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מֹו  ˜ֹו„¿ ר ל¿ ˜ ˘ני, חֹוב≈ ל∆ ים ח≈ ƒי ֲחָכמ ּפּור≈ ƒה, ס ז∆ ר  פ∆ ים! ס≈ ƒַוֲ‡הּוב ים  ƒר ָ̃ י¿ ים  ƒ‡ ˜ֹור¿
˜ ר‡˘ון. ל∆ ים ח≈ ƒֲחָכמ י  ּפּור≈ ƒס ָרה –  ¿„ ּƒס ַבּ

נּו  ָלּ ׁ ∆̆ ָהרּוַח  רֹו˙  ¿̂ ˙ ‡ֹו ם ‡∆ יכ∆ נ≈ פ¿ ּ ƒב  ׁ̆ י ּ ƒ‚ַה ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרּבֹו˙  נּו  ָעַמל¿ מֹו,  ˜ֹו„¿ ּ ב¿ מֹו  כ¿ּ ה,  ז∆ ר  פ∆ ס≈ ּ ב¿

ן. ƒַעי י  ב≈ ֹוב¿ ׁ̆ מ¿ ים  ƒּיּור ƒ̂ ּוּוי  ƒל ּוב¿  ˙ ∆̃ ּ∆̇ ַר ּומ¿ י˙  ƒ̇ ֲחָוָי ˆּוָרה  ּ ב¿ ָהָ„ר,  ו¿ ר  ≈‡ פ¿ ּ ƒב

ּיֹו˙  ƒ̇ ָמעּו ׁ ¿̆ ַהַמּ ֹו˙  ּ̃ ַהַ„ּ ן  ה≈ ָנה  ׁ ּ≈̆ ַה י  נ≈ פ¿ ּ ƒל ׁ ∆̆ ֹו˙  ּ̃ ַהַ„ּ ׁ ∆̆ ים,  ƒיח ƒמֹוכ ים  ּ ƒי ƒנ ָכּ ַע„¿ ים  ƒר ָ̃ ח¿ מ∆

-˙ ַּ̇ ַרַע˙ ַעל ַה ˆּוָרה ַמכ¿ ּ ים ב¿ ƒיע ּƒפ ׁ ¿̆ ָעה זֹו ַמ ׁ ָ̆ ּ „ ב¿ ל∆ ּ ט ַהי∆ ֹול≈ ּ̃ ׁ ∆̆ ים  ƒָסר „. ַהמ¿ּ ל∆ ּ ל ַהי∆ ∆̂ ר ‡≈ ≈̇ יֹו ּ ב¿

 ˙ יל לֹו ‡∆ ƒח ַהנ¿ ָכך¿ ל¿ ו¿ ַ‡ֲהָבה,  ּוב¿ רַֹ‚ע  ּ ב¿ ה  ז∆ ַמן  ז¿ ּ ƒב ּמֹו  ƒַח ע ֹוח≈ ׂ̆ ל¿  „ֹ‡ ּוב מ¿ ׁ̆ ָח ן  ָלכ≈ ו¿ ּלֹו,  ׁ ∆̆ מּוָ„ע 

ח  ַ̂ י נ≈ כ≈ ר¿ ָחַל˙ ע∆ ל ַהנ¿ ׁ ∆̆ ּוָבה זֹו,  ׁ̆ ָל‡ָכה ֲח מ¿ ּ ƒכֹול ַלֲעזֹר ָלנּו ב ים ָלנּו. ּוַמה ָיּ ƒּוב ׁ̆ ים ַהֲח ƒָהֲעָרכ

 ˙‡ַ ר¿ ƒי ינּו  ָל„≈ י¿ ים  ƒֹוֲ‡ב ׁ̆ ה  ּ ל∆ ≈‡ ים  ƒּפּור ּƒס ƒמ נּו?  כ≈ּ ר¿ ּ„ַ י  מֹור≈ ָחָז"ל,  י  ּפּור≈ ƒס מֹו  כ¿ּ ים,  ּƒָהַרכ ינּו  יָל„≈ ƒל

ַב˙ ה'. ר¿ ƒ̃ ל¿ הֹורֹו˙  יפֹו˙ ט¿ ƒ‡ ׁ ¿̆ ּו ָה‚ֹו˙ טֹובֹו˙  ַהנ¿  ,ı ר∆ ∆‡ ך¿  ר∆ ּ ∆„ ם,  ƒַמי ׁ ָ̆

י  ּפּור≈ ƒס  ˙ ∆‡ ם  יכ∆ נ≈ פ¿ ּ ƒב  ׁ̆ י ּ ƒ‚ַה ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרּבֹו˙  נּו  ָעַמל¿ ר"  ּ ∆‚ ר¿ ּ ב∆ ס¿ ¿̃ ַו כּו˙  "ַמל¿ ּ ב¿ ָ‡נּו 
ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ˙ֹוָרה ּול¿ ים ל¿ ּƒָבבֹו˙ ָהַרכ ּ ˙ ַהל¿ ב ‡∆ ר≈ ָ̃ ׁ˙ ּול¿ ∆̆ ּ ַר‚∆ ˙ ּומ¿ ∆̃ ּ∆̇ ַר ˆּוָרה מ¿ ּ ים ב¿ ƒַהֲחָכמ

 ˙ ר ‡∆ ַספ≈ּ י ל¿ ≈„ ָנה כ¿ּ ׁ ּ≈̆ ַה י  נ≈ פ¿ ּ ƒל ׁ ∆̆ ֹו˙  ּ̃ ˙ ַהַ„ּ ל ‡∆ ּ ≈̂ ַנ י‡ ל¿ ƒה ה נּו ַהַחָמּ ≈̇ ָ̂ ָל ים. ַהמ¿ ƒטֹוב

ך¿  ָכּ ב  ּ‚ַ‡ַ יַח  ƒו ַהר¿ ּול¿  ,˙ מ∆ רֹומ∆ מ¿ ׁה  ָ̆ ּ‚ָ ַהר¿ ּ ב¿ ַהּיֹום   ˙ ∆‡ ּם  ַסי≈ ל¿ ים,  ƒ„ָל ַלי¿ ים  ƒּפּור ּƒַהס

ָ‡נּו  ׁ ∆̆  ˙ ע≈ ּ נּו הּו‡ ב¿ ָלּ ׁ ∆̆ ר  ≈̇ יֹו ּ „ֹול ב¿ ּפּו˜ ַהָ‚ּ ּƒַהס - .„ ל∆ ּ ם ַהי∆ ƒיכּו˙ ע ַע˙ ‡≈ ׁ ¿̆ ם  ּ‚ַ

ים  ƒח ים ˆֹומ¿ ƒי ַהֲחָכמ ּפּור≈ ƒים ַעל ס ƒל ≈„ ּ ים ַה‚¿ ּƒים ָהַרכ ƒ„ָל ַהי¿ ׁ ∆̆ ‡ֹו˙  ר¿ ƒים ל ƒח נֹוכ¿

ם  ָכּ ַ„ר¿ , כ¿ּ ׁ̆ פ∆ י נ∆ יל≈ ƒ̂ ֹוָרה ַוֲ‡ ּ̇ י  ר, ‡ֹוֲהב≈ ≈̇ ים יֹו ּ ƒי ּƒכ ר¿ ע∆ ר ו¿ ≈̇ ים יֹו ƒיֹו˙ ֲחָכמ ה¿ ƒל

נּו. ָכר≈ ׂ ¿̆ ה  ז∆ ָהָיה  ו¿ ָרָכה,  ב¿ ƒל רֹוָנם  כ¿ ƒז ינּו  ֲחָכמ≈ ל  ׁ ∆̆

112 ◆ רח' רבי ע˜יב‡   18  בני בר˜: רח’ הלפרין 
2 ירו˘לים: רח' מלכי י˘ר‡ל 

 03-6192858 ◆ פ˜ס.   03-5786050  טל. 
1599-500-830 ˘רו˙ ל˜וחו˙: 

Mefo'ar Judaica
Tel: 718-436-0707 ◆ Fax: 347-479-1188

www.mefoarjudaica.com

˘ע"ו.  נ˙̇  מורו˙ ל"מלכו˙ ו˜סבר‚ר" - פ‡ר היˆירה היהו„י˙,̆  כל הזכויו˙̆ 
הו‡יל ומו˘˜עים בספר זה הון רב וי‚יעה רבה, לכן ע"פ „ין ˙ורה ולהב„יל 
יור,  ילום,̂  ו˜ף כל ה„פסה,̂  עפ"י חו˜ הזכויו˙ הבינל‡ומי ‡נו ‡וסרים בכל̇ 
והע˙˜ה כולל הע˙˜ה חל˜י˙ מספר זה, וכן ‡ין ל˙ר‚ם ‡ו ל‡חסן במח˘ב 
‡ו ל˜לוט בכל „רך ˘הי‡ כל חל˜ ˘הו‡ מהספר, וכן ‡ין לע˘ו˙ כל ˘ימו˘ 
מסחרי ‡ו ל‡ מסחרי בחומר הנ„פס ‡ו ב˜טעים ממנו ב˘ום ˆורה וב˘ום 
ילום וה˜לטה, לל‡ ‡י˘ור בכ˙ב מהמו"ל ‡מˆעי, ‡ל˜טרוני ‡ו מכני, לרבו˙̂ 

1533-6154-900 פ˜ס. ל˙‚ובו˙ והערו˙: 

לילה טוב



45

5 ֹון  ׁ̆ ַהּלָ חֹון  ¿̂ ƒנ

21 ָלַע„  ם  ּיָ ַּ̃ ∆ׁ̆ ר  ָ̂ ָה‡ֹו

33  ׁ̆ פ∆ נ∆ ירּו˙  ƒס מ¿ ƒּב ֹוָרה  ּ̇

51  ̇ ּיֹו ƒר ַהּב¿ ַעל  ם  ַרח≈ ַהמ¿ ל  ּכָ

59  ׁ̆ פ∆ ּ ַהנ∆ בּוַר˙  ¿‚ ƒל ַהּ‚ּוף  בּוַר˙  ּ ¿‚ ƒמ

71 ר  ּבָ ¿„ ƒַהּמ ב  ל≈ ּב¿  ˙ ּבָ ַׁ̆ יַר˙  ƒמ ¿ׁ̆

בפניכם  לה‚י˘  והזכו˙  העונ‚  לי  י˘  וחמו„ים,  י˜רים  יל„ים 
עו„ יˆירה מר˙˜˙. ‡ני מ‡חל לכם ˘˙פי˜ו מה˜רי‡ה הנ‡ה מרובה, והמסר 

ה˘זור בין המילים והˆיורים יחלחל ללבו˙יכם ויסייע 
לכם לעלו˙ ולה˙˜„ם מעלה מעלה.  

ב˙ו„ה לבור‡ עולם על ˘חנן ‡ו˙י במ˙נ˙ חינם מי„ו 
הרחבה והברוכה וזיכה ‡ו˙י להפיı ‡˙ ‡ורו בעולם.



677

ּ„ֹוָמה, י‡  ƒה ה  ָכּ ַמל¿ ל¿ ַ‡ך¿  ה,  ַטָנּ ¿̃ ה  כֹּ
ים. ƒָער ׁ ּ¿̆ ַה ים  ƒר סֹו‚¿ ו¿ יָבּה,  ƒב ס¿ ים  ƒל ַחָיּ

חֹוָמה, מֹו  כ¿ּ ם  ƒי ַ̇ ָפ ׂ ¿̆ ַ‚ם  ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַה ה  ּ ל∆ ≈‡

ים? ƒר ֹומ¿ ׁ̆ ם  ה≈ ָמר  ׁ ¿̆ ƒמ ל  ָכּ ƒמ י  ƒמ ַעל 


