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  פתח דבר

רבים הרגישו את החלל , כמעט שנה חלפה מאז מות אבינו
,  ניתן היה לרפא חלל אשר לא, אשר נוצר מהסתלקותו 

בניו ובנותיו , בני הקהילה חבריו ומוקיריו חסרים את דמותו
אבינו היה הציר אשר , ואשתו נכדיו וניניו מרגישים באובדן 

  . אנו מנסים למצוא נחמה ואיןתעליו סובבה המשפחה וכע
  

במסע הלוויה של רבי מרדכי אשר החל  סמוך לחצות 
ת של יהודים השתתפו מאות רבו, הלילה במוצאי שבת

תושבי באר שבע והסביבה אשר ליוו את מיטתו בהקפות 
רבני ערים  ופשוטי עם . שופרות סביב מיטתו בתקיעות 

הלכו זה לצד זה אחר מיטתו כשהתרגשות  ועצב 
נמשכה , למרות השעה המאוחרת. מתערבבים להם יחד

ההלוויה עד השעות הקטנות של הלילה והתרגשות גדולה 
  .כל המלוויםשל קדושה אחזה ב

  
ַאנו,  בלבנו חֹוַתםממעמד זה אשר  השתדלנו לקיים אנו   וְּנׁשָ

 עומדים אנו נפעמים מול גודל .אורחותיו ולהמשיך דרכיו
  .ו ובכל זמן וזמן עולים ובאים מעשיו הדרו וצניעות
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ה לזכות את אבינו וחיבר לו את יום אזכרתו יחד "רצה הקב
  . מאיר בעל הנס ' עם הילולת ר

 חלק מנשמת אבינו ובכל שנה ושנה אהיהילולה זו אשר 
  .עמד על המשמר לקיימה בהדר ובזמרה 

אבינו תעמוד ליד כל  אנו בני המשפחה מתפללים שזכות
  .חבריו ושכניו אשר נשאו עמנו שנה זו , מוקיריו 

  
  נ אבינו מרדכי בר רחל "בחיבור זה המוקדש לע

  .ל "ר אבינו זצ"חברו יחד נשמת רבי מאיר בעל הנס  ומו
מאיר בעל הנס ומדרכיו ' בחיבור נתחברו יחד תורתו של ר

  .והנהגותיו של אבינו 
  

 בר רחל ייהי רצון שזכות לימוד זה יעלה לרצון אבינו מרדכ
ונשמתו תתעדן ותשים מחיצתו במחיצת הצדיקים ל "זצוק

בטוב הצפון לצדיקים  ויהיה מליץ יושר לאשתו ולבניו 
יניו ובכלל כל אנשי הקהילה נכדיו ונ,חתניו וכלותיו , ובנותיו

  .ומוקיריו 
  אמן כן יהי רצון

  המשפחה 
   ו"היבן מרדכי י בנו מאיר "נערך ע
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  על מצבתו נכתב 
  ל"אקרוסטיכון הנושא את שמו רבי מרדכי אביטן זצוק

  ל"שנה זצוקי בנו  של הצדיק רבי חיים שו"חובר ע
  ו אמן"אליהו שושנה שיבדל לחיים ארוכים הי

  
  ראש לתלמוד ומפרשיו, כב ישראל ופרשיור

  עם קונו דרכו חשב, קיא בזוהר ומדרשיוב

  בין ספרים שם לו מדור ומושב, וגדול דורשיו, חיד בדורי
  
  אותה דרש בכל אתר, שנת  רבינו בן עטרמ

  דכי נעתרלאהבת מר, קדוש ונסתר" ור החייםא        "

  יבוא הצדיק לקבורתו, צה כי ביום הילולתור
  אשריו ואשרי יולדתו! ואו וראו גדולתו ב          

  בכו מלאכי מרכבה, עך נר מערבי וכבהד
  עם להנחם לא אבה, ועם לפיד ואור להבהי           

  במעטה צניעות משוריין, דרכם של ברי אורייןכ
  עניו בכל מנייןאהוד ו, רח לפרש כל ענייןט         

  צהל הרב שושנה בקרבו, ום נטו צלליו ורד ערבוי

  חבר צדיק אילי רבו, פש אהובו אשר תבואנ          
  אומרהלקדושים ודיקים צוג ז

  א"ש וגם הרמ"הרח
  ל"נטמן בסמוך למורו וחברו רבי חיים שושנה זצקו



 
8

  תורת רבי מאיר בעל הנס
  אור אורחותיו של אבינו ב

  ל  "וקזצהרב מרדכי אביטן 
  

ד "של אבינו מורנו  תחול ביחודש יום פקידת אחד עשר 
מעוברת נוצר שנה מאחר ששנה קודמת הייתה (, באייר 

מצב שחודש האחד עשר כביכול הוקדם ובכך נופל יום 
  . ביום הילולת רבי מאיר בעל הנס ) האחד חודש

מכל הילולות הצדיקים  , נותאריך זה הוא מיוחד לאבי
בשיר ובמאכל ,קיים בהודייה  במשך כל חייו לנוהקפיד אבי

מעולם לא פסקה , את הילולת רבי מאיר בעל הנס בביתו 
  .הילולתו של רבי מאיר בעל הנס בביתנו  

הקפדה זו ,  הקפיד בקיום הילולתו של רבי מאיר נור אבי"מו
 רבי  מאיר מתורת  נונובעת מאורח חיים אשר אימץ אבי

  .בעל הנס 
  
  
  
  
  



 
9

  גדולתו בתורה 
  לימוד משנה 

יהודה הנשיא ' עקיבא ור' מאיר סיים את משנתו של ררבי 
סתם משנה שלא : סידר אותה סידור אחרון ולכן נקבע כלל

  .)ו"סנהדרין פ( רבי מאיר היא –נזכר שמו של אומר ההלכה 
  350באה לידי ביטוי ומופיע כתרומתו העצומה למשנה 

  .פעם במשניות 
 קבוע למד משניות ללא הפסק החל משיעורל "זצר אבי "מו

שיעור זה היה קיים , במשנה כל שבת אחר תפילת שחרית 
והספיק לסיים את ,  שנה עד ליומו האחרון 40-45לערך כ 

  .פעמים' ס מס"הש
אבי  היה נמנע מלצאת שבת מביתו בכדי שלא יתבטל 

  .השיעור 
שיטתו בלימוד המשנה הייתה מעניינת וכך היה סדר 

 ללא פירושים בראשונה היו קוראים את המשנה, לימודו
רק לאחר מכן למדו , י גודל הבנתם "ומנסים להסבירה עפ

היה תמיד מנקודה מה חידש ' לימוד הברט, את הברטנורא
סיימו ברבינו וכך צעד אחר צעד בשביליו של הברטנורא 

 , ללימוד התוספות יום טובהלאחר מכן פנ, את המשנה 
ך תמיד היה מצר בלבו אי, אשר הבנתו דרשה עיון מעמיק 
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פיצוח הבנת , לא ראה את הקושי שהעלה התוספות יום טוב
  . העלה חיוך בפניוהתוספות 

לאורך שנים כאשר היה יושב בראש החבורה ובימים אשר 
ותוספות יום טוב ' הברטנ, כהו עיניו היה מסביר את המשנה

זיכרון מדהים ויכולת העמקה וניתוח , ללא עיון בספר 
 עלה בידנו להבין לא תמיד, מזהיר בלימוד המשנה 

  .ונשארנו חתומי שפתים 
ה זכינו לייסדו בקהילת קודש ברכי נפשי "שיעור זה בהמשך 

 שנים כל שבת אחר התפילה לימוד חמשבגני תקווה לפני כ
 ליום פקידתו  סדר ה אנו מסיימים בראשונה"משנה וב

  .זרעים
  

  חריפות בלימוד התורה  
לא נקבעה  בכל זאת , לגדול מחבריורבי מאיר נחשב 

 מפני דרכי רוחו בהיפוך טעמי ההלכות לא הלכה כמותו 
? ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו. נתקבלו דעותיו וסברותיו

שהוא אומר על , ריו לעמוד על סוף דעתולו חבשלא יכ
אומר על דבר טמא שהוא טהור ( טמא טהור ומראה לו פנים

ובחריפותו מביא ראיות לדבריו עד שהוא משכנע את 
על טהור טמא ומראה לו ו ) מים שאכן הטמא טהור החכ

כלומר אף החכמים לא יכלו , מוכיח שהטהור טמא (פנים 
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להבין את דבריו עד סופם ולהבחין בהבחנות הדקות 
שהבחין ומאחר שאיש לא הגיע לדרגתו לא יכול היה איש 

  ). ג"עירובין י(פ פסקיו "לפסוק ע
  

 יותר מחברי מפני גם רבי יהודה הנשיא אמר עליו אני חריף
שראיתי את רבי מאיר מאחוריו ואילו ראיתיו מלפניו הייתי 

  .)עירובין(עוד יותר חריף 
  

ר " של מואכן לא רבים עמדו ביכולתו הלימודית וחריפותו
לא מעט הסיפורים שהגיעו לידנו כאשר אבינו  , ל "אבינו זצ

חבורת לומדים ומתוך הערותיו הובא התיישב באקראי עם 
  . לספסל בכדי להסביר לציבור היושבים ראשונה

  
ל אשר לאורך "רבו וחברו לתורה היה רבי חיים שושנה זצ

 מסיפורים שהגיעו על עומק , בתלמוד שנים למדו יחד 
לא היה ניתן לעמוד , השיעור והחידודים עין לא ראתה 

במחיצתם בלימוד התורה ולימודם היה בבחינת אין סכין 
  . מתחדדת אלא על ירך חברתה

זכורני כנער רך בשנים עובר ליד חדר לימודם והם מתנצחים 
  .בלימודם ואין שום דבר שבעולם שיפריע את לימודם
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היו קרובים בחייהם כאהבת דוד והונתן כל חייהם עמלו יחד 
רבם מעידים על הלימוד החריף שהתנהל , בלימוד התורה 
רבים  לא עמדו ביכולת הניתוח והלימוד , בן גדולי התורה

  .שלהם 
מי שראה את רבי חיים ורבי מרדכי לומדים מעיד שלימודם 

  .כשני מלאכים ואש יוקדת 
יוחנן שלא ' חברותם היה בדומה ללימודם של ריש לקיש ור

  .היה קיום אחד ללא השני 
  .רבי מרדכי היה ידוע בחריפותו ובשאלותיו ובלימודו 

ל ירדה עצבות על רבי "מיום שנפטר רב חיים שושנה זצ
דכי ובכל מעמד היה מתאר את חסרונו בלימוד שאין לו מר

ום קבורתו גם מעוררת מק .את הלימוד החריף שהיה 
מחבר (רבו וחברו הצדיק רבי חיים שושנה , השתאות רבה 

   )"אעירה שחר"ספר 
אכן השגחת בורא עולם שבחיהם ובמותם לא נפרדו כוונה 

מ "ס 5יד ההשגחה  שרבי מרדכי ייקבר בסמוך ובמרחק של 
  .ל  "מאהובו ורבו הרב חיים שושנה זצ

במותם לא נפרדו צדיקים אחר פטירתם שוב מתחברים 
  ."אשת נעורים"להמשיך משנתם ולחבר 
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, ומו של אבינו היה עם שחר לתיקון חצות ולאהיסדר 
שחרית לאחר מכן פת שחרית אשר הקפיד בכל מאודו 

  . ותמיד אמר בפנינו את סגולותיה של פת שחרית 
  .חת המכולת ושילוב של תורה ומלאכהפתי

  לימוד משנה או מקרא ומנוחה , הפסקת צהרים לארוחה 
צ היה הולך לבית הכנסת ושם היה מקדיש את לימודו "אחה

  .לתורה עד הלילה 
  
  מאיר היה נוהג לשלב בדרשותיו משלים בהרבה מאוד ' ר

היה דורש שליש , מאיר דורש לפני תלמידיו' כשהיה ר
  . גדה ושליש משליםהלכה שליש א

כך היה אבי בדרשותיו משלב משלים וסיפורים בכדי לחבב 
  .את הדברים על קהל שומעיו 

  
 זהו דבר -הלומד תורה ואינו מלמדה "רבי מאיר היה דורש  

 ואכן בכל מקום והזדמנות אשר זמן )ט"סנהדרין צ(בזה ' ה
פנוי הקדיש ללמד תורה בציבור לאנשים יחידים ואף 

   .רים שראה בזה שליחות ללמד כל אדם לנערים צעי
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 , יפה תורה עם דרך ארץ
  . שיגיעת שניהם משכחת עוון

  , וכל תורה שאין עמה מלאכה
  ). ב, אבות(" סופה בטלה וגוררת עוון

  
, מלאכת לבלרות,  אומנות –רבי מאיר התפרנס ממלאכתו 

כמו כן מסופר , תפילין ומזוזות , היה כותב ספרי תורה 
, סלעים בשבוע' ויח גור היה כותב טוב והיה מרשרבי מאי

ואחד נתן צדקה לרבנים , באחד התלבש, באחד אכל ושתה
: אמר להם ? רבי ממה יחיו בניך, אמרו לו תלמידיו , ועניים 

אם יהיו צדיקים הרי כתוב ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו 
יבי מה לי לדאוג לאו, לא יהיו צדיקים ואם , מבקש לחם 

  )מדרש רבא קוהלת (? המקום 
בוא : כמו כן רבי מאיר היה מצדד בזכות המלאכה ואומר 

שור שביטל ממלאכתו : וראה כמה גדול כח של מלאכה  
שה שלא ביטלו ממלאכתו משלם , משלם הגנב פי חמישה 

  : )בבא קמא עט(הגנב פי ארבעה 
  נוהג משלב תורה עם מלאכה ל כך היה"ר אבי זצ"מו

ת שחיטה והיה שוחט ובודק עוד בראשונה למד את הלכו
  .במרוקו רב כתביו עוסקים בסוגיית הלכות שחיטה 
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עוד במרוקו שילב את לימודיו בתורה עם מלאכה ובעלותו 
ארצה הייתה לו חנות מכולת בה פרנס את בני ביתו וכל זמן 

תיו הכירו את רבי מרדכי ולקוח, יש לתורה דפנוי הק
עם משום  ,מיידכשמבקשים משהו לא תמיד מקבלים 

החזיק בידו את הספר והמשיך ללמוד הקודם יציאת  הלקוח 
אור , מזרחי, שער בת רבים,חוק לישראל פירוש אלשיך 

  .ועוד לימוד במשנה , לימוד בזוהר , החיים
עניין לימוד  ואבי היה באמצע   נוסף ס לקוחנכאשר היה נכ

  . היה ממשיך קמעא ואז מסיים ומתפנה ללקוח ושוב חלילה 
 מלאכה ותורה ולא עלתה בידם אבל אבי רבים ניסו לשלב

  . ה שילב תורה ומלאכה ועלתה בידו "ב
  

והיה פרנסתו מן המכולת חולקה כפי שיטת רבי מאיר 
באחד , באחד אכל ושתה, סלעים בשבוע' ויח גומר

  .ואחד נתן צדקה לרבנים ועניים , שהתלב
כמעט בכל זמן שהיה , אבי לא רכש רכוש הסתפק במועט 

רי קודש ובכסף שנשאר מהוצאות מחייה בידו רכש ספ
רבים הם אשר , ולבוש העביר למוסדות תורה ונצרכים 

מידת , שילמו בהקפה ללא תשלום לאורך שבועות וחודשים
החסד הייתה מרובה אצלו וכל פעם אשר שמע על מצוקה 

  .אבי היה בראשונה לתת צדקה
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כן הנהיג בבית הכנסת שאת כספי התרומות מעבירים 
כ והשאר עבור לומדי " מעט לצרכי ביהְּמַנִכיםלישיבות 

ח יחד עם חבריו עבור חתנים וסייע "כמו כן הקים גמ. תורה 
ישירות לחתן מסיפורים שהגיעו לידנו היה הולך עם החתן 
לחייט דואג לתפירת החליפה מפקיד כסף לרכישת ריהוט 

  . ועוד
על העבודה , אכן על שלושה דברים העולם עומד על התורה

  .לות חסדים ועל גמי
  

כל שיש לו נחת ? איזהו עשיר : רבי מאיר וכך היה אומר 
ידיו קפוצות , כן אמרו כשאדם בא לעולם . רוח מעשרו 

וכשנתפטר מן העולם ידיו , כל העולם כולו שלי : כלומר 
כך היו ימיו " פשוטות כלומר לא נחלתי מן העולם הזה כלום 
ום ורק תורה האחרונים של אבי לא נחל מן העולם הזה כל

  .לקח עמו 
  

  אלהא דמאיר ענני
". לזכות רבי מאיר בעל הנס"כתוב , על קופות צדקה רבות

 בילדותי זכורה לי הקופה של רבי מאיר בעל הנס  עוד 
אולם לא מעט הפעמים אשר אבי השתמש במעות ופדיון 

, נפש לתועלת חולים בסכנה והיו זקוקים לרחמי שמים 
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בהם היה "   דרבי מאיר ענניאלהא"זכורים לי המשפטים 
משתמש לסיוע לאנשים שבקשו את סיוע ואכן ידועות 

  .מאיר בעל הנס ' הסגולות בעניין קופתו של ר
  

  אהבת ארץ ישראל 
  .מאיר לארץ ישראל וישובה ' גדולה היתה אהבתו של ר

, הארץ מכפרת עליו , כל היושב בארץ ישראל" והיה אומר 
 הרי פורקים עוונות מעליה "וכפר אדמתו עמו"כשהוא אומר 

  )רבא האזינו(ואין נושאים עוונות עליה 
אימרתו המפורסמת הייתה כל הדר בארץ ישראל וקורא 
קריאת שמעת שחרית וערבית ומדבר כלשון הקודש הרי 

  .הוא בן העולם הבא 
  " י מכפרת עליו "או כל היושב בארץ ישראל א

שאני כל מקום "אהבת אבי לארץ ישראל הייתה בבחינת 
תמיד היה אומר אנו  , "הולך אני הולך לארץ ישראל

חיבתו לארץ , נמצאים בעיר שבה אברהם אבינו התהלך 
ישראל ותמיד דיבר בשבחה של הארץ ועל החשיבות 

  . להיות בארץ ישראל 
עולי מרוקו ידועים היו עוד במקום מושבם בגעגועיהם לארץ 

מצוות   אתיחודית למדינת ישראל והיו מקיימיםיובחיבתם ה
  . החג בהלל וזמרה 



 
18

אחת מן דרשות אבי   שנכתבו עבור נער בר מצווה ונאמרו 
 וכך מסתיימת י בני בהיכנסו לעול המצוות"בשנה זו ע

 ויעלנויהי רצון שיהיו דברים אלו נחת רוח ליוצרנו " הדרשה 
  ".לארצנו במהרה בימנו אמן כן יהי רצון 

 לבורא עולם על  ביום העצמאות להודות אבינו אכן מנהג
היה אומר נכון ,  ותחיית האומה הבאת הבנים לארץ ישראל

אנו בארץ ' עדיין לא שומרים את התורה כולם אבל ברוך ה
  .ישראל ומונה את שבחה 

וביום העצמאות לאחר תפילת שחרית חוזר לביתו לומד 
תורה ולקראת הצהרים היה מתפלפל עמנו בשאלות מן 

תבדל לחיים ארוכים עורכת ך כשלסיום אימי "חידון התנ
   .שולחן החג בסעודת הודיה כיד המלך ולחמים אפויים לחג 

  
הקפיד בכל שנה לעלות לקברי צדיקים ולהתפלל 
מהחביבים אצלו היו קבר רבי שמעון בר יוחאי שהיה בכל 

  .ג בעומר ועד ימיו האחרונים עולה באדיקות ובמסירות "ל
   .קבר רבי מאיר וקבר אור החיים 

  
  

  



 
19

  העתיד בזמן עברפונות צ
  פטירת אבינובהתאריכים י "עפ

  
 הבאה היא לפתוח בפני הקורא רשימהמטרתה של ה

 אשר  של מורנו אבינו תאריכים החבויים בתאריך הפטירה
, תיו ומעשיו של אבינו וברבות הימים שופכים אור על פעול

האירועים הקשורים  כל  ,ות מפתיעות  מגלה עובדעיון 
מייד אחרי  ה היו חבויים בעבר והתעוררו כרון הפטיריבז

  . הפטירה
   

 חודשים נצחו אראלים את המצוקים ודעך הנר 11לפני 
במבט לאחור על התאריכים הקשורים במיתתו , המערבי

משלבת את אורח כיצד יום פטירתו ,  רבה אות עולה השת
  .חייו 

  בתמוז  '  יד בלק שבתליל יום פטירתו הייתה ב
   .ו בתמוז"יתה בט קבורתו היויום 

  השתאות והתפעלות תאריכים אלו הם משמעותיים ויוצרים 
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   :סימן ראשון 
  שבת פטירתו פרשת בלק 

 קראתי לפניו ,  אבי ללמוד אור החיים בליל שבת זו כמנהג
אלהיו ' ה" : מתוך אור החיים פרשת בלק את הקטע הבא 

  את הפסוק מפרש אור החיים הקדוש" עמו ותרועת מלך בו
על משמרת אהבתו יעמוד  ,ו גם אם ייסרהואלהיו עמ' ה"

היסורים ומקבליו באהבה וממשיך האור  הצדיק רואה את
חיים ומסיים על רבי עקיבא שהיו סורקים בשרו במסרקות 
של ברזל והיה מאריך באחד גם שסורקין בשרו מדבק נפשו  

  .."באלהיו ' בה
 לאחר ליל שבת קודש פרשת בלק לערך כשעתיים 

מעמד כל בניו ובנותיו לבושים בלבן לכבוד השבת נפרדנו ב
   "אחד' אלוקינו ה' שראל הישמע "במאבא  

  
  :הסימן השני 

  יום הילולת אור החיים הקדוש
ו "ליל טבמוצאי שבת קודש הוא יום קבורתו של אבינו 

מי שהכיר את אבינו , תמוז  יום פטירת אור החיים הקדוש 
, נפשו עם אור החיים ידע עד כמה נפשו הייתה קשורה ב
. יני אור חיים הקדוש יכמעט כל שבת היה לומד ודורש בענ

זכורני בימים בהם , שליטתו ברזי תורתו הייתה לעין ערוך 
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אבי לקה במאור עיניו ונדרשתי לקרוא את אור החיים 
מתוך הספר תוך כדי הלימוד שמתי לב שאבי נרדם קמעה 

חר שניות הוא לא, ואיכשהו הפסקתי להמשיך לקרוא 
אכן זכרון צילום , התעורר והמשיך מהמקום בו הפסקתי 

  .מדהים
  

  :י לישהסימן הש
   מורדכי-שמו 

 !?מדוע' מורדכי  עם ו: כךאבי היה חותם את שמו את 
לעולם לא הבנו אבל לאחר הפטירה הקשורה לאור החיים 

  שהדברים נסתרים מאיתנו ואכן בגימטריה פשוטה  מתברר
  . צירוף מדהים 280" = אור החיים " ואילו280= מורדכי

  
  : רביעיהסימן ה

  פנחס הוא אליהו
בין דפיו , פרשת פנחס) בשבוע הפטירה(שבת פקידתו 

רה פיסת נייר קטנה בו מצויין פיוט לפרשת תיישכתב נש
הדבר היחידי בין כתביו המתייחסים לפרשת פנחס , פנחס 

פנחס עוסק בבפיוט זה ה) רב כתביו עוסקים בהלכות שחיטה(
בקנא את 'מי שהכיר את אביו הכיר את מידתו , הוא אליהו 
' מידת אבא כמידת אליהו מקנא לתורת ה, '  קנאתו לה
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היה דורש ותובע בכל עניני התורה ואינו , ואינו מוותר 
  .חושש כפנחס ורומח בידו להגן את משמרת התורה

 : כתוב ך אבל כהפיוט מוכר אבי מציין פיוט  ואיני יודע אם 
  

, פנה אלי ויחונך כי יחיד ועני אני 
  אלקים יחנך בני 

ימלא משאלות לבי יערב לפניו 
  יוסף יראנו , ניבי

בקרבי זכות פנחס בן אלעזר 
  .יחנך בני......

נטל ברומח בימינו והביט אל צור 
  מעוזו סמך

  ..........על זכות בקונו
, חמק עבר בינהם וידקור את שניהם

  נפלה אימתו עליהם 
ורת יהלום ועשה עם בוראו ספיר צ

  ....שלום ונתן לו כהונת שלום 
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  :הסימן החמישי
  ו אב" ט חל ביום יום השלושים

ג לא היו ימים טובים "אמר רשב"ל "על יום זה אמרו חז
לישראל כחמשה עשר באב ויום הכיפורים שבהם בנות 
ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין 

  . לו
ו מעמד בו היינו בערב שבת קודש בלק בצאת את אות

 כל הבנים והבנות לבושין בלבן כך יום פקידת אבינו נשמת 
 בלבן כמו וצאיןשהיו י,ליל טוב באב לבושין בלבן  וחודש

   .יום הכיפורים יום מחילת העוונות
ה כמו יום פטירת ליום זה הוא יום שמחה בבחינת יום הילו

  .י בו אנו שמחים ביום זה "רשב
  

  שייהסימן הש
  הילולת רבי מאיר בעל הנס 

מאחר ששנה , ד באייר " חודש תחול בי11הוא יום פקידת 
קודמת הייתה מעוברת נוצר מצב שחודש האחד עשר 

ביום הילולת רבי כביכול הוקדם ובכך נופל יום האחד חודש 
  . מאיר בעל הנס 

מכל הילולות הצדיקים הקפיד , תאריך זה הוא מיוחד לאבי 
בשיר ובמאכל את ,הודיה בי במשך כל חייו לקיים בא
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מעולם לא פסקה , הילולת רבי מאיר בעל הנס בביתו 
  .  בביתנו הילולתו של רבי מאיר בעל הנס

 11רבי מאיר בעל הנס  שיום פקידת התנא והנה כך מסייע 
חודש יחול ביום הילולתו וכך שניהם עטרת לראשם ואנו 

יום זה עם ישיבה של כאן בישיבה של מטה מתחברים ב
קיום ים את  ובכך גרם שאף לאחר מותו ממשיכמעלה
   .ה ברב עם והדרת מלך לההילו

  
" מאיר בת עין"להילולה של רבי מאיר נתחבר ספר בשם 

ספרים אלו היו קשים , שעוסק בתורת רבי מאיר בעל הנס 
  .להשגה ואבי היה שומר על ספרים הללו כאוצר 

 מלימוד תורת רבי מאיר ה חיברנו בשנה זו חלקים" אכן ב
כרון אבינו בו גם עמדנו על קווים יבעל הנס יחד עם ז
      . והפנים מתורת רבי מאיר בעל הנס משותפים בהם למד 

  
   ביעיהסימן הש

  חודש סיון מגילת רות ומאמר לנפטר
זה נפטר  יוםבו בסיון " חודשים יחול בט12יום פקידת שנתו 

  .דוד חיים עמר  רבי תלמידו של  אור החיים הקדוש
ימים לאחר חג השבועות וקריאת ' אולם תאריך זה חל  מס

העוסק בשם דרוש אחד בלבד בין כתביו ישנו ,  מגילת רות
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ידוע '  וכוויאמר בועז אל רות:  הפותח כך "מאמר לנפטר"
הוא שבעבור יוצאה ...ז "קר ירידת הנשמה לעוהיהדבר שע

כה לשוב מהעולם הזה במצוות ומעשים טובים כדי שתז
  ...למקומה ולשרשה הראשון ממנו חולצה 

לנפטר המשלב את זהו למעשה מאמר אשר כתב אבי   
  .פטירתו של אדם במגילת רות 

  !?הינו כחולמים ! ?האם כתב את ההספד ליום השנה 
  

   שהוא הראשון הסימן האחרון
  אור החיים 

בגלל שנה  (13מנהג בית ישראל לציין את חודש ה
מנהג לציין בשנה ראשונה לפי הקבורה וכפי ה) מעוברת

 יוצא שביום הפקידה מתאחדים ,ובשנה שנייה לפי הפטירה
  .שוב יום פטירת אבינו ואור החיים הקדוש 

ד בתמוז יום "ואכן מכאן ולהבא יום השנה תמיד תחול בי
  .לפני הילולת אור החיים הקדוש כך נוכל לקיימם שניהם
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  שבעהקינה ליום ה
  ל"מרדכי אביטן זצקו' יק רלפטירתו של הצד

  ו"י רבי רפאל סקירה הי"חוברה  ע
  
  ,על איש חסד מלא, יך בכי אעלהא

  .צנוע ומעלי, חונן על דלי
  
  .תורת אל תמימה , פשו חשקה תמיד נ

  .ביראה ותומה, נקשר בפתיל צמיד
  .עבודה תמה, עבד אל שוכן רומה

  .בפז לא תסולה , באהבה שלמה
  
  .וחבריו רעיו , ודעיו חיש האספוי

  .שבעה מיימיו, קוננו כי חלפו 
  .ענבי נזיריו, נקטפו זמוריו 

  .רקב יבלה , אוי על זיו פניו 
  

  .אמריו נעמו , נופת צוף ומןמ
  .מתהלך בתומו, ישר תמים ונאמן

  .כל טועמי טעמו, על יומו נשמו 
  .ואוזניו תצלי , לקולו נהמו
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  .לתורה וחוקה, אה צדק ועשה ר
  .וף טוב שתיקהלג, פשפש ולא מצא 
  . נפשו תמיד דבקה, וצניעות הן חשקה

  . הפלא ופלא, ליחו לא נסה 
  
  .צועקים היום בא קרץ , בריו היום שמעו ד

  .יגרדו בחרס, להם עניים דמעו
  .נאה לאמר במרץ, וקינות ממני שמעו

  .על מות רע לי ,  ומעי התהפכו
  
  .כפני מלך חיים, אור  יקרנו פניו כ

  .שתה פי שניים י, בעדן מי היאור 
  .לפני שוכן שמים, עם ברים ורצויים 

  שם יראה צדיקים אהובים וידועים 
  
  .ההולכים בדרכים, נחם הפליטה י

  .הם  ובני בנים, חסדי אבות ממלאים
  .ובריאות כל השנים , לשפע הם ראויים 

  בזכות מור אביהם יגן עלינו ועליהם
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  קינה ליום השלושים 
  ל"דכי אביטן זצקומר' לפטירתו של הצדיק ר

  ו "י רבי רפאל סקירה הי"חוברה  ע

  .חכם בו לבב, הה חלף עברא
  מרדכי אביטן ירח לפקודתו ' ר

  ר זיו מאורו מופת הוא בדורו נ
  עליו שמים שערו עת עלה הדרו     
  ראת חטא פרושה על כל מעשיו י
  צדקות לרוב עשה נדרש לדורשיו     
  דותיו היקרים מפז הם ייקרו מ
  עד עת בא דברו , נו שמרדת קו     
  קינמון בושם , אש מור דרור ר
  בים דרש בתלמוד היה לו יד ושם     
  ולבני משפחתו , ורש טוב לעמו ד
  או לנו כי לא ישוב עוד לביתו     
  ל אמרותיו צרופה במתינות יפה כ
  בתירוציו וקושיותיו הבנתו החריפה     
  .לאבלי ניחומים , ה צור עולמים י
  .קים ברכות ממרומים לקרובים ולרחו    
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  קטעים לדמותו של אבינו
   ביום פטירתו בדרוםמקומון הדתימתוך כתבה אשר פורסמה ב
  "כבה הנר המערבי " צדיק  באמונתו

הלך , מוקף בבני משפחתו ובשיבה טובה, לפני כשבועיים 
יהודי חסיד וקדוש שחלק , ל"לעולמו  רבי מרדכי אביטן זצ

רק לאחר , תגלות לראשונה כיוםמגדולתו וגאונותו מ
  .פטירתו

בכל עיר בישראל נותרו עדיין יהודים  מעטים שהם בבחינת 
שעיסוק בלימוד , אנשי תורה וחסד' הדרת זקנים שיבה'

, תורה הוא לחם חוקם והם עושים זאת באהבה גדולה
מרביתם צנועים ונחבאים אל . בתמימות ובביטול גמור

אין מסביבם עדת ,  של איש אין הם זקוקים לטובתו.  הכלים
והם עובדים את קונם ביראת , מקורבים ומקרבים, חסידים

  .  שמיים ובשמחה אמיתית
באשמורת , בליל שבת קודש פרשת בלק  לפני כשבועיים 

אחד ,  הלך כדרך כל הארץ  ובשיבה טובה, הבוקר
רבי מרדכי אביטן , מצדיקיה הנסתרים של העיר באר שבע 

וחסיד שזכה לשבת בשולחנם של תלמידי יהודי למדן , ל"זצ
  . חכמים ולשתות בצמא את תורתם

רבי מרדכי התגורר בבאר שבע וגידל בה את משפחתו 
אשר זכו לקבל '   ילדים שיח12הענפה וזכה להעמיד אחריו 



 
30

מעט מהנהגותיו הקדושות  ויראת השמיים הגדולה שהיה בו 
ממן בשל צניעותו ופרישותו מכל ס. במשך כל שנות חייו

וניסים , לא פורסמו מעולם מופתים שעשה, של יוהרה
  . שנעשו לאחרים בזכותו

הוא  זכה ללמוד במחיצתו של הבבא רבי מאיר אבוחצירא 
א היו לו  קשרי ידידות "ואף עם הבבא סאלי  זיע, ל"זצ

ג חיים שושנה "כמו כן היה תלמידו וחברו  של הרה. עמוקים
  .  בעיר באר שבעל בנם של קדושים  הטמון אף הוא"זצ

עניו הנחבא אל , כל ימיו היה רבי מרדכי איש תורה וחסד
, הכלים ורבים ממכריו לא ידעו על גאונותו המופלגת

בכל ימיו . בקיאותו וכושרו הלימודי החריף בנגלה ובנסתר
בין רבנים שאב רבי מרדכי כוחות להוסיף וללמוד שוב ושוב 

 לימוד  ודבר זוהר והלכות והיה נהנה מכל,משנה , גמרא
  . שבקדושה

יום יום היו על שפתיו פסוקי תהילים ופרקים שלמים מן 
בזכות שעות רבות . התלמוד שהוסיף ושנן בהם שוב ושוב

מרדכי ' של לימוד תורה  וחיים  בקדושה וטהרה זכה ר
לברך ולעזור ליהודים רבים שנושעו וראו נפלאות בזכות 

  .  ות ברכתו ברכותיו ולא מעט נשים עקרות נושעו בזכ
עוד בהיותו במרוקו ארץ לידתו יצא שמעו של רבי מרדכי 

כמייעץ לאנשים בנושאים רבים  ומסייע לחולים , למרחוק
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בחוכמתו הרבה וידיעותיו המקיפות . ונזקקים בכל צרה
. בנגלה ובנסתר עשה שימוש יומיומי בסיוע לבני הקהילה

עניק בין שאר הספרים שכתב היה גם ספר סגולות  אותו ה
' מרדכי למלך מרוקו לאחר שזה ביקש להיפגש עם ר' ר

  . מרדכי
אך מיום עלותו ארצה קיבל עליו שלא לעסוק עוד בנסתר  

להשפיע ולסייע , אלא להקדיש עצמו ללימוד תורה, ממש
בני המשפחה ידעו על פעולות בודדות .  לילדיו ומשפחתו

פקידת בן זכר , בהם פעל הרב לרפואת ילד במצב קשה 
אולם רבי מרדכי  דחה בכל , אירועים חריגים במשפחהו

תוקף מבקשת הרבים לפעול בתחום והשיב בשלילה לכל 
מבקש והקדיש את עצמו ללמוד תורה להשפיע ולסייע 

  .     לילדיו ומשפחתו 
תה המשפחה יהי, בתחילת דרכה של המשפחה בבירת הנגב

כמו משפחות עולים רבות ' משק עזר'מתגוררת בשכונת  
מרדכי פרנס את משפחתו ' ר. מדינות צפון אפריקהמ

שימש . בעיר' באמצעות חנות מכולת שהייתה לו בשכונה ו
תושבי השכונה זוכרים . כרב שוחט ובודק של הקהילה בעיר

מרדכי ותמיד תמיד ראשו ' כיצד היו נכנסים לחנותו של ר
גם . 'חוק לישראל'טמון עמוק בתוך ספר הזוהר או בקריאת 

גופו היה בחנות , ודה היה שקוע בלימוד תורהבשעת העב
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אך ראשו מונח בסוגיות בגמרא או בשינון פרקי תהילים 
  ". תורתו קבע ומלאכתו ארעי "בבחינת 

יכולת הלימוד המופלאה שבה זכה סייעה לו במשך השנים 
בשעת . לדעת את התורה כולה על טעמי המקרא בעל פה

ל קורא מבלי מרדכי מתקן את הבע' קריאה בתורה היה ר
טעם , זיכרון צילומי נדיר של כל אות. להביט כלל בחומש

  . ותג שכבר קשה לראות במחוזותינו 
ס המשנה ומפרשיה "שליטתו בנגלה ובנסתר ובידיעת הש

בזמן לימודיו כאשר כהו עיניו היה רבי מרדכי , בעל פה 
פ ללא ספר  בלימוד המשנה על "מלמד את בני החבורה בע

  .ימוד הגמראמפרשיה וכן בל
עזב את החנות וישב ללמוד ,בשנים האחרונות לעת זקנה 

בכולל בעלי בתים במשך כל שעות היום  כמו כן  היה 
' ר. הישנה' מעביר שיעורים בכמה בתי כנסת בשכונה ו

ואף הכניס בחייו " כתבו לכם"מרדכי זכה לקיים את מצוות 
  .ספר תורה הנושא את שמו

ושה אשר מספרים עליו ועל מעבר לכל סיפורי כוחות הקד
, היותו איש תורה אמיתי שעסק בכל מקצועות התורה

מאירת הפנים ונעימת , בולטת  אישיותו החמה והלבבית
  .     ההליכות
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הרב מרדכי היה מחובר בכל נימיו וגידיו לפרשנותו של אור 
החיים הקדוש ולמד את תורתו בשעות הקטנות של ליל 

  .קשורה בנפשו שבת ולאורך כל השבוע ונפשו 
' מרדכי את הצדיק ר' בני המשפחה זוכרים שתמיד הזכיר ר

רק בפטירתו הבינה ,  האור החיים הקדוש-חיים בן עטר
  ....   המשפחה את עומק הקשר המיוחד שהיה ביניהם

לקה רבי מרדכי באירוע מוחי ,  ביום רביעי האחרון בחייו
רדר הוא הובהל לבית החולים ומצבו התד, ומצבו התדרדר

  . כל בני המשפחה ישבו סביבו וקיוו לשיפור במצבו. אט אט
מרדכי  התדרדר ' ביום חמישי בשעות הערב מצבו של ר

לחץ הדם והדופק כבר העידו על סימנים של מוות , מאד
. קרב וכל בני המשפחה התאספו סביבו מן הגדול לקטן

גופו נוכח אך , במיטתו שכב רבי מרדכי כמלאך מבלי נוע
בני המשפחה . אילו מסרבת לסיים את שליחותהנשמתו כ

ידעו כי אביהם אהב מאד את רבי חיים בן עטר וקיוו כי 
באותו . יחזיק מעמד עד ליום ההילולא שחל במוצאי השבת

מרדכי את שמו של אור החיים הקדוש ' הרגע שאמרו לר
החל המוניטור , והזכירו בפניו הרדומות את יום ההילולא

בני המשפחה הרגישו כי , חייםלהשתולל ולהתעורר ל
נשמתו עולה ויורדת ואינה מוכנה להיפרד עדיין מהעולם 

  .אלא מחכה ליום השבת 
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בליל שבת בשעת לילה מאוחרת שוב נרשמה התדרדרות 
התאספו , בניו שהיו סביבו כל העת, חדה בדופק ובלחץ הדם

סביב מיטת האב והחלו יחד בקבלת , כשבגדי שבת עליהם
חיים שושנה ' כאשר בנו של הצדיק ר, רים שיר השי, שבת 

ל  מקדש על היין ולאחר מכן המשיכו את מנהג אביהם "זצ
..  יצחק ואמר ' פתח ר" בר יוחאי "כמידי שבת בשבתו 

אזמר בשבחין וסיימו בלימוד אור החיים הקדוש על פרשת 
שם מפרש אור החיים " אלהיו עמו ותרועת מלך בו ' ה"בלק 

על משמרת אהבתו , מו גם אם ייסרהו אלהיו ע' ה"הקדוש 
יעמוד וממשיך האור חיים ומסיים על רבי עקיבא שהיו 
סורקים בשרו במסרקות של ברזל והיה מאריך באחד גם 

באלהיו   וכך במעמד כל ' שסורקין בשרו מדבק נפשו  בה
בניו ובנותיו לבושים בלבן לכבוד השבת נפרדו מאביהם 

במוצאי השבת ניטמן . אחד ' אלוקינו ה' שראל היבשמע 
רבי מרדכי בדיוק באותו היום ובאותו התאריך שבה ניטמן 

  .ל שאותו כה אהב רבי מרדכי כל חייו"רבי חיים בן עטר זצ
במסע הלוויה של רבי מרדכי אשר החל  סמוך לחצות 

השתתפו מאות רבות של יהודים , הלילה במוצאי שבת
קפות תושבי באר שבע והסביבה אשר ליוו את מיטתו בה

רבני ערים  . סביב מיטתו ובתקיעות חצוצרות ושופרות
ופשוטי עם הלכו זה לצד זה אחר מיטתו כשהתרגשות  ועצב 
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נמשכה , למרות השעה המאוחרת. מתערבבים להם יחד
ההלוויה עד השעות הקטנות של הלילה והתרגשות גדולה 

  .של קדושה אחזה בכל המלווים
רבו וחברו הצדיק , ום קבורתו גם מעוררת השתאות רבה מק

היו קרובים  ) "אעירה שחר"מחבר ספר (רבי חיים שושנה 
בחייהם כאהבת דוד והונתן כל חייהם עמלו יחד בלימוד 

רבם מעידים על הלימוד החריף שהתנהל בן גדולי , התורה 
  .רבים  לא עמדו ביכולת הניתוח והלימוד שלהם , התורה

מעיד שלימודם מי שראה את רבי חיים ורבי מרדכי לומדים 
  .כשני מלאכים ואש יוקדת 

יוחנן שלא ' חברותם היה בדומה ללימודם של ריש לקיש ור
  .היה קיום אחד ללא השני 

  .רבי מרדכי היה ידוע בחריפותו ובשאלותיו ובלימודו 
ל ירדה עצבות על רבי "מיום שנפטר רב חיים שושנה זצ

לו מרדכי ובכל מעמד היה מתאר את חסרונו בלימוד שאין 
  .את הלימוד החריף שהיה 

אכן השגחת בורא עולם שבחיהם ובמותם לא נפרדו וכך עם 
צאת השבת כוונה יד ההשגחה  שרבי מרדכי ייקבר בסמוך 

  .ל  "מ מאהובו ורבו הרב חיים שושנה זצ" ס5ובמרחק של 
ל "בסמיכות של חצי מטר קבור גם חברו הרב מנחם גבאי זצ

  .שהיה חברו ללימוד בנסתר 
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מרדכי '  פטירתו מצאו בני המשפחה כתבים שכתב רלאחר
ובהם , במהלך השנים ובהם פירושים וחידושים רבים

פירושים וכן ספר העוסק בהלכות שחיטה ומנהגים בו חתם 
טעמי שחיטה ביום שישי : "..ל  את ספרו כך "רבי מרדכי זצ

ק "אדר וצרת בכסף בידך לפ'  יום לח26בשבת קודש 
י אבטאן ולכותב ולקורא בהם תן כתבתי אותם אני מרדכ

מנוחה ויזכו ימיו כימי נוח והצונע אותם ימח והלומד בהם 
  ...ישמח עד ביאת גואל לישראל 

 71ו לפני "תרצ=ספר אשר כתב  בקולומוס בשנת וצרת
בין דפיו נמצאה תעודה על קבלת הסמכה לשוחט  , שנה 

  ה "בשנת תרצ
גילו כי מה רבה הייתה הפתעתם של בני המשפחה כאשר 

בעמוד הראשון של אחד הספרים שכתב מופיעה הכותרת 
העוסק בצדיק הנפטר מן "  מאמר לנפטר"הכל כך מיוחדת 

  "  ...הספד לצדיק"–.   העולם
שבת פטירתו של רבי מרדכי חלה ביום שבת קודש פרשת 
פנחס ומה רבה ההשתוממות שבין כתביו נמצאה פתקה 

" פנחס"פרשת פיוט ל"קטנה אשר נושאת את הכתובת 
העוסקת בקנאותו של פנחס בדומה לרבי מרדכי שהיה קנאי 

  ! ?" נבא ולא ידע מה נבא "'   לגבר ה
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, השתתף קהל רב, באזכרה שנערכה בתום ימי השבעה
מכרים מקרוב ומרחוק שבאו לכבד את הנפטר לקרוא 

' לר. משניות לעילוי נשמותו ולהאזין להספדים לזכרו
בנו של , א"ברוך אבוחצירא שליטמרדכי ספדו  הצדיק רבי 

א  אשר דיבר על הקשר האישי המיוחד "הבבא סאלי זיע
ש "כמו כן נשאו דברים רב העיר ב, בין המנוח לבין אביו

א "ג בנימין בצרי שליט"הרה, א"ג יהודה דרעי שליט"הרה
ג שמעון בן חמו "הרה, החדשה' רב קריית האבות ושכונה ו

ג יורם כהן "הרה, ז"א  רבו של מושב פעמי תש"שליט
א "ג יוסף דהאן שליט"הרה, ש"א רב שכונת רמות ב"שליט

הרב שלום דנינו , מנהל מחלקת מקוואות ברבנות באר שבע
  .ר עמרם מליץ "וד

אמר : "שבת פקידת חודשו תחול ביום טו באב עליו נאמר 
לא היו ימים טובים לישראל : רבן שמעון בן גמליאל

  ,   ריםכחמישה עשר באב וכיום הכיפו
איבדה את אחד היהודים הצדיקים שהיו , העיר באר שבע

אחד מבין רבים שהיו סמל למופת של פשטות , לעיר 
נועם הליכות , שילוב נדיר של  למדנות וחריפות, וצניעות

שכבר נדמה כי חלפה לה , ואמונת חכמים טהורה וזכה
  . מהעולם
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  לימוד מתורת רבי מאיר בעל הנס

  אייר' ליום הילולתו יד
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ִּויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו ה ָיֵדינו כֹונָנה ָעֵלינו. ּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּּ .
ה ָיֵדינו כֹונֵנהו ּוַמֲעׂשֵ ּ ּּ: 

  
 אגורה באהלך"מאי דכתיב : דאמר רב יהודה אמר רב

? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? " עולמים
רבונו של : אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא

. ז" יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה,עולם
ל ַתְלִמיד: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי  ּּכָ

עֹוַלם ֲהֶזה  ָחַכם מוָעה ִמִפיו ּבָ אֹוְמִרים ְדַבר ׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּ - 
ֶקֶבר ְפתֹוָתיו דֹוְבבֹות ּבַ יצחק בן זעירא ' אמר ר. ּׂשִ
ב וחכך כיין הטו"? מאי קראה: ואיתימא שמעון נזירא

ככומר של ". הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים
מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו . ענבים

אף תלמידי חכמים כיון שאומרים , עליו מיד דובב
ז שפתותיהם דובבות "דבר שמועה מפיהם בעוה

  )תלמוד בבלי מסכת יבמות דף צז(. בקבר
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 מכל מסכת ס"משניות מתוך השלימוד 

   מאירבי אמרו בשם ר שנמשנה אחת 
   ברכות פרק ב משנה אמסכת

ְּוִהִגיַע ְזַמן ַהִמְקָרא, ּ קֹוֵרא ַבתֹוָרהָהָיה ִּאם ִכֵון ִלּבֹו, ּ ּ ,
ְפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְפֵני . לא ָיָצא, ְוִאם ָלאו. ָיָצא ּּבַ ּ

יב ַּהָכבֹוד וֵמׁשִ ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמְפֵני , ּ יבַּהִיְרָאהּ , ּ וֵמׁשִ
י ִּדְבֵרי י. ֵמִאיר ַרּבִ ֶאְמַצע ׁשֹוֵאל , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ּבָ

ִּמְפֵני ַהִיְרָאה יב ִמְפֵני ַהָכבֹוד, ּ ּוֵמׁשִ ּ ְפָרִקים ׁשֹוֵאל , ּ ּּבַ
ִּמְפֵני ַהָכבֹוד יב, ּ לֹום ְלָכל ָאָדםּוֵמׁשִ   :  ׁשָ

   פאה פרק ב משנה א מסכת
לוִלית ְּוַהׁשְ ְּוֶדֶרך ַהָיִחיד, ּ יםְְוֶדֶרך ָהַר, ְ ִביל , ּבִ ּוׁשְ

ים ימֹות ַהַחָמה וִבימֹות , ָהַרּבִ ִביל ַהָיִחיד ַהָקבוַע ּבִ ּוׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ִמים ַחת ְּוַהקֹוֵצר. ְוֶזַרע ַאֵחר, ְּוַהִניר, ְּוַהּבור, ַּהְגׁשָ  ְלׁשַ
יִּדְבֵרי , ַמְפִסיק ֵאינֹו , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵמִאיר ַרּבִ
ֶּאָלא ִאם ֵכן ָחָרׁש, ַמְפִסיק ּ :  
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   דמאי פרק א משנה ב מסכת
ַלִים ְויֹוֵצא,  ָלאֹוֵנןְוֶנֱאָכל ִדין ֶאת , ְּוִנְכָנס ִלירוׁשָ ּוְמַאּבְ

ְדָרִכים ִּמעוטֹו ּבַ ְּויאַכל ְכֶנְגדֹו, ְונֹוְתנֹו ְלַעם ָהָאֶרץ, ּ ּ ,
ּוְמַחְלִלים אֹותֹו ֶכֶסף ַעל ֶכֶסף ּ ּ ת, ּ תְנחֹׁשֶ ,  ַעל ְנחׁשֶ

ת ת ַעל ַהֵפרֹותּוְנ, ֶּכֶסף ַעל ְנחֹׁשֶ ַיֲחזר , ֹּחׁשֶ ּוִבְלַבד ׁשֶ ּ
ְּוִיְפֶדה ֶאת ַהֵפרֹות יִּדְבֵרי , ּ ַוֲחָכִמים . ֵמִאיר ַרּבִ

ָלִיםַּהֵפרֹותַיֲעֶלה , אֹוְמִרים ּ ְוֵיָאְכלו ִבירוׁשָ ּ :  
   כלאים פרק ב משנה ט מסכת
ע ָקָרחֹות ְלֵבית ְסָאה,  ִמיןִּמָכל ִרים ְוַאְרּבַ ה ֶעׂשְ , עֹוׂשֶ
ִיְרֶצה, ַרַחת ְלֵבית רַבעִּמָק תֹוָכה ָכל ִמין ׁשֶ ְּוזֹוֵרַע ּבְ ּ ּ .

ַתִים לׁשזֹוְרָעם, ָּהְיָתה ָקַרַחת ַאַחת אֹו ׁשְ , ּ ַחְרָדל ׁשָ
ִהיא , ּלא ִיְזָרֵעם ַחְרָדל   ִּמְפֵני ׁשֶ

ֵדה ַחְרָדל ִּנְרֵאית ִכׂשְ יִּדְבֵרי , ּ ַוֲחָכִמים . ֵמִאיר ַרּבִ
ע ָקָרח, אֹוְמִרים ר , ֹּות ֻמָתרֹותֵּתׁשַ י. ֲּאסורֹותֶעׂשֶ  ַרּבִ

ן ַיֲעקב אֹוֵמר ית כֹור, ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ֵדהו ּבֵ ֲּאִפלו ָכל ׂשָ ּ ּ ּ ,
ה ְבתֹוָכה חוץ ִמָקַרַחת ֶאָח ּלא ַיֲעׂשֶ ּ   : תּ
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   משנה א  ג פרקמסכת שביעית 
ַפתֹותֵמֵאיָמַתי ּ מֹוִציִאין ְזָבִלים ָלַאׁשְ ִיְפְסקו . ּ ִּמׁשֶ ּ ּ
יִּדְבֵרי , בֹוָדהעֹוְבֵדי ֲע י. ֵמִאיר ַרּבִ , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ

ִייַבׁש ַהָמתֹוק ִּמׁשֶ ּ י. ּ ר,  יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ ִיָקׁשֵ ִּמׁשֶ ּּ :  
   תרומות פרק יא משנה י מסכת
ָבֵתי ּוְבָבֵתי ִמְדָרׁשֹות, ּ ְכֵנִסיֹותּּבְ ּוַבְמבֹואֹות ָהֲאֵפִלין, ּ ּ ,

ְרׁשו י ַהחֹוִלין ּבִ ְּוַעל ַגּבֵ את . ּת כֵהןּ ִנׂשֵ ָרֵאל ׁשֶ ת ִיׂשְ ּּבַ ּ
 ַמְדִליק ָאִביָה, ְּוִהיא ְלמוָדה ֵאֶצל ָאִביָה, ַּלכֵהן

ְרׁשוָתה ּּבִ ֶתה. ּ ֵבית ַהִמׁשְ ַּמְדִליִקין ּבְ ֲאָבל לא ְבֵבית , ּ
יִּדְבֵרי , ָהֵאֶבל י יֹוֵסי אֹוֵמר. ּ ְיהוָדהַרּבִ ֵבית , ְוַרּבִ ּבְ
ֶתהַּהִמֲאָבל לא ְבֵבית , ָהֵאֶבל י. ּׁשְ  אֹוֵסר ֵמִאיר ַרּבִ

י.  ְוָכאןאןָּכ ְמעֹון ַמִתיר ָכאן ְוָכאןַרּבִ ּ ׁשִ ּ :  
   מעשרות פרק ב משנה ג מסכת
ּ ֵפרֹות ִמן ַהָגִליל ְליהוָדהַּהַמֲעֶלה אֹו עֹוֶלה , ּ

ַלִים הוא , ִּלירוׁשָ הוא ַמִגיַע ְלָמקֹום ׁשֶ ּאֹוֵכל ֵמֶהם ַעד ׁשֶ ּּ
יהוָד ּהֹוֵלך ְוֵכן ּבִ י. הְ הוא ַמִגיַע ַעד,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ

ִביָתה ֲעָירֹות. ִּלְמקֹום ַהׁשְ , ְּוָהרֹוְכִלין ַהְמַחְזִרין ּבָ
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ַמִגיִעים ְלְמקֹום ַהִליָנה ּאֹוְכִלים ַעד ׁשֶ ּ י. ּ ּ ְיהוָדה ַרּבִ
ִית ָהִראׁשֹון , אֹוֵמר   :  ֵביתֹוּהואַהּבַ
   מעשר שני פרק ב משנה ח מסכת
ִני ֶסַּהפֹוֵרט ר ׁשֵ ַמאי , ַּלע ִמָמעֹות ַמֲעׂשֵ ית ׁשַ ּּבֵ ּ
ָּכל ַהֶסַלע ָמעֹות, אֹוְמִרים ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים. ּ ֶקל , ּ ׁשֶ

ֶקל ָמעֹות י. ֶּכֶסף ְוׁשֶ ּ ְמַחְלִלין ֵאין,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ
ֶּכֶסף וֵפרֹות ַעל ַהֶכֶסף   : ַּוֲחָכִמים ַמִתיִרים, ּּ

   חלה פרק א משנה ב מסכת
ֶפַסחֹוֵכלָהא ּ ֵמֶהם ַכַזִית ַמָצה ּבַ ּ ּ ַּכַזִית . ָּיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ּ ּ

ִהָכֵרת, ָחֵמץ ַּחָיב ּבַ ָכל ַהִמיִנים. ּ , ִּנְתָעֵרב ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ
ֶפַסח ּ ַהַפת וִמן ַהְתבוָאהִמןַּהנֹוֵדר . ֲּהֵרי ֶזה עֹוֵבר ּבַ ּ ּ ּ ,

ֶהם יִּדְבֵרי , ָּאסור ּבָ , ים אֹוְמִריםַוֲחָכִמ. ֵמִאיר ַרּבִ
ַּהנֹוֵדר ִמן ַהָדָגן ֵאינֹו ָאסור ֶאָלא ֵמֶהן ּ ּ ַחָלה . ּ ְּוַחָיִבין ּבַ ּ

רֹות ּוַבַמַעׂשְ ּ :  
   ערלה פרק ג משנה ב מסכת
ְקִלֵפי ָעְרָלהַּהצֹוֵבַע ּ ְמלא ַהִסיט ּבִ ֶגד, ּ ְוֵאין , ַוֲאָרגֹו ַבּבֶ

ָּידוַע ֵאיֶזה הוא י, ּ ֶגדִּיָדֵלק ַה,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ . ּבֶ
  : ּוָמאָתִיםַיֲעֶלה ְבֶאָחד , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
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   בכורים פרק א משנה יא מסכת
ל ֲחֵברֹוַּהקֹוֶנה תֹוך ׁשֶ ה ִאיָלנֹות ּבְ לׁשָ ֵמִביא , ְ ׁשְ
י. ְוקֹוֵרא ָנִים,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ֲּאִפלו ׁשְ ָקָנה ִאיָלן . ּ

י. ֵמִביא ְוקֹוֵרא, ְוַקְרָקעֹו ֲעֵלי ַאף, ֹוֵמרּ ְיהוָדה אַרּבִ  ּבַ
  : ֲּאִריסות ְוָחכֹורֹות ְמִביִאין ְוקֹוִרין

   שבת פרק ו משנה ג סכתמ
ַמַחט ַהְנקוָבהלא ה ּבְ ּ ֵתֵצא ִאׁשָ ּ ֵיׁש , ּ ַעת ׁשֶ ְּולא ְבַטּבַ

ְולא , ְולא ְבכֹוֶבֶלת, ְולא ְבֻכְלָיאר, ָעֶליָה חֹוָתם
ל ַפְלָיטֹון , ּ ַחָטאתֶבתַּחֶי, ְוִאם ָיְצָתה. ִּבְצלֹוִחית ׁשֶ

יִּדְבֵרי  כֹוֶבֶלת וִבְצלֹוִחית . ֵמִאיר ַרּבִ ַּוֲחָכִמים פֹוְטִרין ּבְ ּ
ל ַפְלָיטֹון   : ּׁשֶ

   עירובין פרק י משנה ט מסכת
ְרׁשות לא ְרׁשות ַהָיִחיד ְוִיְפַתח ּבִ ּ ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ ּ ּ

ים ְרׁשות ַהָיִחיד, ָהַרּבִ ים ְוִיְפַתח ּבִ ְרׁשות ָהַרּבִ ּּבִ ּ ָּלא ֶא, ּ
ָרה  ה ְמִחיָצה ְגבֹוָהה ֲעׂשָ יִּדְבֵרי , ְטָפִחיםִּאם ֵכן ָעׂשָ  ַרּבִ

ָהָיה ,  לֹוּרוָאְמ. ֵמִאיר ל ַפָטִמין ׁשֶ ה ְבׁשוק ׁשֶ ַּמֲעׂשֶ ּ ּ
ַלִים ַחלֹון , ִּבירוׁשָ ָהיו נֹוֲעִלין וַמִניִחין ֶאת ַהַמְפֵתַח ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
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י  ַעל ַגּבֵ י. ַּהֶפַתחּׁשֶ ל ַצָמִרים , ֵמר יֹוֵסי אֹוַרּבִ ּׁשוק ׁשֶ ּ
  : ָהָיה

   פסחים פרק ד משנה ו מסכת
י ה קֶדם ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ִהְתִחיל ּבָ ָּכל ְמָלאָכה ׁשֶ ּ

ָעה ָעׂשָ ר, רְלַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּגֹוְמָרה ּבְ ֲאָבל לא . ּ
ר ָעה ָעׂשָ ְתִחָלה ְבַאְרּבָ ה ּבַ ַּיְתִחיל ּבָ ּ ָיכֹול ַעלַאף , ּ ּ ִפי ׁשֶ ּ

ין , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ָּגְמָרהְל לׁש ֻאָמִניֹות עֹוׂשִ ּׁשָ ּ
ְּוֵאלו ֵהן, ְמָלאָכה ְבַעְרֵבי ְפָסִחים ַעד ֲחצֹות ַּהַחָיִטים , ּ

ְּוַהַסָפִרים ְוַהכֹוְבִסין י. ּּ ר ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ַאף , ּ יֹוֵסי ּבַ
  : ָהַרְצָעִנים
   שקלים פרק ח משנה א מסכת

ּ ָהֻרִקין ַהִנָּכל ַלִים ְטהֹוִריןּ ירוׁשָ ל , ְּמָצִאים ּבִ ּחוץ ִמׁשֶ ּ
יִּדְבֵרי , ּׁשוק ָהֶעְליֹון י. ֵמִאיר ַרּבִ ,  יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ

ָנה ָאר ְימֹות ַהׁשָ ׁשְ ֶאְמַצע ְטֵמִאין , ּּבִ ּבָ ְצָדִדיןׁשֶ ּבַ  ְּוׁשֶ
ַעת ָהֶרֶגל. ְטהֹוִרין ְצָדִדין, ּוִבׁשְ ּבַ ֶאְמַצע ְטהֹוִרין ְוׁשֶ ּבָ  ּׁשֶ
ֵהן ֻמָעִטין ִמְסַתְלִקין ַלְצָדִדין, ְטֵמִאין ִמְפֵני ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ :  
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   יומא פרק ג משנה ו מסכת
ֱּהִביאוהו ּ ְלֵבית ַהַפְרָוה וַבקֶדׁש ָהָיָתהּ ּ ֵּפְרסו לֹו ָסִדין . ּ ּ

ינֹו ְלֵבין ָהָעם ל ּבוץ ּבֵ ט, ּׁשֶ ִּקֵדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו וָפׁשַ י. ּ  ַרּבִ
ט,  אֹוֵמרֵמִאיר ָיַרד ְוָטַבל ָעָלה . ְוַרְגָליוִּקֵדׁש ָיָדיו , ָּפׁשַ

ְּוִנְסַתָפג   : ָּלַבׁש ְוִקֵדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ֵּהִביאו לֹו ִבְגֵדי ָלָבן. ּ
   סוכה פרק ג משנה ח מסכת

ּ אֹוְגִדין ֶאת ַהלוָלב ֶאָלא ְבִמינֹוֵאין יִּדְבֵרי , ּּ . ּ ְיהוָדהַרּבִ
י יָחהֲא,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ִּפלו ִבְמׁשִ יָאַמר . ּ , ֵמִאיר ַרּבִ

ַלִים י ְירוׁשָ ה ְבַאְנׁשֵ ָהיו , ַּמֲעׂשֶ ּ ֶאת לוְלֵביֶהן אֹוְגִדיןּׁשֶ
ל ָזָהב ִגימֹוִניֹות ׁשֶ ִמינֹו ָהיו אֹוְגִדין אֹותֹו , ָּאְמרו לֹו. ּּבְ ּּבְ

ִּמְלָמָטה ּ :  
   ביצה פרק ד משנה ג מסכת

ְּולא ִמן ַהקֹוָרה , ַּהקֹורֹותלא ִמן , ּ ְמַבְקִעין ֵעִציםֵאין
ָרה ְביֹום טֹוב ּבְ ִנׁשְ ְּוֵאין ְמַבְקִעין לא ַבַקְרדם ְולא . ּׁשֶ ּ ּ
ַּבְמֵגָרה ְולא ַבַמָגל ּ ֶּאָלא ַבקֹוִפיץ, ּ ִית. ּ הוא ָמֵלא ּבַ ּ ׁשֶ

ּנֹוֵטל ִמְמקֹום ַהְפָחת, ָּסתום ְוִנְפַחת, ֵפרֹות י. ּ  ֵמִאיר ַרּבִ
ְּתִחָלה ְונֹוֵטלַּאף פֹוֵחת ְלַכ, אֹוֵמר ּ :  
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   תענית פרק ב משנה י מסכת
ראׁש חֶֹדׁשֵאין ּ גֹוְזִרין ַתֲעִנית ַעל ַהִצּבור ּבְ ּּ ֲחֻנָכה , ּ ּּבַ

ּוַבפוִרים ּ ן , ֵאין ַמְפִסיִקין, ְּוִאם ִהְתִחילו, ּ ִּדְבֵרי ַרּבָ
יָאַמר , ַּגְמִליֵאל ָאַמרַּאף ַעל ִפי , ֵמִאיר ַרּבִ ן ׁשֶ  ַרּבָ
ִליִמין,  ֵאין ַמְפִסיִקיןַּגְמִליֵאל ֵאין ַמׁשְ ְוֵכן . מֹוֶדה ָהָיה ׁשֶ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָעה ְבָאב ׁשֶ   : ִּתׁשְ
   מגילה פרק ג משנה ב מסכת

ית ַהְכֶנֶסתֵאין ִאם ִיְרצו , ּ מֹוְכִרין ּבֵ ֶּאָלא ַעל ְתַנאי ׁשֶ ּ ּ
ַּיֲחִזירוהו יִּדְבֵרי , ּ ֹוְכִרים מ, ְמִריםַוֲחָכִמים אֹו. ֵמִאיר ַרּבִ

ָעהּחוץ , ּאֹותֹו ִמְמַכר עֹוָלם ַּלֶמְרָחץ , ּ ְדָבִריםֵמַאְרּבָ
ְרְסִקי ְוַלְטִביָלה וְלֵבית ַהַמִים ְּוַלּבֻ ּ י. ּ , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ

םמֹוְכִרין אֹותֹו ְל ה,  ָחֵצרׁשֵ ִיְרֶצה ַיֲעׂשֶ ְּוַהלֹוֵקַח ַמה ׁשֶ ּ ּ :  
   מועד קטן פרק א משנה ה מסכת

יַר ְתִחָלה ְלָהֵקל,  אֹוֵמרֵמִאיר ּבִ ּרֹוִאין ֶאת ַהְנָגִעים ּבַ ּ ּ ,
  לא , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ְלַהְחִמירֲאָבל לא 

יְועֹוד ָאַמר . ְלָהֵקל ְולא ְלַהְחִמיר ְּמַלֵקט  , ֵמִאיר ַרּבִ
ְמָחה ִהיא לֹו, ָּאָדם ַעְצמֹות ָאִביו ְוִאמֹו ׂשִ ִּמְפֵני ׁשֶ י. ּ  ַרּבִ
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 ַעל ֵמתֹו ָאָדםלא ְיעֹוֵרר . ֵאֶבל ִהיא לֹו, ֵמריֹוֵסי אֹו
ְּולא ַיְסִפיֶדנו קֶדם  ים יֹוםָלֶרֶגלּּ לׁשִ   :  ׁשְ

   יבמות פרק טו משנה ה מסכת
זֹו ,  אֹוֶמֶרת ֵמת ְוַאַחת אֹוֶמֶרת לא ֵמתַאַחת

ָתה א ְוִתטל ְכֻתּבָ אֹוֶמֶרת ֵמת ִתָנׂשֵ ּׁשֶ ּּ ּ אֹוֶמֶרת . ּ ְוזֹו ׁשֶ
ָתהּלא ֵמת לא ִתָנ א ְולא ִתטל ְכֻתּבָ ּׂשֵ ּ  אֹוֶמֶרת ַאַחת. ּ

י, ֵמת ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ֶנֱהַרג הֹוִאיל ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ
או, ּוַמְכִחיׁשֹות זֹו ֶאת זֹו ֲּהֵרי ֵאלו לא ִיָנׂשְ ּּ י. ּ ּ ְיהוָדה ַרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ֵאינֹו , אֹוְמִריםְוַרּבִ הֹוִאיל ְוזֹו ָוזֹו מֹודֹות ׁשֶ
אוִי, ַּקָים ָּנׂשְ ה , ֵעד אֹוֵמר ֵמת ְוֵעד אֹוֵמר לא ֵמת. ּ ִּאׁשָ

ה אֹוֶמֶרת לא ֵמת  לאֲהֵרי זֹו , ּאֹוֶמֶרת ֵמת ְוִאׁשָ
א   : ִּתָנׂשֵ
   כתובות פרק יב משנה ד מסכת

ִהיא ְבֵבית ָאִביָהָּכל ָתה ְלעֹוָלם,  ְזַמן ׁשֶ ּגֹוָבה ְכֻתּבָ ּ .
ְעָלה ִהיא ְבֵבית ּבַ ָּכל ְזַמן ׁשֶ ָתה ַעד ּגֹוָבה, ּ ּ ְכֻתּבָ

ִנים ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ִרים , ֶעׂשְ ֶעׂשְ ֵיׁש ּבְ ִנים ְוָחֵמׁשּׁשֶ  ׁשָ
ָתה ה טֹוָבה ְכֶנֶגד ְכֻתּבָ ַתֲעׂשֶ ּׁשֶ ּּ יִּדְבֵרי , ּ  ֵמִאיר ַרּבִ

ן ַגְמִליֵאל ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָאַמר ִמׁשום ַרּבָ ּׁשֶ ַוֲחָכִמים . ּּ
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ִהיא , אֹוְמִרים ְעְבֵביתָּכל ְזַמן ׁשֶ ָתה , ָּלה ּבַ ּגֹוָבה ְכֻתּבָ ּ
ֵבית ָאִביָה. ְלעֹוָלם ִהיא ּבְ ָתה , ָּכל ְזַמן ׁשֶ ּגֹוָבה ְכֻתּבָ ּ

ִנים ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ יָה ַמְזִכיִרין , ֵמָתה. ַעד ֶעׂשְ ּיֹוְרׁשֶ
ָתה  ְּכֻתּבָ ִניםַעדּ ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ   :  ֶעׂשְ
   נדרים פרק ד משנה ד מסכת
ַּהֻמָדר ֲאָבל לא , עֹוֵמד, ִּנְכַנס ְלַבְקרֹו ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו ְוּ
ב ּוְמַרְפֵאהו ְרפוַאת ֶנֶפׁש. יֹוׁשֵ ּ ּ . ֲּאָבל לא ְרפוַאת ָממֹון, ּ

ִטי ְגדֹוָלה ַאְמּבָ ן . ּ לא ִבְקַטָנהֲאָבל, ְּורֹוֵחץ ִעמֹו ּבְ ְוָיׁשֵ
ִמָטה ִּעמֹו ּבַ ּ י. ּ ימֹות ַהַחָמה, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ֲאָבל , ּּבִ

ִמיםלא ִבימֹות ַה הוא ַמֲהֵנהוְּפֵניִמ, ְּגׁשָ ּ ׁשֶ ּוֵמֵסב ִעמֹו . ּ ּ
ַּהִמָטהַעל  ְלָחן, ּ ְּואֹוֵכל ִעמֹו ַעל ַהׁשֻ ֲאָבל לא ִמן , ּ

ַּהַתְמחוי ֲּאָבל אֹוֵכל הוא ִעמֹו ִמן ַהַתְמחוי ַהחֹוֵזר, ּ ּ ּּ .
ִלְפֵני  ּלא יאַכל ִעמֹו ִמן ָהֵאבוס ׁשֶ ּ ְולא , ַּהפֹוֲעִליםּ

ה ִעמֹו    ,  ָבאֶמןַּיֲעׂשֶ
   נזיר פרק ב משנה ו מסכת

ַמע ֲחֵברֹו ְוָאַמר ַוֲאִני ָעַלי , ּ ָעַלי ְלַגַלח ֲחִצי ָנִזירֲהֵרי ְוׁשָ
ֵלם ְוֶזה ְמַגֵלַח ָנִזיר , ְּלַגַלח ֲחִצי ָנִזיר ֶּזה ְמַגֵלַח ָנִזיר ׁשָ ּ
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ֵלם יִּדְבֵרי , ׁשָ ֶּזה ְמַגֵלַח ,  אֹוְמִריםַוֲחָכִמים. ֵמִאיר ַרּבִ
  : ָּנִזיר ְוֶזה ְמַגֵלַח ֲחִצי ָנִזירֲחִצי 

   משנה טו סוטה פרק טמסכת 
ֵמת ִּמׁשֶ י ּ ְטלו מֹו, ֵמִאיר ַרּבִ ֵליּּבָ ִליםׁשְ ן .  ְמׁשָ ֵמת ּבֶ ִּמׁשֶ ּ
ְקָדִנים, ַּעַזאי ְטלו ַהׁשַ ּּבָ ן זֹוָמא. ּּ ֵמת ּבֶ ִּמׁשֶ ְטלו , ּ ּּבָ

ִנים ֵמת . ַּהַדְרׁשָ ִּמׁשֶ יּ ַעַרּבִ ה טֹוָבה ִמן ָּפְסָק,  ְיהֹוׁשֻ
ן ַגְמִליֵאל. ָהעֹוָלם ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֵמת ַרּבָ ִּמׁשֶ א גֹוַבי , ּּ ּבָ

ֵמת . ְּוַרּבו ָצרֹות ִּמׁשֶ יּ ן ֲעַזְרָיהַרּבִ ָּפַסק ,  ֶאְלָעָזר ּבֶ
ר ִמן ַהֲחָכִמים ֵמת . ָהעׁשֶ ִּמׁשֶ יּ ַטל ְכבֹוד ,  ֲעִקיָבאַרּבִ ּּבָ

ֵמת . ַּהתֹוָרה ִּמׁשֶ יּ י , ּן דֹוָסא ֲחִניָנא ּבֶַרּבִ ְטלו ַאְנׁשֵ ּּבָ
ה ֵמת . ַמֲעׂשֶ ִּמׁשֶ יּ ָּפְסקו ֲחִסיִדים, ּ יֹוֵסי ַקְטנוָתאַרּבִ ּ .

מֹו ַקְטנוָתא ְּוָלָמה ִנְקָרא ׁשְ ל , ּ ָהָיה ַקְטנוָתן ׁשֶ ּׁשֶ
ן ַזַכאי. ֲחִסיִדים ן יֹוָחָנן ּבֶ ֵמת ַרּבָ ִּמׁשֶ ַטל ִזיו ַהָחְכָמה, ּּ . ּבָ

ן ַגְמ ֵמת ַרּבָ ִּמׁשֶ ַטל ְכבֹוד ַהתֹוָרה וֵמָתה , ִּליֵאל ַהָזֵקןּּ ּּבָ ּ ּ
ָּטֳהָרה וְפִריׁשות ּ .  

ֵמת  ִּמׁשֶ יּ ן ַרּבִ ָמֵעאל ּבֶ ַטל ִזיו ַהְכֻהָנה, ָּפאִבי ִיׁשְ ּּבָ ּ .
ֵמת  ִּמׁשֶ יּ ְטָלה ֲעָנָוה ְוִיְרַאת ֵחְטא, ַרּבִ י. ּבָ ן ַרּבִ ּ ִפְנָחס ּבֶ

ית ַהִמְק, ָיִאיר אֹוֵמר ָחַרב ּבֵ ִּמׁשֶ ּּבֹוׁשו ֲחֵבִרים וְבֵני , ָּדׁשּ ּ
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ם, חֹוִרין ְּוִנַדְלְדלו, ְּוָחפו ראׁשָ ּ הּ י ַמֲעׂשֶ ְּוָגְברו ,  ַאְנׁשֵ
ְּוֵאין דֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵקׁש, ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע וַבֲעֵלי ָלׁשֹון ְוֵאין , ּ

ֵען, ׁשֹוֵאל ַּעל ִמי ָלנו ְלִהׁשָ ַמִים, ּ ׁשָ ּבַ ַּעל ָאִבינו ׁשֶ י. ּ  ַרּבִ
ית ַהִמְקָדׁש, אֹוֵמרּיֶעֶזר ַהָגדֹול ֱאִל ָחַרב ּבֵ ִּמיֹום ׁשֶ ּ ּ ,

רֹו ַחִכיַמָיא ְלִמְהֵוי ְכָסְפַרָיא ּׁשְ ּ ְּוָסְפַרָיא ְכַחָזַנָיא, ּ ּּ ּ ,
ְּוַחָזַנָיא ְכַעָמא ְדַאְרָעא ּ ּ ְּוַעָמא ְדַאְרָעא ָאְזָלא , ּ

ְּוִנַדְלְדָלא ֵעןַעל. ְּוֵאין ְמַבֵקׁש, ּ ַּעל ָאִבינו , ּ ִמי ֵיׁש ְלִהׁשָ
ָמִים ׁשָ ּבַ יָחא ֻחְצָפא ִיְסֵגא. ּׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּּבְ ְויֶקר , ּּ

יֶקר. ַיֲאִמיר ַּהֶגֶפן ִתֵתן ִפְרָיה ְוַהַיִין ּבְ ּ ּ ּ ּ ְְוַהַמְלכות ֵתָהֵפך , ּ ּ ּ ּ
ית. ְּוֵאין תֹוֵכָחה, ְּלִמינות ְּוַהָגִליל , ּ ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנותּבֵ
י ַהְגבול ְיסֹוְבבו ֵמִעיר , ּׁשֹוםְּוַהַגְבָלן ִי, ֶיֱחַרב ְּוַאְנׁשֵ ּ ּ

ְוִיְרֵאי ֵחְטא , ְּוָחְכַמת סֹוְפִרים ִתְסַרח, ְּלִעיר ְולא ְיחֹוָננו
ִּיָמֵאסו ְּנָעִרים ְפֵני ְזֵקִנים . ּ ֶנְעָדֶרתְּתֵהאְוָהֱאֶמת , ּ
ינו ְּזֵקִנים ַיַעְמדו ִמְפֵני ְקַטִנים, ַּיְלּבִ ּ ן ְמַנּבֵ) מיכה ז. (ּ ל ּבֵ

ּ ָקָמה ְבִאָמהתּבַ, ָאב ֲחמָתה, ּ ַּכָלה ּבַ ּ איֵבי ִאיׁש , ּ
י ֵביתֹו ּ ִכְפֵני ַהָכֶלבַּהדֹורְּפֵני . ַאְנׁשֵ ֵיׁש , ּ ן ֵאינֹו ִמְתּבַ ַּהּבֵ

ֵען. ֵמָאִביו ְּוַעל ִמי ֶיׁש ָלנו ְלִהׁשָ ָמִים, ּ ׁשָ ּבַ ַּעל ָאִבינו ׁשֶ ּ .
י ן ָיִאיר אֹוֵמרַרּבִ ּות ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקיותְזִריז, ּ ִפְנָחס ּבֶ ּּ ,
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ּוְנִקיות  ְוָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ,  ִליֵדי ָטֳהָרהְמִביָאהּּ
ה, ְּפִריׁשות ּוְפִריׁשות ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדׁשָ ּ ה , ּ ּוְקֻדׁשָ ּ

, ַוֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, ְמִביָאה ִליֵדי ֲעָנָוה
ַּוֲחִסידות ְמִביָאה , ֲּחִסידות ְמִביָאה ִליֵדי ֵחְטאְוִיְרַאת 

ִּליֵדי רוַח ַהקֶדׁש ְּורוַח ַהקֶדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ְתִחַית . ּ ּ ּ
ָאה ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ָזכור , ַּהֵמִתים ּוְתִחַית ַהֵמִתים ּבָ ּ ּּ ּּ
  : ָאֵמן, ַּלטֹוב
   גיטין פרק א משנה ב מסכת

י ּ ַכִמְזָרחֵּמֶרֶקם ַלִמְזָרח ְוֶרֶקם, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ּ ,
ְקלֹון ַכָדרֹום ְקלֹון ַלָדרֹום ְוַאׁשְ ֵּמַאׁשְ ֵּמַעכֹו ַלָצפֹון ְוַעכֹו , ּּ ּּ

ַּכָצפֹון י. ּ ָרֵאל ַלִגִטיןְּכֶאֶרץַּעכֹו ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ּ ִיׂשְ ּ :  
   משנה יד קידושיןמסכת 

י ֵהָמה, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ נו , ּלא ִיְרֶעה ַרָוק ּבְ ְּולא ִייׁשְ
ַטִלית ֶאָחתׁשְ ֵּני ַרָוִקים ּבְ ּכל . ַּוֲחָכִמים ַמִתיִרין. ּ

ים ֲעָסָקיו ִעם ַהָנׁשִ יםֵחדלא ִיְתַי, ּׁשֶ ְולא . ּ ִעם ַהָנׁשִ
יםְּיַלֵמד ין ַהָנׁשִ נֹו ֻאָמנות ּבֵ ּ ָאָדם ֶאת ּבְ ּ י. ּ  ֵמִאיר ַרּבִ
נֹו ֻאָמנות ְנִקָיה , אֹוֵמר ְּלעֹוָלם ְיַלֵמד ָאָדם ֶאת ּבְ ּ ּ ּ

לֹו, )ַּקָלהְו( ר ְוַהְנָכִסים ׁשֶ ָהעׁשֶ ְּוִיְתַפֵלל ְלִמי ׁשֶ ּּ ֵאין , ּ ׁשֶ
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ֻּאָמנות ירותּ ה ֲעִניות ַוֲעׁשִ ֵאין ּבָ ּ ׁשֶ ּ לא ֲעִניות ִמן , ּּ ּׁשֶ ּ ּ
ירות ִמן ָהֻאָמנות ָּהֻאָמנות ְולא ֲעׁשִ ּ ּּ ֶּאָלא ַהכל ְלִפי , ּ ּ

י. ְּזכותֹו ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמרַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ִָאיָת ִמָיֶמיך ָר,  ׁשִ ּ
ֵיׁש ָלֶהם ֻאָמנותַּחָיה ּ ָועֹוף ׁשֶ ּ לא , ּ ְּוֵהן ִמְתַפְרְנִסין ׁשֶ ּ

ִני, ְבַצַער ְמׁשֵ ַּוֲהלא לא ִנְבְראו ֶאָלא ְלׁשַ ּ ַוֲאִני , ּ
ֵמׁש ֶאת קֹוִני לא , ִּנְבֵראִתי ְלׁשַ ֶאְתַפְרֵנס ׁשֶ ֵּאינֹו ִדין ׁשֶ ּ

י ְו, ְבַצַער ֲהֵרעֹוִתי ַמֲעׂשַ ִּקַפְחִתי ֶאת ַפְרָנָסִתיֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ .
א ֻגְרָיא א ֻגְרָין ִאׁש ַצְדָין אֹוֵמר ִמׁשום ַאּבָ ַּאּבָ לא , ּ

נֹו ַּגָמל, ַּחָמר, ְּיַלֵמד ָאָדם ֶאת ּבְ , רֹוֶעה, ַּסָפן, ַּסָפר, ּ
ֻאָמנוָתן ֻאָמנות ִלְסִטים, ְוֶחְנָוִני ּׁשֶ ּּ י. ּ ּ ְיהוָדה אֹוֵמר ַרּבִ
מֹו ִעים, ַּהַחָמִרים, ִּמׁשְ ן ְרׁשָ ְּוַהַגָמִלין, ֻרּבָ ִרים, ּ ן ְכׁשֵ . ֻּרּבָ
ַּהַסָפִנין ן ֲחִסיִדים, ּ רֹוְפִאים. ֻרּבָ ּבָ . ְּלֵגיִהָנם, טֹוב ׁשֶ

ִחים ַטּבָ ּבַ ר ׁשֶ ְּוַהָכׁשֵ ל ֲעָמֵלק, ּ ָתפֹו ׁשֶ י. ּׁשֻ  ְנהֹוַראי ַרּבִ
ַּמִניַח ֲאִני ָכל ֻאָמִניֹות ׁשֶ, אֹוֵמר ּ ּ עֹוָלםּ ַּלֵמד  ְוֵאיִני ְמּבָ

ִני ֶאָלא תֹוָרה ָכָרה , ֶּאת ּבְ ָאָדם אֹוֵכל ִמׂשְ ּׁשֶ עֹוָלםּ  ּבָ
א ַּהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ ָאר ָכל ֻאָמִניֹות . ּ ּוׁשְ ּ ּ ּ

א ִליֵדי חִֹלי אֹו ִליֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי . ֵּאיָנן ֵכן ָאָדם ּבָ ְּכׁשֶ
ְמַל ִּיסוִרין ְוֵאינ ָיכֹול ַלֲעסֹוק ּבִ  ֵמת ּהואֲהֵרי , ּאְכתֹוּ
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ָרָעב ֲּאָבל ַהתֹוָרה ֵאיָנה ֵכן. ּבְ ּ ְמַרתו ִמָכל , ּ ֶּאָלא ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ
ַנֲערותֹו ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ְבִזְקנותֹו ַּרע ּבְ ּ .

ַנֲערותֹו ַמהו אֹוֵמר ּּבְ .  כַחַּיֲחִליפו' ְוקֵוי ה) ישעיה מ(, ּ
ִזְקנותֹו ַמהו אֹוֵמר ּּבְ יָבה) ים צבתהל(, ּ ׂשֵ ּעֹוד ְינובון ּבְ ּ .

ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָל ְּוֵכן הוא אֹוֵמר ּבְ לֹוםיוּ , ּ ַהׁשָ
ַרך ֶאת ' ַוה, ְוַאְבָרָהם ָזֵקן) בראשית כד(    ַאְבָרָהםְּבֵ

כל ה ַאְבָרָהם ָאִבינו ֶאת ָכל ַהתֹוָרה . ּּבַ ָעׂשָ ָּמִצינו ׁשֶ ּ ּּ
לא ִנָתָנה ֻּכָלה ַעד ׁשֶ ּּ ּ ֶנֱאַמ, ּ ר ֵעֶקב) שם כו(, רּׁשֶ  ֲאׁשֶ

ַמְרִתי ִמְצֹוַתי  מר ִמׁשְ קִלי ַוִיׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ּׁשָ  ֻּחקֹוַתיּ
  : ְותֹורָתי
   משנה בבבא קמאמסכת 

ֵהָמה ְוִהְזִקיָנהָּגַזל ַעת , ֲּעָבִדים ְוִהְזִקינו,  ּבְ ֵלם ִכׁשְ ְּמׁשַ ּ
י. ַּהְגֵזָלה ֲעָבִדים אֹוֵמר לֹו,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ  ֲהֵרי ּבָ

ָלך ְלָפֶניך ָׁשֶ ְ ַע ְוִנְסַדק. ּ ָּגַזל ַמְטּבֵ ֵּפרֹות ְוִהְרִקיבו, ּ ַיִין , ּ
ַעת ַהְגֵזָלה, ְוֶהֱחִמיץ ֵלם ִכׁשְ ְּמׁשַ ּ ַע ְוִנְפַסל. ּ , ַמְטּבֵ

ְּתרוָמה ְוִנְטֵמאת ֵהָמה , ָּחֵמץ ְוָעַבר ָעָליו ַהֶפַסח, ּ ּבְ
ִנְפְסָלה ֵמ, ְּוֶנֶעְבָדה ָבה ֲעֵבָרה ַחּאֹו ׁשֶ י ַהִמְזּבֵ ַּעל ַגּבֵ אֹו , ּ

ָהְיָתה ָלך ְלָפֶניך, ּ יֹוֵצאת ִלָסֵקלׁשֶ ָאֹוֵמר לֹו ֲהֵרי ׁשֶ ְ ּ :  
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   בבא מציעא פרק ב משנה ו מסכת
ֵכָניו. ּ ָמַתי ַחָיב ְלַהְכִריזְוַעד ֵיְדעו בֹו ׁשְ ַּעד ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ,

יִּדְבֵרי  י. ֵמִאיר ַרּבִ לׁש ְרָגִל, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ , יםׁשָ
ְבָעה ָיִמים ֵיֵלךְּכֵדי , ְוַאַחר ָהֶרֶגל ָהַאֲחרֹון ׁשִ ְׁשֶ  ְלֵביתֹו ּ

ה ְוַיְכִריז יֹום ֶאָחד לׁשָ ה ְוַיֲחזר ׁשְ לׁשָ  : ׁשְ
   בבא בתרא פרק ה משנה ד מסכת
ֵדה ֲחֵברֹוַּהקֹוֶנה תֹוך ׂשְ ֵני ִאיָלנֹות ּבְ ֲהֵרי ֶזה לא , ְ ׁשְ

י. ָקָנה ַקְרַקע ִּהְגִדילו.  ָקָנה ַקְרַקע, אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ּ ,  
ֶפה לֹו, ְּוָהעֹוֶלה ִמן ַהֶגַזע. ּלא ְיׁשַ יםּוִמן. ּׁשֶ ָרׁשִ ל , ּ ַהׁשָ ׁשֶ

ַעל ַהַקְרַקע ה. ֵאין לֹו ַקְרַקע, ְּוִאם ֵמתו. ּּבַ לׁשָ , ָקָנה ׁשְ
ִּהְגִדילו. ָקָנה ַקְרַקע ֶפה, ּ ְּוָהעֹוֶלה ִמן ַהֶגַזע וִמן . ְּיׁשַ ּ

ין ָרׁשִ   : ֶיׁש לֹו ַקְרַקע, ּ ֵמתוְוִאם. ּלֹוׁשֶ, ַּהׁשָ
   ה משנהפרק ו  סנהדריןמסכת 

י ָאַמר ָאָדם ִמְצַטֵער, ֵמִאיר ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ ִכיָנה(, ּבִ ָמה ) ׁשְ
י) ַּכְבָיכֹול(ַּהָלׁשֹון אֹוֶמֶרת  ַּקַלִני ִמְזרֹוִעי, ַּקַלִני ֵמראׁשִ ּ .

ל ְרׁשָ ִּאם ֵכן ַהָמקֹום ִמְצַטֵער ַעל ָדָמם ׁשֶ ּ ַפךִעים ּ ִנׁשְ ְׁשֶ ּ ּ ,
ל ַצִדיִקים ַּקל ָוחֶֹמר ַעל ָדָמם ׁשֶ ְולא זֹו ִבְלַבד . ּ

ֶּאָלא ָכל ַהֵמִלין ֶאת ֵמתֹו, )ָּאְמרו( ּ לא , ּ עֹוֵבר ּבְ



 
56

ה , ֱּהִלינו ִלְכבֹודֹו ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכים. ַתֲעׂשֶ
ִק.  עֹוֵבר ָעָליוֵאינֹו ְברֹות ְּולא ָהיו קֹוְבִרין אֹותֹו ּבְ

ֵני ָבֵתי ְקָברֹות ָהיו ְמֻתָקִנין ְלֵבית , ֲאבֹוָתיו ֶּאָלא ׁשְ ּ ּ ּ
ֶּאָחד ַלֶנֱהָרִגין ְוַלֶנֱחָנִקין ְוֶאָחד ַלִנְסָקִלין , ִּדין ּ ּ

ָרִפין   : ְּוַלִנׂשְ
   מכות פרק ב משנה ח מסכת

דֹו י ָהִעיר ְלַכּבְ ָגָלה ְלִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרצו ַאְנׁשֵ ּרֹוֵצַח ׁשֶ ּ ,
ָּאְמרו לֹו ַאף ַעל ִפי ֵכן. ר ָלֶהם רֹוֵצַח ָאִנייאַמ ל , ּ ְיַקּבֵ
ֶנֱאַמר , ֵמֶהן ַּמֲעִלים ָהיו . ּ ְדַבר ָהרֵצַחְוֶזה)  יטדברים(ּׁשֶ

ָכר ַלְלִוִים יִּדְבֵרי , ּׂשָ י. ּ ְיהוָדהַרּבִ לא ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ
ָכר ָהָיה. ָּהיו ַמֲעִלים ָלֶהן ׂשָ ָרָרה ׁשֶ ִּדְבֵרי , ּ ָבהְוחֹוֵזר ִלׂשְ

י י. ֵמִאיר ַרּבִ ָרָרה , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ לא ָהָיה חֹוֵזר ִלׂשְ
ָהָיה ָבה   : ּׁשֶ

  משנה ושבועות פרק ו מסכת 
י ֵהן ַכַקְרַקע ְוֵאיָנן ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ֵּיׁש ְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ

ַּכַקְרַקע ר ְגָפִנים , ֵּכיַצד.  ֲחָכִמים מֹוִדים לֹויןְוֵא, ּ ֶּעׂשֶ
ְָטעונֹות ָמַסְרִתי ְלך ּ ְּוַהָלה אֹוֵמר ֵאיָנן ֶאָלא ָחֵמׁש, ּ ּ ,

י בוָעהֵמִאיר ַרּבִ ּ ְמַחֵיב ׁשְ ָּכל , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּ
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ר ַלַקְרַקע ֲהֵרי הוא ַכַקְרַקע ַּהְמֻחּבָ ּ ִעין ֶאָלא . ּּ ּבָ ֵּאין ִנׁשְ
ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבַ ִמָדה ְוׁשֶ ּבַ ַּעל ָדָבר ׁשֶ ּּ ִמְנָיןּ ִית , ֵּכיַצד. ּּבַ ּבַ

ָ ְלך ְוִכיס ָמֵלא ָמַסְרִתי ָלךָּמַסְרִתיָמֵלא  ְּוַהָלה אֹוֵמר , ָּ
ִהַנְחָת ַאָתה נֹוֵטל ֵּאיִני יֹוֵדַע ֶאָלא ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ָּפטור, ּ ֶזה . ּ

ּאֹוֵמר ַעד ַהִזיז ְוֶזה אֹוֵמר ַעד ַהַחלֹון   : ַּחָיב, ּ
   עדיות פרק א משנה ט מסכת
ִניּ ֶסַלע ִמְמַּהפֹוֵרט ה ׁשֵ ַמאי אֹוְמִרים , עֹות ַמֲעׂשֵ ית ׁשַ ּּבֵ

ָכל ַהֶסַלע ָמעֹות ֶקל ֶכֶסף , ּּבְ ׁשֶ ּוֵבית ִהֵלל אֹוְמִרים ּבְ ּ
ֶקל ָמעֹות י. (ּוְבׁשֶ ֵּאין ְמַחְלִלין ֶכֶסף ) אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ ּ

ּוֵפרֹות ַעל ַהֶכֶסף   : ַּוֲחָכִמים ַמִתיִרין. ּ
   עבודה זרה פרק א משנה ה מסכת

ּלוֵא ּ ְדָבִרים ֲאסוִרים ִלְמכֹור ַלגֹוִיםּ ִלין, ּ , ִאְצְטרֹוּבָ
ּוְבנֹות ׁשוַח וְפטֹוְטרֹוֵתיֶהן ּ . ְּוַתְרְנגֹול ַהָלָבן, ּוְלבֹוָנה, ּ

י ֻּמָתר ִלְמכֹור לֹו , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ין ַּתְרְנגֹולּ  ָלָבן ּבֵ
הוא ִבְפֵני ַעְצמֹו. ַּהַתְרְנגֹוִלין ּוִבְזַמן ׁשֶ ֹוֵטַע ֶאת ק, ּ

עֹו ומֹוְכרֹו לֹו ֵאין ַמְקִריִבין ָחֵסר ַלֲעבֹוָדה , ֶּאְצּבָ ְלִפי ׁשֶ
ָאר ָכל . ָזָרה ּוׁשְ ן ָאסור, ְּסָתָמן ֻמָתר, ַּהְדָבִריםּ ּוֵפרוׁשָ ּ ּ .
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י ַּאף ֶדֶקל ָטב ְוָחָצב ְוִנְקִליָבם ָאסור ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ּ
ִּלְמכֹור ַלגֹוִים ּ :  

  נה א  פרק ו משאבותמסכת 
נו ָנהּׁשָ ְלׁשֹון ַהִמׁשְ ֶהם , ּ ֲחָכִמים ּבִ ַחר ּבָ ּבָ רוך ׁשֶ ְּבָ ּ

ָנָתם י: ּוְבִמׁשְ תֹוָרה ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ָּכל ָהעֹוֵסק ּבַ ּ
ָמה ָכל , ְולא עֹוד. הזֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ, ִּלׁשְ ֶּאָלא ׁשֶ ּ

ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ְכַדאי הוא לֹו ּ  אֹוֵהב ,ָּאהוב, ִנְקָרא ֵרַע. ּּ
ִריֹותאֹוֵהב, ֶּאת ַהָמקֹום ֵמַח ֶאת ַהָמקֹום, ּ ֶאת ַהּבְ ְּמׂשַ ּ ,

ִריֹות ֵמַח ֶאת ַהּבְ ְּמׂשַ תו ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ּ ׁשַ ּוְמַלּבְ ּ ּ ,
ר ְוֶנֱאָמן ַרתו ִלְהיֹות ַצִדיק ָחִסיד ָיׁשָ ּוְמַכׁשְ ּ ּ ּוְמַרֲחַקתו , ּּ ּ ּ

ּוְמָקְרַבתו, ִמן ַהֵחְטא ּ ְּוֶנֱהִנין ִמֶמנו ֵעָצה , ּ ִליֵדי ְזכותּ ּ
יָנה וְגבוָרה ָיה ּבִ ְּותוׁשִ ֶנֱאַמר , ּּ ִלי ֵעָצה , )משלי ח(ּׁשֶ

ְּונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכות , ּ ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבוָרהָּיהְּותוׁשִ
ָלה  ְּוִחקורּוֶמְמׁשָ ּוְמַגִלין לֹו ָרֵזי תֹוָרה, ּ ִדיןּ ה , ּ ְוַנֲעׂשֶ

ר וְכָנ ְּכַמְעָין ַהִמְתַגּבֵ ּ ֵאינֹו פֹוֵסקּ ְֶוֱהֵוי ָצנוַע ְוֶאֶרך , ָהר ׁשֶ ּ
ּרוַח ומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו ּוְמַגְדַלתו וְמרֹוְמַמתו ַעל ָכל , ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ים   : ַּהַמֲעׂשִ
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   ה משנה פרק א הוריותסכת מ
ן ַעל ִפיֶהם, ּ ֵבית ִדיןּהֹורו ְּוָעׂשו ָכל ַהָקָהל אֹו ֻרּבָ ּּ ,

ִעירּוַבֲעבֹוָדה . ְּמִביִאין ָפר ִּדְבֵרי , ָּזָרה ְמִביִאין ַפר ְוׂשָ
י י. ֵמִאיר ַרּבִ ָבִטים , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ר ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ר ָפִריםְמִביִאין ֵנים ָעׂשָ ּוַבֲעבֹוָדה ָזָרה ְמִביִאין , ּ ׁשְ
ִעיִרים ר ׂשְ ֵנים ָעׂשָ ר ָפִרים וׁשְ ֵנים ָעׂשָ ּׁשְ י. ּ ְמעַרּבִ  ֹון ׁשִ

ה ָע, אֹוֵמר לׁשָ ר ָפִריםׁשְ ה , ּוַבֲעבֹוָדה ָזָרה, ּׂשָ לׁשָ ׁשְ
ר ִעיִריםָעׂשָ ר ׂשְ ה ָעׂשָ לׁשָ ּ ָפִרים וׁשְ ִעיר ְלָכל , ּ ַּפר ְוׂשָ

ֶבט ֶבט ָוׁשֵ ִעיר ְלֵבית ִדין, ׁשֵ ַּפר ְוׂשָ ּהֹורו ֵבית ִדין. ּ ּ ,
ן ַעל ִפיֶהם ָבִטים אֹו ֻרּבָ ְבָעה ׁשְ ְּוָעׂשו ׁשִ . ְּמִביִאים ָפר, ּ

ִעיר ָזּוַבֲעבֹוָדה יִּדְבֵרי , ָּרה ְמִביִאין ַפר ְוׂשָ . ֵמִאיר ַרּבִ
י ָחְטאו, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ָבִטים ׁשֶ ְבָעה ׁשְ ְמִביִאים , ּׁשִ

ְבָעה ָפִרים לא ָחְטאו. ׁשִ ָבִטים ׁשֶ ָאר ׁשְ ּוׁשְ  ַעלְמִביִאין , ּּ
לא ָחְטאו, ְּיֵדיֶהן ָפר ַאף ֵאלו ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ְמִביִאין ַעל ְיֵדי , ּ

י. ְטִאיםַהחֹו ְמעֹון אֹוֵמרַרּבִ מֹוָנה ָפִרים,  ׁשִ  ֲעבֹוָדהּוַב. ׁשְ
ִעיִרים, ָזָרה מֹוָנה ׂשְ מֹוָנה ָפִרים וׁשְ ִעירַּפר . ּׁשְ  ְלָכל ְוׂשָ

ֶבט ֶבט ָוׁשֵ ִעיר ְלֵבית ִדין, ׁשֵ ּוַפר ְוׂשָ ל . ּ ּהֹורו ֵבית ִדין ׁשֶ ּ
ֶבט ַעל  ה אֹותֹו ַהׁשֵ ָבִטים ְוָעׂשָ ֶּאָחד ִמן ַהׁשְ אֹותֹו , ִּפיֶהםּ
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ֶבט הוא ַחָיב ַּהׁשֵ ּ ָאר ָכל , ּ ּוׁשְ ָבִטיםּ ּ ְפטוִריםַּהׁשְ ִּדְבֵרי , ּ
י ֵּאין ַחָיִבים ֶאָלא ַעל , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ּ ְיהוָדהַרּבִ ּ

ית ִדין ַהָגדֹו ּהֹוָרַית ּבֵ ְלָבדלּ ֶנֱאַמר ,  ּבִ , )ויקרא ד(ּׁשֶ
גו ָרֵאל ִיׁשְ ְּוִאם ָכל ֲעַדת ִיׂשְ ּ ֶבטלאְו, ּ   : ּ ֲעַדת אֹותֹו ַהׁשֵ

   זבחים פרק ד משנה ה מסכת
י ֵּאין ַחָיִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשום ִפגול נֹוָתר ,  ָנְכִריםָקְדׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
חוץ. ְוָטֵמא ְּוַהׁשֹוֲחָטן ּבַ ָּפטור, ּ יִּדְבֵרי , ּ י. ֵמִאיר ַרּבִ  ַרּבִ

ֵאין ַחָיִבין . ּיֹוֵסי ְמַחֵיב ְּדָבִרים ׁשֶ ּ ִמׁשוֲעֵליֶהםּ ּם ִפגולּ ּּ ,
ַּחָיִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשום נֹוָתר ּ ִּמׁשום , ּ ּ  

ּחוץ ִמן ַהָדם, ָטֵמא י. ּ ְמעֹון אֹוֵמרַרּבִ ַדְרָכן ָדָברּבְ,  ׁשִ ּ ׁשֶ ּ
ֵאין , ּ ְוַהְקטֶרתְּוַהְלבֹוָנהָהֵעִצים ) ְּכגֹון(ֲאָבל . ְלֵהָאֵכל

ַּחָיִבין ֲעֵליֶהם ִמׁשום ֻטְמָאה ּ ּ :  
   ה משנהמנחות פרק ימסכת 
ָקַרב ִּמׁשֶ הוא ,  ָהעֶמרּ ַלִים ׁשֶ ּיֹוְצִאין ומֹוְצִאין ׁשוק ְירוׁשָ ּ ּ ּ

לא ִבְרצֹון ֲחָכִמים יִּדְבֵרי , ָּמֵלא ֶקַמח ְוָקִלי ׁשֶ  ַרּבִ
י. ֵמִאיר ְרצֹון ֲחָכִמים ָהיו , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ יםּּבִ . עֹוׂשִ

ָקַרב ָהעֶמר ִּמׁשֶ ֻּהַתר ֶהָחָדׁש ִמָיד, ּ ִּקים ֻמָתִרים ְוָהְרחֹו, ּ
ֵּמֲחצֹות ַהיֹום וְלַהָלן ּ ית ַהִמְקָדׁש. ּ ָחַרב ּבֵ ִּמׁשֶ ּ ִהְתִקין , ּ
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ן ַזַכאי ן יֹוָחָנן ּבֶ ְיֵהא יֹום ֶהֶנף ֻכלֹו , ַּרּבָ ּׁשֶ ּ ָאַמר . ָּאסורּ
י ַּוֲהלא ִמן ַהתֹוָרה הוא ָאסור, ּ ְיהוָדהַרּבִ ּ ֶנֱאַמר , ּ ּׁשֶ

ַּעד ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶז, )כגויקרא ( ִּמְפֵני ָמה ָהְרחֹוִקים . הּ
ֻּמָתִרים ֵמֲחצֹות ַהיֹום וְלַהָלן ּ ֵהןִּמְפֵני , ּּ ֵאין ׁשֶ  יֹוְדִעין ׁשֶ

ית ִדין ִמְתַעְצִלין ּבֹו ּּבֵ ּ :  
   חולין פרק ז משנה א מסכת

ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץִּגיד ה נֹוֵהג ּבָ ּ ַהָנׁשֶ ּ ִית , ּ ְפֵני ַהּבַ ּבִ
ִית לא ִבְפֵני ַהּבַ ים,ְּוׁשֶ ֻחִלין וַבֻמְקָדׁשִ ּ ּבַ ּּ ֵהָמה . ּ ּבְ ְונֹוֵהג ּבַ

ּוַבַחָיה ל , ּ ל ָיִמין וְבָיֵרך ׁשֶ ָיֵרך ׁשֶ ְּבְ ְוֵאינֹו נֹוֵהג . ְשמאלְּ
עֹוף ֵאין לֹו ָכף, ּבָ ִליל. ִּמְפֵני ׁשֶ ׁשְ י. ְּונֹוֵהג ּבַ ּ ְיהוָדה ַרּבִ
ׁשְ, אֹוֵמר ִחין ְוֵא. ְּוֶחְלּבֹו ֻמָתר. ִלילֵּאינֹו נֹוֵהג ּבַ ּין ַהַטּבָ

הִּגידֶנֱאָמִנין ַעל  יִּדְבֵרי , ּ ַהָנׁשֶ ַוֲחָכִמים . ֵמִאיר ַרּבִ
  : ֶנֱאָמִנין ָעָליו ְוַעל ַהֵחֶלב, אֹוְמִרים
   בכורות פרק ח משנה י מסכת

ֵּאלו יֹוֵבלּ ֵאיָנן חֹוְזִרין ּבַ כֹוָרה, ּ ׁשֶ ְּוַהיֹוֵרׁש ֶאת , ַהּבְ
תֹו ם ֶאת ֵאׁשֶ, ִּאׁשְ ְּוַהַמָתָנה, ת ָאִחיוְוַהְמַיּבֵ יִּדְבֵרי , ּ  ַרּבִ
י. ְּכֶמֶכרַּמָתָנה , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵמִאיר  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יֹוֵבל, אֹוֵמר ֻּכָלן חֹוְזִרין ּבַ ּ י. ּ רֹוָקא אֹוֵמרַרּבִ ן ּבְ ,  יֹוָחָנן ּבֶ
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תֹו ַּהיֹוֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ָפָחה ִויַנֶכה ָלֶהם , ּ ַּיֲחִזיר ִלְבֵני ִמׁשְ ּ
  : ִּמן ַהָדִמים

   ערכין פרק א משנה ב סכתמ
י, ַּהָנְכִרי י. ְ ֲאָבל לא ַמֲעִריךְֶנֱעָרך אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ  ַרּבִ

ְַמֲעִריך ֲאָבל לא ֶנֱעָרך, ְּיהוָדה אֹוֵמר , ֶזה ָוֶזה מֹוִדים. ְ
נֹוְדִרין ְוִנָדִרין ּׁשֶ ּ :  

   תמורה פרק ה משנה ג מסכת
ל זֹו , ָהאֹוֵמר ָלִמיםְּוָלָדה ׁשֶ ְּדָבָריו , עֹוָלה ְוִהיא ׁשְ
ָלִמים וְוָלָדה עֹוָלה. ַּקָיִמים ִּהיא ׁשְ ֲהֵרי זֹו ְוַלד , ּ
ָלִמים יִּדְבֵרי , ׁשְ יָאַמר . ֵמִאיר ַרּבִ  ְלֵכן ִאם,  יֹוֵסיַרּבִ

ִּנְתַכֵון ִמְתִחָלה ּ ּ מֹות , ּ ֵני ׁשֵ ר ִלְקרֹות ׁשְ הֹוִאיל ְוִאי ֶאְפׁשָ
ָלִמים . ָּיִמיםְּדָבָריו ַק, ְּכֶאָחת ָאַמר ֲהֵרי זֹו ׁשְ ְּוִאם ִמׁשֶ

ִּנְמַלך ְוָאַמר ְוָלָדה  ָלִמים, עֹוָלהְ   : ֲהֵרי זֹו ְוַלד ׁשְ
   כריתות פרק ג משנה א מסכת
ֵעד אֹוֵמר ָאַכל . ֵּמִביא ַחָטאת, ּ לֹו ָאַכְלָת ֵחֶלבָּאְמרו

ה , ְוֵעד אֹוֵמר לא ָאַכל ה אֹוֶמֶרת ָאַכל ְוִאׁשָ ִּאׁשָ ּ 
ם ָתלוי, ֶמֶרת לא ָאַכלאֹו ֵּמִביא ָאׁשָ  אֹוֵמר ָאַכל ֵעד. ּ

ְּוהוא אֹוֵמר לא ָאַכְלִתי ָּפטור, ּ ַנִים אֹוְמִרים ָאַכל . ּ ׁשְ
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ְּוהוא אֹוֵמר לא ָאַכְלִתי י, ּ יָאַמר . ּ ְמַחֵיבֵמִאיר ַרּבִ  ַרּבִ
ֱּהִביאוהוִאם , ֵמִאיר ַנִים ְלִמיָתה ֲחמוָרהּ לא , ּ ׁשְ

ְּיִביאוהו ן ַהַקלְל. ּ ָמה ִאם ִיְרֶצה לֹוַמר , ָּאְמרו לֹו. ָּקְרּבָ
  :ֵמִזיד ָהִייִתי

   משנה המעילה פרק ומסכת 
ְלָחִניַּהַמְפִקיד לא , ִּאם ְצרוִרין, ּ ָמעֹות ֵאֶצל ַהׁשֻ

ֶהם ַתֵמׁש ּבָ ִּיׁשְ   ִאם . ָמָעל, ְְלִפיָכך ִאם הֹוִציא. ּ
ֶהן, ֻּמָתִרים ַתֵמׁש ּבָ ִּיׁשְ . לא ָמָעל, הֹוִציאְְלִפיָכך ִאם . ּ

ַעל  ִיתֵאֶצל ּבַ ין ָכך וֵבין ָכך, ַהּבַ ְּבֵ ְּ ֶהם, ּּ ַתֵמׁש ּבָ ּלא ִיׁשְ ּ .
ִית. ָמָעל, ְְלִפיָכך ִאם הֹוִציא ִּדִבֵרי , ַּהֶחְנָוִני ְכַבַעל ַהּבַ

י י. ֵמִאיר ַרּבִ ְלָחִני, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ַּכׁשֻ ּ :  
   משנה במדות פרק ומסכת 

ִית ִנְכָנִסין ֶדֶרך ָיִמין וַמִקיִפין ּ ַהִנְכָנָּכל ִּסין ְלַהר ַהּבַ ּ ְּ

מאל ְְויֹוְצִאין ֶדֶרך ׂשְ ֵאְרעֹו ָדָבר, ּ ּחוץ ִמִמי ׁשֶ הוא , ּ ּׁשֶ
מאל מאל. (ַּמִקיף ִלׂשְ ַּמה ָלך ַמִקיף ִלׂשְ ְ ֲאִני ָאֵבל, )ּ , ׁשֶ

ִית ַהֶזה ְיַנֶחְמךַּהׁשֹוֵכן ּבַ ָ ּבַ ֲאִני ְמֻנֶדה. ּ ִית ַּהׁשֹוֵכ, ּׁשֶ ּבַ ן ּבַ
ם ִויָקְרבוך ִלּבָ ַָהֶזה ִיֵתן ּבְ ּ ּ יִּדְבֵרי , ּ ָאַמר לֹו . ֵמִאיר ַרּבִ

י יָתן ְכִאלו ָעְברו ָעָליו ֶאת ַהִדין,  יֹוֵסיַרּבִ ֲּעׂשִ ּ ּ ּ  ֶּאָלא. ּ
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ַמע ְלִדְבֵרי ֲחֵבֶריך  ך ְוִתׁשְ ִלּבָ ִית ַהֶזה ִיֵתן ּבְ ּבַ ַָהׁשֹוֵכן ּבַ ְ ּ ּ ּ
ִָויָקְרבוך ּ :  
   פרק יח משנה ד  כליםמסכת
ן ְנָתנֹו ַעל ְלׁשֹונֹותַמְלּבֵ י, ּ ׁשֶ י ְיהוָדה ֵמִאיר ַרּבִ ּ ְוַרּבִ

י, ְּמַטְמִאין ְמעֹון ְמַטֲהִריןַרּבִ י ׁשִ יָאַמר .  יֹוֵסי ְוַרּבִ  ַרּבִ
ֵני ְבֵני ֵלִוי, יֹוֵסי ָנה ֶזה ִמַמְלּבְ ַּמה ׁשָ ֵני, ּ ַמְלּבְ  ְבֵני ֵלִוי ּׁשֶ

  : ְטהֹוִרין
   משנה ז יא אהלותמסכת 

ר ַהֵמת וֵמת ַהֶכֶלב וֻמָטל ַעל ֶּכֶלב ׂשַ ָאַכל ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ
יָּהִאְסֻקָפה  ַצָוארֹו פֹוֵתַח ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ִּאם ֵיׁש ּבְ ּ

ֵאינֹו ֵמִביא ֶאת , ְוִאם ָלאו. ֵּמִביא ֶאת ַהֻטְמָאה, ֶטַפח
י. ַּהֻטְמָאה ְּכֶנֶגד ִמ, ּרֹוִאין ֶאת ַהֻטְמָאה,  יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ

קֹוף ְוִלְפִנים ִית ָטֵמא, ַּהַמׁשְ ִּמְכֶנֶגד ַהַמׁשְ. ַהּבַ  קֹוףּ
ִית ָטהֹור, ְּוַלחוץ י. ַהּבַ , ִלְפִניםִּפיו ,  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמרַרּבִ

ִית ָטהֹור ִּפיו ַלחוץ. ַהּבַ ִית ָטֵמא, ּ ַהֻטְמָאה , ַהּבַ ּׁשֶ
ּיֹוֵצאת ֶדֶרך ׁשוָליו י. ְּ ֵתַרּבִ ין , ֹוֵמריָרא אּ ְיהוָדה ֶבן ּבְ ּבֵ

ְָכך וֵבין ָכך ְּ ִית ָטֵמא, ּּ ֶהה ְבֵמָעיו. ַהּבַ ַּכָמה ִתׁשְ ה, ּ לׁשָ  ׁשְ
עֹופֹות וַבָדִגים. ָיִמים ֵמֵעת ְלֵעת ּּבָ ִתפֹול ָלאור , ּ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ
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ֵרף יִּדְבֵרי , ְּוִתׂשָ ְמעֹוןַרּבִ י.  ׁשִ ֵתיָרא ַרּבִ ּ ְיהוָדה ֶבן ּבְ
עֹופֹות וַבָדִגים, אֹוֵמר ּּבָ   : ֵמֵעת ְלֵעת, ּ

   משנה יבנגעים פרק יג מסכת 
ָרה , ּ ְלֵבית ַהְכֶנֶסתִנְכַנס ים לֹו ְמִחיָצה ְגבֹוָהה ֲעׂשָ ּעֹוׂשִ

ע ַאמֹות ְויֹוֵצא , ִנְכָנס ִראׁשֹון. ְּטָפִחים ַעל רַחב ַאְרּבַ
ָּכל ַהַמִציל ָצ. ַאֲחרֹון ּ אֶהל ַהֵמתּ ִּמיד ָפִתיל ּבְ  ַּמִציל, ּ

ַבִית ַהְמֻנָגע ָּצִמיד ָפִתיל ּבְ אֶהל . ּ ְּוָכל ַהַמִציל ְמֻכֶסה ּבְ ּ ּ
ַבִית ַהְמֻנָגע, ַּהֵמת ַּמִציל ְמֻכֶסה ּבְ ּ יִּדְבֵרי , ּ . ֵמִאיר ַרּבִ
י ָּכל ַהַמִציל ָצִמיד ָפִתיל ,  יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ ּ ּ אֶהלּ , ּ ַהֵמתּבְ

ַבִית ַהְמֻנָגעַּמִציל ְמ ֻּכֶסה ּבְ אֶהל . ּ ָּכל ַהַמִציל ְמֻכֶסה ּבְ ּּ ּ
ַבִית ַהְמֻנָגע, ַּהֵמת ֲּאִפלו ְמֻגֶלה ּבְ ּ   : ָטהֹור, ּּ

   פרה פרק יא משנה ו מסכת 
ְּמַטֵמא ֶאת ֵמי ַחָטאת,  סֹוְפִריםִּמִדְבֵרי ְוֶאת ֵאֶפר , ּ
ַמָגע וְבַמׂשָ, ַּחָטאת ְּוֶאת ַהַמֶזה ֵמי ַחָטאת ּבְ ּּ ּ ּ ָהֵאזֹוב . אּ
ר ֵאיָנן , ַּהֻמְכׁשָ יםְּוַהַמִים ׁשֶ ּוְכִלי ֵריָקם ַהָטהֹור , ְּמֻקָדׁשִ ּ
א, ְּלַחָטאת ַמָגע וְבַמׂשָ ּּבְ יִּדְבֵרי , ּּ ַוֲחָכִמים . ֵמִאיר ַרּבִ
א, אֹוְמִרים ַמָגע ֲאָבל לא ְבַמׂשָ ּּבְ ּ :  
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   טהרות פרק ג משנה ב סכתמ
י ֶמן,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ּ ְתִחָלה ְלעֹוָלםַּהׁשֶ ַוֲחָכִמים . ּ

י. ַּאף ַהְדָבׁש, אֹוְמִרים זוִרי אֹוֵמרַרּבִ ְמעֹון ׁשְ ַאף , ּ ׁשִ
ָנַפל ְלַתנור . ַּהָיִין ל ֵזיִתים ׁשֶ ְּוגוׁש ׁשֶ יָצה , ְּוֻהַסקּּ ַּכּבֵ
יָצה. ָטהֹור, ְּמֻכָון ָיָצאת , ָטֵמא, ּיֹוֵתר ִמַכּבֵ ֵכיָון ׁשֶ ּׁשֶ ּ

יָצה,ִּטָפה ָהִראׁשֹוָנה ַכּבֵ ִּאם ָהיו ְפרוִדין,  ִנְטֵמאת ּבְ ּ ,
ֲּאִפלו ֵהן ְסָאה   : ָטהֹור, ּ

  משנה י פרק ב מסכת מקוואות 
ִעים ְסָאה ַמִים ְוִטיטִמְקֶוה ֶיׁש ּבֹו ַאְרּבָ י, ּ ׁשֶ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
יִלין , אֹוֵמר ַמִים ְוֵאין ַמְטּבִ יִלין ּבַ ִטיטַּמְטּבִ י. ּּבַ  ַרּבִ

ַע אֹוֵמ ַמִים וַבִטיט, רְיהֹוׁשֻ ּּבַ ּ ֵאיֶזה ִטיט . ּ יִליןּבְ , ַמְטּבִ
יו ַהַמִים ָצִפים ַעל ַגּבָ ִטיט ׁשֶ ּּבְ ָּהיו ַהַמִים ִמַצד ֶאָחד. ּ ּ ּ ,

ימֹוֶדה  יִלין ּבַַרּבִ ַמְטּבִ ַע ׁשֶ יִלין ַּמִיםּ ְיהֹוׁשֻ  ְוֵאין ַמְטּבִ
ִטיט ֵאיֶזה ִטיט ָאְמרו. ּּבַ ִטיט , ּּבְ ַהָקֶנהּבְ ,  ֵמֵאָליו יֹוֵרדּׁשֶ
יִּדְבֵרי  י. ֵמִאיר ַרּבִ ֵאין ְקֵנה , ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ ְמקֹום ׁשֶ

ַּהִמָדה עֹוֵמד ן דֹוְלַעאי אֹוֵמר. ּ א ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמקֹום . ַּאּבָ
קֶלת יֹוָרֶדת ַהִמׁשְ י. ּׁשֶ ִפי ,  אֹוֵמרֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַּהיֹוֵרד ּבְ
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י. ָחִבית ְמעֹון אֹוֵמרַרּבִ פֹוֶפֶרת ַהנֹודַּהִנְכָנ,  ׁשִ ׁשְ . ּס ּבִ
י ר ָצדֹוק אֹוֵמרַרּבִ לג,  ֶאְלָעָזר ּבַ ַּהִנְמָדד ּבַ ּ ּ :  

   נדה פרק ו משנה יג מסכת
ת ִמׁשום זֹוב, ֲהֵרי זֹו ְמֻקְלֶקֶלת,  ֶכֶתםָהרֹוָאה ׁשֶ ְּוחֹוׁשֶ ּ ,
יִּדְבֵרי  ְכָתִמים , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵמִאיר ַרּבִ ֵּאין ּבַ

ִּמׁשום זֹוב ּ :  
   מכשירין פרק ג משנה ג מסכת
ל ַיִיןָהרֹוֶדה ּ ַפת ַחָמה וְנָתָנה ַעל ִפי ָחִבית ׁשֶ ּ ּ י, ּּ  ַרּבִ
י. ּ ְמַטֵמאֵמִאיר י. ּ ְיהוָדה ְמַטֵהרַרּבִ  יֹוֵסי ְמַטֵהר ַרּבִ

עֹוִרים ל ׂשְ ׁשֶ ל ִחִטים וְמַטֵמא ּבְ ׁשֶ ּּבְ ּ עֹוִרים ִּמְפֵני, ּ ַהׂשְ ּ ׁשֶ
  : ׁשֹוֲאבֹות
  ם פרק ג משנה א  טבול יומסכת

ַאב ַהֻטְמָאהָּכל ֵהם ִחּבור ּבְ ּ ְידֹות ָהֳאָכִלים ׁשֶ ִּחּבור , ּ
ְטבול יֹום ִנְפַרס וְמעֶרה ִמְקָצת. ּּבִ ּאֶכל ׁשֶ ּ,  

י  ָגדֹול ְוַהָקָטן ,  אֹוֵמרֵמִאיר ַרּבִ ִּאם אֹוֵחז ּבַ , ּ ִעמֹועֹוֶלהּ
ֲּהֵרי הוא ָכמֹוהו י ְיהוָדה אֹוֵמר. ּּ ָקָטן ִאם אֹו, ַּרּבִ ֵּחז ּבַ

ְּוַהָגדֹול עֹוֶלה ִעמֹו ֲּהֵרי הוא ָכמֹוהו, ּ י ְנֶחְמָיה . ּּ ַרּבִ
ָטהֹור, אֹוֵמר ָטֵמא, אֹוְמִריםַוֲחָכִמים . ּּבַ ָאר ָכל . ּּבַ ּוׁשְ ּ
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ָעֶלה, ָהֳאָכִלים ַדְרכֹו ֵלָאֵחז ּבֶ ֵּאת ׁשֶ אֹוֵחז אֹותֹו , ּ
ָעֶלה ּוַבֶקַלח. ּבֶ ּ  ,  
   ידים פרק ב משנה א מסכת
ִטיָפה ַאַחתָנַטל ֵתי . ָידֹו ְטהֹוָרה, ּ ְלָידֹו ַאַחת ִמׁשְ ִּלׁשְ

ִטיָפה ַאַחת י, ָּיָדיו ִמׁשְ ִיטֹול , ּ ְמַטֵמאֵמִאיר ַרּבִ ַּעד ׁשֶ ּ
ל ְתרוָמה. ֵמְרִביִעית ָּנַפל ִכָכר ׁשֶ ּ ּ י. ָטהֹור, ּ  יֹוֵסי ַרּבִ

  : ְּמַטֵמא
   עוקצים פרק א משנה ב מסכת
י ְרׁשֵ ּ ַהׁשום ְוׁשָ ֵהן ַלִחיןּ ְזַמן ׁשֶ ָצִלים ְוַהַקְפלֹוטֹות ּבִ , ַּהּבְ

ה ין ְיֵבׁשָ ין ַלָחה ּבֵ ָלֶהן ּבֵ ְּוַהִפְטָמא ׁשֶ הוא , ּ ְּוָהַעמוד ׁשֶ ּ ּ
ְּמֻכָון ְכֶנֶגד ָהאֶכל י , ּ ְרׁשֵ ּ ְוַהְצנֹון ְוַהָנפוסַהֲחָזִריםׁשָ ּ ּ ,

יִּדְבֵרי  י. ֵמִאיר ַרּבִ , ּן ָגדֹולׁשֶרׁש ְצנֹו, ּ ְיהוָדה אֹוֵמרַרּבִ
לֹו. ִמְצָטֵרף ְּוַהִסיב ׁשֶ י ַהִמְתָנא . ֵאינֹו ִמְצָטֵרף, ּ ְרׁשֵ ּׁשָ

ְתָלןְוַיְרקֹותְּוַהֵפיָגם  ֲעָקָרן ְלׁשָ ֶדה ְוַיְרקֹות ִגָנה ׁשֶ ּ ׂשָ ּ ,
ָלה ּבֶלת ְוַהְלבוׁש ׁשֶ ל ׁשִ ְדָרה ׁשֶ ְּוַהׁשִ ּּ ּ י, ּ  ר ֶאְלָעָזַרּבִ

ל ְרָצפֹות ֵּרי ֵאלו ִמַטְמִאים ֲה, ּאֹוֵמר ַאף ַהִסיג ׁשֶ ּ ּ ּ
ּוְמַטְמִאים   : ּ וִמְצָטְרִפיןּ
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  תפילה ליד קבר רבי מאיר בעל הנס 
  וך הספר תורת התיקוניםמת

ִּויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינו ָעֵלינו ה ָיֵדינו כֹונָנה ָעֵלינו. ּ ּוַמֲעׂשֵ ּ ּּ .
ה ָיֵדינו כֹונֵנהו ּוַמֲעׂשֵ ּ ּּ: 

גמור בכל לבבך ובכל : מרגלא בפומיה דרבי מאיר 
נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי 

 שמור .נצור תורתי בלבך ונגד עיניך תהיה יראתי
פיך מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון 

  )ברכות יז(ואני אהיה עמך בכל מקום 
היה רבי מאיר אומר גדולה תשובה שבשביל , תניא

יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל העולם כולו 
ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי "שנאמר 

  "ממנו "מהם לא נאמר אלא ". ממנו 
 שאדם מצטער שכינה מה בזמן: מאיר בני אומר

אם כך . קלני מזרועי,  קלני מראשי-לשון אומרת 
 קל -הקדוש ברוך הוא מצטער על דמן של רשעים 

  )מו סנהדרין(".וחומר על דמן של צדיקים שנשפך 



 
70

אלוהיכם בזמן שאתם נוהגים ' תניא בנים אתם לה
אין אם נוהגים מנהג , מנהג בנים אתם קרויים בנים 

רבי , ויים בנים דברי רבי יהודה בנים אין אתם קר
מאיר בין כך ובין כך אתם קרויים בנים שנאמר 

:  ואומר:ואומר בנים לא אמן בם " בנים סכלים המה
והיה במקו : ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים 

אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל 
וכי תימא סכלי הוא ? חי ואמר בגמרא מאי ואומר 

,  כי לית בהו מהימנותא לא מקרו בני ,דמקרי בני 
 כי אוכי תימ, תא שמע ואומר בנים לא אמן בהם 

לית בהו מהימנותא הוא דמיקרו בנים כי פלחי 
תא שמע ואומר זרע , לעבודה זרה לא מקרו בנים 

מרעים בנים משחיתים וכי תימא בנים משחיתים 
תא שמע ואומר , הוא דמיקרו בני מעליא לא מקרו 

ום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר והיה במק"
  ".להם בני אל חי 
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שלום עליך מרנא ורבנא שלום לך ושלום לכבוד 
גופך הטהור והקדוש הנקבר במקום הזה שלום לך 
ושלום על משכבך אשריך בעולם הזה ובעולם הבא 

ולעבדך בלב שלם ובנפש שזכית לילך אחר יוצרך 
הורית את ,  והצדקת את הרבים חפצה וזכית

על כן גדול שכרך והוא , קים ומשפטים וישראל ח
ונזכה ונחיה לראות , יתך וימהר עמידתך ייחיש תח

וזכותך , הירים כזוהר הרקיע זפניך המאירים והמ
ותמימותך יעמוד לנו ותורתך תהא מגן בעדנו אנא 

למען זכות , מלך חנון ורחום , אלהי ישראל ' ה
ל התנא רבי מאיר בע, הצדיק הזה הקבור פה 

 עליו השלום אל יחר אפיך בנו ואל תשחיתנו הנס
ויגולו רחמיך על מדותיך והושיענו למען שמך 
הגדול ולמען זכות הצדיק הזה התנא רבי מאיר 

ולמען זכות כל הצדיקים , בעל הנס עליו השלום 
אבותינו ועבדיך , והחסידים אשר המה בארץ 

הנביאים ולמען כל הצדיקים והישרים בלבותם 
דו מחיי ההבל והלכו לעולם שכולו ארוך אשר נפר
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, אשר הערו למות בנפשם על יחוד קדושת שמך 
נו ואמור יזכרונם ותמימותם יעלה לפניך וראה בעני

די לצרותינו ויהיה המחנה הנשאר לפליטה ותכלה 
ומכל גזרות קשות ורעות , כל זעם ועברה ממנו 

ולמתים תעשה פלא עד אשר בדבריך , תצילנו 
  .יקיצו וירננו שכני עפרותינו , יחיו מתינו

  
אב הרחמים והסליחות שמע הגיוננו וקבל ' אנא ה

ברחמים וברצון את תפילותינו כגודל חסדך אשר 
ענינו בדרך כחנו ובאנו להשתטח על קבר הצדיק 

עליו השלום ,  התנא רבי מאיר בעל הנסהזה 
אשר הלך לפניך בתמים וביושר לבב הואלת 

 מנוחתו להשתעשע בו לקחת אותו אליך אל בית
ובגן עדן בצרור החיים שמת , כגמול ידו פעלת לו 

כי אתה תשלם לאיש כמעשהו אתה הכינות , נפשו 
עין לא ראתה , ליראך תענוג וגמול ונעימות 

 למחכיך לעין כל בהקיץ אל  אלהים זולתך עשית
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תמונתך כמו שכתוב מה רב טובך אשר צפנת 
  " .דם ך פעלת לחוסים בך נגד בני אילירא

ובכן באנו להשתטח על קבר הצדיק התנא רבי 
לעמוד בתפילה ומאיר בעל הנס עליו השלום 

 אשר ינונה לקול תחנונלפניך רבון העולמים האזי
התחננו לפניך ברב רחמיך וברב חסדיך ותשמע 

נו בזכות הצדיק הזה התנא רבי מאיר ותשמע קול
בעל הנס עליו השלום ותצילנו מכל גזרות קשות 

ותצילנו מכל , ת המתרגשות לבוא בעולם ורעו
מחלה והעלה ומכל חולי , צרה וצוקה ומיגון ואנחה 

ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל 
מכותינו וברך לחמינו ומימינו ותסיר מחלה מקרבנו 

ברנו וגידנו יותתן בנו כח ובריאות וחוזק ואומץ בא
 ושום וגופינו לעבודתך ולא יארע לנו שום מחוש

כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך 
ושים . ותפתח לבנו בתורתך ונהיה עושים רצונך 

בלבנו אהבתך ויראתך לעבדך בלבב שלם ובנפש 
ואל ישלוט עין הרע ויצר הרע בנו ובזרענו , חפצה
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בנים חכמים , וברב רחמיך תזכנו לזרע קודש 
עוסקים בתורה ובמצוות ותאריך ימיהם , וחסידים

, אורך ימים ושנות חיים , בטוב ושנותיהם בנעימים 
חיים , ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים חיים של שלום 
חיים , של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה 

חיים , חיים שיש בהם יראת חטא ,של חילוץ עצמות
חיים שיש בהם עושר , שאין בהם בושה וכלימה 

ראת שמים חיים שתהא בנו אהבת תורה וי, וכבוד 
. חים שתמלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך 

וברב רחמיך תחוס ותחם על כל איש ואשה קטן או 
יחיד ורבים מעמך ישראל אשר הם שרויים , גדול 

הצילם מצרתם ותברכם מברכותיך ' אנא ה, בצער 
ותגאלנו גאולה שלמה למען שמך וקבל ברחמים 

פה פילת כל תכי אתה שומע , וברצון את תפילתנו 
א ועוון והרהור הרע את ואל יעכב שום חט

ותשלח לנו משיח צדקנו ותבנה בית , תפילתנו
  .אמן , מקדשנו ותפארתנו במהרה בימנו 
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   לתפילה נוסח אחר
לֹום ָעֶליך ֲאדֹוִני ַהַצִדיק ּׁשָ לֹום ַעל , ּ לֹום לך וׁשָ ׁשָ

ָכְבך ִָמׁשְ ה וַהטהֹוָרה, ּ ך ַהקדֹוׁשָ לֹום ַעל ַנְפׁשָ ּׁשָ ּ ְ .
ָזִכיָת ָלֶלֶכת ּבַדְרֵכי יֹוצְרך וְלעְבדֹו וְלִיְרָאה ַא ֶריך ׁשֶ ּׁשְ ּ ָ ָּ ּ

ים טֹוִבים, אֹותֹו יָת ִמְצֹות וַמֲעׂשִ ַּעל ֵכן ָגדֹול , ּוָעׂשִ ּ
ְכרך רוך הוא ָיִחיׁש תִחָיְתך ִויַמֵהר , ָׂשָ ָוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ ּ

ָוִנְזֶכה וִנְחֶיה ִלְראֹות ָפֶניך ַהְמ, ֲָעִמיָדְתך ּ ִאיִרים ּ
ּוַמְזִהיִרים כזַֹהר ָהָרִקיַע ָוְזכותך ַיֲעֹמד ָלנֹו ותֹוָרְתך , ּ ָ ּ ּ

ֲעֵדנו ְצרֹור ַהַחִיים , ָּמֶגן ּבַ ָמְתך צרֹוָרה ּבִ ּוִתְהֶיה ִנׁשְ ָ

לֹום ֶאת ה ַּיַעְלזֹו ֲחִסיִדים ּבָכבֹוד יַרננו : ֱאלִֹקים' וַהׁשָ ּ
כבֹוָתם ה: ַּעל ִמׁשְ ַּרננו ַצִדיִקים ּבַ ּ ְיָשִרים ָנאָוה ַל' ּ

ְמָחה ֵרי ֵלב ׂשִ ּתִהיָלה אֹור ָזרוַע ַלַצִדיק וְלִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ :  
ָּאִבינו ַמְלֵכנו', ָּאָנא ה ה , ָּאִבינו ַאב ַהְרֲחָמן, ּּ ֲעׂשֵ

ְמך ָהָגדֹול ּלַמַען ׁשִ ּוְלַמַען זכות ַאְבָרָהם ִיְצָחק וַיֲעֹקב , ָ ּ
ה וַאֲהרֹן ויֹוֵסף וָדִוד וִפְנָחס וׁשְ ּומׁשֶ ּ ּוְלַמַען זכות , לֹֹמהּ ּ

ּכל ַהַצִדיִקים וַהֲחִסיִדים ּ ּוְלַמַען זכות , ּ התנא רבי ּ
ּוָתחוס וַתֲחֹמל וְתַרֵחם ָעַלי וַעל כל מאיר בעל הנס  ּ ּ

ית ִיׂשָרֵאל ּוְתַחֵינו ַחִיים ֲאֻרִכים טֹוִבים וְמֻתָקִנים, ּבֵ ּּ ּ ּּ ּ ,
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ָוִתְפרׁש ָעֵלינו ֻסַכת ׁשלֹוֶמך ּ ּוַתקֵננו ּב, ּ ֵעָצה טֹוָבה ּ
ִָמלָפֶניך ְרכֹוֶתיך, ּ ָוְתַמֵלא ָיֵדינו ִמּבִ ּ ר ַמתנֹות , ּּ ּוְמעׁשֶ ּ

ה , ָָיֶדיך ר ֵנֵלך ּבֹו וַהַמֲעׂשֶ ּותֹוֵרנו ַהֶדֶרך ַהטֹוב ֲאׁשֶ ְ ְּ ּ ּ
ה ר ַנֲעׂשֶ   : ֲאׁשֶ

ויוסיף תפילה . א"מלשון חכמים לרבי יוסף חיים זיע(
על הכלל ועל הפרט לפני בורא עולם בזכות 

  ).צדיקה
  

  בקשה מהתנא רבי מאיר בעל הנס
עֹות ַהָללו ְלֻקַפת /ְּמַנֶדֶר) פ"פב(ִני א ּת ֶאת ַהַמְטּבֵ ּ ּ ּ

ַעל ַהֵנס י ֵמִאיר ּבַ ים . ַּרּבִ ִּלְכבֹוד ֲאבֹוֵתינו ַהְקדֹוׁשִ ּ
ָרה ִרְבָקה ָרֵחל  ַּאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוִאמֹוֵתינו ׂשָ ּ

י ֵמ. ְוֵלָאה ַמת ַרּבִ ַעל ַהֵנסּוְלִנׁשְ ְּזכוָתם ַתֲעֹמד . ִּאיר ּבַ ּ
ם  ל ְתִפָלִתי ִלְפֵני ַהׁשֵ ִתְתַקּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ָּלנו וְלָכל ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַרך ֱאָלָקא ְדֵמִאיר ֲעֵנִני וְתָבֵרך אֹוִתי ְִיְתּבָ ֶאת . ְּ
ֲעִלי ַני וְבנֹוַתי/את אשתי /ּבַ ְבִריאות ְוִחזוק . ּ ְוֶאת ּבָ ּּבִ ּּ

תֹוָרה וְב ַּהגוף ּבַ ּ ּ ַמִיםּ ַפע . ִיְרַאת ׁשָ ִפיַע ָעֵלינו ׁשֶ ְּוַתׁשְ ּ
לֹום וַפְרָנָסה טֹוָבה ְוַהְצָלָחה  ָרָכה ַחִיים טֹוִבים ְוׁשָ ּּבְ ּ



 
77

ְמֵרנו ִמָכל ִמיֵני ַמֲחלֹות  ִנים ְוִתׁשְ ַּוֲאִריַכת ָיִמים ְוׁשָ ּ
ֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי . ל"ּוִמְקִרים ָרִעים רח ַלח ְרפוָאה ׁשְ ּוׁשְ ּ

ַָעְמך ִיׂשְ ּוִבְפָרט ַלחֹוֶלה פב(ָרֵאל ּ ְּוִנְזֶכה ִלְיׁשועֹות ) ב"ּ ּ
ית ַהִמְקָדׁש  ַלִים וְבִבְנַין ּבֵ ֶנָחַמת ִציֹון ִוירוׁשָ ְּוִלְראֹות ּבְ ּ ּּ ּ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ָאֵמן   :ּּבִ
י ְלָפֶניך ִָיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ . ּיי צוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּ

ָרב ַחְסֶדך ֲעֵנִני ַּוֲאִני ְתִפָל ִָתי ְלך יי ֵעת ָרצֹון ֱאלִֹהים ּבְ ָּ
ֶעך   :ֶָבֱאֶמת ִיׁשְ

  
  בקשה בעת סכנה

ט אם אדם בא לסכנה וצריך לנס אז "מספר כתר שם טוב בשם הבעש
  .כ ויאמר בפה מלא "בשביל נרות לביה) מטבעות(יתן חי גדולים 

  י גדולים לנרות בשביל "אני מנדר ח
  ל הנס נשמת רבנו מאיר בע

  " אלהא דמאיר ענני "   "אלהא דמאיר ענני "
ובכן יהי רצון מלפניך אלהינו ואלהי אבותינו כשם 
ששמעת את תפילת עבדיך ועשית לו נסים 
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ונפלאות כן תעשה עמדי ועם כל ישראל עמך 
  . הצריכים לנסים נסתרים אמן כן יהי רצון 

  
  תפילה נגד עין הרע

ו שנעבוד את זכות רבי מאיר בעל הנס יגן בעדנ
עבודה תמה לאורך ימים , בוראנו עבודה שלימה 

ושנות חיים ולא תאונה אלינו רעה ונגע לא יקרב 
באהלינו  ובזכות רבי מאיר יהי כל זרע קדש זרע 

  אנשים שלמים במדות ובדעות 
  "   אלהא דמאיר ענני "
  

  הכוונה בבקשה
  " שיורי ברכה"כתב החדא בספרו 

 לנדור לרבי מאיר בעל אף על גב דעתה נהגו רבים
הנס או לשאר הצדיקים כדי שישיגו דבר זה או רווח 

מכל מקום טוב ליתן הנדר במזומן מקודם , זה 
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ל שיאמר הנודר "ע ז"שישיגו הדבר וכתב בשם הרמ
  פעמים ' ג
  "אלהא דמאיר ענני "

ויכוון לכוונה שכיון רבי מאיר בעל הנס העת שאמר 
  .לשר בית הסוהר שיאמר כן וינצל 

  
  סגולה למציאת אבידה

קבלתי מישמאבד דבר אם ינדור שמן למאור או 
מעות לצדקה לכבוד נשמת רבי מאיר מיד מוצא 

  את הבידה ובלבד שלא יעבור זמן תיכף ומיד 
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  רבי מאיר בעל הנס
  תולדותיו 

אחד מעמודי התווך של ההנהגה היהודית ואחת הדמויות 
   .הבולטות לאחר מלחמת בר כוכבא

  .עקיבא '  מאיר הוא בין תלמידיו החשובים של ר'ר
התנא הגדול רבי מאיר הוא אחד התנאים שאין אנו יודעים 

  על ילדותו וצעירותו ומעולם לא הוזכר 
  .ל "שם אביו במקורות חז

תנא לא רבי " אפילו שמו הוא לא הוברר לנו כל צרכו 
וראי שמו ולמה נקרא שמו רבי מאיר שמו אלא רבי נה

 אכן )בבלי עירובין(וא מאיר עיני חכמים בהלכה שה? מאיר
  .רבי מאיר האיר באור תורתו לדורו ולכל הדורות הבאים 

לפי גרסה אחרת היה שמו האמיתי רבי מיישה וישנה דעה 
  .על שם מקום מושבו העיקרי אושא" מאושה"שהכוונה 
נירון קיסר , נרמז שרבי מאיר הוא בן גרים  ) גיטין(בתלמוד 

והשם , "נר"מ" נרון"כי גזרו את השם א ממנו רבי התגייר ויצ
  ". מאיר"נופל על שם " נר"

הסיבה לכך ששם אביו אינו נזכר ואין בידינו פרטים ואולי 
  .על עברו 
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בהתאם לדעתו שחובה על אדם לשמש שלושה תלמידי 
, ישמעאל בן אלישע גמרא ' חכמים למד רבי מאיר אצל ר

עקיבא רבו העיקרי למד אצל רבי , דהיינו הלכות פסוקות 
ויחד עם זה למד גם , פלפול וחריפות ומשניות , סברא היינו 

אצל אלישע בן אבויה למרות שרבו האחרון התפקר והפך 
 ההמשיך רבי מאיר להיות נאמן לאלישע בן אבוי" אחר"ל

  .עד מותו 
  

' רבי מאיר היה אחד מחמשת תלמידיו האחרונים של ר
דיו אחרונים לאחר שמתו עקיבא תלמידים אלו היו תלמי

  .עקיבא במגיפה ' כל תלמידיו של ר
רב (י רבי עקיבא "לפי דעה אחת זכה רבי מאיר להיסמך ע

שנסמך זכאי היה לפסוק הלכה להורות תורה ברבים לדון 
   .)כדיין ואף צורף לסנהדרין
כל האומר רבי מאיר לא סמכו " אולם הגמרא בסנהדרין 

דברים אלו נאמרו נגד דברי " . רבי עקיבא אינו אלא טועה 
 .י רבי יהודה בן בבא " יוחנן שסבר שרבי מאיר נסמך ע' ר
 

 אחת גזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל שכל שפעם
 ועיר שסומכין בה תיחרב יהרג וכל הנסמך יהרג הסומך

 בהן יעקרו מה עשה יהודה בן בבא הלך שסומכיןותחומין 
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תי עיירות גדולות ובין וישב לו בין שני הרים גדולים ובין ש
 שם חמשה זקנים וסמךשני תחומי שבת בין אושא לשפרעם 

אלעזר בן ' יוסי ור' שמעון ור' יהודה ור' מ ור"ואלו הן ר
נחמיה כיון שהכירו אויביהם ' שמוע רב אויא מוסיף אף ר

 בניי רוצו אמרו לו רבי מה תהא עליך אמר להןבהן אמר 
ן לה הופכים אמרו לא זזו להן הריני מוטל לפניהם כאבן שאי

של ברזל ) רמחים( לונביאותמשם עד שנעצו בו שלש מאות 
ועשאוהו ככברה רבי יהודה בן בבא אחריני הוו בהדיה והאי 

' מ ר"דלא חשיב להו משום כבודו דרבי יהודה בן בבא ור
 סמכיה והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי בבאיהודה בן 

עקיבא אינו אלא טועה ' מ לא סמכו ר" האומר רכליוחנן 
 בן בבא יהודה' עקיבא ולא קיבלו סמכיה ר' סמכיה ר

  )א "סנהדרין יד ע(וקיבלו 
  

) עולם התורה( בר כוכבא היה העולם אחרי כשלון מרד
  .שמם

עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם 
  .ובראש וראשונה לרבי מאיר 

ה הכרח חכמים נאלצו להסתתר מפני הרומאים אולם הי
. להקים ולחדש את ההנהגה רבי מאיר היה בין המקימים 

 חודש ורהפעולה הראשונה הייתה עיבור השנה כלומר עיב
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מעשה שנכנסו "וכך מובא פעולה זו נעשתה בחשאי . נוסף 
פעולה זו , שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון 

  .רבי מאיר ' נעשתה בהנהגתו של
  

גה והנשיאות הל חדש את ההנבתקופה בה ניסו חכמי ישרא
לא היה רבן שמעון בן גמליאל הוא נאלץ להמשיך להיות 

  .במחבואו עד אשר ירגעו הרחות 
שקטו הרוחות ויצא ממחבואו הוביל את ההנהגה רבי שכ

מאיר '  אולם עדין המשיכו בתפקידם ר,שמעון בן גמליאל
 רבי נתן היה אב בית דין ורבי מאיר היה החכם –ורבי נתן 

  .וונה למעמד מיוחד והכ
שרתו ביקש להדגיש כשהתבסס רבי שמעון בן גמליאל במ

י המנהיגים האחרים הוא בחר לעשות נכי קיים הבדל בין ש
  :י פעולה סמלית וכך התלמוד מספר "ע

כאשר ששקטה ארץ ישראל ,  קיסרסאחרי מות אדריינו
חברו תלמידי רבי עקיבא ובתוכם רבי מאיר , מצרות השמד
חגיגה דף ' ירוש(קעת רמון לעבר את השנה ונתקבצו בב

וכמו חבריו גם רבי מאיר , כ נכנסו לאושא"אח). ד"א ע"ע
). 'ד' ש ב"מדרש חזית על שה(דורש בכבוד אנשי אושא 

ורבי שמעון בן , באושא החזירו את בית דין הגדול ליושנו
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ואצלו מינו את , גמליאל ישב על כסא אבותיו והיה לנשיא
  . מאיר לחכם' ואת ר, יןנתן לאב בית ד' ר

כאשר תקן רבי שמעון בן גמליאל שיחלקו לנשיא כבוד 
' התיעץ עם ר, ד וחכם"גדול יותר מהכבוד שחולקין לאב

,  של רבי שמעון בן גמליאלפעול מול קביעתו נתן כיצד ל
 . אך עצתם נתבטלה

 
 עד יושביםר כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין "ת

   .שאומר להם שבו
ד נכנס עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת "כשאב ב

כשחכם נכנס אחד עומד ואחד . מכאן עד שישב במקומו 
  .  עד שישב במקומו יושב

 נתן רבי , רבי מאיר חכם,רבן שמעון בן גמליאל נשיא
  .ד"אב

כשהיה (ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה "כי הוה רשב
 רבי מאיר ורבי כי הוו עיילי )ג נכנס כולם היו עומדים "רשב

מאיר בי כשנכנסו ר( נתן הוו קיימי כולי עלמא מקמייהו
  .) ורבי נתן כולם היו עומדים

 היכרא בין דילי לדידהו תקין למיהויג לא בעו "אמר רשב
מעון האם לא צריך להיות היכר ביני ובין שאמר רבן (

  . )האחרים וקבע סדרים חדשים
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רבי נתן התם הא מתניתא ההוא יומא לא הוו רבי מאיר ו
' ר ( מילתאלמחר כי אתו חזו דלא קמו מקמייהו כדרגילא 

'  למחרת כשנכנסו רנתן לא היו באותו היום ' מאיר ור
) נתו ראו שלא היו קמים כפי שהיו רגילים לראות' מאיר ור

 האי אמרו להו הכי תקין )?שאלו מה קרה  (אמרי מאי
  ) להם שכך תיקן רבן שמעון בן גמליאלאמרו (ג "רשב

ד נתקין מילתא "מ לרבי נתן אנא חכם ואת אב"אמר ליה ר
אני חכם ואתה : אמר לו רבי מאיר לרבי נתן (  כי לדידן

 ליה ) מה נעשה ( מאי נעביד) אב בית דין נשיב לו כגמולו
  עוקצים דלית ליה וכיון דלא גמר נימא ליה גלינימא ליה 

 אמרו מחר נאמר לו לדרוש במסכת עוקצין שהיא קשה(
כשלא ידע נאמר לו את הפסוק למי נאה ואינו בקיא בה 
למי )  למי נאה לעמוד בראש הסנהדרין–' למלל גבורות ה

מי שיכול להשמיע כל תהלותיו ' נאה למלל גבורות ה
וכשלא ידע רבן שמעון  (ד ואת נשיא " והוי אנא אבנעבריה

 –בן גמליאל לדרוש במסכת עוקצין נעבירו מכהונתו ואני 
   ). אהיה אב בית דין ואתה רבי נתן תהיה נשיארבי מאיר

שמע רבי יעקב בן  קרשי  (שמעינהו רבי יעקב בן קרשי 
אמר דלמא חס ושלום אתיא מלתא לידי ) ואמר לעצמו 

 אזל יתיב  ) ם יגרום הדבר לבושהאולי חס ושלו (כיסופא
הלך וישב ( גרס ותנא גרס פשט ג "אחורי עיליתיה דרשב
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ן שמעון בן גמליאל  והתחיל ללמוד מאחורי חלונו של רב
מסכת עוקצין בקול  ובכך רצה לסייע לרבן גמליאל 

ותנא אמר מאי דקמא דלמא חס  )בעקיפין ולא במישרין
 ושלום איכא בי מדרשא מידי יהב דעתיה וגרסה למחר

שמע  רבן שמעון בן גמליאל ואמר לעצמו אולי יש דבר (
זו וישב מה בבית המדרש שמחייב אותי ללמוד מסכת 

 ואמר בתר פתח אמרו ליה ניתי מר וניתני בעוקצין ) .ולמדה
דאוקים אמר להו אי לא גמירנא כסיפיתנן פקיד ואפקינהו 

למחרת ביקשו רבי מאיר ורבי נתן שילמד  (מבי מדרשא
לימד מסכת זו וכשסיים ציווה להוציא את , מסכת זו 

 כי אמר לולי הייתי מתכונן הייתם השניים מבית המדרש
ושדו התם ] בפתקא[ הוו כתבי קושייתא  )מלעיבים אותי 

  דלא הוו מיפריק כתבי פירוקי ושדו מיפריקדהוה מיפריק 
היו התלמידים שולחים פתקים עם שאלות לרבי מאיר (

אמר להו רבי יוסי )  ולרבי נתן והוא היה עונה להם בכתב
בי יוסי תורה מבחוץ ראמר  (    תורה מבחוץ ואנו מבפנים

גמליאל ] שמעון בן[אמר להן רבן  )?  מבפנים ואנו
אז  דלא נימרו שמעתא משמייהו ניקנסינהוניעיילינהו מיהו 

התיר להם רבן שמעון לחזור אבל קנס אותם שלא יאמרו 
  הלכה בשמם 
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ורבי מאיר לא פייסו , נתן פייס את רבי שמעון בן גמליאל' ר
הם אין ואמר ל, בקשו לנדותו:). ג"הוריות י(ונפרד מחבריו 

אני שומע לכם עד שתאמרו לי את מי מנדין ועל מה מנדין 
  ).ג"ק ריש פ"מ' ירוש(ועל כמה דברים מנדין 

מאיר לקבע שכל הלכה בבית המדרש ' ג קנס את ר"רשב
 ".אחרים"מאיר אלא יהיה כינויו ' לא תובא בשמו של ר

  
קבע את מקום מושבו ל "כתוצאה מהאירוע הנאחר שנפרד 

  .בטבריה
  של רבי מאיר בעל הנסנותו תענו 

בצד תקיפותו אנו מוצאים גם ענווה וותרנות והיה מתאר את 
שלום בין איש לאשתו ובין אדם המאמצים של כדי להשכין 

  רו לחב
הסיפור הבא מראה שלא מחל על כבודו בפני רבן שמעון 
בשעה שנראה לו שאין מקום למחילת כבוד אולם כאן הוא 

  .ן שלום בין לאשתו מוחל על כבודו בכדי להשכי
  וכך מובא באבות דרבי נתן יב
של חמת כ "ל שבת בביהלירבי מאיר היה רגיל לדרוש ב

 ואשה אחת הייתה רגילה לבוא ולשמוע בכל ) הבטברי(
  .שבת את דרשתו 
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 פעם אחת האריך רבי מאיר בדרשתו וכשחזרה לביתה
אמרה לו ? תימצאה שהנר כבה אמר לה בעלה היכן הי

אין את נכנסת לביתי עד : אמר לה , האזנתי לדרשה
  . שתלכי ותירקי בפני הדרשן 

שניה שלישית  מחוץ , ישבה שבת ראשונה , יצאה מביתה
  .לבית 

נבוא עימך ? אמרו לה שכנותיה עדיין שרויים אתם בכעס
כיון שראה אותן רבי מאיר צפה ברוח הקודש , אצל הדרשן 

  בעיניו) סובל(ועשה את עצמו חושש
אמרו , שה חכמה היודעת ללחוש יש ביניכן אאמר כלום י
לחשי לו ורקקי בתוך עינו ותהי , לכי את: לה שכנותיה

  .מותרת לבעלך 
הלכה כיון שישבה לפניו והייתה מתייראת מפניו אמרה לו 
אין אני יודעת ללחוש בעין אמר לה רקקי בעיני שבע 

לאחר שירקה אמר לה לכי אמרי לבעלך . פעמים וייטב לי 
  . רת פעם אחת ואני רקקתי שבע פעמים אתה אמ

  
הגמרא בסנהדרין מספרת כמה היה זהיר בכבוד תלמידיו 

אשה אחת באה לבית המדרש של רבי מאיר : והרי המעשה
כדי שלא . רבי אחד מכם קידשני בביאה : ואמרה לו 
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עמד רבי מאיר , יתבייש אותו  תלמיד שאולי עשה זאת 
  .ו כולם ונתנו לה כתב, וכתב לה גט כריתות ונתן לה 

  
" . שיגיעת שניהם משכחת עוון, יפה תורה עם דרך ארץ

" סופה בטלה וגוררת עוון, וכל תורה שאין עמה מלאכה
). ב, אבות(  

 
, מלאכת לבלרות,  אומנות –רבי מאיר התפרנס ממלאכתו 

כפי הנראה למד , תפילין ומזוזות , היה כותב ספרי תורה 
כשהייתי : כי אמר . יו את המלאכה הזאת עוד מימי נעור

עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא ' לומד אצל ר
ישמעאל אמר לי בני מה ' אמר לי דבר וכשבאתי אצל ר

 אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהיר מלאכתך
 היא שמא אתה שמים מלאכת שמלאכתךבמלאכתך 

 מחריב את נמצאתמחסר אות אחת או מייתר אות אחת 
איסי בן יהודה כשהיה מונה את שבחן של   .ם כולוכל העול

  .חכם וסופר: אמר על רבי מאיר , חכמים 
' כמו כן מסופר שרבי מאיר היה כותב טוב והיה מרויח ג

ואחד , באחד התלבש, באחד אכל ושתה, סלעים בשבוע
רבי ממה יחיו , אמרו לו תלמידיו , נתן צדקה לרבנים ועניים 

 צדיקים הרי כתוב ולא ראיתי אם יהיו: אמר להם ? בניך
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מה לי , ואם לא יהו צדיקים , צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם 
  )מדרש רבא קוהלת . (? לדאוג לאוייבי המקום 

  
הוא היה אומר לעולם ישתדל אדם ללמד את בנו אומנות 

לפי שאין לך אומנות , ה ויתפלל לפני מי שהעושר שלו ינקי
ואין , יו מן האומנותואין הענ. שאין בה עניות ועשירות 

  .)ירושלמי קידושין( עשירות מן האומנות 
בוא : היה מצדד בזכות המלאכה ואומר כמו כן רבי מאיר 

שור שביטל ממלאכתו : וראה כמה גדול כח של מלאכה  
שה שלא ביטלו ממלאכתו משלם , משלם הגנב פי חמישה 

  : )בבא קמא עט(הגנב פי ארבעה 
  

   המלאכה מאיר בשבח' כמו כן דיבר ר
סופו , גדולה מלאכה שכל מי שאינו עושה מלאכה בחול "

אין לו ' וביום ב' היה בטל ביום א? כיצד , לעשותה בשבת
מסרוהו למלכות והטילוהו לעבוד , הלך וגנב , מה לאכול 

על שלא עשה ? מי גרם לו לעשות מלאכה בשבת, בשבת 
  )אבות דרבי נתן " (מלאכה בחול 

  
ר ופרנסתו כסופר אינה דומה לסופרים מאיר לא היה עשי' ר

כנסת  כד תעניות ישבו אנשי" בפסחים ' מובא בגמבימינו 
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ומזוזות שלא יתעשרו  תפילין, הגדולה על כותבי ספרים 
  .  מתעשרין אין כותבים שאילמלא

  
. כל שיש לו נחת רוח מעשרו ? איזהו עשיר : וכך היה אומר 

כל :  כלומר ידיו קפוצות, כן אמרו כשאדם בא לעולם 
וכשנתפטר מן העולם ידיו פשוטות כלומר , העולם כולו שלי 

  )ספרי האזינו (לא נחלתי מן העולם הזה כלום 
  
  

  ומקום קבורתואהבת ארץ ישראל 
  .מאיר לארץ ישראל וישובה ' גדולה היתה אהבתו של ר

כל מיני . ארץ ישראל לא ירדה מקדושתה גם בחורבנה 
  .י חסרה כלום "י ואין א"צמחים גדלים בא

  " אבני ירושלים כולן קודש הן"וכן אומר על ירושלים 
, הארץ מכפרת עליו , כל היושב בארץ ישראל" והיה אומר 

הרי פורקים עוונות מעליה " וכפר אדמתו עמו"כשהוא אומר 
  )ואין נושאים עוונות עליה רבא האזינו
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סמת הייתה כל הדר בארץ ישראל וקורא ראימרתו המפו
מעת שחרית וערבית ומדבר כלשון הקודש הרי קריאת ש

  .הוא בן העולם הבא 
  " י מכפרת עליו "או כל היושב בארץ ישראל א
י ומה רב היה צערו שנאלץ "זכות גדולה הייתה לחיות בא

  .לצאת את ארץ ישראל ולהשתקע באסיה 
  

 להביא את מיטתו הלפני מותו על אדמת נכר באסיה ציוו
י "וימה של אה לארץ ישראל לחוף ים תיכון שתהא קרוב

  ).כלאים ירושלמי (ילחך את ארונו 
מאיר מתו בחייו נשארה לו בת והיא הייתה ' שני בניו של ר

  .אשת החכם זיוותאי 
  

למרות זאת מסורת היא על מקום קבורתו של רבי מאיר 
לדרום של טבריה "ל "ו  בשם האריז"וכך כותב המהרח

יש שם קברות , בלכתך אל מרחצאות של המים החמין 
הצדיקים הרחוקים זה מזה ואינם במקום אחד וכבר הוזכרו 

והא כמו שנזכר בספר ...מאיר ' חוס והם רישמותם בספר הי
ל "ד כי הודה לי מורי ז"ונלע. הייחוס וכמו שאומרים העולם 

  " על רבי מאיר שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בני אדם 
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קבר ייקש להשרבי מאיר ב, מקובל במסורת מדור לדור
הוא , כך שאם יבוא המשיח ותהיה תחיית המתים, בעמידה

ויש (ויוכל לרוץ מייד לקראתו , יקום כפי שנפטר בגיל זקנה
אומרים שמשום כך הקבר נמשך מהמתחם הספרדי למטה 

  ).משום שהוא עומד ולא שוכב, ועד הקבר האשכנזי למעלה
  

בי ביקשו לבנות את הציון על קבר ר) 1867(ז"בשנת תרכ
מאיר בטבריה והיו שם שתי אבנים עגולות וגדולות זו בצד 

והיה צורך בעמל גדול כדי להניח האחת על גבי חברתה , זו 
ה מונעשה נס גדול ונזדעזעה האדמה והאבן התגלגלה מעצ

כשראו האנשים את . ונחה על חברתה בהתאמה מושלמת 
הנס הגדול שהתרחש אל מול עיניהם שמחו שמח גדולה 

ח חזו במעשה והובאה "כחמישים איש ביניהם ת. 'הוהודו ל
  "המגיד"עדותם בקול מבדר 

  
ד באייר "ן מעל ציון רבי מאיר התקיים ביייום חנוכת הבני

באייר הוא יום שמחה ' ומאז בכל שנה יום יד) 1867(תרכז 
  .ועליה לציונו וקבעוהו ליום הילולה של רבי מאיר בעל הנס 

ויש אומרים , ום זהיש אומרים שבאמת הוא נפטר בי
י "שתושבי טבריא ניצלו את הסמיכות להילולא של רשב
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את יום " קבעו"ו, ולהמונים הנמצאים ממילא בצפון
  .ההילולא של רבי מאיר בעל הנס

  

  גדולתו בתורה 
עיקר למודו היו ההלכות . מאיר היה גדול בהלכה ובאגדה' ר

 -איזו היא משנה ). ט"קידושין מ(כ אמר "וע, וסידורן
הוא הוסיף . פ"שההלכות הם יסודה של תורה שבע, הלכות

ועל משנתו , עקיבא' לתקן סדרי ההלכות כמו שקבלן מר
יוחנן ' וזה מה שאמר ר. יהודה הנשיא' נבנתה משנתו של ר

  .מאיר' סתם מתניתין ר). ו"סנהדרין כ(
למרות תרומתו העצומה למשנה ולמרות גדולתו בתורה 

בי מאיר בבית המדרש כאילו כל הרואה ר: "שעליה מסופר 
  .עוקר הרי הרים וטוחנם זה בזה 

 בכל זאת לא נקבעה , לגדול מחבריורבי מאיר נחשב 
 מפני דרכי רוחו בהיפוך טעמי ההלכות לא הלכה כמותו 

אמורא (אמר רב אחא בר חנינא . נתקבלו דעותיו וסברותיו
שאין בדורו , גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם) י"דא
שלא ? ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו. מאיר כמותו'  רשל

 אומר על טמא שהוא, יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו
אומר על דבר טמא שהוא טהור (טהור ומראה לו פנים



 
95

ובחריפותו מביא ראיות לדבריו עד שהוא משכנע את 
על טהור טמא ומראה לו ו ) החכמים שאכן הטמא טהור 

כלומר אף החכמים לא יכלו  , מוכיח שהטהור טמא(פנים 
להבין את דבריו עד סופם ולהבחין בהבחנות הדקות 
שהבחין ומאחר שאיש לא הגיע לדרגתו לא יכול היה איש 

  ). ג"עירובין י(פ פסקיו "לפסוק ע
  

גם רבי יהודה הנשיא אמר עליו אני חריף יותר מחברי מפני 
יתי שראיתי את רבי מאיר מאחוריו ואילו ראיתיו מלפניו הי

  .)עירובין(עוד יותר חריף 
  

יהודה הנשיא ' עקיבא ור' רבי מאיר סיים את משנתו של ר
סתם משנה שלא : סידר אותה סידור אחרון ולכן נקבע כלל

  .)ו"סנהדרין פ( רבי מאיר היא –נזכר שמו של אומר ההלכה 
מאיר לתורה התבטאה במאמריו הוי ממעט ' אהבתו של ר

פל רוח בפני כל אדם ואם והוי ש, בעסק ועסוק בתורה 
בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך ואם עמלת 

  )אבות ד(יש לך שכר הרבה , בתורה 
  

כל השוכח דבר אחד ממשנתו "כמו כן אמר רבי מאיר 
מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו  וכל העוסק 
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אוהב , אהוב, בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ונקרא רע 
גדולה תורה מן הכהונה ומן , הב את הבריות או, את המקום 

  .המלכות 
ד עצמו קכל השו" בשם רבי מאיר " מובא באבות דרבי נתן 

על דברי תורה מוסרים לו שקדנים כנגדו וכל הבטל מדברי 
  .מוסרים לו בטלנים כנגדו , תורה 

גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת : היה רגיל בלשונו לומר 
  .נצור תורתי בלבך , י תורתי את דרכי ולשקוד על דלת

' דבר ה" ז הוא –הלומד תורה ואינו מלמדה : כמו  כן אמר 
  " .ביזה

לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך : שיטתו בלימוד היתה
  .הקצרה 

  
  : מאיר' מובא סיפור על ר:) ח"י(במסכת מגילה 

  .אמר רבי יוחנן אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב
ן אלעזר מעשה ברבי מאיר מיתיבי אמר רבי שמעון ב

שהלך לעבר שנה בעסיא ולא היה שם מגילה וכתבה מלבו 
וקראה אמר רבי אבהו שאני רבי מאיר דמיקיים ביה 

אמר ליה רמי בר חמא לרבי ירמיה " ועפעפיך יישירו נגדך"
מדפתי מאי ועפעפיך יישירו נגדך אמר לו אלו דברי תורה 
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ילו הכי מיושרין הן ואפ" התעיף עיניך בו ואיננו"דכתיב בהו 
  . אצל רבי מאיר

  
יוחנן פסק שאסור לכתוב אות אחת שלא מן ' למרות שר

אדם רגיל שרואה . מאיר שונה בכך מהאחרים' ר, הכתב
משלי (משהו ומסיר את עיניו ממנו מיד הוא מתחיל לשכוח 

מאיר ' ואילו אצל ר" התעיף עיניך בו ואיננו): "'ה, ג"כ
', משלי ד(היו מול עיניו תמיד המראות נשארו אצלו כאילו 

  ".ועפעפיך יישירו נגדך): "ה"כ
  
מאיר היה נוהג לשלב בדרשותיו משלים בהרבה מאוד ' ר

  ממשליו סופר על השועל ומעלליו  
היה דורש שליש , מאיר דורש לפני תלמידיו' כשהיה ר

שלוש מאות ממשלות . הלכה שליש אגדה ושליש משלים
  ח"נהדרין לס(שועלים היו לו לרבי מאיר 

כבר בימי  רבי יוחנן שחי כמה עשרות שנים לאחר רבי 
מאיר אבדו משלי רבי מאיר ולא נותר אלא אחד בלבד וזה 

  :לשונו 
רבי   המשל שהמשיל–אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה 

: מאיר סובב סביב רעיון זה שהבן סובל בגלל חטאי אביו 
ים בערב הכנס לחצר היהוד: מעשה בשועל שאמר לזאב 
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מהם ישבת והשתתף  עמהם בהכנת צרכי סעודה  ותאכל ע
תושבי המקום (כשבא לכנס חברו עליו במקלות   , בשבת

בא להרוג את השועל ) התאספו ובכוחות משותפים גרשוהו 
א אמר לו השועל לא הלקוך אל) על שנתן לו עצה רעה(

אכל כל  עם בסעודהשפעם אחת היה מסיי, בשביל אביך 
) ינים לשתף זאבים בסעודתם ימאז אין הם מעונ (חתיכה יפה

 אבות –אמר לו הן ! ?ובשביל אבא אני לוקה : אמר לו הזאב
  )לח , בבלי סנהדרין "( אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה 

כל כך גדול היה בתחום המשלים עד שבמותו דומה היה 
משמת רבי מאיר ,  אמרו עליו, ששוב אין מושלי משלים 

  ). משנה סוף סוטה(שלים בטלו מושלי מ
  

' ונזכרו מחלוקותיו באגדה עם ר, מאיר באגדה' גדול היה ר
). ב"שבת ע, ב"ג ל"ספרי על דברים י(יהודה בן אילעאי 

מאיר פסוקי שיר ' במדרש חזית נמצא שתי פעמים שדרש ר
דייך : יהודה' ואמר לו ר, לגנאי) 'ד' ב, ב"י' א(השירים 

גם .  לגנאי אלא לשבחאין דורשין שיר השירים, מאיר
במקומות אחרים נמצא שלא מצאו דברי רבי מאיר חן 

' קהיר א, ה"ר פ"ויק, ל"ר פ"ב(ואמרו לו דייך , בעיני חביריו
  ). א"י
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רבי מאיר חלק על מי שאמר שהפסוקים אחרונים של 

ספרי (י משה כי אם יהושע כתבם "התורה לא נכתבו ע
והיה אומר שכל , )ו"ב ט"ועין בפירוש ב, ז"שנ' דברים סי

פסחים (השבחות הנאמרות בספר תהילים כולן דוד אמרן 
  ). ז"קי
  

ולא עוד , זוכה לדברים הרבה, כל העוסק בתורה לשמה
  ): ו"אבות פ(אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו ובו 

  ) ט"סנהדרין צ(בזה '  זהו דבר ה-הלומד תורה ואינו מלמדה 
  ; )'פסחים ג(לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה 

ל אשר "ת? מנין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול
כוהנים ולויים וישראלים לא , יעשה אותם האדם וחי בהם

  ). ח"ק ל"ב(נאמר אלא אדם 
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  אלהא דמאיר ענני

  
". לזכות רבי מאיר בעל הנס"כתוב , על קופות צדקה רבות

.  אפריקהילדותם באירופה וצפוןב רבים זוכרים זאת עוד 
קופת רבי מאיר בעל ", כמעט בכל בית יהודי עמדה אז

  ? קופות הצדקה היו דוקא לזכרומדוע ". הנס
החלו יהודים רבים לחזור לעלות , לפני כחמש מאות שנה

של , היתה זו בעיקרה התעוררות דתית. לארץ ישראל
לשנה הבאה . "אנשים שהשתוקקו לקיום מצות שלם יותר

א היה משפט שאומרים רק כי כך ל, "בירושלים הבנויה
וביצות , יתה אז חרבה ושוממהיהארץ ה. כתוב בסידור

תה קשה יהפרנסה הי. ומחלות כיסו שטחים רבים ממנה
  . ורבים סבלו חרפת רעב, מאד

  
שולחן "מחבר ה(היו רבי יוסף קארו , גדולי ומנהיגי הדור אז

, בראותם את המצב הקשה. ורבי משה אלשיך") ערוך
ל לטובת פרנסת "יסד מגבית מיוחדת מיהודי חוהחליטו ל

ד סימן "יו', חלק א, ת יהודה יעלה"שו(תושבי ארץ ישראל 
. מאיר בעל הנס' לזכות ר, המגבית הוכרזה כתרומה). שטו

שחובתו של אדם לדאוג קודם , בדרך כלל ההלכה אומרת
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אמנם בנוגע לעניי .). בבא מציעא עא(כל לעניי העיר שלו 
כל יהודי הוא קודם . י היא העיר של כולנוהר, ארץ ישראל

לפיכך חובה על אלו שמנועים . תושב ארץ ישראל, כל
  . לסייע בפרנסת תושבי הארץ, עדיין מלעלות

  
. קופות צדקה למען תושבי הארץ, ל"כך נוסדו בקהילות חו

ת "ראה למשל שו(שלא לשנות תקנה זו , הפוסקים הזהירו
  ). סימן כז' חלק ו, חתם סופר

  
  קשור לסיפור הבא " אלקא דמאיר ענני"משפט ה

הרומאים ניסו בכל כוחם . בתקופה קשה מאד לעם היהודי
להשאר כעם מיוחד ולא , לנצח את העקשנות היהודית

ולעזוב את , "קדמה"הם ניסו לחנך אותם ל. להתבולל
, שמירת שבת. הם מיושניםיעקרונות הדת שנראו בעינ

. יום לעונש מותנאסרו בא? ולימוד התורה , כשרות
מדוע חשוב כל כך ליהודים , הרומאים לא הצליחו להבין

ין ייתה ענילאומיות יהודית לא ה, בעיניהם. לשמור על דתם
  ). מסכת עבודה זרה יח(שכדאי למות בשבילו 

  
רבי חנינא בן תרדיון המשיך ללמד , למרות האיסור החמור

'  רהייתה ברוריה בתו שלמאיר ' של ראשתו  ( תורה בסתר
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נתפס , יום אחד ) חנינא בן תרדיון מעשרה הרוגי מלכות
, הם מצאו אותו בעיצומו של שיעור בהלכה. בידי הרומאים

זעמם של . ובחיקו מונח ספר תורה, לפני מאות תלמידים
סיונותיהם להפוך את היהודים יכל נ. היה נורא, הרומאים

הם החליטו לתת הפעם . אינם מצליחים, לעם ככל העמים
כדי להרתיע את כל , לו ולמשפחתו, ש נורא ביותרעונ

בעוד ספר . כר העירידנו לשריפה בכ, אותו עצמו. האחרים
ספוגין של מים . הציתו אותו באש, התורה הקדוש בידו

. סורים קשיםיויסבול י, כדי שלא ימות מהר, הונחו על לבו
שהוא רואה בעיניו את , בעודו בוער באש סיפר לתלמידיו

  .יר ועולות לשמיםו התורה פורחות באואותיות ספר
  

באותו זמן שרומי מספרת ) א"דף יח ע(הגמרא בעבודה זרה 
אסרה על לימוד תורה היה רבי חנינא בן תרדיון יושב ועוסק 
בתורה ברבים וספר תורה מונח בחיקו הביאו וכרכוהו בספר 
תורה והקיפוה בחבילי זמורות והציתו בהם את האש והביאו 

מר ושראום במים והניחום על לבו שלא תצא ספוגים של צ
אמר ? אבא אראך בכך : אמרה לו בתו . נשמתו במהרה 

עכשיו , היה הדבר קשה לי, לא אני נשרתי לבדי לה אלמ
מי  שמבקש עלבונו של ספר , שאני נשרף וספר תורה עימי 
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תלמידיו רבי מה אתה  אמרו לו. תורה  הוא יבקש עלבוני 
  " . נשרפים ואותיות פורחות ליםלהם גויאמר ? רואה

אשתו להריגה ואחת מבנותיו , בסוף הוא נידון לשריפה
  .נדונה לשבת בקופה של זונות )  אחות של ברוריה(

היא , כל זאת ראתה ברוריה הצדקת ונשארה בצדקתה 
הפצירה בבעלה שישתדל לשחרר את אחותה מבית הזונות 

ה יקרה ראמר לה רבי מאיר אם נשארה נקייה וטהו. הרומי 
התחפש כפרש רומי .  לאו -נס ואצליח להצילה ואם לאו

 הלך ועמד על פתח בית הזונות ולקח אתו כסף לשוחד 
היא סירבה ומזה הכיר בה שהיא , ענות לו יוקרא לה לה

  .טהורה 
חצי סאה של ( ונתן תרקבא דדינרי נתן שוחד לשומר הבית 

סכום ואמר לו שבמחצית ה, לשומר תמורת פדיונה) דינרים
ומה אעשה , אמר לו השומר. ישחד כל מי שילשין עליו

הרי יתפסו אותי וישליכוני לכלוב ובו , כשיגמרו הדינרים
אלהא דמאיר "אמר לו רבי מאיר שיאמר ? כלבים עזי נפש

? איך ידע שכך יהיה, אמר לו השומר. ויינצל מכל רע" ענני
, מ אבן על הכלבים שהיו שם ומיד הם באו לטורפו"זרק ר

. ולא קרא לו מאומה' אלהא דמאיר ענני'אך הוא אמר 
כשראה כך השומר הוציא אליו את אחות אשתו הכשרה 

לאחר זמן שמע הקיסר מה שעשה אותו סוהר . והצנועה
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והנה . וציוה לתלותו, מ"ששחרר את אחות אשתו של ר
אלקא 'אמר הסוהר , כשקשרו את החבל סביב צוארו

התפלא הקיסר ושאל . ולא הצליחו לתלותו' דמאיר ענני
  . וסיפר לו השומר את כל המעשה, אותו לסוד העניין

  
וכיצד . מ אמר לאותו שר לכוון כמו שהוא עצמו מכוון"ור

? ידע אותו הגוי המשוקץ לכוון כוונות נעלות ונשגבות כאלו
כך גם כל אדם יאמר . אלא הוא כיוון לדעת רבי מאיר

 מכוון על שהוא" אלקא דמאיר ענני"בשעה שהוא אומר 
ויש ): "שם(א "ושואל המהרש. מ ושאר צדיקים"דעתו של ר

, ה על עצמו בחייו"מ שמו של הקב"לדקדק היאך ייחד ר
ייחד שמו על הצדיקים בחייהם ה מ"שהרי אמרו אין הקב

רק לסימן בעלמא ' דלא אמר אלהא דמאיר וכו: ל"וי? 'וכו
על שמו ולא נתכוין כל עיקר על שמו רק נתכוין אלהא 

  .'וכו" מאיר לארץ ולדרים עליה הוא יעננוד
  

אינו , "אלקא דמאיר ענני"שהמשפט , א מסביר"המהרש
' הנס קרה גם בזכות ר. מאיר' מזכיר רק את זכותו של ר

משמש בעברית גם " מאיר"אמנם . וצדקת הנערה, חנינא
האלוקים המאיר לנו : וכונת המשפט לומר, "אור"למילה 

תקופת .  הוא יעננו גם כעת,תמיד בחשכת הגלות והצרות
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את ' וגם שם האיר לנו ה, צרות דומה היתה גם בימי היונים
משה ' יוסף קארו ור' כך גם הרגישו ר. אור ניסי חג החנוכה

. בתקנם את מגבית הכספים ליושבי ארץ ישראל, אלשיך
יחזור ' עלינו לזכור שאור ה, מתוך חושך הגלות והרדיפות

, שם נמצאת תקות העם היהודי. בארץ ישראל, ויאיר עלינו
אור חדש : "כך גם אנו אומרים בתפילתנו. ותחיתו מחדש
  "!ונזכה כולנו במהרה לאורו, על ציון תאיר

  
, אומרים" אחרים"ס "שבכל מקום שכתוב בש, ידוע ומקובל

יש מסבירים שהוא נקרא כך . הכוונה לרבי מאיר בעל הנס
 בפרק על  על כך'אֵחר'מפני שלמד תורה מאלישע שנקרא 

  .אלישע בן אבויה 
  

לאחר ששמע : ויש מבארים שנקרא כך משום מעשה שהיה
מיד הוא , מ הציל את שומר בית הסוהר וברח"הקיסר שר

כי בזמנם (מ בעל הנס על לוח "ציוה לחקוק את דמותו של ר
ואמרו שכל , ושמו זאת בפתח העיר רומי, )לא היו תמונות

  .ךהרואה אדם בדמות זו יביאהו אל המל
  

מ ונכנס "ברח ר, פעם ראו אותו השוטרים והחלו לרוץ אחריו
טבל , למסעדה של גויים וביקש שיביאו לו תבשיל של חזיר
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את אצבעו ברוטב של אותו התבשיל והרים את ידו לפיו 
בודאי שאין , ראו זאת השוטרים ואמרו, ומצץ אצבע אחרת

ר ומשום כך נקרא רבי מאי, ועזבו אותו, מ אלא אֵחר"זה ר
  ". אחרים"בשם 

  
   מאיר' אשתו של רברוריה 

חנינא בן תרדיון הייתה עדה מקרוב על הגזירות ' תו של רב
היא רואה כיצד מוכן אביה . הנוראיות שגזרו הרומאים

חנינא בן תרדיון מקהיל ' ר. לשלם מחיר יקר עבור אמונתו
הוא מבין . קהילות ברבים כשוא מודע למשמעות מעשיו

חנינא בין ' הגזירה על ר. אותו להריגהשזה ודאי יביא 
רדיון לא הייתה רק עליו אלא גם אשתו וגם אחותו היו ת

. חנינא נהרג שלא בדרך טבעית' בכלל הגזירה גם בנו של ר
  . וריהרהיחידה שנצלה מהגזירה זו ב

אנו יכולים להבין שמצא מין את מינו והתאימה כעת 
  . מאיר' ברוריה לדמותו של ר

 דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו הנהו בריוני"
ליה טובא הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי 

, בריונים ישבו בשכנות לבית רבי מאיר וציערוהו ( דלימותו 
 מאי : אמרה ליה ברוריא דביתהו) רצה להתפלל למותם

דעתך משום דכתיב יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים 
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פיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון כתיב ועוד שפיל לסי
יתמו "אמרה לו ברוריה  (דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם 

רשעים לא , חטאים כתיב ולא חוטאים כיון שיתמו חטאים 
אלא  (אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה) יהיו 

 ורשעים עוד ) התפלל שיחזרו בתשובה ובכך לא יהו רשעים 
  : בתשובהבעא רחמי עלויהו והדרו אינם 

  ).א/תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י (
  

מחד אנו . אנו רואים את כוח הדרישה השיטתי של ברוריה
' רואים כיצד ברוריה לא מקטינה את עצמה ואומרת לר

הגדול אולם מאידך מאמינה היא בכוחו . מאיר את דעתה
  . מאיר ובכוח תפילתו' של ר

ו מאיר לא התפלל עליהם מלכתחילה שיחזר' מדוע ר
מאיר נגע בדבר שהרי ציערו ' יתכן שכיון שר. בתשובה

מאיר ' כאן ברוריה רואה את תפקידה לעזור לר. אותו
אולם נראה להסביר בדרך . להסיח דעתו מהפגיעה האישית

כנראה שקשה יותר להחזיר בתשובה מלגרום להם . אחרת
אולם כאן ברוריה רואה את תפקידה כמאמינה . למות

היא רואה את תפקידה . מאיר' רבכוחות הגדולים של 
ברוריה לא עומדת . כאישה הדוחפת את בעלה לעשות יותר
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מאיר ' מאיר אולם היא מלווה את ר' להתפלל במקום ר
  . בתוכן תפלתו

  
   .אשת חיל מי ימצא"

, שהייתה לפני לפנים. ורחוק מפנינים מכרה. זו היא התורה
  . זכה משה והורידה לישראל

  
שהיה יושב ודורש בבית המדרש מעשה היה ברבי מאיר 

  . ומתו שני בניו, בשבת במנחה
  ? מה עשתה אימן

  . הניחה שניהם על המטה ופרשה סדין עליהם
  . מאיר מבית המדרש לביתו' במוצאי השבת בא ר

  ? היכן שני בני: אמר לה
  . לבית המדרש הלכו: אמרה לו
  . צפיתי לבית המדרש ולא ראיתי אותם: אמר לה

היכן שני : חזר ואמר לה. ל הבדלה והבדילנתנה לו כוס ש
  ? בני

הקריבה לפניו . פעמים שהלכו ועכשיו הם באים: אמרה לו
  . המאכל ואכל

שאלה אחת יש לי לשאול , רבי: לאחר שבירך אמרה לו
  . לך
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  . אמרי שאלתך: אמר לה
, קודם היום בא אדם אחד ונתן לי פקדון, רבי: אמרה לו

  ?  לו או לאנחזיר, ועכשיו בא ליטול אותו
מי שיש פקדון אצלו אינו צריך להחזירו , בתי: אמר לה

  ! ?לרבו
  . חוץ מדעתך לא הייתי נותנת אצלו, רבי: אמרה לו

, והעלתה אותו לאותו החדר, תפשתו בידה? מה עשתה
וראה שניהם , ונטלה סדין מעליהם, הקריבה אותו למיטה

  . מתים ומונחים על המטה
, בני כדרך הארץ, רבאי רבאי, יבני בנ: התחיל בוכה ואומר

  ! ורבאי שהיו מאירין פני בתורתן
לא כך אמרת לי שאנו צריכים , רבי: באותה שעה אמרה לו
  ? להחזיר הפקדון לרבו

  ". מבורך' לקח יהי שם ה' נתן וה' ה: "כך אמר
לכך , חנינא בדבר הזה נחמתו ונתיישבה דעתו' אמר ר
  ".אשת חיל מי ימצא"נאמר 

  
מאיר התענינות ושותפות רבה במה ' אצל ראנו רואים 

נשים לב כמה פעמים מתעניין  .שקורה במשפחתו ועם ילדיו
יתכן שהדאגה לבניו קשורה . רבי מאיר בילדיו בזמן כה קצר

  . לכך שהם לא נמצאים בבית מדרש בשבת בזמן הדרשה
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מאיר שבתחילה ממאן ' בסוף הסיפור אנו רואים את ר

נראה שברוריה לעומת ". רבי רביבני בני "להתנחם וצועק 
יתכן שזאת יש בה . [מאיר לא מאבדת את עשתנותיה' ר

אולם גם במצב ]. מכוח ההתמודדיות שהיו לה בבית אביה
מאיר ' זה שעל פני הדברים ברוריה מתגלה כגיבורה מר

מאיר מכיר כינוי זה הוא ' ר". רבי"מאיר ' ברוריה קוראת לר
מאיר וברוריה היא ' ין ריתכן שב". ביתי"קורא לברוריה 

בסיפור ". רבי"לא תמיד קראה לו ברוריה . כינויים שונים
יתכן . הקודם ברוריה לא מתוארת כביתו אלא כאשתו

כשהיא הייתה שואלת " רבי"שברוריה הייתה קוראת לו 
באופן כללי ביטויים אלו מעידים על . אותו בדברי תורה

  .שור השכליקשר שהוא בעיקרו במי. יחס שבין רב לתלמיד
  

אולי לא היה זה יחס של קבע ביניהם אך כאן הכינוי מבטא 
ברוריה מכינה את רבי מאיר . את סגנון ההתיחסות לאירוע

היא ממשילה משל . לבשורה המרה במישור השכלי אמוני
מ להכין את הקרקע לקבלת הבשורה מתוך קבלת הדין "ע

 יש כאן עבודה על רמת התיחסות גבוהה. וללא צער כלל
לכאורה דילוג על שלבים אנושיים רגשיים . מלכתחילה 

של שמיעת הבשורה לאט לאט למנוע בהלה , פשוטים
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ברוריה מחד חושפת את . בכי וצער עם קבלת הדין, גדולה
הבנים המתים בבת אחת ללא הכנה פשוטה ומאידך היא 

היא מיד חוזרת לכלים . להתאבל, לו לבכות" נותנת"לא 
האמת השכלית ,האמונה , משלה:בו הוא משתמש תמיד

הנוקבת שלא בהכרח מתישבת עם הנטיה הטבעית 
  . הראשונית

  
מאיר כה רגיל להשתמש בו ' ברוריה משתמשת בכלי שר

' אולם אנו רואים שכשמתגלה העניין לר. בשפת המשל
רק לאחר שברוריה . מאיר בתחילה אינו מוכן להתנחם

מקבל מאיר תופס את עצמו ו' מזכירה שוב את המשל ר
  .דברי ניחומים של אשתו אשת חיל

  
יש ". חכמה"מאיר הייתה ה' למרות שדרך החיים של ר

במקרה זה שמתו . זמנים שהחכמה לבד לא יכולה לעמוד 
  . שני בניהם הנחמה לא יכולה לבוא רק בדרך החכמה
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  קליפתו זרק, תוכו אכל, רימון מצא

חיה רבה אשכ): "ב"ו ע"דף ט(וידועים דברי הגמרא בחגיגה 
קאמר : ל"א? ה"מאי קא עביד הקב: ל"בר שילא לאליהו א

משם (מפומייהו דכולהו רבנן ) אומר חידושי תורה(שמעתא 
מ אינו "ומשמו של ר(מ לא קאמר "ומפומיה דר, )החכמים

משום ) ענה לו אליהו(? אמאי) רבה לאליהו(ל "א). אומר
מ למד את תורתו "שר(דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר 

): רבה לאליהו(ל "א) שע בן אבויה שנקרא אחרמאלי
מ "ר, כלומר(מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק "ר, אמאי

): אליהו(ל "א? )ידע מה ללמוד מאלישע ומה לא ללמוד
ה גם משמו "עתה אומר הקב(השתא קאמר מאיר בני אומר 

  ).מ ובלשון חיבה"של ר
  

 מ"כל עוד לא פסקו למטה שר: ח"אומרים משם בעל הבא
ורק , בשמים לא אמרו דבר משמו', וכו' רימון מצא'אמר 

לאחר שפסקו למטה ויצא הדבר מפי רבה בר שילא בפני 
מייד הונהגה בשמים הנהגה שתאמה , אליהו הנביא

לפסיקתו זו של רבה בר שילא והזכירו בשמו את דברי 
  . מאיר' תורתו של ר
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  ושירותתשבחות 

  
מאיר ' פיוט במסורת יהודי מרוקו המספר בשבחו של התנא ר

ליד ) פסח שני(ד באייר "י, בעל הנס והמושר ביום ההילולה שלו
שמשורר בשירו את נפלאותיו וגדולתו , הפייטן. קברו בטבריה

-את שירו באמירהחותם , מאיר על פי הדברים בגמרא' של ר
שהפכה במהלך השנים , "אלהא דמאיר ענינא"קריאה זו של 

להיות תפילה קבועה ושגורה בפיות עם ישראל כסגולה להוושע 
  .ולהיפקד

  
  אפתח פי ברינה  מאיר בן אלישע

  
ִרָנה ֶּאְפַתח ִפי ּבְ ּ יר וְנִגיָנה  , ּ ׁשִ   ּּבְ
ִּלְכבֹוד ֶזה ַהַתָנא י ֵמִאיר  , ּ   ּהוא ַרּבִ

  רֹאׁש ַוֲעָטָרה  , ּד ִמָכל ִנְבָראִנְכּבַ
ּפֹוֵקד כֹל ֲעָקָרה י ֵמִאיר  , ּ   ּהוא ַרּבִ

ַּיַחד ִעם כֹל ֲחבוָרתֹו ּלֹא ָיְרדו ַדְעתֹו  , ּ ּ ּ  
י ֵמִאיר  , ֵמרֹב ָחְכָמתֹו ל ַרּבִ   ׁשֶ
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ָחְכָמה ִעְמֵקי ַיָמה  , ְמפֹוָאר ּבְ   ּּבְ
ָנה ְסתוָמה ּכֹל ִמׁשְ י ֵמִאיר  , ּ   ִהיא ַרּבִ

  ָזַעם ְוֶעְבָרה  , ִּאם ַהֶנֶפׁש ָמָרה
י ֵמִאיר   ֵעת ָצָרה ְלַרּבִ   ִּידֹור ּבְ

ָּיֵען ַעל כֹל ָפִנים ִנים  , ּ ָּלנו ִדין ּבָ ּ  
י ֵמִאיר   ִּהְסִכימו ְנבֹוִנים ְלַרּבִ ּ  

ַּרב הוא ְדַאִתי ְלַעִדיפוִתי   ּ  
י ֵמִאיר   ִּמׁשום ְדָחִזיִתי ְלַרּבִ ּ  

ִּחְזקו ְוַזֵמרו ׁשִ ּיִרים ֹתאְמרו  ּּ ּ  
י ֵמִאיר   ְכבֹוד ַרּבִ ְּוַגם ִהָזֲהרו ּבִ ּ  

ִּזְכרו ְגֵזָרתֹו ְכַתָקָנתֹו   ּ  
י ֵמִאיר   ל ַרּבִ תֹוָרתֹו ׁשֶ ָּכתוב ּבְ ּ  

נו   ץ ְפזוֵרנו ְלִעיר ָקְדׁשֵ ַּקּבֵ ּ ּ ּ  
י ֵמִאיר     ְּמֵהָרה ֲעֵננו ֱאָלָהא ִדְרּבִ
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   ִניִבי ֵּמֲהַלל ְֶאֱערֹך
י ַּהָקדֹוׁש ִלְכבֹוד ְונֹוָרא ָּגדֹול ְלֵאל    אביחציראַיֲעקֹב, ַרּבִ
ַּכַפ ָטהֹור ָנִקי ַּקְדׁשוהו, ְּכָנַפִים ְּכַבַעל, ִיםּ ּ ַמִים ּ ָנן ׁשָ ָכל ַרּבָ   ,ַאְתָרא ּבְ
ר ֻתמֹו ְָהַלך ָיׁשָ ַמֲעשיו , ּּבְ ְמקֹומֹו ּבְ ן ְּכָיֵרַח , ּבִ ְֶדֶרך ִהיא זֹו יֹומֹו ּבֶ ָרה ּ   ְיׁשָ

ב ֹאָהִלים ַּתם ַיֲעקֹב יָנה םִא ִּכי , ִיְדֵלם ֲּעֻמִקים ַמִים ּבֹוֵלם ֶּפה ְוָכל יֹוׁשֵ   .ָקָרא ַלּבִ
ָחְכַמת ָלה ּבְ ם ֶּגֶבר , ַּהַקּבָ ּוְתִהָלה ְלׁשֵ ֵאָלה ְוֶהֱעִמיק ִהְרִחיב ּ יר, ׁשְ   .נֹוָרא ַיֲעקֹב ַאּבִ

ִפיהו ּוְדַבׁש ֹנֶפת    .ָּכאֹוָרה לֹו ְּוֹנַגה ּהוא ָקדֹוׁש ֱאלִֹהים ִאיׁש , ְּוַאְנֵוהו ֱאֵלי ֶזה , ּּבְ
ֻּתָמתֹו ַּעְנַוְתנותֹו תֹוְקֻד ּ ּוְגבוָרה ֹעז הֹוִדיַע מֹותֹו ַאֲחֵרי ִּכי ַאף , ִיְרָאתֹו ּׁשָ ּ.  

נו לֹא. ְּקבוָרתֹו בדמנהור ֲעָדתֹו ְקַהל ִּצָוה ְנִסיָעתֹו יֹום ֶטֶרם ְּיׁשַ   ֲאִמיָרה ּ
ַמִים.ְלִעירֹו ְלהֹוִליכֹו ֲחֵברֹו ָּגַבר ָּרָצה ִּהְתַקְדרו ׁשָ ֵמי ְּוֵיְרדו ּ   ּאֹוָרה ִּגׁשְ
יַע הָי ָחַדל ם רֹב ִּכי , ֵמהֹוׁשִ ִרית ֲארֹון , ְּלַהִסיַע ָּיְכלו לֹא , הֹוִפיַע ַּהֶגׁשֶ   .ַּהתֹוָרה ּבְ
ם ַזַעם בֹוָאם אֹוְיָביו ֶאת ַּהׁשֵ ִּהִכירו לֹא , ְסִביָביו ֶאל ּבְ ּטוָביו רֹב ּ  ּבֹו ָּנֲהגו לֹא ּ

   ֻחְמָרה
ֹכֶסף הֹוָדם ָקַרן      ַאְתָרא ֵּמַההוא ְלַבד , ֵיָאֵסף לֹא ַרְגלֹו יׁשִא , ַּהֶקֶצף ָחל ִּכי ָיַרד , ּבְ

ְּגבוֹרָתיו ֵהן י ּ ַמְענו ִנְפְלאֹוָתיו ְוֻרּבִ ִריֹוָתיו ּׁשָ    ּוְלָאְמָרה ִּלְכֹתב ַּדי ֵאין ִמּבְ
ב ַּאִמיץ ִּהלוִלים קֶֹדׁש ִּפְריֹו ֹאָהִלים יֹוׁשֵ ְכָבר ְּמֻגָדִלים ִּכְנָטִעים ּ   הֹוָרה ָזֵקן ּׁשֶ

  
  

ר יֹוָחִאי ְיסֹוד עֹוַלם   )סימן אני יעקב אביחצירא חזק( ּבָ
ר יֹוָחִאי ְיסֹוד עֹוַלם ּבֹו ָבַחר ֶמֶלך עֹוַלם ְזכותֹו עֹוֵמד עֹוַלם. ּבָ   . ּּבִ

ן ָד   :ְִוד ֶמלךָּעד ּבֹוא ּבֶ
ֵרי ֶחְלקֹו ואשריו ֵרי ָכל ֲחֵבָריו. ַאׁשְ ֵרי הֹוֵגי ֲאָמָריו. ְּוַאׁשְ   . ַאׁשְ

ְַמֲעַדֵני ַהֶמלך ּ ּ:    
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ּנגלה לֹו סֹוד ַהִניְטָמן ר ִנְגֶלה ְלֵהיָמן. ּ ֵביִתי ֶנֱאָמן. ָאׁשֶ   . ּהוא ּבְ
ְְבָכל ִגְנֵזי ַהֶמלך ּ ּ:    
ם ָהאֹור לֹו ָזָרח. ּיום ַלְמָעָרה ָבַרח ִּמׁשָ ִּהִציץ ִציץ ְוָגם ֹפֵרַח. ּ ּ .  

ְוגידלו ַהֶמלך ּ:    
ָּכל סֹוד ִנְפָלא הֹוָרהו. ָּעל ְיֵדי ֵאִלָיהו. ִיצֹק ָמִים אשריהו ּ .  
ְִכי ֵכן ִציָוה ַהֶמלך ּ ּ ּ:    
ֲּעבֹוָדה זֹו ְתִפיָלה   . ּ ִגיָלהָּאְת סודותיה. ִהיא ָהעֹוָלה ְלַמְעלה. ּ
ְִכי ֵכן ִיֵסד ַהֶמלך ּ ּ ּ :    

ת שבת קֹוֶדׁש   . ִּגיָלה ְוָגם סֹוד ַקִדיׁש. ְוסֹוד מֹוֵעד ְוחֹוֶדׁש. ְּקדוׁשַ
ְְברֹב ָעם ַהְדַרת ַהֶמלך ּ :  

ְּתִפיִלין ַהנֹוָראֹות. אֹות ְבִרית ִציִצית ְואֹות ֵהם . ּ היוה ּבָ
ֵעיֵני ַהֶמלך . ִנְפְלאֹות ְחן ּבְ ּ :  
סֹוד ַה ּאֹות ְבִרית ָטמון ַנסָֹתם. סֹוֶפר חָֹתםּבְ זֹוַהר ְנֶחַתם. ּ ַּהכֹל ּבְ ּ .  

ַעת ַהֶמלך ַטּבַ ְּבְ ּ :  
ְבֵריָרה. ִּגיָלה סודם ְוהֹוָרה. ָיַחד ָכל ִמְצֹוות תֹוָרה ַּהכֹל ְנֶחַתם ּבִ ּ .  

חֹוַתם ַהֶמלך ְּבְ ּ :  
ר כֹל ָהעֹוָלמֹות מֹות. ִחיּבֵ מֹותְּוִתיֵקן ַה. ְּוַיַחד ָכל ַהׁשֵ   . ְנׁשָ

ית ַהֶמלך ְָלבֹוא ֱאלֹ ּבֵ ּ :    
קו לֹום ָנׁשָ ֶּצֶדק ׁשָ ֶּחֶסד ֶאֶמת ָדְבקו. ּ ּעלך ָידֹו ִנְתַמְתקו. ּ ונחה . ּ

ְֲחָמת ַהֶמלך ּ:    
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ִכיָנה ָטה ְוֵהִכיָנה. ּייֵחד ָאְת ַהׁשְ ּטֹוב  .ֶּאמוָנהל ַמָעשיו ָכ. ִּקיׁשְ
ֵעיֵני ַהֶמלך ְּבְ ּ :    

ִּגיַנת . בֹו נכנס לחופתו. ּא ִנְקָרא ֲחתוָנתֹוּהו. ָראֹו יֹום פטירתו
יַתן ַהֶמלך ְּבִ ּ:    

ְמָחה ְוִריָנה ֶּאת קֹול ׁשִ ִמי ֵמעֹוָנה. ּ ַמע ִבׁשְ   . ְצֶאיָנה ַגם ְרֶאיָנה. ִנׁשְ
נֹות ִציֹון ַהֶמלך ְּבְ ּ ּ :  

א. שעשוע ואהבה. ֶחְדָווה ושמחה רבה   . עת ָבא ְלעֹוַלם ַהּבָ
ֶּאל תֹוך ֲחַצר ַהֶמל ְ   : ְךּ

ֶּזה ַהיֹום לג ּבֹו וְנַזֵמר ָעל. ָּלעֹוֶמר ְנַהֵלל"ּ ְּקדֹוׁש ֶזה ייאמר . ּ
ירו יר אל ַהֶמלך קֹוִלי . ּׁשִ ְׁשִ ּ ּ :  

י ִלָפֶניך ָקֵדׁש. ְֶיֱעַרב ָלך ְכמֹו כֹוֶרך ַמֵהר. ָׁשַ ִָבְנך ּבְ ְלִמְקָדׁש . ָ
ְַהֶמלך ּ:  

  

ך ַרֲעיֹוַני ָיֹודו ּלְ   )א"סימן ישראל לרבינו ישראל אביחצירא זיע( ּ

ָיֹודו ְלך ַרֲעיֹוַני ּ ֶטן יוצרי. ּ ִסיִני. ֵאל ִמּבֶ ָהִאיר ְל. ָָעל ִקְרָבְתך ּבְ
  .ֶאת ֵנִרי

ַּעל ֶכן ְבַתֲחנוַני יִרי. ּ ׁשִ ַני ָעד ָלַעד לעֹוָלם. ֲאָפֵאר ּבְ   :ְבָכל ָיָמי ְוׁשָ
  . ְֶאשַמח ָבך ֵאל עֹוַלם. ְֶאשַמח ָבך. ְֶאשַמח ָבך

ֶּאשַמח ָבך גֹוֵאל ַנְפׁשֹי ֶּאת ְגאוַלת עֹוַלם. ְ ּ ּ:  
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י ֵהַמה ָזְכִרי ֲחָסָדיו. ּששֹון ִליּבִ ּר ִמכֹל אוָמהִּכי ָבָח. ּבְ ִישָרֶאל . ּ
      . ֲעָבָדיו

ֵלָמה. ָהָאבֹות ְיִדיָדיו. ֵּנֶצר ְנִטיָעה ָתָמה ִּמׁשֹוֶרׁש . ֶּאֶבן ֶצֶדק ׁשְ
  :     גידלם

  ְאשמח ָבך
ַעל ָהָרצֹון ֲאָלה ָחי ּבָ ר ּבַ. ְָרצֹוְנך ֶאׁשְ ַּהְגָת ֶאת ה ָנְּתִחיָלַּכַאׁשֶ

      .ַהצֹאן
ִמְרֶעה טֹוב ְוִנְפָלא רֹוֶעה ִישָרֶאל ֶסָלה . עלצון-ְּוָהָיה ָכל .ּּבְ

ּהאזן ֶאת כוָלם ּ:  
  ְֶאשַמח ָבך

ָּאָתה הוא האלו ָּהֵעד ְוַהַדָין. הים-ּ ּקום ָנא ִלְקַראת ְגֵבִהים. ּ ּ ּ .
ֵּצא ָנא ְמזוָין ּ ּ.   

ֵהם. ּלהשלים ָכל ִעְנָיין. ִָלְנקֹום ִנְקָמְתך ֵמֵהם ְמך וכסאך ׁשֶ ּׁשִ ָ .
  ֶאשַמח : ַלםָחי ֶנֶע-ֵּמֵעין ָכל

ֲּאַקֶווה ָתִמיד ַחְסדֹו. ֶאת ְיִריַבי ָיִריב. ְלעֹשה ִנְפְלאֹות ְלַבדֹו ּ .
ֵכם ואעריב ֲעדֹו.ַּהׁשְ יר . ֶאת טירתו ַיֲחִריב. ְולא יסיך ּבַ ְוַאז ָנׁשִ

ָלם. ִלְכבֹודו ֻמׁשְ יִרים ּבְ   ְֶאשַמח ָבך: ַהׁשִ
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ֲָאַגֶדְלך  ּ  
רֹב ַפַחד ְוֵאיָמה ָמה ְואֹוְדך ּבְ ֲּאַגֶדְלך ֱאלֵֹהי ָכל ְנׁשָ ָּ ָ  

ָעְמִדי תֹוך ְקָהְלך צור ְלרֹוֵמם ְלך ֶאְכַרע ְוֶאכֹף רֹאׁש ְוקֹוָמה ָּבְ ָ ְּ ּ  
ִליָמה   ְּרִקיֵעי רֹום ֲהלֹא ָנָטה ְבִמְבָטא ְוָהָאֶרץ ְיָסָדה ַעל ּבְ

ָכל ֵקְדָמה ְוָיָמהֲּהיוַכל ִאיׁש ֲחקֹו ּר ֶאת סֹוד ְיָצרֹו וִמי הוא ֶזה ּבְ ּ ּ  
ָחְכָמה ר ִהְפִליא ְוָעשה כֹל ּבְ ְּמרֹוָמם הוא ֲעֵלי ָכל ֶפה ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ּ  

ָעְלָמא א ּבְ ֵמיה ַרּבָ גֹוי ָקדֹוׁש ְוֶעְליֹון ְוִיְתַקַדׁש ׁשְ ְּוִיְתַגַדל ּבְ ּ ּ ּ  
  

  ֵאל ְמֹאד ַנֲעָלה
יָרה וְתִהָלה ָאֹבא ִלְמעָֹניו ׁשִ ֵּאל ְמֹאד ַנֲעָלה ֲאַקֵדם ָפָניו ּבְ ּ ּ ִּכיֵמי . ּ

  .ֹּמֶשה ְוַאֲהרֹן יֹוִביֵלִני ְלִמְשְכנֹוָתיו
ַמע קֹוִלי ְוִיְס ְוָעִתי ַתַעל ְוִיׁשְ ּלו ׁשַ ַיֲאֵזן .  ַלח ִלי ַמַעל ְוַיֲעזֹור ִליּ

  .ְלִאְמֵרי ִפי ְוַאל ֵיֶפן ְלַמֲעָלִלי
ְזכות ָאב ָהֵאיָתן ָּיה ָהֵרם ְלָחָתן ְוַכָלתֹו ּבִ ְְוִתְמלֹך . ְוִצְדָקתֹו, ּּ

ַמְלכותֹו לֹֹמה ּבְ ַּהַמְלָכה ָרֵחל ִכׁשְ ּ ּ ּ.  
  

יָרה ִלְכבֹוד ַהתֹוָרה   ֲּאׁשֹוֵרר ׁשִ
יָרה ִלְכבֹוד ַהתֹוָרה   ִמָפז ְיָקָרה ַזָכה וָבָרה ֲּאׁשֹוֵרר ׁשִ ּ ּּ  

ִּנְתָנה ָלנו ַעל ַיד רֹוֵענו   ּ ִחיר ָהֻאָמהּ נו ּבְ ה ַרּבֵ ּ ֹמׁשֶ ּ  
מֹו ֻאָמה ִנְבָחָרה ַעמֹו   ִלְהיֹות לֹו ִלׁשְ ַחר ּבְ מֹו ּבָ ֶּנֱאָמן ׁשְ ּ  
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תֹוָרה ִרים דֹוֵבר ּבֹוֵחר ּבַ ֵרי ַהֶגֶבר ַעל ִיְצרֹו גֹוֵבר  ֵמיׁשָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ  
ה ְנִעיָמה תֹוָרה ְתִמיָמה  ֶפִתי ַמְחִכיָמה ַעִין ְמִאיָרה ַּרּבָ ּ ּ ּ  

  
ַכְחָת   ְּיִדיִדי ֲהׁשָ

ַדי ְוָלָמה ְמַכְרַתִני ְצִמיתות ְלַמְעִביָדי ֵבין ׁשָ ַכְחָת ֲחנֹוְתך ּבְ ְּיִדיִדי ֲהׁשָ ּ ּּ ָ  
ֶאֶרץ לֹא ְזרוָעה ְרַדְפִתיך ְושִעיר ְוַהר ָפאָרן ְוִסיַני ְוִסין ֵעָדי ֲּהלֹא ָאז ּבְ ּ ָּ  

י ְוֵאיך ַתֲחלֹק ַעָתה ְכבֹוִדי ְלִבְלָעָדי ְּוָהיו ְלך דֹוַדי ְוָהָיה ְרצֹוְנך ּבִ ּ ּ ְּ ָ ָ  
עֹל ָמָדי כור ָיָון ְמֻעָנה ּבְ חוָנה ּבְ ְּדחוָיה ֱאֵלי שִעיר ֲהדוָפה ֲעֵדי ֵקָדר ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ  

ְלְתך גֹוֵאל וִבְלִתי ֲאִסיר ִתְקָוה ְתָנה ֻעְזך ִלי ִכי ְל ֲּהֵיׁש ּבִ ָּ ָּ ּ ּ ּ ּ ּך ֶאְתָנה דָֹדיּ ָ  
  

ה א ְזַמן ַהְגֻאּלָ ָּנִגיָלה ַהְללוָיה ָנִגיָלה ּבָ ּ ּ  
ץ ִנְדֵחי ְיִדיַדי ְוָגֵרׁש ְמשְנַאיֵאל ַדי ַקּבֵ ֶהם ָגֲעָלה , ּ ׁשַ י ּבָ   ַּנְפׁשִ

ָּנִגיָלה ַהְללוָיה ית ֵהיָכִלי:  ּ י גֹוֲאִלי וְבֵנה ִלי ּבֵ ן ִיׁשַ ַלח ִלי ּבֶ ּׁשְ אֹוְיַבי , ּ ּבְ
ָּנִגיָלה ַהְללוָיה, ֲּעשה ָכָלה   ַלח :  ּ ַּרֲחָמן חוס ַעל ַעם לֹא ַאְלָמן וׁשְ ּ

ָּנִגיָלה ַהְללוָיה, ְּיַבשר ַעם ְסֻגָלה . ֶהם ִציר ֶנֱאָמןָל ּ  
ֵצם ִמֶמְרָחק יר וְתִהָלה, ָּחָזק ְזכֹר ֶזַרע ִיְצָחק ְוַקּבְ ּוְנַסֵדר ׁשִ ּ ּ ּ,  

ּ ָנִגיָלה ַהְללוָיה ּ.  
  

לֹום ְלך דֹוִדי ּׁשָ ָ  
לֹום ְלך דֹוִדי  ּׁשָ       ַּהַצח ְוָהַאְדמֹון    ָ
לֹום ְלך ֵמֵאת ַּרָקה ְכמֹו ִרמֹון    ָׁשָ ּ.  

ֲּאחֹוְתך רוץִלְקַראת  יָעה  ָ       ֵּצא ָנא ְלהֹוׁשִ
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י ּוְצַלח ְכֶבן ִיׁשָ ֵני ַעמֹון    ּ ת ּבְ   .ַּרּבַ
ַּמה ָלך ָיְפָיִפָיה  ְ       ְתעֹוְרִרי ַאֲהָבה     ּ
ְוְתַצְלְצִלי קֹוֵלך קֹול ַפֲעמֹון    ּ ַּכְמִעיל ּבְ ּ.  

ר ַתְחפֹוץ  ָּהֵעת ֲאׁשֶ ָנה   ּ       ַּאֲהָבה ֲאִחיׁשֶ
ְִעָתה ְוָעַלִיך  ּ   .ֵּאֵרד ְכַטל ֶחְרמֹון      ּ

  
ֶחְלְקך ִני ּבְ   ָשַמח ּבְ

ֶחְלְקך ִני ּבְ ּלֹא ִתַקח ַגם, ָשַמח ּבְ ּ ְלךּ   , ָ ֶאת ׁשֶ
ְמָחה ְתַחֶייך ַָהׁשִ ָָהעֹוָלם לָפֶניך, ּ ּ:  
ָהֹוֵלך ְבַרְגְלך ָיְדיך, ּ ֵָעיַנִים צֹופֹות ְלך, ְָמַנְעֵנַע ּבְ ַָהֶלב פֹוֵעם ְבך, ּ ּ ּ:  

יר וִמי שֵמַח ִּמי ָעׁשִ עֹוַלם ַהֵזה אֹוַרח, ּ   , ּּבָ
כֹוַח ּלֹא ְבַחייל ְולא ּבְ ַָהַממֹון ִיְהֶיה ְלך, ּ ּ ּ ּ:  

א ֵעיֶניךַהּבֶ ִנים לשולחנך, ִּמי ָנַתן ָכל ֵאל ֵאֶליך, ָט ְוׁשַ   ,ָּגם ּבַ
ְִאם תֹוֶדה ַרק ְלבֹוְרֵאך ְֶכן ָתִמיד ִיְהֶיה ֶלך, ּ ּ ּ:  
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  סדר ברכת המזון
  

א-ומר המזמן אם הם שלושה א ּ ַהב ָלן ְוִנְבִריך ְלַמְלָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ְ:  
ַמִים-עונים    : ׁשָ

א-אומר המזמן  ְרׁשות ַמְלָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּבִ ּּ ּ ווִבְרׁשות -בשבת יוסיף (, ּ ּ
ת ַמְלְכָתא ּבָ א-ביום טוב ). (ּׁשַ ִפיָזא ַקִדיׁשָ ּ וִבְרׁשות יֹוָמא ָטָבא ֻאׁשְ ּ ּ ּ .(

ין-בסוכות ( ִפיִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְבָעה ֻאׁשְ ּ וִבְרׁשות ׁשִ ּ ּ ּוִבְרׁשות מֹוַרי ). ּּ ּ
ּוִבְרׁשוְתֶכם, ְוַרּבֹוַתי לֹו, ּ ָאַכְלנו ִמׁשֶ ְּנָבֵרך ׁשֶ ּ ּ ְ:  

לֹו וְבטובֹו ָחִיינו-והמסובים עונים  ָאַכְלנו ִמׁשֶ רוך ׁשֶ ּ ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ:  
ָאַכְלנו ִמׁשֶ-והמזמן חוזר  רוך ׁשֶ ּ ּבָ ּ ּלֹו וְבטובֹו ָחִיינוְּ ּ ּ ּ:  

לֹו-ואם הם עשרה או יותר אומר המזמן  ָאַכְלנו ִמׁשֶ ּ ְנָבֵרך ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּ ּ ּ ְ:  
לֹו וְבטובֹו ָחִיינו-והמסובים עונים  ָאַכְלנו ִמׁשֶ רוך ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּ ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ:  

לֹו וְבטובֹו ָח-והמזמן חוזר  ָאַכְלנו ִמׁשֶ רוך ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּ ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ   :ִּיינוְ
  

רוך ַאָתה ְיהָוה ּּבָ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ְּ ָּהֵאל ַהָזן אֹוָתנו ְוֶאת , ּ ּ
ים ֵריַוח וְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טובֹו ּבְ ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ּבְ ּ ּ נֵתן . ּ

שר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּוְבטובֹו ַהָגדֹול ָתִמיד לֹא :  ּ ּ ּּ
ּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנו ָמזֹון ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעדָחַסר ָלנ ּ ִּכי הוא ֵאל ָזן . ּ ּ

ְלָחנֹו ָערוך ַלכל ְוִהְתִקין ִמְחָיה וָמזֹון ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס ַלכל ְוׁשֻ ּ ּּ ְּ

ָרא ְבַרֲחָמיו וְברֹוב ֲחָסָדיו ָכָאמור ר ּבָ ִריֹוָתיו ֲאׁשֶ ּּבְ ּּ ּפֹוֵתַח ֶאת . ּ
יַע ְלָכ. ָָיֶדך רוך ַאָתה ְיהָוה: ל ַחי ָרצֹוןּוַמשּבִ ּּבָ ַּהָזן ֶאת ַהכל, ְּ ּ:  
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ִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶאֶרץ ֶחְמָדה  ּנֹוֶדה ְלך ְיָהוה ֱאלֵֹהינו ַעל ׁשֶ ּ ּ ּ ָ

ִרית ְותֹוָרה ַחִיים וָמזֹון ּטֹוָבה וְרָחָבה ּבְ הֹוֵצאָתנו ֵמֶאֶרץ . ּּ ַּעל ׁשֶ
ית ֲעָבִדים ִּמְצַרִים וְפִדיָתנו ִמּבֵ ְבשֵרנוְו. ּ ָחַתְמָת ּבִ ִריְתך ׁשֶ ַּעל ּבְ ּ ָ .

ִלַמְדָתנו ְּוַעל תֹוָרְתך ׁשֶ ּ ּּ ּ הֹוַדְעָתנו. ָ ְּוַעל ֻחֵקי ְרצֹוָנך ׁשֶ ּ ְ ְּוַעל ַחִיים . ּ
ַאָתה ָזן וְמַפְרֵנס אֹוָתנו ּוָמזֹון ׁשֶ ּ ּ ּ:  

  
ואם לא אמר ונזכר לפני שאמר ". על הניסים"בחנוכה ובפורים אומרים 

ואם נזכר אחר שאמר .  חוזר לאומרו-כת על הארץ של בר" 'ה"תיבת 
הרחמן הוא יעשה לנו ניסים :  ויאמר, יאמר אותו בהרחמן, "'ה"תיבת 

  :'בימי וכו, בימים ההם בזמן הזה, ונפלאות כמו שעשה לאבותינו
ְּוַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהֻפְרָקן ּ ְּוַעל ַהְגבורֹות. ּ ְּוַעל ַהְתׁשועֹות ְוַעל ַהִנְפָלאֹו. ּ ּ ת ְוַעל ּ

ְזַמן ַהֶזה ָיִמים ָהֵהם ּבַ ָעשיָת ַלֲאבֹוֵתינו ּבַ ַּהֶנָחמֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ:  
  

  :לחנוכה
ָעְמָדה ַמְלכות ָיָון  מֹוָנִאי וָבָניו ְכׁשֶ יֵמי ַמִתְתָיה ֶבן יֹוָחָנן כֵהן ָגדֹול ַחׁשְ ּּבִ ּ ּּ ּ ּ

ְכָחם תֹוָרָתך וְלַהֲעִביָרם ָעה ַעל ַעְמך ִישָרֵאל ְלׁשַ ָּהְרׁשָ ְּ ָּ ְ ֵמֻחֵקי ְרצֹוָנךּ ְּוַאָתה . ּ
ֵעת ָצָרָתם ים ָעַמְדָת ָלֶהם ּבְ ְּבַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ַּדְנָת ֶאת ִדיָנם. ַּרְבָת ֶאת ִריָבם. ָ ּ ּ .

ים. ָּנַקְמָת ֶאת ִנְקָמָתם ַיד ֲחָלׁשִ ָּמַסְרָת ִגּבֹוִרים ּבְ ַיד ְמַעִטים. ּ ים ּבְ . ְּוַרּבִ
ַיד ַצִדיִקים ִעים ּבְ ּוְרׁשָ ַיד ְטהֹוִריםּוְטֵמ. ּ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתך. ִאים ּבְ ְָלך . ְָוֵזִדים ּבְ

עֹוָלָמך ם ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ְָעשיָת ׁשֵ ּוְלַעְמך ִישָרֵאל ָעשיָת ְתׁשוָעה ְגדֹוָלה . ּ ּ ָּ ּ
ּוֻפְרָקן ְכַהיֹום ַהֶזה ּ ּ יֶתך וִפנו ֶאת ֵהיָכֶלך. ּ או ָבֶניך ִלְדִביר ּבֵ ְָוַאַחר ָכך ּבָ ָ ָ ְּ ּ ּּ ּ .

ך ְָוִטֲהרו ֶאת ִמְקָדׁשֶ ּ ך. ּ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ְָוִהְדִליקו ֵנרֹות ּבְ מֹוַנת ְיֵמי . ּ ְּוָקְבעו ׁשְ
ַהֵלל וְבהֹוָדָאה ֲּחֻנָכה ֵאלו ּבְ ּּ ּ ְמך . ּ ְָוָעשיָת ִעָמֶהם ִנִסים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלׁשִ ּ ּ

  :ַּהָגדֹול ֶסָלה
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  :לפורים
ׁשו יֵמי ָמְרְדַכי ְוֶאְסֵתר ּבְ ּּבִ ּ יָרהּ ן ַהּבִ ע. ׁשַ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָרׁשָ ֵקׁש . ְּכׁשֶ ּּבִ

יֹום  ים ּבְ ד ֶאת ָכל ַהְיהוִדים ִמַנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ ִמיד ַלֲהרֹוג וְלַאּבֵ ְּלַהׁשְ ּ ּּ ּ
ָלָלם ָלבֹוז ֵנים ָעשר הוא חֶדׁש ֲאָדר וׁשְ ה ָעשר ְלחֶדׁש ׁשְ לֹׁשָ ׁשְ ֶּאָחד ּבִ ְּוַאָתה . ּ

ים ֵהַפְרָת ֶאת ֲעָצתֹוְבַרֲח ֶּמיך ָהַרּבִ ְבתֹו. ָ ְּוִקְלַקְלָת ֶאת ַמֲחׁשַ בֹוָת לֹו . ּ ַּוֲהׁשֵ
ראׁשֹו ְּגמולֹו ּבְ ָניו ַעל ָהֵעץ. ּ ְּוָעשיָת ִעָמֶהם ֵנס ָוֶפֶלא . ְּוָתלו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ

ְמך ַהָגדֹול ֶסָלה ְּונֹוֶדה ְלׁשִ ָ:  
  

ְּוַעל ַהכל ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ֲאַנְחנו ּ ָמך ּ ְ מֹוִדים ָלך וְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ ְּ
ָּכָאמור ְוָאַכְלָת ְושָבְעָת ּ ּ ּוֵבַרְכָת . ּ ימזוג " את"כשיאמר מילת (ּ

ר ָנַתן ) את הכוס ֶּאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאׁשֶ ָ

רוך ַאָתה ְיהָוה:ְָלך ּּבָ  ַּרֵחם ְיהָוה ֱאלֵֹהינו: ַּעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון, ְּ
ְָעֵלינו ְוַעל ִישָרֵאל ַעָמך ּ ַלִים ִעיָרך. ּ ְְוַעל ְירוׁשָ ְּוַעל ַהר ִציֹון . ּ

ַכן ְכבֹוָדך ְִמׁשְ ּ ְְוַעל ְדִביָרך. ְְוַעל ְמעֹוָנך. ְְוַעל ֵהיָכָלך. ּ ְוַעל . ּ
ְמך ָעָליו ִנְקָרא ׁשִ ִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ׁשֶ ַָהּבַ ּ ּ ָּאִבינו ְרֵענו זוֵננו. ּ ּ ּ ּ .

ַּכְלְכֵלנו. ּנוַּפְרְנֵס ּ ַּהְרִויֵחנו ַהְרַוח ָלנו ְמֵהָרה ִמָכל ָצרֹוֵתינו. ּ ּ ְוָנא . ּּ
שר ָוָדם ַּאל ַתְצִריֵכנו ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ִליֵדי ַמְתנֹות ּבָ ּ ּ ְולֹא ִליֵדי . ּ

ֶּאָלא ְלָיְדך ַהְמֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ַהְלָוָאָתם ָ יָרה ְוַהְפתוָחה. ּ ָּהֲעׁשִ ּ .
עֹוָלם ַהֶזהְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ א. ּ . ְּולֹא ִנָכֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינו יָחך ַתֲחִזיֶרָנה ִלְמקֹוָמה ּבִ ית ָדִוד ְמׁשִ ּוַמְלכות ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ:  
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  :בשבת אומרים
ִביִעי ִמְצֹוֶתיך וְבִמְצַות יֹום ַהׁשְ ְּרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ּבְ ּ ּ ּבָ. ָּ ּת ַהָגדֹול ַּהׁשַ

ְּוַהָקדֹוׁש ַהֶזה ִָכי יֹום ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הוא ִמְלָפֶניך. ּ ּ ּ ּ ּבֹות ּבֹו ְוָננוַח ּבֹו ְוִנְתַעֵנג . ּ ִּנׁשְ ּ
ְבֹו ְכִמְצַות ֻחֵקי ְרצֹוָנך ּ יֹום ְמנוָחֵתנו. ּ ְּוַאל ְתִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ּ ֶנָחַמת . ּ ְּוַהְרֵאנו ּבְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמ ַעל ַהֶנָחמֹות. ּינוִּציֹון ּבִ ִּכי ַאָתה הוא ּבַ ּ ּ ִתינו . ּ ָאַכְלנו ְוׁשָ ְּוֲהַגם ׁשֶ ּ
ַכְחנו יְתך ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש לֹא ׁשָ ן ּבֵ ָּחְרּבַ ּ ּ ָכֵחנו ָלֶנַצח ְוַאל ִתְזָנֵחנו . ָ ַּאל ִתׁשְ ּ ּ ּּ

ָּלַעד ִכי ֵאל ֶמֶלך ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתה ּ ְּ:  
  

ואם לא , "יעלה ויבוא"מועד אומרים בראש חודש וביום טוב ובחול ה
של סוכות שאם שכח ' של פסח וליל א' חוץ מליל א, אמרו אינו חוזר

  :ז"חוזר לראש ברהמ
  

ַמע ְוִיָפֵקד ְוִיָזֵכר  ֱּאלֵֹהינו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיִגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ַלִים ִעיָרך. ּנוִּזְכרֹוֵננו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתי ְִזְכרֹון ְירוׁשָ ן ָדִוד ַעְבָדך. ּ יַח ּבֶ ְְוִזְכרֹון ָמׁשִ ּ ּ .

ית ִישָרֵאל ְלָפֶניך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְָוִזְכרֹון ָכל ַעְמך ּבֵ ָ ּ . ְּלֵחן ְלֶחֶסד וְלַרֲחִמים. ּ
לֹום ְּלַחִיים טֹוִבים וְלׁשָ יֹום. ּ   : ּבְ

  :ּ ראׁש חֶדׁש ַהֶזה-בראש חודש 
ּ ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה-בפסח  ּ יֹום , ּ   :ִּמְקָרא קֶדׁש ַהֶזה)  טֹוב-ביום טוב אומר (ּבְ

ּ ַחג ַהֻסכֹות ַהֶזה-בסוכות  ּ יֹום , ּ   :ִּמְקָרא קֶדׁש ַהֶזה)  טֹוב-ביום טוב אומר (ּבְ
בועֹות ַהֶזה-בשבועות  ּ ַחג ַהׁשָ ּ יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶזה, ּ   :ּּבְ

ִמיִני-בשמיני עצרת  יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶזה, ּ ַחג ֲעֶצֶרת ַהֶזה ׁשְ   :ּּבְ
ּ ַהִזָכרֹון ַהֶזה-בראש השנה  יֹום טֹוב ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶזה, ּּ   :ּּבְ

יֵענו ְּלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינו וְלהֹוׁשִ ּ ָּזְכֵרנו ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּ ּוָפְקֵדנו בֹו . ּ ּ
יֵענו בֹו ְלַח. ִלְבָרָכה ְדַבר ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים. ִּיים טֹוִביםְּוהֹוׁשִ ּחוס ְוָחֵננו . ּּבִ ּּ
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יֵענו ִכי ֵאֶליך ֵעיֵנינו. ַּוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינו ְּוהֹוׁשִ ָּ ִּכי ֵאל ֶמֶלך ַחנון ְוַרחום . ּ ּ ּ ְ ּ
  :ָּאָתה

  
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ַלִים ִעיָרך ּבִ ְּוִתְבֶנה ְירוׁשָ ְּ:  

רוך ַאָתה ְיהָוה ּּבָ ָלִיםּבֹוֵנ, ְּ   ): ָאֵמן-ואומר בלחש . (ּה ְירוׁשָ
  

רוך ַאָתה ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ְּבָ ְּ ּ ָּלַעד ָהֵאל ָאִבינו ַמְלֵכנו . ּ ּּ
ַּאִדיֵרנו ּגֹוֲאֵלנו. ּּבֹוְרֵאנו. ּ נו. ּ ּרֹוֵענו רֹוֵעה . ְקדֹוׁש ַיֲעקב. ְּקדֹוׁשֵ
ַּהֶמֶלך ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב ַלכל. ִישָרֵאל ּ ּּ ָכל יֹום ָויֹום הוא ֵהִטיב ׁשֶ. ְ ּּבְ

ּהוא ֵמִטיב ָלנו. ָּלנו ּהוא ֵייִטיב ָלנו. ּ ּהוא ְגָמָלנו. ּ ּהוא גֹוְמֵלנו. ּ ּ .
ּהוא ִיְגְמֵלנו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצָלה ְוָכל טֹוב ּ ּ:  

  : ָאֵמן-יענו 
ח ַעל ִכֵסא ְכבֹודֹו ַתּבַ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ּ ּ ח ָהַר: ּ ַתּבַ ֲּחָמן הוא ִיׁשְ ּ

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּּבַ נו ְלדֹור דֹוִרים: ּ ח ּבָ ַתּבַ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ּ ּ ָהַרֲחָמן : ּ
ּהוא ֶקֶרן ְלַעמֹו  ָיִרים נו ָלֶנַצח ְנָצִחים: ּ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְתָפַאר ּבָ ּ ּ :

ֶהֵתר  ָכבֹוד ְולֹא ְבִבזוי ּבְ ָּהַרֲחָמן הוא ְיַפְרְנֵסנו ּבְ ּ ּ ְּולֹא ְבִאסור ּּ ּ
ַנַחת ְולֹא ְבַצַער   :ּבְ

יֵנינו לֹום ּבֵ ָּהַרֲחָמן הוא ִיֵתן ׁשָ ּ ָרָכה ְרָוָחה : ּ ַלח ּבְ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ
ָכל ַמֲעשה ָיֵדינו ָּהַרֲחָמן הוא ַיְצִליַח ֶאת ְדָרֵכינו: ְּוַהְצָלָחה ּבְ ּ ּ :

ּבֹור עֹול ָגלות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצ ָּהַרֲחָמן הוא ִיׁשְ ָּואֵרנוּּ ָּהַרֲחָמן הוא :ּ
ּיֹוִליֵכנו ְמֵהָרה קֹוְמִמיות ְלַאְרֵצנו ּ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְרָפֵאנו ְרפוָאה :ּּ ּ ּ ּ
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ֵלָמה ְרפוַאת ַהֶנֶפׁש וְרפוַאת ַהגוף ּׁשְ ּ ּ ּּ ָּהַרֲחָמן הוא ִיְפַתח ָלנו : ּ ּ ּ
ָּהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶמנ: ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה ּ ּ ְ מֹו ּ ׁשְ ּו ּבִ

כל  ְרכו ֲאבֹוֵתינו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ּבַ ִנְתּבָ ַּהָגדֹול ְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ִּמכל כל ֵלָמה. ּ ָרָכה ׁשְ ֵּכן ְיָבֵרך אֹוָתנו ַיַחד ּבְ ְ ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון . ּ

לֹומֹו: ְונאַמר ָאֵמן ָּהַרֲחָמן הוא ִיְפרֹוש ָעֵלינו ֻסַכת ׁשְ ּ ּ:  
ת וְמנוָחה ְלַחֵיי ָהעֹוָלִמיםּ ָהַרֲחָמן הו-בשבת  ּבָ ֻכלֹו ׁשַ ּא ַיְנִחיֵלנו עֹוָלם ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ:  

ּ ָהַרֲחָמן הוא ְיַחֵדׁש ָעֵלינו ֶאת ַהחֶדׁש ַהֶזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה-בראש חודש  ּ ּ ּ:  
ל ִלְוָיָתן-בסוכות  ֻסַכת עֹורֹו ׁשֶ ב ּבְ ּ ָהַרֲחָמן הוא ְיַזֵכנו ֵליׁשֵ ּּ ּ:  

ִפיִזין ִעָלִאין ָּהַרֲחָמן הוא ַיׁשְ ְבָעה אוׁשְ ה ְוָטֳהָרה ִמׁשִ ַפע ְקֻדׁשָ ִּפיַע ָעֵלינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ין ְּזכוָתם ְתֵהא ָמֵגן ְוִצָנה ָעֵלינו. ַּקִדיׁשִ ּ ּּ:  

ִאים ִלְקָראֵתנו -במועדים  ּ ָהַרֲחָמן הוא ַיִגיֵענו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהּבָ ּ ּּ
לֹום   :ְלׁשָ

ֻכלֹו טֹובּ ָהַרֲחָמן הוא ַי-ליום טוב  ְּנִחיֵלנו ְליֹום ׁשֶ ּ ּ:  
נו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָפֵנינו ְלִבְלִתי  ִלּבֵ ָּהַרֲחָמן הוא ִיַטע תֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָמִים. ֶנֱחָטא ם ׁשָ ְּוִיְהיו ָכל ַמֲעשינו ְלׁשֵ ּ:  
  

ָאַכְל-ברכת האורח  ְלָחן ַהֶזה ׁשֶ ּ ָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ֶאת ַהׁשֻ ּ ְ ּנו ָעָליו ִויַסֵדר ּ ּ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינו ָכל ָרֵעב ִמֶמנו יאַכל  ְלָחנֹו ׁשֶ ּּבֹו ָכל ַמֲעַדֵני עֹוָלם ְוִיְהֶיה ְכׁשֻ ּּ ּּ ּ ּ ּ

ֶתה ְּוָכל ָצֵמא ִמֶמנו ִיׁשְ ּ ּ ְּוַאל ֶיְחַסר ִמֶמנו ָכל טוב ָלַעד וְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים . ּ ּ ּּ ּ ּ
  :ָאֵמן

ַע ְָהַרֲחָמן הוא ְיָבֵרך ּבַ ִית ַהֶזה וַבַעל ַהְסֻעָדה ַהזאתּ ּל ַהּבַ ּּ תֹו . ּּ ּהוא וָבָניו ְוִאׁשְ ּ ּ
ר לֹו ִיְחיו. ְוָכל ֲאׁשֶ ָבִנים ׁשֶ ּּבְ ִיְרּבו. ּ ּוִבְנָכִסים ׁשֶ ֵרך ְיהָוה ֵחילֹו ופַעל ָיָדיו . ּּ ּּבָ ְ

ְּוִיְהיו ְנָכָסיו וְנָכֵסינו ֻמְצָלִחים וְקרֹוִבים ָלִעיר. ִּתְרֶצה ּ ּ ְּזַדֵקק ְלָפָניו ְולֹא ְוַאל ִי. ּ ּ
ְּלָפֵנינו ׁשום ְדַבר ֵחְטא ְוִהְרהור ָעֹון ּ ּ ר ְוָכבֹוד . ּ עׁשֶ ּשש ְושֵמַח ָכל ַהָיִמים ּבְ ּ
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א. ֵּמַעָתה ְוַעד עֹוָלם עֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ִיָכֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ּלֹא ֵיבֹוׁש ּבָ ָּאֵמן ֵכן . ּ
  :ְיִהי ָרצֹון

  
ָּהַרֲחָמן הוא ְיַחֵיינו ִו ית ּּ יַח וְלִבְנַין ּבֵ ּיַזֵכנו ִויָקְרֵבנו ִלימֹות ַהָמׁשִ ּ ּּ ּ

א ַּהִמְקָדׁש וְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ , ביום שמתפללים מוסף(ַּמְגִדיל . ּ
ְּיׁשועֹות ַמְלכֹו) ִּמְגדֹול: וכן במוצאי שבת אומרים ְועשה ֶחֶסד . ּ

יחֹו ְלָדִוד וְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ָּרׁשו ְוָרֵעבוְּכִפיִרים : ִּלְמׁשִ י . ּ ְודְרׁשֵ
ַּנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִתי ְולֹא ָרִאיִתי : ְּיהָוה לֹא ַיְחְסרו ָכל טֹוב ּ

ָּכל ַהיֹום חֹוֵנן וַמְלֶוה: ְּוַזְרעֹו ְמַבֶקׁש ָלֶחם. ַּצִדיק ֶנֱעָזב ּ ְוַזְרעֹו . ּ
ָאַכְלנו ִיְהֶיה ְלשְבָעה: ִלְבָרָכה ִתינו . ַּמה ׁשֶ ׁשָ ּוַמה ׁשֶ ִיְהֶיה ּּ
הֹוַתְרנו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ְכִדְכִתיב ַוִיֵתן ִלְפֵניֶהם . ִּלְרפוָאה ּוַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַּויאְכלו ַויֹוִתירו ִכְדַבר ְיהָוה ּ ּּ רוִכים ַאֶתם ַליהָוה: ּ ּּבְ ַמִים . ּ עֹושה ׁשָ
יהָוה: ָוָאֶרץ ר ִיְבַטח ּבַ רוך ַהֶגֶבר ֲאׁשֶ ּּבָ ְ ה ְיהָו: ְוָהָיה ְיהָוה ִמְבָטחֹו. ּ

ּעז ְלַעמֹו ִיֵתן לֹום. ּ ְּיהָוה ְיָבֵרך ֶאת ַעמֹו ַבׁשָ ּ ְ:  
לֹום ָעֵלינו ְוַעל  ְמרֹוָמיו  הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעשה ׁשָ לֹום ּבִ ּעֹושה ׁשָ ּ

ָּכל ַעמֹו ִישָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן ּ ּ:  
  :אם מברכים על הכוס אומרים

ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאשא ם ְיהָוה ֶאְקָרא. ּּ רוך ַאָתה ְיהָוה:  ָמָרָנןַסְבִרי: ּוְבׁשֵ ּּבָ ְּ ,
ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּּבֹוֵרא ְפִרי ַהֶגֶפן, ּ ּ:  
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כל דבר שצריך כוס צריך לשתות ממנו מלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית 
. אחר ששתה משגרו לאשתו שתשתה ממנו:ומצוה לשתות רביעית שלם
  :ברכה זויברך אחריו ) גרם( ז דרהם "ואם שתה רביעית דהיינו כ

  
  :ברכה מעין שלוש

  
רוך ַאָתה ְיהָוה ּּבָ ְֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ְּ   :ַעל, ּ

ּ ַהִמְחָיה ְוַעל ַהַכְלָכָלה-אם אכל מזונות יאמר  ּ ּ:  
ּ ַהֶגֶפן ְוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן-אם שתה יין יאמר  ּּ:  

  :ּ ָהֵעץ ְוַעל ְפִרי ָהֵעץ-אם אכל פירות משבעת מינים יאמר 
ְּוַעל ְתנו ָרִציָת ּ ַּבת ַהשֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה וְרָחָבה ׁשֶ ּ ּ

ְּוִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינו ֶלֱאכֹול ִמִפְרָיה ְוִלשּבֹוַע ִמטוָבה ּ ּ ּ ּ ַרֵחם ְיהָוה . ּּ
ַלִים ִעיָרך ְוַעל ַהר  ְֱאלֵֹהינו ָעֵלינו ְוַעל ִישָרֵאל ַעָמך ְוַעל ְירוׁשָ ְּ ּ ּּ

ַכן ְכבֹוָדך ְִציֹון ִמׁשְ ּ ּ ָחך. ּ ַלִים . ְְוַעל ֵהיָכָלך. ְְוַעל ִמְזּבָ ּוְבֵנה ְירוׁשָ ּ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינו ִּעיר ַהקֶדׁש ּבִ ְּוַהֲעֵלנו ְלתֹוָכה. ּ ִבְנָיָנה . ּ ְּושְמֵחנו ּבְ ּ ּ

ה וְבָטֳהָרה ְקֻדׁשָ ּוְנָבְרָכך ָעֶליָה ּבִ ּּ ְ:  
ת ַהֶזה-בשבת  ּבָ יֹום ַהׁשַ ּ וְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו ּבְ ּ ּ ּ:  
יֹום ראׁש חֶדׁש ַהֶזה-חודש בראש  ּ ְוָזְכֵרנו ְלטֹוָבה ּבְ ּ:  

יֹום ַהִזָכרֹון ַהֶזה-בראש השנה  ּ ְוָזְכֵרנו ְלטֹוָבה ּבְ ּּ ּ:  
יֹום-ביום טוב ובחול המועד  ּ ְושְמֵחנו ּבְ ּ:  
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ּ ַחג ַהַמצֹות-בפסח  בועֹות-בשבועות . ּ ּ ַחג ַהׁשָ  ַחג -בסוכות . ּ
ַּהֻסכֹות ִמ-בשמיני עצרת . ּ   :יִני ַחג ֲעֶצֶרת ׁשְ

יֹום . ַּהֶזה   :ִּמְקָרא קֶדׁש ַהֶזה)  טֹוב-ביום טוב (ּבְ
ִּכי ַאָתה טֹוב וֵמִטיב ַלכל ְונֹוֶדה ְלך ְיהָוה ֱאלֵֹהינו ַעל ָהָאֶרץ ּ ָּ ּ ּ:  

ְּוַעל ַהִמְחָיה ְוַעל ַהַכְלָכָלה ּ ּ:  
ְּוַעל ְפִרי ַהֶגֶפן ּ:  
  :ְּוַעל ַהֵפרֹות

ּל ִמְחָיָתה ְוַעל ַכְלָכָלָתה ְוַע-על של ארץ ישראל אומר  ּּ ּ:  
ּ ְוַעל ְפִרי ַגְפָנה-על של ארץ ישראל אומר  ּּ:  
  :ּ ְוַעל ֵפרֹוֶתיָה-על של ארץ ישראל אומר 

רוך ַאָתה ְיהָוה ּּבָ   :ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל, ְּ
ַּהִמְחָיה ְוַעל ַהַכְלָכָלה ּ ּ:  

ְּפִרי ַהֶגֶפן ּ:  
  :ַּהֵפרֹות

  :ָּתה ִמְחָי-על של ארץ ישראל אומר 
ּ ְפִרי ַגְפָנה-על של ארץ ישראל אומר  ּּ:  

  על של ארץ ישראל
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