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THE miweqt THAT INTRODUCE qekd lr dlcad
The practice of reciting miweqt before the zekxa of dlcad is not found in oe`b mxnr ax xcq
nor in the xeciq of oe`b dicrq ax. Instead we find in oe`b mxnr ax xcq a prayer that includes
verses that were to be recited after saying the zekxa of dlcad but before drinking the wine:
yth al xiqzy dgky xy 1dxet jlr ziray`-zay i`ven xcq (qptxd) oe`b mxnr ax xcq
qninehx` qnix` qnx` mya `zyicw `zdny mya `znx lre `ixeh lr dizi litze ipnn
zelrnd xiy xne`e .enr 'de likyn eikxc lkl cec idie 'd ipira og `vn gpe .l`gzte l`iqiqp`
epnr ze`-av 'd .ux`d z`e minyd z` midl-` `xa ziy`xa xne`e .'eke mixdd l` ipir `y`
.dlq awri idl-` epl abyn
Translation: I enjoin you, Pura, the Angel of Forgetfulness, that you remove my foolish heart and you dispose of it
in mountains and valleys . . . The verses: And Noah found favor in G-d’s eyes and King David was successful in
all his endeavors because G-d was with Him. And he says: Shir Ha’Ma’Alos . . . and he says: Bereishis Barah
Elokim . . . Hashem Tzva’Os . . .
lkn mikeyg melyl epil` mi`ad dyrnd ini zyy z` epilr lgd epizea` idl-`e epidl-`
dlrz `le .dgnye oeyy mda eprinyze .jz`n lkyde drc mipepge .oer xac lkn lvene `hg
mc` z`py `le mc` al lr epz`py dlrz `le .epal lr mc` z`pw `le mc` al lr epz`pw
`ipd mieb zvr xitd 'd xen`k .ezvr lhae elha drx dvr epilr ureid lke .epal lr dlrz
.'ebe eal zeaygn cenrz mlerl 'd zvr .'ebe yi` ala zeaygn zeax .minr zeaygn
Translation: G-d and G-d of our ancestors, may the six upcoming work days be peaceful, free from all sin and
transgression, purified from all iniquity, trespass and wickedness. Be the source for us of knowledge and
understanding. Cause us to hear tidings of joy and celebration. May we not envy others and may others not envy
us. May we not bear hatred towards others and may others not bear hatred towards us. Guard against those who
would encourage harm to come upon the Jewish People and cause those hearing that advice to ignore their counsel, as
the verse relates: Hashem Haifar Atzas . . .
ine diehpd ecie xti ine uri ze`-av 'd ik .l-` epnr ik mewi `le xac exac xteze dvr ever
z` izngxe oeg` xy` z` izepge xen`k .ezvr miiwe eniiw daeh dvr epilr ureid lke .dpaiyi
ly mzvre ezvr epilr miiwne .l`xyi enr lrne epilrn zerx zevr xitn jexa ,mgx` xy`
`l epxitgi l`e epnilki l`e epyhi l`e epafri l` epidl-` 'd ok .epafr `ly jexa .daehl miwicv
`le gha` .epilr didi mely melye .melya xhtp ,miwicvd mre `ad mlera `le dfd mlera
.ezia ipa mirhne einbel `ln dzeye .dreyil il idie d-i zxnfe ifr ik cgt`
Translation: Utzu Aitza . . . Ki Hashem . . . May anyone who puts forth a recommendation that is favorable to
the Jewish People be blessed and that his advice be followed as it is written: V’Chanosi Es Asher Achon . . .
Blessed is he who does not follow recommendations that could cause harm to the Jewish People and who follow the
advice of the righteous which benefit the Jewish People. Blessed is He who has not abandoned the Jewish People.
1. Rabbi Yehuda Dovid Eisenstein on page 34 of his book: Otzar Yisroel Volume 6 describes this prayer as follows:
dxet jlr ziray` :egqep dfe .dgkyd xiqdle oexkfl liredl licand xg` zay i`vena dltza ygl `vnp mipe`pd onfn
Translation: Since the period of the Gaonim, an incantation has been part of the Motzei Shabbos prayers to assist in
remembering and to combat forgetting. This is its wording: Ashbei’Echa . . .
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May He continue to stand by us, to not burden us, to not humiliate us and to not persecute us, not in this world
and not in the next world and like the righteous, may we die in peace. May peace be with us. Evtach V’ Lo
Efchad . . . He then drinks the full measure of wine and shares the wine with his family.
The source for the prayer: dyrnd ini zyy z` epilr lgd appears to be the following:
xa `iig ax mya `xirf iax dinxi iax-a"d/'b xeh 'h sc 'd wxt zekxa zkqn inlyexi cenlz
siqen `a` iax .melyl epiz`xwl mi`ad dyrnd ini zyy minid z` epilr lgd xnel jixv iy`
.epicnle eppiad dinxi iax mya diwfg iax .dgnye oeyy oda eprinyde
Translation: Rabbi Yirmiya, Rabbi Zeira in the name of Rabbi Chiya, son of Ashi said: on Motzei Shabbos one
must recite the prayer that begins: Ha’Chail Aleinu etc. Rabbi Abba adds the words: V’Hashmei’Ainu Bo’Hen
Sasson V’Simcha. Rabbi Chizkiya in the name of Rabbi Yirmiya adds: Havei’Neinu V’Lamdeinu.
The ixhie xefgn in commenting on this prayer appears to present conflicting practices. At first he
writes:
. . . dgky ly xy dzet jlr ziray` .'ne` merhiy mcewe- 'pw oniq ixhie xefgn
Translation: Before drinking from the wine he says: Ashbis Alach . . .
Then the ixhie xefgn provides the following towards the end of the paragraph:
ik cgt` `le gha` izreyi l-` dpd .'zk xy`k lkd xenbi licaiy mcew- 'pw oniq ixhie xefgn
dzid micedil ('g xzq`) :dreyid ipirnn oeyya min mza`ye .dreyil il idie 'd d-i zxnfe ifr
dglvde daeh dgeexe dgnye oeyy lew .dfd ziaa epcrep dgnya :xwie oyye dgnye dxe`
aeh oniq epixfra xic` `di .dfd ziaa epilr daige dad`e daexw dreyie dnily d`etxe daexn
`p` .lka epl didi aeh oniq aeh .aeh oniq lk aexa diiaxe dixta xvei epixvei epikxaie epziaa
jaeha epigny .epicern oef` epigny :minrt mei lka jcgiipe miltk aeha epikxa miny okey
epifern oec` epigny .zxga xy` mrl zrhp ocr ob dz` ;aihne aeh epikxa jryia epkixcd
:licane :epkixcd jaeha epigny
Translation: Before reciting Havdalah, he should recite the following: Hinai Kail Yeshuasi . . . Oo’Shavtem
Mayim . . . La’Yehudim . . . In joy we have gathered together in this house. May the sound of joy, happiness,
comfort, great success, complete healing, and news of a speedy redemption, love, compassion be heard among those
who reside in this house. May G-d be glorious in how He helps us. May there be good fortune in our home. May
G-d, our Creator bless us with fruitfulness, that is positive. May good fortune be ours. Please G-d, bless us with
twice as much goodness, and twice each day we will declare Your unity. Bring us joy, the One who hearkens to our
requests. Bring us happiness through Your goodness; Lead us to our salvation. Bless us, the One who brings good
and causes good. You planted Gan Eden in which to place the Nation that You chose. Bring us joy, the Master
of joy; Bring us happiness through Your goodness. May You show us the way. And then he recites Havdalah.
The contradiction within the words of the ixhie xefgn is explained by Rabbi Aryeh Frumkin in his
commentary to oe`b mxnr ax xcq as follows: At first the ixhie xefgn is quoting the position of
oe`b mxnr ax and then the ixhie xefgn is providing his own opinion. Whether this prayer and
these verses should be recited after reciting the zekxa of dlcad or before reciting the zekxa is
contingent on whether you hold the position that this prayer and the verses create an
impermissible pause between the dkxa of otbd ixt `xea and the tasting of the wine. Apparently
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oe`b mxnr ax did not view the prayer and the verses as creating an impermissible pause but the
ixhie xefgn did. A similar issue is raised concerning the manner in which we perform the zixa
dlin ceremony2.
The historical development of this practice continued after the era of the ixhie xefgn:
izreyi l-` dpd .4licadl oicneryk oebipa xnel mibdep-zay zekld (mibdpn) 3l"ixdn xtq
eze`e .dreyid ipirnn oeyya min mza`ye ,dreyil il idie 'd d-i zxnfe ifr ik cgt` `le gha`
`xea mlerd jln epidl-` i"`a .xwie oeyye dgnye dxe` dzid micedil :xne`e ligzn licand
ixe`n `xea mlerd jln epidl-` i"`a .minya 5ipin `xea mlerd jln epidl-` i"`a .otbd ixt
mei oia minrl l`xyi oia jyegl xe` oia legl ycew oia licand mlerd jln epidl-` i"`a .y`d
.legl ycew oia licand i"`a ,dyrnd ini zyyl iriayd
Translation: It is customary to recite with a tune the following when we recite Havdalah: the verse: Hinai Kail
Yeshuasi . . . Oo’Sha’Avtem Mayim B’Sason . . . Then the one reciting Havdalah begins and says: La’Yehudim
Haysa Ora . . . Baruch Ata . .
Ashkenazim follow the practice as described by the l"ixdn and no longer recite the prayer that
begins: epilr lgd but do recite verses prior to reciting the the zekxa of dlcad. Sephardim, on
the other hand, continue the practice of oe`b mxnr ax of reciting the prayer of epilr lgd and
verses, albeit with some changes, but do so prior to reciting the zekxa of dlcad.
A review of the ze`gqep reveals a practice in which additional verses were said prior to reciting
the the zekxa of dlcad:
`xw` 'd myae `y` zereyi qek ,xwie oeyye dgnye dxe` dzid micedil -6zekxa xeaig xeciq
`p driyed 'd `p` ,('a ,'clw wxt mildz) 'd z` ekxae ycw mkci e`y ,('bi ,'fhw wxt mildz)
,'q wxt mildz) epixv qeai `ede lig dyrp midl-`a ,('dk ,'giw wxt mildz) `p dgilvd 'd `p`
:('e ,'cn wxt mildz) epinw qeap jnya gbpp epixv ja ,('ci
Translation: La’Yehudim . . . Through G-d we shall do bravely; for He is the one who will trample down our
enemies (Tehillim 60, 14). Through You we will push down our enemies; through Your name we will trample down
those who rise up against us (Tehillim 44, 6).
Not everyone agreed that the order of the verses as we recite them is correct:
2. 'bk oniq drc dxei - f wlg xne` riai z"ey.
3. MAHARIL-Maharil (Rabbi Jacob ben Moses Moellin) was born in Mainz, Germany, ca. 1360, but studied in Austria. He
founded a yeshivah in Mainz in 1387 after his father's death, and soon became recognized as the spiritual leader of
Ashkenazic Jewry. His students, too, were noted as outstanding rabbis. Halachic questions were sent to him from
throughout Europe. Maharil was active in communal affairs and charities, and indeed his leadership was sorely needed
during his times, a difficult period due to the Hussite wars. Maharil served as a cantor, and many of the melodies attributed
to him were used in Mainz till modern times. Maharil's customs and decisions serve as a major source for Ashkenazic
halachic practice to this very day. Maharil's works include a responsa collection and a book including his customs, decisions
and interpretations (Minhagei Maharil). Maharil died in Worms in 1427. (Bar Ilan Digital Library).
4. Notice that the first two verses were to be sung by all those present.
5. Notice that he provides for the dkxa of minya ipin `xea instead of minya ivr `xea.
6. A compilation of Italian ritual practices of the 12th Century.
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l-` dpd ,ziaay dlcadc oiid zkxa mcew xnel oibdepe-'` sirq 'evx oniq miig gxe` yeal
xzq`) 'ebe dxe` dzid micedil ,(bi ,ehw mildz) 'ebe `y` zereyi qek ,(a ,ai diryi) 'ebe izreyi
,`y` zereyi qek dpey`x xnel xzei aehy xne` iziid ,jk lk mqxetn bdpnd ilele .(fh ,g
mdy miweqtd el`a bdpnd il d`xp did ik ,dxe` dzid micedil k"g`e ,izreyi l` dpd k"g`e
`y` zereyi qek epiidc ,dlcad ly zepey`xd zekxa dylyd cbpk mde ,dkxa oniql mlek
aiydl mi`ay minyad zkxa cbpk 'ebe izreyi l` dpde .otbd ixt `xea `edy qekd zkxa cbpk
,izreyi l-` dpd xnel jiiy eilr ik ,df xg`y oniqa x`aziy enk zaya dzidy dxizi ytpd
weqte ,jxazi ea ghai xy` zereyi x`y sexiva ytpd zayda edriyeiy jxazi ea ghaiy ,'ebe
l-` dpd xg`l zereyi qek xnel oibdep mlerdy `l` ,xpd zkxa cbpk dxe` dzid micedil
ecia qekd migwelyk ygla xnele bedpl l"pe .otbd ixt `xea zkxal eze` oikneq yie ,izreyi
dxe` dzid micedil jk xg`e ,'ebe izreyi l` dpd mx lewa ligzi jk xg`e ,'ebe `y` zereyi qek
k"b qekd zkxal ekneql micedil xg` epxn`i e` ,exn` xaky zereyi qek blcne ,ygla k"b
.zipy mrt
Translation: It is our custom to say before reciting the Bracha over the wine of Havdalah at home, the following
verses: Hinai Kail Yeshuasi etc., Kos Yeshuos Esa, etc., La’Yehudim Haysa Ora, etc. If not for the fact that the
custom has become so entrenched, I would recommend that we change the order and begin with the verse: Kos
Yeshuos Esa, etc., then the verse: Hinai Kail Yeshuasi etc. and finally, the verse: La’Yehudim Haysa Ora, etc. It
appears to me that we recite these verses as a prayer for good fortune and that each of the verses corresponds to one
the three opening Brachos of Havdalah: i.e. the verse: Kos Yeshuos Esa, etc. corresponds to the Bracha of Borei Pri
Ha’Gafen; the verse: Hinai Kail Yeshuasi etc. corresponds to the Bracha of Borei Minai Besamim. The purpose of
smelling the spices is to revive the soul that has just lost its extra component that it was granted on Shabbos, as I
will explain in the next section. It is appropriate to recite the verse: Hinai Kail Yeshuasi etc. in conjunction with
smelling the spices because the verse represents the concept that G-d promised that He would save the Jewish People
by returning their souls to them and He would do so in a way that combined all the types of rescues that G-d had
promised the Jewish People. The verse: La’Yehudim Haysa Ora, etc. corresponds to the Bracha over the candle.
Nevertheless, the practice we follow is to recite the verse: Kos Yeshuos Esa, etc., after the verse: Hinai Kail Yeshuasi
etc. because that verse appears to correspond to the Bracha of Borei Prei Ha’Gafen. I think that it would be
preferable to begin Havdalah by reciting quietly the verse: Kos Yeshuos Esa upon taking the cup of wine and to
then say out loud: Hinai Kail Yeshuasi etc. The verse: La’Yehudim Haysa Ora, etc. should then be recited quietly.
Skip the verse: Kos Yeshuos Esa because it has already been said or recite it after saying the verse: La’Yehudim
Haysa Ora in order to link it with the Bracha over the cup of wine even though he is saying it a second time.
The first three zekxa that we recite as part of dlcad each contain the word: `xea. The reason
for this wording is explained as follows:
,otbd ixt `xea :ze`ixa 'b zay i`vena oixikfn ep`y `vnze-zay i`ven xcq mdxcea` xtq
`xaie ('fk ,'` ziy`xa) weqtay ze`ixa yly cbpk mde .y`d ixe`n `xea ,minya ivr `xea
.mze` `xa dawpe xkf eze` `xa midl-` mlva enlva mc`d z` midl-`
Translation: Notice that in the Brachos we recite as part of Havdalah on Motzei Shabbos we refer to three
creations: Borei Pri Ha’Gafen, Borei Atzei Besamim and Borei M’Orei Ha’Aish. Each corresponds to one of the
references to the word: “create in the verse: G-d created man in His own image, in the image of G-d, G-d created
him; male and female He created them.
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SUPPLEMENT
Wg© l̈
This week’s newsletter includes a reference to an unusual practice described in ax xcq
oe`b mxnr of reciting an incantation as part of the devn of dlcad. The practice of Wg© l̈ is
explained by Rabbi Yehuda Dovid Eisenstein on pages 33-34 of his book: l`xyi xve`
'e wlg, annexed hereto. Of particular interest is the following:
mipind elgd zrn cegiae miygla ynzydl minkg exq` dxf dpen`l yegl yiy mewna
.j"pzn miweqt zxin` ici lr miygld z`etxa ynzydl eyia mipin`nde
Translation: When circumstances led our Sages to be concerned that the incantations would be used for
inappropriate religious purposes, our Sages prohibited the use of incantations particularly from the time
when heretics and the followers of Jesus began using incantations that were based on verses from Tanach for
healing purposes.
Query: Could this misuse of verses from j"pz have led our Sages to institute the rule we
discussed in Newsletter 8-17:
.weqt dkxa xne` oi`

אוצר ישראל
ל ד ב ת רבי הנינא כמין תיבה פ ת צ ח  ,היינו בשוליים
רהב ודפנות זקופים ב צ ד ה א ת ך ופתוח למעלה כ מ ו ה ׳
מהופך )  . ( Uור׳ יוחנן א מ ר כמין ספינה רוקדת ,שהיו
דפני ההלות משופעים צרים מ ל מ מ ה והולכים וםתרהבים
למעלה כמו השוליים של הספינה .אורך ההלות עשרה
מפתים ורהבן המשה מפהים וקרנותיחם שבע אצבעות
)שם צ״ו ,(.ועובה של הדפנות מ פ ה )םסהים ל״ז.(.
הכהן היה עודך א ת להם הפנים ביום השבת ,ובעהב
ש ב ת הבא נכנס ושוממ הקנים ונותנןלארבושלשלהן,
כי אין ס ת ר הקנים או נמילהן ת ה ה א ת השכת ,וכשבת
מ ס ד ר הלהם ה ה ד ש במקום הישן ולמוצאי שבת נותן
הקנים בין כל להם ולהם במשפמן )שם עיי רש״י(.
הלבונה נקמרת בשבת כשמסלקין אותה ,והיא *לזכרין"
ללהם ןזעל ידה הוא נזכר ,כקומץ שהיא אזכרה לטנתת.
להם הפנים הישן נאכל ע״י הכהנים במקום קדוש ,מתצה
לכ״נ ומהצה לכהנים )יומא י״ז .(:אמרו במשנה ,״פי
מעולם לא נמצא פסול בלהם הפנים" )אבות פ״ה(,
ודרש ר״ל ״על השלהן המהור* מ ל מ ד שמנביהין אותו
לפני עולי רנלים.ואומרים להם ראו היבתכם לפני המקום
״סלוקו בסתרו" ,ראמר ריב״ל נס נ ת ל נעשה בלהם
הפנים כסדורו כך סלוקו שנאמר לשום להם הם ביום
הלקהו )ש׳׳א כ״א ד׳ ,הנינה כ״ו .(:אבל בתוספות
פירשו ס ר ו ת כך סלוקו שהיה רך ולא ה ם ממש .ומה
שנתנו ל ת ד א ת להם הפנים שאסור לזרים ,תרצו
בנמרא כי בברהו אז מפני שאול אהזוהו בולמוס ומסוכן
היה )יומא צ״ה .(.מלאכת להם הפנים היתה הכמה
ואומנות יתרה ,ולא רבים מהכהנים הבינו לעשות הלחם.
האומנות ה ז א ת היתה מסורה וההומה בידי ״בית נדמו"
שתורישו סוד אפיית תלחם לבניהם אחריהם .ולא רצו
ללסד מעיפה לתם הפנים לאתרים ,והיו התכסיס
מזכידין א ת בית נדמו לננאי בשביל זה )יומא ל״ה.(.
] ט ע ם מ צ ו ת ל ח ם ה פ נ י ם [ הרמב״ם יאמר כי ענץ
ל ה ם הפנים לא נתבאר לו ולא יכול לעמוד על מעמו
ונמוקו)מורח ח״נ פ׳ ל״ב( .בעל העקדה )שער כ ׳ ת
ומ״מ( הרלב״נ)פ׳ תרומה( וחידס״א בספרו תוירת העולה
)ח״א פכ״ב( יסצאו רמזים בזח לחישר דרכנו בהיים
ולהפנות לכנו לה׳ ,ואפשר לוסר ע״ד חרסב״ם בענץ
הקרבנזח כי נחנו לצרף א ח חבריוח ולהרחיקם סעבודה
זרה ,ולפישהעסים הקדסוגים ערכו לגד שלהן כ ת שיאכל
ממזונותיהם וישתה סגסכיהם ,לכן צוגו ה׳ להגיה א ת
להם הפגים לאכילת לכהגים ,להראות שאין אכילה
ושתיה לאלהי ישראל .והיו סגביהין השלהן להראות
לעם שלא ה ס ר סהלהם כלום ו ג ש א ת בסו שהוגהו ורק
הכהגים אכלו א ת הלהם.
ל ה י ט ) ל ח ש י ם (  :דבור בהשאי ובלאס .בקול ד מ מ ה
ד ק ה  ,כדרך ה ה ו ב ת ם ה ב ד וסגהשים .הסכשפים תיו
מ ש ס ש י ס בלהשים כדי לעורר הכישוף ע״י ש ת ם
*ו־ותות ת ו ת  ,וגס הרוצים לההליש כת הכישוף ולהסירו

חיו סלהשים ,ולרוב ה ו ד א ת לחש על ביטול הכישוף,
וגם לרפואח לאמה מחלות ובפרט לעץ חרע .אשר לא
ישמע לקול טלתשים )תחלים ג״ח( .שלום כן הלחש
)גתטיח גי( ,גבון לחש )ישעית ג׳(׳ א ך חז״ל דרשו נבץ
לתש על ת״ח ש ט ו ס ח לו דברי תודח שגתגו בלחש
)תגיגח י״ד .(.בחלטוד גזברים לחשים שוגים תםשוגים
נסגגוגם והכוגתם .חז״ל הבינו בלתשים לתסיר הבישוף,
גגד חםמרוגיחא הרומית .ומציגו :רב ח ם ד א ורבת בר
רב חוגא ח ו ו ק א אזלי ב א ר ב א ) ס פ י ג ה ( אמרו לחו ההיא
ממרוגיתא אותבן בחדייכו ולא אותבוה ,אמרח איחי
מילתא א ס ר ת ה לאדבא .א מ ת איגחו מילתא שדיוהא
)שבת פ ״ א  ; ( :בר פפי תבעתיה ההיא ט ט ר ו ג י ת א א מ ר
טילהא וטלא נפשיח שיחגא וכיכא ) ב ת שימאס
בעיניה(״ עבדא היא טילחא ואיהסי )קדושין ל״ט.(:
ר׳ אליעזר בן הורקנוס חיח שונח שלש ט א ו ח חלכוח
)כשופים( בנטיעת קישואין וכר .פעם א ח ח היה טהלך
עם ד ׳ ע ובקש י ״ ע ט ט נ ו ל ל מ ת בנטיעח קישואים א ט ד
לו דבר א ת ד ונתקבצו כולן למקום א ח ד ו כ ו ׳ ) ס נ ח ד ח
ס״ה .(.הלהש היח טורכב לרוב בטלים שוות בתחלתן
או בסופן וטסייטות בצלצול נעים או בהרחים ,אע״פ
שאין להן שום משמעות ,כטו הלחש לקדחת :ט ס
מסייא ,כס כסייה ,שרלאי וארםלאץ וכו׳ בזך מ י ך ,
בזבזיך מסמזיך ,כמוך כמיך וכו׳ )שבת ס״ז (.ופירש״י
שאין לו משמעות אלא כך הוא הלהש .השותה טיס
בלילי רביעיות ובלילי שבתות הוא סכנה ,ומאי תקנתיה?
וכו׳ אימי אמדהר משברירי ש ב ת ר י ברירי רירי ירי די
וכו׳)פסחים קי״ב .(.בלחשים אחרים יש איזה משמעות
בהוראת המלים א ך נעלם מאתנו הכוונת חרצויח ,כמו:
על הנפנה לנקביו א מ ת ״ א ל תשב ותטשטש" ואי אנשי
)שכה( ויתיב ואה״כ מ ש מ ש מ א י תקנתיה? כי קאי
לימא הכי :לא לי׳ לא לי ,לא תהום ולא תהתים -לא
הגי ולא מהני״ לא הרשי דהרשא ולא הרשי דהרשא
)ברכות ס״ב .(.על א ש ת א )קדחת( ב ת יומא לישקול
זוזא וכו׳ וליטא ליה טעוגך עלי וטעוגאי עלך וכר
ולמיל לנהרא וליטא ליה גהרא גהרא אחפן כוזא דטיא
לאורהא דאיקלע לי )שבת ס״ו .(.על הרוסת ב פ ס ת
אמרו שאיגו מצוה ,ומשום מאי טייתי ל ה ? טשום קפא
)ארס שכו( וכוי .אדהכי וחכי גימא הכי :קפא ק פ א
דכירגא לך ולשב בגתיך ולתמגי כ ל ת ך ) פ ס ה י ם קמ״ז.(.
האי מ א ן דמיבעית וכו׳ ליסא הכי י עמא דבי טבחי
שמיגא מיגאי)מגילת ג׳ .(.כגראה התירו הזיל הלהשים
האלה כדי להפיס דעתו של המתירא ו ת א ג פן יבולע
לו ,ולכן ה ת י ת להשים בשבת על גהשים ועקרבים
)אע״פ שרפואת אסורה במקום ש א ץ סכגה( כ ת שלא
תמרוף דעתו עליו ,ואע״פ שאין בהם מ מ ש )רמב״ם
ע״ז פי״א׳ ש״ע או״ח סי׳ שכ״ת ,יר׳ר סי׳ קע״ט( .ועל
להש על עין הרע אטרו :כל איתתא ת ד ע ה מילחוע
לעינא תיתי הלהושי)יחש׳ ס ו ט ת פ״א ט״זע״ד( .א מ נ ם
במקום שיש להוש לאסונה זדה אסרו תכטים לתשתטש

לטיף ,יצחק

אוצר ישראל

בלחשים׳ וביתוד מ ע ת החלו המינים והמאמינים בישו
להשתמש ברפואת ו ל ח ש י ם עיי אמירת פסוקים מתנ״ך.
כמו ולחש ליה בשטיח ת ש ו ) ר ק ״ ר פ״מ ,ב מ מ ד רבה
פ״ט( .ובשעת הלחש היו ספיחים בפיהם על החולה
א ו על הטבה וחקקים על ה א ח  ,להראות ש ה פ ט ס י ת ם
ה ט ה ל ה א ו הכאב חודקץ אותי ל א ח • וכן נוהנין עהח
הלוהשים על ע י ן ה ר ע )ע״ע( .הרקיקה ב ע צ ט ה ל א
נאסרה א ך אסרו להזכיר שם שטים על הרקיקה ,ובמשנה
אמרו הלוחש על ה מ כ ה ואומר כל המחלה א ש ר ש מ ו י
במצרים לא אשים עליך בי אני ה׳ ח פ א י ך אץ לו הלק
לעוה״ב ) ס נ ה ד ח צ׳ .(.רב ורבי הנינא א מ ת אפילו
פסוק שאץ מ שם שמים אסור ,אפילו הפסוק גנע
צרעת א ו ויקרא א ל מ ש ה )שם ק״א .(.מזמן הנאוניט
נמצא לחש בתפלה במוצאי שבת א ה ד ה מ ב ת ל להועיל
לזכרץ ולהסיר השכחה ,הה נוסחו :אשכעית עלך פותה
)או פורה( שד שכהה שתסיר לב מ פ ש מ מ נ י והפיל
יתיה על טוריא ועל רמתא בשם ש מ ה ת א קדישתא בשם
א רמס א ת ט ס ארטיטיטס אנסים יאל וםתאל ,ואת״כ
אומר פסוקים ותפלות )סדר ת עמרם  .(31ע״ע
אברקדברא; אהיזה עינים :אסונה טפלה;
דרכי אטורי; כשוף; סגולות; עין הרע;
שדים.
ביבליונרפיא :ראבין .מ ע ש ח ת ע ת ו ע י ם שער
ה׳ פ״ב; שולמאן בספר השנת של סאקאלאוו ח״ב תרסיא
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לטיח )לאטיף( ,יצחהבן אברהם ,ןי:
פימסוף ומקובל ,הי בטולידא ספרד ב ט א ה הי״נ .הוא
הבר ספרים הרבה בהקירת ה ד ת ע״ד הקבלה .ה ת ב ״ ש
טהלל א ת ס פ ת לטיף ובפרט ס פ ת ״שער השטים״
שהוא נ כ ב ד ט א ד וסדבר בו כפי הטושכל וההקירה
הפילוסופית אבל מבטל דעותיהם ב ס ה ש ה ם גגד
תורתנו ,״ ח ח כ ס חזח נראה שראה הרבה בפילוסופיא
והיח עם זח ת ו ת י וחסיד״• לדעת חתב״ש ש י ט ת לטיף
בקבלת א ת ת עשרת ספירות שונח ט ש ט ת הרטב״ן
והנטשכים א ה ת ו  ,ונראה בעיני התב״יפ כי לטיף בדה
השיטה שלו טלבו וטשכלו בלי קבלה )עי׳ יעלינעק
בכרם ה ט ד ה״ט  154והלאה( .ר׳ יהודה הייט טחבר
ם נ ח ת יהודה על טערבות השטים ,כ ת ב עליו ל א ט ד :
״תחכם חאלהי ר׳ יצחק בן לטיף אשר הבר השטים
והעולם )ר״ל ״שער השטים" ו״צורת חעולם״( ו צ ת ר
הטור וס׳ גנזי הטלך ד ב ת ו בהם י ק ת ם מפנינים׳ א ג ל
ב ד ב ת ם הנונעים לתבטת .הקבלה רגלו א ה ת בפנים
ו ת ל ו א ח ת טבתוץ)פילוסופיא( ,ל ק קצהו תראה וכלו
לא תראה" .לטיף חיח מ ע ת ץ שם חרסב׳׳ט וטפתו,
ואוטו• עליו )בהקדמתו לס׳ שער השטים( :ע ד ש ע ט ד
הדטב״ם לסוף ש ב ע ס א ו ת והי״ת שנים א ה ד הבור
התלמוד ד צ א מ א ת ה ש מ ש בגבורתו ועמד ודעה בעם
»י והכץ ופעל ח מ י בללי א ה ד וכר ו ס ש מ ה ח מ ד ח ז ז ז
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בקצר ארץ ד׳צמעו אליו ג נ י ישראל רעשו ככל א ש ר
צות ה ׳ א ת ט ש ח והתרו הדינים וההוראות על פיו
מהיום שלשים שנת )מזח יוכיח די רוסי בי לטיף הבר
ספרו בשנת  ,(1244ועכשיו ב מ ת ו זה קסו פתאים
בתכלית פתיות והסרון הבנה ולא שמעו א ל מ ש ח מקוצר
דוה השנתס וכר .ומרוב חבתי ואהבתי וחשקי להחזיק
במעוז ה א מ ת ולהמשך אחרי דעות חרסב״ם ז״ל וכתתו
הכללית מלאני לבי אני הדל וכו׳ נער מבני נלות
ירושלם א ש ד ב ס פ ר ד וכו׳ לחבר הבורענינים הנפלאים
שיערתי לדבר בם כפי מ ע מ חשנתי וטי.
]ספריו[ ספדי ד׳׳י למין* חנודעים לנו ח ס  :א (
״שער השמים״ ,ע״ד ס פ ר הסודה להרסב״ם -וחלקו
לארבעח שערים; בי( ״צרוד המור״ ,מ ל ל י״א םתןים
בעניניס שונים ,וחברי לכבוד הנשיא טודרוס ,וכנראה
הוא ר׳ טודדוס בעל אוצר ה כ ב ו ד ) נ ד פ ס ע״י יעלינעק
בכרס ה מ ד ה״ט(; נ׳( ״ ג נ ד המלך" ,באור סודות
מעשח בראשית ע״פ יסודות ה כ מ ת ה מ ב ע )נדפס ע״י
חנ״ל ב מ כ ב י יצחק ה ו ב ת ת ב״ח ואילך(; די( ״רב
פעלים״׳ מ ל ל פ״ח םאםדיס שונים נ״כ בחכמות ח מ ב ע
הפילוסופיות )שם חוברת כ״ח מעמוד ז וחלאה(; ח׳(
״אנרת התשובה״ שו״ת בעניני המחקר הפילוסופי,
)קצת סמנו נחפס בכרם ה מ ד הוכרת די(; ו׳( ס ׳
״צורת עולם״ ובו כ״ז פרקים ) ר ת ק שהוא ס׳ צורת
ה א ח ברשימת אוצרות היים סי׳  ;818ז ( ״פירוש
על קהלת״ ,ע״ד ה פ ש מ נומה א ל המושכל והתבמה
המבעית ) ל ר ב ת די רוסי נ ד פ ס בלא רשימת המקום
והזמן(; דד( ״פירוש על ס ׳ איוב״ )ב״י( .ונמצא ש פ
חכם ר׳ יצחק בן למיף מ א ו ה ד ממנו הרבה ,ושואל מ ת
צ מ ת תראן על ס ׳ פרקי ס ׳ צורת חעולם לר״י בן לטיף
הקודם ,ור׳ צ מ ח משיב ומפרש ל ו ) ע י ׳ שו״ת יכץ ובועד
סי׳ קל״ה( .למיף ב א ליתשלם בשנת  1290ומת שם.
,

ביבליונרפיא :פץ׳ ב נ ס ח י ש ר א ל .624
ב .מ.
ליא1ן ) (Lyon, Lyonsז עיר בצרפת .היהודים ישבו
בייאון וסביבותיה עוד במאות הראשונות .ב מ א ה
החמישית צוה האפיפיור וויקמורעל הארכיבישוף מורני
שלא לחוג הנ ה פ ס ה בזמן א ה ד עם היהותם .ב מ א ה
התשיעית ישבו היהותם בליאון בשכונה מיוהדת ברגלי
חגבעח פורוויער ) (Fourvierורחוב א ה ד מ ש ם נקרא
גם עתה ״רהוב היהותם" ) .(Rue Juierieה י ה ו ת ס
חיו אז ת ח ת הסות המלך לואי ליתבוגייר והמלכה י ו ת ת
א ש ר גטו לחם ח ס ד  ,למורת רוח הבישוף אגובארד
שהיה שונאי ישראל .ב ט א ח ח * נ ׳ כאשר ברח האפיפיור
אינוצינט הרביעי ומצא מנוחה במקום ט ט ש ל ת הארכי
בישוף בליאון ,חורע מצב חיחודים ,כי האפיפיור ב ר א ש
המועצה ) (CouncBש נ א ס פ ה בליאון בשנת 1245
התאונן על ההתקרבות שבץ היהודים והנוצתס ו ה ת א מ ץ
ל ה פ ת ד ביניהם ולהכביד עולו על היהודים ,ויצו שישאו
על מ ת ה ם מלאי עגול מצבע מיוחד כ ת לחכירס שהנו

