
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ?האם מותר לאדם לקרוא לזקינו בשמו
  .ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק 'ו א''מ בפרשתן

  

חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד  ומקורו במדרש י''ברשאיתא 
משמע , לכן כתב הפסוק אלקי יצחק ולא כתב יעקב, זקנו

  .מדבריו דיש חיוב לכבד זקנו רק החיוב לכבד אביו הוא יותר
  

ל יש אומרים דאין אדם ''וז ד''ק כ''מ ס''ד סימן ר''יור א''ן כתב ברמוכ
ואינו נראה לי אלא דחייב  ד''ק שורש מ''מהרי כך כתב חייב בכבוד זקנו

בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו כמו דמשמע במדרש בפסוק 
ק שאין ''דדברי המהרי מ''סימן רד ''יורח ''וכן כתב הב, ויזבח יעקב
  .כבוד זקנו הם נגד מדרש מפורש בפרשתןאדם חייב ב

  

 כתב א''ב ע'' מכות י שבמקום אחרי''ובענין הסתירה בשיטת רש
פרשת ויגש עיין בספר מעדני אשר , דאין אדם חייב בכבוד זקינו

  . שהארכתי לתרץ בכמה אופניםו''תשס
  

 כיון שיש חיוב לנכד לכבד את זקינו האם יש איסור יש לחקור
שאסור  'ק ב''מ ס''ד סימן ר''יורל '' בשמו כמו דקימלנכד לקרוא לזקינו

להזכיר את אביו בשמו או דילמא מותר להזכיר את זקינו בשמו 
  .דלגבי הך מילתא אינו חייב בכבוד זקנו

  

 'ק ב''מ ס''ד סימן ר''יורע ''איתא בשדלפי מה נראה : מעדני אשר
ולא , שהאיסור שלא לקרוא לאביו בשמו הוא מטעם מורא אב

 דבזקינו זה לא שייך כ יש לומר בפשטות''א, ם מצות כיבודמשו
אבל מורא , מ כבוד''ה, דאפילו לשיטות דחייב אדם בכבוד זקנו
  .לא מצאנו שחייב אדם במורא של זקינו

  

 ואפשר לדון דהרי הטעם שחייב אדם בכבודו :מעדני אשר
כ ''א, הרי הן כבנים, לכמה שיטות הוא משום דבני בנים, זקינו
עם זה מיסתבר שיש איסור לנכד לקרוא לזקינו בשמו כמו לפי ט

  .שאסור לקרוא לאביו
  

 כתב 'אבן העזר סימן קת דברי יציב "שו דב:ושמחתי כמוצא שלל רב
ק אינו חייב "כי להמהרי, דלאבי אביו אפשר דשרי לקוראו בשמו

ובענין אם מותר ,  דמותר לקראו בשמוש לומרפ י"ועכ, כלל לכבדו
  .ז''עיין בספר מעדני אשר פרשת יתרו תשס, ול בשמולקרוא לאח הגד

  

  ?מי שמקלל או מכה את זקינו האם חייב מיתה
 כיון שחייב אדם בכבוד זקנו האם מי שקילל את יש לחקור

זקינו האם חייב מיתה כמו כשמקלל את אביו או דילמא לגבי 
  .זה אינו דומה זקינו לאביו

  

המקלל אבי אביו ואבי  כתב 'גהלכה ' הלכות ממרים פרק ה ם"רמבהנה ה
  . ואינו חייב מיתה הרי זה כמקלל אחד משאר הקהל,אמו

  

' גמ מהא דגרסינן בם''הרמב דמקורו של :סף משנהוכתב הכ
י " ופרש, נעשה גואל הדם אם זקינו הרגבבן בנוד א''ב ע''מכות י

ה לגבי קללה אם ''ם דה'' לכן סובר הרמב,שאינו חייב בכבודו
   .אינו חייבקילל את זקינו 

  

כתב דאין מכאן ראיה שאין  ט'' סימן קכ'חלק ב ת שאילת יעבץ"שווב
,  בזהם''מב הרה שכתבשזה פשוט מאד מ, אדם חייב בכבוד זקנו

 ה דבכל התור, כי הוא דבר מוכרח מעצמו, לראיה כללואין צריך
כ " שא, לענין שום עונש,לא מצינו שיהא אבי האב בכלל אב

נן אמורים י ודברי המדרש א,תה כאבתהיה אשת אבי האב במי
  . אלא לענין הדור בעלמא

  

 איך יחלוק על המדרש: ובאחרונים תמהו על הכסף משנה
גופי הלכות כך הקשה , י דחייב אדם בכבוד זקנו''בפרשתן המובא ברש

   .א''כלל ע'  כללי אות ב'פרק ב
  

 דמקלל שאני דאיכא למימר בעלמא חייב אדם : תמהוועוד
לא מחייבין ,  אבל במקלל דבכל אדם פטור ממיתה,בכבוד זקנו

דשאני אביו שהוקש כבודו , בזקנו מטעמא שהוא בכלל אביו
אבל , במיתה הכי נמי באב' וכי היכי דמברך ה, לכבוד המקום

' גמדשאני התם כדתלי טעמא ב, בזקנו לא שייך למימר הוקש
ף דלא שייך בזקנו שהשיתו,  וכן בדין ששלשתן שותפים'קידושין ל
   .א''כלל ע'  כללי אות ב-גופי הלכות פרק ב כך הקשה , חלף עבר

  

שנכד מותר ' מ א''ה ע''סנהדרין פמאירי כתב ב: ולגבי מכה אבי אביו
, להיות הרופא של סבא שלו ולא חישינן שמא יעשה לו חבורה

 חייב אם הכה מ אינו" מ,פ שראוי לו לכבד את זקנו"בן הבן אעד
  .ה''סימן רס ת תורה לשמה''וכן כתב בשו, את זקינו

  

 כתבתי דלפי זה אפילו לשיטות ח''פרשת ויגש תשס ובספר מעדני אשר
הראשונים שכתבו שבן אסור לגלח את אביו שמא יעשה לו 

  .מ את זקינו מותר לגלח''מ, חבורה
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  ?האם יש חיוב לנכד לומר קדיש על סבא שלו

כיון דחייב  האם יש חיוב לנכד לומר קדיש על זקינו יש לחקור

  .לכבדו או דילמא אין לו חיוב
  

ד דאפילו היינו אומרים "נלע כתב 'סימן ל ק"ת מהרי"שוהנה ב

 ,שיש לומר קדיש בעבור זקנו או זקנתו דבני בנים הרי הם כבנים

 ויש לו לבן ליטול יותר מבן הבן וזה ,מ לא הוו כבנים ממש"מ

קדיש ד אין לבן הבן לומר " דלפי הנלעל שכן וכ,דבר פשוט

 שהרי מצינו שאמירת הקדיש ,בשביל זקנו יותר מאדם אחר

 שהרי אמרו הפוסקים ששני אחים נוטלים ,תלוי בחיוב הכבוד

 ומאחר ,שני חלקים בקדיש משום שכל אחד חייב בכבוד אביו

כ נראה שבן הבן שאין חייב בכבוד " א,שהדבר תלוי בכבוד אביו

א בכבוד האב  שהרי לא מצינו בשום מקום שיתחייב אל,זקנו

 ומוכח , ואחיו הגדולהוהאם ואשת אביו בחייו ובעל אמו בחיי

 או אשת אביו אפילו א''ג ע'' קכתובות' גמלהו מקראי כדאמרינן ב

 אבל בן הבן ,לאחר מיתת אביו למצוה בעלמא כדאיתא התם

כ אין לו לומר יותר "וא. בכבוד הזקן זה לא מצינו בשום מקום

  .כןקדיש מאדם אחר אלא שנהגו 
  

 היינו דוקא לענין פריה :והא דאמרינן דבני בנים הרי הם כבנים

  . ורביה דאהא קתני לה כדאיתא בבכורות אבל לא לענין אחר
  

 שהרי בן הבן כשר להעיד לזקנו לדברי מר בר רב :ותדע דכן הוא

מ פשיטא שצריך " מ,ג דלית הלכתא כוותיה"ואע ח''ב קכ''באשי 

 אלא , דבני בנים הרי הם כבניםב''יבמות סהוא ליישב הברייתא 

מ אמת הוא שנהגו " ומ,תמריודאי לענין פריה ורביה דוקא א

איש נכרי שאין קרוב כלל אומר קדיש בשביל אחר ואפילו ' שאפי

במקום שיש אומרים בשביל אב ואם אלא שאין נוטל כל כך כמו 

מי שאומר בשביל אב ואם ותמיד עושים פשרה שיטול הנכרי 

ש האומר "ע והשאר יטול בשביל אביו ואמו וכשליש או רבי

בשביל זקנו שיטול גם הוא חלק אפילו במקום שיש אומר בשביל 

  .אב ואם
  

 שלא ק שכתב''הביא את דברי המהרי ח''סימן קיא "ת הרמ"שווב

מצינו שבן הבן חייב בכבוד אבי אביו ולכן הרחיק קצת בתחילה 

אמרו במדרש דהרי , ולא כן הוא עמדי. שבן הבן כאחר יחשב

ויזבח יעקב זבחים לאלהי אביו יצחק ולא בראשית רבה סדר ויגש 

שחייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד אבי , לאלהי אבי אביו

 חזינן שכל חייב בכבודו של אבי י פרשת ויגש"וכן כתב רש, אביו

   .אביו
  

 שאם האב או האמא מקפידים על בנה שלא :א''ומסיק הרמ

 כי יותר ,חייב לשמוע בקולם, הסבאיאמר קדיש בחייהם על 

  .חייב בכבוד אביו ואמו מבכבוד אבי אביו
  

 ועל ל'' כתב וז'מהדורה תנינא אורח חיים סימן ח ת נודע ביהודה"שווב

 עליו להביא ,שטען זה שהמנהג שבן הבן אומר קדיש על זקנו

ג אין לילך " וכה,פ ותיקין נהגו כן כי אין הדבר מצוי" שעהראי

 אבל בשביל פעם אחת ,אם לא נודע בודאי שכן נהגואחר המנהג 

ד " דאמרינן ב, משום זה לא יקרא מנהג,או שתים שאירע כן

טועין היו באותו שעה ולא יחשב מנהג קבוע אלא בדבר שהוא 

  .מעשים בכל יום דאי אפשר שיטעו בכל יום
  

ת תשובה " שו מביא בשם ו''יורה דעה סימן שע פתחי תשובהוב

 דבמקום שאין אבל על אב ואם ויש בן הבן ח" קע'א סי"חמאהבה 

שאומר קדיש על זקנו ויש אחד שאומר בשביל אחד מקרוביו או 

חלקים ' שהוא מושכר לומר קדיש בשביל אחד יקח בן הבן ב

  .'ואחר חלק א

  ?אדם שגנב כסף מגוי ואין לו לשלם האם מוכרים אותו לעבד

  . ויגש אליו יהודהח''ד י''מבפרשתן 
  

שיהודה אמר רבי סימון ג ''פרשת צמדרש רבה בפרשתן איתא ב

 ואם אין לו ונמכר ב''שמות כ בנימוסות שלנו כתיבאמר ליוסף 

, ובאחרונים הקשו מה מעניין גוי מה שכתבו בתורה, וזה יש לו לשלם, בגניבתו

  .וכן בתפארת יהונתן ובעוד הרבה אחרונים, עיין חתם סופר
  

מוד שאף כשגונב מגוי אם  אפשר ללל''הנה מדברי המדרש הנ

שהרי יהודה לא ידע שזה יוסף וחשב , אין לו לשלם צריך לימכר

עיין , שהמלך גוי אפילו הכי יש את הדין של ואם אין לו ונמכר

  .בספר נחלקת יעקב ויהושע שהעיר מה יעשו הפוסקים דלקמן  עם ראיה זו
  

הלכות  ם"רמבדה: מעדני אשר אבל דבר זה אינו ברור בפוסקים

 גנב את הגוי או את ההקדש אינו נמכר על  כתבג'' הלכה י'ניבה פרק גג

  .הקרן אלא הרי זה עליו חוב עד שיעשיר
  

דהמגיד משנה לא כתב היכן ,  כתב על זהב''מצוה מ ובמנחת חינוך

ודן המנחת חינוך מהיכן המקור של דברי , ם''מקורו של הרמב

  .ש מה שכתב''ם עי''הרמב
  

ל ''כתב וז ב''פרק כ פרשת משפטים יםאור החיומביא שמצא שה

וראיתי לדייק מכאן שאם גנב מעובד כוכבים ומזלות אין בו דין 

 ממה שאמר סמוך ,ואם אין לו ונמכר בגניבתו שאמר בסמוך

שנים ישלם ואמר הכתוב ' לונמכר בגניבתו אם המצא תמצא וגו

 לרעהו ולא לעובד כוכבים ומזלות כמו שדרשו כפלבדין תשלומי 

הא למדת כי דין ונמכר בגניבתו האמור בענין אין הכתוב ל "ז

מדבר אלא בגנב מישראל ולא מעובד כוכבים ומזלות ולא 

 גנב את הגוי או שכתב ג מהלכות גניבה"בפם "והם דברי רמב, מהקדש

 ולא מצאו לו שם טעם והנה ,את ההקדש אינו נמכר על הקרן

  .הוא
  

ל ולדעתי אינו ''ם וז תמה על האור החייב''מצוה מ ובמנחת סולת

  .דאין בנו כח לדרוש דרשות מעצמנו, כן

ם משמע להדיא דאם גנב אצל '' על הא שמדברי הרמב:וכן תמה

כ מה אשמעינן דאינו ''דאל, נכרי מחיוב להשיב מדאורייתא

 ז''ראש השנה כוליום תרועה , ח''סימן שמותיובתא להנתיבות , נמכר

עיין ספר מעדני אשר פרשת  ,שכתבו שאם גנב מנכרי אין חיוב השבה

  .ח אריכות גדולה בזה''ויקרא תשס
  

ש '' הקשה בשם מהרדרך האתרים דרוש ראשון והנה בפרשת דרכים

הרי , יפה על המדרש מדוע חייבים כלל משום שגנבו את הגביע

,  בן נח נהרג אפילו על פחות משוה פרוטהא''ב ע''עירובין סל ''קימ

כ מדוע צריכים כלל ''א, דין בן נחכ לפני מתן תורה היה להם ''וא

ומזה מביא ראיה שלפני מתן תורה היה להם כבר דין , להימכר

ב שכתבו שהיה להם דין בן נח ''ע' הוריות ח' וכן תוס' מ א''ע' ז ג''י ע''עיין רש, ישראל

  .ומחמת חוסר מקום אין להאריך, ויש אריכות גדולה בזה

  
  

  ?וכרים אותו לעבדאדם שגנב ואין לו לשלם את הכפל האם מ

ולא אמר ,  שיהודה אמר לו וזה יש לו לשלםהנה מדברי המדרש

דהרי הגביע היה , משמע דהנידון היה על הכפל, יש לו להחזיר

  .בעין
  

כ איך אמר דלכן אין צריך למכור אותו לעבד '' א:יש להקשות

' הרי על כפל אינו נמכר כלל כמו דמבואר בגמ, בגלל שיש לו

כ היה צריך לומר דעל כפל אינו 'א, בתו ולא בכפלו בגנח''קדושין י

  .נמכר כלל
  

ל ''ר האמרי אמת מגור זצ''ק מרן האדמו''הקשה כ: קושיא זו

ק מרן הדברי יציב כשהיה ילד וביקש ממנו שיכתוב לו ''את כ

  .עיין ביציב פתגם בפרשתן בכתב תשובה וכתב לו כמה תשובות בזה



  סס מי שסוגר את עינו של מת כשהיה גו

  ?האם חייב מיתה בבית דין משום רוצח

 אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי העלך גם עלה 'ו ד''מבפרשתן 

  .ךויוסף ישית ידו על עיני
  

ויוסף ישית ידו על עיניך מנהג הוא שהחיים ל '' וזכתבחזקוני וב

 ,עושים עם המתים שסוגרים את עיניהם סמוך אחר הפטירה

 ויעזור לו להוציאו ממצרים ,תווהיה מבטיחו שיוסף יהיה בפטיר

  .להוליכו אל המערה
  

 דזה דבר שמנהג של החיים לעשות עם וכן כתב באבן עזרא

  .המתים
  

 וסימן , מת צריך שיעמוץ את עיניוד''סימן קי ספר כלבווכן כתב ב

  ."ויוסף ישית ידו על עיניך" 'ו ד''בראשית מלדבר 
  

מת  מצוה שבנו יעמץ ש 'ק ד'' סב''יורה דעה סימן שנ ברכי יוסףוכן כתב ב

על פסוק ויוסף א "א דף רכו ע"זוהר חי " ובמדרשו של הרשב,עיניו

  .ישית ידו האריכו בזה
  

,  אין מעצמין את המת בשבת'מ ב''א ע'' קנשבת הנה איתא במשנה

 הרי זה , והמעצים עם יציאת הנפש,ולא בחול עם יציאת נפש

הרי זה שופך  ,המעצמו עם יציאת הנפש' ובגמ, שופך דמים

אדם מניח אצבעו עליה מיד ,  משל לנר שכבה והולכת,דמים

  .'ק א''ט ס''ד סימן של''יור ע''וכן נפסק בש, כבתה
  

 האם הויא ממש כשופך דמים ואם היה על זה עדים יש לחקור

  .והתראה נהרג או דילמא לא הויא רק איסורא מדרבנן
  

דאמרינן רוב ל אפילו גוסס '' כתב וזח''סימן קצ הנה ביראים

 בגוסס א''ח ע''סנהדרין ע' חייב ההרגו כדאמרינן בגמ, גוססים למיתה

 ב''א ע''שבת קנ' והיינו דתנן בגמ, ע לא פליגי דחייב''בידי שמים כ

  .המעמץ עיניו של מת עם יציאת נשמה הרי זה שופך דמים
  

 כתב דמדברי היראים משמע דהויא ב''א ע''שבת קנ ס''ובגליוני הש

  .ואילו עשאו בעדים והתראה חייב מיתה, ם ממששופך דמי
  

ל מלשון זה נראה '' וזל''וכן כתב בספר הון עשיר על משנה הנ

מו כדאם יש עדים והתראה נהרג עליו כדין ההורג את הגוסס 

 שהרי לא תנן כשופך דמים אלא מהלכות רוצח' פרק בם ''שכתב הרמב

כבה משל לנר ש' שופך דמשמע שופך דמים וכדאמרינן בגמ

  .אדם מניח אצבעו עליה מיד כבתה, והולכת
  

 כתב אבל אינו חייב על זה 'ד ד''לא תעשה ל ובספר דרך פיקודך

, אפילו עבר במזיד והתראה דלא גרע מהורג את הטריפה דפטור

  .ואין לך טריפה גדול מזה
  

 א''ח ע''סנהדרין ע'  דהרי בגמ: הקשה עליוד''מצוה לובמנחת סולת 

וכן הקשה עליו בתולדות ,  הגוסס חייבאמרינן דההורג את

  .'אות ב' ד סימן ב''מצוה לשמואל 

  

 משמע נמי דלא חיוב דכתב הא ה''סימן תרצ' חלק ב ז''ת רדב''ובשו

 ,כל המעמץ עיניו עם יציאת נשמה הרי זה שופךבגוסס דאמרינן 

ג דאמרינן רוב גוססין למיתה כיון דאכתי הוא חי לפנינו "אע

משמע מדבריו שזה רק , גוססים שחייםשמא הוא מן המעוט 

  .ב ראיה מדבריו''א ע''ס שבת קנ''כך מביא בגליוני הש, ספק ואין נהרגים על זה

  

 חיים יעקב מנחם שוורץ אבי הגאון המפורסם רבי :מעדני אשר

האריך בהאי עניניא באריכות צ צאנז ''רב מרכז הרפואי צאנז ודומא ''שליט

 והרבה מראה מקומות ז''מ של''ע' חלק דבקובץ עץ חיים צאנז 

  .לקחתי משם

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

ר לאלוקי אביו אברהם לא נאמר "ובמדר,  לאלוקי אביו יצחק.כבוד זקנו] א
' ד סי"יוא "וכתב הרמ. מלמד שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד אבי אביו

. 1. למדנו שחייב אדם בכבוד אבי אביו אלא שבכבוד אביו חייב יותרד "סכמ "ר
כ שיהא מחוייב יותר בכבוד זקנו מחמת הסברא של "ע מדוע לא נאמר א"צ

דהיינו כמו שמצינו שאביו קודם לאמו מחמת , אתה והוא חייבים בכבודו
 מה. 2. נ אתה ואביך חייבים בכבוד זקנך"הכ, שאתה ואמך חייבים בכבודו

  .קורה בנכד מן הבת האם חייב בכבוד זקנו דלשון המדרש אבי אביך
או , האם מותר ליתן לקטנים פת ויודע שיפררו אותה. איסור בל תשחית] ב

  .}לכאורה ראיה מפרשתנו לעניין{, שיש בזה בל תשחית
ע איך אמר "צ. 1, ל אל תתעסקו בדבר הלכה"י א"וברש. אל תרגזו בדרך] ג

ובפרט ששנינו המהלך בדרך ושונה , רה מגנא ומצלאהרי תו, להם דבר זה
להלכה . 2. ז מתחייב בנפשו"בדברי תורה ואומר מה נאה אילן זה הר

ולמעשה האם מותר לנהג לשמוע קסטה של שיעורי תורה או לדבר 
  . בלימוד עם הנוסעים

הביא תירוץ יש ' ו י"בפרשתנו בראשית מבגור אריה  .השבטים נשאו אחותם ]ד
תרץ הקושיה איך נשאו השבטים אחותם מהאם והרי קיימו כל מפרשים ל

ותירץ כיון דשמרו התורה רק מדין שקבלו על , התורה עד שלא ניתנה
ג הרי למעשה "וצע, ש"עצמם תורה והרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ע

לא היה אצלם מעשה גירות כדי שיחשבו כקטנים ולא נשתנה כלום אצלם 
  . ואיך נשאום בוודאי לא היה שום שינויתםאחושכלפי שנולדו נמצא 

 האם הכלל של כהנים זריזין נאמר בכל מקום או רק בבית .כהנים זריזין] ה
  .המקדש לגבי העבודה

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

  כללי השתתפות
  . 1000₪ת השולח להיכנס להגרלה על סך  תזכה אאפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

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

  .ורטותיתקבלו אך ורק תשובות מפ
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 077-5558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

] 3154010-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ com.gmail@1000s.meirבמייל 
כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות

  .השיבו

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

 מודיעין עיליתא "הזוכה לחודש כסלו הרב אהרן דיין שליט
 

 
  מדור לפרסום ספרים חדשים 

  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  
  

  ' ישמח לב מבקשי ה

  יצא לאור ברוב פאר והדר 

  בים ציפו לוהספר שר

  מהדורת רייך "מעדני אשר"ספר 

  א''שליט מנחם מנדל רייךג ''הרה

  "על כל עניני בר מצוה"חקרי הלכות 

  "ברוך שפטרני" "דיני קטן" "חינוך"

  " דברים שאף לאחר הבר מצוה אין מתחייבים "

 " דברים שהאב נפטר לעשות לבנו אחר הבר מצוה"

  "בעניני תפילין" 

  :י''הפצה ראשית באר

   057-3156312:  וועג הפצת ספרים טל

057-316650:  י המערכת בטל"להזמנות ע

  

  
טיב 
  הספר



  
  

ïðáøãá úåøéæâ ïéøæåâ ïéà éøä äáëé àîù ùùçî ìåñô ïîùá ÷éìãäì øåñà òåãî 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ë úáù''ò à'' à úåìéúô àðåä áø øîà

åðçá ïäá ïé÷éìãî ïéà úáùá ïäá ïé÷éìãî ïéà íéîëç åøîàù íéðîùåäë , úáùá ïéá
ìåçá ïéá,äì ÷å÷æ äúáë øáñ÷ àðåä áøã àîòè éàî àáø øîà  , ùîúùäì øúåîå

äøåàì ,ùøáå'' éäúáë äð÷úì äì ÷å÷æ ,çúëì êéøö êëìäéäôé úåùòì äì , àîìéã
äì ï÷úî àìå òùô ,äëåðç øð ú÷ìãäã ïåéë úåù÷äì ùéã ,ïðáøã äåöî àéåä , òåãî

ùùçî ìåñô ïîùá ÷éìãäì åøñà ,é àîùäáë ,ïðáøã úåöî ìò úåøéæâ ïéøæåâ ïéà éøä ,
äøéæâì äøéæâ àéåäã ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
 íéðôåàä äîëá õøúì äàøðãçàä{äøéæâ ïðéøæâ àì ïðáøã øåñéà éãéì àáéùë ÷øã  ,

ïðéøæâ ïðáøã äùò úåöî ìèáé àîù ìáà ,äéàøåîé÷ã '' ïøèòá úáù øð ïé÷éìãî ïéà ì
ïðáøã äåöî àåäù úáù øð ìèáéå àöéå åðçéðé àîù òø åçéøù , àîù ïéùùåçã àîìà

 ïðáøã äùò úåöî ìèáúééðùä { úåìéúôå íéðîùá ÷éìãîùë äáëéù éàãåì áåø÷ã
à íéáåè íðéàù''äøéæâ àãç àéåä ëéùéìùä  { éîåñøéô àäé àìå åáëé íàã ãåàî åùùçã

àñéð ,àñéð íåñøôä øñçé àìù åøæâ ïë ìò.  
  

 ïåùàøì åìéôà ä÷ìãä úáåç àöåé åðéà úåìéúôå ïîù äøò÷ àìéîá òåãî  
äì ÷å÷æ ïéà äúáë éøä  

ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîá àúéàîâ 'ë úáù''ò â'' á äôé÷äå ïîù äøò÷ àìéî
úåìéúô,éìò äôë àì íàã äéìë ,äìåò åðéà ãçà øðì óà ,ãîë àåäù éðôî äøå , ùéã

àöåé åðéà ïåùàøä òåãî úåù÷äì,àöé ïåùàøä øð ÷éìãäùë óëéú àìä , ó÷åäù óàå 
çà" äúáëî òøâ àì úåøð ãåòá ëäì ÷å÷æ ïéàù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî  
äáä''éð õéáø÷ ïðçìà ç'' åíééç åðéáø úáéùé øæåò   

õøúì äàøð ,áã ïåéëãä÷ìãää ïîæ øåòéù ïîù ïúð àìù åîë àéåä úåøð ãåò åôéñåé äòù éöç êåú.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à 

úçà úáá å÷éìãäã éøééîã íéðåøçà íùá õåøú íúàáäù äî , äæá å÷éìãä íà ìáà
øùë äæ øçà ,úåù÷äì ùé ,à''îâä òåãî ë 'éìë äéìò äôë ïéá ÷ø ä÷ìéç ïéáå øùëã 

äôë àì ,ðä ÷åìéç äøîà àì òåãîå''ì.  
  

äáä''éð ÷éìå÷ ïäëä ïøäà ç'' å÷øá éðá  
õøúì äàøð ,îé÷ã àäã''äì ÷å÷æ ïéà äúáë ì ,ò äúáëù à÷ååã àåä''éðåöéç íøåâ é ,

äì ÷å÷æ ïéà äúáë ïðéøîà àì éåáéëì íøåâä àåäã àëéä ìáà , äðùîä áúëù åîë
 äøåøáòøú ïîéñ''ñ â''ë ÷''ä äúáëå çåøä íå÷îá ä÷éìãä éáâ , éåáéëì íøåâä àåäã , úîâåãëå

 øáçîä áúëù äîòøú ïîéñ''ñ ä''á ÷ 'äú÷ìãä øåòéùë ïîù äá ïúð àì éáâ .  
  

øåù ìù ïø÷ ìò áåúëì êøãä éëå øåùä ïø÷ ìò åáúëéù íéðååéä åù÷á òåãî  
 äáø ùøãîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîá äùøô úéùàøá' "åçå úåìâ äæ êù

ïåé"ïäéúåøéæâá ìàøùé ìù íäéðéò äëéùçäù ,íäì úøîåà äúéäù  , ïø÷ ìò åáúë
ìàøùé éäìàá ÷ìç íëì ïéàù øåùä , åáúëéù íéðååéä íéøîåà òåãî úåù÷äì ùéã

øåùä ïø÷ ìò à÷ååã ,øåùä ïø÷ ìò áåúëì êøãä éëå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
äèéìù ïééèù÷ò éìúôð áø'' àíéìùåøé 

 íéöåøú éðù àéáä íù óñåé õòáã ïééöì äàøðãçàä{äá íúøéôë ìëì åîñøôéù éãë  '
íäéðéð÷ äð÷îá íåùø øáãä àäéù ãò ,éðùä{ ìâòä äùòîáù æåîøì äúöøù ïëúé 

äî å÷çøåä 'åá ÷ìç íäì ïéà áåùå.  
  

èéìù ïé÷ñéìô á÷òé áøä'' àíéìùåøé  
øäîäã ïééöì äàøð'' áúë ìà ÷ìç äåöî øð øôñá ' úåéëìîä òáøà éðéðò àèç äæá øéëæäì åöøù

ìâòä ,äæ àèç à÷ååãå ,åàèç äøåúä úìá÷ øçàì ãéîù úåàøäì , ùé éë äøåî äæ øáãå
íäìù íöòá äãøôäå ÷åìéñ ïàë.  

  

éàîù úéáì äëåðç úåøð ú÷ìãä úåöî úáùá úàöì øùôà êéà  
åìù åðéà äìéúôäå ïîùä éøä  

÷äù äîîâá äù÷îã äî éôì íéðåøçà íùá íúù 'é úáù''ò ç'' á åäì àøéáñã éàîù úéáì
íéìë úúéáù ,úáùá ÷ìãéù éãë úáù áøòî øð ÷éìãäì øúåî êéà , øåñéà äæá ùé éøä
íéìë úúéáù ,îâä õøúîå 'øðì åäì øé÷ôàã, áùøä áúëå'' êéøö ìéùáúä íâù íù à

à øé÷ôäì"á ÷éìãä êéà ë"úáùá äëåðç øð ù ,éìåïîùä åäì øé÷ôî éøå÷ôàã øîéîì àë ,
à ÷éìãîä ìù úåéäì êéøö éøä"ø÷ôä ìùá àöåé åðéà ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ìáàì äîìù éáø â'' àíéìùåøé  
èéìù ñåøâ äùî áøä'' àãåãùà  

õøúì äàøð ,úáùä úñéðëá ÷ø åðéà ø÷ôääã , øðä ïééãò äëåðç øð ú÷ìãä úòùáå
åìù , äúáëî òøâ àìåäì ÷å÷æ ïéàù ,äì ÷å÷æ ãéæîá äúáëã àîéð éà åìéôàã øùôàå , ïàë

 àåä ãéæîë åàì úáù êøåöì øé÷ôîùë àöåé åìù æà àåä ïééãòã ä÷ìãää úòùá óëéú ïëìå
ä÷ìãä úáåç éãé.  

  

óéãò åúéá øð íàä øåà àäéù éãë úéáá ÷éìãäì ãçà øð ÷ø åì ùéù éî äëåðç ìù ìåçä úåîéá  
 àúéàã àäá íúø÷çù äîîâá 'ë úáù''ò â''á î' àáø øîà ,äëåðç øðå åúéá øð éì àèéùô, 

óéãò åúéá øð ,åúéá íåìù íåùî , óéãò úáù ìù øð ïðéøîà úáùá ÷ø íàä øå÷çì ùéù
åúéá íåìù íåùî , óéãò äëåðç øð ïðéøîà æà ãçà øð àìà åì ïéà íà ìåçä úåîéá ìáà

óéãò úéá íåìù ïðéøîà ìåçä úåîéá íâ àîìéã åà.  
  

ääø''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
øéòäì äàøð ,ä éøáãîãáîø" íã ÷øô äëåðçå äìéâî úåëìä' êééù äæ ìåçä úåîéá óàù òîùî , áúëã

æå'' ìåúéá íåìù íåùî íãå÷ åúéá øð íåéä ùåã÷å åúéá øð åà äëåðç øðå åúéá øð åéðôì äéä, 
åúùàì ùéà ïéá íåìù úåùòì ÷çîð íùä éøäù,è äðäå ìåçä úåîéá óà óééù äæ íò.  

  

èéìù øðìéå øæòéìà áøä'' àøôñ úéø÷  
øéòäì äàøð ,óéãò äëåðç øð ìåçä ìåîéáù øáúñéîã , íå÷î íåùá åðéöî àì éøäã

íåìù íåùî äåöî äæéà äçãðù äøåúá.  
  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç   
ùøá áúëù äî óéñåäì ùé'' ùë úáù''ò â'' áò éà÷ åúéá íåìùã øàáìåúùà ì , ïåéëã

 íù øàåáîãîâá 'ì''ò à'' áøðä ú÷ìãäá úåøéäæ ïðéàù ìò ïúãéì úòùá úåúî íéùðã ,
úáù àìå äëåðç øð ÷éìãé íà åîò ééåöðéàì åùà àåáúù ïðéùééç ïëì.  

  

çàå äðåîù ÷éìãî ïåùàøä íåéáã éàîù úéáë úåøð ú÷ìãäá âåäðì äöåøù éî''øúåî íàä úçåô ë  
éðåùàøä íùá íúù÷äù äîîâä ìò í 'ë úáù''ò à''áïéøãäîä ïî ïéøãäîäå  , éàîù úéá

äðîù ÷éìãî ïåùàø íåé íéøîåà ,êìåäå úçåô êìéàå ïàëî, íåé íéøîåà ììä úéáå 
úçà ÷éìãî ïåùàø ,êìåäå óéñåî êìéàå ïàëî, ïðçåé éáø øîà äðç øá øá äáø øîà 
ïãéöá åéä íéð÷æ éðù ,éàîù úéáë äùò ãçàúéá éøáãë äùò ãçàå ììä  ,ãúåù÷äì ùé 

éàîù úéáë úåùòì ãçà ï÷æì øúåî äéä êéà ,îâá ïðéøîà éøä 'é úåëøá''ò à'' à äùåòäù
äúéî áééç éàîù úéá éøáãë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ãéøô äùî éáø ïåàâä'' àìéæøá ãåîìúä øåàî ììåë ùàø 
 ìàøùé úáäà øôñáã ïééöì äàøðòøú äëåðç úàæ'' ãåéä íéð÷æäã áúë úòã äî ïé÷ìåçî 

ììä úéá ,îâá åøîàù äîå 'åðìù àñøéâä éôì åðééä éàîù úéáë äùò ãçàã , ìáà
ììä úéá úòã àéä ïëù øáñ ï÷æä åúåà.  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
õøúì äàøð ,ò''øàä íùá áåúëù äî ô''æ é''éàîù úéáë äëìä äéäé àáì ãéúòìã ì ,àå''ë 

àáì ãéúòì ìâøäå êåðéç àåä äëåðçã íéøôñá àúéà ,éàîù úéá åîë úåùòì øùôà ïëì .  
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