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ואשר : ...התשובה שהשיבו חכמי הישיבה
של ' שאלת אי אריך לומר אחות קטנה בליל ב

כיון דלא נפקא מינה לדינא ולית , ראש השנה
בזה משום דררא דאיסורא הנח להם ינהגו 

' ושלום תורת ה, כמנהגם ורחמנא ליבא בעי
ש מוקירך "ר וכנפ"כנה, יגדיל תורה ויאדיר
זכותם תגן עלינו אמן  ..., ומכבדיך בני הישיבה

  .ב"וזכרם לחיי העוה
  
ראיתי  :א"ר חיים קרח זתע"ל לשון מו"וז

ואת אשר נגזר עליהם מפי ' את השאלות הנז
יושבי על מדין הולכי ', ר הנז"קדושי עליון עט

להעמיד תורה על , על דרך סלולה וישרה
' יהי ה, יפה אסרו יפה השיבו, יפה דנו, מכונה

להדריכם בדרך , מהיום ולעולם, אלהים עמם
נני צעיר הצאן בא על וה, התמימה והישרה

תקריב את ' ו ס"ב ל"ר' אדר ב' יום ד, החתום
ר חיים קרח "ל הגאון מופת הדור מו"עכ, מנחת
כ לשון תשובת "ע. ו"הי ע"יבי' הצ. ה"זלה

. חכמי הישיבה שהובאה בקובץ המאסף
ל נכתבה "ז הנ"וכאמור לעיל תשובת מו

  .בעקבות השאלה לחכמי הישיבה
  
מי הישיבה שאין הא מילתא דפשיטא לחכ אך

ב "לבטל מנהג קהלות שנהגו לומר בליל יוט
הגאון דראש השנה לא היתה למראה עיניו של 

שנשאל אף הוא  ,ל"רבי שלום יצחק הלוי זצ
, בשאלה זו ופסק שיש לבטל מנהג הנוהגים כן

א בתשובתו "צ' ת דברי חכמים סי"ל בשו"וז
עברתי : לשואל הרב שלום קהא מקרית עקרון

תשובה המאירה , תשובתו עליהעל השאלה ו
את העינים בראיות נכוחות וברורות 

זה הוא , והנני להוסיף ולומר. המבוארים  שם
שאין אומרים , ל"בהתאם למנהגינו כאן ובחו

ט ראשון של "אותה כי אם לפנות ערב של יו
ודבר פשוט . ט שני"ראש השנה ולא בליל יו

תחל שנה "הוא כי אחרי שאמרנו בסיומה 

ט "איך אפשר לחזור ולומר בליל יו" הוברכותי
ועוד אחרי שקבלנו . שני תכלה שנה וקללותיה

עלינו קדושת היום באמירת מזמור למנצח על 
וגם בקידוש היום שהוא תחלת ', הגתית וכו
אי אפשר עוד לחזור ולזכור שנה , השנה הבאה

וכן מצאתי . 'שעברה ונאמר תכלה שנה וכו
על ' ץ פי"ריעץ חיים למה' דבר זה מפורש בס

: ל"ה ובהתקדש וז"ד) ח"נ' ב עמ"ח(התכלאל 
דתחלה יש לנו להתפלל על אחרית שנה 
שעברה בטרם נקבל קדושת היום שהיא תחלה 
השנה הבאה באמירת המזמור של קדושת היום 

לכן מכיון שתחלת השנה ומנין , ש"עיי' וכו
נראה ברור שאין , ט ראשון"החודש הוא מיו
... ולומר תכלה שנהט שני "לחזור בליל יו

אחרי שכבר אנחנו עומדים בתחלת השנה 
ועל הנוהגים לומר אחות קטנה בליל . החדשה

יען כי אין להם על מה , ב  לבטל מנהגם זה"יוט
. ולנהוג כמנהג המקובל אצל הכל, לסמוך

  .ל"עכ
  

ה כולם נכוחים למבין "אם כי דברי הרשי והנה
, ב"שאין מקום לומר פיוט אחות קטנה בליל יוט

מכל מקום לענין ביטול מנהג מקומות שנוהגים 
בטעות אפשר שיש מקום להורות להם שמנהג 

ז "אך לבטל מנהגם צדקו דברי מו, טעות הוא
וחכמי הישיבה דמה בכך אם יאמרו ומה איסור 

בר נכנסה שנה חדשה ואי מטעם שכ, יש בדבר
ביום הראשון אם כן תקשי מה טעם עושים 

ומה טעם מברכים , ט שני"קידוש בלילי יו
שהחיינו בקידוש זה והלא כבר נכנסה שנה 

ח "וטור או, ה"ר' ש סוף מס"ועיין רא[, חדשה
ואי , ]ו"ג ה"חנוכה פ' ם הל"ר ורמב"ת' סי

ואין נכון ' משום שאומרים תכלה שנה וכו
מה בכך הלא אין כאן ' ט ב"יולאמרו בליל 

ואפשר , מ להלכה ואין שום איסור בדבר"נפק
ה דברי חכמי "דאי הוה שמיע ליה להרשי

  .  הישיבה היה פוסק כמותם

 
ããã  
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äðè÷ úåçà èåéô øåàéá  
  

èéìù çøå÷ ñçðô éáø ïåàâä"à  
îäéá áø"á äëìä éøòù ã"á  

  
ובו מביע הפייטן , זה נכתב על ידי הפייטן רבי אברהם חזן גירונדי בספרד פיוט

ונושא , ומתאר תלאות עם ישראל בין הגוים, את תחנוני כנסת ישראל לגאולתה
יקיים הבטחתו ' ומסיים בתקוה ובבשורה כי אכן ה, תפלה תכלה שנה וקללותיה

ותחל השנה , ר הקודשויזכור לכנסת ישראל חסד נעורים ויגאלם וישיבם לציון עי
. פיוט זה התקבל בקהלות ספרד ובין החסידים בקהלות אשכנז. ט וברכותיה"הבעל

כגון , נזכר פיוט זה בתכלאלים בני כשלש מאות וחמשים שנה ק תימן"ובק
ומשם ואילך נהגו , ל"ש מנזלי זצ"ל של מהר"ובתכלא, א"י ונה זיע"בתכאליל למהר

ובצפיה , פיוט זה נאמר בערגה ובתחנה ובהשתפכות הנפש, כל הקהלות לאמרו
  .לקיום הבקשה תחל שנה וברכותיה

  
ונקט הפייטן : ובעץ חיים כתב. אחות לנו קטנה) ח(כ בשיר השירים "הוהוא עד, שראלהיא כנסת י אחות קטנה

, אחות לנו קטנה: ה"אמר להם הקב. ל במדרש שבאים האומות לקטרג על ישראל"לשון זה לרמוז למה שאמרו ז
כך כל מה שישראל מתלכלכים כל ימות , שהוא קטן, למה, מה קטן זה כל מה שהא עושה אין ממחין על ידו

אומרת תהלות לאל  ועונה תהלותיה. עורכת תפלותיה. תיהם בא יום הכפורים ומכפר עליהםהשנה בעונו
אל נא רפא ). שם כז יד(וענו הלוים ) דברים כו ה(ועניה כאן הוא לשון אמירה כמו שכתוב וענית ואמרת . עליון
כשם שכלתה יה תכלה שנה וקללות. הם מכאובי הגלות וצרותיהלמחלותיה ) במדבר יב יג(כלשון הכתוב נא 

  .השנה כן יכלו עמה קללותיה
  

ושיר והלולים . ולצורך החריזה אמר תקרֶאה במקום תקָרא. בתפלה נעימה קוראת היא לבוראה בנועם מלים
כיון עד מה תעלים ". לך טוב להודות ולשמך נעים לזמר' כי אתה ה"ד שאומרים בברכת יהללוך "ע כי לך נאה

  .זרים אוכלים נחלותיהתנהג עם כנסת ישראל בהסתר פנים בעת ששאתה הוא בעל היכולת עד מתי 

  
יחזקאל (ואתן צאני צאן מרעיתי , ך עם ישראל הם צאן מרעיתו וכמו שנזכר במקרא כמה פעמיםרעה את צאנ

מלכי אומות העולם  אריות זרו. ולכן רעה והנהג את עמך, )תהלים עט יג(ואנחנו עמך וצאן מרעיתך , )לד לא
וזרו . שה פזורה ישראל אריות הדיחו) נ יז(כ בירמיה "והוא עדה, ת שפיזרו את ישראל לכל עברנמשלו לאריו

ץ "ובסידור עץ חיים למהרי. ואתכם אזרה בגוים) ויקרא  כו לג(והוא מלשון הכתוב , הוא לשון זריה ופיזור
. ות אשר ֵזרו את בית יהודהאלה הקרנ) ב, ב(והוא לשון הפסוק בזכריה , י"ן בציר"ֵזרו לשון פיזור והזיי: כתב
וקרוב לומר , ושלחתי לבבל זרים וֵזרוה) ב, נא(ונראה להוסיף ראיה לגירסא זו מלשון הפסוק בירמיה . ל"עכ

ש מנזלי גורסים ָזרו "ה בתכלאל של מהר"אך בכל הסדורים של קהלות ספרד ואשכנז וכ. שזו כוונת הפייטן
ל "י צוביירי זצ"למהר "דולהגסת הכנ"ועיין בסידור . ר וזריהכ פירשו כולם שהוא מלשון פיזו"ואעפ, ץ"בקמ

ואין צורך לכך , שנעשינו זרים ומוזרים בעיני האומות, כ מלשון זרות ומוזרות"שנדחק ליישב גירסא זו שהוא ג
וכלה את כעסך על אדום  ושפוך חרונך באומרים ערו. כיון שכל המפרשים פירשו שהוא מלשון פיזור וזריה

לתם של ישראל ואמרו לבבליים לקעקע ולהחריב את ישראל עד היסוד באמרם ערו ערו עד היסוד ששמחו במפ
ופירשו המפרשים , ה את ישראל והיא ארץ ישראל"היא המטע שנטע שם הקב וכנת ימינך). תהלים קלז ז(בה 

והוא , שראלויש מפרשים שהכנה היא הנטיעה והכוונה על כנסת י, ק מתחלפות"שאותיות גיכ, וכנה היא גנה
עשו פרצות בעם  פרצו. ואנכי נטעתיך שורק) ב כא(ובירמיה , )שמות טו יז(מלשון הכתוב תביאמו ותטעמו 
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והוא קטיפה ותלישה כמו אורה בתאנים שהוא קטיפת , בזזו ושללו את ישראל וארו,  ישראל בהרג ושמדות
דרך  לא השאירו עוללותיה . דרך למה פרצת גדריה וארוה כל עוברי) פ  יג(ובתהלים , פירות עץ התאנה

ואומות העולם לא דיים , הבוצרים בכרם להשאיר בעץ הגפן האשכולות שיש בהם ענבים בודדים לעניים
אם בוצרים באו לך לא ישאירו ) ירמיה מט ט(כ "והוא עדה, שאכלו ושללו את ישראל אלא כילום עד תום

  .עוללות
  
ואף שהוא חלק מפיוט זה ומשלים את שם המחבר לא נהגו לאמרו , בית זה מוסגר בסוגריים הקם משפלות[

ויש שכתבו . ויש אומרים שמחמת תיאור מצב כנסת ישראל בשיא שפלותה לא ראו לאמרו, בקהלות רבות
  ].אומרים בית זה" שאמי"ובנוסח ה. שמפני אימת הצנזורה הושמט בית זה

  
ומתחנן , וכתיאור הפייטן בסליחות שפלנו עד עפר, ראל מושפל בין האומותמעמדו של עם ישהקם משפלות 

הגלות מתוארת בבור שבו היו כולאים את  כי בבור גלות. ראש ממלכותהפייטן לרומם אותם משפלותם להיות 
וכאן מתאר הפייטן שכנסת . צמתו בבור חיי) ג נג(ובאיכה , )בראשית מ טו(האסירים כמו שנאמר ביוסף 

. וכמי שהיה במעמד מרומם וזולזל שאז שופך את שיחו ממעמקי לבווכרום זלות . נמקה בבור הגלותישראל 
ואפשר לפרש וכשמתרוממים המזולזלים והם אומות העולם לבה שופכת על הסבל והצער מאומות העולם 

ם בשפל מקומות מגוריה הם משכנות של עניות ואביונות שה בדלי דלות משכנותיה. המתאנים לכנסת ישראל
  .]המדריגה

  
ומבית כלא . שהיא כנסת ישראל מבור גלותה' ולכן שואלת היא מתי יגיע קץ גאולת בתו של ה מתי תעלה

, שבירת עול הגוים מעל צוארה עולה תשבור. שביה בין האומות שם היא מעונה ומשועבדת בעול עבודת פרך
ראל תהיה מלווה בנסים ונפלאות וכהבטחת גאולת ישותפליא פלא . ואשבר מטת עלכם) ויקרא כו יג(כ "ועדה
מב (כ בישעיה "עדהבצאתך כגבור . כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות) ז טו(ה על ידי הנביא מיכה "הקב
לאבד ולהשמיד עד תום את האומות  להתם וכלה מכלותיה. כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה' ה) יג

  .שהתנכלו לכנסת ישראל לכלותה
  

מלאכי (כ "לשון גזל עדה קבעו הגוי כולו. הונם ורכושם של ישראל נגזל ונשדד על ידי כל האומות עוחילה קב
כל הטובה שהיתה לכנסת וטובה שבעו . וקבע את קובעיהם נפש) כב כג(ובמשלי , אתם קבעים הגוי כולו) ג ט

 ובזזו איש לו. כל פהויאכלו את ישראל ב) ט יא(וכעין האמור בישעיה , ישראל אכלו אותה אומות העולם
אנשי ) במדבר לא נג(כ "ועדה, כדרך שוללי השלל שכל אחד מתאמץ כפי יכלתו לשלול לעצמו בזה מרובה

. מלבם של ישראל להעבירם על דתם' בשמדות וגזירות נסו לקרוע את אמונת ה ולבה קרעו. הצבא בזזו איש לו
תהלים (כ "והוא עדה. 'ומסרו נפשם על קידוש ה' כ לא סטו מאחרי ה"ואעפ ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה

  .נעו מעגלותיה) משלי ה ה(כ "ועדה, דרכיה מעגלותיה. כל זאת באתנו ולא שכחנוך) מד יח
  

ובכל  זאת השתוקקותה  וחשקה תגביר. הצרות והתלאות גרמו להשבית את זמרת כנסת ישראל זמירה שבת
כנסת ישראל  זמירות הבת וחשקה תגביר: ובנוסחאות אחרות. ה"גוברת לזכות לקרבת דודה שהוא הקב

מלב דאבת נפשה ותסיר , ותעביר. מגבירה את זמירותיה ובקשותיה בערגה ותשוקה לקרבת דודה
לבקש . ותתעוררותעיר : א"בנוו. בהשתוקקותה ובטחונה ואמונתה היא היא מעבירה ומסירה את דאבונה ויגונה

ה חיבתו בהנהגה "ותוסיף לבקש לחדש לה אהבתה כימי קדם בצאתה ממצרים שהראה הקב אהבת כלולותיה
  .זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך) ב ב(כ בירמיה "ועדה, נסית ופלאית

  
ואתן ) לד(ביחזקאל  ומהם, וכמבואר בדברי הנביאים, ה"כנסת ישראל  הם צאן מרעיתו של הקב נחיה בנחת

, ואמר הפייטן נחיה בנחת. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך) עט יג(ובתהלים . ובפסוקים רבים, צאני צאן מרעיתי
לנוה . נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן) עז כא(ובתהלים , הנהג אותה בנחת כדרך רועה הצאן החומל על צאנו

והביאותים אל אדמתם ורעיתים אל ) יד-לד יג(כ ביחזקאל "ועדה, לארץ ישראל ולירושלים עיר הקודשרבצה 
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ה "אחרי שזמן רב היא זנוחה ומנותקת מדודה שהוא הקברב נזנחת . 'שם תרבצנה בנוה טוב וכו...הרי ישראל 
נצה הצמיחה פירות  והיא עתה בגלותה משולה לגפן פורחת והעלתהוהיא כפורחת עלתה נצה . ומשתוקקת לו

עדיין לא נגאלה מגלותה ולא באה לידי , כלומר אף שעברו כמה חבלי גאולה, סמדר ועדיין לא הבשילו פירותיה
  .והיא כפורחת עלתה נצה הבשילו אשכלותיה ענבים) מ י(כ בראשית "עדהוהיא כפורחת . גמר
  

, מלא לקיום ההבטחה לגאולת עם ישראלסיים הפיוט בדברי עידוד וחיזוק לכנסת ישראל בבטחון חזקו וגילו 
כי הוא ' צפו לישועת הלצור הוחילו . ולכן חזקו ושמחו כי תסתיים בקרוב תקופת השוד והשבר של ישראל

ויבשרנו ויאמר לסקל ואמר סולו סולו מסלותיה . נאמן לקיים הבטחתו ובריתו לעם ישראל להשיבם לציון
סולו סולו המסילה סקלו מאבן ) סב י(כ בישעיה "ועדה, ישראלולפנות הדרכים והמסילות אל ציון לפני עם 

ט "אמונתנו חזקה כי השנה הבעלתחל שנה וברכותיה . אמרו לבת ציון הנה ישעך בא....הרימו נס על העמים
  .תהיה מבורכת בהתגשמות גאולת עם ישראל וקיום כל הברכות הנלוות אליה

  
  

  

uëu  
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+  dkld xexia+  

  א "שליט עזרא קרואניעזרא קרואניעזרא קרואניעזרא קרואניהגאון רבי 

  

ÂÈ ÏÈÏ· ˙Ù ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ�Ú·"˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ Ë  
  

‡. Â˘· Ô¯Ó ·˙Î"ÈÒ Ú '

Ï¯˙"Ò Ë"ÊÂ ‚"Ï : ‰ÎÂÒ· ‰ÏÈÎ‡

ÂÈ ÏÈÏ·" ÂÏÈÙ‡ ‰·ÂÁ ÔÂ˘‡¯‰ Ë

„È ‡ˆÈ ˙Ù ˙ÈÊÎ ÏÎ‡" Ô‡ÎÓ Á

˙Â˘¯ ÍÏÈ‡Â . ‰„ÂÚÒ ÏÂÎ‡Ï ‰ˆ¯

‰ÎÂÒ· „ÚÂÒ , ÏÎ ÏÎÂ‡ Â�È‡ ‰ˆ¯

 ıÂÁ ˙ÂÈÏ˜Â ˙Â¯ÈÙ ‡Ï‡ ‰Ú·˘

ÎÂ‡ ‰ÎÂÒÏ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Î Ï

ÁÒÙ· .‰‚‰ : ‰ÏÈÏ· ÏÎ‡È ‡ÏÂ

 ‰ÏÈÏ È‡„Â ‡‰È˘ „Ú ‰�Â˘‡¯‰

)·"‡ Ì˘· È"Á ( Ì„Â˜ ÏÎ‡ÈÂ

 ÌÂÈ· ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰ÏÈÏ ˙ÂˆÁ

 ‰ÎÂÒ· ÏÎ‡È˘ È„Î ÍÏÈ‡Â ˙ÂˆÁÓ

‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡„ ‡ÈÓÂ„ ÔÂ·‡È˙Ï .

ÎÚ"Ï .  

ÔÈ„‰ ¯Â˜ÓÂ  הוא מסוכה

ד סעודות "א אומר י"דתנן ר' ז א"כ

אחת , חייב אדם לאכול בסוכה

א אין "וחכ. ביום ואחת בלילה

ט "לדבר קצבה חוץ מלילי יו

ט "מ' ובגמ. ראשון של חג בלבד

מה דירה , א תשבו כעין תדורו"דר

אחת ביום ואחת בלילה אף סוכה 

ורבנן , אחת ביום ואחת בלילה

כיל אי כדירה מה דירה אי בעי א

אף סוכה נמי אי בעי , בעי לא אכיל

אי הכי . אכיל אי בעי לא אכיל

, ט הראשון נמי"אפילו לילי יו

שמעון בן יהוצדק ' י משום ר"אר

ו בחג "ו ונאמר ט"נאמר כאן ט

מה להלן לילה הראשונה , המצות

אף כאן , חובה מכאן ואילך רשות

לילה הראשונה חובה מכאן ואילך 

קרא בערב  והתם מנלן אמר. רשות

. תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה

  . כ"ע

ÒÂ˙‰Â' עמדו דמשמע בגמ '

ט אין חיוב לאכול פת מהא "שביו

דאמר אי בעי אכיל אי בעי לא 

ט ולכן פריך "אכיל וקאי גם על יו

ט הראשון נמי אם "אפילו לילי יו

אלמא דאין , רצה אינו אוכל בסוכה

  .ט"חיוב אכילת פת ביו

ÈÙÏÂ"Ê ם שא' כתבו התוס

טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא 

ט אינו חוזר חוץ "ז ביו"בברהמ

ט "ט של פסח ולילי יו"מלילי יו

של סוכות שאז יש חיוב לאכול 

דברכות דף ' והא דאיתא בגמ, פת

ט שחייב "שבתות ויו' ט ב"מ

אין , לאכול פת אם טעה חוזר

ט אלא רק לילי "הכוונה לכל יו

ט של "ט של פסח ולילי יו"יו

  . סוכות

¯‰Â"Ô  נמי נתקשה בזה מה

ט יש "ש הרי בכל יו"התחדש בגז

חיוב לאכול פת וממילא חייב 

ודחה את דברי , לאכול בסוכה

שרצו לחדש שאין חיוב ' התוס

ט שהרי סתמא "לאכול פת ביו

שבתות ' ט ב"אמרינן בברכות מ

ט אם שכח לומר יעלה ויבוא "ויו

, ז חוזר שחייב לאכל פת"בברהמ

ך ולא רק ט הדין כ"משמע שבכל יו

  . בליל פסח וליל סוכות

ÚÂ"ı¯È˙ Î ן דמדין "הר

ט בפסח היה מספיק לאכול "יו

ח "מצה עשירה ולצאת בזה יד

בערב תאכלו : "'והפס, אכילת פת

חידש שצריך לאכול דוקא " מצות

ט "וליל יו. מצה ולא מצה עשירה

ט "ש מדין יו"של סוכות לולי הגז

היה אפשר לאכול אכילת עראי עד 

וץ לסוכה והתחדש כביצה מח
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ש שצריך לאכול שיעור "בגז

המחייב לאכול בסוכה שהוא יותר 

צ יותר "ן שאי"והוסיף הר. מכביצה

ח "מכביצה וגם כזית יוצא יד

ש "דכיון שלומדים גז, בסוכות

בפסח אנו משווים את חג הסוכות 

וכמו ששם החיוב , לפסח לגמרי

ח "לאכול כזית מצה בזה יצא יד

לאכול כזית כ בסוכות החיוב "כמו

משום שהחיוב , ח"ובזה יצא יד

לאכול משווה ליה אכילת קבע וזה 

צ "מחייבו לאכול בסוכה ואי

לאכול יותר מכביצה כבשאר ימי 

  . החג

     ¯‰ ·˙Î „ÂÚ"Ô  לתרץ

ש שאין פטור "שלומדים מהגז

מצטער שאפילו ירדו גשמים חייב 

כ בשאר ימים "לאכול בסוכה משא

עין מצטער פטור מסוכה מתשבו כ

ש בברכות "תדורו וכן כתב הרא

  . ט"והטור בסימן תרל' ט ב"מ

ÒÂ˙ ÔÈÈÚÂ '˙ÂÎ¯·· ט ב"מ '

שתירצו בענין אחר בשם רבינו 

מ כגון שירדו גשמים "יהודא דנ

ואכלו חוץ לסוכה ויצאו ידי חובת 

ש אין "ט ולולי הגז"אכילת פת ביו

כבר חיוב לאכול בסוכה מדין 

ש חידשה שחייב "מצטער אבל הגז

, כול בסוכה כשפסקו הגשמיםלא

שאין חיוב ' ומשמע מדברי התוס

לאכול בעת ירידת הגשמים אבל 

ש והטור חייב "ן והרא"לדברי הר

  . לאכול גם בעת ירידת הגשמים

  

·. ·‰ Ô¯ÓÂ"È  הביא

א שהקשה על "תשובת הרשב

שיטה זו שחייבים לאכול פת גם 

בעת ירידת הגשמים דתשבו כעין 

חייבה  תדורו אמרינן ולעולם לא

תורה לאכול בסוכה אלא כדרך 

ובסוף דבריו , שאדם עושה בביתו

כתב ומי שמחייב עליו להביא 

וכן ממה שכתב הכלבו בשם , ראיה

א שאין "ד משמע כהרשב"הראב

חיוב לאכול פת בעת ירידת 

  . גשמים

˙ÂË˘Ù·Â י "נראה שהב

ע "א והראיה שבשו"פסק כהרשב

ש והטור "לא הביא את דעת הרא

אכול כזית פת בעת שמחייבים ל

א "וכן כתב הגר, ירידת הגשמים

משום , ע השמיט דין זה"שהשו

פ "ז ושא"ג ואו"א הסמ"שהרשב

ו "ו ט"ש ט"והגז. ז"חולקים ע

. ט סגי בכזית"נאמרה דמשום יו

דעד כביצה הוי אכילת עראי ולא 

הוי , ש"בעינן סוכה אבל מצד הגז

כזית אכילת קבע וחייב לאכול 

ן ולא "הרבסוכה והוא כתירוץ 

שסוברים שאין חיוב לאכול ' כתוס

ע פסק בסימן "שהרי השו, פת

ט חייבים "שכל היו' ח סעיף ו"קפ

, בפת ואם שכח יעלה ויבוא חוזר

ע "וע. [ן"ל כדברי הר"כ צ"וע

בביאור הלכה מה שתירץ על 

קושיא זו של הראשונים וכיון בזה 

ורבינו , לאליהו זוטא על הלבוש

יפא השתילי זיתים הביא את ס

  .]י"דדבריו בסק

ÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó‰ ·˙Î ÔÎÂ 

ע "ט שדעת השו"בסימן תרל

א והתפלא על הפוסקים "כהרשב

שלא הרגישו בזה שיש מחלוקת 

  . ש"א עי"ע והרמ"בין השו

ÔÈÈÚÂ א "ק מ"צ ס"בשעה

שכתב ולא העתקתי פה מה שכתב 

ז דבזה שהוא חובה אפילו "הט

דהלא אנו רואים , ירדו גשמים חייב

שהמחבר לא רצה לקבוע מסמרות 

בענין זה דהוא פלוגתא דרבוותא 

דכמה מגדולי הראשונים סברי 

, דמצטער פטור גם בלילה ראשונה

וכן . ולכך לא הזכיר כלל ענין זה

דכי לדעת מרן מצדד המאמר מר

ודברי המחבר ' לפטור גם בליל א

כ בפנים "ד כמש"הם כפשוטו לענ

  . ל"עכ

ÈÙÏÂ"Ê ע על רבינו "צ

השתילי זיתים שהעלה את הגהת 

והרי לפי מה , ה לדינא"א בס"הרמ

ע דלא "דעת השו' שנתבאר לכאו

  . א"כהרמ

  

‚. ‰‡¯�Â י "דהנה מרן הב

בסוף דבריו הביא את דברי 
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דכתב ה "ד בסימן צ"התרוה

י פסקו שחייב "ג והאשר"שהסמ

, לאכול בסוכה אפילו ירדו גשמים

פ פירש בענין אחר דכל "ר' ותוס

היכא שירדו גשמים ונמלך ואכל 

בביתו ופסקו הגשמים חוזר ואוכל 

ז פסקו "ק וא"והסמ, כזית בסוכה

ג אין חיוב לאכול "דגם בכה

ונראה דאם ירדו . כשפסקו הגשמים

נן גשמים בליל שני לא מחמירי

וסמכינן , לאכול כזית בסוכה

ש אם ירדו כל "וכ, ז"ק וא"אסמ

הלילה דסמכינן אשינוייא דמשני 

כיון שאנו בקיאין ' יהודא בתוס' ר

בירדו גשמים , בקיבועא דירחא

אינו חייב לאכול בסוכה כזית דהוי 

י שכתב שיום "דרבנן ולא כאשר

  .   ד"שני כיום ראשון עכ

 Â�È·¯ ˜„˜„ Ô‡ÎÓ„ ‰‡¯�Â

ÏÈ˙˘‰ÌÈ˙ÈÊ È י "דכיון שהב

העתיק בסוף דבריו את פסק 

ד "וכל ההכרעה של תרוה, ד"תרוה

היא על ליל שני שאינו חייב לאכול 

אבל ליל , בסוכה כשירדו גשמים

ד שחייב "ראשון נראה מתרוה

, גם בירידת גשמים, לאכול בסוכה

א "ל כהרשב"י ס"ואם נאמר שהב

מדוע , שביום ראשון נמי פטור

בדין ליל שני  ד"הביא את תרוה

אלא  , הרי אפילו בליל ראשון פטור

ש או "ל כהרא"מוכח או דס

ועל , פ מספקא ליה בדין זה"שעכ

ז הגהת "כן העלה רבינו השת

א וכמו שכתב רבינו "הרמ

בהקדמתו דבכל מקום שיש לפרש 

על צד ' א אפי"מרן כהרמ' ד

, א"הדוחק לא השמיט דברי הרמ

י דלא פסיקא "נ כיון דנראה בב"וה

ל "א ואפשר דס"יה כהרשבל

' על כן שפיר העלה ד, ש"כהרא

  .א"הרמ

  

„ .ÔÈÈÚÂ Ï‡�˙� Ô·¯˜·  על

שהקשה על ' ר' ש בסוכה או"הרא

ש דמה שכתב שאף אם ירדו "הרא

מ צריך "גשמים בלילה הראשונה מ

לאכול כזית בסוכה הלא מצטער 

הוא ומה נשתנה הלילה הזה מכל 

, דבעינן תשבו כעין תדורו, הלילות

היינו , ל"ו ל"ו ט"ש ט"ת גז"וא

דחייב בסוכה אף אם לא אוכל אלא 

כל עד דבכל הימים או, כזית פת

כביצה חוץ לסוכה אבל בלילה 

הראשון חל עליו חיוב אפילו אם 

, אוכל כזית פת צריך לאכול בסוכה

וזו גם קושית , ן"וכמו שכתב הר

  .י"שהובאה בב' א בתשו"הרשב

‰�‰Â  מקובל לפרש

ש "א והרא"במחלוקת הרשב

ו "ש ט"שנחלקו מה התחדש בגז

האם התחדש , ו מחג המצות"ט

ת בסוכה דישנו חיוב לאכול כזי

כמו שיש חיוב לאכול מצה וקיום 

המצוה הוא בעצם מעשה האכילה 

או שאין המצוה בעצם , בסוכה

אלא המצוה היא הישיבה , האכילה

והאכילה היא האופן , בסוכה

, לקיום מצות ישיבה בסוכה

והתחדש שבליל ראשון חייב אדם 

י אכילת "לקבוע עצמו בסוכה ע

' וכפי הצד הזה נראה מל. קבע

מ "חו' ו מהל"שכתב בפ ם"הרמב

א מצות עשה מן התורה לאכול "ה

סוכה ' ואילו בהל, ו"מצה בליל ט

ה כלל את דין האכילה "ו ה"פ

וכן מבואר , במצות ישיבת סוכה

  . ש"עי. ז"ח בסוגיא בדף כ"ר' בפי

ÈÙÚÂ"Ê  יש לבאר את

, ש"א והרא"מחלוקת הרשב

ל שכל החיוב הוא "א ס"דהרשב

בליל והתחדש , מתשבו כעין תדורו

ראשון שצריך לקבוע דירתו בסוכה 

והמצוה היא , י אכילת קבע"ע

וזה דוקא אם אינו , ישיבה בסוכה

, מצטער אבל אם מצטער פטור

אבל , דתשבו כעין תדורו כתיב

ל שהחיוב הוא אכילה  "ש ס"הרא

כאכילת מצה וממילא לא שייך 

בזה פטור של תשבו כעין תדורו 

  .ש"נ על הרא"וניחא קושיית הקרב

   

‰. ‰�‰Â Â˘·"Ú ג "בס

א דלא יאכל ביום "כתב הרמ

מחצות ואילך כדי שיאכל בסוכה 

, לתיאבון דומיא דאכילת מצה
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ורבינו השתילי זיתים השמיט 

  . הגהה זו

Ì�Ó‡  יעויין בדרכי משה

ל "ל וכתב ונ"שתמה על המהרי

שזה חומרא בלי טעם דשאני 

אכילת מצה דאם יאכל אחר חצות 

ין זה לא יאכל מצה לתיאבון וא

שמצות אכילה , מצוה מהודרת

אבל גבי , צריכה להיות בהידור

סוכה אין המצוה באכילה שיצטרך 

לאכול לתיאבון דאף אם ישב בלא 

ולכן , מ קיים מצות סוכה"אכילה מ

מיהו ' ל שאין לחוש לזה וכו"נ

ז כדברי "אחר שכתבתי מצאתי בא

, ל ומייתי לה מהירושלמי"מהרי

יכנס בסוכה שצריך ל' הובא בתוס

ושם , לסוכה כשהוא בתאוה

הירושלמי מסתפק אבל כתבו 

. ד"עכ. בפוסקים דספיקא לחומרא

א את דברי "כ העלה הרמ"וע

  . ל להלכה"המהרי

ÌÏÂ‡ ע שכתב דין זה "השו

רק בפסח ולא בסוכות נראה דלא 

ועיין "ל כן וזה מה שציין רבינו "ס

א "והוא מהמג" ט"בסימן תקכ

ין הא ד" דומיא דמצה"שתמה מהו 

איסור האכילה בערב סוכות שונה 

במהותו מאיסור האכילה בערב 

שאילו איסור האכילה בערב , פסח

סוכות הוא מצד איסור קביעת 

ט אבל "סעודה שנוהג בכל עיו

, מצד עצם האכילה אין איסור

פ שאיסור האכילה "כ בער"משא

משעה עשירית הוא איסור מצד 

עצם האכילה בכדי שיאכל המצה 

ילא אין ללמוד וממ, לתיאבון

איסור אכילה בערב סוכות דומיא 

  . דאכילת מצה

·Ó¯‰ È¯·„· ¯‡Â·Ó ÔÎÂ"Ì 

מהלכות חמץ ומצה הלכה ' בפרק ו

וכן אסור לאכול ערב "ב שכתב "י

פסח מקודם מנחה כמעט כדי 

' שיכנס לאכילת מצה בתאווה וכו

אבל בשאר ערבי שבתות וימים 

". טובים אוכל והולך עד שתחשך

א לחלק בין איסור הרי כתב להדי

 ‡ÏÈÎ‰קביעת סעודה לאיסור 

אלמא דדין , ט"שאינו נוהג בכל עיו

ט דליכא "ערב סוכות בכלל ערבי יו

  . איסור אכילה

‰Ê· ˜ÏÁÏ ‡¯·Ò‰Â  הוא

מ דשאני אכילת מצה "כ בד"כמש

בזה יש , בפסח שזו מצות אכילה

דין להמנע מאכילה בשעה עשירית 

אבל , כדי שיאכל מצה לתיאבון

שהמצוה היא הישיבה בסוכה 

אין דין זה , בסוכה ולא האכילה

ומשום הכי , לאכול כזית לתיאבון

השמיט רבינו השתילי זיתים הגהה 

  . זו

Â. ‡Ï‡ ע לפי מה "דצ

ש "שהבאנו לפרש בשיטת הרא

רבינו ' י ד"ע עפ"ה שיטת השו"וכ

ז שחייב לאכול בסוכה גם "השת

משום שבלילה , בירידת גשמים

ילה בסוכה הראשונה יש מצות אכ

כ צריך להיות "א, כאכילת מצה

, שיש גם מצוה לאכול לתיאבון

, ואילו לפי השמטת רבינו דין זה

מבואר שאין דין לאכול לתיאבון 

כ הני תרי "שאין זו מצות אכילה וא

  . דיני סתרי אהדדי

‰Ê ¯Â‡È· ¯˜ÈÚ Ì‚ בד '

ש יש להקשות עליו דאי "הרא

ע הוא ולא "נימא דחיוב אכילה בפ

כ למה לא "א, יבה בסוכהחיוב יש

תקנו ברכה על מצוה זו כשם 

  .שמברך על אכילת מצה

Ê. ÔÎÏÂ  נראה דלא כביאור

ש שיש חיוב "הרא' זה אלא גם לד

ש "לאכול אף בירידת גשמים הגז

לא חידשה שיש מצות אכילה 

בסוכה אלא לעולם המצוה היא 

ולכן נכללת היא בברכת , הישיבה

ורק התחדש , לישב בסוכה

ראשון חייב לקבוע דירתו שבלילה 

וכיון שישיבה זו , בסוכה באכילה

ו ליכא "ו ט"ש דט"מחוייבת מגז

פטורא דתשבו כעין תדורו ואפילו 

  . מצטער חייב

‰Â¯Ú·Â"˘  כתב לפרש כעין

 דהפוטרים מחלוקתן וטעםל "זה וז

 תדורו כעין תשבו דבעינן סוברים

 שגשמים בבית דר אדם ואין

 לחג דאתקש משום ואי שם יורדים

 כשראוי בסוכה שיאכל זהו המצות
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 הראשונה לילה וגם בסוכה לישב

 תדורו כעין תשבו מכלל נפקא לא

 הראשונה דלילה סברי והמחייבים

 שבעת תשבו בסכת בכלל אינה

 תדורו כעין תשבו דנצריך ימים

 לילה אבל החג כל על דזהו

 עשר חמשה ילפינן הראשונה

.] ז"כ[ המצות מחג עשר חמשה

 הפרשה בריש כתיב קרא והך

 לחדש יום עשר בחמשה באמור

 ולא' לד הסכת חג הזה השביעי

 כעין דנצריך תשבו כאן כתיב

 בסוף תשבו כתיב והיכן תדורו

 ימים שבעת תשבו בסכת הפרשה

 כעין בעינן ימים השבעת על ולכן

 הראשונה לילה על ולא תדורו

 מצוה והיא הפרשה מראש דחיובה

 אכילה סוכה מצות לקיים ע"בפ

 לקיים שמחוייבים כמו ושינה

 של ראשון בליל מצה אכילת מצות

 וכן חייב מצטער דאפילו פסח

 במצה כמו בכזית די ולכן בסוכה

 אכילה כמו שזהו עראי בשינת ודי

 והתורה עראי אכילת שהיא בכזית

 ואפילו תנאים בלי לקיים גזרה

 וכן גשמים יורד ואפילו מצטער

 אפילו ולכן כהאוסרים המנהג

 לילך יכול רק אם שמצטער חולה

 כזית ולאכול קידוש לשמוע לסוכה

 אין בשינה אבל כן לעשות מחוייב

 עראי אפילו גשמים בירידת נוהגין

 בשינה מקילים אנו ה"דבלא משום

 ההיקש דאולי ועוד שנתבאר כמו

 כמצה לאכילה אלא אינו למצה

 במצה שייך שאינו לשינה ולא

 שהקשו מה כל מיושב ש"ולפמ[

  .כ"ע]: האוסרים על

‡Ï‡ ש "דדברי הערוה

כ בתחילה שגם שינה בכלל "במש

' הנה אמנם מצינו כן בחי, חיוב זה

אך דעת יחיד , א בשם רבו"הריטב

, ולא מצינו כן בפוסקים, היא זו

ל כסוף דבריו דדוקא "ולכן צ

, ו"ו ט"ש דט"אכילה איתרבי מגז

אך בדבריו שמענו אופן נוסף להא 

דאין חיוב זה בכלל תשבו כעין 

דחיוב זה בקרא  תדורו כיון

דבחמשה עשר יום לחודש השביעי 

הזה ולא מקרא דבסוכות תשבו 

ה לית ביה דינא "ומש, שבעת ימים

  .  דתשבו כעין תדורו

Á. ‡Ï‡  דלכאורה אכתי

קשה הקושיה השניה שהוקשה 

ש "נ מה הכריח את הרא"לקרב

הרי אפשר לפרש כדברי , לומר כן

ש חידשה שצריך "ן דהגז"הר

ה והוי אכילת לאכול כזית בסוכ

  .קבע

ÂÊ ‡È˘Â˜ ‰�‰Â גם ' הק

ד "א ע"ט ע"ח בברכות מ"הצל

ש "הרא' כעין תי' שם שתי' התוס

ותירץ , ]'כמובא לעיל אות א[

דכיון ' ח דנראה לדעת התוס"הצל

ט "דכזית זה חובה הוא משום יו

דחובתו , לא מיחשב אכילת עראי

עשאתו קבע וחייב לאכול בסוכה 

, ש"כלומר שגם בלי הגז. ל"עכ

ט עושה "החיוב שיש לאכול ביו

וממילא , שיש כאן סעודת קבע

ולכן הוכרחו , חייב לאכול בסוכה

ש חידשה שגם "לומר שהגז' התוס

בירידת גשמים חייבים לאכול 

. אף דבעלמא פטורים, בסוכה

שגם בסעודת היום ז יוצא "לפי

ט כל עוד שלא אכל כזית "ביו

ח אסור לו לאכול "בסוכה ויצא יד

וכך פסק הביכורי . [חוץ לסוכה

א ועיין בזה בספר "יעקב והגרע

סוכה כהלכתה מה שכתב באריכות 

' לבאר שיטת שיבולי הלקט בשם ר

  .]    אביגדור כהן  צדק

Ì�Ó‡ ע דהרי "ז צ"לפי

במשנה כתוב שרבנן מחייבים 

ט ראשון של "קא בליל יודוו

ולפי דבריהם גם ביום , סוכות

ח "ז שלא יצאו יד"חייבים כ

ל לשיטתם "וצ. באכילת כזית

שהמשנה כתבה את האופן שחייב 

, ט"ח בסעודת יו"למרות שיצא יד

וזה כגון שירדו גשמים בלילה 

ח בסעודת "פ שיצא יד"ראשון דאע

חייב לאכול כזית , ט בבית"יו

ש "גזוזה נלמד מה, בסוכה

אבל ביום , שנאמרה דווקא בלילה

נהי שחייב לאכול כזית בסוכה 

אבל אם ירדו , ט"מצד סעודת יו
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ח "גשמים ואכל בבית ויצא יד

ט אין לו חיוב שוב "סעודת יו

ש היא "לאכול בסוכה שכל הגז

  .ק"ודו. בלילה ולא ביום

‰Ê ˘Â¯ÈÙ˘ ‡Ï‡ א "א

לומר לשיטת רבינו השתילי זיתים 

ע "השוד "ע' ק י"שכתב בס

ט הראשון חובה "שאכילה ביו

שאינו קובע , מכאן ואילך רשות

סעודתו אלא אפירות וקליות ואינו 

דבזה יוצא , אוכל פת יותר מכזית

ט "ידי חובת מצות אכילה ביו

. כ"ע. ויכול לאכול חוץ לסוכה

ט "ומבואר דאף אכילת כזית של יו

ויכול , אין חשובה אכילת קבע

  .לאוכלה חוץ לסוכה

 ÔÎ ÏÚÂ‰‡¯� י "לבאר עפ

מה שכתבנו דכיון דמצות אכילה 

ש אינו "בלילה הראשון ילפינן מגז

ל "ס, בכלל תשבו כעין תדורו

ש אף בלא קושייתם "והרא' לתוס

שאין מצות אכילה זו בכלל תשבו 

ש ילפינן "כעין תדורו כיון דמגז

ע "השו' ג דלד"ולכן אע, לה

ש לומר שחייב בכזית "איצטריך גז

, ילת עראי הואג דאכ"בסוכה אע

' ל לתוס"מ עיקר דינא דס"מ

ש אינו "ש דכיון דילפינן מגז"והרא

נכון גם , בכלל תשבו כעין תדורו

  . לשיטה זו

  

Ë. ‡�È„ ÔÈ�ÚÏÂ  נראה

דלגבי חיוב אכילה בזמן ירידת 

' גשמים בלילה הראשון נקטינן כד

' וכד, א דחייב לאכול בסוכה"הרמ

, א בזה"רבינו שהעלה דברי הרמ

בי הברכה נראה דאף אמנם לג

רבינו מודה בזה לא יברך כיון 

כ "ע לא ברירא וכמש"שדעת השו

ע לא "צ שהשו"ב בשעה"המשנ

קבע בזה מסמרות והובא דעת 

א והמאמר מרדכי שנקטו "הגר

ומה שהעלה רבינו , ע פליג"דהשו

א הוא משום שאין "דברי הרמ

ע שחולק "השו' הכרח לומר בד

ולכן , וכפי שביאר בהקדמתו

ב "נן להלכה כהכרעת המשננקטי

שצריך לאכול כזית בסוכה אבל לא 

פ גם בכף "וכ, יברך לישב בסוכה

  . החיים

  

È. ‰�‰Â  דנו האחרונים אם

' אפשר לאכול את הכזית בליל א

שהרי במצה , של סוכות עם ליפתן

דאתי דבר הרשות ומבטל . אסור

ו "ו ט"מצה דמצוה ואם ילפינן ט

מחג המצות האם יש להיזהר גם 

של סוכות לא לאכול את ' ליל אב

  . הכזית בליפתן

ÚÂ„ÈÂ ח "מה שכתב הצל

ח בכתבים שיכול לאכול עם "והגר

משום שאין , הכזית שאר דברים

באכילת הכזית בסוכה מצות 

דכל המצוה , אכילה כמו במצה

ורק צריך לקבוע את , היא הישיבה

  . אכילתו בסוכה

‰‡¯� ÔÎÂ  בדעת רבינו

יט את ז כפי שביארנו שהשמ"השת

משום , דין אכילה לתיאבון בסוכה

ה שיכול "שאין זו מצות אכילה ה

  . לאכול את הכזית בליפתן

   

È‡. ÔÎ˙ÈÂ מ "לומר עוד נפ

א בספר שמחת "במה שכתב החיד

הרגל דלפני אכילת הכזית בליל 

ט ראשון צריך כוונה מיוחדת "יו

. לשם מצות אכילה שיש בלילה זה

כמו גבי אכילת כזית מצה בליל 

ולפי , ואם לא כיון לא יצא, סחפ

האמור יש לחלק דדווקא בליל 

פסח שהמצוה היא האכילה הכוונה 

אבל הכא . מעכבת בזמן האכילה

ט של סוכות כיון שהמצוה "בליל יו

והאכילה היא קיום , היא הישיבה

אם כיון , מצות הישיבה בסוכה

בשעת הקידוש על קיום מצות 

ישיבת הסוכה ומכוון בכל מה 

סגי בכוונה זו אף , סוכהשיעשה ב

על אכילת הכזית למרות שלא יכון 

  .בזמן האכילה

¯‚‰ È·˙Î·Â"Á  ובהגדה של

הובא , פסח עם פירוש מבית לוי

ח שכוונה באכילה "בשם הגר

בכזית של סוכות חמור יותר מכזית 
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משום שנתבאר בפוסקים , של מצה

, שאם לא כיוון בדיעבד יצא

דבמידי של הנאה כיוון שנהנה 

כ זה דוקא "א. ו הוי כאילו כיוןגרונ

בכזית של מצה שהאכילה היא 

אבל בכזית של סוכות , המצוה

כיוון שאין האכילה מצוה אלא 

שם לא יועיל אם לא , הישיבה

וכל זה דווקא . [יתכוון באכילה

שלא התכוון בקידוש אבל אם כיון 

מועיל על הכל כמו שנתבאר 

  .] לעיל

�˘Ó· ÔÈÈÂÚÈ Ï·‡"·  סימן

ה ויש אומרים "בביאור הלכה ד' ס

ט  "שהשווה את הכזית של יו

סוכות לכזית של מצה משום 

ז יש כאן מצות אכילה שיש "שבכ

ג "וגם בכה, בו קיום מצות הישיבה

נחשב שנהנה גרונו וחשיב כאילו 

א שהשווה "וזה לשיטת הרמ, כיון

בין אכילת מצה לבין אכילת כזית 

ן אבל לשיטת מר, בליל סוכות

  .           ע יש לחלק כמו שביארנו"השו

+c+c+  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Qgqta zepryedR  ???  
l`xyi ux`l qpkil jiyndln mipnxbd z` xvr ine?  

מעשה היה בתקופת מלחמת העולם שהגרמנים התקדמו לעבר ארץ ישראל ויושבי הארץ פחדו 

ל "צ מארי יחיא נחום זצ"א באו התושבים לפני הגה"וכמו כן בכרם התימנים בת, מאוד מפניהם

ה יהיה "ל מארי יחיא מחר בעז"באחד הימים א. ותינו בפניו את דאגתם, מופלג' שהיה קדוש ה

ועם זה מבקש מארי יחיא ממקורביו להשיג , ס"ם יתכנסו לתפילה בביהכנביטול מלאכה וכול

ובפרט שקשה להשיג בזמן . ויהי הדבר לפלא, ותקופה זו היתה תקופת ניסן, לו ארבעת המינים

כך למחר ו. המינים ולאחר מאמצים הצליחו להביא למארי יחיא את ארבעת. זה ארבעת המינים

י יחיא עלה חזן והרטיט לב המתפללים בתפילותיו ס ומאר"נתכנסו כולם לביהכנש, היה

עם ארבעת והנה לפתע החל מארי יחיא לומר מסדר ההושענות של סוכות , שהרקיעו שחקים

, ז המתפללים אך ידעו שרבם טעמו כמוס עימו"ותמהו ע, והימים ימי הפסח, המינים בידיו

, ת שומעים הםוהנה למחר. ולאחר שסיימו התפילה נתפזרו לבתיהם בהתעלות הרוח

ל "וא, מיד באו ובישרו הדבר למארי יחיא, י"שהגרמנים הפסידו במלחמה ונעצרו סמוך לא

כ "ועי, גרמו לבלבל את השטן בזמנים ,בזמן של פסחמינים ' עם הדי ההושענות שאמרו "שע

  .      חסדו ונפלאותיו לבני אדם' יודו לה. נתקבלה התפילה

  א"שליטנתנאל זכריהו כ שמענו מפי הגאון רבי "ע

, ל"ישנם סיפורים רבים על חכמי תימן שאינם ידועים כלל כמו הסיפור הנ -שאל אביך ויגדך. ב.נ 
א להעלות על הכתב "כ ישתדל כ"ע, רב הערך הוא, ולמותר לציין שהתועלת מהם לדורות, ועוד רבים

  . ולפרסום יאה, נאהה יזכו לעריכה "וישלחם למערכת ובעז, הסיפורים מחכמי מקומו ומשפחתו

ו שיש לשאול את הזקנים שנשארו עוד בתוכינו ממנהגי ההלכות "כמו כן ק – זקיניך ויאמרו לך
לקבל רשימות של שאלות לעשות זאת ורוצה סיוע כ המעוניין "וע, שתורה היא וללמוד אנו צריכים

  . יפנה למערכת ,בהלכה בנושאים שונים
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  ה''מספר  התקיעות שופר  במוסף של רענין ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

È˙„ÓÚ  ואתבונן לברר המנהגים

השונים במספר  התקיעות שופר  

  . ה''במוסף של ר

  

שולחן ערוך אורח מרן ב ‰�‰   

פסק  חיים סימן תקצב סעיף א

, מחזיר שליח צבור התפלהל ''וז

ותוקעין על סדר הברכות 

, ת פעם אחת"למלכיות תשר

ולשופרות , ת"ולזכרונות תש

ועכשיו נוהגים לתקוע ; ת"תר

, ת שלשה פעמים"למלכיות תשר

, ת שלשה פעמים"ולזכרונות תש

. ת שלשה פעמים"ולשופרות תר

אומרים שתוקעים  ויש :  הגה

וכן , ת למלכיות פעם אחת"תשר

טור (וכן לשופרות , לזכרונות

  ,  )ת ומנהגים"בשם ר

  

   ·Â‰¯Â¯· ‰�˘Ó  ג''סק(שם (

ל "הנה כיון שתקנו חזל ''כתב וז

לצאת מידי כל הספיקות שיש 

ש בסימן "להסתפק בתרועה כמ

היה מהראוי גם כאן   ,צ"תק

ת "ת תר"ת תש"לתקוע תשר

לזכרונות וכן  למלכיות וכן

 ,לשופרות כדי לצאת כל ספק

אלא לפי שאין מטריחין על 

הצבור אין נוהגין לתקוע  אלא 

שהרי בדרך  ,ת לכל אחד"תשר

זה הוא עושה כל הספיקות של 

התרועה ואין כאן חשש אלא 

שמא התרועה אינה אלא תרועה 

לבד או שברים לבד ונמצא הוא 

מפסיק בין תרועה לפשוטה 

אין אנו  ,ריהשלפניה או שלאח

כיון שכבר יצאנו  ,חוששין לזה

ידי חובתנו מן התורה בתקיעות 

שבתקיעות ההם יצאנו  ,מיושב

מכל הספיקות כמו שכתבתי 

 -כתב) ד(ק''ובס צ"בסימן תק

ה כתב הדרך המובחר "ובשל

ת "ת תר"ת תש"לתקוע תשר

למלכיות וכן לזכרונות וכן 

ל המשנה ברורה ''עכלשופרות 

  ל''זצ" חפץ חיים''למרן ה

       

    ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘·Â  להגאון רבי

ל בפירושו על ''דוד משרקי זצ

שלחן ערוך אורח חיים שם 

ל ומן הראוי ''ב כתב וז''סק

ת ''ת תר''ת תש''לתקוע תשר

למלכיות וכן לזכרונות וכן 

לשופרות דהשתא ממה נפשך 

יוצא ידי חובתו ולאחר שהביא 

,  את השיטות השונות וטעמיהם

וכבר נהגו בקצת  הוסיף וכתב

ק בצנעא כן ''בתי כנסת בק

ויהיו בין הכל , בלחש ובחזרה

עם עשרה קולות שאחר 

מאה כנגד מאה דפעיא , התפילה

ל הצריך לעיוננו ''אם סיסרא עכ

  .עתה

  

 ‰�‰Â המתפללים בנוסח הבלדי

נוהגים גם כיום לתקוע רק 

ויש , עשרה קולות בלבד

להתבונן מדוע לא ראו לחשוש 

לאור מה , םולשנות מנהג

שמבואר לעיל שעיקר התקיעות 

צרכים להיות  על סדר הברכות 

של תפילת מוסף וכמו שיבואר 

  .ונראה שיש סימוכים לזה, להלן

  

+  dkld xexia+  

  א "שליט שמןשמןשמןשמןאברהם אברהם אברהם אברהם הגאון רבי 
  צ בעיר רחובות"ודיין ומו, ק מסורת אבות"רב ק
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מסכת ראש השנה דף לד ב ‰�‰  

אתקין רבי אבהו אמרינן עמוד א 

, שלשה שברים, תקיעה: בקסרי

אי ? מה נפשך -. תקיעה, תרועה

לעביד תקיעה  -ילולי יליל 

 -ואי גנוחי גנח , רועה ותקיעהת

לעביד תקיעה שלשה שברים 

מספקא ליה אי גנוחי  -!ותקיעה

  .גנח אי ילולי יליל

  

   ‰�‰Â  יש מהראשונים שכתבו

ובודאי , ספיקא ממש הוישזה 

שבדורות הראשונים נהגו 

אבל , בתרועה כמו שראו למשה

אותה תרועה בטלה בדורות 

שהרי , התנאים והאחרונים

ה סתם תרועה קול התורה אמר

נשבר כדרך שאדם עושה בשברו 

, וסגנון אחד אמרה תורה לכולם

אירע בענין התרועה כי לא היו ו

בדורות האחרונים מריעים על 

וגם יש , שברם כדרך הראשונים

שמריעין בשתיהן או בשלשתן 

פעם בזה ופעם בזה ואינו יודע 

ולכך , איזה יכשר הזה או זה

  .אבהו לתקן זה' הוצרך ר

  

  ÈÙÏÂ  אדם יוצא  ןאיפירוש זה

בתקיעות שנוהגין לעשות 

ת "ת למלכיות ותש"מעומד תשר

ת לשופרות דהא "לזכרונות ותר

ספק הוא וממה נפשך השנים 

   .מהם שלא כראוי

  

  Í‡ רבינו  בזה נשאלמצאנו ש

' ל וכי קודם שבא ר"ז גאון האי

אבהו לא יצאו ישראל ידי 

שהרי נראה שהיה , תקיעת שופר

, הדבר ספק ביניהם ענין התרועה

וכתב , כדאמרן בהא ודאי פליגי

השואל שקשה לומרשהיה לעם 

כי האיך  ,בדברספק  ישראל

אפשר שבמצוה כזו שהיתה בכל 

שנה לא ידעו אמתתה ולא ראו 

אלו לאלו איש מפי איש עד 

, ה איך היה נוהג"רבינו עמשה 

ל כי בודאי תרועת "והשיב הוא ז

תורה בכל אחד מאלו בין בגנוחי 

בין בילולי שכונת התורה 

בתרועה לעשותה מקולות 

ובתחלה היה עושה זה , ושברים

שברים וזה יבבות כפי מה 

שנראה לו שהוא יותר יפה והיו 

, כולן יוצאין ידי חובתן

אבל , והחכמים היו יודעין כן

ון העם היו טועין שהיו המ

סבורין שיש חילוק ביניהן ושלא 

וכדי להוציא , יצאו אלו או אלו

מלבן של הדיוטות וגם שלא 

' תהא תורה כשתי תורות בא ר

אבהו ותיקן לעשות כל אחד 

כדברי אלו ואלו וגם הוסיף 

תרועה אחת משלו כי נתן דעתו 

לתקן התרועה בכל מיני קול 

 ומפני, נשבר שאפשר הנוהגין

שהיה הדבר נראה להדיוטות 

שיש מחלוקת ביניהן נקיט ליה 

תלמודא על דרך מחלוקת ובדרך 

  ,קושיא ותירוץ

גאון  ונמצא שלדברי רבינו האי 

שפיר אדם יוצא חובתו  ל''זצ

בכל אחד מן הסימנין האלו 

פעמים או כל ' כשעושה אותו ג

סימן פעם אחת ויעשה האחד 

למלכיות והאחד לזכרונות 

וכמו שנהגו , והשלישי לשופרות

עכשיו בתקיעות שעל סדר 

ברכות וכל אדם יוצא גם בזמן 

  .הזה בתקיעות שעל סדר ברכות

  

   „ÂÚ מסכת ראש אמרינן ב

טז עמוד א אמר רבי השנה דף 

למה תוקעין ומריעין  ...,יצחק

ותוקעין ומריעין , כשהן יושבין

כדי לערבב ? כשהן עומדין

טור ה ופירש ל ''עכ השטן

אורח חיים סימן תקפה אמר ב

רבי יצחק למה תוקעין ומריעין 

כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין 

ומריעין כשהן עומדין כדי 

לערבב השטן פירוש למה 

ושב קודם מוסף תוקעין מי

וחוזרין ותוקעין על סדר ברכות 

למה מקדימין לתקוע מיושב כדי 

כדי שיתערבב ' לערבב השטן פי
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מיד בתקיעה ראשונה שלפני 

אבל .........התפלה ולא יקטרג 

היא מעומד  לעולם עיקר תקיעה 

אלו עיקר  ,שהיא על סדר ברכות

  .דבריו לעניינו

   ‰�‰Â  הדבר ברור שמנהגם של

ים היה לתקוע רק עשרה הראשונ

קולות במוסף וכמו שמבואר 

דף [תוספות מסכת ראש השנה ב

ל ''וז] ה שיעור''דלג עמוד ב 

לפום סוגיא דכולה פירקין היה 

ראוי לתקוע בשעת תפלה 

ק "ק קר"ק קש"אמלכיות קשר

וכן אזכרונות וכן אשופרות או 

לאחר תפלה כולהו אבל קודם 

תפלה לא אשכחן כדתנן מי 

כ נתמנה לו שופר "חשבירך וא

אלא אשכחן בפרק קמא לעיל 

למה תוקעין ומריעין .) דף טז(

כשהן יושבין ותוקעין ומריעין 

כשהן עומדין כדי לערבב את 

השטן והיינו כדעבדינן ומיהו 

נראה לתקוע בתפלה  ,לכאורה

כמו כן אמלכיות זכרונות 

ק "ק קר"ק קש"ושופרות קשר

אכל חד וחד כדי לצאת מספק 

ועל מנהג שלנו היה  דרבי אבהו

ק של מלכיות "ת דקשר"תמיה ר

ק "ק דזכרונות וקר"וקש

דשופרות סותרין זה את זה דאי 

גנח ויליל כולהו בעי למיעבד 

ק ואי גנח לחוד כולהו בעי "קשר

ק ואי יליל כולהו "למיעבד קש

והנהיג רבינו תם  !ק"קר

ות אזכרונ  במקומינו לתקוע גם

ק כמו במלכיות "ואשופרות קשר

שתא נפיק מכל ספיקי וליכא דה

אלא הפסק ובהכי סגי שלא 

דהא  ,לשנות המנהג ביותר

' אמרינן שמע תשע תקיעות בט

שעות ביום יצא ונראה שיש 

קצת ליתן טעם על המנהג שלנו 

דסבר לה כמאן דאמר בסמוך 

אחת מדברי תורה ושתים מדברי 

סופרים וכיון שעשו בישיבה כל 

הספיקות של תורה ושל סופרים 

לא חשו לחזור ולעשות בשעת 

תפלה אלא ספיקא דאורייתא 

' עשה רובקדושת דאגן הסהר ש

ר יונה כתיב נוי "שמשון ב

ארבעים קולות בהריענו והיינו 

 כמנהגינו וכן בסדר רב עמרם

   ל ''עכ

   È¯‰Â''Û ]מדפי ' ה דף יא''ר

ל ''כתב טעם אחר וז]ף''הרי

ובדין הוא שיהיו תוקעין אותן 

על סדר הברכות כסדר שתקעו 

כשהן יושבים אלא כיון 

שהברכות אין מעכבות התקיעות 

חובתן באותן שתקעו  הרי יצאו

כשהן יושבים ודי להם לתקוע 

ת על סדר ''ת תר''ת תש''תשר

הברכות פעם אחת שלא 

להטריח על הציבור וכן המנהג 

בכל העולם ובשתי ישיבות 

' ל ועיין שם במלחמות ד''עכ

ף שחיזק ''ל על הרי''ן זצ''לרמב

  . ל''ף הנ''טעמו של הרי

   ÎÂ''Î ם הלכות "רמברבינו ה

ה ולולב פרק ג הלכה שופר וסוכ

בדין היה שיתקעו על ל ''וזיב 

כל ברכה כל בבא מהן שלשה 

פעמים כדרך שתקעו כשהן 

יושבין אלא כיון שיצאו מידי 

ספק בתקיעות שמיושב אין 

מטריחין על הצבור לחזור בהן 

אלא די , כולן על סדר ברכות

להן בבא אחת על כל ברכה כדי 

שישמעו תקיעות על סדר 

דברים האלו וכל ה, ברכות

בצבור אבל היחיד בין ששמע 

על סדר ברכות בין שלא שמע 

על הסדר בין מעומד בין מיושב 

  . ל''עכ יצא ואין בזה מנהג

  

     ¯Â‡Ó‰ ÏÚ··Â  על דברי

ף כתב שאין טעם זה ''הרי

 מספיק וכתב שהעיקר הטעם

כטעם שאנו סוברים עיקר כטעם 

רב האי וכבר יצאנו ידי חובתנו 

  .מוסף בתקיעות שלפני

  

    ‰�‰Â  על " עץ חיים''בפירוש

סדר תפילות ראש השנה להגאון 

ל הביא ''הרב יחיא צאלח זצ

ל ''ר שלום שבזי זצ''בשם הר
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שכתב בספרו חמדת ימים 

' שטעם ארבעים קולות נגד מ

קולות שצעקה שרה בעת 

העקידה וכתב שמטעם זה סמכו 

שלא להוסיף על הארבעים 

קולות כדי שיהיה רמז לעורר 

זכות העקידה בשופר אילו של 

יצחק וגם לעורר ולהזכיר זכות 

שרה אמנו בקולות שצווחה  

  .שנצטערה לבניה אחריה

„ÂÚ  כתב שמצא שם שתוקעים

' קולות מיושב כדי לעורר ג' ל

עליונות הראשונים ולפי שאין 

לחשוב יותר לא נהגו אלא 

בעשרה קולות מעומד וכמו כן 

כתב עוד טעם כדי שלא יתמעט 

  .ן לגמרי והעולם צריך לוהדי

וראה זה מצאתי ברבינו חננאל 

] בדף לד במסכת ראש השנה[

לאחר שפירש את הטעם לתקנת 

אבהו כדעת רבינו האי גאון ' ר

ל ולפיכך נהגו ''וסיים וכתב וז

הכל כמנהג הזה לתקוע מיושב 

אבהו ועליהן ' כמו שתיקן ר

מברך התוקע ברכת התקיעה 

ת פ שאינו על סדר הברכו''ואע

וציבור צריכין לתקוע על סדר 

הברכות מיהו ברכות אינן 

מעכבות אותן התקיעות ומפני 

שכבר יצאו הציבור ידי חובה 

לפיכך נהגו לתקוע במלכיות 

ת ''ת בזכרונות תר''תשר

ת להודיע שהכל ''בשופרות תש

אחד הן והכל יצאו ידי חובה 

הרי . ל''ולא נשאר בדבר ספק עכ

ראוי ל שאין ''כמבואר בדבריו ז

לשנות ולהוסיף על העשרה 

שבזה תתבטל התקנה שתיקנו 

  .ל כדי ללמדנו דין זה''חז

  

  

ÌÈ¯·„‰ ˙�˜ÒÓ     

 ‡ÏÂ ÔÂ˘‡¯‰ ‚‰�ÓÎ ÌÈÎÏÂ‰ Ì‰ ˙ÂÏÂ˜ ‰¯˘Ú ˜¯ ÚÂ˜˙Ï ÌÈ‚‰Â�‰˘ ÏÈÚÏ Â�·˙Î˘ ‰ÓÓ Â�Ï ‡ˆÂÈ‰¯ Â‡

Ò Ì‡ „ÁÂÈÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÁÈ¯Ë‰Ï ‡Ï È„Î ˙‡ÊÂ Ì‚‰�Ó ˙Â�˘Ï ÔÏ ‡¯È· ‡ˆÈ ¯·Î˘� È„È Â ˙ÂÚÈ˜˙· Â�˙·ÂÁ

¯˜ÈÚ‰ Ì‰˘ ·˘ÂÈÓ„ ,‰¯Â˙ Ï˘ ·ÂÈÁ‰ ¯˜ÈÚÓ ‡Ï Ì‰ ÛÒÂÓ·˘ ˙ÂÚÈ˜˙‰Â,  ˙Â�˘Ï ¯ÂÒ‡˘ Â¯·Ò˘ Â‡ ‰ÓÓ

 ÂÚ·˜˘˙ÂÚÈ˜˙‰ ¯ÙÒÓ ÌÈ�Â˘‡¯‰  ¯ÎÊÏ ‰Ó˜ÁˆÈ ˙„È˜Ú· Â�Ó‡ ‰¯˘ ‰¯ÚËˆ‰˘,  ËÚÓ˙È ‡Ï˘ È„Î Â‡

ÏÈÚÏ ‡·Â‰˘ ÌÈÓÈ ˙„ÓÁ‰ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ È¯Ó‚Ï ÔÈ„‰,  ‡Ï˘ È„Î ‰�˜Â˙˘ ‰�˜˙‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Â‡

˙¯Âˆ ÏÎ· ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ÂÚ„ÈÂ ‰ÚÂ¯˙ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰¯Âˆ· ˜¯ ‰·ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ ‡Ï˘ Â¯·ÒÈÂ ¯·„‰ ÁÎ˙˘È 

ÂÓÎÂ ‰Ï·˜ È¯·„ ÂÈ¯·„ ÏÎ˘ Ï‡��Á Â�È·¯ ·˙Î˘ ÂÓÎÂ ‰ÚÂ¯˙‰ Â·˙Î˘ ‰ÌÈ�Â˘‡¯      .
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W dfepb dcng X  
 yecwd xtqdn"mini zcng "vf ield oinipa iaxl" lgxdn ly ecinlz"vf e"e lnxd lra ly eax"vf f"l  

  

  א פרק -  תשובה ימי עשרת
  

 היא מודעת הרמתה וקדושתם התשובה ימי
 שמים קדשום אשר מקודשים ימים המה אשר

 דווי לבב וכל, הנגע בו אשר איש כל בהן לרפאת
 לכפר גאולתו כדי ומצא לו ורפא ושב יבין בלבבו
 חכמים ואסמכוהו. הנפש על חטא מאשר עליו

 ה"ר שבין ימים' י אלו" בהמצאו' ה דרשו"ד אקרא
 שם ימצאון דאולי אקרא אסמכוהו ובזוהר, כ"ליוה

 את' ה ורחק" אקרא אסמכוהו רשומות ודורשי. 'י
 בה ועוד הארץ בקרב העזובה ורבה האדם

 ו"ח אם כי לרמוז" לבער והיתה ושבה עשיריה
 בשובו תשובתו יקובל ולא האדם את' ה ורחק

 רוב כי" הארץ בקרב העזובה ורבה" אז. מחטאתו
 לאל ועוזבים מהתשובה מתייאשים היו העולם
 אליו לקרבם התשובה זמן להם קבע ולכך, יתברך
 זו ולא. בתשובה לחזור אלול חדש כל שהוא
 עשרת להם הוסיף" עשיריה בה ועוד" אלא בלבד
" ושבה", שיתחרט כדי כ"יוה עד ה"מר תשובה ימי

. מקרבו העונות יבער כי" לבער והיתה", בתשובה
' פי" בשלכת אשר וכאלון כאלה" יהיה ובכן

 חוזר הבאה לשנה כך ואחר. העלין שמשליכים
 קדש לזרע משפט יהיה וזה". בה מצבת להיות"

  :גוי לכל כן עשה שלא מה לישראל דהיינו
  
   ]ג פרקשם [

 להיות שלו ומתן במשא יזהר 'ה דבר את הירא
 יוותר ולעולם, ובגזל באונאה יכשל שלא באמונה
 משל יבא שלא בטוח יהיה ובכן, לחברו משלו
 על שיהיה אפשר אי ומתן במשא כי, לידו חברו

, מה דבר מחברו יקח שלא המצוע וקו הדקדוק פי
 הגזל ומעונש' ה דבר את והירא. ממנו חברו או

 מעט יוותר לא אם כי, משלו מה מעט יוותר
 ובימי. משכנגדו מה מעט ליטול בהכרח אז משלו
 תקון לתת ל"ז גלנטי א"ר ממנו שאל ל"ז הרב

 גודל מלפני מאד הרבה הרב חרד ואז, לנפשו
 כל את לי מגיד אינך אם לו שאמר עד. רבנותו
, לי להגיד' בה אשביעך, במצחי רואה אתה אשר
 אדוני ביד יש גזל ספק ל"וא. מצחו אל פנה ואז

 גדולה חרדה הנזכר הרב חרד ומיד ותכף. ומורי
 לי להיות חרפתי את אוליך אנה לאמר מאד עד
, ואפר שק וילבש וזעף סר ביתו אל וילך, הגזל עון

 הבגדים מלאכת המלאכה עושי אליו לקבץ ושלח
 בשק מלובש הרב את ויראו אליו ויבואו. אתו אשר
  . אחיו אל איש ויחרדו. בארץ יושב

 כי תשמעו הלא תדעו הלא הרב אליהם ויאמר
. בידים בגיהנם ליכנס חפץ ואיני אני ודם בשר
 בחשבון היטב תדקדקו והלאה מכאן אם ולכן
. מעלי לכו לאו ואם, טוב מה הנה מלאכתכם שכר

 מהם כי במעותיו נעשה חשבון מה לו והשיבו
 יחסר ואל לנו חסר לא במלאכתו עוסקים שאנחנו

 איש ואין והותרנו ואכלנו הברכה שורה כי, לנו
 הנזכר הרב ל"א אז. מעותיו חשבון שיעשה ממנו
 אחר, גזל בעון נכשלתי כן על כי הדבר נודע אכן
 עתה ולכן. מעותי חשבון עושים אתם אין כי

 מה מכם אחד כל ותטלו מעות לפניכם אשים
 וגם, מכם בידי אשר כל את לי ותמחלו שתחפצו

 לשלוח רצו ולא לפניהם וישם. אליכם אמחול אני
 אחת אשה זולת, אחת פרוטה אפילו ליטול יד

 אחד פה כולם ויענו. פרוטות' ב ונטלה ידה שלחה
 פרוטה סוף עד גמורה מחילה לך מחלנו ויאמרו
 מדרשו בית אל וילך הנזכר הרב ויקם' וכו אחת
. לקראתו לצאת הקדימו והרב ה"זלה הרב של

? אדוני חרד אשר הזאת החרדה כל מה לו ויאמר
, גזל ספק עון בידי להיות הוא המעט לו ויאמר

 אם במצחי וראה נא דעו בעיניך חן מצאתי נא אם
  . מאומה ממנו נשאר

, חטא אשר עון כאן אין ה"זלה הרב לו ויען
, הגזל ספק היה היכן סודו את הרב לו וגילה
 ידה את ששלחה האשה באותה היה כי לו והגיד
 אותה כי היה והטעות. פרוטות' ב את ליטול
 משאר יותר הדקה מן דקה בחכמה טווה האשה
 והיא, יותר ליטול ראויה היתה כן ועל הטווין
 דקדקו ככה ועל, האומנים שאר עם בשוה נוטלת
 את ויראוהו, אדוני על ממעל בשמים בזאת

  :מצחו על בכתב הרשום
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¹                          zelitzd xewn¹      

mirhw dqpxtd lr dlitzd lr siwn xexian , dxewne .  

dqpxtd lr dlitzd xcq qixhpewd jezn.    

        

 ‰¯ˆ˜‰ ‰ÏÈÙ˙‰  
  

‰¯Â˜Ó ,‡˜Â„· ÌÈ‡¯Â� ÌÈÓÈ· ‰˙¯ÈÓ‡Â .˙ÂÓ˘‰ ˙�ÂÎ·Â.  
        

úøéîà âäðîì  המקור הקדום ביותרהמקור הקדום ביותרהמקור הקדום ביותרהמקור הקדום ביותר

 øåáéöáå íéàøåð íéîéá äøö÷ä åæ äìéôú

ä"äñä ìòá ä" íéîé úãîç ÷] åðéëæ øáëù

ä ãåáë äìâð åðéîéáå ' äæ ùåã÷ øôñá ïéàù ìë ïéòì

ùåçéî úéá ìë ,ä ùåã÷å ÷éãö äéä åøáçîå ' âìôåî

æéøàä éøåâî"ì ,øäåîë àåä" äéäù éåìä ïéîéðá éáø ø

îøä ìù åáø"çøäî ìù åãéîìúå æ"å, ãð àåäå '

öú úðùáù äðåùàøì" ïëì íãå÷ íéðù äáøä ãåòå à

úëá åá åùîùî"é , äæá çéëåäì êéøàäù åîëå

åòé íéîé úãîç øöåà øôñá øåùéîá"ù , øåñà äúòîå

åéøçà øäøäì ,åâå íá åëìé íé÷éãöå'[ ,ò áúëù" æ

çá" ã ìåìà ùãçô"ò å 'ì"ç .  

 ìëì äñðøôä ìò äìéôú àåäù àúéà íùå

äðùä ,äì øåîæî ãåãì øîàé íãå÷ùå ' õøàä

åâå 'ë àì ìáà 'ä ãåãì øåîæîä úà ' éòåø

åâå 'ø ìéì íéøáçäå áøä âäðîù óéñåäå" ä

àøúá ùéã÷ íãå÷ ,åëå 'çàå"äéä øîåì ë" ø

 øö÷ä]ø íåéáå"ë àì ä"ë [ øãñë øîàéùå

äåé ìéìá äæä" ë] úìéôú øçà äàøðë

øòâ úéá"æðë ë 'øá"ä [äåéáå" óñåî øçà ë

ò àøúá ùéã÷ íãå÷"ë ,ëå ' úøéîà ìâåñîù

ðä øåîæîä" åì øñçé àìù äéåàøä äðååëá ì

ééò äðùä ìë ïåæî"ù .  

 åðåùì éøä ìëì éåöî åðéà åøôñù úîçîå

äæá" : íò áøä âäðî éë åðòîù úàæ ãåòå

 ùéã÷ íãå÷ äðùä ùàø ìéì øîåì íéøáçä

ë øåîæî àøúá"ãì ãäì øåîæî ãå ' õøàä

äàåìîå , åéúåðåæî åøñçé àìù éãë ìâåñîå

äðùä ìë .  

        

éåä úåîù ãå÷éðá" åáù ä אכן צריך שיכויןאכן צריך שיכויןאכן צריך שיכויןאכן צריך שיכוין

 äæë Àé Æä Æåä  íò úåðãà íù åãå÷éð äìåòù

ñ åðééäã ììåëä"å ,éåää úåéúåà íòå" ä

àô àéøèîéâ äîöò"é , äñðøô íù àåäù

êéãé úà çúåô úåáéú éùàøî àöåéä .  

äæ ãå÷éðá Àé Æä Éåä  åãå÷éðù  ואני שמעתיואני שמעתיואני שמעתיואני שמעתי

ñ äìåò 'éåää íòå" íéäìà àéøèîéâ äìåò ä

ä ãåñá 'äñðøôä íùî øùà íéäìàä àåä .

à íå÷îì äìåò ìëäå 'çàå"åéøçà øîåì ë ."  

ñåðä áúë ïàëå 'äéä"øö÷ä ø ,ñåðä àéäå '

éøäî äáúëù"öéøäîå ìàìëúá õ" å

äðëá"â ,ãéçä àéáä íùîå" åøôñá à

äåáò" ÷]ñ úçà óëá"èå[ , åéìò óéñåäå

íéðôá åðàáäù åîëå .  

íééñå" :äåé ìéìá äæä øãñë äùòé ïëå"ë ,

äåéáå"àøúá ùéã÷ íãå÷ óñåî øçà ë "

ëò"ì.  

  

ãð øáëù 'ñú úðùá øçà ïôåàá" å פפפפ""""ואעואעואעואע

 äîìù éáøì ïè÷ áåè íù øôñá êàáöìåæá

öæ ùéîçì ïáà"òá ì ' íéðùä úëøá êåúá âé

äæá áúë"ì :æéøàäî äñðøôä ìò äìéôú"ì .

 êøáì òéâîùë íéðùä úëøáá íãàä øîàéù

 íâå äæ øîàé úåáåèä íéðùë åðéúåðù

éùòá" øôñá åðéáúë åðéëìî åðéáàá ú

 àåø÷ì øäæéå äæ øîàé äìëìëå äñðøô

ëò äøäèå äùåã÷á"ñåðä àéáäå ì 'ãîçë" é

íéì÷ íééåðéù úö÷á . áøä ãéòä øáë äðäå

æðä øáçîä ' úåìéôú ÷éúòäù åúîã÷äá
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"á éúàöîù äî ãé úáéúëá íéðùé íéöåáé÷

 éìëù éðéò øéàäì íéîùä ïî éðåàøä øùàë

ëò"ì ,àå" úåøåãäîî úçàîù ïëúé ãåàî ë

äúë"ãîç áøä ìù é"åéãéì òéâäù àåä é .  

        

ðùîë" úåîùä úðååëá ìãáä ùé ú אמנםאמנםאמנםאמנם

øåîæîáù .ãîçáù"ë é 'ùîë" ìéòì ë

àùî" íéëøã éðù áúë íééç õò éøôá ë

äòù÷á ïëå íéøçà"ë ë 'íéøçà íéëøã éðù 

 Àé Æä Èåä åà  Àé Æä Àåä ùîëå"ñ ë ' àøåá úãåáò

êåôä øãñäù àìà ,ö äøåàëìå" åäééåøúù á

]äòùåö÷"àøåá úãåáòå ë [ åáúë àì

ùîë"äòù ìòá ë"åâ ëòôá äéô" åîëå ç

öå ìéòì åðåùì åðàáäù"ò  .  

 äøö÷ä äìéôúá úåîùä úðååëá ïëå

ãîçáù"áúë é  äÈå ÀäÇé íùáåàñåðø÷éã áúë 

ãå÷éðá  Äã È÷é Äø Éåð Èñà.   
        

æðä úåãåäì äàð ' úðååëá áúë ïìäì ובספרובספרובספרובספר

êë úåîùä: äÈ Éå ÆäÀé Çì ]åä ãå÷éð ' ìåôë

õî÷å íìåçá [äæ ãå÷éð áúë øâñåîáå  ÀäÀå ÀäÀé 

öå" òåøå÷î ,è àîùå"íù ìôð ñ . äìéôúáå

ä ìò êìùä ÷åñôá áúë äëåøàä ' úðååë

êë ãå÷éðä:  ÈäÀå ÈäÀé  ] äàøð äæá åøå÷îå

îøäî"ðä ÷"òàå ãåãì øåîæî éáâ ì" àì íùù ô

ïë ãåãì øåîæîá àáåä , øîåì áåúë ÷øù øçàî

ììë åäåàéáä àìå øåîæîä úà , àìà åðì ïéà

ùî"îøä ë"ðë íéøáãä øå÷î àåäù ÷"ì,  óàå

ðë äéøúá ìéæà øáçîäù ïéëåîéñ ùé"ì ,òå" ë

åéøáãë åðã÷éð íù íâ [ä éäéå ÷åñôä úåîùáå '

áúë óñåé úà  ÈäÀ Éå ÈäÀé ]åä ãå÷éð ' ìåôë

àåùå íìåçá .[ íùáåàñåðø÷éã áúë ãå÷éðá 

à ÈñÉåð Àø Ç÷é Äc.        

  

 ¯˜ÈÚÌ„Â˜È�· ˙ÂÓ˘‰ ˙�ÂÂÎ· ‰ÈÂÏ˙ ‰ÁË·‰‰  
        

   הבדלים בכוונת השמות 

  
æðä íéøôñä ìëáù ' íéðåîã÷ä ודעודעודעודע

 ìò úåìéôúä åàéáäù øúåé íéøçåàîäå

 åìà óàå äøö÷ä ïéá äëåøàä ïéá äñðøôä

ãáì øåîæîä úà ÷ø åàéáäù , øàåáî åäìåëá

 úøéîà àåä äæá ïéðòä ø÷éòù äæ ïéðò

åìà íéãå÷éðá úåîùä úðååëá øåîæîä ,òå" æ

 ïëå äñðøôì ìâåñîù úåçèáää úà åøîà

é àìù åì çèáåîùäðùä ìë åéúåðåæî åøñç ,

 úøéîà íò óà äéãåçì øåîæîä úøéîàá ìáà

äéä"äæ øîàð àì ø ,øåøá äæå  .  

  

ø ìéìá"äæá åáúë ä"ì :ø ìéìá" ä חחחח""""ובעובעובעובע

äì øåîæî íéøîåà ' ãå÷éðá äðååë íò õøàä

 óåñá øåôéë íåé ìéì øãñá áåúëë úåéåää

åëå åì çèáåîå øåãéñä'.  

äæá åáúë íùå"ì :ø ìéìá" ìéìáå ääåé" ë

çáùì åðéìò íãå÷ ,äì øåîæî íéøîåà ' õøàä

úåéåää ãå÷éðá äðååë íò , àìù åì çèáåîå

åéúåðåæî åøñçé .ëò"ì .  

ëå ' ãå÷éðá úåîùäíéãå÷éð éðù , íù ìëáå

åòé øîë àìå øîë àì íéøçà íééåðéù"ù ,] íâ

åì íä íà íäá ÷ôñì ùéù íéãå÷éð íù ùé ' åà

äì 'öå åéøçàù"ò[ ,öå"äæì øå÷îä ò . áåø÷äå

ùî àåä äæì" úåãåäì äàð øôñî êåîñá ë

ééò"åãå ù"÷ .  

  

åèéîùäù íéñéôãî äîë ìò äåîúì ùé  ובזהובזהובזהובזה

úåîùä úðååë éøîâì ,ä øåîàëå øñç ø÷éò

øôñäî , àåä âäðîä ãåñé ìë øàáúðä éôëù

 úðååë ìù äæë ïôåàá øåîæîä úøéîà ìò

íãå÷éðá úåîùä , íéøîåà åéä àì äæ àìáå

äæ øåîæî à÷åã , úøéîàá íé÷ôúñî åéäù åà

â àåäù ãåãì øåîæî" ïéðò ìò ï÷åúî ë

ðëå äñðøôä"ì . ìàìëúáù éúéàø øúåéáåò" ç

åãäî"á  äìéôúä øãñ ìë úà ÷éúòäù øçà
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æðä íäì ïåùàøå åúåà åîã÷ùî äëåøàä 'ã '

ðøú"ã ,ëå  äðéù ' ÷ø"ø ìéìá"äåéå ä" ë

çáùì åðéìò íãå÷ äæ íéøîåà ." úðååë ïéðòå

äî íåùî ïååëîá äàøðë èéîùä ãå÷éðä ,

îå" äìéôúä êåúá åøàùåä íîöò úåðååëä î

íù .  

: äæá äéùôðãî ñéôãäù éî êùîð"ì ואחריוואחריוואחריוואחריו

åëå úåéåää ãå÷éðá ïéåëì' . àéä àìå טובטובטובטוב

ðùîëù" ãåñé ìë éøä ú àåä øîåì âäðîä

äæä ïôåàá.  

  

äéá øùàë øáãä øåîç" åéøçàù ø וביותרוביותרוביותרוביותר

äøö÷á àéãäì úàæ íéøîåà" : úåîùäå

åá íéøëæðä íéùåã÷ä " àéä äæá äðååëäå

ðä úåîùä úðååëì"ì , åðéà äæ ïåùìáù íâäå

ë çøëåî"ë ,î"ëåøàä äìéôúá î íéøîåà ä

àéãäì" :úåëæá íù äéåä êåøá àåä êøáúé 

åãå÷éðù ãçà ïî íéãå÷éðä שכיווננושכיווננושכיווננושכיווננו    íäá 

øåîæîá åðéø÷ù êéðôì äúò ."  

ç åøîàé êéà íéðååëî ïéàùëå" íå÷îáå ø÷ù å

ç øùåé õéìîå äìéôú" íåéá åì áùçé ïååòì å

äæä ùåã÷ä .éòëå"éò æ 'ùî" éìéúùä åðéáø ë

ñø ïîéñ íéúéæ"÷ñ æ"äéä ìò â" øéù øçàù ø

åòé åéîòè íéøîåàù äîá íéøéùä"ù , àåäå

ïàë ïéãä ,åãå"÷  .  

àå" íãå÷î úàæ ùéâãäì éåàøäî àáøãà ë

÷ø àìå  øãâá"áåè "àîìòá ,ùîëå" ìë ë

ò äììëáå åæ äìéôú åàéáäù íéøôñä" ç

ðøú"ðëå ã"ì ,äðåúçúä ìò åãé äðùîä ìëå.  

ðä úåøå÷îä ìëî øåøá øáãä íâ" íéøôñäå ì

åæ äìéôú åàéáäù , ììëì äîñøåô åæ äðååëù

äçåèá äìåâñë íòä ,äìåâñ éãéçéì ÷ø àìå .  

ð äàø äæéàî ïåéë àìù éîù èåùô ממממ""""ומומומומ

áéñäéäéù ä , äìéôúáù äæ òè÷ âìãéù êéøö

äëåøàä .  

        

ñáå" äìéôúá åðìãúùð åðáúëù øãñá ã

 úåòãä ø÷éò úà àéáäìå ÷ã÷ãì äøö÷ä

 éãå÷éðá íéðåîã÷ä íéìáå÷îä éìåãâî

úåîùä , äðååëá úìòåúì àøå÷ä éðôì åéäéù

åæ .  

  

 íéîåã÷ä úåøå÷îë åðáúë äëåøàä äìéôúáå

åæ äìéôú ìù íéðåùàøä ,ñ àåäù 'ð äà

æðä úåãåäì 'åéøçàù íéøôñ äîë ãåòå ,

 úåîù úðååëá íù øãéñù äî íâ åðéìòäå

ä éäéå é÷åñô 'åëå 'ëå" íéñåôãä áåøî èîùð æ

íéøçåàîä .  

åðééä úåðååëá øåîàä ìëù èåùô  והדברוהדברוהדברוהדבר

áìä úðååëá , äôá úåîùä íúåà àéöåäì ïéàå

ììë.  

((((        
        

 ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÏÈÙ˙‰  
        

        ....מחברהמחברהמחברהמחברה
ìò äìéôú úåøå÷î ùôçì  ונתעוררתיונתעוררתיונתעוררתיונתעוררתי

ïåëðä äçñåðå äëåøàä äñðøôä , äìá÷úðù

 ïîéú úåìéä÷á úåáéáçá] åîë éãìáå éîàù

úéù 'ïìäì [ úåìéä÷ úö÷ ãåòå]íéãøôñäî [

íéàøåðä íéîéá ùãå÷ úãøçá äøîåàì ,

 íðåöøë äá íéùåò íéñéôãîä éúéàøù

àñøéâá ,íãå÷éðá úåîùä úðååëáå ,] ïéá

øåîæîá ,ö÷ä äìéôúá ïéáäø [ãåòå .  

öå÷ éôë äøàáìå äðéáäì íâ èøôáå"ã ,

öù íéøáãá" éúéù÷úð íéðù äîë äæîù á

íäá .  

  

  

  

        מקור נוסחהמקור נוסחהמקור נוסחהמקור נוסחה
åæ äìéôú çñåðì éúàöîù ïåùàøä  והמקורוהמקורוהמקורוהמקור

 óåñá äàøðä ìëë àéä åðéðôì àéäù úåîë

 úåãåäì äàð øôñ]ñ ìò ùåøéô ' éáøì íéìéäú
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øú úðùá øèôðå øéîæàî éæðëùà íäøáà íéñð" ë

äéäå  øôñä úîã÷äá øàåáîù åîë åøåã éìåãâî

íù ,ãðå 'ëøú úðùá åðøååéìá"ä[, òá íùå 'ô÷" å

ò"åæ äìéôú åàéáä á ,äæá áúë äì íãå÷å"ì :

" íãå÷ íéøåôéëä íåé ìéìáå äðùä ùàø ìéìá

 ãå÷éðá äðååëá äæ øåîæî øîåà àøúá ùéã÷

åéúåðåæî åøñçé àìù çèáåîå úåéåää "ëò"ì .

çàå"ëøú úðùá ë"ãð å 'ñá øéîæéàá ' úåà

 úéøáä]òá 'ò÷ [ô ìàôø éáøì"äøåâéù éã é  ,

ñá äàéáä ïëå ' íäøáà íëùéå]ò 'ò ÷"á [

øäîì"âàìô à'ãð é 'îøú øéîæéàá"ä ,çàå" ë

ãðù úåððø éúôù íéìéäúá ' úðù íìùåøéá

øú"ð .  

  

äàøðä ìëë àåä äàéáäù ïåùàøä  והמחזורוהמחזורוהמחזורוהמחזור

 øåôéë ìù øåæçî àåäù íìåò ú÷ç øôñá

øú úðùîð" â]ò 'ãñ :128 äöåàá"ç[  óåñá

 øåôéë ìù úéáøò] úà øåîæî ãåãì øçà àéáäù

ãîçä ìù äøö÷ä äìéôúä"é ,çàå" äìéôú úà ë

åæ , åøîàé äøö÷ä äìéôúä úàù äðååëä éìåàå

ùîëå íéãéçéá äëåøàäå øåáéöá" ïåùì áúåëù ë

ìá äëåøàä äìéôúä 'ééò ãéçé"ù.[   

        

ë  
  

˜· Â˙Ï·˜"‰�Â˘‡¯Ï ÔÓÈ˙ ˜  
  

åäåðàöî åéøçà] íééåðéù äîëá éë íà  ומידומידומידומיד

 ãåòå øåáéöá åøîåàì åîéàúäì åá åëøòù

ïìäìãë[  úðùá ñôãðù íééç õò ìàìëúá íâ

ðøúä" ã]çà äðù"ãáìá ë [ úåçéìñä øçà

 øåôéë ìù]ò íãå÷ 'ô÷[  äðåùàøì æàîå

÷ åðéúåìéä÷á åäåìá÷"ïîéú ÷ ,] ìàìëúäå

æðä 'òåãéë ïîéúì òéâä íâ  .[ íãå÷î ìáà

åçá ïëù ìëå õøàá ïéá ïëì" åøîà àì ì

åæ äìéôú ,äøö÷ä äìéôúä àìà .  

  

ñá äàáåä ïë åîëå ' íéîçø àñë éáøì

ãðù æåæî íéîçø 'øú íéìùåøéá"ò,  äàéáä ïëå

ñá ' á÷òé úåòåùéöæ éðåòáñà éëãøî éáøì" ì

ãðù 'òøú úðùá"å ,]òá 'àìø[ ñáå ' íò íéìéäú

ø øåàéá" àèùå÷ éãðù 'ôøú åðøååéìá"æ ,

]òá àáåä 'ò âéø"á[ .ñáå ' ïúéàì ìéëùî éáøì

á íäøáà"öæ éîéìç ïéîéðá ø"ãðù ì 'âá' äáø

öøú úðùá"ééò úåìåâñäå úåìéôúä ÷ìçá å"ù ,

ñ ' äùîì äìéôúãðù 'ëùúä úðùá"æ  .  

  

äáøä ãåòá íâ êë å÷éúòä  ואחריהםואחריהםואחריהםואחריהם

ù úøåãäî ìàìëú úåáøì íéøåãéñ" ö

ìùúä"ç , øåëæ øåæçîì åäå÷éúòä ïëå

ôøú åðøååéìá ñôãðù ïåùàøä íäøáàì"ò å '

312 ] íò àåäù áåúë øôñä øòùáå

áúëî úåìéôúäæéøàä é"ñîå ì 'ãîç" íò é

øäåî úåäâä"÷åöæ éòãåî ç" óåñáå ì

øäåî úåù÷á øåæçîä"÷åöæ åãøàô ãåã ø" ì

}íéáéáø úòôù åøôñ åðééäã {ñî úåù÷áå '

 ãîçð øöåà]ò ãñåéîå éåðá åìåë äæ øôñ" ô

äñäî íéèå÷éì"æðä íéîé úãîç ÷ 'òå"â äæ ù" ë

åîù éåø÷ ,ùîëå"ñä øòùá íù ë 'äæá"ì :

"úô åùøåùøéäáä øôù íééç íéî ìà çå , úãîç

åëå ìàøùéá íéðôì åòáè àöé øáë øùà íéîé' .

ñä øòùî äàøðä ìëëå ' äùî áøä åøáéç

æ äå÷ðìà"ì ,ãðå '÷ú úðùá"àéöéðéåá ë , áâàå

 åðîæ íãå÷ íâå åðîæá íâù åðåùìî åðãîì åðëøã

ãîçä ìò íøçä ìá÷úð àì"é , ÷åéãáù úåøîìå

ïéðòä íñøåôî äéä åìà íéðùá ãåàî , ø÷éòáå

áòéä éãé ìò"òåãéë õ .[ íéðåùàøä ìò åðôñåäå

úëî" åîå÷îá øáã ìë åðîùå íé÷éúò é

ò"ë .[  

  

áåù ãçåéîá àöéò" ãåã íìàñ é  ולבני תימןולבני תימןולבני תימןולבני תימן

æ"éá ì-öøú úðùá í" à àø÷ðä ñéøèðå÷á

"óñä øîåù" ,çàå" íéøåæçî øàùì ë

 åäå÷éúòä]éòå 'åëæ"öäá àöéù ì ' úðùá äìéù

ðùúä" âìá åôåñá åäåñéôãäù ' íòå ãéçé

åòé úö÷ íééåðéù"ù[ .  
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øåøá åæ äìéôú øáçîù , äð÷éú åäéà פפפפ""""ועכועכועכועכ

åîöòî , äîëî äæîå äæî áìéùù äàøðå

 úåìéôú]éò éìåàå" úåéåìéôë úö÷ åøöåð íâ æ

éò ïåùì 'íéøåàéáá[ , øôñ úñôãä íãå÷ éøäù

æðä ' åæ àçñåðá êë øå÷î íåùá åäåðàöî àì

æðëå åúåîéìùá"ì , øãñá íéøîåàù äî íâ

ä çúôé ÷åñôä úà ãéî äæ 'åëå 'ä éäéå ' úà

æ óñåé"êåôäå øùé ô , äæ øáçîì àìà åðéà

åúìåæì àìå .  

        
        השינויים למנהג תימןהשינויים למנהג תימןהשינויים למנהג תימןהשינויים למנהג תימן

 íééåðéù äîë åæ äìéôúá åùò øåîàëå

÷ åðéúåìéä÷á åøîåàì åîéàúäì" ïîéú ÷

 àìå ãéçé ïåùìá úøîàð åæ äìéôú äøå÷îáå

íéáø ïåùìá ,ðéùå ïæçäù åöø éë úàæ å

äøö÷ä äìéôúä øîåàù êøãë äøîàé . ïëå

 ïåùìá àìéîî åùòðù íééåðéù ãåò ùé

 éåèéáä âäðîë åà äøéîàä âäðîë äìéôúä

åîå÷îá íéðôá øéòàù åîëå , øàùá åîëå

åãëå úåìéôú ,'íéòåãé íéøáãäå.  

        

àùî äøîåà ïæçäù" øàùá ë וכן המנהגוכן המנהגוכן המנהגוכן המנהג

úåìéä÷ .å óúùì íâ øøåòì øåáéöä úøéîàá

ä éäéå øîåì êéøöù úîçî ïëå äìéôúä 'åëå '

æ"ô ,ä çúôé ÷åñôäî ãçé øîåì åàø ' êì

åëå 'äîéòðå áö÷á.   

 åìà íé÷åñôîå]î åðééäã -åëå çúôé' [ êééù

 åøîàéù øúåéãçé , äúò ãòù íåùî íâ

 äðéçúä íåéñë ååä íé÷åñôäòå" ë íâ íä

äðéâð äúåàá ,àùî" ëî - íéðùî çúôé

 ïåâéðë äðéâðääîçð ãåîéìå ,ãçé íéðåò ïëìå, 

êåøà ÷åñô àåäù èøôáå äæì íéàúîå ,]å ùé

åòîùîá ì äáåùúë óàù" ìò ö åæ äù÷á

ëåðåòúù íéúäìéôúä ìá÷ , ìéçúî äæ úîàáå

î øáë-êéãé úà çúåô ,ôä ìù åðééðòî àåäù '

çúôé ,ôá àåä äðéçúä íåéñ éøäù 'ïåöøì åéäé[ 

 ïëåä éäéå 'åëå 'öù"æ ì"ô, é íéàúîå øúå

 íøîåàì ãçéøåáéöá.  

((((  
  

ÌÈ‡¯Â� ÌÈÓÈ· Ì˙¯ÈÓ‡ È�ÓÊ  
  

äëåøàä åæ äìéôú äñðëðù åðéàø  וכאמורוכאמורוכאמורוכאמור

úåìéä÷ úö÷ ìöà , úåìéôú ìëá äøîåàì

øá ïéá úéøçùå úéáøòá íéàøåð íéîé" ä

øåôéëá ïéáå .  

 ïîéú úåìéä÷á íâå]òå"ðä äñôãä ô" ì

ðøúá"ã[,  íéøîåà ïéàù úåîå÷î ùé ïëå

øã ø÷åáá äúåà"ãîçä éøáãë ä"é .  

éòå 'ò ìàìëú"éøäîì ç"õ ,äðë øåãéñå" â

øäîì"é öæ éøéáåö"ì ,øåéùá íùå"ò é 'ð" ã

 åæ äìéôú øå÷îù äæá ãîò] äøö÷ä

äàéáäù [ãîçäî àåä"ôò åâäð ïëùå é" æ

ë éðôìî -250  äðù]ùîù øéòäì ùé íðîà" ë

ò àåäù"çøëåî åðéà ãøôñ éøåãéñ ô , ïëúéù

òå"ãîçä ô" ãøôñ éøåãéñ øå÷î àåäù àôåâ é

â"ë , ìàøùé ìë åìá÷ù íéáø íéøáã ãåò åîë

ììëá ,èøôá ïîéú éáùåéå ,éò äæ ùåã÷ øôñî '

ñá 'çöåà"æðä é' .[  

  

ëù íù 'äæá"ì" : ìò äìéôú אאאא""""והחידוהחידוהחידוהחיד

ø ìéìá øîåì íéâäåðù äîåã÷ äñðøôä" ä

äåéå" àøúá ùéã÷ íãå÷ ë] åðéìò íãå÷ åðééäå

ùîëå çáùì"äòùá ë" ë øçùä úìôú ïéðò

ã à ùåøã"åòé çáúùé ä"ù ,ëå"òá ë" íù ç

ðëå"ì [÷åúî äæ çñåðåïåëðå ï , ãåãì øîàé

äì øåîæî ' úåãå÷ð çñåðå äàåìîå õøàä

ò åìà úåãå÷ðá ïéåëé øåîæîáù úåéåää"ñ ô '

 áøòîä éðáøî úåðååëä]çîøä åðééä éìåà" ì

ðä"ì [ñå 'íéãéñç úðùî "ëò"øåäèä ì  .  

        

ãéçä éøáãëù" à נמצאנו למידיםנמצאנו למידיםנמצאנו למידיםנמצאנו למידים

çîøäå"ì ,íéáø åâäð ,ùîëå"òá ë"äðëå ç" â


