
  
  
  
  
  
  
  
  

  

„ÚÂÓ Ï˘ ÔÈ„ ‰ÊÏ ˘È ·‡· ‰Ú˘˙ Ì‡‰  
„ÚÂÓ È�È„ ‰ÓÎ ‰· ‚Â‰�Ï ÍÈ¯ˆÂ ?  

˙ÏÈ‚Ó· ‡˙È‡‰ÎÈ‡  ו'' ט'א„ÚÂÓ ÈÏÚ ‡¯˜ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :הרי באותו יום , איזה יום טוב הויא תשעה באב
ה בפרשת '''כך מקשה השל, נכנס טיטוס להיכל ושרף את בית המקדש

  .ריםוכן בשם משמואל פרשת דב, בלק
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
ונתחייבו ישראל , באותה שעה היה קטרוג על עם ישראל .‡

ת ברוב רחמיו חם עליו והחליף שבמקום ''כליה אלא שהשי
לכן , לכלות את עם ישראל כילה את זעמו בעצים ואבנים

וכן בעין אליהו , כך תירץ האבני נזר מובא בשם משמואל פרשת דברים, הויא מועד
  .ד''וכן כתב בדברי תורה לשפע חיים פרשת פקודי תשמ, א''ע' שבועות ט

 על כן תשעה באב תמיד חל כמו ,עתיד שיהיה חגשעל שם  .·
ממצרים שהוא שבו יצאו ישראל , שחל יום ראשון של פסח

ערוך וכן כתב ב ,ה פרשת בלק תורה אור"שלכך כתב ב ,מעין גאולה דלעתיד
   .ד''ב סעיף י''ח הלכות תשעה באב סימן תקנ''השולחן אור

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם בתשעה באב צריך לנהוג כמה דיני מועד כיון דנקרא 
  .מועד או דילמא אין צריך לנהוג דיני מועד כלל בתשעה באב

  

ÓÈ˜ ‰�‰''Ï שעה אין אומרים  תחנון בת 'ק ד''ט ס''ח סימן תקנ''אור
  .ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד, באב

  

ÓÈ˜ ÔÎÂ''Ï אם חל תשעה באב 'ט סעיף א''ם הלכות סימן תקנאורח חיי 
  .אין אומרים צדקתך במנחה בשבת, במוצאי שבת

·Â‰¯Â¯· ‰�˘Ó אש  מידי דהוי אר כתב הטעם'ק א"ט ס''סימן תקנ
 , בשבתדקתך צין אומרים שא, שחל להיות באחד בשבתחודש

  . נמי איקרי מועד,תשעה באבד
  

·Â˘Â·Ï נוהגין עכשיו בכל מקומות ל'' כתב וזד''אורח חיים סימן תקנ 
, משום שיש בה שמחה, באב' ישראל שלא לעשות מלאכה בט

‡ÚÂÓ È¯˜È‡„ ÌÂ˘Ó ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï ÈÓ� È„ , והיום הוא יום אבל
Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ÔÎ ‰È‰È˘.  

  

·ÚÈ‰ ‰�‰Â'' ıבסידורו בית יעקב בהלכות תשעה באב ·˙Î ל נראה לי ''וז
È‡ È¯˜‡„ ÌÂ˘Ó שאין לאבל להיות שליח ציבור בתשעה באב 

„ÚÂÓועוד שלא להגביר את כח הדין  .  
  

ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰Â : וסבירא ליה דאבל יכול להיות שליח
 ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ·˙Î ÍÎ‰ ,משום דכולם אבלים, ציבור בתשעה באב

    45תשעה באב פרק חמשה עשר הערה 
  

¯Á‡ ÔÈ�Ú È·‚Ï ¯Â„ÈÒ· „ÂÚ Ì˘ ·˙ÂÎÂ : דעכשיו נפסדו ונתקלקלו
הראוים מרבין בנרות לפני כל אחד כאילו הוא יום כל המנהגים 

  . טוב
  

  

  

 ·‡· ‰Ú˘˙· ÌÈ„ÙÒ‰ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡ Ì‡‰  
„ÚÂÓ È¯˜‡„ ÔÂÈÎ Â˙Ó˘ ÌÈ˘�‡ ÏÚ?  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם יש איסור להספיד אנשים בתשעה באב כיון 
דאין מספידין במועד ותשעה באב אקרי מועד או דילמא ליכא 

  .איסור להספיד בתעשה באב
  

· ‰�‰�˘Ó‰¯Â¯· ‰ ג דנקרא '' כתב בשם הטורי זהב דאעט''סימן תקנ
מ מותר לעשות הספד על חכם שמת ולישב על גבי "ממועד 

 , דכל ההוא יומא קבוע לבכיה והספד,קרקע ואפילו אחר חצות
  .ולענין זה לא אשגחינן במאי דקרוי מועד

  

·ÂÂ˘"˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ רבי גאון ה שחדבספר א מביא שראה ה''סימן ש
 נהג להספיד בכל תשעה באב ל''צ מרגליות זלמןאפרים ז

ארזי הקינה של הגאונים שנסתלקו בשנה ההיא טרם אמרו 
  .הלבנון

  

„ÈÁ‰ ‰�‰Â'' ‡ Â¯ÙÒ· יש מי שרצה כתב ברכי יוסף אורח חיים סימן תקנב 
 אין לומר תקון חצות ,משום שתשעה באב נקרא מועדלומר ד
 בותכתב בתשום זכות "אך הרב ממקובל מהר, תשעה באבבליל 

ל לא ידעתי על מה יסמוך בדעתו זאת סברת "על זה וז י"כ
כי כל איש ישראלי , באב' האומר שלא לעשות התקון בליל ט

ÏÎÂ ÌÂÈ‰ ÏÎ ‰�È˜ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ  ,חייב להתאבל במרירות
‰ÏÈÏ‰,איברא כי אין לומר המזמורים וכן הוא מנהגי .  

  

 Â„‚· ˙‡ ÚÂ¯˜Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ·‡· ‰Ú˘˙· Ì‡‰  
Î„ÚÂÓ È¯˜‡„ ÔÂÈÎ ˘„˜Ó‰ ˙‡ ‰‡Â¯˘?  

ÓÈ˜''Ï בית הרואה  ח''מ סעיף ל''יורה דעה סימן שוכן , א''ח סימן תקס''אור
  .חייב לקרוע בחורבנה המקדש

  

¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Â הארכתי מדוע יש הרבה שאין ע''פרשת דברים תש 
  .מקפידים לקיים הלכה זו

  

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ‰�‰  נשאל לפי  45תשעה באב פרק חמשה עשר הערה
הנהוג דביום שאין אומרים תחנון אין קורעין על ראיית מקום 
המקדש האם קורעין בתשעה באב הואיל ואין אומרים בה תחנון 

  .משום דנקרא מועד
  

˜ÈÒÓÂ: דכל שאין אומרים בו תחנון יום שמחה הוא ומגרע 
אבל יום זה שהוקבע להיות , במקצת צער ואבילות החורבן

היתכן , נהי דאקרי מועד, נים בו על החורבןכולנו אבלים ומקונ
  .שיגרע הוא עצמו מצער בחורבן
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 ‰�˘‰ ÂÓÎ ˙·˘· ·‡· ‰Ú˘˙ ÏÁ˘Î  
ÌÈÈ¯‰ˆ· ˙·˘· „ÂÓÏÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

 ‰�‰ ‡˙È‡Ó¯·"‡ ל ונהגו שלא "מהריבשם ה ג" תקנף סימןסוח ''אור

 מחצות ואילך כי אם בדברים המותרים שעה באבללמוד בערב ת

 בשבת אין אומרים פרקי  תשעה באבולכן אם חל, שעה באבבת

  .אבות
  

˘Â·Ï·Â ·˙Î בשבת בין אם שעה באבדאין חילוק בין אם חל ת 

   . בשבתשעה באבחל ערב ת
  

‚Ó·Â"‡  ז"סקשם ·˙Î  בשבת הוא כל שכןתשעה באב דכשחל 

  .שאסור ללמוד
  

ÂË·Â·‰Ê È¯ ב"סק ‰˘˜‰‰Ê ÏÚ : דאם אין איסור באכילת בשר 

 ו שכתובובה עליו לאכול מפני כבוד השבת כמ ואדרבה ח,ויין

 למה נחמיר עליו שלא ללמוד בפרט מי שיש לו ב" תקנמןסיבטור 

קריאת התורה ועוד הקשה דהרי קורין  ,שיעור שרגיל בכך

  .במנחה
  

ÌÈÈÒÂ·‰Ê È¯ÂË‰ : ונראה דהלומד בשבת אחר חצות לא הפסיד 

  . שכרו
  

¯Â˘ ¯ÂÎ··Â סוף תענית ÂË‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ·˘ÈÈ"Ê:עונג לחוד ושמחה  ד

ואכילת בשר דהוה עונג אסור למעט בשבת דכתיב וקראת , לחוד

אבל לימוד תורה דשמחה הוא דמקרי ולא נצטוינו , לשבת עונג

  .בשבת על השמחה
  

Â˘·Â''·ÈˆÈ È¯·„ ˙ א''אורח חיים סימן רמ ‰Ê ÏÚ ¯ÈÚ‰: „ לפי הירושלמי

שית כ הדרא קו"א, דבשבת נמי איכא חיוב שמחה ד"א ה"פ מגילה

 ח"סקז "על הטוח "תרפ' סימצא ביד אפרים כותב שו, ז לדוכתא"הטו

אך , שהעיר כן וכתב שאפשר דהירושלמי לישנא בעלמא קאמר

 פלפל בדין אין מערבין שמחה בשמחה נראה ו"שמה סקח "בפר

  .שיש חיוב שמחה
  

‰Ê· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡ ˘È ‰ÁÓ˘ ·ÂÈÁ ˘È ˙·˘· Ì‡ ‰Ê ¯·„ ‰�‰, 
וכן כתב ,  כתבו דבשבת ליכא חיוב שמחהב''ג ע''ק כ''במו' דהתוס

ם '' הרמבה שכתב דמם''ה וכתב הרמב''א ד''ע' כתובות זשיטה מקובצת ב

, דאסור לישא אשה בשבת משום דאין מערבין שמחה בשמחה

אבל בשבת ליכא חיוב , לא נהירא דבמועד כתיב ושמחת בחגיך

ב ''ח סימן רמ''ארעיין דעת תורה , ח''ג סימן רצ''בחץ ''שמחה וכן כתב התשב

איתא ביום א ''ח סימן רפ''י אר''פרשת בעלותך מובא בב אבל בספרי ,שהאריך בזה

  .שמחתכם אלו שבתות
  

·ÂÌÈÈÁ ˙¯Â˙ הקשה לשיטות שליכא חיוב שמחה  ק דחולין''סופ

ש מה '' עיאיך אמרינן ישמחו במלכותך בשבתכ ''א, בשבת

  . שתירץ
  

Â‰¯ÙÂÒ Ì˙Á כתב  ,ד"תקנ' ע סי"בא גם בהגהותיו על השווהו, ו"קנ' ח סי"ת או"בשו

ב מחצות משום דכל מה שלומד "ת בערב ת"דהא דאסור בת

מחצות ואילך עדיין מחשבתו עליו והרהורו גביה בלילה ונכנס 

  .כ גם בשבת אחר חצות אסור" א,לאבל כשהוא שמח
  

·Â‰¯Â¯· ‰�˘Ó כתב דיש לסמוך על הטורי זהב 'ק י"ג ס''סימן תקנ 

  . כשחל בחול כמה אחרונים מקיליןאחרי דאפילו
  

ÛÈÒÂ‰ Ì˘ ‰ÎÏ‰ ¯Â‡È··Â: ד דאין לחוש לזה לפי שאין לנו "נלענ

א להחמיר "כ הרב מ" ומש,טעם נכון לאסור הלימוד בשבת כלל

 אומר אני שאין זה ,ב"מטעם דיכול ללמוד דברים המותרים בט

מספיק לפי שאין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ ועינינו הרואות 

מ מי שמרגיש בעצמו שיוכל "ח מתרשלים בלימוד ומ"תדכמה 

לדחוק וללמוד דברים המותרים ולא ימעט מפני זה בלימודו 

  .קדוש יאמר לו ואחר כונת הלב הן הדברים
  

Â˘·Â''·ÈˆÈ È¯·„ ˙ כתב דתלמוד תורה ברבים יש א''ח סימן רמ''אור 

Ï ·ÂÈÁ ˘È ·‡· ‰Ú˘˙· Ì‡‰ ÔÈ�Ú·Â „ÂÓÈ, להקל דהויא כאבילות בפרהסיא

ÌÂÈ ÏÎ „ÂÓÏÏ ·ÂÈÁ ˘È˘ ÂÓÎ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·„· ‰¯Â˙ , ÌÈ¯·„ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ
Ò˘˙''Ê.  

˙Â�Ú˙‰Ï ·ÈÈÁ Ì‡‰ ‰Á„�˘ ·‡· ‰Ú˘˙· ÏÂ„‚ ‰˘Ú�˘ ÔË˜?  
יש לחקור קטן שנעשה גדול בתשעה באב שנדחה ליום ראשון 

האם חייב להתענות או דילמא כיון שהתענית הויא תשלומין 

  . עדיין קטן אינו צריך להתענותשל שבת ואז היה
  

· ‰�‰Â˘"¯Ê� È�·‡ ˙ נשאל בצום של תשעה  ו''אורח חיים סימן תכ

 קטן שהגדיל למחרתו  האם למחרתוהשחל בשבת ונדחבאב 

  .חייב להתענות או לא
  

¯Ê� È�·‡‰ ·˙ÂÎÂ: לכאורה נראה פשוט דמה שמתענין למחר ד

 מתענין  וכיון דאי אפשר בשבת,היא תשלומין דצום שחל בשבת

 לבית שמאי דמקריבין ה מידי דהוה אעולת ראי,באחד בשבת
ה  וכן לבית הלל כשחל בשבת שמקריבין ראי,בחול המועד

הרי מי  וכבר הקשו התוספות ריש חגיגה ד,וחגיגה באחד בשבת

 דבשבת כיון דגברא חזי רצו ותי,זי בראשון לא חזי בשניח שלא

 ואם כן נוכל ,שוןואינו יכול רק מפני האיסור חשיב חזי ברא

  .לומר דכוותה בנידון דידן
  

Ô·‡ È¯ÂË‰ Í‡ הקשה על דבר התוספות מהא דמקשה 'שם בדף ט 

 ומאי קושיא נימא נמי כיון ,מנזיר שנטמא בליל שמונה' בגמשם 

דגברא חזי רק מחמת לילה אינו יכול להביא קרבנותיו חשיב 

כי דלא חזי  דכל הירץ תיבדרשותיו' חלק ב ובספר נודע בשערים ,חזי

 מה שאין כן בשבת ,ן כגון לילה שפיר חשוב אינו ראויבלשום קר
 ואם כן לפי זה בנידון ,כיון שראוי לקרבנות ציבור חשיב ראוי

 שפיר חשוב לא חזי ויפטר ,דידן שלעולם אין תענית בשבת

 אך אפשר לומר כיון שמותר להתענות תענית חלום ,מתשלומין

   .ל"בשבת וחשיב חזי כנבשבת ושוב יש מציאות לתענית 
  

‰˘˜È Í‡:אם חל בשבת , דבתשעה באב דאסור בחמשה עינויים 

 כיון שבשבת אין ה אסור רק באכילה ושתיהלמחרתו יהי

 כי תענית חלום אין נאסר המציאות לתענית רק באכילה ושתי

 , לו תשלומין לשאר עינוייםה ושוב לא יהי,בשאר עינויים

 ואין לומר כיון דעל כל ,בת ראוי בשהדלשאר עינויים לא הי

יועיל אף לענין , הפנים ראוי למקצת תענית דהיינו אכילה ושתי

 כיון שראוי , דאם כן גם לילה יחשב ראוי לקרבנות,שאר עינויים
 הרי כיון דלא חזי אותו דבר דהיינו שחיטה ,להקטרת אברים

 אולם יש לומר , ואם כן הכי נמי דכוותה,וזריקה לא מקרי חזי

משכחת תענית בשבת שחל בו יום הכיפורים ויום כיון ש

שוב יש גם בשבת מציאות תענית , עינויים' הכיפורים אסור בה

  .עינויים' בה
  

Â¯Ê� È�·‡‰ ˜ÈÒÓ:ראוי גם הכל זה שפיר באדם גדול שהי ד 

 גברא לא חזי שפיר ה מה שאין כן בקטן שאז הי,בשבת לתענית

  .חשוב לא חזי בראשון ואין לו תשלומין
  

ÎÂ· ÔÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ì שחל תשעה באבבנשאל   ג'' סימן שס'חלק ג 

 חד קטן והגדיל ביום אחד אה והיחדבשבת ונדחה ליום א

או ' אם חייב להתענות ביום א'  ויום אג שנה''שנעשה אז בן י

כ גם " אז פטור אהב והוא הי"נימא כיון דהוא רק תשלומין לט

  .ש מה שהאריך''עי, פטור' ביום א
  

Â˘·Â''�˘Ó ˙ ¯ÈÎ˘ ‰פסק שפטור כיון דתשלומין של  ז''סימן קמ

  .עכשיו נמי פטור, שבת והיה פטור
  

˘¯‚‰ ÔÎÂ''ÍÚ·¯ÈÂ‡ Ê כתב דהדעת נוטה 10ג הערה ''בהליכות שלמה פרק י 

  .שפטור אבל לא הורה למעשה
  

·ÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ דחייבפסק  'ב אות ב"ע' ד סי"ח, א'' סימן ע'חלק ו 

'  צפנת פענח סית''ועיין בשו, ל"ק' ה סי"ברי מלכיאל חדת ''וכן פסק בשו, להתענות

   .ד"מ

åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  

 áøäéìãééà éáö ïåòîùñ éð''å  
äéðúð æðàö úéø÷  

íéëçå ÷éðéä åðá ñðëéä úçîù ìâøì  øîëìàéçé äîìù éð''å  
äåöîäå äøåúä ìåòì  

 íéøéáëä åéùòî úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé 



·‡· ‰Ú˘˙· ÌÈÓˆ ÚÂ„Ó  
·‡· È¯È˘Ú· ‰È‰ ˘„˜Ó‰ ˙ÙÈ¯˘ ¯˜ÈÚ È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' סמוך לחשיכה הציתו בו עה באבתשב ' אמ''ט ע''תענית כ 

 אוי 'ירמיהו ושנאמר , והיה דולק והולך כל היום כולו, את האור

 והיינו דאמר רבי יוחנן ,טו צללי ערבלנו כי פנה היום כי ינ

מפני ,  לא קבעתיו אלא בעשירי,אלמלי הייתי באותו הדור

 ÙÈ„Ú ‡˙Â�Ú¯ÂÙ„ ‡˙ÏÁ˙‡ Ô�·¯Â‡ ,שרובו של היכל בו נשרף

 ובשניה מנלן דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב

  .'וכו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי ,  מדוע סבירא ליה לרבנן דצמים בתשעה באב

ת חתם סופר אורח "שוכך מקשה ב, יקר שריפת המקדש היה בעשירי באבע

  .'הלכה ו' אור שמח הלכות תעניות פרק הוכן ב ,ג''חיים סימן ל
  

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

, המקדשבאו בה פריצים נתחלל ש דכיון  רבנן סבירא ליה.‡

והציתו בו האש מיד יצא לחולין ' נמצא מששלטו בו זרים בט

כך ,  לא קבעוהו בעשיריל כןרף בית חול ענמצא בעשירי נש

ה "ד סימן רלג ד"וביו, ה ודבר בעתו"בד, ג''ת חתם סופר אורח חיים סימן ל"שותירץ ב

  .אמנם מה

È·¯ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ¯˘Ù‡ ‰Ê·„ ÛÈÒÂ‰Â:מגילה '  דאיתא בגמ

דרבי  שם' עיין בתוס שרבי רצה לעקרו מתשיעי לעשירי ב''ע' ה

 דלית ליה הך דרשא ב''ב ע''נז "עדסבירא ליה אזיל לטעמיה 

, ק לחולין"וממילא לא יצא בהמ, דובאו בה פריצים וחללוה

י לכן רצה ההיכל נשרף דהיינו בעשיר ואזלינן בתר יום שרוב

  .לדחותו

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È:יוחנן עצמו דאמר '  מה יענה לר

 שהכלי שרת נעשו חול משום הדרשא 'אמ ''עב ''נדרים ס' גמב

 הכי רצה לקבוע התענית לוואפי,  בה פריצים וחללוהדובאו

ולדבריו הרי מיד כשהציתו האש בהיכל בתשיעי יצא , בעשירי

דהא אית ליה שפיר הדרשא דובאו בה פריצים , לחולין

ת חזון נחום ''כך מקשה בשו ,כ למה רצה לקבעו בעשירי"וא, וחללוה

  .ש''עי' ק ז''ס' סימן ב

אבל , אי דנשרף רובו בעשירירק במקדש ראשון יליף מקר .·

ולכן השתא לא קבעו רק על , מקדש שני נשרף בתשיעי

  דבתשעה'במ ''עח ''תענית כוכמו דאמרו בגמרא , מקדש שני

ואפילו כן לא קבעו ,  הובקעה העיר בבית ראשוןבתמוז

 דמשום דחרבן ,ז שהובקעה בשני"חכמים עליו תענית רק בי

י אמר על " ור,חרבןבית שני חמיר לן טפי משום דנשנה ה

אור שמח כך תירץ ב ',אותו דור שבמקדש ראשון אי הוינא התם כו

    .'הלכה ו' הלכות תעניות פרק ה
  

 È¯È˘Ú· ˙È�Ú˙‰ ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯·Ò ÍÈ‡  
‰Ú˘˙· ‰È‰˘ ÌÈÏ‚¯ÓÏ ˘�ÂÚ ‰Ê ·‡· ‰Ú˘˙ È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' ותשא כל העדה  ד"במדבר יעל הפסוק ' מ א''ט ע''תענית כ

 אמר רבה אמר רבי ,תנו את קולם ויבכו העם בלילה ההואוי

 אמר להם הקדוש ברוך ,אותה לילה ליל תשעה באב היה יוחנן

  . ואני קובע לכם בכיה לדורות,הוא אתם בכיתם בכיה של חנם
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ה דאי הוי התם היכ איך אמר רבי יוחנן גופיה'' א 

 ,לדורות ה בכישעה באבה קבע בת" הא הקב,קובעו בעשירי

וכן בשפת , א''ט ע'''א תענית כ''כך מקשה המהרש ,עונש על בכיית המרגלים

  .ג''ת שיח יצחק סימן רנ"שווכן ב, אמת שם
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
דביאת מרגלים היה ביום  שכתבוא ''ט ע''תענית כ' לשיטת התוס .‡

, היתה בכיה שנקבע אז בכיה לדורות' כ בליל י"בערב ואח' ט

  א''ט ע'''א תענית כ''רץ המהרשכך תי, ניחא

 ובזה ודאי אתחלתא ,י החורבן" עהדקבע בכי, לא קשה מידי .·

' י בעי לקבוע הבכי"על ידו רק ר' דפרענותא הוא דנקבע בכי

כך ,  בעת תחילת השריפההאבל הסיבה הי, ביום שנשרף רובו

 ‰¯ÚÂ„Ó ÔÈ�Ú·Â ‰ˆ¯ Ô�ÁÂÈ È·¯‡· ‰¯˘Ú ÌÂÈ· ÌÂˆ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï· ,È תירץ השפת אמת 
· ‰ÈÏ ‡¯È·Ò''Î ˜''Ú ·'' ‰ÏÁ˙‰ ÏÚ ÏÎ‰ ÒÁÈÈ˙Ó ‰ÏÂÚÙ ‡¯Â˜˘Î„ ÂÈˆÁ ÌÂ˘Ó Â˘‡„ ‡

‡''‰Ú˘˙· ÌÂˆÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ú˘˙· ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÙÈ¯˘ ÏÈÁ˙‰˘ ÔÂÈÎ Î, È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ 
Ò˘˙ ÌÈ¯·„ ˙˘¯Ù ¯˘‡''‰Ê ÔÈ�Ú· ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ Â.  

·‡· ‰Ú˘˙· ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯· Í¯·Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  
È¯Â˜ÁÏ ˘לברך ברכת מותר יב לברך ברכת הגומל האם מי שחי 

 או דילמא בתשעה באב אין מברכין ברכת הגומל בתשעה באב
  הגומל

  

 ‰�‰· ¯ÙÒ„ÁÙ ˜ÁˆÈ נת הביא דבשה ברכת הודאה"ל ד"ז'  הברכתמע 
לא הניח החבר הלוי שנכדו יברך ברכת תשעה באב ג ביום "תל

  .פר תורההגומל בס
  

‡·˘ ÌÎÁ Ï·‡"„ÈÚ‰ Èכי תשעה באב הגומל ב שמברכין ברכת 
 ועוד אין מחמיצין את המצות וזריזין , יום אחרהמי יודע אם יחי

כ " אימים'  גפ הלכה חייבים לברך בתוך''ובפרט שע ,מקדימין
  .טעה הלוי

  

¯È·„‰ Á˙Ù·Â ז"ט אות י"רי' סי ‡È·‰ÂÈ¯·„ ˙‡  È¯·„ ı¯˙Ï ÍÈ¯‡‰Â 
ÈÂÏ‰:כתבו  וכיון ד, דברכת הגומל וברכת שהחיינו כחדא נינהו

ה "כ ה" אא"תקנ' ח סי"ע א"עיין שדאין מברכין שהחיינו בין המצרים 
ל " ולבסוף העלה גם הוא ז,שנכלל בברכת שהחיינות הגומל ברכ

ואינו , ש בבין המצרים"ב וכ"דמותר לברך ברכת הגומל אפילו בט
משום דשם עיקר הקפידא לאו על , דומה לשהחיינו שאין מברכין

ק ''סהשמחה אלא על נוסח הברכה כמו שכתב שם המגן אברהם 

 דטעם האיסור כיון דהזמן ההוא זמן פרענות אין לברך ב''מ
דהא , אבל אין הטעם משום אבילות, שהחיינו והגיענו לזמן הזה

כ בברכת הגומל '' וא,לא מצינו שאבל אסור לברך שהחיינו
  .דליכא כי האי לישנא דלזמן הזה שפיר דמי

  

Â·ÏÏ ‰ÙÈ ¯ÙÒ· ל דחולה " דקיידלפי מה  כתב 'ק ה''ט ס''ח סימן רי''אור
 אלא ט"רי' עיין כרם שלמה סישנתרפא בימי אבלו מברך ברכת הגומל 

 שמברך תשעה באבש דמי שנתחייב ב"כ כ"שאינו עולה לתורה א
מ ''ע' ועיין בשדי חמד חלק ו, קיל לגבי כמה עניניםשאבילות ישנה הוא ו

  . שהביא את דבריו342
  

ÌÈÈÁ‰ ÛÎ·Â כתב דכיון דבדיעבד יכול לברך ח''ט אות ל''סימן תקנ 
כ זה חשוב כדיעבד משום דאינו ראוי לברך ביום זה ''א, כ''אח

ברכת הגומל ואפשר דבמנחה יש להקל משום דאז קורין פסוקי 
  .  דנחמות

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט" עמדור זה נודב ונערך

לכאורה לאו של לא . מסירות נפש לקיום מצוות לא תגורו מפני איש] א

כ לכאורה לא צריך "וא, תגורו הוא בשב ואל תעשה ולא בקום ועשה

 הלכות סנהדרין פרק כבם "רמבע שב"וצ, )ח"ג בפתיחה לאו"כ בפמ"כ(למסור כל ממונו 

הייתכן הרי אין  ריך למסור כל ממונו ואף למסור את נפשו משמע שצא"ה

צ מכיון שאין זה "ואף את כל ממונו לכאורה ל, עבירות חמורות' זה מג

 .בקום ועשה

כתב  ,שזה אזהרה לדיינים, במצוות לא תגורו מפני איש. בנשיםלא תגורו  ]ב

 ע"וצ. בספר החינוך דאיסור זה נוהג באנשים ולא בנשים כי להם המשפט

נמצא אשה , ב והיא שפטה את ישראלוכת' שופטים ד  הנביאהדבדבורה

גם באשה שדנה מצוה זו שתהא נוהגת ל "כ משכח"וא, כשרה לדון

החינוך ' כלמה כ "א ו,ב"ונסתלקה מן הדין מפחד המאיים עליה וכיו

  .אינה נוהגת בנשיםשהמצוה הזאת 

ת צדקה בלי  האם שייך לקיים מצוו.מצוות צדקה כשלא נתחסר ממונו ]ג

העני שילם עם  ₪ 1000ס "למשל מי שנתן לעני שיק ע, שיתחסר ממונו

כ הנותן לא נחסר כלום "וא, השיק בחנות ובעל החנות איבד את השיק

  .ג הנותן קיים מצוות צדקה"האם בכה₪ אבל העני נהנה בסכום של אלף 

----- -------- ----------- -- -------- -------- -----------  

  פותכללי השתת
 תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

1000₪ .  
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו,  הגרלה בין כל השולחיםךתיערבראש חודש , כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [omc.gmail@1000s.meirאו במייל 

כ נא לציין בתחילת המכתב "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות
  .על כמה שאלות השיבו

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור , השולחים בכתב יד 
  .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. לאחר משלוח הפקס

 ירושליםא "וינשטיין שליטהזוכה בפרס בחודש תמוז הרב נפתלי 



  

  
  

äùåøéä úà äöåøã íåùî úåãòá òâåðã ïîàð åðéà íàä äúéî áééçù åéáà ìò ãéòîù íãà 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ë ïéøãäðñ''ò æ'' á áåúëã àäîãúùøô ë àöú éë''è ã'' æ åúîåé àì

íéðá ìò úåáà ,äúéî áééçù åéáà ìò ãéòäì ìåëé ïáä ïéàù ïðéôìé ,éøö òåãî úåù÷äì ùéã ÷åñô ê
äúéî áééçù åéáà ìò ãéòäì ìåëé ïáä ïéàù ãçåéî , òâåð éøäã ãéòäì ìåëé ïéà øçà íòèî éøä

äùåøéä úà äöåøù åúåãòá ,úåãòì ìåñô òâåðå ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
îé÷ã õøúì äàøð'' ìè ÷øô 'ã äðùî ïéøãðäñã 'îäøåîçá ïåãéð ïéã úéá úåúéî éúùá áééçúðù é ,àå'' ùé ë

äøåîç äúéî åéìò áééçù äøéáò øáòù áàä ìò ãéòäì àá ïáäã éøééàã øîåì , áééçúð øáë áàäå
íãå÷ øáòù äøéáòî äì÷ äúéî ïéã úéáá , áééçù äøåîç äøéáò øáòù åéìò ãéòäì åéùëò àá ïáäå
á òâåð ïáä ïéà åéùëòã äøåîç äúéî åéìò áåéçä úîçî åéáà úà ùøåé ïáä éëä åàìáã äùåøéä ìéáù

íãå÷ äùòù äøéáò ìò åéáà åéìò áééçù äúéî , åéáà ìò ïáä úåãò ïéìá÷î ïéàã ÷åñô ùé äæ ìò
äøåîçä äúéî åáééçì .  

  
é ìéâì åòéâäù íéðè÷ òåãî''íéøãð ìò íéøäæåî íä éøä íéøãð úøúä íéùåò íðéà äðù á 

ù íéðè÷ òåãî íúù÷äù äîé ìéâì åòéâä''äðùä ùàø áøòá íéøãð úøúä úåùòì åâäð àì á , éøä
íéîéé÷ íäéøãð ,ò íúöøúå'' êìîì äðùîá ÷ôúñðù äî ôô''éä úåøéæð úåëìäî á''â , àìôåîä ïè÷ã øùôàã

åøãð ìò ìàùéì ìåëé åðéà ùéàì êåîñä ,ãçåéî ÷åñô ùé øãðä ìçù ïéðòì ÷øã , ïéà äìàù ïéðòì ìáà
îñä àìôåîù ÷åñôìàùéì ìåëé ùéàì êå ,à''åøãð ìò ìàùéì ìåëé åðéàã øùôà ë ,øéôù éúà äæ éôì.  

  

èéìù ïééèùðåì éëãøî éáø ïåàâä'' àîåã äéðúð æðàö úéø÷''éåìä èáù ïéã úéáá ö   
 íéúéô úçðîáã øéòäì äàøðøåé''ìù ïîéñ ã'' àñåúä åáúëã àäî êìîì äðùîä ìò øéòäì áúë 'ñ ïéèéâ'' ä

ò''ã à'' ä åãô éðù øùòî ïäáù íéðè÷ã íù ìçù íùëå äîåøú ïúîåøú êë øãð ïøãðù íùë íéøãð úðåòì åòéâä
éô ìò äîåøúïää äìéëàá ìáè éøúùîå "ãé ìò éðù øùòî ììçúî ðíäé , ìò ìàùéì íéìåëéã ïðéæç

öå åøãð''ò.  
  

äáä''éð øòééìá ÷çöé ç'' åíéìùåøé ãåîìúä ïééòî úáéùé  
õøúì äàøð ,ò''øä áúëù äî ôî''à øåé''ìø ïîéñ ã''ñ â''à ÷ ' íéðè÷ã åãîìé àìù ïúåà ïéëîå íäá íéøòåâ

úåòåáùå íéøãðá íðåùì ,à''íéìåëé íðéà ïëìã øùôà ë  íéìéâø àäé àìù éãë íéøãð úøúä úåùòì
íéøãðá.  

  
íåé åúåàá à÷ååã ãåîìì áééçå øãð àéåä íàä  íåé ìëá éîåéä óãá òåá÷ øåòéù åì ùéù éî  

îá íúðãù äî íåé åúåàá à÷ååã ãåîìì áééçå øãð àéåä íàä íåé ìëá éîåéä óãá òåá÷ øåòéù åì ùéù é
øçîì ïéîåìùú åì ùé àîìéã åà øçîì ïéîåìùú äì ïéàå.  

  

èéìù ïîèåâ çð ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
ôî íéîòô äáøä éúòîùù äîî äéàø àéáäì øùôàã øéòäì äàøð''ë ÷''éæ åðéáø ÷''áù ò óñåé éëøá

ã äøåéîø ïîéñ äò''ñ å"ã ÷'øäî ïåàâä íùá àéáî '' ïéìçåð ùé øôñá ìèòôù î ãîâä ãåîì 'ùøå" úåôñåú é
ïéìéôú úçðä åîë áåéç ,úøçà äåöî àìå ïéìéôú úåöî à÷ééã è÷ðãîå , øîåì ïåéëù ÷ééãì øùôà

ïéîåìùú äæ ìò ïéàå ïéìéôú çéðä àìù àúô÷ø÷ë àåä éøä íåé çéðä àì íà ïéìéôúá åîëù , ïë àåä
îâ øåòéù 'ùø''ñåúå é'.   

  
åðá éøãð úà àìå åúá éøãð úà à÷ååã øôäì ìåëé áàä òåãî  

åúá éøãð úà à÷ååã øôäì áàì úåùø äøåúä äðúð òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , éøãð úà àìå
åðá ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù õéáå÷øá íåìù åäéìà â'' àú éðçåø ìäðî''ùîù úéá àæìòá ú  
àîáã ïééöì ùé ùîùå øå úåèî úùøô ïáä ìò çéâùé ãîìîäù äøåúä äëîñ ãîìî åì ùéù ãìéã áúë

øåãé àìù ,àùî''äéøãð úà øôäì çë áàì äøåúä äðúð ïëì ãîìî äì ïéàù úáá ë.  
  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
èéìù ñééåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,åúá éøãð øôéî áàäã ,ùøá åúáù íåùî ìò úøãåð ïëì äéáàì åúá ìù äéùòî àäã åúå
äéøãð øôéî äéáà ïëìå äéáà úòã ,àùî'' åîöòì åðá ìù åéùòî àäã åúåùøá åðéà åðá ë ìòá áúë êë

ë úåà øåèéòä 'ò''ì î''  ãà''åéáà úòã ìò øãåð åðéà åúåùøá åðéàù ïåéë ë.  
  

äøä''èéìù ïîæééø òùåäé â'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
õøúì äàøðåì øôéù íëçì úëìì ìåëé åðáã  ,àùî'' úëìì äìåëé åðéà úåòéðö øñåç íåùî úá ë

íëçì ,áàì çë äøåúä äðúð ïëì.  
  

  

ðä àúëñî à÷ååã ãåîìì áéåçî åðéàù ïåéë øãðä ìç íàä úîéåñî àúëñî ãåîìì øãðù éî''ì  
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ç íéøãð 'ò" à íéëùà øîåàä áø øîà ìãéâ áø øîà

ìàøùé é÷ìàì øãð ìåãâ øãð åæ àúëñî äðùà äæ ÷øô äðùàå ,îâá êéøôå 'òáùåî àìäå àåä ãîåòå 
 äòåáù ìò äìç äòåáù ïéàåîâä õøúîå '÷á äéùôð øèô éòá éàã ïåéë" éëä íåùî úéáøòå úéøçù ù

äéìò äòåáù ìééç ,ãåîìì úëñî äæéà ìò òáùåî íãà éëå úåù÷äì ùéã , äôéà ãåîìì ìåëé éøä
äöåøù ,áèéøä íùá íúàáä íéöåøúä ïî ãçàáå''ã à õøúîù äîá äðååëäîâä 'éùôð øèô éàã ä

÷áòîù úàéø,÷ à÷åã åàìã òîù úàéø, ìò òáùåî åðéàå äöøéù íå÷î ìëá ãåîìì ìåëéù ïåéë àìà 
à÷åã ÷øôä äæøãðä ìç ïëì .  

  

èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá  
äøä íùá õåøéú àéáî çñô ìù äãâä ìò éáö õøàáã ïééöì ùé''öæ àçñéùôî íðåá äçîù ÷'' ïåéëã ì

 ãåîìì ÷÷åúùîå õôç äæ íãàù äî äæ ÷øô ãåîììå ï÷úì íìåòì àáù àåä ïîéñ åæ àúëñî åà äæ ÷øô
íãå÷ä ìåìéâá ãîì àìù.  

  

èéìù ãðééøô ÷çöé íééç áøä'' àíéìùåøé  
äæ ÷øô à÷ååã ãåîìì òáùåî åðéàù óàù äæ ìò øéòä íéøãð éîìùáã ïééöì äàøð ,î'' íéé÷îù ïåéë î

ìç åðéà ãîåìùë äåöîä .  
  

äáä''éð øâøá ïéîéðá ç''å ïéáòùè úéáéùé   
åîî éúòîù'' íäøáà éáø øéãàä ïåàâä äáéùéä ùàø øåôøì äèéâ ïá'' ùèéìù é÷ñáåçðâ'' äðäã úåù÷äì à

øä''áèéøäî øçà ïôåàá õøéú àéãäì ï''à , ÷øô ãîìé íà éøäù ïåéëã äéì àøéáñå åéìò âéìôã òîùîå
ãîåòå òáùåîã ïåéë äæ ìò òáùéäì êééù àì æà äåöî íéé÷é äæ ,øäåáù''øäë àåä óà õøéú à'' åðééäå ï

áèéøä ìò âéìô àåäã''à ,áùøä äðäå'' úåáåùúá äéôåâ àã ÷ìç 'ø ïîéñ'' ô úà íáéì àìù òáùðäã áúë
õåìçì åãéá éøäù äåöîä úà íéé÷ì àìù òáùðë äæ ïéàå åéìò äìç äòåáù åéçà úùà , äøåàëìå

áùø''áèéøä úòãì ìéæà äæ à''øë àìå à÷ååã à'' àøéáñã ï ìåëé åðéà äåöî äæá íéé÷îùë äéì
òáùéäì ,éò íéé÷é íáééùëù ïåéë àëäå''äæ ìò òáùéäì ìåëé åðéà äåöî æ , éøáãá äøéúñ àéåäå
áùøä''öå à''ò.  

  
íé÷éãöä øàù àìå ãéúòì úåéùå÷ä ìë õøúé åäéìà à÷ååã òåãî  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'îâì ùéù øçà 'îâä ä÷éñî ÷ôñ 'éúå÷ , áúëå
á áåè íåé úåôñåúç ÷øô úåéåãò úëñî' ÷éúã" åúåáéú éùàø ú éáùé õøú÷ úåéùååúåéòáà , úåù÷äì ùéã

úåéòáéàäå úåéùå÷ä úà õøúé àåäù äæì äëæé à÷ååã åäéìà òåãî ,íéðôåà äîëá íúöøúå , ïî ãçàáå
íéúîä úééçúå çéùîä úàéá íãå÷ àáé åäéìàù ïåéëã íúáúë íéöåøúä ,é àåä ïëìøçà àìå õøú.  

  

äøä''èéìù ïéøôìä ìãðî íçðî â'' àùîù úéá æðàö ììåë  
 éúìôå éúøëáã ïééöì ùéåé"÷ ïîéñ óåñ ã" úåáåøòú úåëìä éñã íù áúëå ÷ôñä úéá ñøèðå÷ óåñá àéáî" ì

áîøäì"åúàéá øùáì àåáé åäéìàù çéùîä úàéá éàðúå øãñ éàãåã í , àåä íà à÷åã äæã àìà
"äúòá "éù åëæ íà ìáà øãñä úåðùì úåòáâä ìò õô÷îå íéøää ìò âìãî éæà äìåàâä ùåçéå øäî

åäéìà úøåùá íãå÷ óà àá ãåã ïáå úåãôäå äìåàâä ùéçîå ,éôìå"à àì æ"ë ù"îâä äè÷ðã àä ë ' ìë
áùú ìù ïåùìä íòô"ç ïééåàø ìàøùé ïéàù ïîæá éøééà÷å é"å.  

  
äæ úà øéúäì íëçì êìéù óéãò åà äòåáùäå øãðä úà íéé÷éù óéãò íàä òáùð åà øãðù éî 

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'ë íéøãð ''ò á''à î 'ø 'åðä øîåà ïúðäîá äðá åìéàë øã ,
ïáø÷ åéìò áéø÷î åìéàë åîéé÷îäå ,øãðä íéé÷é àìå åðøéúéå íëçì êìéù óéãò øãðù éîù ïðéæç ,ã ùé

îâá ïðéøîàã àäî úåù÷äì 'ò úåáåúë''ò æ''á î ' úåîä êàìîî çøá éåì ïá òùåäé éáø ìù åúøéèô úòùáã
íùî àöé àìù òáùðå ïãò ïâ êåúì õô÷å ,á÷ä øîà'' íìåòá íà äåúòåáù ìò íòô ìàùð äæä ,à'' ë

åúåà åøéæçé ,äòåáù ìò äæä íìåòá ìàùð àì íàå ,èøçúäì øùôà éà åéùëò íâ ,ã ïðéæç íéé÷ì
äòåáùäéôè óéãò , íéðôåà äùîçá íúöøúå.  

  

äáä''éð ïøòèù äîìù ÷çöé ç'' åíéìùåøé íéðàìñ íäøáà øàá úáéùé  
äáä''éð øãðìñåà óñåé ç'' åàìñ íäøáà øàá úáéùéíéìùåøé íéð  

ò õøúì äàøð''ä áúëù äî ôø" ïë íéøãð''ò á''à î 'äîá äðá åìéàë àéåä ïëìã, ñéôúî øãåðã íåùî 
õåçá áéø÷îå äîá äðåáë àöîð éåöø åðáø÷ ïéàù ïåéëå ïáø÷á ,ðä éôì'' éåì ïá òùåäé éáøã øéôù éúà ì

ïáø÷á ñéôúî êééù àì íùå äòåáùá éøééî , ìò ìàùéäì äåöî àëéì ïëìäæ ,àùî''øãðá ë.  
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úîùð éåìéòì áãåð äæ ïåéìâ  

 áøäêìîéìà ìà÷æçé   

áøä ïá ïîëééø äùî ïåéö ïá æ''ì  
æðàö éãéñç éáåùçå éð÷æî  

áìð"à ò 'ðî''àúù éàä à   

ú.ð.ö.á.ä.  

ò çöðåä''äçôùîä é  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âøìä éåìä áã óñåé èéìù'' à
íéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  
åéáàì áåè ìæî úëøáå  

 áøäéåìä íäøáà èéìù'' àïåãðåì  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  
åðøåãá íéáøä éëæî éìåãâî  

 éáø ïåàâäõéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ èéìù'' à
÷øá éðá  

 øîë íéëçå ÷éðéä åðá ñðëéä ìâøìäîìù éð'' å
úååöîäå äøåúä ìåòì  

öáøäá íéøéáëä åéùòî úåëæáù àåòø àäéäøåú ú   
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

  

ìâò áãåð äæ ïåé''åðéãéãé é  

  áøäøãéì ÷çöé éåì èéìù'' àíéìùåøé  

 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøìòùéìà åäéìàéð '' å  
åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  
åéáàì áåè ìæî úëøáå  

 áøäá÷òé ìàåîùèéìù ''íéìùåøé à  

 áøä ïðáøã àçåìù åð÷æìåïåùøâèéìù ''à  
ëðî''äòåùéä éðéòî íéìåçä úéá ì  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø â æééøâðåé ìéùðà øùàèéìù'' à

íéìùåøé  

 øùà úçåðî ììåë ùàø  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 ìëîäðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïàîéåð íééç èéìù'' à  

íéìùåøé  

æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  


