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 בפתח השער

 

כתב ) יכי�(ובתפארת ישראל , "ב� חמישי לעצה) "א"ה מכ"פ( באבות במשנה

' וב� חמשי כבר יוכל לשקול המובחר מב, דרכי' בכל עצה יש ב: ל"וז

 . הדברי

ב� חמשי לעצה כלומר שעצתו ראויה כי : "ל" הבחירה למאירי כתב וזובבית

 האד ואחד מצד שראה העצה אמנ צריכה שני דברי אחד מצד שכל

 וכשהגיע לחמשי ',הימי יזוקקו חכמות'ש חכמי המוסר "מנסיונות הזמ� כמ

כבר ראה מ� הנסיונות הרבה ועדיי� הוא בתוק� שכלו כלומר שלא נטה עדיי� 

 ".הדברי הצריכי לה' שכלו לערוב ונמצאת עצתו מזוקקת מצד ב

: כה, פ במדבר ח"עה, ו בהערה"כ בחפ� חיי בספרו תורת הבית פ" משע"ע(

ח "והובא ג בספר ח[ומב� חמשי שנה ישוב מצבא העובדה ולא יעבוד עוד "

 ]). ת ש"עה

): א"סא ע(בברכות ' הבאתי בפתיחה את דברי הגמ' תעלוזנה כליותי 'בקונטרס

, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה, ר שתי כליות יש בו באד"ת"

לב חכ לימינו ולב כסיל 'מאלו דכתיב ומסתברא בטובה לימינו וראה לש

 . 'וכו" ר כליות יועצות לב מבי�"ת. 'לשמאלו

יוצא שעיקר האחריות מוטלת .  הוא דהלב מבי� אחר איזו עצה ללכתוהביאור

, "וכל לבבות יראו�"וזהו שאומרי , על הלב והוא המחליט באיזו דר� ללכת

 משו -" ת יזמרו לשמ�וכל קרב וכליו "-ולפיכ� , ללכת אחרי העצה הנכונה

וכמו שאמר החכ מכל , שאחרי הלב יש עוד עצת הכליות אי� לבצע הדבר

 ותעלזנה כליותי , בני א חכ לב� ישמח לבי ג אני): "טז-טו, משלי כג(אד

 ). ד"באריכות בס' ש בקונ"יעו" (בדבר שפתי� מישרי

 הה בזמ�  החנוכה שעלינו להודות ולהלל על הנסי והנפלאות בימיבימי

ובספר יומא , ה עושה עמנו"ג נודה הודאה של יחיד על כל מה שהקב, הזה

הבאתי דברי הספר ויע� , בעני� סיו מסכת בחנוכה, )סא' ב הע"פ(טבא לרבנ� 

פ הבכורות לסעודת "מה טובו דכמו שמכוני השעה ער: "נ' ח סי"אברה או

ל התורה והוא דבר דהיו רוצי לבט, שיהיה זה בתו� חנוכה, סיו מסכתא



 

ואפשר דזו ". [וזדי ביד עוסקי תורת�, בעתו שמחת התורה באומר בקול נעי

שהשמחה תהא מעורבת ובלולה בשמחת ): "פה' סי' תשו(ל "כוונת המהרש

 ]. היא סיו מסכת וכדומה' שמחת התורה'יתכ� כוונתו , "התורה

', תופ� בבית האשר זיכני להס, אפתח בהודאה לבורא כל עולמי,  השיחבפתח

, ל"ועל שפתח לי פתח בבית מרנא פאר הדור מר� רבינו בעל דר� אמונה זצ

ובסבר פני יפות ומאירות ענה על כל , אשר הקדיש מעתו וזמנו היקרי מפז

, והגיה הגהותיו', ולאחר מכ� עבר על מה שכתבתי מפיו הק, שאלה ושאלה

 . מתכונתותיקו� והוסי� כהנה וכהנה להעמיד דבר על תיקונו ו

, ב" הרבי הוסרה העטרה ונעלה הענ� ביו שוש� פורי תשפובעוונותינו

דבריה ה� ה� ", )ה"ב ה"שקלי פ(ואיתא בירושלמי . ונהפ� לאבל מחולנו

מאשר קבע לדורות בספריו , ומעט אשר הותיר לנו מתורתו הרחבה, "זכרונ�

בספרי לאי� ומאשר זכינו שרבי השותי ממימיו קבעו דברי קדשו ', הק

ומה ומנאי תסתיי שמעתתא דא דהלכות , מספר אשר דלו מבאר מי חיי

 . ובזאת נביע תודה לה, סיו

שיח ' לפני כשנה זכיתי להוציא לאור עול במהדורא קמא קונטרס והנה

אשר שמענו , ל"ובו הליכות והלכות סיו מסכתא במשנתו של רבינו זצ', הסיו

א� כל זה הוא , חר הקוצרי והמאספי דברי קדשוואשר ליקטנו א' מפיו הק

בדעתנו להוציא , וכאשר הודענו בפתחא דמהדורא קמא, כמלקק מ� הי הגדול

והוא היה , אשר היתה חביבה עליו, לאור בספר גדול את כל תורתו בסוגיא זו

 . בסיימו מסכתות בעיתי תדירות, מרא דשמעתתא דא

א� עדיי� אי� ,  הוספות נכבדות ויקרות,רבי שגרו ל� מאשר באמתחת, ואכ�

, ל"ולעת עתה מוגש בזה לקהל שוחרי תורת רבינו זצ, המלאכה גמורה ושלמה

כ "והוספנו ג (,שיח ההדר� ושיח הקדיש דסיו� מסכתאמה שאספנו בעניני 

וכדי שתהא המלאכה , )ל בעניני סיו"מדבריו אביו בעל הקהילות יעקב זצ

א� ללא , ת והמנהגי שהוצאנו כבר לאור עולצירפנו קיצור מההלכו, שלמה

ונית� לקבל� ( וכל הרוצה יטל לעת עתה מש -המקורות והערות וההוספות 

 . )ל המופיעה בתחילת הספר"בכתובת הדוא

מכל מי שיש בידו עוד שמועות או מכתבי� מרבינו , ועדיי� בקשתי עומדת

,  שמצא בקונטרס זהאו כל הערה ותיקו�, ל בעניני סיו� מסכת והמסתע�"זצ



 

ש יבאו הדברי� בשלימות ובתיקונ� בספר שאנו מתעתדי� "ובעזה, שישלחנו

 . ש בקרוב"ל בעזה"להו

 אביע את תודתי העמוקה לכל אלו ששחלו הוספות והערות על ובזה

גמליאל הכה� רבינובי� ' נ הגאו� ר"ה ידי"ה, וכה� נוטל בראש, הקונטרס

יצחק ' ג ר"נ הרה"וכ� לידי. אני אוד� ועודג , ס פרדס יוס� החדש"א מח"שליט

א שנהגו בני טובת עי� "אליעזר קרבי� שליט' ג ר"ולהרה, א"ליסיצי� שליט

ל בעניני סיו "והביאו מאוצרותיה הגדול תשובות שהשיב לה מר� זצ

 . והמסתע�

 כפולה ומכופלת להודות לכל העוזרי והמסייעי שעזרו לי במש� וחובה

א שהגדיל חלקו "אברה שליט' ובמיוחד לאבי מורי הגאו� ר, החיי עד היו

ר שיזכו לרוות נחת מכל "יה', בשותפות עמי ולאמי מורתי מרת רות שתחי

המסייעי ' א וחמותי שתחי"ר ברו� לייב סופר שליט"ח הר"וכ� למו. צאצאיה

 . ה כל משאלות לב לטוב"ר שימלא הקב"יה, לנו בכל יכולת

שיזכה לבריאות , שתר חלק מגופו,  החפ� בעילו שמו, הכה� הצדיקולתור�

 . יזכו לרוות נחת מילדיה' והוא ורעיתו שתחי, איתנה

שכשמו כ� הוא הצלת חיי ', מתנת חיי' נעלה בתודה את הארגו� הנפלא כ�

ובגעגועי אעלה את זכרו של הוגה ומסיי הארגו� איש תבונות ורב , כפשוטו

שנתסלק לדאבו� לב מוקיריו וחבי , ל"עיהו הבר זצאברה� יש' ג ר"הרהפעולות 

 . פ"בניס� תש' בל, חייה לו

שיגע ותיק� לעמ� , שמו  ג לידיד נעורי העור� המוכשר החפ� בעילוהתודה

ר "יה, יצא לאור בשפה ברורה ובנעימה ועל כל מה שעושה למעני בסתר ובגלוי

 . ה כל משלאות לבו ברוחניות ובגשמיות"שימלא הקב

אשר ' לנוות ביתי מרת לאה שתחי) ב, בראשית רבה עח( אחרו� חביב ו�אחר

ל ומסירה מעלי כל "עומדת לימיני במסירות נפש בכל התקופות שעברנו ואכמ

ר שנזכה לגדל את כל צאצאינו "יה, הטרדות כדי שאוכל לשבת ולעסוק בתורה

כ� , וכאשר זכינו לנסי ונפלאות בימי הה, לתורה לחופה ולמעשי טובי

ובשיבת העבודה לדביר בית , את שיבת ציו�' נזכה ג בזמ� הזה לחזות בשוב ה

 . במהרה בימינו אמ�', ה

 . ד.מ
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 מסכת סיו ומנהגי דיני �  א קפר �

 הסיו�

 שאמרו מה בכלל והוא, גמירא עד שלומד מסכת כל לסיי� היא גדולה מעלה .א
 ירית, חדא למסכתא דזכה מא� "בזוהר ואמרו, "גמור לו אומרי� במצוה המתחיל"

 . גדולה מצוה בזה ויש, לעשות ראוי וכ�, "חד עלמא

 כדי הקוד� העני� על יחזור רע בדבר תיי�מס העני� וא� .טוב בדבר לסיי� ישתדל .ב
 .הבאה מהמסכת ילמד או, טוב בדבר שיסיי�

, מוקד� לגמור ולא )לסיו� קטע ולהשאיר( הסיו� קוד� יו� המסכת לגמור נוהג .ג
 מנהג מר� )כט' פרק ט סעי( וראה להל� .)הערה' ועי( ולמחרת יו� באותו רק דהיינו

 . ל בערב פסח שחל בשבת"זצוק

, מצוה של סעודה ולעשות תורה של לגמרה לשמוח מצוה, מסכת סיי�כשמ .ד
ממנו , ואדרבה, ליוהרא בזה לחוש ואי� ."תורה של לכבודה ע� ברוב לעשותה ונכו�

 . רצו� עת והוי, המסיי� ע� ולשמוח להשתת� גדולה ומצוה .יראו ויעשו

 .]ג פרק להל� יתבארו זו בסעודה ל"זצוק מר� ומנהגי הלכות[

 המסכת �וס שנועצי�' הדר� 'דרשת לומר ונהגו, מסכתה ימענינ שי�דור .ה
 סופה נעו� ותמיד גמר לו אי� ממנה חלק וכל, לתורתנו ק� אי� כי להורות, בתחילתה
 .)הערה' ועי( .בתחלתה

 ההדר� נוסח אמירת

 את( אות� ונשנה שנשוב היינו -' וכו" על� הדר� "לומר נוהגי�, המסכת סיו� לאחר .ו

' ועי, נדר בלי מרול צרי� ואי�. פעמי�' ג כ� ואומר. לזכרו� מועיל והוא ,)המסכת
 .בהערה

 שבח ונות�. תלמודו ישכח שלא מועיל והוא, פפא רב בני תעשר מזכיר כ� ואחר .ז
 שיהיה העתיד על ומתפלל ,'וכו המדרש בית מיושבי חלקינו שש� ה"לקב והודיה

 מסכתות בסופי הנוסח נדפס וכבר .'וכו זרעו מפי התורה שותמ ושלא בתורה חלקו
ד "ל בס"יזכנו המקו� להו, ל"זצוק ממר� ונוסחאות ביאורי� ליקוט ע� ההדר� בשער ובאיו(. ס"הש

  .הבאה ממסכת ראשונה משנה מתחיל כ"ואח. )בקרוב

 ליקטנו זה ג�(' וכו שהלוי� דהשיר וברייתא שבח דברי עוד בו נוספו משניות בסיו� .ח

 בסיו� פפא רב בני מזכירי� שאי� שכתבו ויש. הערה' עי ,)ל"ל וכנ"צוקז מר� מדברי ד"בס
 .משניות

 כנטפל הוא והרי, ההדר� לומר יכול, בסיו� ומשתת� המסכתא סיי� שלא מי ג� .ט
 .)ב"ע ה מכות( המצוה כעושי שהוא מצוה לעושי

 הקדיש

 �ואומרי, קדיש לומר כדי עשרה אחר לחזר וטוב, קדיש יאמר עשרה יש א� .י
 מדברי הקדיש ביאורי ההדר� בשער להל�' ועי, בשבת כשמסיי� א�, הגדול קדיש

 .בקדיש שלו ונוסחאות ל"זצוק מר�



 

 יודע אינו א� א�, פסוקי� או אגדה דברי שאמרו אחר יאמר לכתחילה זה קדיש .יא
 .הקדיש את לומר יכול ההדר� נוסח את

, קוד� ויתו�, זה קדיש יאמר לא וא� אב למסיי� יש דא� ל"זצוק מר� דעת .יב
 קודמת החיובי� בעלי זכות כ"וא ,ומדרש פסוקי� על הנאמר כקדיש דינוד דיתכ�

 .)ש"יעו קלב' ל סי"מו שסידר� הביהכ( קדימה דיני יחולו עצמ� לבי� בינ� וג�, למסיי�

 שאחר בקדיש מקו� מכל, יחד קדיש אומרי� אבלי� שכמה שנהגו במקומות ג� .יג
 .יאמר אחד קשר ראוי מסכת סיו�

 אומרי� אינ� שקטני� המנהג, גדולי� עשרה ש� ויש מסכת מסיימי�ה קטני� .יד
 .לימוד� לאחר קדיש

 אחרת מסכת מיד להתחיל

 פה פתחו� לית� שלא כדי, אחרת מסכת מיד להתחיל נוהגי� מסכת כשמסיי� .טו
 מיד החדשה מהמסכת המשנה את להתחיל ל"זצוק מר� ומנהג, לקטרג למקטרג

 .הקדיש קוד� ההדר� לאחר

 כ� ובי� כ� ובי�, לסיו� מעט שהשאיר וכגו�( אחרת מסכת הסיו� קוד� התחיל כבר א� .טז

 .שלישית מסכת יתחיל )אחרת מסכת התחיל

 הסיו� ביו� השמחה

 זמ� הוא, בה מחויב שאינו כזו מצוה קיו� בעת'ד, למסיי�' טוב מזל 'לאחל נהגו .יז
 ".טוב זלמ "לו שיהיה הברכה שתחול מסוגל

 בפע� אפילו כולו ס"הש בסיו� או, מסכת בסיו� שהחיינו לבר� נהגו לא .יח
 .בגד או חדש בפרי לפטור ויכול, הראשונה

 .מסכת בסיו� שבת בגדי שילבשו" שמענו לא ".יט

 .מתחנו� הפוטרי� הדברי� מ� הסיו� שמחת אי� .כ

 

 לסיו נחשב מה � ב פרק �
 

 
 שהסעודה הכוונה כלל בדר�, לא או" סיו� נחשב "זה בפרק שנאמר מקו� כל

 בערב בכורות מתענית ושפוטרת. דיניה בכל" מצוה סעודת"ל נחשבת שעושה
 .בזה וכיוצא אבל השתתפות או, הימי� בתשעת בשר אכילת להתיר או, פסח

 בפרק ג� לעיי� מבלי להתיר ואי�, ההיתר בפרטי דיני� חילוקי שיש פעמי� אמנ�
 .)ח,ז,ו פרקי�(, הז בעני� בפרטות העוסק

, ל"מהנ הפוטרת מצוה לסעודת זו סעודה נחשבת שלא במקו� שא� פשוט אמנ�
 .שלמד ספר או מצוה גמר על ג� וסעודה שמחה לעשות אפשר

 מסכת סיו�

 ס"הש כל סיו�". סיו�"ל נחשב, אחת מסכת ג�, בבלי מתלמוד מסכת סיו� .א
 ."ס"ש כולי "יאמר קטנות' ומס וטהרות זרעי� ג� למד א�". הגדול סיו� "מכונה

 תלמוד בסיו� ב"צ וכ�, כ� ואולי ',בבלי ותלמוד נדה' אמרינ� לא אמאי ב"צ ה"א[
 ].ירושלמי



 

 אמירת� אי�, המסכת לימוד בשעת שבגמרא" סימני�"ה את לומר שראוי א� .ב
 באותיות לדקדק להשתדל �ירצ וכ�, ת"ר וכ�. מעכב ''וכו'תיבת  אבל. הסיו� מעכבת
 שמות אמירת לגבי בהערה' ועי(" מתניתי� "משנה תחילת לפני להזכיר נהגו ולא .ובניקוד

 .)ח"הב והגהות, המלאכי�

 .)הערה' ועי(. סיו� מלעשות מעכבי� אינ�, הצנזורה מפני בגמרא החסרי� הקטעי� .ג

 רוב לימוד והשלי� הואיל, קושיא לו ויש הכל הבי� א�, שלימה מסכת למד א� .ד
 .)בכורות תענית לגבי לקמ�' ועי(. מסכת סיו� ככל נחשב, יניהוענ סוגיותיה ככל

שהשומע כעונה , הרי זה סיו� מעליא, המסיי� מסכת בשמיעת הלימוד מאחר .ה
' ועי, )א� אכ� הקשיב ונת� לבו להבי�(ובכלל זה השומע שיעור מקלטת או בטלפו� , בפיו

 .ראה הערה, בפיו קרא לאהרהר ו. בהערה

 הבי� לא א� א�. מבי� שאינו א� י"ברש ז"הלע תיבות וכ� ,י"רשוש פיר לקרוא צרי� .ו
 .סגי ,אחר רושפי והבי� י"רש ירושפ

 וכמה בבלי מתלמוד תמיד במסכת כגו�( המסכת באמצע מסתיימת שהגמרא מסכתות .ז

 לכתחילה ראוי ולכ�, סיו� עליה� לעשות אפשר א� להסתפק יש ,)מהירושלמי מסכתות
וג� אז יש להסתפק לגבי בשר בתשעת , גמרא עליה� שאי� המשניות את ג� לסיי�
 .הימי�

 כיו� מקו� מכל, )א"ע קב ק"ב(" היא מסכתא חדא נזיקי� כולה "ל� שקיימא א� .ח
 בבא על ג� סיו� עושי�. בתרא בבא, מציעא בבא, קמא בבא - תובב' לג שנחלקו

 .)קידושי�' מס וריש פסחי� לגבי הערה' ועי(. אחת

  הלימודאופ�

 וראוי .צרי� עיו� א� יכול לעשות סעודת סיו�, רהדסכלמד המסכת שלא  .ט
 .שישאיר לסיו� מסו� המסכת

אינו עושה , מגיד שיעור ברבי� שסיי� המסכת בשעה שהכינה ללמדה לרבי� .י
 .סיו� אלא רק כשיסיי� את המסכת ע� הציבור

עשה סיו� כמה לא נהוג שי, וכ� מי שלומד ושונה כל ד� פע� או ארבע פעמי� .יא
 ).הערה' ועי(פעמי� 

 פרשה בתורה, פרק גמרא,  מסכת קצרהסיו�

המסיי� , ולכ�.  בי� גדול ובי� קט�–לסיו� נחשב דוקא א� מסיי� דבר של�  .יב
א� המסיי� דפי� רבי� , חשיב סיו�, כגו� מסכת הוריות או מגילה, מסכת קצרה

 .ממסכת גדולה לא נחשב לסיו�

עושי� לה� סיו� רק , או פרק אחד מגמרא, ה אחת בתורהקטני� שסיימו פרש .יג
וג� לגבי גדולי� לא חשיב סיו� שאינו , )וראה להל� לעני� סיו� של קטני�(כדי לזרז אות� 

 .הערה'  ועי,סיו� אמיתי

  שחילקו ביניה� לימודחבורה

 חבורה .ס ולסיימו בכל שנה"בהרבה מקהילות ישראל נהגו לחלק ביניה� את הש .יד
 שפיר בנחש, באופ� שכל אחד מה� סיי� מסכת שלמה, ס"קו ביניה� ששחיל



 

ועיל לתענית יאולי , אחדוכל אחד למד רק פרק , ה�י אבל א� חילקו בינ,לסיו�
הערה לגבי שני� שחילקו ' ועי( . אבל לא לאכילת בשר בתשעת הימי�,בכורות

 ).ה� מסכתיבינ

  של קטני� ונשי�סיו�

 הוי סעודת , א� מבי� מה שלמד,) נחשב סיו� אצל קט�ראה לעיל מה(קט� שסיי�  .טו
) כמו שכתבנו לעיל( יאמר את הקדיש ביו וא,מצוה א� לגדולי� המשתתפי� עמו

וראה עוד להל� פרק ( ומותרי� באכילת בשר בתשעת הימי� ,ונפטרי� מתענית בכורות

 .)לעני� תענית בכורות, ה

 תלעשות סיו� ולא פוטראשה שלמדה מסכת בגמרא וסיימה אינה יכולה  .טז
אינו מועיל שאשה , נ" ללמוד מסכתות משניות לעקו וכ� א� חיל.מתענית בכורות

 .תלמד

  תלמוד ירושלמיסיו�

א� על פי שלא נגמר סידורו וג� לא הגיע לידינו , סיו� מסכת מתלמוד ירושלמי .יז
א על  וא� אי� גמר.נחשב סיו�,  א� מבי� מה שלומד,בשלימות ורבו בו השיבושי�

' ועי(  של אות� פרקי� כדאי לומר את המשניות)נדהמסכת כגו� ב(הפרקי� האחרוני� 

, ועושה סיו� ביחד, בשילוב ע� הבבלימסכת זו  ללמוד ל"זצוק ומנהג מר� .)הערה
 .'ואומר ההדר� וכו

  משניותסיו�

לגבי ו .א שיעשה סעודת סיו�" י,ראסיי� סדר משניות או מסכת שאי� עליה גמ .יז
 .הערה' עי, שקדי

 ה אבל אינ,והיא סעודת מצוה,  עושה סעודת סיו�,בסיו� כל ששה סדרי משנה .יח
 ללמוד משניות ל"זצוק ומנהג מר� . את הבכורות מלהתענות בערב פסחתפוטר

 ובסיו� סדר טהרות אומר את מה שאומרי� בסיו� כמו ,טהרות קוד� מסכת נדה
 .ו בסיו� מסכתאוג� שותה מעט יי� כמ, שנדפס בסו� המסכתות

 אבל . ולומר הדר�, לערו� סיו� ג� על מסכת קיני� ולשתות יי�ל"זצוקמנהג מר�  .יט
 .אינו מועיל לפטור בכורות בערב פסח

 )חיצוניות( מסכתות קטנות סיו�

 כגו� מסכת כלה או )ויש שקראו לה� מסכתות חיצוניות(סיו� מסכת ממסכתות קטנות  .כ
וא� שחסר מה� הרבה בדפוס , ס"תות הש א� שלא נחשב ממסכ–דר� אר� 

א� ידע שזה כולל , ס"סדר נזיקי� שבשללמוד  א� קיבל על עצמו ,שבידינו
ס יותר טוב " ובסיו� הש.המסכתות קטנות יחשב סיו� רק א� למד ג� אות�

 .ס בבלי"א� לא למד� הוי סיו� שג� אול� , שיסיי� ג� המסכתות הקטנות

 ,שהיא האחרונה, סיו� רק אחרי מסכתא מזוזהכשלומד מסכתות קטנות יעשה  .כא
 ).נ" לגבי אבות דרהערה' ועי(

  הלכות רב אלפססיו�

וכ� ליקוטי הלכות למסכתות שאי� (. סיו� ספר הלכות רב אלפס לא חשיב סיו� כלל .כב

 .)�"עליה� רי



 

 �" תנסיו�

,  יש שכתבו שיעשה סעודת סיו�,המסיי� אחד מעשרי� וארבעה ספרי הקודש .כג
 . א� לא פוטר מתענית בכורות. למדו בעיו� רבא�

יד (ב "ק דב"על פי הסדר בסו� פ,  בסדר לימוד נביאי� וכתובי�ל"זצוקמנהג מר�  .כד

 .)ב"ע

  הזוהרספר על סיו�

אבל לא מועיל לפטור בכורות בערב , סיו� ספר הזוהר נחשב לסעודת מצוה .כה
 .פסח

 .ימודו א� שאינו מבי� מה שלומד הזוהר עולה לו לבספריש אומרי� שהלומד  .כו

 �"ע או רמב" על שוסיו�

� "חלקי השולח� ערו� בעיו� הלכה ולמעשה או יד החזקה להרמב' הגומר ד .כז
 .עושה סיו�

 ות כתיבת ספר והדפססיו�

 א� זה לא חשיב , עושה סעודת מצוה, ספר וכל שכ� להדפיסובמי שגמר לכתו .כח
 .סיו� להתיר לאכול בשר בתשעת הימי�

 , שהחיינו ויכוו� ג� על הוצאת הספר יקנה פרי חדש ויבר� עליו,המחבר ספר .כט
 .ואינו פוטר מתחנו�

 .ספי�אי� ליקח להוצאות הדפסת ספר ממעשר כ. ל

 

  סיוסעודת �   גפרק �
 

ויעל עולות ושלמי� ויעש משתה לכל ', ויבא ירושל� ויעמוד לפני ה'
 )א,קהלת רבה א(.  לגמרה של תורהמכא� שעושי� סעודה, ר יצחק"א. 'עבדיו

עבידנא , דכי חזינא צורבא מרבנ� דשלי� מסכתיה, תיתי לי,  אבייואמר
 )א" קיט ע–ב "שבת קיח ע(. יומא טבא לרבנ�

 .ל שלמדוה מ� הכתובי�" והיא תקנת חז, של תורהלגמרהמצוה לעשות סעודה  .א

  בסעודההמשתתפי�

" ברוב ע� הדרת מל�"ויש בזה משו� , מצוהה לסעודתנהגו לחזר אחר עשרה  .ב
 .א� אי� זה מעכב, )כח, משלי יב(

 דמי ,)ב"קיג ע(ואי� בדבר משו� מה דאיתא בפסחי� , סיו�אפשר להזמי� לסעודת  .ג
 .שאינו מיסב בחבורה של מצוה הוא מנודה לשמי�

ויל� , שתיה� סעודת מצוה בשוה,  בר מצוהוסעודת מסכתהיו לפניו סעודת סיו�  .ד
 . שירצהוזלאי



 

  ומקו� הסעודהזמ�

כ "ראוי שיתפללו קוד� מנחה ואח, העושה סעודת סיו� סמו� למנחה גדולה .ה
 .יעשו הסיו�

,  ויש שנהגו להתחיל בסעודה לפני הסיו�,עושי� את הסעודה לאחר הסיו� .ו
 .עביד כמר עבידדו, ולסיי� בתו� הסעודה

כת ביו� יכול לעשות אמנ� א� סיי� המס,  לסיו�הסעודהיש להסמי� את  .ז
 .הסעודה בלילה

  סיו� בבית הכנסתסעודת

 ואפילו באחד שסיי� , לעשות סיו� בבית הכנסת משו� דהוי סעודת מצוהמותר .ח
ומותר א� בבית , ג� א� לא למדו את המסכת, מתיר לאכילת כול� בבית הכנסת

 .]להסתפקולגבי כלי נגינה יש [, וג� בבית הכנסת של רבי�, הכנסת שהוקדש בפועל

  הסעודהמאכלי

 . ופעמי� אוכל מעט לכבוד המצוה,)פחות מרביעית( יי� לשתות ל"זצוקמנהג מר�  .יד

ראוי להוסי� , ב"וכגו� בסעודת שבת וכיו,  סעודה אחרתבתו�א� עושה הסיו�  .טו
 .משהו לכבוד הסיו�

  ודברי תורה בסעודהזמירות

 . כ� לרקוד לכבוד שמחת התורה ונהגו ג�,מותר לנג� בכלי שיר בסעודת סיו� .טז

 .)ראה לעיל, שנאמר בסיו� המסכת' הדר�'מלבד ה( ,י לדרוש בסעודה בדברי תורהוורא .יז

  המזו�ברכת

 .'על נהרות בבל 'אומרי�בסעודת הסיו�  .יח

  סיו� בערב שבתסעודת

אבל לאחר , ודוקא א� סיי� ביו� זה, מותר לעשות סעודת סיו� בערב שבת .יט
 .מותרצרי� עיו� א�  ,לערב שבת

  הסעודההוצאות

כמו הוצאות שבת שאינ� מכלל מזונותיו של , יתכ� שהוצאת סעודת סיו� היא .כ
 .אד� הקצובי� לו

 

 השנה במועדי וזמני סיו �    דפרק �
 

 ומותר ,'אי� מערבי� שמחה בשמחה'אינ� בכלל הדי� של , שמחת וסעודת סיו� .א
בחול המועד , ביו� טוב, ת בשב-לעשות סעודת סיו� מסכת במועדי השנה

 .נשואי� ושבע ברכות, פדיו� הב�,  כגו� בסעודת בריתאחרותוכ� בשמחות . ובפורי�
 .)הערה' ועי(

ומותר לעשות ' אי� עושי� מצות חבילות חבילות' של די� וכ� אי� בסיו� מסכת .ב
 וכ� מותר לעשות סיו� יחד ע� .)הערה' ועי( .סיו� על שתי מסכתות בבת אחת



 

 ,אלא שראוי להוסי� איזה מאכל לכבוד הסיו�, )וכבסעי� הקוד�(סעודת מצוה אחרת 
 . נפרדתסעודהלכתחילה טוב שיעשה , ומכל מקו� א� עושה סעודה ביו� טוב

  מסכת בשבתסיו�

 . יש שהעדיפו לעשות סיו� מסכת ביו� השבת.ג

מו שהובא וכ( להגיד הנוסח הרגיל בהדר� וכ� הקדיש יכולכשעושה סיו� בשבת  .ד

 .אבל לא יוסי� עוד בקשות, )לעיל

 . טוב לרקוד ולספוק כ� אל כ�וביו�אול� אי� להקל בשבת  .ה

  פסחבערב

 . ראה פרק ה להל�- ותענית בכורותפסחפרטי והלכות סיו� בערב  .ו

  בימי ספירת העומרסיו�

 ,ע ולהביא כלי זמר נהגו לא לשמו, ספירת העומרבימימותר לעשות סעודת סיו�  .ז
 .ס מותר"א� בסיו� הש

  השבועותבחג

ל כמה זמ� אפשר "לעיל דעת מר� זצוק' ועי(.  מת� תורהליו�להמתי� ע� סיו� יש עני�  .ח
  ).להמתי�

  תורהשמחת

לפי ששמחי� ועושי� בו סעודת משתה ',  תורהשמחת'קורי� יו� טוב האחרו�  .ט
 .לגמרה של תורה

 ,"חזק חזק ונתחזק"שיאמר ברכה אחרונה  קוד� בתורהנהגו לומר למסיי� לקרות  .י
 .הערה בטע� המנהג' ועי

עוד נהגו שהמסיי� התורה והמתחיל בראשית נודרי� נדבות וקוראי� לאחרי�  .יא
הערה ג� ' ועי, ב חודש להשתת� בסעודה זו"ומותר לאבל בתו� י[לעשות משתה 

 ]ש"רפז יעו' אמרי הלכה עמ, כ"כשעושי� בשבת בראשית או אח

 פורי� בסיו�

 .ירבה בשמחת התורה וכגו� סיו� מסכת, 'בשמחהמשנכנס אדר מרבי� ' .יב

 .� יוסי� מאכל לכבוד הסיו�ירוהמסיי� מסכת בסעודת פ .יג

  וזמני� בחיי האד�מועדי�

 .'אי� מערבי� שמחה בשמחה'אי� בדבר משו� , הנישואי�חת� שעושה סיו� ביו�  .יד

ופרטיו והלכותיו ,  לפטירת אביו או אמו)ייטיאר צ( השנהלעשות סיו� ביו� נהגו  .טו
 .ראה להל� פרק ח

 



 

  פסחבערבוסיו מסכת  בכורות תענית �    הפרק �
 

לפי סדר ,  יו� מימות השנה לומד מר� שבע או שמונה דפי� מתלמוד בבליבכל
וג� , ויש להארי� הרבה בהנהגה זו שמעול� לא ביטלה ג� כשהיה חולה, ס"הש

מיד כשק� ,  שבעה על הוריו או על אשתו הרבניתוג� כשישב, בימי שמחה
כפי שהוא מכנה את (' וחובותי' התיישב בהתמדה עצומה להשלי� כל )בבוקר(מאבלותו 

, במעמד קהל רב] כותיקי�[נ לדרמ� לאחר תפילת שחרית " בביהכ)סדרי� אלו כחובותיו
מסכת עושה סיו� על ו[ ומקורביו תוכ עולה לביתו ע� מני� מצומצ� ממשפח"ואח

וג� ] ס נגמר ע� משניות טהרות"אבל הש, ת לבד אי� זה סיו�ו משנידעל: עוקצי�
ועוד דברי� ( זוהר ,�"תנ, ב"ומשנ, ע"שו, �"רמב, מסיי� את הירושלמי והתוספתא

 .)שמסתיר בצנעא

 )ב אות ו' שערי ציו� סי, הסיומי� - ט רקהחובות פ, א בהערה'  פרק מה סעיאלא(

  התענית ומי מתענהגדר

 צורהו זאת בע וקב,זכר לנס שניצלו ממכת בכורות, הבכורות מתעני� בערב פסח .א
 .של תענית

 . אכילה ושתיהבאיסורתענית זו היא מצוה לנהוג  .ב

 . וכ� בכור הבא אחר הנפל. מא�בכורומתעני� בי� בכור מאב ובי�  .ג

 .דלא גרע מהבא אחר נפלי�, בכור יוצא דופ� צרי� להתענות .ד

 . עבורו כל חייולהתענותצרי� , ש לו ב� שוטהמי שי .ה

 . צרי� להתענותאינו ,גר צדק שהוא בכור לאביו הנכרי .ו

 .שניה� חייבי� בתענית, מי שילדה תאומי� ואי� ידוע מי הוא הבכור .ז

 י השתתפות בסעודת מצוה" מתענית עפטור

ו שלא כגו� חת� בשבע ברכות או בעל ברית אפיל, בכורות שה� בעלי השמחה .ח
ת אינ� " הב� או הוצאת ספר והכנסת ספדיו� אול� .פוטר מתענית בכורות, בזמנה

 .)הערה' עי(. פוטרי� מלהתענות

 י השתתפות בסיו� מסכת" מתענית עפטור

 וא� בכורי� שלא ,מצוה גדולה יותר שבכור בערב פסח יסיי� מסכת מאשר לצו� .ט
 .סיימו נפטרי� מהתענית א� שומעי� מאחד שמסיי�

 לא מסתבר כלל שיפטור מ� התענית בניס�ד "כשעושה סיו� מסכת בליל י .י
 .למחרת

  בסיו� ובסעודהההשתתפות

 והמנהג להקל ג� , המצוהעודתעיקר הפטור מתענית הוא השתתפות הבכור בס .יא
 ולא הבי� מה שנאמר שמע וכ� א� ,בסעודהא� לא שמע את הסיו� והשתת� 

 .בסיו� נפטר מתענית בכורות



 

מ כדאי שהבכור " ומ,ס מסיו� על מסכת אחת"עדי� לשמוע סיו� על כל הש .יב
 .עצמו ילמד ויסיי� מסכת

ש " וכ, מתענית בכורות אפילו בדיעבדפוטרתאינה , ב"שמיעת סיו� בטלפו� וכיו .יג
 .א� נמצא במטוס

  התפילהלפני

 .נפטר מתענית בכורות, כ שמע סיו�" א� אכל אחר עלות השחר ואח,בדיעבד .יד

 .פ קוד� ברכת התורה" סיו� בערלשמועבשעת הדחק יש להקל לבכור  .טו

 .א דמהני לפטור אותו מהתענית"י, לשמוע סיו�בכור שעדיי� לא התפלל ורוצה  .טז
 .)הערה' ועי(. וכ בבית"ויקח כזית מהמזונות ויאכל אח

 הסעודה

,  שמע סיו�ונזכר שלא,  על נטילת ידי�וביר�בכור בערב פסח ששכח ונטל ידיו  .יז
 .)'ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד'ק ויאמר יולא צרי� שיפס( .יבר� המוציא ויטע� משהו

 לשתות יי� ל"זצוק ומנהג מר� ,כדי לבטל את תענית בכורות טוב לטעו� כזית .יח
 .ל" וכ� נהג אביו בעל הקהילות יעקב זצ."יי� הסיומי�" וידוע היי� בש� .ולטעו� מעט

 משתת� קאבל מי שלא סיי� ור,  הסיו�קוד�עצמו מותר לאכול א� למסיי�  .יט
 .אסור לו לאכול קוד� הסיו�, בסעודה

 . כל היו� כולולאכולמותר לו , לאחר שהשתת� בסיו� .כ

  האבל בסיו�השתתפות

בישוב שאי� בו אד� אחר שיכול לעשות , פ"בערנה סיו� ח בכור שעושה כל ש"ת .כא
 .א� הוא אבל בתו� השבעה יכול לסיי� מסכת מועד קט� ויפטור את הבכורי�, סיו�

 . אינו יכול להשתת� בסיו� ליפטר מתענית בכורות,ת"אבל שאסור בת .כב

 והעצה .דזהו איסור, א� שהוא פטור מ� המצוות, אונ� מתענה תענית בכורי� .כג
 .)כא' סעילעיל כ(ק "שיעשה סיו� על מו

  קט�בכור

עד שידע לעשות סיו� מסכת לבד או עד הבר , אביו מתענה בשבילו,  בכור קט�.כד
  .מצוה

בכור שלמד חצי מסכת לפני הבר מצוה והשלי� לאחר הבר מצוה יועיל לו  .כה
 .לעשות סיו� ולפטור את עצמו מתענית בכורות

אי� נוהגי� שהא� תתענה תחת בנה , מתענה עבור עצמוא� האב בכור והרי הוא  .וכ
 וא� כבר הא� התענתה פע� אחת עבור בנה , ותענית האב עולה לשניה�,הבכור
 .הערה' צריכה להתיר נדרה ועי, הקט�

 . בעבורותתענהא� הבכור יתו� מאביו לא נהגו שאמו  .זכ

 וכ� את חבירו .פוטר את אביו מלהתענות, קט� המסיי� מסכת ומבי� מה שלומד .חכ
בהערה א� הקט� ' ועי( , מצוהסעודת ויש לזה די� של . וכל שכ� גדולי�,בכור הקט�

 .)השתת� בסיו� של גדול אחר



 

 . צרי� שישמע סיו� עבור בנואי�ורוצה להתענות , אב בכור שיש לו ב� בכור .טכ

  בכורי� בערב פסח שחל בשבתתענית

'  ועי,'וג� ביו� ו' סיי� ג� ביו� ה כשחל ערב פסח בשבת לל"זצוקמר�  מנהג .ל
 .הערה

הנקבות הבכורות שנוהגות לצו� בכל שנה צריכות להשתת� בסיו� מסכת ביו�  .אל
 .'או ביו� ו' ה

אול� א� שכח '  בסיו� ביו� העצמודי לו לפטור את , אב המתענה עבור בנו .בל
מ יכול "ומ, נותכיו� דביו� שישי לא קובעי� צו� אינו צרי� להתע', להתענות ביו� ה

 .להתענות עד זמ� מנחה גדולה

וצרי� לפטור את עצמו , בכור שרוצה לעשות סיו� בשבת אינו נפטר מהתענית .גל
 .' הביו�או להתענות 

 .' בשבילו ביו� הלהתענותאביו חייב , קט� שיגדיל בשישי או בשבת .דל

  להתענותשכח

 או שטעה ואכל ,)וכדלעיל, צוהוג� לא פטר עצמו מסעודת מ(בכור ששכח מלהתענות  .הל
ושנה , י סיו�"עאת עצמו  אול� א� כל שנה פטר ,כזית יתכ� שראוי לצו� לכפרה

 . נדרי�התרתיעשה , והוצר� להתענותסיו� אחת לא היה לו 

  החמהברכת

דאפשר לבר� (יקדימו לבר� ברכת החמה , בשנה שחל תקופת החמה בערב פסח. ול

 .�כ יעשו סיו" ואח,)אותה בתענית

 

  סיו בתעניותסעודת �    ופרק �

 

  יחיד שנהגו בה רבי�תענית

א� עושה סיו� , תענית שני וחמישי ושני שנוהגי� להתענות אחר פסח וסוכות .א
 . אנשי�בשלשה ואפשר להתיר ,לא נהגו לאכול קוד� הסיו�

  ראש השנהערב

' עי(ת  התרת נדרי� מסיי� מסכשעושהאחר ,  בערב ראש השנהל"זצוקמנהג מר�  .ב

 .ולכ� אינו מתענה כלל,  והוי סעודת מצוה)הערה

שכל ,  לה� ג� סגולת הצו�נחשב, הנוהגי� לסיי� מסכת בערב ראש השנה .ג
 ולא דמי לתענית בכורות שמי שהתענית ,המתענה מוחלי� לו שליש מעוונותיו

 .קשה לו שיאכל רק מיני תרגימא

 סיו�'  כתענית

יש להתיר ולאכול בסיו� , כיו� שאינו חיוב, וקתח' ק פ"סיו� או ערש' תענית כ .ד
 . אנשי�שהושלי "וא� קיבל עליו התענית יש להתיר ע, מסכת



 

 סיו בימי בי� המצרי �    זפרק �
 

אסור לו , מי שלא נהג בסעודה בסיו� מסכת כל השנה לאכול בשר ולשתות יי� .א
'  ועי,סיו� יי� לשתות בכל ל"זצוקולפיכ� מנהג מר� , לעשות כ� בתשעת הימי�

 .)יא' ולעני� שירה עיי� להל� סעי( .הערה

מה נחשב לסיו� שמותר לאכול בסעודתו בשר ויי� בתשעת , בפרטי הדיני� .ב
 .'הימי� ראה לעיל פרק ב

  לימודו כדי לסיי� בתשעת הימי�למהר

 זמ� קצר יש שהקילו אא� הו, א� לא נזדמ� לו לסיי� בדר� לימודו בימי� אלו .ג
 .בזה

  בסעודהשתתפי�המ

,  בתשעת הימי� וכל אחד עושה סעודת סיו� ע� בשרכתשני� שסיימו ביחד מס .ד
 .יכול כל אחד לאכול ג� בסעודת חבירו

א� במקו� שלא נהגו להזמי� נשי� , אשת בעל הסעודה מותרת לאכול בשר ויי� .ה
 .לסעודה

תתפו בסיו� א� שלא הש,  בשעת הסיו� א� היו בבית,בניו ובנותיו של המסיי� .ו
 . יכולי� להשתת� בסעודה,בפועל

מסתבר שג� לנשי� מותר , )מלו�בבית כגו� (כשעושי� סיו� במקומות ציבוריי�  .ז
 . ובפרט א� ה� שייכי� לסעודה,לאכול בשר ולשתות יי�

יש מקילי� , וג� מי שלא היה בשעת הסיו� עצמו, אי� חובה לשמוע הסיו� עצמו .ח
 .כול בשר ולשתות יי�שיכול להשתת� בסעודה ולא

 צרי� ליטול ידיו לפת כדי ינומסתבר שא, הוזמ� לסעודת מצוה בתשעת הימי� .ט
ברכת שכבר ברכו המסובי� א� הגיע לאחר אבל  .לאכול בשר ולשתות יי�להתיר לו 

 .ג" בשר ולשתות יי� בכהלאכוליתכ� שלא יוכל , המזו� ומגישי� לו עוגה

 .ע" וצ,מו יהיה מותר בשר ויי� יתכ� שלמסיי� עצ,אחר הסעודה .י

  ובגדי שבת בסיו� מסכתשירה

 .בהערה'  ועי,כמדומה שלא התירו שירה בפה בסעודת מצוה בימי בי� המצרי� .יא

תינוקות של בית רב� שעשו סיו� בכיתה על המשניות שלמדו או הפרשה  .יב
 .הערה'  יכולי� ללבוש בגדי שבת לסיו� ועי,בתשעת הימי�' בחומש וכדו

  תשעה באבמוצאיב

 סעודה תולעשו, במוצאי תשעה באב התירו למהר או לאחר לימודו כדי לסיי� .יג
 .בבשר ויי�

 



 

 וסיו ביארצייט,  אבל בסעודת סיוהשתתפות �  חפרק �

 

  שבעהבתו�

 , להשתת� בהאבלי�מותר ל, סיו� מסכת המתקיימת בבית האבל בתו� השבעה .א
 .הערה' ועי

להשתת� לו יש להתיר , )כגו� שאביו או אמו יושבי� שבעה( מי שמתאבל ע� האבל .ב
 . יש להחמיר,במקו� שיש כלי שיראבל  .בסעודת סיו�

  שלושי�בתו�

 . להשתת� בסעודת סיו�ליכו,  אחר שבעה ובתו� השלושי�ֵבלָא .ג

 יארצייט

המנהג שאינו , א� סיי� מסכתא, שנהגו להתענות ביו� זה, מי שיש לו יארצייט .ד
  .מתענה

ח גמרא חולי� ועובר בהרהור כשעה או קהיה לו, א כשהיה לו יארצייט"החזו .ה
 .שעתיי� ועושה סיו�

להשתת� האבלי� בני המשפחה רשאי� ,  בליל יו� היארצייטסיו�בסעודת  .ו
 .ישמשו, וא� זו סעודה גדולה. בסעודה



 

 

 אההדר�
 

 :י� צרי	 להוסי�וא( ]גס" שיֵלּוְוכ] [ברֶדֵס... [ ַּמֶסֶכת ְַהְדָר� ֲעָל�

ַּדֲעָת� ֲעָל� ַמֶסֶכת וְְוַהְדָר� ֲעָל� )דנ"בל ְ ּ ָלא  ְ� ֲעָל�ְּוַדֲעָת...] רֶדֵס... [ ּ
ְֵשי ִמָנ�ִּנְתְנ  ָּלא ְבַעְלָמא ָנ�ּי ִמ� ְוָלא ִתְתְנֵש...]רֶדֵס[  ...ּ ַמֶסֶכתהּ

  

י�  �"ש ר ד ה ה  � ח 

כא תשובה אורייתא" (מהגאוני� קבלה "הנוסח מקור .א
1

 .)שמב' עמ משאלותי� כל ;

 אני" :שענה ש"עי נוסחאות כמה דיש לשאלה' ב תשובה לרבנ� טבא יומא' בס .ב
"תפילה לשו� והוא "ח תשובה ש� ובאורייתא, "'בגמ הנדפס הנוסח את אומר

2

.
 

 ".בקשה שזו היא הדבר הבנת, בפשטות) "ש� (משאלותי� ובכל

 בבלי תלמוד ל"צ ולכאורה (וטהרות זרעי� ג� למד א� .שמב' כל משאלותי� עמ .ג
 .פסח בערב ס"הש ובסיי�, קדשי� סדר בסיו� בנוסח ל"זצ מר� מנהג ש"עי) ב"וצ

 ".לבקשה מתכווני� אלא לנדר מתכווני� אי�" :לרבנ� טבא יומא' בס א תשובה .ד

              ".התורה זכות לי שיהא" :)ש� (משאלותי� כל .ה

הערה ועיי� ארמית לשו� .ו 
3

. 

ת ו ר ע  ה

1
ד "י' ת סי"ס' הל) נחל אשכול( בש� רב האי גאו� מהאשכול,  נאב עד הערהחלק והיינו כל 

 .ש"יעו) ב"ע' הדורת אלבק ד� סמ (49' ב עמ"ח

2
דשאלו דא� זו , תשובה כב) ש�( וראה להל� .האשכול'  א� לכאורה לא משמע כ� בס.ש� 

הוא : "ל"בער� הדר בזה' שכ )קוהוט(א� מצאנו בערו� השל� . הרי זה לשו� עתיד, תפילה

חזרנו  – פירוש זה –' הדר� על�, 'ומזה בעני� הסיו� שבכל מסכתא... כמו מהדר לימודו

 משמע ."'דעתנו על� והשבנו פנינו עלי� וכ� מהדר אפי, עלי� א� לאחר שהשלמנו קריאתנו

ר אחר "התוספות בערו� השל� ה� מד"והשיב ? א לשו� עבר ולא תפילה לכאורהושה

 ".ואינ� כלל מבעל הערו�

3
כ יש לאומרה לכאורה " ואארמיתהרי לשונה , א� זו תפילה. באורייתא ש� תשובה כג 

: והשיב, קדישקיט מני� רק כדי לומר ' � מינ� סי"ובמהר, ב" כהא דשבת יב עבציבורא דוק

ש בשבת "ארמי ביחיד כמ' ומותר לומר בל) א"תמיד לב ע(כל העוסק בתורה שכינה כנגדו "

, ל"ר". (ג בכמה דוכתי"בחלמא וכה' א יהא רעוא דאחזי"מנחות סז ע' בגמ ומצינו. ב"יב ע

לעיתי� , אליעזר כשבא לבקר חולה' דבשבת ש� איתא דר, ו�דממקו� שהקשנו בא התיר

שאני חולה דשכינה "' ז השיבו בגמ"וע', רחמנא ידכרינ� לשל�'היה מתפלל בלשו� ארמי 

לפיכ� אפשר להתפלל ,  בתמיד דשכינה עמויתאומאחר דלגבי העוסק בתורה א, "עמו

ארמי ' שלמד הסתפק בלא דרבא בעת "וכ� מצינו במנחות סז ע, ביחיד הדר� בלשו� ארמי

 ).דוכתיוכהאי גונא בכמה , "יהא רעוא דאחזיה בחלמא "–שיענוהו משמי� בחלו� 



 

 )ויאמר כ
 שלוש פעמי�( זּ ְוָלא ְבַעְלָמא ִדֲאֵתיָהֵדי�
 

 : ואחר כ� יאמר
ְָיִהי ָרצו� ִמְלָפֶני� ה ֱּאלקינו ְוֱאלקי ֲאבוֵתינו' ֹ ֹּ ֵ ֵֹ ֶָשְתֵהא תוָרְת�  ֹ ֹ ּ ּ �
ָמנוֵתנו ָבעוָל$ ַהֶזה ּא% ֹ ּ ּ ּ ּוְתֵהא ִעָמנו ְלעוָל$ ַהָבא ּ ֹ ּ ּּ. 

 ח בני רב פפאהזכרת
ֲּחִניָנא ַבר ָפָפא ּ ּי ַבר ָפָפאָרִמ, ּ ּ ַּנְחָמ� ַבר ָפָפא ,ּ ּ ֲּאָחִאי ַבר ָפָפא, ּ ּ ַּאָבא ָמִרי ַבר ָפָפא ,ּ ּ ּ ּ ,

ַּרְפָר� ַבר ָפָפא ּ ָּרִכיש ַבר ָפָפא ,ּ ּ ּ ּסוְרָחב ַבר ָפָפא, ֹ ּ ַּאָדא ַבר ָפָפא ,ּ ּ ּ ָּדרו ַבר ָפָפא, ּ ּ ּ ּ ּ.  

 

  לתורהתפילה
ּינו ֶאת ִדְבֵריֵהֱֹאל'  ָנא הטַהֲעֵרב ֹ תוָריּ ְּבִפינו ְָת�ּ ּ וְבִפיות ַעְמ� ֵביתיאּ ָ ּ ֹ ּ 
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 בירור וצרי� [פרק כל בסו� כ"ג ל"זצ מר� שמנהג כד הערה ו' סעי ההלכה בחלק' עי .ז
 .יד' יסע ת"ס' הל האשכול' בל הנוסח ע"ע, )פלוני פרק (על� הדר�' בגמ דלפנינו הנוסח

 .הקדיש אחרי ויובא א"ע נט ד� ו�מק מראה קונטרס סו� א"ח השדה שיח' בס' עי .ח

 ).4בהערה ע"וע( התורה והיינו –" שיחי עליו יערב) "לב, קד תהילי
 (דקרא לישנא .ט

 מבקשי� כי" דברי "אמר וכא�) א"ע יא מכות (קשה �לשו הוא" דיבור "הנה .י
 .נא הערב קשי
 דברי
 שאפילו

 ).5בהערה ע"ע(" למתוק כדבש בפי ותהי) "ג, ג (ביחזקאל הפסוק פי על .יא

ת ו ר ע  ה

4
 ר"אאמו, ולא בשו� מצוה אחרת, דוקא במצות תלמוד תורה" עריבות"מה שמבקשי� על  

ח "כ הלבוש או"וכ(.  התורה היא ברכת הנהני�דברכת )כב' ברכות סי(ל בקהלות יעקב "זצ

כמו שמבקשי� כ� בברכת ('  ומה שאי� מוסיפי� כא� ג� להבי� ולהשכיל וכו).ו"מז ס' סי

' ובפי, ב, ש א"י שה"רש... ח" פיא"תנדב' עי(.  בעריבות ממילא מבי�הלומדכי ) אהבה רבה

? על כ�וכיצד מבקשי� , ובעני� דלכאורה זה בקשה לביטול הבחירה). ד, רבינו יונה למשלי ב

. יש עוד דברי� שערבי� ונעימי� להדיוטות ולא בטל הבחירה עריבה ונעימה והיא, א� באמת

בכל זאת צרי� לבקש ) יא, תהלי� יט(ומתוקי� מדבש '  שעל תורה נאמר הנחמדי� וגווא�

 ".זה כולל הכל "31' א עמ"ת עזרת אליעזר תפילה ח"בשו.  את העריבותשנרגיש
5

 –ח "תשובות הגר(ו ת בסופ"מאור אהר� עה' פ שלכאורה מקומה בלב או במוח ועי"אע 

הערה לקמ� ' ועי". (על עצמו"יכוו� ) ש�(ת עזרת אליעזר "בשו) 'בפי 'ולא(סד ' תפילה עמ

 ).בעני� הכפילות



 

ָלנו(ְוִנְהֶיה  ,ָרֵאל�ִיְש ּכ� ּ ּ ֲאַנְחנו ְוֶצֱאָצֵאינו)ּ ְוֶצֱאָצֵאי  :נוסח ספרד[ג י,יבּ
ְָוֶצֱאָצֵאי ַעְמ�, ]ידֶּצֱאָצֵאינו ּכוָלנו ,◌ָֹרֵאלִיְש ּ ֵביתוטּ ּ ָ יוְדֵעי ְשֶמ�זטּ #  ְֹולוְמֵדי זיֹ

  

י� � "ש ר ד ה ה  �ח 

 )6ע בהערה"ע(צאינו ממילא נוריש זה לצא,  א� יהיה ערב לנו.יב

  ."בקשה והוא" ,7הבני� על מבקשי� התורה בברכת דוקא אמאי הערה' עי .גי

 אפילו", הכפילות בעני� בהערה' עי ).9הערה' ועי (8צאצאינו וצאצאי ולא .יד
              .10"הקטני�

          .11"הגרי
 לרבות". וט

                  .12)תתמג רמז (תהלי� ילקוט פ"ע הביאור .זט

 ).14הערה' עי (13טוב שוחר מדרש פ"ע" שמ� יודעי "הקדי� .זי

 

ת ו ר ע  ה

6
ה על חינו� "בש� הלש) ק י"מז ס' סי(ב "משנ' ועי, וזו הכוונה במה שאומרי� בובא לציו� 

 .ש"הבני� יעו

7
כי ) "ט, בראשית יח(וכתיב , "י בני�והודעת� לבני� ולבנ) "ט, דברי� ד( כתיב דבתורה 

איתא דקרא ) סו� ויגש(ובתנחומא , "ידעתיו למע� אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו

 ).21שמעה תפלתי הערה ' ועי(. ש" עיהקאי אתור' למע� אשר יצוה וגו"ב
8
 .שמד' א עמ"ח ח"וכ� בתשובות הגר, קנב' ל סי"ה וע, מז' סישונה הלכות ' ועי', כ� הגי 
9

א� באמר , � החילוק"מלבי' ולא אומרי� וזרעינו וצאצאינו עי) ש�(מאור אהר� ' עי 

ישעיה ' עי(אבל היכא דברישא כתיב זרע� , קאי ג� על הבני� וג� על הבני בני�" צאצאי�"

 .אז וצאצאי� בא לרבות ג� את הבני בני�) ג, מד
10
 ).ז"כ ע" משתפילה –ש שציי� לימלא פי תהלת� "עי(קכא ' לבנימי� אמר עמ 
11

וג� (ש עוד הרבה הוספות "יעו, "צאצאי הגרי� "31' א עמ"ת עזרת אליעזר תפילה ח" שו

 ).נ ב� הקנה"על תפילת ר
12

אבל , י שאינ� יודעי� ש� המפורש"ע, ז ואינ� נעני�"מפני מה ישראל מתפללי� בעוה 

ה שעה ה� באות', וגו "לכ� ידע עמי שמי) "ו, ישעיה נב(ה מודיע� שנאמר "לעתיד הקב

 ).22ש תפלה למשה הערה "ועי" ( ואענהונייקרא" שנאמר נעני�מתפללי� ו
13

מכל מקו� ג� בזמ� ,  אות שפטעי�ח בהערות טוב , ובשוחר טוב צא) הערה קודמת' עי( 

פ דברי המדרש הללו אתי " שצ עובאות.  נזכה יתקבלושא�הזה יש לנו להרבות בתפילה 

והמדרש . ל תפילתנו ונהיה לומדי תורת� לשמה שמו נזכה שתתקבידיעתי "שע, שפיר

 רבי יצחק בש� רבי חייא א� מבקשי� ה� אותי בשעה שמגיע אמר: שוחר טוב הוסי�

 .ע במדרש ש�"וע) ש אות שצא"עי(מיד אני עונה אות� , לה� צרה
14
 .ש"כול� חייבי� יעו" להיות לומדי תורת�"כי " תלמידי חכמי�"שמעה תפלתי ולא ' ועי 



 

 

ָתוָרֶת� ֹ ּ ִלְשָמהּ  .חי#

 

ֵָמאוְיַבי ְתַחְכֵמִני ִמְצֹוֶת� ּ ּ ִֹכי ְלעוָל$ ִהיא ִלי  ,ֹ ְּיִהי ִלִבי . )צח, תהלי� קיט(ּ
ּקי� ָָתִמי$ ְבח� ֶ ּ ְֹלַמַע& לא ֵאבוש,ּ ְּלעוָל$ לא ֶאְשַכח ִפ .)פ, ש�ש� ( ֹ #ּ ֹ ָיקוֶדי�ֹ ּ, 
ִּכי ָב$ ִחִייָתִני ָּברו� ַאָתה ה. )צג, ש�ש� ( ּ ּ ּקי�' ּ ַָלְמֵדִני ח� ֶ ָאֵמ& . )יב, ש�ש� ( ּ

 .ּ ֶסָלה ָוֶעדיטָאֵמ& ָאֵמ&

י� � "ש ר ד ה ה  �ח 

' ב יש בסידורי� ב"ח תרנז' עמ שיחה דר�' עי. 15ת"ת במצות דוקא הערה' עי .חי
 ואמר. תורְת� ולומדי גירסא ויש, ֶת�תור ולומדי גירסא יש, התורה בברכת רסאותיג

 כ"א, )לשמה בלא(' תורת� 'ולנוסח, שווא ע� היא – לשמה תורת� לנוסח: הרב
 לשמה שכתוב סידורי� יש אבל: שאלה. סגול וצרי�, בתורת� היא האתנחתא

, "תורת� לומדי. "חלקי�' ב כא� שיש ליישב� יש: תשובה? סגול ע� נקוד ה"ואפ
 ".לשמה" – חלק ועוד, אתנחתא

 .16ג"מ ג"פ שקלי
' ע, כ� חכמי
 מידות כל פעמי�' ג ל"מנ יז תשובה באורייתא. יט

ת ו ר ע  ה

15
, ע"שלמד בחברותא ע� הגאו� הסטייפלר זי, אברה� ישעיה ברמ�' ג ר" שח הרה

ֵמיי� חיי� ֶלעְרנט תורה ": "קהילות יעקב"וכשסיימו פע� חוק לימוד� נענה ולחש לו בעל ה

א היה "אליעזר דוד אפשטיי� שליט'  הגאו� רוידידו ). חיי� לומד תורה לשמהבני" (לשמה

א ולמה לא לומד בצורת הלימוד של "של החזוח הוא תלמיד הכי גדול "אומר הרי הגר

 . תורה לשמהדרגתולא מתפעל מדברי� אחרי� וזה , אלא שהוא לומד לפי טבעו, א"החזו

והשייכות של ). 'ש בתוס"א עי"ברכות יז ע( הלומד תורה שלא לשמה נח לו שלא נברא כי

מחיצת חכמי ב' ועי.  היא כ�המציאות) ב"פנחס רכט ע(זוהר ' עי,  התורה לשמהתמתיקו

סתמא "כי , ת"קלא דלא צרי� לכוו� כל פע� כשחוזר ללימוד לש� מצות ת' כט עמ' ישראל סי

י מתיקות "וע. ש"יעו.  בלי טע� אינו לימודכי שאג תשובה קמב באריה .ש"יעו". לשמו קאי

 שבחר בנו ונת� לנו די�מו, וכמו בברכת התורה אחרי והערב, )19ש הערה "עי(באה ההודאה 

קלד תשובה כב ' ו עמ"קוב� יחלק שלל ח('  מודי� וכוכ"ג� בסיו� הנוסח אח, ורהאת הת

 ".שנרגיש את זה" צרי� לבקש בנפרד על מתיקות התורה אמאיש ובתשובה כג "יעו
16

, שלוש פעמי�) תפילת כל נדרי( שאומר אותו ומה :כח כתב' ח סי"ש ביומא פ"הרא. [טו 

) א"במנחות סה ע(' גל זו מגל זו מגל זו וכו מ–שכ� מצינו שכל דברי חכמי� משולשי� 

' ד על מה שכ, יב אות יג' סא סעי' ג סי"ובמאיר עוז ח]. ובדומה לזה מובא בשקלי� ש�

' שיש אומרי� שיש ליזהר שלא לענות על שו� ברכה ב) יב' סא סעי' ח סי"או(א "הרמ

. פילה בעלמאכ בת" על ברכה אסור לענות אמ� משאדוקא: ל"ענה רבינו זצ, פעמי� אמ�

בגמר הדבר הדר� , ']ז ניחא בסיו� מסכת"ולפי, ג" הפרמש�ק כח ב"ב ס"ש במשנ"ועי[

 ).יג, תהלי� שיח שפתותינו מא(' לכפול



 

 
  על העברהאהוד

ָמוִדי� ֲאַנְחנו ְלָפֶני� ה ּ ֱּאלקינו ֵואלקי ֲאבוֵתינו' ֹ ֹּ ֵ ֵֹ �ֶשַש ,ֹ �ְּמָת 
�ֶחְלקנו ִמיוְשֵבי ֵבית ַהִמְדָרש �ּ ּ ֹ ּ ּ �ְולא ַש ,כֵ �ְמָת ֶחְלקנו ִמיוְשֵבי ֹ ֹ ּ ּ ֵ ּ

ָּאנו ַמְשִכיִמי� ְוֵה� ַמְשִכיִמי��ֶש .אכָֹרנותְק ּ� � ָּאנו ַמְשִכיִמי�  ,ּ � ּ
ְֹלִדְבֵרי תוָרה ְּוֵה� ַמְשִכיִמי� ִלְדָבִרי� ְבֵטִלי� ,בכּ ּ �ָּאנו ֲעֵמִלי� .
�ָאנו ֲעֵמִלי� וְמקְבִלי� ָש ,ְוֵה� ֲעֵמִלי� ּ ַ ּ ְוֵה� ֲעֵמִלי� ְוֵאיָנ�  ,ָכרּ
�ְמקְבִלי� ָש ּ ָּאנו ָרִצי� ְלַחֵיי  .דכָרִצי� ְוֵה� ָרִצי�ָּאנו  .גכָכרַ ּ
ּעוָל� ַהָבא  )כד ,תהלי� נה(�ֶשֶנֱאַמר  .�ְוֵה� ָרִצי� ִלְבֵאר ַשַחת ,ֹ

�ְוַאָתה ֱאלקי� תוִריֵד� ִלְבֵאר ַשַחת ֹ ּ ִּ ַֹאְנֵשי ָדִמי� וִמְרָמה לא  ,ֹ ּ �
ְַוֲאִני ֶאְבַטח ָב� .ֶּיֱחצו ְיֵמיֶה� ּ. 

 

י� �"ש ר ד ה ה  � ח 

 ללמוד זוכה שג� מודה לא) ש� (בברכות' הגמ על אליעזר עזרת בקונטרס .כ
 הלוי ולשבט יהוידע לב� 38' במס ש� וציי�( וחייב זכה האד
 כל זה. בתורה ולעמול

 ).ביאור עוד כ"ג ש"יעו כג' עמ בראשית

' ועי. המדרש שבבית קרנות מיושבי חלקינו שמת ולא: תקט' עמ שיחה דר�' עי .אכ
 כ"ומש. יושב לשו� ל"זצ מר�' כ. האר� עמי להזכיר מספיק ולא חנוני�"' שכ י"רש

 י"רש, קרנות יושבי משו�, בשבת במנחה התורה קריאת לגבי) א"ע פב (ק"בב ל"בחז
 ).שתיר� מה 42' במס ש"ועי(. ה� היינו ל"זצ מר�' כ, חנוני� רק הזכיר

 .,יג תשובה תורה דר� קונטרס' עי .בכ

 בעני� נפלאי� דברי� 39' במס ש"עי, אחריה
 יגרר שלא, האחרי� בגנות והוסי� .גכ
 .ב"מ ד"פ ברכות המשנה על – ישראל תפארת – בועז מפירוש זה

 את הביא 43' מס ובהערה .ריצה החיי
 כל :ל"זצ מר� ענה, מדובר ריצה ואיז על .דכ
 שבא ומי. ש"יעו אגדות בחידושי א"המהרש את וכ�, ברכות על יונה רבינו דברי

 והביאור, הלימוד ואחרי לפני יאמר ג� מאוחר ק� שסת� או ללמוד ההעבוד לאחר
, ללמוד דעת על משכי�. ב. עסקיו לפי הכנסת לבית שבא מספיק. א ל"זצ מר�' כ

' בבי שח' עמ ברכות ל"זצ אלישיב ש"הגרי מר� משיעורי הביא ש� 41' במס
 .ש"יעו" בטלי� לדברי� משכימי� וה� "ההדגשה

 



 

  על העתידתפילה
ָי ָרצו& ִמְלָפֶני� הְיִה ֱַאלקי' ֹ ְּכֵש$ ֶשֲעַזְרַתִני ְלַסֵיי$ ַמֶסֶכת ,ֹ ּ ּ # # ... / ֵסֶדר... / ּ

ֵֹכ& ַתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ַמֶסְכתות / ס"וכולי ש ּ ּּ ּוְלַסְייָמ$ ּוְסָפִרי$ ֲאֵחִרי$ ּ ּ, 
ּוְלַלֵמד הכִֹלְלמוד ִֹלְשמור ּ ֹוְלקֵיי$ ֶאת כל ֹ ְוַלֲעשותוכ# ּ ּ ַ ּי ַתְלמוד ּ ִדְבֵרזכּ

ּתוָרֶת� ְבַאֲהָבה ָ ֹ ּוְזכות כל ַהַתָנ .חכּ ּ ֹ ּ ּ  ]ַֹוֲאמוָרִאי$ :בסיו� משניות מדגלי�[ִאי$ ּ
ַּיֲעמוד ִלי וְלַזְרִעי...]  הנזכרי$ בסדר:בסיו� משניות[ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמי$  ֹ, 

#ֶשלא ָימוש ּ #ּ ַּהתוָרה ִמִפי ֹ ֹ ּוִמִפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ּ  :'יות הגיבסיו� משנ[ ּ
ְּוִתְתקֵיי$. ַֹעד עוָל$]ה ְוָּתַעְמ ְ ְבִהְתַהֶלְכ� ַתְנֶחה אוָת�,ִּבי ַ ָֹ ּ ּ ְָבָשְכְב�  ,ּ ּ ּ#

ִָתְשמר ָעֶלי� ֹ # ַָוֲהקיצוָת ִהיא ְתשיֶח�, ּ ֹ ּ ֹ ִָכי ִבי ִיְרבו ָיֶמי� .) כב,משלי ו( ִ ּ ּ ּ 
ְּויוִסיפו ְל� ְשנות ַחִיי$ ֹ ֹ# ָ ּאֶר� ָיִמי$ ִב )יא, משלי ט( ּ ְ �ִבְש יָנהיִמֹ #מאָלה עֶשר ּ ֹ ֹ

ּעז ְלַעמו ִיֵת& ה' ה ) טז,ש� ג(ְֹוָכבוד  ֹ ְֹיָבֵר� ֶאת ַעמו ַבָשלו$ ' ֹּ ֹ# ּ ּ , תהלי� כט(ְ

כט)יא
. 
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 ובאהבה. ללמד לעתיד שידע, )ללמד (הכי בר וכשאינו למשה תפילה בסידור. הכ
 כדי ש�ֵֶכל צרי� אלא :ל"זצ מר� ענה, ללמד קוד� להיות צרי� הסדר לכאורה, רבה

 .וללמוד לשמוע שירצו

, תשכח פ� ל� השמר) ט, ד דברי
 (שנאמר כמו התורה לזכור היינו "לשמור". וכ
 ).אחרי� באופני� 17בהערה' עי(. תעשה לא זה "ולקיי
", עשה זה" לעשות"

 ).ג' סי נח תנחומא מדרש' עי( פה שבעל התורה ג
. זכ

 תורה דברי על וקאי) ז, ח ש"שה(, "באהבה ביתו הו� כל את איש ית� א
 "היינו. חכ
 ).18הערה' ועי(. ש
 במדרש כדאיתא

 בשלו� חותמי� הברכות כל כא אות השלו�' פ סו� זוטא אר� דר�' במס' עי. כט
 .19השלו� עושה
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ש עוד ביאור "עי(. בכל הפרטי�" לקיי�"כפשוטו :  אחרובאופ�. רב שיחזיק זמ� –" לקיי�" 

 ).ש"ס אות לב יעו' וציינו ש� לכ� החיי� סי
18

). כמו שמוסיפי� בברכת אהבת עול�" (ונשמח בדברי תורת�"מוסיפי� לבקש ומה שאי�  

ב בסיו� מסכת אמאי לא מזכירי� את "ז צ"ה לפי"א(.  השמחה אחר שיגענו כל היו�כי

 ).דכא� לא שיי� דמתפללי� על העתיד, ת"השמחה בד
19

 כא� ל דג�"ואולי י, ל בתשובה למה חותמי� בברכת המזו� בפסוק זה"כ� לשו� מר� זצ 

 .בסיו� מסכת חותמי� בפסוק זה



 

  בסיו$ משניותהוספות
ְֹלהודות. ]לָּעֵלינו[ ְּלַשֵבַח ְּלַהֵלל ֹ ּוְלקֵלס ְּלַעֵלה ְְלָבֵר� ְּלַהֵדר ְֹלרוֵמ� ְלָפֵאר � ַ  ָּכל ַעל. ּ

ִֹשירות אלִּדְבֵרי ְֹוִתְשְבחות � ּ ַָעְבְד� �ִיַשי ֶּב� ָּדִוד � ּ �ְָמִשיֶח  .) שחרית לשבת� מתו� נשמת( .בל�

�ַָבֲעָצְת ָֹכבוד ְוַאַחר ַתְנֵחִני ּ ִָתּקֵחִני ּ )כד, תהלי� עג( ּ
 �ַיְשִחית ְֹולא ָעֹו� ְּיַכֵפר ַּרחו� ְּוהוא .גל

ַֹאפו �ְלָהִשיב הְּוִהְרָב )לח, ש� עח( ֲֹחָמתו ָּכל ָיִעיר ְֹולא ּ
ְּתַיְסֶרנו �ֲאֶשר ַּהֶגֶבר �ַאְשֵרי. דל ּּ ָּיה ּ ּ 

�ָוִמתוָרְת ֹ ּ ְּתַלְמֶדנו ּ ּ ְָבַחְסְד� ַוֲאִני. )יב, ש� צד( ּ ּ ִָבישוָעֶת� ִּלִבי ָיֵגל ָּבַטְחִתי ּ ּ �  ִּכי 'הַל �ָאִשיָרה ּ
)ו, ש� יג( ָעָלי ָגַמל

%וש%ש. הל %ָאִשיש ֹ ֵֹבאלַהי �ַנְפִשי ָּתֵגל 'הַּב % �ִהְלִביַשִני ִּכי ּ  ְמִעיל �ֶיַשע ִּבְגֵדי ּ
ְּוַכַכָלה ְּפֵאר ְיַכֵה� ֶּכָחָת� ְיָעָטִני ְָצָדקה ַּתְעֶדה ּ  ֹיוְדֵעי ְָב� ְּוִיְבְטחו. )י, ישעיה סא( ֵכֶליָה ּ
�ְָשֶמ ָדְרֶשי� ָּעַזְבָת ֹלא ִּכי ול� � , ש� קיט( ִלְנִתיָבִתי ְֹואור ְָדָבֶר� ְלַרְגִלי ֵנר. )אי, תהלי� ט(' ה ֹ

ָאוְד�. )קה ִּלישוָעה ִלי ַּוְתִהי ֲעִניָתִני ִּכי ֹ  .)כא, ש� קיח( �
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 הדרישה מוטלת מי על בהלכה נאמר לא כי (29' מס המבואר ההדר�, אורייתא .ל
 ).למעשה ע"וצ, ולהלל להודות

 ).א, כג ב שמואל( ישראל זמירות נעי
 נקרא דוד כי', וכו דברי ידי על .אל

 קאמר לכ�,, אלקי
 משח� כ� על רשע ותשנא צדק אהבת) "ח, מה תהלי
 (כתיב .בל
 .משיח� הוא לכ� עבד� שהוא בשביל כא�

 ש"ועי ל"זצ למר� שהקשה מה בשאלתי ונפשי, תתח תהלי�, שמעוני ילקוט עיי�. גל
 .מ"ואכ לו שהשיב מה

, "במשפט א�' ה יסרני) "כב, ו ירמיה (הכתוב שאמר זהו, )פ"עה (טוב שוחר עיי�. דל
, אפו להשיב והרבה, ישחית ולא נמי וכא�, למעט" א� "סימו� בר יהודה רבי אמר
 אות עי� ובטוב, חמתו מקצת מעיר אבל, מעיר אינו' חמתו כל'. חמתו כל יעיר ולא

 .20י"רש כדברי שמט

 ומה. ביו� –' לה אשירה, במדי – בישועת� לבי יגל ):רפא רמז תהלי� (בילקוט. הל
 אומרי
 אי� שלכ�, אנ� אחשורוש עבדי דאכתי משו
, בלב היא ההודאה שבפורי�

 ).21הערה' ועי) (א"ע יד מגילה( בגמרא שאיתא כמו בפורי
 הלל

 -ה"הקב של שמותיו כולה שהתורה (לבטוח שצרי� ויודעי� התורה יודעי היינו. ול
 ובסידור א"ע כא ברכות א"מהרש. ט"פי' ד שער החיי� נפש, ת"עה �"הרמב הקדמת

 .לעיל' ועי). שמ� יודעי כולנו ה"ד התורה בברכת למשה תפילה
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ע כל בו "ע. (לא העיר עליה� כל חמתו כי א� מעט מעט, וא� א� נפרע מה�:  שכתב

�"סידור יעב, יד, רבינו בחיי שמות ט, �"מלבי, אות כח.( 
21

 .ובטוב עי� אות קיא) ד, יג(ע במדרש שוחר טוב " ע



 

ֶּשַהְלִוִי� �ַהִשיר �ַהִמקָדש ְּבֵבית ֹאוְמִרי� ָּהיו � ּ ְ ַֹביו�. ּ ּ ָֹהִראשו� ּ  ָהָאֶר) 'הַל. ֹאוְמִרי� ָּהיו �
ּוְמלוָאה ֹ �ְויוְשֵבי ֵּתֵבל ּ )א, תהלי� כד( ּהָב ֹ

�ַבֵשִני. זל ּ ָֹגדול. ֹאוְמִרי� ָּהיו ּ ָלל 'ה ּ ּוְמה(  ְּבִעיר ְֹמאד ּ
ֱּאלֵהינו ֹקְדשו ַהר ֹ � �ַבְשִליִשי. ָ � ּ ְֶבקֶרב ֵאל ַּבֲעַדת ִּנָצב ֱֹאלִהי�. ֹאוְמִרי� ָּהיו ּ  ֱֹאלִהי� ּ
ִֹיְשפט ּ ְֹנקמות ֵאל. ֹאוְמִרי� ָּהיו ָּבְרִביִעי. � ְֹנקמות ֵאל 'ה ָ )א, תהלי� צד( ֹהוִפיַע ָ

�ַבֲחִמיִשי. לח ּ 
ּעוֵזנו ֵֹלאלִהי� ַּהְרִנינו. ֹאוְמִרי� ָּהיו )ב, תהלי� פא( ַֹיֲעקב ֵֹלאלֵהי ָּהִריעו ּּ

�ַבִשִשי. לט �ּ ּ  ָּהיו ּ
ֵּגאות ְָמָל� 'ה. ֹאוְמִרי� ִֹתכו� ַא+ ִּהְתַאָזר ֹעז 'ה �ָלֵבש �ָלֵבש ּ ּ ִֹתמוט ַּבל ֵּתֵבל ּ ּ ַּבַשָב. ּ ּ�  ָּהיו תּ
ַּהַשָבת ְֹליו� �ִשיר ִֹמְזמור. ֹאוְמִרי� � )א, תהלי� צב( ּ

לו ְֹליו� ָֹלבא ֶלָעִתיד �ִשיר ִֹמְזמור. מ ֶֹשכ( ּ �ּ 
ַּשָבת ּוְמנוָחה �  )ד"ז מ"תמיד פמסכת ( .ָֹהעוָלִמי� ְּלַחֵיי ּ
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 למעלה כתיב מה, לדוד נאה ומזמורו למזמורו נאה דוד וכ� )א, כד (ל"הנ במדרש. זל
 ומהו, "מזמור לדוד] "וכא�) [וכ�(, )א, כג ש�" (אחסר לא רעי' ה", ]לדוד מזמור[
, לדוד מזמרו, תובעה היה הקדש רוח עליו שתשרה מבקש כשהיה', לדוד מזמור'
) ב ב"פ (שירה בפרק' ועי). 22הערה' ועי[, ]'מזמור לדוד, 'מעצמה באה וכשהיתה[

� .ש"יעו, בשיר בפרק ל"זצ �מר וביאור. זה פסוק אומרת דהאר

" ל–א"ש וא�. אותיות' ב בי� שניתנה נקמה גדולה: אמרו) א"ע צב (בסנהדרי�. לח
 .רחמי
 הוא ברשעי
 הנקמה, )ו, לד שמות י"רש (רחמי� של ש� הוא

 אברה�... האבות כל ולא ליעקב הזכיר למה אחר דבר) ב, א"פ (ל"הנ במדרש. לט
) יז, כח בראשית (שנאמר נבנה שלא עד בית קראו יעקב... הר המקדש לבית קרא

, נבנה שלא עד בית קראת אתה חיי� ה"הקב ליה אמר" אלקי� בית א� כי זה אי�"
 אלקי בית אל' ה הר אל נעלה לנו) "ג, ב ישעיה (שנאמר, שמ� על אותו קורא ואני

 .23הערה' ועי, "יעקב

, התשובה על זה מזמור אמר הראשו� שאד� איתא) יג ח"פכ ברית (רבה במדרש. מ
 פרשת פר� בברכת ל"זצ ר"אאמו שכתב מה עיי�. לתשובה המזמור ושייכות
 ).ש"יעו(, בראשית

ת ו ר ע  ה

22
וכ� , ואיוב נאה לצדקה, ה לאיובשצדקה נא, ש לפני כ� במדרש שהשוה את דוד לאיוב"עי 

ז על הכנסת "נ פ"ובטוב עי� אות רי ציי� לאבות דר, ומזמורו נאה לדוד, דוד נאה למזמורו

 התהלי� בזכותק "ובאות ריא שדוד יכל לתבוע שתשרה עליו רוה. ש"אורחי� של איוב יעו

 שירוב פ הכת"ל ע"וביאר מר� זצ, י נגינה"כ באות ג דזה היה ע"ומשמע ש� אח, שאמר

 ).ש מה שביאר"יעו(. חדש אשירה ל
23

 שאברה� ויצחק לא נהגו לומר כונת המדרש ואי�. ש העתיד"ע, ש בטוב עי� אות שנו פיר

 מזכירה "הקב אלא, עליה� זה טענה ואי�, כשורה בזה שכינו את מקו� המקדש הר ושדה

דרש שג� ש בהמש� דברי המ"ועי,  שיטת� אינו ראוי ליקרא על שמ�ולפי, שיטותיה�

עוד ). ש באות שנז בביאור כוונתו"עי( ה היינול "מר� זצ' וכ, ש יעקב"התרועה נקראת ע

  .ל ש� בפרק בשיר"דבהמה גסה אומרת פרק זה וביאור מר� זצ) ו"ה ס"פ(עיי� בפרק שירה 



 

  

   הגדולקדיש

 ל" ממר� זצוק והנהגות בקדישדיני�

דדינו כקדיש על פסוקי� " יתכ�" הקדיש הגדול שנאמר בסיו� מסכת .א

� עצמ� יחולו כ זכות בעלי החיובי� קודמת למסיי� וג� בינ� לבי"וא, ומדרש

 .)אוריתא תשובה טו וצרי� ביאור(. ח בביאור הלכה"קלב באו'  קדימה כבסיידינ

 אי� צרי� א� [)שערי תפילה תשובה לא, עלי שיח קדיש תשובה א( רגליו יחד ויכוי�

ט ובהערות ש� ציי� לדולה "ב פ"הליכות חיי� ח' עי, לכוי� פניו למזרח

 ].)הקבור' ויטרי הלמחזור ' ועי(נב אי� נהוג ' ומשקה עמ

� כדי שידע על מה הוא " צרי� לכוו� הרבה בעניית הקדיש וישמע מפי הש.ב

 כל העונה )ב"שבת קיט ע(ל "ואמחז, ר ואמ� שאחר דאמרינ� בעלמא"עונה איש

ל בכל "ופירשו הראשוני� דר, בכל כחו קורעי� לו גזר דינו' וכור מבר� "איש

 ונפש ולא רק כמוציא בשפתיו ולבו דהיינו שיאמר בלב, כונתו ובכל איבריו

ש שצרי� ליזהר מאד מאד שלא להשיח באמצע קדיש או "וכ, בל עמו

' ב בש� מס"קכב סק' ח סי"הובא בבית יוס� או(כדאיתא במסכת דר� אר� , קדושה

כ בבית יוס� "הובא ג) בנוסח הקדיש(נו '  בסיוש�,  נמצא ש�ואינוב "דר� אר� זוטא פ

' עמ(מכו� ירושלי� הגהות והערות ח הביא מאבודרה� ' ובמהדו,  מדרשבש� )ג"אמצע סק(

 ,)בקצת שינוי) 'ג' קדיש סי' הל(וכ� בארחות חיי� , בש� ירושלמי) ב' סי(מנהג דיני תפילה ) ד

חמא אשכחיה לאליהו בכמה אלפי גמלי� טעוני� א� וחימה לשל� ' דר

עליו הכתוב ) בי� יהא שמיה רבה ליתבר�(וכל המדבר באלו המקומות , לאלו

תו ' ב סי"הובא במשנ(ובמדרש ". ולא אותי קראת יעקב ")ישעיה מג כב(אומר 

 אחד נתראה לתלמידו בחלו� וראה שחכ� איתא )תיא' א בש� מטה משה סי"סק

ל מפני "א, ואמר לו מפני מה אירע ל� כ�, התלמיד שהיה לו כת� במצחו

 )נח(ב בספר חסידי� וכתו. שלא הייתי נזהר מלבדר כשהחז� היה אומר קדיש

ל למה פני� "א, מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחד במותו ופניו מוריקות

� היה אומר ויכולו וברכת "ל מפני שהייתי מדבר בשעה שהש"א, מוריקות

להרהר בדברי תורה אסור בשעה שהחז� אומר ' ואפי, מג� אבות וביתגדל

, או משניות] רכי יוס�ב' עי[� או אגדה "ואי� חילוק בי� קדיש של תנ, קדיש

  .)נו אות א' שונה הלכות סי(

ב "א ובמשנ' נו סעי' ח סי"א או"לדעת הרמ(. קדיש] אמירת[ מצוה לעמוד בשעת .ג

 הרי הוא פורש מ� – ומי שהוא יושב .)הביא מחלוקת עד מתי לעמוד' ק ז"ס



 

אל  ")ב"דר� אר� זוטא פ(וג� עובר על מה שאמרו , ומבזה כבוד שמי�, הציבור

' סעי' קצת דיני תפילה שרבי� מזלזלי� בה� וכו, ארחות יושר(". תהי יושב בי� העומדי�

וכמו , לד ובביאורי� ש� שאי� זה מידת דר� אר� להתנהג אחרת מכול�' ש סעי"ועי, יד

ח "אשיח בפיקודי� או'  ועי")כללו של דבר אל ישנה אד� ממנהג הבריות"שמסיי� ש� 

 .א' נו סעי' סי

רבא וביתבר� ובברי� הוא ' וכ� ביהא שמי, ז� יתגדל כורע כשאומר הח.ד

שו� בל שאינו כורע כלל "זצ מנהג מר� אול�. )שונה הלכות ש� אות ג(, ובאמ�

) ק י"ס(א ש� "ש� דהוא מביאור הגר' ז אות ב וכ"אלא פי(מקו� בעת אמירת הקדיש 

אשיח בפיקודי� ).  בעקבי דר�1פרק ט הערה ) דבליצקי(דר� ישרה ' עי) [ע"דפליג על השו

 .ב' ש� סעי

אלא ש� אות ג (. ל להקפיד שלא לעבור לפני מי שעובר קדיש" מנהג מר� זצ.ה

ובכ� החיי� עד דאמרינ� בעלמא , א"ת סק"אישי ישראל שהביא משע' ש שציי� מס"ועי

ל דג� לשבת לפני מי שאומר "א הערה לד בש� מר� זצ"ובאישי ישראל פכ, אסור לעבור

 .)קדיש אסור

כי , ק קצת בי� אמ� ליהא שמיה רבאייפס', יהא שמיה רבא' כשעונה אמ� .ו

 .)שונה הלכות ש� אות ז(ר הוא מאמר בפני עצמו "� ויש"אמ� קאי על הש

צ לאומר� "מ א"ומ, לרבא ובי� רבא למבר�'  לא יפסיק בי� יהא שמי.ז

 יחאש' ועי) ש� אות ח(. אלא שלא יפסיק ביניה� בשתיקה, בנשימה אחת

 ".רק שיהא הפסק") צרי� לנשו� באמצע" (לא"ב ' קודי� ש� סעיבפי

י קול זה מתבטלי� גזרות "וע, ז מתעורר בכונה"ר בקול ר� שעי" יענה איש.ח

מ לא ית� קולות גדולות שיתלוצצו עליו בני אד� ויגרו� לה� "ומ, קשות

 ).ש�(אשיח בפיקודי� ' עי) ש� אות ט(. חטא

ויש , רי� הוא ובי� לעילא מ� כל ברכתא יש אומרי� שלא יפסיק בי� ב.ט

כ יש הפסק "אומרי� להיפ� דתיבת ברי� הוא מחובר אל תיבת דקודשא ואח

ש� אות ]. (ק ח"ס' עי[א "קצת כמו אתנחתא ושוב מתחיל לעילא וכ� הסכי� הגר

 ].8דר� ישרה ש� הערה ' עי). [טו

 אומר כ"ואח, וקוד� רגל שמאל, פסיעות'  לאחר שסיי� הקדיש פוסע ג.י

כ
 ' :� תשובה קנ" השרתת דר� חיי� חז"מנחת אברה� שו) ש� אות יח(' עושה שלו� וכו

 ].3 עקבי דר� ,דר� ישרה ש�' עי) [ג"קכג סק' יב ס"משנ' ועי(' נהגו

 



 

 

ִּיְתַגֵדל ּ ְוִיְתקֵדש ְשֵמה24ּ � � ּ ְּבָעְלָמא ִדי הוא ָעִתיד . 26)�ֵמָא :קהל. (ּ ַרָבא25ַ ּ ּ
ֹוְלַאָסקא ָיְתהו� ְלַחֵיי ָעְלָמא, ֲּחָיָאה ֵמַתָיאּוְלַא, ְּלִאְתַחָדָתא ָ ּ ּוְלִמְבֵנא  ּ

��קְרָתא ִדירוְשֵל ּ ּ ּוְלַשְכָלָלא ֵהיְכֵליה ְבַגַוה, ַ ּּ ּּ ְכָרָאה ִמ� , � ּוֶלְמְעּקר ֳפְלָחָנא נ� ַ ּ
ְּשַמָיא ְלַאְתֵרה$ְּוַלֲאָתָבא ֳפְלָחָנא ִדי, ַאְרָעא ּ ְְוַיְמִלי% קוְדָשא ְבִרי%  ,� ְּ � ּהוא ּ

ְּבַמְלכוֵתיה ִויקֵרה ָּ ּ ְרקֵנה ְוַיְצַמח :ס"נ[, ּ ּפ� ָ ְּמִשיֵחה ִָויקֵרב ּ )] �28ֵמ ָא:קהל (�27
ְֹבַחֵייכו� ּ ּ וְביוֵמיכו� וְבַחֵיי ְדָכלאּ ּ ֹּ &ֵבית ִיְשָרֵאל$ֹ ַָבֲעָגָלא וִבְזַמ� קִריב, ּ ּ  .בּ

  

י� ש "ש י ד ק ה  �ח 

 הגאולהלזירוז ובקשה תפילה זו .א
29

בחייכו� הוה משמע " ד,ובביאור הכפילות. 
 ". הרבה ימי�שיאריכו "וביומיכו�"ולכ� אמר , שיבוא ולמחר תמותו

? "ובזמ� קריב"ומהו שוב ) י"ב וברש"ברכות יח ע' עי(היינו במהרה " בעגלא" הנה .ב
לפחות בזמ� קריב,  לא בעגלאא�, אלא

30

. 

ת ו ר ע  ה

24
נו אות '  הלכות סיובשונה )ב"נו סק' ב סי"משנ' עי(' ג אות ד"ת אלא פי"בצירי תחת הדל 

ל דיתגדל "וידגיש הגימ, ל בפתח"ל בשוא אלא הגימ"ו והגימ"בשני שואי� כאלו התיולא , ב

 .א' נו סעי' ח סי"אשיח בפיקודי� אור. דלא לישתמע יתקבל

25
ע יומא טבא לרבנ� אות "ע". (אולי"עלי שיח קדיש שהתשובה ב' א עי" בעני� מפיק בה

 ).סה

26
 ).ק יב"ב ס"משנ' ה עי"א". (י חיוב� הו"כיו� דכתבו הרמב"ב ' סעי) ש�(אשיח בפיקודי�  

27
הנוהגי� לומר כ� בכל קדיש , לה' סעי) סו� קונטרס כבוד התורה(בקונטרס הדר� על�  

א� שבקדיש שאומרי� בתשעה באב שדומה  (4וש� בהערה , יאמרו כ� ג� בקדיש זה

תשובה ) כר� כ(ובקוב� אוריתא ). לקדיש זה לא כתוב ויצמח פורקנה א� בנוסח הספרדי�

א� שהתפללנו קוד� לכ� על הדברי� שיבואו אחר ביאת המשיח ". (לא להשמיט"יא 

 זהכי , "ויצמח פורקניה ויקרב משיחה"לנוסח אשכנז אי� מוסיפי� . 'וכתוצאה מבואו וכו

 .כלול וימלי מלכותיה בחייכו�

28
אוריתא . 41ש הערה "יעו )אמ�" (כ יש לומר" אלומרא� נוהגי� ) "ש�(אשיח בפיקודי�  

הכל ", שלו' ד סי"כפי שנמצא בטור יו" ' וכווכפנאתתכלי חרבא "לא מוסיפי� , ש� תשובה י

 ".כמנהג המדינה
29
 ).י בר יקר"ר' ועיי� באבודרה� ובפי, לציבור שיזכו להיות בזמ� הגאולה" ברכה"ולא ( 
30

', ובעגלא וכ' ומה שכופלי� ומאריכי� בחייכו� וכו) לה, א באדרת אליהו דברי� לב"גר' עי( 

 . בכל הלשונות והלוואי שיועילמזרזי�



 

 

 ) ג אמ�:קהל: (31ָאֵמ�: ְּוִאְמרו

ְּיֵהא ְשֵמה ַרָבא ּ  .33ּ ָעְלַמָיא32ּ ְלָעַל� וְלָעְלֵמיְ ְמָבַר�ד�

ְִיְתָבַר% ּ ְוִיְשַתַבח ְוִיְתָפַאר ְוִיְתרוַמ� ְוִיְתַנֵשא ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָללה34ּ ּ ּ �ּ & ּ ֹ ּ ּ35, 

 

י� ש "ש י ד ק ה  �ח 

הערה' ועי. (לפי פשוטו,  הסכמההוא .ג
36

.( 

 ,הלכות אות ו ובשונה,  המשיחתוזה בימו,  לשלו� גדול של כל העול�הבקשה .ד
 תפילהוהוי, היא תרגו� של יהא שמו הגדול מבור� לעול� ולעולמי עולמי�

37

. 

הדברות ' לשונות כנגד י' וע� יתגדל ויתקדש יש י, לשונות של שבח'  יש בו ח.ה
 ).שונה הלכות ש� אות יב(

ת ו ר ע  ה

31
� בבת אחת כי נוהגי� שאי� הקהל עוני� "נכו� שיאמר הש) ש� אות ה(שונה הלכות ' עי 

. כל הע� עוני� אמ�, ובאות יז בכל פע� כשהחז� אומר ואמרו אמ�', אמ� עד שיאמר אמ� וכו

ש "עי" ( המדינההיא כמנהג" התפילה תשובה ד ו�ת דר� חיי� ס"ע מנחת אברה� שו"ע

 ).כ"מש

32
ז "כ הט"א כ"ג� בלי מפיק ה, ד"ושמה בלי י' שונה הלכות ש� את ו יהא שמיה רבה וכו 

מבר� בקמ� . א"משמע שטוב יותר לומר במפיק ה) ק א"משבצות זהב ס(ג "ובפמ, )ק א"ס(

 .ו"ש לעל� בקמ� תחת העי� ולעלמי בוי"ת ופתח תחת הרי"תחת הבי
33

עד ' יתבר� וכו' ר מבר� וכו" יש אומרי� שהציבור יענו אישבשונה הלכות ש� אות י 

מסיק שלא יענו רק עד תיבת יתבר� ועד ) ק ב"ס(א "והמג, ח תיבות"דאמרינ� בעלמא כ

) ק ח"בביאורו ס(א "ודעת הגר. � ושומע כעונה"שוהשאר ישתקו וישמעו מפי ה, בכלל

 נשימות וזה מותר בשתימרו יא, וא� רוצה לומר ג� יתבר�, שלא יענו רק עד עלמיא בלבד

� לא יאמר עוד "דהש' וש� אות יא כ. ויש מקומות חלוקי� במנהגי� אלו, א"ג� להגר

 .בקול ר�' כ יתבר� וכו"בלחש ע� הקהל ואח' ר וכו"הפע� אמ� רק יתחיל יש

34
 .ת דיתבר�"שונה הלכות אות יב ולא ידגיש ביותר הבי 
35
 ".ויתהלל"א ד"ש� ויחתו� היטב הה 
36

אמר ליה , א"ז סה ע"ועיי� ע. 'בו קבלת דברי� וכו, א אמ� בו שבועה" שבועות לו עעיי�( 

 ).רבא אמ�
37

ברכות ' ובתוס... או שמא הוא קילוס ושבח, ר הוא תפילה ובקשה" א� אישנסתפקויש ש 

עיקר הדבר הוי שבח ואולי ) "ש�( בפיקודי� אשיח. מבואר שהוא תפילה) ה ועוני�"ד(א ,ג ע

' בה" ע� מפיק "–שמיה רבה ). ל ומה שהעיר עליו"ש מבעל אילת השחר זצ"עי" (ג� בקשה

 .לח'  שיח תפילה תשו–



 

 

ְּשֵמה ְדקוְדָשא ְבִרי% הוא ְּ ּ � �ּ ּ ְבִרי% הוא:קהל(, ּ ְ  :ת"בעשי($ָּכל$ְּלֵעָלא ִמ�) 38.ּ

ְּלֵעָלא ְלֵעָלא ִמָכל ּ �ִבְרָכָתא ְוִשיָרָתא) 39ּ ְשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, וּ ּת� � ַּדֲאִמיָר� , זּ
 )  ָאֵמ�:קהל: (ָאֵמ�: ְּוִאְמרו. ְּבָעְלָמא

ְֹוַעל ַתְלִמיֵדיהו�, חְּוַעל ַרָבָנ�, &ַעל ִיְשָרֵאל ַֹתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהו�$טְּוַעל ָכל, ּ ּ ,
ֹ ְדָעְסקי� ְבאוַרְיָתאָמא�$ְּוַעל ָכל ּ ִ � קִדיָשא:י"בא[ִּדי ְבַאְתָרא , ּ ּ ַ40[ 

 

י� ש "ש י ד ק ה  �ח 

 ".שיר של מילי� כמו שירת הלוי� "היינו .ו

 ).49בשמעה תפלתי הערה ' ועי(. דנחמתא הוא לשו� שבח'  כאבודרה�ב" .ז

 יהא משמע שרק על שלא, "על ישראל" א� שזו תפילה לשלו� רבנ� פותחי� ב.ח
ע בהערה"ע( חכמי� מבקשי� ולא על כלל ישראל תלמידי

41

.( 

 .וג� אי� עוסקי� באורייתא כראוי, אינ� תלמידי� ממש כדי� תלמיד' אפי לאתויי .ט

ת ו ר ע  ה

38
, יש אומרי� שהע� עוני� אמ�, � אומר יתבר� וכ� כשאומר ברי� הוא"כשהש. ש� אות יד 

ויש טועי� שעוני� , ואחר ברי� הוא נוהגי� לענות ברי� הוא, נהגו לומר אמ� אחר יתבר�

רק יאמרו , ו"וזה ודאי חירו� הוא דמשמע לעילא ולא לתתאה ח,  לעילאתיבות ברי� הוא

יש אומרי� שלא יפסיק בי� , ובאות טו.  מ� כל ברכתא או שיאמרו רק ברי� הוא כמנהגנוג�

ויש אומרי� להיפ� דתיבת ברי� הוא מחובר אל תיבת , ברי� הוא ובי� לעילא מ� כל ברכתא

א "וכ� הסכי� הגר, תא ושוב מתחיל לעילאכ יש הפסק קצת כמו אתנח"ואח, דקודשא

כ "ע מש"י בש� האור זרוע וע"ח ובדרכי משה סק"א ש� סק"ב ובמג"נו ס' א סי"עיקר מ[

 ].ד"ב סקי"ובמשנ )ש�(א "הביאור הגר

39
) א' קכט סעי' ע סי"ז ודלא כקיצור שו"ב סקט"ב תקפ"וציי� ש� למשנ(ח אות ב "אלא פנ 

ובימי� שכופלי� הקדישי� לעילא . תיבות' ברכתא גמ� כל . ובשונה הלכות ש� אות טז

במחיצת חכמי . ולעילא אי� לומר רק מכל ברכתא כדי שלא יהא בס� הכל רק כח תיבות

ח פסוק "תבא בכ' ודלא כתרגו� פ" (ב איתא לעילא ולעילא"נו סק' ב סי"במשנ. "ד' ישראל סי

 .ש" צע–קכא אות שסט '  עמא" ש� לספרי הליכות חיי� חוציי�) מ באות א"ש עוד מ"מג יעו
40

' ועי) [ל"וכמו שנהגו בחו, ל השמיט תיבת קדישא"י זצ"ומר� הקה(' אלא פרק יג אות ה 

ש שמר� "ועי, "קדישא"י "א לא נהג לומר באר"בלק שהחזו'  פ99באילת השחר שנה ב גליו� 

לשנות מכול� לומר דאינו רוצה ] ל"זצ) [א"שליט(ל וכ� להבדיל בי� חיי לחיי� נוהג רבינו "זצ

שריה ' צ ר"מהגה' הנהגות וכו(דר� ישרה ' ע בעני� זה בסי"ע, ש"ולא מגרע מהקדיש יעו

 ].הערות עקבי דר�' פרק ט) ל"דבליצקי זצוק
41

 עליא לא מתקיימי� למלאדאי, לידעי רחמי� איתכליא על אעליא, א"ב ע" חולי� צועיי� 

 .איתכליא



 

ְֹיֵהא ָל� וְלהו�. יאֲאַתר ַוֲאַתר$ְוִדי ְבָכל, יָהֵדי� ּ וְלכו� ְשָלָמא ַרָבא ִחָנא 42ּ ּ � ֹ ּ
ּוָנא וְרִויָחאְּוַחִיי� ֲאִריִכי� ְמז, ְּוִחְסָדא ְוַרֲחִמי� ְרקָנא ִמ�, ֹ ָופ� ֳֹקָד� ֲאבוהו� $ּ ֹ

ְּדִבְשַמָיא �  ).  ָאֵמ�:קהל. (ָאֵמ�: ְּוִאְמרו.  ְוַאְרָעאיב43ּ

ְּיֵהא ְשָלָמא ַרָבא ִמ� ְּשַמָיא$� : ְּוִאְמרו, &ִיְשָרֵאל$ָּכל$ְוַעל, ָּעֵלינו, 44ְּוַחִיי�, יג�
 ) ָאֵמ�:קהל. (ָאֵמ�

 �ֹעֶש◌ֹה ָשלו ֹ ַהָשלו�:בהרת ימי תשובעש(�ֹ � ִֹבְמרוָמיו) ּ   ַיֲעֶש◌ֹה 45ּ הואידּ
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 . עיר� קודמי�ענייכי ,  מקדימי�.י

ומבקשי� ג� , )ד, ז"בראשית רבה פט( אי� תורה כתורת אר� ישראל כי, מוסיפי�. יא
 .א� על פי שאינה כתורת אר� ישראל, ל"על העוסקי� בתורה בחו

 אלא חששא דרבנ� שיאמרו בשמי� ולא באר� אינוש', וארעא'מוסיפי� ] יש[כא� . יב
, כא� 43 הערה ' ועי) כח' ד סי"דברי� רבה פ' ועי. (ולכ� סגי שקבעוהו בקדיש דרבנ�

 .ל לא להוסי�"שמנהג מר� זצ

וזה ,  גדול של כל העול�לשלו� והבקשה,  כופלי� שלו� לרבנ�,א" גיטי� סב עעיי�. יג
בימות המשיח

46

. 

ד"ה, ב"פה "ירושלמי ר' עי. יד
47

ח' ב סי"ובמדרש במדבר רבה פי, 
48

. 
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42
' א תשו"ת ויכתוב מרדכי ח"שו, ) להו� ולנא:� שש� הנוסח"בסידור היעב' ועי(אלא ש�  

,  אומר להו� ולכו�השהוא הי] ל"זצ) [א"שליט(אמר הרב ) תרסג' עמ(של ובדר� שיחה 

' ועי. (שינה ממנהגו, "ל� ולהו�"שהמנהג לומר ) א"שליט(ר שלמה ברמ� "וכשאמר לו גיסו הג

 ).17בדר� ישרה ש� הערות 
43
 ).19רה ש� הע(' וארעא'אלא ש� ומשמיט תיבת  
44
 ).בדרכי חיי� ושלו� אות קיט שיש לומר' עי. ('וטובי�'ולא ' אלא ש� אות ד 

45
 ).ד שכ� משמע מדבריו"קנג סק' א סי"עיי� בגמ. ('ברחמיו'ולא  
46

הוא תרגו� של " שלמה רבה"א� , "שלמא סגי"מתרג� " שלו� רב"קסה , ובתהלי� קיט( 

 .שלו� גדול
47

שמתנהלת ש� " מלחמה"ומהי אותה , ומי�במר" שלו�"לשאלה מה שיי� עשיית  

לפי שהרקיע של מי� והכוכבי� של אש וה� "ל הירושלמי ש� "ז, ה עושה בה שלו�"שהקב

 עבד� –ובאהלי ש� ". לפיכ� עושה שלו� במרומיו, דרי� זה ע� זה ואינ� מזיקי� זה את זה

 .ש"שלו� יעו יש בחירה קטנה ולכ� ג� ש� שיי� מלאכי�אני הבינני אות מז הוסי� דג� ל
48

ואפילו במלא� ... מיכאל של שלג וגבריאל של אש...  החיות של אש והרקיע של שלג

 .ש"עי... עצמו הוא עושה שלו�



 

 

�ָֹשלו  ). ָאֵמ�:קהל. (ָאֵמ�: ְּוִאְמרו, יז&ִיְשָרֵאל$ָּכל$ְוַעל ,טזּ ָעֵלינוטו�
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הערה' עי. טו
49

 ".שלו�" אמאי כופלי� הבקשה על ה

 . עצמו ועל משפחתועל או,  הציבור שכא�על. טז

ב" שאמרו בברכות מט ע לכלול ג� את עצמו כמוצרי�כי . יז
50

. 
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49
 שמבקשי� על ישראל כיו�, "יהא שלמא רבה מ� שמיא"לאחר שכבר ביקשנו קוד�  

� למל�  שלוכופלי� : אחרובמכתב. ח" תעל )א"גיטי� סב ע(כמו שאמרו , כופלי� לה� שלו�

ע "ע). (עיי� ספרי נשא על הפסוק ויש� ל� שלו�(. וכיו� שבא שלו� בא הכל) גיטי� ש�(

 ).ונ' ח סי"ערו� השולח� או
50

'  עבד� אני הבינני אות מח בי–ובאהלי ש� . לעול� אל יוציא אד� את עצמו מ� הכלל 

 .ש"באופ� אחר יעו



 

 



 

 הזכרת בני רב פפא
 ) מראה מקו�טרסא סו קונ"עא ד נט "ח (ל"למר� זצ השדה שיחמספר 

 �ז שטר"בהגהות הגרי' בני רב פפא ועי' מוזכרי� י'  הגמבסיו�

' פ וכ� בס"ר עוד כמה בני יי�ל בסו ברכות בדפוס וילנא שצ"ז

א� ) או פפי(ביה� פפא ג שהיו ש� א" יצחק ואני מצאתי נהדר

וכמה מה� הוא איש אחד . פ אחד"פשוט שלא היו כול� בני ר

נוסחא כמוב� ואכתב� לפי הסדר ואגב אכתוב ג�  רק בשינוי

 .'או ב' אלא מקו� א' ולא ציינתי בכל א, פ"שאר משפחת ר

 

 .ב נזכר פפא"ג ה"תענית פ' ועוד הרבה מקומות מאד ובירו' ב'  יכתובות  פפארב

 .ובהקדמת ב� סירא כתב שלא נודע לו אב' ו ב"יבמות ק' ח ב"מ כ"ב רב פפא דאבוה

 ).לפי הגליו�(' ד ב"תענית כ) יג אושפרת"וי( שמה אושפזתי  דרב פפאאמיה

', ד ב"סנהדרי� י' ט ב"והיא בת אבא סוראה כתובות ל', ד ב" מברכות  של רב פפאאשתו
 . אי�חולוהיתה כהנת ', ב ב"והיתה אחות כלתו כתובות נ

 .'ב ב"ר נחמ� הוריות י" בהונא  של רב פפאבתו

, לקמ� אצל איקאה ונא' ועי, א"א ה"שבת פ' פ ירו"דר'  בר ברירבא  של רב פפאנכדו
 .חנינא, חיננא

 .'א'  דביצה  דרב פפאאושפזכיניה

 .'ז א"ז א נדרי� ע" קנשבת  זוטי דבי רב פפארב

דרב פפי ' אבא ברי' ברכות ר' א בר פפא ובירואב' ג ב"ובעירובי� ס' ב' ק פ"ב אבא בר פפא' ר
 .ב"מ מג ע"ב. ט"ר פכ"וכ� בויק

 . הכה� בר פפאאבא) יז בספרנו(ו " פטובבמדבר בהעלת� תנחומא אבא הכה� בר פפא' ר

' ב ג"ק פ ע"ת מי� חיי� ב"ובשו' ה א"פ' א' כתובות ח' ה ב" מברכות  מר בר פפאאבא
 .'ט ב"מ ס"ב' ב ב"קדושי� ל. ופע� כ�. � אותו כ� והיא היא רק כעס קורי. פעמי� בלי מד

 .ד ש�"רי' וכ� בתוס' ה א"ש בכתובות פ"ז הרא"כ  מרי בר פפאאבא

 .'ג ב" מכתובות אבימי בר פפא' ר

 .ז"ג ה"פ' בש� ירו, ל' ג סי"ק פ"ש מו"רא  דרב פפאהאבי� ברי' ר

 .'ב' ק פ"ב אבא בר פפא' ר

ה אחא בר ,ש פ"מע' ובירו', א א" קישבתא אריכא אח' והוא ר' ב' ק פ"ב אחא בר פפא' ר
 .י דרבי פפי"ד אחא בר' ה סי"ר פ"אחא בר פפי ובשהש' ב ר"ח ה"יבמות פ' פפא ובירו

 .י דרב איקא בר פפא"רב אחא בר' ו א"י בסנהדרי� ל"נמוק' גי  איקא בר פפארב



 

 .]אחא' ה וכנראה הכונה על ר"א[.  הגמרות ולא מצאתיבסו�  בר פפאאחאי

 .גריס רב אמי בר פפי' ד ב"כתובות ד� ל' ב ובעיטור ה"ד ה"כתובות פ' ירו  בר פפימיאי' ר

 .אימי' עי  אמי בר פפירב

 .ז"ה ה"ג ופ"ג ה"ב ופ"עירובי� ספ' ירו בא בר פפי' ר

' י' ובשאלתות וירא סי. 'ואתה את בריתא וגו' ש שנ"ש עי"עי' ו א"ז כ"ע  בר פפאדרו
ל� ' פי) א"ז ע" כצלינוה א"א(ה בילקוט "האשכול דרי וכ' דראו וגיפ שמות "הגירסא דרא ובר

 .דאדו' ה השי"שבלי הלקט דארו בר פפא ובכפתור ופרח פ' וגי

 .דרו' עי  בר פפאדאדו

 .דרו' עי  בר פפאדארו

 .דרו' עי  בר פפאדרא

 .דרו' עי  בר פפאדראו

 .דרו' עי  בר פפאדרי

מר זוטרא . ח הונא בר פפא"פס) א י"לינו וירא פנאצ(ר "ובב' ח א" מחולי�  הונא בר פפארב
 .בנו חולי� ש�

 .'ח א"מ בחולי�' שער ג' א בורת הבית הארו� בית ב"הרשב' גי  דרב פפיה זוטרא ברימר

 .ב" לב עסנהדרי�. י דרב פפא"חייא בר' ח ר"ר פי"ובויק' ב' ק פ"כ חייא בר פפא' ר

, ס"ב והוא ט"נא בר פפא ילקוט מלכי� רמז רזירא בר חינ' ר. 'א'  מברכות חיננא בר פפא' ר
 .ה במנחות"רפ' רב אחא בר חיננא בר פפא גי

 .ב"ד ה"ה ותענית פ,כלאי� ספ' ירו חינניה בר פפה' ר

ולפנינו חסר תיבת בר (ב "ג ה,תענית פ' בירו' י' ילקוט המכירי בזכרי' גי חלבו בר פפא' ר
 ).ש"ע

 .'ט' ב סי"קהלת זוטא פ'  י'י סי"ר פ"קה' ט ב" מסוכה חמא בר פפא' ר

 .'א א"במגילה י' ו י"ילקוט המכירי תהלי� ס' וגי, ה במנחות"רפ' פי' גי חנא בר פפא' ר

רב חננאל ' גי. כח רב חני� בר פפא' פ סי"פ ג"ש ר"רא' וגי', ה א" סעירובי� חני� בר פפא' ר
 .חנינא' ש� ר

ה "א[ו פסוק הסיבי עיני� "חמא בנו שהש' ר, ד"ובכ' ז ב" עכתובות חנינא בר פפא' ר
פסיקתא רבתי ) ל"ג הרג"בר יצחק ל(יצחק בר חנינא בר פפא ' ר] א ועוד"בספרנו ברוכת ה ע

 .'ג' פיסקתא ויקח אליהו סי

 .'פ ובמלאת הימי� וגו" רבה עאסתר

 .י"ד ה"ז פ"ע' ירו חנינה בר פפא' ר

 .בר פפיחנ� ' ובילקוט ריש חקת ר, ה במנחות"י רפ"ע' גי  חנ� בר פפארב

 .פ העתיק חננא בר פפא"בני ר' ת העתיק י"ס' ובאשכול לה. 'א'  טסוטה  חננא בר פפארבי

 .'ב' ב ופיסקא תקעו שופר סי'  רבתי פיסקא דפרשת החדש סיפסיקתא חנניא בר פפא' ר



 

 .כ וילקוט המכירי חגי"רמז ש'  ירמיילקוט חנניה בר פפא' ר

 .חנינא' וני משלי תתקמ ר שמעילקוט. 'ח ב" פשבת  חננאל בר פפארב

 .א"ד ה"תענית פ' ירו יודה בר פפי' ר

 ).ה אצלינו ד"א(. 'ה' ה סי"ר פמ"ב יוחנ� בר פפא' ר

 .ק דמגילה"� בספ"הרי' גי יונה בא פפא 'ר

 .ד"י' ת סי"ס' האשכול ה'  בסיהביא  בר פפאיצחק

 .'ז א" סיומא  בר פפאנחו�

 .'ב' מ פי"ב  נחמ� בר פפארב

 .ב"נת� הבבלי בש� מסעות ר' ר אצל ר" בסדהמובא אנת� בר פפ' ר

 .'ז ב" יכתובות  בר פפאסורחב

 .רמי' עי  בר פפאראמי

רבה בר ' י דרב פפא ובערו� ער� קשר הגי"רבא בר' ס הגי"ובד. 'ו ב" סשבת  בר פפארבא
 .ס"ש בגליו� הש"עי. י"ש כת"� ורא"הרי' ה גי"ס שכ"ד' פפא ועי

 .רבא' עי  בר פפארבה

 .ה"מ' ג סי"ש חולי� פ"רא' גי  בר פפארבינא

 .'ב ב" מחולי�  בר פפארכיש

דרמי בר פפא הוה נסיבא לרב אויא ' אחתי' ב' ב ק"וב' ז א"יומא ע: ז ב" עיומא  בר פפארמי
 .ראמי בר פפא' י הגי"ק' ובהלכות פסוקות עי, ק"מאמו וצע' אולי היא אחתי

 .ב"מציעא ה ע. ד"ובכ' א'  חברכות  בר פפארפר�

 .'א ב" לפסחי�  בר פפא מסיכרארפר�

 .'ז א" ליומא שמואל בר פפא' ר

 . 'ז א"ס הביא גירסא כ� ביומא ס"ובד) ב"הי(ד "ג הי"קידושי� פ' ירו תנחו� בר פפא' ר

 

.ד"סליקא בס
51

 

 

ת ו ר ע  ה

51
מי� ' ז שכ"כ ע"מש' עי). פרק גיד ' סייומא טבא לרבנ� כ בספרינו "ג שמצוי�מה ' ועי 

 דיש שזה אותו – 30- שאפשר לצמצ� לתב כ,226'  נדה עמ– וביוס� דעת .קה' חיי� סי

 ,פ תרי רב פפא הוו" ועכ,ק ש�" ורמז לזה הגרח:תב וכ,ס" שוני� ואולי טימי�אחד רק הא

 .כ' יט ובהע' רסט סעי' שמירת הגו� והנפש סי' וציי� ש� לס



 

  מקומות שרב פפא השלי� בי� החולקי�עשרה

 )א אות כו"ח(ל "למר� זצ הזכרו� פרס

. 7 ;א, שבת כ. 6 ;ב, מגילה כא. 5 ;ב, תענית ו. 4 ;ב' ס .3 ; בנט. 2 ; אנט ברכות. 1

 .פ"ש אמר ר"הרא'  ובההיא דברכות יא ב גי.עו ב. 9 ; סה אחולי�. 8 ;סוטה מ א

א "י הרב צבי יברוב שליט"נשאל ע :א אות ג"כ בהקדמה לשערי ציו� ח" גהובא

 .ה"מ ערב סוכות תשס"ופורס� יתד נאמ� מוס� חוה

 

כ תענית כט א "ג'  דש� אי–ש "כ בספרינו וצע"בא גה כל המסומ� מו"א(

ע ש� "א ע"א ש� נט ע" עמוחולי� , א"ש מה שהעירו וכ� יבמות עב ע"יעו

 ).ב"ב וברכות יא ע"לגבי חולי� עו ע

 

 ).ל"ז שטר שצ"בש� הגהות הגרי(יד ' סי, יומא טבא לרבנ בספרנו

 .ב" כט עברכות  פפא בריה דרב אחא בר אבארב

 .ב" לו סו� עכתובותב " נד עשבת  שמואל פפא בר רב

 .א" קיט עשבת    פפא בר אבארב

 .ב" כתובות מ ע– פפא בריה דרב חנ� מבי כלוחית רב

 .א" יד עחגיגה   פפא בר יעקברבי

 .ב"סנהדרי� מט ע. ב"א ע" עקידושי�    פפא סבארב

 .ב" כח עמנחות  חני� '  פפא בריה דררב

' גי' כ' שמחות סי' הל( הלקט שבלי   פפא בר תחליפארב

 ).בירושלמי

 

הדר יצחק שכ� נת� טע� לאמירת� ' קסו מס' יומא טבא לרבנ� מעמ'  בסועיי�
הודפס ו ,ל"שמשו� אהר� פולנסקי מטפליק זצ'  מסכת בש� הגאו� ר�בסיו

' נר למאה על מס'  וכ� הובא בס.ש מה שהעירו עליו" עי,ישועות שמשו�' בס
 .ל" ואכמ,ל"ס זצ"ב בש� החת"מגילה כא ע



 

 סדר ברכת המזו�

 

ìåçá 

eðé Äë Èa íÇb eð Àá ÇLÈé í ÈL ì Æá Èa ú Éåø ÂäÇð ì Çò ,
ï Éåi Äö ú Æà eð Åø ÀëÈæ Àa:d Èë Éåú Àa íé Äá ÈøÂò ì Çò  , eðé Äì Èz

eðé Åú Éåø Ép Äk: é Åø Àá Äc eðé Åá ÉåL eðeì Åà ÀL í ÈL é Äk 
ä Èç Àî ÄN eðé Åì Èì Éåú Àå øé ÄL ,eð Èì eøé ÄL é ÄM Äî ø

ï Éåi Äö: øé ÄL ú Æà øé ÄLÈð Àêé Åà äÈå Éä Àé , ú Çî Àã Çà ì Çò
ø ÈëÅð:íÄÉ Èì ÈLeø Àé Àê Åç Èk ÀL Æà í Äà  ,é Äðé Äî Àé ç Çk ÀL Äz: 

é Äë Åø Àk Àæ Æà à Éì í Äà é Äk Äç Àì é Äð ÉåL Àì ÷ Ça Àã Äz , í Äà
é Äú Èç Àî ÄN Là Éø ì Çò íÄÉ Çì ÈLeø Àé ú Æà ä ÆìÂò Çà à Éì: 

 ø Éë ÀæäÈå Éä Àé ú Åà í Éåã Áà éÅð Àá Äì íÄÉ Èì ÈLeø Àé í Éåé ,
d Èa ã Éåñ Àé Çä ã Çò eø Èò eø Èò íé Äø Àî Éà Èä: ì Æá Èa ú Ça 

ä Èãeã ÀM Çä , Àê Åìeî Àb ú Æà Àê Èì í Æl ÇL Ài ÆL é Åø ÀL Çà
eð Èì Àz Àì ÇîÈâ ÆL: ú Æà õ Åt Äð Àå æ Åçà Éi ÆL é Åø ÀL Çà 

ò Çì Èq Çä ì Æà Àê Äé Çì Èì Éò: 

ïåðçú íéøîåà ïéàù íéîéá 

ƒL…̇ÂÏ¬Ú«n«‰ ¯È .¿a ˙∆‡ ‰»Â…‰¿È ·eL
ƒLÌÈƒÓ¿Ï…Á¿k e�ÈƒÈ»‰ Ô…Âiƒ̂ ˙«·È : Ê»‡

¿N ‡≈Ï»nƒÈ»pƒ̄ e�≈�…ÂL¿Ïe e�Èƒt …̃ÂÁ‰ .
 ‰»Â…‰¿È ÏÈƒc¿‚ƒ‰ ÌƒÈ…Âb«· e¯¿Ó‡…È Ê»‡

‰∆l≈‡ ÌƒÚ …̇ÂN¬Ú«Ï : ‰»Â…‰¿È ÏÈƒc¿‚ƒ‰
e�»nƒÚ …̇ÂN¬Ú«Ï .¿N e�ÈƒÈ»‰ÌÈƒÁ≈Ó :

¿L ˙∆‡ ‰»Â…‰¿È ‰»·eL≈̇Èƒ· e�
·∆‚∆p«a ÌÈƒ̃ÈƒÙ¬‡«k : ‰»Ú¿Óƒ„¿a ÌÈƒÚ¿̄…f«‰

e¯…̂¿̃ƒÈ ‰»pƒ̄¿a : ‰…Î»·e ¿Í≈Ï≈È ¿Í…ÂÏ»‰
≈N…�∆L∆Ó ‡Ú«̄»f«‰ ¿Í .‰»pƒ̄¿· ‡…·»È ‡…a .
≈N…�ÂÈ»̇…nÀÏ¬‡ ‡: 

 

øîåà ïîæîä: Àê Åø Èá Àð é Çú Éåa Çø: 

íéðåò íéáåñîä: ÅL é Ää ÀéÉåò ã Çò Àå ä Èz Çò Åî Àê Èø Éá Àî äÈå Éä Àé íí Èì: 

 ïîæîäøæåç:åëå íù éäé ': 

L¿̄ƒaÈ«̇…Âa«̄¿Â Ô»�»a«̄¿Â Ô»�»̄»Ó ˙e .∆L e�È≈‰…Ï¡‡ ¿Í≈̄»·¿�…ÂÏ∆MƒÓ e�¿Ï«Î»‡: 

ïéáåñîä ïéðåòå: ÆL eðé Åä Éì Áà Àêeø ÈaÉål ÆM Äî eð Àì Çë Èà .eðé Äé Èç Éåáeè Àáe: 

øæåç ïîæîäå: ÆL eðé Åä Éì Áà Àêeø ÈaÉål ÆM Äî eð Àì Çë Èà.eðé Äé Èç Éåáeè Àáe : 

 

¿Íe¯»aÌ»Ï…ÂÚ»‰ ¿Í∆Ï∆Ó e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È ‰»z«‡  . Ì»Ï…ÂÚ»‰ ˙∆‡ Ô»f«‰
…ÂlÀk .ÌÈƒÓ¬Á«̄¿·e „∆Ò∆Á¿a Ô≈Á¿a …Â·eË¿a . Ï»Î¿Ï Ì∆Á∆Ï Ô≈̇…Â� ‡e‰
»N»a¯ .…Âc¿Ò«Á Ì»Ï…ÂÚ¿Ï Èƒk : ¯«Ò»Á ‡…Ï „ÈƒÓ»z Ï…Â„»b«‰ …Â·eË¿·e

¿Á∆È Ï«‡¿Â e�»Ï„∆Ú»Â Ì»Ï…ÂÚ¿Ï Ô…ÂÊ»Ó e�»Ï ¯«Ò .¿L ¯e·¬Ú«aÏ…Â„»b«‰ …ÂÓ .
 Ï»Î¿Ï Ô…ÂÊ»Ó ÔÈƒÎ≈Óe Ï…k«Ï ·ÈƒË≈Óe Ï…k«Ï Ò≈�¿̄«Ù¿Óe Ô»Ê Ï≈‡ ‡e‰ Èƒk

∆L¬‡ ÂÈ»̇…Âiƒ̄¿a‡»̄»a ¯ :‰»Â…‰¿È ‰»z«‡ ¿Íe¯»a .Ï…k«‰ ˙∆‡ Ô»f«‰    : 

 



 

‰∆„…Â�e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È »Í¿l  .∆L Ï«Úƒ‰ ‰»·…ÂË ‰»„¿Ó∆Á ı∆̄∆‡ e�È≈̇…Â·¬‡«Ï »z¿Ï«Á¿�
‰»·»Á¿̄e .∆L Ï«Ú¿ÂÌƒÈ«̄¿̂ƒÓ ı∆̄∆‡≈Ó e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È e�»̇‡≈̂…Â‰ . e�»̇Èƒ„¿Ùe

ÌÈƒ„»·¬Ú ˙È≈aƒÓ .∆L »Í¿̇Èƒ̄¿a Ï«Ú¿Â»N¿·ƒa »z¿Ó«̇»Áe�≈̄ . »Í¿̇»̄…Âz Ï«Ú¿Â
∆Le�»z¿„«nƒl .∆L »ÍÈ∆wÀÁ Ï«Ú¿Â�»z¿Ú«„…Â‰e .∆L „∆Ò∆Á»Â Ô≈Á ÌÈƒi«Á Ï«Ú¿Âe�»z¿�«�…ÂÁ .

»L Ô…ÂÊ»Ó ˙«ÏÈƒÎ¬‡ Ï«Ú¿Â„ÈƒÓ»z e�»̇…Â‡ Ò≈�¿̄«Ù¿Óe Ô»Ê ‰»z«‡ . Ï»Î¿·e Ì…ÂÈ Ï»Î¿a
»L Ï»Î¿·e ˙≈Ú‰»Ú: 

äæ íéøîåà íéøåôáå äëåðçá: 

Ï«Ú¿Â …̇ÂÚeL¿z«‰ Ï«Ú¿Â …̇Â¯e·¿b«‰ Ï«Ú¿Â Ô»̃¿̄Àt«‰ Ï«Ú¿Â ÌÈƒqƒp«‰ Ï«Ú 
…̇ÂÓ»Á¿Ïƒn«‰ .‰∆f«‰ Ô«Ó¿f«a Ì≈‰»‰ ÌÈƒÓ»i«a e�È≈̇…Â·¬‡«Ï »̇ÈƒN»Ú∆L: 

äëåðçì: 

ÂÈ»�»·e Èƒ‡«�…ÂÓ¿L«Á Ï…Â„»b Ô≈‰…k Ô»�»Á…ÂÈ Ô∆a e‰»È¿̇ƒz«Ó È≈ÓÈƒa .
Ï≈‡»̄¿NƒÈ »Í¿n«Ú Ï«Ú ‰»Ú»L¿̄»‰ Ô»Â»È ˙eÎ¿Ï«Ó ‰»„¿Ó»Ú∆L¿k .

¬Ú«‰¿Ïe »Í∆̇»̄…Âz Ì»ÁÈƒk¿L«‰¿Ï»Í∆�…Âˆ¿̄ È≈wÀÁ≈Ó Ì»̄Èƒ· . ‰»z«‡¿Â
ÌÈƒa«̄»‰ »ÍÈ∆Ó¬Á«̄¿a .Ì»̇»̄»̂ ˙≈Ú¿a Ì∆‰»Ï »z¿„«Ó»Ú . »z¿·«̄

Ì»·Èƒ̄ ˙∆‡ .Ì»�Èƒc ˙∆‡ »z¿�«c .Ì»̇»Ó¿̃ƒ� ˙∆‡ »z¿Ó«̃»� .
ÌÈƒL»l«Á „«È¿a ÌÈƒ̄…Âaƒ‚ »z¿̄«Ò»Ó .ÌÈƒh«Ú¿Ó „«È¿a ÌÈƒa«̄¿Â .

ÌÈƒ̄…Â‰¿Ë „«È¿a ÌÈƒ‡≈Ó¿Ëe. ÌÈƒ̃Èƒc«̂ „«È¿a ÌÈƒÚ»L¿̄e . ÌÈƒ„≈Ê¿Â
»Í∆̇»̄…Â˙ È≈̃¿Ò…ÂÚ „«È¿a . L…Â„»̃¿Â Ï…Â„»b Ì≈L »̇ÈƒN»Ú »Í¿Ïe

»Í∆Ó»Ï…ÂÚ¿a . ‰»Ï…Â„¿‚ ‰»ÚeL¿z »̇ÈƒN»Ú Ï≈‡»̄¿NƒÈ »Í¿n«Ú¿Ïe
‰∆f«‰ Ì…Âi«‰¿k Ô»̃¿̄ÀÙe . ¯Èƒ·¿„ƒÏ »ÍÈ∆�»· e‡»a Ô≈k ¯«Á«‡¿Â

»Í∆̇È≈a .epƒÙe»Í∆Ï»ÎÈ≈‰ ˙∆‡  .»Í∆L»c¿̃ƒÓ ˙∆‡ e¯¬‰ƒË¿Â .
»Í∆L¿„»̃ …̇Â¯¿̂«Á¿a …̇Â ≈̄� e˜ÈƒÏ¿„ƒ‰¿Â .≈Ó¿È «̇�…ÂÓ¿L eÚ¿·»̃¿Â È

el≈‡ ‰»kÀ�¬Á .Ï…Â„»b«‰ »Í¿ÓƒL¿Ï Ï≈l«‰¿Ïe …̇Â„…Â‰¿Ï: 

íéøåôì: 

 Ô«LeL¿a ¯≈z¿Ò∆‡¿Â È«Î¿c¿̄»Ó È≈ÓÈƒa
‰»̄Èƒa«‰ .»‰ Ì∆‰È≈Ï¬Ú „«Ó»Ú∆L¿k Ô»Ó
Ú»L»̄»‰ . ‚…̄¬‰«Ï „ÈƒÓ¿L«‰¿Ï L≈wƒa

ÌÈƒ„e‰¿i«‰ Ï»k ˙∆‡ „≈a«‡¿Ïe .
Ô≈̃»Ê „«Ú¿Â ¯«Ú«pƒÓ .ÌÈƒL»�¿Â Û«Ë .

„»Á∆‡ Ì…ÂÈ¿a . ¯»N»Ú ‰»L…Ï¿Lƒa
 L∆„…Á ‡e‰ ¯»N»Ú ÌÈ≈�¿L L∆„…Á¿Ï

Ê…Â·»Ï Ì»Ï»Ï¿Le ¯»„¬‡ . ‰»z«‡¿Â
»z¿̄«Ù≈‰ ÌÈƒa«̄»‰ »ÍÈ∆Ó¬Á«̄¿a ˙∆‡ 

…Â˙»̂¬Ú .…Âz¿·«L¬Á«Ó ˙∆‡ »z¿Ï«̃¿Ïƒ̃¿Â. 
…ÂL‡…̄¿a …ÂÏeÓ¿b …Âl »̇…Â·≈L¬‰«Â .

ÂÈ»�»a ˙∆‡¿Â …Â …̇Â‡ eÏ»̇¿Â  Ï«Ú
ı≈Ú»‰: 

 

Ï«Ú¿Â¿Í»̇…Â‡ ÌÈƒÎ¿̄»·¿Óe ¿Í»Ï ÌÈƒ„…ÂÓ e�¿Á«�¬‡ e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È Ï…k«‰  . ¿Í«̄»a¿̇ƒÈ
ƒL»Â Ì»Ï…ÂÚ¿Ï „ÈƒÓ»z È«Á Ï»Î ÈƒÙ¿a »Í¿Ó„∆Ú :·e˙»k«k .»N¿Â »z¿Ï«Î»‡¿Â »z¿Ú»·

∆L¬‡ ‰»·…h«‰ ı∆̄»‡»‰ Ï«Ú »ÍÈ∆‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È ˙∆‡ »z¿Î«̄≈·e¿Í»Ï Ô«̇»� ¯ : ¿Íe¯»a
‰»Â…‰¿È ‰»z«‡ .Ô…ÂÊ»n«‰ Ï«Ú¿Â ı∆̄»‡»‰ Ï«Ú: 

 



 

Ì∆Á«̄¿NƒÈ Ï«Ú e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È ‡»� »Í∆n«Ú Ï≈‡»̄ .»Le ¿̄È Ï«Ú¿Â»Í∆̄ÈƒÚ ÌƒÈ«Ï .
«Ú¿Â¿LƒÓ Ô…Âiƒ̂ Ï»Í∆„…Â·¿k Ô«k .ƒL¿Ó „ƒÂ»c ˙È≈a ˙eÎ¿Ï«Ó Ï«Ú¿Â»Í∆ÁÈ . Ï«Ú¿Â

L…Â„»w«‰¿Â Ï…Â„»b«‰ ƒ̇È«a«‰∆L ƒL ‡»̄¿̃ƒpÂÈ»Ï»Ú »Í¿Ó :e�È≈‰…Ï¡‡ .e�Èƒ·»‡ . e�≈Ú¿̄
e�≈ÁÈƒÂ¿̄«‰¿Â e�≈Ï¿k¿Ï«Î¿Â e�≈Ò¿�¿̄«t e�≈�eÊ .e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È e�»Ï Á«Â¿̄«‰¿Â ‰»̄≈‰¿Ó 

e�È≈̇…Â¯»̂ Ï»kƒÓ . «̇�¿z«Ó È≈„ÈƒÏ ‡…Ï e�È≈‰…Ï¡‡ ‰»Â…‰¿È e�≈ÎÈƒ̄¿̂«z Ï«‡ ‡»�¿Â
»N»aÌ»̇»‡»Â¿Ï«‰ È≈„ÈƒÏ ‡…Ï¿Â Ì»„»Â ¯ .‰»‡≈Ï¿n«‰ »Í¿„»È¿Ï Ìƒ‡ Èƒk .‰»Áe˙¿t«‰ .

»L…Â„¿w«‰‰»·»Á¿̄»‰¿Â ‰ .∆L„∆Ú»Â Ì»Ï…ÂÚ¿Ï Ì≈Ï»kƒ� ‡…Ï¿Â N…Â·≈� ‡…l: 

 

åà úáùáíéøî: 

 e�≈̂ÈƒÏ¬Á«‰¿Â ‰≈̂¿̄‰»Â…‰¿È L…Â„»w«‰¿Â Ï…Â„»b«‰ ˙»a«M«‰ ÈƒÚÈƒ·¿M«‰ Ì…ÂÈ «̇Â¿̂ƒÓ¿·e »ÍÈ∆̇…Â¿̂ƒÓ¿a e�È≈‰…Ï¡‡ 
«̇Â¿̂ƒÓ¿k ‰»·¬‰«‡¿a …Âa «Áe�»Ï¿Â …Âa ˙»a¿LƒÏ »ÍÈ∆�»Ù¿Ï ‡e‰ L…Â„»̃¿Â Ï…Â„»b ‰∆Ê Ì…ÂÈ Èƒk ‰∆f«‰  »Í∆�…Âˆ¿̄

»‰ »Í¿�…Âˆ¿̄ƒ·e e�»Ï «ÁÈƒ�‰»Â…‰¿È e�≈‡¿̄«‰¿Â e�≈̇»Áe�¿Ó Ì…ÂÈ¿a ‰»Á»�¬‡«Â Ô…Â‚»È¿Â ‰»̄»̂ ‡≈‰¿z ‡…Ï∆L e�È≈‰…Ï¡‡ 
‰»Â…‰¿È Ï«Ú«a ‡e‰ ‰»z«‡ Èƒk »Í∆L¿„»̃ ¯ÈƒÚ ÌƒÈ«Ï»Le ¿̄È Ô«È¿�ƒ·¿·e »Í∆̄ÈƒÚ Ô…Âiƒ̂ ˙«Ó»Á∆�¿a e�È≈‰…Ï¡‡ 

…̇ÂÓ»Á∆p«‰ Ï«Ú«·e …̇ÂÚeL¿È«‰: 

 

ç ùàøáíéøîåà ãòåîä ìåçáå áåè íåéáå ùã: 

 e�≈�…Â¯¿ÎƒÊ ¯≈Î»fƒÈ¿Â „≈̃»tƒÈ¿Â Ú«Ó»MƒÈ¿Â ‰∆̂»̄≈È¿Â ‰∆‡»̄≈È¿Â «ÚÈƒb«È¿Â ‡…Â·»È¿Â ‰∆Ï¬Ú«È e�È≈̇…Â·¬‡ È≈‰…Ï‡≈Â e�È≈‰…Ï¡‡
e ¿̄È Ô…Â¯¿ÎƒÊ¿Â »Í∆„¿·«Ú „ƒÂ»c Ô∆a «ÁÈƒL»Ó Ô…Â¯¿Îƒf¿Â e�È≈̇…Â·¬‡ Ô…Â¯¿Îƒf¿Â e�≈�…Â„¿̃ƒÙe…Â¯¿ÎƒÊ¿Â »Í∆L¿„»̃ ¯ÈƒÚ ÌƒÈ«Ï»L Ï»k Ô

Ì…ÂÈ¿a Ì…ÂÏ»L¿Ïe ÌÈƒi«Á¿Ï ÌÈƒÓ¬Á«̄¿Ïe „∆Ò∆Á¿Ïe Ô≈Á¿Ï ‰»·…ÂË¿Ï ‰»ËÈ≈Ï¿ÙƒÏ »ÍÈ∆�»Ù¿Ï Ï≈‡»̄¿NƒÈ ˙È≈a »Í¿n«Ú: 

ø"ç: ‰∆f«‰ L∆„…Á«‰ L‡…̄:   |   çñô: ‰∆f«‰ …̇Âˆ«n«‰ ‚«Á:   |   úåòåáù: ‰∆f«‰ …̇ÂÚe·»M«‰ ‚«Á: 

úåëåñ: ‰∆f«‰ …̇ÂkÀq«‰ ‚«Á:   |   îù"ùå ò"ú: ‰∆f«‰ ˙∆̄∆̂¬Ú»‰ ‚»Á Èƒ�ÈƒÓ¿M:    

øá"ä: ‰∆f«‰ Ô…Â¯»kƒf«‰ Ì…ÂÈ¿a: 

 e�≈̄¿Î»Ê‰»Â…‰¿ÈÌÈƒi«Á¿Ï …Â· e�≈ÚÈƒL…Â‰¿Â ‰»Î»̄¿·ƒÏ …Â· e�≈„¿̃»Ùe ‰»·…ÂË¿Ï …Âa e�È≈‰…Ï¡‡  . ‰»ÚeL¿È ¯«·¿„ƒ·e
ÌÈƒÓ¬Á«̄¿Â ¿Â ÒeÁ‰»z»‡ ÌeÁ«̄¿Â Ôep«Á ¿Í∆Ï∆Ó Ï≈‡ Èƒk e�È≈�È≈Ú »ÍÈ∆Ï≈‡ Èƒk e�≈ÚÈƒL…Â‰¿Â e�È≈Ï»Ú Ì≈Á«̄¿Â e�≈p»Á: 

 

»Le ¿̄È ‰≈�¿·eL∆„…w«‰ ¯ÈƒÚ ÌƒÈ«Ïe�È≈Ó»È¿· ‰»̄≈‰¿Óƒa . 

‰»Â…‰¿È ‰»z«‡ ¿Íe¯»a .»Le ¿̄È ÂÈ»Ó¬Á«̄¿· ‰≈�…ÂaÌƒÈ»Ï :Ô≈Ó»‡: 

 



 

¿Íe¯»a‰»Â…‰¿È ‰»z«‡ Ì»Ï…ÂÚ»‰ ¿Í∆Ï∆Ó e�È≈‰…Ï¡‡  .Ï≈‡»‰ .e�Èƒ·»‡ .e�≈k¿Ï«Ó .e�≈̄Èƒc«‡ .e�≈‡¿̄…Âa .
e�≈Ï¬‡…Âb .e�≈̄¿̂…ÂÈ .≈L…Â„¿̃L…Â„¿̃ e�·…̃¬Ú«È  .¿NƒÈ ‰≈Ú…Â¯ e�≈Ú…Â¯Ï≈‡»̄ . ·…Âh«‰ ¿Í∆Ï∆n«‰

Ï…k«Ï ·ÈƒË≈n«‰¿Â .∆L ‡e‰ ·ÈƒË≈Ó ‡e‰ ·ÈƒË≈‰ ‡e‰ Ì…ÂÈ»Â Ì…ÂÈ Ï»Î¿a≈Èe�»Ï ·ÈƒËÈ . ‡e‰
 ÌÈƒÓ¬Á«̄¿Ïe „∆Ò∆Á¿Ïe Ô≈Á¿Ï „«Ú»Ï e�≈Ï¿Ó¿‚ƒÈ ‡e‰ e�≈Ï¿Ó…Â‚ ‡e‰ e�»Ï»Ó¿‚Á«Â∆̄¿Ïe . ‰»Ï»v«‰

‰»Á»Ï¿̂«‰¿Â .LÈƒÂ ‰»Î»̄¿a‰»Úe .‰»Ó»Á∆� .‰»Ï»k¿Ï«Î¿Â ‰»Ò»�¿̄«t .»L¿Â ÌÈƒi«Á¿Â ÌÈƒÓ¬Á«̄¿Â Ï»Î¿Â Ì…ÂÏ
·…ÂË .¿È Ï«‡ Ì»Ï…ÂÚ¿Ï ·eË Ï»kƒÓee�≈̄¿q«Á .ÔÓ‡: 

Ô»Ó¬Á«̄»‰„∆Ú»Â Ì»Ï…ÂÚ¿Ï e�È≈Ï»Ú ¿Í…Ï¿ÓƒÈ ‡e‰ : Ô»Ó¬Á«̄»‰ı∆̄»‡»·e ÌƒÈ«Ó»M«a ¿Í«̄»a¿̇ƒÈ ‡e‰  : 

Ô»Ó¬Á«̄»‰¿LƒÈ ‡e‰ ÌÈƒ̄…Âc …̄Â„¿Ï Á«a«z .ÌÈƒÁ»̂¿� Á«̂≈�¿Ïe „«Ú»Ï e�»a ¯«‡»t¿̇ƒÈ¿Â . e�»a ¯«c«‰¿̇ƒÈ¿Â
ƒÓ»Ï…ÂÚ È≈Ó¿Ï…ÂÚ¿Ïe „«Ú»ÏÌÈ: Ô»Ó¬Á«̄»‰„…Â·»Î¿a e�≈Ò¿�¿̄«Ù¿È ‡e‰ : Ô»Ó¬Á«̄»‰¿LƒÈ ‡e‰  e�≈ÏÀÚ ¯…a

e�≈̂¿̄«‡¿Ï ˙eiƒÓ¿Ó…Â˜ e�≈ÎÈƒÏ…ÂÈ ‡e‰¿Â e�≈̄‡»e«̂ Ï«Ú≈Ó: Ô»Ó¬Á«̄»‰¿LƒÈ ‡e‰  ‰»aÀ̄¿Ó ‰»Î»̄¿a e�»Ï Á«Ï
ÀL Ï«Ú¿Â ‰∆f«‰ ƒ̇È«a«a∆L ‰∆Ê Ô»Á¿ÏÂÈ»Ï»Ú e�¿Ï«Î»‡: Ô»Ó¬Á«̄»‰‰ ¿LƒÈ ‡e ‡Èƒ·»p«‰ e‰»iƒÏ≈‡ ˙∆‡ e�»Ï Á«Ï

N¿a e�»Ï ¯∆O«·ÈƒÂ ·…Âh«Ï ¯eÎ»ÊL¿È …̇Â·…ÂË …̇Â …̄Â…̇ÂÓ»Á∆�¿Â …̇ÂÚe: 

Ô»Ó¬Á«̄»‰ ˙∆‡ ¿Í≈̄»·¿È ‡e‰ )Èƒ̄…ÂÓ Èƒ·»‡ ( ˙∆‡¿Â ‰∆f«‰ ƒ̇È«a«‰ Ï«Ú«a)Èƒ̇»̄…ÂÓ Èƒnƒ‡ ( ˙«Ï¬Ú«a
‰∆f«‰ ƒ̇È«a«‰ . Ì»̇È≈a ˙∆‡¿Â Ì»̇…Â‡∆L¬‡ Ï»k ˙∆‡¿Â Ì»Ú¿̄«Ê ˙∆‡¿ÂÌ∆‰»Ï ¯) .ìò êåîñ íàå 

øîàé åîöò ïçìù: Ô»Ó¬Á«̄»‰¿Lƒ‡ ˙∆‡¿Â Èƒ̇…Â‡ ¿Í≈̄»·¿È ‡e‰ ∆L¬‡ Ï»k ˙∆‡¿Â ÈƒÚ¿̄«Ê ˙∆‡¿Â Èƒz ¯
ÈƒÏ( ,∆L¬‡ Ï»k ˙∆‡¿Â e�»̇…Â‡e�»Ï ¯ .∆L …ÂÓ¿k·…̃¬Ú«È¿Â ˜»Á¿̂ƒÈ Ì»‰»̄¿·«‡ e�È≈̇…Â·¬‡ eÎ¿̄»a¿̇ƒp ,…k«aÏ .

Ï…kƒÓ .Ï…k .¿L ‰»Î»̄¿·ƒa „«Á«È e�»lÀk e�»̇…Â‡ ¿Í≈̄»·¿È Ô≈k‰»Ó≈Ï .Ô≈Ó»‡ ¯«Ó‡…�¿Â: 

Ì…Â¯»n«a∆L ˙eÎ¿Ê e�È≈Ï»Ú¿Â Ì∆‰È≈Ï¬Ú e„¿n«Ï¿È ¿LƒÓ¿Ï ‡≈‰¿z»L ˙∆̄∆ÓÌ…ÂÏ . ‰»Î»̄¿· ‡»Oƒ�¿Â
‰»Â…‰¿È ˙≈‡≈Ó .¿LƒÈ È≈‰…Ï¡‡≈Ó ‰»̃»„¿̂ee�≈Ú .¿Â Ô≈Á ‡»̂¿Óƒ�¿Â≈NÌ»„»‡¿Â ÌÈƒ‰…Ï¡‡ È≈�È≈Ú¿a ·…ÂË Ï∆Î: 

úáùì:ÌÈƒÓ»Ï…ÂÚ»‰ È≈i«Á¿Ï ‰»Áe�¿Óe ˙»a«L …ÂlÀk∆L Ì…ÂÈ e�≈ÏÈƒÁ¿�«È ‡e‰ Ô»Ó¬Á«̄»‰ : 

ùãç ùàøì:‰»Î»̄¿·ƒÏ¿Â ‰»·…ÂË¿Ï ‰∆f«‰ L∆„…Á«‰ ˙∆‡ e�È≈Ï»Ú L≈c«Á¿È ‡e‰ Ô»Ó¬Á«̄»‰ : 

áåè íåéì:e�≈ÏÈƒÁ¿�«È ‡e‰ Ô»Ó¬Á«̄»‰  ·…ÂË …ÂlÀk∆L Ì…ÂÈ: 

äðùä ùàøì:‰»Î»̄¿·ƒÏ¿Â ‰»·…ÂË¿Ï ˙‡…f«‰ ‰»�»M«‰ ˙∆‡ e�È≈Ï»Ú L≈c«Á¿È ‡e‰ Ô»Ó¬Á«̄»‰ : 

úåëåñì:˙∆Ï∆Ù…Âp«‰ „ƒÂ»c ˙«kÀÒ ˙∆‡ e�»Ï ÌÈƒ̃»È ‡e‰ Ô»Ó¬Á«̄»‰ : 

 

Ô»Ó¬Á«̄»‰ƒL»Ó«‰ …̇ÂÓÈƒÏ e�≈k«Ê¿È ‡e‰ ‡»a«‰ Ì»Ï…ÂÚ»‰ È≈i«Á¿Ïe «ÁÈ: 

¿‚«Ó ÏÈƒc)óñåî åá ùéù íåéá:Ï…Âc¿‚ƒÓ  (L¿È∆N…Ú¿Â …Âk¿Ï«Ó …̇ÂÚeƒL¿ÓƒÏ „∆Ò∆Á ‰ „«Ú …ÂÚ¿̄«Ê¿Ïe „ƒÂ»„¿Ï …ÂÁÈ
Ì»Ï…ÂÚ: ∆N…Ú»L ‰∆N¬Ú«È ‡e‰ ÂÈ»Ó…Â¯¿Óƒa Ì…ÂÏ»L ‰¿NƒÈ Ï»k Ï«Ú¿Â e�È≈Ï»Ú Ì…ÂÏÔ≈Ó»‡ e¯¿Óƒ‡¿Â Ï≈‡»̄: 

e‡ ¿̄È»L…Â„¿̃ ‰»Â…‰¿È ˙∆‡ ¿Á«Ó ÔÈ≈‡ Èƒk ÂÈÂÈ»‡≈̄ÈƒÏ …̄ÂÒ :L»̄ ÌÈƒ̄ÈƒÙ¿k≈L¿̄…Â„¿Â e·≈Ú»̄¿Â e Ï»Î e¯¿Ò¿Á«È ‡…Ï ‰»Â…‰¿È È
·…ÂË :…Âc¿Ò«Á Ì»Ï…ÂÚ¿Ï Èƒk ·…ÂË Èƒk ‰»Â…‰È«Ï e„…Â‰ :¿N«Óe »Í∆„»È ˙∆‡ «Á≈̇…ÂtÔ…Âˆ»̄ È«Á Ï»Î¿Ï «ÚÈƒa : ¯∆·∆b«‰ ¿Íe¯»a
∆L¬‡«Ë¿·ƒÓ ‰»Â…‰¿È ‰»È»‰¿Â ‰»Â…‰È«a Á«Ë¿·ƒÈ ¯…ÂÁ : …ÂÚ¿̄«Ê¿Â ·»Ê¡Ú∆� ˜Èƒc«̂ Èƒ̇Èƒ‡»̄ ‡…Ï¿Â Èƒz¿�«̃»Ê Ì«‚ Èƒ̇ÈƒÈ»‰ ¯«Ú«�

L∆w«·¿ÓÌ∆Á»Ï  :Ì…ÂÏ»M«· …Ân«Ú ˙∆‡ ¿Í≈̄»·¿È ‰»Â…‰¿È Ô≈zƒÈ …Ân«Ú¿Ï Ê…Ú ‰»Â…‰¿È: 



 

 

 

 

 



 

 

 


