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(Berajot 16a-b: Rabbán Gamliel y sus excepciones)
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htmun sgu vbuatrv vkhk a"en ruyp i,j :b,n
/vagn vag tk ot ,ca
/vbuatrv vkhk treu vat taba d"rc vagnu
i,ja ubhcr ub,snk tk :uhshnk, uk urnt •
?a"en ruyp
hbnhv kyck ofk gnua hbht :ovk rnt •
:,jt vga ukhpt ohna ,ufkn
/u,at v,na iuatrv vkhk .jr
kcta ubhcr ub,snk tk: uhshnk, uk urnt❖
!?.ujrk ruxt
!hbt xhbyxt /ost hbc rtaf hbht :ovk rnt❖
/ihnujb, uhkg kce uscg hcy ,nafu
ihta ubhcr ub,snk tk :uhshnk, uk urnt✓
/ohscgv kg ihnujb, ihkcen
/ohscgv kf rtaf hscg hcy iht :ovk rnt✓
!vhv raf
/true iuatrv vkhk gna ,hre ,urek vmur ot i,j
kuyhk vmurv kf tk :rnut kthknd ic iugna icr
:kuyh oav ,t
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?kthknd <ic iugna> icrs y"n :wnd
1
"rn ouhf v,hrjtu":ch,fs /ibcrs vkhk ,ubhbt rcxe
:ibcr vhc urzd tk xhbyxt ouencu
:wufu uscg hcy ,nafu
ihtu vruac ovhkg ihsnug iht ,ujpau ohscg :ibcr ub,
/ohkct hnujb,u ohkct ,frc ovhkg ohrnut
uhshnk, uxbfb rzghkt hcr ka u,jpa v,nu vagn
xbfb uhrjt ukgu vhhkgk vkg o,ut vtra iuhf unjbk
/uhrjt uxbfb ihkeryk xbfb uhrjt uxbfb iukhpbtk
ohraupc ohufb o,ta hbt vnusnf" :ovk rnt
h,hba lf tk !ihnj hnjc ukhpt ohufb o,t ht uhafg
ihtu vruac ovhkg ihsnug iht ,ujpau ohscg ?ofk
"ohkct hnujb, tku ohkct ,frc ovhkg ohrnut
kg ostk uk ohrnuta oaf ?ovhkg ohrnut vn tkt
"/lburxj lk tknh ouenv" :u,na urunj kgu urua
lk tknh ouenv" :u,jpa kgu uscg kg uk ohrnut lf
"lburxj

י:עמוס ח
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:lsht thb,
/i,ut ihshpxn iht ,ujpau ohscg
aht huv :uhkg ohrnut tuv raf scg ot rnut hxuh wr
/ughdhn vbvbu intbu cuy
:ohrafk ,jbv vn if ot :uk urnt
Halajá Lema'asé

ק''ש פ'ד ה'ז :כל מי שהוא פטור מלקרות קרית שמע--אם רצה
להחמיר על עצמו ולקרות ,קורא :והוא ,שתהא דעתו מיושבת
עליו; אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמיה--אינו
רשאי לקרות ,עד שתתיישב דעתו.
אבל פ'א ה'א :מצות עשה להתאבל על הקרובים ,שנאמר
"ואכלתי חטאת היום ,הייטב בעיני ה'" )ויקרא י,יט( .ואין
אבילות מן התורה אלא ביום ראשון בלבד ,שהוא יום המיתה
ויום הקבורה .אבל שאר השבעה אינן דין תורה ,אף על פי
שנאמר בתורה "ויעש לאביו אבל ,שבעת ימים" )בראשית
נ,י( :ניתנה תורה ,ונתחדשה הלכה; ומשה רבנו תיקן להם
לישראל שבעת ימי אבילות ,ושבעת ימי המשתה.
אבל פ'יב ה'יב :העבדים והשפחות--אין מספידין אותן ,ואין
עומדין עליהם בשורה; ואין אומרין עליהם ברכת אבילים ,ולא
תנחומי אבילים ,אלא אומרין לו כשם שאומרין לו על שורו
וחמורו שמת ,המקום ימלא חסרונך.
www.koltuvsefarad.com

