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חומר עיוני למדריכה

"אלא לראותם בלבד" – התבוננות האדם במעשיו / ד"ר אברהם גוטליב

נרות  הדלקת  לאחר  לבב,  ובטּוב  בשמחה  בצוותא,  לשיר  שכבותיו,  כל  על  ישראל  בעם  ונאה  קדּום  מנהג 

החנוכה, את הפיוט הנרות הללו. מקורו, במסכת סופרים (פרק כ, משנה ו), השייכת למסכתות הקטנות, 

(מחשובי  אלבוגן  משה  יצחק  הפרופ'  לספירה.  השמינית  במאה  הגאונים  בתקופת  הנראה,  ככל  שנכתבה 

חוקריה של חוכמת ישראל,  בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, בפולין- גרמניה וניו-יורק), היטיב 

על  המקיף  המונומנטלי  בסיפרו  זאת  כתב  הוא  בחנוכה.  הנרות  הדלקת  כהימנון  זה,  חשוב  פיוט  להגדיר 

יוסף  של  ובעריכתו  עמיר  יהושע  של  בתרגומו  ההיסטורית",  בהתפתחותה  בישראל  "התפילה  התפילה: 

היינמן (דביר, תל-אביב תשל"ב, עמ' 99).  

נרות החנוכה בפי כל, מצביע על אירגון של קבוצה  ההימנון הפיוטי הנרות הללו, המּושר לאחר הדלקת 

חברתית מגובשת, בדמות עם ישראל המאוחד על כל שכבותיו:

                    "הנרות הללו אנו מדליקין, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית  
                      לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על-ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי החנוכה הנרות   
                     הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות ולהלל לשמך

                       הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך".

אנו מכריזים בזאת, שהנרות הללו שזה עתה הדלקנו, הם זכר להצלה הרוחנית שלנו - עם ישראל - מהיוונות 

בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. השליחים של ה' כשלוחים המצילים הם הכהנים, המעמד 

להצלה  זיכרון  כנר  החנוכה  נרות  של  ייחודם  ישראל.  עם  כל  בעד  ומתפלל  המברך  ישראל,  בעם  העליון 

הרוחנית ולבסוף גם הגשמית, נותן לנרות אלה כחפץ דומם סתמי, מעמד שבקדושה: "הנרות הללו קודש 

הם". לכן: "אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד" – אסור לנו לעשות בהם כל שימוש אשר 

כדי  רק   – בלבד"  לראותם  "אלא  נרות החנוכה?  נועדו  כן  ְלמה  אז  ובמיוחד כאמצעי תאורה.  לו  יועד  נר 

שהאדם יעמוד מולם ויתבונן בהם היטב. ראייה בהתבוננות היא גם חשיבה והירהורים כדי להגיע להבנה 

עצמית מהותית שתוביל להתנהגות הולמת וראוייה. בשפות רבות, לראות זה גם להבין. על האדם לעשות 

חשבון נפש עם עצמו לאור הנרות "כדי להודות ולהלל לשמך הגדול כל ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך" – 

להודייה והלל לה' כהוקרה עצומה על הניסים, הנפלאות והתשועות שעשה עימנו מאז ומעולם.
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נשאלת השאלה: כיצד באה התבוננות האדם בנרות החנוכה, לידי ביטוי תכליתי-מעשי?

לשאלה זו נדרש, האדמו"ר רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור (האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות 

גור ומן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה ה-19), המכּונה "שפת אמת", על שם חיבורו לתורה 

ולמועדים. בדבריו לחנוכה, שנת תרל"ב, ליל ו (מהדורת ישיבת אור עציון, מרכז שפירא ה'תשנ"ח, מועדים 

א, עמ' 213), כותב האדמו"ר:

                   " 'ואין לנו רשות להשתמש בהם רק לראותם' כו' (מסכת סופרים כ, ו) וכן איתא (=נמצא במסכת שבת דף כב, עמ' 
ב) שמצוה לראות נר חנוכה. משמע, שנרות חנוכה מאירין לכל נפש ישראל  שיוכל לראות את עצמו, הסתכלות שצריך לכל אדם, 

כמו שכתוב (מסכת אבות פרק ג משנה א): 'הסתכל בשלושה דברים' כו' ...".

כוונתו, לאימרתו הידועה של עקביא בן מהללאל, חכם יהודי בסוף תקופת הזוגות, בימי ִהלל הזקן, במאה 

הראשונה לפנה"ס:

"הסתכל בשלושה דברים ואי (=ואין) אתה בא לידי עבירה: דע מעין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. 
מאין באת? מטיפה סרּוחה (=שכבת זרע), ולאן אתה הולך? למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני 

מלך מלכי המלכים הקב"ה".

כאשר האדם חושב על כל מהותו הגשמית-חומרית בעולמנו זה, הוא מבין שעליו לעשות בדק בית במעשיו. 

מסגרת  מעטה,  החומרית,  לגשמיות  לתת  דהיינו,  רוחנית.  למעלה  ולהעלותה  ולשפרה  התנהגותו  לתקן 

רוחנית. גדול פרשני המשנה רבינו עובדיה מברטנורא (המאה ה-15, בן העיר ברטנורו שבצפון איטליה שזכה 

לעלות לארץ ישראל ולהתיישב ולהיטמן בירושלים בנחל קידרון הסמוך להר הזיתים), מבאר, שמּודעות 

האדם למוצאו משיפלות כזו של טיפה סרוחה, תכליתה למנוע ממנו את הפיתוי הטבעי של יצרו להתגאות, 

ותולעה,  רימה  עפר,  לקבר, מקום  חייו  בסוף  הגעת האדם  בנוסף,  ערך.  כל  מוצאו, חסר  לפי  הוא  שהרי, 

כך,  לקבר.  האדם  עם  ממשיך  לא  זה  שהרי,  לממון,  לכסף,  וחמדתו  תאוותו  את  מהאדם  למנוע  מטרתו 

שהאדם יפנים ויבין  שהוא נמצא כל רגע ורגע בתצפית של הקב"ה, הוא לא יגיע כלל לידי עבירה, ויבין היטב 

את ייעודו הזמני ותכליתו, בעולם הזה. ממשיך ה"שפת אמת" ואומר:

"כי מאחר שהיה הנס בנרות, הוא להאיר למי שחשכו עיניו מראות. ובגמרא (מסכת פסחים דף ד, עמ' א): 
אור הנר יפה לבדיקה. חיפוש מנרות, דכתיב: 'חופש (=מגיע לכל מקום – שולט וחולש על) כל חדרי בטן' כו' (משלי כ, כז), עיין 
שם פרק קמא דפסחים. פירוש, 'חופש חדרי בטן', שהנקודה, חיּות שיש מהשם יתברך בכל נפש, כדכתיב: 'ויפח' כו', מחפשת 

בחורין וסדקין בנפש האדם, אולי ימצא מקום ראוי להתפשט ולהאיר. ממש כמו הנר שמחפש שמן שבפתילה. ובמדרש 
בפסיקתא (פסיקתא רבתי ח), מפרש מלשון חירות, כמו: 'לחפשי ישלחנו' (שמות כא, כו). שהנקודה הנ"ל הנקרא 'נר ה ' ' (משלי 
כ, כז) – 'נר ה' נשמת אדם', מגרש ההסתר. אשר אף אם האדם נשתעבד ליצר הרע ואינו מרגיש האמת, יוכל להסתכל בעזרת 

נר ה', שהוא המצות שנקרא נרות..."

נמצאנו למדים, שהנרות הללו נרות החנוכה, הם נרות של קדושה. לכן, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא 

רק לראותם בלבד: לפקוח עיניים ולהסתכל בהם ארוכות - להתבונן בהם ולעשות חשבון נפש, לגבי טיב 

חבירו  כלפי  האדם  עצמו,  כלפי  האדם  מבחינת:  מוסרית,  ערכית  היא  ראויה  האם  ולבדוק.  ההתנהגות, 

זה  בעולמנו  והזמנית  חומרית  הגשמית  אפסיותנו  הבנת  מקום.  בכל  הנמצא  ה',   – המקום  כלפי  והאדם 

ועומדנו באופן תמידי מול מלך מלכי המלכים, תכליתם, לתקן ולשפר את התנהגותו של האדם. ההתבוננות 

העצמית של האדם לאור הנר, כמוה, כחיפוש שאור וחמץ בחורין ובסדקין בבדיקת חמץ בערב פסח, כפי 
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שמבאר ה"שפת אמת", באופן רוחני. כך, שהתבוננות האדם בעצמו, לאור נרות חנוכה הקדושים, מאירה 

את נפשו ומביאה אותו להיזהר מלחטוא, תוך הבנת מציאות החיים, כמציאות חומרנית חולפת וליישום 

מעשי של תיקון ושיפור מידותיו. לכן, נתן לנו הקב"ה תורה ומצוות, כדי להאיר דרכינו באופן מעשי ולחלץ 

אותנו מחוסר המּודעּות של כניעתנו ליצר ואי עמידה בפיתויים החומריים. יוצא, ש"אלא לראותם בלבד", 

זה לא סתם רק לראותם, כפי זה נשמע, אלא זה יותר מזה -  שמירה על קדושתם הטהורה של נרות החנוכה.

2. כסליו - חודש הגבורה היהודית לדורות / ליקט שמעון בן יוסף
"בימים ההם ובזמן הזה..." בדומה למכבים שעמדו בגאון מול היוונים מו"ר, לאורך כל ימיו הוכיח 

עמידה גאה ואיתנה, המקדש שם שמים...

באחת המדינות, בדרום אמריקה, שלט נשיא עריץ ועוין לישראל. תושבי מדינתו יראו ממנו מאוד. 

טעות קטנה של אדם, עלתה לו בחייו... הנשיא יצר עוצמה שילטונית מבהילה.

מו"ר הראשון לציון, הרב אליהו זצ"ל, בא לביקור אצל הנשיא, בליווי השגריר והמתורגמן, בסיום 

דברי הרב, הושיט לנשיא ספר קודש, פרקי אבות מעוטר, בתרגום לספרדית.

הנשיא עיין קלות והניחו על השולחן.

תוך כדי שיחה, הוציא סיגר והחל לעשן ואת המאפרה הניח על ספר הקודש (אפשר בלי ידיעה, אפשר 

להכעיס). ראה הרב שמאפרה על הספר, הורידה בעדינות. הנוכחים נבהלו. השגריר החוויר, וחברי המשלחת 

נבוכו... מי יודע מה יהיה! אולי פקודת גירוש! הנשיא שתק והחריש, והחזיר המאפרה על הספר.

אמר הרב לשגריר, אמור לנשיא: לא מניחים מאפרה על ספר קודש!

השגריר גימגם והתחמק מיראה, והרב עמד על כך, בכל זאת!

הנשיא קלט התלחשות וביקש הסבר. המתורגמן הסביר הבקשה. תוך כדי, הרב הסיר את המאפרה 

מעל הספר. וכן היה.

בסיום הפגישה ליווה הנשיא את הרב וחלק לו כבוד רב. לא ידענו מה יהיה ההמשך, והנה נפרס שטיח 

אדום לכבוד הרב, כבוד השמור למלכים ונשיאים והאישים נפרדו בלבביות.

לימים סיפר הרב כי הגוי "המאיים" כרע ברכיו וכופף ראשו וביקש ברכה. הבטיח הרב אם תעזור 

לישראל וליהודי ארצך - תתברך. הנשיא הבטיח למכור נפט לישראל בזול, וליהודי ארצו יעזור ויתמוך. 

והרב בירך את הנשיא שהעריך מאוד ברכה זו. 

שאל השגריר: במה זכית כבוד הרב? זה לא יאומן...

ענה הרב - אם נהיה גאים באמונתנו, ושמרים תורתנו - נראה ישועות עין בעין.
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3. קצת תרבות זה לא מזיק
יותר  השכן  של  הדגל  שאולי  וחושבים  מסתכלים  אנחנו  שלפעמים  מזכירים  האמריקאים  הדגלים 

כחול-לבן (יש שם גם אדום). וזה לא רק הדגל - זו גם התרבות. אינני יודע איך נראו דגלי האימפריה היוונית 

בתקופת מרד המכבים. אבל מה שאנחנו יודעים זה, שיהודים רבים נמשכו אחר התרבות היוונית. זו הייתה 

תופעה רחבה שנקראה בשם "התייוונות", והגיעה אפילו עד לצמרת הכהונה בישראל!

מה כל כך רע בתרבות היוונית, קצת תרבות זה לא מזיק... מדוע המושג "מתייוונים" נחשב למשהו 

מאוס ודוחה ביהדות?! מדוע לא לראות אותם כאנשים נאורים ותרבותיים?! הצרה הייתה שהמגמה שעמדה 

התרבות  כל  מחיקת  אלא  תרבות,  קצת  רק  לא   - המתייוונים  של  והן  היוונים  של  הן  הדברים,  מאחורי 

היהודית. בתפילה מיוחדת שאנו מוסיפים בחנוכה, אנחנו אומרים שהיוונים רצו "להשכיחם תורתך".

לקחנו   - לכך  ובנוסף  הצליחה,  לא  היוונית  התרבותית  השאיפה  כפול.  ניצחון  היה  יוון  על  הניצחון 

את התרבות היוונית "בשבי". ידענו להשתמש באמצעים התרבותיים היווניים, לצרכינו הפנימיים. ואכן 

חז"ל העבירו לנו את המסר החשוב שיש מקום לקבל ולקלוט מה"חכמה היוונית", וגדולי ישראל בדורות 

שאחריהם גם כן השתמשו וציטטו דברים של חכמי העולם - פילוסופיים, מדענים וכדומה.

העיקר, שלא נשכח מה צריך להיות עיקר ומה טפל. ב"ה אנחנו יכולים לראות איך הניצחון הנ"ל, על 

יוון ממשיך גם היום, כשיותר ויותר אנשים רוצים ומעוניינים להיחשף לתרבות המקורית שלנו, ל"ארון 

הספרים היהודי", ולאו דווקא רק לתרבות של השכן מעבר לים, מערבה לנו. אנטיוכוס, אתה שומע...

על פי "זה קורא כל שבוע" - על פרשיות השבוע והמועדים במבט אקטואלי, מאת שי אלבוגן
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מדיני חנוכה
מצוות נר חנוכה מצווה חביבה וצריך אדם להיזהר בה, ולכן:

חצי שעה קודם זמן ההדלקה אין לאכול וכמובן אין לעסוק בכל עיסוק אחר, ומשהגיע זמן ההדלקה  א.  

אין ללמוד.

בלילה הראשון מדליק הנר הקיצוני מצד ימין, בשני מדליק נר הסמוך מצד שמאל ובו מתחיל ופונה  ב.  

לימין.

אפילו  חנוכה  מנרות  וליהנות  להשתמש  רשאים  אנו  שאין  מפני  נוסף,  נר  בשמש,  להדליק  נוהגים  ג.  

לתשמיש קדושה. השמש חייב לעמוד גבוה או נמוך משאר הנרות.

יש להניח המנורה על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ משום פירסום הנס - "ומניחו בצד שמאל  ד.  

של הפתח - כדי שיהא מסובב במצוות" (מזוזה לצד ימין והחנוכייה לצד שמאל והמדליק באמצע).

מי שדר בקומה עליונה, מניחו במרפסת או חלון הפונה לרשות הרבים. ה.  

הנרות צריכים להיות שווים בגובהם. ו.  

יש להניח את החנוכייה למעלה משלושה טפחים (24 ס"מ) עד עשרה טפחים (80 ס"מ) שזוהי עיקר  ז.  

מעשרים             למעלה  לא  אבל  כשר,   - מהקרקע  טפחים  מעשרה  יותר  הניחם  אם  אך  בבית.  המצווה 

אמה (=9.6 מטר) (על פי הגרא"ח נאה).

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה ושמן זית מצוה מן המובחר. פתילות שהדליקו בהן פעם  ח.  

אחת מותר להדליק בהן למחרת וכן במותר השמן ניתן להדליק יום נוסף.

החמה  בשקיעת  להדליק  בירושלים)  (כגון  מקדימים  יש  הכוכבים.  בצאת  להדליק  מצוותה  עיקר  ט.  

ובלבד שיתן מספיק שמן שתדלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. כמובן גם כשמדליק אחר צאת 

הכוכבים או אחר חצי השעה שאחר צאת הכוכבים, צריך שידלקו הנרות לפחות חצי שעה.

ידליק כשכל בני הבית מקובצים ביחד ויברך: 1) להדליק נר של חנוכה; 2) שעשה ניסים. ו-3) בערב  י.  

הראשון יוסיף ברכת שהחיינו.

אפשר להדליק כל הלילה כל זמן שבני הבית ערים, ואם לא הדליק עד מאוחר בלילה ובני ביתו ישנים,  יא.  

ידליק בלא ברכה.

לאחר שהדליק את נר החיוב של אותו לילה, בעוד שמדליק את שאר הנרות, יאמר הנרות הללו בנוסח  יב.  

שיש בו ל"ו תיבות. אחרי ההדלקה אומרים מזמור שיר חנוכת הבית ולמנצח בנגינות מזמור שיר 

ובעדות אשכנז אומרים מעוז צור.

דינים
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מי שאין לו בכל ימות החנוכה הרבה שמן כדי שידלקו כל הנרות שיעור הזמן החייב בהדלקה, יתן בנר  יג.  

הנוסף באותו יום שמן כשיעור החייב בהדלקה, ומה שנשאר לו יחלק לשאר הנרות.

בערב שבת תמיד מדליקים נר חנוכה קודם לנרות השבת. אבל במוצאי שבת בבית הכנסת, בראשונה  יד.  

מדליקים נר חנוכה ובבית מבדילים בראשונה ואחר כך מדליקים נר חנוכה.

אורח המתאכסן אצל בעל הבית משתתף בפרוטה או שבעל הבית מקנה לו חלק בשמן. טו.  

בעל הבית שיודע שיתאחר לבוא יכול למנות את אשתו כשליחו להדליק במקומו. טז.  

כל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם ומוסיפים על הניסים בתפילה ובברכת המזון. יז.  

בכל יום מימי חנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. יח.  

נוהגים לאכול מאכלי חלב זכר למעשה יהודית. כמו כן אוכלים לביבות וסופגניות מטוגנות בשמן,  יט.  

זכר לנס פך השמן.
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לוח המודעות מס' 176

תשבץ מרחשוון-כסליו תשע"א / מאת שילה הרשושנים
במאוזן: 1) צעצוע לחג החנוכה; 6) יוזם 
 (11 היוונים;  נגד  החשמונאים  מרד 
החלו  תש"ו  בחשוון  ב-טו   (12 מסייר; 
בכירי  של  המשפטים  בגרמניה  זו  בעיר 
הנאצים; 14) "מכסה" הבית; 15) מצבו 
 (17 העברי;  בראש-החודש  הירח  של 
 (18 כב);  (שמות  זיתים  או  ענבים  עסיס 
שמות  רבה,  (מדרש  פרעה  בת  של  שמה 
כג); 20) פינה; 21) חכמה להרע, מזימה; 
מס  של  סוג   (24 (ר"ת);  טנקים  נגד   (23
נפטר  בה  השנה   (26 (ר"ת);  ממשלתי 
"העילוי  גרודזנסקי,  עוזר  חיים  הרב 
בליטא;  התורה  מגדולי  מאיוויה", 
השמיים;  לחם   (29 העץ;  תנובת   (28
נח,  מבני   (32 יבשים;  קני-תבואה   (30
הלילה  מכונה  כך   (33 התיבה;  בונה 
לט"ז  (אור   1938 בנובמבר  ל-10   9 שבין 
הנאצים  ערכו  בו  תרצ"ט)  במרחשוון 
נשרפו  ובו  היהודים  בתושבים  פרעות 
ובאוסטריה;  בגרמניה  בתי-כנסת  רוב 
אחת   (39 העברי;  באלפבית  אות   (37
 (40 במרחשוון;  ב-יא  נפטרה  האמהות, 
חג  נחוג  מרחשוון  בחודש  זה  בתאריך 
 (41 האתיופית;  העדה  בני  של  הסיגד 
כיום  ב-1985,  נוסד  הארץ,  במרכז  ישוב 
על-שם  נקרא  מודיעין,  מהעיר  חלק 
מפורק  גמור,   (43 החנוכה;  חג  גיבורי 
בגליל  ביותר  הגדול  הנחל   (45 (כ"מ); 
מזלו   (46 מירון;  בהר  תחילתו  המערבי, 
אדומים  ענבים  זן   (48 כסלו;  חודש  של 
המשמש לייצור יין; 49) ממייסדי קיבוץ 
הכנסת  חבר   ,(1968-1890) א  דגניה 
תשכ"ט;  בכסלו  בכג  נפטר  הראשונה, 
פטירתו  תאריך   (51 יסוד;  בסיס,   (50
במרחשוון  וייצמן  חיים  הנשיא  של 
תשי"ג; 53) כינוי לשלוש קהילות אשכנז 
תתנ"ו  בגזירות  רבות  שסבלו  הגדולות 
דמות   (57 טלפונית;  קריאה   (54 (ר"ת); 
נשית הקשורה למסורת חג החנוכה; 59) 

האיבר הראשי במערכת העצבים בגוף; 61) פיוט לחג החנוכה; 64) אחד הטעמים; 65) שמו של חודש מרחשוון (מלכים א ו); 67) 
שלמה  אם  בת-שבע,  של  הראשון  בעלה   (71 הנציים;  במשפחת  עוף   (70 קורטוב;  קצת,   (68 בגוף-האדם;  ביותר  הגדולה  הבלוטה 
(שמואל ב יא); 73) סוג של נחש; 75) האריך ימים מכל אדם, לפי המדרש נפטר בחודש מרחשוון; 76) אתר יהודי, מקום מנוחתה של 

אחת האמהות שנפטרה ביא במרחשוון.

במאונך: 1) ללא סיבה; 2) עוף-מים; 3) שודד, בלעז; 4) סימן הניצחון; 5) צמח-בושם (שיר השירים ד); 6) מבט העיניים; 7) מחפש; 
8) תוספת כוח לחיזוק; 9) ביטוי, הבעה בכלי-הדיבור; 10) כוכב זוהר בקבוצת הכוכבים נבל; 13) מי שאינו מביע את עמדתו; 16) עיר 
בצרפת, מפורסמת בחכמיה מימי ימי-הביניים, ביניהם: ר' זרחיה הלוי (הרז"ה), ר' יהודה ור' שמואל אבן-תיבון; 19) כתובת או ציור 
על קיר, פרסקו בלעז; 22) אחד "הספרים החיצוניים" הקשורים לחג החנוכה; 24) עומד בראש ארגון או משרד; 25) מספר המשמש 
כגורם בנוסחה פיסיקלית המבטא תכונה מסוימת; 27) תוספת המוחלפת בימי החורף בתפילת העמידה החל מ-ז במרחשוון; 29) 
מכשיר הלחמה; 31) משם באה סוכנתו של דוד המלך (מלכים א א); 34) מתנגד, שונא; 35) מעלה סירחון; 36) חייל; 38) שאינו יודע 
רחם; 40) החודש בו מתחיל חג החנוכה; 42) מסכת בסדר מועד; 44) בירת פולין; 46) ידית-אחיזה; 47) תפר; 50) אציל, אדם חשוב; 
52) כר-מרעה; 55) בית-הספר היהודי הראשון בירושלים, הוקם בשנת 1856 ונקרא על-שם מקימו; 56) עוסק בענייני כספים במוסד 
ציבורי; 58) עיר בבבל, מקום ישיבתם של רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע; 60) כלי גדול לשמירת נוזלים; 62) חליפת דברים בין 
בעלי דעות שונות, פולמוס בלעז; 63) ישר וירא-אלוקים; 64) סוכך להקטנת מהירות הנפילה; 66) כוח ההפרה לפני קבלת החלטה; 

69) היום שאחרי; 70) גוי; 71) כוח; 72) תן!; 74) שאינו כבד.
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