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  א"זיע) מזרחי( é÷øùî ãåãר "לאור משנת רבינו מאור הגולה כמוהר äëìä úåçøà] י מפעל "ל ע"יו

  4' מס

Q א"עתשרי התש -סוכות-נוראים םימי R  

äuuuä  

 u  mipiiprd okez  u      
ב -רשימת הרבנים לפי סדר א

  

rbx ... zeppeazda! -    onfd   ...  `qxib inwe`l-  ze`qxib ipeir ipipt,  dkex`d dqpxtd lr dlitza.  

` .  zefepb-   mirhwx lr"kdeie d"t - nzk" il`lkz xdenk" x wgvia"x  mdxa` dperif"`.   

a.   oniz ibdpn iyxy-   iax oe`bd dix` mdxa`hily"` .` ,d heit 'izrny .a , miheitd mewn
x zlitza"eie dd"k .b ,drexzd lew .c ,dpyd y`x ly xtey.  

b.   xe`nl zizk – mixe`ia arif mizif ilizyd epiax oniz zleb xe`n ixac"`,   iax oe`bd z`n ediwfg
yagc hily"` .   

c . dkld xexia -  iax oe`bd  gxew qgpt hily"` ,ei lila dphw zeg` heit oipra"x ly ipy h"d ,
zk meliv `aed ekezae"pd oipra daeyz i"enl l"xdenk f"rif gxew miig x"`  .  

d.   dphw zeg` heitd xe`ia-  iax oe`bd z`n gxew qgpthily"`.     

e. dkld xexia -   iax oe`bd ip`exw `xfrhily"` ,oiipra  zt zifk zlik`ei lila" ly oey`x h
zekeq .  

f.   dkld xexia– iax oe`bd  ony mdxa`hily"`, x ly sqena zeriwzd ibdpn oipra"d.  

g.  zelitzd xewn-  dqpxtd lr dlitzd xcq qixhpewd jezn miwxt.  

h.  mibdpne zekld-  zegilq ,oiliyaz iaexir ,x"d ,kdeie"t.   

i .  dcrd lr yi`- xdenk lr xn`n"vf ixiaev sqei iax oe`bd x"l ,ezxihtl xeyr lbxl . oe`bdn
 iaxdyn oa mdxa` hily"` .  
cere ... xecndfepb dcng ,mincew zepeilbl mi`xewd zeaebzn ,sqeil zn` zzenre oebx` znwd .cere.  

  

"äøåñîå äëìä"  

îäéáì íøúð" éåëéæì ãíéáøä .àéöåäì øåñàå!  
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   0527138106i ' ניתן להשיג את החוברת בטל

  ב"ב" נוסח תימן"וכן בחנות 
 

, אלעד, פתח תקוה, ביתר עילית, אשדוד, מודיעין עילית, בני ברק, ד בירושלים"מופץ בס

 ועוד, צפת, מגדל העמק, אשקלון, נתיבות, חשמונאים, ראש העין, רחובות

  לזכות את הרבים בקבלת החוברת באזור מגוריהםהמעוניינים 
  ל"נא להתקשר כנ

z אדם נשמת' נר ה z 

z ולרפואת אשתו . ה"תנצב .ל"ר יוסף קרואני זצ"נ מארי ניסים ב"לע

  . 'ח מרת שמחה תחי"תבל

z מ "ע חוה"נלב, ל"זצ) דוראני(ר יהודה אריה "צ רבי שלום ב"נ הרה"לע

  .'ולרפואת בתו מרת רומיה תחיה  "תנצב ב"ז תשרי תש"סוכות ט

z ג "ע י"ל נלב"זצ) דוראני(ר יהודה אריה "ר רבי יוסף ב"נ כמוה"לע

   .ה"תנצב ט"חשון תשכ

z ל"נ מרת צינייה בת צאלח צברי ז"ולע, ל"יוסף בן סאלם צברי ז' נ ר"לע ,

מר ציון צברי ט "השהנדבת . ה"תנצב, ל"נ מרת מלכה בת רחל צברי ז"ולע

       .ו"הי

 תניחם בגן עדן ' רוח ה

z נשמת אדם 'נר ה z 

ר "נ הצדיק רבי שלמה ב"לע

נ מארי "ולע .ל"שלמה טיירי זצ

  ל"ר יוסף טיירי זצ"שלמה ב

  ה  "תנצב

 ולהצלחת התורם ומשפחתו

  . ה"לרפואת שרה בת מרים ע

ו "ולהצלחת משפחת סעדיאן הי

 ברוחניות ובגשמיות

z צ יחיא טויל "נ רבי יעקב בהרה"לע
ח "ז תשרי תשנ"ע י"ל נלב"אריכא זצ

  מזלולהצלחת ולרפואת מרת . מ סוכות"חוה
 ו"ומשפחתה הי 'אריכא תחי

úëøòîì úåðôì ïúéð úåçöðäì, äúøáåçä óåñá íéèøô 
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�àñøéâ éî÷åàì�  
תפילה על הפרנסה ב הערה חשובה להעיריש 

  : הנדפס בכל הסידורים בקטע, הארוכה
ד ְּבִלי ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה עַ  היוצא מפסוק"
והשם [ ,ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה ומפסוק ,ָדי

תמיד לישועתיך המצפים ] ך"חת' הנזכר גי
ומיחלים לחסדיך ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד 

  ' וכו ְרָּתּהֲאדֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד ְּגבִ 
דעל מה קאי , ס"ניכר שיש בו טלכאורה 

ז כמה פעמים "העיר עכן ו' המצפים תמיד וכו
 ,ויבוקש הדבר וימצא, ש מובהק"ח ויר"ת

אלא , שבמקור קטע תפילה זו אכן אינו כן
בית ישראל המצפים ' וכו שנהיה אנו"קודם 

ע "וע. ק"ש ודו"ובזה א' וכו תמיד לישועתיך
  .בזה בקונטרס סדר התפילה על הפרנסה

 

ââââ
òâø... úåððåáúäá!  

                                                      ïîæä...                           úàî :é áøä .ã.   

אך לכאורה אך לכאורה אך לכאורה אך לכאורה , , , , לכולם אין זמןלכולם אין זמןלכולם אין זמןלכולם אין זמןידוע שידוע שידוע שידוע שהיום היום היום היום המצב המצב המצב המצב 

הלא פלאי הטכנולוגיה אמורים הלא פלאי הטכנולוגיה אמורים הלא פלאי הטכנולוגיה אמורים הלא פלאי הטכנולוגיה אמורים ? ? ? ? מדועמדועמדועמדועאינו מובן אינו מובן אינו מובן אינו מובן 

áåùçå àö ? ? ? ? לחסוך בזמן לא לגרום בהיפךלחסוך בזמן לא לגרום בהיפךלחסוך בזמן לא לגרום בהיפךלחסוך בזמן לא לגרום בהיפך

àì åøáò úåøåãáù úåìâò àìà úåéðåëî åéä ,àì  äéä

ãáì çî÷ä íéðçåè åéä àìà éåð÷ çî÷ , ïëå

 äúéä àì íåé àìà äñéáë úðåëî

äñéáë , àìà ìîùç øåðú àìå

íéöò øåðú , àìà íéæøá àìå

íéî úáéàù ,åëå 'åëå' . ïîæäå

íúåùøì ãîò ïééãò ,

àùî" ïîæäù åðéðîæá ë

åðîéòî ÷îåç .  

íéðùá úàæî  יתירהיתירהיתירהיתירה

úåðåøçàä  ìëë

úåôìåç íéðùäù  øúåé

 øúåéåú÷æçúî 

ïîæ ïéàù åæä äùâøää ,

 åðùé øáëù ïîæä íâå

 ìéâøäî øäî øáåò

åøáò íéîéá , òáèî

 øúåé íéøâåáîä íéøáãä

 øúåé áöîä úøîåçá åùåçé

íéøéòöäî ,ù íäíéãåøè 

 âç ãåòå âç ãåòå úáùì úáùî

å...ø ãåò"ä , úà íéàöåî åðà áåù

äùãç äðù ìù äçúôá åðéîöò , ìáà

éòöä áø÷á íâù àåä àéìôîäíéãìéä óàå øúåéá íéø, 

 íäì øáò ïîæäù úåáåø÷ íéúéòì òåîùì òðîðäî àì

øäî ãåàî ,÷åçø àìä øáòá ììë éåöî äéä àìù øáã.    

àå"åðúéà äøå÷ äî òåãî ääéîúä äìåò áåù ë ?  

ïîæä àçéùîã àúá÷òáù êëì úåøå÷î ùéù òåãé  והנהוהנהוהנהוהנה

 øúåé øäî øåáòé]òìå"éúàöî àì ò[,  àå" äøåàëì ë

éå åæ äòôåúëù äî äæì óéñåäì ù ' âæî úåãåà øáòá

éîåéîåéä õçìä ïëå øéåàä ,íéàøåðä úåðåñàä ,ë" æ

 åðà åì çéùîä ìù åéúåáëøî éîòô íâ ÷ôñ àìì íðéä

ë íéôöî"ë ,äì åðì ùéå äìéôúå äøåúá æåò ìëá ÷éæç

ïåçèáå äðåîàå , íéá úôøèéîä äðéôñá åîëù

åðôåãá íçåë ìëá å÷éæçé äéòñåð øáùéì úîééàîå äéú

åãëå 'ä ìöðéì éãë"åðéðééðòá ä .  

éììëä èáéäá , ùéù úîàáå זהוזהוזהוזהו

ðä ïîæä õåøî ïéðòî ãåîìì" ì

 äðåîàä úùâøäá ìåãâ ãåîéì

ùåçá , úåãåñéî äðäù

äðåîàä á÷äù" åðéà ä

 òáè ìòî åäéøäå àøáð

 ììë òôùåî åðéàå ïîæä

åðîî ,äëå" óìà éë à

 íåéë êéðéòá íéðù

øåáòé éë ìåîúà , ïëà

 íééç åðìåëå øçàî

 àø÷ðù äæ áöî êåúá

ïîæä , äù÷é àìéîî

 ùåçì ãåàî åðéìò

åæ äðåîà.  

åðà äðäù åìà úåøåãá  אךאךאךאך

ù åðéðéòá íéàåøåàëì '

 ïîæä éâùåî íéðúùî

åøéäîáíú , àåä ïåòùäù óà ìòå

ïåòùä åúåà , äòùäù äîãð éøä

òúøáå î øäî øúåé äáøäîä ù úåéäì êéøö

äòùá ,à"æðä äðåîàá úéùåç äùâøä ïàëá ùé ë ,'

é úàæ ãáìîå"á÷ä äùòù áåè øáã ïàë ùéù ì" ä

åðéúáåèì ,úåøåãä úãéøé úåøîì àåä ïëù øçàîù ,

á÷ì øúåé íéáåø÷ åðà éøä" åð÷çøúð åðàù ïåéëî ä

ïîæä ìù úéòáèä úåàéöîî øúåé , øúåé åðáø÷úðå

 ïîæä ïéà åáù úéðçåøä úåàéöîìèìåù , åðéëæù äîå

é åéùëò äæì" éðô úìá÷ì øåãä úðëäî ÷ìç äæù ì

áá àåáéù åðé÷ãö çéùî"à     .   
  

  

âáâ  
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ë  zefepbë  

        �י "א כת"זיע ונהונהונהונהר אברהם "ביצחק יצחק יצחק יצחק ר "מתוך תכלאל למוהר�
        

        

íéðåîã÷ä ïîéú éîëç éìåãâî ãçåéî ãçà òåãéë äéä]äðù úåàî òáøàë éðôì [ øáéçå  י ונהי ונהי ונהי ונה""""מהרמהרמהרמהרגאון עוזינו גאון עוזינו גאון עוזינו גאון עוזינו 

íéàìôðå íéáø íéøåáéç ,éøäîå íéâäðîå úåëìäá ìåìá ìàìëúä ìò ìåãâ ùåøéô"åéøáãî àéáäì äáøî íééç õòá õ ,

ïîéú ìëá ãåàî åèùôúð åéøôñå íéðåøçàä úåøåãä ãò ,ôì åãøùù úå÷úòää éåáéø íéàåøù åîëååðéð , ãåò øáéç ïëå

äìá÷áå äëìäá íéáø íéøåáéç ,åñôãð åéøåáéçî èòî êà åðéøòöìå ,åäì áì éîëç äãòä êåúî åîå÷éù éåàøäîå" ì

éøäîìùå ììëá ïîéú úåøöåà ìë"èøôá å ,äéå"éëà åðéãòá ïâú åúåëæù ø"ø .    
  

 äðùä ùàø– íéøåôéëä íåé  
  

éùò" úùåøéô äìéôúä éòè÷  
  

íééçì åðéøëæ .  
 çúôá íé Äé Çç Çì øîàé àì íéøåè äòáøà øôñá

íééç àì òîùîù ,íééç ïéà øîåìë . íé Äé Çç Àì àìà
åùá''à ,úôäù'' ïéðòë íìåç åîë úåîå÷îá ç

æø åøîàù''íéøãðá ì ,øîåàä äðùî  ìëåàù ïéìåçì
ø êì''ùã÷ àìà êì ìëåàù äî ìë àäé ïéìåç àì ì ,

àøéäð àìå ,úô ïéá àìà''åù ïéá ç'' äìî òîùîä à
úôá äéòùéá àåä àìî ÷åñôå úçà'' áåúëä ìë ç

íìùåøéá íééçì , íééçì øîåì ïåùìä àåä íå÷î ìëî
åùá''à.   

 äôåñáå íúñ íééçì øîàé äìôúä úìçúáå
íéáåè íééçì øîàé.   

îìå øçàå èòåîä ìò íãàä ù÷áé äìçúáù éôì ä
äáåøîä ìò êë ,ãåîìð ïéðî åøîà , ù÷áù ãåãî

úåðåãæä ìò êë øçàå úåââùä ìò äìçú , øîàðù
êéãáò êåùç íéãéæî íâ ,êì é÷áù äéì øîà . åøîàå

 ìò øæçîä éðòì äòù äúåá äîåã ãéåã äéä äîì
íéçúôä , íéù÷áî äìçúá íééáøòìù ïëøã êëå

éî úéáä ìòáîúåúùì í , íéî åì ïéðúåðù ïåéë
çà''íäì ïéúåðå ìöá ïéù÷áî ë ,çà'' ìöá øîåà ë

áìä ÷éæî íçì àìá , øîà ãåã êëå íçì íäì ïéðúåðå

ïéáé éî úåàéâù ,êì é÷áù äéì øîà , íéãæî íâ
êì é÷áù äéì øîà êéãáò êåùç ,ò''ë .   

ëáå''ëáå ï''ëáå ï''â ï 'íéîòô. ò ïéîì äìåò'' æîø á
ò ïá íùì''ñéå ÷åñôî àúåéä á''áéå ò''éå à'' åäæå è

íéîçøå ïéãå íéîçø ,áòéå ïëå''ò ø''éø á''å ,âå '
ëáå íéîòô''éø äìåò ï''å , øåøö øôñá äæ ïééòå

øåîä .  

êéðôìî ïåèìùäù. î÷á ïåèìùäù àéäù äàøéé'' õ
åëìîä íù ïèìùäå êìîä íù ïåèìùä éë''ú .  

äòùøä ìëå.  úàæ øîàéå øîàðù òøä øöé àåä
éøëæá äéô ìà úøôåòä ïáà úà êìùéå äòùøä'' ä

æø åùøãù åîë'' áéúë äøæ äãåáòã àøöé ìò ì
 øîà éøä äòùøä úåëìî àéä øîåà äúà íàù

øåáùúå øå÷òú äøäî äæéìòä úåëìîå , òøä øöéå
á÷ä ãéúò'' çåø àúå øîàðù íìåòä ïî åøòáì ä

õøàä ïî øéáòà äàîåèä .  

çåäîçä äùåáå äðáìä äøô.  åîë ïäéãáåòì éåðë
 ïåúäáéå àøäéñì ïéçìôã ïåòðëúéå ïúðåé íâøúù

àùîùì ïéãâñã ,ò''ë.  

ã  
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äðùä ùàø  

 êåøò ïçìåùá.  éàöåîá úåéäì ìçù äðùä ùàø
äð÷é ñåëä ìò ïéùã÷îå åðéòéãåúå øîåà úáù''æ ,

 øîåà úáùá ìç íàå äòåøú íåé øîåà ìåçá ìç íà
äòåøú ïåøëæ , ùãç éøô çéðî éðù ìéì ùåãé÷á

åðééçäù êøáîå ,éà íàå øîàé äæ ìë íò ùãç éøô ï
åðééçäù.   

äðùä ùàøá ìåëàì íéâäåðù íéøáã   

øë ìåëàì ïéâäåðåðéáéåà åúøëé øîåàå éú , àéáåøå
éîøé øîåàå ïúìú åðééäã''åðéúåéëæ åáøéù à , àø÷

åðéðã øæâ òø÷é ,åðéáéåà åîúé éøîú , å÷ìúñé à÷ìñ
åðéúåðåò , àìå ùàøì äéäð øîåì ùáë ùàø ïéìëåàå

÷çöéìù åìéàì øëæå áðæì , úáùá ïåùàø íåé ìç íà
 øôåùá åðééçäù øîåàå äçðîá êú÷ãö ïéøîåà

åéáá í'.  

 òãå êéøö íãà ïéà íéáåè íéîéå úåúáùáù
 õåç ìåçä úåîé øàùë åúìôú øçà úåãåúäì
 úåãååúäì íãà ìåëéù íéøåôëä íåéå äðùä ùàøî

ïåðçú éîé ïäù éðôî ïäá .  

øá''úéøçùá ä ãîåòîå áùåéî øôåùá ïéò÷åú ,
äøèôää úàéø÷ øçà úéøçù úìôú ïéá áùåéî ,

óñåî úìôúá ãîåòîå ,ùåò ïä äîìå ïåéë àìà ïë ïé
ìéäá àìå ìéäá áùåéîã àøôåù ì÷ àðèù òîùã ,
 éàãå àä øîà ãîåòîã àøôåù ì÷ òîùã ïåéëå

îæ àèîð âøè÷ì éàðô äéì úéìå àòøàá òìáúîì à
äéùôðà ÷éøò àåäå ,à äæá êéðîéñå'ù ïé'å ïè' ïéà

ô'ø òâ'øôåùà úåáéú éùàø ò ,øôåùá øîåìë .  

æå''øä ì''íäøãåáà ã ñø áúë''æ â'' åðåöù äî ì
øá øôåùá òå÷úì êøáúé àøåáä'' äøùò äæá ùé ä

íä åìàå íéðéðò ,  

àä ïéðòä'  àáù äàéøáä úìçú äéä íåéäù éðôî
 ïëå åéìò êìîå åîìåò úà àåä êåøá ùåãâä àøá
 íéò÷åúù íúåëìî úìéçúá íéëìîä ïéùåò
 òéãåäì úåøôåùå úåðø÷áå úåøöåöçá íäéðôì

å÷î ìëá òéîùäìå åðà êëå íúåëìî úìçúá í
 ãåã øîà ïëå äæ íåéì àøåáä úà åðéìò êéìîð

ééé êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá' .  

áä ïéðòäå' ø íåé éë'' éîé úøùòì ïåùàø àåä ä
 éîë åðéùàø ìò æéøëäì øôåùá ïéò÷åúå äáåùú
 ìà åàì íàå áåùé áåùì äöåøä ìë øîåàå øéäæîù

ò ïëå åîöò ìò øâéú àø÷é ïéøéäæî íéëìîä ïéùå
 øçà øáåòä ìëå ïäéúåøéðá íìåòä úà äìçú

äðòè åì ïéòîåù ïéà äøäæää .âä ïéðòäå' 
 øôåù ìå÷å åá øîàðù éðéñ øä ãîòî åðéøéëæäì
 ìò åðéúåáà åìá÷ù äî åðéîöò ìò ìá÷ðå ãàî ÷æç

òîùðå äùòð ïîöò .  

éòéáøä ïéðòäå  åìùîðù íéàéáðä éøáã åðéøéëæäì
 øôåù úòé÷úì ìå÷ úà òîåùä òîùå øîàðù

 åùàøá åîã åäéç÷úå áøç àåáúå øäæð àìå øôåùä
èìî åùôð øäæð àåäå äéäé .  

 éùéîçä ïéðòäå ìå÷å ùã÷îä úéá ïáøç åðéøëæäì
 øôåù ìå÷ éë øîàðù åîë íéáéåàä úîçìî úòåøú
 ìå÷ ïéòîåù åðàùëå äîçìî úòåøú éùôð äòîù

á÷ä úàî ù÷áð øôåùä''ã÷îä úéá ïéðá ìò äù .  

åä ïéðòäå ' åîöò øñîù ÷çöé úãé÷ò åðéøéëæäì
 úùåã÷ ìò åðéúåùôð úà øåñîð åðà ïëå íéîùì

äáåèì åéðôì åðéðåøëæ äìòéå åîù .  

æä ïéðòäå ' ãçôðå àøéð øôåùä ìå÷ òîùðùë
 àåä êë éë êøáúé íùä éðôì åðéáì øáùðå ãøçðå
 ò÷úé íà øîàðù åîë ãéøçîå ãéòøî øôåùä òáè

íòå øéòá øôåù åãøçé àì .  

çä ïéðòäå'  áåø÷ øîàðù ìåãâä ïéãä íåé øéëæäì
ééé íåé 'äòåøú øôåù íåé ãàî øäîå áåø÷ ìåãâä .  

éòéùúä ïéðòäå  ìàøùé éçãð õåá÷ åðéøéëæäì
 ò÷úé àåää íåéá äéäå øîàðù åéìà úååàúäìå
 íéçãðäå øåùà õøàá íéãáåàä åàáå ìåãâ øôåùá

íéøöî õøàá .  

éøéùòä ïéðòäå éëæäì íéúîä úéçú åðúåà ø
 éðëåùå ìáú éáùåé ìë äá øîàðù äá ïéîàäìå
åòîùú øôåù òå÷úëå åàøú íéøä ñð àåùðë õøà .  

ùøãîá øîàå  ìàøùé ìò âøè÷î ïèùä äðùä ìë
á÷ä éðôì''ä ,á÷äå''øì åúåà äçåã ä''ïéãä íåéì ä ,

øáå'' íéãò àáä åì øîåà àåäå âøè÷ì ïèùä àá ä
òäì äîçä àéáäì êìåä àåäå äîçäå ìàøùé ìò ãé
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á÷äå íäéúåðåò ìò äãéòî'' ãçà ãò éøä åì øîåà ä
 íéðù éô ìò äøîà äøåúäå ïîàð ãçà ãò ïéàå
 àöåî åðéàå äðáìä úà àéáäì êìåä àåäå íéãò
 ùãåçá åò÷ú øîàðù úéñëúð àéäù éðôî äúåà

åðéâç íåéì àñëá øôåù , úù÷áúî äðáìäù íåé
úàöîð äðéàå, ñëá''ä ðáì àéøèîéâá'' æåîøì ä

åá äñëúî àéäù .éøùú,  ÷åáùúå éøùú íù ìò
ïåäéáåç ìò ,éúîéà ,éòéáùä ùãåçá ,ò''ë.  

çáùì åðéìò.  ìë íéøîåà ùé á÷òé úòìåúá áåúë
øî ãáì í÷ìçë åðé÷ìç íù àìù äðùä'' ïéàù ä

 úåîé øàù ìáà íäë ïéøîåà íäì øøåáî í÷ìç
 ïëå í÷ìçë ïéøîåà ïäì øøåáî í÷çìù äðùä

 äðùä ùàøá ìà éë ìéòåé àìì ïéììôúîå ïéøîåà
 ùàøáå íäìù íéøùì ïúéðä ÷ìçå çåë ïåùìî àåä
 úåîé øàùá ìáà ïééãò íäì íå÷ìç àì äðùä
 êéà éë òéùåé àì ìà àåäå íäì øøåáî í÷ìç äðùä

íäì øæâðä ÷ìç úåðùì åìëåé . ïéá èòî ääùéå
ç òîúùé ïô íéåçúùî åðàåì òéùåé''àåë å''ñåð å ó

ïåùàø ïéðò ìò ðà ìáà øîàé àìå éë íéòøåë åðç
ùåä åá íúçå åãñéù òùåäé''øôîì ò''ìéòì ïééòå ò.  

íåéä øãñ øôñî äæå.  çáùì åðìò øîåì êéøö
ðéìò ãîåòî''îåòîå àéøèîéâá å''ã , åøîåàì êéøöå

 ìåãâ åçåëå íéæîøå úåãåñ äîë åá ùéå äìåãâ äðååëá
æ åúåà íéøîåàù íé÷ã÷ãî ùéå ' ïéá íåé ìëá íéîòô

æ äìéìá ïéá íåéá 'æå øùé íéîòô 'êåôä íéîòô ,
åò êë ïéìçîù êåôä íòôå øùé íòô''éà ã''åëå ï' .

 åçéøé úà ùáëùë ìåãâä çáùä äæ ï÷ú òåùåäéå
æ åøîàå 'æå øùé íéîòô 'æ ìéôä åáå êåôä íéîòô '

 ïéðòå øáã ìëì ìâåñî àåäå åçéøéì åéäù úåîåç
åà øîåì äéäú àìå àåáú àìù ä÷åöå äøöî åú

êåôäå øùé ,íéðéðò úìçúá åá æåîø òåùåäé íùå ,
 òùåä íà éë íìù åîù æîø àì åúåðúåðò áåøîå

òøôîì àìà åøãñë åúéîç àöîú àìå, éøöåê  ïååëì
 ùéù åîëå åúåäìàå åãåçééå íéîù úåëìî ìåò åá

éò ìàøùé òîù ÷åñôá''ìãå éúáø ï'' éøä éúáø ú
ò'' åúåäìà ìò ãéòäì êéøöù åéìò æåîøì ã åãåçéå

 òîù úéø÷á àìôðä íîåøúéå äìòðä êøáúé
ò çáùì åðéìò êë úéáøòå úéøçù'' åá íåùø ã

éòá ìéçúîù''ìãá íééñîå ï'' ïë íâ éåàøù ú
éå äçðîá ïëå úéáøòå úéøçù åøîåàì'' ïéàù à

ò äçðîá åøîåàì''éúàöî ë .  

àá ãò ìàì äìéçåà''êé÷åç éðãîì é.  ãéçéä ïéà
 àìà åðéàù åúìôúá åøîåàùì íéîçø úù÷á'' õ

 éôìå øåáéöä íò ììôúîùë åúìôúá äòèé àìù
àá øîåàùë ïîà øåáéöä ïéðåò ïéà êë'' éðéãîì é
äá êøáì øåáéö úáåç äðéàù éôì êé÷ç . éôì ãåòå

 éøäù åæ äìôúá íéîëç åòáèù òáèî äðùé àìù
 åðùøôù åîë øúåé àìå úåëøá òùú àìà åòá÷ àì

äìòîì.  

ìò 'ïë 'äå÷ð' ëò úåáéú éùàø'' åãñé ïëéò éë ï
úåðååëä øôñá ïééòå äáåùúá øæçå äãåú ïúðùë .  

äé÷åñô åðéù äîì åæ äìéôúì íòè  éðôî åäæå
ééé äá íéøéëæî åðà ïëù íéîçø úãéî äøåúäù '

à''éåää íù íéäì'' êë øçàå íéîçø àåäù äìçú ä
à àåäù ïéãä øéøëæî'' äãéî íéàéáðäå íéäì

æî àåä ïëù úòöåîîåðãàä íù íäá øéë''ìàá ú'' ó
ìã''åð ú''åé ï'' ïéãä áøòîå äôøä ïéãä úãéî àéäù ã

à øéëæî àåä ïëù íéîçøá''åéá ïéã àåäù íéäì'' ã
ä''éå à''ä å''ðãà äæë à''åäé é''ä , ïéãä úãî úàöîð

ðãà íéàéáðä áåøå úòöåîî''åäé é''íéîçøå ïéã ä , ééé
íéäìà ,úåàáö ééé ,áåø íéàéáðä åàöîðíéîçø ï ,

 àåäå ïéãä úãî àåäå ùã÷ä çåøá åøîàð íéáåúëäå
ðãà'' íéàéáðä ïî ïéã øúåé íéáåúëä ïë éô ìò óàå é

 çåøá åøîàð ïéã íéáåúëäå ïéã ùã÷ä çåøù éðôîå
 íéàéáðå äøåú óñåîìù åæ äìôúá åùò êëì ùã÷ä

òöîàá íéáåúëäå óåñå äìçú , ïéãä êåîñì éãë
óåñå äìçú íéîçøá .ì àìù éãëå ïéãä íåéá ïéãä ÷æç

êë åúéäì éåàø àåäù , àåä êë øãñä íå÷î ìëáå
 äá øãñäù åæ äìôúî õåç íéáåúëå íéàéáð äøåú

äøåú íéàéáð íéáåúë äøåú , ïî ÷åñô åð÷éúù
éñå åá íåúçì äøåúä 'ðëú'' åùòù äî ìëù æåîøì ú
éôå íìåò úð÷úì 'ðëú''ð÷ú åðéðò ú''ëäù ú'' ó

å÷á úôìçúî''ëéâ úåéúåàî ó'' ìåãâ ãåñì äæ ìëå ÷
 íäéìòù íúòãî íéðéáîä íéìéëùîì åáúåëì éåàøù

åúòãî ïéáîå íëç äéä ïë íà àìà åøîà.  

ïãåñ êì àäå, øàôúì æîø àéä äøåúä'' ãâðë àéäå ú
éåää''ä ,öðì æîø íéàéáðäå''åäå ç'' ééé ãâðë íäå ã

úåàáö íéäìà úåàáö , úãéîì æîø íéáåúëäå
åëìîä'' íù ãâðë àéäå äôøä ïéãä úãî àéäå ú
ðãà''ðéáä úãî ãâðë íéäìà ãå÷ðá éééå é''ä . íéäìàå

øåáâä úãî ãâðë'' íù ìëå äù÷ä ïéãä úãî àéäù ä
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ù äîöò äãîä äúåàî àåäù òã àø÷îá åìàî øëæð
 äáøîå úåãîä åìàî íù øéëæîù àéáðå àéáð ìëå
 ìëå äìöàð äîöò äãîä äúåàî åúàåáðù òã ïäá

öðî äìòîì äàåáð åìèð àì íéàéáðä''åäå ç'' õåç ã
ò åðéáø äùîî''ä , äàåáðä íäéìà äàáù éô ìò óàå

åäå çöðî íå÷î ìëî äìòîìî''ìëî äùîå íîå÷î ã 
øàôúá åîå÷î íå÷î'' ïî äìòîìî åúàåáðå ú

åìéöàä''æ íéìáå÷îä åùøéôù åîë äîöò ú'' ãéåãå ì
åëìîá åîå÷î''îàù íòèîå äîöò ú ' åùò äìòîì

 äéøçàì äèåùôå äéðôì äèåùô ïéã àéäù äòåøúä
 øôåùäù øôåùá äòé÷úë óåñå äìçú íéîçøä ìåìëì
 äòåøúá íéäìà äìò øîàðù ïéã äòé÷úäå íéîçø

 éééøôåù ìå÷á .éäìà''éã í'' øôñá ïë íéîçø ééé ï
äøåà éøòù .øä øôñá ïééòå''ï ìàåé ø ' øôñå áéòù

åòé÷úä ãåñ òãéì ò÷åúä êéøöù åäæå øåîä øåøö''  ú
 éøùà áéúëã àåä àìä ïéæîåø ïä äîì úåòåøúäå

äòåøú éòãåé íòä , øçà ïéðòá éòãåé åùøô ïëå
á òãåéå ïåùìî âøè÷îä çë øáùì ïéòãåéù úà íä

 äîå äæî íéàìî íéìáå÷îä éøôñ ìëå úåëñ éùðà
íù ïééòé ééé úàøéá åçéøäù ,ò''ë.  

êåøò ïçìåùá  òøæì ÷çöé úãé÷òå øîåì íé÷ã÷ãîä
íä íéòåè øåëæú íåéä á÷òé.  

á÷òé úòìåúá.  ïåùàøä íãà ìò íìåò úøä íåéä
 éôìå íåòìù åðåéøä àåäù äæ íåéá àøáðù øîàð

å íåéá åá ïãò ïâì ñðëðù àöéå íåéá åá çìúùð
á÷ä åòá÷ úåðååòä ïî éùôç ùåøéô ñåîéãá'' ä

 ìàøùéì êéðáì ïîéñ äúà åì øîàå úåøåãì èôùî
êéðá êë äæä íåéá éðôìî ñåîéãá úàöé äúà äî ,

ø óñåîá''ø óñåî íâ ìåìëì éôñåî úàå øîåà ä'' ç
ìåçá úåéäì ìç åìéôàå ,ò''ë.  

äöéá úëñîá ïðéñøâ ñëúî ùãåçäù âç åäæéà ä
äðùä ùàø äæ øîåà éåä åá ,ø'' íìåòäù ïîæ àåä ä

 ïåãéð äéä íìåòä åìàå äèîìù ïéã úéáá åá ïåãéð
 íìåòä äéä àì ÷çöé ãçô ãåñ äìòîìù ïéã úéáá
 íåéë ïîæá äéä ïë éë ïéãä ó÷åú ìåáñì ìåëé
 úãî ïéãä úãî íò óúéùù éìåìàù äàéøáä
 äæä ùãåçäù ãåòå ãîåò íìåòä éä àì íéîçø

 éòéáùúéòéáù äãîäå ,æåøáðåà ïåùì ãåòå''å 
 äãåáò äìèá åáù éôì äîì øôåù ùãåçá åò÷ú
 äðøåáòú ãåãî åéôë åá øîàðù åîë åðéúåáàî

åøáò øîà åìàë , ïë ìò éë úåøéçì æîø øôåùäå
 õøàá øåøã àåø÷ì íéò÷åú ìáåéìù íéøåôëä íåéá
 ãáìî åäåò÷úéù äøåú äúåö ïë ìò äéáùåéì

úá ùéù íéàìôð úåãåñ úéøëäì äæ íåéì åúòé÷
 åðéúìôú ñéðëäìå íéîçøøä øøåòìå úåôéì÷ä
 òãåðë úåòé÷úá ïéåëú øôåùä éãé ìò íåøîì

ç éòãåéì''ï ,ìëùäå äæ òãå , íòä éøùà øîàð éë
 øúåé òå÷úì íéòãåé íéîòä ìë àìäå äòåøú éòãåé
 éðá íòì ãçåéîä øùåàä øùåàä äæ äîå åðîî

à éë äòé÷úä úòéãé äæ ïéà ìàøùé äòé÷úä ãåñ í
 ìò íéîçø úãîì ïéãä úãî úãî úëôäî àéä éë

ìò êøã''à ä''ø íéäì''ä ñðëðå ïéãä úãî ÷ìúñî ì '
 äðáìäù âçá àñëá éúîéà øôåù ìå÷á íéîçø

øéçì åàöéù àåä ìàøùéì ÷åç éë åá úéñëðúå, 
 íåéä åúåàá íéøåñàä úéáî àöéù óñåéî äéàøå

ò êìî äùòðå''ë .  

  äîìåì úéñëð äðáìäá÷äìù åðåöø ïéàù éô'' ä
àîñ àá àåä àìà åîìåò úà ãáàì'' åðåáø øîåàå ì

 êìåä àåäå íéãò éì ïú åì øîåà àèç éðåìô íåòìù
 àåäå úéñëð çøéä ìáà ùîùä àìà àöåî àìå

ìåòìù åðåáø åéðôì øîåà àìà éúàöî àì í
ùîùä ,á÷äå''îåà ä íå÷é íéãò íééðù éô ìò åì ø

ì êìåäå ãçà ãò àì ìáà øáãëò å''î .  

u  

íéøåôëä íåé  

íéøåôëä íåé áøòá  úìéôú íãå÷ ìåáèì åâäð
 úìôú ïéììôúîå äàñ íéòáøàìù äå÷îá äçðî
 íåìùá ìàøùé åîò úà êøáîäì òéâîùëå äçðî

îåàå ïéçåù 'úëù åîë éåãéåä 'òîì ' ïäéúáì ïéëìåäå
 íéãâá íéùáåì êë øçàå ú÷ñôîä äãåòñ ïéãòåñå

ëä úéáì ïéëìåäå íéðáì íéàðááéì úçîùá úñð ,
ááåù êìé àìå.  

øåôë ìéì ñá øîà''æä ä''ñ àéöåî øåôë ìéì ë'' ú
 ãåáëì åîò ìä÷ä ïéãîåòå äáéúä ìò åçéðîå ïæçä

ñ''åëå äìòîìù äáéùéá øîåàå ú ' íò ììôúäì
íéðééøáòä ,â éøãð ìë øîåàå ' êøáéå íéîòô
åðééçäù . åìà ïéðééøáòä íéøåè äòáøàá ùøôîå
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åòä ìàøùé éòéùøàã úååöîä ìò ïéøá'' àãéñç ø
 úéðòú åðéà ìàøùé éòùåôî åá ïéàù úéðòú ìë
òø äçéøù äðáìçä ïî úøúåè÷ä éðîñî äéàøå ,
 àìù åðéãîìì áåè ïçéøù øàùä íò áåúëä äììëå
 éòùåô åðéúìôúå åðéúåéðòúá óøöì åðéðéòá ì÷éé

ìàøùé.  

éøãð ìë  íéøãðä ìò íãà øáò íàù íòèä
àùá úåòåáùäå íéîøçäå åì ïéøéúî äðùä úåîé ø

àèçä ïî ìöðäì éãë íéøåôëä íåéá . éçðå÷å éîðå÷å

éñðå÷å ïáø÷ì ïééåðë ïä ,òìù úåðåùì ïäå'' éî ùé æ
êë ïäì àøå÷ù , áééç íäî ãçàá øãð íà íìåëå

íåìë øîà àì àñðøå÷ øîà íà ìáà ïáø÷ íìùì .
 éð÷î àðéð÷î ïåâë ïééåðë ééåðë ééåðë øîà íàå

ñð÷î ,øåèô .âå 'âå ÷øç êøç óøç íøçì ïééåðë '
çéæô ÷éæô çéæð úåøæðì ïééåðë .âå ' äòåáùì ïéåðë

àúåîá à÷åáù àúåáù . øãð íà åììä ïééåðëä ìë
áééç ïäî ãçàá ,ñø ùøéôå''æ àôåøä â'' åìàù ì

 íà øîåìë çéæô çéæð ÷éæð ïäù øéæðìù ïééåðëä
å÷ä ìâø øéñú'' úôéôë øéñú íàå øéæð øééúùé ó

ôä''ùé àøéæð øééú , íéáåø÷ ïáø÷äå íøçä ééåðë ïëå
ëò úåðåùì ïäù ïåëðäå íä'' íåâøú éë àúåîá ïëå æ

àúîåî äòåáù . øîåìë ïåäá àðèøçéà ïåäìåë
íãðìà åä éáøòáå íúééùò åðîçð .àåòø éäé . éäé

ïåöø. ïé÷éáùå ïéúéáù ïåäéã.  íéìèåáî åéäéù
 ÷áùå áæòéå íåâøú éë íéáåæòå . àìå ïéøéøù àì

ïéîéé÷.  àìà êéðôì íéîéé÷å íéøåîù åéäéù àì
ò íúàèç ìë íåé úåìåöîá êéìùúå''ë .  

íéøåôëä íåé áøòá äãåòñá úåãååúäì åáåéç äîì 
æøà'' úîà íäå äãåòñä êåúá ÷ðçéé àîù ì

 úåùø ïèùì ïéàù úòãéù éôì úîà íäéøáãå
 øáãä äîì ìùî êøã ìòå íéøåôëä íåéá âøè÷ì

ãçà øù äðéîù êìîì äîåã  õåç úçà äðéãî ìò
åá úåùø åì ïéàù êìîä åì òá÷ù òåá÷ úòì , éøä

 äî ìë æáæáî øùä íåéä åúåà éðôìù äúåà éàãå
 úåãåúäì åð÷ú êëì ïéãë àìù ïéá ïéãá ïéá ìëåéù

ò åâåøè÷å åæâåøîå åðîî ìöðäì éãë äòù äúåà''ë.  

äãåòñä øçàå  ìà åììäå ùéàä éøùà ïéøîåà
ùä íåéì øéù øåîæîå åùã÷á åúéäì ìç åìôàå úá

øä ÷ñôù åîë ìåçá''æîá í''ìäá ì 'ôú'.  

úáùá ìç íàå  ïéøîåàå úáù úìá÷ä äìçú øîåà
 ïéòî äëøáå íéîùä åìåëéå éùùä íåé äìôúä øçà
 õåç úåìôúä ìëáå ãáì úáùìù äá íúåçå òáù

úáùä åá ïéøéëæî ïéàù éåãéåä ïî .  

÷á øîåàå''ù ìîëùá íåéáå äìéìá''íø ìå÷á å ,
éðôî úøùä éëàìîì íåéä åúåàá ïéîåã ìàøùéù ,

 ìàøùé êë äàðù íäéðéá ïéà úøùä éëàìî äî
äæ íåéá , äæ íåéá ìàøùé êë äáéøîå äèè÷ àìå

íéòøå íéçà , åøéáç úà ñééôå ãçà ìë êìä øáëù
åì ìçîå åäöéøå åì àèçù , íéé÷ì íãà ìë êéøö ïëìå

äæ , øîàðù ãéîú íéãîåò úøùä éëàìî äî
éãîåò íéôøù ãéîú íéçáùî íäå åì ìòîî í

ìîëùá íéøîåàå'' ïî íéàéøé íðéàå íø ìå÷á å
 äæ íåéá ìàøùé êë íäéìò âøè÷é àìù ïèùä
 ïéàù íäéìò âøè÷é àìù ïèùä ïî íéàøé ïðéàù
 ïéðîå ïèù ïéðî ïëù íéøåôëä íåéá éåöî ïèùä

ñù''àîñ øîàù åäæå ãçà øñç ïéåù ä'' éðôì ì
á÷ä''úøùä éëàìîë íò êì ùé ä  íòèä äæîå

 íéøåôëä íåéá ïéãîåò åéä íé÷æç åéäù íéðåùàøä
 íéôøù áåúëä øîàîì æîø äìéìä ìëå íåéä ìë

åëå íéãîåò ' ïéà åðéúåðåòá åðéçë ùùúù åðçðàå
 úåîå÷îá ãåîòì åðéîöò ãéîòðå éàåìäå íéìåëé åðà

æ åáééçù''åðééãå äãéîò ì , ïéçéâùî ïðéà àìà
çååöå ïúåà àøå÷ áåúëäå ãåîòì  àìå øîåàå ïäéìò

ìàøùé éá úòâé éë á÷òé úàø÷ éúåà .òå''ù.  

úéøçù úìôú . àìùå úåçéìñå íéèåéôá øö÷ì áåè
éî øúåé êéøàäì''ñøì úåçéìñ â''æ â'' åðéâäðîë ì

 úìôú åììôúéù éãë èòî íäéìò øúåé åà íøîàì
 äòùá äúåà åììôúéå úéòéáù äòù íãå÷ óñåî

úéùéîç äòù óåñá åà úéùù , øîåàå òîåù øçà
 àîåé úëñî ïéøå÷å úåëìî øúëå äãåáò øãñ äìôú
 åìéôàå éúìôú éðàå øîåà ïéàå äçðî úìôú ïîæ ãò
 ïåöø úò åìåë íéøåôëä íåéù úáùá úåéäì ìç
 åðéáà øîåàå êú÷ãö øîåà úáùá úåéäì ìç åìéôà

åðéëìî.  

äìéòð úìôú  øåëæå ïëå åðéîúç åðéøëæ íå÷îá øîåà
íåúçå ,æ íå÷îá ììëä äæ ïë äîéúç äøéë

úåàçñåðá . øîàéù äáéúë íå÷îá äîéúç ñåôãáå
íééçì åðéøëæ , íééç øôñá åðéîúç)íéáåè .( àìå

 àåä ïëå ïìåë äîéúç øàùä ïëå åðéáúë øîàé
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âäðîä .åâå åðéãìà àðà éåãéåä øîåà ïéñåôãá ïëå '
 úåëìäáå øîàð äî øîåà æàå åðòùøä åðçðàå ãò

øäì äáåùú''æîá í''éåä ø÷éò ìåðéåò åðàèç éåã ,
úáùá ìç íàå äìéòð úìôúá íâ úáù ïéðò øîåà ,

 åîöò éåãéåá ìáà úáùá äìéòð ïéàù éô ìò óà
 ééé åðì ïúúå øîåà àìà åá úáùä ïéðò øéëæî åðéà

åâå äìéçî õ÷ äæä íéøåôëä íåö íåé úà åðéãìà' .  

äìéòðìå  åîë øúë øîåàå ùéã÷å éøùà øîåà
úåáåúëä úåçìñä øîåàå óñåîá  êéãéãé ïî äìéòðì

ùîàî ,øùú òå÷úì åâäð úåçéìñä óåñáå'' íòô ú
æ íéãìàä àåä ééé øîåàå úçà ' òîù íòôå íéîòô

ìîëùáå ìàøùé'' ìä÷ä ïéøîåà êë øçàå íø ìå÷á å
åëå êîçì äçîùá ìåëà êì ' øöåé éìë ìë ÷åñôå

çìöé àì êéìò ,øä ìáà'' øîà íäøãåáà ã
òåøúá íéäìà äìò ïéøîåàå ïéò÷åúù óåñá ä

áùøä áúë ïëå úéáøò úìôú''à ,øøä áúëå''ï é '
 ïëå úéáøò úìôú íãå÷ àìà åðéà éàãåù áéòù

âäðîä .øä ïåùì äæå''íäøãåáà ã  òå÷úì åâäð
øùú'' åøîàù éðôî äçîùá ìåëà êì øîåìå ú

 éúáî ïéøèôð ìàøùéòù äòùá úìä÷ ùøãîá
 äàöåé ìå÷ úá íéøåôëä íåé éàöåîá úåéñðë

ì íäì úøîåàååëå äçîùá ìåëà ê ' äòîùð øáë
çåçéð çéøë éðôì íëúìôú , ééàä åðéáø áøä áúëå

 éàöåîá òå÷úì ìàøùé ìë âäðî äìéàù úáåùúá
 äáåç àåäù øîåì íòè åðàöî àìå íéøåôëä íåé
 íåéá åá øîàðù ìáåéì øëæ àåäù äîåã àìà

íëöøà ìëá øôåù åøéáòú íéøåôëä , åðéàù éôìå
úä ìáåéä ïîæ ïåáùç øåøá ìëá òå÷úìå øîåì åðé÷

åëå ìáåéì øëæ äðù' .äå''ï ÷çöé ø 'â'úàé ' áúë
 éàöåîá ïéèùäì äöåøù ïèùä ááøòì éãë àåäù

íéøåôëä íåé .øä áúë ïëå''ï ìàåé ø 'áéòåù æå'' ì
 éàöåîá øôåù òå÷úì åâäð íòè äæéàî ìåàùì ùé
 ùéå ïèùä ááøòì éãë íéøîåà ùé íéøåôëä íåé

úáå ìáåéì øëæ íéøîåà íåùî àåäù åøîà úåôñå
îë äçîù''åëå úàöåé ìå÷ úá ùøãîá ù 'ø áúëå '
æ éàãåäé'' øîåà úéáøò íãå÷ äìéòð øçà ãéîù ì

æ íéäìàä àåä ééé íø ìå÷á ïæçä ' úåìòäì íéîòô
æî äìòîì äðéëùä ' òîù ïéøîåà êë øçàå íéòé÷ø

 øçàå äìéçú òå÷úì ïéâäåð ùéå úçà íòô ìàøùé
àä àåä ééé ïéøîåà êë äìò áéúëã íåùî íéäì

äòåøúá íéãìà , úéùòðä äòé÷úì ïéùùåç ïéàå
 ïéàå äëàìî äðéàå àéä äçîùù úéáøò íãå÷

íéáøä úåùøì åðàéöåé àîù úøéæâì ùåçì , éë ãåòå
äìéòð øçà àåä øåîâ ìåç , ïðéùééç àì ïëìå

úèòåî äòé÷úì ,áùøä åðéáøå''øð à'' éë øîà å
íéøåôëä íåé úôñåú éë åãåáëî õåç  øåñà àåä

 äðéëùäù úéáøò úìôú øçà ãò ïéúîäì äôéå
úôñåúä ïîæ ìë úðúîî , øçà òå÷úì åâäð ïëå

úéáøò íãå÷ äìéòð.  

øåôë éàöåîáå  ïîéñ ìéãáîå åúéáì ãçà ìë êìåä
ðé'' øåôë éàöåîá åìéôà íéîùáä ìò êøáé àìå ä

 íéîùáä ìò êøáì åð÷ú àìù úáùá úåéäì ìçù
 ùôðäù éôì úáù éàöåîá àìà äìèðù úáàåã

åëå äøéúéä ùôðä äðîî ,' ïéà íéøåôë éàöåîáå
äðåò çìñðù äçîù àìà úáàåã ùôðä , êë éôìå

íéîùá åð÷ú àì .úáù éàöåîá äéä íàå  øîåà
åâå íéîé êøåà ' åð÷ú àìù íòåð éäéå øîàé àìå

 íéîéå øåôë éàöåîáå íéòâôä éðôî àìà åúåà
òø òâô ïéàå ïèù ïéà íéáåè  .  

                               

  

ucu  

8daeyg drced 9  
א א א א """"המחברים הקדושים זיעהמחברים הקדושים זיעהמחברים הקדושים זיעהמחברים הקדושים זיעושיזכו ושיזכו ושיזכו ושיזכו , , , , כל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבורכל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבורכל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבורכל מי שיש בידו מגנוזות חכמי תימן ורוצה לזכות בהם את הציבור

 ....ה יפורסם במדור זהה יפורסם במדור זהה יפורסם במדור זהה יפורסם במדור זה""""נא יואיל לשלוח למערכת ובעזנא יואיל לשלוח למערכת ובעזנא יואיל לשלוח למערכת ובעזנא יואיל לשלוח למערכת ובעז, , , , שיהו שפתותם דובבות בקברשיהו שפתותם דובבות בקברשיהו שפתותם דובבות בקברשיהו שפתותם דובבות בקבר
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+  oniz ibdpn iyxy+  
  ב"ב תורה והוראהד "א רב ביהמ"שליט אברהם אריהאברהם אריהאברהם אריהאברהם אריההגאון רבי 

  וראש כולל נוה נתן תל אביב
  

  

miwxt  miycg jezndxtq fray" aexwa xe` ze`xl cner d 
  

 שמעתי ' פיוט ה  .א
  כ"ה ויו"מקום הפיוטים בתפילת ר  .ב
 קול התרועה  .ג

  שופר של ראש השנה  .ד
  

à.   ã èåéô 'éúòîù êòîù  
  

יש הנוהגין לאמרו לפני  ]א[ ¹שמעתי ונרגזתי' ד, שמעתי שמעך יראתי ' הפיוט ד
לפני  ²חסד ואמת' ד' וכו שמעתי' וכן ד. פ "ה ויוהכ"תפלת החזרה של שחרית ר

 ]ב[. פ"לפני מוסף דיוהכ ³אלהי ישועתי' ד' שמעתי וכו' וד, ה"תפלת מוסף דר
  .ויש שאין נוהגין לאמרו כלל

  
דיש  4כן הובא בסדורי ספרד .יש הנוהגין] א[

נוהגין לאמרו וקבעו מקומו בין תפלת לחש 
ק "מ הרבה קהלות ובינייהו ק"וכה, לחזרה
  .א ואגפיה"ת יע"מחוי

  
פיוט זה לא הובא . ויש שאין נוהגין] ב[

ג "כנה 'גם בסי, ח"עבתכאליל גם לא בתכלאל 
' ציין רבי) שם(ב "אמת ויצי' בפי) קעה' ג עמ"ח(

ל נהגו אבותינו "ובזה, ל שלא נהגו לאמרו "זצ
הקדושים לשמור שמירה מעולה שלא להפסיק 
בין תפלת הלחש ובין החזרה לא בנוסח אתאנו 

', שמעתי שמעך וכו' ולא בפיוטי ד' לחלות וכו
הדפיסו אותם   5ואם בסדורי ספרד המאוחרים

לאמרם בין הלחש ובין החזרה הרי מאידך אין 
שום זכר בכל הסדורים הישנים של חכמי ספרד 
הקדמונים ועל כן לא רצו אבותינו לשנות ממה 
שגבלו ראשונים וכמקובל בידם ורשום בכתב 

גם בכל התכאליל חדשים גם ישנים חזרת . אמת
וכן , התפלה סמוך תכף ומיד אחר תפלת הלחש

ותן כדת וכהלכה אליבא דכל הפוסקים הדין נ
יק בין הלחש ובין החזרה כלל שאסור להפס

  .ל"עכ ,וכלל
  

 
פ "במחסשמעתי הפיוט הזה הוא ' ד, ל "וז' כ) קב ' עמ( ה "ובסדור אהלי יעקב לר, לא נודע שם מחברו )1

אבל מסגנונו . וכן מוכח מתוכו ומחברו לא נודע מי הוא. כ"ה ויוה"לחזרת שחרית של ר רשות] במחזורי ספרד[
נראה שאינו מפייטני ספרד הנזכרים בהקדמתי רק הוא מן האחרונים שהשתמשו במליצות תמוריות וכן הוא 

  .ל"עכ' בלול במליצות תלמודיות וכו
לסמוך לחש עם אבל טוב, ל"ד דיש נוהגים לאמרו וסיים בזה"העלה ברי ☺קטז' עמ(כ "במחזור שנות חיים ליוה )2

 .ל"חזרה בלא הפסק שום דבר עכ
 .ל"ר חיים מודעי ז"של מוהר )3
 .ועוד, אהלי יעקב, שנות חיים , זכור לאברהם )4
  .ו לא הובא לאמרו"וכן במחזור שלוניקי משנת תרל, ה "פרינצי תצ–כ "במחזור ספרדים ליו )5
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 íéèåéôä íå÷îø úìéôúá"åéå ää"ë  
  
הזמירות לנשמת ובין ם בסדורי ספרד לאמרם בין המובאי ²כ"ויוה ¹ה"הפיוטים לר ]א[

האחד שאין אומרים אותן  ]ב[ .וחמשה הם במספר, ישתבח ליוצר רבו המנהגים בזה
  ,כלל

  

  
שנות חיים ליום הכפורים במחזור ' עי. וחמשה] א[

י 'ח פלאג"והגר ץ"פ הני רברבי הגאון יעב"הערוך ע
, ל"וז' שכ)  ליורנו דף קב אות א( זכרם לברכה

בענין הפיוטים וסדר הקדושות הנה בעיר עוז לנו 
דיש , א אין כל הבתי כנסיות שוין בזה"אזמיר יע

דאומרים הכל על הסדר כמו שנדפס  נ"בהכ
בין   4ויש אומרים אותם אחר העמידה  ³במחזורים 

, הפיוטים בין הקדושות ויש שמשימים הפרש
במקומן ויש  הפיוטים אחר העמידה והקדושות

וכל אחד אין לזוז  5שאינן אומרים אותם כלל 
ח "לא תתגודדו כדברי הפר ממנהגו ואין בזה משום

  .ל"עכ' פ וכו"יוהכ 'תרך בהל' ג סי"והשו
  
פיוטים אלו לא הוכנסו לסידורי . האחד] ב[

 וכן לא התקבלו בכל המקומות 6התכאליל
והמתפללים בנוסח בלדי לא נוהגין לאמרם שכן גם 

ל לא העלה אמירתם וביותר העלה "ץ ז"מהרי
בהדיא שלא לאמרם .) ג דף סג"ח(ח "בסידורו ע

המנהג אצלנו לומר  דאין, ודע, ל"כ וז"שכ
פיוטים הנדפסים בסדורי הדפוס לרבי יהודה הלוי ה

כי חושבים .לנשמת ובין נשמת ליוצר בין הזמירות
 אותם להפסק ביסודי וסדר אנשי כנסת הגדולה

ד "ש מה שהעלה משם הטור והר"ועיי. ל"עכ' וכו
ה דעת "וכ,  7אבודרהם לבטל מנהג אמירתם

שכן כתב והעיד תלמידו המובהק , ל"האריז
שלא היה אומר  ,נ דף(ער הכוונות ש' ו בס"מהרח

ועתה אכתוב נוסח התפלה , ל"שום פיוט מאלו וז
' ובראשונה אכתוב ענין א, ל"שקיבלתי ממורי ז

בענין הפזמונים והפיוטים שתקנו , ל"ל מורי ז"שא
ל לא היה אומר שום "כי מורז ,לך דע, אחרונים

, פזמון ושום פיוט ובקשה מאלו שסדרו האחרונים
ש "ועיי, ל"עכ' גבירול וכיוצא וכו ש בן"כגון ר

צ "ש' וכן העלה משמו בס, שהאריך בטעם הדבר
כד ' עמ, אהבת שלום' ח הוצ"ובנדמ, י"בדפו: דף י(

העלה ) ט"נא בהגה' סי(ג "שכנה' בסגם ) אות כג
אמר המאסף לא מצאנו ידינו , ל"שלא לאמרם וז

ורגלינו בפיוטים שאנו מוסיפים בחגים ובמועדים 
בין ברוך שאמר לנשמת ובין נשמת ' וכו ,ה"ה וי"ר

וכבר ראיתי מן המהדרין שלא היו אומרים , ליוצר
' כ משום הפסק וכו"ה ויוה"אותם הפיוטים בר

  .ל"עכ
  

  

  
א "וי[ ' שואף כמו עבד  וכו. ג', רעה בשבטך וכו .ב', אלהי אל תדינני כמעלי וכו .א: ה לפני נשמת"דר' ביום א)   1

' ד .ב', שפל רוח וכו .א :ה לפני נשמת"ט שני שלר"וביו. 'ידי רשים וכו, ולפני הקדיש , ]'יום זה דר במרומים וכו
  .'יה שמך וכו, ולפני הקדיש ', יום לך וכו

  'שנאנים שאננים וכו, פני הקדישול ',אלהים אלי אתה וכו.ב' נגדך כל תאותי וכו' ד .א: לפני נשמת)   2
  .והוא המנהג הרביעי שלפנינו)   3
 חמדת ימים  'וכן הסיק בס. ש"ץ עיי"היעב' ב) פז' ה עמ"ר(כ בהדיא במחזור אהלי יעקב "כ. דהיינו אחר החזרה )   4
ל "אריזאך לא כן דעת מורו ורבו ה, דאף ששיבח את מחברי הפיוטים האלה בתוך התפלה) .ימים נוראים דף לח(

  .אחר החזרהלאמרן ) שם(י "וכדי לא לבטלן הסיק החמ. רן שכתב לא לאמ
  .והוא המנהג האחרון )5
לאמרם ' ושופט כל הארץ וכו' רעה בשבטך וכו: מצאתי שהעלה את הפיוטים) י"משנת הת(ו "אל מהריבתכל )6

 .לפני תקיעת שופר



12 

 

אין , ר "עפ ת ואחר נשיקת"מכגא שכתבו לבטל אמירתם במחילה "ץ משם הטור והרד"מה שהעלה שם מהרי )7
יש , ל "וז) סח ' סי( הטור ' כ רבי"שכן הם דברו על אמירת פיוטים בתוך תפילת היוצר וכפיש, ראיה לענינינו 

) שם ( ע "וגם מרן בשו. ל "עכ' ץ ראוי היה שלא להפסיק וכו"לומר קרוב בברכת שמעמקומות שמפסיקין 
. ל "ונכון למנוע מלאמרם דהוי הפסק עכ, לומר פיוטים  ש"רכות קבביש מקומות שמפסיקין , ל "וז. פסק כן 
והתם הסיקו ומרן בהדייהו דהוי , דיבר בענין הפיוטים הנאמרים בברכות שמע ) עא ' עמ( ד אבודרהם "וגם הר
דהעלה ענין זה ) ד"שם סעק] (סופר[ח "הנה ראיתי להרב כפה אכן ,במנהג שלפנינו מי יימר אך  ,הפסק

האם בין נשמת לישתבח וכן בין . ם מינץ למגן אברהם  מה יותר חמור באיסור ההפסק"ן מהרבפלוגתא בי
. מ בברכת היוצר חמור יותר ולכן נהג לומר לפני הברכה"דלמהרמ. ישתבח ליוצר או בתוך ברכת היוצר גופא

  .ש"א לפני הברכה יותר חמור דבתוך ברכה הוי מעין הברכה ולא הוי הפסק עיי"ולמג
  
  

, הרביעי ]ה[. לפני ברוך שאמר, השלישי] ד[ .שאומרין אותם לפני הודו, השני ]ג[
בין תפילת , החמישי] ו[, אומרין אותם כפי שהובאו בסדורים לפני ואחרי נשמת

נוהגין לאמרו לפני ] ז[ אך את הפיוט שופט כל הארץ כולם .ץ"לחש לחזרת הש
  . ברוך שאמר

 
  

יוסף צובירי ' ן העלה הגאון רביכ. השני] ג[
ב "ג עם אמת ויצי"ל בסדורו כנה"זצ) א"שליט(
ד שלא לאמרם בתוך התפלה "ברי) קל' ג עמ"ח(
) ובין נשמת ליוצר, דהיינו בין הזמירות לנשמת(

מנהגם לאמרם ולכן ציין , ח"ג והפר"ומשם שכה
ואמנם אבותינו , ל"בזה) שם(לפני הודו וסיים 

ורבותינו הקדושים בראותם נכוחה חומר הדין 
ומאידך אמירת פיוטים הללו שאינו חובה אלא 
רשות על כן הטיבו לראות וקבעו להם מקום נכון 
לאמרם אחר קדיש דרבנן שלאחר אמירת התקון 

יוחד דהוה ליה מקום מ' וכו' קודם אמירת הודו לד
שכן מותר , לאמירתם שאין בו חשש הפסקה

להפסיק כאן אפילו בדבור כל שהוא לצורך אדם 
   8. ל"עכ' וכו

  
ה בכמה מחזורים  ומנייהו שלוניקי "כ .השלישי] ד[
) ו"פ מחזור שלוניקי תרל"ג ע"א תשכ"ת' הוצ(

  .ג"ע סעק"ועל
  

כן הובאו בסדורי ספרד כגון מחזור  .הרביעי] ה[
, לאברהם זכור) ה"פרינצי תצ(פ "ספרדים ליוכ

וכן ראיתי בסדור . אהלי יעקב ועוד, שנות חיים
סדר תפלת שחרית ( צעדהק "י כמנהג ק"כת

אלהי אל , שהעלה אמירת פיוטים) ה"א דר"ליוט
בין ' וכו שופט כל הארץ', וכו תדינני כמעלי

, לבין נשמת' וארפא וכו' אמירת הפסוקים רפאני ד
וכן הרשות לקדיש ' וכו ידי רשים ואלו הפיוט

העלה לאמרן ' אלהי כל נשמה וכואגדלך , ץ"לש
העלה לומר ' ט ב"וליו, אחר ישתבח לפני הקדיש 

יום לך  'דוכן ) אלהים(' רוח וכושפל הפיוטים 
יה ואלו הפיוט , לפני אמירת נשמת ', אערוך וכו

כ "כמו, לפני אמירת ישתבח' ארוממך וכושמך 
 'דהפיוטים  כ העלה לומר"בתחילת תפלת יוה

לפני נשמת ' וכן אלהים אלי אתה וכו' נגדך וכו
לפני אמירת ' ואלו הפיוט שנאנים שאננים וכו,

' מנהגים סי(נחלת יוסף ' ע בס"ע. ש"הקדיש עיי
בסדורי הדפוסים , ל"וז' שכ) ה"ר - עשירי תשרי

. יסדו פזמון שופט כל הארץ קודם נשמת כל חי
וקודם , ומנהגינו לאמרו קודם פיטום הקטרת

, נהגו לומר יום זה דר במרומים וביום שנינשמת 
–יא ' שם סי(ועוד לו . ל"שפל רוח ותו לא עכ

' שכ) ה אחר תפלת ערבית"ד שלהי: כפור דף ז
קודם נשמת מנהגינו לומר פיוט אלהים אלי , ל"וז

וקודם יוצר , ל לבד"שלמה בין גבירול ז' אתה לר
  .ל"אומרים שנאנים שאננים עכ

  
ק "קבה קהלות ומנייהו ה בהר"כ. החמישי]  ו[

וטעמייהו כיון שנהגו לומר , ואגפיהת "מחוי
וכן את הבקשה ' שמעתי שמעך וכו' דהפיוט 
במקומן כאן כמובא ' לחלות פניך וכואתאנו 
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ל ולא הויין הפסק לדידהו לכן "במחזורי ספרד הנ
  .צירפו אמירת פיוטים אלו למקום זה

  
מקום אמירתו ) שם(ץ "כן העלה מהרי. נוהגין ]ז[

' וראה לעיל שהעלנו ב, וביאורו לפני ברוך שאמר 
ויש , לאמר פיוט זה לפני תקיעת שופר' ו שכ"מהרי

שכן הובא בריש הפיוט . ליתן טעם למנהגינו זה
" ואת תפלת השחר במקום עולה תעמיד"הפיסקא 

לכן ראו לנכון לקבוע מקום אמירת פיוט זה כאן כי 
מכאן עיקר התפלה בתקנת חכמים דהיינו למעשה 

מבקשים אנו באמירת ' ש וברכותיה וכו"הזמירות וק
  .ודוק ,פיוט זה כאן כדי שתתקבל במקום קרבן

  
צויין שם  אך. הוא האלהים' שהובאו שם הפיוטים אחר הודו לפני ד) 141דף  - ה"ר(במחזור שלוניקי ע "וע )8

  .ש"אחר החזרה עיי ל ציינו שטוב לאמרם"גם במחזורים הנ. ש"ת עיי"לאמרם אחר שחרית לפני קרה שנהגו

  

u  
  

  

äòåøúä ìå÷  
  

י הפסק "ויש המוציאין קול זה ע] ב[ ,נוהגין לתקוע התרועה בקול ארוך ורועד] א[
  .והמדקדקין מרעידין הקול עוד ביציאתו מהגרון] ג[, בנגיעת הלשון

  
מנהגינו זה בסדר תקיעת התרועה  .נוהגין ]א[ 

ח "הובאה צורתו בתכאליל לרבות תכלאל ע

ומקורו מצאתי  ,◌֓ תכעין שלשל.) ב  דף ע"ח(

ראש ' ואלעיד אלג, ל"ז) ריז' עמ(ג "בסדור הרס
ה 'רב פי'ומקדאר אלאצואת אלתי נד' השנה  וכו

 אלקסם, אקסאם ٛ◌ עשר מצותאת מקאמה ג
. תקיעהו, תרועה, תקיעה שלשה שברים, אלאול

. ותקיעה, שלשה שברים ,תקיעה, ואלקסם אלב
וצפה , ותקיעה, תרועה ,תקיעה,ואלקסם אלג 

ואלשברים ג אצואת , אלתקיעה צות טויל ממדוד
אלצואת ' לת'קדאר יכון כל ואחד מנהג מתל ת

מתל טול מרתעד צות טויל , ואל תרועה, אלטויל
, אלכט אלטויל צות טויל  והדה צורתהא, אלאול

כון כל ה קטע צורה ג אצואת מקטעה יואלתלת
אלטויל  ואחד מנהא מתל תלת אלצואת

, מתל טול אלאול מרתעדואלסלסלה צות טויל 
' ראש השנה וכו 1והחג השלישי: תרגום[ ל "עכ

ומספר הקולות שנתקע בו עשרה קולות מחלקים 
שלשה , תקיעה, החלק הראשון, לשלשה חלקים

, תקיעה, והחלק השני . תקיעה, תרועה, שברים
, והחלק השלישי. תקיעה, שלושה שברים

והתקיעה היא כל ארוך , ותקיעה, תרועה, תקיעה
ממושך והשברים שלשה קולות קצרים שכל 

וך והתרועה אחד מהם הוא כשליש הקול האר
מודגש כאורך הראשון וזאת קול ארוך רועד 

הקו הארוך קול ארוך שלשת הקטעים  2צורתם
צורת שלש הקולות שלשה קולות מקוטעים שכל 

והשלשלת , אחד מהם הוא כשליש הקול הארוך
גם ]. כ"קול ארוך רועד מודגש כאורך הראשון ע

העלה את צורת  ,א דף מה"ח(ג בסדורו "רע

' ה בסי"ש וכ"עיי ◌֓ לשלת כזההתרועה כעין ש

והתרועה . .., ל"ז) מג' עמ(שלמה ברבי נתן  'רבי
.ל"עכ רועדאורכה כתקיעה אבל הקול 
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  מנהגינו זה ) שופר' ג מהל"פ( ע "הזכיר המגוכן 
  שרירא  ץ גיאת משם רב"וכתב שמצא מקורו ברי

  אועוד כי כשזכיתי לבו, ל"ז, האי הגאונים ורב

  
  

בארץ הקדושה מצאתי תרועתם בקבלת אבותם 
ושאלתי לכמה, ואין טוט בהם המתרעשכקול 

 שו לי דבר עד ככסף בקשתיהגדולים ולא פר
ל "י בן גיאת ז"וכמטמונים חפשתיה ומצאתי לר

שרירא ' מתשובת רבי 3ה"שפירשה בהלכות ר
' ל שכל דבריהם קבלה וכו"האי גאון ז' ורבי
  .ל"עכ

נמצאתי למד דמקור ) שם(ג "הריצ' בל ובעייני
י פרושו "מנהגינו זה הוא מן הירושלמי עפ

איזו  4בירושלמי ,ל"וז) שם(דהנה כתב , ג"דהריצ
מנא חד אמר כהדין ' חנניה ור' ר, תרועההיא 

  .ודוק, ל"עכ' וכו המתרעםקול ' פי" טרגמוטא"
  
' י מה שסידר דיני החגים ותחילה סידר דיני פסח וקראו החג הא"הוא עפ החג השלישיכ "במש' כוונת רבי) 1

וכך המשיך בשאר החגים ' , ה וקראו החג הג"כ סידר דיני ר"אח', כ סידר דיני עצרת וקראו החג הב"ואח

  .בצורת התרועה כשלשלת, ים בסידור שםוריהצ 'יעו. מפאת אילוצים טכניים לא העלינום כאן )2. ש"עיי
איזו היא , ל הירושלמי לפנינו"שם קצת אחרת וז' אך שם הגי, ה"שלהי ר) 4. לח' א עמ"שערי שמחה ח) 3  

  .כ"ע' רבי חנניא ורבי מנא חד אמר טרימוטה וכו,  הרעה

  
  
ץ "מהרי. והמדקדקין] ג[ ,ויש מוציאין] ב[

ל בסדר "ם ז"הרמב' ה לשון רביהעל) שם(ח "בע
ואחריה ' סדר התקיעות כך הוא וכו, ל"התרועה וז

תרועה כדרך הנשים שמיללין בניהם בעת 
. ל"עכ) ב"ז הל"ם פ"מהרמב ז"כ(' מייבבין וכוש

בעת שמייבבין -בין התיבות בניהם) שם(ח "ובע
ם "בהרמב' כך הגי, ל"בזה) ה"בשם אחי(הובא 

. 6בנהי וקינה שלהם' ופי ,5ל כתיבת יד נושנות"ז
7ביניהםובדפוסים גרסי 

' ונראה לי ליישב גי 
ל לבדם מייללין בלי "ש ביניהם ר"הדפוסים מ

ערבת קול אנשים רק קול נשים לבד כי כשיתערב 
קול איש בקול אשה ישתנה ויתערבב הקול 

כ כה שהאשה משמעת זה היללה לבדה יוכר "משא
  .ל"ה עכ"ויובדל מקול האיש ודוק אחי

אבא ' כשנשאתי ונתתי בזה בפני כבו איברא
' ל העירני באומרו דלולא פי"זצ) א"שליט(מארי 

ד היה אפשר לפרש "ל ברי"ה הנ"זה של אחי

כ כדרך "ל בגירסא זו במש"הנ' בדברי רבי
כפשוטו את ילדיהם ' פי, בניהםהנשים שמייללין 

שכשרוצות הנשים לשתק את בניהם , ממש
ותם בקולות של הקטנים מבכיות מייללין א

  .ק"עכד, הפסקת לשון כידוע 
ד דשתי סדרי התרועה העלנו "הנראה לענ והנה
אם בהפסקה בלשון או ברעידת (למעלה ' בסע

ל "יש לתלותן בשתי הגרסאות הנ) הקול בגרון
לפי [י "שבכת בניהם' דהנה לפי הגי, ברבינו
יוצא דההפסקה היא ] ץ"ה לדעת מהרי"האחי

הוא דרך הנשים ליילל  דכך, דרך הנשימה בגרון
' ולפי פי, בנהי וקינה דרך הגרון בהפסקת נשימה

הוי הפסקה דרך ' אבא מארי הוי איפכא דלפי
שבדפוסים הויא  ביניהם' וכן להגי, הלשון

הפסקה דרך הלשון דכך הוא דרך הנשים 
  .שמייללות בהפסקה דרך הלשון ודוק

  
' קינה וכוונשאו אליך בניהם ) לב, יחזקאל כז(ש הפסוק "ע) 6 ,בניהם' ץ בגי"כוונתו על מה שהעלה מהרי )3

ם "ע ברמב"וע )שם(ל "שם טוב על הרמז' ל וכן העיר בפי"זצ) א"שליט(ר חיים כסאר "העירני מוהר כן
) 7. והיינו הך–מצאתי שגורס בנהייתן ) שם(י "ם כת"וברמב, אחרת' גי –ש פרנקל "ר' צח הו"הנדמ

 .לפנינו בניהן

ã  
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äðùä ùàø ìù øôåù  
  

ומקובלנו מאבותינו דהוא של ֲאִיל הבר  ,נוהגין לתקוע בשופר ארוך ופתלתול ]א[
  .ממין הכבשים

  
: ) דף כו(ה "ר'  מקור הדין הוא בגמ. נוהגין] א[

ושל , בכפופין פ"ה ויוכ"ר לוי מצוה של ר"א, ל"ז
' ונחלקו הפוסקים בפי, כ"כל השנה בפשוטין ע

וכן נחלקו באיזה שופר כשר , כפופין ד' הגמ
ושלש שיטות , בדיעבדלתקוע לכתחילה ובאיזה 

  .בזה
והוא , סוברת דבעינן של איל כפוף דוקא  'שיטה א

והיא , בדיעבד לא יצא' לעיכובא ובשאר מינין אפי
) א"שופר הל' א מהל"בפ(ל "ם ז"הרמב' דעת רבי

ה בין ביובל הוא קרן "ושופר שתוקעין בין בר, ל"ז
חוץ מקרן , הכבשים הכפוף וכל השופרות פסולים

  . ל"עכ' הכבש וכו
סוברת דלכתחילה בעינן של איל כפוף ' שיטה ב

ובדיעבד כשר אף בשל שאר מינין אם הם כפופים 
ע "וחתם עלה מרן השו, והיא דעת רוב הפוסקים

  .ובנושאי כליו, )א"תקפו סע' סי(
סוברת שכל שהוא כפוף כשר לכתחילה ' שיטה ג

והביא , )שם(ש "אף משאר מינין והיא דעת הרא
וכן פסק ,  ¹ן"בשם הרמב ה"שכ) שם(ש "הרא

ה "שופר של ר, ל"וז) שם(בספר מטה אפרים 
מצוה מן המובחר לחזר אחר שופר של איל כדי 

וגם צריך להיות כפוף והוא , לזכור עקידת יצחק
מ גם שופר "ומ' סימן שיכפו את לבם למקום וכו

' של עזים או של יעלים כשר כפופים לכתחילה וכו
, ל"כתב וז) רנח' סי ב"ח(ובספר אור זרוע . [ל"עכ

כל השופרות בין של יעל בין של איל כשרים חוץ 
כ בין של "ומסופקני במש. ל"עכ' משל פרה וכו

יעל בין של איל האם זה בדוקא איל או יעל או 
והוכרחתי כאן לקצר , ]ע"ה לשאר מינין וצ"ה

  .ברשימת השיטות אך עוד חזון למועד
  
זה המקובל בעדתינו שתוקעין בשופר  והנה   

מיוחד זה שהוא פתלתול וארוך וקולו חזק 
עמרם קורח ' הנה ראיתי להגאון רבי, ומרגש 

ל הרב הראשי האחרון בתימן שהעלה "זצ
, ל"וז) צט' עמ(מנהגינו זה בספרו סערת תימן 

ה שהיו נוהגין לתקוע בו ארוך "שופר של ר...
, ו צח ומחריד וכפוף שתים או שלש כפיפות וקול

, יש אומרים שהוא של חיה הדומה למין הכבשים
שאין ] ם"של הרמב[על כן לא חשו לחומרתו 

כשר אלא קרן הכבשים יען ראו כי יש בשופר זה 
נוי מצוה בקומתו וקולו יותר מקרן הכבשים ועד 

י "היום תוקעים תקיעת מצוה בשופר זה עפ
הוראת הגאונים שכל השופרות הכפופין כשרים 

ל "הנ' והנה זה שכתב רבי, ל"כתחילה עכל
שהתקיעה בשופר זה הדומה למין הכבשים ואשר 

י "י הגאונים ולא עפ"כ התקיעה בו היא רק עפ"ע
ק ממאי שנכתוב ששופר זה הוא "על, ם"הרמב

' י דעת הכל לרבות רבי"של איל וממילא הוא עפ
  . ל"הרמז

שלום יצחק ' הגאון הדיין רבי' שמעתי מכב עוד 
כי אמרו לו אנשים  ל"זצ) א"שליט(הלוי 

שקרנות אלו גדלים בֵאילים שם " חבש"שבאו מ
ז הוי שופר זה של איל והוא המובחר לכל "ולפי

יוסף ' הגאון רבי' וכן שמעתי מכב, השיטות
דמקובל בדידהו דהוא  ל"זצ) א"שליט(צובירי 

שופר של איל ואין להתפלא שמצוי באילים 
בירושלמי פאה  שופרות כה גדולים שהנה מצאנו

שני , רבי חינא בשם רבי אבין , ל"וז) ג"ז הל"פ(
תמידין שהיו מוקרבין בכל יום היו מרכיבין אותן 

וכתב , כ"ע ורגליהן נוגעות בארץעל גבי גמל 
, מרוב גובהן, על גבי גמל, ל"וז) שם(מ "הפנ
הרי  ².ל"כן היו רגליהן נוגעות בארץ עכ' ואפי

גדולים ומן הסתם מוכח שהיו מצויים אילים כה 
' לו בסי' ועי. ל"הנ' ד רבי"גם קרניהן גדולים עכ

  .שהאריך בזה) נא' ג סי"ח(ג "כנה
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  .ו"ה שם ובדרשתו פ"ן ר"עיין רמב) 1
מקריבין ישראל   סימון שני תמידין היור יודן בר "א, ל"ז) פ עלת תמיד"פנחס עה' פר(ש "ה בלשון זה בילק"וכ) 2

' שהובא בל) תולדות אות יג' פר( ר"ע בב"וע. כ"ליהן נוגעות לארץ עבכל יום היו מרכיבין אותם על גבי הגמל ורג
תמידים שהיו ישראל מקריבים בחג היו מרכיבין ' אמר ב יוסף' הונא בשם ר' ר', ואת עורות גדיי העזים וכו, ל"ז אחר

] מתנות כהונה[' וכונגררים על הארץ מרוב גדלם [והיו רגליהם שפופות לארץ  ,]עיירים קטנים[וגנין אותן על שני ה

ובדרך אגב כאסמכתא בעלמא נראה למנהגינו בתקיעת שופר זה   ]רמז קטו גרס שופעות[ ש כאן"ובילקו
פילה  שאחר תקיעת ואהא כאמרינן בת' וגו גדולוהיה ביום ההוא יתקע בשופר , )יג ,כז' ישעי( מהאיי קרא

וראה , כ"ע' דיליה וכו רבאויתקע בשופרא ' כמה דשמעתון קול שופרא הדין כן ייתא זרובבל וכו, שופר
איל כי קרניו של  ³א"בפרקי ר, בשופרא רבא דיליה , ל"וז' שכ: ) ג ריש דף ע"ח(ח "ץ בסידורו ע"למהרי

שופר של עתיד שעתיד זרובבל לתקוע שנקרב תמורת יצחק קרן של שמאל היה שופר של סיני ושל ימין 
  .ל"ש עכ"בו וקולו יהיה נשמע מסוף העולם ועד סופו יעו

  .שלהי פרק לא ) 3
  

  

uëu  
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 ùáçã åäé÷æç éáø ïåàâäèéìù"à   
˜ ·¯" ˜"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ " ÔÈÚ‰ ˘‡¯  
ÁÓÂ" ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ Ò)Ï‡ÏÎ˙ (‚ ÌÈ¯Ó ¯‡· ˘Â¯ÈÙ ÌÚ 'ÌÈ˜ÏÁ.   
  

˘"˘ÁÏ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡ ÌÈËÂÈÙ· ˜ÈÒÙ‰Ï È‡˘¯ È‡ ˆ 
  
Â˘"‡È˜ ÔÓÈÒ Ú · ‰ÎÏ‰ ,' ÏÈÁ˙Ó˘Î ÔÊÁ‰
È"‰ ¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ Ì¯ ÏÂ˜· Á ' ÈÙÂ Á˙Ù˙ È˙Ù˘

ÂÎÂ „È‚È '  
‚Ó·Â"‡ בלחש ה... חוזר ואומר: ל"ד כתב וז"סק '

אבל שומע תפילה ושאר פסוקים ] כתבים[שפתי 
' צ הואיל וכבר אמרם בלחש קודם התפילה וכו"א
ץ רשאי "משמע דש] י"ק' י סי"מהרא, בית יוסף[

  .כ "להפסיק אחר שהתפלל בלחש ע
      

          Â�È·¯Â א"השמיטו למג" שתילי זיתים"ה ,
ץ אינו רשאי להפסיק אחר "דש ל"וקצת משמע דס
ץ "ה לנוהגים דש"מ לדידן בר"ונ, שהתפלל בלחש
דאפשר ' שמעתי שמעך וכו' אומר בחזרה ה

א "ודוחק לומר במ, דלדעה זו לאו שפיר עבדי
ולכך השמיטו , דמיירי שמפסיק לדבר הרשות

פ "א לא מיירי בהכי ועוד שעכ"חדא דהמג, רבינו
שרי לגבי היה לרבינו לאשמעינן דינא מהא ד

ץ "ג שכתב שאסור לש"ועיין לפמ, פיוטים וכדומה
  .להפסיק לדבר הרשות

  
Â˘·Â"Ú במקום שכלו ג, כתב, ב"ג ס"קכ' סי '

ץ "ולא יחזור למקומו עד שיגיע ש, פסיעות יעמוד
, ק ד כתב"ס" שתילי זיתים"וב, לקדושה

י "ץ מתחיל ח"חוזר כשש, וכשאומרים פיוטים"
ץ רשאי להפסיק "ולכאורה משמע שש. כ"ע) שם(

ומסייע לן נמי , בפיוטים אחר שהתפלל בלחש
אדלעיל " שם"וזהו שציין , א"שדין זה הוא מהמג

ץ "א הרי סובר דש"והמ, א"מיניה שהביא בשם המ
  .רשאי להפסיק בפיוטים אחר שהתפלל לחש

  
       Ï·‡ חדא דאי מיירי בפיוטים , זה אינו

סוף  כ נשאר על מקומו עד"א, ח"הנאמרים קודם י
ומה מרויח , י"ץ מתחיל ח"וחוזר כשש, הפיוטים

ישאר במקומו ויחזור , י"בכך שחוזר בתחילת ח
  .לקדושה

  
        ¯˙ÂÈ·Â א הוא בדברי "שהרי מקור דברי המ

ש "ושם איתא ברא, :ברכות לד" לחם חמודות"
ואיכא מאן , ץ חוזר לאתריה"וכי פסע ש: ל"וז

, ג"ע ק"ח ס"ובל, ץ לקדושה"דאמר עד דמטי ש
ונראה לי לקיים שניהם שכשאומרים פיוטים כיון 

ובשאר ימים עד דמטי , ץ ילך למקומו"דפתח ש
  .כ"ע, ץ לקדושה"ש
  

     ‡È„‰ÏÂ ץ ילך למקומו"ח דמיד שפתח ש"בל ,
כ בהכרח "א. ומאידך כתב שכשאומרים פיוטים
א "ואילו המ, מיד בתחילת הפיוטים ילך למקומו

וחוזר " פיוטיםוכשאומרים ", ח"ציטט את הל
ובהכרח , וזה נראה סותר, י"ץ מתחיל ח"כשש

ולכך ילך , י"דמיירי כאן בפיוטים הנאמרים תוך ח
כ אין "וא, שפתי תפתח' ץ ה"למקומו מיד דפתח ש

ץ "שש" שתילי זיתים"לנו עדיין ראיה בדברי ה
  .רשאי להפסיק בפיוטים אחר תפילת הלחש

  
     Ì‡Â אומרים נמצא שדין זה כש, כנים הדברים

שייך לדעת , ץ חוזר למקומו"פיוטים מיד דפתח ש
, רק ביום הכפורים בלבד" שתילי זיתים"רבינו ה
אין לומר פיוטים ולא , ב כתב"ב ס"קי' ע סי"דבשו
וכן מנהג ', ק ה"ז ס"ובשת, ץ בתפילה"קרוב

כ אנו "ה וביוה"הספרדים שלא אומרים זולת בר
י הלוי בין גבורות "אומרים סדר קדושה לר

ויש לתת סמך למנהגינו דכיון דמעין ' לקדושת ה
קדושה נינהו כקדושה עצמה דמיא וכי היכי 

בין גאולה לתפילה ' שפתי תפתח וכו' דאמרינן ה
פרי ע "ג וע"שכ(משום דכגאולה אריכתא דמיא 

זה לאו , ה"ואף דנקט רבינו בלשונו ר, כ"ע) חדש
, וציטט דברי הפוסקים כלשונם לצורך הענין, דוקא
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כ נהיגינן לומר סדר קדושה "לדידן רק ביוה אבל
ה אין אנו "ובר' י הלוי בין גבורות לקדושת ה"לר

  .והמנהג יוכיח, אומרים כלל
  

˘ÓÂ"Î צ אומר אוחילה "א שהש"תקצ' רבינו בסי
דאפשר דהוה , לאל אין ראיה מוכרחת לעינינינו

אבל פיוט , שפתי תפתח' פתיחה אריכתא של ה
  .  בעלמא אין ראיה לכך

  
       ‰�‰Â שתילי זיתים"מצינו בדברי רבינו ה" ,

שאינו מצטט מדברי הפוסקים וגם לא מציין 
ולא ראה צורך , שסמך על המנהג הידוע, המנהג

יסוד לכל בנין מה שכתב , להעלות הדברים
האידנא לא נהגו ', ג' ה סעי"בסימן קמ, ע"השו

משום דמה תועלת בתרגום כיון שאין , לתרגם
הוסיף לבאר " שתילי זיתים"ורבינו ה ,מבינין אותו

ולא העיר ממנהג תימן שכן , ע"דברי מרן השו
וזהו שסמך על , מתרגמים גם האידנא ואין לשנות

כ אפשר שגם בנידון "וא, כך בהכרח, המנהג הקיים
אין , א"א בסימן קי"דידן אף שלא העלה דברי המ

ץ רשות להפסיק בפיוטים "ל דאין לש"הכרח דס

אבל זה אינו , ש וסמך על המנהגאחר תפילת לח
נראה שבכאן אין המנהג רווח לומר פיוטים אחר 

כ "ה ויוה"שמעתי שמעך בר' כגון ה, תפילת לחש
ובודאי שאינו מנהג רווח כמו התרגום שזה מנהג 

  . כל בני תימן
  

¯˙ÂÈ·Â ס הידועה בחשיבותה שהתפלל "שבביהכנ
" ביית אלאוסטא"כניס " שתילי זיתים"בה רבינו ה

' ם בדורות האחרונים לא נהגו לומר פיוט הש
ואפשר שמנהג , שמעתי שמעך אחר תפילת לחש
" השתילי זיתים"זה מתגלגל עדיין מזמן רבינו 

כ קשה לומר שסמך על המנהג שכן לומר "וא
פ הנוהגים לומר "ועכ, פיוטים אחר תפילת לחש

א "פיוט זה לאחר תפילת הלחש יש להם סמך במ
  .ל"א וכנ"הו מקורו של המי שז"ל ובדברי הב"הנ
  

       Â�È·¯ È¯·„· ‡È„‰Ï ¯‡·˙� ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ‰
‰"ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘ "˘‰ È¯˘„" ¯Á‡ ÌÈËÂÈÙ ¯ÓÂÏ ı

˘ÁÏ‰ ˙ÏÈÙ˙ , È¯·„· ÍÓÒ Ì‰Ï ˘È ÔÎ ÌÈ‚‰Â�‰Â
Ó‰"·‰Â ‡"È.    

  

ë  
  

 ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ¯� ˙˜Ï„‰‰Î¯··  
  

Â˘·"¯˙ ÔÓÈÒ Ú"Ô¯Ó ·˙Î È , Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó
ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ· ¯� ˜ÈÏ„‰Ï ,ÔÈ˜ÈÏ„Ó , Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó

˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï˘ ,Ú ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡"Î .Ò·Â" ÈÓ ˘È ·
¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ¯� ˙˜Ï„‰ ÏÚ Í¯·Ó˘ ¯ÓÂ‡˘ ,

Ó¯·Â"ÂÏ‡ ˙Â�È„Ó‰ ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ ‡,  ÈÏÈ˙˘‰ Â�È·¯Â
ÂËÈÓ˘‰ ÌÈ˙ÈÊ ,Ò„ ‰‡¯�Â" Í¯·Ï ÔÈ‡„ Â�È·¯Ï Ï

¯ÂÙÎ ÌÂÈ ¯� ˙˜Ï„‰ ÏÚ.  
  

      Ì¯·, דלאו , אתה תחזה, כד מעיינת שפיר
ושכן ,  מילתא היא אלא פשיטא לרבינו שמברכים

ע "מדכתב מרן השו, המנהג ומנא אמינא לה
כשידליק : ל"וז' ג סעיף ה"בהלכות שבת סימן רס

ט צריך לברך להדליק נר "גם ביו. 'יברך ברוך וכו
יש מי שאומר , ט וביום כיפורים בלא שבת"של יו

בשתילי "ו, כ"י ע"לקמן סימן תר שלא יברך ועיין
ל והברכה תהיה קודם "א כתב וז"שם סקי" זיתים

ומדכתב זאת אחרי , כ"וכן המנהג ע' הדלקה וכ

משמע דקאי נמי אנר דיום , י"הציון לסימן תר
לעיל גבי נר , ל לומר דבריו"כ הו"הכפורים דאל

  .ט"שבת ונר יו
  

„ÂÓÏÏ ˘È ÔÎÂ ב"ק י"ממה שכתב רבינו שם ס ,
הבחורים ההולכים ללמוד חוץ לביתם  בדין

, שצריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו
ואפילו ללמד בנר יום הכפורים "א "ל בשם המ"וז

מ הכא משתמשים לצורך "מ, אין צריך לברך
ש לדידן דסבירא לן "וכ, ביום הכפורים' אכילה וכו

י "דמברכים ביום הכפורים כמו שיתבאר בסימן תר
ל לרבינו שמברכים על נר "דס"ח ומוכ, כ"ע' וכו

כ היה משמיט סיום דברי "דאל, יום הכפורים
כדרכו להשמיט מדברי , ש לדידן"א שכתב וכ"המ

ע "הפוסקים מה שאינו מתאים עם דעת השו
  .והמנהג
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Ô·‚ ˘Ù א "להבין מדוע השמיט רבינו הגהת רמ
ונראה דסגי ליה לרבינו במה שסיים , י"בסימן תר

דנכלל בזה שהמנהג , המנהגג וכן "שם בסימן רס
לברך על הנר ביום כפורים ואין צורך להגהה זו 

ואין לזה , א מעיד על מנהג אשכנז"מה שגם הרמ
  . שייכות והכרח למנהג תימן

  
¯˙ÂÈÂ  נראה לומר שהוכרח רבינו להשמיט הגהה

דמשום הכי כתב , מפני שהיא מיוסדת על מנהג, זו
מדינות ה שה"סק" בשער הציון"  "המשנה ברורה"

בודאי יותר טוב , אחרות שאין מנהג קבוע לזה
ל שאין "לפי שיש פוסקים דס, להנהיג שלא לברך

אלא אפילו בעיר , ש ואין כן דעת רבינו"ע, לברך
שכן בחידושיו , חדשה יש להנהיג להדליק בברכה

, העלה דברי הירושלמי דקאמר" רביד הזהב"
וביאר דלא פליג . שנהגו להדליק משובח" מקום

, ע לכתבו"ולא הוצרך מרן השו, גמרא דידןא
משום דמשמע הכי מדאקדמיה למנהג שנוהגים 

ומדברי הירושלמי יש . ש"ע', להדליק ברושא וכו
שראוי להם להנהיג להדליק , ללמוד לעיר חדשה

וכיון , ח שם"ש הפר"וכמ, נר ביום הכפורים
  .ב"ע בס"ש מרן השו"כמ, מברכים, שמדליקין

  
Â�ÈˆÓÂ ח גבי מלאכה בערב "ימן תסכעין זה בס

ע ויש מי שאוסר "פסח אחר חצות שכתב השו
א כתב "וברמ, י גוי ויש מי שמתיר"אפילו ע

, ורבינו השמיטו, שהמנהג כסברא אחרונה דשרי
כ "ל דיש ויש הלכה כסברא אחרונה וא"אף דקיי
בכל , ע"א מתאים בהלכה לדעת השו"דברי רמ

שמתיר  ד"ל כמ"זאת השמיטו רבינו לומר לך דקיי
דאפשר שמי שאין לו , ולא מחמת המנהג, מדינא
אלא , ברור יש לו להחמיר כיש מי שאוסר, מנהג

הלכה כיש מי , גם מי שאין המנהג ברור אצלו
וכתב , ז שם חיזק הענין"ואכן בשת, שסובר דשרי

דוק מיניה ). פרי חדש(על מי שמתיר וכן עיקר 
  .ואוקי באתרין

  
„ ‰ÏÂÚ‰ Û‡ÏÈ˙˘‰ Â�È·¯ ˙Ú„ÏÌÈ˙ÈÊ È,  

È"„ ‚‰�Ó‰ Ï ÌÂÈ· ¯� ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ˜ÈÏ„Ó
‰Î¯· ÌÚ ÏÂÁ· ÏÁ˘ ÌÈ¯ÂÙÎ‰.  

  
  
  

¹¹¹  
  
  
  
  

 8 daeyg drced9  
  

ãî çåìùì äæá íéðîæåî úåáéùéä éðáå íéëøáà" é÷ñåô åðéúåáø úøåúá ú
åç" åðéúåáø íùàøáå ïîéú øéøäî åãéîìúå íéúéæ éìéúùä" åðà íäéîîù õ

íéúåù ,åî ïëå"ãá î 'ù"ô.     æòá" äøåú éùåãéç íåñøôì úëøòîì åìá÷úé ä
 íéãì÷åî äëìäå íéäâåîåãáìá.  
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 dkld xexia+  

 ב"ד שערי הלכה ב"א רב ביהמ

äðè÷ úåçà èåéô  

  שני דראש השנהט 

. ונשאלה שאלה אם יש לבטלם ממנהגם או לא
  . ואביא כאן מדברי חכמי תימן בזה

ר חיים "ז כמוהר"את תשובתו של מו הותחל
: ל"וז, ל גאון חכמי תימן בדורו"קרח זצוק

על מי שנוהגים לומר בקצת מקומות  .שאלה
אם , פזמון אחות קטנה בליל שני דראש השנה

נוכל לבטלם שלא לומר אותו מטעם שכבר אמר 
. ועכשיו כבר נכנסה שנה' תכלה שנה וכו

והיתר  הואיל ודבר זה אין בו איסור .תשובה
  .ל"עכ. ורחמנא ליבא בעי, אין לבטל מנהגם

  

 

י קרן "ופורסמה ע, ע"גנזי מלכים לבנו הרב יבי
אור ישראל בקובץ המאסף שיצא לאור מחדש 

ל "וז ).רנג' ו עמ' חו' שנה ד(י הרב בצרי "ע
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+  dkld xexia
א רב ביהמ"שליט פנחס קורחפנחס קורחפנחס קורחפנחס קורחהגאון רבי 

  

  
  י "לק

äðè÷ úåçà èåéô
  

ט "אם יש לאמרו בליל יו
  

ויהדות ספרד ובקרב  ק תימן"מנהג ק הנה
החסידים בקהלות אשכנז לומר בכניסת ליל 

ומנהג פשוט הוא . ראש השנה פיוט אחות קטנה
מכיון שבו , רים אותוט שני אין אומ"שבליל יו

תכלה שנה וקללותיה ובסיומו  אנו מתחננים
וכבר כלתה שנה , אומרים תחל שנה וברכותיה

ט ראשון אין טעם לאמרו שוב "בכניסת ליל יו
אך כנראה שהיו מקצת קהלות . ט שני"בליל יו

, ט שני"בתימן שנהגו לאמרו גם בליל יו

 
לשאלה זו הוא כנראה השאלה  והרקע

שנשאלה לפני חכמי הישיבה בענין זה על ידי 
ת "ר יחיא עומיסי והיא בשו"הרב יחיא בכה


