
ד"בס

v.hayom@gmail.com

w
w
w
.H
ay
om
.o
rg
.il

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעכסלו ' י

ֱאַהב תַיֲעֹקבַויֶּ רָרֵחלאֶּ ַבעֱעָבְדךֶ אֶֶַּויֹאמֶּ שֶּ
('יחפסוקכטפרק)!הַהְקַטנֶָ,ִבְתךֶ ,ְבָרֵחלָשִנים

?למההללוהסימניםכל.הקטנהבתךברחל
אעבדךלואמר,רמאישהואבויודעשהיהלפי

,השוקמןאחרתרחלתאמרושמא!ברחל
ללאהאחליףתאמרושמא!בתךלומרתלמוד

!הקטנהלומרתלמוד,רחלשמהואקראשמה
...רמהושהרי,הועיללאכןפיעלואף

שהואלוידועכי,הארמימלבןנזהריעקב
ד":לרחלבתחילהזאתאומרואפילו.רמאי ַוַיגֵּ

לַיֲעֹקב יְלָרחֵּ יכִּ יהֲָָאחִּ י,הּואָאבִּ ְבָקהֶבןְוכִּ רִּ
הואיעקבוכי:י"רשכךעלוכותב.('יבכט)"הּוא
שאם,לרחלאומרשיעקבאלה?לבןשלאח

אחיוהואגםאז,ברמאותאליויבואלבןאביה

הואהרי,כשרכאדםאליויבואואם.לרמאות
מזההשיעקבולכן.הכשרהאחותורבקהבן

כמואליוהואפונה,ברמאותאליובאשלבן

ומדויקיםברוריםבדברים,רמאיאלשמדברים
ל".פניםלשתימשתמעיםשלא ְתָך,ְבָרחֵּ ,בִּ

עםהועיללאשזהאנורואיםאך!"ַהְקַטָנה

מנתעל,שמייםיראתשאיןזהכך.לבן
.דברלכלמסוגלים,[זמני]ריווחלהשיג
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16:2117:1217:44ם-י

16:1717:0817:39א"ת

16:1717:0817:39חיפה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ַבעְבָרֵחלַיֲעֹקבַוַיֲעֹבד ('כפסוקיםכטפרק)!ֹאָתּהְבַאֲהָבתֹוָחִדיםֲאְֶכָיִמיםְבֵעיָניוַוִיְהיּו.ָשִניםשֶּ

תַתחַוִיפְֵֶלָאהְשנּוָאהִכי'הַוַיְרא ַרְחָמּהאֶּ
('לאפסוקכטפרק)!ֲעָקָרהְוָרֵחל

לברכהזכרונםרבותינו.לאהשנואהכי'הוירא
שונאשלאשתוזואומריםשהיו,שנואה:אמרו

ְוֶאת":דכתיב.(א''ע'פרבהבראשית)עשושהוא
ו ֵנאִתיֵעשָׂ וכפי.שמועלותקרא,(אמלאכי)"שָׂ

כיהדבריםמצדיקיםהיובניםלההיולאאםזה
..רחמהויפתחלזה,יעקבשלזוגובתלא[היא]

,יעקבואתעשיואתרבקהשילדההיהידוע

והתנו,ורחללאהבנותשתיללבןונולדו
רחלאתויעקב,לאהאתעשיושיטולבניהם

למההתייחסהלאלאהאך.('יבויצאתנחומא)
אישהלהיותרצתהלאהיא..עליה"נגזר"ש

לרחמיוהתחננהבכתהולכן,הרשעעשיושל
וזכתהלתפילתה'השמעלבסוף.שמיים

י'הַוַיְרא"-ואז.יעקבעםלהתחתן ְשנּוָאהכִּ

ָאה חושביםכולםשעדין'הראהכלומר,"לֵּ
אותושלאשתולהיותהיאראויהשבמעשיה

.רחמהאתפתחולכן,(עשיו)שונא'שהאחד

כברהיאשראויהלהוכיחבכדי,לילדיםוזכתה
.שונא'השאותולעשיוולא,ליעקב

להקיםנדרשהואשבולשלבמגיעאבינויעקב
ראשלהוותשעתידבית,ישראלביתאת

יצחקאביו.לדורותיוישראלעםלכלומגדל
ַקחלֹא“:אותומצווה ָשהתִּ ְבנֹותאִּ קּום!ְכָנַעןמִּ

ְך יָתהֲאָרםַפֶדָנהלֵּ לבֵּ יְבתּואֵּ ֶמָךֲאבִּ ְלָךְוַקח,אִּ

ָשם ָשהמִּ ְבנֹותאִּ יָלָבןמִּ ֶמָךֲאחִּ .(’ב-’אכח)אִּ
עדייןהוא.בשמחהיעקבאתמקבלכמובןָלָבן
אברהםעבדאליעזרשלביקורואתזוכר

טעוניםגמליםועשרהוזהבכסףעמושהביא
כימגלהשהואלאחרברירהבלית.טובבכל

לביתומכניסוהוא,ריקותבידייםבאיעקב
אלפונהיעקב.משפחהקרובשהואמשום

שבעאצלולעבודהואשמוכןלוואומרָלָבן

ָלָבן.ביתולרחללהינשאבכדיתמימותשנים
.מספיקלאזהליעקבאך,לבבחפץמסכים

ָלָבןשלוההפכפךהבעייתילאופימודעהוא

לתתולאההסכםאתלשנותיכולשהואויודע
אישהלולתתאלה,לאישהרחלאתדווקאלו

מועדמבעודרחלעםיעקביושבלכן.אחרת
ממנהמבקשוהוא,סימניםכמהלהונותן

ידעוכךאותםלותאמרהכלולותשבליל

.ָלָבןשלתרמיתלעודקורבןנפללאהואשאכן
הנכסףהכלולותלילמגיע,שניםשבעלאחר
ועדמגדולחרןהעיראנשיכלמוזמניםשאליו

ובסיום,נחתמתוהכתובהיורדהלילה.קטן
.אוהלואלאישמתפזריםאטאטהשמחה

ושואללהינומהמבעדכלתואליעקבפונה
סימניםאותםעלבטוחלהיותבכדירקאותה

מקבלמיד,מועדמבעודלרחלנתןשאותם

ראשוןראשוןסימניםאותםכלאתהוא
אדםשלזיווגוקשה“..אך.אחרוןואחרון

הסימניםגם.”(.בסוטה)!סוףיםכקריעת

י“,עוזריםלאנתןשיעקב הַבֹבֶקרַוְיהִּ נֵּ ואְוהִּ הִּ
ָאה נגדזההרי?יתכןזהאיך??מה.(’כהכט)”לֵּ

שלעבודהלאחרועוד..מתוכנןשהיהמהכל
…שניםשבע

א“ ׁשַמהּוְלַמדצֵּ קֵּ יָלָבןבִּ ְלַיֲעֹקבַלֲעשֹותָהֲאַרמִּ

ינּו רחלאתהחליףָלָבן..(פסחשלהגדה)”ָאבִּ
ןיֵָּעֶשהלֹא“:שבכךזאתותירץ,בלאה כֵּ

נּו ְמקֹומֵּ ת,בִּ יָרהָלתֵּ יַהְצעִּ ְפנֵּ יָרהלִּ מה..”ַהְבכִּ

לאאחדדבראבל.”!מנהג“להםיש:שנקרא
?הסימניםאתידעהשלאהיתכןאיך..מובן

התרמיתאתלמנועבכדינועדוהסימניםהרי
אתמסרהשרחל,מתברר..הזאתהצפויה

עםתנאיעשתהאומנםרחל.ללאההסימנים

נשמריםאלושסימניםאומרוהתנאי,יעקב
אבל.בנישואיהםיחבללאשָלָבןבכדיבסוד
רחלמתבשרתהחתונהלפניקצרזמןממש

דבר,העירקצוותמכלאורחיםשיגיעו
.הקמצןָלָבןשלבביתיתכןלאשבשגרה

על]לחתונההעירכלאתהזמיןשָלָבןמסתבר

ובמצב.[(’יחערבהבראשית)כמובןחשבונם
..מסקנותלהסיקמתחילהרחלכברהחדש

שלרקמצומצמתחתונההייתהאם
אז[מתוכנןשהיהכפי]הקרובההמשפחה
שכלעכשיואבל.האמתאתיגלוהסימנים

אתלשמורשייךלאכבר,לפתעמוזמנתהעיר
להעביראניחייבתאלה,לעצמיהסימנים

.!העירכלמולתתבייששלאלאחותיאותם
שרחל,יעקבעםהביתהקמתלגביומה

!מוותרתרחל?שניםשבעכברעליוחולמת
ידיעלאםשבעולםדברשוםלהשווהלא

מולועוד,אחותהאתלביישתצטרךהיאכך
החלומותכלעללוותר!גבורהאיזו…העירכל

!תתביישלאשאחותהבשביל,שלה

:(’ידל)התורהמספרת!הכללאעדייןזהאך
ןַויֵֶּלְך“ יְראּובֵּ ימֵּ ירבִּ יםְקצִּ טִּ ְמָצאחִּ יםַויִּ דּוָדאִּ

אַבָשֶדה ָאהֶאלֹאָתםַוָיבֵּ מֹולֵּ לַותֹאֶמר.אִּ ָרחֵּ

ָאהֶאל י,לֵּ יָנאְתנִּ ילִּ דּוָדאֵּ רחל..”ְבנְֵּךמִּ
מהדודאיםקצתלאהמאחותהמבקשת

עוניםהיינואנחנומה.השדהמןבנהשהביא
אך!כולםאתקחי,שאלהאיזו!וודאי?לרחל
ְךַהְמַעטָלּהַותֹאֶמר“?לאהלהעונהמה ַקְחתֵּ

יֶאת יׁשִּ יֶאתַגםְוָלַקַחת,אִּ ידּוָדאֵּ ,כלומר”!?ְבנִּ
לךישגםבעליאתגונבתשאתמספיקלא
??!!בקשותעוד

שלאהיתכןאיך!השמייםלבעדקשהוזה
מוכנההייתהשזולאחרלרחלכךאומרת

ידעהלאהרי)אבינויעקבלצדהחייםעללותר

זאתוכל(מכןלאחרליעקבהיאגםשתינשא
לברראנוצריכיםזאתלהביןבכדי??למענה

.לרחלמסרשיעקבסימניםאותםהיומהם
התוספותמבעלי”זקניםדעת“בספרמפורש

יעקבשמסרהסימניםששלשת,(ויצאפרשת)

לנשותהמסוריםהדיניםשלשתהםלרחל
הלכות,חלההפרשתהלכותוהם,ישראל

ורחל.שבתלכבודהנרהדלקתוהלכות,נידה
להמגלהלאללאההסימניםאתשמוסרת

בצורהאותםמלמדתאלה,”סימנים“שאלו

עודהנה“:אחותהלביןבינהדבריםשיתוףשל
מןכמהביחדנלמדבואי,מתחתנתאתמעט

ידעהלאלאה”..לקייםשנצטרךההלכות

לוהשיבהיעקבעליהםוששאל,סימניםשאלו
אתשמכירהכךעלושמחהבתמימות

שיעקבלאחרולכן..שאל”במקרה”שההלכות
,יותראותהואוהבלאשהרחלאתגםלוקח

ְךַהְמַעט“:לומרלעצמהלאהמרשה ֶאתַקְחתֵּ

י יׁשִּ יֶאתַגםְוָלַקַחת,אִּ ידּוָדאֵּ .”!ְבנִּ
ולאחרפתהאתכובשת!שותקתרחל?ורחל
אתשתכליםהאמתאתתספרלא.עונה

להישוכברזמןשעברלאחרגםאחותה
החסדאתמקיימתאלה,מיעקבילדים

בלי,תמורהכלללאאמתשלחסד,בשלמות
פשוט.קיבלהואממיידעהחסדשמקבל
!מושלם

מוסתריםהטוביםהמעשיםאםגםאך
לאדברשוםהעולםמבורא,אדםבנימעיני
רחלשלהעצומהההקרבהעלכשכר!נעלם

ְׁשָמעְבָרָמהקֹול“:ה”הקבלהמבטיח ינִּ יְנהִּ ְבכִּ
ים לַתְמרּורִּ ֲאָנהָבֶניהַָָעלְמַבָכהָרחֵּ םמֵּ ָנחֵּ .ְלהִּ

י’הָאַמרֹכה ְנעִּ ְךמִּ יקֹולֵּ ֶבכִּ ְךמִּ יַניִּ ְמָעהְועֵּ דִּ ִכימִּ
רֵיׁש כָׂ ֵתְךשָׂ ֶאֶרץְוָׁשבּו’הְנֻאםִלְפֻעלָׂ .”אֹויֵּבמֵּ

רחלבזכותבבלמגלותלגבולםשביםהבנים

הסימניםעםשעשתההחסדבזכות,אימנו
ומבטיחה”הקבעודומוסיף.(’לאירמיהי”רש)

ְקָוהְויֵּׁש“:לרחל ְךתִּ יתֵּ יםְוָׁשבּו,ְלַאֲחרִּ ָבנִּ

ְגבּוָלם (שםם”מלבי)לבואלעתידגםבזכותך.”לִּ

לגבולםהבניםלשוביזכוהימיםאחריתבזמן

לראותשנזכההשלימההגאולהלקראת
!אמן.בקרוב



ַהר ַ י ַות  ִׁ ש   ן ש ִׁ ֶלד ב ֵ ֵ יָנה.. ְלַיֲעֹקבעֹוד ֵלָאה ַות  ָמה  ד ִׁ ְקָרא ֶאת ש ְ ת ַות ִׁ ( 'כא-ויטפסוקים ' פרק ל). ְוַאַחר ָיְלָדה ב ַ

ר ד ַ םֵלאֹמרֶנֶדרַיֲעֹקבַוי ִׁ ְהֶיהאִׁ יםיִׁ דִׁ ֱאלֹקִׁ ָ מ  ייעִׁ ָמַרנִׁ ֶרךְ ו ש ְ ד ֶ הַהז ֶ ב ַ
ר ֶ יֲאש  יְוָנַתן,הֹוֵלךְ ָאֹנכִׁ ֶבֶגדֶלֱאֹכלֶלֶחםלִׁ לְ ו  ֹש  לִׁ ('כפסוקכחפרק)!ב 

ורובזהבמן’השימנעהו“יעקבשביקש:“יקרכלי”הכךעלכותב
,צרכומכדייותרובגד,אכילתומכדייותרלחםלויתןשלא..פנינים
האדםאתומונע,בעליועיניהמעוורהואהעושר“כי..”החטאמןוינצל

!העושרהיאבמועטההסתפקות.ל”עכ!”הישרהדרךמן
,ביופיועיןמרהיבנהדרארמוןהעירבמרכזשבנהאחדמלךהיההיה

בוקבע,כלבנוןלווריח,ופרחיםשושנים,פריעצינפלאגןנטעסביבו
עלבמתנהיינתנוהאלהוהגןהארמון“:עליווחרט,קטןשלטהמלך

.”בחלקוהשמחלאדםהודוירוםהמלךידי
אחדוכל,שעליוהשלטואתהארמוןאתוראואדםבניכמהעברו
מיכי,שכזהלארמוןהמתאיםהאישלאשאניבוודאילעצמוחשב
.בחלקושמחואינו,מאתיםרוצהמנהלושיש
ולמשפחהוכבודלעושרשזוכה,ונכבדעשיראיששםעברוהנה

אמר,לוקרץוהשלט,ענייניובכלומאושר,עונגמדושןוהוא,מפוארת
הרינוצרבעולםהטובוכל…כמוניבחלקוהשמחאדםאיןהלא,בלבו

’החנניהנה“:ואמראליופנה,המלךאלונכנסרשותנטל,בשבילי
:התורהמאמראתלקייםהמלךועל,בחלקישמחואני,טובכלליויש

ְׁשֹמרְשָפֶתיָךמֹוָצא“ יתָָתִּ והגןשהארמוןחושבני…(’כדכגדברים)”ְוָעשִּ
.”!לימגיעיםסביבואשר

שמחאתהאם,שבעולםשוטה:לוואמרבצחוקהמלךהתפרץ
הלא,שסביבווהגןארמוניעלעיןלטשתלמה,דיברתכאשר,בחלקך

…מקומואלוברחפניםבבושתהאישיצא…!?לךשישבמהלךדי

ןַאַחיַיֲעֹקבָלֶהםַוי ֹאֶמר םֵמַאיִׁ ֶ ֹאְמרו  ?ַאת  ('דכטפרק)!ֲאָנְחנו  ָחָרןמֵ ַוי 

אבןורואההמיםבארלמקוםהואפונה.לחרןמגיעאבינויעקב
שרובציםרועיםקבוצתומסביבה,הבארפיעלשנמצאתגדולה

ןַאַחי”:יעקבאותםשואל.מעשללאבמקומם ַאיִּ לוועונים”?ַאֶתםמֵּ
ָחָרן“:הרועים ”!מכירים“”?נחורבןָלָבןאתמכיריםאתם“”!ֲאָנְחנּומֵּ
שלשמואתבשומעםבניהםלהתלחשומתחילים,הרועיםעונים
ן“:להםואומריעקבאליהםפונהלפתע.ָלָבן תלֹא,ָגדֹולַהיֹוםעֹודהֵּ עֵּ

ף ָאסֵּ ְקֶנההֵּ הוכיחשיעקבי”רשומפרש”!ְרעּוּוְלכּו,ַהצֹאןַהְׁשקּו!ַהמִּ
ואם.היוםפעולתהשלמתםלא,אתםיוםשכיריאם“:אותם

”!המקנההאסףעתלאכןפיעלאף,שלכםהןהבהמות
אחדלעצמינונדמיין?דומההדברלמהמשלמביאמפונוביץהרב

משחקיםיושביםהנהגיםכלאתרואההוא.מוניותלתחנתשמגיע
המוניתעלשכיריםאתםאם?כאןעושיםאתםמה“:ושואלבששש
לכופרזיטיםאתם,שלכםהמוניתזוואם!!!גזלניםאתם,הבוסשל

לצאתהצליחויעקב…חימשםיצאאחדאותואםספק”!!!לעבודה
!?הכיצד.בשלוםמזה
.“ַאַחי“:להםואומר,בתחילהרועיםאותםאלפונהאבינושיעקבאלה
קרובמרגישקודם.אותםמוכיחמכןלאחררקו,בשיחהעימםפותח

אותםלהוכיחלעצמומרשהמכןלאחרורק,אחכמואליהם
ולאלחברואולאשתושפונהאדם.מתקבלתתוכחתוולכן]![לטובתם
הכרהאיומתוך,התנשאותמתוךאלה,אהבהמתוךאותםמוכיח
:ל"חזאותנולימדושכברכפי.תתקבללאתוכחתו,השנישלבמצבו

יןַאל" ְרָךֶאתָתדִּ יעַַָעד,ֲחבֵּ ְמקֹומֹוֶׁשַתגִּ .(דבאבות)"לִּ

יָנהל"בחזמובא אחדלהיותאמורההיתהשדִּ

וקיבלנו.ללאהשביעיכבןולהיוולד,מהשבטים
יָנהבשםהבתשנקראהמרבותינו משוםדִּ
לבתשהפכהאלא,בןזההיהשבתחילה

יןלאהשָדָנה"לאחר מעיןהייתה]בעצמהדִּ

[עוברהגורלאתלהכריעעצמהשלהשופטת

לצאתעתידיןשבטיםעשרשנים":ואמרה

מןוארבעה,ממנייצאוששה.מיעקב
תהאלא,זכרזהאם.עשרההרי,השפחות

שילדה]השפחותכאחת[אפילו]רחלאחותי

בןרקרחלואילו,בניםשניעתהעדמהןאחתכל

.('חויצאתנחומאמדרש)"לבתנהפכהמיד,[אחד
מיןאתלשנותיכולהשתפילהמכאןמוכח
במהלךאפילוולהיפךלנקבהמזכרהעובר

ברכות)במשנהאנורואיםזאתולעומת!ההיריון

לשנותהמתפלל]לשעברהזועק":שאומרת(.נד

.שוואתפילתזוהרי,[התרחשכבראשראת

יהי":ואמרמעוברתאשתוהיתה?כיצד
שוואתפילתזוהרי,"זכראשתישתלדרצון

."[זהבשלבהפיךבלתיהינוהעוברשלשמינולפי]
אומרתהמשנהאחדמצד?מסתדרזהאיך

התרחששכברדברעללהתפללניתןשלא
שלאהאנורואיםשניומצד,[עוברשלמינוכמו]

מזכרישתנהשעוברהכךעלהתפללהאימנו
!התקבלהתפילתהואף,לנקבה
,דלאהמעשה":(.סברכות)הגמראומשיבה

שהתחוללהשינוי]הוהיוםארבעיםבתוך

,היהלהריוןיוםארבעיםבתוך,לאהשלבעוברה

הרי,מכןלאחראבל,לשינוינתוןהעוברמיןאזועד

כדתניא.[המשנהדיברהכךועל.שוואתפילתזו

הראשוניםימיםשלשה:[בברייתאשלמדנוכפי]
.יסריחשלארחמיםאדםיבקש,[להריון]

שיהארחמיםיבקש,ארבעיםועדמשלשה
יוםמארבעים.[בזכרחפץבאמתהואאם]זכר

יהאשלארחמיםיבקש,חדשיםשלשהועד

משלושה.[בצורתומעוותיהיהשלא]סנדל
יהאשלארחמיםיבקש,שישהועדחדשים

רחמיםיבקש,תשעהועדמששה.נפל
."בשלוםשיצא

בכליםשימושבאמצעותזמנינובניבמחקרים
בגופובמתחולללצפותהמסוגליםחדשניים
לאנשיהתברר,המתפתחהעוברשלהמזערי

ההכרעהשלזהשלבכיהמודרניהמחקר
היוםבסביבותמתחיל,העוברשלמינולגבי

יוםבסביבותומסתיים,ושנייםהעשרים

קבועהעוברשלמינו,מכןולאחר.)!(הארבעים
.הטבעבדרךלשינוייםנתוןואינו

מודעיםהיול"שחזרקלאכילגלותמדהים
מזכרהעובריהשינויאפשרותלעצם

הארבעיםביוםלנקובגםידעואלא,לנקבה
לעולםהתגלובטרםעוד,ההכרעהכזמן

וזאת.העוברשלהגנטייםצפונותיוהמדע

,מיקרוסקופייםעזראמצעישוםללאכמובן
מהבוראשקיבלנומהבעזרתורקאך

.הקדושהבתורתנו

ונמצאים שם פסוקים וברכות  , ל"או מדרשי חז, גמראהלומד 

כדרך ' האם מותר לו להזכיר שם ה', שיש בהם הזכרת שם ה

?"השם"או עליו לכנות ולומר , קריאתו

סימןגחלק)דעתיחוהת"שובספרול"זצמרןדןזובשאלההנה

.דבריועיקריאתנביאולהלן,(יג

בעלשהוא)טמאאדםלגבי,שנינו(.כב)ברכותבמסכתבבריתא

בזמןהדיןהיהשכך,שיטבולעדשמיםשםלהזכירלוואסור,קרי

רבי".(ולהתפללולברךללמודקרילבעלמותרבזמנינואבל,ל"חז

ובלבד,תלמודללמודקרילבעלמותר,אומראבשלוםברנתן

שקוראבמיהגאוןגוערהיה,כקריאתוולא,בכינוי'השםקוראים

לזהראיהוהביא.בתורהכקורא'השםלקרואלנווהורה,כך

לבעלשדוקאבפירוששמבואר,ל"הנ(א"עכבברכות)מהגמרא

בנילשאראבל,כקריאתוהשםשיזכיראוסריםהיובזמנםקרי

.האחרוניםמרבותינועודכתבושכןל"זצמרןוהביא.מותראדם

מותרשאז,וכדומהשבמדרשיםפסוקיםלגבידוקאזהכלאולם

בגמראמוזכרכאשראבל,הקריאהבדרך'השםאתלהזכיר

',וכו"העולםמלךאלהינו'האתהברוך",כגון,ממשברכהנוסח

.לבטלהברכהזושהרי',השםאתלהזכיראסור
."בתלמודהנזכרים('השםאת)האזכרותאתיאמרשלא

'השםאתלהזכירלהםשמותר,אדםבנישארלעניןללמודישומכאן

סתםאבל,טמאלאדםאלאכןאסרולאשהרי,וכדומהבגמראבלימוד

.כןלעשותעליואסרולא,אדם

שהיותינוקותלמלמדיראיתי,שכתב,עמדיןיעקברבילהגאוןמצאנווכן

,ס"בשהלימודדרךבקריאתו'השםיזכירושלאתלמידיהםעלמקפידים

עובריםויהיו,לבטלהשםלהזכרתחששבזהשישסבוריםשהיומפני

באמתאבל,"לשואאלהיך'השםאתתשאלא"(שנאמרמה)משום(עבירה)

שיקפידו(הזקניםהרבנים)קשישאילרבנןראיתילאומעולם,בידםהואטעות

הגאוןאבימרבפניבתלמודגורסיםוהיינו,קטןבהיותיכיוזכורני.כךכל

והיינו,שבתלמודלפסוקיםמגיעיםוכשהיינו,ל"זצ(צביהחכםהדורגדול)

כקריאתו'השם,לימודודרךאומרשאם,גאוןנחשוןרבבפירושכתבוכן

,לבטלהשמיםשםכמוציאהואהרי,בתלמודשנזכרהברכהבנוסח

.לשואאלהיך'השםאתתשאלאמשוםשעובר

,ספרבאיזהלימודוכדיתוך,בפסוקאדםנתקלכאשר:לסיכוםולפיכך

נתקלכאשרהדיןוכן.בפסוקיםבקריאתו'השםאתלהזכירעליו

'השםאתלהזכירלומותר,משמעותלדבריםשישכל,פסוקבמחצית

לואסור,ספרבאיזההמובאברכהבנוסחנתקלכאשראולם.כקריאתו

.לבטלהברכהזושהרי,בברכה'השםאתלהזכיר

המקוםבכל:הפסוקבנושיקוייםרצוןויהי:תשובתואתל"זצמרןוסיים

.וברכתיךאליךאבואשמיאתאזכיראשר


