא בשו"ע סימן ש''ח סכ"ב דאבן שיחדה לעולם להשתמש
בה דבר המותר בשבת ,אין היא מוקצה ,וא"כ אבן כזו ששמעה
על הר סיני את דברות ה' אולי אינה מוקצה ,משום שהיא
מזומנת ומיוחדת לראות בה נפלאות ה' ,ואבן זו היא מיוחדת
לעולם כדי להראות לכל באי עולם את נפלאות השי"ת ע"י
תמונות מרהיבות עין ,ואדם מן השורה לא ישתמש בה לדברים
אחרים.

מדוע צריך מיעוט שתקיעת שופר אינה מלאכה
הרי כל דבר שלא היה במשכן לאו מלאכה?
בפרשתן נסמכה פרשת שבת לפרשת משכן ,אנו למדין מלאכת
שבת מהמשכן כך מבואר בגמ' שבת מ''ט ע''מ ב' ,ע''ד ע''מ ב'.
איתא בגמ' שבת ג' ע''ב ,קי''ז ע''מ ב' וכן ראש השנה כ''ט ע''מ ב' תנא רבי
ישמעאל כל מלאכת עבודה לא תעשו ,יצאתה תקיעת שופר
ורדיית הפת שאינם מלאכה.
יש להקשות :למה לי קרא למעט תקיעה ורדיית הפת ,והלא כל
האבות מלאכה דחייבים עליהם בשבת ,היינו משום דהוו במשכן
כדאמרינן בגמ' בכמה דוכתי ,ורדיית פת לא הוה במשכן
כדאמרינן בגמ' שבת ע''ד ע''מ ב' שבק תנא דידן בישול סמנין דהוה
במשכן ונקט אופה בתמיה ,אלמא דאפיית פת לא הוה במשכן,
ותקיעת שופר נמי לא אשכחן במשכן ,ולמפטר מה דלא הוי
במשכן לא צריך קרא ,אדרבה לחיובי צריכה דתהוי במשכן ,כך
מקשה הר''ן שבת ג' ע''מ ב' ,וכן בריטב''א שבת קי''ז ע''מ ב' ,וכן במדרש יהונתן בפרשתן,
וכן ביום תרועה ראש השנה כ''ט ע''מ ב'.

איכא כמה תרוצים:
א .פלוגתא דאמוראי הוא בגמ' שבת מ"ט ע''מ ב' איכא מאן דאמר
דסבירא ליה מלאכות כנגד עבודת המשכן ,ואיכא מ"ד כנגד
מלאכה ומלאכתו שבתורה ,והך ברייתא דממעט תקיעת
שופר ורדיית הפת אתיא כותיה ,כך תירץ ביום תרועה ראש השנה כ''ט.
אבל דוחה תרוץ זה :דהתם בגמ' שבת מ"ט ע''מ ב' אמרינן תניא
כמ"ד כנגד עבודת המשכן ,והויא ליה למימר נמי תניא כמ"ד
כנגד מלאכה ומלאכתו מהך ברייתא דאצטריך מיעוטא
לתקיעת שופר ורדיית פת ,אלמא לא יליף ממשכן.
ב .הא דאמרינן דיליף ממשכן ,היינו לעשותם אבות ,אבל יש
מלאכות דלא הוו במשכן ואיקרו תולדות כדאמרינן בגמ' ב"ק
ב' דהך דהוה במשכן וחשיבא קרי ליה אב ,והך דלא הוה
במשכן ולא חשיבא קרי ליה תולדה ,וכתבו שם התוס' דלפי
גירסא זו צ"ל דלקרותם אב בעי תרתי לטיבותא חדא דהוה
במשכן ועוד דהיא מלאכה חשובה ,אבל חדא מינייהו הוי
תולדה הרי דיש מלאכות דלא הוו במשכן וחייב עליהם וא"כ
תקיעת שופר ורדיית הפת כיון דהם דבר חכמה הו"א דהויא
מלאכות וחייב עליהם קמ"ל.
אך תימה :דמ"מ מהי תיתי דחייב ברדיית הפת או בתקיעת
שופר דאע"ג דהם דבר חכמה וחשובות ,צריך למסמכינהו
למלאכה אחרת דהואי במשכן ולעשות לאלו תולדות,
ותקיעה ורדייה תולדה דמאי נעביד להו ,דנראה דאין להם
שייכות עם שום מלאכה ,ומיהו מתוך דברי התוס' ב"ק ב'
משמע דלפי גירסא האחרת לא בעינן תרתי לעשותם אב ,אלא
כשהיא מלאכה חשובה אף על גב דלא הויא במשכן חשיבא
אב ,וכ"כ מהריב"ל ח"ב דף קכ"ו שזו היא דעת התוס' איברא
דמהרש"ך ז"ל ח"א דף ע"ג דחה דברי מהריב"ל מ"מ פשט דברי
התוס' משמע כמהריב"ל ז"ל דאיכא מלאכות דלא הוו
במשכן ,וכיון שהם חשובות מיקרי אב מלאכה ,ועיין בלחם
אבירים ריש ב"ק דכתב ב' דרכים בתוס' פירוש מהריב"ל
ומהרש"ך ,הכלל העולה דלפי גירסא אחת דריש ב"ק מוכח
אם המלאכה חשובה אף על גב דלא היתה במשכן קרינן ליה
אב כמ"ש מהריב"ל ,ולפ"ז אתי שפיר דאיצטריך קרא דכל
מלאכת עבודה למעט תקיעת שופר ורדיית פת דחכמה היא
ואינה מלאכה ,דסד"א דכיון דהם דבר חכמה הם חשובות
לעשותם אבות מלאכות אף על גב דלא הוו במשכן ,קמ"ל
קרא דלא הוו מלאכות אלא חכמה היא ואינה מלאכה.

מדור משיב כהלכה
מדור זה נודב ונערך ע"י ידידינו ר' מרדכי זיסקינד הגר שליט"א מנהטן

א[ סיום מסכת וסיום הש"ס בשותפות .לאחרונה נתעוררה קהילה
אחת לארגן סיום הש"ס ביום אחד ,ע"י שכשלוש מאות איש
נתכנסו למקום אחד וכל אחד למד כעשרה דפין או יותר ביום
אחד ,ויש לברר האם יש בזה עניין בסיום כזה ששנים לומדים יחד
מסכת ,והאם סיום כזה מהני לפטור תענית בכורים.
ב[ מלאכת הוצאה .בשבת דף צב ע"א שנינו במשנה :המוציא בין
בימינו בין בשמאלו וכו' שכן משא בני קהת וכו' .א .ולכאורה יש
להק' בהא דקי"ל ,דהמוציא את החי במטה ,פטור אף על המטה,
שהמטה טפלה לו) ,משנה שבת דף צ"ג ע"ב( ,ועל הוצאת החי
לא מתחייב ,דהוא מקיל עצמו ונושא עצמו ,ולכאו' אמאי לא
נילף ממשא בני קהת ,שהיו נושאין את הארון והארון נשא את
עצמו ואת נושאיו אתו ,וא"כ לגמר מינה דחייבין גם על נשיאת
חי שנושא את עצמו .ב .עוד יש להעיר כיון דקי"ל דארון נושא
את נושאיו ,א"כ איך ילפינן ממשא הארון ע"י בני קהת דהמוציא
משאוי למעלה מי' טפחים חייב ,הרי שם בכלל ל"צ להיות חייב
מכיון שכח אחר מעורב בו ע"ש.
ג[ מלאכת כותב .מה יהיה הדין כשחשב לכתוב אות אחת ונמלך
וכתב שני אותיות האם יהיה חייב.
ד[ הריגת רודף בשבת .לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
לה ג ולמדו חז"ל מכאן דאין הורגים חייבי מיתות ב"ד בשבת ,ומ"מ
בגמ' בסנהדרין עב,ב מבואר לגבי בא במחתרת דרשינן אין לו דמים
בין בחול בין בשבת ,ומפרש בגמ' דס"ד אמינא דלהוי ככל חייבי
מיתות ב"ד דאין הורגים אותם בשבת קמ"ל ,וצ"ע מאי ס"ד דלא
נהרוג את הבא במחתרת ,והא יש כאן פקו"נ של הנרדף ,ופשיטא
דבהצלה אין דנים דין איסור חלול שבת דהא שבת נדתה מפני
פקו"נ ואף אם יש איסור חילול שבת למי שהרג חייבי מיתה
בשבת ,אבל הרודף שבאנו להציל הנרדף פשיטא שיהא מותר
דפקו"נ דוחה שבת.
ה[ בנין ביהמ"ק אינו דוחה שבת .ששת ימים תעשה מלאכה וגו',
וברש"י הקדים להם אזהרת שבת לציווי המשכן לומר שלא דוחה
שבת ,ולכאו' קשה דביבמות דף ו' א' ילפינן מקרא דאת שבתותי
תשמרו ומקדשי תיראו שאין בנין ביהמ"ק דוחה שבת ,ולמה לא
למדו זאת מהסמיכות הזו .עוד קשה היאך היה מקום לחשוב
שבנין המקדש ידחה שבת הרי בנין המקדש זו מצות עשה ואילו
בחלול שבת עובר בעשה דביום השביעי תשבות ובלאו דלא
תעשה כל מלאכה ואין עשה דוחה ל"ת ועשה.
ו[ טויית הנשים .בחכמה טוו את העזים פרש"י שהיתה אומנות יתרה
שטוו מעל גבי העזים ,וצ"ב מדוע היה צורך שיטוו ע"ג העזים ולא
לאחר גזיזתן ,מה היה העניין בזה.
ז[ נוסח הבדלה :למה תקנו את ברכת הבשמים ואת ברכת מאורי
האש דווקא על הכוס של ההבדלה ,דאה"נ זה שייך למוצ"ש,
אבל מהכ"ת לאמרם דווקא על הכוס ,וא"כ מדוע לא הוי הפסק.
ח[ תלמוד תורה לנשים .כתב הספורנו ]לח –ח[ אשר צבאו פתח אהל
מועד .לשמוע דברי אלהים חיים ,כאמרו והיה כל מבקש ה' יצא
אל אהל מועד .ואותן הנשים מאסו עניני תכשיטיהן ,והקדישו
מראותיהן להורות שאינן צריכות עוד להן :וכו' ,וצ"ע הרי קי"ל
שאסור ללמד תורה לנשים
ט[ חידה :מהיכן יש להוכיח מפרשתינו האם נהג בדור המדבר תקנת
חכמים באשה ,שמזונות תחת מעשה ידיה.
י[ חידה :מהיכן יש להוכיח מפרשתינו שקנין דרבנן מהני לדאורייתא.
-------------------------------------------------------------------
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ãåîéìä úà íéçëåùùë ãåîìì áåéç ùé íàä
.äáøä ãåîìé àìù ìåãâ ïçëùù éîù áøä ò"åùî íúàáäù äî
íéìùåøé à''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî éáø â''äøä

äøåúä úðáäì äøåúä úçëù øù÷ä äî ïðåç äúàá ììôúî åãåîìú çëåùù éî òåãî
íàã 'à ãåîò 'ç äøæ äãåáò é''ùøá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî
úçëù øù÷ä äî úåù÷äì ùéã ,úòãä ïðåçá êéøàî åãåîìú çëùî äéä
.íúöøúå ,äøåúä úðáäì äøåúä
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à"ú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø à''èéìù ïéöéñì ãåã éáø ïåàâä

èå÷ìéá ä"ëå ãéúòì çëùîã â"òà úò ìëá åðééäå úò ìëá êéèôùî ìà

÷øá éðá à''èéìù ïîùøéä íééç â''äøä

åìéôà àñøéâä ïî íãà ùàééúé ìà íìåòìå áúë éøéàîáå ,ãéúòì çëùîã

÷øá éðá à''èéìù ùèéåã óñåé â''äøä

øåàéáäå ,ïéîàú ìà éúàöî àìå éúòâé åøîà ììë ãîì àì åìéôàå ïçëù éåä
àåä êë é"òù ïåéë çëåùù ô"òà äøåúä ãåîéìáã ì"øäîá ù"îë äæá
ïåøáç é"ø àðøñ é"øâäã ïééöì ùé ïëå ,äøåú ìòá àø÷ðå ä"á÷á ÷áãúî
áúëå ,áøä ò"åù ìò äîú å''ë 'îò

óñàä øçà øôñá ñôãðù äé÷ìçå ú"ú úåöî ñøèðå÷á

íäéãé úà åðéøåãáù ç"úä áåø åàöîé àì éøä æ"éôì éë ,äìåãâ àøîåç àéäå
íéáøî íä øúåé ãîåìù äî ìë ì"æ åéøáãìå ,ú"ú úåöî íåé÷á íäéìâøå
úòãìù íù ÷éñî ïëì ,íãåîìî øáã ìë ìò äçëùå ïéåàì ìù úåøéáòá
øáã úçëùì åàì ïéà íéàøéäå ÷"îñä ,â"îñä ,í"áîøä ,íäå íéðåùàøä
äøñäå äçëùì àìà íéøåîà íéøáãä ïéàå ,øáãá äøéáò ïéàå åãåîéìî ãçà
äøæçä úáåç äàá äøéîù ìù úãçåéî äåöîå ,ììëá äøåúä éøáã áìä ïî
.ú"ú úåöîî àìå ,ïåðùäå
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åéøáãî øàåáî éøä 'åëå åðîî åçëùé àìù åðåøëæ çëå åçåîå åìëùá äôé
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úëøáá ïåøëæä ìò ììôúäì ùéã àä øéôù éúàå ,ïåøëæì ìâåñî äåðòã éøä
.úòãá éåìúä úåìôù çëî àá ïåøëæ éë ,úòãä ïðåç
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íúåøùëì åøæçéù éãë ïøôåúì ìåëé íàä äðåäë éãâá åì òø÷ðù ìåãâ ïäë
ìåëé íàä äðåäë éãâá åì òø÷ðù ìåãâ ïäëá íéðåøçà íùá íúðãù äî
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ïëå î''÷ ïîéñ íééç çøåà àðééðú àøåãäî äãåäéá òãåð ú''åù íùá íúù÷äù äî
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