
  
  
  
  
  
  
  
  
  

˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· Â
ÈÈÁ‰˘ ¯ÓÂÏ ÁÎ˘˘ ÈÓ  
˙ÂÚÂ·˘ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ „Ú Í¯·Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡ 'א''ע' מגילה ה ˙Ú·˘ ˙Â
·¯˜Ï ÔÈÓÂÏ˘˙ ˘È ˙ÂÚÂ·˘·„ 
 ˙ÂÎÂÒ·Â ÁÒÙ· ÔÈÓÂÏ˘˙ ˘È˘ ÂÓÎ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ¯Á‡ ÌÈÓÈ‰

˙Â
·¯˜Ï.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שלא בירך שהחיינו בחג השבועות האם יש לו 
תשלומין כל שבעה כמו שיש תשלומין לקרבנות או דילמא לגבי 

  . זה אין תשלומין
  

· ‰
‰·˜ÚÈ ˜Á  כתב דאם לא בירך שהחיינו בחג  'ק א''סג ''תעסימן
  . שהחיינוכ כל שבעת הימים"השבועות מברך אח

  

‰ È¯·„Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó שכתב על הא 'ק א"ג ס''סימן תע 
 ואם לא ל''שהחיינו כתב וזדאיתא במחבר שבליל פסח מברך 

כך מדייק , ט"בירך בליל ראשון מברך כל שבעה והוא הדין בכל י

  .ג''ח סימן תע''וכן הפרי מגדים אור, ד''ח סימן תצ''מדבריו האליה רבה אור
  

 ·ËÈ‰ ¯‡·· ·˙Î ÔÎÂבשם החות יאיר דאפשר ב''ח סימן תע''אור 
  .לברך זמן כל שבעה בעצרת

  

·Â‰·¯ ‰ÈÏ‡ ק ד''  סד'' תצסימןח ''אור' ·˜ÚÈ ˜Á‰ ÏÚ ‰Ó˙: מהא 

, ימי פסח'  אלו ז"˙Ú·˘Ï ˜ÏÁ Ô‰" ב"ע' עירובין מ 'דאמרינן בגמ

"‰
Ó˘Ï"כשהוא אומר , ימי חג'  אלו ח"Ì‚Â"ה " לרבות עצרת ור
 דאם לא מברך דהרבוי לברכת שהחיינו' א של הגמ''להוו, כ"ויוה

כ אמאי "א' ואם איתא דעצרת נמי כל ז', ליל ראשון מברך כל ז
מהא  ועוד קשה , הא נכלל נמי בחלק לשבעה,למדו מריבוי דוגם

,  דשמיני של חג תשלומין דראשון הואב"ע' ה ד"ר' גמבדאמרינן 
' גמכ איך קאמר ב"א, ואם איתא דדין תשלומין וזמן חדא הוא

ימי החג טעונין קרבן וזמן כך שמיני טעון '  כשם שזא"ו ע"סוכה מ
ימי ' הא דין שמיני גופיה לענין זמן כדין ז, קרבן וזמן בפני עצמו

מ שאי אפשר לברך ''אלא ש, החג אף שלא היה לו זמן בפני עצמו
  .זמן כל שבעה בחג השבועות

  

‰·¯ ‰ÈÏ‡‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ·˘ÈÓ˘ ˘È: דלגבי זמן דתיקנו את זה לברך 
לכן , א כיון שהויא יום חול  לא אמרינן זמן''ביום שמחתו הו

כ לגבי תשלומי קרבות כיון ''משא, צריך קרא מיוחד לרבות
ח ''כך תירץ במגן גבורים אור, דתשלומין של ראשון אין צריך קרא לרבות

  .א''סימן קל
  

 ÔÂÈˆ È¯Ú˘· ÔÎÂק ה''ג ס''ח סימן תע''אור'·˜ÚÈ ˜Á‰ ÏÚ ‰Ó˙ :ל '' וז
דודאי אם יעשה הזמן לרגל יעבור , ולעניות דעתי לא נהירא כלל
  .ינו על זהעל בל תוסיף ואיך יברך שהחי

  

Â˘·Â''È¯‰Ó ˙''ÔÈ˜Ò„ Ï ד ''אות נ' בקונטרס אחרון סימן ה ˜Á‰ ÏÚ ‰˘˜‰
·˜ÚÈ :ל ותמוה דהא אפילו בראש השנה וביום כפורים ''וז

כל ,  אם מברך זמן כיון דלאו רגליםב''ע' עירובין מ' איבעיא ליה לגמ
ובפרט בזמן הזה דליכא , שכן ימים שאחר עצרת דחול נינהו

לו תימא דמצות הקבלת פני רבו מתקיים כל ואפי, קרבנות
מצוה דאיכא , אפילו הכל לא משמע שיברך על זה זמן, שבעה

  .שהרי יכול הרב למחול על כבודו, במחילה
  

 ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ·È¯ÚÓ ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ· ÏÏÙ˙‰Ï ˙¯˙ÂÓ ‰˘‡ Ì‡‰  
¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ‰ÂÂˆÓ ‰
È‡˘ ÔÂÈÎ?  

‰ ‰
‰Ë"Ê חיל ערבית בכניסת  מאחרין להת כתבד''אורח חיים סימן תצ
  .שבועות כדי שיהיו ימי הספירה תמימות

  

·ÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó ל הכוס עד עבליל שבועות אין מקדשין ד ד''סימן תצ
  . דכתיב תמימות תהיינהאת הכוכביםצ
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם נשים שפטורות ממצות ספירת העומר מותרות 
להתפלל מוקדם או לעשות קידוש או דילמא אסורות דבעינן 

  .הא תמימותשהימים י
  

Â˘· ‰
‰''Ô˙
 ˙Â¯Â‰Ï ˙ פ שאינן '' כתב דנשים אעא''סימן ל' חלק ז
, כי הוא מצות עשה שהזמן גרמא, חייבות במצוות ספירת העומר

מ גם הם צריכות להמתין ולא לקדש ולאכול עד צאת ''מ
כי חג השבועות מובדל משאר ימים טובים שזמנם , הכוכבים

ו כתוב זמן אלא אחר שבעה אבל בשבועות אינ, מפורש בתורה
כ כיון שתלה הכתוב את זמן החג ''א, שבועות ממחרת הפסח

לכן גם הנשים צריכות , לכשילמו שבעה שבועות תמימות
, פ שאינם סופרות ספירת העומר''להמתין עד צאת הכוכבים אע

וכן לענין הדלקת הנרות אפילו לנשים שנוהגות שמדליקות בכל 
בליל שבועות ידליקו אחר צאת מ ''מ, יום טוב מבעוד יום

הרי , כיון שנהגו הנשים לברך שהחיינו בשעת הדלקה, הכוכבים
ת ''ועיין בשו, הן מקבלות קדושת עיצומו של יום וכקידוש הוא

ט שסבירא ''ת רבבות אפרים חלק סימן תנ''וכן בשו, א''סימן קי' תשובות והנהגות חלק ד
  .ש טעמם''ילהו דהדלקת נרות מותר להקדים מבעוד יום ע
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‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ  

 הא מצוות צריכות , שלא לשמהלמוד תורהאיך יש מציאות ל }‡


È ‡˘¯ , ב''וכן באגלי טל בהקדמה ע', כך מקשה בשפת אמת פסחים נ ,כוונה„ÚÓ

Ò˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù''Ê  

א בספרו דבש לפי ''החיד , האם בזמן הזה יש מי שלומד תורה לשמה}·

ל אם יאמר לך אדם שלומד תורה לשמה התנא רבי ''יטאל וזחיים ו' בשם ר' אות ת

מאיר מכחישו דקאמר כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ואנו אין רואים 

  . בזמננו מי שזוכה לדברים הרבה

 האם יש איסור דאורייתא להדפיס ספר של חידושי תורה }‚


‰ ·˘Â ?כשמתכוין להתגדל בזה‰''¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ועיין בספר  ,ח''ח סימן ר'' אר

כתב שיש ד ''ק ל''ו ס''ד סימן רמ''וכן בערוך השלחן יור, ס''חתן סופר חלק עטרת בחורים שחיזק את דברי החת

ÂÓ‡‰ ‰Ï‡‰ ‰ˆ·¯ ÂÓ˘ Ï„‚Ï Â˙·˘ÁÓ· ·¯Ú˙ÓÂ ¯ÙÒ ¯·ÁÓ‰ ÏÎ¯‰ ל ''וז איסור בזה

‡Ó˘ „·‡ ‡Ó˘ „‚
 ˙Â·‡„ ÈÏÈÓ·, ועובר על איסור תורה דדברים שבעל פה אי אתה 

ואם אינו , הפרו תורתך' ולא הותר אלא משום עת לעשות לה, אי לאמרן בכתברש

ויש הרבה חולקים שמותר כמו דמותר , הרי איסורו במקומו עומד' עושה את זה לה

ב דף ''ן סימן מ'' על הראבÏ ‰Ó„˜‰· ¯È‡Ó ˙È··''Ú ,‰ÓÏ˘ Ô·‡· ·˙Î ÔÎÂ‡‰כך כתב , ללמוד תורה שלא לשמה


Ò˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù ¯˘‡ È'  א סימן ב'' ח
Â˘·''Ú„ ‡˙Ò˜¯Ù‡ ˙‡È, א''ל„ÚÓ''Ê  

שאסור ב ''ב ע''סוטה כ, א''ע' א תענית ז''ז ע''ברכות י 'התוס  איך כתבו}„

ב ''ה ע''סנהדרין ק, ב''ג ע''נזיר כ 'איתא בגמהרי , ללמוד תורה לקנטר

 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא ב''ג ע''וכן בהוריות י

נות שהקריב בלק הרשע זכה ויצא ב קורב''לשמה שבשכר מ

 חזינן להדיא דאפילו לקנטר מותר דהרי כל מה ,ממנו רות

דהקריב בלק קרבנות כדי שבלעם יהא יכול לקלל את 

ג ''מ הורביץ נזיר כ''וכן בהגהות רא, ב''ע' א בהוריות י''כך מקשה המהרש ,ישראל


È , ב''ג ע'' נזיר כוכן בשפת אמת, ב''ג ע''וכן בבאר משה על מסכת נזיר כ,  ב''ע„ÚÓ

Ò˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù ¯˘‡''Ê  

מי שמפרנס תלמיד חכם והתלמיד חכם לומד שלא לשמה  }‰

א בספרו ראש דוד פרשת קדושים ''החיד ?מקבל שכר שלםהתומך האם 


È ‡˘¯  ,ד''ד סימן צ''ת בית שלמה יור''וכן כתב בחתם סופר פרשת אמור וכן בשו„ÚÓ

Ò˘˙ ˙
˘ ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù''Á   

  

Ù „ÂÓÈÏÏÂÙÏ  

Â{ כמבואר  פלפול איך היה מותר למשה ללמד תורה לעם ישראל

דהמלמד תורה למי שאינו ' רי איתא בגמה א''ח ע''נדרים ל' בגמ

כך הקשה העיון יעקב סנהדרין  ? נערה המאורסהמצווה כאילו בא על


Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È¯‰ , א''ט ע''א בספרו פתח עינים סנהדרין נ''וכן החיד, א''ט ע''נ„ÚÓ

Ò˘˙''Á.  

Ê{ א''שבת ל ' כמבואר בגממדוע מענישים מי שלא למד פלפול 

 הא ליכא חיוב ללמוד ששואלין לעתיד פלפלת בחכמה


È , א''ח ע''וכן נדרים ל, א''א בספרו פתח עינים שבת ל''כך הקשה החיד ?פלפול„ÚÓ

Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡''Á.  

Á{ האם מותר ליטול שכר על לימוד פלפול כיון שלא שייך לומר 

דוד ' ק ר''בספר שאילת דוד להגה ?מה אני בחנם כיון שאינו מחויב


Ò˘˙ Ô, ב''ד ע''ל בפסקי הלכות אישות ק''מקרלין זצÁ˙‡Â Ô˙˘¯Ù ¯˘‡ È
„ÚÓ''Á.  

Ë{ÏÂÙÏÙ· ˜ÂÒÚÏ Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Â‚‰
 ÚÂ„Ó , Ú‚Â
 Â
È‡ ‰Ê È¯‰

‰˘ÚÓÏ ,מ''חתם סופר שבת ק.  

  

‰ÁÓ˘· ‰¯Â˙?  

È{ת ''שו ? מקיים מצות שמחה מי שלומד תורה ביום טוב האם


Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, ח''א פסחים ס''מהרש, ט''שאגת אריה סימן ס„ÚÓ''Ê  

‡È{אור החיים הקדוש ריש   האם יש איסור ללמוד תורה בלא שמחה


Ú˘˙ ·˜Ú ˙˘¯Ù ¯˘‡ È, פרשת עקב„ÚÓ''‡  

·È{ האם תורה שלומדים בלא שמחה אינו מגין על האדם 


Ú˘˙ ·˜Ú ˙˘¯Ù ¯˘‡ È, לדותכלי יקר פרשת תו מפרעניות„ÚÓ''‡  

‚È{סופר יורה ת כתב ''בשוכתב כך ,  האם כתיבת דברי תורה גורם לשכחה

, ב''ע' ב י''א ב''מהרש, ויש חלקים עליו, דכתיבה גורמת השכחה בטבע ו''דעה סימן ק

Ú˘˙ ˙
˘ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È
„ÚÓ''‡.  

„È{אר  מדוע על מצות לימוד התורה אין כופין כמו שכופין בש

וכן במנחת יהודה למרן ' ח סימן ז''ת לבושי מרדכי אר''כך מקשה בשו? מצוות


È ‡˘¯ ', ק ד''ה ס''ד סימן רמ''ז וכן בנחלת צבי יור''מ רי''ל ע''ר מצאנז זצ''אדמו„ÚÓ

Ò˘˙ ‡¯˜ÈÂ ˙˘¯Ù''Ê.  

ÂË{רבי אברהם  , האם בלימוד התורה אמרינן מצוות ליהנות ניתנו

ת אבני ''ובשו, וכן באגלי טל בהקדמה, א''ד סימן רכ''ז יור''וכן בט, ז''מן ההר נדרים מ

', ק ו''ב ס''ובחיי אדם כלל ס, ז''ת פני אריה סימן מ''וכן בשו', ח סימן ס''נזר אור


Ò˘˙ ı˜Ó ¯˘‡ È, ב''מ סימן ע''וכן בנתיבות חו, ב''ובאמרי בינה שבת סימן י„ÚÓ''Ë.  

ÊË{ר מחומש  האם על מצות לימוד התורה מותר לבזבז יות

, ב''ה ע''החפץ חיים בספרו לקוטי הלכות יומא ל, ב''ה ע''יומא ל' גמ ?מנכסיו

וכן  ' אמ'' ע' נתשיטה מקובצת כתובווכן ', ק ד''ס' פרק כ' ובספרו אהבת חסד חלק ב

 סימן 'ת דברי מלכיאל חלק א"שווכן ב, ט''ק י''ס' א בספרו מדבר קדמות אות צ''החיד


ÈÂ ¯˘‡ Èˆ‡ ˙, ב''ק„ÚÓÚ˘''‡.  

ÊÈ{ איך יכול שאמורא אמר שאם היה מגרד לו כינים לא היה 

א אמר רבא אי קרצת כינה לא ''ה ע''עירובין ס' איתא בגמ, אפשר לו ללמוד


‰ ˘È˘ÈÏ˙, וקשה מאוד הבנת הדברים, תנאי˘ Ô
Á˙‡Â ˙˘¯Ù ¯˘‡ È
„ÚÓ.  

ÁÈ{שלימוד התורה מחליש כוחו   ב''ו ע''סנהדרין כ' איך אמרינן בגמ

דהתורה מרפא את  ד''עירובין נ' הרי אמרינן בגמ, אדםשל ה

ד סימן '''ת דברי יציב יור''וכן בשו, א''ע' כך מקשה בקרן אורה תענית ז? האדם


Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È¯‰ , ה''מ קצ''וכן בפרדס יוסף פרשת תולדות ע, ה בסופו''כ„ÚÓ

Ú˘˙''‡.  

  

‰¯Â˙‰ ˙Î¯· È
È
Ú·  

ËÈ{ פעם שלומדתהאם אשה צריכות לברך ברכת התורה כל  ,

שאין צריך לברך כל פעם כיון דמחויב ' דבאיש כתבו התוס

כ אשה שאינה ''משא, ללמוד תורה כל היום אין מסיח דעתו

א ''ח ברכות י''כך הקשה הצל ?חייבת בתלמוד תורה מסיחה דעתה

ת ''וכן בשו', ק ד''ס' ובהליכות שלמה פרק ד, ז''ח סימן מ''וכן בישעות יעקב אור, ב''ע


Ò˘˙ Ô, ו''ח סימן ט'' שכיר אורמשנהÁ˙‡Â ˙˘¯Ù ¯˘‡ È
„ÚÓ''Á .  

Î{ האם מותר לשמוע דברי תורה מחבירו או מקלטת בלא 

ל דהמהרהר בדברי תורה אין צריך ''כיון דקימ, ברכת התורה

ת "שווכן ב, ה''ח סימן ל''ת האלף לך שלמה אור''ז ובשו''ע הרב סימן מ''ש ?לברך

כ הגאון רבי "וכ, ז''ח סימן מ''וכן בשערי תשובה אורט ''קנ'  סי'לק ב חכות קטנותהל

וכן , ד'' אות ל'כ בספר מנחת אהרן כלל ה"ז וכ''ס מ"יצחק טייב בערך השלחן ס


Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È¯‰ ˙˘', ק ה''ס' בהליכות שלמה תפלה פרק ו„ÚÓ''Ú.  

‡Î{קלדנית שכותבת דברי תורה במחשב האם צריכה לברך ,  
ת רבי עקיבא "וכן בשו', ק ב''ז ס''ח סימן מ''ז אור''וכן הט, ז''ח סימן מ''הלבוש אור

וכן המשנה ברורה , ח"מ' ח סי"ת שב יעקב אור"וכן בשו, ט''איגר מהדורה קמא סימן כ


Ú˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È', , ק ד"ז ס''ח סימן מ''אור„ÚÓ''‡.  

·Î{ יוסף אומץ ? האם מותר לקרוא קריאת שמע בלא ברכת התורה

וכן , 'סימן א' ו וכן בשיח השדה לבעל הארץ צבי שער ברכת ה'' סא סימן''להחיד

 ועיין בדבר ,'ק ג''ס' חיי אדם כלל טוכן ב, ד''ס י''בקהלות יעקב על מסכת ברכות סו


Ò˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù ¯˘‡ È, ז מה שכתב בזה''א סימן ט''אברהם ח„ÚÓ''Á.  

‚Î{ בכורי יעקב סימן ? האם מותר לקיים מצוה בלא ברכת התורה

ז ''משנה ברורה סימן מוכן ב ,'ק ג''ג ס''ב סימן שנ''בפסקי תשובה חוכן , 'ק א''ד ס''מתר

, נ''ד סימן ק''ת בצל החכמה ח''בשוכן  ו',ק י''ז ס''ח סימן מ''א אור''ומקורו בגר' ק ז"ס

˙ÈÚÈ˘˙ ‰
˘ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ¯˘‡ È
„ÚÓ.   

„Î{ ה ''איך מברכים אשר בחר בנו מכל העמים הא רצה הקב

וכן , כך הקשה בחוט המשולש פרשת בראשית ?ורה לכל העמיםליתן הת

הקשה השואל ומשיב בספרו דברי שאול מהדורא תליתאי על הפסוק בפרשת וזאת 

ת תשובות ''וכן הקשה בשו, ז''ח סימן מ''ח אור''וכן בלקוטי מהרי, מסיני בא' הברכה ה


È ‡˘¯  ,ה''ימן קסד ס''ת דברי יציב יור''וכן הקשה בשו, ז''א סימן י''והנהגות ח„ÚÓ

Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó''Ë.  

‰Î{ מדוע בברכת התורה מברכים שלש ברכות מה שלא מצאנו 

וכן , א בחדושי אגדות''וכן המהרש, כך מקשה ברבינו יונה? בשאר מצוות


Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È¯‰ ˙˘,  בספרו פתח עיניםא''החיד„ÚÓ''Ú.  

ÂÎ{ מדוע מברכים ברכת התורה הרי על דבר שמקיימים רק 

א בספרו ראש דוד פרשת ''כך מקשה החיד ?ניעת נזק אין מברכיםלמ


Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È¯‰ ˙˘, ה''וכן בלב אריה חולין ק, בעלותך„ÚÓ''Ú.  



  
ישראל  וחזרדבשעת מתן תורה  ב''ח ע''שבת פ' בגמ מבואראיך  }‡

ועל שבת נצטוו , הרי בשבת ניתנה תורה, לאחוריהןב מיל ''י

,  ואיך יצאו חוץ לתחום בשבת,כבר קודם מתן תורה במרה
וכן פנים , ח''וכן הרוקח בסימן רע, ד''ג סימן ל''ם מרוטנבורג ח''ת מהר''כך הקשה בשו

' ת בנין שלמה חלק א''וכן בשו, ב''ח ע''ח שבת פ''ובחתם סופר הנמ, יפות פרשת יתרו

מלכיאל ת דברי ''וכן בשו', ק ו''ה ס''ת תורת חסד סימן ל''וכן בשו, ט בסופו''סימן י


Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, וכן בכלי חמדה פרשת יתרו, ז''סימן י' חלק ה„ÚÓ''Â  

ב ''ז ע''נדרים ל' הרי מבואר בגמ,  איך ניתנה התורה לישראל בשבת}·

' כך מקשה בספר שמנה לחמו חלק א ?אסור ללמד דבר חדש בשבתש

זוטא על מסכת וכן בספר פני יצחק , וכן בספר מעשה יחיאל פרשת תולדות, א''מ כ''ע


Ú˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, א''ו ע''פסחים דף ס„ÚÓ''‡.  

 הא דבר שאינו קצוב אין יכול האדם ,איך מהני קבלת התורה }‚

וכן ', ה ועתה אם שמוע וכו''כך הקשה הבית הלוי פרשת יתרו בד ?להתחייב


ÚÓ È, ח''מ רי''וכן הדברי יציב בספרו יציב פתגם שבועות ע, מ''ע' בשדה חמד חלק ב„
Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡''Á.  

 ,מדוע לא רצו הגוים לקבל את התורה כיון דכתיב לא תרצח }„

דהויא אחד משבע מצווות בני , הא ממילא מצווים על זה

ובכלי חמדה , ס שם''ב וכן בגליוני הש''ע' ז ב''א בפתח עינים ע'' החידהכך הקש ?נח

פ '' חכמה פרשת ברכה עהמשךב וכן, 'ת אמרי נועם סימן ד''שו, פרשת וזאת הברכה


Ò˘˙ ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ¯˘‡ È, וזרח„ÚÓ''Ë.  

 איך היו יכולים ישראל לטעון על קבלת התורה דזה היה }‰

כך הקשה המשנה למלך  ?ל דינא דמלכותא דינא'' קימריה, באונס

וכן בהקדמת , ט''מ קע''א בספרו ככר לאדן ע''וכן החיד, ב''בספרו פרשת דרכים דרוש כ


Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, פר ים התלמודמפרשי הים בס„ÚÓ''Á.  

Â {רי ה, איך היו יכולים לטעון על קבלת התורה דזה היה באונס

ע ''ת בית אפרים אה''כך הקשה בשו ?תלוה וזבין זבינא זביניל ''קימ

וכן בבית מאיר שבת , ח''וכן בפני שלמה שבת פ, א''ע' ז ג''וכן בחתם סופר ע, בהקדמה

' ת שואל ומשיב מהדורא ג''וכן בשו, ג''מ סימן י''ת חמדת שלמה חו''וכן בשו, א''ח ע''פ

ת מנחת ''וכן בשו, ב''ק י''ס' ב סימן ק''ד ח''ת בית יצחק יור''וכן בשו, נ''א סימן ש''ח


Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, ז''סימן ק' יצחק חלק ו„ÚÓ''Á.  

Ê{ שהרי , מדוע לא קיבלו המלאכים את התורה מדין בר מצרא

וכן הקשה בשפתי , א בספרו פני דוד''כך הקשה החיד ?ים לשמיםהם קרוב


Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È ,וכן ביציב פתגם על שבועות, ש פרשת בראשית''מהר„ÚÓ''Ë.  

Á{ מדוע לא סירב משה לקבל את התורה כמו שסירב ללכת 

וכן בספרו נחל קדומים ', א בספרו כסא דוד דרוש ד''כך מקשה החיד ,למצרים


Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, ד''מ פ'' וכן בספרו פתח עינים אבות ע,פרשת יתרו„ÚÓ''Á.  

Ë{ האם משה רבינו לאחר מתן תורה לא היה כבד פה כיון 

וכן באגרא דפרקא אות ',  מדרש רבה דברים פרק א ,דנתרפאו כל המומין


Í˙ÂÏÚ· ˙˘¯Ù ¯˘‡ È , ן פרשת שמות''וכן ברמב', ן דרוש ג''דרשות הר, ו''קס„ÚÓ
Ò˘˙''˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ·˙ÎÓ· Â .  

  

  

È
ÈÒ ¯‰ ˙ÚÂ·˘  
È{' מה מהני מה שהשביעו את עם ישראל בהר סיני לקיים את התורה ,

ה ''כך הקשה בתוספת רבינו פרץ נדרים כ ?הרי לא היו מצווים על השבועה

Ô˙Ó ¯˘‡ È ˙, ז''ו אות ט''ד סימן ש''ת אבני נזר יור''וכן בשו, א''ע„ÚÓÒ˘˙ ‰¯Â''Ë.  

‡È{  מדוע מי שאינו מקיים מצוה אינו עובר על בל יחל של

È ‡˘¯ , ז''ק כ''ס' ד סימן ב''כך מקשה בחזון איש יור ?שבועת הר סיני„ÚÓ

Ò˘˙''‰¯Â˙ Ô˙Ó ‡˘
 ˙˘¯Ù Ë .  

·È{ ביעין קטן במעי אמו תהיה צדיק ואל תהי שמה מהני מה שמ
' א בנדרים ח''רשכך הקשה המה ?הא מושבע ועומד מהר סיני, רשע

ת עמק ''וכן בשו, ב''ע' א בספרו פתח עינים נדה ל''וכן החיד, ב''ע' א וכן בנדה ל''ע

Ò˘˙ ÈÁÈÂ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È, 'יהושע בדרושים שבסוף הספר סימן ב„ÚÓ''Ê.  

‚È{דנשבעין לקיים את המצוה מדוד א''ע' נדרים ח ' איך למדין בגמ 
 חויבהיה מ לאדוד המלך המלך שנשבע לקיים המצוה הרי 

כיון שאצלו לא היה הדור קבלוה באהבה , לקיים את התורה
ת פני מבין ''בשווכן  , א''ע'  בנדרי זרוזין נדרים חכך מקשה ?שהרי היה קודם

וכן בלקוטים על משניות בתשובות , ז''וכן במנחת סולת מצוה רכ, א''ח סימן ר''אור

Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È, ה''שבסוף הספר סימן ל„ÚÓ''Ê.  

  
˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á  

„È{ מדוע לא טלטלו את דוד המלך שמת בשבועות אגב בגדיו 
וכן ', ק ד''א ס''ח סימן שי''כך הקשה המגן אברהם אור? שהיה לבוש בהם

וכן , וכן במחצית השקל שם, וכן בתוספת שבת שם, ה''בטורי זהב שם בשם השל

Ò˘˙ ÁÏ˘· ¯˘‡ È, ב''ע' בחתם סופר שבת ל„ÚÓ''Á.  

ÂË{טלטלו את דוד המלך שמת בשבועות אגב הספר  מדוע לא 
ח ''ם בספרו דעת תורה אר''כך הקשה המהרש? תורה שהיה קשור בזרועו

ת ''וכן בשו, ט''ד סימן שצ''וכן השואל ומשיב בספרו דברי שאול יור', ק ד''א ס''סימן שי
הדרין סנ, וכן במרגלית הים', ת גנזי יוסף סימן ה''וכן בשו', ד סימן ה''חלקת השדה ח


Ò˘˙ ÁÏ˘· ¯˘‡ È, וכן בילקוט הגרשוני מערכת אונן,  ב'''א ע''כ„ÚÓ''Á.  

ÊË{הרי אסור ,  איך מותר לקרא תיקון ליל שבועות בלילה

Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È? ללמוד מקרא בלילה„ÚÓ''Â  

ÊÈ{האם יש חיוב להעיר את חבירו שנרדם בליל שבועות ?  È
„ÚÓ
Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡''‰  

ÁÈ{ה? ו לאכול מאכלי חלב בשבועות מדוע נהגÓ¯''‡ד ''ח סימן תצ'' אור
המשנה ברורה , ג''א מלוניל אות י''וכן בארחות חיים להר, ב''כל בו סימן נ', ק ג''ס

ספר דן ידין ', ק ה''ד ס''ח סימן תצ''ג וכן בערוך השלחן אור''ק י''ד ס''ח סימן תצ''אור
אמרי , ב''ג אות מ''כר מאמר כסליו מוכן בבני ישש, ק רבי שמשון מאוסטרפוליא''להגה

ח סימן ''ילקוט הגרשוני אור, ד''סימן י' ת שם משמעון חלק א''שו, ו''פנחס אות שט

Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡ È', סימן ד' ת שם משמעון חלק ב''שו', ד אות ד''תצ„ÚÓ''‰  

ËÈ{יביא הרי זה,  איך מותר לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות 
רו שמזה שעומדים רק בעשרת שיאמ, לתערומת המינים

ג הוצאת '' בתשובות סימן רסÓ¯‰ ''Ì·כך מקשה, רק זה אמת, הדברות
א בספרו עין טוב ''כך החידו ,ג''ש סימן ל''ת אהלי יעקב למהריק''הובא בשו, פריימן
וכן , ז''ק ל''ס' וכן בשער אפרים שער ז,ו''ת דבר שמואל סימן רע''וכן בשו, א''סימן י

וכן בלקוטי , ט''ת כפי אהרן סימן ל''וכן בשו,  מערכת עשרת הדברותבילקוט הגרשוני

È , ב''סימן כ' ח חלק ד''ת אגרות משה אור''וכן בשו. ,ח בסדר קריאת התורה''מהרי„ÚÓ

Ò˘˙ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ¯˘‡''Ê.  
  

  משיב כהלכה
 א ברוקלין''י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט''מדור זה נודב ונערך ע

והיא זינתה האם עכשיו כדי להציל עצמה תהא , מ שתאכלי חזיר"בעל שאמר לאשתו הרי זה גיטך ע. מ שתאכלי חזיר"הרי זה גיטך ע] 1
 ].נ יהא מותר לה לאכול"ואולי גם מדין פיקו[יכולה לאכול חזיר שאז הגט יחול 

 איך היה שייך לקיים מצוות כיבוד אב ]ל שעל גרות דמתן תורה נאמר גר שנתגייר כקטן שנולד"שס[, לפי המשך החכמה. כיבוד אב לאחר מתן תורה] 2
כ כבר לא היו קרובים ואף אחד לא "או, ד הכלל של גר שנתגייר כקטן שנולד נאמר גם בגירות של מתן תורה"הרי לפי, לאחר מתן תורה

  .הייתכן שהיה מצוה שנאמרה בסיני לא לאותו הדור, היה יכול לקיים מצוה זו
ה כפה "ה הכל היה במתן תורה בזה שהקב"כתב שהקידושין והנישואין בין ישראל להקבבהקדמה לספרו המקנה  בספר.  קידושין במתן תורה] 3

  .ע על דבריו הרי סוף סוף אין האשה מתקדשת בעל כרחה"וצ, ד שחופה קונה"והיינו למ, הר כגיגית
בטעם שנהגו לאכול מאכלי חלב זכר לכך שאחר מתן תורה נאסרו , ב"ד סקי"תצ' כתב המשנה ברורה בסי. מנהג מאכלי חלב בשבועות] 4

י הכלים שהיו להם מקודם ולבשל בכלים חדשים כ' 'כי בשר צריך שחיטה וכו, א מאכלי חלב"בכל הדינים ולא מצאו מה לאכול כ
ולכאורה מדוע למאכלי חלב לא היו ', כ בחרו להם לפי שעה מאכלי חלב ואנו עושין זכר לזה"ע נאסרו להם ע"שבישלו בהם באותו מעל

  .אם באותו מעת לעת אכלו בכלים דברי איסור, צריכים כלים חדשים ומה הרויחו בזה
כ אם נראה שתרנגולת הטילה ביצה "וא, ז לבירור דין"ק ביום ומבואר שם שסמוכים עא מבואר שתרנגולת מטילה ביצה ר"ע' בביצה ז] 5

  .לפנינו בבין השמשות האם נוכל להכריע שזה יום עכשיו בוודאי

  כללי השתתפות
 . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
 .כך שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה, זכות נוספת להשתתף בהגרלההינה , כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2
 .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3
 .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4

  .נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות ענו. 5
  .להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים

 .057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון . 6

  ירושלים א" שליטהזוכה בחודש אייר הרב עדיאל מס
 



    
  

  

ùôð çå÷éô äçåã íéìùåøéá úîä ïéìäì àìù øåñéàäù úåéäì ìåëé êéà  
 ùôðä úà øåñîì êéøöå  äæ ìò  

 íëëåúá øáã éúçìùå éúå÷çá úùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî
ùøáå áéåà ãéá íúúðå''íëëåúá øáã éúçìùå àøôñä íùá àéáä é , øáãä éãé ìòå

íëéìò íéøöä íéáéåàä ãéá íúúðå ,íéìùåøéá úîä úà íéðéìî ïéàù éôì , íäùëå
åøá÷ì úîä úà íéàéöåî ,áéåà ãéá íéðåúð ,ì ùéã ìë äçåã ùôð çå÷éô éøä úåù÷ä

äøåúä , äîçìî ïîæá óà íéìùåøéá úîä úà ïéìäì øåñéà ùéù úåéäì ìåëé êéàå
úåùôð úðëñ ùéùë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

íñøåôîä ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

õøúì äàøð ,ò''åù íùá íúàáäù äî ô''áãøä ú''ðéìî ïéàã øáãä íòèá æ úà ïé
äàîåèä éðôî íéìùåøéá úîä ,îâá ïééòå 'ë àîåé''ò â'' à úøäè íäéìò äù÷ù êãîìì

íéîã úëéôùî øúåé íéìë ,à''íùôð åøñî íéìùåøéá äàîåè àäé àìù éãë ïëù ìë ë.  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''øôåñ áúëä éãéîìú ììåë ùàøå ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã  
î ìàøùé á÷òé áøäèéìù øòðæéé'' àïåãðåì  

øéòäì äàøð ,ïë äù÷ä éîð äøåúä ìò ïðòø úéæ åøôñá íäøáà ïâîäã ,æå õøéúå'' ì
 çëîå øéòä ïî ÷åçø åéäé íéáéåàäå åøá÷ì õåçì åàöé íéìùåøéá úîä ïéðéìî ïéàù çëî

éàëæ ïá ïðçåé éáøã àãáåòë áéåàä ãéì íéáåø÷ä åàöé äæ.  
  

äøä''èéìù íéåáðâééô ïåòîù â''à ãåãùà  
öæ ïîâøá ïåòîù áøä éðé÷æ áúëù äî ïééöì ùé'' åøôñá ì"éðùã " íéìùåøéã àúø÷ éøé÷éî

öæ êàòáøéåà ïîìæ äîìù áøä ïåùìë'' åøôñì äîëñäá ìöæ èðìñ ìàåîù éáø ïåàâä úøéèôáã'' ì
åìù äàååöá ïåãì íéðáøä åôñàúð ,åúåà ïéìäì àìù íù áúëå ,ôàå'' ïéìäì åèéìçä ë

ùç íåùî åúåàùôð çå÷éô ù , íéùðäå äìéìä òöîàá åúåà úååìì åàåáé øéòä ìë éøäù
íúéáá åøàùé íéãìéäå.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  

õøúì äàøð , ìù äãåáë ìò íùôð åøñîéù ìàøùé éðá ìù íúòã óåñì äãøé äøåúäã
òàå úî''åøéáò íéøáåò íäù ôúåøåîç ú ,îâá åðéöîù åîëå 'ð ïéèéâ''ò å'' á åéä íéðåéøáäù

íéìùåøéá åúåà åçéðé àìå åøá÷ì åàéöåéù úî ìëì øòùä úà íéçúåô.  
  

äáä''éð èçåù íäøáà ç'' å÷øá éðá ìéáàðøòùè úáéùé 
õøúì äàøð ,ò''æå íù íéîëç éúôùá áúëù äî ô''òàå ì'' åéä àì úåòø ìë åùòù ô

éôì úîä úà íéðéìîúîä úà ïéðéìî íà ãéî çéøñîù  äìåëé äðéà õøàäù  ,ðä éôì'' ì
åàéöåä ïëì çéøä úà ìåáñì åìëé àì ÷ø àéöåäì êéøö ïéà àðéãîã øéôù éúà.  

  

èéìù ñéåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  
 éøä úîä úà ïéìäì øåñàù íéìùåøéá ãçåéî ïéãä äî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî

øåñà íå÷î ìëá ,ôåà äîëá íúöøúåíéð , øéòä øôñá áúëù õåøéú ãåò ïééöì äàøð
éåâ ìò åà ìôð ìò ïéìú àì øåñéà ïéà íéøò ìëáã ùã÷îäå , äæá íâ íéìùåøéá ìáà

íøá÷ì êéøö.  
   

äàåáú éã äéäù ïåéë åéòîá êøáúîå äòî÷ ìëåà ìù äëøáä úà êéøö äéä òåãî  
îçì íúìëàå éúå÷çá úùøôá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî òáåùì íë

íëöøàá çèáì íúáùéå ,ùøáå''åéòîá êøáúîå äòî÷ ìëåà àåä äëøáäã é , ùéã
íãå÷ áåúëù åîë øúåäå éã äúùîå ìëàî ùéù ïåéë úåù÷äì ,à'' äëøá êéøö òåãî ë

åæ ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
ò õøúì äàøð'' äî ôæå äéúùå äìéëà êøò õòåé àìôá áúëù'' øñåîä éîëç åáúë ì

å÷åôéñ éãëî øúåé ìëåàäù ,úéçùú ìá ìò øáåòù ãçà äùåò úåòø äîë , ãåòå
äìéëàä ïîæ ãáàîù ,äàéöéä ïîæå , äùìù éøä ãåøè åéäéå àëîåèöàä ì÷ì÷úé íàå

íéðîæ ,òàù øéôù éúà äæ éôì''äàåáú éã ùéù ô ,å äòîé÷ ìëåàù äëøá ùé êøáúî
äàéöéäå äìéëàä ïîæ çéåøéå åéòîá ,äæä ïîæá ãåîìì ìëåéå  .  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
ò õøúì äàøð''îâá øàåáîã äî ô ' ïùéì åëøèöéå óééò äéäéù íøåâ äìéëàä éåáéøù

íéôéò åéäé àìå äòî÷ åìëàéù äëøáä àá ïëì äøåúäî åìèáéå äáøä , äàøð ãåò
õøúì ,äëøáäù åìëåéå äàåáú äáøä íäì øàùéå åéòîá êøáúîå äòî÷ ìëåà ìù 

åøùòúéå óñëá íéøçàì øåëîì.  
  

äøä''èéìù øèñøô óñåé íäøáà â'' àùîù úéá àæìòá éãéñçã ïåéò ììåë  
õøúì äàøð , ìù úåìåãâ úåéîë ïéëäìå äù÷ ãåáòì íéëéøö åéäé àìù àåä äëøáäù

ãáìá úö÷ àìà ìëåà ,åëøèöé àì äæ éãé ìòåäáøä ùåøçì àìå äáøä òåøæì .  
  

èéìù øìâéñ íäøáà áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,òáù àäéù äëøáäã ,òáù åðéà äáøä ìëåàùë óà íéîòôìã , äëøáäå

òáùéå èòî ìëàéù.  
  

úåøéô úúì ïéãéúò íä éøä ÷øñ éðìéà úéçùäì øúåî òåãî  
úåøéô úåùòì ÷øñ éðìéà ïéãéúòã ïåéë íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,à'' áåúë òåãî ë

ã äøåúáàåä ìëàî õò àì éë òãú øùà õò ÷ø ,úéçùú åúåà , éðìéà óàù ïåéë éøä
úåøéô úåùòì ïéãéúò ÷øñ ,à''÷øñ éðìéàá óà øåñéà àäéù ë , àîù äøäî ùùçî

úåøéô éðìéà åéäé ÷øñ éðìéàäå ùã÷îä úéá äðáé ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,øåñàì íéîëç ãéá çë ïéà ùåøéôá äøéúä äøåúäã ïåéë.  
øùà éðãòî :úåøéô úåùòì ãéúòù äæì äùùç àìå äøéúä äøåúä äîì äéä àéùå÷ä.  

  

èéìù ïééèù÷ò éìúôð áøä'' àíéìùåøé  
 õòá ùîúùäì øåñéà àäé àì ìëàî õò àäé ìëäù ïåéëã íéðåøçà íùá íúöøúù äî

ìëàî , äîáãùîúùé ,éøäî éøáãá áúë ïëã ïééöì ùé'' úéùàøá úùøô äøåúä ìò à
åâå õøàä àùãú íé÷ìà øîàéå ÷åñôä ìò '  

  
â ïéúîäì åëøèöé ãéúòì ÷øñ éðìéàá íàä 'úåøéôäî ìåëàì øúåî àäéù éãë äìøòì íéðù  

á íúàáäù äîùù íå" äëìä ÷îò úà ÷ìç'ñ ïîéñ ''è  ÷ôúñðù äéäé äîä ïéã ÷øñ éðìàá
ïéãéúòù úúì éòáø òèðå äìøò ïéðòì úåøéô,âá ÷ø àåä äìøò øåñéàã ïåéëã àîéð éî  '

ò øúåé íéð÷æ íä éøä åìà úåðìéàå ïúòéèðì íéðåùàøä íéðùïë ìäìøò ïéã åäá úéì  ,
âá ìãâ àìå åòèðù éøô ïìéàá åîëå ' íéðùá àëéì éàãåáã éøô íåù íéðåùàøä íéðù

äéáâ äìøò ïéã úåàáä ,éðìéàá ïéãä àåäå÷øñ  , ìãâ àìù éøô ïìéà éðàùã àîéð åà
ëòã úåøéô åéìò"úåøéô åéìò åðòèéù éåàø äéä ô ,òå"â ïéúîäù ïåéë ë ' íéðåùàø íéðù

øúåé ïéúîäì åì ïéà áåù ,úåøéô ïåòèì éåàø äéä àìù ÷øñ ïìéà ìáà ,òåïë ìé øîåì ù 
éåçî úåøéô àéöåäì åìéçúäù úòî ÷øãéâ ïéúîäì á 'íéðù ,äæá íúëøàäå.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à   
à áøä .èéìù ãìôðéù'' à  

øéòäì äàøð ,îé÷ éøä'' ìøåé''öø ïîéñ ã''ñ ã''ë ÷'' â úåøéô íùì àìå íéöò íùì åòèðã àëéäã
äìøò ïéã äæá ïéà ,à''íéöò íùì åòèð ïúòéèð úòùáã ÷øñ éðìéàá ë ,à'' íäá ïéà ë

ììë äìøò ïéã.  

  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È
ÈÈ
Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âïéøôìä éáö íééç èéìù'' àùîù úéá  

ë ïúç''åîãàä ïøî ÷''èéìù èñåçî ø''à  
æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 àäé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø 
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

áåè ìæî úëøáå  

 éáø ïåàâä åéáàìíäøáàèéìù '' à  
áàå áø''ú õéðæå÷ úìéä÷ ã''à  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäàøãîù øåãâéáàèéìù '' àùîù úéá  

æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé 

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âãéååàã íçðî ñçðô èéìù''à  

çî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  

äøåú ïúî âç ìâøì úåááø éåëéæì  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäêééø íäøáà èéìù'' àãåå÷éì  

ì úåááø éåëéæìäøåú ïúî âç ìâø  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé 
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïééèù÷ò éáö ìàéçé èéìù'' àúéìéò øúéá 

åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' çäùî éð'''å  

áò'' â úá áøäïéôìàåå óñåéèéìù ''à  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé 

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäóìàå ìà÷æçé èéìù'' àäéðúð æðàö úéø÷  

äøåú ïúî âç ìâøì úåááø éåëéæì  
òø àäé úåááø éåëéæ úåëæáù àå 

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

 


