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הקדמה
שקורין  אמו  או  אביו  בו  שמת  וביום  חודש  י"ב  כל 
מן  כ"ד  והפרק  טהרות,  משניות  ללמוד  מסוגל  יארצייט 
מסכת כלים שלושה תריסין הוא מסוגל יותר מפני שיש 
בו י"ז משניות וכל משנה ומשנה מסתיימת טהור מכלום 
מבחוץ  בין  מבפנים  בין  הפרק  וסוף  מכלום,  טהורה  או 
טהור. כך שמעתי בשם הרה"ק מק"ק רוזין ז"ל זי"ע, ומי 
שם  באותיות  המתחילים  הפרקים  ילמוד  פנאי  לו  שיש 
לקמן  הם  נשמה  באותיות  המתחילים  ומשניות  הנפטר. 

בפרק ז' דמקוואות.

קאמרנא  דק"ק  מהרה"ק  אורג  ומעשה  עדן  עצי  בספר 
שנדפס בק"ק לבוב בגליון המשניות, כתוב בזה הלשון: 
קיבלנו מרבותינו שקיבלו מרבן ורבן מאליהו ז"ל שבפרק 
זה פרק ז' דמקוואות מעלין הנשמה של הנפטר למקומה, 
אביו  נשמות  לתקן  בו  ילמוד  חודש  י"ב  כל  האבל  לכן 
ואמו וקרוביו ואוהביו, וביארצייט וכיוצא. וראשי התיבות 
של שלושת המשניות הראשונות אי"ה, י'ש א'לו ה'דיח, 
וראשי התיבות של ארבעת המשניות האחרונות נ'ש'מ'ה': 
נ'פל, ש'לשה, מ'קוה, ה'טביל, ויכוין בלימוד משניות אלו 
להעלות הנשמה למזל עליון הנקרא אי"ה )ע"ד איה מקום כבודו, ור"ת 
של תיבת אי"ה הארת יסוד אבא, כך כתב בספר קהלת יעקב לרבינו מהרח"ו זי"ע( )וע"ש בספר מעשה 

אורג שהאריך שם על דרך הקבלה( ובמשנה הרביעית נפל כו' שהוא ר"ת 

פ'זר נ'תן ל'אביונים יפריש צדקה להעלות נשמת הנפטר 
מנפילתו ע"י הצדקה, ועל אביו ועל אמו ילמד זה הפרק 
בכל מוצאי שבת אחר ההבדלה, וכל י"ב חודש וביארצייט 
ובערב שבת קודם מנחה לעת הצורך להחיות נפש כל חי 

אמן, עכ"ל.



אות א' 
מסכת עוקצין פרק ג' משנה י"ב

שהיא  הזו,  המשנה  את  הביא  המשנה  מסדר  ֵלִוי  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָאַמר 
הצדיקים  לקבל  עתידים  מה  לאדם  ללמד  כדי  משנה  סדרי  ששה  את  מסיימת 

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ שלומדים ומקיימים את כל שנכתב במשנה, ָעִתיד 

ֹל ׁש  ׁשְ גמור  צדיק  שאינו  מי  ואפילו  יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ְלָכל  ְלַהְנִחיל 
ֱאַמר )משלי ח( , ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי  ּנֶ ָרה עֹוָלמֹות, ׁשֶ ֵמאֹות ַוֲעׂשָ
מאות  שלוש  בגימטריא  עולה  י"ש  המילה  שכן  א  ֲאַמּלֵ ְוֹאְצרֵֹתיֶהם  ֵיׁש 
ועשר ומכאן למדים כי ההנאה וקורת הרוח שיש לצדיקים בעולם הבא היא פי 310 

א, ֹלא  ן ֲחַלְפּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ מהנאה אחת שיש להם בעולם הזה ָאַמר ַרּבִ

א  ָרֵאל ֶאּלָ ָרָכה ְלִיׂשְ ִלי ַמֲחִזיק ּבְ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ָמָצא ַהּקָ
ן ה' ְיָבֵרְך ֶאת  ֱאַמר )תהלים כט( , ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ּנֶ לֹום, ׁשֶ ָ ַהּשׁ
המשנה  שכל  אע"פ  כי  ללמדנו,  זה  במאמר  המשנה  ומסיימת  לֹום  ָ ַבּשׁ ַעּמֹו 
מלאה במחלוקות בכל זאת שררה אהבה ואחוה ושלום בין כל התנאים, לפי שכל 

מחלוקתם היתה רק לשם שמים על מנת לברר את ההלכה על בוריה.

לכל  להנחיל  הקב"ה  עתיד 
מאמר  סמך  וצדיק -  צדיק 
בחתימת  להודיע  לכאן,  זה 
של  שכרן  מתן  המשנה 
ומקיימים  לומדים  צדיקים 

כל מה שכתוב במשנה:

שלש מאות ועשרה עולמות 
אוהבי  להנחיל  שנאמר 
יש - יש, בגימטריא הכי הוי, 
כלומר  ועשר.  מאות  שלש 
שיש  רוח  וקורת  שההנאה 
בעולם  וצדיק  צדיק  לכל 
הבא הוא שלש מאות ועשר 
פעמים כנגד כל העולם הזה, 
שאין העולם הזה כולו אלא 
ועשר  מאות  משלש  חלק 
ממה שיש לכל צדיק וצדיק 

נחלה לעולם הבא:

פרי צדיק - שמות פרשת ויקהל - הרב צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו'. 
)בראשית מ"ט, א' - ב'(  הוא על דרך שנאמר 
ושמעו  הקבצו  וגו'  לכם  ואגידה  האספו 
אותן  צוה  ב'(  )צ"ח,  רבה  ובבראשית  וגו' 
כולכון  תהון  להם  אמר  המחלוקת  על 
אסיפה אחת וכו' והיינו דאז יוכל להגיד 
שרצה  כאן  וכן  הימים.  אחרית  להם 
מלאכת  וציווי  מצות השבת  להם  להגיד 
כולם  ויקהל משה שיהיו  המשכן הקדים 
שאמרו  מה  דרך  על  והוא  אחת  אגודה 
הוא  ברוך  הקדוש  מצא  לא  עוקצים(  )סוף 

השלום  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי 
יתן  לעמו  עוז  ה'  י"א(  כ"ט,  )תהלים  שנאמר 
ה' יברך את עמו בשלום. עוז לעמו יתן 
היינו תורה שבכתב דכתיב )משלי ב', ו'( ה' 

יתן חכמה והוא עוז ותקיפות לישראל. ה' 
בתורה  השפעה  ריבוי  היינו  ברכה  יברך 
וכן  ה'(  מאמר  פרה  שנתבאר  )כמו  פה  שבעל 
כתב בריש ספר הבהיר )סימן ג'( ומפני מה 
ברכה  דאתחיל  כמה  בב'  התורה  התחיל 
שנאמר  ברכה  נקראת  דהתורה  ומנלן 
ודרום  ים  ה'  ברכת  ומלא  כ"ג(  ל"ג,  )דברים 

)איוב  שנאמר  תורה  אלא  ים  ואין  ירשה 
י"א, ט'( ורחבה מני ים עיין שם. וזה קאי 

על תורה שבעל פה שהיא ארוכה מארץ 
מדה שהתורה שבכתב אותיותיה מנויות 
וספורות ויש לה מדה ואין להוסיף עליה 
הוא  הברכה  דזאת  ואמר  אחת.  אות  אף 
)ברכות  שאמרו  וכמו  השלום  ידי  על  רק 
ס"ד א( תלמידי חכמים מרבים שלום וכו' 

ְואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ַרֲחִמים  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו, 
ה  עֹוׂשֶ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוב  ה  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ּוְבָרצֹון 
ה ְוִיְהֶיה  ֲעׂשֶ ּמַ ין ּבְ ּבּור ּבֵ ּדִ ין ּבְ ָבה ּבֵ ְחׁשָ ּמַ ין ּבְ ּבֵ
רּוַח  ֶנֶפׁש  ּוְלִעּלּוי  ּוִלְמנּוַחת  ִלְזכּות  ַהּכֹל  
וכו'(.  ְוַחּמֹוִתי  )ְוָחִמי   י  ָאִבי/ִאּמִ ל  ׁשֶ ָמה  ּוְנָשׁ
ם  ּה/ַנְפׁשָ ַנְפׁשֹו/ַנְפׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָרצֹון  ִיְהיּו 

ים ְצרֹור ַהַחּיִ ְצרּוָרה ּבִ

תפילה לאומרה בכל יום לעילוי נשמת הנפטר
מאת בעל הפלא יועץ זי"ע



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

רבי 7
חנניא

אות א' 
מסכת עוקצין פרק ג' משנה י"ב

שהיא  הזו,  המשנה  את  הביא  המשנה  מסדר  ֵלִוי  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָאַמר 
הצדיקים  לקבל  עתידים  מה  לאדם  ללמד  כדי  משנה  סדרי  ששה  את  מסיימת 

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ שלומדים ומקיימים את כל שנכתב במשנה, ָעִתיד 

ֹל ׁש  ׁשְ גמור  צדיק  שאינו  מי  ואפילו  יק  ְוַצּדִ יק  ַצּדִ ְלָכל  ְלַהְנִחיל 
ֱאַמר )משלי ח( , ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי  ּנֶ ָרה עֹוָלמֹות, ׁשֶ ֵמאֹות ַוֲעׂשָ
מאות  שלוש  בגימטריא  עולה  י"ש  המילה  שכן  א  ֲאַמּלֵ ְוֹאְצרֵֹתיֶהם  ֵיׁש 
ועשר ומכאן למדים כי ההנאה וקורת הרוח שיש לצדיקים בעולם הבא היא פי 310 

א, ֹלא  ן ֲחַלְפּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ מהנאה אחת שיש להם בעולם הזה ָאַמר ַרּבִ

א  ָרֵאל ֶאּלָ ָרָכה ְלִיׂשְ ִלי ַמֲחִזיק ּבְ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ָמָצא ַהּקָ
ן ה' ְיָבֵרְך ֶאת  ֱאַמר )תהלים כט( , ה' עֹז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ּנֶ לֹום, ׁשֶ ָ ַהּשׁ
המשנה  שכל  אע"פ  כי  ללמדנו,  זה  במאמר  המשנה  ומסיימת  לֹום  ָ ַבּשׁ ַעּמֹו 
מלאה במחלוקות בכל זאת שררה אהבה ואחוה ושלום בין כל התנאים, לפי שכל 

מחלוקתם היתה רק לשם שמים על מנת לברר את ההלכה על בוריה.

לכל  להנחיל  הקב"ה  עתיד 
מאמר  סמך  וצדיק -  צדיק 
בחתימת  להודיע  לכאן,  זה 
של  שכרן  מתן  המשנה 
ומקיימים  לומדים  צדיקים 

כל מה שכתוב במשנה:

שלש מאות ועשרה עולמות 
אוהבי  להנחיל  שנאמר 
יש - יש, בגימטריא הכי הוי, 
כלומר  ועשר.  מאות  שלש 
שיש  רוח  וקורת  שההנאה 
בעולם  וצדיק  צדיק  לכל 
הבא הוא שלש מאות ועשר 
פעמים כנגד כל העולם הזה, 
שאין העולם הזה כולו אלא 
ועשר  מאות  משלש  חלק 
ממה שיש לכל צדיק וצדיק 

נחלה לעולם הבא:

פרי צדיק - שמות פרשת ויקהל - הרב צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל וגו'. 
)בראשית מ"ט, א' - ב'(  הוא על דרך שנאמר 
ושמעו  הקבצו  וגו'  לכם  ואגידה  האספו 
אותן  צוה  ב'(  )צ"ח,  רבה  ובבראשית  וגו' 
כולכון  תהון  להם  אמר  המחלוקת  על 
אסיפה אחת וכו' והיינו דאז יוכל להגיד 
שרצה  כאן  וכן  הימים.  אחרית  להם 
מלאכת  וציווי  מצות השבת  להם  להגיד 
כולם  ויקהל משה שיהיו  המשכן הקדים 
שאמרו  מה  דרך  על  והוא  אחת  אגודה 
הוא  ברוך  הקדוש  מצא  לא  עוקצים(  )סוף 

השלום  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי 
יתן  לעמו  עוז  ה'  י"א(  כ"ט,  )תהלים  שנאמר 
ה' יברך את עמו בשלום. עוז לעמו יתן 
היינו תורה שבכתב דכתיב )משלי ב', ו'( ה' 

יתן חכמה והוא עוז ותקיפות לישראל. ה' 
בתורה  השפעה  ריבוי  היינו  ברכה  יברך 
וכן  ה'(  מאמר  פרה  שנתבאר  )כמו  פה  שבעל 
כתב בריש ספר הבהיר )סימן ג'( ומפני מה 
ברכה  דאתחיל  כמה  בב'  התורה  התחיל 
שנאמר  ברכה  נקראת  דהתורה  ומנלן 
ודרום  ים  ה'  ברכת  ומלא  כ"ג(  ל"ג,  )דברים 

)איוב  שנאמר  תורה  אלא  ים  ואין  ירשה 
י"א, ט'( ורחבה מני ים עיין שם. וזה קאי 

על תורה שבעל פה שהיא ארוכה מארץ 
מדה שהתורה שבכתב אותיותיה מנויות 
וספורות ויש לה מדה ואין להוסיף עליה 
הוא  הברכה  דזאת  ואמר  אחת.  אות  אף 
)ברכות  שאמרו  וכמו  השלום  ידי  על  רק 
ס"ד א( תלמידי חכמים מרבים שלום וכו' 
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רבינו עובדיה מברטנורא
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א
אלא  בניך  תיקרי  אל  בניך  שלום  ורב 
זה  במקום  חכמים  התלמידי  קרא  בוניך 
חכמים  תלמידי  שנקראו  שם  על  בוניך 
)שבת  עולם  של  בבנינו  שעוסקין  בנאין 
קי"ד א( דה' יתברך בטובו מחדש בכל יום 

הלכה  חידוש  ידי  על  בראשית  מעשה 
מתן  אחר  נמסר  וזה  יום  בכל  שמחדש 
תורה לחכמים שהם מחדשין הלכות ואף 
שנראה שהחידושי הלכות בא במחלוקת 
וכמו שאמרו )קידושין ל' ב( אפילו אב ובנו 
וכו' שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים 
אויבים זה את זה וכו' מכל מקום מרבים 
ללמדך  ב(  י"ד  )יבמות  שאמרו  וכמו  שלום 
שחיבה וריעות נוהגין זה בזה לקיים מה 
שנאמר )זכריה ח', י"ט( האמת והשלום אהבו. 
והיינו דאמת ושלום חד הוי כמו שכתב 
בספר הבהיר )סימן ק"צ( ובזוה"ק )ח"ג י"ב ב( 
דאמת ושלום קשיר דא בדא. שכשמכוונין 
על דרך אמת אז יש ביניהם חיבה וריעות 
ושלום שכולם מכוונין לדבר אחד לדבר 
אמת ויודע שכנגדו גם כן מכוון להשיג 
האמת. וכן במתן תורה כתוב )שמות י"ט, ב'( 
ויחן ישראל וגו' שנדרש במכילתא )יתרו 
בחודש א'( כאיש אחד בלב אחד ועל ידי זה 

זכו להוריד השכינה לארץ ולמתן תורה.

השבת  זו  תעשיר  היא  ה'  ברכת  ושבת 
זוכין  שבשבת  והיינו  א'(  י"א,  רבה  )בראשית 

שבעל  דתורה  בעשירות  וריבוי  לברכה 
ובזוה"ק  פעמים  כמה  שנתבאר  כמו  פה 
)ח"א מ"ז ב( יום השביעי דא תורה שבעל פה 

דאיהו יום שביעי. והיינו מלכות פה תורה 
לזכות  יוכלו  ולא  לה  קרינן  פה  שבעל 

ידי  על  רק  פה  שבעל  דתורה  להברכה 
השלום כנ"ל. ועל כן הקדים להם לשבת 
שיקהלו כולם כאיש אחד. וכן המשכן הוא 
מקום שיצא משם האור דתורה שבעל פה 
על דרך מה שנאמר )ישעיה ב', ג'( כי מציון 
ה'  דבר  מירושלים  ה'  ודבר  תורה  תצא 
זו הלכה כמו שאמרו בשבת )קל"ח ב( וכן 
בבית המקדש היה לשכת הגזית שמשם 
ב(  פ"ו  )סנהדרין  ישראל  לכל  תורה  יוצאה 
וזה שאמרו )ויקרא רבה כ"ד, ד'( ברכה מציון 
מציון.  ה'  יברכך  ה'(  קכ"ח,  )תהלים  שנאמר 
וכן כתוב )שם קל"ג, ג'( על הררי ציון כי שם 
דכתיב  הכהנים  וכן  הברכה.  ה' את  צוה 
דעת  ישמרו  כהן  שפתי  כי  ז'(  ב',  )מלאכי 

ותורה יבקשו מפיהו. להם נמסר הברכה 
שעיקר הברכה הוא הריבוי בתורה שבעל 
ט'(  י"ז,  )דברים  דכתיב  להם  שנמסר  פה 
ובאת אל הכהנים הלוים וגו'. ולכן הקדים 
להשראת  מקום  שהוא  המשכן  לפרשת 
פה.  שבעל  בתורה  ריבוי  וברכה  שכינה 
כאיש  כולם  ויקהל משה שקבצם שיהיו 
לברכת  לזכות  יוכלו  כן  ידי  ועל  אחד 
הריבוי באור תורה שבעל פה. ואחר כך 
אמר להם השבת ומלאכת המשכן שהוא 
עוסקין  זה  ידי  שעל  פה  שבעל  התורה 
בבנינו של עולם שהוא המשכן לשכינה 
באורייתא  דמשתדלי  חכמים  ותלמידי 
דתורה  להברכה  המעשה  ימי  בכל  זוכין 
ישראל כתלמידי  כל  ובשבת  פה  שבעל 
חכמים ויכולים לזכות לתורה שבעל פה 
כשיהיה המכוון על דבר אמת ויהיו כאיש 
אחד בלב אחד שהוא השלום כלי מחזיק 

ברכה

אות ב'

השבת  נרות  את  להדליק  מותר  ושמנים  פתילות  באילו  ַמְדִליִקין  ה  ֶמּ ַבּ
המשנה  ַמְדִליִקין  ֵאין  להדליק  אסור  ובאילו  ַמְדִליִקין  ֵאין  ה  ּוַבֶמּ
מתחילה לפרט סוגי פתילות שאסור להדליק בהם. ֹלא ְבֶלֶכׁש כמין צמר הנמצא 

פסולת של משי  ָכָלְך  ְבּ ְוֹלא  פשתן שאינו מנופץ  חֹוֶסן  ְבּ ְוֹלא  בעץ הארז 

ְפִתיַלת  ְפִתיַלת ַהִאיָדן סוג של צמר הנמצא בעץ הערבה ְוֹלא ִבּ ְוֹלא ִבּ
ירוקת  ִים  ֵני ַהָמּ ַעל ְפּ ירֹוָקה ֶשׁ מין עשבים ארוכים ְוֹלא ִבּ ר  ְדָבּ ַהִמּ
הגדלה במקורות מים. בכל הפתילות הנ"ל אסור להדליק נר שבת, כיוון שאין הם 

דולקות יפה ויש חשש שיבוא האדם להטות אותם כדי להגביר את אורם וע"י כך 

מכאן מתחילה המשנה למנות באילו סוגי נרות אסור  יעבור על איסור מבעיר, - 

ֲעָוה ניתכת )לא כמו הנרות שלנו( ְוֹלא  להדליק ֹלא ְבֶזֶפת שנמס ְוֹלא ְבַשׁ

שמן המופק מגרעיני צמר גפן שאינו מזוקק /שמן המופק מעץ  ֶמן ִקיק  ְבֶשׁ
ודינו שצריך להישרף  שמן תרומה שניטמא  ֵריָפה  ְשׂ ֶמן  ְבֶשׁ ְוֹלא  הקיקיון 

לכן נקרא שמן שריפה* ְוֹלא ְבַאְלָיה שומן של בהמה שמותר באכילה ְוֹלא 

ֵחֶלב  י אֹוֵמר ַמְדִליִקין ְבּ ְבֵחֶלב שומן שאסור באכילה. ַנחּום ַהָמִדּ
אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים  יפה  דולק  כך  וע"י  אותו  שהתיכו  שומן  ל  ׁ ְמבּוָשּ
ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו היינו שבין  ׁ ֵאינֹו ְמֻבָשּ ל ְוֶאָחד ֶשׁ ׁ ֶאָחד ְמֻבָשּ

שבישלו את החלב ובין שלא בישלו אותו אסור להדליק איתו את נרות השבת

*המדובר על יו"ט שחל להיות בערב שבת ולכן אסור לשרוף שמן זה, היות ואין 
שורפים קדשים ביום טוב

במה מדליקין - נר של שבת 
במה עושין פתילות ושמנים 

להדליק:

יש  צמר  כמין  בלכש -  לא 
לעץ  הקליפה  בין  בארז 

וקרוי לכש:

שאינו  פשתן  בחוסן - 
מנופץ:

בכלך - פסולת של משי :

בפתילת האידן - כמין צמר 
יש )בערבה( בין הקליפה לעץ:

עלי  המדבר -  בפתילת 
אותם  שגודלין  ארוך  עשב 

ומדליקין בהן:

המים -  פני  שעל  בירוקה 
בדופני  שגדל  צמר  כמין 
זמן  ששהתה  הספינה 
מרובה במים. עד כאן פסול 
פסול  ואילך  מכאן  פתילות 

שמנים:

בשעוה -  ולא  בזפת  לא 
ושעוה  נמס  זפת  יתן  שלא 
שמן  במקום  בנר  נתכת 
כמין  לעשות  אבל  וידליק, 
שרגילין  ארוכה  פתילה 

לעשות משעוה שרי:

שמן  קיק -  בשמן  ולא 
שבתוך  מגרעינים  היוצא 
קוטו"ן.  שקורין  גפן  הצמר 
דיונה  קיקיון  מפרשים  ויש 
גדולים  שעליו  עשב  והוא 
ונקרא בערבי כרו"ע, והשמן 
ביותר.  עב  ממנו  היוצא 
חכמים  שאמרו  ופתילות 
אין מדליקין בהם, מה טעם, 
מפני שהאור מסכסכת בהם, כלומר שאין האור נכנסת תוך הפתילה )אלא( סביב מבחוץ. ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין 
בהם, לפי שאין נמשכים אחר הפתילה, ומתוך שאין הנר דולקת יפה חיישינן שמא יטה השמן על פי הנר ונמצא מבעיר. א"נ 

שמא יניח הנר ויצא, ואנן קיימא לן דנר של שבת חובה :

ולא בשמן שריפה - שמן של תרומה שנטמא. ואמאי קרי ליה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד שהרי אסור באכילה. וביום טוב 
שחל להיות בע"ש עסקינן, שכשמדליק הנר מבעוד יום נמצא שורף שמן טמא של תרומה בי"ט, ואנן קי"ל אין שורפין קדשים 
בי"ט דכתיב )שמות יב(  והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו, ודרשינן קרא הכי, והנותר ממנו עד בקר ראשון , עד בקר שני עמוד 

ותשרפנו, שאין שורפים הנותר בי"ט. והוא הדין לכל שאר קדשים הטעונים שריפה :

וחכמים אומרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו - ותנא קמא נמי אמר ולא בחלב כל חלב במשמע. אלא 
איכא בין חכמים לתנא קמא דחד מינייהו סבר דשרי להדליק בחלב מבושל כשמערב בו שמן כל שהוא, וחד אוסר אפילו ע"י 

תערובת שמן. ולא נתברר לחכמי התלמוד מי משניהם האוסר ומי המתיר. והלכה כחכמים

שם משמואל - בראשית פרשת וירא - רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב זצוק"ל
וכעין דברינו אלה יתפרש לנו ענין שלום עליכם 
שאנו אומרים בליל שבת, דבודאי לזכות לעונג 
ימי  ששת  בכל  הטרוד  לאדם  מאד  קשה  שבת 

המעשה, אך לזה באים המלאכים מקודם ומברכים 
בשלום. ויובן עפ"י מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר 
שבת  נר  א(  כ"ג  )שבת  ז"ל  דאמרו  בהא  זצללה"ה 

מסכת שבת פרק ב' משנה א'
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ב
אלא  בניך  תיקרי  אל  בניך  שלום  ורב 
זה  במקום  חכמים  התלמידי  קרא  בוניך 
חכמים  תלמידי  שנקראו  שם  על  בוניך 
)שבת  עולם  של  בבנינו  שעוסקין  בנאין 
קי"ד א( דה' יתברך בטובו מחדש בכל יום 

הלכה  חידוש  ידי  על  בראשית  מעשה 
מתן  אחר  נמסר  וזה  יום  בכל  שמחדש 
תורה לחכמים שהם מחדשין הלכות ואף 
שנראה שהחידושי הלכות בא במחלוקת 
וכמו שאמרו )קידושין ל' ב( אפילו אב ובנו 
וכו' שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים 
אויבים זה את זה וכו' מכל מקום מרבים 
ללמדך  ב(  י"ד  )יבמות  שאמרו  וכמו  שלום 
שחיבה וריעות נוהגין זה בזה לקיים מה 
שנאמר )זכריה ח', י"ט( האמת והשלום אהבו. 
והיינו דאמת ושלום חד הוי כמו שכתב 
בספר הבהיר )סימן ק"צ( ובזוה"ק )ח"ג י"ב ב( 
דאמת ושלום קשיר דא בדא. שכשמכוונין 
על דרך אמת אז יש ביניהם חיבה וריעות 
ושלום שכולם מכוונין לדבר אחד לדבר 
אמת ויודע שכנגדו גם כן מכוון להשיג 
האמת. וכן במתן תורה כתוב )שמות י"ט, ב'( 
ויחן ישראל וגו' שנדרש במכילתא )יתרו 
בחודש א'( כאיש אחד בלב אחד ועל ידי זה 

זכו להוריד השכינה לארץ ולמתן תורה.

השבת  זו  תעשיר  היא  ה'  ברכת  ושבת 
זוכין  שבשבת  והיינו  א'(  י"א,  רבה  )בראשית 

שבעל  דתורה  בעשירות  וריבוי  לברכה 
ובזוה"ק  פעמים  כמה  שנתבאר  כמו  פה 
)ח"א מ"ז ב( יום השביעי דא תורה שבעל פה 

דאיהו יום שביעי. והיינו מלכות פה תורה 
לזכות  יוכלו  ולא  לה  קרינן  פה  שבעל 

ידי  על  רק  פה  שבעל  דתורה  להברכה 
השלום כנ"ל. ועל כן הקדים להם לשבת 
שיקהלו כולם כאיש אחד. וכן המשכן הוא 
מקום שיצא משם האור דתורה שבעל פה 
על דרך מה שנאמר )ישעיה ב', ג'( כי מציון 
ה'  דבר  מירושלים  ה'  ודבר  תורה  תצא 
זו הלכה כמו שאמרו בשבת )קל"ח ב( וכן 
בבית המקדש היה לשכת הגזית שמשם 
ב(  פ"ו  )סנהדרין  ישראל  לכל  תורה  יוצאה 
וזה שאמרו )ויקרא רבה כ"ד, ד'( ברכה מציון 
מציון.  ה'  יברכך  ה'(  קכ"ח,  )תהלים  שנאמר 
וכן כתוב )שם קל"ג, ג'( על הררי ציון כי שם 
דכתיב  הכהנים  וכן  הברכה.  ה' את  צוה 
דעת  ישמרו  כהן  שפתי  כי  ז'(  ב',  )מלאכי 

ותורה יבקשו מפיהו. להם נמסר הברכה 
שעיקר הברכה הוא הריבוי בתורה שבעל 
ט'(  י"ז,  )דברים  דכתיב  להם  שנמסר  פה 
ובאת אל הכהנים הלוים וגו'. ולכן הקדים 
להשראת  מקום  שהוא  המשכן  לפרשת 
פה.  שבעל  בתורה  ריבוי  וברכה  שכינה 
כאיש  כולם  ויקהל משה שקבצם שיהיו 
לברכת  לזכות  יוכלו  כן  ידי  ועל  אחד 
הריבוי באור תורה שבעל פה. ואחר כך 
אמר להם השבת ומלאכת המשכן שהוא 
עוסקין  זה  ידי  שעל  פה  שבעל  התורה 
בבנינו של עולם שהוא המשכן לשכינה 
באורייתא  דמשתדלי  חכמים  ותלמידי 
דתורה  להברכה  המעשה  ימי  בכל  זוכין 
ישראל כתלמידי  כל  ובשבת  פה  שבעל 
חכמים ויכולים לזכות לתורה שבעל פה 
כשיהיה המכוון על דבר אמת ויהיו כאיש 
אחד בלב אחד שהוא השלום כלי מחזיק 

ברכה

אות ב'

השבת  נרות  את  להדליק  מותר  ושמנים  פתילות  באילו  ַמְדִליִקין  ה  ֶמּ ַבּ
המשנה  ַמְדִליִקין  ֵאין  להדליק  אסור  ובאילו  ַמְדִליִקין  ֵאין  ה  ּוַבֶמּ
מתחילה לפרט סוגי פתילות שאסור להדליק בהם. ֹלא ְבֶלֶכׁש כמין צמר הנמצא 

פסולת של משי  ָכָלְך  ְבּ ְוֹלא  פשתן שאינו מנופץ  חֹוֶסן  ְבּ ְוֹלא  בעץ הארז 

ְפִתיַלת  ְפִתיַלת ַהִאיָדן סוג של צמר הנמצא בעץ הערבה ְוֹלא ִבּ ְוֹלא ִבּ
ירוקת  ִים  ֵני ַהָמּ ַעל ְפּ ירֹוָקה ֶשׁ מין עשבים ארוכים ְוֹלא ִבּ ר  ְדָבּ ַהִמּ
הגדלה במקורות מים. בכל הפתילות הנ"ל אסור להדליק נר שבת, כיוון שאין הם 

דולקות יפה ויש חשש שיבוא האדם להטות אותם כדי להגביר את אורם וע"י כך 

מכאן מתחילה המשנה למנות באילו סוגי נרות אסור  יעבור על איסור מבעיר, - 

ֲעָוה ניתכת )לא כמו הנרות שלנו( ְוֹלא  להדליק ֹלא ְבֶזֶפת שנמס ְוֹלא ְבַשׁ

שמן המופק מגרעיני צמר גפן שאינו מזוקק /שמן המופק מעץ  ֶמן ִקיק  ְבֶשׁ
ודינו שצריך להישרף  שמן תרומה שניטמא  ֵריָפה  ְשׂ ֶמן  ְבֶשׁ ְוֹלא  הקיקיון 

לכן נקרא שמן שריפה* ְוֹלא ְבַאְלָיה שומן של בהמה שמותר באכילה ְוֹלא 

ֵחֶלב  י אֹוֵמר ַמְדִליִקין ְבּ ְבֵחֶלב שומן שאסור באכילה. ַנחּום ַהָמִדּ
אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים  יפה  דולק  כך  וע"י  אותו  שהתיכו  שומן  ל  ׁ ְמבּוָשּ
ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו היינו שבין  ׁ ֵאינֹו ְמֻבָשּ ל ְוֶאָחד ֶשׁ ׁ ֶאָחד ְמֻבָשּ

שבישלו את החלב ובין שלא בישלו אותו אסור להדליק איתו את נרות השבת

*המדובר על יו"ט שחל להיות בערב שבת ולכן אסור לשרוף שמן זה, היות ואין 
שורפים קדשים ביום טוב

במה מדליקין - נר של שבת 
במה עושין פתילות ושמנים 

להדליק:

יש  צמר  כמין  בלכש -  לא 
לעץ  הקליפה  בין  בארז 

וקרוי לכש:

שאינו  פשתן  בחוסן - 
מנופץ:

בכלך - פסולת של משי :

בפתילת האידן - כמין צמר 
יש )בערבה( בין הקליפה לעץ:

עלי  המדבר -  בפתילת 
אותם  שגודלין  ארוך  עשב 

ומדליקין בהן:

המים -  פני  שעל  בירוקה 
בדופני  שגדל  צמר  כמין 
זמן  ששהתה  הספינה 
מרובה במים. עד כאן פסול 
פסול  ואילך  מכאן  פתילות 

שמנים:

בשעוה -  ולא  בזפת  לא 
ושעוה  נמס  זפת  יתן  שלא 
שמן  במקום  בנר  נתכת 
כמין  לעשות  אבל  וידליק, 
שרגילין  ארוכה  פתילה 

לעשות משעוה שרי:

שמן  קיק -  בשמן  ולא 
שבתוך  מגרעינים  היוצא 
קוטו"ן.  שקורין  גפן  הצמר 
דיונה  קיקיון  מפרשים  ויש 
גדולים  שעליו  עשב  והוא 
ונקרא בערבי כרו"ע, והשמן 
ביותר.  עב  ממנו  היוצא 
חכמים  שאמרו  ופתילות 
אין מדליקין בהם, מה טעם, 
מפני שהאור מסכסכת בהם, כלומר שאין האור נכנסת תוך הפתילה )אלא( סביב מבחוץ. ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין 
בהם, לפי שאין נמשכים אחר הפתילה, ומתוך שאין הנר דולקת יפה חיישינן שמא יטה השמן על פי הנר ונמצא מבעיר. א"נ 

שמא יניח הנר ויצא, ואנן קיימא לן דנר של שבת חובה :

ולא בשמן שריפה - שמן של תרומה שנטמא. ואמאי קרי ליה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד שהרי אסור באכילה. וביום טוב 
שחל להיות בע"ש עסקינן, שכשמדליק הנר מבעוד יום נמצא שורף שמן טמא של תרומה בי"ט, ואנן קי"ל אין שורפין קדשים 
בי"ט דכתיב )שמות יב(  והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו, ודרשינן קרא הכי, והנותר ממנו עד בקר ראשון , עד בקר שני עמוד 

ותשרפנו, שאין שורפים הנותר בי"ט. והוא הדין לכל שאר קדשים הטעונים שריפה :

וחכמים אומרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו - ותנא קמא נמי אמר ולא בחלב כל חלב במשמע. אלא 
איכא בין חכמים לתנא קמא דחד מינייהו סבר דשרי להדליק בחלב מבושל כשמערב בו שמן כל שהוא, וחד אוסר אפילו ע"י 

תערובת שמן. ולא נתברר לחכמי התלמוד מי משניהם האוסר ומי המתיר. והלכה כחכמים

שם משמואל - בראשית פרשת וירא - רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב זצוק"ל
וכעין דברינו אלה יתפרש לנו ענין שלום עליכם 
שאנו אומרים בליל שבת, דבודאי לזכות לעונג 
ימי  ששת  בכל  הטרוד  לאדם  מאד  קשה  שבת 

המעשה, אך לזה באים המלאכים מקודם ומברכים 
בשלום. ויובן עפ"י מה שהגיד כ"ק אבי אדומו"ר 
שבת  נר  א(  כ"ג  )שבת  ז"ל  דאמרו  בהא  זצללה"ה 

מסכת שבת פרק ב' משנה א'
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ב-ג
משום שלום ביתו, היינו דבכל ששת ימי המעשה 
מושכת  שהנפש  האדם,  גוף  בתוך  שלום  אין 
והחומר למטה, אך בשבת שאפי'  והגוף  למעלה 
ע"ה אימת שבת עליו, אין הגוף והחומר מושכים 
כ"כ למטה ונעשה שלום ביניהם, עכ"ד. ויש לומר 

היינו  בשלום,  מברכים  שהמלאכים  הענין  שזהו 
שמגביהים גם את הגוף והחומר של האדם ויהי' 
קורא,  המלאך  כמו  זהו  והנה  הנפש,  עם  שלום 
והקידוש הוא כמו הדיבור מדבר, וכמ"ש )ישעי' נ"א( 

ואשים דברי בפיך. והדברים עתיקים.

אות ג'
מסכת סנהדרין פרק ג' משנה ז'

ָבר לאחר שהדיינים ישבו בינם לבין עצמם והגיעו להכרעת הדין,  ְמרּו ֶאת ַהּדָ ּגָ
היה  ִנים אֹוֵמר  ּיָ ּדַ ּבַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ הדין.  ַמְכִניִסין אֹוָתן את בעלי  ָהיּו 
לֹוִני  אי, או ִאיׁש ּפְ ה ַזּכַ לֹוִני ַאּתָ מוסר את פסק הדין ואומר.., ִאיׁש ּפְ

ִנים ֹלא יֹאַמר לבעלי  ּיָ ֵצא ֶאָחד ִמן ַהּדַ ּיֵ ִין ִלְכׁשֶ ב. ּוִמּנַ ה ַחּיָ ַאּתָ
ִבין אבל שאר הדיינים  ה אני חושב שאתה זכאי ַוֲחֵבַרי ְמַחּיְ הדין ֲאִני ְמַזּכֶ

ופוסקים  ָעָלי  ַרּבּו  ֲחֵבַרי  ׁשֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ֲאָבל  חייב  שאתה  חושבים 

ָך )ויקרא יט( , ופסוק  ַעּמֶ עפ"י הרוב, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ה ּסֹוד שמכאן למדים  נוסף נאמר באותו עניין ְואֹוֵמר הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ

שכל דיוני הדיינים בינם לבין עצמם הוא בגדר סוד שאין לגלותו לאף אדם ולכן בזמן 

הדיונים על הכרעת הדין אין אף אדם שנמצא עם הדיינים באותו חדר.

לבעלי  אותן -  מכניסין  היו 
ששמעו  שלאחר  דינין. 
מוציאין  היו  טענותיהן 
שישאו  כדי  אותן לחוץ 
ישמעו  ולא  בדבר  ויתנו 
הבעלי דינים מי מחייב ומי 

מזכה

באר מים חיים - בראשית פרשת בראשית - רבי חיים בן רבי שלמה ִטיֶרר זצוק"ל

עזה  באהבה  ה'  לפני  עומד  הצדיק  ובכללות. 
קשורה וצמודה לחי עולמים ויראת ה' ופחדו עליו 
ויראה באהבה  באימה  כל סדרי התפילה  ואומר 
ואזניו  ולבבו  ונכונה  טהורה  במחשבה  וחמדה 
שומעים מה מדבר. וחלופיהן בגולם, לא עולה על 
לבו כלל שהוא עומד לפני ה' וממילא אינו יודע 
לא מאהבה ולא מיראה, ואומר בפיו סדר התפילה 
טרודים  ומחשבותיו  עמו  בל  ולבו  רב  במהירות 
ולילה,  יומם  בהם  יגע  אשר  ועסקיו  בהבליו 
התפילה  שעת  כל  בקרבו  תוקד  אש  ולפעמים 
כי אז נותן על לבו לזכור מה שעשה לו חבירו 
ומכאובים  ומתפלל כל התפילה בכעס  היום  כל 
ואזניו שומעים מה שחבירו מדבר אצלו מלשון 

מדברי  הבלים  ושיחת  ורכילות  וליצנות  הרע 
וכמה  לשוק  הולך  תפלתו  אחר  ותיכף  סחורה 
מיני השגת גבול נמצאים בשוק וכמה לא תעשה 
דאורייתא נמצאים אז כמו לא תקום ולא תיטור. 
שלא  רכיל.  תלך  לא  תחמוד.  לא  תתאוה.  לא 
להסתכל באשה נאה ולא להרהר אחריה חלילה. 
וכאלה רבות, ומכל שכן איסורי דרבנן שאין להם 
שיעור כמו להתכבד בקלון חבירו. שלא לעשות 
לרעהו רעה. גסות הרוח וכדומה רבים. וכמה מצה 
ומריבה ימצא בעד בשר טוב שזה רוצה לקחתו 
כאן  שכתבנו  ממה  ויותר  וקנאה.  חבירו  וקדם 

מופרשים ומובדלים עד כי אין מספר.

אות ד'
סנהדרין פרק א' משנה א' 

יֵני ָממֹונֹות כשבאים לדון עניינים כספיים, כגון: אם אדם חייב כסף לחברו  ּדִ
ואפילו  דיינים  נידונים לפני שלושה  עניינים אלו  ה  ֹלשָׁ ׁשְ ּבִ על הלוואה שלקח, 

ֵזלֹות כשבאים לדון אם אדם  דיינים הדיוטות, כדי שלא לנעול דלת בפני לווים*. ּגְ

גזל את חברו ַוֲחָבלֹות או במקרה שאדם הכה )פצע( את חברו וצריך לשלם לו 

ה גם דינים אלו נידונים  ֹלֹ ׁשָ ׁשְ חמישה תשלומים נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת, ּבִ

הזיק  מועד  ששור  כגון  ֶנֶזק  ב..  הדנים  בדינים  וכן  מומחים.  דיינים  שלושה  בפני 

חצי  רק  שמשלם  תם  בשור  ֶנֶזק  ַוֲחִצי  הנזק  כל  על  משלם  השור  ובעל  אדם 

ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ לּוֵמי  ְוַתׁשְ הגנב  שמשלם  ֶכֶפל  לּוֵמי  ׁשְ ּתַ נזק, 

האלו  הדינים  כל  ה  ֹלֹ ׁשָ ׁשְ ּבִ מכרו,  או  ושחטו  שה  או  שור  שגנב  מי  שמשלם 

שמשלמים  ה  ְוַהְמַפּתֶ ָהאֹוֵנס  וכן  מומחים.  דיינים  שלושה  בפני  נידונים 

ם ַרע על אשתו שלא מצא לה בתולים  קנס של חמישים כסף ְוַהּמֹוִציא ׁשֵ

דיינים  שלושה  בפני  נידונים  אלו  דינים  ה  ֹלֹ ׁשָ ׁשְ ּבִ כסף,  מאה  לה  לשלם  וצריך 

ם  ׁשֵ מֹוִציא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ מומחים, 

ׁש ּבֹו ִדיֵני ְנָפׁשֹות שהיות  ּיֶ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ֹלֹ ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ ַרע, ּבְ
שיש מצב שתוך כדי המשפט יתברר שהיא באמת חטאה בזמן שהיתה מאורסת 

לו ואז עונשה הוא סקילה, לכן חכמים אומרים שדין מוציא שם רע נידון מההתחלה 

בפני עשרים ושלושה דיינים.

* חכמים לא חייבו שהדיינים הדנים בדיני הלוואות יהיו דיינים מומחים, אלא 
דיינים  רק  לקחת  המלווה  את  יחייבו  שאם  לפי  הדיוטות.  דיינים  מספיקים 
מומחים שקשה להשיג הוא לא ירצה להלוות כסף לאף אחד שמא יצטרך לטרוח 
להשיג דיינים מומחים במקרה שהלווה יתכחש לחוב, מה שאין כן בדיני גזלות 

וחבלות שחייבו דווקא דיינים מומחים

דהיינו  ממונות -  דיני 
הודאות והלואות:

ולא  הדיוטות.  בשלשה - 
לשלשה  רבנן  אצרכוהו 
דלת  תנעול  שלא  מומחין , 
בפני לוין, שמא יכפור הלוה 
לכופו  מומחין  ימצא  ולא 
מומחה  יחיד  אלא  לדין 
אבל  הדיוטות.  שלשה  או 
בשלשה  וחבלות  גזילות 
כתיב  דאלהים  מומחין, 
שומרים בואלה  בפרשת 
פעמים.  שלש  המשפטים 
ומינה ילפינן שלשה מומחין:

המועד  שור  או  אדם  נזק - 
נזק  דמשלמים  שהזיקו 

שלם:

חצי נזק - שור תם שהזיק. 
ואע"ג דהיינו חבלות , איידי 
דבעי למיתני תשלומי כפל 
וחמשה  ארבעה  ותשלומי 
מה  כמו  משלם  שאינו 
שהזיק, שמשלם יותר, תנא 
משלם  שאינו  נזק  חצי  נמי 
משלם  שהרי  שהזיק  כמו 
פחות. ואיידי דתנא חצי נזק 

תנא נמי נזק:

לא  רע -  שם  והמוציא 
בתולים  לבתך  מצאתי 

וענשו אותו מאה כסף:

אמת  דאם  נפשות -  דיני 
תחתיו  וזנתה  הדבר  היה 
נפשות  ודיני  וסקלוה. 
כדלקמן.  ושלשה  בעשרים 

והלכה כחכמים

בית שלמה - מתכון לרפואה

ְוִהָכּה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ְיִריֻבן ֲאָנשִׁים  "ְוִכי 
ְבֶּאֶבן אֹו ְבֶאְגֹרף ְוֹלא ָימּות ְוָנַפל ְלִמשְָׁכּב" 
ִמשְַׁעְנּתֹו  ַעל  ַבּחּוץ  ְוִהְתַהֵלְּך  ָיקּום  ִאם 
ְוִנָקּה ַהַמֶּכּה ַרק שְִׁבּתֹו ִיֵתּן ְוַרפֹּא ְיַרֵפּא" 

)כ"א, י"ח- י"ט(  

ניתן בס”ד לפרש פסוקים אלו כך, וכי יריבן 
כמו  איש  המכונה  שהיצה”ר  היינו  אנשים, 
שכתוב אצל יעקב ויאבק איש עמו פגע ל”ע 
באיש אחד והפיל אותו רוחנית כמו שכתוב 
לקום  לאדם  גרם  זה  דבר  למשכב  ונפל 

רבינו עובדיה מברטנורא
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ד
משום שלום ביתו, היינו דבכל ששת ימי המעשה 
מושכת  שהנפש  האדם,  גוף  בתוך  שלום  אין 
והחומר למטה, אך בשבת שאפי'  והגוף  למעלה 
ע"ה אימת שבת עליו, אין הגוף והחומר מושכים 
כ"כ למטה ונעשה שלום ביניהם, עכ"ד. ויש לומר 

היינו  בשלום,  מברכים  שהמלאכים  הענין  שזהו 
שמגביהים גם את הגוף והחומר של האדם ויהי' 
קורא,  המלאך  כמו  זהו  והנה  הנפש,  עם  שלום 
והקידוש הוא כמו הדיבור מדבר, וכמ"ש )ישעי' נ"א( 

ואשים דברי בפיך. והדברים עתיקים.

אות ג'
מסכת סנהדרין פרק ג' משנה ז'

ָבר לאחר שהדיינים ישבו בינם לבין עצמם והגיעו להכרעת הדין,  ְמרּו ֶאת ַהּדָ ּגָ
היה  ִנים אֹוֵמר  ּיָ ּדַ ּבַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ הדין.  ַמְכִניִסין אֹוָתן את בעלי  ָהיּו 
לֹוִני  אי, או ִאיׁש ּפְ ה ַזּכַ לֹוִני ַאּתָ מוסר את פסק הדין ואומר.., ִאיׁש ּפְ

ִנים ֹלא יֹאַמר לבעלי  ּיָ ֵצא ֶאָחד ִמן ַהּדַ ּיֵ ִין ִלְכׁשֶ ב. ּוִמּנַ ה ַחּיָ ַאּתָ
ִבין אבל שאר הדיינים  ה אני חושב שאתה זכאי ַוֲחֵבַרי ְמַחּיְ הדין ֲאִני ְמַזּכֶ

ופוסקים  ָעָלי  ַרּבּו  ֲחֵבַרי  ׁשֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ֲאָבל  חייב  שאתה  חושבים 

ָך )ויקרא יט( , ופסוק  ַעּמֶ עפ"י הרוב, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ה ּסֹוד שמכאן למדים  נוסף נאמר באותו עניין ְואֹוֵמר הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ

שכל דיוני הדיינים בינם לבין עצמם הוא בגדר סוד שאין לגלותו לאף אדם ולכן בזמן 

הדיונים על הכרעת הדין אין אף אדם שנמצא עם הדיינים באותו חדר.

לבעלי  אותן -  מכניסין  היו 
ששמעו  שלאחר  דינין. 
מוציאין  היו  טענותיהן 
שישאו  כדי  אותן לחוץ 
ישמעו  ולא  בדבר  ויתנו 
הבעלי דינים מי מחייב ומי 

מזכה

באר מים חיים - בראשית פרשת בראשית - רבי חיים בן רבי שלמה ִטיֶרר זצוק"ל

עזה  באהבה  ה'  לפני  עומד  הצדיק  ובכללות. 
קשורה וצמודה לחי עולמים ויראת ה' ופחדו עליו 
ויראה באהבה  באימה  כל סדרי התפילה  ואומר 
ואזניו  ולבבו  ונכונה  טהורה  במחשבה  וחמדה 
שומעים מה מדבר. וחלופיהן בגולם, לא עולה על 
לבו כלל שהוא עומד לפני ה' וממילא אינו יודע 
לא מאהבה ולא מיראה, ואומר בפיו סדר התפילה 
טרודים  ומחשבותיו  עמו  בל  ולבו  רב  במהירות 
ולילה,  יומם  בהם  יגע  אשר  ועסקיו  בהבליו 
התפילה  שעת  כל  בקרבו  תוקד  אש  ולפעמים 
כי אז נותן על לבו לזכור מה שעשה לו חבירו 
ומכאובים  ומתפלל כל התפילה בכעס  היום  כל 
ואזניו שומעים מה שחבירו מדבר אצלו מלשון 

מדברי  הבלים  ושיחת  ורכילות  וליצנות  הרע 
וכמה  לשוק  הולך  תפלתו  אחר  ותיכף  סחורה 
מיני השגת גבול נמצאים בשוק וכמה לא תעשה 
דאורייתא נמצאים אז כמו לא תקום ולא תיטור. 
שלא  רכיל.  תלך  לא  תחמוד.  לא  תתאוה.  לא 
להסתכל באשה נאה ולא להרהר אחריה חלילה. 
וכאלה רבות, ומכל שכן איסורי דרבנן שאין להם 
שיעור כמו להתכבד בקלון חבירו. שלא לעשות 
לרעהו רעה. גסות הרוח וכדומה רבים. וכמה מצה 
ומריבה ימצא בעד בשר טוב שזה רוצה לקחתו 
כאן  שכתבנו  ממה  ויותר  וקנאה.  חבירו  וקדם 

מופרשים ומובדלים עד כי אין מספר.

אות ד'
סנהדרין פרק א' משנה א' 

יֵני ָממֹונֹות כשבאים לדון עניינים כספיים, כגון: אם אדם חייב כסף לחברו  ּדִ
ואפילו  דיינים  נידונים לפני שלושה  עניינים אלו  ה  ֹלשָׁ ׁשְ ּבִ על הלוואה שלקח, 

ֵזלֹות כשבאים לדון אם אדם  דיינים הדיוטות, כדי שלא לנעול דלת בפני לווים*. ּגְ

גזל את חברו ַוֲחָבלֹות או במקרה שאדם הכה )פצע( את חברו וצריך לשלם לו 

ה גם דינים אלו נידונים  ֹלֹ ׁשָ ׁשְ חמישה תשלומים נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת, ּבִ

הזיק  מועד  ששור  כגון  ֶנֶזק  ב..  הדנים  בדינים  וכן  מומחים.  דיינים  שלושה  בפני 

חצי  רק  שמשלם  תם  בשור  ֶנֶזק  ַוֲחִצי  הנזק  כל  על  משלם  השור  ובעל  אדם 

ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ לּוֵמי  ְוַתׁשְ הגנב  שמשלם  ֶכֶפל  לּוֵמי  ׁשְ ּתַ נזק, 

האלו  הדינים  כל  ה  ֹלֹ ׁשָ ׁשְ ּבִ מכרו,  או  ושחטו  שה  או  שור  שגנב  מי  שמשלם 

שמשלמים  ה  ְוַהְמַפּתֶ ָהאֹוֵנס  וכן  מומחים.  דיינים  שלושה  בפני  נידונים 

ם ַרע על אשתו שלא מצא לה בתולים  קנס של חמישים כסף ְוַהּמֹוִציא ׁשֵ

דיינים  שלושה  בפני  נידונים  אלו  דינים  ה  ֹלֹ ׁשָ ׁשְ ּבִ כסף,  מאה  לה  לשלם  וצריך 

ם  ׁשֵ מֹוִציא  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ מומחים, 

ׁש ּבֹו ִדיֵני ְנָפׁשֹות שהיות  ּיֶ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ֹלֹ ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ ַרע, ּבְ
שיש מצב שתוך כדי המשפט יתברר שהיא באמת חטאה בזמן שהיתה מאורסת 

לו ואז עונשה הוא סקילה, לכן חכמים אומרים שדין מוציא שם רע נידון מההתחלה 

בפני עשרים ושלושה דיינים.

* חכמים לא חייבו שהדיינים הדנים בדיני הלוואות יהיו דיינים מומחים, אלא 
דיינים  רק  לקחת  המלווה  את  יחייבו  שאם  לפי  הדיוטות.  דיינים  מספיקים 
מומחים שקשה להשיג הוא לא ירצה להלוות כסף לאף אחד שמא יצטרך לטרוח 
להשיג דיינים מומחים במקרה שהלווה יתכחש לחוב, מה שאין כן בדיני גזלות 

וחבלות שחייבו דווקא דיינים מומחים

דהיינו  ממונות -  דיני 
הודאות והלואות:

ולא  הדיוטות.  בשלשה - 
לשלשה  רבנן  אצרכוהו 
דלת  תנעול  שלא  מומחין , 
בפני לוין, שמא יכפור הלוה 
לכופו  מומחין  ימצא  ולא 
מומחה  יחיד  אלא  לדין 
אבל  הדיוטות.  שלשה  או 
בשלשה  וחבלות  גזילות 
כתיב  דאלהים  מומחין, 
שומרים בואלה  בפרשת 
פעמים.  שלש  המשפטים 
ומינה ילפינן שלשה מומחין:

המועד  שור  או  אדם  נזק - 
נזק  דמשלמים  שהזיקו 

שלם:

חצי נזק - שור תם שהזיק. 
ואע"ג דהיינו חבלות , איידי 
דבעי למיתני תשלומי כפל 
וחמשה  ארבעה  ותשלומי 
מה  כמו  משלם  שאינו 
שהזיק, שמשלם יותר, תנא 
משלם  שאינו  נזק  חצי  נמי 
משלם  שהרי  שהזיק  כמו 
פחות. ואיידי דתנא חצי נזק 

תנא נמי נזק:

לא  רע -  שם  והמוציא 
בתולים  לבתך  מצאתי 

וענשו אותו מאה כסף:

אמת  דאם  נפשות -  דיני 
תחתיו  וזנתה  הדבר  היה 
נפשות  ודיני  וסקלוה. 
כדלקמן.  ושלשה  בעשרים 

והלכה כחכמים

בית שלמה - מתכון לרפואה

ְוִהָכּה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ְיִריֻבן ֲאָנשִׁים  "ְוִכי 
ְבֶּאֶבן אֹו ְבֶאְגֹרף ְוֹלא ָימּות ְוָנַפל ְלִמשְָׁכּב" 
ִמשְַׁעְנּתֹו  ַעל  ַבּחּוץ  ְוִהְתַהֵלְּך  ָיקּום  ִאם 
ְוִנָקּה ַהַמֶּכּה ַרק שְִׁבּתֹו ִיֵתּן ְוַרפֹּא ְיַרֵפּא" 

)כ"א, י"ח- י"ט(  

ניתן בס”ד לפרש פסוקים אלו כך, וכי יריבן 
כמו  איש  המכונה  שהיצה”ר  היינו  אנשים, 
שכתוב אצל יעקב ויאבק איש עמו פגע ל”ע 
באיש אחד והפיל אותו רוחנית כמו שכתוב 
לקום  לאדם  גרם  זה  דבר  למשכב  ונפל 
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ד-ה
ולחשוב  ראשו  את  ולהרים  להתגאות  היינו 
בחוץ  והתהלך  בחינת  חיצוניות  מחשבות 
ולומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 
והוא נשען על עצמו היינו על משענתו, מה 
בתשובת  החפץ  רחמיו  ברוב  הקב”ה  עושה 
שיש  כתזכורת  קטנה  מכה  לו  נותן  האדם 
טענה  אין  היינו  המכה  ונקה  וזהו  הקב”ה 
ח”ו על הקב”ה במכה שהביא על האדם כי 
שייטיב  האדם  את  לעורר  היא  כוונתו  כל 
דרכיו ומעשיו ולכן מה יעשה האדם על מנת 
שירפא מהמכה רק שבתו יתן היינו רק יחזור 

לו  ישלח  יגרום שהקב”ה  כך  וע”י  בתשובה 
לאור  ירפא.  ורפא  שנאמר  שלמה  רפואה 
האמור יובנו גם דברי הגמרא בברכות )ס, ע”א( 
והתהלך  יקום  ישמעאל אם  רבי  דבי  "דתני 
שבתו  רק  המכה  ונקה  משענתו  על  בחוץ 
יתן ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא 
לרפאות" שעיקר המחשבה צריכה להיות כי 
לרפא  מהקב”ה  רשות  לרופא  אמנם  ניתנה 
אך הרופא הוא לא במקום הקב”ה אלא הוא 
אחרי  לאדם  לעזור  הקב”ה  של  שליחו  רק 
שהאדם עזר קודם לעצמו ע"י שעשה תשובה

אות ה'
שבת פרק י"ד משנה ד'

ֶהן  ּבָ ע  ְיַגּמַ ֹלא  בשבת,  קל  שניים  כאב  לו  שיש  אדם  יו  ּנָ ׁשִ ּבְ ׁש  ַהחֹוׁשֵ
ואח"כ לפלוט אותו כדי לרפא את  פיו חומץ  יכול למלא את  ֶאת ַהחֶֹמץ אינו 
כאבו, כי ניכר שעושה כן לשם רפואה והרי אסור לקחת תרופות בשבת )במיחוש 

את  הוא  טובל  ְכַדְרּכֹו  הּוא  ל  ְמַטּבֵ ֲאָבל  סממנים*,  שחיקת  משום  קל( 

שגם  לפי  כן  לעשות  ומותר  א  ִנְתַרּפָ א  ִנְתַרּפָ ְוִאם  ואוכלו,  בחומץ  מאכלו 

 . רפואה  לשם  כן  שעושה  ניכר  ולא  בחומץ  פתם  את  מטבלים  בריאים  אנשים 

ָמְתָניו מי שיש לו בשבת כאב במתניו, ֹלא ָיסּוְך ַיִין ָוחֶֹמץ  ׁש ּבְ ַהחֹוׁשֵ
לא ימרח על מקום הכאב יין וחומץ, כי ניכר שעושה כן לשם רפואה, שהרי אנשים 

ֶמן לפי שגם  ֶ בריאים לא מורחים על גופם יין וחומץ, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהּשׁ

ֶמן ֶוֶרד אך לא ימרח שמן ורדים,  אנשים בריאים מורחים על גופם שמן, ְוֹלא ׁשֶ

ֵני ְמָלִכים  כיוון שהוא יקר וניכר שעושה כן רק בגלל שרוצה לרפא את כאבו. ּבְ

לבני  חֹל  ּבַ ָלסּוְך  ם  ְרּכָ ּדַ ן  ּכֵ ׁשֶ ַמּכֹוֵתיֶהן,  ַעל  ֶוֶרד  ֶמן  ׁשֶ ָסִכין 
מלכים מותר למרוח על המכה גם שמן ורד בשבת לפי שהם עושים כן גם ביום חול 

ֵני ְמָלִכים  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְמעֹון אֹוֵמר, ּכָ י ׁשִ גם כשאין להם מכה . ַרּבִ

ֵהם רבי שמעון סובר שכל ישראל נקראים בני מלכים ומה שמותר לבן מלך מותר 
לכל אחד מישראל ולכן גם לישראל פשוט מותר למרוח שמן ורד על מכתו בשבת.

והולך כבריא אסור לעשות לו שום  והוא מתחזק  *מי שיש לו מיחוש בעלמא 
רפואה ואפילו על ידי עכו"ם גזירה משום שחיקת סממנים )שולחן ערוך אורח חיים. שכ"ח, א( 

החומץ -  את  יגמע  לא 
מלתא  דמוכחא  ויפלוט, 
מגמע  ואם  הוא.  דלרפואה 

ובולע שפיר דמי:

וחומץ -  יין  בהם  יסור  לא 
אלא  מהן  סך  אדם  דאין 

לרפואה:

לפי  ורד -  שמן  לא  אבל 
ומוכחא  יקרים  שדמיו 

מלתא דלרפואה קעביד:

בלא  לסור -  דרכן  שכן 
מכה:

ואין  כו' -  אומר  שמעון  ר' 
הלכה כר"ש

בית שלמה

ליבו  על  לשים  האדם  על  שיש  בעניין 
שלא יחמיץ את חייו

כי  ולומר  זו  במשנה  בס"ד  לרמוז  ניתן 
האדם  צריך  כיצד  על  מדברת  המשנה 
לנהוג בימי חייו, ועל כך אומרת המשנה 
על  שחושש  מי  היינו  בשיניו'  'החושש 
שניו, שנות חייו, שיתבזבזו ללא תכלית 
יסתובב  לא  החומץ,  את  בהן  יגמע  לא 
כל הזמן בהרגשה שהוא מחמיץ את חייו, 
שגורמים  בדברים  רק  יתעסק  לא  וכן 
אבל  וריק,  בהבל  חייו  את  להחמיץ  לו 
מטבל הוא כדרכו היינו שיחיה את חייו 
גם  ומצוות שמשולבים בהם  כחיי תורה 
נתרפא  ואם  ל..,  יזכה  וע"י  החומר,  חיי 
נתרפא היינו יזכה לשני רפואות רפואת 
הנפש ורפואת הגוף. וכן החושש במתניו, 
כוח  מספיק  לו  מי שחושש שאין  היינו, 
במותניו לחיות חיי תורה המשלבים חיי 
יין  יסוך  לא  יעשה,  מה  חומר  וחיי  רוח 
וחומץ, לא יעביר את חייו בחיי הוללות 
רמז ביין ולא יחיה חיי עצבות וסגפנות 
השמן  את  הוא  אבל סך  לחומץ  רמז 
בחכמה  התורה,  בחכמת  יעסוק  היינו 
ידע  התורה  לימוד  שע"י  לשמן  רמז 
אבל  החומר,  לחיי  הרוח  חיי  בין  לשלב 
ולא שמן ורד, אבל לא יעסוק רק ברוח 
להיות  יכולה  שאז  החומר  בלי  החכמה 
מלכים  בני  אבל  ח"ו.  וירידה  נפילה  לו 
סכין שמן ורד על מכותיהן כלומר שמי 
רק  לעסוק  הוא  יכול  עליה  בן  שהוא 
בגשמיות  להתעסק  בלי  התורה  בחכמת 
בכלל שכן דרכם לסוך בחול שכן דרכם 
טהרת  על  שלהם  החול  בחיי  גם  לחיות 
הקודש. רבי שמעון אומר כל ישראל בני 

מלכים הם אבל רבי שמעון סובר שכל 
אותם  כמו  לנהוג  יכול  מישראל  אחד 
בני העליה ולהתעסק רק ברוח שכן כל 
ישראל בני מלכים הם בני אברהם יצחק 
ויעקב שלכן צריך לומר האדם מתי יגיעו 

מעשי למעשה אבותי.
מהגמרא  ללמוד  גם  ניתן  זה  וכעניין 
בשבת קנ"ג ע"א"תנן התם רבי אליעזר 
יום אחד לפני מיתתך שאלו  אומר שוב 
איזהו  יודע  אדם  וכי  ר"א  את  תלמידיו 
ישוב  שכן  וכל  להן  אמר  ימות  יום 
ימיו  כל  ונמצא  למחר  ימות  שמא  היום 
בתשובה ואף שלמה אמר בחכמתו )קהלת 
ט, ח( בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על 

ראשך אל יחסר א"ר יוחנן בן זכאי משל 
ולא  לסעודה  עבדיו  את  שזימן  למלך 
קבע להם זמן פיקחין שבהן קישטו את 
אמרו  המלך  בית  פתח  על  וישבו  עצמן 
שבהן  טיפשין  המלך,  לבית  חסר  כלום 
סעודה  יש  כלום  אמרו  למלאכתן  הלכו 
את  המלך  ביקש  בפתאום  טורח,  בלא 
עבדיו, פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן 
כשהן  לפניו  נכנסו  והטיפשים  מקושטין 
פיקחים  לקראת  המלך  שמח  מלוכלכין 
הללו  אמר  טיפשים  לקראת  וכעס 
שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו 
וישתו, הללו שלא קישטו עצמן לסעודה 
ר"מ  ויראו, חתנו של ר"מ משום  יעמדו 
אלו  אלא  כמשמשין  נראין  הן  אף  אמר 
רעבין  והללו  אוכלין  הללו  יושבין  ואלו 
)שנאמר ישעיהו  צמאים  והללו  שותין  הללו 
סה, יג( כה אמר ה' הנה עבדי יאכלו ואתם 

תצמאו  ואתם  ישתו  עבדי  הנה  תרעבו 
הנה עבדי ירונו מטוב לב ואתם תצעקו 

מכאב לב

רבינו עובדיה מברטנורא
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חנניא

ה
ולחשוב  ראשו  את  ולהרים  להתגאות  היינו 
בחוץ  והתהלך  בחינת  חיצוניות  מחשבות 
ולומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 
והוא נשען על עצמו היינו על משענתו, מה 
בתשובת  החפץ  רחמיו  ברוב  הקב”ה  עושה 
שיש  כתזכורת  קטנה  מכה  לו  נותן  האדם 
טענה  אין  היינו  המכה  ונקה  וזהו  הקב”ה 
ח”ו על הקב”ה במכה שהביא על האדם כי 
שייטיב  האדם  את  לעורר  היא  כוונתו  כל 
דרכיו ומעשיו ולכן מה יעשה האדם על מנת 
שירפא מהמכה רק שבתו יתן היינו רק יחזור 

לו  ישלח  יגרום שהקב”ה  כך  וע”י  בתשובה 
לאור  ירפא.  ורפא  שנאמר  שלמה  רפואה 
האמור יובנו גם דברי הגמרא בברכות )ס, ע”א( 
והתהלך  יקום  ישמעאל אם  רבי  דבי  "דתני 
שבתו  רק  המכה  ונקה  משענתו  על  בחוץ 
יתן ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא 
לרפאות" שעיקר המחשבה צריכה להיות כי 
לרפא  מהקב”ה  רשות  לרופא  אמנם  ניתנה 
אך הרופא הוא לא במקום הקב”ה אלא הוא 
אחרי  לאדם  לעזור  הקב”ה  של  שליחו  רק 
שהאדם עזר קודם לעצמו ע"י שעשה תשובה

אות ה'
שבת פרק י"ד משנה ד'

ֶהן  ּבָ ע  ְיַגּמַ ֹלא  בשבת,  קל  שניים  כאב  לו  שיש  אדם  יו  ּנָ ׁשִ ּבְ ׁש  ַהחֹוׁשֵ
ואח"כ לפלוט אותו כדי לרפא את  פיו חומץ  יכול למלא את  ֶאת ַהחֶֹמץ אינו 
כאבו, כי ניכר שעושה כן לשם רפואה והרי אסור לקחת תרופות בשבת )במיחוש 

את  הוא  טובל  ְכַדְרּכֹו  הּוא  ל  ְמַטּבֵ ֲאָבל  סממנים*,  שחיקת  משום  קל( 

שגם  לפי  כן  לעשות  ומותר  א  ִנְתַרּפָ א  ִנְתַרּפָ ְוִאם  ואוכלו,  בחומץ  מאכלו 

 . רפואה  לשם  כן  שעושה  ניכר  ולא  בחומץ  פתם  את  מטבלים  בריאים  אנשים 

ָמְתָניו מי שיש לו בשבת כאב במתניו, ֹלא ָיסּוְך ַיִין ָוחֶֹמץ  ׁש ּבְ ַהחֹוׁשֵ
לא ימרח על מקום הכאב יין וחומץ, כי ניכר שעושה כן לשם רפואה, שהרי אנשים 

ֶמן לפי שגם  ֶ בריאים לא מורחים על גופם יין וחומץ, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהּשׁ

ֶמן ֶוֶרד אך לא ימרח שמן ורדים,  אנשים בריאים מורחים על גופם שמן, ְוֹלא ׁשֶ

ֵני ְמָלִכים  כיוון שהוא יקר וניכר שעושה כן רק בגלל שרוצה לרפא את כאבו. ּבְ

לבני  חֹל  ּבַ ָלסּוְך  ם  ְרּכָ ּדַ ן  ּכֵ ׁשֶ ַמּכֹוֵתיֶהן,  ַעל  ֶוֶרד  ֶמן  ׁשֶ ָסִכין 
מלכים מותר למרוח על המכה גם שמן ורד בשבת לפי שהם עושים כן גם ביום חול 

ֵני ְמָלִכים  ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְמעֹון אֹוֵמר, ּכָ י ׁשִ גם כשאין להם מכה . ַרּבִ

ֵהם רבי שמעון סובר שכל ישראל נקראים בני מלכים ומה שמותר לבן מלך מותר 
לכל אחד מישראל ולכן גם לישראל פשוט מותר למרוח שמן ורד על מכתו בשבת.

והולך כבריא אסור לעשות לו שום  והוא מתחזק  *מי שיש לו מיחוש בעלמא 
רפואה ואפילו על ידי עכו"ם גזירה משום שחיקת סממנים )שולחן ערוך אורח חיים. שכ"ח, א( 

החומץ -  את  יגמע  לא 
מלתא  דמוכחא  ויפלוט, 
מגמע  ואם  הוא.  דלרפואה 

ובולע שפיר דמי:

וחומץ -  יין  בהם  יסור  לא 
אלא  מהן  סך  אדם  דאין 

לרפואה:

לפי  ורד -  שמן  לא  אבל 
ומוכחא  יקרים  שדמיו 

מלתא דלרפואה קעביד:

בלא  לסור -  דרכן  שכן 
מכה:

ואין  כו' -  אומר  שמעון  ר' 
הלכה כר"ש

בית שלמה

ליבו  על  לשים  האדם  על  שיש  בעניין 
שלא יחמיץ את חייו

כי  ולומר  זו  במשנה  בס"ד  לרמוז  ניתן 
האדם  צריך  כיצד  על  מדברת  המשנה 
לנהוג בימי חייו, ועל כך אומרת המשנה 
על  שחושש  מי  היינו  בשיניו'  'החושש 
שניו, שנות חייו, שיתבזבזו ללא תכלית 
יסתובב  לא  החומץ,  את  בהן  יגמע  לא 
כל הזמן בהרגשה שהוא מחמיץ את חייו, 
שגורמים  בדברים  רק  יתעסק  לא  וכן 
אבל  וריק,  בהבל  חייו  את  להחמיץ  לו 
מטבל הוא כדרכו היינו שיחיה את חייו 
גם  ומצוות שמשולבים בהם  כחיי תורה 
נתרפא  ואם  ל..,  יזכה  וע"י  החומר,  חיי 
נתרפא היינו יזכה לשני רפואות רפואת 
הנפש ורפואת הגוף. וכן החושש במתניו, 
כוח  מספיק  לו  מי שחושש שאין  היינו, 
במותניו לחיות חיי תורה המשלבים חיי 
יין  יסוך  לא  יעשה,  מה  חומר  וחיי  רוח 
וחומץ, לא יעביר את חייו בחיי הוללות 
רמז ביין ולא יחיה חיי עצבות וסגפנות 
השמן  את  הוא  אבל סך  לחומץ  רמז 
בחכמה  התורה,  בחכמת  יעסוק  היינו 
ידע  התורה  לימוד  שע"י  לשמן  רמז 
אבל  החומר,  לחיי  הרוח  חיי  בין  לשלב 
ולא שמן ורד, אבל לא יעסוק רק ברוח 
להיות  יכולה  שאז  החומר  בלי  החכמה 
מלכים  בני  אבל  ח"ו.  וירידה  נפילה  לו 
סכין שמן ורד על מכותיהן כלומר שמי 
רק  לעסוק  הוא  יכול  עליה  בן  שהוא 
בגשמיות  להתעסק  בלי  התורה  בחכמת 
בכלל שכן דרכם לסוך בחול שכן דרכם 
טהרת  על  שלהם  החול  בחיי  גם  לחיות 
הקודש. רבי שמעון אומר כל ישראל בני 

מלכים הם אבל רבי שמעון סובר שכל 
אותם  כמו  לנהוג  יכול  מישראל  אחד 
בני העליה ולהתעסק רק ברוח שכן כל 
ישראל בני מלכים הם בני אברהם יצחק 
ויעקב שלכן צריך לומר האדם מתי יגיעו 

מעשי למעשה אבותי.
מהגמרא  ללמוד  גם  ניתן  זה  וכעניין 
בשבת קנ"ג ע"א"תנן התם רבי אליעזר 
יום אחד לפני מיתתך שאלו  אומר שוב 
איזהו  יודע  אדם  וכי  ר"א  את  תלמידיו 
ישוב  שכן  וכל  להן  אמר  ימות  יום 
ימיו  כל  ונמצא  למחר  ימות  שמא  היום 
בתשובה ואף שלמה אמר בחכמתו )קהלת 
ט, ח( בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על 

ראשך אל יחסר א"ר יוחנן בן זכאי משל 
ולא  לסעודה  עבדיו  את  שזימן  למלך 
קבע להם זמן פיקחין שבהן קישטו את 
אמרו  המלך  בית  פתח  על  וישבו  עצמן 
שבהן  טיפשין  המלך,  לבית  חסר  כלום 
סעודה  יש  כלום  אמרו  למלאכתן  הלכו 
את  המלך  ביקש  בפתאום  טורח,  בלא 
עבדיו, פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן 
כשהן  לפניו  נכנסו  והטיפשים  מקושטין 
פיקחים  לקראת  המלך  שמח  מלוכלכין 
הללו  אמר  טיפשים  לקראת  וכעס 
שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו 
וישתו, הללו שלא קישטו עצמן לסעודה 
ר"מ  ויראו, חתנו של ר"מ משום  יעמדו 
אלו  אלא  כמשמשין  נראין  הן  אף  אמר 
רעבין  והללו  אוכלין  הללו  יושבין  ואלו 
)שנאמר ישעיהו  צמאים  והללו  שותין  הללו 
סה, יג( כה אמר ה' הנה עבדי יאכלו ואתם 

תצמאו  ואתם  ישתו  עבדי  הנה  תרעבו 
הנה עבדי ירונו מטוב לב ואתם תצעקו 

מכאב לב

א

כ

ה

ס

ג

מ

ז

פ

ט

ק

ש

ב

ל

ו

ע

ד

נ

ח

צ

י

ר

ת
רבי 

חנניא



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

14

ה
בית שלמה - ישראל בני מלכים הם

ישנן שתי מחלוקות של רבי שמעון וניתן 
המשנה  ביניהם.  הקשר  על  לעמוד  בס"ד 
תנא  בין  מחלוקת  מביאה  שבת  במסכת 
להשתמש  מותר  האם  שמעון  לרבי  קמא 
שרק  סובר  קמא  תנא  בשבת,  ורד  בשמן 
רגילים  שהם  כיוון  מותר  מלכים  לבני 
חול  ביום  גם  ורד  בשמן  עצמם  למשוח 
ואפילו כשאין להם מכה ורבי שמעון מתיר 
בשמן  להשתמש  ישראל  מבני  אחד  לכל 
ורד בשבת כיוון שהוא סובר כי כל אחד 

מבני ישראל נקרא בן מלך.

רבי  של  זו  מחלוקת  לקשר  בס"ד  ניתן 
ידועה  מחלוקת  עם  קמא  ותנא  שמעון 
ורבי  שמעון  רבי  חולקים  בה  נוספת 
בברכות  בגמרא  שמובא  כפי  ישמעאל 
)ל"ה, ע"ב( "ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל לפי 

מפיך  הזה  התורה  ספר  ימוש  שנאמר לא 
יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג 
ישמעאל  ר'  דברי  ארץ  דרך  מנהג  בהן 
אדם  אפשר  אומר  יוחי  בן  שמעון  רבי 
זריעה  וזורע בשעת  חרישה  חורש בשעת 
דישה  בשעת  ודש  קצירה  בשעת  וקוצר 
עליה  תהא  מה  תורה  הרוח  בשעת  וזורה 
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנאמר ועמדו 
זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין ישראל 
נעשית  מלאכתן  מקום  של  רצונו  עושין 
עוד  ולא  דגנך  ואספת  שנאמר  עצמן  ע"י 
ידן  על  נעשית  אחרים  שמלאכת  אלא 
שנאמר ועבדת את אויביך וגו' אמר אביי 
הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' 
שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן" מגמרא זו 
למדים כי שיטת רבי ישמעאל הינה שאדם 
צריך גם לעבוד עבודה גשמית וגם ללמוד 
תורה ואילו לעומתו רבי שמעון סובר כי 

האדם צריך רק ללמוד תורה ואילו מלאכתו 
הגשמית תיעשה ע"י אחרים להבנת דברי 
רבי שמעון נביא משל לבן מלך שכל היום 
יש  כיצד  תכנונים  ומתכנן  בארמון  יושב 
לגבות  מיסים  כמה  הממלכה  את  לנהל 
צרכיו  את  ואילו  וכ'  להלחם  יש  ובמי 
וכ'  והכיבוס  הבישול  דהיינו  הגשמיים 
שמעון  רבי  סובר  כך  המשרתים  עושים 
שיכול  מלך  בן  אותו  כמו  הוא  היהודי  כי 
לשבת כל היום בארמון הוא בית המדרש 
ללמוד  דהיינו  ממלכה  תכנוני  ולתכנן 
תורה ואת מלאכתו יעשו אחרים ומסיימת 
הגמרא ואומרת "הרבה עשו כרבי ישמעאל 
ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה 
בידן" ומזה נלמד שאמנם הרבה עשו כמו 
מזה  ומשמע  בידן  ועלתה  ישמעאל  רבי 
עלתה  ולא  ישמעאל  כרבי  עשו  שמעטים 
שמעון  כרבי  עשו  רבים  שני  ומצד  בידן 
וכן  כדבריו  עשו  מעטים  אך  הצליחו  ולא 
הצליחו דהיינו רק מי שמחשיב עצמו כבן 
בקב"ה  מלאה  אמונה  לו  ויש  באמת  מלך 
שהכח בידו לספק את כל צרכיו הגשמיים 
יכול  זמנו ללימוד התורה  והוא מנצל את 
לעשות כרבי שמעון ולהצליח, אך מי שאין 
לו אמונה שלמה ויש לו פקפוק אפילו קל 
לקב"ה  "לעזור"  צורך  לו  שיש  שבקלים 
על  לעמול  הוא  צריך  פרנסה  לו  להביא 
פרנסתו כשיטת רבי ישמעאל עפ"י הנ"ל 
שמעון  רבי  בשבת  המשנה  את  גם  נבין 
סובר שיש בידי כל אחד היכולת להרגיש 
כי  סובר  הוא  ולכן  מלך  בן  כמו  ולפעול 
להם  מותר  ולכן  הם  מלכים  בני  ישראל 
להשתמש בשמן ורד אך תנא קמא כשיטת 
רבי ישמעאל סוברים כי לא כולם יכולים 
לפעול כשיטת רבי שמעון ולכן מותר רק 

לבן מלך אמיתי להשתמש ורד בשבת

אות ו'
נדרים פרק י"א משנה א'

הּוא הבעל ֵמֵפר לאשתו לגמרי,  ְוֵאּלּו ְנָדִרים שהאשה נדרה או נשבעה ׁשֶ
ָבִרים  ּדְ אותה,  יחייבו  לא  אלו  נדרים  אחר  מישהו  עם  אח"כ  תתחתן  אם  שגם 

ֶהם ִעּנּוי ֶנֶפׁש והמשנה מסבירה מהם נדרים שיש בהם עינוי נפש  ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
לעולם אם  לה להנאות מרחיצה  היינו שאמרה שיהיה אסור  ֶאְרַחץ  ִאם  כגון: 

תתרחץ היום, שזהו נדר, או שאמרה: ְוִאם ֹלא ֶאְרַחץ שנשבעה שלא תתרחץ 

ט שיהיה לה אסור להנאות מקישוט עצמה  ֵ לעולם, וכן אם אמרה: ִאם ֶאְתַקׁשּ

שלא  שבועה  ט  ֵ ֶאְתַקׁשּ ֹלא  ְוִאם  שאמרה:  או  היום,  תתקשט  אם  לעולם 

י יֹוִסי חולק על תנא קמא ואומר ש... ֵאין ֵאּלּו  אתקשט לעולם. ָאַמר ַרּבִ

יכול  והבעל  לבינה*  נדרים שבינו  נקראים  אלו  נדרים  אלה  ָנֶפׁש  ִעּנּוי  ִנְדֵרי 
להפר לאשתו נדרים אלו רק בזמן שהיא אשתו, אך אם אח"כ האשה תתחתן עם 

מישהו אחר יחזרו נדרים אלו לחייב אותה.

או  לאשתו  האיש  בין  איבה  לגרום  שעלולים  נדרים  אלו  לבינה  שבינו  *נדרים 
לגרום לבעל צער

אלו נדרים - בגמרא מפרש 
קתני,  ושבועות  דנדרים 
שבועות  חכמים  דבלשון 

בכלל נדרים הם:

ארחץ -  לא  ואם  ארחץ  אם 
רחיצה  הנאת  קאמר,  הכי 
אם  לעולם  עלי  אסורה 
אם  נדר.  הרי  היום,  ארחץ 
שלא  שבועה  ארחץ,  לא 
וכן  שבועה.  הרי  ארחץ, 
קישוט  הנאת  אתקשט,  אם 
אם  לעולם  עלי  אסורה 
לא  אם  היום.  אתקשט 
שלא  שבועה  אתקשט, 

אתקשט:

בית שלמה - כל נדרי ואסרי

תפוצות  בכל  זו  תפילה  התקבלה  כבר 
את  הפותחת  היא  להיות  ישראל 
השאלה  ונשאלת  הקדוש  היום  תפילות 
והשבועות  הנדרים  בעניין  המיוחד  מה 
שעליהם מדברת תפילה זו שבהם בחרו 
בית  כל  פותחים  שאיתה  ז"ל  רבותינו 
תפילות  את  שהם  מקום  בכל  ישראל 
את  לענ"ד  לבאר  ונראה  הכיפורים.  יום 
במסכת  הידועים  הדברים  עפ"י  העניין 
נידה )ל' ע"ב( ששם נכתב כי בצאת האדם 
לאוויר העולם משביע אותו המלאך וכך 
שמשביעין  השבועה  היא  "ומה  נכתב 
לאור  רשע"  תהי  ואל  צדיק  תהי  אותו 
השבועה  את  כי  להסביר  ניתן  האמור 
לאוויר  צאתנו  ביום  נשבענו  אשר  הזו 

צריכים  אנו  אשר  השבועה  היא  העולם, 
בו  בזמן  הקדוש,  היום  בפתיחת  לזכור 
אנו מתפללים את תפילת כל נדרי בזמן 
שאנו עורכים חשבון נפש ועושים תשובה 
על מעשינו ניתן אל לבנו לבדוק איפה 
אנו ביחס לאותה שבועה שנשבענו אז, 
כדי שע"י תזכורת זו נתעורר ביתר שאת 
לשוב בתשובה שלמה לפני בורא עולם 

כי  לנו  להזכיר  באה  זו  תפילה  ועוד 
לקב"ה  מבטיחים  אנו  זה  בזמן  אמנם 
ולא  דרכנו  וניטיב  אורחתנו  ניישר  כי 
את  שנזכור  וכדי  לכסלה  עוד  נשוב 
מוציא  שהאדם  ההבטחות  של  הערך 
נדרי  כל  תפילת  את  אומרים  אנו  בפיו 
להזכיר לאדם כי ישנו הציווי של לא יחל 
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ישנן שתי מחלוקות של רבי שמעון וניתן 
המשנה  ביניהם.  הקשר  על  לעמוד  בס"ד 
תנא  בין  מחלוקת  מביאה  שבת  במסכת 
להשתמש  מותר  האם  שמעון  לרבי  קמא 
שרק  סובר  קמא  תנא  בשבת,  ורד  בשמן 
רגילים  שהם  כיוון  מותר  מלכים  לבני 
חול  ביום  גם  ורד  בשמן  עצמם  למשוח 
ואפילו כשאין להם מכה ורבי שמעון מתיר 
בשמן  להשתמש  ישראל  מבני  אחד  לכל 
ורד בשבת כיוון שהוא סובר כי כל אחד 

מבני ישראל נקרא בן מלך.

רבי  של  זו  מחלוקת  לקשר  בס"ד  ניתן 
ידועה  מחלוקת  עם  קמא  ותנא  שמעון 
ורבי  שמעון  רבי  חולקים  בה  נוספת 
בברכות  בגמרא  שמובא  כפי  ישמעאל 
)ל"ה, ע"ב( "ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל לפי 

מפיך  הזה  התורה  ספר  ימוש  שנאמר לא 
יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג 
ישמעאל  ר'  דברי  ארץ  דרך  מנהג  בהן 
אדם  אפשר  אומר  יוחי  בן  שמעון  רבי 
זריעה  וזורע בשעת  חרישה  חורש בשעת 
דישה  בשעת  ודש  קצירה  בשעת  וקוצר 
עליה  תהא  מה  תורה  הרוח  בשעת  וזורה 
אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנאמר ועמדו 
זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין ישראל 
נעשית  מלאכתן  מקום  של  רצונו  עושין 
עוד  ולא  דגנך  ואספת  שנאמר  עצמן  ע"י 
ידן  על  נעשית  אחרים  שמלאכת  אלא 
שנאמר ועבדת את אויביך וגו' אמר אביי 
הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' 
שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן" מגמרא זו 
למדים כי שיטת רבי ישמעאל הינה שאדם 
צריך גם לעבוד עבודה גשמית וגם ללמוד 
תורה ואילו לעומתו רבי שמעון סובר כי 

האדם צריך רק ללמוד תורה ואילו מלאכתו 
הגשמית תיעשה ע"י אחרים להבנת דברי 
רבי שמעון נביא משל לבן מלך שכל היום 
יש  כיצד  תכנונים  ומתכנן  בארמון  יושב 
לגבות  מיסים  כמה  הממלכה  את  לנהל 
צרכיו  את  ואילו  וכ'  להלחם  יש  ובמי 
וכ'  והכיבוס  הבישול  דהיינו  הגשמיים 
שמעון  רבי  סובר  כך  המשרתים  עושים 
שיכול  מלך  בן  אותו  כמו  הוא  היהודי  כי 
לשבת כל היום בארמון הוא בית המדרש 
ללמוד  דהיינו  ממלכה  תכנוני  ולתכנן 
תורה ואת מלאכתו יעשו אחרים ומסיימת 
הגמרא ואומרת "הרבה עשו כרבי ישמעאל 
ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה 
בידן" ומזה נלמד שאמנם הרבה עשו כמו 
מזה  ומשמע  בידן  ועלתה  ישמעאל  רבי 
עלתה  ולא  ישמעאל  כרבי  עשו  שמעטים 
שמעון  כרבי  עשו  רבים  שני  ומצד  בידן 
וכן  כדבריו  עשו  מעטים  אך  הצליחו  ולא 
הצליחו דהיינו רק מי שמחשיב עצמו כבן 
בקב"ה  מלאה  אמונה  לו  ויש  באמת  מלך 
שהכח בידו לספק את כל צרכיו הגשמיים 
יכול  זמנו ללימוד התורה  והוא מנצל את 
לעשות כרבי שמעון ולהצליח, אך מי שאין 
לו אמונה שלמה ויש לו פקפוק אפילו קל 
לקב"ה  "לעזור"  צורך  לו  שיש  שבקלים 
על  לעמול  הוא  צריך  פרנסה  לו  להביא 
פרנסתו כשיטת רבי ישמעאל עפ"י הנ"ל 
שמעון  רבי  בשבת  המשנה  את  גם  נבין 
סובר שיש בידי כל אחד היכולת להרגיש 
כי  סובר  הוא  ולכן  מלך  בן  כמו  ולפעול 
להם  מותר  ולכן  הם  מלכים  בני  ישראל 
להשתמש בשמן ורד אך תנא קמא כשיטת 
רבי ישמעאל סוברים כי לא כולם יכולים 
לפעול כשיטת רבי שמעון ולכן מותר רק 

לבן מלך אמיתי להשתמש ורד בשבת

אות ו'
נדרים פרק י"א משנה א'

הּוא הבעל ֵמֵפר לאשתו לגמרי,  ְוֵאּלּו ְנָדִרים שהאשה נדרה או נשבעה ׁשֶ
ָבִרים  ּדְ אותה,  יחייבו  לא  אלו  נדרים  אחר  מישהו  עם  אח"כ  תתחתן  אם  שגם 

ֶהם ִעּנּוי ֶנֶפׁש והמשנה מסבירה מהם נדרים שיש בהם עינוי נפש  ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ
לעולם אם  לה להנאות מרחיצה  היינו שאמרה שיהיה אסור  ֶאְרַחץ  ִאם  כגון: 

תתרחץ היום, שזהו נדר, או שאמרה: ְוִאם ֹלא ֶאְרַחץ שנשבעה שלא תתרחץ 

ט שיהיה לה אסור להנאות מקישוט עצמה  ֵ לעולם, וכן אם אמרה: ִאם ֶאְתַקׁשּ

שלא  שבועה  ט  ֵ ֶאְתַקׁשּ ֹלא  ְוִאם  שאמרה:  או  היום,  תתקשט  אם  לעולם 

י יֹוִסי חולק על תנא קמא ואומר ש... ֵאין ֵאּלּו  אתקשט לעולם. ָאַמר ַרּבִ

יכול  והבעל  לבינה*  נדרים שבינו  נקראים  אלו  נדרים  אלה  ָנֶפׁש  ִעּנּוי  ִנְדֵרי 
להפר לאשתו נדרים אלו רק בזמן שהיא אשתו, אך אם אח"כ האשה תתחתן עם 

מישהו אחר יחזרו נדרים אלו לחייב אותה.

או  לאשתו  האיש  בין  איבה  לגרום  שעלולים  נדרים  אלו  לבינה  שבינו  *נדרים 
לגרום לבעל צער

אלו נדרים - בגמרא מפרש 
קתני,  ושבועות  דנדרים 
שבועות  חכמים  דבלשון 

בכלל נדרים הם:

ארחץ -  לא  ואם  ארחץ  אם 
רחיצה  הנאת  קאמר,  הכי 
אם  לעולם  עלי  אסורה 
אם  נדר.  הרי  היום,  ארחץ 
שלא  שבועה  ארחץ,  לא 
וכן  שבועה.  הרי  ארחץ, 
קישוט  הנאת  אתקשט,  אם 
אם  לעולם  עלי  אסורה 
לא  אם  היום.  אתקשט 
שלא  שבועה  אתקשט, 

אתקשט:

בית שלמה - כל נדרי ואסרי

תפוצות  בכל  זו  תפילה  התקבלה  כבר 
את  הפותחת  היא  להיות  ישראל 
השאלה  ונשאלת  הקדוש  היום  תפילות 
והשבועות  הנדרים  בעניין  המיוחד  מה 
שעליהם מדברת תפילה זו שבהם בחרו 
בית  כל  פותחים  שאיתה  ז"ל  רבותינו 
תפילות  את  שהם  מקום  בכל  ישראל 
את  לענ"ד  לבאר  ונראה  הכיפורים.  יום 
במסכת  הידועים  הדברים  עפ"י  העניין 
נידה )ל' ע"ב( ששם נכתב כי בצאת האדם 
לאוויר העולם משביע אותו המלאך וכך 
שמשביעין  השבועה  היא  "ומה  נכתב 
לאור  רשע"  תהי  ואל  צדיק  תהי  אותו 
השבועה  את  כי  להסביר  ניתן  האמור 
לאוויר  צאתנו  ביום  נשבענו  אשר  הזו 

צריכים  אנו  אשר  השבועה  היא  העולם, 
בו  בזמן  הקדוש,  היום  בפתיחת  לזכור 
אנו מתפללים את תפילת כל נדרי בזמן 
שאנו עורכים חשבון נפש ועושים תשובה 
על מעשינו ניתן אל לבנו לבדוק איפה 
אנו ביחס לאותה שבועה שנשבענו אז, 
כדי שע"י תזכורת זו נתעורר ביתר שאת 
לשוב בתשובה שלמה לפני בורא עולם 

כי  לנו  להזכיר  באה  זו  תפילה  ועוד 
לקב"ה  מבטיחים  אנו  זה  בזמן  אמנם 
ולא  דרכנו  וניטיב  אורחתנו  ניישר  כי 
את  שנזכור  וכדי  לכסלה  עוד  נשוב 
מוציא  שהאדם  ההבטחות  של  הערך 
נדרי  כל  תפילת  את  אומרים  אנו  בפיו 
להזכיר לאדם כי ישנו הציווי של לא יחל 
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ו-ז
דברו, דהיינו תתכוון למה שאתה מוציא 
מפיך ואל תהיה בחינת אחד בפה ואחד 
בלב, אלא כשתזכור את ערך משמעות 
תקבל  בפיך  מוציא  אתה  אשר  המילים 
ואל  העתיד  לגבי  אמיתיות  החלטות 
תפזר סתם הבטחות בלי שאתה מתכוון 
אליהם כלל והקב"ה יעזור שמה שתקבל 
על עצמך באמת תצליח להתמיד בו כי 
הבא להיטהר מסייעין בידו וכן הדברים 
אמורים לגבי הבטחות שאדם נתן לחברו 

ביום  צריך לעשות תשובה  שגם עליהם 
הכיפורים

אותו  במזמור  הע"ה  דוד  אומר  זה  ועל 
בסיום תפילות ערבית של  אומרים  אנו 
ראש השנה ויום הכיפורים "ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר 
ַכַּפִים  ְנִקי  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמקֹום  ָיקּום  ּוִמי  ה', 
ַנְפִׁשי,  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֵלָבב,  ּוַבר 
ְוֹלא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה. ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', 

ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו" והבן

אות ז'
מסכת טהרות פרק ט' משנה א'

לקבל  מוכשרים  הזיתים  ממתי  ֻטְמָאה  ִלין  ְמַקּבְ ֵמֵאיָמַתי  *ֵזיִתים 
מהרגע  ֲעָטן**  ַהּמַ ֵזַעת  יעּו  ּזִ ּיַ ֶ ִמּשׁ מהם.  היוצא  המוהל  ע"י  טומאה 

זה,  בזמן  יוצא  שהמוהל  לבעלים  שנוח  כיוון  מוהל,  מהם  ויוצא  במעטן  שמונחים 

לפי שהמוהל נשפך מחורי הסל והולך לאיבוד  ה***  ּפָ ֲאָבל ֹלא ֵזַעת ַהּקֻ
אי  ּמָ ׁשַ ֵבית  ִדְבֵרי  ּכְ זה,  בזמן  יוצא מהזית  שהמוהל  לבעלים  נוח  לא  ולכן 

שטעמם הוא, שהיות שבמעטן הבעלים רוצים שיצא המוהל, כיוון שע"י כך הזיתים 

ממהרים להתרכך ואף המוהל נשמר בתוך הכלי, לכן מוהל זה מכשיר את הזיתים 

הבעלים  אין  ולכן  מהסל  בורח  סתם  שהמוהל  בקופה  כן  שאין  מה  טומאה  לקבל 

ע"י  טומאה  לקבל  מוכשרים  הזיתים  אין  ולכן  זה  בזמן  יצא  שהמוהל  מעוניינים 

דהיינו  ה ָיִמים  לׁשָ עּור ֵזָעה ׁשְ ְמעֹון אֹוֵמר, ׁשִ י ׁשִ נוזל זה . ַרּבִ

שרק לאחר ששהו הזיתים במעטן שלושה ימים המוהל היוצא מהן מכשיר אותם 

ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ מכשיר.  לא  הימים  שלושת  בתוך  שיוצא  מה  אך  טומאה,  לקבל 

ה ֶזה ָלֶזה דהיינו שהמוהל מכשיר את  ֹל ׁשָ רּו ׁשְ ְתַחּבְ ּיִ ֶ אֹוְמִרים, ִמּשׁ
הזיתים לקבל טומאה רק מזמן שהזיתים כל כך רכים במעטן עד ששלושה זיתים 

ן  ְמַלאְכּתָ ֵמר  ּגָ ּתִ ֶ ִמּשׁ אֹוֵמר,  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ יחד.  להתחבר  יכולים 

מקבלין  מאימתי  זיתים 
מוכשרים  להיות  טומאה - 

בשמן היוצא מהן:

כלי  המעטן -  זיעת 
הזיתים  את  בו  שנותנים 
והן נכמרות שם כדי שיהיו 
לשון  שמן.  להוציא  ראויים 
כ"א  )איוב  חלב  מלאו  עטיניו 

כ"ד( 

הקופה -  זיעת  לא  אבל 
מחזקת  אינה  דקופה 
היוצא  והמשקה  המשקין  
מהן הולך לאיבוד, ולא ניחא 
הזרעים  מכשיר  ואין  ליה, 
משקה  אלא  טומאה  לקבל 
)ויקרא  דכתיב  ליה  דניחא 
זרע  על  מים  יותן  יא(  וכי 

כתיב יתן וקרינן יותן, יותן 
דומיא דיתן, מה יתן דניחא 

ליה אף יותן דניחא ליה:

זיעה שלשה ימים -  שיעור 
שלשה  תוך  היוצא  דמשקה 
אינו חשוב שמן אלא מוחל 
בעלמא ואינו מכשיר, שאין 
טומאה  לקבל  מכשירים 
בלבד,  משקין  שבעה  אלא 
והן יין מים שמן דבש חלב 

טל דם:

כלומר המוהל מכשיר לקבל טומאה מהזמן שאין הבעלים רוצה להוסיף עוד זיתים 

לכלי המעטן, אך אם הוא עדיין חפץ להוסיף עוד זיתים למעטן אין המוהל היוצא 

מכשיר לקבל טומאה, כיוון שמוהל זה רק מקלקל את הזיתים ולכן אין הוא לרצון 

ְדָבָריו של רבן גמליאל וכן גם ההלכה הבעלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ּכִ

*דבר מאכל אינו מוכשר לקבל טומאה אלא רק אם לפני שנגעה בו הטומאה נשפך עליו 
אחד משבעת המשקים שהם: יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש ומים. שסימנם י"ד שח"ט ד"ם. 
וכן צריך שמשקים אלו ישפכו על דבר המאכל ברצון הבעלים, אך אם הבעלים לא היו 
מעוניינים שהמשקים ישפכו על דבר המאכל, הרי עדיין אין הוא מוכשר לקבל טומאה. 
המוהל  מתי  בשאלה  עוסקת  והיא  הבד  בבית  הנמצאים  בזיתים  עוסקת  שלנו  המשנה 
היוצא מהזיתים הוא לרצון הבעלים ואז הזיתים מוכשרים לקבל טומאה ע"י המוהל ומתי 

אין הוא לרצון הבעלים ואין הזיתים מוכשרים לקבל טומאה

** מעטן - זהו כלי שבו מניחים את הזיתים כדי שיתחממו ויתרככו בתוכו ויהיו נוחים 
לכתישה בבית הבד

** קופה – הוא הסל שבו מניחים את הזיתים לאחר לקיטתם

משיתחברו שלשה זה לזה - 
זה  מתחברים  הזיתים  דרך 

לזה כששהו במעטן:

מלאכתן -  משתגמר 
זמן  דכל  הכנסתן.  מלאכת 
זיתים  עוד  להביא  שדעתו 
על  להוסיף  אחר  ממקום 
מכשירתן,  הזיעה  אין  אלו, 
ליה.  ניחא  דלא  משום 
אפילו  מלאכתן,  ומשתגמר 
בן יומו מכשיר. והלכה כרבן 
אומרים  שחכמים  גמליאל, 

כדבריו

בני יששכר - מאמרי חודש ניסן מאמר ד - טיול בפרדס דרוש י – רבי צבי אלימלך מדינוב

משה  השמים,  מן  תורה  על  יורה  מרור 
רבינו שאל להש”י באיזה זכות יצאו בני 
ישראל ממצרים, והשיבו הש”י בהוציאך 
את העם ממצרים תעבדון את וכו’ )שמות 
והתורה אינה  יב(, היינו בזכות התורה,  ג 

ידי  על  אם  כי  באדם  להימצא  יכולה 
)מרירות( יסורין )כמו שאמרו רז”ל ג’ ניתנו על ידי 

יסורין תורה וכו’ )ברכות ה א((, וכמ”ש האריז”ל 

ז”ך  משיג  אדם  שאין  זך,  זית  שמן 
דאורייתא כי אם על ידי מרירות כזית, 
אז  הגוף  את  כשמכתת  למאור,  כתית 
מאיר בו אור התורה, על כן צריך ללעוס 
את המרור בל”ב שינים נגד ל”ב נתיבות 
חכמה שבתורה )לקו”ת פ’ עקב(, והנה מרו”ר 
בגימטריא מו”ת )בספר פרי עץ חיים )שער חג 
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית  פ”ג(  המצות 

עצמו עליה )ברכות סג ב( שנאמר זאת התורה אדם כי 

נתיבות חכמה שבתורה המה  ול”ב  ימות( 

)קהלת  החכמה תחיה  כי  חיים  לו  נותנים 

המות  חירות ממלאך  נעשה  כן  על  יב(  ז 

)זוה”ק ח”א קלא ע”ב(, על כן המרור מורה על 

תורה מן השמים. והנה בג’ אמונות הללו 
פיתויי  ידי  על  הראשון  אדם  חטא  היה 
אמונת  )שהוא  בהשגחה  במציאות,  הנחש, 
שכר ועונש( ובתורה מן השמים )והנה הם דברים 

דקים סתומים איך היה בלול זה בחטא אדם הראשון 

מעין  שהיה  התורה  דלתי  על  להשוקדים  מובן  אבל 

פגמים כאלה בדקות(, והנה האבות באו לתקן 

חטא אדם הראשון )זוה”ק ח”ג קי”א ע”ב(, בא 
ית”ש  אלקותו  מציאות  ופירסם  אברהם 
בעולם, בא יצחק מצד מדת הדין ופירסם 
משגיח  יש  כי  דיין  ואית  דין  אית  אשר 
על כן יש שכר ועונש )זוה”ק ח”א פ”ז ע”ב(, 
בא יעקב ופירסם תורה מן השמים על כן 
תורה,  אהלי  אהלים  יושב  תם  איש  היה 
עם  בקצרה  ז”ל  הרב  דברי  תמצית  זהו 
בדברים  שהוספתי  ביאור  תוספת  קצת 

כדרכן של דברי תורה

רבינו עובדיה מברטנורא
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ז
דברו, דהיינו תתכוון למה שאתה מוציא 
מפיך ואל תהיה בחינת אחד בפה ואחד 
בלב, אלא כשתזכור את ערך משמעות 
תקבל  בפיך  מוציא  אתה  אשר  המילים 
ואל  העתיד  לגבי  אמיתיות  החלטות 
תפזר סתם הבטחות בלי שאתה מתכוון 
אליהם כלל והקב"ה יעזור שמה שתקבל 
על עצמך באמת תצליח להתמיד בו כי 
הבא להיטהר מסייעין בידו וכן הדברים 
אמורים לגבי הבטחות שאדם נתן לחברו 

ביום  צריך לעשות תשובה  שגם עליהם 
הכיפורים

אותו  במזמור  הע"ה  דוד  אומר  זה  ועל 
בסיום תפילות ערבית של  אומרים  אנו 
ראש השנה ויום הכיפורים "ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר 
ַכַּפִים  ְנִקי  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמקֹום  ָיקּום  ּוִמי  ה', 
ַנְפִׁשי,  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֵלָבב,  ּוַבר 
ְוֹלא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה. ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה', 

ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו" והבן

אות ז'
מסכת טהרות פרק ט' משנה א'

לקבל  מוכשרים  הזיתים  ממתי  ֻטְמָאה  ִלין  ְמַקּבְ ֵמֵאיָמַתי  *ֵזיִתים 
מהרגע  ֲעָטן**  ַהּמַ ֵזַעת  יעּו  ּזִ ּיַ ֶ ִמּשׁ מהם.  היוצא  המוהל  ע"י  טומאה 

זה,  בזמן  יוצא  שהמוהל  לבעלים  שנוח  כיוון  מוהל,  מהם  ויוצא  במעטן  שמונחים 

לפי שהמוהל נשפך מחורי הסל והולך לאיבוד  ה***  ּפָ ֲאָבל ֹלא ֵזַעת ַהּקֻ
אי  ּמָ ׁשַ ֵבית  ִדְבֵרי  ּכְ זה,  בזמן  יוצא מהזית  שהמוהל  לבעלים  נוח  לא  ולכן 

שטעמם הוא, שהיות שבמעטן הבעלים רוצים שיצא המוהל, כיוון שע"י כך הזיתים 

ממהרים להתרכך ואף המוהל נשמר בתוך הכלי, לכן מוהל זה מכשיר את הזיתים 

הבעלים  אין  ולכן  מהסל  בורח  סתם  שהמוהל  בקופה  כן  שאין  מה  טומאה  לקבל 

ע"י  טומאה  לקבל  מוכשרים  הזיתים  אין  ולכן  זה  בזמן  יצא  שהמוהל  מעוניינים 

דהיינו  ה ָיִמים  לׁשָ עּור ֵזָעה ׁשְ ְמעֹון אֹוֵמר, ׁשִ י ׁשִ נוזל זה . ַרּבִ

שרק לאחר ששהו הזיתים במעטן שלושה ימים המוהל היוצא מהן מכשיר אותם 

ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ מכשיר.  לא  הימים  שלושת  בתוך  שיוצא  מה  אך  טומאה,  לקבל 

ה ֶזה ָלֶזה דהיינו שהמוהל מכשיר את  ֹל ׁשָ רּו ׁשְ ְתַחּבְ ּיִ ֶ אֹוְמִרים, ִמּשׁ
הזיתים לקבל טומאה רק מזמן שהזיתים כל כך רכים במעטן עד ששלושה זיתים 

ן  ְמַלאְכּתָ ֵמר  ּגָ ּתִ ֶ ִמּשׁ אֹוֵמר,  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ יחד.  להתחבר  יכולים 

מקבלין  מאימתי  זיתים 
מוכשרים  להיות  טומאה - 

בשמן היוצא מהן:

כלי  המעטן -  זיעת 
הזיתים  את  בו  שנותנים 
והן נכמרות שם כדי שיהיו 
לשון  שמן.  להוציא  ראויים 
כ"א  )איוב  חלב  מלאו  עטיניו 

כ"ד( 

הקופה -  זיעת  לא  אבל 
מחזקת  אינה  דקופה 
היוצא  והמשקה  המשקין  
מהן הולך לאיבוד, ולא ניחא 
הזרעים  מכשיר  ואין  ליה, 
משקה  אלא  טומאה  לקבל 
)ויקרא  דכתיב  ליה  דניחא 
זרע  על  מים  יותן  יא(  וכי 

כתיב יתן וקרינן יותן, יותן 
דומיא דיתן, מה יתן דניחא 

ליה אף יותן דניחא ליה:

זיעה שלשה ימים -  שיעור 
שלשה  תוך  היוצא  דמשקה 
אינו חשוב שמן אלא מוחל 
בעלמא ואינו מכשיר, שאין 
טומאה  לקבל  מכשירים 
בלבד,  משקין  שבעה  אלא 
והן יין מים שמן דבש חלב 

טל דם:

כלומר המוהל מכשיר לקבל טומאה מהזמן שאין הבעלים רוצה להוסיף עוד זיתים 

לכלי המעטן, אך אם הוא עדיין חפץ להוסיף עוד זיתים למעטן אין המוהל היוצא 

מכשיר לקבל טומאה, כיוון שמוהל זה רק מקלקל את הזיתים ולכן אין הוא לרצון 

ְדָבָריו של רבן גמליאל וכן גם ההלכה הבעלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ּכִ

*דבר מאכל אינו מוכשר לקבל טומאה אלא רק אם לפני שנגעה בו הטומאה נשפך עליו 
אחד משבעת המשקים שהם: יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש ומים. שסימנם י"ד שח"ט ד"ם. 
וכן צריך שמשקים אלו ישפכו על דבר המאכל ברצון הבעלים, אך אם הבעלים לא היו 
מעוניינים שהמשקים ישפכו על דבר המאכל, הרי עדיין אין הוא מוכשר לקבל טומאה. 
המוהל  מתי  בשאלה  עוסקת  והיא  הבד  בבית  הנמצאים  בזיתים  עוסקת  שלנו  המשנה 
היוצא מהזיתים הוא לרצון הבעלים ואז הזיתים מוכשרים לקבל טומאה ע"י המוהל ומתי 

אין הוא לרצון הבעלים ואין הזיתים מוכשרים לקבל טומאה

** מעטן - זהו כלי שבו מניחים את הזיתים כדי שיתחממו ויתרככו בתוכו ויהיו נוחים 
לכתישה בבית הבד

** קופה – הוא הסל שבו מניחים את הזיתים לאחר לקיטתם

משיתחברו שלשה זה לזה - 
זה  מתחברים  הזיתים  דרך 

לזה כששהו במעטן:

מלאכתן -  משתגמר 
זמן  דכל  הכנסתן.  מלאכת 
זיתים  עוד  להביא  שדעתו 
על  להוסיף  אחר  ממקום 
מכשירתן,  הזיעה  אין  אלו, 
ליה.  ניחא  דלא  משום 
אפילו  מלאכתן,  ומשתגמר 
בן יומו מכשיר. והלכה כרבן 
אומרים  שחכמים  גמליאל, 

כדבריו

בני יששכר - מאמרי חודש ניסן מאמר ד - טיול בפרדס דרוש י – רבי צבי אלימלך מדינוב

משה  השמים,  מן  תורה  על  יורה  מרור 
רבינו שאל להש”י באיזה זכות יצאו בני 
ישראל ממצרים, והשיבו הש”י בהוציאך 
את העם ממצרים תעבדון את וכו’ )שמות 
והתורה אינה  יב(, היינו בזכות התורה,  ג 

ידי  על  אם  כי  באדם  להימצא  יכולה 
)מרירות( יסורין )כמו שאמרו רז”ל ג’ ניתנו על ידי 

יסורין תורה וכו’ )ברכות ה א((, וכמ”ש האריז”ל 

ז”ך  משיג  אדם  שאין  זך,  זית  שמן 
דאורייתא כי אם על ידי מרירות כזית, 
אז  הגוף  את  כשמכתת  למאור,  כתית 
מאיר בו אור התורה, על כן צריך ללעוס 
את המרור בל”ב שינים נגד ל”ב נתיבות 
חכמה שבתורה )לקו”ת פ’ עקב(, והנה מרו”ר 
בגימטריא מו”ת )בספר פרי עץ חיים )שער חג 
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית  פ”ג(  המצות 

עצמו עליה )ברכות סג ב( שנאמר זאת התורה אדם כי 

נתיבות חכמה שבתורה המה  ול”ב  ימות( 

)קהלת  החכמה תחיה  כי  חיים  לו  נותנים 

המות  חירות ממלאך  נעשה  כן  על  יב(  ז 

)זוה”ק ח”א קלא ע”ב(, על כן המרור מורה על 

תורה מן השמים. והנה בג’ אמונות הללו 
פיתויי  ידי  על  הראשון  אדם  חטא  היה 
אמונת  )שהוא  בהשגחה  במציאות,  הנחש, 
שכר ועונש( ובתורה מן השמים )והנה הם דברים 

דקים סתומים איך היה בלול זה בחטא אדם הראשון 

מעין  שהיה  התורה  דלתי  על  להשוקדים  מובן  אבל 

פגמים כאלה בדקות(, והנה האבות באו לתקן 

חטא אדם הראשון )זוה”ק ח”ג קי”א ע”ב(, בא 
ית”ש  אלקותו  מציאות  ופירסם  אברהם 
בעולם, בא יצחק מצד מדת הדין ופירסם 
משגיח  יש  כי  דיין  ואית  דין  אית  אשר 
על כן יש שכר ועונש )זוה”ק ח”א פ”ז ע”ב(, 
בא יעקב ופירסם תורה מן השמים על כן 
תורה,  אהלי  אהלים  יושב  תם  איש  היה 
עם  בקצרה  ז”ל  הרב  דברי  תמצית  זהו 
בדברים  שהוספתי  ביאור  תוספת  קצת 

כדרכן של דברי תורה
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מסכת ברכות פרק ט' משנה ה'

הּוא  ֶשׁ ם  ֵשׁ ְכּ האמת  דיין  ברוך  ברכת  ָהָרָעה  ַעל  ְלָבֵרְך  ָאָדם  ב  ַחָיּ
ֱאַמר  ֶנּ ְמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה בשמחה ובלב טוב את ברכת הטוב והמטיב, ֶשׁ
ָך  ַנְפֶשׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ְבּ ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  ה(  ְוָאַהְבָתּ  ו,  )דברים 

ּוְבֵיֶצר  טֹוב  ֵיֶצר  ְבּ ְיָצֶריָך,  ֵני  ְשׁ ִבּ ְלָבְבָך,  ָכל  ְבּ ְמֹאֶדָך.  ּוְבָכל 
ָרע שאף את הדברים הגשמיים שאתה עושה כגון: אכילה, שתיה ושינה תעשה 
הּוא  ֲאִפּלּו  ָך,  ַנְפֶשׁ ּוְבָכל  ה'.  לעבודת  כוח  לך  שיהיה  כדי  שמים  לשם 

ָך אפילו הוא הורג אותך כמסופר על רבי עקיבא שיצא להריגה  נֹוֵטל ֶאת ַנְפְשׁ
ָכל ָממֹוְנָך שאף אם תצטרך למסור את כל כספך  ּוְבָכל ְמֹאֶדָך שפירושו ְבּ
ָכל  ָכל ְמֹאֶדָך, ְבּ ָבר ַאֵחר פירוש נוסף ל.. ְבּ לצורך קידוש שם שמים.*ָדּ

ְמֹאד ְמֹאד שיש  הּוא מֹוֵדד ְלָך ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִבּ ה ֶשׁ ה ּוִמָדּ ִמָדּ
להודות לקב"ה בין שהוא עושה איתך טוב ובין שהוא למוטב. ֹלא ָיֵקל ָאָדם 

ַער  ַשׁ ֶנֶגד  ְכּ אפילו  נמצא  כשהוא  ראש  בקלות  אדם  ינהג  לא  רֹאׁשֹו  ֶאת 
ֶנֶגד  ן ְכּ הּוא ְמֻכָוּ ְזָרח הנמצא בחומה הנמוכה מחוץ להר הבית לפי.. ֶשׁ ַהִמּ
שכל השערים מכוונים אחד אחרי השני עד קדש  ים  ָדִשׁ ַהֳקּ י  ָקְדֵשׁ ית  ֵבּ
ּוְבִמְנָעלֹו  שבידו  במקל  לֹו  ַמְקּ ְבּ ִית  ַהַבּ ְלַהר  ֵנס  ִיָכּ ֹלא  הקדשים. 

תֹו חגורה שניתן לשמור בתוכה כסף / גופיה )הכוונה  עם נעלים ברגליו ּוְבֻפְנָדּ

ַעל ַרְגָליו אלא צריך שרגליו תהינה נקיות,  להיכנס רק עם גופיה( , ּוְבָאָבק ֶשׁ

ְרָיא דרך קיצור לעבור דרכה למקום אחר, ּוְרִקיָקה  ְנַדּ ּנּו ַקֶפּ ְוֹלא ַיֲעֶשׂ
ל ָוחֶֹמר שלמדים שאסור לירוק בהר הבית מן הנעלים בקל  ואסור לירוק ִמַקּ

וחומר. שלפי שאין להיכנס להר הבית עם נעלים אע"פ שאין בכך ביזיון לירוק שהוא 

ׁש כשהיו  ְקָדּ ִמּ ָהיּו ַבּ ָרכֹות ֶשׁ ל חֹוְתֵמי ְבּ דרך בזיון ודאי שיהיה אסור ָכּ

מסיימים ברכה במקדש, ָהיּו אֹוְמִרים ִמן ָהעֹוָלם כגון ברוך אתה ה' אלקי 

שלא האמינו בתחיית  יִנין  ְלְקלּו ַהִמּ ִקּ ׁ ישראל מן העולם חונן הדעת. ִמֶשּ

הּו  ְיּ א ֶאָחד, ִהְתִקינּו ֶשׁ המתים, ְוָאְמרּו וטענו ש.. ֵאין עֹוָלם ֶאָלּ

כלומר היו אומרים ברוך אתה ה'  ְוַעד ָהעֹוָלם  אֹוְמִרים, ִמן ָהעֹוָלם 
ֵהא  ְיּ ֶשׁ בנוסף,  ְוִהְתִקינּו  הדעת  חונן  העולם  ועד  העולם  מן  ישראל  אלקי 

בכך  ואין  ה'  שם  הזכרת  עם  ם  ֵשׁ ְבּ ֲחֵברֹו  לֹום  ְשׁ ֶאת  ׁשֹוֵאל  ָאָדם 
ַעז  ה בֹּ ֱאַמר )רּות ב( ְוִהֵנּ ֶנּ משום זלזול בכבוד ה' בהזכרת שם ה' לבטלה, ֶשׁ

אְמרּו לֹו, ַויֹּ ֶכם,  ִעָמּ ַלּקֹוְצִרים ה'  אֶמר  ַויֹּ ית ֶלֶחם,  ִמֵבּ א  ָבּ

חייב אדם לברך על הרעה - 
על  האמת  דיין  כשמברך 
בשמחה  לברך  חייב  הרעה, 
שמברך  טוב  כשם  ובלב 
על  והמטיב  הטוב  בשמחה 

הטובה:

דבר אחר בכל מאדך - בכל 
מדות המדודות לך, בין מדה 

טובה בין מדת פורענות:

לא  ראשו -  אדם  יקל  לא 
ינהג קלות ראש:

חוץ  המזרח -  שער  כנגד 
בחומה  אשר  הבית  להר 
הבית  לרגלי  אשר  הנמוכה 
מכוון,  שהוא  לפי  למזרח, 
מכוונים  השערים  שכל 
מזרח  שער  זה  כנגד  זה, 
ושער  נשים  עזרת  שער 
האולם  ופתח  ישראל  עזרת 
וההיכל ובית קדש הקדשים 

בימי בית ראשון :

חלול  אזור  באפונדתו - 
פירוש  מעות.  בו  שנותנים 
אחר בגד שלובש על בשרו 
לטנף  שלא  הזיעה  לקבל 
לאדם  וגנאי  בגדים,  שאר 

לצאת באותו בגד לבדו:

קפנדריא - ליכנס בפתח זה 
כדי  שכנגדו  בפתח  ולצאת 
לקצר הלוכו דרך שם. ולשון 
דרי  אדמקיפנא  קפנדריא 
בעוד  כלומר  בהא,  אעול 
שורות  להקיף  צריך  שאני 
מהלכי  אקצר  בתים  של 

ואכנס דרך כאן:

בהר  אסורה  ורקיקה - 
הבית:

ממנעל,  וחומר -  מקל 
דרך  שאינו  מנעל  ומה 
שהיא  רקיקה  בזיון  אסור, 

דרך בזיון לא כל שכן:

ברכות  חותמי  כל 
אומר  המברך  שבמקדש - 
ה'  ברוך  ברכה  כל  בסוף 
העולם  מן  ישראל  אלהי 
וכן  ועד העולם חונן הדעת 
אומרים  והעונין  בכולם, 
שם  ברוך  אומרים  והעונין 
ועד. לעולם  מלכותו  כבוד 

וע"י  ישראל  של  בפיהם  שגור  ה'  שם  שיהא  כדי  תיקנו  זאת  ואת  ה'  ְיָבֶרְכָך 
וכן  ּבֹור ֶהָחִיל  ִגּ ָך  ִעְמּ ה'  ו(  )שופטים  יזכרו הם את הקב"ה. ְואֹוֵמר  כך 

המלאך ברך את גדעון עם הזכרת שם ה'. ְואֹוֵמר )משלי כג( ואם תאמר שאין 

ָך היינו שיש ללמוד  י ָזְקָנה ִאֶמּ בֹז ִכּ ללמוד ממעשה בועז על זה נאמר ַאל ָתּ

ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו  )תהלים קיט(  ממעשה זקני האומה. ְואֹוֵמר 

תֹוָרֶתָך שפעמים שכדי לקדש שם שמים ברבים מפרים את מה שכתוב בתורה 
י  כמו שעשה אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בזמן איסור הקרבה בבמות. ַרִבּ

ָנָתן אֹוֵמר, ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'. רבי נתן בא להסביר 
את שאומר תנא קמא ואומר מתי יש להפר את הכתוב בתורה על מנת לקדש שם 

שמים ברבים, כאשר עם ישראל במצב רוחני נמוך ולא מקיים את התורה שאז זהו 

הזמן של עת לעשות לה' - פירוש נוסף שאם רואים חכמים שיש מצב שעם ישראל 

שעם  מנת  על  תקנות  לתקן  עליהם  שיש  היינו  לה'  לעשות  עת  התורה  את  מפר 

ישראל ישוב לקיים את התורה.

*ולמה הזכיר גם נפשך המדבר על הגוף וגם מאדך שמדבר על הכסף, לפי שיש 
אנשים שגופם חביב עליהם מכספם ויש אנשים שכספם חביב עליהם מגופם 
ובאה המשנה ללמד שבין את הגוף ובין את הכסף יש למסור בשעת הצורך לשם 

קידוש ה' 

כל  אחר  אמן  עונין  שאין 
דכתיב  שבמקדש,  ברכה 
ברכו  קומו  ט(  )נחמיה  בעזרא 
העולם  מן  אלהיכם  ה'  את 
אח"כ  ואומר  העולם,  עד 
כלומר  כבודך,  שם  ויברכו 
כבוד  שם  ברוך  שעונים 
ואשמעינן  לע"ו.  מלכותו 
לא  ראשון  דבמקדש  הכא 
ברוך  אלא  אומרים  היו 
אלהי ישראל מן העולם ולא 
ועד  אומרים  היו  ולא  יותר 

העולם:

שאין  המינים -  משקלקלו 
המתים  בתחיית  מאמינים 
זה,  אלא  עולם  אין  ואמרו 
דינו  ובית  עזרא  התקינו 
שיהו אומרים מן העולם ועד 
העולם לומר ששני עולמות 
והעולם  הזה  העולם  יש, 
המינים  מלב  להוציא  הבא, 

שכופרים בתחיית המתים:

בשלום  שואל  אדם  שיהא 
בשמו  בשם -  חבירו 
הוא,  ברוך  הקדוש  של 
הוא  מזלזל  אמרינן  ולא 
בשביל  מקום  של  בכבודו 
להוציא  הבריות  כבוד 
ולמדו  עליו,  שמים  שם 
לקוצרים  מבועז יג שאמר 
בעז  תימא  וכי  עמכם,  ה' 
מדעתיה דנפשיה קעבד ולא גמרינן מיניה, תא שמע מן המלאך שאמר לגדעון ה' עמך גבור החיל, וכי תימא לא שאל המלאך 
בשלום גדעון, ולא ברכו, אלא בשליחותו של מקום הודיעו שהשכינה עמו, ולא גמרינן מיניה, תא שמע ואומר אל תבוז כי 
זקנה אמך, אל תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה אלא למוד מזקני אומתך כי יש לו על מי להסמך שנאמר עת לעשות לה' 

הפרו תורתך:

רבי נתן אומר הפרו תורתך - פעמים שמבטלים טו דברי תורה כדי לעשות לה', אף זה המתכוין לשאול בשלום חברו, וזהו רצונו 
של מקום שנאמר )תהלים לד(  בקש שלום ורדפהו, מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור:

פרי צדיק - מאמר לט”ו באב - רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל

עניין ברכת הטוב והמטיב

דבמשנה  הזה  בזמן  באב  ט’’ו  ענין  וזה 
וכו’  טובים  ימים  היו  לא  רק  אמרינן 
האמור  כל  וכן  הבית  בזמן  רק  שהיה 
היה  וכו’  יוצאות  ירושלים  בנות  שבהן 
ג’’כ בזמן הבית וכמו שאמרו בגמרא בת 
מלך וכו’ אך בגמרא אמרו ו’ טעמים וכל 
הה’ טעמים היו רק בזמן הבית רק טעם 

אחד יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה זה 
מלכות  היה  וביתר  החורבן.  לאחר  היה 
ובר קמצא  דאמרינן אקמצא  כוזיבא  בן 
ותרנגולתא  אתרנגולא  ירושלים  חרוב 
חרוב טור מלכא אשקא דריספיק חריב 
ביתר. וענין ג’ חרבנות אלו הם כנגד ג’ 
והכבוד  והתאוה  הקנאה  הרעות  מדות 
שהם שורש הג’ חטאים ע’’ז, גילוי עריות 

רבינו עובדיה מברטנורא
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ח
אות ח' 

מסכת ברכות פרק ט' משנה ה'

הּוא  ֶשׁ ם  ֵשׁ ְכּ האמת  דיין  ברוך  ברכת  ָהָרָעה  ַעל  ְלָבֵרְך  ָאָדם  ב  ַחָיּ
ֱאַמר  ֶנּ ְמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה בשמחה ובלב טוב את ברכת הטוב והמטיב, ֶשׁ
ָך  ַנְפֶשׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ְבּ ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  ה(  ְוָאַהְבָתּ  ו,  )דברים 

ּוְבֵיֶצר  טֹוב  ֵיֶצר  ְבּ ְיָצֶריָך,  ֵני  ְשׁ ִבּ ְלָבְבָך,  ָכל  ְבּ ְמֹאֶדָך.  ּוְבָכל 
ָרע שאף את הדברים הגשמיים שאתה עושה כגון: אכילה, שתיה ושינה תעשה 
הּוא  ֲאִפּלּו  ָך,  ַנְפֶשׁ ּוְבָכל  ה'.  לעבודת  כוח  לך  שיהיה  כדי  שמים  לשם 

ָך אפילו הוא הורג אותך כמסופר על רבי עקיבא שיצא להריגה  נֹוֵטל ֶאת ַנְפְשׁ
ָכל ָממֹוְנָך שאף אם תצטרך למסור את כל כספך  ּוְבָכל ְמֹאֶדָך שפירושו ְבּ
ָכל  ָכל ְמֹאֶדָך, ְבּ ָבר ַאֵחר פירוש נוסף ל.. ְבּ לצורך קידוש שם שמים.*ָדּ

ְמֹאד ְמֹאד שיש  הּוא מֹוֵדד ְלָך ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִבּ ה ֶשׁ ה ּוִמָדּ ִמָדּ
להודות לקב"ה בין שהוא עושה איתך טוב ובין שהוא למוטב. ֹלא ָיֵקל ָאָדם 

ַער  ַשׁ ֶנֶגד  ְכּ אפילו  נמצא  כשהוא  ראש  בקלות  אדם  ינהג  לא  רֹאׁשֹו  ֶאת 
ֶנֶגד  ן ְכּ הּוא ְמֻכָוּ ְזָרח הנמצא בחומה הנמוכה מחוץ להר הבית לפי.. ֶשׁ ַהִמּ
שכל השערים מכוונים אחד אחרי השני עד קדש  ים  ָדִשׁ ַהֳקּ י  ָקְדֵשׁ ית  ֵבּ
ּוְבִמְנָעלֹו  שבידו  במקל  לֹו  ַמְקּ ְבּ ִית  ַהַבּ ְלַהר  ֵנס  ִיָכּ ֹלא  הקדשים. 

תֹו חגורה שניתן לשמור בתוכה כסף / גופיה )הכוונה  עם נעלים ברגליו ּוְבֻפְנָדּ

ַעל ַרְגָליו אלא צריך שרגליו תהינה נקיות,  להיכנס רק עם גופיה( , ּוְבָאָבק ֶשׁ

ְרָיא דרך קיצור לעבור דרכה למקום אחר, ּוְרִקיָקה  ְנַדּ ּנּו ַקֶפּ ְוֹלא ַיֲעֶשׂ
ל ָוחֶֹמר שלמדים שאסור לירוק בהר הבית מן הנעלים בקל  ואסור לירוק ִמַקּ

וחומר. שלפי שאין להיכנס להר הבית עם נעלים אע"פ שאין בכך ביזיון לירוק שהוא 

ׁש כשהיו  ְקָדּ ִמּ ָהיּו ַבּ ָרכֹות ֶשׁ ל חֹוְתֵמי ְבּ דרך בזיון ודאי שיהיה אסור ָכּ

מסיימים ברכה במקדש, ָהיּו אֹוְמִרים ִמן ָהעֹוָלם כגון ברוך אתה ה' אלקי 

שלא האמינו בתחיית  יִנין  ְלְקלּו ַהִמּ ִקּ ׁ ישראל מן העולם חונן הדעת. ִמֶשּ

הּו  ְיּ א ֶאָחד, ִהְתִקינּו ֶשׁ המתים, ְוָאְמרּו וטענו ש.. ֵאין עֹוָלם ֶאָלּ

כלומר היו אומרים ברוך אתה ה'  ְוַעד ָהעֹוָלם  אֹוְמִרים, ִמן ָהעֹוָלם 
ֵהא  ְיּ ֶשׁ בנוסף,  ְוִהְתִקינּו  הדעת  חונן  העולם  ועד  העולם  מן  ישראל  אלקי 

בכך  ואין  ה'  שם  הזכרת  עם  ם  ֵשׁ ְבּ ֲחֵברֹו  לֹום  ְשׁ ֶאת  ׁשֹוֵאל  ָאָדם 
ַעז  ה בֹּ ֱאַמר )רּות ב( ְוִהֵנּ ֶנּ משום זלזול בכבוד ה' בהזכרת שם ה' לבטלה, ֶשׁ

אְמרּו לֹו, ַויֹּ ֶכם,  ִעָמּ ַלּקֹוְצִרים ה'  אֶמר  ַויֹּ ית ֶלֶחם,  ִמֵבּ א  ָבּ

חייב אדם לברך על הרעה - 
על  האמת  דיין  כשמברך 
בשמחה  לברך  חייב  הרעה, 
שמברך  טוב  כשם  ובלב 
על  והמטיב  הטוב  בשמחה 

הטובה:

דבר אחר בכל מאדך - בכל 
מדות המדודות לך, בין מדה 

טובה בין מדת פורענות:

לא  ראשו -  אדם  יקל  לא 
ינהג קלות ראש:

חוץ  המזרח -  שער  כנגד 
בחומה  אשר  הבית  להר 
הבית  לרגלי  אשר  הנמוכה 
מכוון,  שהוא  לפי  למזרח, 
מכוונים  השערים  שכל 
מזרח  שער  זה  כנגד  זה, 
ושער  נשים  עזרת  שער 
האולם  ופתח  ישראל  עזרת 
וההיכל ובית קדש הקדשים 

בימי בית ראשון :

חלול  אזור  באפונדתו - 
פירוש  מעות.  בו  שנותנים 
אחר בגד שלובש על בשרו 
לטנף  שלא  הזיעה  לקבל 
לאדם  וגנאי  בגדים,  שאר 

לצאת באותו בגד לבדו:

קפנדריא - ליכנס בפתח זה 
כדי  שכנגדו  בפתח  ולצאת 
לקצר הלוכו דרך שם. ולשון 
דרי  אדמקיפנא  קפנדריא 
בעוד  כלומר  בהא,  אעול 
שורות  להקיף  צריך  שאני 
מהלכי  אקצר  בתים  של 

ואכנס דרך כאן:

בהר  אסורה  ורקיקה - 
הבית:

ממנעל,  וחומר -  מקל 
דרך  שאינו  מנעל  ומה 
שהיא  רקיקה  בזיון  אסור, 

דרך בזיון לא כל שכן:

ברכות  חותמי  כל 
אומר  המברך  שבמקדש - 
ה'  ברוך  ברכה  כל  בסוף 
העולם  מן  ישראל  אלהי 
וכן  ועד העולם חונן הדעת 
אומרים  והעונין  בכולם, 
שם  ברוך  אומרים  והעונין 
ועד. לעולם  מלכותו  כבוד 

וע"י  ישראל  של  בפיהם  שגור  ה'  שם  שיהא  כדי  תיקנו  זאת  ואת  ה'  ְיָבֶרְכָך 
וכן  ּבֹור ֶהָחִיל  ִגּ ָך  ִעְמּ ה'  ו(  )שופטים  יזכרו הם את הקב"ה. ְואֹוֵמר  כך 

המלאך ברך את גדעון עם הזכרת שם ה'. ְואֹוֵמר )משלי כג( ואם תאמר שאין 

ָך היינו שיש ללמוד  י ָזְקָנה ִאֶמּ בֹז ִכּ ללמוד ממעשה בועז על זה נאמר ַאל ָתּ

ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו  )תהלים קיט(  ממעשה זקני האומה. ְואֹוֵמר 

תֹוָרֶתָך שפעמים שכדי לקדש שם שמים ברבים מפרים את מה שכתוב בתורה 
י  כמו שעשה אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בזמן איסור הקרבה בבמות. ַרִבּ

ָנָתן אֹוֵמר, ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'. רבי נתן בא להסביר 
את שאומר תנא קמא ואומר מתי יש להפר את הכתוב בתורה על מנת לקדש שם 

שמים ברבים, כאשר עם ישראל במצב רוחני נמוך ולא מקיים את התורה שאז זהו 

הזמן של עת לעשות לה' - פירוש נוסף שאם רואים חכמים שיש מצב שעם ישראל 

שעם  מנת  על  תקנות  לתקן  עליהם  שיש  היינו  לה'  לעשות  עת  התורה  את  מפר 

ישראל ישוב לקיים את התורה.

*ולמה הזכיר גם נפשך המדבר על הגוף וגם מאדך שמדבר על הכסף, לפי שיש 
אנשים שגופם חביב עליהם מכספם ויש אנשים שכספם חביב עליהם מגופם 
ובאה המשנה ללמד שבין את הגוף ובין את הכסף יש למסור בשעת הצורך לשם 

קידוש ה' 

כל  אחר  אמן  עונין  שאין 
דכתיב  שבמקדש,  ברכה 
ברכו  קומו  ט(  )נחמיה  בעזרא 
העולם  מן  אלהיכם  ה'  את 
אח"כ  ואומר  העולם,  עד 
כלומר  כבודך,  שם  ויברכו 
כבוד  שם  ברוך  שעונים 
ואשמעינן  לע"ו.  מלכותו 
לא  ראשון  דבמקדש  הכא 
ברוך  אלא  אומרים  היו 
אלהי ישראל מן העולם ולא 
ועד  אומרים  היו  ולא  יותר 

העולם:

שאין  המינים -  משקלקלו 
המתים  בתחיית  מאמינים 
זה,  אלא  עולם  אין  ואמרו 
דינו  ובית  עזרא  התקינו 
שיהו אומרים מן העולם ועד 
העולם לומר ששני עולמות 
והעולם  הזה  העולם  יש, 
המינים  מלב  להוציא  הבא, 

שכופרים בתחיית המתים:

בשלום  שואל  אדם  שיהא 
בשמו  בשם -  חבירו 
הוא,  ברוך  הקדוש  של 
הוא  מזלזל  אמרינן  ולא 
בשביל  מקום  של  בכבודו 
להוציא  הבריות  כבוד 
ולמדו  עליו,  שמים  שם 
לקוצרים  מבועז יג שאמר 
בעז  תימא  וכי  עמכם,  ה' 
מדעתיה דנפשיה קעבד ולא גמרינן מיניה, תא שמע מן המלאך שאמר לגדעון ה' עמך גבור החיל, וכי תימא לא שאל המלאך 
בשלום גדעון, ולא ברכו, אלא בשליחותו של מקום הודיעו שהשכינה עמו, ולא גמרינן מיניה, תא שמע ואומר אל תבוז כי 
זקנה אמך, אל תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה אלא למוד מזקני אומתך כי יש לו על מי להסמך שנאמר עת לעשות לה' 

הפרו תורתך:

רבי נתן אומר הפרו תורתך - פעמים שמבטלים טו דברי תורה כדי לעשות לה', אף זה המתכוין לשאול בשלום חברו, וזהו רצונו 
של מקום שנאמר )תהלים לד(  בקש שלום ורדפהו, מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור:

פרי צדיק - מאמר לט”ו באב - רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל

עניין ברכת הטוב והמטיב

דבמשנה  הזה  בזמן  באב  ט’’ו  ענין  וזה 
וכו’  טובים  ימים  היו  לא  רק  אמרינן 
האמור  כל  וכן  הבית  בזמן  רק  שהיה 
היה  וכו’  יוצאות  ירושלים  בנות  שבהן 
ג’’כ בזמן הבית וכמו שאמרו בגמרא בת 
מלך וכו’ אך בגמרא אמרו ו’ טעמים וכל 
הה’ טעמים היו רק בזמן הבית רק טעם 

אחד יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה זה 
מלכות  היה  וביתר  החורבן.  לאחר  היה 
ובר קמצא  דאמרינן אקמצא  כוזיבא  בן 
ותרנגולתא  אתרנגולא  ירושלים  חרוב 
חרוב טור מלכא אשקא דריספיק חריב 
ביתר. וענין ג’ חרבנות אלו הם כנגד ג’ 
והכבוד  והתאוה  הקנאה  הרעות  מדות 
שהם שורש הג’ חטאים ע’’ז, גילוי עריות 
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ח
ושפיכות דמים. וזהו אקמצא ובר קמצא 
חינם  בעוון שנאת  היינו  ירושלים  חריב 
שהוא מדת הקנאה ושפ’’ד שהם קליפת 
חורבן  היה  זה  ועבור  רציחה.  עשיו 
שנמצא  כל  דתמיד  אדום  ע’’י  שני  בית 
קטרוג על ישראל באיזו מדה אז האומה 
שקליפתה מעין מידה זו מושלת עליהם 
נמצא  בישראל  שגם  טענה  להם  דיש 
מפני  היה  בית שני  וחורבן  מעין מדתם 
שנאת חינם כמ’’ש אתרנגולא ותרנגולת 
אחריב טור מלכא הוא ע’’י מדת התאווה 
מופלג  ריבוי  שהיה  בגמרא  נמצא  דשם 
ס’ רבוא עיירות שהיה בכל אחת כיוצאי 
מצרים וג’ היה בהן כפלים כיוצאי מצרים 
ומקודם היה להם בזה הכוונה לשם שמים 
כלומר  ותרנגולתא  תרנגולא  מפקי  והוי 
ריבוי המין  ורבו כתרנגולים שבהם  פרו 
וכו’  ת’’ח  יהיו  שלא  כ”ב(  )ברכות  דאיתא 
קטרוג  בזה  להם  היה  והם  כתרנגולים. 
בזה  לבד  תאווה  לשם  שהוא  עליהם 
זה  ביתר  חריב  דריספק  ואשקא  חרבה. 
היה ממדת הגיאות והכבוד כמו שא’ דהוי 
נהיגי כי הוי מתיליד ינוקא שתלי ארזא 
וזה מורה על גאווה וכבוד כמו שא’ ע’’י 
וכו’.  בצרעת  לקה  כארז  עצמו  שהגביה 
בטלי  יהורי  בטלי  אי  בגמרא  ואמרינן 
ופירש  סיגיך  ואצרוף  דכתיב  אמגושי 
ישגא  לשון  הרוח  גסי  הם  סיגיך  רש’’י 
מאוד. ובאמת מצינו בפסוק צדיק כתמר 
יפרח כארז בלבנון ישגה רק שיש גיאות 
לטובה ג’’כ כמו שנאמר ביהושפט ויגבה 
לבו בדרכי ה’ והוא כנגד קליפת עמלק 
האדם  על  וקרירות  עצבות  שמשליך 
בספרי  ודרשו  קרך  אשר  שנאמר  כמו 
הצנינך והפשירך. ואמרינן לבלתי עצבי 

לי’  וקרי  מלשנות  יצה”ר  ישגבני  שלא 
עצבי היצה”ר משליך עצבות על האדם 
לימודו  נחשב  שאינו  בפיתויו  ושפלות 
גאווה שידע  נצרך  ולזה  כלום.  ועבודתו 
כביכול  מוסיפין  ועבודתו  תורתו  שע’’י 
כח בפמליא של מעלה כמו שנאמר תנו 
צור  נאמר  ח’’ו  להיפך  וכן  לאלהים  עז 
הגאות לשם שמים  הוא  וזה  ילדך תשי. 
וגם  ה’.  בדרכי  לבו  ויגבה  שנאמר  כמו 
בביתר היה להם בזה כוונה לשם שמים 
להשתמש בהגיאות לעבודת השם יתברך. 
הגיאות  שלקחו  קטרוג  שהיה  כל  ואחר 
קצו  העולם  כאומות  הזה  עולם  לדברי 
ארזא. וזהו אשקא דריספיק שהוא גאות 
דאו’’ה במרכבה גדולה חרוב ביתר. ויום 
מורה  שזה  לקבורה  ביתר  הרוגי  שנתנו 
מ”ו:(  )סנהדרין  דאיתא  זה  קלקול  לתיקון 
בכתוב  מצינו  וכן  בזיוני  משום  קבורה 
יהיה  האדמה  פני  על  לדומן  יקברו  ולא 
היינו  לקבורה  שנתנו  וכיון  בזיון  שהוא 
ע’’י  ראו  וזה  זה.  קלקול  לתקן  שאפשר 
הנס שהיה שלא הסריחו במשך הזמן שהיו 
התקינו  זה  ועל  קבורה  בלא  מושלכין 
והוא כמו שאמרינן  ברכת הטוב ומטיב. 
)פסחים נ.( לעולם הבא כולו הטוב והמטיב 

שאז יראו שהכל היה לטובה. וכן ראו שם 
שלא רצה השם יתברך לבזותם מזה שלא 
הסריחו שהיה ע’’י נס רק היה כדי לתקן 
מה שפגמו במדת הגאווה ואחר כך נתנו 
בברכת  זו  ברכה  תיקנו  ולכן  לקבורה 
המזון שהגיאות בא ע’’י אכילה גסה כמו 
שנאמר פן תאכל ושבעת וגו’ ורם לבבך 

וגו’: 

אות ט'
מסכת יומא פרק ד' משנה א'

י כשמוציא הכהן הגדול את הפתקים לדעת איזה שעיר יוקרב על  ְלִפּ ַקּ ָטַרף ַבּ
יהיה מתכוון  ילך לעזאזל יש עליו לעשות זאת במהירות כדי שלא  ואיזה  המזבח 

ביד  אחד  גֹוָרלֹות  ֵני  ְשׁ ְוֶהֱעָלה  דווקא*  ימין  ביד  לה'  הפתק  את  להוציא 

גבי  על  יקריבו  שאותו  ם  ׁ ַלֵשּ ָעָליו:  תּוב  ָכּ ֶאָחד  שמאל.  ביד  והשני  ימין 

ָגן  תּוב ָעָליו: ַלֲעָזאֵזל שילך למדבר. והיו עומדים ַהְסּ המזבח, ְוֶאָחד ָכּ

ל  ֶשׁ ִאם  הגדול.  הכהן  של  מֹאלֹו  ׂ ִמְשּ ָאב  ית  ֵבּ ְורֹאׁש  ִמיִמינֹו, 
ַהּ  דֹול, ַהְגֵבּ י ֹכֵהן ָגּ ַגן אֹוֵמר לֹו: ִאיִשׁ ם ָעָלה ִביִמינֹו, ַהְסּ ֵשׁ
ית ָאב אֹוֵמר  מֹאלֹו, רֹאׁש ֵבּ ם ָעָלה ִבְשׂ ל ֵשׁ ְיִמיְנָך. ְוִאם ֶשׁ
מֹאְלָך וזאת עשו כדי להודיע באיזו יד  ַהּ ְשׂ דֹול, ַהְגֵבּ י ֹכֵהן ָגּ לֹו: ִאיִשׁ
ִעיִרים כשהיה מניח הכהן את הפתק  ׂ ֵני ַהְשּ עלה הגורל לה'. ְנָתָנן ַעל ְשׁ

את" היה  שעליו כתוב לה' על השעיר שנבחר היה אומר ְואֹוֵמר:"ַלה' ַחָטּ

ָמֵעאל אֹוֵמר: ֹלא ָהָיה ָצִריְך  י ִיְשׁ ַרִבּ מזכיר את ה' בשם המפורש. 

ַאֲחָריו  עֹוִנין  ְוֵהן  המילה"ַלה'".  את  רק  א  ֶאָלּ את",  לֹוַמר"ַחָטּ
היו  גדול  כהן  מפי  יוצא  המפורש  השם  את  בעזרה  שעמד  מי  כל  שומעים  כשהיו 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ְכּ רּוְך ֵשׁ אומרים: ָבּ

לעם  טוב  סימן  היה  זה  כי  ימין,  ביד  יעלה  לשם  הפתק  שדווקא  הכהן  *ורצה 
ישראל עם הפתק לה' עלה ביד ימין

חטף  טרף  בקלפי -  טרף 
בחטיפה  פתאום  ולקח 
למעלה  ששנינו  בקלפי, 
ולמה  שם.  היתה  וקלפי 
יתכוין  שלא  כדי  בחטיפה, 
איזה  במשמושו  להכיר 
לפי  בימין,  ויטלנו  שם  של 
כשהיה  היה  יפה  שסימן 

עולה בימין:

אחד  גורלות -  שני  והעלה 
בשמאל.  ואחד  בימין 
אחד  עומדים  והשעירים 
ונתן  לשמאל,  ואחד  לימין 
על  בימין  שעלה  גורל 
שעיר של ימין וגורל שעלה 
של  שעיר  על  בשמאל 

שמאל:

המפורש  שם  חטאת -  לה' 
של  שם  והוא  מזכיר,  היה 

יו"ד ה"א כמו שהוא נכתב:

היה  לא  אומר  ישמעאל  ר' 
צריך כו' - ואין הלכה כר"י:

והן עונים אחריו - כשמזכיר 
את השם:

דגל מחנה אפרים – רבי משה חיים אפרים מסדילקוב ב”ר יחיאל מיכל 
ִכּי  ֵבּאֹלקי  ַנְפשִׁי  ָתֵּגל  ַבּה'  ָאשִׂיׂש  "ׂשֹוׂש 
ְיָעָטִני  ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶישַׁע  ִבְּגֵדי  ִהְלִבּישִַׁני 
ֶכָּחָתן ְיַכֵהן ְפֵּאר ְוַכַכָּלּה ַתְּעֶדּה ֵכֶליָה" )ישעיהו 

ס"א, י'( 

עניין תשובה מאהבה

וכו'  באלקי  נפשי  תגיל  בה'  אשיש  שוש 
לבאר זה נראה עפ"י דאיתא בגמרא כשעושה 
כזכויות  לו  נעשו  זדונות  מאהבה  תשובה 
בקרקע  שנזרעו  זרעים  כמו  בזה  והמשל 
כשנרקבין אזי מוציא צמחין וכן הענין כאן 
בעושה תשובה מאהבה וזהו שוש אשיש בה' 

אשיש  וזהו  מאהבה  תשובה  שעושה  פירוש 
תגיל נפשי באלקי שנעשה אלקי שלי שהיא 
ע"י אהבה וזהו כוונת הפסוק שובה ישראל 
שלך  אלקי  שיעשה  פירוש  אלוקיך  ה'  עד 
תשובה  גדולה  הגמרא  וזהו  אהבה  ע"י  וזהו 
שהבעל  פירוש  הכבוד  כסא  עד  שמגעת 
הכבוד  כסא  בחינת  מגיע  בעצמו  תשובה 
וזהו  אלוקיו  ונעשה  לקב"ה  מרכבה  ונעשה 
במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 
הפסוק  פירוש  וזהו  לעמוד  יכולים  גמורים 
תמים תהיה עם ה' אלוקיך היינו תמים תהיה 
התשובה  שהיא  אלוקיך  ה'  עם  כשתהיה 



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

רבי 21
חנניא

ט
ושפיכות דמים. וזהו אקמצא ובר קמצא 
חינם  בעוון שנאת  היינו  ירושלים  חריב 
שהוא מדת הקנאה ושפ’’ד שהם קליפת 
חורבן  היה  זה  ועבור  רציחה.  עשיו 
שנמצא  כל  דתמיד  אדום  ע’’י  שני  בית 
קטרוג על ישראל באיזו מדה אז האומה 
שקליפתה מעין מידה זו מושלת עליהם 
נמצא  בישראל  שגם  טענה  להם  דיש 
מפני  היה  בית שני  וחורבן  מעין מדתם 
שנאת חינם כמ’’ש אתרנגולא ותרנגולת 
אחריב טור מלכא הוא ע’’י מדת התאווה 
מופלג  ריבוי  שהיה  בגמרא  נמצא  דשם 
ס’ רבוא עיירות שהיה בכל אחת כיוצאי 
מצרים וג’ היה בהן כפלים כיוצאי מצרים 
ומקודם היה להם בזה הכוונה לשם שמים 
כלומר  ותרנגולתא  תרנגולא  מפקי  והוי 
ריבוי המין  ורבו כתרנגולים שבהם  פרו 
וכו’  ת’’ח  יהיו  שלא  כ”ב(  )ברכות  דאיתא 
קטרוג  בזה  להם  היה  והם  כתרנגולים. 
בזה  לבד  תאווה  לשם  שהוא  עליהם 
זה  ביתר  חריב  דריספק  ואשקא  חרבה. 
היה ממדת הגיאות והכבוד כמו שא’ דהוי 
נהיגי כי הוי מתיליד ינוקא שתלי ארזא 
וזה מורה על גאווה וכבוד כמו שא’ ע’’י 
וכו’.  בצרעת  לקה  כארז  עצמו  שהגביה 
בטלי  יהורי  בטלי  אי  בגמרא  ואמרינן 
ופירש  סיגיך  ואצרוף  דכתיב  אמגושי 
ישגא  לשון  הרוח  גסי  הם  סיגיך  רש’’י 
מאוד. ובאמת מצינו בפסוק צדיק כתמר 
יפרח כארז בלבנון ישגה רק שיש גיאות 
לטובה ג’’כ כמו שנאמר ביהושפט ויגבה 
לבו בדרכי ה’ והוא כנגד קליפת עמלק 
האדם  על  וקרירות  עצבות  שמשליך 
בספרי  ודרשו  קרך  אשר  שנאמר  כמו 
הצנינך והפשירך. ואמרינן לבלתי עצבי 

לי’  וקרי  מלשנות  יצה”ר  ישגבני  שלא 
עצבי היצה”ר משליך עצבות על האדם 
לימודו  נחשב  שאינו  בפיתויו  ושפלות 
גאווה שידע  נצרך  ולזה  כלום.  ועבודתו 
כביכול  מוסיפין  ועבודתו  תורתו  שע’’י 
כח בפמליא של מעלה כמו שנאמר תנו 
צור  נאמר  ח’’ו  להיפך  וכן  לאלהים  עז 
הגאות לשם שמים  הוא  וזה  ילדך תשי. 
וגם  ה’.  בדרכי  לבו  ויגבה  שנאמר  כמו 
בביתר היה להם בזה כוונה לשם שמים 
להשתמש בהגיאות לעבודת השם יתברך. 
הגיאות  שלקחו  קטרוג  שהיה  כל  ואחר 
קצו  העולם  כאומות  הזה  עולם  לדברי 
ארזא. וזהו אשקא דריספיק שהוא גאות 
דאו’’ה במרכבה גדולה חרוב ביתר. ויום 
מורה  שזה  לקבורה  ביתר  הרוגי  שנתנו 
מ”ו:(  )סנהדרין  דאיתא  זה  קלקול  לתיקון 
בכתוב  מצינו  וכן  בזיוני  משום  קבורה 
יהיה  האדמה  פני  על  לדומן  יקברו  ולא 
היינו  לקבורה  שנתנו  וכיון  בזיון  שהוא 
ע’’י  ראו  וזה  זה.  קלקול  לתקן  שאפשר 
הנס שהיה שלא הסריחו במשך הזמן שהיו 
התקינו  זה  ועל  קבורה  בלא  מושלכין 
והוא כמו שאמרינן  ברכת הטוב ומטיב. 
)פסחים נ.( לעולם הבא כולו הטוב והמטיב 

שאז יראו שהכל היה לטובה. וכן ראו שם 
שלא רצה השם יתברך לבזותם מזה שלא 
הסריחו שהיה ע’’י נס רק היה כדי לתקן 
מה שפגמו במדת הגאווה ואחר כך נתנו 
בברכת  זו  ברכה  תיקנו  ולכן  לקבורה 
המזון שהגיאות בא ע’’י אכילה גסה כמו 
שנאמר פן תאכל ושבעת וגו’ ורם לבבך 

וגו’: 

אות ט'
מסכת יומא פרק ד' משנה א'

י כשמוציא הכהן הגדול את הפתקים לדעת איזה שעיר יוקרב על  ְלִפּ ַקּ ָטַרף ַבּ
יהיה מתכוון  ילך לעזאזל יש עליו לעשות זאת במהירות כדי שלא  ואיזה  המזבח 

ביד  אחד  גֹוָרלֹות  ֵני  ְשׁ ְוֶהֱעָלה  דווקא*  ימין  ביד  לה'  הפתק  את  להוציא 

גבי  על  יקריבו  שאותו  ם  ׁ ַלֵשּ ָעָליו:  תּוב  ָכּ ֶאָחד  שמאל.  ביד  והשני  ימין 

ָגן  תּוב ָעָליו: ַלֲעָזאֵזל שילך למדבר. והיו עומדים ַהְסּ המזבח, ְוֶאָחד ָכּ

ל  ֶשׁ ִאם  הגדול.  הכהן  של  מֹאלֹו  ׂ ִמְשּ ָאב  ית  ֵבּ ְורֹאׁש  ִמיִמינֹו, 
ַהּ  דֹול, ַהְגֵבּ י ֹכֵהן ָגּ ַגן אֹוֵמר לֹו: ִאיִשׁ ם ָעָלה ִביִמינֹו, ַהְסּ ֵשׁ
ית ָאב אֹוֵמר  מֹאלֹו, רֹאׁש ֵבּ ם ָעָלה ִבְשׂ ל ֵשׁ ְיִמיְנָך. ְוִאם ֶשׁ
מֹאְלָך וזאת עשו כדי להודיע באיזו יד  ַהּ ְשׂ דֹול, ַהְגֵבּ י ֹכֵהן ָגּ לֹו: ִאיִשׁ
ִעיִרים כשהיה מניח הכהן את הפתק  ׂ ֵני ַהְשּ עלה הגורל לה'. ְנָתָנן ַעל ְשׁ

את" היה  שעליו כתוב לה' על השעיר שנבחר היה אומר ְואֹוֵמר:"ַלה' ַחָטּ

ָמֵעאל אֹוֵמר: ֹלא ָהָיה ָצִריְך  י ִיְשׁ ַרִבּ מזכיר את ה' בשם המפורש. 

ַאֲחָריו  עֹוִנין  ְוֵהן  המילה"ַלה'".  את  רק  א  ֶאָלּ את",  לֹוַמר"ַחָטּ
היו  גדול  כהן  מפי  יוצא  המפורש  השם  את  בעזרה  שעמד  מי  כל  שומעים  כשהיו 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ם ְכּ רּוְך ֵשׁ אומרים: ָבּ

לעם  טוב  סימן  היה  זה  כי  ימין,  ביד  יעלה  לשם  הפתק  שדווקא  הכהן  *ורצה 
ישראל עם הפתק לה' עלה ביד ימין

חטף  טרף  בקלפי -  טרף 
בחטיפה  פתאום  ולקח 
למעלה  ששנינו  בקלפי, 
ולמה  שם.  היתה  וקלפי 
יתכוין  שלא  כדי  בחטיפה, 
איזה  במשמושו  להכיר 
לפי  בימין,  ויטלנו  שם  של 
כשהיה  היה  יפה  שסימן 

עולה בימין:

אחד  גורלות -  שני  והעלה 
בשמאל.  ואחד  בימין 
אחד  עומדים  והשעירים 
ונתן  לשמאל,  ואחד  לימין 
על  בימין  שעלה  גורל 
שעיר של ימין וגורל שעלה 
של  שעיר  על  בשמאל 

שמאל:

המפורש  שם  חטאת -  לה' 
של  שם  והוא  מזכיר,  היה 

יו"ד ה"א כמו שהוא נכתב:

היה  לא  אומר  ישמעאל  ר' 
צריך כו' - ואין הלכה כר"י:

והן עונים אחריו - כשמזכיר 
את השם:

דגל מחנה אפרים – רבי משה חיים אפרים מסדילקוב ב”ר יחיאל מיכל 
ִכּי  ֵבּאֹלקי  ַנְפשִׁי  ָתֵּגל  ַבּה'  ָאשִׂיׂש  "ׂשֹוׂש 
ְיָעָטִני  ְצָדָקה  ְמִעיל  ֶישַׁע  ִבְּגֵדי  ִהְלִבּישִַׁני 
ֶכָּחָתן ְיַכֵהן ְפֵּאר ְוַכַכָּלּה ַתְּעֶדּה ֵכֶליָה" )ישעיהו 

ס"א, י'( 

עניין תשובה מאהבה

וכו'  באלקי  נפשי  תגיל  בה'  אשיש  שוש 
לבאר זה נראה עפ"י דאיתא בגמרא כשעושה 
כזכויות  לו  נעשו  זדונות  מאהבה  תשובה 
בקרקע  שנזרעו  זרעים  כמו  בזה  והמשל 
כשנרקבין אזי מוציא צמחין וכן הענין כאן 
בעושה תשובה מאהבה וזהו שוש אשיש בה' 

אשיש  וזהו  מאהבה  תשובה  שעושה  פירוש 
תגיל נפשי באלקי שנעשה אלקי שלי שהיא 
ע"י אהבה וזהו כוונת הפסוק שובה ישראל 
שלך  אלקי  שיעשה  פירוש  אלוקיך  ה'  עד 
תשובה  גדולה  הגמרא  וזהו  אהבה  ע"י  וזהו 
שהבעל  פירוש  הכבוד  כסא  עד  שמגעת 
הכבוד  כסא  בחינת  מגיע  בעצמו  תשובה 
וזהו  אלוקיו  ונעשה  לקב"ה  מרכבה  ונעשה 
במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים 
הפסוק  פירוש  וזהו  לעמוד  יכולים  גמורים 
תמים תהיה עם ה' אלוקיך היינו תמים תהיה 
התשובה  שהיא  אלוקיך  ה'  עם  כשתהיה 
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ט-י
מאהבה כנ"ל וזהו תגיל נפשי באלקי ואמר 
כי הלבישם בגדי ישע פירוש דברים שבגדת 
כזכויות  לו  שנעשו  ישע  מהם  נעשה  בהם 
יעטני  צדקה  בהן  שמעלת  דברים  ומעיל 
אפשר  היאך  וא"ת  כנ"ל  צדקה  נעשה  מהם 

זה שמעבירות נעשה זכויות ע"ז אמר כגנה 
הזריעה  ע"י  שהיא  י"א(  )פס'  תצמיח  זרועיה 
שנרקב בקרקע היא מוציא פירות כן הדבר 
הזה שע"י החטאים נעשין כזכיות כנ"ל והבן 

בזה מאד

אות י'
מסכת יומא פרק ח' משנה א'

במים  ּוִבְרִחיָצה  ה  ִתָיּ ּוִבְשׁ ֲאִכיָלה  ַבּ ָאסּור  ּפּוִרים  ַהִכּ יֹום 
ִמיׂש  ל של עור ּוְבַתְשׁ ְנָדּ ּוְבִסיָכה משיכת הגוף בשמן ּוִבְנִעיַלת ַהַסּ
ה סה"כ חמישה עינויים כנגד חמשה פעמים שמוזכר עניין העינויים בתורה.  ָטּ ַהִמּ
ִיְרֲחצּו  בעלה  על  תתגנה  שלא  כדי  ה  ָלּ ְוַהַכּ יפה  שיראה  שצריך  ֶלְך  ְוַהֶמּ
ה  ְוַהַחָיּ הכיפורים,  ביום  במים  פניהם  את  לרחוץ  להם  מותר  ֵניֶהם  ְפּ ֶאת 
י ֱאִליֶעֶזר  ְבֵרי ַרִבּ ל מפני שהקור מזיק לה. ִדּ ְנָדּ יולדת ִתְנעֹל ֶאת ַהַסּ

שדעתו להקל גם במלך ובכלה והן ביולדת, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין לעשות את כל 

מה שהתיר רבי אליעזר

יום הכפורים אסור באכילה 
דבאכילה  אע"ג  ובשתיה - 
כרת משום  ענוש  ושתיה 
ענויין  שאר  למתני  דבעי 
דלית בהו כרת תנא אסור. 
והני ה' ענויין כנגד ה' ענויין 
דשבת  בתורה,  הכתובים 
הכהנים  אל  דאמור  שבתון 
מות  דאחרי  שבתון  ושבת 
דחומש  לחודש  ובעשור 
בעשור  ואך  הפקודים 
הכהנים  אל  דאמור  לחודש 
לחקת  לכם  זאת  והיתה 
בכולהו  מות  דאחרי  עולם 
והני  ועניתם .  תענו  כתיב 
דמתניתין נמי חמשה ענויין 
נינהו, דשתיה ואכילה אחת 

הן:

המלך - צריך שיתראה נאה דכתיב )ישעיהו לג(  מלך ביפיו תחזנה עיניך: והכלה - צריכה נוי כדי לחבבה על בעלה. וכל שלשים 
יום קרויה כלה: והחיה - יולדת: תנעול - מפני הצנה: דברי ר"א - אכלהו קאי, אמלך וכלה וחיה. והלכה כר"א

בית שלמה - המקום שייך להקב"ה

ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות 
יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר. 

ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו

נשאלת השאלה מדוע משתמש התנא דווקא 
הקב"ה  את  בכך  לתאר  כדי  מקום  בכינוי 
הרי יכול היה להשתמש בשמות אחרים כגון 
כי  בס"ד  לתרץ  ניתן  אלא  וכו',  ה'  הקב"ה 
דבר זה בא לרמוז לאדם כי הקב"ה מלא כל 
הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה וכי הקב"ה 
נמצא ומסתכל בכל מקום וכאשר ייתן האדם 
יחשוב הוא פעמיים לפני  זה  ליבו דבר  אל 
שבין  העברות  לעניין  וכן  עבירה.  שיעבור 
לפי שפעמים  אדם לחברו הדברים אמורים 
חושב  כי  על  חברו  עם  ומתקוטט  רב  אדם 

שלא  או  לו  המגיע  את  לו  לקח  החבר  כי 
נתן לו מלכתחילה את המגיע לו ואם יזכור 
האדם כי כל המקום הוא של הקב"ה וברצונו 
מחלק הוא את הדברים לבני אדם ואם החבר 
לקח או לא נתן זה רק כי היה זה רצון ה' כי 
מלא כל הארץ כבודו. על כן ישים האדם אל 
ליבו לחזור בתשובה שלימה יעסוק בתורה 
ובמצוות ואז ישכיל להבין כי הקב"ה נותן לו 
את כל צרכיו ואין כל סיבה לריב על דברים 
גשמיים עם חברו וע"י כך יעשה שלום עם 
חבריו ע"י שירצה את חברו וכשיעשה זאת 
יזכה להיחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים 

ולשלום

אות כ'
מסכת עוקצין פרק א' משנה א'

הּוא ָיד החלק המחובר למאכל שאוחזים בו בשעה שאוכלים את המאכל  ל ֶשׁ ֹכּ
כגון: העוקץ שבתפוח ובאגס או עצם שיש בראשה בשר ְוֹלא ׁשֹוֵמר אך חלק 

זה הוא לא חלק מהמאכל ששומר על המאכל שלא יתקלקל כגון: העוקץ שמחובר 

א  ֵמּ א שאם נטמא האוכל עצמו, נטמאת גם יד המאכל ּוְמַטּ ֵמּ עד הגרעין, ִמַטּ

שאם נגעה טומאה ביד המאכל, נטמא גם האוכל עצמו ְוֹלא ִמְצָטֵרף* להיות 

ׁשֹוֵמר החלק במאכל   . יחד עם דבר המאכל לשיעור כביצה כדי לטמא אחרים 

ֵאינֹו ָיד לדבר  י ֶשׁ ששומר עליו שלא יתקלקל כגון קליפת הפרי, ַאף ַעל ִפּ

א שאם נטמא  ֵמּ א שאם נטמא האוכל נטמא גם השומר ּוְמַטּ ֵמּ המאכל, ִמַטּ

כדי  המאכל  דבר  עם  כביצה  שיעור  להיות  ּוִמְצָטֵרף  האוכל  גם  נטמא  השומר 

ֹלא  הפרי,  שעל  הדקים  הסיבים  כגון  ָיד  ְוֹלא  ׁשֹוֵמר  ֹלא  אחרים.  לטמא 

א הוא לא נטמא אם נטמא המאכל וכן הוא לא מטמא  ֵמּ א ְוֹלא ְמַטּ ֵמּ ִמַטּ
את דבר המאכל וכמובן שגם לא מצטרף איתו לשיעור כביצה לטמא אחרים

*דבר מאכל יכול לטמא דברים אחרים רק אם יש בו שיעור כביצה

כל שהוא יד - העץ המחובר 
בו  אוחז  ואדם  הפרי,  אל 
כגון  הפרי,  שאוכל  בשעה 
ענבים  תפוחים  עוקצי 
וכן  ידות.  קרויין  ואגסים, 
בשר,  בראשו  עצם שיש 
כדי  בעצם  אוחז  ואדם 
לאכול הבשר שבראשו, הוי 

העצם יד לבשר:

חלק  לאפוקי  שומר -  ולא 
ודבוק  בפרי  הנוגע  העוקץ 
לגרעין, שאותו החלק שומר 
היד,  מיטמא  לפרי:  הוא 
ואע"פ שאינו ראוי לאכילה, 
באוכל.  טומאה  נגעה  אם 
לאוכל  חיבור  היד  דחשיב 

וכאילו הוא גוף אחד:

טומאה  נגעה  אם  ומטמא - 
אע"פ  האוכל,  נטמא  ביד, 
הטומאה  נגעה  שלא 
רבותינו  ולמדוהו  באוכל. 
דכתיב )ויקרא  המקרא,  מן 
על  מנבלתם  יפול  יא(  וכי 

יזרע  אשר  זרוע  זרע  כל 
לכל  לכם,  הוא  טמא  וגו' 
שבצרכיכם, כלומר כל דבר 
הצריך לאוכל מקבל טומאה 

כמותו וטמא ומטמא עמו:

ולא מצטרף - אם היה האוכל פחות מכביצה, שאין טומאת אוכלין בפחות מכביצה , אין יד האוכל מצטרפת עמו להשלימו 
לכשיעור: שומר אע"פ שאינו יד - כגון קליפת הפרי ששומר אותו שלא יפסד: מיטמא ומטמא ומצטרף - דכתיב על כל זרע 
דהיינו עם  ושעורים בקליפתן,  לזריעה, חטין בקליפתן,  יזרע , בדרך שבני אדם מוציאין אותן  ומאי אשר  יזרע,  זרוע אשר 
השומר שלהן. למאי איצטריך קרא, אי למיטמא ומטמא, השתא יד הפרי מיטמא ומטמא כדילפינן מלכם לכל שבצרכיכם, שומר 
מיבעיא, הא לא אתא קרא אלא למצטרף עמו, דיד אינו מצטרף עמו, שומר מצטרף עמו: וכל שאינו לא יד ולא שומר - כמו 

שער שבפירות: לא מיטמא ולא מטמא - ואין צריך לומר שאינו מצטרף

בית שלמה - לא בשמים היא

ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא  ָהָאֶרץ  ַּתְדֵׁשא  ֱאֹלקים  "ַוֹּיאֶמר 
ֲאֶׁשר  ְלִמינֹו  ְּפִרי  ֹעֶׂשה  ְּפִרי  ֵעץ  ֶזַרע  ַמְזִריַע 
ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן" )א', י"א( ניתן לפרש 
המחדש  אדם  על  שהמדובר  בס"ד  זה  פס' 
חידושי תורה שכן תדש"א ר"ת דברי תורה 
שמחדש אדם שכידוע האדם נקרא עץ פרי 
פרות  על  נידונים  השבועות  שבחג  כנודע 
האילן שהם גם חידושי התורה של האדם וזהו 
עץ פרי עושה פרי אשר זרעו בו על הארץ, 

בארץ  רק  לחדש  ניתן  התורה  חידושי  שכן 
ששם  עכנאי  של  מתנורו  המעשה  כידוע 
נאמר לא בשמים היא אלא לפי מה שפסקו 
דין  שבבית  ועוד  בשמים  נוהגים  כך  בארץ 
בארץ  הדור  גדול  את  מושיבים  מעלה  של 
שיפסוק את הדין לנידון שכן הוא אדם ולא 
מלאך שידוע לו את הנוהג בארץ וזהו למינו 
היינו ששניהם משתייכים לאותה קבוצה של 
בני הארץ וזה מה שמסיים הפס' יהי כן היינו 

רבינו עובדיה מברטנורא
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חנניא

כ
מאהבה כנ"ל וזהו תגיל נפשי באלקי ואמר 
כי הלבישם בגדי ישע פירוש דברים שבגדת 
כזכויות  לו  שנעשו  ישע  מהם  נעשה  בהם 
יעטני  צדקה  בהן  שמעלת  דברים  ומעיל 
אפשר  היאך  וא"ת  כנ"ל  צדקה  נעשה  מהם 

זה שמעבירות נעשה זכויות ע"ז אמר כגנה 
הזריעה  ע"י  שהיא  י"א(  )פס'  תצמיח  זרועיה 
שנרקב בקרקע היא מוציא פירות כן הדבר 
הזה שע"י החטאים נעשין כזכיות כנ"ל והבן 

בזה מאד

אות י'
מסכת יומא פרק ח' משנה א'

במים  ּוִבְרִחיָצה  ה  ִתָיּ ּוִבְשׁ ֲאִכיָלה  ַבּ ָאסּור  ּפּוִרים  ַהִכּ יֹום 
ִמיׂש  ל של עור ּוְבַתְשׁ ְנָדּ ּוְבִסיָכה משיכת הגוף בשמן ּוִבְנִעיַלת ַהַסּ
ה סה"כ חמישה עינויים כנגד חמשה פעמים שמוזכר עניין העינויים בתורה.  ָטּ ַהִמּ
ִיְרֲחצּו  בעלה  על  תתגנה  שלא  כדי  ה  ָלּ ְוַהַכּ יפה  שיראה  שצריך  ֶלְך  ְוַהֶמּ
ה  ְוַהַחָיּ הכיפורים,  ביום  במים  פניהם  את  לרחוץ  להם  מותר  ֵניֶהם  ְפּ ֶאת 
י ֱאִליֶעֶזר  ְבֵרי ַרִבּ ל מפני שהקור מזיק לה. ִדּ ְנָדּ יולדת ִתְנעֹל ֶאת ַהַסּ

שדעתו להקל גם במלך ובכלה והן ביולדת, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין לעשות את כל 

מה שהתיר רבי אליעזר

יום הכפורים אסור באכילה 
דבאכילה  אע"ג  ובשתיה - 
כרת משום  ענוש  ושתיה 
ענויין  שאר  למתני  דבעי 
דלית בהו כרת תנא אסור. 
והני ה' ענויין כנגד ה' ענויין 
דשבת  בתורה,  הכתובים 
הכהנים  אל  דאמור  שבתון 
מות  דאחרי  שבתון  ושבת 
דחומש  לחודש  ובעשור 
בעשור  ואך  הפקודים 
הכהנים  אל  דאמור  לחודש 
לחקת  לכם  זאת  והיתה 
בכולהו  מות  דאחרי  עולם 
והני  ועניתם .  תענו  כתיב 
דמתניתין נמי חמשה ענויין 
נינהו, דשתיה ואכילה אחת 

הן:

המלך - צריך שיתראה נאה דכתיב )ישעיהו לג(  מלך ביפיו תחזנה עיניך: והכלה - צריכה נוי כדי לחבבה על בעלה. וכל שלשים 
יום קרויה כלה: והחיה - יולדת: תנעול - מפני הצנה: דברי ר"א - אכלהו קאי, אמלך וכלה וחיה. והלכה כר"א

בית שלמה - המקום שייך להקב"ה

ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ַלָּמקֹום,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות 
יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲעֵברֹות  ְמַכֵּפר. 

ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו

נשאלת השאלה מדוע משתמש התנא דווקא 
הקב"ה  את  בכך  לתאר  כדי  מקום  בכינוי 
הרי יכול היה להשתמש בשמות אחרים כגון 
כי  בס"ד  לתרץ  ניתן  אלא  וכו',  ה'  הקב"ה 
דבר זה בא לרמוז לאדם כי הקב"ה מלא כל 
הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה וכי הקב"ה 
נמצא ומסתכל בכל מקום וכאשר ייתן האדם 
יחשוב הוא פעמיים לפני  זה  ליבו דבר  אל 
שבין  העברות  לעניין  וכן  עבירה.  שיעבור 
לפי שפעמים  אדם לחברו הדברים אמורים 
חושב  כי  על  חברו  עם  ומתקוטט  רב  אדם 

שלא  או  לו  המגיע  את  לו  לקח  החבר  כי 
נתן לו מלכתחילה את המגיע לו ואם יזכור 
האדם כי כל המקום הוא של הקב"ה וברצונו 
מחלק הוא את הדברים לבני אדם ואם החבר 
לקח או לא נתן זה רק כי היה זה רצון ה' כי 
מלא כל הארץ כבודו. על כן ישים האדם אל 
ליבו לחזור בתשובה שלימה יעסוק בתורה 
ובמצוות ואז ישכיל להבין כי הקב"ה נותן לו 
את כל צרכיו ואין כל סיבה לריב על דברים 
גשמיים עם חברו וע"י כך יעשה שלום עם 
חבריו ע"י שירצה את חברו וכשיעשה זאת 
יזכה להיחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים 

ולשלום

אות כ'
מסכת עוקצין פרק א' משנה א'

הּוא ָיד החלק המחובר למאכל שאוחזים בו בשעה שאוכלים את המאכל  ל ֶשׁ ֹכּ
כגון: העוקץ שבתפוח ובאגס או עצם שיש בראשה בשר ְוֹלא ׁשֹוֵמר אך חלק 

זה הוא לא חלק מהמאכל ששומר על המאכל שלא יתקלקל כגון: העוקץ שמחובר 

א  ֵמּ א שאם נטמא האוכל עצמו, נטמאת גם יד המאכל ּוְמַטּ ֵמּ עד הגרעין, ִמַטּ

שאם נגעה טומאה ביד המאכל, נטמא גם האוכל עצמו ְוֹלא ִמְצָטֵרף* להיות 

ׁשֹוֵמר החלק במאכל   . יחד עם דבר המאכל לשיעור כביצה כדי לטמא אחרים 

ֵאינֹו ָיד לדבר  י ֶשׁ ששומר עליו שלא יתקלקל כגון קליפת הפרי, ַאף ַעל ִפּ

א שאם נטמא  ֵמּ א שאם נטמא האוכל נטמא גם השומר ּוְמַטּ ֵמּ המאכל, ִמַטּ

כדי  המאכל  דבר  עם  כביצה  שיעור  להיות  ּוִמְצָטֵרף  האוכל  גם  נטמא  השומר 

ֹלא  הפרי,  שעל  הדקים  הסיבים  כגון  ָיד  ְוֹלא  ׁשֹוֵמר  ֹלא  אחרים.  לטמא 

א הוא לא נטמא אם נטמא המאכל וכן הוא לא מטמא  ֵמּ א ְוֹלא ְמַטּ ֵמּ ִמַטּ
את דבר המאכל וכמובן שגם לא מצטרף איתו לשיעור כביצה לטמא אחרים

*דבר מאכל יכול לטמא דברים אחרים רק אם יש בו שיעור כביצה

כל שהוא יד - העץ המחובר 
בו  אוחז  ואדם  הפרי,  אל 
כגון  הפרי,  שאוכל  בשעה 
ענבים  תפוחים  עוקצי 
וכן  ידות.  קרויין  ואגסים, 
בשר,  בראשו  עצם שיש 
כדי  בעצם  אוחז  ואדם 
לאכול הבשר שבראשו, הוי 

העצם יד לבשר:

חלק  לאפוקי  שומר -  ולא 
ודבוק  בפרי  הנוגע  העוקץ 
לגרעין, שאותו החלק שומר 
היד,  מיטמא  לפרי:  הוא 
ואע"פ שאינו ראוי לאכילה, 
באוכל.  טומאה  נגעה  אם 
לאוכל  חיבור  היד  דחשיב 

וכאילו הוא גוף אחד:

טומאה  נגעה  אם  ומטמא - 
אע"פ  האוכל,  נטמא  ביד, 
הטומאה  נגעה  שלא 
רבותינו  ולמדוהו  באוכל. 
דכתיב )ויקרא  המקרא,  מן 
על  מנבלתם  יפול  יא(  וכי 

יזרע  אשר  זרוע  זרע  כל 
לכל  לכם,  הוא  טמא  וגו' 
שבצרכיכם, כלומר כל דבר 
הצריך לאוכל מקבל טומאה 

כמותו וטמא ומטמא עמו:

ולא מצטרף - אם היה האוכל פחות מכביצה, שאין טומאת אוכלין בפחות מכביצה , אין יד האוכל מצטרפת עמו להשלימו 
לכשיעור: שומר אע"פ שאינו יד - כגון קליפת הפרי ששומר אותו שלא יפסד: מיטמא ומטמא ומצטרף - דכתיב על כל זרע 
דהיינו עם  ושעורים בקליפתן,  לזריעה, חטין בקליפתן,  יזרע , בדרך שבני אדם מוציאין אותן  ומאי אשר  יזרע,  זרוע אשר 
השומר שלהן. למאי איצטריך קרא, אי למיטמא ומטמא, השתא יד הפרי מיטמא ומטמא כדילפינן מלכם לכל שבצרכיכם, שומר 
מיבעיא, הא לא אתא קרא אלא למצטרף עמו, דיד אינו מצטרף עמו, שומר מצטרף עמו: וכל שאינו לא יד ולא שומר - כמו 

שער שבפירות: לא מיטמא ולא מטמא - ואין צריך לומר שאינו מצטרף

בית שלמה - לא בשמים היא

ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא  ָהָאֶרץ  ַּתְדֵׁשא  ֱאֹלקים  "ַוֹּיאֶמר 
ֲאֶׁשר  ְלִמינֹו  ְּפִרי  ֹעֶׂשה  ְּפִרי  ֵעץ  ֶזַרע  ַמְזִריַע 
ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן" )א', י"א( ניתן לפרש 
המחדש  אדם  על  שהמדובר  בס"ד  זה  פס' 
חידושי תורה שכן תדש"א ר"ת דברי תורה 
שמחדש אדם שכידוע האדם נקרא עץ פרי 
פרות  על  נידונים  השבועות  שבחג  כנודע 
האילן שהם גם חידושי התורה של האדם וזהו 
עץ פרי עושה פרי אשר זרעו בו על הארץ, 

בארץ  רק  לחדש  ניתן  התורה  חידושי  שכן 
ששם  עכנאי  של  מתנורו  המעשה  כידוע 
נאמר לא בשמים היא אלא לפי מה שפסקו 
דין  שבבית  ועוד  בשמים  נוהגים  כך  בארץ 
בארץ  הדור  גדול  את  מושיבים  מעלה  של 
שיפסוק את הדין לנידון שכן הוא אדם ולא 
מלאך שידוע לו את הנוהג בארץ וזהו למינו 
היינו ששניהם משתייכים לאותה קבוצה של 
בני הארץ וזה מה שמסיים הפס' יהי כן היינו 
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כ-ל
כשם שפסקו בבית דין של מטה כך יפסקו 

בבית דין של מעלה

לחכמים  רשות  ניתנה  ודור  דור  בכל  וכן 
לחדש בתורה חידושים וסייגים לפי הבנתם 
וזהו  בארץ  שקורה  במה  מצויים  הם  שכן 

למינו 

עש"ב  אדם  של  דבריו  דש"א  ר"ת  ועוד 
כוח  ניתן  שכידוע  בשמים  שלום  עושים 

לבני אדם לפתור מחלוקות בין חכמים על 
ידי ישוב דבריהם וע"י כך הם עושים שלום 

ביניהם בשמים

שמים שכידוע  בוראים  ע"י  וכן עש"ב ר"ת 
חידושי תורה גורמים לבריאת שמים חדשים 

כמובא בזוהר הקדוש

וזהו שמסיים ויהי כן לפי שהמילה כ"ן עולה 
למניין שבעים הרומז על שבעים פנים לתורה

אות ל'
מסכת סוכה פרק ד' משנה א'

בצידי  המקדש  בבית  זוקפים  שהיו  ַוֲעָרָבה  המינים  ארבעת  נטילת  לּוָלב 
ְבָעה לפעמים היו מקיימים מצוות אלו ששה ימים ופעמים  ה ְוׁשִ ָ ּשׁ המזבח ׁשִ

ְמָחה אכילת בשר קרבנות שלמים  ל קריאת הלל השלם ְוַהּשִׂ שבעה*, ַהַהּלֵ

גם  שכוללים  החג  ימי  שמונת  בכל  הנ"ל  מצוות  מקיימים  שהיו  היינו  מֹוָנה  ׁשְ
מנסכים  שהיו  ִים  ַהּמַ ְוִנּסּוְך  בסוכה  ישיבה  מצוות  ה  ֻסּכָ עצרת,  שמיני  את 

היו מקיימים מצוות אלו  ְבָעה  ׁשִ בזמן הקרבת תמיד של שחר  גבי המזבח  על 

ה  ָ ֲחִמּשׁ ְוֶהָחִליל היינו ניגון בחליל בזמן שמחת בית השואבה  שבעה ימים, 

ימים  בית השואבה חמישה  היו מקיימים את שמחת  כלומר שפעמים  ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ
את  ולא  השבת  את  לא  דוחה  אינה  השואבה  בית  ושמחת  היות  ששה,  ופעמים 

היו"ט.

היו  בשבת,  סוכות  של  ראשון  יו"ט  חל  אם  קיים,  היה  המקדש  שבית  *בזמן 
נוטלים את ארבעת המינים גם בשבת ואז יצא שהיו נוטלים שבעה ימים, אך אם 
חל יו"ט ראשון ביום חול לא היו נוטלים לולב בשבת ולכן יוצא שנטילת לולב 
יום שביעי של  וכן הדבר לגבי הערבה אם חל  ימים  היתה מתבצעת רק ששה 
סוכות שהוא יום הושענא רבה בשבת היו מביאים ערבה גם בשבת, אך אם חל 
יום השביעי של החג ביום חול היו מביאים את הערבה לזוקפה בצידי המזבח 

רק ששה ימים

לולב וערבה - לולב לנטילה 
וערבה להקיף המזבח:

לפי  ושבעה -  ששה 
השבת  את  דוחים  שפעמים 
ופעמים  שבעה,  להו  והוו 
אלא  הוו  ולא  דוחין  שאין 
להו  מפרש  ולקמן  ששה. 

ואזיל:

כל  לגמור  וההלל - 
כן  שאין  מה  שמונה, 
החג  שימות  לפי  בפסח 

חלוקים בקרבנותיהן:

בשר  לאכול  והשמחה - 
המקדש,  בזמן  שלמים 
יז(  ושמחת  דכתיב )דברים 
בזמן  שמחה  ואין  בחגך, 
בבשר  אלא  המקדש 
כו(  )שם  דכתיב  שלמים 
ואכלת  שלמים  וזבחת 

שם ושמחת:

סוכה - לישב בסוכה:

בתמידי  המים -  ונסור 
החג שחרית:

בית  בשמחת  החליל - 
השואבה היו שמחים בחג 
ניסוך  שאיבת  לכבוד 
בחלילים  ומנגנים  המים, 
חליל  ואותו  וכנורות. 
אינו דוחה לא את השבת 

ולא את יו"ט:

אגרא דפרקא - אות צא – רבי צבי אלימלך מדינוב זצוק"ל

בכל ד' חלקי פרד"ס יש בכל אחד פרד"ס, 
לעצור  ומכוין  לולב  הנוטל  משל  דרך 
טללים רעים )סוכה לז ב( הוא פשט דפשט, 
ואם יכוין לול"ב ראש התורה וסופה ל"ב 
הרי  ל"ו  וסופם  וכתובים  הנביאים  ראש 
לול"ב זהו רמז דפשט, ומדרש רז"ל על 
ויש מעלה לבו  לולב הוא דרוש הפשט, 
המעשה  לצירוף  פרד"ס  הרי  הסוד  אל 
יש  וכן  דפשט,  פרד"ס  דרכי  ד'  והם 
פרד"ס לדרך רמז כגון קדוש יהי"ה דנזיר 
)במדבר ו' ה'( פשט אותו רמז יורה על ל' יום 

יח(  )בראשית  יהי"ה  היו  ואברהם  דנזירות, 
שרומז על ל' צדיקים הוא רמז של הרמז, 
נשיאים,  בפ'  שתמצא  גימטריא  וכל 
מזרק אחד כסף גימ' וכו' שנדרש על נח 
נוטריקון  גימטריא  וכל  הוא דרש הרמז, 
הרמז,  סוד  הם  הסוד  ע"ד  תמורה. שהם 
גם יש פרד"ס של הדרש, פשט הדרש כמו 

בראשית אין ראשית אלא ישראל ותורה, 
שהביא  נוטריקון  גימ'  הוא  הדרש  רמז 
רז"ל,  לדרושי  לרמוז  הטורים  בעל  הרב 
ודרש הדרש כגון אתי"ן וגמי"ן שנדרשין 
לריבוי, וכל ריבוי נדרש מעניינו, את י"י 
ב(,  כב  )פסחים  ת"ח  לרבות  תירא  אלקיך 
וסוד הדרש הוא כל מדרש הנעלם, וגם 
הסודות  הסברות  שהוא  פשט  יש  בסוד 
להסבירם בכח הדמיון על דרך ומבשרי 
והוא הפשט לפרד"ס הסוד,  אחזה אלוה 
וסוד  זכרנום.  כבר  הסוד  ומדרש  ורמז 
הסוד הוא השגת הענינים האלקיים בדרך 
בהתפשטות  ובפרט  רוה"ק  או  נבואה 
הנשמה מן הגוף עכ"ל הרמ"ז )הובא במקדש 
מלך בראשית צ"ז ע"ב ד"ה מהו כסא(. וצריך לעיין 

בדברים לפרש הענינים בביאור מספיק, 
אבל המשכיל יתבונן.

מאור ושמש - דברים רמזי יום ב' של סוכות - רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין 
זצוק"ל

ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי 
ַוְיַמְלאּום  ְּפִלְׁשִּתים  ִסְּתמּום  ָאִביו  ַאְבָרָהם 
ָעָפר. ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ֵלְך ֵמִעָּמנּו 
ִיְצָחק  ַוָּיָׁשב  וגו'.  ְמֹאד  ִמֶּמּנּו  ָעַצְמָּת  ִּכי 
ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי 
ַּבָּנַחל  ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוַּיְחְּפרּו  וגו'.  ַאְבָרָהם 
ֹרֵעי  ַוָּיִריבּו  ַחִּיים.  ַמִים  ְּבֵאר  ָׁשם  ַוִּיְמְצאּו 
ְּבֵאר  ַוַּיְחְּפרּו  וגו'.  ִיְצָחק  ֹרֵעי  ִעם  ְגָרר 
ְּבֵאר  ַוַּיְחֹּפר  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  וגו'.  ַאֶחֶרת 
ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרֹחבֹות 
וגו'. ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' 
וגו' ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ִּכי 
ִאְּתָך ָאֹנִכי וגו'. ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר 
ַוֹּיאֶמר  ְצָבאֹו.  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֵמֵרֵעהּו  ַוֲאֻחַּזת 

ְוַאֶּתם  ֵאָלי  ָּבאֶתם  ַמּדּוַע  ִיְצָחק  ֲאֵלֶהם 
ִּכי  ָרִאינּו  ָראֹו  ַוֹּיאְמרּו  וגו'  ֹאִתי  ְׂשֵנאֶתם 
ָהָיה ה' ִעָּמְך ַוֹּנאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו 
ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך וגו'. ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה וגו'. 
ַוֵּיְלכּו  ִיְצָחק  ַוְיַׁשְּלֵחם  ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר וגו' 
ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום וגו'. ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל 
ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. הנה 
ידוע, שכל סיפורי מעשיות של התורה - 

כולם מרמזין לרזין עילאין. 

ויש לרמוז בזה, כי הנה כל המצות כולם 
קרא אותם בזוהר הקדוש 'לבושין דמלכא'. 
הכוונה   - המצות  עשיית  שכל  והטעם, 
בהם להמשיך על ידי זה פנימיות אלהותו 
יתברך המלובש במצוה זו, ולהדבק באין 

רבינו עובדיה מברטנורא



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

רבי 25
חנניא

ל
כשם שפסקו בבית דין של מטה כך יפסקו 

בבית דין של מעלה

לחכמים  רשות  ניתנה  ודור  דור  בכל  וכן 
לחדש בתורה חידושים וסייגים לפי הבנתם 
וזהו  בארץ  שקורה  במה  מצויים  הם  שכן 

למינו 

עש"ב  אדם  של  דבריו  דש"א  ר"ת  ועוד 
כוח  ניתן  שכידוע  בשמים  שלום  עושים 

לבני אדם לפתור מחלוקות בין חכמים על 
ידי ישוב דבריהם וע"י כך הם עושים שלום 

ביניהם בשמים

שמים שכידוע  בוראים  ע"י  וכן עש"ב ר"ת 
חידושי תורה גורמים לבריאת שמים חדשים 

כמובא בזוהר הקדוש

וזהו שמסיים ויהי כן לפי שהמילה כ"ן עולה 
למניין שבעים הרומז על שבעים פנים לתורה

אות ל'
מסכת סוכה פרק ד' משנה א'

בצידי  המקדש  בבית  זוקפים  שהיו  ַוֲעָרָבה  המינים  ארבעת  נטילת  לּוָלב 
ְבָעה לפעמים היו מקיימים מצוות אלו ששה ימים ופעמים  ה ְוׁשִ ָ ּשׁ המזבח ׁשִ

ְמָחה אכילת בשר קרבנות שלמים  ל קריאת הלל השלם ְוַהּשִׂ שבעה*, ַהַהּלֵ

גם  שכוללים  החג  ימי  שמונת  בכל  הנ"ל  מצוות  מקיימים  שהיו  היינו  מֹוָנה  ׁשְ
מנסכים  שהיו  ִים  ַהּמַ ְוִנּסּוְך  בסוכה  ישיבה  מצוות  ה  ֻסּכָ עצרת,  שמיני  את 

היו מקיימים מצוות אלו  ְבָעה  ׁשִ בזמן הקרבת תמיד של שחר  גבי המזבח  על 

ה  ָ ֲחִמּשׁ ְוֶהָחִליל היינו ניגון בחליל בזמן שמחת בית השואבה  שבעה ימים, 

ימים  בית השואבה חמישה  היו מקיימים את שמחת  כלומר שפעמים  ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ
את  ולא  השבת  את  לא  דוחה  אינה  השואבה  בית  ושמחת  היות  ששה,  ופעמים 

היו"ט.

היו  בשבת,  סוכות  של  ראשון  יו"ט  חל  אם  קיים,  היה  המקדש  שבית  *בזמן 
נוטלים את ארבעת המינים גם בשבת ואז יצא שהיו נוטלים שבעה ימים, אך אם 
חל יו"ט ראשון ביום חול לא היו נוטלים לולב בשבת ולכן יוצא שנטילת לולב 
יום שביעי של  וכן הדבר לגבי הערבה אם חל  ימים  היתה מתבצעת רק ששה 
סוכות שהוא יום הושענא רבה בשבת היו מביאים ערבה גם בשבת, אך אם חל 
יום השביעי של החג ביום חול היו מביאים את הערבה לזוקפה בצידי המזבח 

רק ששה ימים

לולב וערבה - לולב לנטילה 
וערבה להקיף המזבח:

לפי  ושבעה -  ששה 
השבת  את  דוחים  שפעמים 
ופעמים  שבעה,  להו  והוו 
אלא  הוו  ולא  דוחין  שאין 
להו  מפרש  ולקמן  ששה. 

ואזיל:

כל  לגמור  וההלל - 
כן  שאין  מה  שמונה, 
החג  שימות  לפי  בפסח 

חלוקים בקרבנותיהן:

בשר  לאכול  והשמחה - 
המקדש,  בזמן  שלמים 
יז(  ושמחת  דכתיב )דברים 
בזמן  שמחה  ואין  בחגך, 
בבשר  אלא  המקדש 
כו(  )שם  דכתיב  שלמים 
ואכלת  שלמים  וזבחת 

שם ושמחת:

סוכה - לישב בסוכה:

בתמידי  המים -  ונסור 
החג שחרית:

בית  בשמחת  החליל - 
השואבה היו שמחים בחג 
ניסוך  שאיבת  לכבוד 
בחלילים  ומנגנים  המים, 
חליל  ואותו  וכנורות. 
אינו דוחה לא את השבת 

ולא את יו"ט:

אגרא דפרקא - אות צא – רבי צבי אלימלך מדינוב זצוק"ל

בכל ד' חלקי פרד"ס יש בכל אחד פרד"ס, 
לעצור  ומכוין  לולב  הנוטל  משל  דרך 
טללים רעים )סוכה לז ב( הוא פשט דפשט, 
ואם יכוין לול"ב ראש התורה וסופה ל"ב 
הרי  ל"ו  וסופם  וכתובים  הנביאים  ראש 
לול"ב זהו רמז דפשט, ומדרש רז"ל על 
ויש מעלה לבו  לולב הוא דרוש הפשט, 
המעשה  לצירוף  פרד"ס  הרי  הסוד  אל 
יש  וכן  דפשט,  פרד"ס  דרכי  ד'  והם 
פרד"ס לדרך רמז כגון קדוש יהי"ה דנזיר 
)במדבר ו' ה'( פשט אותו רמז יורה על ל' יום 

יח(  )בראשית  יהי"ה  היו  ואברהם  דנזירות, 
שרומז על ל' צדיקים הוא רמז של הרמז, 
נשיאים,  בפ'  שתמצא  גימטריא  וכל 
מזרק אחד כסף גימ' וכו' שנדרש על נח 
נוטריקון  גימטריא  וכל  הוא דרש הרמז, 
הרמז,  סוד  הם  הסוד  ע"ד  תמורה. שהם 
גם יש פרד"ס של הדרש, פשט הדרש כמו 

בראשית אין ראשית אלא ישראל ותורה, 
שהביא  נוטריקון  גימ'  הוא  הדרש  רמז 
רז"ל,  לדרושי  לרמוז  הטורים  בעל  הרב 
ודרש הדרש כגון אתי"ן וגמי"ן שנדרשין 
לריבוי, וכל ריבוי נדרש מעניינו, את י"י 
ב(,  כב  )פסחים  ת"ח  לרבות  תירא  אלקיך 
וסוד הדרש הוא כל מדרש הנעלם, וגם 
הסודות  הסברות  שהוא  פשט  יש  בסוד 
להסבירם בכח הדמיון על דרך ומבשרי 
והוא הפשט לפרד"ס הסוד,  אחזה אלוה 
וסוד  זכרנום.  כבר  הסוד  ומדרש  ורמז 
הסוד הוא השגת הענינים האלקיים בדרך 
בהתפשטות  ובפרט  רוה"ק  או  נבואה 
הנשמה מן הגוף עכ"ל הרמ"ז )הובא במקדש 
מלך בראשית צ"ז ע"ב ד"ה מהו כסא(. וצריך לעיין 

בדברים לפרש הענינים בביאור מספיק, 
אבל המשכיל יתבונן.

מאור ושמש - דברים רמזי יום ב' של סוכות - רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין 
זצוק"ל

ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי 
ַוְיַמְלאּום  ְּפִלְׁשִּתים  ִסְּתמּום  ָאִביו  ַאְבָרָהם 
ָעָפר. ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ֵלְך ֵמִעָּמנּו 
ִיְצָחק  ַוָּיָׁשב  וגו'.  ְמֹאד  ִמֶּמּנּו  ָעַצְמָּת  ִּכי 
ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי 
ַּבָּנַחל  ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוַּיְחְּפרּו  וגו'.  ַאְבָרָהם 
ֹרֵעי  ַוָּיִריבּו  ַחִּיים.  ַמִים  ְּבֵאר  ָׁשם  ַוִּיְמְצאּו 
ְּבֵאר  ַוַּיְחְּפרּו  וגו'.  ִיְצָחק  ֹרֵעי  ִעם  ְגָרר 
ְּבֵאר  ַוַּיְחֹּפר  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  וגו'.  ַאֶחֶרת 
ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרֹחבֹות 
וגו'. ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' 
וגו' ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ִּכי 
ִאְּתָך ָאֹנִכי וגו'. ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר 
ַוֹּיאֶמר  ְצָבאֹו.  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֵמֵרֵעהּו  ַוֲאֻחַּזת 

ְוַאֶּתם  ֵאָלי  ָּבאֶתם  ַמּדּוַע  ִיְצָחק  ֲאֵלֶהם 
ִּכי  ָרִאינּו  ָראֹו  ַוֹּיאְמרּו  וגו'  ֹאִתי  ְׂשֵנאֶתם 
ָהָיה ה' ִעָּמְך ַוֹּנאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו 
ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך וגו'. ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה וגו'. 
ַוֵּיְלכּו  ִיְצָחק  ַוְיַׁשְּלֵחם  ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר וגו' 
ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום וגו'. ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל 
ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. הנה 
ידוע, שכל סיפורי מעשיות של התורה - 

כולם מרמזין לרזין עילאין. 

ויש לרמוז בזה, כי הנה כל המצות כולם 
קרא אותם בזוהר הקדוש 'לבושין דמלכא'. 
הכוונה   - המצות  עשיית  שכל  והטעם, 
בהם להמשיך על ידי זה פנימיות אלהותו 
יתברך המלובש במצוה זו, ולהדבק באין 
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ל
- סוף ב"ה, כגון תפילין - שנמשכין על 
שאין  הגם  ובשבת  עילאין.  המוחין  ידם 
מניחים תפילין - נמשכין המוחין עילאין 
על ידי קדושת שבת ותפילת שבת. וכן 
ודומיהן.  לולב,  בניענועי  וכן  טוב,  ביום 
על כן אין ראוי לאדם לעשות זאת ִמְצַות 
לזולתו  ראה  כאשר  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים 
שעושה - כן יעשה גם הוא; ֹלא ָּבֶזה ָּבַחר 
ה', רק בכל מעשיו תהיה מגמתו להשיג 
אלהותו  פנימיות  הללו  לבושים  ידי  על 
מצאנו  הקדושים  באבותינו  וגם  יתברך. 
אברהם  ניצוץ  התנוצץ  שכאשר  ראינו, 
אבינו - התחיל לשוטט ְּבַים ִׂשְכלֹו ֵאיֶזה 
ֶּדֶרְך ִיְׁשֹּכן אֹור השגת אלהותו, כמאמרם 
המלך,  שלמה  אצל  ח(  א  רבה  )שה"ש  ז"ל 
לפלטין  משל  לתורה;  אזנים  שעשה 
גדול שהיו בה פתחים הרבה, וכל שהיה 
הפתח,  מדרך  טועה  היה  בתוכה  נכנס 
בא פיקח אחד ותלה הפקעת - התחילו 
ועוד  הפקעת.  דרך  ויוצאין  נכנסין  הכל 
אמרו )שם( משל ליער ָקִנים ולא היה אדם 
יכול לכנוס בה, ובא פיקח אחד ונטל את 
המגל וכסח - התחילו הכל נכנסין דרך 
שאבותינו  בזה,  חז"ל  שרמזו  הכיסוח. 
ִיְׁשֹּכן  ֶּדֶרְך  ֵאיֶזה  לפנינו  פתחו  הקדושים 
ואברהם  אלהותו.  מציאות  להשיג  אֹור 
אבינו ע"ה מצא לו דרך להשיג אלהותו 
על ידי אהבה וחסד. והאנשים אשר היו 
באורחותיו,  להלוך  הם  גם  בקשו  בדורו 
אמנם לא תפסו רק הלבוש - ולא השגיחו 
פנימיות  להמשיך  שהוא  הפנימיות  על 

אלהותו, ולכן לא עלה בידם מאומה. 

וזה רומז הכתוב וכל הבארות אשר חפרו 
עבדי אביו וגו', באר רומז להשגה ּוַמְעָין 
הבארות  שכל  ורומז  החכמה,  נביעת 
שלא  ידי  על   - אביו  עבדי  שחפרו 
מציאות  להשיג  פנימיות  על  השגיחו 
סתמום  לכן  הלבושים,  על  רק  אלקותו 
פלשתים וימלאום עפר - שלא עלה בידם 
מאומה. אכן, כאשר התנוצץ ניצוץ יצחק 
מים  באר  לחפור  לבו  אל  ונתן  אבינו, 
כפי  יתברך  אלהותו  אור  מהשגות  חיים 
להשיג  ויחקור  ראה  אז  נשמתו,  שורש 
ידי עבדות  פנימיות אלהותו יתברך על 
ה' ביראה, ולידע דאית דין ודיין ולהשיג 
על ידי לבוש הזה פנימיות אור פני מלך 
בארות  את  ויחפור  יצחק  וישב  וזהו  ה'; 
המים. אמנם, הסטרא דמסאבא בראותה 
ה'  את  לבקש  לבו  אל  ישים  אשר  איש 
ולהשיג מציאותו, אז תחרץ לעמוד נגדו 
ויחפרו  הכתוב  מאמר  וזהו  ולבלבלו. 
עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים 
דרך  שמצאו  חיים  במלת  רומז  חיים, 
יתברך שמו על  ולבוש להשגת אלהותו 
ידי הלולב שהוא גימטריא חיים. גם חיים 
ויריבו  אמנם  הדס.  גימטריא  הכולל  עם 
רועי גרר וגו' ויחפרו באר אחרת ויריבו 
נגדם  עמדו  אחרא   - שסטרא  עליה,  גם 
לבלבלם. ויעתק משם כבר אמרנו בזה, 
עתיקא  לבחינת  הגיע  שכאשר  שרומז 
אז   - להחיצונים  אחיזה  שום  שם  שאין 
ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא 
החמשה  עם  ְרחֹוֹבת  רחובות,  שמה  את 
כתר  כמנין  תרכ"א  גימטריא   - אותיות 

עם הכולל.

אות מ'
ברכות פרק א משנה א'

שמע  קריאת  זמן  הוא  מתי  ַעְרִבית  ְבּ ַמע  ְשׁ ֶאת  קֹוִרין  ֵמֵאיָמַתי 
כלומר  ְתרּוָמָתן  ִבּ ֶלֱאֹכל  ִנְכָנִסים  ֲהִנים  ַהֹכּ ֶשׁ ָעה  ׁ ִמָשּ בערבית 

מהזמן שכהן שנטמא וטבל יכול לאכול תרומה* - ועד מתי הוא זמן קריאת שמע 

השליש  סוף  עד  דהיינו  ָהִראׁשֹוָנה  מּוָרה  ָהַאְשׁ סֹוף  ַעד  ערבית  של 

שבו  הזמן  שזהו  סובר  הוא  שכן  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְבֵרי  ִדּ הלילה  של  הראשון 

שחולקים  ַוֲחָכִמים  ובשכבך.  נאמר  זה  שעל  לישון  שוכבים  האדם  בני  רוב 

ְמִליֵאל  ן ַגּ אֹוְמִרים ַעד ֲחצֹות זמן קריאת שמע עד חצות הלילה. ַרָבּ
זמן קריאת שמע עד עלות השחר,  ַחר  ׁ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהָשּ ַיּ אֹוֵמר ַעד ֶשׁ
שלפי דעתו המילה בשכבך מתייחסת לכל הזמן שבו אנשים נוהגים לישון שהוא 

חתונה. ָאְמרּו  ה  ֶתּ ְשׁ ית ַהִמּ אּו ָבָניו ִמֵבּ ָבּ ה ֶשׁ . ַמֲעֶשׂ כל הלילה 

ַמע היות והיינו טרודים ושכחנו. ָאַמר ָלֶהם ִאם  לֹו ֹלא ָקִרינּו ֶאת ְשׁ
ם ִלְקרֹות. ְוֹלא זֹו ִבְלַבד  ִבין ַאֶתּ ַחר – ַחָיּ ׁ ֹלא ָעָלה ַעּמּוד ַהַשּ
הלילה  ֲחצֹות  ַעד  שניתן לעשותם  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶשׁ ַמה  ל  ָכּ א  ֶאָלּ
זמן  עד  לעשותם  ניתן  כלומר  ַחר  ׁ ַהָשּ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ ַעד  ִמְצָוָתן   –
אברי קרבן התמיד של  ְוֵאָבִרים  לדוגמא: ֶהְקֵטר ֲחָלִבים  עלות השחר. 

ֲעֶלה  ַיּ בין הערביים שהיו מעלים אותם על המזבח בלילה – ִמְצָוָתן ַעד ֶשׁ

ַחר כלומר ניתן להעלות את חלבי ואברי הקרבן עד זמן עלות השחר  ׁ ַעּמּוד ַהָשּ
ֱאָכִלין ְליֹום  ואם לא עשו זאת עד זמן זה הקרבן נפסל משום לינה. ְוָכל ַהֶנּ

ֶאָחד קרבן שניתן לאוכלו במשך יום ההקרבה והלילה שאחריו כגון קרבן תודה – 
ַחר ניתן עדיין לאכול מבשר הקרבן עד  ׁ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהָשּ ַיּ ִמְצָוָתן ַעד ֶשׁ
ה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות דהיינו שיש  ן, ָלָמּ זמן עלות השחר. ִאם ֵכּ

ְלַהְרִחיק  ֵדי  ְכּ בלבד  הלילה  עד חצות  הזכירה  כל מה שהמשנה  לעשות את 

ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה כלומר כדי לזרז את האדם לקיים את המצוות ולא 
יעשה  ולא  ישכח  ובסוף  הדברים  את  לבצע  זמן  מספיק  עוד  לי  יש  ויאמר  יתרשל 

אותם או שיעשה אותם באיחור ויבוא בכך לידי עבירה .

עד  לחכות  עליו  יש  אלא  תרומה,  לאכול  עדיין  יכול  לא  וטבל  שנטמא  כהן   *
הכוכבים צאת  זמן  הוא  זה  וזמן  תרומה  לאכול  לו  מותר  אז  ורק  שיחשיך 

משעה  קורין -  מאימתי 
לאכול  נכנסין  שהכהנים 
שנטמאו  כהנים  בתרומתן. 
לאכול  יכולים  אין  וטבלו, 
בתרומה עד שיעריב שמשן, 
הכוכבים.  צאת  דהיינו 
משעת  תני  דלא  והא 
מלתא  הכוכבים,  צאת 
שאם  קמ"ל  אורחיה  אגב 
בטומאה  הכהנים  נטמאו 
בקרבן  תלויה  שטהרתן 
כגון זב ומצורע, אין הכפרה 
בתרומה,  מלאכול  מעכבתן 
ובא  ז(  כב,  )ויקרא  דכתיב 
יאכל  ואחר  וטהר  השמש 
שמשו  ביאת  הקדשים,  מן 
בתרומה.  מלאכול  מעכבתו 
מעכבתו  כפרתו  ואין 

מלאכול בתרומה וכו

האשמורה  סוף  עד 
הראשון  שליש  הראשונה - 
נחלק  שהלילה  לילה,  של 
ומשם  משמרות .  לשלש 
זמן  תו  מקרי  לא  ואילך 
דשכיבה,  שמע  קריאת 
בשכבך.  ביה  קרינא  ולא 
נמי  הכוכבים  צאת  ומקמי 
יממא הוא ולאו זמן שכיבה. 
קריאת  וקורים  והמקדימים 
מבעוד  ערבית  של  שמע 
דרבי  אהא  סומכים  יום, 
בפרק  לקמן  דאמר  יהודה 
תפלת השחר תפלת המנחה 
עד פלג המנחה, שהוא שעה 
וקי"ל  הלילה.  קודם  ורביע 
עבד,  יהודה  כר'  דעבד 
המנחה  זמן  כשכלה  ומיד 
שמע  קריאת  זמן  מתחיל 

של ערבית:

השחר -  עמוד  שיעלה  עד 
זמן  מקרי  הלילה  דכל 
כרבן  והלכה  שכיבה. 
גמליאל שגם חכמים מודים 
לו, ולא אמרו עד חצות אלא 
מן  האדם  את  להרחיק  כדי 
לכתחילה  ומיהו  העבירה. 
קריאת  עונת  משהגיע 
שמע של ערבית דמתניתין 
הכוכבים,  מצאת  דהיינו 
אסור לסעוד וכל שכן לישן 
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מ
- סוף ב"ה, כגון תפילין - שנמשכין על 
שאין  הגם  ובשבת  עילאין.  המוחין  ידם 
מניחים תפילין - נמשכין המוחין עילאין 
על ידי קדושת שבת ותפילת שבת. וכן 
ודומיהן.  לולב,  בניענועי  וכן  טוב,  ביום 
על כן אין ראוי לאדם לעשות זאת ִמְצַות 
לזולתו  ראה  כאשר  ְמֻלָּמָדה,  ֲאָנִׁשים 
שעושה - כן יעשה גם הוא; ֹלא ָּבֶזה ָּבַחר 
ה', רק בכל מעשיו תהיה מגמתו להשיג 
אלהותו  פנימיות  הללו  לבושים  ידי  על 
מצאנו  הקדושים  באבותינו  וגם  יתברך. 
אברהם  ניצוץ  התנוצץ  שכאשר  ראינו, 
אבינו - התחיל לשוטט ְּבַים ִׂשְכלֹו ֵאיֶזה 
ֶּדֶרְך ִיְׁשֹּכן אֹור השגת אלהותו, כמאמרם 
המלך,  שלמה  אצל  ח(  א  רבה  )שה"ש  ז"ל 
לפלטין  משל  לתורה;  אזנים  שעשה 
גדול שהיו בה פתחים הרבה, וכל שהיה 
הפתח,  מדרך  טועה  היה  בתוכה  נכנס 
בא פיקח אחד ותלה הפקעת - התחילו 
ועוד  הפקעת.  דרך  ויוצאין  נכנסין  הכל 
אמרו )שם( משל ליער ָקִנים ולא היה אדם 
יכול לכנוס בה, ובא פיקח אחד ונטל את 
המגל וכסח - התחילו הכל נכנסין דרך 
שאבותינו  בזה,  חז"ל  שרמזו  הכיסוח. 
ִיְׁשֹּכן  ֶּדֶרְך  ֵאיֶזה  לפנינו  פתחו  הקדושים 
ואברהם  אלהותו.  מציאות  להשיג  אֹור 
אבינו ע"ה מצא לו דרך להשיג אלהותו 
על ידי אהבה וחסד. והאנשים אשר היו 
באורחותיו,  להלוך  הם  גם  בקשו  בדורו 
אמנם לא תפסו רק הלבוש - ולא השגיחו 
פנימיות  להמשיך  שהוא  הפנימיות  על 

אלהותו, ולכן לא עלה בידם מאומה. 

וזה רומז הכתוב וכל הבארות אשר חפרו 
עבדי אביו וגו', באר רומז להשגה ּוַמְעָין 
הבארות  שכל  ורומז  החכמה,  נביעת 
שלא  ידי  על   - אביו  עבדי  שחפרו 
מציאות  להשיג  פנימיות  על  השגיחו 
סתמום  לכן  הלבושים,  על  רק  אלקותו 
פלשתים וימלאום עפר - שלא עלה בידם 
מאומה. אכן, כאשר התנוצץ ניצוץ יצחק 
מים  באר  לחפור  לבו  אל  ונתן  אבינו, 
כפי  יתברך  אלהותו  אור  מהשגות  חיים 
להשיג  ויחקור  ראה  אז  נשמתו,  שורש 
ידי עבדות  פנימיות אלהותו יתברך על 
ה' ביראה, ולידע דאית דין ודיין ולהשיג 
על ידי לבוש הזה פנימיות אור פני מלך 
בארות  את  ויחפור  יצחק  וישב  וזהו  ה'; 
המים. אמנם, הסטרא דמסאבא בראותה 
ה'  את  לבקש  לבו  אל  ישים  אשר  איש 
ולהשיג מציאותו, אז תחרץ לעמוד נגדו 
ויחפרו  הכתוב  מאמר  וזהו  ולבלבלו. 
עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים 
דרך  שמצאו  חיים  במלת  רומז  חיים, 
יתברך שמו על  ולבוש להשגת אלהותו 
ידי הלולב שהוא גימטריא חיים. גם חיים 
ויריבו  אמנם  הדס.  גימטריא  הכולל  עם 
רועי גרר וגו' ויחפרו באר אחרת ויריבו 
נגדם  עמדו  אחרא   - שסטרא  עליה,  גם 
לבלבלם. ויעתק משם כבר אמרנו בזה, 
עתיקא  לבחינת  הגיע  שכאשר  שרומז 
אז   - להחיצונים  אחיזה  שום  שם  שאין 
ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא 
החמשה  עם  ְרחֹוֹבת  רחובות,  שמה  את 
כתר  כמנין  תרכ"א  גימטריא   - אותיות 

עם הכולל.

אות מ'
ברכות פרק א משנה א'

שמע  קריאת  זמן  הוא  מתי  ַעְרִבית  ְבּ ַמע  ְשׁ ֶאת  קֹוִרין  ֵמֵאיָמַתי 
כלומר  ְתרּוָמָתן  ִבּ ֶלֱאֹכל  ִנְכָנִסים  ֲהִנים  ַהֹכּ ֶשׁ ָעה  ׁ ִמָשּ בערבית 

מהזמן שכהן שנטמא וטבל יכול לאכול תרומה* - ועד מתי הוא זמן קריאת שמע 

השליש  סוף  עד  דהיינו  ָהִראׁשֹוָנה  מּוָרה  ָהַאְשׁ סֹוף  ַעד  ערבית  של 

שבו  הזמן  שזהו  סובר  הוא  שכן  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ְבֵרי  ִדּ הלילה  של  הראשון 

שחולקים  ַוֲחָכִמים  ובשכבך.  נאמר  זה  שעל  לישון  שוכבים  האדם  בני  רוב 

ְמִליֵאל  ן ַגּ אֹוְמִרים ַעד ֲחצֹות זמן קריאת שמע עד חצות הלילה. ַרָבּ
זמן קריאת שמע עד עלות השחר,  ַחר  ׁ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהָשּ ַיּ אֹוֵמר ַעד ֶשׁ
שלפי דעתו המילה בשכבך מתייחסת לכל הזמן שבו אנשים נוהגים לישון שהוא 

חתונה. ָאְמרּו  ה  ֶתּ ְשׁ ית ַהִמּ אּו ָבָניו ִמֵבּ ָבּ ה ֶשׁ . ַמֲעֶשׂ כל הלילה 

ַמע היות והיינו טרודים ושכחנו. ָאַמר ָלֶהם ִאם  לֹו ֹלא ָקִרינּו ֶאת ְשׁ
ם ִלְקרֹות. ְוֹלא זֹו ִבְלַבד  ִבין ַאֶתּ ַחר – ַחָיּ ׁ ֹלא ָעָלה ַעּמּוד ַהַשּ
הלילה  ֲחצֹות  ַעד  שניתן לעשותם  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶשׁ ַמה  ל  ָכּ א  ֶאָלּ
זמן  עד  לעשותם  ניתן  כלומר  ַחר  ׁ ַהָשּ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ ַעד  ִמְצָוָתן   –
אברי קרבן התמיד של  ְוֵאָבִרים  לדוגמא: ֶהְקֵטר ֲחָלִבים  עלות השחר. 

ֲעֶלה  ַיּ בין הערביים שהיו מעלים אותם על המזבח בלילה – ִמְצָוָתן ַעד ֶשׁ

ַחר כלומר ניתן להעלות את חלבי ואברי הקרבן עד זמן עלות השחר  ׁ ַעּמּוד ַהָשּ
ֱאָכִלין ְליֹום  ואם לא עשו זאת עד זמן זה הקרבן נפסל משום לינה. ְוָכל ַהֶנּ

ֶאָחד קרבן שניתן לאוכלו במשך יום ההקרבה והלילה שאחריו כגון קרבן תודה – 
ַחר ניתן עדיין לאכול מבשר הקרבן עד  ׁ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהָשּ ַיּ ִמְצָוָתן ַעד ֶשׁ
ה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות דהיינו שיש  ן, ָלָמּ זמן עלות השחר. ִאם ֵכּ

ְלַהְרִחיק  ֵדי  ְכּ בלבד  הלילה  עד חצות  הזכירה  כל מה שהמשנה  לעשות את 

ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה כלומר כדי לזרז את האדם לקיים את המצוות ולא 
יעשה  ולא  ישכח  ובסוף  הדברים  את  לבצע  זמן  מספיק  עוד  לי  יש  ויאמר  יתרשל 

אותם או שיעשה אותם באיחור ויבוא בכך לידי עבירה .

עד  לחכות  עליו  יש  אלא  תרומה,  לאכול  עדיין  יכול  לא  וטבל  שנטמא  כהן   *
הכוכבים צאת  זמן  הוא  זה  וזמן  תרומה  לאכול  לו  מותר  אז  ורק  שיחשיך 

משעה  קורין -  מאימתי 
לאכול  נכנסין  שהכהנים 
שנטמאו  כהנים  בתרומתן. 
לאכול  יכולים  אין  וטבלו, 
בתרומה עד שיעריב שמשן, 
הכוכבים.  צאת  דהיינו 
משעת  תני  דלא  והא 
מלתא  הכוכבים,  צאת 
שאם  קמ"ל  אורחיה  אגב 
בטומאה  הכהנים  נטמאו 
בקרבן  תלויה  שטהרתן 
כגון זב ומצורע, אין הכפרה 
בתרומה,  מלאכול  מעכבתן 
ובא  ז(  כב,  )ויקרא  דכתיב 
יאכל  ואחר  וטהר  השמש 
שמשו  ביאת  הקדשים,  מן 
בתרומה.  מלאכול  מעכבתו 
מעכבתו  כפרתו  ואין 

מלאכול בתרומה וכו

האשמורה  סוף  עד 
הראשון  שליש  הראשונה - 
נחלק  שהלילה  לילה,  של 
ומשם  משמרות .  לשלש 
זמן  תו  מקרי  לא  ואילך 
דשכיבה,  שמע  קריאת 
בשכבך.  ביה  קרינא  ולא 
נמי  הכוכבים  צאת  ומקמי 
יממא הוא ולאו זמן שכיבה. 
קריאת  וקורים  והמקדימים 
מבעוד  ערבית  של  שמע 
דרבי  אהא  סומכים  יום, 
בפרק  לקמן  דאמר  יהודה 
תפלת השחר תפלת המנחה 
עד פלג המנחה, שהוא שעה 
וקי"ל  הלילה.  קודם  ורביע 
עבד,  יהודה  כר'  דעבד 
המנחה  זמן  כשכלה  ומיד 
שמע  קריאת  זמן  מתחיל 

של ערבית:

השחר -  עמוד  שיעלה  עד 
זמן  מקרי  הלילה  דכל 
כרבן  והלכה  שכיבה. 
גמליאל שגם חכמים מודים 
לו, ולא אמרו עד חצות אלא 
מן  האדם  את  להרחיק  כדי 
לכתחילה  ומיהו  העבירה. 
קריאת  עונת  משהגיע 
שמע של ערבית דמתניתין 
הכוכבים,  מצאת  דהיינו 
אסור לסעוד וכל שכן לישן 
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מ
חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך 
לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קרית שמע 
ונמצא ישן כל הלילה אבל אדם בא מן השדה בערב,  ואתפלל, וחוטפתו שינה 
נכנס לבית הכנסת: אם רגיל לקרות – קורא, ואם רגיל לשנות – שונה, וקורא 
קרית שמע ומתפלל  ואוכל פתו ומברך וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה 
ברכות דף ד' ע"ב

שמע  קריאת  שיקרא  עד 
ויתפלל:

מבית  בניו  שבאו  מעשה 
המשתה - בני רבן גמליאל 
לרבנן דאמרי עד  שמעינהו 
חצות, והכי קאמרי ליה, הא 
דוקא  עלך,  רבנן  דפליגי 
לא,  ותו  חצות  עד  קאמרי 
כרבים,  הלכה  ורבים  ויחיד 
כוותך  רבנן  דילמא  או 
סבירא להו, והאי דקאמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואמר להו, רבנן כוותי סבירא להו , והאי דקאמרי עד 

חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה וחייבים אתם לקרות:

ולא זו בלבד - כולה מילתא דרבן גמליאל היא דאמר לבניו:

הקטר חלבים - של קרבנות:

ואברים - של עולת תמיד של בין הערבים שנזרק דמו ביום, מצוה להעלות הנתחים כל הלילה, דכתיב )ויקרא ו( היא העולה על 
מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר :

וכל הנאכלין ליום אחד - כגון תודה וחטאת ואשם וכיוצא בהם שהם נאכלים ליום ולילה, זמן אכילתן עד שיעלה עמוד שחר 
והוא המביא לידי נותר:

אם כן למה אמרו חכמים עד חצות - בק"ש ובאכילת קדשים, אבל בהקטר חלבים ואיברים לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל, 
ולא נקט ליה הכא אלא להודיע שכל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה :

כדי להרחיק את האדם מן העבירה - שלא יבא לאכלן אחר שיעלה עמוד השחר ויתחייב כרת, וכן בק"ש שלא יאמר עדיין יש 
לי שהות ותעבור עונתה:

בן יהוידע - רבינו יוסף חיים הבן איש חי זצ”ל - פתיחה למסכת ברכות

טעם  הנבונים  וישאלו  החכמים  ידרשו 
ברכות,  בשם  הראשונה  מסכתא  לקריאת 
כי  בזה  טעם  דשמיא  בסייעתא  לי  ונראה 
ברכות אותיות בו כת’’ר לרמוז שהש’’ס הוא 
ושבע  דאורייתא  מצות  תרי’’ג  לכל  ביאור 
מצוות דרבנן שעולים כת’’ר, גם ברכות עולה 
מספר בחכמה ובינה ודעת )עם הכולל( שצריך 
דעת  בינה  חכמה  שפע  פה  שבעל  לתורה 
להבין דבריה, גם ברכות מספר שם הזיכרון 
שלא תשתכח התורה מלומדיה וממנה נזכה 
ותרוממך”  כדכתיב"סלסלה  גדולה  לשערי 
ברכות  גם  ברכות,  מספר  והוא  ח’(,  ד’  )משלי 

ת’  זוכין אל  העוסקים בתורה  כי  ת’  רוכ’’ב 
עלמין כידוע.

והנה רבינו הקדוש התחיל מאימתי, ומקשים, 
רמז  כי  ואמרתי  אימתי,  למימר  ליה  הוה 
בראשי תיבות אני יהודה מחבר משנה תורה 
יה, גם ראש המשנה מ’ פתוחה וסופה מ’’ם 
סתומה עולה מספרם תמ’’ר, על דרך"צדיק 
כתמר יפרח” ואמרו רבותינו ז’’ל כל מעוכות 
ביארנו  וסודם  שמם  תמר  רבי  בית  של 

מ’ כדי שיהיה  במקום אחר, גם הוסיף אות 
כי  אמי  אותיות  פה  שבעל  תורה  בראש 

התורה שבעל פה נקראת אם ושבכתב אב.

דף ב ע’’א מאימתי קורין את שמע בערבית, 
נראה לי בס’’ד משיח אליהו מספרם שמע, 
ושאל מאימתי קוראין אותם לבוא בערבית 
ואמר  ערב,  עת  הנקראת  השישי  אלף  הוא 
חכמים  תלמידי  הם  שהכוהנים  משעה 
מדרשות  לבתי  נכנסים  כהנים,  שנקראים 
לאכול בתרומתן תורה שבעל פה שנקראת 
על שמם כמו שאמרו חכמינו ז’’ל על פסוק 
כי אם בתורת ה’ חפצו ובתורתו יהגה יומם 
ולילה, ולכן לא אמר בתרומה אלא בתרומתן, 
לביאת  וידוע עסק תורה שבעל פה מסוגל 
משיח ואליהו ז’’ל יותר מעסק תורה שבכתב, 
ז’’ל על הפסוק גם כי  וכמו שאמרו חכמינו 
יתנו  י’(,  ח’  )הושע  אקבצם  עתה  בגוים  יתנו 

לשון מתניתין. 
והכא הוא עד סוף האשמורה הראשונה רמז 
למצוה ראשונה שבתורה, שהיא מצות פריה 
ורביה המסוגלת לביאת המשיח כמו שאמרו 

רבותינו ז’’ל אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות 
כדכתיב  משמרת  נקראים  והמצות  שבגוף, 
הם  גם  ל’(,  י’’ח  )ויקרא  את משמרתי  ושמרתם 
רבותינו  שאמרו  כמו  ישראל  את  שומרים 
ז’’ל מה יונה כנפיה מגינות עליה כך ישראל 
רצונו  סוף  עד  ואמר  עליהם,  מגינות  מצות 
לומר עד תכלית של מצוה זו דהיינו שיולידו 

זכרים וגם נקבות ולא סגי בזכרים לחוד.
מ’’ם  על  רמזו  חצות.  עד  אומרים  וחכמים 
ועתיד  סתומה,  שהיא  המשרה  למרבה  של 

הקב’’ה לחלקה לחצאין, והן הן ב’ דלתין של 
דוד ועליהם רמז הכתוב לשקוד על דלתותי 
אומר  גמליאל  ורבן  ל’’ד(.  ח’  )משלי  יום  יום 
עד  לומר  רצונו  השחר.  עמוד  שיעלה  עד 
שתתעלה כנסת ישראל שנמשלה לשחר, כי 
בגלות רגליה יורדות מות, רצונו לומר בתוך 
הקליפות וכאשר יעלו רגליה מתוך הקליפות 
אז הוא עת רצון לקרא את שמע שהם משיח 

ואליהו. 

בית שלמה - מאימתי קורין את שמע בערבית

לילה  הנקרא  הזה  עולם  על  רומז  ערבית 
בתשובה  לחזור  ניתן  מתי  עד  והשאלה 
כמו  שמים  מלכות  עול  עצמו  על  ולקבל 
ששאלו בניו של רבן גמליאל שחזרו מבית 
המשתה הרומז על גשמיות לכולי עלמא ניתן 
עד  היינו  השחר  עלות  עד  בתשובה  לחזור 
שאדם נפטר מן העולה ועולה לשחר את פניו 
של הקב"ה וכן עולם הבא הנקרא יום ועלות 

השחר הוא תחילת היום 

אל  היינו  חצות  עד  אומרים  החכמים  אך 
תחכה ליום המיתה אלא חזור בתשובה כבר 
בחצי  נמצא  שהוא  חושב  כשאדם  עכשיו 
חייו כי אין אדם יודע יום מותו, אך גם הם 
מסכימים שאם לא עשה תשובה בחצי ימיו 
השחר  עלות  זמן  עד  תשובה  לעשות  ניתן 
עד יום פטירתו שכן יש הקונה עולמו בשעה 

אחת

אות נ'
מסכת ידים פרק ב' משנה א'

ואפילו  ַאַחת  ִטיָפה  ְ ִמּשׁ אחת  יד  רק  לטהר  שרוצה  ַאַחת  ְלָידֹו  ָנַטל 
ָיָדיו  י  ּתֵ ִלׁשְ אבל  ְטהֹוָרה.  ָידֹו  אחת,  פעם  רק  מים  היד  על  שפך  אם 

ושפך עליהם מים רק פעם  ידיו  רוצה לטהר את שתי  ִטיָפה ַאַחת אם  ְ ִמּשׁ
עד  ֵמְרִביִעית  ּטֹל  ּיִ ׁשֶ ַעד  הידים,  את  א  ְמַטּמֵ ֵמִאיר  י  ַרּבִ אחת, 

ל  ׁשֶ לחם  ר  ּכָ ּכִ ָנַפל  הלוג.  רביעית  של  שיעור  לפחות  הידים  על  שישפוך 

כמו  טהורים  אלו  שמים  לפי  ָטהֹור  ידים,  איתם  שנטלו  המים  על  רּוָמה  ּתְ
א שלדעת רבי יוסי אמנם המים טיהרו את הידים, אך  י יֹוֵסי ְמַטּמֵ הידים. ַרּבִ

הם עצמם נטמאים מחמת הנטילה ולכן הם מטמאים גם את ככר התרומה

משטיפה  אחת  ידו  נטל 
שטיפה  קרי  קא  אחת - 
כי  נטל  שלא  זמן  כל  אחת 
הפרק.  עד  אחת  פעם  אם 
דסגי  הוא  אחת  ובידו 
דאין  אע"ג  אחת ,  בפעם 
דאתו  אלא  רביעית  בכלי 
לשתי  אבל  טהרה.  משיירי 
משיירי  דאתו  אע"ג  ידיו, 
טהרה, לא מהני עד שיטול 
עד  ראשונים  פעמים.  שתי 
הפרק.  עד  ושניים  הפרק, 
משטיפה  מפרש,  ורמב"ם 
אחת.  משפיכה  אחת, 
וכשנוטל שתי ידיו בשפיכה 

אחת, המים מיטמאים בידו אחת, ונמצא רוחץ השניה במים שנטמא, ולא טהרו ידיו עד שיטול מים שניים מרביעית . אבל 
כשנוטל ידו אחת בלבד, בשפיכה אחת, נטהרה ידו. וכשנוטל מים שניים לטהר המים שעל ידו, סגי בפחות מרביעית. ואין הלכה 
כר' מאיר: נפל ככר של תרומה - היכא דנטל את הראשונים מרביעית, ונפל עליהם ככר של תרומה, או נגע בככר של תרומה 
עם המים שבידו קודם שינגבם, או קודם שישפוך עליהן מים שניים: טהור - דכי היכי דמהנו לטהר ידיו, מהנו נמי לטהר עצמן: 

ר' יוסי מטמא - דסבר לטהר ידיו מהנו, אבל אינהו גופייהו טמאים
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רבי 29
חנניא

מ-נ
חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך 
לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קרית שמע 
ונמצא ישן כל הלילה אבל אדם בא מן השדה בערב,  ואתפלל, וחוטפתו שינה 
נכנס לבית הכנסת: אם רגיל לקרות – קורא, ואם רגיל לשנות – שונה, וקורא 
קרית שמע ומתפלל  ואוכל פתו ומברך וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה 
ברכות דף ד' ע"ב

שמע  קריאת  שיקרא  עד 
ויתפלל:

מבית  בניו  שבאו  מעשה 
המשתה - בני רבן גמליאל 
לרבנן דאמרי עד  שמעינהו 
חצות, והכי קאמרי ליה, הא 
דוקא  עלך,  רבנן  דפליגי 
לא,  ותו  חצות  עד  קאמרי 
כרבים,  הלכה  ורבים  ויחיד 
כוותך  רבנן  דילמא  או 
סבירא להו, והאי דקאמרי עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואמר להו, רבנן כוותי סבירא להו , והאי דקאמרי עד 

חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה וחייבים אתם לקרות:

ולא זו בלבד - כולה מילתא דרבן גמליאל היא דאמר לבניו:

הקטר חלבים - של קרבנות:

ואברים - של עולת תמיד של בין הערבים שנזרק דמו ביום, מצוה להעלות הנתחים כל הלילה, דכתיב )ויקרא ו( היא העולה על 
מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר :

וכל הנאכלין ליום אחד - כגון תודה וחטאת ואשם וכיוצא בהם שהם נאכלים ליום ולילה, זמן אכילתן עד שיעלה עמוד שחר 
והוא המביא לידי נותר:

אם כן למה אמרו חכמים עד חצות - בק"ש ובאכילת קדשים, אבל בהקטר חלבים ואיברים לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל, 
ולא נקט ליה הכא אלא להודיע שכל דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה :

כדי להרחיק את האדם מן העבירה - שלא יבא לאכלן אחר שיעלה עמוד השחר ויתחייב כרת, וכן בק"ש שלא יאמר עדיין יש 
לי שהות ותעבור עונתה:

בן יהוידע - רבינו יוסף חיים הבן איש חי זצ”ל - פתיחה למסכת ברכות

טעם  הנבונים  וישאלו  החכמים  ידרשו 
ברכות,  בשם  הראשונה  מסכתא  לקריאת 
כי  בזה  טעם  דשמיא  בסייעתא  לי  ונראה 
ברכות אותיות בו כת’’ר לרמוז שהש’’ס הוא 
ושבע  דאורייתא  מצות  תרי’’ג  לכל  ביאור 
מצוות דרבנן שעולים כת’’ר, גם ברכות עולה 
מספר בחכמה ובינה ודעת )עם הכולל( שצריך 
דעת  בינה  חכמה  שפע  פה  שבעל  לתורה 
להבין דבריה, גם ברכות מספר שם הזיכרון 
שלא תשתכח התורה מלומדיה וממנה נזכה 
ותרוממך”  כדכתיב"סלסלה  גדולה  לשערי 
ברכות  גם  ברכות,  מספר  והוא  ח’(,  ד’  )משלי 

ת’  זוכין אל  העוסקים בתורה  כי  ת’  רוכ’’ב 
עלמין כידוע.

והנה רבינו הקדוש התחיל מאימתי, ומקשים, 
רמז  כי  ואמרתי  אימתי,  למימר  ליה  הוה 
בראשי תיבות אני יהודה מחבר משנה תורה 
יה, גם ראש המשנה מ’ פתוחה וסופה מ’’ם 
סתומה עולה מספרם תמ’’ר, על דרך"צדיק 
כתמר יפרח” ואמרו רבותינו ז’’ל כל מעוכות 
ביארנו  וסודם  שמם  תמר  רבי  בית  של 

מ’ כדי שיהיה  במקום אחר, גם הוסיף אות 
כי  אמי  אותיות  פה  שבעל  תורה  בראש 

התורה שבעל פה נקראת אם ושבכתב אב.

דף ב ע’’א מאימתי קורין את שמע בערבית, 
נראה לי בס’’ד משיח אליהו מספרם שמע, 
ושאל מאימתי קוראין אותם לבוא בערבית 
ואמר  ערב,  עת  הנקראת  השישי  אלף  הוא 
חכמים  תלמידי  הם  שהכוהנים  משעה 
מדרשות  לבתי  נכנסים  כהנים,  שנקראים 
לאכול בתרומתן תורה שבעל פה שנקראת 
על שמם כמו שאמרו חכמינו ז’’ל על פסוק 
כי אם בתורת ה’ חפצו ובתורתו יהגה יומם 
ולילה, ולכן לא אמר בתרומה אלא בתרומתן, 
לביאת  וידוע עסק תורה שבעל פה מסוגל 
משיח ואליהו ז’’ל יותר מעסק תורה שבכתב, 
ז’’ל על הפסוק גם כי  וכמו שאמרו חכמינו 
יתנו  י’(,  ח’  )הושע  אקבצם  עתה  בגוים  יתנו 

לשון מתניתין. 
והכא הוא עד סוף האשמורה הראשונה רמז 
למצוה ראשונה שבתורה, שהיא מצות פריה 
ורביה המסוגלת לביאת המשיח כמו שאמרו 

רבותינו ז’’ל אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות 
כדכתיב  משמרת  נקראים  והמצות  שבגוף, 
הם  גם  ל’(,  י’’ח  )ויקרא  את משמרתי  ושמרתם 
רבותינו  שאמרו  כמו  ישראל  את  שומרים 
ז’’ל מה יונה כנפיה מגינות עליה כך ישראל 
רצונו  סוף  עד  ואמר  עליהם,  מגינות  מצות 
לומר עד תכלית של מצוה זו דהיינו שיולידו 

זכרים וגם נקבות ולא סגי בזכרים לחוד.
מ’’ם  על  רמזו  חצות.  עד  אומרים  וחכמים 
ועתיד  סתומה,  שהיא  המשרה  למרבה  של 

הקב’’ה לחלקה לחצאין, והן הן ב’ דלתין של 
דוד ועליהם רמז הכתוב לשקוד על דלתותי 
אומר  גמליאל  ורבן  ל’’ד(.  ח’  )משלי  יום  יום 
עד  לומר  רצונו  השחר.  עמוד  שיעלה  עד 
שתתעלה כנסת ישראל שנמשלה לשחר, כי 
בגלות רגליה יורדות מות, רצונו לומר בתוך 
הקליפות וכאשר יעלו רגליה מתוך הקליפות 
אז הוא עת רצון לקרא את שמע שהם משיח 

ואליהו. 

בית שלמה - מאימתי קורין את שמע בערבית

לילה  הנקרא  הזה  עולם  על  רומז  ערבית 
בתשובה  לחזור  ניתן  מתי  עד  והשאלה 
כמו  שמים  מלכות  עול  עצמו  על  ולקבל 
ששאלו בניו של רבן גמליאל שחזרו מבית 
המשתה הרומז על גשמיות לכולי עלמא ניתן 
עד  היינו  השחר  עלות  עד  בתשובה  לחזור 
שאדם נפטר מן העולה ועולה לשחר את פניו 
של הקב"ה וכן עולם הבא הנקרא יום ועלות 

השחר הוא תחילת היום 

אל  היינו  חצות  עד  אומרים  החכמים  אך 
תחכה ליום המיתה אלא חזור בתשובה כבר 
בחצי  נמצא  שהוא  חושב  כשאדם  עכשיו 
חייו כי אין אדם יודע יום מותו, אך גם הם 
מסכימים שאם לא עשה תשובה בחצי ימיו 
השחר  עלות  זמן  עד  תשובה  לעשות  ניתן 
עד יום פטירתו שכן יש הקונה עולמו בשעה 

אחת

אות נ'
מסכת ידים פרק ב' משנה א'

ואפילו  ַאַחת  ִטיָפה  ְ ִמּשׁ אחת  יד  רק  לטהר  שרוצה  ַאַחת  ְלָידֹו  ָנַטל 
ָיָדיו  י  ּתֵ ִלׁשְ אבל  ְטהֹוָרה.  ָידֹו  אחת,  פעם  רק  מים  היד  על  שפך  אם 

ושפך עליהם מים רק פעם  ידיו  רוצה לטהר את שתי  ִטיָפה ַאַחת אם  ְ ִמּשׁ
עד  ֵמְרִביִעית  ּטֹל  ּיִ ׁשֶ ַעד  הידים,  את  א  ְמַטּמֵ ֵמִאיר  י  ַרּבִ אחת, 

ל  ׁשֶ לחם  ר  ּכָ ּכִ ָנַפל  הלוג.  רביעית  של  שיעור  לפחות  הידים  על  שישפוך 

כמו  טהורים  אלו  שמים  לפי  ָטהֹור  ידים,  איתם  שנטלו  המים  על  רּוָמה  ּתְ
א שלדעת רבי יוסי אמנם המים טיהרו את הידים, אך  י יֹוֵסי ְמַטּמֵ הידים. ַרּבִ

הם עצמם נטמאים מחמת הנטילה ולכן הם מטמאים גם את ככר התרומה

משטיפה  אחת  ידו  נטל 
שטיפה  קרי  קא  אחת - 
כי  נטל  שלא  זמן  כל  אחת 
הפרק.  עד  אחת  פעם  אם 
דסגי  הוא  אחת  ובידו 
דאין  אע"ג  אחת ,  בפעם 
דאתו  אלא  רביעית  בכלי 
לשתי  אבל  טהרה.  משיירי 
משיירי  דאתו  אע"ג  ידיו, 
טהרה, לא מהני עד שיטול 
עד  ראשונים  פעמים.  שתי 
הפרק.  עד  ושניים  הפרק, 
משטיפה  מפרש,  ורמב"ם 
אחת.  משפיכה  אחת, 
וכשנוטל שתי ידיו בשפיכה 

אחת, המים מיטמאים בידו אחת, ונמצא רוחץ השניה במים שנטמא, ולא טהרו ידיו עד שיטול מים שניים מרביעית . אבל 
כשנוטל ידו אחת בלבד, בשפיכה אחת, נטהרה ידו. וכשנוטל מים שניים לטהר המים שעל ידו, סגי בפחות מרביעית. ואין הלכה 
כר' מאיר: נפל ככר של תרומה - היכא דנטל את הראשונים מרביעית, ונפל עליהם ככר של תרומה, או נגע בככר של תרומה 
עם המים שבידו קודם שינגבם, או קודם שישפוך עליהן מים שניים: טהור - דכי היכי דמהנו לטהר ידיו, מהנו נמי לטהר עצמן: 

ר' יוסי מטמא - דסבר לטהר ידיו מהנו, אבל אינהו גופייהו טמאים
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תורת המגיד מזלטאשוב - רבי יחיאל מיכל מזלטאשוב בה"ר יצחק מדרוהוביטש 

זצוק"ל

ָּתִרימּו  ָהָאֶרץ  ִמֶּלֶחם  ַּבֲאָכְלֶכם  ְוָהָיה 
ְתרּוָמה ַלה' )ט"ו, י"ט( 

מדרגות  שלש  כאן  מרמזת  התורה 
ז"ל  )הרי"מ(  ממורי  שמעתי  כי  באכילה. 
בחינה  באכילה,  מדריגות  שלש  שיש 
ראשונה היא האכילה של כלליות העולם, 
שהאכילה  שאוכלים  מהם  יש  אשר 
בעצמה היא להם מעשה בהמה, רק על 
ידי ברכת המוציא וברכת המזון ונטילת 
האכילה,  בשעת  שעושה  ושאר  ידים 
רמזה  ואפשר  ההיא.  האכילה  מטהרת 
הארץ,  מלחם  באכלכם  התורה  עליהם 
לה',  תרומה  תרימו  התורה  והזהירה 
הברכות.  ידי  על  לה'  האכילה  שתטהרו 
כדי  שאוכלים  אנשים  שניה  בחינה  ויש 
שיהיה להם כח באכילה לתורה ותפלה, 
ואמר מורי ז"ל גם כן שבחינה זו נקראת 
על  לו(  מא  )בראשית  לפקדון  האוכל  והיה 
דרך תורה ותפלה, כי אחר כך כשלומד 

ומתפלל בכחה נתעלה האכילה. ועליהם 
עצמה  בהאכילה  כי  חלה,  התורה  רמזה 
חלה,  באכילת  כמו  מצוה  כן  גם  יש 
והזהירה התורה גם כן תרימו תרומה, כי 
אכילה זו צריכה להרמה אחר כך בשעת 
תורה ותפלה. ובחינה השלישית שמעתי 
ממורי ז"ל הוא לברר הניצוצות מרוחניות 
המאכל שבשלש בחינות דומם צומח חי, 
בשעת  ואז  מדבר.  לבחינת  להעלותם 
בחינת  והיא  עליה,  יש  עצמה  אכילה 
ומדרגה  מזבח,  בחינת  והשולחן  קרבן 
זו נמצאת רק בבעלי חכמה שהם בעלי 
עצמם  הם  כי  קרבן,  הוא  ואצלם  צורה, 
מרכבה ועליהם שורה הוי-ה. ועל בחינה 
בשעת  תיכף  לה'"  תורה"תתנו  רמזה  זו 
לדורותיכם,  תרומה  תזכו  ואז  האכילה, 
שתוכלו להרים כל הדור )אור חכמים פרשת 

שלח עמוד מו( 

אות ס'
מסכת סנהדרין פרק א' משנה ו'

ְבִעים ְוֶאָחד  ל ׁשִ ַסְנֶהְדִרי ְגדֹוָלה בית הדין הגדול ָהְיָתה מורכבת ׁשֶ
ִרים  ל ֶעׂשְ ה והסנהדרין הקטנה מורכבת מ.. ׁשֶ משבעים ואחד דיינים, ּוְקַטּנָ

ְוֶאָחד  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ ִהיא  ׁשֶ דֹוָלה  ַלּגְ ִין  ּוִמּנַ דיינים.  ה  ֹלשָׁ ּוׁשְ
ֱאַמר )במדבר יא(  ּנֶ מאיפה למדים שבסנהדרין גדולה יש שבעים ואחד דיינים, ׁשֶ

יֶהן,  ּבֵ ה ַעל ּגַ ָרֵאל, ּומֹשֶׁ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ֶאְסָפה ּלִ
עליהם  בנוסף  ומשה  משה  שאסף  הזקנים  שבעים  ְוֶאָחד  ְבִעים  ׁשִ ֲהֵרי 
ְבִעים רבי יהודה חולק ואומר  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ׁשִ ַרּבִ הרי שבעים ואחד. 

שבסנהדרין יש רק שבעים דיינים, שכן הוא לומד ממה שכתוב"ונשאו אתך" שיש על 
הדיינים להיות דומים למשה במידות הטובות, אך משה עצמו אינו יושב בסנהדרין, 
אבל תנא קמא לומד מהכתוב"אתך" שהכוונה שמשה מצטרף אל השבעים זקנים, 

הקטנה  לסנהדרין  ה  ַטּנָ ַלּקְ ִין  ּוִמּנַ  . דיינים  ואחד  שבעים  יהיו  שסה"כ  כך 

ְפטּו  ֱאַמר )שם לה( ְוׁשָ ּנֶ ה דיינים, ׁשֶ ֹלשָׁ ִרים ּוׁשְ ל ֶעׂשְ ִהיא ׁשֶ ׁשֶ
ְוֵעָדה  ֵעָדה ׁשֹוֶפֶטת עשר מחייבים  ילּו ָהֵעָדה,  ְוִהּצִ ְוגֹו'  ָהֵעָדה 
ִהיא  ׁשֶ ָלֵעָדה  ִין  ּוִמּנַ ִרים.  ֶעׂשְ ָכאן  ֲהֵרי  מזכים,  ועשר  ֶלת  ַמּצֶ
יד(  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ עדה,  נקראים  אנשים  שעשרה  למדים  מאיפה  ָרה  ֲעׂשָ
ְוָכֵלב  ַע  ְיהֹוׁשֻ ָיְצאּו  במרגלים,  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  ַעד 
דהיינו שהמרגלים ללא יהושע וכלב היו עשרה אנשים שאותם קורא הכתוב עדה. 

עשרים  היו  קטנה  בסנהדרין  שהרי  דיינים,  ה  ֹלשָׁ ׁשְ עֹוד  ְלָהִביא  ִין  ּוִמּנַ
ַאֲחֵרי  ִתְהֶיה  ֹלא  כג(  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמע,  ׁשְ ִמּמַ דיינים,  ושלושה 

ְלטֹוָבה  ֶהם  ִעּמָ ֶאְהֶיה  ׁשֶ אני  לומד  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ְלָרעֹת,  ים  ַרּבִ
ַאֲחֵרי  )שם(  ֶנֱאַמר  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  הרוב,  אחר  הולכים  לזכות  כשפוסקים 

ים ְלַהּטֹת לצורך מה הוסיפו עוד פס' שלכאורה מלמד את אותו דבר שיש  ַרּבִ
ָיְתָך  ָיְתָך ְלטֹוָבה ַהּטָ לפסוק לפי הרוב, אלא זה בא ללמדנו ש.., ֹלא ְכַהּטָ

ָיְתָך ְלטֹוָבה  ְלָרָעה כלומר שהזיכוי והחיוב לא מתבצעים באותו אופן. ַהּטָ
י ֶאָחד כדי לזכות את הנאשם מספיק שיהיה דיין אחד יותר בצד המזכים  ַעל ּפִ
לחייב  כשבאים  אבל  ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ַעל  ְלָרָעה  ָיְתָך  ַהּטָ המחייבים,  פני  על 

ין  ית ּדִ צריך שלפחות יהיו שני דיינים בצד המחייב על פני הצד המזכה, ְוֵאין ּבֵ

מס'  בין  שוויון  יהיה  שלא  זוגי,  יהיה  הדיינים  שמספר  ניתן  שלא  והיות  קּול  ׁשָ
המזכים למס' המחייבים מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהם עֹוד ֶאָחד שכך ניתן להכריע 

ה ְיֵהא ְבִעיר כמה  ה. ְוַכּמָ ֹלשָׁ ִרים ּוׁשְ את הדין ברוב ֲהֵרי ָכאן ֶעׂשְ

שבעים  הרי  גביהם  על  ומשה 
קרא )במדבר  דאמר  ואחד - 
יא(  ונשאו אתך, ואת בהדייהו : 

שבעים -  אומר  יהודה  רבי 
דדריש אתך, בדומין לך , ולא 
שיהיה הוא יושב עמהן בדין. 

ואין הלכה כרבי יהודה:

עדה שופטת - עשרה מחייבין:

מזכין.  עשרה  מצלת -  עדה 
שיהיו  דצריך  מינה  ושמעינן 
יהיו  יחלקו  שקאם  עשרים 
עשרה מחייבין ועשרה מזכין:

שנים -  פי  על  לרעה  הטייתך 
תהיה  לא  קרא,  קאמר  והכי 
אחרי רבים לרעות, לחייב על 
פי אחד שיהיה יתר על המזכין. 
להטות  רבים,  אחרי  אבל 
בשנים, אפילו לרעות, כשיהיו 
שנים מחייבין יותר על המזכין. 
עשרים  כרחך  על  הלכך 
ושלשה בעינן, דבציר מעשרה 
מזכין ליכא למימר, דהא כתיב 
והצילו העדה, ותו לא משכחת 

חובה בבציר משנים עשר:

אין  שקול -  דין  בית  ואין 
שאם  זוגות,  דין  בית  עושין 
להו  הוי  לחצאים  יחלקו 
פלגא ופלגא ולא משכחת לה 
אחד.  פי  על  לטובה  הטייתך 
עוד  עליהם  מוסיפין  הלכך 
אחד והוו להו עשרים ושלשה:

מאה ועשרים - מפרש בגמרא, 
עשרים ושלשה, סנהדרי קטנה. 
ושלש שורות של עשרים ושלש 
עשרים ושלש יושבים לפניהם, 
על  להוסיף  הוצרכו  שאם 
הדיינים מוסיפים מהם. ועשרה 
אדם  בני  עשרה  בטלנים, 
בטלים מכל מלאכה שיושבים 
ושני  המדרש.  בבית  תמיד 
המזכין  דברי  לכתוב  סופרים 
חזנים,  ושני  המחייבין.  ודברי 
שמשי בית דין להלקות החייב 
ושני  הדין.  ולהזמין בעלי 
ושני  עדים.  ושני  דינין.  בעלי 
זוממין.  זוממי  ושני  זוממין. 
לחלק  ושלישי  גבאים,  ושני 
הצדקה, שצדקה נגבית בשנים 
ורופא  בשלשה.  ומתחלקת 
אומן להקיז דם. ולבלר. ומלמד 

תינוקות. הרי מאה ועשרים:
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זצוק"ל

ָּתִרימּו  ָהָאֶרץ  ִמֶּלֶחם  ַּבֲאָכְלֶכם  ְוָהָיה 
ְתרּוָמה ַלה' )ט"ו, י"ט( 

מדרגות  שלש  כאן  מרמזת  התורה 
ז"ל  )הרי"מ(  ממורי  שמעתי  כי  באכילה. 
בחינה  באכילה,  מדריגות  שלש  שיש 
ראשונה היא האכילה של כלליות העולם, 
שהאכילה  שאוכלים  מהם  יש  אשר 
בעצמה היא להם מעשה בהמה, רק על 
ידי ברכת המוציא וברכת המזון ונטילת 
האכילה,  בשעת  שעושה  ושאר  ידים 
רמזה  ואפשר  ההיא.  האכילה  מטהרת 
הארץ,  מלחם  באכלכם  התורה  עליהם 
לה',  תרומה  תרימו  התורה  והזהירה 
הברכות.  ידי  על  לה'  האכילה  שתטהרו 
כדי  שאוכלים  אנשים  שניה  בחינה  ויש 
שיהיה להם כח באכילה לתורה ותפלה, 
ואמר מורי ז"ל גם כן שבחינה זו נקראת 
על  לו(  מא  )בראשית  לפקדון  האוכל  והיה 
דרך תורה ותפלה, כי אחר כך כשלומד 

ומתפלל בכחה נתעלה האכילה. ועליהם 
עצמה  בהאכילה  כי  חלה,  התורה  רמזה 
חלה,  באכילת  כמו  מצוה  כן  גם  יש 
והזהירה התורה גם כן תרימו תרומה, כי 
אכילה זו צריכה להרמה אחר כך בשעת 
תורה ותפלה. ובחינה השלישית שמעתי 
ממורי ז"ל הוא לברר הניצוצות מרוחניות 
המאכל שבשלש בחינות דומם צומח חי, 
בשעת  ואז  מדבר.  לבחינת  להעלותם 
בחינת  והיא  עליה,  יש  עצמה  אכילה 
ומדרגה  מזבח,  בחינת  והשולחן  קרבן 
זו נמצאת רק בבעלי חכמה שהם בעלי 
עצמם  הם  כי  קרבן,  הוא  ואצלם  צורה, 
מרכבה ועליהם שורה הוי-ה. ועל בחינה 
בשעת  תיכף  לה'"  תורה"תתנו  רמזה  זו 
לדורותיכם,  תרומה  תזכו  ואז  האכילה, 
שתוכלו להרים כל הדור )אור חכמים פרשת 

שלח עמוד מו( 

אות ס'
מסכת סנהדרין פרק א' משנה ו'

ְבִעים ְוֶאָחד  ל ׁשִ ַסְנֶהְדִרי ְגדֹוָלה בית הדין הגדול ָהְיָתה מורכבת ׁשֶ
ִרים  ל ֶעׂשְ ה והסנהדרין הקטנה מורכבת מ.. ׁשֶ משבעים ואחד דיינים, ּוְקַטּנָ

ְוֶאָחד  ְבִעים  ׁשִ ל  ׁשֶ ִהיא  ׁשֶ דֹוָלה  ַלּגְ ִין  ּוִמּנַ דיינים.  ה  ֹלשָׁ ּוׁשְ
ֱאַמר )במדבר יא(  ּנֶ מאיפה למדים שבסנהדרין גדולה יש שבעים ואחד דיינים, ׁשֶ

יֶהן,  ּבֵ ה ַעל ּגַ ָרֵאל, ּומֹשֶׁ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ֶאְסָפה ּלִ
עליהם  בנוסף  ומשה  משה  שאסף  הזקנים  שבעים  ְוֶאָחד  ְבִעים  ׁשִ ֲהֵרי 
ְבִעים רבי יהודה חולק ואומר  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ׁשִ ַרּבִ הרי שבעים ואחד. 

שבסנהדרין יש רק שבעים דיינים, שכן הוא לומד ממה שכתוב"ונשאו אתך" שיש על 
הדיינים להיות דומים למשה במידות הטובות, אך משה עצמו אינו יושב בסנהדרין, 
אבל תנא קמא לומד מהכתוב"אתך" שהכוונה שמשה מצטרף אל השבעים זקנים, 

הקטנה  לסנהדרין  ה  ַטּנָ ַלּקְ ִין  ּוִמּנַ  . דיינים  ואחד  שבעים  יהיו  שסה"כ  כך 

ְפטּו  ֱאַמר )שם לה( ְוׁשָ ּנֶ ה דיינים, ׁשֶ ֹלשָׁ ִרים ּוׁשְ ל ֶעׂשְ ִהיא ׁשֶ ׁשֶ
ְוֵעָדה  ֵעָדה ׁשֹוֶפֶטת עשר מחייבים  ילּו ָהֵעָדה,  ְוִהּצִ ְוגֹו'  ָהֵעָדה 
ִהיא  ׁשֶ ָלֵעָדה  ִין  ּוִמּנַ ִרים.  ֶעׂשְ ָכאן  ֲהֵרי  מזכים,  ועשר  ֶלת  ַמּצֶ
יד(  )שם  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ עדה,  נקראים  אנשים  שעשרה  למדים  מאיפה  ָרה  ֲעׂשָ
ְוָכֵלב  ַע  ְיהֹוׁשֻ ָיְצאּו  במרגלים,  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ָלֵעָדה  ָמַתי  ַעד 
דהיינו שהמרגלים ללא יהושע וכלב היו עשרה אנשים שאותם קורא הכתוב עדה. 

עשרים  היו  קטנה  בסנהדרין  שהרי  דיינים,  ה  ֹלשָׁ ׁשְ עֹוד  ְלָהִביא  ִין  ּוִמּנַ
ַאֲחֵרי  ִתְהֶיה  ֹלא  כג(  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמע,  ׁשְ ִמּמַ דיינים,  ושלושה 

ְלטֹוָבה  ֶהם  ִעּמָ ֶאְהֶיה  ׁשֶ אני  לומד  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ְלָרעֹת,  ים  ַרּבִ
ַאֲחֵרי  )שם(  ֶנֱאַמר  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  הרוב,  אחר  הולכים  לזכות  כשפוסקים 

ים ְלַהּטֹת לצורך מה הוסיפו עוד פס' שלכאורה מלמד את אותו דבר שיש  ַרּבִ
ָיְתָך  ָיְתָך ְלטֹוָבה ַהּטָ לפסוק לפי הרוב, אלא זה בא ללמדנו ש.., ֹלא ְכַהּטָ

ָיְתָך ְלטֹוָבה  ְלָרָעה כלומר שהזיכוי והחיוב לא מתבצעים באותו אופן. ַהּטָ
י ֶאָחד כדי לזכות את הנאשם מספיק שיהיה דיין אחד יותר בצד המזכים  ַעל ּפִ
לחייב  כשבאים  אבל  ַנִים  ׁשְ י  ּפִ ַעל  ְלָרָעה  ָיְתָך  ַהּטָ המחייבים,  פני  על 

ין  ית ּדִ צריך שלפחות יהיו שני דיינים בצד המחייב על פני הצד המזכה, ְוֵאין ּבֵ

מס'  בין  שוויון  יהיה  שלא  זוגי,  יהיה  הדיינים  שמספר  ניתן  שלא  והיות  קּול  ׁשָ
המזכים למס' המחייבים מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהם עֹוד ֶאָחד שכך ניתן להכריע 

ה ְיֵהא ְבִעיר כמה  ה. ְוַכּמָ ֹלשָׁ ִרים ּוׁשְ את הדין ברוב ֲהֵרי ָכאן ֶעׂשְ

שבעים  הרי  גביהם  על  ומשה 
קרא )במדבר  דאמר  ואחד - 
יא(  ונשאו אתך, ואת בהדייהו : 

שבעים -  אומר  יהודה  רבי 
דדריש אתך, בדומין לך , ולא 
שיהיה הוא יושב עמהן בדין. 

ואין הלכה כרבי יהודה:

עדה שופטת - עשרה מחייבין:

מזכין.  עשרה  מצלת -  עדה 
שיהיו  דצריך  מינה  ושמעינן 
יהיו  יחלקו  שקאם  עשרים 
עשרה מחייבין ועשרה מזכין:

שנים -  פי  על  לרעה  הטייתך 
תהיה  לא  קרא,  קאמר  והכי 
אחרי רבים לרעות, לחייב על 
פי אחד שיהיה יתר על המזכין. 
להטות  רבים,  אחרי  אבל 
בשנים, אפילו לרעות, כשיהיו 
שנים מחייבין יותר על המזכין. 
עשרים  כרחך  על  הלכך 
ושלשה בעינן, דבציר מעשרה 
מזכין ליכא למימר, דהא כתיב 
והצילו העדה, ותו לא משכחת 

חובה בבציר משנים עשר:

אין  שקול -  דין  בית  ואין 
שאם  זוגות,  דין  בית  עושין 
להו  הוי  לחצאים  יחלקו 
פלגא ופלגא ולא משכחת לה 
אחד.  פי  על  לטובה  הטייתך 
עוד  עליהם  מוסיפין  הלכך 
אחד והוו להו עשרים ושלשה:

מאה ועשרים - מפרש בגמרא, 
עשרים ושלשה, סנהדרי קטנה. 
ושלש שורות של עשרים ושלש 
עשרים ושלש יושבים לפניהם, 
על  להוסיף  הוצרכו  שאם 
הדיינים מוסיפים מהם. ועשרה 
אדם  בני  עשרה  בטלנים, 
בטלים מכל מלאכה שיושבים 
ושני  המדרש.  בבית  תמיד 
המזכין  דברי  לכתוב  סופרים 
חזנים,  ושני  המחייבין.  ודברי 
שמשי בית דין להלקות החייב 
ושני  הדין.  ולהזמין בעלי 
ושני  עדים.  ושני  דינין.  בעלי 
זוממין.  זוממי  ושני  זוממין. 
לחלק  ושלישי  גבאים,  ושני 
הצדקה, שצדקה נגבית בשנים 
ורופא  בשלשה.  ומתחלקת 
אומן להקיז דם. ולבלר. ומלמד 

תינוקות. הרי מאה ועשרים:
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ס
בעיר  שתהיה  ְלַסְנֶהְדִרין  ְראּוָיה  ּוְתֵהא  בעיר  לגור  צריכים  תושבים 

אֹוֵמר,  ְנֶחְמָיה  י  ַרּבִ תושבים.  ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  קטנה,  סנהדרין  זו 

כך  משה,  שמינה  רֹות  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ ֶנֶגד  ּכְ תושבים,  ים  לׁשִ ּוׁשְ ָמאַתִים 
שכל דיין יהיה ממונה על עשרה תושבים.

שרי  כנגד  ושלשים  מאתים 
עשרים  דהיינו  עשרות - 
כל  שיהא  עשיריות,  ושלשה 
דבציר  עשרה.  של  שר  דיין 
אשכחן  לא  עשרה  משרי 
כרבי  הלכה  ואין  שררה. 

נחמיה:

בית שלמה - מדוע יושבת הסנהדרין במקדש

"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" )שמות 
כ"א, א'( 

נסמכה  "ולמה  ושואל  הקדוש  רש"י  מבאר 
פרשת דינין למזבח לומר לך שתשים סנהדרין 
אצל המקדש" ונשאלת השאלה מדוע באמת יש 
צורך לשים את הסנהדרין אצל המקדש, אלא 
ידוע שכל אחד מיושבי הסנהדרין היה בעל רוח 
הקודש כמובא אצל מרדכי היהודי זי"ע וידוע 
שמקריב  לפני  תשובה  לעשות  צריך  שאדם 
קרבן ולכן ניתן להסביר כי יש צורך בסנהדרין 
לעשות  ליהודי  לעזור  כדי  הקודש  רוח  בעלי 
לו,  גלויות  שלא  העברות  באותם  גם  תשובה 
אך הם אנשי הסנהדרין רואים אותם על פניו 
אצל  הסנהדרין  שישבו  צורך  יש  לכן  כמובא, 
המקדש על מנת לסייע ליהודי לחזור בתשובה 

שלימה לפני ה' טרם הקרבת הקרבן

המשפטים  ואלה  אלימלך  דברי  בספר  כתב 
עפ"י המשל המבואר בספרים לרועה שנתפזר 
ועקרב  שרף  נחש  מקום  במדבר  עדרו 
צאנו  לקבץ  שמה  הולך  וכאשר  רעות  וחיות 
הנפזרים מה מאד צריך לבל יסיח דעתו אף 
רגע מללחום כנגדם כי כמעט רגע יוכל הוא 
עצמו להיות טרף לשיניהם כן הוא ממש בכל 
רע  וכל  קליפות  מקום  לעוה"ז  שבא  אדם 
צריך  ביניהם  הנפזרים  נפשו  ניצוצי  לקבץ 
ודאי לבל יסיח דעתו אף רגע לבל ילכד כל 
נפשו ביניהם והנה כשמתבונן בדבר זה צריך 
להיות ביראה וזהו ואלה המשפטים וגו' אלה 
אותיות לאה הוא יראה משפט הוא בירור ור"ל 
בהבירורים  כשתתבונן  ביראה  להיות  שצריך 

אשר צריך שתשים לבך ודעתך עליהם דהיינו 
אשר  מישראל  מכ"א  נפשות  ניצוצי  לפניהם 
המה עוד מלפנים ומכבר כי תקנה עבד עברי 
לכן כאשר תשים בלבך כי אתה צריך לתקן 
בעבודתך גם מה שעבר מלפנים ומכבר מכ"ש 
יעבוד  שנים  שש  כי  לראות  צריך  אתה  כי 
השש  היינו  עכשיו  שהוא  מה  ולתקן  לעבוד 
הטוב  ולברר  ממדותיך  הרע  להסיר  מדות 
הששה  כל  תתקן  כאשר  ובשביעית  מהרע 
מדות ותהיה במדה השביעית הוא חסד ואהבה 

אז יצא לחפשי מכל רע אכי"ר

כל  אל  מחשבתו  משים  כשאדם  כי  א"י 
ולהתבונן  מהם  הרע  ולהסיר  לתקנם  מדותיו 
דבר  יעשה  לבל  דבר  כל  על  במחשבתו 
על  למעלה  מעורר  כן  יתברך  כרצונו  שלא 
כל המדות העליונים שיתנהגו כפי המחשבה 
דלעילא ראשית המחשבה אשר ישראל עלה 
כל  ואז  להם  להטיב  בגין  תחילה  במחשבה 
לישראל  וחסד  לטוב  יתהפכו  הדינים  בחינת 
הדינים  שורש  אשר  המחשבה  ראשית  כפי 
בחי'  ו"ה  ואלה אל  וזהו  וחסדים  הוא רחמים 
מחבר  אתה  כאשר  היינו  ומדות  מחשבה 
כנ"ל  עליונים  המדות  עם  דלעילא  המחשבה 
לפניהם  תשים  דינים  בחי'  המשפטים  אז 
לטובתם וכיצד פועל למעלה לחבר המחשבה 
תתקן  כאשר  עברי  עבד  תקנה  כי  והמדות 
העבדות של העברי ר"ל עבודת איש ישראלי 
היינו שש שנים יעבוד שיעבוד לתקן מדותיו 
מחשבתו  שישים  טהורה  מחשבה  עפ"י  והוא 
כן  בזה מעורר  כנ"ל  וגו'  ובשביעית  בזה עד 

גם למעלה וכנ"ל" עכל"ק

אות ע'
מסכת אבות פרק ג' פרק א' משנה 

ן ַמֲהַלְלֵאל שעליו נאמר שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל  ֲעַקְבָיא ֶבּ
ה  ָבִרים ְוֵאין ַאָתּ ה ְדּ ֹלָשׁ ְשׁ ל ִבּ ֵכּ בחכמה וביראת חטא אֹוֵמר, ִהְסַתּ

א ִליֵדי ֲעֵבָרה שאם תשים על לבך את שלושת הדברים הללו אין אתה בא  ָבּ
ה  ַאָתּ ִמי  ְוִלְפֵני  הֹוֵלְך  ה  ַאָתּ ּוְלָאן  אָת  ָבּ ֵמַאִין  ע,  ַדּ חטא.  לידי 

ה ְסרּוָחה שכבת  ָפּ אָת - ִמִטּ ּבֹון. ֵמַאִין ָבּ ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ָעִתיד ִלֵתּ
ִלְמקֹום   - הֹוֵלְך  ה  ַאָתּ ּוְלָאן  הגאווה,  מן  תנצל  זה  דבר  וכשתזכור  זרע 

הבשר  את  אוכלות  והתולע  הרימה  בו  לקבר  היינו  ְותֹוֵלָעה  ה  ִרָמּ ָעָפר 
ה  ַאָתּ ִמי  ְוִלְפֵני  כסף,  אחר  והריצה  התאווה  מן  ניצל  תהיה  זאת  וכשתזכור 

ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני   - ּבֹון  ְוֶחְשׁ ין  ִדּ ן  ִלֵתּ ָעִתיד 
האדם  ודם  בשר  מלך  אצל  משפט  לפני  שאפילו  היינו  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
חושש ומפחד, קל וחומר שעתיד הוא לירא מן המשפט לפני הקב"ה שאין מלפניו 

לא שכחה ולא משוא פנים וע"י זכירת שלושת הדברים הנ"ל בכל יום, האדם ישמר 

מן החטא לבלתי יחטא.

סרוחה.  מטפה  עקביא - 
ואע"פ  זרע.  שכבת  טפת 
אינה  העבור  שבשעת 
מסרחת  שאינה  סרוחה, 
לאחר  עד  האשה  ברחם 
וכשתסריח  ימים  שלשה 
להזריע,  ראויה  אינה 
טפה  לה  קרי  מקום  מכל 
קרובה  שהיא  מפני  סרוחה 
חוץ  כשהיא  מיד  להסריח 
והמסתכל  האשה.  למעי 
ניצול  סרוחה,  מטפה  שבא 
והמסתכל  הגאוה.  מן 
עפר  למקום  לילך  שעתיד 
מן  ניצול  ותולעה,  רמה 
הממון.  אל  והחמדה  התאוה 
והמסתכל שעתיד ליתן דין 
החטא  מן  פורש  וחשבון, 

ואינו נכשל בעבירה:

בית שלמה - הליכה בעקבות האבות הקדושים

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה 
מאין  דע  עברה  לידי  בא  אתה  ואין  דברים 
באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד 
לתן דין וחשבון ידוע כי עיקר חיותנו בתור 
דור  דור  העוברת  המסורת  היא  ישראל  עם 
לנו  ויש  אנו  ימינו  ועד  הקדושים  מהאבות 
צורך ללכת ולפעול לפי הדרך שאבותינו הטוו 
את  ורעי  הצאן  בעקבי  לך  צאי  ככתוב  לנו 
גדיותיך על משכנות הרועים שהם אבותינו 
הקדושים, כלומר אנו צרכים ללכת על הדרך 
שהם  העקבות  לפי  הקדושים  אבותינו  של 
השאירו לנו וזה מה שבא עקביא בן מהללאל 
ללמד אותנו לענ"ד, דע מאין באת, כלומר 
הסתכל על האבות הקדושים שלנו תראה מי 
הם היו ותשאף להגיע לעשות כמותם בחינת 
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, ולאן אתה 
בדרך  האם  צועד  אתה  דרך  באיזה  הולך, 

שאבותינו הקדושים הטוו לנו או דרך חדשה, 
ישנים על הדרך הזאת או  יש עקבות  האם 
חדשה,  דרך  בנית  כי  כלל  עקבות  שאין 
זהו  וחשבון  דין  לתן  עתיד  אתה  מי  ולפני 
התכלית של כל ההליכה בדרך לעשות נחת 
רוח ליוצרו הקב"ה וזה נרמז בשמו של התנא 
עקביא מלשון עקבות בחול שמי שהולך על 
העקבות של אבותינו הקדושים שזכו להלל 
אל  הדרך  בסוף  להגיע  יזכה  יתברך  ה'  את 
לבורא  רוח  נחת  לעשות  האמתית  התכלית 
יתברך וכאשר יעמוד בדין לפני מלך מלכי 
המלכים יזכה בדין ויכנס ישר לגן עדן ולחיי 

עולם הבא

ועוד נוסיף את דברי קדשו של מו"ר זקננו 
מה  נראה  "ולענ"ד  זי"ע  משה  האמרי  בעל 
בן  מ"א( עקביא  )פ"ג,  דאבות  דאיתא במשנה 
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ע
בעיר  שתהיה  ְלַסְנֶהְדִרין  ְראּוָיה  ּוְתֵהא  בעיר  לגור  צריכים  תושבים 

אֹוֵמר,  ְנֶחְמָיה  י  ַרּבִ תושבים.  ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  קטנה,  סנהדרין  זו 

כך  משה,  שמינה  רֹות  ֲעׂשָ ֵרי  ׂשָ ֶנֶגד  ּכְ תושבים,  ים  לׁשִ ּוׁשְ ָמאַתִים 
שכל דיין יהיה ממונה על עשרה תושבים.

שרי  כנגד  ושלשים  מאתים 
עשרים  דהיינו  עשרות - 
כל  שיהא  עשיריות,  ושלשה 
דבציר  עשרה.  של  שר  דיין 
אשכחן  לא  עשרה  משרי 
כרבי  הלכה  ואין  שררה. 

נחמיה:

בית שלמה - מדוע יושבת הסנהדרין במקדש

"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" )שמות 
כ"א, א'( 

נסמכה  "ולמה  ושואל  הקדוש  רש"י  מבאר 
פרשת דינין למזבח לומר לך שתשים סנהדרין 
אצל המקדש" ונשאלת השאלה מדוע באמת יש 
צורך לשים את הסנהדרין אצל המקדש, אלא 
ידוע שכל אחד מיושבי הסנהדרין היה בעל רוח 
הקודש כמובא אצל מרדכי היהודי זי"ע וידוע 
שמקריב  לפני  תשובה  לעשות  צריך  שאדם 
קרבן ולכן ניתן להסביר כי יש צורך בסנהדרין 
לעשות  ליהודי  לעזור  כדי  הקודש  רוח  בעלי 
לו,  גלויות  שלא  העברות  באותם  גם  תשובה 
אך הם אנשי הסנהדרין רואים אותם על פניו 
אצל  הסנהדרין  שישבו  צורך  יש  לכן  כמובא, 
המקדש על מנת לסייע ליהודי לחזור בתשובה 

שלימה לפני ה' טרם הקרבת הקרבן

המשפטים  ואלה  אלימלך  דברי  בספר  כתב 
עפ"י המשל המבואר בספרים לרועה שנתפזר 
ועקרב  שרף  נחש  מקום  במדבר  עדרו 
צאנו  לקבץ  שמה  הולך  וכאשר  רעות  וחיות 
הנפזרים מה מאד צריך לבל יסיח דעתו אף 
רגע מללחום כנגדם כי כמעט רגע יוכל הוא 
עצמו להיות טרף לשיניהם כן הוא ממש בכל 
רע  וכל  קליפות  מקום  לעוה"ז  שבא  אדם 
צריך  ביניהם  הנפזרים  נפשו  ניצוצי  לקבץ 
ודאי לבל יסיח דעתו אף רגע לבל ילכד כל 
נפשו ביניהם והנה כשמתבונן בדבר זה צריך 
להיות ביראה וזהו ואלה המשפטים וגו' אלה 
אותיות לאה הוא יראה משפט הוא בירור ור"ל 
בהבירורים  כשתתבונן  ביראה  להיות  שצריך 

אשר צריך שתשים לבך ודעתך עליהם דהיינו 
אשר  מישראל  מכ"א  נפשות  ניצוצי  לפניהם 
המה עוד מלפנים ומכבר כי תקנה עבד עברי 
לכן כאשר תשים בלבך כי אתה צריך לתקן 
בעבודתך גם מה שעבר מלפנים ומכבר מכ"ש 
יעבוד  שנים  שש  כי  לראות  צריך  אתה  כי 
השש  היינו  עכשיו  שהוא  מה  ולתקן  לעבוד 
הטוב  ולברר  ממדותיך  הרע  להסיר  מדות 
הששה  כל  תתקן  כאשר  ובשביעית  מהרע 
מדות ותהיה במדה השביעית הוא חסד ואהבה 

אז יצא לחפשי מכל רע אכי"ר

כל  אל  מחשבתו  משים  כשאדם  כי  א"י 
ולהתבונן  מהם  הרע  ולהסיר  לתקנם  מדותיו 
דבר  יעשה  לבל  דבר  כל  על  במחשבתו 
על  למעלה  מעורר  כן  יתברך  כרצונו  שלא 
כל המדות העליונים שיתנהגו כפי המחשבה 
דלעילא ראשית המחשבה אשר ישראל עלה 
כל  ואז  להם  להטיב  בגין  תחילה  במחשבה 
לישראל  וחסד  לטוב  יתהפכו  הדינים  בחינת 
הדינים  שורש  אשר  המחשבה  ראשית  כפי 
בחי'  ו"ה  ואלה אל  וזהו  וחסדים  הוא רחמים 
מחבר  אתה  כאשר  היינו  ומדות  מחשבה 
כנ"ל  עליונים  המדות  עם  דלעילא  המחשבה 
לפניהם  תשים  דינים  בחי'  המשפטים  אז 
לטובתם וכיצד פועל למעלה לחבר המחשבה 
תתקן  כאשר  עברי  עבד  תקנה  כי  והמדות 
העבדות של העברי ר"ל עבודת איש ישראלי 
היינו שש שנים יעבוד שיעבוד לתקן מדותיו 
מחשבתו  שישים  טהורה  מחשבה  עפ"י  והוא 
כן  בזה מעורר  כנ"ל  וגו'  ובשביעית  בזה עד 

גם למעלה וכנ"ל" עכל"ק

אות ע'
מסכת אבות פרק ג' פרק א' משנה 

ן ַמֲהַלְלֵאל שעליו נאמר שאין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל  ֲעַקְבָיא ֶבּ
ה  ָבִרים ְוֵאין ַאָתּ ה ְדּ ֹלָשׁ ְשׁ ל ִבּ ֵכּ בחכמה וביראת חטא אֹוֵמר, ִהְסַתּ

א ִליֵדי ֲעֵבָרה שאם תשים על לבך את שלושת הדברים הללו אין אתה בא  ָבּ
ה  ַאָתּ ִמי  ְוִלְפֵני  הֹוֵלְך  ה  ַאָתּ ּוְלָאן  אָת  ָבּ ֵמַאִין  ע,  ַדּ חטא.  לידי 

ה ְסרּוָחה שכבת  ָפּ אָת - ִמִטּ ּבֹון. ֵמַאִין ָבּ ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ָעִתיד ִלֵתּ
ִלְמקֹום   - הֹוֵלְך  ה  ַאָתּ ּוְלָאן  הגאווה,  מן  תנצל  זה  דבר  וכשתזכור  זרע 

הבשר  את  אוכלות  והתולע  הרימה  בו  לקבר  היינו  ְותֹוֵלָעה  ה  ִרָמּ ָעָפר 
ה  ַאָתּ ִמי  ְוִלְפֵני  כסף,  אחר  והריצה  התאווה  מן  ניצל  תהיה  זאת  וכשתזכור 

ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני   - ּבֹון  ְוֶחְשׁ ין  ִדּ ן  ִלֵתּ ָעִתיד 
האדם  ודם  בשר  מלך  אצל  משפט  לפני  שאפילו  היינו  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
חושש ומפחד, קל וחומר שעתיד הוא לירא מן המשפט לפני הקב"ה שאין מלפניו 

לא שכחה ולא משוא פנים וע"י זכירת שלושת הדברים הנ"ל בכל יום, האדם ישמר 

מן החטא לבלתי יחטא.

סרוחה.  מטפה  עקביא - 
ואע"פ  זרע.  שכבת  טפת 
אינה  העבור  שבשעת 
מסרחת  שאינה  סרוחה, 
לאחר  עד  האשה  ברחם 
וכשתסריח  ימים  שלשה 
להזריע,  ראויה  אינה 
טפה  לה  קרי  מקום  מכל 
קרובה  שהיא  מפני  סרוחה 
חוץ  כשהיא  מיד  להסריח 
והמסתכל  האשה.  למעי 
ניצול  סרוחה,  מטפה  שבא 
והמסתכל  הגאוה.  מן 
עפר  למקום  לילך  שעתיד 
מן  ניצול  ותולעה,  רמה 
הממון.  אל  והחמדה  התאוה 
והמסתכל שעתיד ליתן דין 
החטא  מן  פורש  וחשבון, 

ואינו נכשל בעבירה:

בית שלמה - הליכה בעקבות האבות הקדושים

עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה 
מאין  דע  עברה  לידי  בא  אתה  ואין  דברים 
באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד 
לתן דין וחשבון ידוע כי עיקר חיותנו בתור 
דור  דור  העוברת  המסורת  היא  ישראל  עם 
לנו  ויש  אנו  ימינו  ועד  הקדושים  מהאבות 
צורך ללכת ולפעול לפי הדרך שאבותינו הטוו 
את  ורעי  הצאן  בעקבי  לך  צאי  ככתוב  לנו 
גדיותיך על משכנות הרועים שהם אבותינו 
הקדושים, כלומר אנו צרכים ללכת על הדרך 
שהם  העקבות  לפי  הקדושים  אבותינו  של 
השאירו לנו וזה מה שבא עקביא בן מהללאל 
ללמד אותנו לענ"ד, דע מאין באת, כלומר 
הסתכל על האבות הקדושים שלנו תראה מי 
הם היו ותשאף להגיע לעשות כמותם בחינת 
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, ולאן אתה 
בדרך  האם  צועד  אתה  דרך  באיזה  הולך, 

שאבותינו הקדושים הטוו לנו או דרך חדשה, 
ישנים על הדרך הזאת או  יש עקבות  האם 
חדשה,  דרך  בנית  כי  כלל  עקבות  שאין 
זהו  וחשבון  דין  לתן  עתיד  אתה  מי  ולפני 
התכלית של כל ההליכה בדרך לעשות נחת 
רוח ליוצרו הקב"ה וזה נרמז בשמו של התנא 
עקביא מלשון עקבות בחול שמי שהולך על 
העקבות של אבותינו הקדושים שזכו להלל 
אל  הדרך  בסוף  להגיע  יזכה  יתברך  ה'  את 
לבורא  רוח  נחת  לעשות  האמתית  התכלית 
יתברך וכאשר יעמוד בדין לפני מלך מלכי 
המלכים יזכה בדין ויכנס ישר לגן עדן ולחיי 

עולם הבא

ועוד נוסיף את דברי קדשו של מו"ר זקננו 
מה  נראה  "ולענ"ד  זי"ע  משה  האמרי  בעל 
בן  מ"א( עקביא  )פ"ג,  דאבות  דאיתא במשנה 
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רבינו עובדיה מברטנורא
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ע
מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין 

המפרשים  ודקדקו  עבירה  לידי  בא  אתה 

מהו הלשון לידי עבירה בקיצור הו"ל למימר 

בדרך  לשנות  התנא  דדרך  כידוע  לעבירה 

קצרה )עיין פסחים ג', ע"ב( ובספר מדרש שמואל 

הביא הרבה פירושים ואחד ששנינו )שם פ"ד, 

מ"ב( שכר עבירה עבירה והיינו שמכל עבירה 

הוא  המלאך  ואותו  המשחית  מלאך  נברא 

ברא  אשר  האיש  מן  ונקמה  משפט  עושה 

תיסרך  י"ט(  ב'  )ירמיה  הכתוב  כמאמר  אותו 

והזהיר התנא  ידי עבירה  והוא נקרא  רעתך 

אותנו שיסתכל האדם בשלושה דברים אלו 

שיבא  חטאתו  יגרום  ולא  החטא  מן  וינצל 

שאין  אף  עכ"ד  ממנו  שתפרע  עבירה  לידי 

זה לשונו ממש.

ולפי דרכנו יש לפרש שהתנא הזהיר אותנו 

על שלושה דברים שיהיו לנגד עיניו כי זה 

פרי כל עון וכל חטאת מה שהיצה"ר מטריד 

את לב האדם לבל יפנה ליתן עצות בנפשו 

חסדי  ותוקף  לעולם  בא  מה  על  להתבונן 

השי"ת עליו וכיון שנמשך אחרי יצרו ואינו 

נותן לבו ליתן עצות לנפשו אזי נופל אח"כ 

על  גדולים  חטאים  לידי  ומביאו  מטה  מטה 

שאין  זה  ידי  שעל  עבירה  ידי  נקרא  זה  כן 

גדולים,  חטאים  לידי  בא  הלב  השכלת  לו 

האדם  שיסתכל  אותנו  התנא  הזהיר  כן  על 

וינצל מידי עבירה כי  בשלושה דברים אלו 

ע"י זה נכנע ללבו הערל ונותן עצות בנפשו 

להתבונן בחסדי השי"ת ובגבורותיו וממילא 

אין חטא בא על ידו 

והנה כמו שיש בעבירה ידי עבירה היינו ידים 

הממשיכין לעבירה כן בכל מצוה יש ג"כ ידי 

מצוה  לעשות  הממשיכין  ידים  היינו  מצוה 
לידי  נמשך  ידי אוטם הלב  היינו כמו שעל 
עבירה וכנ"ל כן ע"י השכלת הלב שמתבונן 
בא  השי"ת  ובגדולת  תמיד  השי"ת  בחסדי 
ונקרא  ית'  רצונו  לעשות  התלהבות  לידי 
ידי מצוה שעי"ז ממשיך עצמו לעשות מצות 

בהתלהבות גדול

הקדושה  תורתינו  לימוד  ע"י  הוא  והעיקר 
הלואי  ה"ז(  פ"א  חגיגה  )ירושלמי  ז"ל  וכמאמרם 
אותי עזבו וכו' המאור שבה מחזירו למוטב 
שמאירה  אבוקה  כמו  הוא  התורה  דעסק 
ו',  )משלי  שאה"כ  כמו  לילה  באישון  לאדם 
כ"ג( כי נר מצוה ותורה אור הדמיון כמו אור 
האבוקה שמבהקת למרחוק אף עצים הלחים 
בוערים אף עסק התורה מאירה ומבהקת את 
לב האדם. והעיקר במעשה המצות להתלהב 
בעת עשייתה ולעשותה בחשק נמרץ וזה לא 
יוכל האדם לקנות בנפשו כי אם ע"י עסק 
ומוחו  בלבו  לנפשו  שמאירה  באמת  התורה 
ומבין במוחו גודל חסדי השי"ת ועי"ז חושק 

ומתאוה מתי תבא לידי ואקיימנה 

ליד  שמביא  גדול  תלמוד  הגמרא  פי'  וזהו 
ובא  ולבו  מוחו  את  שמאירה  היינו  מעשה 
לידי מעשה כנ"ל וזהו עיקר התכלית והכוונה 
פרשת  בשל"ה  הובא  במדרש  שאמרו  וכמו 
ראה )תורה שבכתב ד"ה בפרק קמא( "ובלא זה אין 
המעשה שוה לכלום וא"כ עיקר המעשה הוא 
ע"י לימוד התורה ונמצא התלמוד הוא עיקר 
תלמוד  וגמרו  נמנו  כן  על  המעשה,  שורש 
ויהי  ודו"ק  כנ"ל  מעשה  לידי  שמביא  גדול 
להיות  ונזכה  בתורתו  עינינו  שיאיר  רצון 

מהשבים לפניו בכל לב אכי"ר" עכל"ק

אות פ'
מסכת פרה פרק ד' משנה א'

כיוון  שלא  ָמּה  ִלְשׁ א  ֹלּ ֶשׁ ָחָטּה  ׁ ְשּ ֶשׁ אדומה  פרה  את  ַחָטּ ַרת  ָפּ
ְוִהָזּה  ל את דמה בכלי  ִקֵבּ במחשבה לשם פרה אדומה אלא לשם קרבן אחר, 

א  ֹלּ ְוֶשׁ ָמּה  ִלְשׁ אֹו  אדומה,  פרה  לשם  שלא  ָמּה  ִלְשׁ א  ֹלּ ֶשׁ דמה  את 

פרה  לשם  הזה(  קבל,  )שחט,  הנזכרות  העבודות  מן  אחת  שעשה  או  ָמּה  ִלְשׁ
ָמּה  ִלְשׁ א  ֹלּ ֶשׁ אֹו  אחר,  קרבן  לשם  אחרת  עבודה  עשה  ואח"כ  אדומה 

סּוָלה  ְפּ פרה,  לשם  כיוון  ואח"כ  אחר  קרבן  לשם  בתחילה  שכיוון  ָמּה  ְוִלְשׁ
יהיו  בה  שנעשות  עבודות  שכל  צריכה  היא  חטאת  נקראת  אדומה  ופרה  שהיות 

לשמה של הפרה אדומה כמו בקרבן חטאת שצריך שכל העבודות שנעשות בקרבן 

סובר  שהוא  כיוון  יר  ַמְכִשׁ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ חטאת.  קרבן  לשם  יהיו  חטאת 

שאין דין פרה אדומה כדין קרבן חטאת, היות שאת העבודות בפרה עושים מחוץ 

א ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגַלִים אם הכהן שעשה אחת מן העבודות  ֹלּ למקדש. ְוֶשׁ

 . סּוָלה כמו בדין קרבן חטאת  ְפּ ורגליו,  ידיו  בפרה אדומה לא רחץ תחילה את 

קרבן  כדין  אדומה  פרה  דין  שאין  סובר  והוא  היות  יר  ַמְכִשׁ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ
דֹול אם הפרה אדומה נעשתה שלא ע"י כהן גדול אלא  א ְבֹכֵהן ָגּ ֹלּ חטאת. ְוֶשׁ

סּוָלה היות ולמדים מפסוק* שפרה אדומה נעשית רק ע"י כהן  ע"י כהן הדיוט, ְפּ

יר היות והוא סובר שהפסוק בא ללמדנו כי רק הפרה  י ְיהּוָדה ַמְכִשׁ גדול. ַרִבּ

שנעשתה בימי משה רבינו היתה צריכה להיות ע"י כהן בכיר אך שאר הפרות יכולות 

ָגִדים אם הכהן שעשה את הפרה לא  ר ְבּ להיעשות גם ע"י כהן הדיוט. ּוְמֻחַסּ

אל  מהפסוק"..  זאת  שלמדים  סּוָלה  ְפּ הכהונה,  בגדי  ארבעת  בכל  לבוש  היה 

אלעזר הכהן" הכהן כל זמן שהוא בכיהונו היינו כשהוא לבוש בבגדי הכהונה שלו. 

ואת זאת למדים בגזרה שוה מיום  ית  ַנֲעֵשׂ ָהְיָתה  ָלָבן בגדי לבן  ּוִבְכֵלי 
הכיפורים שכן עבודת יום הכיפורים נעשית בבגדי לבן כך מעשה פרה אדומה צריך 

להיעשות בבגדי לבן. 

*בפרה שנעשתה בימי משה רבינו נאמר"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" ומכאן 
למדים שדווקא פרה זו היתה יכולה להיעשות ע"י סגן הכהן הגדול אלעזר הכהן, 
שהיה סגן אהרן הכהן הגדול, מה שאין כן בשאר הפרות שיעשו בעתיד שיכולות 

להיעשות רק ע"י כהן גדול

לשמה  שלא  חטאת -  פרת 
חטאת  קרא  דאמר  פסולה. 
ומדקרייה  יט,ט(  )במדבר  היא 
רחמנא חטאת למדנו שהיא 
לשמה  שחיטה  טעונה 

כחטאת:

מכשיר -  אליעזר  ורבי 
בחוץ.  נשחטת  והיא  הואיל 

ואין הלכה כר' אליעזר:

ורגלים  ידים  רחוץ  ושלא 
קרייה  דחטאת  פסולה - 
רחוץ  נקט  ולהכי  רחמנא. 
תנא  ולא  ורגלים  ידים 
קידש  שנא  דלא  קידש, 
בכלי  בין  בחוץ,  או  בפנים 

שרת בין בכלי חול יוצא :

מכשיר -  אליעזר  ור' 
מועד  אהל  אל  דבבואם 
המזבח  אל  בגשתם  או  וגו' 
ואין  כ(  ל,  )שמות  כתיב  ירחצו 

הלכה כר"א:

פסולה –  גדול  בכהן  שלא 
ונתתם  ג(  יט,  )במדבר  דכתיב 
אותה אל אלעזר, אותה אל 
הפרות  שאר  ואין  אלעזר, 

נעשות אלא בכהן גדול:

ור' יהודה מכשיר - דדריש, 
כל  ושאר  בסגן,  אותה 
בין  גדול  בכהן  בין  הפרות 
כר'  והלכה  הדיוט.  בכהן 

יהודה:

נעשית -  היא  לבן  ובבגדי 
והיתה  פרה  גבי  דכתיב 
הגר  ולגר  ישראל  לבני 
בתוכם לחוקת עולם )במדבר 
כתיב  הכפורים  י(  וביום  יט, 

)ויקרא טז, לד( והיתה זאת לכם 

עבודת  מה  עולם,  לחוקת 
לבן,  בבגדי  הכפורים  יום 
אף מעשה פרה בבגדי לבן 
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פ
מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין 

המפרשים  ודקדקו  עבירה  לידי  בא  אתה 

מהו הלשון לידי עבירה בקיצור הו"ל למימר 

בדרך  לשנות  התנא  דדרך  כידוע  לעבירה 

קצרה )עיין פסחים ג', ע"ב( ובספר מדרש שמואל 

הביא הרבה פירושים ואחד ששנינו )שם פ"ד, 

מ"ב( שכר עבירה עבירה והיינו שמכל עבירה 

הוא  המלאך  ואותו  המשחית  מלאך  נברא 

ברא  אשר  האיש  מן  ונקמה  משפט  עושה 

תיסרך  י"ט(  ב'  )ירמיה  הכתוב  כמאמר  אותו 

והזהיר התנא  ידי עבירה  והוא נקרא  רעתך 

אותנו שיסתכל האדם בשלושה דברים אלו 

שיבא  חטאתו  יגרום  ולא  החטא  מן  וינצל 

שאין  אף  עכ"ד  ממנו  שתפרע  עבירה  לידי 

זה לשונו ממש.

ולפי דרכנו יש לפרש שהתנא הזהיר אותנו 

על שלושה דברים שיהיו לנגד עיניו כי זה 

פרי כל עון וכל חטאת מה שהיצה"ר מטריד 

את לב האדם לבל יפנה ליתן עצות בנפשו 

חסדי  ותוקף  לעולם  בא  מה  על  להתבונן 

השי"ת עליו וכיון שנמשך אחרי יצרו ואינו 

נותן לבו ליתן עצות לנפשו אזי נופל אח"כ 

על  גדולים  חטאים  לידי  ומביאו  מטה  מטה 

שאין  זה  ידי  שעל  עבירה  ידי  נקרא  זה  כן 

גדולים,  חטאים  לידי  בא  הלב  השכלת  לו 

האדם  שיסתכל  אותנו  התנא  הזהיר  כן  על 

וינצל מידי עבירה כי  בשלושה דברים אלו 

ע"י זה נכנע ללבו הערל ונותן עצות בנפשו 

להתבונן בחסדי השי"ת ובגבורותיו וממילא 

אין חטא בא על ידו 

והנה כמו שיש בעבירה ידי עבירה היינו ידים 

הממשיכין לעבירה כן בכל מצוה יש ג"כ ידי 

מצוה  לעשות  הממשיכין  ידים  היינו  מצוה 
לידי  נמשך  ידי אוטם הלב  היינו כמו שעל 
עבירה וכנ"ל כן ע"י השכלת הלב שמתבונן 
בא  השי"ת  ובגדולת  תמיד  השי"ת  בחסדי 
ונקרא  ית'  רצונו  לעשות  התלהבות  לידי 
ידי מצוה שעי"ז ממשיך עצמו לעשות מצות 

בהתלהבות גדול

הקדושה  תורתינו  לימוד  ע"י  הוא  והעיקר 
הלואי  ה"ז(  פ"א  חגיגה  )ירושלמי  ז"ל  וכמאמרם 
אותי עזבו וכו' המאור שבה מחזירו למוטב 
שמאירה  אבוקה  כמו  הוא  התורה  דעסק 
ו',  )משלי  שאה"כ  כמו  לילה  באישון  לאדם 
כ"ג( כי נר מצוה ותורה אור הדמיון כמו אור 
האבוקה שמבהקת למרחוק אף עצים הלחים 
בוערים אף עסק התורה מאירה ומבהקת את 
לב האדם. והעיקר במעשה המצות להתלהב 
בעת עשייתה ולעשותה בחשק נמרץ וזה לא 
יוכל האדם לקנות בנפשו כי אם ע"י עסק 
ומוחו  בלבו  לנפשו  שמאירה  באמת  התורה 
ומבין במוחו גודל חסדי השי"ת ועי"ז חושק 

ומתאוה מתי תבא לידי ואקיימנה 

ליד  שמביא  גדול  תלמוד  הגמרא  פי'  וזהו 
ובא  ולבו  מוחו  את  שמאירה  היינו  מעשה 
לידי מעשה כנ"ל וזהו עיקר התכלית והכוונה 
פרשת  בשל"ה  הובא  במדרש  שאמרו  וכמו 
ראה )תורה שבכתב ד"ה בפרק קמא( "ובלא זה אין 
המעשה שוה לכלום וא"כ עיקר המעשה הוא 
ע"י לימוד התורה ונמצא התלמוד הוא עיקר 
תלמוד  וגמרו  נמנו  כן  על  המעשה,  שורש 
ויהי  ודו"ק  כנ"ל  מעשה  לידי  שמביא  גדול 
להיות  ונזכה  בתורתו  עינינו  שיאיר  רצון 

מהשבים לפניו בכל לב אכי"ר" עכל"ק

אות פ'
מסכת פרה פרק ד' משנה א'

כיוון  שלא  ָמּה  ִלְשׁ א  ֹלּ ֶשׁ ָחָטּה  ׁ ְשּ ֶשׁ אדומה  פרה  את  ַחָטּ ַרת  ָפּ
ְוִהָזּה  ל את דמה בכלי  ִקֵבּ במחשבה לשם פרה אדומה אלא לשם קרבן אחר, 

א  ֹלּ ְוֶשׁ ָמּה  ִלְשׁ אֹו  אדומה,  פרה  לשם  שלא  ָמּה  ִלְשׁ א  ֹלּ ֶשׁ דמה  את 

פרה  לשם  הזה(  קבל,  )שחט,  הנזכרות  העבודות  מן  אחת  שעשה  או  ָמּה  ִלְשׁ
ָמּה  ִלְשׁ א  ֹלּ ֶשׁ אֹו  אחר,  קרבן  לשם  אחרת  עבודה  עשה  ואח"כ  אדומה 

סּוָלה  ְפּ פרה,  לשם  כיוון  ואח"כ  אחר  קרבן  לשם  בתחילה  שכיוון  ָמּה  ְוִלְשׁ
יהיו  בה  שנעשות  עבודות  שכל  צריכה  היא  חטאת  נקראת  אדומה  ופרה  שהיות 

לשמה של הפרה אדומה כמו בקרבן חטאת שצריך שכל העבודות שנעשות בקרבן 

סובר  שהוא  כיוון  יר  ַמְכִשׁ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ חטאת.  קרבן  לשם  יהיו  חטאת 

שאין דין פרה אדומה כדין קרבן חטאת, היות שאת העבודות בפרה עושים מחוץ 

א ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגַלִים אם הכהן שעשה אחת מן העבודות  ֹלּ למקדש. ְוֶשׁ

 . סּוָלה כמו בדין קרבן חטאת  ְפּ ורגליו,  ידיו  בפרה אדומה לא רחץ תחילה את 

קרבן  כדין  אדומה  פרה  דין  שאין  סובר  והוא  היות  יר  ַמְכִשׁ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ
דֹול אם הפרה אדומה נעשתה שלא ע"י כהן גדול אלא  א ְבֹכֵהן ָגּ ֹלּ חטאת. ְוֶשׁ

סּוָלה היות ולמדים מפסוק* שפרה אדומה נעשית רק ע"י כהן  ע"י כהן הדיוט, ְפּ

יר היות והוא סובר שהפסוק בא ללמדנו כי רק הפרה  י ְיהּוָדה ַמְכִשׁ גדול. ַרִבּ

שנעשתה בימי משה רבינו היתה צריכה להיות ע"י כהן בכיר אך שאר הפרות יכולות 

ָגִדים אם הכהן שעשה את הפרה לא  ר ְבּ להיעשות גם ע"י כהן הדיוט. ּוְמֻחַסּ

אל  מהפסוק"..  זאת  שלמדים  סּוָלה  ְפּ הכהונה,  בגדי  ארבעת  בכל  לבוש  היה 

אלעזר הכהן" הכהן כל זמן שהוא בכיהונו היינו כשהוא לבוש בבגדי הכהונה שלו. 

ואת זאת למדים בגזרה שוה מיום  ית  ַנֲעֵשׂ ָהְיָתה  ָלָבן בגדי לבן  ּוִבְכֵלי 
הכיפורים שכן עבודת יום הכיפורים נעשית בבגדי לבן כך מעשה פרה אדומה צריך 

להיעשות בבגדי לבן. 

*בפרה שנעשתה בימי משה רבינו נאמר"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" ומכאן 
למדים שדווקא פרה זו היתה יכולה להיעשות ע"י סגן הכהן הגדול אלעזר הכהן, 
שהיה סגן אהרן הכהן הגדול, מה שאין כן בשאר הפרות שיעשו בעתיד שיכולות 

להיעשות רק ע"י כהן גדול

לשמה  שלא  חטאת -  פרת 
חטאת  קרא  דאמר  פסולה. 
ומדקרייה  יט,ט(  )במדבר  היא 
רחמנא חטאת למדנו שהיא 
לשמה  שחיטה  טעונה 

כחטאת:

מכשיר -  אליעזר  ורבי 
בחוץ.  נשחטת  והיא  הואיל 

ואין הלכה כר' אליעזר:

ורגלים  ידים  רחוץ  ושלא 
קרייה  דחטאת  פסולה - 
רחוץ  נקט  ולהכי  רחמנא. 
תנא  ולא  ורגלים  ידים 
קידש  שנא  דלא  קידש, 
בכלי  בין  בחוץ,  או  בפנים 

שרת בין בכלי חול יוצא :

מכשיר -  אליעזר  ור' 
מועד  אהל  אל  דבבואם 
המזבח  אל  בגשתם  או  וגו' 
ואין  כ(  ל,  )שמות  כתיב  ירחצו 

הלכה כר"א:

פסולה –  גדול  בכהן  שלא 
ונתתם  ג(  יט,  )במדבר  דכתיב 
אותה אל אלעזר, אותה אל 
הפרות  שאר  ואין  אלעזר, 

נעשות אלא בכהן גדול:

ור' יהודה מכשיר - דדריש, 
כל  ושאר  בסגן,  אותה 
בין  גדול  בכהן  בין  הפרות 
כר'  והלכה  הדיוט.  בכהן 

יהודה:

נעשית -  היא  לבן  ובבגדי 
והיתה  פרה  גבי  דכתיב 
הגר  ולגר  ישראל  לבני 
בתוכם לחוקת עולם )במדבר 
כתיב  הכפורים  י(  וביום  יט, 

)ויקרא טז, לד( והיתה זאת לכם 

עבודת  מה  עולם,  לחוקת 
לבן,  בבגדי  הכפורים  יום 
אף מעשה פרה בבגדי לבן 
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רבינו עובדיה מברטנורא



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

36

פ
בית שלמה 

ֹטהר - ניתן לראות בס”ד כי המילה טהר 
בהיפוך אותיות עולה רהט מלשון ריצה 
כי אדם שרוצה  וזה בא לרמוז  בארמית 
מכל  ולברוח  לרוץ  צריך  בטהר  לזכות 
מחברים  בין  טומאה  לידי  שמביא  מה 
וכו’  מפריעה  מסביבה  בין  טובים  לא 
טומאה  אין  של  במצב  נמצא  וכשאדם 
הטהרה  למקום  כנס  לא  שעדיין  אע”פ 
מיד הוא נטהר כי הנשמה שהיא טהורה 
תמיד מיד משפיעה טהרה על האדם, אך 
מצב זה לא יכול להישאר לאורך זמן כי 
ידוע שהבטלה מביאה לידי חטא ועלול 
מיד  האדם  צריך  ולכן  חזרה  ליפול  ח”ו 
לרוץ לבית המדרש וללמוד תורה כי רהט 
גם מלשון רהטים, כמו שנאמר אצל  זה 
יעקב אע"ה"ויצג את המקלות אשר פצל 

ורש”י הקדוש  ברהטים בשקתות המים" 
במרוצות   – "ברהטים  כותב  אתר  על 
המים בברכות העשויות בארץ להשקות 
אלימלך  בנועם  כתוב  וכן  הצאן"  שם 
לליקוטי  )הוספות  רהטים  נקראת  שהתורה 
שושנה( וידוע שאין מים אלא תורה ולכן 

צריך האדם גם לרוץ מהר לבית המדרש 
ללמוד תורה ועי”כ יזכה להיות בקדושה 
וטהרה שלמה, כמו שכתוב אם פגע בך 
מנוול זה משכהו לבית המדרש וכשעושה 
של  למצב  להגיע  יכול  האמור  כל  את 
שכותב  כמו  ובדיבור  במחשבה  רהיטות 
האדמו”ר מקלויזנבורג בעל השפע חיים 
זי”ע בשם הספרים הקדושים כי רק מי 
מחשבותיו  וטהרה  בקדושה  שמתנהג 

ודיבוריו ישרים ומכוונים לאמת

אות צ'
מסכת פרה פרק י"א משנה א'

מת(  טמאי  על  מזים  שהיו  אדומה  פרה  אפר  )מי  חטאת  מי  של  ְצלֹוִחית 
שחוששים  סּוָלה  ְפּ ה,  ְמֻכָסּ ּוְמָצָאּה  ּוָבא  ה,  ְמֻגָלּ יָחּה  ִהִנּ ֶשׁ
ה  ְמֻכָסּ יָחּה  ִהִנּ המים.  את  שטימא  טהור  שאינו  אדם  אותה  כיסה  שמא 

ה  ֵהיֶמָנּ ּתֹות  ִלְשׁ ה  ַהֻחְלָדּ ְיכֹוָלה  ִאם  ה,  ְמֻגָלּ ּוְמָצָאּה  ּוָבא 
ְמִליֵאל שסובר שאם נחש  ן ַגּ מהצלוחית הפתוחה, אֹו ָנָחׁש ְלִדְבֵרי ַרָבּ

שהרי  ְיָלה  ַלּ ַבּ ַטל  ּה  ָבּ ַרד  ָיּ ֶשׁ אֹו  אותם,  פוסל  הוא  החטאת  ממי  שתה 

ָצִמיד  את ֵאיָנּה ִנּצֹוָלה ְבּ סּוָלה. ַהַחָטּ הטל פוסל את מי החטאת, ְפּ

והכלי הונח באהל המת המים  אם הניחו מי פרה אדומה בתוך כלי חרס  ִתיל  ָפּ
מהודק  מכסה  עם  )סגור  פתיל  בצמיד  סגור  היה  הכלי  אם  אף  נטמאים  והאפר 

ִתיל אבל אם היו  ָצִמיד ָפּ ין ִנּצֹוִלין ְבּ ִשׁ ֵאיָנן ְמֻקָדּ היטב(. ּוַמִים ֶשׁ

מצילתם  פתיל  בצמיד  הכלי  של  סגירתו  שכן  טהורים,  המים  חולין  מי  סתם  בכלי 

מטומאת אהל המת

צלוחית - של מי חטאת:

מכוסה  ומצאה  ובא 
אדם  אומר  שאני  פסולה - 
אותה,  וכסה  לשם  נכנס 
טהורין  אין  אדם  בני  ורוב 

לחטאת:

לשתות  חולדה  יכולה  אם 
אם  אבל  פסולה,  ממנה - 
לא  לשתות  יכולה  אינה 
שמא  מטעם  להו  פסלינן 
וגילה  נכנס  טמא  אדם 
אותה , דאין דרך בני אדם 
מפני  לכסות  אלא  לגלות 
השרצים, אבל שרצים דרכן. 
לכסות.  דרכן  ואין  לגלות 
ודוקא מכוסה ומצאה מגולה 
אבל  לחולדה.  חיישינן 
כמו  מגולה  ומצאה  מגולה 
שהניחה, לא חיישינן, אע"פ 
מגולין ,  מים  לספק  שחשו 

דחמירא סכנתא מאיסורא:

או נחש לדברי רבן גמליאל - דאמר לעיל , אף הנחש פוסל מפני שהוא מקיא: החטאת - אפר חטאת או מים המקודשים שהיו 
באוהל המת בתוך כלי שיש עליו צמיד פתיל: אינן נצולין - ונפסלין. מדכתיב והניח במקום טהור והאי לאו מקום טהור הוא. 

אבל כלים העומדים להניח בהן מי חטאת או אפר חטאת, וכן אזוב המתוקן להזות בו , ניצולין בצמיד פתיל:

פרי צדיק - במדבר פרשת קרח - רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל

בזוה"ק פרשה זו )קע"ח א( כל אשר תמצא 
ידך לעשות בכוחך עשה דא הוא דבעי 
כל  בימינא  שמאלא  לאכללא  נש  בר 
אשר תמצא ידך דא שמאלא )כלשון יד כהה( 
בכוחך דא ימינא כמה דאת אמר ימינך 
ה' נאדרי בכח וגו' כי אין מעשה וחשבון 
ודעת וחכמה וגו' מאן דאית ביה עובדא 
טבא או דאיהו מארי דחושבנא בכל לילא 
מעובדוהי  חושבנא  למעבד  נש  בר  בעי 
בדעת  דאשתדל  מאן  וכן  עלייהו  ויתוב 
וחכמה למנדע למאריה וכו' אלא לעילא 
לעילא באתר דכמה נהורין ובוצינין וכו' 
וקודשא בריך הוא אתי לאשתעשעא ביה 
דהנה  וכו'.  עדן  בגן  צדיקיא  שאר  עם 
ידוע שראשית חכמה יראת ה' וזהו אשר 

תמצא ידך דא שמזאלא שהוא מסיטרא 
דגבורה בחינת יראה. לעשות בכוחך דא 
ימינא והיינו בחינת אהבה ובעי לאכללא 
שמאלא בימינא שיהיה היראה כלול עם 
)תנא  שמחתי  מתוך  יראתי  כענין  אהבה 
יעקב  בחינת  והוא  ג'(  פרק  רבה  אליהו  דבי 

וגבורה.  מחסד  כלול  שהיה  ע"ה  אבינו 
בת  בת  ש'  שבת  קדושת  שורש  וזהו 
א(  ר"ד  ח"ב  )זוהר  אבהן  בתלת  דמתעטרא 
כי  כלה  ובינייהו  ושמאלא  ימינא  וזהו   .
בליל שבת הוא סעודתא דחקל תפוחין 
קדישין שהוא בחינת גן עדן והוא כנגד 
בחינת  ה'  יראת  אשה  ע"ה  אבינו  יצחק 
בסעודתא  יום  במדת  ונכללה  שמאלא 

דיומא שכנגד אברהם דאיהו ימינא.
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צ
בית שלמה 

ֹטהר - ניתן לראות בס”ד כי המילה טהר 
בהיפוך אותיות עולה רהט מלשון ריצה 
כי אדם שרוצה  וזה בא לרמוז  בארמית 
מכל  ולברוח  לרוץ  צריך  בטהר  לזכות 
מחברים  בין  טומאה  לידי  שמביא  מה 
וכו’  מפריעה  מסביבה  בין  טובים  לא 
טומאה  אין  של  במצב  נמצא  וכשאדם 
הטהרה  למקום  כנס  לא  שעדיין  אע”פ 
מיד הוא נטהר כי הנשמה שהיא טהורה 
תמיד מיד משפיעה טהרה על האדם, אך 
מצב זה לא יכול להישאר לאורך זמן כי 
ידוע שהבטלה מביאה לידי חטא ועלול 
מיד  האדם  צריך  ולכן  חזרה  ליפול  ח”ו 
לרוץ לבית המדרש וללמוד תורה כי רהט 
גם מלשון רהטים, כמו שנאמר אצל  זה 
יעקב אע"ה"ויצג את המקלות אשר פצל 

ורש”י הקדוש  ברהטים בשקתות המים" 
במרוצות   – "ברהטים  כותב  אתר  על 
המים בברכות העשויות בארץ להשקות 
אלימלך  בנועם  כתוב  וכן  הצאן"  שם 
לליקוטי  )הוספות  רהטים  נקראת  שהתורה 
שושנה( וידוע שאין מים אלא תורה ולכן 

צריך האדם גם לרוץ מהר לבית המדרש 
ללמוד תורה ועי”כ יזכה להיות בקדושה 
וטהרה שלמה, כמו שכתוב אם פגע בך 
מנוול זה משכהו לבית המדרש וכשעושה 
של  למצב  להגיע  יכול  האמור  כל  את 
שכותב  כמו  ובדיבור  במחשבה  רהיטות 
האדמו”ר מקלויזנבורג בעל השפע חיים 
זי”ע בשם הספרים הקדושים כי רק מי 
מחשבותיו  וטהרה  בקדושה  שמתנהג 

ודיבוריו ישרים ומכוונים לאמת

אות צ'
מסכת פרה פרק י"א משנה א'

מת(  טמאי  על  מזים  שהיו  אדומה  פרה  אפר  )מי  חטאת  מי  של  ְצלֹוִחית 
שחוששים  סּוָלה  ְפּ ה,  ְמֻכָסּ ּוְמָצָאּה  ּוָבא  ה,  ְמֻגָלּ יָחּה  ִהִנּ ֶשׁ
ה  ְמֻכָסּ יָחּה  ִהִנּ המים.  את  שטימא  טהור  שאינו  אדם  אותה  כיסה  שמא 

ה  ֵהיֶמָנּ ּתֹות  ִלְשׁ ה  ַהֻחְלָדּ ְיכֹוָלה  ִאם  ה,  ְמֻגָלּ ּוְמָצָאּה  ּוָבא 
ְמִליֵאל שסובר שאם נחש  ן ַגּ מהצלוחית הפתוחה, אֹו ָנָחׁש ְלִדְבֵרי ַרָבּ

שהרי  ְיָלה  ַלּ ַבּ ַטל  ּה  ָבּ ַרד  ָיּ ֶשׁ אֹו  אותם,  פוסל  הוא  החטאת  ממי  שתה 

ָצִמיד  את ֵאיָנּה ִנּצֹוָלה ְבּ סּוָלה. ַהַחָטּ הטל פוסל את מי החטאת, ְפּ

והכלי הונח באהל המת המים  אם הניחו מי פרה אדומה בתוך כלי חרס  ִתיל  ָפּ
מהודק  מכסה  עם  )סגור  פתיל  בצמיד  סגור  היה  הכלי  אם  אף  נטמאים  והאפר 

ִתיל אבל אם היו  ָצִמיד ָפּ ין ִנּצֹוִלין ְבּ ִשׁ ֵאיָנן ְמֻקָדּ היטב(. ּוַמִים ֶשׁ

מצילתם  פתיל  בצמיד  הכלי  של  סגירתו  שכן  טהורים,  המים  חולין  מי  סתם  בכלי 

מטומאת אהל המת

צלוחית - של מי חטאת:

מכוסה  ומצאה  ובא 
אדם  אומר  שאני  פסולה - 
אותה,  וכסה  לשם  נכנס 
טהורין  אין  אדם  בני  ורוב 

לחטאת:

לשתות  חולדה  יכולה  אם 
אם  אבל  פסולה,  ממנה - 
לא  לשתות  יכולה  אינה 
שמא  מטעם  להו  פסלינן 
וגילה  נכנס  טמא  אדם 
אותה , דאין דרך בני אדם 
מפני  לכסות  אלא  לגלות 
השרצים, אבל שרצים דרכן. 
לכסות.  דרכן  ואין  לגלות 
ודוקא מכוסה ומצאה מגולה 
אבל  לחולדה.  חיישינן 
כמו  מגולה  ומצאה  מגולה 
שהניחה, לא חיישינן, אע"פ 
מגולין ,  מים  לספק  שחשו 

דחמירא סכנתא מאיסורא:

או נחש לדברי רבן גמליאל - דאמר לעיל , אף הנחש פוסל מפני שהוא מקיא: החטאת - אפר חטאת או מים המקודשים שהיו 
באוהל המת בתוך כלי שיש עליו צמיד פתיל: אינן נצולין - ונפסלין. מדכתיב והניח במקום טהור והאי לאו מקום טהור הוא. 

אבל כלים העומדים להניח בהן מי חטאת או אפר חטאת, וכן אזוב המתוקן להזות בו , ניצולין בצמיד פתיל:

פרי צדיק - במדבר פרשת קרח - רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל

בזוה"ק פרשה זו )קע"ח א( כל אשר תמצא 
ידך לעשות בכוחך עשה דא הוא דבעי 
כל  בימינא  שמאלא  לאכללא  נש  בר 
אשר תמצא ידך דא שמאלא )כלשון יד כהה( 
בכוחך דא ימינא כמה דאת אמר ימינך 
ה' נאדרי בכח וגו' כי אין מעשה וחשבון 
ודעת וחכמה וגו' מאן דאית ביה עובדא 
טבא או דאיהו מארי דחושבנא בכל לילא 
מעובדוהי  חושבנא  למעבד  נש  בר  בעי 
בדעת  דאשתדל  מאן  וכן  עלייהו  ויתוב 
וחכמה למנדע למאריה וכו' אלא לעילא 
לעילא באתר דכמה נהורין ובוצינין וכו' 
וקודשא בריך הוא אתי לאשתעשעא ביה 
דהנה  וכו'.  עדן  בגן  צדיקיא  שאר  עם 
ידוע שראשית חכמה יראת ה' וזהו אשר 

תמצא ידך דא שמזאלא שהוא מסיטרא 
דגבורה בחינת יראה. לעשות בכוחך דא 
ימינא והיינו בחינת אהבה ובעי לאכללא 
שמאלא בימינא שיהיה היראה כלול עם 
)תנא  שמחתי  מתוך  יראתי  כענין  אהבה 
יעקב  בחינת  והוא  ג'(  פרק  רבה  אליהו  דבי 

וגבורה.  מחסד  כלול  שהיה  ע"ה  אבינו 
בת  בת  ש'  שבת  קדושת  שורש  וזהו 
א(  ר"ד  ח"ב  )זוהר  אבהן  בתלת  דמתעטרא 
כי  כלה  ובינייהו  ושמאלא  ימינא  וזהו   .
בליל שבת הוא סעודתא דחקל תפוחין 
קדישין שהוא בחינת גן עדן והוא כנגד 
בחינת  ה'  יראת  אשה  ע"ה  אבינו  יצחק 
בסעודתא  יום  במדת  ונכללה  שמאלא 

דיומא שכנגד אברהם דאיהו ימינא.
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חנניא

רבינו עובדיה מברטנורא
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צ
א(  ענינים.  שלושה  בזה  נפרטו  והנה 
מעשה. ב( וחשבון. ג( ודעת וחכמה שהם 
היינו  ז"ל  ויטאל  חיים  ר'  כפירוש  אחד 
חכמה  כי  בכללות  התורה  עסק  בחינת 
ירמוז על תורה שבכתב ודעת הוא תורה 
תשובה  בחינת  הוא  וחשבון  פה.  שבעל 
הוא  ומעשה  מעובדוי  חושבנא  למעבד 
מעשה המצוות בפועל. ועל ידי הענינים 
האלו זוכין לאשתעשעא בגן עדן בכללות 
בזוה"ק  שם  כדאיתא  ישראל  נפשות 
עלמא  בהאי  ליה  ינהיר  קדישא  דמלכא 
ויתן ליה חולקא בעלמא דאתי. וכמו כן 
הבא  עולם  מעין  שהוא  שבת  בקדושת 
הוא גם כן על ידי בחינת שלושה דברים 
בקישוטין  בלשון  מרמז  זה  ועל  הנ"ל. 
אזלא ומאנין ולבושין כי קישוטין מרמז 
וארבעה  בעשרים  התורה  חכמת  על 
וארבעה  עשרים  שנקראים  ספרים 
קישוטי כלה שתלמיד חכם צריך להיות 
תשובה  בחינת  הוא  ומאנין  בהם.  בקי 
על  מרמז  ומאנין  הנפש  חשבון  ידי  על 
כלי הנפש לטהר אותם על ידי החשבון 
מעשיו  ידי  על  שנדבק  מה  מהזוהמא 
שהוא  פלייטין  של  צלוחית  כענין  והוא 
הזוהמא  את  להעביר  העשוי  בושם  כלי 

מעשה  על  ירמז  ולבושין  רע.  וריח 
המצוות כידוע שמזה נעשה לבוש הנפש 
הסירו  ד'(  ג',  )זכריה  שנאמר  כמו  עדן  בגן 
הבגדים הצואים ואלביש אותך מחלצות 
ר' מענדלי  וכמו שאומרים בשם הרה"ק 
המצוה  של  שלבוש  זצ"ל  ליבאוויצער 
חולף  שהוא  מפני  מחלצות  בשם  נקרא 
הזה מהנפש אשר  ופושט לבושי העולם 

המה הם הבגדים הצואים.

והנה בחינת שלושה הענינים הנ"ל זוכים 
השבת  יום  בקדושת  ישראל  נפשות  כל 
ידי  על  הוא  המצוה  מעשה  בחינת  כי 
ששובתים כל יום השבת ממלאכה וידוע 
שישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר 
חשבון  שהוא  ותשובה  מצוה.  כעושה 
השבת  יום  בקדושת  דייקא  הוא  הנפש 
השבת  ליום  שיר  במזמור  שנאמר  כמו 
ואיתא  לה'  להודות  טוב  ב'(  צ"ב,  )תהלים 

בפרקי דרבי אליעזר )פרק י"ט( כמה דאת 
ירוחם.  ועוזב  ומודה  י"ג(  כ"ח,  )משלי  אמר 
ודעת וחכמה כידוע שבשבת יעשה כולו 
תורה כמו שאמרו בתנא דבי אליהו רבה 
)פרק א'( וכאומרם ז"ל בפסיקתא )פרשה כ"ג( 

לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בתורה:

אות ק'
מסכת יומא פרק ד' משנה ב'

ל  ֶשׁ ָלׁשֹון  השעירים  על  הגורלות  את  שהניח  לאחר  הגדול.  הכהן  ר  ָקַשׁ
ִעיר  ָשׂ של  קרניו  בין  רֹאׁש  ְבּ אדם  בצבע  צמר  של  חתיכה  ְזהֹוִרית 
ּלּוחֹו מול השער  ית ִשׁ ֶנֶגד ֵבּ ַח למדבר לעזאזל ְוֶהֱעִמידֹו ְכּ ֵלּ ַתּ ְשׁ ַהִמּ
ֶנֶגד  ָחט השעיר שעלה בגורל לה' ועומד להישחט ְכּ ְשׁ שממנו ייצא למדבר, ְוַלִנּ

ִחיָטתֹו קשר לו את חתיכת הצמר האדום על מקום השחיטה, דהיינו  ית ְשׁ ֵבּ
רֹו  ָפּ ֵאֶצל  א לֹו  ָבּ בין השעירים.  יתבלבלו  כדי שלא  זאת עשו  ואת  הצוואר. 

להתוודות  הכהן  חזר  השעירים,  על  הזהורית  לשונות  את  שקשר  לאחר  ה  ִנָיּ ְשׁ
הראשונה  שבפעם  לאחר  הכהנים,  אחיו  עוונות  על  שלו  הפר  על  שניה  פעם 

קרניו  בין  ָעָליו  ָיָדיו  י  ֵתּ ְשׁ ְוסֹוֵמְך  ביתו,  בני  ועוונות  עוונותיו  על  התוודה 

ְוָכְך  כל הכהנים.  עוונות  ועל  ביתו  בני  ועוונות  עוונותיו  ה על  ּוִמְתַוֶדּ של הפר 

ְלָפֶניָך,  אִתי  ָחָטּ י  ְעִתּ ַשׁ ָפּ ָעִויִתי  ם,  ׁ ַהֵשּ א  ָאָנּ אֹוֵמר:  ָהָיה 

ר  ֶפּ ַכּ ם,  ׁ ַהֵשּ א  ָאָנּ יָך.  ְקדֹוֶשׁ ַעם  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ּוֵביִתי  ֲאִני 

י  ְעִתּ ַשׁ ָפּ ְוֶשׁ ָעִויִתי  ֶשׁ ְוַלֲחָטִאים,  ָשִעים  ְוַלְפּ ָלֲעֹונֹות  ָנא 

יָך,  ְקדֹוֶשׁ ַעם  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ּוֵביִתי  ֲאִני  ְלָפֶניָך,  ָחָטאִתי  ְוֶשׁ

ר  י ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּ ָך )ויקרא טז, ל( "ִכּ ה ַעְבֶדּ תֹוַרת מֶשׁ תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

ְטָהרּו".  אֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִתּ ל ַחטֹּ ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹכּ

ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו לאחר ששמעו את השם המפורש יוצא מפי הכהן הגדול: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד". ם ְכּ רּוְך ֵשׁ "ָבּ

צמר  זהורית -  של  לשון 
צבוע אדום :

כנגד  שלוחו -  בית  כנגד 
שער שיוציאוהו בו:

לשון  קושר  היה  ולנשחט - 
בית  כנגד  זהורית  של 
בצוארו  כלומר  שחיטתו 
והשתא לא אתי לאתחלופי 
שזה  המשתלח,  בשעיר 
בצוארו.  וזה  בראשו 
שעירים  בשאר  ותרווייהו 
לשון  שאלו  מתחלפי  לא 
בהם  קשורה  זהורית  של 
לשון  אין  אחרים  ושעירים 

של זהורית קשורה בהם

חטאתי -  פשעתי  עויתי 
דיליף  היא  ר"מ  מתניתין 
י,  דכתיב )ויקרא  מקרא 
כל  את  עליו  ו(  והתודה 

כל  ואת  ישראל  בני  עונות 
פשעיהם לכל חטאתם. אבל 
ואמרי  עליה  פליגי  חכמים 
זדונות פשעים  אלו  עונות 
אלו  מרדים חטאות  אלו 
על  שהתודה  שגגות לאחר 
חוזר  המרדים  ועל  הזדונות 
ומתודה על השגגות בתמיה, 
עויתי  חטאתי  אומר  אלא 
הוא  בדוד  וכן  פשעתי. 
עם  קו(  חטאנו  אומר )תהלים 
והרשענו.  העוינו  אבותינו 
זה  ומהו  כחכמים.  והלכה 
שאמר משה )שמות לד(  נושא 
אמר  כך  וחטאה  ופשע  עון 
בשעה  המקום  לפני  משה 
ועושים  חוטאים  שישראל 
זדונות  להם  עשה  תשובה 

כשגגות 

עבודת ישראל – רבי ישראל ב"ר שבתאי מקוז'ניץ 

בהפטרה ''שובה ישראל עד ה' אלוקיך'' 
)הושע יד,ב(. פירוש שצריך לשוב עד שיהיה 

שלך.  אלהות  אלהיך,  הבורא.  הוא  ה' 
לקדושתו  ומרכבה  כסא  שתהא  פירוש 

תפילות  לפניו  ולדבר  בו  לדבק  ותוכל 
רעהו.  אל  איש  ידבר  כאשר  ותחנונים 
למשל כאשר תאמר ברוך אתה ה', יהיה 
בעיניך כאילו אתה עומד לפניו ממש בלי 
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ק
א(  ענינים.  שלושה  בזה  נפרטו  והנה 
מעשה. ב( וחשבון. ג( ודעת וחכמה שהם 
היינו  ז"ל  ויטאל  חיים  ר'  כפירוש  אחד 
חכמה  כי  בכללות  התורה  עסק  בחינת 
ירמוז על תורה שבכתב ודעת הוא תורה 
תשובה  בחינת  הוא  וחשבון  פה.  שבעל 
הוא  ומעשה  מעובדוי  חושבנא  למעבד 
מעשה המצוות בפועל. ועל ידי הענינים 
האלו זוכין לאשתעשעא בגן עדן בכללות 
בזוה"ק  שם  כדאיתא  ישראל  נפשות 
עלמא  בהאי  ליה  ינהיר  קדישא  דמלכא 
ויתן ליה חולקא בעלמא דאתי. וכמו כן 
הבא  עולם  מעין  שהוא  שבת  בקדושת 
הוא גם כן על ידי בחינת שלושה דברים 
בקישוטין  בלשון  מרמז  זה  ועל  הנ"ל. 
אזלא ומאנין ולבושין כי קישוטין מרמז 
וארבעה  בעשרים  התורה  חכמת  על 
וארבעה  עשרים  שנקראים  ספרים 
קישוטי כלה שתלמיד חכם צריך להיות 
תשובה  בחינת  הוא  ומאנין  בהם.  בקי 
על  מרמז  ומאנין  הנפש  חשבון  ידי  על 
כלי הנפש לטהר אותם על ידי החשבון 
מעשיו  ידי  על  שנדבק  מה  מהזוהמא 
שהוא  פלייטין  של  צלוחית  כענין  והוא 
הזוהמא  את  להעביר  העשוי  בושם  כלי 

מעשה  על  ירמז  ולבושין  רע.  וריח 
המצוות כידוע שמזה נעשה לבוש הנפש 
הסירו  ד'(  ג',  )זכריה  שנאמר  כמו  עדן  בגן 
הבגדים הצואים ואלביש אותך מחלצות 
ר' מענדלי  וכמו שאומרים בשם הרה"ק 
המצוה  של  שלבוש  זצ"ל  ליבאוויצער 
חולף  שהוא  מפני  מחלצות  בשם  נקרא 
הזה מהנפש אשר  ופושט לבושי העולם 

המה הם הבגדים הצואים.

והנה בחינת שלושה הענינים הנ"ל זוכים 
השבת  יום  בקדושת  ישראל  נפשות  כל 
ידי  על  הוא  המצוה  מעשה  בחינת  כי 
ששובתים כל יום השבת ממלאכה וידוע 
שישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר 
חשבון  שהוא  ותשובה  מצוה.  כעושה 
השבת  יום  בקדושת  דייקא  הוא  הנפש 
השבת  ליום  שיר  במזמור  שנאמר  כמו 
ואיתא  לה'  להודות  טוב  ב'(  צ"ב,  )תהלים 

בפרקי דרבי אליעזר )פרק י"ט( כמה דאת 
ירוחם.  ועוזב  ומודה  י"ג(  כ"ח,  )משלי  אמר 
ודעת וחכמה כידוע שבשבת יעשה כולו 
תורה כמו שאמרו בתנא דבי אליהו רבה 
)פרק א'( וכאומרם ז"ל בפסיקתא )פרשה כ"ג( 

לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בתורה:

אות ק'
מסכת יומא פרק ד' משנה ב'

ל  ֶשׁ ָלׁשֹון  השעירים  על  הגורלות  את  שהניח  לאחר  הגדול.  הכהן  ר  ָקַשׁ
ִעיר  ָשׂ של  קרניו  בין  רֹאׁש  ְבּ אדם  בצבע  צמר  של  חתיכה  ְזהֹוִרית 
ּלּוחֹו מול השער  ית ִשׁ ֶנֶגד ֵבּ ַח למדבר לעזאזל ְוֶהֱעִמידֹו ְכּ ֵלּ ַתּ ְשׁ ַהִמּ
ֶנֶגד  ָחט השעיר שעלה בגורל לה' ועומד להישחט ְכּ ְשׁ שממנו ייצא למדבר, ְוַלִנּ

ִחיָטתֹו קשר לו את חתיכת הצמר האדום על מקום השחיטה, דהיינו  ית ְשׁ ֵבּ
רֹו  ָפּ ֵאֶצל  א לֹו  ָבּ בין השעירים.  יתבלבלו  כדי שלא  זאת עשו  ואת  הצוואר. 

להתוודות  הכהן  חזר  השעירים,  על  הזהורית  לשונות  את  שקשר  לאחר  ה  ִנָיּ ְשׁ
הראשונה  שבפעם  לאחר  הכהנים,  אחיו  עוונות  על  שלו  הפר  על  שניה  פעם 

קרניו  בין  ָעָליו  ָיָדיו  י  ֵתּ ְשׁ ְוסֹוֵמְך  ביתו,  בני  ועוונות  עוונותיו  על  התוודה 

ְוָכְך  כל הכהנים.  עוונות  ועל  ביתו  בני  ועוונות  עוונותיו  ה על  ּוִמְתַוֶדּ של הפר 

ְלָפֶניָך,  אִתי  ָחָטּ י  ְעִתּ ַשׁ ָפּ ָעִויִתי  ם,  ׁ ַהֵשּ א  ָאָנּ אֹוֵמר:  ָהָיה 

ר  ֶפּ ַכּ ם,  ׁ ַהֵשּ א  ָאָנּ יָך.  ְקדֹוֶשׁ ַעם  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ּוֵביִתי  ֲאִני 

י  ְעִתּ ַשׁ ָפּ ְוֶשׁ ָעִויִתי  ֶשׁ ְוַלֲחָטִאים,  ָשִעים  ְוַלְפּ ָלֲעֹונֹות  ָנא 

יָך,  ְקדֹוֶשׁ ַעם  ַאֲהרֹן  ּוְבֵני  ּוֵביִתי  ֲאִני  ְלָפֶניָך,  ָחָטאִתי  ְוֶשׁ

ר  י ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּ ָך )ויקרא טז, ל( "ִכּ ה ַעְבֶדּ תֹוַרת מֶשׁ תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

ְטָהרּו".  אֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִתּ ל ַחטֹּ ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹכּ

ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו לאחר ששמעו את השם המפורש יוצא מפי הכהן הגדול: 

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד". ם ְכּ רּוְך ֵשׁ "ָבּ

צמר  זהורית -  של  לשון 
צבוע אדום :

כנגד  שלוחו -  בית  כנגד 
שער שיוציאוהו בו:

לשון  קושר  היה  ולנשחט - 
בית  כנגד  זהורית  של 
בצוארו  כלומר  שחיטתו 
והשתא לא אתי לאתחלופי 
שזה  המשתלח,  בשעיר 
בצוארו.  וזה  בראשו 
שעירים  בשאר  ותרווייהו 
לשון  שאלו  מתחלפי  לא 
בהם  קשורה  זהורית  של 
לשון  אין  אחרים  ושעירים 

של זהורית קשורה בהם

חטאתי -  פשעתי  עויתי 
דיליף  היא  ר"מ  מתניתין 
י,  דכתיב )ויקרא  מקרא 
כל  את  עליו  ו(  והתודה 

כל  ואת  ישראל  בני  עונות 
פשעיהם לכל חטאתם. אבל 
ואמרי  עליה  פליגי  חכמים 
זדונות פשעים  אלו  עונות 
אלו  מרדים חטאות  אלו 
על  שהתודה  שגגות לאחר 
חוזר  המרדים  ועל  הזדונות 
ומתודה על השגגות בתמיה, 
עויתי  חטאתי  אומר  אלא 
הוא  בדוד  וכן  פשעתי. 
עם  קו(  חטאנו  אומר )תהלים 
והרשענו.  העוינו  אבותינו 
זה  ומהו  כחכמים.  והלכה 
שאמר משה )שמות לד(  נושא 
אמר  כך  וחטאה  ופשע  עון 
בשעה  המקום  לפני  משה 
ועושים  חוטאים  שישראל 
זדונות  להם  עשה  תשובה 

כשגגות 

עבודת ישראל – רבי ישראל ב"ר שבתאי מקוז'ניץ 

בהפטרה ''שובה ישראל עד ה' אלוקיך'' 
)הושע יד,ב(. פירוש שצריך לשוב עד שיהיה 

שלך.  אלהות  אלהיך,  הבורא.  הוא  ה' 
לקדושתו  ומרכבה  כסא  שתהא  פירוש 

תפילות  לפניו  ולדבר  בו  לדבק  ותוכל 
רעהו.  אל  איש  ידבר  כאשר  ותחנונים 
למשל כאשר תאמר ברוך אתה ה', יהיה 
בעיניך כאילו אתה עומד לפניו ממש בלי 
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רבינו עובדיה מברטנורא
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ק
שום מסך ומחשבה זרה מבדלת ח''ו. וזהו 
פירוש אמרו אליו כל תשא עון, כשתזכה 
לאמר אליו, היינו לפניו כנ''ל. אז סימן כי 
נשא עונך וטוב לך. כי כל מניעת התפלה 
מעונותיכם  באים  הם  זרות  ממחשבות 
אשר הם מבדילים וגו' )ישעיה נט,ב( , לכן 
לומר  לה'  קרוב  תהיה  ממך  העון  בסוף 

לפניו דברי תפלות שירות ותשבחות:

''שובו אלי ואשובה אליכם'' )מלאכי ג, ז( . 
יהיה  שלא  ה'  אל  לשבים  הנביא  הזהיר 
או  לבד  נפשם  לתקן  מגמותם  בעיקר 
שורש נשמתם, כי גם זה קצת עובד את 
ה'  עצמו. אבל עיקר העבודה לשוב אל 

מלבבו הנשבר על גלות השכינה וכנסת 
עשה  אשר  מעשיו  ע''י  בפרט  ישראל, 
צריך  ולכן  הנה.  טובים  לא  אשר  מאז 
להתחרט ולשוב עליהם וזהו נקרא שובו 
לשבתי  ומכון  אלי  תיקון  לעשות  אלי, 
אכן שלא יאמר אם אלך דרך גבוה כזה 
לעשות עבור השכינה פן ח''ו לא אשיג 
המעלה הזאת התשובה הנכונה מוטב לי 
שאשוב כדי לתקן נר''ן שלי. לכן הבטיח 
הנביא שאם ישוב האדם אפילו באופן זה 
ומדרגה גבוה אל ידאג דאגתו, כי בוודאי 
וזהו  שלו.  נר''ן  ויתקן  לו  יסייע  הקב''ה 

שובו אלי ואשובה אליכם

בית שלמה - תשובה ביום הכיפורים 

"ִכּי ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם 
ִמֹכּל ַחטֹּאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִתְּטָהרּו"

ניתן לפרש בס"ד פסוק זה בדרך הבאה 
כי  כך  הפסוק  את  לפסק  יש  כי  ולומר 
ביום הזה יכפר - כלומר הקב"ה נתן לנו 
אותנו  לנקות  המסוגל  בשנה  אחד  יום 
בחינת  שעשינו  והעוונות  החטאים  מכל 
מקוה ישראל ה' שכידוע עיצומו של יום 
עליכם  אך,  המקווה  כמו  ומטהר  מכפר 
כלומר  חטאתיכם  מכל   - אתכם  לטהר 
לטבול  יכול  אדם  אין  שבמקווה  שכמו 
להיכנס  יכול  אדם  אין  כך  בידו,  ושרץ 
ולכן  בידו  עברות  אם  הכיפורים  ליום 
עליו לזרוק את כל המעשים הרעים שהוא 
עושה ולעשות עליהם תשובה ולקבל על 
שכן  לעשותם  עוד  ישוב  לא  כי  עצמו 
אין  ואשוב  ואשוב אחטא  האומר אחטא 
מספיקין בידו לעשות תשובה ואז, לפני 
עשה  שאדם  הניקיון  אחרי   - תטהרו  ה' 
לעצמו הקב"ה מטהר אותו ופותח לו דף 

חדש ונקי לקראת השנה החדשה 

)פרק  תשובה  הלכות  ברמב"ם  מובא  וכן 
המקדש  בית  שאין  "בזמן  ח'(  הלכה  א' 

שם  אין  כפרה,  מזבח  לנו  ואין  קיים, 
כל  על  מכפרת  התשובה  תשובה.   אלא 
ועשה  ימיו,  כל  רשע  אפילו  העבירות 
שם  לו  מזכירין  אין  באחרונה,  תשובה 
רשעו, שנאמר "ורשעת הרשע לא ייכשל 
י"ב(  ל"ג,  )יחזקאל  מרשעו  שובו  ביום  בה, 
ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים, 
שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם" )ויקרא 

טז, ל( 

על  היכין  בפרוש  שכתוב  מצינו  וכן 
על  ט'( שכתב  משנה  ח'  )פרק  יומא  המשנה 
נ"ל  דיקא  ה'  "לפני  הנ"ל  הפס'  פירוש 
שיכפר  שקודם  ישראל  אשריכם  דה"ק 
מטהרין  אתם  זה  לפני  הקב"ה,  להם 
לזה שבשביל  זה  עצמיכם שתסלחו  את 
שתסלחו זה לזה גם הקב"ה מטהר אתכם 
מידותיו  על  המעביר  שכל  לכם  ומכפר 

מעבירין פשעיו" עכל"ק

אות ר'
מסכת שבת פרק י"ט משנה א'

ואומרת  בשבת  שנערכת  ברית  על  מדברת  המשנה  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ
סכין  את  להביא  שכח  המוהל  אם  ת  ָבּ ַשׁ ֵמֶעֶרב  ִלי  ֶכּ ֵהִביא  ֹלא  ִאם 
ברשות  ואפילו  ה  ְמֻגֶלּ ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ְמִביאֹו  שבת  בערב  המילה  למקום  המילה 

את  עליה  מחללים  שאפילו  מילה  מצוות  של  חביבותה  את  להראות  כדי  הרבים, 

 – מילה  ברית  לעשות  שלא  ישראל  על  גזרו  שהגויים  ובזמן  ָנה  ָכּ ּוַבַסּ השבת. 

י ֵעִדים שיעידו כי מביא הוא  ִפּ ַעל  הּו מוליך הוא את הסכין מכוסה  ְמַכֵסּ
ּכֹוְרִתים  ֱאִליֶעֶזר:  י  ַרִבּ ָאַמר  ְועֹוד  אחר.  חפץ  ולא  המילה  סכין  את 

ְרֶזל* דהיינו  ָחִמין ְוַלֲעׂשֹות ע"י הפחמים כלי ַבּ ֵעִצים - ַלֲעׂשֹות ֶפּ
על  חולק  עקיבא  רבי  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ ָאַמר  ָלל  ְכּ בשבת  למילה  סכין  להכין 

ניתן  וכן לא  ניתן לטלטל את סכין המילה ברשות הרבים  וסובר שלא  רבי אליעזר 

ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ְמָלאָכה  ל  ָכּ ש..:  הכלל  עפ"י  בשבת  המילה  סכין  את  להכין 

ת כגון הכנת מכשירי המצוה ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת  ָבּ ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַשׁ
ַלֲעׁשֹוָתּה ֵמֶעֶרב  ר  ִאי ֶאְפָשׁ ְוֶשׁ ניתן לעשותם בשבת,  ת לא  ָבּ ׁ ַהַשּ
ת היות ומצוות מילה הינה  ָבּ ׁ ת כגון מעשה המילה עצמו ּדֹוָחה ֶאת ַהַשּ ָבּ ַשׁ
וכן הדברים אמורים לגבי הקרבת קרבן פסח בשבת ומנחת  דווקא ביום השמיני. 

כהן גדול.

* היות שרבי אליעזר סובר שאף מכשירי מילה דוחים את השבת ולא רק מעשה 
המילה עצמו, על כן הוא אף מתיר במקרה שאין סכין למול, להכין סכין מילה 

בשבת.

לא  אם  אומר  אליעזר  רבי 
הביא כלי - איזמל למול את 

התינוק :

מגולה -  בשבת  מביאו 
זו  מצוה  שחביבה  להודיע 
שמחללים עליה את השבת:

על  גזרה  שגזרו  ובסכנה - 
המילה:

מכסהו ע"פ עדים - שיעידו 
הוא  מצוה  של  שאיזמל 
שהוא  יחשדוהו  ולא  מביא, 

נושא שאר חפציו:

כדי  ברזל -  ולעשות 
לעשות איזמל למילה:

שאפשר  מלאכה  כל 
מכשירי  כגון  לעשותה - 
מילה הואיל ואפשר לעשותן 
את  דוחין  אין  שבת  מערב 
אדרבי  ופליג  השבת, 

אליעזר:

שאי אפשר לעשותה מערב 
עצמה  מילה  כגון  שבת - 
ליעשות,  לה  אפשר  שאי 
דוחה שבת.  בשמיני  דזמנה 

והלכה כרבי עקיבא:

בית שלמה - אין כיסים בתכריכין

ַלָּנְכִרי,  ִּכיסֹו  נֹוֵתן  ַּבֶּדֶרְך,  ֶׁשֶהְחִׁשיְך  ִמי 
ַהֲחמֹור.  ַעל  ַמִּניחֹו  ָנְכִרי,  ִעּמֹו  ֵאין  ְוִאם 
ַהֵּכִלים  ֶאת  נֹוֵטל  ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר  ִהִּגיַע 
ַּבַּׁשָּבת,  ִנָּטִלין  ְוֶׁשֵאיָנן  ַּבַּׁשָּבת,  ַהִּנָּטִלין 
נֹוְפִלין  ְוַהַּׂשִּקין  ַהֲחָבִלים,  ֶאת  ַמִּתיר 

ֵמֲאֵליֶהם )שבת פרק כ"ד משנה א'( 

ניתן לרמוז משנה זו בס"ד ידוע שהעולם 

מהווה  לפי שהוא  ערב שבת  נקרא  הזה 
וכי מי  הכנה לעולם הבא הנקרא שבת, 
שהחשיך בדרך היינו הגיע זמנו להפטר 
מן העולם כיוון שהוא עומד בין הזמן של 
עושה  הוא  מה  השבת  לבין  שבת  ערב 
כל  את  משאיר  היינו  לנכרי  כיסו  נותן 
היינו  נכרים  לאנשים  שלו  הכסף  כיס 



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

רבי 41
חנניא

ר
שום מסך ומחשבה זרה מבדלת ח''ו. וזהו 
פירוש אמרו אליו כל תשא עון, כשתזכה 
לאמר אליו, היינו לפניו כנ''ל. אז סימן כי 
נשא עונך וטוב לך. כי כל מניעת התפלה 
מעונותיכם  באים  הם  זרות  ממחשבות 
אשר הם מבדילים וגו' )ישעיה נט,ב( , לכן 
לומר  לה'  קרוב  תהיה  ממך  העון  בסוף 

לפניו דברי תפלות שירות ותשבחות:

''שובו אלי ואשובה אליכם'' )מלאכי ג, ז( . 
יהיה  שלא  ה'  אל  לשבים  הנביא  הזהיר 
או  לבד  נפשם  לתקן  מגמותם  בעיקר 
שורש נשמתם, כי גם זה קצת עובד את 
ה'  עצמו. אבל עיקר העבודה לשוב אל 

מלבבו הנשבר על גלות השכינה וכנסת 
עשה  אשר  מעשיו  ע''י  בפרט  ישראל, 
צריך  ולכן  הנה.  טובים  לא  אשר  מאז 
להתחרט ולשוב עליהם וזהו נקרא שובו 
לשבתי  ומכון  אלי  תיקון  לעשות  אלי, 
אכן שלא יאמר אם אלך דרך גבוה כזה 
לעשות עבור השכינה פן ח''ו לא אשיג 
המעלה הזאת התשובה הנכונה מוטב לי 
שאשוב כדי לתקן נר''ן שלי. לכן הבטיח 
הנביא שאם ישוב האדם אפילו באופן זה 
ומדרגה גבוה אל ידאג דאגתו, כי בוודאי 
וזהו  שלו.  נר''ן  ויתקן  לו  יסייע  הקב''ה 

שובו אלי ואשובה אליכם

בית שלמה - תשובה ביום הכיפורים 

"ִכּי ַבּיֹום ַהֶזּה ְיַכֵפּר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם 
ִמֹכּל ַחטֹּאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִתְּטָהרּו"

ניתן לפרש בס"ד פסוק זה בדרך הבאה 
כי  כך  הפסוק  את  לפסק  יש  כי  ולומר 
ביום הזה יכפר - כלומר הקב"ה נתן לנו 
אותנו  לנקות  המסוגל  בשנה  אחד  יום 
בחינת  שעשינו  והעוונות  החטאים  מכל 
מקוה ישראל ה' שכידוע עיצומו של יום 
עליכם  אך,  המקווה  כמו  ומטהר  מכפר 
כלומר  חטאתיכם  מכל   - אתכם  לטהר 
לטבול  יכול  אדם  אין  שבמקווה  שכמו 
להיכנס  יכול  אדם  אין  כך  בידו,  ושרץ 
ולכן  בידו  עברות  אם  הכיפורים  ליום 
עליו לזרוק את כל המעשים הרעים שהוא 
עושה ולעשות עליהם תשובה ולקבל על 
שכן  לעשותם  עוד  ישוב  לא  כי  עצמו 
אין  ואשוב  ואשוב אחטא  האומר אחטא 
מספיקין בידו לעשות תשובה ואז, לפני 
עשה  שאדם  הניקיון  אחרי   - תטהרו  ה' 
לעצמו הקב"ה מטהר אותו ופותח לו דף 

חדש ונקי לקראת השנה החדשה 

)פרק  תשובה  הלכות  ברמב"ם  מובא  וכן 
המקדש  בית  שאין  "בזמן  ח'(  הלכה  א' 

שם  אין  כפרה,  מזבח  לנו  ואין  קיים, 
כל  על  מכפרת  התשובה  תשובה.   אלא 
ועשה  ימיו,  כל  רשע  אפילו  העבירות 
שם  לו  מזכירין  אין  באחרונה,  תשובה 
רשעו, שנאמר "ורשעת הרשע לא ייכשל 
י"ב(  ל"ג,  )יחזקאל  מרשעו  שובו  ביום  בה, 
ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים, 
שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם" )ויקרא 

טז, ל( 

על  היכין  בפרוש  שכתוב  מצינו  וכן 
על  ט'( שכתב  משנה  ח'  )פרק  יומא  המשנה 
נ"ל  דיקא  ה'  "לפני  הנ"ל  הפס'  פירוש 
שיכפר  שקודם  ישראל  אשריכם  דה"ק 
מטהרין  אתם  זה  לפני  הקב"ה,  להם 
לזה שבשביל  זה  עצמיכם שתסלחו  את 
שתסלחו זה לזה גם הקב"ה מטהר אתכם 
מידותיו  על  המעביר  שכל  לכם  ומכפר 

מעבירין פשעיו" עכל"ק

אות ר'
מסכת שבת פרק י"ט משנה א'

ואומרת  בשבת  שנערכת  ברית  על  מדברת  המשנה  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ
סכין  את  להביא  שכח  המוהל  אם  ת  ָבּ ַשׁ ֵמֶעֶרב  ִלי  ֶכּ ֵהִביא  ֹלא  ִאם 
ברשות  ואפילו  ה  ְמֻגֶלּ ת  ָבּ ַשׁ ְבּ ְמִביאֹו  שבת  בערב  המילה  למקום  המילה 

את  עליה  מחללים  שאפילו  מילה  מצוות  של  חביבותה  את  להראות  כדי  הרבים, 

 – מילה  ברית  לעשות  שלא  ישראל  על  גזרו  שהגויים  ובזמן  ָנה  ָכּ ּוַבַסּ השבת. 

י ֵעִדים שיעידו כי מביא הוא  ִפּ ַעל  הּו מוליך הוא את הסכין מכוסה  ְמַכֵסּ
ּכֹוְרִתים  ֱאִליֶעֶזר:  י  ַרִבּ ָאַמר  ְועֹוד  אחר.  חפץ  ולא  המילה  סכין  את 

ְרֶזל* דהיינו  ָחִמין ְוַלֲעׂשֹות ע"י הפחמים כלי ַבּ ֵעִצים - ַלֲעׂשֹות ֶפּ
על  חולק  עקיבא  רבי  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ ָאַמר  ָלל  ְכּ בשבת  למילה  סכין  להכין 

ניתן  וכן לא  ניתן לטלטל את סכין המילה ברשות הרבים  וסובר שלא  רבי אליעזר 

ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ְמָלאָכה  ל  ָכּ ש..:  הכלל  עפ"י  בשבת  המילה  סכין  את  להכין 

ת כגון הכנת מכשירי המצוה ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת  ָבּ ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַשׁ
ַלֲעׁשֹוָתּה ֵמֶעֶרב  ר  ִאי ֶאְפָשׁ ְוֶשׁ ניתן לעשותם בשבת,  ת לא  ָבּ ׁ ַהַשּ
ת היות ומצוות מילה הינה  ָבּ ׁ ת כגון מעשה המילה עצמו ּדֹוָחה ֶאת ַהַשּ ָבּ ַשׁ
וכן הדברים אמורים לגבי הקרבת קרבן פסח בשבת ומנחת  דווקא ביום השמיני. 

כהן גדול.

* היות שרבי אליעזר סובר שאף מכשירי מילה דוחים את השבת ולא רק מעשה 
המילה עצמו, על כן הוא אף מתיר במקרה שאין סכין למול, להכין סכין מילה 

בשבת.

לא  אם  אומר  אליעזר  רבי 
הביא כלי - איזמל למול את 

התינוק :

מגולה -  בשבת  מביאו 
זו  מצוה  שחביבה  להודיע 
שמחללים עליה את השבת:

על  גזרה  שגזרו  ובסכנה - 
המילה:

מכסהו ע"פ עדים - שיעידו 
הוא  מצוה  של  שאיזמל 
שהוא  יחשדוהו  ולא  מביא, 

נושא שאר חפציו:

כדי  ברזל -  ולעשות 
לעשות איזמל למילה:

שאפשר  מלאכה  כל 
מכשירי  כגון  לעשותה - 
מילה הואיל ואפשר לעשותן 
את  דוחין  אין  שבת  מערב 
אדרבי  ופליג  השבת, 

אליעזר:

שאי אפשר לעשותה מערב 
עצמה  מילה  כגון  שבת - 
ליעשות,  לה  אפשר  שאי 
דוחה שבת.  בשמיני  דזמנה 

והלכה כרבי עקיבא:

בית שלמה - אין כיסים בתכריכין

ַלָּנְכִרי,  ִּכיסֹו  נֹוֵתן  ַּבֶּדֶרְך,  ֶׁשֶהְחִׁשיְך  ִמי 
ַהֲחמֹור.  ַעל  ַמִּניחֹו  ָנְכִרי,  ִעּמֹו  ֵאין  ְוִאם 
ַהֵּכִלים  ֶאת  נֹוֵטל  ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר  ִהִּגיַע 
ַּבַּׁשָּבת,  ִנָּטִלין  ְוֶׁשֵאיָנן  ַּבַּׁשָּבת,  ַהִּנָּטִלין 
נֹוְפִלין  ְוַהַּׂשִּקין  ַהֲחָבִלים,  ֶאת  ַמִּתיר 

ֵמֲאֵליֶהם )שבת פרק כ"ד משנה א'( 

ניתן לרמוז משנה זו בס"ד ידוע שהעולם 

מהווה  לפי שהוא  ערב שבת  נקרא  הזה 
וכי מי  הכנה לעולם הבא הנקרא שבת, 
שהחשיך בדרך היינו הגיע זמנו להפטר 
מן העולם כיוון שהוא עומד בין הזמן של 
עושה  הוא  מה  השבת  לבין  שבת  ערב 
כל  את  משאיר  היינו  לנכרי  כיסו  נותן 
היינו  נכרים  לאנשים  שלו  הכסף  כיס 
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רבינו עובדיה מברטנורא
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ר
זרים כגון אשתו ילדיו והוא עצמו לקבר 
לא לוקח כלום ואם לא מניחו על החמור 
גם  נכסים חומריים  לו  יש  גם אם  היינו 
שאומרים  כמו  איתו  אותם  לוקח  לא 
העולם אין כיסים בתכריכים אלא מניחם 
על החומריות שבעולם הזה, הגיע לחצר 
החיצונה היינו שמגיע לבי"ד של מעלה 
כלים הניטלים בשבת שהם תורה ומצוות 
זה נחשב  כי  ומעשים טובים לוקח אתו 
בעולם האמת, אך מה שלא נחשב שהם 
הבלי  והחומריים  הגשמיים  הדברים  כל 
העולם הזה, מתיר את החבלים והשקים 
נופלים מאליהם היינו אומרים לו תשאיר 
את כל החומריות שרכשת למטה בעולם 
העשיה כי כאן אין זה נחשב כלום אלא 
רק תורה מצוות ומעשים טובים שצברת 

בעולם הזה לקראת חיי העולם הבא

לתורה  יכנס  כך  לברית  שנכנס  כשם 
לחופה ומעשים טובים

הגמרא בשבת )קל"ז ע"ב( כותבת ת”ר המל 
אומר אקב”ו על המילה אבי הבן אומר 
אברהם  של  בבריתו  להכניסו  אקב”ו 
שנכנס  כשם  אומרים  העומדים  אבינו 
לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים 
רס”ה  יו”ד  )שו”ע  להלכה  נפסק  וכן  טובים” 
סעיף א( שלאחר מעשה החיתוך יש לומר 

כשם שנכנס לברית כך יכנס וכו’ ההסבר 
הפשוט למילה כשם הנאמרת בברכה זו 
הוא כמו שזכה הילד שעשו לו ברית כך 
יזכה לתורה חופה ומעשים טובים. בס”ד 

היינו  כשם  נוסף  פירוש  להסביר  ניתן 
עפ”י השם שניתן לילד בזמן הברית כך 
יזכה לתורה חופה ומעשים טובים ונסביר 
תורה ידוע כי לאחר מאה ועשרים ישאלו 
התורה  בלימוד  השלמת  האם  הילד  את 
את כל החלק שלך עפ”י שמך ולא ישאלו 
רבנו  כמו משה  תורה  אותו האם למדת 
אלמוני  פלוני  שלך  השם  עפ”י  אלא 
חופה שכן ידוע דברי הגמרא בסוטה )ב', 
ארבעים  רב  אמר  יהודה  רב  "אמר  ע"א( 

יוצאת  קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום 
ואומרת בת פלוני לפלוני" ומזה יוצא כי 
בני  עפ”י שמות  וניתן  ידוע  כבר  הזיווג 
טובים  ומעשים  הלידה  קודם  עוד  הזוג 
כמו שכתוב במסכת יומא )פ"ג, ע"ב( "רבי 
מאיר הוה דייק בשמא" היינו שרבי מאיר 
מעשיו  את  האדם  שם  עפ”י  בודק  היה 
לפי שמעשיו של האדם מושפעים משמו 
ולכן  גורם  שהשם  ידוע  שכן  לו,  שניתן 
וכן  רשעים  של  שמות  לתת  לא  כתוב 
לא לתת שם של בן לבת וכן להיפך וכן 
לא לתת שם שמקובל לתת גם לבן וגם 
לבת כי כל השמות הנ”ל יגרמו להשפעה 
שלילית על הילדים שניתנו להם שמות 

מעין אלו שחכמים יעצו שלא לתת. 

תכונותיו  על  עובד  האדם  אם  אך 
והנהגותיו וזוכה ללכת בדרך ה' ולקדש 
הטובים  מעשיו  ע”י  בעולם  ה'  שם  את 
זוכה שיתקיים בו הפסוק "טוב שם משמן 

טוב”

אות ש'
ברכות פרק ז' משנה א'

ָאַכל  בזימון*.  ן  ְלַזֵמּ ִבין  ַחָיּ ביחד,  ְכֶאָחד  ָאְכלּו  ֶשׁ ה  ֹלָשׁ ְשׁ
ר  ּוַמֲעֵשׂ תרומות ומעשרות,  מתבואה שיש ספק אם הפרישו ממנה  ַמֵאי  ְדּ
תרומת  את  הלוי  שנתן  היינו  רּוָמתֹו  ְתּ ָלה  ְטּ ִנּ ֶשׁ ללוי  הניתן  ִראׁשֹון** 
המעשר לכהן מהמעשר הראשון, אך לא הופרשה מתבואה זו תרומה גדולה )כיוון 

לקרקע(,  מחוברת  בעודה  כגון  במעשרות  התבואה  שהתחייבה  לפני  שנלקחה 

ְפּדּו*** שפדו  ִנּ ׁש דבר שהוקדש לבית המקדש ֶשׁ ִני ְוֶהְקֵדּ ר ֵשׁ ּוַמֲעֵשׂ
ש  ָמּ ׁ אותם, אך לא שילמו את תוספת החומש שיש לשלם בזמן הפדיון, ְוַהַשּ

ליד  קבוע  מקום  לו  שאין  אע"פ  ִית  ַזּ ַכּ ָאַכל  ֶשׁ המסובים  את  שמשרת  מלצר 

השולחן, ְוַהּכּוִתי עם שהיה חי בתקופה קדומה, שהתגיירו והיו גרים בשומרון 

ְמִנין ֲעֵליֶהם מצטרפים לזימון. ֲאָבל ָאַכל  ושמרו את התורה שבכתב ְמַזּ

ר  ּוַמֲעֵשׂ ומעשרות,  תרומות  ממנה  הופרשו  לא  שבוודאות  תבואה  ֶטֶבל 
לאחר  התבואה  את  שלקח  המדובר  ְתרּוָמתֹו  ָלה  ִנְטּ א  ֹלּ ֶשׁ ִראׁשֹון, 
תרומת  וגם  גדולה  תרומה  גם  להפריש  הלוי  חייב  ולכן  במעשרות  שהתחייבה 

הקרן  סכום  שאפילו  או  ִנְפּדּו  א  ֹלּ ֶשׁ ׁש  ְוֶהְקֵדּ ִני  ֵשׁ ר  ּוַמֲעֵשׂ מעשר, 

ְכִרי מי  ִית, ְוַהָנּ ַזּ חֹות ִמַכּ ָאַכל ָפּ ׁש ֶשׁ ָמּ ׁ לא נפדה כמו שצריך, ְוַהַשּ

ְמִנין ֲעֵליֶהם אין מצטרפים לזימון. שאינו יהודי ֵאין ְמַזּ

* זימון – שלושה אנשים ויותר שאכלו ביחד, חייבים לפני ברכת המזון לומר את נוסח 
הזימון, שבו האחד מזמין את חבריו שאכלו איתו לברך לקב"ה את ברכת המזון ואומר 
שאכלנו  לאלוקינו  נברך  אומרים  ויותר  מסובים  עשרה  ישנם  ואם  משלו  שאכלנו  נברך 

משלו

**סדר הפרשת תרומת ומעשרות הינה שקודם מפרישים תרומה גדולה הניתנת לכהן 
לכהן  עשירית  חלקו  מתוך  מפריש  והלוי  ללוי  הניתן  ראשון  מעשר  מפרישים  ואח"כ 

הנקראת תרומת מעשר

***מעשר שני צריך לאכול בירושלים, אך אם קשה להעלות אותה לירושלים ניתן לפדות 
אותה בערך הכספי שלה ואת הכסף להעלות לירושלים ובכסף הזה צריך לקנות ממנו 
רק דברי מאכל ולאוכלו רק בירושלים, אולם כאשר פודים אותם צריך להוסיף עוד חלק 
חמישי על סכום הפדיון והוא הנקרא חומש, לדוגמא אם פדו את התבואה במאה שקלים 
צריך להוסיף עוד עשרים וחמישה שקלים על סכום הפדיון כך שעכשיו הסכום הכולל 

יהיה מאה עשרים וחמש וכן הדבר כאשר פודים דבר שהוקדש לבית המקדש.

לזמן   - שאכלו  שלשה 
בלשון  לברך  יחד,  להזדמן 

רבים נברך שאכלנו משלו:

הארץ  עמי  פירות  דמאי - 
דא  כלומר  דמאי,  קרויים 
מאי מעושרין הן או לא, לפי 
שהם חשודים על המעשרות 
לאכול  חכמים  ואסרו 
שיעשר.  עד  מפירותיהן 
מברך  עשר  ולא  אכל  ואם 
הבאה  מצוה  הוי  ולא  עליו 
הארץ  עמי  דרוב  בעבירה 

מעשרים הם :
ואף  תרומתו -  שנטלה 
ממנו  נטלה  שלא  פי  על 
לוי  בן  כגון  גדולה,  תרומה 
ולקח  הכהן  את  שהקדים 
קודם  בשבלים  המעשר 
גדולה,  תרומה  הכהן  שנטל 
והכהן היה לו ליטול תרומה 
גדולה תחלה אחד מחמשים, 
ראשית,  קרייה  דרחמנא 
של  גדולה  תרומה  נמצא 
הזה  המעשר  בתוך  כהן 
לבד  שבו,  מחמשים  אחד 
הלוי  שעל  מעשר  מתרומת 
ממעשרו.  תרומה  להפריש 
דהכא  מתניתין  ואשמעינן 
דפטור הלוי מלהפריש ממנו 
דכתיב)במדבר  גדולה  תרומה 
תרומת  ממנו  יח(  והרמותם 

ה' מעשר מן המעשר, מעשר 
ולא  מן המעשר אמרתי לך 
ותרומת  גדולה  תרומה 

מעשר מן המעשר:
והקדש  שני  ומעשר 
את  שנתן  כגון  שנפדו - 
החומש,  נתן את  ולא  הקרן 
חומש.  מוסיפים  שהבעלים 
דאין  תנא  לן  וקמשמע 

חומש מעכב:
והשמש שאכל כזית - דמהו 
אין  שהשמש  כיון  דתימא 
ובא  הולך  אלא  קביעות  לו 
קמ"ל.  עליו  מזמנין,  אין 
דאע"ג  אשמעינן  הני  ובכל 
דדמו לאיסור אין כאן ברכה 

בעבירה:
והכותי - מן העובדי כוכבים שהביא מלך אשור מכותא ומשאר ארצות ויושב אותם בערי שומרון, ונתגיירו מאימת האריות שהיו 
אוכלים בהם כמפורש בספר מלכים )ב יז( , והיו שומרים תורה שבכתב , וכל מצוה שהחזיקו בה מדקדקים בה יותר מישראל, 
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ש
זרים כגון אשתו ילדיו והוא עצמו לקבר 
לא לוקח כלום ואם לא מניחו על החמור 
גם  נכסים חומריים  לו  יש  גם אם  היינו 
שאומרים  כמו  איתו  אותם  לוקח  לא 
העולם אין כיסים בתכריכים אלא מניחם 
על החומריות שבעולם הזה, הגיע לחצר 
החיצונה היינו שמגיע לבי"ד של מעלה 
כלים הניטלים בשבת שהם תורה ומצוות 
זה נחשב  כי  ומעשים טובים לוקח אתו 
בעולם האמת, אך מה שלא נחשב שהם 
הבלי  והחומריים  הגשמיים  הדברים  כל 
העולם הזה, מתיר את החבלים והשקים 
נופלים מאליהם היינו אומרים לו תשאיר 
את כל החומריות שרכשת למטה בעולם 
העשיה כי כאן אין זה נחשב כלום אלא 
רק תורה מצוות ומעשים טובים שצברת 

בעולם הזה לקראת חיי העולם הבא

לתורה  יכנס  כך  לברית  שנכנס  כשם 
לחופה ומעשים טובים

הגמרא בשבת )קל"ז ע"ב( כותבת ת”ר המל 
אומר אקב”ו על המילה אבי הבן אומר 
אברהם  של  בבריתו  להכניסו  אקב”ו 
שנכנס  כשם  אומרים  העומדים  אבינו 
לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעשים 
רס”ה  יו”ד  )שו”ע  להלכה  נפסק  וכן  טובים” 
סעיף א( שלאחר מעשה החיתוך יש לומר 

כשם שנכנס לברית כך יכנס וכו’ ההסבר 
הפשוט למילה כשם הנאמרת בברכה זו 
הוא כמו שזכה הילד שעשו לו ברית כך 
יזכה לתורה חופה ומעשים טובים. בס”ד 

היינו  כשם  נוסף  פירוש  להסביר  ניתן 
עפ”י השם שניתן לילד בזמן הברית כך 
יזכה לתורה חופה ומעשים טובים ונסביר 
תורה ידוע כי לאחר מאה ועשרים ישאלו 
התורה  בלימוד  השלמת  האם  הילד  את 
את כל החלק שלך עפ”י שמך ולא ישאלו 
רבנו  כמו משה  תורה  אותו האם למדת 
אלמוני  פלוני  שלך  השם  עפ”י  אלא 
חופה שכן ידוע דברי הגמרא בסוטה )ב', 
ארבעים  רב  אמר  יהודה  רב  "אמר  ע"א( 

יוצאת  קול  בת  הולד  יצירת  קודם  יום 
ואומרת בת פלוני לפלוני" ומזה יוצא כי 
בני  עפ”י שמות  וניתן  ידוע  כבר  הזיווג 
טובים  ומעשים  הלידה  קודם  עוד  הזוג 
כמו שכתוב במסכת יומא )פ"ג, ע"ב( "רבי 
מאיר הוה דייק בשמא" היינו שרבי מאיר 
מעשיו  את  האדם  שם  עפ”י  בודק  היה 
לפי שמעשיו של האדם מושפעים משמו 
ולכן  גורם  שהשם  ידוע  שכן  לו,  שניתן 
וכן  רשעים  של  שמות  לתת  לא  כתוב 
לא לתת שם של בן לבת וכן להיפך וכן 
לא לתת שם שמקובל לתת גם לבן וגם 
לבת כי כל השמות הנ”ל יגרמו להשפעה 
שלילית על הילדים שניתנו להם שמות 

מעין אלו שחכמים יעצו שלא לתת. 

תכונותיו  על  עובד  האדם  אם  אך 
והנהגותיו וזוכה ללכת בדרך ה' ולקדש 
הטובים  מעשיו  ע”י  בעולם  ה'  שם  את 
זוכה שיתקיים בו הפסוק "טוב שם משמן 

טוב”

אות ש'
ברכות פרק ז' משנה א'

ָאַכל  בזימון*.  ן  ְלַזֵמּ ִבין  ַחָיּ ביחד,  ְכֶאָחד  ָאְכלּו  ֶשׁ ה  ֹלָשׁ ְשׁ
ר  ּוַמֲעֵשׂ תרומות ומעשרות,  מתבואה שיש ספק אם הפרישו ממנה  ַמֵאי  ְדּ
תרומת  את  הלוי  שנתן  היינו  רּוָמתֹו  ְתּ ָלה  ְטּ ִנּ ֶשׁ ללוי  הניתן  ִראׁשֹון** 
המעשר לכהן מהמעשר הראשון, אך לא הופרשה מתבואה זו תרומה גדולה )כיוון 

לקרקע(,  מחוברת  בעודה  כגון  במעשרות  התבואה  שהתחייבה  לפני  שנלקחה 

ְפּדּו*** שפדו  ִנּ ׁש דבר שהוקדש לבית המקדש ֶשׁ ִני ְוֶהְקֵדּ ר ֵשׁ ּוַמֲעֵשׂ
ש  ָמּ ׁ אותם, אך לא שילמו את תוספת החומש שיש לשלם בזמן הפדיון, ְוַהַשּ

ליד  קבוע  מקום  לו  שאין  אע"פ  ִית  ַזּ ַכּ ָאַכל  ֶשׁ המסובים  את  שמשרת  מלצר 

השולחן, ְוַהּכּוִתי עם שהיה חי בתקופה קדומה, שהתגיירו והיו גרים בשומרון 

ְמִנין ֲעֵליֶהם מצטרפים לזימון. ֲאָבל ָאַכל  ושמרו את התורה שבכתב ְמַזּ

ר  ּוַמֲעֵשׂ ומעשרות,  תרומות  ממנה  הופרשו  לא  שבוודאות  תבואה  ֶטֶבל 
לאחר  התבואה  את  שלקח  המדובר  ְתרּוָמתֹו  ָלה  ִנְטּ א  ֹלּ ֶשׁ ִראׁשֹון, 
תרומת  וגם  גדולה  תרומה  גם  להפריש  הלוי  חייב  ולכן  במעשרות  שהתחייבה 

הקרן  סכום  שאפילו  או  ִנְפּדּו  א  ֹלּ ֶשׁ ׁש  ְוֶהְקֵדּ ִני  ֵשׁ ר  ּוַמֲעֵשׂ מעשר, 

ְכִרי מי  ִית, ְוַהָנּ ַזּ חֹות ִמַכּ ָאַכל ָפּ ׁש ֶשׁ ָמּ ׁ לא נפדה כמו שצריך, ְוַהַשּ

ְמִנין ֲעֵליֶהם אין מצטרפים לזימון. שאינו יהודי ֵאין ְמַזּ

* זימון – שלושה אנשים ויותר שאכלו ביחד, חייבים לפני ברכת המזון לומר את נוסח 
הזימון, שבו האחד מזמין את חבריו שאכלו איתו לברך לקב"ה את ברכת המזון ואומר 
שאכלנו  לאלוקינו  נברך  אומרים  ויותר  מסובים  עשרה  ישנם  ואם  משלו  שאכלנו  נברך 

משלו

**סדר הפרשת תרומת ומעשרות הינה שקודם מפרישים תרומה גדולה הניתנת לכהן 
לכהן  עשירית  חלקו  מתוך  מפריש  והלוי  ללוי  הניתן  ראשון  מעשר  מפרישים  ואח"כ 

הנקראת תרומת מעשר

***מעשר שני צריך לאכול בירושלים, אך אם קשה להעלות אותה לירושלים ניתן לפדות 
אותה בערך הכספי שלה ואת הכסף להעלות לירושלים ובכסף הזה צריך לקנות ממנו 
רק דברי מאכל ולאוכלו רק בירושלים, אולם כאשר פודים אותם צריך להוסיף עוד חלק 
חמישי על סכום הפדיון והוא הנקרא חומש, לדוגמא אם פדו את התבואה במאה שקלים 
צריך להוסיף עוד עשרים וחמישה שקלים על סכום הפדיון כך שעכשיו הסכום הכולל 

יהיה מאה עשרים וחמש וכן הדבר כאשר פודים דבר שהוקדש לבית המקדש.

לזמן   - שאכלו  שלשה 
בלשון  לברך  יחד,  להזדמן 

רבים נברך שאכלנו משלו:

הארץ  עמי  פירות  דמאי - 
דא  כלומר  דמאי,  קרויים 
מאי מעושרין הן או לא, לפי 
שהם חשודים על המעשרות 
לאכול  חכמים  ואסרו 
שיעשר.  עד  מפירותיהן 
מברך  עשר  ולא  אכל  ואם 
הבאה  מצוה  הוי  ולא  עליו 
הארץ  עמי  דרוב  בעבירה 

מעשרים הם :
ואף  תרומתו -  שנטלה 
ממנו  נטלה  שלא  פי  על 
לוי  בן  כגון  גדולה,  תרומה 
ולקח  הכהן  את  שהקדים 
קודם  בשבלים  המעשר 
גדולה,  תרומה  הכהן  שנטל 
והכהן היה לו ליטול תרומה 
גדולה תחלה אחד מחמשים, 
ראשית,  קרייה  דרחמנא 
של  גדולה  תרומה  נמצא 
הזה  המעשר  בתוך  כהן 
לבד  שבו,  מחמשים  אחד 
הלוי  שעל  מעשר  מתרומת 
ממעשרו.  תרומה  להפריש 
דהכא  מתניתין  ואשמעינן 
דפטור הלוי מלהפריש ממנו 
דכתיב)במדבר  גדולה  תרומה 
תרומת  ממנו  יח(  והרמותם 

ה' מעשר מן המעשר, מעשר 
ולא  מן המעשר אמרתי לך 
ותרומת  גדולה  תרומה 

מעשר מן המעשר:
והקדש  שני  ומעשר 
את  שנתן  כגון  שנפדו - 
החומש,  נתן את  ולא  הקרן 
חומש.  מוסיפים  שהבעלים 
דאין  תנא  לן  וקמשמע 

חומש מעכב:
והשמש שאכל כזית - דמהו 
אין  שהשמש  כיון  דתימא 
ובא  הולך  אלא  קביעות  לו 
קמ"ל.  עליו  מזמנין,  אין 
דאע"ג  אשמעינן  הני  ובכל 
דדמו לאיסור אין כאן ברכה 

בעבירה:
והכותי - מן העובדי כוכבים שהביא מלך אשור מכותא ומשאר ארצות ויושב אותם בערי שומרון, ונתגיירו מאימת האריות שהיו 
אוכלים בהם כמפורש בספר מלכים )ב יז( , והיו שומרים תורה שבכתב , וכל מצוה שהחזיקו בה מדקדקים בה יותר מישראל, 
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ש
לפיכך היו מאמינים בהם בקצת המצות, עד שבדקו אחריהם ומצאו להם דמות יונה בראש הר גריזים שהיו עובדים אותה, ומאז 

עשאום כעובדי כוכבים גמורים לכל דבריהם, הלכך האידנא אין מזמנין על הכותי:

אכל טבל - דגן שלא נטלה ממנו תרומה ומעשרות קרוי טבל. ופירוש טבל טב לא ואין צריך לומר טבל דאורייתא, אלא אפילו 
טבל דרבנן כגון דגן שצמח בעציץ )שאינו נקוב( שאינו טבל אלא מדרבנן , אין מזמנין עליו:

ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו - לאו תרומת מעשר קאמר דהאי טבל גמור הוא, אלא כגון שהקדים לוי את הכהן בכרי 
לאחר שנתמרח והוקבע לתרומה מן התורה ונטל מעשר ראשון תחלה, ואחד מחמשים שבו היא ראויה לתרומה גדולה לכהן, 
וכל זמן שלא נתן ממנו תרומה גדולה זו אף על פי שהפריש תרומת מעשר אין מזמנין עליו, ואם היה מקדימו בשבלים קודם 

שתתמרח לא היה צריך להפריש תרומה גדולה כדכתבינן לעיל:

ומעשר שני והקדש שלא נפדו - א"צ לומר שלא נפדו כלל דהא מילתא דפשיטא היא, אלא שנפדו ולא נפדו כהלכתן, כגון 
שפדה מע"ש בגרוטאות של כסף או במטבע שאין עליו צורה, ורחמנא אמר )דברים יד(  וצרת הכסף בדבר שיש בו צורה. והקדש 

שחללו ע"ג קרקע ולא פדאו בכסף, ורחמנא אמר ונתן את הכסף:

והשמש שאכל פחות מכזית - משנה שאינה צריכה היא, אלא איידי דהדר לרובא לצורך הדר נמי להא:

ועובד כוכבים - בגר שמל ולא טבל מיירי. ואשמעינן דכל כמה דלא טבל עובד כוכבים הוא, ולעולם אינו גר עד שימול ויטבול:

הקדמה לספר ברכת ישראל – רבי ישראל יצחק ינובסקי בעל הטהרת ישראל זצוק"ל

חשיבות הברכה לפני ואחרי האוכל 

כתב מו"ר זקננו הרב ישראל יצחק ינובסקי 
בהקדמה  סיון(  )ח'  זי"ע  ישראל  הטהרת  בעל 
ברכות  הלכות  על  ישראל  ברכת  לספרו 
בחר  אשר  הנורא  וישתבח  הבורא  יתברך 
להללו  בברכותינו  ורוצה  העמים  מכל  בנו 
ולשבחו ולספר הודו ושומע תהילות ישראל 
תהלת  )לשמוע(  יושב  קדוש  ואתה  כמ"ש 
לברך  ולמדנו  תורתו  את  לנו  ונתן  ישראל 
ק' ברכות בכל יום וכאשר זכינו לזה כיה"ר 
כרצונו  שלם  בלבב  באמת  לברכו  לזכות 
דף  בברכות  חז"ל  מאמר  ידוע  והנה  הטוב 
כאלו  ברכה  בלא  הנהנה  העונש  גודל  ל"ה 
השית"ב  אצל  וגוזל  שמים  מקדשי  נהנה 
והיינו  ואמו  אביו  גוזל  כ"ח  במשלי  וכמ"ש 
מי שאינו מברך ברכה הראויה לו והוא בכלל 
ז"ל  וביותר כתב האר"י  חז"ל  בור שקללהו 
וכמה  כמה  כי  ושותין  אדם  בני  שאוכלין 
חי  וצומח  בדומם  מגולגלים  נשמות  )נפשות( 

ולפעמים יכול להיות שאביו או אמו מגולגל 
אינו  ראויה  ברכה  מברך  וכשאינו  במאכל 
מתקנו אלא הורגו ר"ל ובעבור זה דנין לאדם 
בגיהנם אף יותר מי"ב חודש כשאינו מברך 
שכן  סמ"ו  חסידים  בספר  וכמבואר  כראוי 
גילה מת א' בחלום ולפעמים נעשה האוכל 
להיות  מהפכו  הרשע  שהגלגול  רשע  עי"ז 

כמוהו אבל מי שבקי בהלכות ברכות הראויה 
ונקרא  ע"א  ל"ה  גדול, בברכות  נקרא אדם 
חסיד כמבואר בב"ק דף ל' דמאן בעי למהוי 
מתחסד  דעי"ז  דברכות  מילי  יקיים  חסידא 
עם קונו יתב"ש וכמ"ש כאן בפרק א' סקנ"ג 
קצף  ולא  אף  לא  בו  שולט  ואין  בבאי"צ 
וזוכה  בכבוד  ימיו  כל  לו  מצויין  ומזונותיו 
ברכת  י"ד  במשלי  וכמ"ש  ולעושר  לפרנסה 
ה' היא תעשיר היינו כשמברך ברכה הראויה 
להקב"ה  פ'  דשדר  דרונא  איהו  דא  ומכרזי 
)ע' זהר עקב דף רע"א( ובזה נראה לפרש הפסוק 

למדני  ה'  אתה  ברוך  ב'  אות  אפי  תמני' 
תפילה  הוא  זה  הא  קשה  דלכאורה  חוקיך 
למדני  נא  הו"ל  אתה  ברוך  בזה  שייך  ומה 
חוקיך אבל להנ"ל ניחא דכוונת דהע"ה הוא 
אחטא  לא  למען  אמרתיך  צפנתי  בלבי  כן 
חוקיך  למדני  אתה  ברוך  כשאומר  ע"כ  לך 
דדיני  להמאכל  הראויה  ברכה  איזה  לידע 
ים  מני  ורחבים  גדולות  הלכות  הוא  ברכות 
והנה באמת ראשית כל צריך האדם לידע כל 
ברכה וברכה בפני עצמה הראויה לה להלכה 
מלכותא  כעין  דארעא  דמלכותא  כידוע 
דארעא  דמלכותא  וידוע  להיפך  וכן  דרקיע 
ללמוד לאנשי חיל ראשית כל השבח הנקרא 
טיטל להמלך כראוי ואח"כ מלמדין לו סדר 
המשטר כידוע לכן צריך ראשית כל ללמוד 

היטב ברכת ה' כהראוי" עכל"ק

אות ת'
מסכת ברכות פרק ד' משנה א'

ַעד  להתפלל...,  ניתן  שחרית  של  עשרה  שמונה  תפילת  ַחר  ׁ ַהַשּ ת  ִפַלּ ְתּ

ֲחצֹות חצות היום, כיוון שעד שעה זו ניתן להקריב את קרבן התמיד של בוקר. 

עֹות כלומר שניתן להתפלל שמו"ע  ע ָשׁ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ַאְרַבּ ַרִבּ

של שחרית עד סוף שעה רביעית של תחילת היום. שכן לפי רבי יהודה עד אז ניתן 

עד  ָהֶעֶרב  ַעד  ְנָחה,  ַהִמּ ת  ִפַלּ ְתּ בוקר.  של  התמיד  קרבן  את  להקריב 

ְנָחה ביום רגיל היו מקריבים  ַלג ַהִמּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ְפּ השקיעה. ַרִבּ

את קרבן התמיד של בין הערביים אחרי תשע וחצי שעות של היום. ודעת רבי יהודה 

הזמן  חצי  ועד  השקיעה  זמן  עד  ההקרבה  תחילת  מזמן  לשתים  לחלק  שיש  היא 

ָלּה  ֵאין  ת ָהֶעֶרב תפילת ערבית,  ִפַלּ ְתּ  . ניתן להתפלל תפילת מנחה  הזה 

ֶקַבע אין לה זמן קבוע אלא זמנה כל הלילה, שכן היא כנגד אברים ופדרים שהיו 

ַהּיֹום  ל  ָכּ להתפלל..,  ניתן  מוסף  תפילת  מּוָסִפין  ל  ְוֶשׁ הלילה.  כל  קרבים 

י  ַרִבּ ניתן להתפלל אותה כל היום, כיוון שניתן להקריב את קרבן מוסף כל היום. 

עֹות רבי יהודה חולק וסובר שניתן להתפלל  ַבע ָשׁ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶשׁ

את תפילת מוסף רק עד סוף השעה השביעית של תחילת היום.

חצות -  עד  השחר  תפלת 
קרב  שחר  של  תמיד  שכן 
ולר'  לרבנן,  חצות  עד 
עד  אלא  קרב  אינו  יהודה 
ד'  ועד  ביום.  שעות  ארבע 
שעה  סוף  עד  היינו  שעות 
היום  שליש  שהוא  רביעית 
בזמן שהיום י"ב שעות, וכן 
זמנה לעולם עד סוף שליש 
היום לפי אורך הימים וקטנן 
ק"ש.  גבי  לעיל  כדכתבינן 

והלכה כרבי יהודה:

הערב -  עד  המנחה  תפלת 
עד שתחשך:

זמן  המנחה -  פלג  עד 
מתשע  הוא  קטנה  מנחה 
הלילה,  עד  ומחצה  שעות 
ומחצה,  שעות  שתי  שהם 
שהוא  המנחה  פלג  נמצא 
חצי שיעור זה שעה ורביע. 
דעבד  בזה,  ההלכה  ופסק 
כמר עבד ודעבד כמר עבד, 
כדברי  לעשות  והרוצה 
תפלת  ולהתפלל  חכמים 
יעשה,  הערב  עד  המנחה 
ובלבד שלא יתפלל ערבית 
שמחשיב  שכיון  זה,  בזמן 
אותו יום לענין שמתפלל בו 
להחשיבו  יכול  אינו  מנחה 
ערבית.  בו  ולהתפלל  לילה 
ואם בא לעשות כדברי רבי 
יהודה שלא להתפלל מנחה 
אלא עד פלג המנחה שהוא 
הלילה  קודם  ורביע  שעה 
יוכל  ואילך  ומשם  עושה 

להתפלל ערבית:

אין לה קבע - זמנה כל הלילה. והא דתני אין לה קבע ולא קתני זמנה כל הלילה, לאשמעינן דתפלת ערבית רשות, לפי שהיא 
כנגד הקרבת איברים ופדרים שקרבים כל הלילה, והנך רשות נינהו שכיון שנזרק הדם נרצה הקרבן אף על פי שנטמאו איברים 

ופדרים או שאבדו. ומיהו האידנא קבלוה עליהם כחובה:

ושל מוספין כל היום - אם אחרה אחר שבע יצא, אבל נקרא פושע וכן הלכה

שם משמואל - דברים פרשת נצבים - רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב זצוק"ל

הקדוש  שדימה  ו’(  ט”ו,  פ’  )שמו”ר  במדרש 
למלאכים,  ישראל  את  הוא  ברוך 
ממעל  עומדים  שרפים  נאמר  במלאכים 
ואיננו  נצבים,  נאמר אתם  ובישראל  לו, 

לדקדק  יש  דהנה  ונראה,  הדמיון.  מובן 
במה שכתוב אתם נצבים היום דלכאורה 
תיבת היום מיותרת. ונראה דהנה במדרש 
רשעים  הפוך  זש”ה  א’(  סי’  זו  )פ’  תנחומא 



משניות לפי סדר אלפא ביתא - אות

רבי 45
חנניא

ת
לפיכך היו מאמינים בהם בקצת המצות, עד שבדקו אחריהם ומצאו להם דמות יונה בראש הר גריזים שהיו עובדים אותה, ומאז 

עשאום כעובדי כוכבים גמורים לכל דבריהם, הלכך האידנא אין מזמנין על הכותי:

אכל טבל - דגן שלא נטלה ממנו תרומה ומעשרות קרוי טבל. ופירוש טבל טב לא ואין צריך לומר טבל דאורייתא, אלא אפילו 
טבל דרבנן כגון דגן שצמח בעציץ )שאינו נקוב( שאינו טבל אלא מדרבנן , אין מזמנין עליו:

ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו - לאו תרומת מעשר קאמר דהאי טבל גמור הוא, אלא כגון שהקדים לוי את הכהן בכרי 
לאחר שנתמרח והוקבע לתרומה מן התורה ונטל מעשר ראשון תחלה, ואחד מחמשים שבו היא ראויה לתרומה גדולה לכהן, 
וכל זמן שלא נתן ממנו תרומה גדולה זו אף על פי שהפריש תרומת מעשר אין מזמנין עליו, ואם היה מקדימו בשבלים קודם 

שתתמרח לא היה צריך להפריש תרומה גדולה כדכתבינן לעיל:

ומעשר שני והקדש שלא נפדו - א"צ לומר שלא נפדו כלל דהא מילתא דפשיטא היא, אלא שנפדו ולא נפדו כהלכתן, כגון 
שפדה מע"ש בגרוטאות של כסף או במטבע שאין עליו צורה, ורחמנא אמר )דברים יד(  וצרת הכסף בדבר שיש בו צורה. והקדש 

שחללו ע"ג קרקע ולא פדאו בכסף, ורחמנא אמר ונתן את הכסף:

והשמש שאכל פחות מכזית - משנה שאינה צריכה היא, אלא איידי דהדר לרובא לצורך הדר נמי להא:

ועובד כוכבים - בגר שמל ולא טבל מיירי. ואשמעינן דכל כמה דלא טבל עובד כוכבים הוא, ולעולם אינו גר עד שימול ויטבול:

הקדמה לספר ברכת ישראל – רבי ישראל יצחק ינובסקי בעל הטהרת ישראל זצוק"ל

חשיבות הברכה לפני ואחרי האוכל 

כתב מו"ר זקננו הרב ישראל יצחק ינובסקי 
בהקדמה  סיון(  )ח'  זי"ע  ישראל  הטהרת  בעל 
ברכות  הלכות  על  ישראל  ברכת  לספרו 
בחר  אשר  הנורא  וישתבח  הבורא  יתברך 
להללו  בברכותינו  ורוצה  העמים  מכל  בנו 
ולשבחו ולספר הודו ושומע תהילות ישראל 
תהלת  )לשמוע(  יושב  קדוש  ואתה  כמ"ש 
לברך  ולמדנו  תורתו  את  לנו  ונתן  ישראל 
ק' ברכות בכל יום וכאשר זכינו לזה כיה"ר 
כרצונו  שלם  בלבב  באמת  לברכו  לזכות 
דף  בברכות  חז"ל  מאמר  ידוע  והנה  הטוב 
כאלו  ברכה  בלא  הנהנה  העונש  גודל  ל"ה 
השית"ב  אצל  וגוזל  שמים  מקדשי  נהנה 
והיינו  ואמו  אביו  גוזל  כ"ח  במשלי  וכמ"ש 
מי שאינו מברך ברכה הראויה לו והוא בכלל 
ז"ל  וביותר כתב האר"י  חז"ל  בור שקללהו 
וכמה  כמה  כי  ושותין  אדם  בני  שאוכלין 
חי  וצומח  בדומם  מגולגלים  נשמות  )נפשות( 

ולפעמים יכול להיות שאביו או אמו מגולגל 
אינו  ראויה  ברכה  מברך  וכשאינו  במאכל 
מתקנו אלא הורגו ר"ל ובעבור זה דנין לאדם 
בגיהנם אף יותר מי"ב חודש כשאינו מברך 
שכן  סמ"ו  חסידים  בספר  וכמבואר  כראוי 
גילה מת א' בחלום ולפעמים נעשה האוכל 
להיות  מהפכו  הרשע  שהגלגול  רשע  עי"ז 

כמוהו אבל מי שבקי בהלכות ברכות הראויה 
ונקרא  ע"א  ל"ה  גדול, בברכות  נקרא אדם 
חסיד כמבואר בב"ק דף ל' דמאן בעי למהוי 
מתחסד  דעי"ז  דברכות  מילי  יקיים  חסידא 
עם קונו יתב"ש וכמ"ש כאן בפרק א' סקנ"ג 
קצף  ולא  אף  לא  בו  שולט  ואין  בבאי"צ 
וזוכה  בכבוד  ימיו  כל  לו  מצויין  ומזונותיו 
ברכת  י"ד  במשלי  וכמ"ש  ולעושר  לפרנסה 
ה' היא תעשיר היינו כשמברך ברכה הראויה 
להקב"ה  פ'  דשדר  דרונא  איהו  דא  ומכרזי 
)ע' זהר עקב דף רע"א( ובזה נראה לפרש הפסוק 

למדני  ה'  אתה  ברוך  ב'  אות  אפי  תמני' 
תפילה  הוא  זה  הא  קשה  דלכאורה  חוקיך 
למדני  נא  הו"ל  אתה  ברוך  בזה  שייך  ומה 
חוקיך אבל להנ"ל ניחא דכוונת דהע"ה הוא 
אחטא  לא  למען  אמרתיך  צפנתי  בלבי  כן 
חוקיך  למדני  אתה  ברוך  כשאומר  ע"כ  לך 
דדיני  להמאכל  הראויה  ברכה  איזה  לידע 
ים  מני  ורחבים  גדולות  הלכות  הוא  ברכות 
והנה באמת ראשית כל צריך האדם לידע כל 
ברכה וברכה בפני עצמה הראויה לה להלכה 
מלכותא  כעין  דארעא  דמלכותא  כידוע 
דארעא  דמלכותא  וידוע  להיפך  וכן  דרקיע 
ללמוד לאנשי חיל ראשית כל השבח הנקרא 
טיטל להמלך כראוי ואח"כ מלמדין לו סדר 
המשטר כידוע לכן צריך ראשית כל ללמוד 

היטב ברכת ה' כהראוי" עכל"ק

אות ת'
מסכת ברכות פרק ד' משנה א'

ַעד  להתפלל...,  ניתן  שחרית  של  עשרה  שמונה  תפילת  ַחר  ׁ ַהַשּ ת  ִפַלּ ְתּ

ֲחצֹות חצות היום, כיוון שעד שעה זו ניתן להקריב את קרבן התמיד של בוקר. 

עֹות כלומר שניתן להתפלל שמו"ע  ע ָשׁ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ַאְרַבּ ַרִבּ

של שחרית עד סוף שעה רביעית של תחילת היום. שכן לפי רבי יהודה עד אז ניתן 

עד  ָהֶעֶרב  ַעד  ְנָחה,  ַהִמּ ת  ִפַלּ ְתּ בוקר.  של  התמיד  קרבן  את  להקריב 

ְנָחה ביום רגיל היו מקריבים  ַלג ַהִמּ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ְפּ השקיעה. ַרִבּ

את קרבן התמיד של בין הערביים אחרי תשע וחצי שעות של היום. ודעת רבי יהודה 

הזמן  חצי  ועד  השקיעה  זמן  עד  ההקרבה  תחילת  מזמן  לשתים  לחלק  שיש  היא 

ָלּה  ֵאין  ת ָהֶעֶרב תפילת ערבית,  ִפַלּ ְתּ  . ניתן להתפלל תפילת מנחה  הזה 

ֶקַבע אין לה זמן קבוע אלא זמנה כל הלילה, שכן היא כנגד אברים ופדרים שהיו 

ַהּיֹום  ל  ָכּ להתפלל..,  ניתן  מוסף  תפילת  מּוָסִפין  ל  ְוֶשׁ הלילה.  כל  קרבים 

י  ַרִבּ ניתן להתפלל אותה כל היום, כיוון שניתן להקריב את קרבן מוסף כל היום. 

עֹות רבי יהודה חולק וסובר שניתן להתפלל  ַבע ָשׁ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶשׁ

את תפילת מוסף רק עד סוף השעה השביעית של תחילת היום.

חצות -  עד  השחר  תפלת 
קרב  שחר  של  תמיד  שכן 
ולר'  לרבנן,  חצות  עד 
עד  אלא  קרב  אינו  יהודה 
ד'  ועד  ביום.  שעות  ארבע 
שעה  סוף  עד  היינו  שעות 
היום  שליש  שהוא  רביעית 
בזמן שהיום י"ב שעות, וכן 
זמנה לעולם עד סוף שליש 
היום לפי אורך הימים וקטנן 
ק"ש.  גבי  לעיל  כדכתבינן 

והלכה כרבי יהודה:

הערב -  עד  המנחה  תפלת 
עד שתחשך:

זמן  המנחה -  פלג  עד 
מתשע  הוא  קטנה  מנחה 
הלילה,  עד  ומחצה  שעות 
ומחצה,  שעות  שתי  שהם 
שהוא  המנחה  פלג  נמצא 
חצי שיעור זה שעה ורביע. 
דעבד  בזה,  ההלכה  ופסק 
כמר עבד ודעבד כמר עבד, 
כדברי  לעשות  והרוצה 
תפלת  ולהתפלל  חכמים 
יעשה,  הערב  עד  המנחה 
ובלבד שלא יתפלל ערבית 
שמחשיב  שכיון  זה,  בזמן 
אותו יום לענין שמתפלל בו 
להחשיבו  יכול  אינו  מנחה 
ערבית.  בו  ולהתפלל  לילה 
ואם בא לעשות כדברי רבי 
יהודה שלא להתפלל מנחה 
אלא עד פלג המנחה שהוא 
הלילה  קודם  ורביע  שעה 
יוכל  ואילך  ומשם  עושה 

להתפלל ערבית:

אין לה קבע - זמנה כל הלילה. והא דתני אין לה קבע ולא קתני זמנה כל הלילה, לאשמעינן דתפלת ערבית רשות, לפי שהיא 
כנגד הקרבת איברים ופדרים שקרבים כל הלילה, והנך רשות נינהו שכיון שנזרק הדם נרצה הקרבן אף על פי שנטמאו איברים 

ופדרים או שאבדו. ומיהו האידנא קבלוה עליהם כחובה:

ושל מוספין כל היום - אם אחרה אחר שבע יצא, אבל נקרא פושע וכן הלכה

שם משמואל - דברים פרשת נצבים - רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב זצוק"ל

הקדוש  שדימה  ו’(  ט”ו,  פ’  )שמו”ר  במדרש 
למלאכים,  ישראל  את  הוא  ברוך 
ממעל  עומדים  שרפים  נאמר  במלאכים 
ואיננו  נצבים,  נאמר אתם  ובישראל  לו, 

לדקדק  יש  דהנה  ונראה,  הדמיון.  מובן 
במה שכתוב אתם נצבים היום דלכאורה 
תיבת היום מיותרת. ונראה דהנה במדרש 
רשעים  הפוך  זש”ה  א’(  סי’  זו  )פ’  תנחומא 
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רבינו עובדיה מברטנורא
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ת
זמן  וגו’, כל  ובית צדיקים יעמוד  ואינם 
שהקב”ה מסתכל במעשיהם של רשעים 
ועל  וכו’  תקומה  להם  אין  בהם  ומהפך 
כולם אמר דוד שם נפלו פועלי און וגו’, 
אבל ישראל נופלין ועומדין וכן הוא אומר 
)מיכה ז’ ח’( אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי 

קמתי. והגיד כ”ק אבי אדומו”ר זצללה”ה 
שאין הפירוש שהקב”ה מסתכל במעשיהם 
הרעים ומהפך בהם, כי העבירות שלהם 
בהן  ולהפוך  להסתכלות  צריכות  אינן 
שבראי’ בעלמא ניכרות הן, אלא הפירוש 
שבחיצוניות  שלהם  הטובים  במעשים 
נראים טובים אבל בהסתכלות בפנימיותן 
יתראה שאין בהן ממש, והסימן לזה אם 
יהפך עליהם הגלגל כיצד יהיו המעש”ט 
וזש”ה  יקומו,  ולא  יפלו  שלהם הלוא אז 
שם נפלו פועלי און, אבל ישראל נופלין 
ודוויין  נופלין  כשהם  שאפי’  ועומדין 
עליהם  באות  והצרות  ומטורפין  סחופין 
אל  וזש”ה  ובמעלתם  באמונתם  עומדים 
תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי היינו 

שאפי’ בשעת נפילה הנני קם, עכ”ד:

מלשון  נצבים  דורש  שהתנחומא  ונראה 
קיום. ויש לומר דה”ט משום דקיומו של 
דבר הוא כאשר יש לו התחדשות מחליף 
כח, דבלתי התחדשות וכאתמול כן היום 
נתישן הדבר ונוטה לחסרון יום אחר יום, 
שהרי נתישן בכל יום יותר ונפחתת החיות 
עד שנכבה זיק החיות לגמרי ונופל ולא 
יכול קום, אבל כשנתחדש בכל יום וחביב 
כל שעה ושעה כשעה ראשונה זה יש לו 
קיום. וזה שדייק התנחומא מלשון נצבים 
שפירושו עמידה היא מלשון התעוררות 
חדשה והיא מלשון הרגיל בדברי הש”ס 
עמדה ונתקדשה עמדה ונשאת שפירושו 

התעוררות וזהו קיומו:

ונראה דהנה כתיב המחדש בכל יום תמיד 
מעשה בראשית וע”כ ניתן מהשמים כח 
יבינו  והמשכילים  דבר,  בכל  החידוש 
כח  להחליף  החידוש  כח  את  ליקח 
בעיניו  חביבה  ושתהי’  הש”י  בעבודת 
הלשון  לפרש  יש  ובזה  ראשונה.  כשעה 
נצבים היום עפי”מ דאיתא בספרי הרבי 
הקדוש זצללה”ה מלובלין בפסוק וידעת 
ויום  יום  והשבות אל לבבך דבכל  היום 
ניתנת מן השמים ללב בני ישראל ידיעה 
ובסגנון  עכ”ד.  היום,  וידעת  וזהו  חדשה 
שכח  היום  נצבים  בפירוש  לומר  יש  זה 
ניתן  החידוש  כח  מחמת  שהוא  הקיום 
בכל יום ויום חילוף כח חדש עם חידוש 

מע”ב שהוא בכל יום:

המדרש  דברי  לפרש  יש  האמור  ולפי 
מהא  פרשתא  להאי  פיתחא  דפתח  רבה 
חצות  עד  השחר  תפילת  חכמים  דשנו 
תפילת המנחה עד הערב תפילת הערב 
אין לה קבע היינו כל הלילה. ואינו מובן 
מה שייכות זה לעניני הפרשה. ויש לומר 
דהנה בש”ס ברכות )כ”ט ב( בהא דהעושה 
תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים, מאי 
תרווייהו  דאמרי  יוסף  ור’  רבה  קבע 
וברש”י  דבר  בה  לחדש  יכול  שאין  כל 
כן  כהיום  קבע  לשון  והיינו  בבקשתו 
אתמול כן מחר. והנה כל שעות היום הן 
עת תפילה, ועם סיום זמן תפילת השחר 
סיום  ועם  המנחה,  תפילת  זמן  מתחיל 
וזמן  הערב,  תפילת  זמן  מתחיל  מנחה 
תפילת הערב נסמך לתפילת השחר, וכל 
התפילות הן בנוסחא אחת, קשה להבין 
איך יהי’ ביכולת האדם לחדש בה תמיד, 
ונראה דזה נמשך נמי מפאת חידוש כל 
ענין  ממש  והוא  בראשית,  מעשה  יום 

נצבים היום כנ”ל:

משנה רבי חנניא בן עקשיא
מכות פרק ג' משנה ט"ז

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר,  ָיא  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיא  י  ַרּבִ
ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך  שכר,  הרבה  להם  שיהיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות 
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות גם בדברים שממילא האדם היה עושה אותם גם אם לא היה 
ּתֹוָרה  יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו  ְלַמַען  ָחֵפץ  ה'  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ עליהם,  מצווה 

יר. ְוַיְאּדִ

תורה  להם  הרבה  לפיכך 
ומצות - כגון פרשת שקצים 
שכר  להרבות  כדי  ורמשים 
אע"פ  מהם,  בדילים  כשהן 
אוכלין  היו  הכי לא  שבלאו 
אותן שנפשו של אדם קצה 

בהן

את  להצדיק  צדקו -  למען 
ישראל ולזכות אותן

וכך כותב הרמב"ם בפירושו למשנה זו

אדם  כשיקיים  בתורה  האמונה  מעקרי 
ולא  וכהוגן  כראוי  מצות  מתרי״ג  מצוה 
כוונה מכוונת העולם בשום  ישתף עמה 
פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה 
כמו שבארתי לך הנה זכה בה לחיי העולם 
הבא ועל זה אמר רבי חנניא כי המצות 
בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם 
בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה 
נפשו  תחיה  המצוה  אותה  ובעשותו 

העיקר  על  שיורה  וממה  מעשה  באותו 
הזה מה ששאל ר׳ חנניא בן תרדיון מה 
אני לחיי עוה״ב והשיבו המשיב כלום בא 
לעשות  לך  נזדמן  כלומר  לידך  מעשה 
מצוה כהוגן השיבו כי נזדמנה לו מצות 
צדקה על דרך שלימות ככל מה שאפשר 
וזכה לחיי העוה׳׳ב ופירוש הפסוק ה׳ חפץ 
כי  ישראל למען  למען צדקו לצדק את 

יגדיל תורה ויאדיר:

תפארת שלמה - מועדים שער התפלה – רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק זצוק"ל 

שבחי ירושלים את ד' כו' כי חזק בריחי 
השולח  כו'  בקרבך  בניך  ברך  שעריך 
כו'.  דברו  ירוץ  מהרה  עד  ארץ  אמרתו 
להבין קישור הפסוקים יחד. דהנה אמנם 
ע"י היחוד העליון פנימי נולדים נשמות 
קדושות של ישראל כיל"ח. וע"י הריבוי 
התורה  נתרבה  הנה  ישראל  של  נשמות 
עמהם כי נשמות ישראל הן הנה התורה 
בכל  הדבר  והוא  בספרים.  כנודע  כולה 
ונולדו  שנתרבו  שע"י  שבע"פ  התורה 
והאמוראים  התנאים  הקדושים  נשמות 
התורה  וזש"נ  עמהם.  התורה  נתרבה 
הלשון  להורותם  כתבתי  אשר  והמצוה 
שהתורה  הריון  לשון  הוא  להורותם 
והמצוה הוא סיבת הריון ועיבור נשמות 

להוליד ולהרבות בישראל. וזש"א חכז"ל 
אלא  בניך  תיקרי  אל  בניך  שלום  ורב 
בזה  תלוי  זה  באמת  הוא  שכן  בוניך. 
שלום  ורב  נשמות  בריבוי  בניך  שהם 
ענפי  שנתרבו  התורה  בעסק  בוניך 
התורה על ידם. וזהו שאמר ר' חנניא בן 
לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  רצה  עקשיא 
תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל  את 
לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  שרצה  ומצות 
את ישראל בהרבות להם נשמות קדושות 
לפיכך הרבה להם תורה ומצות ובריבוי 
חפץ  ד'  וז"ש  הנשמות.  מתרבים  התורה 
ר"ל  ויאדיר.  תורה  יגדיל  צדקו  למען 
למען צדקו להרבות נשמות ישראל לכך 
זהו הפי'  ויאדיר כנ"ל. הנה  יגדיל תורה 
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זמן  וגו’, כל  ובית צדיקים יעמוד  ואינם 
שהקב”ה מסתכל במעשיהם של רשעים 
ועל  וכו’  תקומה  להם  אין  בהם  ומהפך 
כולם אמר דוד שם נפלו פועלי און וגו’, 
אבל ישראל נופלין ועומדין וכן הוא אומר 
)מיכה ז’ ח’( אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי 

קמתי. והגיד כ”ק אבי אדומו”ר זצללה”ה 
שאין הפירוש שהקב”ה מסתכל במעשיהם 
הרעים ומהפך בהם, כי העבירות שלהם 
בהן  ולהפוך  להסתכלות  צריכות  אינן 
שבראי’ בעלמא ניכרות הן, אלא הפירוש 
שבחיצוניות  שלהם  הטובים  במעשים 
נראים טובים אבל בהסתכלות בפנימיותן 
יתראה שאין בהן ממש, והסימן לזה אם 
יהפך עליהם הגלגל כיצד יהיו המעש”ט 
וזש”ה  יקומו,  ולא  יפלו  שלהם הלוא אז 
שם נפלו פועלי און, אבל ישראל נופלין 
ודוויין  נופלין  כשהם  שאפי’  ועומדין 
עליהם  באות  והצרות  ומטורפין  סחופין 
אל  וזש”ה  ובמעלתם  באמונתם  עומדים 
תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי היינו 

שאפי’ בשעת נפילה הנני קם, עכ”ד:

מלשון  נצבים  דורש  שהתנחומא  ונראה 
קיום. ויש לומר דה”ט משום דקיומו של 
דבר הוא כאשר יש לו התחדשות מחליף 
כח, דבלתי התחדשות וכאתמול כן היום 
נתישן הדבר ונוטה לחסרון יום אחר יום, 
שהרי נתישן בכל יום יותר ונפחתת החיות 
עד שנכבה זיק החיות לגמרי ונופל ולא 
יכול קום, אבל כשנתחדש בכל יום וחביב 
כל שעה ושעה כשעה ראשונה זה יש לו 
קיום. וזה שדייק התנחומא מלשון נצבים 
שפירושו עמידה היא מלשון התעוררות 
חדשה והיא מלשון הרגיל בדברי הש”ס 
עמדה ונתקדשה עמדה ונשאת שפירושו 

התעוררות וזהו קיומו:

ונראה דהנה כתיב המחדש בכל יום תמיד 
מעשה בראשית וע”כ ניתן מהשמים כח 
יבינו  והמשכילים  דבר,  בכל  החידוש 
כח  להחליף  החידוש  כח  את  ליקח 
בעיניו  חביבה  ושתהי’  הש”י  בעבודת 
הלשון  לפרש  יש  ובזה  ראשונה.  כשעה 
נצבים היום עפי”מ דאיתא בספרי הרבי 
הקדוש זצללה”ה מלובלין בפסוק וידעת 
ויום  יום  והשבות אל לבבך דבכל  היום 
ניתנת מן השמים ללב בני ישראל ידיעה 
ובסגנון  עכ”ד.  היום,  וידעת  וזהו  חדשה 
שכח  היום  נצבים  בפירוש  לומר  יש  זה 
ניתן  החידוש  כח  מחמת  שהוא  הקיום 
בכל יום ויום חילוף כח חדש עם חידוש 

מע”ב שהוא בכל יום:

המדרש  דברי  לפרש  יש  האמור  ולפי 
מהא  פרשתא  להאי  פיתחא  דפתח  רבה 
חצות  עד  השחר  תפילת  חכמים  דשנו 
תפילת המנחה עד הערב תפילת הערב 
אין לה קבע היינו כל הלילה. ואינו מובן 
מה שייכות זה לעניני הפרשה. ויש לומר 
דהנה בש”ס ברכות )כ”ט ב( בהא דהעושה 
תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים, מאי 
תרווייהו  דאמרי  יוסף  ור’  רבה  קבע 
וברש”י  דבר  בה  לחדש  יכול  שאין  כל 
כן  כהיום  קבע  לשון  והיינו  בבקשתו 
אתמול כן מחר. והנה כל שעות היום הן 
עת תפילה, ועם סיום זמן תפילת השחר 
סיום  ועם  המנחה,  תפילת  זמן  מתחיל 
וזמן  הערב,  תפילת  זמן  מתחיל  מנחה 
תפילת הערב נסמך לתפילת השחר, וכל 
התפילות הן בנוסחא אחת, קשה להבין 
איך יהי’ ביכולת האדם לחדש בה תמיד, 
ונראה דזה נמשך נמי מפאת חידוש כל 
ענין  ממש  והוא  בראשית,  מעשה  יום 

נצבים היום כנ”ל:

משנה רבי חנניא בן עקשיא
מכות פרק ג' משנה ט"ז

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר,  ָיא  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיא  י  ַרּבִ
ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך  שכר,  הרבה  להם  שיהיה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ְלַזּכֹות 
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות גם בדברים שממילא האדם היה עושה אותם גם אם לא היה 
ּתֹוָרה  יל  ַיְגּדִ ִצְדקֹו  ְלַמַען  ָחֵפץ  ה'  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ עליהם,  מצווה 

יר. ְוַיְאּדִ

תורה  להם  הרבה  לפיכך 
ומצות - כגון פרשת שקצים 
שכר  להרבות  כדי  ורמשים 
אע"פ  מהם,  בדילים  כשהן 
אוכלין  היו  הכי לא  שבלאו 
אותן שנפשו של אדם קצה 

בהן

את  להצדיק  צדקו -  למען 
ישראל ולזכות אותן

וכך כותב הרמב"ם בפירושו למשנה זו

אדם  כשיקיים  בתורה  האמונה  מעקרי 
ולא  וכהוגן  כראוי  מצות  מתרי״ג  מצוה 
כוונה מכוונת העולם בשום  ישתף עמה 
פנים אלא שיעשה אותה לשמה מאהבה 
כמו שבארתי לך הנה זכה בה לחיי העולם 
הבא ועל זה אמר רבי חנניא כי המצות 
בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם 
בחייו אחת מהם על מתכונתה ושלמותה 
נפשו  תחיה  המצוה  אותה  ובעשותו 

העיקר  על  שיורה  וממה  מעשה  באותו 
הזה מה ששאל ר׳ חנניא בן תרדיון מה 
אני לחיי עוה״ב והשיבו המשיב כלום בא 
לעשות  לך  נזדמן  כלומר  לידך  מעשה 
מצוה כהוגן השיבו כי נזדמנה לו מצות 
צדקה על דרך שלימות ככל מה שאפשר 
וזכה לחיי העוה׳׳ב ופירוש הפסוק ה׳ חפץ 
כי  ישראל למען  למען צדקו לצדק את 

יגדיל תורה ויאדיר:

תפארת שלמה - מועדים שער התפלה – רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק זצוק"ל 

שבחי ירושלים את ד' כו' כי חזק בריחי 
השולח  כו'  בקרבך  בניך  ברך  שעריך 
כו'.  דברו  ירוץ  מהרה  עד  ארץ  אמרתו 
להבין קישור הפסוקים יחד. דהנה אמנם 
ע"י היחוד העליון פנימי נולדים נשמות 
קדושות של ישראל כיל"ח. וע"י הריבוי 
התורה  נתרבה  הנה  ישראל  של  נשמות 
עמהם כי נשמות ישראל הן הנה התורה 
בכל  הדבר  והוא  בספרים.  כנודע  כולה 
ונולדו  שנתרבו  שע"י  שבע"פ  התורה 
והאמוראים  התנאים  הקדושים  נשמות 
התורה  וזש"נ  עמהם.  התורה  נתרבה 
הלשון  להורותם  כתבתי  אשר  והמצוה 
שהתורה  הריון  לשון  הוא  להורותם 
והמצוה הוא סיבת הריון ועיבור נשמות 

להוליד ולהרבות בישראל. וזש"א חכז"ל 
אלא  בניך  תיקרי  אל  בניך  שלום  ורב 
בזה  תלוי  זה  באמת  הוא  שכן  בוניך. 
שלום  ורב  נשמות  בריבוי  בניך  שהם 
ענפי  שנתרבו  התורה  בעסק  בוניך 
התורה על ידם. וזהו שאמר ר' חנניא בן 
לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  רצה  עקשיא 
תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל  את 
לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  שרצה  ומצות 
את ישראל בהרבות להם נשמות קדושות 
לפיכך הרבה להם תורה ומצות ובריבוי 
חפץ  ד'  וז"ש  הנשמות.  מתרבים  התורה 
ר"ל  ויאדיר.  תורה  יגדיל  צדקו  למען 
למען צדקו להרבות נשמות ישראל לכך 
זהו הפי'  ויאדיר כנ"ל. הנה  יגדיל תורה 
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שבחי ירושלים את ד' הרמז על ירושלים 
דלעילא. הללי אלהיך ציון הוא רמז על 
בניך  ברך  בריחי שעריך  חזק  כי  יסו"נ. 
ישראל  של  הנשמות  שמתרבים  בקרבך 
ועי"כ השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ 
התורה  ריבוי  נתינת  על  ר"ל  הוא  דברו 

דבריו  מגיד  שמסיים  וזהו  הזה.  לעולם 
ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה 
כן לכל גוי כי רק ע"י נשמת ישראל הוא 
בה  חלק  כוכבים  לעובדי  ולא  התורה 

כנ"ל:

בית שלמה - רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו' 

לזכות  כי  בס"ד  זו  משנה  לפרש  ניתן 
כלומר  האדם,  של  וניקוי  זיכוך  מלשון 
רצה הקב"ה לנקות את ישראל מהיצה"ר 
שהם  והמצוות  התורה  את  נתן  לפיכך 
כן  אבל  מהזוהמה  הגוף  את  המנקים 
מזככים אותו, כמו שכתוב בראתי יצה"ר 
בראתי לו תורה תבלין, ואפשר להצליח 
ועקשנות  התמדה  יש  אם  רק  בכך 
דקדושה במלחמה נגד היצה"ר ואז זוכה 
האדם לחן וחנינת דעת מאת ה' יתברך 

חן  בערך  יועץ  פלא  בעל  שכותב  כמו 
חנניה  התנא  של  בשמו  נרמז  זה  ודבר 
ועקשיא  דעת  לאדם  חונן  אתה  מלשון 
עקשנות כלומר התמדה ובנו של עקשיא 
הוא חנניה דהינו ע"י עקשנות דקדושה 
זוכים לחן וחנינת הדעת מאת ה' יתברך 
בערך  זי"ע  יועץ  הפלא  בעל  כותב  וכן 
שבקדשה  דבר  לכל  גדול  יראה"ועיקר 

הוא ההשתדלות והשקידה"
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מסכת כלים פרק כ"ד 
 משנה•א'•

טומאה.  לעניין  שונה  דין  אחד  שלכל  ֵהם  מגינים  ְתִריִסין  סוגי  ה  ֹלָשׁ ְשׁ
פּוף המגן ומקיף את האדם משלושה צדדים, ָטֵמא ִמְדָרס*  ִריס ַהָכּ ְתּ
מגן קטן  ְנּפֹון  ֻקּ ַבּ ּבֹו  ֲחִקין  ַשׂ ְמּ ְוֶשׁ היות ושוכבים עליו בשעת מלחמה. 

ועגול שהנלחמים במשחק דו קרב מחזיקים בידם לשם הגנה, ָטֵמא ְטֵמא 

ין מגן קטן שהערביים  ֵמת כיוון שאין דרך לישב על מגן זה. ְוִדיַצת ָהַעְרִבִיּ
כלי  כיוון שאינו  לּום  ִמְכּ ומשחק, ְטהֹוָרה  בו לשם שחוק  היו משתמשים 

לתשמיש:

* מדרס - מהו המדרס? מדרס זהו חפץ אשר נטמא ע"י זב שהוא בעצמו נקרא 
אב  להיות  הוא  גם  הופך  החפץ  החפץ,  את  מטמא  הזב  וכאשר  הטומאה  אב 
להיות  יכולים  חפצים  ואיזה  וכלים,  אדם  לטמא  הוא  שיכול  היינו  הטומאה 
מדרס? רק חפצים המיועדים לישיבה, שכיבה או רכיבה, וכיצד יכול הזב לטמא 
את החפץ על מנת שיהיה אב הטומאה בעצמו? ישנם חמש דרכים לעשות זאת 
אם הזב עומד עליו או יושב עליו או שוכב עליו או נתלה עליו או נשען עליו 
החפץ נטמא והופך להיות אב הטומאה בעצמו לטמא אדם וכלים כאמור ואז 

הוא יקרא מדרס 

 משנה•ב'•

ומוקפת  קצרה  שהיא  ְדָרא  ַקֶתּ ְכּ ָהֲעׂשּוָיה  ֵהם.  ֲעָגלֹות  ֹל ׁש  ָשׁ
ה שהינה  ִמָטּ משלושה צדדים, ְטֵמָאה ִמְדָרס כיוון שמיועדת לישיבה. ְכּ

שמיועדת  לפי  ֵמת  ְטֵמא  ְטֵמָאה  סחורה,  בה  להעביר  ורגילים  ארוכה 

ונעשה  עמוד  לו  אומרים  עליה  שיושב  מי  ואף  לישיבה  ולא  משאות  להעברת 

לּום שלפי  ל ֲאָבִנים שמעבירים בה אבנים, ְטהֹוָרה ִמְכּ מלאכתנו*. ְוֶשׁ

שבתחתית העגלה ישנם חורים גדולים הגדולים יותר מגודלו של רימון:

*חפץ מסוים שניתן גם לישב או לשכב עליו אך בד"כ משמש לצורך אחר ולא לישיבה או לשכיבה אינו מקבל 
טומאת מדרס אע"פ שניתן גם לשבת או לשכב עליו כי אנו אומרים לאדם זה )היושב או השוכב( עמוד ונעשה 
מלאכתנו היינו שאנו מסתכלים למה משתמשים בו בד"כ ולפי זה קובעים האם החפץ הנ"ל יקבל או לא 
יקבל טומאת מדרס כמו במקרה במשנה שאמנם ניתן לשבת או לשכב על עגלה העשויה כמטה אך היות 
ובד"כ משתמשים בה לצורך העברת מטען אנו אומרים לאדם השוכב או יושב עליה עמוד ונעשה מלאכתנו 
דהיינו שהיות ובד"כ עגלה זו משמשת להעברת סחורה ולא לישיבה או לשכיבה אין היא מקבלת טומאת 

מדרס

שלשה תריסין הן - שלשה דינים 
בתריסין  יש  מזה  זה  חלוקין 

דהיינו מגינים

אצלנו,  המצויין   - הכפוף  תריס 
משלש  האדם  את  שמקיפים 

רוחות

לשכיבה,  דעשוי   - מדרס  טמא 
וכל  במלחמה.  עליו  ששוכבים 
שכן שטמא טמא מת, דקיימא לן 

כל הטמא מדרס טמא טמא מת

שמשחקים בו בקומפון - בשדה 
כל  שנים  באים  המלך,  עמק  של 
אחד חרבו בידו ותריס קטן עגול 
השמאלית,  בידו  כפוף  שאינו 
ולמדין להגן כל אחד במגינו שלא 
יכהו חבירו. וקורין לו אשגרימ"ר 

בלע"ז.

הדין  והוא   - מת  טמא  טמא 
שטמא טומאת שרץ ונבילה ושאר 
טומאות כולן, חוץ ממדרס, שאינו 
נעשה אב הטומאה אם שכב עליו 
הזב או ישב, אלא ראשון כמגעו 

של זב

קטן  תריס   - הערביין  ודיצת 
לדיצה  עושים  שהערביים  ביותר 
כלי של  ואינו  ולשחוק,  ולשמחה 

תשמיש

קצרה  שהיא   - כקתדרא 
ומוקפת משלש רוחות

דמיוחדת   - מדרס  טמאה 
לישיבה

כמטה - שהיא ארוכה ומיוחדת 
והשוכב  פרקמטיא,  בה  להניח 
ונעשה  עמוד  לו  אומרים  בה 

מלאכתנו

להוליך  העשויה   - ושל אבנים 
בה אבנים

שפרוצה  לפי   - מכלום  טהורה 
מתחתיתה נקבים גדולים כמוציא 

רמון
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ָעה  ְשׁ ִתּ ְוַעד  ֹלג  ֵני  ׁ ִמְשּ ֲעֵרָבה  ֵהן.  גיגית  כעין  ֲעֵרבֹות  ֹל ׁש  ָשׁ
בין חצי קב* עד  גיגית שיש לה מקום קיבול לכמות של  ָקה  ְסְדּ ִנּ ֶשׁ ין  ַקִבּ
תשעה קבין, אך היא נסדקה ולכן אין היא יכולה להחזיק נוזלים בתוכה, ְטֵמָאה 

ְטֵמָאה  ֵלָמה,  ְשׁ בלבד.  לישיבה  משמשת  היא  שעכשיו  כיוון  ִמְדָרס 
יושב  מישהו  אם  ואף  לישיבה  ולא  ללישה  בה  ומשתמשים  היות  ֵמת  ְטֵמא 
ה היינו תיבה גדולה  ָדּ ָאה ַבִמּ עליה אומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו. ְוַהָבּ

אין  כבדה  והיא  שהיות  לּום  ִמְכּ ְטהֹוָרה  סאה,  ארבעים  להחזיק  שיכולה 

רגילים להזיזה ממקום למקום והרי למדנו שרק דבר שרגילים לטלטלו בין שהוא 

מלא בין שהוא ריק כגון שק מקבל טומאה:

* קב = לפי הגר"ח נאה 1.38 ליטר ולפי החזו"א 2.39 ולפי הרמב"ם 1.2 ליטר

 משנה•ד'•

ּה, ְטֵמָאה ִמְדָרס כיוון  ָדּ ְתָחּה ִמִצּ ִפּ ָבה ֶשׁ בֹות ֵהן. ֵתּ ֹל ׁש ֵתּ ָשׁ
אם  שניתן לשבת עליה גם כאשר משתמשים בבית קיבול שבה. ִמְלַמְעָלן 

פתחה הוא מלמעלה, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת לפי שאין רגילים לשבת עליה אלא 

בתוכה  להניח  שניתן  ה  ָדּ ַבִמּ ָאה  ְוַהָבּ למעלה.  שנמצא  בפתח  להשתמש 

שמפני כובדה אין רגילים להזיזה ממקום  לּום  ארבעים סאה, ְטהֹוָרה ִמְכּ

למקום וכל זה כאשר לא רגילים לשכב על תיבה זו אך אם כן רגילים גם לשכב 

עליה אזי היא יכולה לקבל גם טומאת מדרס וכן הדברים גם לגבי הערבה הבאה 

במדה שבמשנה הקודמת:

 משנה•ה'•

ל  ֶשׁ ֵהן.  לארגזים  הדומים  מעור  עשויים  כלים  ַתְרּבּוִסין  ה  ֹלָשׁ ְשׁ
אלו  שארגזים  כיוון  ִמְדָרס  ָטֵמא  שערות,  ספרי  דמים/  מקיזי  ִרין  ַסָפּ
כשולחן  המשמש  תרבוס  ָעָליו  אֹוְכִלין  ֶשׁ הלקוחות.  לישיבת  מיועדים 

שאוכלים עליו, ָטֵמא ְטֵמא ֵמת כיוון שאין רגילים לשבת עליו אך יש לו שם 

ל ֵזיִתים תרבוס שפורסים עליו את הזיתים לפני סחיטתם, ָטהֹור  כלי. ְוֶשׁ

לּום לפי שאינו נחשב לכלי: ִמְכּ

שנסדקה טמאה מדרס - דכיון 
ללישה,  ראויה  ואינה  שנסדקה 

מיחדין אותה לישיבה

דכלי   - מת  טמא  טמאה 
תשמיש היא

שמחזקת   - במדה  הבאה 
ארבעים סאה בלח שהן כוריים 

ביבש

שמפני   - מכלום  טהורה 
מיטלטלת  אינה  וגודלה  כובדה 
מלאה, ואנן דומיא דשק בעינן 

דמיטלטל מלא וריקן

 - מצדה  שפתחה  תיבה 
מלאכתה,  עם  ישיבה  משמשת 
שיכולים להשתמש בה כשהוא 
מצדה.  שפתחה  בזמן  יושב, 
מלמעלן.  כשפתחה  משא"כ 
והבאה במדה דתנינן במתניתין 
אאינה  מכלום,  טהורה  שהיא 
מיוחדת למדרס קאי, דהטמאה 
מדרס אפילו באה במדה לעולם 

היא טמאה 

תרבוסים - כלים של עור כעין 
ארגזים

של ספרים - מקיזים דם

וחזי  הוא  גדול   - מדרס  טמא 
לישיבה או למזגא עליה 

תשמיש  כלי   - שאוכלים עליו 
הוא 

בו  שסוחטין   - זיתים  ושל 
של  כלי  חשיב  לא  הזיתים, 

משמשי אדם
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 משנה•ו'•

ְפֵני  ִלּ ֶשׁ ֵהן.  אחר  לדבר  כבסיס  המשמש  חפץ  ִסיָסיֹות  ְבּ ֹל ׁש  ָשׁ
ְפֵני סֹוְפִרים המשמש  ִלּ ה עליו מניח היושב במיטה את רגליו ְוֶשׁ ָטּ ַהִמּ
נשענים  או  עומדים  ופעמים  היות  ִמְדָרס  ְטֵמָאה  הסופרים,  לרגלי  כהדום 

ִקי הבסיס של השולחן הקטן עליו מסדרים את המאכלים  ְלְפּ ל ֻדּ עליהם. ְוֶשׁ

רגילים  שאין  לפי  ֵמת  ְטֵמא  ְטֵמָאה  לשולחן,  הגשתם  לפני  והמשקאות 

ל הבסיס לארון הבנוי בצורת מגדל,  ל ִמְגָדּ לשבת עליו אך יש לו שם כלי. ְוֶשׁ

לּום שעפ"י צורת בנייתו מובן שאין לו שם כלי: ְטהֹוָרה ִמְכּ

 משנה•ז'•

ְנְקָסיֹות פנקסים שכותבים עליהם ֵהן. ָהֲאִפיפֹוִרין לוח גדול  לֹׁש ִפּ ָשׁ
ִמְדָרס.  ְטֵמָאה  עליו,  לשבת  גם  וניתן  עליו  ורושמים  רך  חול  עליו  שמניחים 

וע"י  רך(  )חומר  בדונג  אותו  שמורחים  לוח  ֲעָוה  ַשׁ ִקּבּול  ית  ֵבּ ּה  ָבּ ׁש  ֶיּ ְוֶשׁ
קיבול.  בית  לה  שיש  לפי  ֵמת  ְטֵמא  ְטֵמָאה  עליו,  רושמים  בדונג  חריטה 

לּום שאין שם כלי עליו: ַוֲחָלָקה לוח חלק שרושמים עליו בדיו, ְטהֹוָרה ִמְכּ

 משנה•ח'•

ל  ִכיָבה, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ֶשׁ לֹׁש ִמּטֹות ֵהן. ָהֲעׂשּוָיה ִלְשׁ ָשׁ
ִגין מיטה שמניחים בתוכה כלי זכוכית, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת כיוון שיש לה  ַזָגּ
ל ָסָרִגין מיטה שעליה בונים מרכבות / מיטה שסורגים עליה  בית קיבול. ְוֶשׁ

לּום לפי שאינה משמשת את האדם: רשתות, ְטהֹוָרה ִמְכּ

 משנה•ט' 

ל ֶזֶבל קופה שאיתה מוציאים זבל  לֹות קופות / סלים ֵהן. ֶשׁ ֵפּ ֹל ׁש ַמְשׁ ָשׁ
ֶבן, ְטֵמָאה  ל ֶתּ לשדות, ְטֵמָאה ִמְדָרס כיוון שניתן גם לשבת עליה. ֶשׁ

ְחָלץ  ְטֵמא ֵמת לפי שלא ניתן לשבת עליה היות והיא פתוחה מלמעלה. ְוַהֻפּ
ים סל העשוי מחבלים, שמניחים על הגמל לצורך סחיבת משאות ויש  ַמִלּ ל ְגּ ֶשׁ
לּום היות ויש בו חורים גדולים נחשב כמי שאין  בו חורים גדולים, ָטהֹור ִמְכּ

לו בית קיבול ולא ניתן גם לשבת עליו היות והחבלים ממנו הוא עשוי קשים הם ואי 

אפשר לשבת עליהם:

בסיסאות - ואת כנו מתרגמינן 
וית בסיסיה

ושל דלפקי - כלי עץ שמשימים 
בו צלוחיות ואשישות ואוכלים 
ומשקים, וממנו נוטלים ונותנים 
שלפניו  והבסיס  השלחן.  על 
אינו לישיבה , אבל תורת כלי 

עליו

עץ.  של  אוצר   - מגדל  ושל 
ארמריא"ו בלע"ז

- דלאו כלי הוא  טהור מכלום 
וצורתו מוכחת עליו

העשוין   - הן  פנקסיות  שלש 
על  חנוני  כמו  בהן.  לכתוב 

פנקסו

שמניחים  לוח   - אפיפורין 
וכותבים  עפר  של  אבק  עליו 
וחזי  הוא  וגדול  חשבונות.  בו 

לישיבה

שיש לה בית קבול שעוה - לוח 
שטחין פניו בדונג ורושמין על 

הדונג בחרט

שעוה,  בה  שאין   - וחלקה 
לה  ואין  בדיו,  עליה  וכותבים 

בית קיבול

של זגגים - שמניחים עליה כלי 
זכוכית 

המרכבות.  עושי   - סרגין 
סירג.  למרכב,  קורין  בערבי 
את  שמסרגים  מפרשים,  ויש 
לפי  מכלום  וטהורה  השבכות. 

שאינה ממשמשי אדם

עשויות  קופות   - משפלות 

להוציא בהם זבלים לשדות

לפי   - מדרס  טמאה  זבל  של 

שראויה לישיבה

מכבר  כעין  עשוי   - והפוחלץ 

שלו  והנקבים   , רשת  מעשה 

רחבים יותר ממשפלת של תבן. 

ואינה ראויה אפילו לקבל תבן, 

וגם  ביותר,  רחבים  שנקביה 

שחבלים  לישיבה,  ראויה  אינה 

לישב  ראויין  ואין  קשים  שלה 

עליהן, הלכך טהורה מכלום
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 משנה•י'•

ֶהָעׂשּוי  ֵהן.  מגומא  או  מקנים  עשויות  מחצלות  ִצים  ַמּפְ ה  ֹלָשׁ ְשׁ
ִעין שהצבעים  ל ַצָבּ יָבה, ָטֵמא ִמְדָרס היות וניתן לשבת עליה. ֶשׁ ִליִשׁ
לישיבה.  מיועדת  שאינה  לפי  ֵמת  ְטֵמא  ָטֵמא  הבגדים,  את  עליו  מניחים 

ּתֹות מחצלות שמכסים בהן את הענבים /זיתים בשעת הגתות, ָטהֹור  ל ִגּ ְוֶשׁ
לּום לפי שאינו ממשמשי אדם / ד"א כל העשוי לחיפוי טהור )ת"י(: ִמְכּ

 משנה•י"א•

תרמילי עור  ין  ְרְמִלּ ֹל ׁש ּתֻ ְוָשׁ נאדות העשויות מעור  ֹל ׁש ֲחָמתֹות  ָשׁ
עּור אם החמת מחזיק  ׁ ִשּ ִלים ַכּ שהרועה מניח בו את חפציו ֵהן. ַהְמַקְבּ

שיעור הגדול משבעה קבים והתורמל חמישה קבים ויותר, ְטֵמִאין ִמְדָרס 

עּור, ְטֵמִאין  ׁ ִשּ ִלין ַכּ ֵאיָנן ְמַקְבּ לפי שאז ניתן גם לשבת עליהם. ְוֶשׁ

ג אם  ל עֹור ַהָדּ ְטֵמא ֵמת לפי שבגודל כזה אין ראוי לשבת עליהם. ְוֶשׁ
לּום שכל מה שעשוי מבריה הגדלה בים  הם עשויים מעור של דג, ָטהֹור ִמְכּ

אינו מקבל טומאה:

 משנה•י"ב•

ִטיַח להניח אותו על הארץ ולשבת  ה עֹורֹות ֵהן. ֶהָעׂשּוי ְלָשׁ ֹלָשׁ ְשׁ
כגון  הכלים  את  בו  לעטוף  ִלים  ַהֵכּ ְלַתְכִריְך  ִמְדָרס.  ָטֵמא  עליו, 

סכינים ומספריים כדי לשמרם, ָטֵמא ְטֵמא ֵמת שבזה שהוא כורך בהם זה 

ִלים עור שעומד  ל ַסְנָדּ ל ְרצּועֹות ְוֶשׁ מראה שיש להם בית קיבול. ְוֶשׁ

לּום היות ולא גמרו להכינם: להיחתך לרצועות או סנדלים, ְטהֹוָרה ִמְכּ

 משנה•י"ג•

המיטה,  על  שפורסים  סדין  ִכיָבה  ִלְשׁ ֶהָעׂשּוי  ֵהן.  ְסִדיִנין  ה  לָֹשׁ ְשׁ
ָטֵמא ִמְדָרס היות ושוכבים עליו. ְלִוילֹון בד ששמים לכיסוי הפתח, ָטֵמא 
ְטֵמא ֵמת כיוון שפעמים שומר הפתח מתכסה בו כדי להתחמם על ידו ולכן יש 
ל צּורֹות בגד שיש בו צורות שונות המשמש את הרוקם בתור  לו שם כלי. ְוֶשׁ

לּום שאין עליו תורת כלי: דוגמא לעשות כמותם בבגד אחר, ָטהֹור ִמְכּ

מחצלאות  כמין   - מפצים 
וקנה  ומסיב  מחילף  עשויות 

וגומא וגמי וכיוצא בהן

שהצבעים   - צבעים  ושל 
נותנים עליהם הבגדים

שאינם   - מת  טמא  טמא 
תורת  אבל  לישיבה,  מיוחדים 

כלים יש להן

לכסות  העשויות   - גתות  ושל 
בהן ענבים וזיתים 

חמתות - נאדות של עור

של  גדולים  כיסין   - תורמלין 
חפציו  מניח  שהרועה  עור, 

לתוכן

המפורש   - כשיעור  המקבלים 
למעלה בריש פרק כרים. החמת 
של שבעת קבים. והתורמל של 
אם  שכן  וכל  קבין.  חמשת 
משמשים  דאז  יותר,  מחזיקים 
ישיבה עם מלאכתן. אבל פחות 

מכאן לא

ושל עור הדג טהורים מכלום - 
דכל הבא מבריות שבים, טהור

לשטיח - לשטוח בארץ לישב 
עליו

לתכריך הכלים - לכרוך בו את 
ומספריים  כגון סכינים  הכלים, 

ומחטים כדי לשמרן

סנדלים  ושל  רצועות  ושל 
ממנו  לחתוך  העומד  עור   -
טהור  וסנדלים,  רצועות 
הוא.  מלאכה  דמחוסר  מכלום, 
כבר,  המתוקנות  רצועות  אבל 
טמאות, כדמוכח במסכת נגעים 

פרק י"א

לוילון טמא טמא מת - העשוי 
לפי  טמא,  הפתח,  לפני  למסך 
בשוליו  מתעטף  שהשמש 

לפעמים ומתחמם בו

ביד  שהוא  בגד   - צורות  של 
כדי  צורות  מיני  ובו  רוקם 
לראות בו לעשות כמותו בבגד 

אחר
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 משנה•י"ד•

ל ָיַדִים שאיתה מנגבים את הידים, ְטֵמָאה  חֹות ֵהן. ֶשׁ ֹל ׁש ִמְטָפּ ָשׁ
ל ְסָפִרין  ִמְדָרס לפי שפעמים מניחים אותה על השמיכה וישנים עליה. ֶשׁ
היות וניתן להשתמש בה גם  שעוטפים איתה ספרים, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת 

היו  שאיתה  מטפחת  ֵלִוי  ֵני  ּבְ ִנְבֵלי  ל  ְוֶשׁ ְכִריְך  ַתּ ל  ְוֶשׁ אחר  לצורך 

ואסור  היות  לּום  ִמְכּ ְטהֹוָרה  המקדש,  בבית  נבליהם  את  מכסים  לוי  בני 

להשתמש בה לשום צורך אחר ולכן אינה חשובה ככלי תשמישו של אדם:

 משנה•ט"ו•

ה ָועֹוף  ל ָצֵדי ַחָיּ ה ְפַרְקִליִנין כפפות עשויות מעור ֵהן. ֶשׁ ֹלָשׁ ְשׁ
כפפות של צידי חיה ועוף, ָטֵמא ִמְדָרס שפעמים הציידים נשענים עליהם. 

שפעמים  לפי  ֵמת  ְטֵמת  ָטֵמא  חגבים,  צידי  של  כפפות  ֲחָגִבין  ל  ֶשׁ
כפפות  ִצין  ַקָיּ ל  ְוֶשׁ הנ"ל.  הכפפות  בתוך  שנלכדו  החגבים  את  מניחים  הם 

היות והם  לּום  של מלקטי קוצים / המתעסקים בייבוש תאנים, ָטהֹור ִמְכּ

משמשים רק להגנה על הידים ולכן אינם נחשבות ככלי:

 משנה•ט"ז•

על  מניחות  שהנשים  חורים  עם  רשת  העשויה  כיפה  כעין  ְסָבכֹות  ֹל ׁש  ָשׁ
ה סבכה של ילדה קטנה, ְטֵמָאה ֻטְמַאת ִמְדָרס  ל ַיְלָדּ ראשן ֵהן. ֶשׁ

וצורתו  היות  ְזֵקָנה, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת  ל  ֶשׁ והוא ראוי לישיבה.  היות 

צעיף  כעין  סּוַדר,  ַלחּוץ  יֹוֵצאת  ל  ְוֶשׁ עליו*.  לשבת  ניתן  לא  כי  מוכיחה 

לּום כיוון שאין עליה תורת כלי.  שהנשים יוצאות איתו החוצה, ְטהֹוָרה ִמְכּ

פירוש נוסף ליוצאת לחוץ - שהסבכה קרועה ורוב שערה של האשה נראה מחוץ 

לסבכה וגם במקרה הזה אין שם כלי לסבכה זו ולכן היא טהורה:

* בתוספתא מוחלפת השיטה ושם נאמר כי סבכה של זקנה מקבלת טומאת 
מדרס, שהיות והזקנה לא מקפידה על הסבכה שלה ופעמים היא יושבת עליה 
ואילו סבכה של ילדה קטנה טמאה טמא מת כיוון שהילדה מקפידה על כליה 

שלא יינזקו ולכן אין היא יושבת על הסבכה שלה

לפי   - מדרס  טמאה  ידים  של 
שפעמים נותנה על הכסת וישן 

עליה

 - לוי  בני  נבלי  תכריך  ושל 
שהיו הלוים כורכים כלי השיר 
שלהן במטפחת. ודרך שאר בני 
אדם לעשות להן תיק של עור, 

ואף הן טהורים 

של  יד  צורת   - פרקלינין 
עופות  ציידי  שנושאים  עור 
העוף,  בידיהן  כשתופסים 
ואשפרוי"ר,  אשטו"ר  שקורין 

ובו יוצאים לצוד חיה או עוף

טמא מדרס - לפי שנשען עליו

לצוד  ההולכים   - חגבים  ושל 
חגבים ונותנים אותם ב:

קוצים.  ללקט   - קוצים  ושל 
קייצים,  של  דגרסי  ואית 
כגון  הקיץ,  פירות  המייבשים 
וצמוקים  גרוגרות  העושים 

בשדה

שנושאות  כיפה   - סבכות 
כעין  עשויה  ראשן,  על  הנשים 

רשת שיש בה נקבים דקין

של ילדה - ראוי לישיבה, ולכך 
טמאה מדרס

מוכיחים  מעשיה   - זקנה  של 
לישיבה.  ראויה  שאינה  עליה 
זקנה  של  תניא,  ובתוספתא 
מקפדת  שאינה  מדרס,  טמאה 
עליה.  יושבת  ופעמים  עליה 
ושל ילדה שמקפדת על כליה, 
אינה יושבת עליה, ולכך טמאה 

טמא מת

סודר   - החוץ  יוצאות  ושל 
ראשן  על  הנשים  שנותנות 
כשיוצאות לחוץ. ויש מפרשים, 
יוצאות החוץ, תרגום זונה נפקת 

ברא, כלומר סבכות של זונות

טהורות - לפי שאינן חשובות 
סבכות  אחר,  פירוש  כלי. 
שנקרעו ורוב שער האשה יוצא 
לחוץ, שאינן מקבלות רוב שער 

ראשה של אשה



רבינו עובדיה מברטנורא

54

 משנה•י"ז•

רעועה  קופה  ה  ִרָיּ ַהְבּ ַעל  ָלָיּה  ְטּ ֶשׁ ְמהּוָהה  ֵהן.  ֻקּפֹות  ֹל ׁש  ָשׁ
ה שאם הבריאה  ִרָיּ שהניח על קופה יציבה כדי לחזקה, הֹוְלִכין ַאַחר ַהְבּ

טמאה.  הרעועה  גם  טמאה  הבריאה  שאם  לחילופין  וכן  הרעועה  גם  כך  טהורה 

דֹוָלה הניח קופה קטנה על קופה גדולה, הֹוְלִכין ַאַחר  ה ַעל ַהְגּ ְקַטָנּ
דֹוָלה היינו שהקטנה מקבלת את אותו הדין של הגדולה אם הגדולה טהורה  ַהְגּ
וֹות אם שתי הקופות היו אותו דבר  כך גם הקטנה וכן לעניין טומאה. ָהיּו ָשׁ

הקופה החיצונית מקבלת את  ִניִמית  ַהְפּ ַאַחר  ובחוזק, הֹוְלִכין  בגודל 

דין הפנימית דהיינו שאם הפנימית טהורה כך גם החיצונית ואותו דבר גם לעניין 

אֹוֵמר,  ְמעֹון  ִשׁ י  ַרִבּ טמאה.  החיצונית  גם  טמאה  הפנימית  אם  טומאה 

יַחם  ַהֵמּ ׁשּוֵלי  ַעל  ָלָיּה  ְטּ ֶשׁ העשויה מתכת  טמאה,  ף מֹאְזַנִים  ַכּ
ְפִנים שחיברה בתחתית המיחם מבפנים, ָטֵמא כל המיחם עפ"י הכלל  ִמִבּ
חּוץ אם חיבר את הכף בתחתית המיחם  שלמדנו שהולכים אחר הפנימי. ִמַבּ

ּה אם חיבר את הכף על דפנות  מבחוץ, ָטהֹור המיחם טהור. ְטָלָיּה ַעל ִצָדּ

חּוץ, ָטהֹור כיוון שבמקרה כזה הולכים  ין ִמַבּ ְפִנים ֵבּ ין ִמִבּ המיחם, ֵבּ

אחר הגדול והמיחם נחשב לגדול:

טלייה על צידה - שהדביק הטלאי על דפנות המיחם לא בתחתיתו, בין מבחוץ בין מבפנים טהור. ומסקנא דכולה פרקין וטעמא 
דכולהו טמא מדרס וטמא טמא מת וטהור מכלום האמורים כאן הוא, דכל דבר הראוי לשכיבה, והוא שיהיה עשוי לשכיבה או 
לישיבה או להשען עליו, טמא מדרס. לבד אם הוא כלי חרס דאינו מטמא מדרס, דהכי ילפינן מקרא דכתיב )ויקרא טו( ואיש אשר 
יגע במשכבו, מקיש משכבו לו, מה הוא יש לו טהרה במקוה אף משכבו שיש לו טהרה במקוה, יצא כלי חרס שאין לו טהרה 
במקוה. והמפץ העשוי לשכיבה, אע"פ שאין לו טהרה במקוה מדכתיב )שם יא( כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא, והאי 
לאו כלי הוא, מכל מקום טמא מדרס, דמרבינן ליה מקרא דכתיב כל המשכב, כל לרבות את המפץ, ואין לו טהרה עד שיחתך 
וישאר ממנו פחות מששה על ששה. וכלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה, טהורים מכלום. וכן כל דבר הבא מן הים, טהור. וכלי 
עץ הבא במדה, שמחזיק ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש, נמי טהור מכלום, לפי שאינו מיטלטל מלא. וכן דבר שאין עליו 
תורת כלי, או שיש לו תורת כלי ואינו ממשמשי אדם אלא משמשי משמשיו, טהור, כגון תרבוס של זיתים ומפץ של גתות וסדין 

של צורות, דאמרינן במתניתין שהן טהורין מכלום, דלא חשיבי כלים של משמשי אדם

מהוהה - בגד ישן ובלוי

שטלייה - כמו שטלאה. מלשון 
כלומר  טלאי.  גבי  על  טלאי 
ששם הישנה טלאי על החדשה

דנין   - הבריאה  אחר  הולכים 
אותה כדין הבריאה, אם טמאה 

טמאה, ואם טהורה טהורה 

קטנה על הגדולה - בין שתיהן 
מהוהות בין שתיהן בריאות

ואם   - הגדולה  אחר  הולכים 
רמון  כמוציא  נקובה  הגדולה 
גם  נטהרה,  כזו  שבשבירה 
טהורה  עמה  המחוברת  הקטנה 
ואם  שלימה.  שהיא  אע"פ 
היא  והרי  שלימה  הגדולה 
הקטנה  אף  טומאה,  מקבלת 
אע"פ  טמאה  עמה  המחוברת 

שהיא נקובה במוציא רמון

 - הפנימית  אחר  הולכים 
טמאה  הפנימית  טמאה  אם 
ואם הפנימית טהורה  החיצונה, 

החיצונה נמי טהורה

מאזנים  כף  אומר  שמעון  ר' 
קמא  דתנא  מלתא  לפרושי   -
קאתי. ובכף מאזנים של מתכות 
טלאה  דאם   , איירי  טמאה 
בתחתית המיחם מבפנים, טמא 
מבחוץ,  טלאה  ואם  המיחם, 

טהור המיחם
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מסכת מקוואות פרק ז'

 משנה•א'•

ְקֶוה יש דברים שאם הם נשפכים לתוך המקוה הם  ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִמּ
מצטרפים למי המקוה כדי שיהיה בשיעור ארבעים סאה ְוֹלא ּפֹוְסִלין* גם 

ְוֹלא  ּפֹוְסִלין  שאובים,  לוגין**  שלושה  של  כמות  למקוה  מהם  נפלה  אם 

ַמֲעִלין יש דברים שאם נופל מהם כמות של שלושה לוגין לתוך מקוה, המקוה 
הכמות  אם  גם  סאה  ארבעים  לשיעור  המקוה  את  משלימים  לא  גם  והם  נפסל, 

שלהם פחותה משלושה לוגין, ֹלא ַמֲעִלין ְוֹלא ּפֹוְסִלין שגם אם נשפכו 

לתוך המקוה אין הם משנים את מצב כשרותו של המקוה. עכשיו המשנה מביאה 

ּפֹוְסִלין  ְוֹלא  ַמֲעִלין  ֵאּלּו  המשנה  של  ברישא  שאמרה  למה  דוגמאות 

ֶלג,  ׁ ַהֶשּ סאה:  ארבעים  בשיעור  שיהיה  המקוה  את  להשלים  שיכולים 

יט  ְוַהִטּ ַלח,  ְוַהֶמּ קרחון,  ִליד  ְוַהְגּ שקפא,  טל  פֹור  ְוַהְכּ ָרד,  ְוַהָבּ
ָמֵעאל  י ִיְשׁ י ֲעִקיָבא: ָהָיה ַרִבּ רֹוק טיט רך כרוק. ָאַמר ַרִבּ ַהָנּ
ְקֶוה.  ֶלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהִמּ ׁ לֹוַמר: ַהֶשּ חולק עלי  י  ֶנְגִדּ ְכּ ן  ָדּ
ַוֲעׁשּו  ֶלג  ֶשׁ ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמר  ֶשׁ מֹו,  ׁ ִמְשּ שם מקום  ֵמיְדָבא  י  ַאְנֵשׁ ְוֵהִעידּו 
ומכאן הוכחה שאף רבי ישמעאל סובר שלמעשה ניתן להשתמש בשלג לצורך השלמת  ה  ִחָלּ ְתּ ַבּ ִמְקֶוה 
ִים דהיינו שהברד דינו  ַמּ ָרד ַכּ ן נּוִרי אֹוֵמר: ֶאֶבן ַהָבּ י יֹוָחָנן ֶבּ שיעור מקוה לארבעים סאה. ַרִבּ

נפסל  והכניסו אותו למקוה, המקוה  לוגין  רגילים כלומר שאם אספו אותו בכלי בשיעור של שלושה  כמו מים 

יַצד  כדין מים שאובים וגם בכמות של פחות משלושה לוגין לא ניתן להשלים ע"י לשיעור ארבעים סאה. ֵכּ

ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם מהשלג  ׁש ּבֹו ַאְרָבּ ֶיּ ַמֲעִלין ְוֹלא ּפֹוְסִלין? ִמְקֶוה ֶשׁ
הברד וכו' ְסָאה ְלתֹוכֹו לתוך המקוה, ְוֶהֱעַלּתּו וע"י כך נוספה סאה שמצטרפת יחד עם שלושים ותשע 

הסאים שכבר במקוה, לשיעור מקוה כשר של ארבעים סאה, ִנְמְצאּו ַמֲעִלין ְוֹלא ּפֹוְסִלין:

*ההלכה אומרת שמקוה שאין בו ארבעים סאה של מי גשמים ונפלו לתוכו שלושה לוגין מים שאובין המקוה 
נפסל לטבילה, אך אם היו כבר ארבעים סאה של מי גשמים כשרים במקוה אפשר להוסיף מי ברז עליהם 

והמקוה נשאר בכשרותו

**לוג – מידה שהשתמשו בה בתקופת המשנה למדידת נפח נוזלים ושיעורה בערכים של ימינו לפי הגר"ח 
נאה לוג = 0.3456 ליטר ושלושה לוגין יוצא 1.0368 ליטר לפי החזון איש לוג =0.6 ליטר ושלושה לוגין יוצא 

1.8 ליטר לפי הרמב"ם לוג = 0.3 ליטר ושלושה לוגין יוצא 0.9 ליטר

יש מעלין - משלימין לארבעים 
סאה

לוגין  בשלשה   - פוסלין  ולא 
כיצד:  מפרש  וכולהו  שאובין. 

הכפור גשמים שיורדין נקפים

פני  על  שקפאו  מים   - גליד 
הארץ או על פני המים

ורקיק  רך  טיט   - הנרוק  טיט 
שנעשה כמו רוק

כמים   - כמים  הברד  אבן 
שאובים דאמרינן לקמן פוסלים 
כרבי  הלכה  ואין  מעלים.  ולא 
כעדותן  והלכה  נורי.  בן  יוחנן 
של אנשי מידבא שעושין מקוה 

מן השלג אפילו לכתחילה

נמצאו מעלין - שהשלימוהו

לוגין  בשלשה   - פוסלין  ולא 
שאובין. שהרי סאה היא הרבה 
יותר משלשה לוגין, ולא נפסל 

המקוה בכך
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ין  ין ְטֵמִאים ֵבּ ִים כשהם שאובים ֵבּ ֵאּלּו ּפֹוְסִלין ְוֹלא ַמֲעִלין: ַהמַּ
ָלקֹות  ְשׁ ּוֵמי  ירקות,  בהם  שכבשו  מים  ים  ְכָבִשׁ ּוֵמי  ְטהֹוִרים, 
מים ששמו על שמרי יין או על חרצנים  ֶמד  מים שהרתיחו בהם ירקות, ְוַהֶתּ

ּפֹוְסִלין  יַצד  ֵכּ לפני שהחמיצו.  ֶהֱחִמיץ  ּלא  ֶשׁ ַעד  ענבים  וזגים של 

ִעים ְסָאה ָחֵסר ֹקְרטֹוב  ׁש ּבֹו ַאְרָבּ ֶיּ ְוֹלא ַמֲעִלין? ִמְקֶוה ֶשׁ
מהמים השאובים או מי כבשים  למקוה  ְוָנַפל ֵמֶהן  כמות קטנה 1/64 בלוג, 

וכו' ֹקְרטֹוב ְלתֹוכֹו ֹלא ֶהֱעָלהּו לא השלים הקורטוב הנוסף שנפל את 

אם  אבל  ין  ֻלִגּ ה  לָשׁ ְשׁ ִבּ ּפֹוְסלֹו  סאה  ארבעים  בשיעור  להיות  המקוה 

היתה נופלת מנוזלים אלו כמות של שלושה לוגין ויותר אזי המקוה היה נפסל בכך. 

ִקין כגון יין ושמן, ּוֵמי ֵפרֹות מיץ היוצא מן הפירות,  ְשׁ ָאר ַהַמּ ֲאָבל ְשׁ
כבושים,  דגים  של  ציר  ְרָיס  ְוַהֻמּ מלוחים,  מדגים  היוצא  מוהל  יר  ְוַהִצּ
משלימים  ַמֲעִלין  ָעִמים  ְפּ יין  טעם  לו  שיש  ֶהֱחִמיץ  ׁ ִמֶשּ ֶמד  ְוַהֶתּ
ֵאיָנן ַמֲעִלין אבל גם לא  את המקוה לשיעור ארבעים סאה ּוְפָעִמים ֶשׁ

ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם  ׁש ּבֹו ַאְרָבּ ֶיּ יַצד? ִמְקֶוה ֶשׁ פוסלים. ֵכּ

- ֹלא ֶהֱעַלּתּו לא השלימה סאה זו את המקוה לשיעור ארבעים סאה אך גם לא פסלה אותו אבל אם... ָהיּו 
ר כלומר אם היו במקוה ארבעים סאה  ֵשׁ ִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה ֲהֵרי ֶזה ָכּ ּבֹו ַאְרָבּ
ואח"כ הוציא מהמקוה סאה מים, המקוה  וכו'  ונפלה לתוכם סאה מנוזלים הללו ממי פירות, ציר  מים כשרים 

נשאר כשר, כיוון שאנו אומרים שהנוזלים האלו שנוספו למקוה בטלו בתוך מי המקוה להיות כמותם:

 משנה•ג'•

שהיו בהם לפני זה  י ֲעָנִבים  ְוַסֵלּ י ֵזיִתים  במקוה ַסֵלּ ּבֹו  ניקה  ֵהִדיַח 
ר כיוון שהלכלוך מהסלים שגרם  ֵשׁ ּנּו ֶאת ַמְרָאיו – ָכּ ענבים וזיתים, ְוִשׁ

יֹוֵסי  י  ַרִבּ המקוה.  את  פוסל  הוא  אין  ולכן  ממש  בו  אין  המים  מראה  לשינוי 

ַבע ששרו בתוכם סממני צבע והם צבעו את המים ּפֹוְסִלין  אֹוֵמר: ֵמי ַהֶצּ
ַמְרֶאה  ּנּוי  ִשׁ ְבּ אֹותֹו  ּפֹוְסִלין  ְוֵאיָנן  ין,  ֻלִגּ ה  לָשׁ ְשׁ ִבּ אֹותֹו 
היינו שדין מי הצבע הוא כדין כל מים שאובין ואם שלושה לוגין מהם נופלים לתוך 

מקוה חסר המקוה נפסל אך אם אין מהם שלושה לוגין אין הם פוסלים את המקוה 

המים - שאובין. בין טמאין בין 
טהורים

בהן  מים שכבשו   - מי כבשים 
זיתים או מיני ירקות

ומי שלקות - מים ששלקו בהן 
שלקות 

או  וזגים  חרצנים   - והתמד 
שמרים שנתן עליהן מים

עד שלא החמיץ - דאם החמיץ, 
נידון כמי פירות

וארבע  - אחד מששים  קרטוב 
בלוג

כדמפרש,   - מעלין  פעמים 
סאה  ארבעים  במקוה  כשיש 
מי  סאה  בו  ונתן  כשרים,  מים 
ממנו  סאה  נטל  ואח"כ  פירות, 
יחד,  מעורבים  פירות  ומי  מים 
פירות  מי  של  הסאה  כל  הרי 
שנשארה במקוה משלימים את 

המקוה 

כדקתני   - מעלין  אין  פעמים 
סאה  ארבעים  בו  שיש  במקוה 

חסר אחת 

ושינו את מראיו כשר - דהדחת 
כלים לא חשיבא שינוי מראה

בשינוי  אותו  פוסלים  ואין 
מראה - משום דצבעא לית ביה 

מששא

מן  היוצאים  מים   - מוחל 
הזיתים

 - גשמים  שירדו  עד  ימתין 
 , אפשר  אי  בכתף  דלמלאות 
נפסל  שהוא  עסקינן,  דבחסר 

בשלשה לוגין
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אע"פ שהם משנים את מראה מי המקוה וזאת כיוון שבצבע אין בו ממשות. ָנַפל  ממלא בכתף - דמקוה שלם אין 
מהזיתים, השאובים פוסלים אותו לעולם היוצא  מוהל  ּומַֹחל  ַיִין  סאה  ארבעים  בו  שאין  למקוה  ְלתֹוכֹו 

ין  יַצד ַיֲעֶשה כדי שהמקוה יהיה כשר ַיְמִתּ סּול משום שינוי מראה המים. ֵכּ ּנּו ֶאת ַמְרָאיו – ָפּ ְוִשׁ
ִים שע"י שנוספים מי הגשמים למקוה  ִמים, ְוַיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהַמּ ָשׁ ְרדּו ְגּ ֵיּ לֹו ַעד ֶשׁ
ְונֹוֵתן  מים שאובים  ֵתף  ָכּ ַבּ א  ִעים ְסָאה, ְמַמֵלּ ַאְרָבּ ּבֹו  ָהיּו  יחזרו המים למראה הרגיל שלהם. 

ִים דהיינו שאם מדובר במקוה שיש בו כבר ארבעים  ְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהַמּ ַיּ ְלתֹוכֹו, ַעד ֶשׁ
סאה יכול הוא להוסיף ולמלא את המקוה במי ברז עד שמראה המים יחזור לקדמותו ואז המקוה יחזור להיות כשר:

 משנה•ד'•

ּנּו ִמְקַצת ַמְרָאיו  לתוך המקווה ַיִין אֹו מַֹחל ְוִשׁ * ָנַפל ְלתֹוכֹו 
היינו שנוזלים הללו שינו את צבע המים בחלק ממי המקוה אזי, ִאם ֵאין ּבֹו 

אם אין במקוה ארבעים סאה מים שלא  ִעים ְסָאה  ַאְרָבּ ַמְרֵאה ַמִים 
אך אם יש בו ארבעים סאה מים  ּבֹו  ִיְטּבֹול  נשתנה מראם, ֲהֵרי ֶזה ֹלא 

שלא השתנה מראם, יכול לטבול הוא בצד המקוה שלא השתנה בו צבע המים:

* כשיאמר נפל יכוון שהוא שם פנ"ל - מע"ב שמות. ויפריש כאן צדקה לשם הנפטר ויאמר ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים 
ראשי תיבות - פנ"ל. להעלות נשמת הנפטר מנפילתו ע"י הצדקה.

 משנה•ה'•

ַוֲהֵרי  ַיִין,  ֹקרטֹוב  ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  שאובים,  ַמִים  לֹוִגין  ה  ֹלָשׁ ְשׁ
ְוָנְפלּו  היין,  כצבע  נעשה  צבעם  מכך  וכתוצאה  ִין  ַהַיּ ַמְרֵאה  ְכּ ַמְרֵאיֶהן 
ְקָוה ואחר שהשתנה צבעם הם נפלו לתוך מקוה שאין בו ארבעים סאה, אך  ַלִמּ
הם גם לא שינו את מראה מי המקוה הדין הוא ש..., ֹלא ְפָסלּוהּו הואיל וכרגע 

אין להם דין של מים, כיוון שמראם כשל יין והדין הוא שרק שלושה לוגין מים שאובין 

ה לֹוִגין ַמִים ָחֵסר ֹקרטֹוב  ֹלָשׁ פוסלים את המקוה ולא יין או מי פרות. ְשׁ

ְלתֹוָכן  ְוָנַפל  משהו,  חסרים  אלא  שלמים  לוגין  שלושה  היו  שלא  מדובר  כאן 

ַוֲהֵרי  שאובין,  לוגין  לשלושה  שבמים  החוסר  את  ישלים  שהוא  חושבים  היינו  שלכאורה  ָחָלב  ֹקרטֹוב 
ְקָוה, ֹלא ְפָסלּוהּו בכל  ִים וכן החלב לא שינה את צבע המים, ְוָנְפלּו ַלִמּ ַמְרֵאה ַהַמּ ַמְרֵאיֶהן ְכּ
זאת המים עם החלב לא פוסלים את המקוה, כיוון שהחלב לא מצטרף למים להיות בשיעור שלושה לוגין הפוסלים 

הֹוֵלך  ל  ַהֹכּ אֹוֵמר,  נּוִרי  ן  ֶבּ יֹוָחָנן  י  ַרִבּ המקוה.  את  פוסל  לא  בפני עצמו  והחלב  הואיל  המקוה  את 

ְרֶאה רבי יוחנן בן נורי חולק על התנא קמא וסובר שתמיד הולכים אחר מראה הנוזלים שנפלו ואם יש  ַאַחר ַהַמּ
להם מראה כשל מים דינם כמים ולכן במקרה שלנו הואיל וסוף כל סוף נפלו לתוך המקוה נוזלים בשיעור שלושה 

לוגין שנראים כמים דין הכל כמים ולכן המקוה נפסל ע"י כמו שאם היו נופלים לתוכו שלושה לוגין מים שאובין:

ארבעים  מים  מראה  בו  אין 
סאה - אם אין במקוה ארבעים 
מים,  מראה  בהן  שיש  סאה 
אפילו  מקוה  באותו  יטבול  לא 
באותו צד שיש בו מראה מים. 
ואם טבל, לא עלתה לו טבילה

 - פסלוהו  לא  למקוה  ונפלו 
ומי  כיין,  נראין  והן  הואיל 
פירות אין פוסלין בשלשה לוגין

אף   - המראה  אחר  הולך  הכל 
על פי שאין החלב פוסל המקוה 
ואין במים שיעור שלשה לוגין 
כאן  שיש  כיון  מ"מ  לפסול, 
כמים,  שנראין  לוגין  שלשה 
מים.  כולן  כאילו  להו  חשבינן 
ופוסלין. ואין הלכה כרבי יוחנן 

בן נורי
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 משנה•ו'•

בדיוק  בו  שיש  היינו  נֹות  ְמֻכָוּ ְסָאה  ִעים  ַאְרָבּ ּבֹו  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ִמְקֶוה 
ַנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור  ארבעים סאה, ָיְרדּו ְשׁ

ִני ָטֵמא כיוון שהראשון הוציא חלק מהמים שנדבקו לגופו מחוץ למקוה,  ׁ ְוַהֵשּ
ְיהּוָדה  י  ַרִבּ סאה.  מארבעים  פחות  בו  שנשארו  במקוה  טבל  שהשני  יוצא 

ִים בזמן שהשני  ַמּ ל ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ַבּ אֹוֵמר, ִאם ָהיּו ַרְגָליו ֶשׁ
ִני ָטהֹור שאנו אומרים שהמים שעל הטובל הראשון עדיין  ׁ טובל, ַאף ַהֵשּ

ּבֹו  יל  ִהְטִבּ והורד(.  גוד אחית )משוך  מחוברים למי המקוה עפ"י הכלל של 

אותו  והוציא  ְוֶהֱעָלהּו  מים  הרבה  שסופג  עבה  צמר  בגד  גֹוס  ַהְסּ ֶאת 
ִים, ָטהֹור שאנו אומרים שהמים  ַמּ מהמקוה אזי אם..., ִמְקָצתֹו נֹוֵגַע ַבּ

ומי  סאה  ארבעים  במקוה  יש  עדיין  ולכן  המקוה  למי  מחוברים  עדיין  שבסגוס 

ל עֹור שהטביל את הכלים הנ"ל  ֶסת ֶשׁ ר ְוַהֶכּ שטובל במקוה זה נטהר. ַהַכּ

ְפתֹוֵתיֶהם ִמן  יַהּ ִשׂ ִהְגִבּ יָון ֶשׁ במקוה שיש בו ארבעים סאה בדיוק, ֵכּ

שהיות ויש להם בית קיבול המים  אּוִבין  תֹוָכן ְשׁ ְבּ ִים ֶשׁ ִים, ַהַמּ ַהַמּ
מים  למקוה  חזרה  מהם  יפלו  ואם  שאובים  מים  יקראו  מהמקוה  איתם  שייצאו 

ה כדי שהמים שבכלים לא  יַצד ַיֲעֶשׂ בשיעור שלושה לוגין המקוה יפסל. ֵכּ

היינו  ׁשּוֵליֶהם  ֶרך  ֶדּ אֹוָתם  ּוַמֲעֶלה  יָלן  ַמְטִבּ המקוה.  את  יפסלו 

שיטביל אותם כאשר פתחם מופנה כלפי מטה כך שלא יצטברו בתוכם מים ומה 

שיטפטף מהם כשיוציאם מהמקוה לא נחשב לשאוב:

 משנה•ז'•

ַאף  ה,  ָטּ ַהִמּ ֶאת  בדיוק  סאה  ארבעים  בו  שיש  במקוה  ּבֹו  יל  ִהְטִבּ
שאינו מצטרף למקוה,  יט ֶהָעֶבה  ִטּ ַבּ ַרְגֶליָה ׁשֹוְקעֹות  י ֶשׁ ַעל ִפּ
במי  טבלו  המטה  שרגלי  כיוון  ִמין  ְמַקְדּ ִים  ַהַמּ ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ְטהֹוָרה, 
היינו  ִדין  ְמֻרּדָ יָמיו  ֵמּ ֶשׁ ִמְקֶוה  הטיט.  לתוך  שנכנסו  קודם  המקוה 

שגובה המים שבמקוה הינו נמוך ואינו מכסה את כל גופו של הטובל, אך יש בו 

י  ארבעים סאה, מה יעשה... ּכֹוֵבׁש מכניס הוא לתוך המקוה ַאִפּלּו ֲחִבֵלּ

יצופו,  שלא  כדי  כבד  משא  עליהם  ומניח  ָקִנים  י  ֲחִבֵלּ ַאִפּלּו  ֵעִצים, 
ִים שע"י כך יעלה מפלס המים במקווה ויכסה את כל  חּו ַהַמּ ְתְפּ ִיּ ֵדי ֶשׁ ְכּ
גופו של הטובל, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל ואין זה נקרא מקוה מחולק. ַמַחט טמאה 

שמחוץ  המקוה  מדרגות  על  ָעָרה  ַהְמּ ַמֲעלֹות  ַעל  ְנתּוָנה  ִהיא  ְשׁ

השני טמא - דודאי חסר שיעור 
המקוה בטבילתו של ראשון

גוד  דאמרינן   - אף השני טהור 
אחית, והוי כאילו המים שהעלה 
מחוברין  הן  בגופו  הראשון 
משיעורו  נחסר  ולא  מקוה  למי 
דחגיגה  בגמרא  ופירשו  כלום. 
]דף י"ט[ דלא טיהר רבי יהודה 
אלא במעלות דרבנן, כגון שהיה 
טהור לחולין וטבל להיות טהור 
למעשר, או שהיה טהור למעשר 
וטבל להיות טהור לתרומה. אבל 
לעלות מטומאה גמורה לטהרה, 
דברי הכל טמא. ואין הלכה כר' 

יהודה
סגוס - בגד צמר עב, וקורין לו 
מים  ובולע  אלבורנו"ס,  בערבי 

הרבה
טהור  במים  נוגע  מקצתו 
סאה  מ'  בו  שיש  ובמקוה   -
מצומצמות איירי, וטבל בו אדם 
הסגוס,  את  בו  שהטביל  לאחר 
אע"פ  הטובל  האיש  טהור 
בטבילת  מקוה  שיעור  שנחסר 
הסגוס  שמקצת  מאחר  הסגוס, 
היא  יהודה  ור'  במים.  נוגע 
דסבירא ליה אמרינן גוד אחית 

 - שאובים  שבתוכן  המים 
המקוה  את  ופוסלים  וחוזרים 
היו  לא  שהרי  לוגים.  בשלשה 
מכוונות  סאה  ארבעים  אלא  בו 
שפתותיהן  כשהגביה  ונתחסר 

מן המים
 - שוליהם  דרך  אותם  ומעלה 
שבתוכן  המים  יפלו  שלא  כדי 

למקוה ויפסלו כל מימיו

הטביל בו את המטה - שרגליה 
להטבילה  אפשר  ואי  גבוהות, 
כזה  קטן  במקוה  כאחת  כולה 
רגליה  אא"כ  מצומצם,  ששיערו 

שוקעות בטיט
ואין  נרוק  שאינו   - העבה 

מטבילין בו 
להטביל   - מקדמין  שהמים 
 , בטיט  שישקעו  קודם  הרגלים 

ובמים הוטבלו
שמימיו מרודדים - שאין המים 
רחב  שהמקוה  מחמת  עמוקים, 
והמים מתפשטים בכולו. ואע"פ 
כל  אין  סאה,  ארבעים  בו  שיש 

גופו מתכסה במים בבת אחת 
כובש - לצד אחד של מקוה

אפילו חבילי עצים וקנים - ואע"ג 
אפילו  שחלקו,  כמקוה  דנראה 
ביניהן,  נכנסין  והמים  הכי הואיל 
דנקט,  וכובש  חלוק.  הוי  לא 
על  צפים  והקנים  שהעצים  מפני 
עליהם  לכבוש  וצריך  המים,  פני 

אבנים כדי שיכנסו תחת המים
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ָעַבר  יָון ֶשׁ ִים מנענע את המים, ֵכּ ַמּ למים, ָהָיה מֹוִליך ּוֵמִביא ַבּ

ואת המחט שעליה ע"י  יציפו את המדרגה  בזמן שמי המקוה  ל  ַהַגּ ָעֶליָה 
הנענוע, ְטהֹוָרה המחט נטהרת בכך, שהיות והמחט קטנה חוששים שהיא 

תלך לאיבוד אם יטבילו אותה בצורה הרגילה, לכן זוהי הדרך להטביל מחטים:

ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל ְטהֹוָרה, ּוִמְקְואֹוֶתיָה ְטהֹוִרים
ה ָלֶהם  ָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָבּ רּוְך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְשׂ דֹוׁש ָבּ ָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָקּ ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ

יר” יל ּתֹוָרה ְוַיְאִדּ ֱאַמר "ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִדּ ֶנּ ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶשׁ
אם לומדים בעשרה אומרים לאחר הלימוד קדיש על ישראל )נמצא בעמוד 60(

תפילה על הנפטר
ר ִאיׁש, ִיְהיּו ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך  ׂשַ ל ּבְ ל ָחי ְורּוַח ּכָ ָיְדָך ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ א ה' ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאׁשֶ ָאּנָ
ָך  ַחְסּדְ ּבְ ּה  ִעּמָ ָנא  ּוְגמֹול  )פב"פ(  ַמת  ִנׁשְ ֲעבּור  ּבַ ִתי(  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרִתי  )ליחיד:  ֵתנּו  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרֵתנּו 
ה  ּוְבִחּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ל אֹוָתּה  ּוְתַקּבֵ ֵעֶדן  ַגן  ֲעֵרי  ְוׁשַ ָוֶחֶסד  ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלּה  ִלְפּתֹוַח  דֹול  ַהּגָ
ֵאֶצל  ים  ַהַחּיִ ֵעץ  ַחת  ּתַ יָבּה  ּוְלהֹוׁשִ ְלהֹוִליָכּה  הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַמְלָאֶכיָך  ָלּה  ַלח  ּוׁשְ
יָעּה ִמּטּוְבָך  ּבִ ִכיָנְתָך ְלַהׂשְ יו ׁשְ ְדָקִנּיֹות ֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמּזִ יִקים ְוַהּצִ ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְ
ִדְכִתיב  ּכְ לֹום  ְוׁשָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ֶחְדָוה  ּבְ ְמנּוָחה ְנכֹוָנה  ּבִ ֶבר  ּקֶ ּבַ ָינּוַח  ְוַהּגּוף  יִקים,  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ
ַעל  נּו  ְיַרּנְ ָכבֹוד  ּבְ ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו  ּוְכִתיב  ְנכֹוחֹו,  הֹוֵלְך  בָֹתם  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  לֹום  ׁשָ ָיבֹא 

ָנֶתָך. ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ ב לֹא ִתְפָחד ְוׁשָ ּכַ ׁשְ בָֹתם, ּוְכִתיב ִאם ּתִ ּכְ ִמׁשְ

ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  אֹותֹו  מֹור  ְוִתׁשְ לנפטר: 
לֹו  ְוִתְמחֹול  ְוִתְסַלח  ְותֹוֵלָעה,  ה  ּוֵמִרּמָ
ָאֶרץ  יק ּבָ י ָאָדם ֵאין ַצּדִ ָעיו, ּכִ ׁשָ ל ּפְ ַעל ּכָ
לֹו  ּוְזכֹור  ֶיֱחָטא,  ְולֹא  טֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְוִצְדקֹוָתיו  ְזֻכּיֹוָתיו 
ֶבר ֵמרֹב  ּקֶ ּבַ ן ַעְצמֹוָתיו  ֵ ָמתֹו ְלַדּשׁ ׁשְ לֹו ִמּנִ
ַרב  ָמה  ְכִתיב  ּדִ יִקים,  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ טּוב 
ׁשֵֹמר  ּוְכִתיב  ִליֵרֶאיָך,  ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך 
ָרה,  ּבָ ִנׁשְ לֹא  ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת  ַעְצמֹוָתיו  ל  ּכָ
ָרָעה,  ַחד  ִמּפַ ֲאָנן  ְוׁשַ ָדד  ּבָ ַטח  ּבֶ ּכֹון  ְוִיׁשְ
ֵהא  ּתְ ָמתֹו  ְוִנׁשְ יִהּנֹם,  ּגֵ ֵני  ּפְ ִיְרֶאה  ְוַאל 
ת  ְתִחּיַ ים, ּוְלַהֲחיֹותֹו ּבִ ְצרֹור ַהַחּיִ ְצרּוָרה ּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ַעּמְ ֵמֵתי  ל  ּכָ ִעם  ִתים  ַהּמֵ

ַרֲחִמים, ָאֵמן: ּבְ

ֵמִחּבּוט  אֹוָתּה  מֹור  ְוִתׁשְ לנפטרת: 
ה ְותֹוֵלָעה, ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול  ֶבר ּוֵמִרּמָ ַהּקֶ
יק  ַצּדִ ֵאין  ָאָדם  י  ּכִ ֶעיָה,  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  ָלּה 
ה טֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא, ּוְזכֹור  ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ
ָתה,  ָעׂשְ ר  ֲאׁשֶ ְוִצְדקֹוֶתיָה  ְזֻכּיֹוֶתיָה  לֹו 
ַעְצמֹוֶתיָה  ן  ֵ ְלַדּשׁ ָמָתה  ׁשְ ִמּנִ ָלּה  יַע  ּפִ ְוַתׁשְ
ְכִתיב  יִקים, ּדִ ּדִ פּון ַלּצַ ֶבר ֵמרֹב טּוב ַהּצָ ּקֶ ּבַ
ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב  ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ
לֹא  ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת  ַעְצמֹוָתיו  ל  ּכָ ׁשֵֹמר 
ַחד  ֲאָנן ִמּפַ ָדד ְוׁשַ ַטח ּבָ ּכֹון ּבֶ ָרה, ְוִתׁשְ ּבָ ִנׁשְ
ָמָתּה  ְוִנׁשְ יִהּנֹם,  ּגֵ ֵני  ּפְ ְרֶאה  ּתִ ְוַאל  ָרָעה, 
ּוְלַהֲחיֹוָתּה  ים,  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְצרּוָרה  ֵהא  ּתְ
ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ל ֵמֵתי ַעּמְ ִתים ִעם ּכָ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ּבִ

ַרֲחִמים, ָאֵמן: ּבְ

היה מוליך ומביא במים - מנענע 
המים בידיו 

על  מים  של   - הגל  שעבר  כיון 
מונח  שהמחט  מקוה  של  המעלה 
בה וצפו מי הגל על המחט, טהורה. 
ולפי שהמחט דקה וקטנה וירא פן 

תפול במים, דרך להטבילה כן
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קדיש על ישראל )נוסח אשכנז(

א.  )עונים אמן( ֵמּה ַרָבּ ׁש  ְשׁ דל ְוִיְתַקַדּ ִיְתַגּ
יֵחה. )עונים אמן(  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב  ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה  ְוַיְמִליךְ  ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ י  ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ

א: א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ֵמּה  ְשׁ ל,  ְוִיְתַהָלּ ה,  ְוִיְתַעֶלּ ר,  ְוִיְתַהָדּ א,  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתרֹוָמם,  ֵאר,  ְוִיְתָפּ ח,  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ֵרְך,  ִיְתָבּ

ִריְך הּוא )אמן(. א ְבּ ֻקְדָשׁ ְדּ

ְוֶנֱחָמָתא,  ָחָתא  ְבּ ְשׁ ֻתּ יָרָתא,  ְוִשׁ ְרָכָתא(  ִבּ ל  ִמָכּ א  ּוְלֵעָלּ א  ְלֵעָלּ )בעשי"ת:  ְרָכָתא  ִבּ ל  ָכּ ִמן  א  ְלֵעָלּ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(:  ֲאִמיָרן ְבּ ַדּ

ָעְסִקין  ל ָמאן ְדּ ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון, ְוַעל ָכּ ל ַתּ ְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָכּ ָנן, ְוַעל ַתּ ָרֵאל ְוַעל ַרָבּ ַעל ִיְשׂ
א  ָלָמא ַרָבּ א ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְשׁ יָשׁ י ְבַאְתָרא ַקּדִ אֹוַרְיָתא, ִדּ ְבּ
ַמָיּא  ִבְשׁ ְדּ ֲאבּוהֹון  ֳקָדם  ִמן  ּופּוְרָקָנא  ְרִויָחא  ּוְמזֹוָנא  ֲאִריִכין  ין  ְוַחִיּ ְוַרֲחִמין  א  ְוִחְסָדּ א  ִחָנּ

)ְוַאְרָעא( ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(:

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(:  ל ִיְשׂ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ַמָיּא ְוַחִיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה )בעשי"ת: ַה(ָשׁ עֶֹשׂ

ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֵאל  לנפטר:   
ְנֵפי  רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה, ַעל ַכּ ְמּ ַבּ
ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוִשׁ ַמֲעלֹות  ְבּ ִכיָנה,  ׁ ַהְשּ
ַמת  ִנְשׁ ֶאת  ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  זֹוַהר   ְכּ
ֲעבּור  ַבּ ְלעֹוָלמֹו,  ָהַלְך  ֶשׁ פלוני(  בן  )פלוני 

ַרת  ַהְזָכּ ַעד  ְבּ ְצָדָקה  נדר(  )בלי  ן  ִניּתֵ ֶשׁ
ַעל  ַבּ ָלֵכן  ֵהא ְמנּוָחתֹו  ְתּ ַגן ֵעֶדן  ְבּ ָמתֹו,  ִנְשׁ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים,  ֵסֶתר ְכּ יֵרהּו ְבּ ָהַרֲחִמים ַיְסִתּ
ָמתֹו. ה' הּוא  ים ֶאת ִנְשׁ ְצרֹור ַהַחִיּ ְוִיְצרֹר ִבּ
בֹו, ְונֹאַמר  ָכּ לֹום ַעל ִמְשׁ ָשׁ ַנֲחָלתֹו, ְוָינּוַח ְבּ

ָאֵמן.

ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֵאל  לנפטרת:   
ְנֵפי  רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה, ַעל ַכּ ְמּ ַבּ
ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוִשׁ ַמֲעלֹות  ְבּ ִכיָנה,  ׁ ַהְשּ
ַמת  ִנְשׁ ֶאת  ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  זֹוַהר   ְכּ
ֲעבּור  ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה, ַבּ )פלונית בת פלוני( ֶשׁ

ַרת  ַהְזָכּ ַעד  ְבּ ְצָדָקה  נדר(  )בלי  ן  ִניּתֵ ֶשׁ
ַעל  ֵהא ְמנּוָחָתּה ָלֵכן ַבּ ַגן ֵעֶדן ְתּ ָמָתּה, ְבּ ִנְשׁ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים,  ֵסֶתר ְכּ יֶרָה ְבּ ָהַרֲחִמים ַיְסִתּ
ה'  ָמָתּה.  ִנְשׁ ֶאת  ים  ַהַחִיּ ְצרֹור  ִבּ ְוִיְצרֹר 
ָבּה,  ָכּ לֹום ַעל ִמְשׁ ָשׁ הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח ְבּ

ְונֹאַמר ָאֵמן.

תפילה•על•הנפטר•וקדיש
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קדיש על ישראל )נוסח עדות המזרח(

א.  )עונים אמן( ֵמּה ַרָבּ ׁש  ְשׁ דל ְוִיְתַקַדּ ִיְתַגּ

יֵחה. )עונים אמן(  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב  ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה  ְוַיְמִליךְ  ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ י  ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ

א: א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ֵמּה  ְשׁ ל,  ְוִיְתַהָלּ ה,  ְוִיְתַעֶלּ ר,  ְוִיְתַהָדּ א,  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתרֹוָמם,  ֵאר,  ְוִיְתָפּ ח,  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ֵרְך,  ִיְתָבּ

ִריְך הּוא )אמן(. א ְבּ ֻקְדָשׁ ְדּ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(:  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא, ֻתּ ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ְלֵעָלּ

אֹוַרְיָתא  ְבּ ָעְסִקין  ְדּ ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון.  ַתּ ל  ָכּ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון  ַתּ ְוַעל  ָנן  ַרָבּ ְוַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל 
א   א  ִחָנּ ָלָמא ַרָבּ י ְבַאְתָרא  ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר, ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון  ְשׁ א ִדּ ָתּ ְשׁ ַקִדּ

ַמָיּא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(: א ְוַרֲחֵמי  ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְשׁ ְוִחְסָדּ

ה ּוְסִליָחה  יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלּ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשׁ ים ְוָשׁ ַמָיּא ַחִיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(: ָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ָרה ְוֵרַוח ְוַהָצּ ְוַכָפּ

ָרֵאל ְוִאְמרוּ  ָאֵמן )אמן(:  ל  ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו  ַיֲעֶשׂ ְמרֹוָמיו הּוא ְבּ לֹום  ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ

נוסח•השכבה•לאיש

ִריֹוָתיו, הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול  ל ְבּ ַרֵחם ַעל ָכּ ַהְמּ
ל פלוני בן  ּוְנָשָמה ֶשׁ ֶנֶפׁש, רּוַח  ִויַרֵחם ַעל 
ושם  הנפטר  של  המלא  השם  )ומזכירים  פלונית 

ַגן ֵעֶדן. הּוא ְוָכל  ִניֶחנּו ְבּ אימו(. רּוַח ֲאדָֹני ְתּ

ְכַלל ָהַרֲחִמים  ֹוְכִבים ִעּמֹו ִבּ ָרֵאל ַהּשׁ ֵני ִיְשׂ ּבְ
ִליחֹות ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן ְוַהְסּ

השכבה•לאשה

ִריֹוָתיו, הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול  ל ְבּ ַרֵחם ַעל ָכּ ַהְמּ
פלונית  ל  ֶשׁ ּוְנָשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש,  ַעל  ִויַרֵחם 
ושם  הנפטרת  )ומזכירים השם המלא של  פלונית  בת 

ְוָכל  ִהיא  ֵעֶדן.  ַגן  ְבּ ה  ִניֶחָנּ ְתּ ֲאדָֹני  רּוַח  אימה(. 

ְכַלל ָהַרֲחִמים  ּה ִבּ ֹוְכבֹות ִעָמּ ָרֵאל ַהּשׁ נֹות ִיְשׂ ּבְ
ִליחֹות ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן ְוַהְסּ
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חשיבות•עשיית•מעשים•טובים•לעילוי•הנשמה
)פלא•יועץ•ערך•כיבוד•אב•ואם(

יעשה מדי  נפשא  ניח  לה  וכל אשר בכחו למעבד  הוא שיהא מכבדו במותו  ועיקר הכבוד 
יום יום לא ישכח, לא כמו רבים מעמי הארץ שאינם זוכרים את אביהם ואמם אלא ביום 
לאבות  להם  אוי  מעט,  ולומדים  צדקה  מעט  ונותנים  קדיש  שאומרים  מעט  יאהרציי''ט 
ולא  מעלה  לא  כמעט  שעושים  שבזה  שחת,  מבאר  ויעלום  שיפדום  בניהם  על  שמצפים 
מוריד, והלואי שלא יהא מוריד מה שעושים רבים מעמי הארץ, שאומרים הקדיש במרוצה 
להתפלל  כשרוצים  וכן  לבטלה,  שברכותיהם  עד  יבין,  מי  ושגיאות  ההפטרה,  ברכות  וכן 

בצבור עד שחוששני שבמקום ''ענג'' לאביהם גורמים ''נגע'' חס ושלום

קדישים  לומר  עצמו  על  יסמך  ולא  מקומו  את  מכיר  שיהא  אב  יכבד  לבן  ראוי  כן  כי  הנה 
טוב  יותר  הוא,  הכי  בר  לאו  ואם  ויבדקנו,  תחלה  חכם  אצל  שילך  עד  ותפלות  והפטרות 
ולא  ואמו.  אביו  מנוחת  עבור  ויתפלל  קדישים  ויאמר  שילמד  חכם  תלמיד  איזה  שישכור 
יעשה כן בשנים עשר חדש ויום שנים עשר חדש ואחר כך ינוח ויעמד לגורלו, ולמחש בעי, 
ומה גם שאמירת קדישים אינו כדי להציל מענש בלבד, אלא גם כן גורם עלוי לנפש המת. 
הנה כי כן ראוי לבן שכל ימי חייו תהא דיוקנו של אביו חקוקה בפניו וידמה כאלו צועק מרה 
)תהלים  ידידי, חנוני חנוני, הצילו מחרב נפשי מיד כלב יחידתי  מתוך אש להבה ואומר, בני 
כב כא( ואף אם חושב שאביו צדיק גמור ותתענג בדשן נפשו, ידמה כאלו נותן לו מטעמים 

מלומר  חייו  ימי  כל  אחד  יום  אפלו  יגרע  לא  ולכן  נפשו,  תברכהו  בעבור  אביו  אהב  כאשר 
קדיש ולתן צדקה עבור נפש הוריו. ומה טוב שיהא שגור בפיו לומר מדי יום יום 

ל  ּכָ ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  ּבְ ל  ַקּבֵ ּתְ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ְואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ה  ֲעׂשֶ ּמַ ין ּבְ ּבּור ּבֵ ּדִ ין ּבְ ָבה ּבֵ ְחׁשָ ּמַ ין ּבְ ה ּבֵ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ
י )ְוָחִמי  ְוַחּמֹוִתי  ל ָאִבי/ִאּמִ ָמה ׁשֶ ְוִיְהֶיה ַהּכֹל  ִלְזכּות ּוִלְמנּוַחת ּוְלִעּלּוי ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָשׁ

ים ְצרֹור ַהַחּיִ ם ְצרּוָרה ּבִ ּה/ַנְפׁשָ ֵהא ַנְפׁשֹו/ַנְפׁשָ ּתְ וכו'(. ִיְהיּו ָרצֹון ׁשֶ

ובזה ישא ברכה מאת ה' ומנפש הוריו. במעלת לימוד המשניות לעילוי נשמת הנפטר
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במעלת•לימוד•המשניות•לעילוי•נשמת•הנפטר•
יום  היינו  ריגלי דאמורי  וז"ל כל הנך  )קכב.( הביא רש"י מתשובות הגאונים  יבמות  במסכת 
יום מתקבצים  ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו  גדול קובעים אותו לכבודו,  בו אדם  שמת 
תלמידי חכמים מכל סביביו ובאים על קברו, עם שאר העם להושיב ישיבה שם עכ"ל ובספר 
נר לאליהו )דיני ומנהגי יום הזכרון( כתב נראה שמתוך כך נקבע הנהג בישראל שבני וקרובי הנפטר 
)יארצייט( ללמוד ביחד לעילוי הנשמה, ואמרו חז"ל שאשר  מתקבצים בליל או ביום הזכרון 
בן יעקב ע"ה יושב על פתחה של גיהנם וכל הלומד משנה מצילו ואפילו איש זר שלומד 
וזהו שאומר הכתוב "מאשר שמנה לחמו"  נפטר מציל אותו מגיהנם  משניות עבור איזה 
גדול  יותר  תיקון  הוא  משניות  ולימוד  הנשמה  לחם  זהו  ומשנ'ה,  נשמ'ה  אותיות  שמנ'ה 

מלהתפלל לפני התיבה )תורה אור( )פני ברוך ע"מ תכג(

מעלת•נתינת•תיקון•לעילוי•נשמת•הנפטר
בפני  שנותנים  היינו  הנפטר  נשמת  לעילוי  תיקון  לתת  מאד  גדול  עניין  יש  כי  לדעת  יש 
הציבור סוגי מאכל שונים בברכותיהם כגון בורא מיני מזונות בורא פרי העץ / אדמה ושהכל. 
כדי לזכות את הציבור בברכות ובעניית אמן וע"י הברכות והאמנים והנאת ישראל מעצם 

האכילה יש בכך טובה גדולה במאד לנשמת הנפטר 

התיקון  בעניין  שכתב  קל"ה(  סי'  )ח"ו  ימחק  מנחת  בשו"ת  תלו(  )עמ'  ברוך  פני  בספר  הביא  וכך 
מזליה  דאיתרא  משום  לחיים  היארצייט  לבעל  שמברכים  )זיכרון(  היארצייט  ביום  שנותנים 
ביום ההוא וכן שותים להמתיק דינו של בעל היארצייט ע"פ מדרש שכתב מרן העטרת צבי 
ע"ש...  ישראל  של  עוונותיהם  מוחל  הקב"ה  לחיים  ואומרים  שותים  כשישראל  מזדיטשוב, 
ובשם מוהר"ראליעזר מקומרנא מספרים שהרה"צ מוהר"ר צבי מזידטשוב זללה"ה שכח פעם 
את היארצייט של אמו, ובאה אליו בלילה ואמרה לו בני את הקדיש אני מוחלת לך, וגם את 
המשניות אני מוחלת לך, רק מה שלא נתת תיקון להשיב נפש ישראל על זה לא אוכל למחול, 

ונבהל ושלח תיכף לאנשי שלומו ללמוד משניות, ולא אמר קדיש ונתן להם תיקון עכ"ד 

מעלת•ברכת•בשמים•לעילוי•נשמת•הנפטר•
)במיוחד•כל•י"ב•חודש(

כתב הרב הבן איש חי זי"ע )פרשת ואתחנן שנה ראשונה( " ושמרת את המצוה ואת החוקים ואת 
ז, יא(, נראה לי בס"ד דידוע תרי"ג מצות  )דברים  המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם 
הם שלשה מינים יש נקראים חוקים שאין להם טעם ואין השכל מחייב אותם, ויש נקראים 
מצות בסתם שיש להם טעם, אך אין השכל מחייב אותם שאם לא ציונו השם יתברך לא 
היינו עושים אותם מדעתינו, ויש נקראים משפטים שיש להם טעם והשכל מחייב אותם 
דאי  וידוע  מדעתנו  לקיימם  מחויבים  היינו  יתברך  השם  מאת  מצווים  היינו  לא  אם  שגם 
יושב ומצפה  אפשר לאדם אחד לקיים כל התרי"ג מצות בפועל אך ע"י המחשבה שהוא 
ואקיימנה נחשב  זו  ואקיימנה או הלואי שהייתי שייך במצוה  זו  לידי מצוה  אימתי תבוא 
לו בזה כאלו קיים כולם ולפי זה אפשר שביום אחד יקיים האדם כל תרי"ג מצות אם יהיה 
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מחשב על כל מצוה בפני עצמה וזה שכתוב "ושמרת את המצוה" מלשון "ואביו שמר את 
בשם  הנקרא  ולמין  בסתם  מצוה  בשם  הנקרא  למין  מצפה  שתהיה  יא(  לז,  )בראשית  הדבר" 
חוקים ולמין הנקרא בשם משפטים דאלו הם כללות כל תרי"ג מצות הנה בזה תרויח אפילו 

היום הזה כלומר ביום אחד בלבד נחשב לך כאלו עשיתם בפועל:

נמצא דתרי"ג מצות הם שלשה מינין הנקראים מצות וחוקים ומשפטים כאשר פרט אותם 
 - נתן השי"ת לאדם שלשה מיני הנאה: האחד  וכנגד שלשה מיני מצות אלו  כאן  הכתוב 
הנאת הטעם שהוא בפה והשני - הנאת הריח הטוב שהוא בחוטם, והשלישי - הנאת מראה 
בה  שיחיה  הנאה  עיקר  אך  הזה  בעולם  בגשמיות  מצויים  ושלשתם  בעינים,  שהוא  הטוב 
האדם בעולם הזה הוא הנאת אכילה ושתיה שהיא בפה שעומד תחתון וכשיפטר האדם 
מעולם הזה התחתון תתבטל ממנו הנאה זו שבפה ויחיה בגן עדן בהנאת הריח כי שם בגן 
עדן התחתון תתלבש הנפש בגוף ממש אך הוא חומר זך שאינו צריך לאכילה ושתיה אלא 
יחיה ויתקיים על הנאת הריח הטוב שמריח בגן עדן התחתון כנודע וכתבתי בספרי הק' רב 
פעלים דזהו הטעם דנוהגין פה עירנו בגדאד יע"א שבתוך שנים עשר חודש מביאים יורשי 
הנפטר מי ורדים או שושנים או מיני עשבים שיש להם ריח טוב ואוחזים אותם ועומדים 
הקהל  כל  על  אותם  להחזיר  דרכם  גם  והיוצאים  הנכנסין  שיברכו  כדי  הכנסת  בית  בפתח 
שיברכו עליהם ומשתדלים לזכות את הרבים תמיד בבוקר ובערב בברכה זו של הריח בתוך 
שנים עשר חודש מפני דהנפטר נפשו בגן עדן התחתון דשם נהנה וניזון מן הריח הטוב לכך 
תועיל לו ברכת הריח במנוחת נפשו יותר משאר ברכות גם יש טעם בברכת הריח למנוחת 
נפש הנפטר מפני כי גם בהיותו בחיים חיותו בעולם הזה יש הנאה לנשמה מן הריח, כמו 
דבר  איזהו  יה"  תהלל  הנשמה  "כל  ו(:  רנ,  )תהילים  הפסוק  על  מג:(  )ברכות  ז"ל  רבתינו  שאמרו 
נהנית מן הריח בעולם הזה מפני  והא בהא תליא דהנשמה  זה הריח  בו  נהנית  שהנשמה 
הנוהגים  הנזכר העלתי בתשובה לאותם  ושם בספר הק'  בגן עדן,  שזהו מזון שלה אח"כ 
להעמיד בבית האבל אדם עומד בסמוך לפתח ובידו כלי מי ורדים כדי שיברכו הבאים שם 
ביציאתם אין בזה משום חשש משום הא דכתב בשולחן ערוך יורה דעה סימן שע"ח סעיף 
ח', דהתם איירי להביא לפני היושבים אצל האבל בשמים או מוגמר שהוא תענוג של שמחה 
דלא שייך זה באבל מה שאין כן זה שתופס כלי של מי ורדים בידו הרחוק אצל בית האבל 
שכל אחד מברך ומריח לעצמו זה ניכר שעושין בשביל הברכות למנוחת נפש הנפטר ואין 

כאן חשש הנזכר:

ואחר עליה של גן עדן התחתון יש עליה גדולה ממנה שהיא בגן עדן העליון ושם הנשמה 
נזונת בראיה שמסתכלת בזיו השכינה ועל זה אמרו רבותינו ז"ל )ברכות יז.(: עולם הבא אין בו 
אכילה ושתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה והוא הנאה 
בעינים שלהם ולכן עשה השם יתברך שלשה איברים אלו - פה חוטם עין - זה למעלה מזה 
כפי סדר מדרגות ההנאות שיש לאדם בזה אחר זה כאמור. ובזה פירשתי בס"ד רמז הכתוב 
)בראשית מט, מב( "בן פרת יוסף בן פרת עלי עין" כי הצדיק נקרא יוסף על דרך שאמרו רבותינו 

ואחר  עליהם  מתוספת  דעתן  שמזקינין  זמן  כל  חכמים  תלמידי  קנב.(:  )שבת  לברכה  זכרונם 
עולם הזה הוא בן פרת בגן עדן שיש לו חן מחודש בהנאתו להיות ניזון מן הריח ואחר חן זה 
עוד יש לו חן נוסף וזהו בן פרת עלי עין שיהיה נזון ונהנה בראיית העין וזהו תכליתת הנאתו:
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ולכן צריך האדם להזהר בעולם הזה בפגם המגיע לעיניו יותר מכל האיברים יען כי כל אבר 
שחוטא הגוף בו הנה הוא פוגם כנגדו באבר של נשמתו ומאחר שתכלית המעלה של הנאת 
נשמת האדם הוא בעינים לכך צריך לקדש ולטהר העינים שלו בהיותו בעולם הזה יותר מכל 

איברים שלו

מעלת•הדלקת•נר•לעילוי•נשמת•הנפטר
בספר אלף המגן על מט"א שער ג' בהערה כתב עניין הדלקת נר יארצייט הוא ידוע כי יש 
ניחא להנשמה מהדלקת נרות והיא מתהלכת בעדוני ההוד והשמחה ומתפשטת ומתרחבת 
מתוך הנאת האורה מפני שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל וכו', וע"כ המשיל שלמה 
המלך ע"ה את הנשמה הק' לנר כמו שנאמר "נר ה' נשמת אדם" ולכן בכל שנה ושנה אחר 
פטירת אביו ואמו או שאר קרובים מדליקים נר בבית הכנסת הנקרא יארצייט ליכט )נר זיכרון( 
מחמת כי ביום הזה הנשמה יש לה רשות לשוט בעולם ותבוא לבית הכנסת ותראה הנר 
דולק בשבילה ויש לה נחת רוח מזה וכו' עי"ש ויש להדליק נר שידלק כל המעת לעת )24 
שעות( ובגשר החיים כתב שנר היארצייט הוא מנהג קדמונים ואין מכבין אותו גם אם הוא 

דולק יותר מהעת לעת )פני ברוך עמ' תכ"ד(

חשיבות•לימוד•המשניות•במסכתות•כלים•ומקוואות
מובא בספר מקור מים חיים בראשית פרשת וירא "ועיין בספר עצי עדן ומעשה אורג על 
המשניות במסכת מקואות פרק ז' שכתב וזה לשונו, קבלנו מרבותינו שקבלו מרבן הבעל 
שם טוב זי"ע ורבן מאליהו זכור לטוב שבפרק זה הוא פרק ז' דמסכת מקואות מעלין את 
הנשמה של הנפטר למקומה, לכן האבל כל שנים עשר חודש ילמוד בו לתקן נשמת אביו 
ואמו וקרוביו ואוהביו ביאר צייט וכיוצא, וראשי תיבות של שלש משניות הראשונות הוא 
שם אי"ה, יש, אלו, הדיח, וראשי תיבות של ארבע משניות האחרונות נשמה, נפל, שלושה, 
מקוה, הטביל, ויכוון בלימוד משניות אלו להעלות הנשמה למזל עליון הנקרא איה, ובמשנה 
נשמת  להעלות  צדקה  יפריש  לאביונים  נתן  פזר  תיבות  ראשי  שהוא  וכו',  נפל  הרביעית 
הנפטר מנפילתו על ידי הצדקה, ועל אביו ועל אמו ילמוד זה הפרק בכל מוצאי שבת אחר 
להחיות  ובערב שבת קודם מנחה לעת הצורך  וביארצייט  בכל שנים עשר חודש,  הבדלה 

נפש כל חי, אמן, עד כאן לשונו, והובא בסידור שער הכולל בסוף חלק ב' עיין שם" עכל"ק

שערי•העבודה•–•נשמת•חיים•–•רבינו•יונה•גירונדי•זצוק"ל•זי"ע•

עשיית•מעשים•טובים•לע"נ•הנפטר
כך פירשו חז"ל עה"פ ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה העומדים אלו מלאכים אכן 
ומתעלה אבל בעוה"ב הוא כמו מלאך  עוד מצוות  כי הוא עושה  אדם בעוה"ז הוא מהלך 
שהוא עומד והגם שאמרו חז"ל צדיקים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעולם הבא שנאמר 
ילכו מחיל אל חיל והכוונה שהם מתעלים עילוי אחר עילוי בזכות מעשיהם שעשו בעולם 
הזה אך לא יכולים להוסיף עוד זכויות יותר ממה שהיה להם כשהסתלק מעולם הזה ואפשר 
שע"י מעשי בניהם ותלמידיהם יתווספו להם זכויות ויהיה להם עילוי נשמה וכמש"כ כאן 
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דהתם  בהספידאי  אחים  דמועד  ע"א(  קנ"ג  )שבת  בגמרא  מ"ש  המפרשים  ביארו  ובזה  ודו"ק 
שתחמם  ובזה  זכויות  לעוד  זקוק  ואני  עומד  בבחינת  הבא  בעולם  שאני  הכוונה  קאימנא 

הספדי ותגרום התעוררות הציבור יזקף לזכותי ויד לי בזה נחת רוח גדולה

מנחת•תודה•–•קונטרס•מהנהגות•הגר"ח•קנייבסקי

מתי•נחשב•המעשה•לע"נ•הנפטר
אלא  לנפטר  מתייחס  הלימוד  ששכר  הכוונה  אין  נפטר  לע"נ  שלומדים  דמה  רבינו  אמר 
הזכות שיש לנפטר הוא מה שבגללו הוא לומד ואין מועיל לע"נ אא"כ מוסיף ללמוד בשביל 
ההוא ואם גם בלי הנפטר היה לומד המסכת שנתחייב לע"נ א"כ לא הוי עילוי נשמה כי לא 
המת גרם לזה רבינו מחלק לימוד הש"ס בין הלומדים כל שנה ביאר"צ של החזון איש בכולל 
חזו"א ואמר שכך נהגו מהשנה הראשונה וכן שמעתי מרבינו כשלומדים לע"נ מי שנפטר 

אין צורך להזכיר את שמו מכיוון שממילא לומד עבורו והרי הקב"ה יודע על מי לומדים

ספר•לעילוי•נשמה•הרב•צבי•יברוב•-•דברים•שקבלתי•ושמעתי•
ממו"ר•שר•התורה•הגאון•רבי•חיים•קניבסקי•שליט"א

עניינו  הוריו  לומד לעילוי נשמת  הלימוד לעילוי נשמת הנפטרים מתחלק לשנים. כשהבן 
מצד ברא מזכה אבא ואפילו אם הוא לומד מה שבין כך היה לומד ואינו מוסיף לימוד מיוחד, 
וכל מצוה שעושה הבן הוא עילוי נשמה להוריו. ברם כשלומד משניות לעילוי נשמת נפטרים 
אחרים, הוא רק כשקובע לימוד מיוחד עבור הנפטר. ואם משלמים לו עבור הלימוד, יש בזה 

גם משום מצות צדקה לעילוי נשמת הנפטר. 

חן•טוב•-•הרב•ניסים•ב"ר•חנני•חדד•זצוק"ל

ברא•מזכה•אבא•)בן•מזכה•את•אביו(•
כתב הרב זכות אבות משם ב"ר פ' מ"ט כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו לא מת. ופירש 
בחייו אבל  על מה שקנה  יותר  זכות  לו השגת  אין  דכיון שהצדיק מת שוב  ז"ל  מוהרש"י 
המניח בן הגון כאילו לא מת והולך ומתעלה דבר יום ביומו בזכות הבן הנשאר אחריו והוא 
קונה שלימות תמיד ובזה פירש הרב הנזכר כוונת הכתוב יהיה מקורך ברוך שיהיה בנך ראוי 
והגון וע"י זה ושמח מאשת נעורייך שאף שהולכת נשמתו לעולם הבא הוא מתעלה בכל יום 
ויום ומהניא ליה זכות בנו שיעשה בעולם הזה כאילו איהו גופיה הוא דקעביד ונוטל שכר 
עליהם עכתד"ק ואפשר לבאר בזה כוונת הכתוב נפש ברכה תדושן ומרוה גם הוא יורה ר"ל 
וכן  נפש ברכה הנפש שהניחה אחריה ברכה דהיינו שהניחה בן הגון וראוי ממלא מקומה 
תמצא נפ'ש ברכ'ה ר"ת בן ואמר ברכה כאומרם ז"ל זכר בא לעולם ברכה באה לעולם ורמז 
רבינו בעה"ט ז"ל זכ'ר גימטריה ברכ'ה אזי אותה הנפש תדושן בעולם הבא ע"י אותן מצוות 
ומעשים טובים שיעשה בנה בעולם הזה שנחשב לו כאילו הוא עצמו עשאם. אך זה דווקא 
אם היה הוא בחייו ותרן בממונו לדבר מצווה ועושה צדקות וגמילות חסדים עם בני האדם. 
וזהו שסיים ומרוה גם הוא יורה שע"י שהיה בחייו מרוה לאחרים בממונו בצדקות וגמילות 

חסדים אז גם הוא יורא אחרי מותו ע"י בנו וכנזכר וע"ד מש"ה ירויו'ן מדשן ביתך וגו'. 
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הלכות ומנהגי יום השנה )יארצייט(
יום היארצייט הוא יום המיתה ולא יום הקבורה. )רמ"א יו"ד סימן תב סעיף יב, חזון עובדיה חלק ג עמ' ר,  א. 

גשר החיים פרק לב סעיף ח(

ויש שנהגו ביום השנה הראשון לעשות את האזכרה ביום הקבורה. )ט"ז וש"ך ביו"ד סימן תב(
נוהגים לעלות לתורה בשבת לפני יום השנה, ויש שנוהגים לעבור לפני התיבה בשבת 
זו. )ברכי יוסף סימן רפד, כף החיים סימן נג ס"ק כג( וכן נוהגים לעבור לפני התיבה בתפילת ערבית של 

מוצ"ש. )גשר החיים פרק לב(
יש נוהגים לומר קדיש מליל שבת עד יום השנה. )חזון עובדיה חלק ג עמ' קצה(

נוהגים ביום השנה שהבנים מתענים תענית יחיד. )שו"ע או"ח סימן תקסח סעיף ז, רמ"א יו"ד סימן שעו  ב. 
סעיף ד( ת"ח ומלמדי תינוקות לא יתענו. )חזון עובדיה חלק ג עמ' ריז(

נהגו ביום השנה הראשון לאביו או אמו לנהוג דיני אבילות של י"ב חודש. )רמ"א יו"ד סימן  ג. 
שצה סעיף ג(

נוהגים שהבן מתפלל לפני התיבה את כל שלושת התפילות. )רמ"א יו"ד סימן שעו סעיף ד( ד. 

בימים  יעלה  התורה,  קריאת  שאין  בימים  הוא  השנה  יום  ואם  לתורה,  לעלות  נוהגים  ה. 
שלפני יום השנה. )גשר החיים פרק לב(

לומדים משניות לעילוי נשמת הנפטר, ומדליקים נר נשמה ואין מכבים אותו. )גשר החיים  ו. 
פרק לב( ונהגו ללמוד במסכת כלים פרק כ"ד ומקוואות פרק ז' שבו מופיע משניות עם 

אותיות נשמה

נוהגים לעלות לקבר הנפטר ביום השנה. )קב הישר פרק עא(. ז. 
המזמורים  את  לומר  נהגו  נשמתו.  לעילוי  תהילים  מזמורי  הקבר  ליד  לומר  ונוהגים 
הבאים: לג, טז, יז, עב, צא, קד, קל. ואותיות שמו ואותיות נשמה ממזמור קיט. ואומרים 

תפילת אל מלא רחמים, ואם יש מנין אומרים קדיש. )גשר החיים פרק לב(

יש להמשיך במנהגי יום השנה, שנה אחר שנה אף אם עבר זמן רב מפטירת הנפטר, כי  ח. 
בכל שנה מעלים אותו עוד דרגה. )חזון עובדיה חלק ג עמ' רלז(

ובעיקר ישים החי אל ליבו לעשות חשבון נפש עם עצמו ע"י שיקדיש זמן ללימוד לעילוי  ט. 
נשמת הנפטר שכן לימוד התורה עושה טובה גדולה לעילוי נשמת הנפטר

נהגו ללמוד משניות ביום זה  י. 

נהגו לתת תיקון )מזונות , עץ, אדמה, שהכל( בבית הכנסת לעילוי נשמת הנפטרים יא. 
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המהר''ל•חידושי•אגדות•מסכת•שבת•דף•כ"ג•–•רבי•יהודה•ליווא•בן•בצלאל•זצוק"ל

 עניין•קיום•המצוות•בעולם•הזה•
כהכנה•לחיי•העולם•הבא

הרגיל בנר וכו'. פירש כל הני, מפני שהוא רגיל וזריז במצוה, שהוא בדבר שהוא קרוב אל 
)והאור( הוא הקרוב אל האדם  לו אל אורה,  וזה כי האדם צריך  האדם המקבל את המצוה. 
ביותר. וכן המזוזה שהוא ביתו של אדם וכסותו של אדם, והזהיר בקידוש לומר שירה על 
היין שהוא קרוב אל האדם. וכאשר עשה מצוה בדבר שהוא קרוב אל האדם, מוכן האדם 
לקבל הדבר שבו המצוה. ולא כן המצוה שאינה בדבר שהוא קרוב אל האדם, שמחמת שאין 

המצוה קרובה אל האדם, אין מוכן לקבל האדם דוגמתו, ופירוש זה נכון.

ושמעתי פירוש, כי ד' דברים אלו נאמרו נגד ד' עולמות שהם לאדם הצדיק, הראשון עולם 
עיקר  ואדם  הבא.  עולם  הוא  המתים,הרביעי  לתחיית  הג'  המיתה,  אחר  עולם  השני  הזה, 
בריאתו, שהאדם מוכן אל ד' עולמות שנתן לו הש''י. ועולם הזה דומה לנר, ורמזו חכמים 
דבר זה במסכת סוטה על פסוק כי נר מצוה ותורה אור לומר לך מה נר יש לו הפסק אף מצוה 
יש לה הפסק והתורה באור מה אור אין לו הפסק כך התורה אין לו הפסק. ומפני זה עולם 
הזה נקרא נר שיש לו הפסק, ועולם הבא דומה אל אור שאין לו הפסק כלל. ויש לך להבין 
איך עולם הזה דומה אל נר, לפי שהנר נקרא הכלי אשר מקבל האור, ואלו דברים ברורים 
אור  מקבלים  כלי  כמו  והם  חכמים,  תלמידי  בניו  שיהיו  זוכה  שהוא  קאמר  לכך  למבינים. 

התורה )שנתן הש''י אל עולם הזה(.

וכלל הדבר האדם קרוב ומוכן לקבל אשר נברא עליו האדם, וכאשר האדם נברא על שיהיה 
בעולם הזה, אם עושה מצוה שהוא דומה ומתייחס אל העולם הזה אשר נברא עליו, ראוי 
שיגיע לו דבר זה, כי לזה נברא שיהיה לו דבר זה. וזה אמרם שאם הוא רגיל בנר שהוא דומה 
לעולם הזה, מקבל האדם דבר זה שיהיו בניו תלמידי חכמים, וזהו שלימות ומעלת העולם 
הזה.וכבר אמרנו כי העולם הזה שהוא גשמי, ונמצא בו החכמה, הוא מתייחס אל תלמידי 
חכמים שהוא בשר ודם ויש בו החכמה. )וכן הנר הוא הכלי שהוא דומה לגוף האדם ומקבל האור, והוא דומה אל 

תלמידי חכמים שהוא גוף מקבל חכמה(. ולפיכך הרגיל בנר בניו תלמידי חכמים. 

וכן עולם שהוא בא אחר מיתתו של אדם נקרא מדור, שכן אמר הכתוב כי הולך האדם לבית 
עולמו )קהלת י''ב( ואמרו ז''ל מלמד שכל אחד ואחד יש לו מדור בפני עצמו כפי מעלתו. וכן 
קראו ז''ל העולם אשר הוא לאדם אחר המיתה מדור, כאמרם ליחרב ביתך ולותיב אושפיזך. 
ולפיכך הרגיל במזוזה זוכה לבית נאה, כי דבר זה בלאו הכי מסוגל וראוי אל האדם, והוא 
עולמו אחר מיתתו. וכאשר עושה מצוות בבית )שהוא ביתו(, זוכה לדירה נאה בעולם הזה. וכן 
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התחיה שלעתיד, העולם ההוא כמו מלבוש וזה שאמר הכתוב ויתיצבו כמו לבוש )איוב ל''ח(, 
ואמרו עתידים צדיקים לעמוד בלבושיהם, כי מפני שאין התחיה כמו עולם הזה, שהאדם 
המתים  לקבור  שנוהגים  וזה  הנשמה.  כבוד  שהוא  המלבוש  לו  ראוי  ואין  גוף  בעל  נברא 
ולפיכך  נקבר.  שיהיה  ראוי  יעמוד  אשר  וכפי  בלבושיהן,  יעמדו  ציצית,שכך  של  בטליתות 
אמר הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הטלית הוא העולם שנברא שיהיה לאדם ומוכן אליו 
האדם. ולכך אם יעשה מצווה בעולם הזה, שהוא דומה ומתייחס אל העולם אשר נברא לו, 
הנה זוכה ומקבל עולמו שהוא מוכן לו בעולם הזה. וכן מה שאמר הזהיר בקידוש היום זוכה 
וממלא גרבי יין. וזה מפני שהיין הוא דומה ומתייחס אל העולם הבא, וכמו שאמר מה רב 

טובך אשר צפנת ליראיך )תהילים ל''א( זהו יין המשומר לצדיקים לעתיד לבוא.  

הנה נזכרו ד' עולמות אשר הם לאדם זה אחר זה כסדר. וכאשר יעשה מצווה אלקית בעולם 
הזה, ובאותה מצווה יש לו שווי ודמיון אל העולם שיגיע לו, שכאשר הוא זהיר בנר והנר 
דומה אל העולם הזה כמו שאמרנו, ראוי שיהיה לו עולם הזה בשלימתו, וזה שאמר שיהיו 
בניו תלמידי חכמים. וכאשר הוא זהיר ומתלבש בציצית, ובזה יש לו התייחסות אל עולם 
שהוא מוכן לו התחיה, מקבל הוא בעולם הזה ג''כ דבר דומה לו ומתייחס אליו הוא טלית 
להבין  לך  ראויים  אלו  ודברים  האחרים,  הם  וכך  התחיה.  אל  ומתייחס  דומה  שהוא  נאה, 
מאוד, כי הם דברים ברורים מאוד מאוד. )ולפי זה יש לומר ג''כ כי הוא כמשמעו וכפשוטו, כי מה שאמר הרגיל 
בנר, כי מה שהאדם הוא בעולם הזה וראוי לו עולם הזה, אם יעשה מצווה שהוא דוגמת עולם הזה יקנה לו עולם הזה. ושלימות 

ומעלת עולם הזה שהוא עולם גשמי, מעלתו הצדיק, שהוא אדם גוף גשמי מקבל השלימות. ולפיכך אם יעשה מצווה שהוא דומה 

אל זה דהיינו הרגיל בנר שהוא דומה לזה לגמרי, זוכה שיהיה לו שלימת עולם הזה ובניו ת''ח.( ואין צריך טעם יותר.
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ברכת•בית•העלמין
מי שלא היה בבית העלמין יותר משלושים יום מברך ברכה זו

ִדין, ּוָבָרא ֶאְתֶכם  ר ָיַצר ֶאְתֶכם ּבְ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ ַאּתָ
 
רּוְך ּבָ

יד  ָעּתִ ְוהּוא  ִדין,  ּבְ ֶכם  ְלּ ּכֻ ר  ִמְסּפַ ְויֹוֵדע  ִדין,  ּבְ ֶאְתֶכם  ל  ְוִכְלּכֵ ִדין,  ּבְ
ִתים.  ה ַהּמֵ ה ְיהָֹוה ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ִדין, ּבָ ְלַהֲחיֹוְתֶכם ּוַלֲהִקיְמֶכם ּבְ

ֶחֶסד, ְמַחֵיּה ֵמִתים  ים ְבּ ל ַחִיּ יַע. ְמַכְלֵכּ ה, ַרב ְלהֹוִשׁ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני. ְמַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּ ה ִגּ ַאָתּ
ֵני  ִליֵשׁ ֱאמּוָנתֹו  ּוְמַקֵיּם  ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמִתּ ְורֹוֵפא חֹוִלים,  נֹוְפִלים,  ים, סֹוֵמְך  ַרִבּ ַרֲחִמים  ְבּ

ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. בּורֹות, ּוִמי דֹוֶמה ָלּ ַעל ְגּ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

כשמגיע לקבר ישים יד שמאל ויאמר:

ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא  ָך ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ ְוָהִייָת ּכְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ֲאדָֹני ּתָ
 
ְוָנֲחָך

קֹוֵמם  ָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ּתְ בּו ֵמיָמיו. ּוָבנּו ִמּמְ ר לֹא ְיַכּזְ ַמִים ֲאׁשֶ
ּבֹא  ַעד  לֹום  ׁשָ ּבְ ן  ְוִתיׁשַ לֹום  ׁשָ ּבְ ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ֶבת.  ָלׁשָ ְנִתיבֹות  ְמׁשֵֹבב  ֶרץ  ּפֶ ּגֵֹדר  ְלָך  ְוקָֹרא 

לֹום. ִמיַע ׁשָ ְמַנֵחם ַמׁשְ

ויש מוסיפים: יהי רצון שתהא מנוחתו של פלוני בן פלוני בכבוד וזכותו יעמוד לי.

מזמורי•תהילים•שנוהגים•לומר•בבית•העלמין
)תהילים פרקים: לג, טז, יז, עב, צא, קד, קל(

רּו  ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזּמְ ִכּנֹור ּבְ ה: הֹודּו ַליהָוה ּבְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָוה ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנְ
הּו  ַבר ְיהָֹוה ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ ְתרּוָעה: ּכִ ן ּבִ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ירּו לֹו ׁשִ לֹו: ׁשִ
ַמִים ַנֲעׂשּו  ְדַבר ְיהָֹוה ׁשָ ט ֶחֶסד ְיהָֹוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ּבִ ּפָ ֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ ּבֶ
ל  הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיהָֹוה ּכָ ֹאָצרֹות ּתְ ם נֵֹתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ל ְצָבָאם: ּכֵֹנס ּכַ יו ּכָ ּוְברּוַח ּפִ
ֲעֹמד: ְיהָֹוה ֵהִפיר  ה ַוּיַ ִהי הּוא ִצּוָ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ֵבי ֵתֵבל: ּכִ ל יֹשְׁ ּנּו ָיגּורּו ּכָ ָהָאֶרץ ִמּמֶ
ְלדֹר  ִלּבֹו  בֹות  ַמְחׁשְ ֲעֹמד  ּתַ ְלעֹוָלם  ְיהָֹוה  ֲעַצת  ים:  ַעּמִ בֹות  ַמְחׁשְ ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
יט ְיהָֹוה ָרָאה  ַמִים ִהּבִ ָ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמׁשּ ר ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ָהָעם ּבָ ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ָודֹר: ַאׁשְ
ם  ִלּבָ ַיַחד  ַהּיֵֹצר  ָהָאֶרץ:  ֵבי  יֹשְׁ ל  ּכָ ֶאל  יַח  ּגִ ִהׁשְ ְבּתֹו  ׁשִ כֹון  ִמּמְ ָהָאָדם:  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶאת 
ֶקר  ָרב ּכַֹח: ׁשֶ ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ יֶהם: ֵאין ַהּמֶ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ַהּמֵ
ה ֵעין ְיהָֹוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו:  ט: ִהּנֵ ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמּלֵ
י  נּו הּוא: ּכִ ָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ָרָעב: ַנְפׁשֵ ם ּוְלַחּיֹוָתם ּבָ ֶות ַנְפׁשָ יל ִמּמָ ְלַהּצִ
ר ִיַחְלנּו ָלְך:  ֲאׁשֶ ָך ְיהָֹוה ָעֵלינּו ּכַ ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסּדְ י ְבׁשֵ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ בֹו ִיׂשְ
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ל  ה טֹוָבִתי ּבַ י ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרּתְ ַליהָוה ֲאדָֹני ָאּתָ ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד ׁשָ ִמְכּתָ
ִיְרּבּו  ָבם:  ֶחְפִצי  ל  ּכָ יֵרי  ְוַאּדִ ה  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְקדֹוׁשִ ָעֶליָך: 
ָפָתי:  מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ָ ם ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ַעּצְ
ִעִמים ַאף ַנֲחָלת  ּנְ ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ ְיהָֹוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ
יִתי ְיהָֹוה  ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ׁשִ ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה ֲאׁשֶ ׁשָ
ּכֹן  ִיׁשְ ִרי  ׂשָ ּבְ בֹוִדי ַאף  ּכְ ֶגל  ַוּיָ י  ִלּבִ ַמח  ל ֶאּמֹוט: ָלֵכן ׂשָ ּבַ י ִמיִמיִני  ּכִ י ָתִמיד  ְלֶנְגּדִ
ַחת: ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ָלֶבַטח: ּכִ

יִמיְנָך ֶנַצח  ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ַחּיִ

ְפֵתי  ׂשִ לֹא  ּבְ ִתי  ְתִפּלָ ַהֲאִזיָנה  ִתי  ִרּנָ יָבה  ַהְקׁשִ ְיהָֹוה ֶצֶדק  ְמָעה  ׁשִ ְלָדִוד  ה ִפּלָ ּתְ
ַקְדּתָ  י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ ִרים: ּבָ ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ִמְרָמה: ִמּלְ
ָפֶתיָך ֲאִני  ְדַבר ׂשְ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ ל ַיֲעָבר ּפִ ְמָצא ַזּמִֹתי ּבַ ִני ַבל ּתִ ְיָלה ְצַרְפּתַ ּלַ
ל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתיָך  לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ ַרי ּבְ ֹמְך ֲאׁשֻ ִריץ: ּתָ י ָאְרחֹות ּפָ ַמְרּתִ ׁשָ
חֹוִסים  יַע  מֹוׁשִ ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  ִאְמָרִתי:  ַמע  ׁשְ ִלי  ָאְזְנָך  ַהט  ֵאל  ַתֲעֵנִני  ִכי 
ֵני  ִמּפְ יֵרִני:  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ֵצל  ּבְ ָעִין  ת  ּבַ ִאיׁשֹון  ּכְ ְמֵרִני  ׁשָ יִמיֶנָך:  ּבִ ְתקֹוְמִמים  ִמּמִ
ְבֵגאּות:  רּו  ּבְ ּדִ ימֹו  ּפִ ְגרּו  ּסָ מֹו  ֶחְלּבָ ָעָלי:  יפּו  ַיּקִ ֶנֶפׁש  ּבְ ֹאְיַבי  ּדּוִני  ׁשַ זּו  ִעים  ְרׁשָ
ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹוף  ְמיֹנֹו ּכְ ָאֶרץ: ּדִ יתּו ִלְנטֹות ּבָ ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ ֵרינּו ַעּתָ ֻ ַאׁשּ
ע  י ֵמָרׁשָ ָטה ַנְפׁשִ ּלְ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ּפַ ִרים: קּוָמה ְיהָֹוה ַקּדְ ִמְסּתָ ב ּבְ ְוִכְכִפיר יֹשֵׁ
א ִבְטָנם  ַמּלֵ ּתְ ּוְצפּוְנָך  ים  ַחּיִ ּבַ ָיְדָך ְיהָֹוה ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם  ָך: ִמְמִתים  ַחְרּבֶ
ָעה ְבָהִקיץ  ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם: ֲאִני ּבְ עּו ָבִנים ְוִהּנִ ּבְ ִיׂשְ

מּוָנֶתָך:  ּתְ

ְבֶצֶדק  ָך  ַעּמְ ָיִדין  ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ן  ּתֵ ְלֶמֶלְך  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ ֱאלִֹהים  לֹֹמה  ִלׁשְ
ּפֹט  ִיׁשְ ְצָדָקה:  ּבִ ּוְגָבעֹות  ָלָעם  לֹום  ׁשָ ָהִרים  אּו  ִיׂשְ ט:  ּפָ ְבִמׁשְ יָך  ַוֲעִנּיֶ
ּדֹור  ָיֵרַח  ְוִלְפֵני  ֶמׁש  ׁשָ ִעם  ִייָראּוָך  ק:  עֹוׁשֵ א  ִויַדּכֵ ֶאְביֹון  ִלְבֵני  יַע  יֹוׁשִ ָעם  י  ֲעִנּיֵ
לֹום ַעד  יק ְורֹב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח ּבְ ז ּכִ ָמָטר ַעל ּגֵ ּדֹוִרים: ֵיֵרד ּכְ
ים ְוֹאְיָביו ָעָפר  ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ ם ַעד ָים ּוִמּנָ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרּדְ ִמּיָ ּבְ
ַיְקִריבּו:  ר  ּכָ ֶאׁשְ ּוְסָבא  ָבא  ׁשְ ַמְלֵכי  יבּו  ָיׁשִ ִמְנָחה  ים  ְוִאּיִ יׁש  ַתְרׁשִ ַמְלֵכי  ְיַלֵחכּו: 
ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר  ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: ּכִ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ּכָ ּתַ ְוִיׁשְ
ם  ַנְפׁשָ ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס  ִמּתֹוְך  יַע:  יֹוׁשִ ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון  ל  ּדַ ַעל  ָיֹחס  לֹו: 
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ַהּיֹום  ל  ּכָ ָתִמיד  ֲעדֹו  ּבַ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ָבא  ׁשְ ַהב  ִמּזְ לֹו  ן  ְוִיּתֶ ִויִחי  ֵעיָניו:  ּבְ ָמם  ּדָ ְוֵייַקר 
ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  ְריֹו  ּפִ ָבנֹון  ּלְ ּכַ ִיְרַעׁש  ָהִרים  רֹאׁש  ּבְ ָאֶרץ  ּבָ ר  ּבַ ת  ִפּסַ ְיִהי  ְיָבֲרֶכְנהּו: 
ּגֹוִים  ל  ּכָ בֹו  ְרכּו  ְוִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ִיּנֹון  ֶמׁש  ׁשֶ ִלְפֵני  ְלעֹוָלם  מֹו  ׁשְ ְיִהי  ָהָאֶרץ:  ב  ֵעׂשֶ ּכְ
ם  ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל עֹׂשֵ רּוְך ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ רּוהּו: ּבָ ְ ְיַאׁשּ
י:  ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ּדָ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ּכְ

י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ יֹשֵׁ
ָנָפיו  ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ּבֹו: ּכִ
ֶבר  ִמּדֶ יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ַחד  ִמּפַ ִתיָרא  לֹא  ֲאִמּתֹו:  ְוסֵֹחָרה  ה  ִצּנָ ְחֶסה  ּתֶ
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ָך  ּדְ ִמּצִ ִיּפֹל  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ֶטב  ִמּקֶ ַיֲהלְֹך  ֹאֶפל  ּבָ
ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָֹוה  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְרֶאה:  ּתִ ִעים  ְרׁשָ ַמת  ּלֻ ְוׁשִ יט  ַתּבִ ֵעיֶניָך  ּבְ ַרק  ׁש:  ִיּגָ
ה  י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ָאֳהֶלָך: ּכִ ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ ְמּתָ ְמעֹוֶנָך: לֹא ְתֻאּנֶ ׂשַ
ַחל ָוֶפֶתן  ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ִים ִיּשָׂ ּפַ ָרֶכיָך: ַעל ּכַ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ּלָ
ִמי: ִיְקָרֵאִני  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ין: ּכִ ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך ּתִ ּתִ
ְוַאְרֵאהּו  יֵעהּו  ּבִ ַאׂשְ ָיִמים  ֹאֶרְך  ֵדהּו:  ַוֲאַכּבְ ֵצהּו  ֲאַחּלְ ְבָצָרה  ָאנִֹכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו 

יׁשּוָעִתי:  ּבִ

אֹור  עֶֹטה   : ּתָ ָלָבׁשְ ְוָהָדר  הֹוד  ֹאד  ּמְ ַדְלּתָ  ּגָ ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ְיהָֹוה  ֶאת  י  ַנְפׁשִ ֲרִכי  ּבָ
ם ָעִבים ְרכּובֹו  ָ ִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהׂשּ ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ַ ׂשּ ּכַ
ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  ֵאׁש לֵֹהט:  ְרָתיו  ְמׁשָ ַמְלָאָכיו רּוחֹות  ה  ְנֵפי רּוַח: עֹׂשֶ ּכַ ַעל  ְך  ַהְמַהּלֵ
ִמן  ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  יתֹו  ּסִ ּכִ בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ ָוֶעד:  עֹוָלם  ּמֹוט  ּתִ ל  ּבַ ְמכֹוֶניָה 
ֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדּתָ  ּגַ
ָחִלים  ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמׁשַ ל ַיֲעבֹרּון ּבַ ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ָלֶהם: ּגְ
ַמִים  ָ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהׁשּ ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קּו ּכָ כּון: ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ּבֵ
ע ָהָאֶרץ:  ּבַ ׂשְ יָך ּתִ ִרי ַמֲעׂשֶ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ נּו קֹול: ַמׁשְ ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ִיׁשְ
ח  ּמַ ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ
עּו ֲעֵצי ְיהָֹוה ַאְרֵזי  ּבְ ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיׂשְ ָ ִנים ִמׁשּ ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ
בִֹהים  יָתּה: ָהִרים ַהּגְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ם ִצּפֳ ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
ת  ׁשֶ ּתָ ָיַדע ְמבֹואֹו:  ֶמׁש  ׁשֶ ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים  ה  ָעׂשָ ים:  ַפּנִ ַלׁשְ ְסָלִעים ַמְחֶסה  ֵעִלים  ַלּיְ
ׁש ֵמֵאל  ֶרף ּוְלַבּקֵ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהּכְ ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכָ ֹחשֶׁ
צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו  ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרּבָ ֶ ְזַרח ַהׁשּ ָאְכָלם: ּתִ
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ם  יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: ֶזה ַהּיָ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ יָך ְיהָֹוה ּכֻ ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
כּון  ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ דֹלֹות: ׁשָ ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ דֹול ּוְרַחב ָיָדִים ׁשָ ּגָ
ָלֶהם  ן  ּתֵ ּתִ ִעּתֹו:  ּבְ ָאְכָלם  ָלֵתת  רּון  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך  ם  ּלָ ּכֻ ּבֹו:  ֶחק  ְלׂשַ ָיַצְרּתָ  ֶזה  ִלְוָיָתן 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ּתֵֹסף  ֵהלּון  ִיּבָ ֶניָך  ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ טֹוב:  עּון  ּבְ ִיׂשְ ָיְדָך  ח  ְפּתַ ּתִ ִיְלקֹטּון 
ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם  ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ּתְ
יָרה ַליהָוה  נּו: ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ יו: ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָֹוה ּבְ ִיׂשְ
ִאים  ּמּו ַחּטָ יהָוה: ִיּתַ ַמח ּבַ יִחי ָאנִֹכי ֶאׂשְ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ י ֲאַזּמְ ַחּיָ ּבְ

י ֶאת ְיהָֹוה ַהְללּוָיה:  ֲרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ

ְהֶייָנה ָאְזֶניָך  ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ים ְקָראִתיָך ְיהָֹוה: ֲאדָֹני ׁשִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ׁשִ
ָך  ִעּמְ י  ּכִ ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ָמר  ׁשְ ּתִ ֲעֹונֹות  ִאם  ֲחנּוָני:  ּתַ ְלקֹול  בֹות  ֻ ַקׁשּ
י ַלאדָֹני  י: ַנְפׁשִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ יִתי ְיהָֹוה ִקּוְ ֵרא: ִקּוִ ּוָ ִליָחה ְלַמַען ּתִ ַהּסְ
ה  י ִעם ְיהָֹוה ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל ְיהָֹוה ּכִ ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר: ַיֵחל ִיׂשְ ִמׁשּ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹונָֹתיו:  ה ֶאת ִיׂשְ ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפּדֶ

     

תהלים•פרק•קיט•)אלפא•ביתא(
נוהגים לומר פסוקי תהלים לפי שם הנפטר, ואח"כ אומרים אותיות נשמ"ה.

ָכלŒֵלב א  ֵרי, נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו, ּבְ תֹוַרת ְיהָֹוה: ַאׁשְ ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך, ַההְֹלִכים ּבְ ַאׁשְ
ֹמר  ֶדיָך, ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה ִצּוִ ְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאּתָ ִיְדְרׁשּוהּו: ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה, ּבִ
לŒִמְצֹוֶתיָך:  ֶאלŒּכָ יִטי  ַהּבִ ּבְ ָאז לֹאŒֵאבֹוׁש,  יָך:  ֻחּקֶ ֹמר  ִלׁשְ ְדָרָכי,  ִיּכֹנּו  ַאֲחַלי  ְמֹאד: 
ַעְזֵבִני ַעדŒְמֹאד.  ֹמר, ַאלŒּתַ יָך ֶאׁשְ ֵטי ִצְדֶקָך: ֶאתŒֻחּקֶ ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ ר ֵלָבב, ּבְ יֹשֶׁ אֹוְדָך ּבְ

ִני ב  ּגֵ ׁשְ יָך, ַאלŒּתַ ּתִ י ְדַרׁשְ ָכלŒִלּבִ ְדָבֶרָך: ּבְ ֹמר ּכִ ַער ֶאתŒָאְרחֹו, ִלׁשְ הŒּנַ ה ְיַזּכֶ ּמֶ ּבַ
ה ְיהָֹוה,  רּוְך ַאּתָ י ִאְמָרֶתָך, ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטאŒָלְך: ּבָ י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ְצֹוֶתיָך: ּבְ ִמּמִ
לŒהֹון:  יְ ַעל ּכָ ּתִ ׂשְ ֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ׂשַ ֵטיŒִפיָך: ּבְ ּפְ י, ּכֹל ִמׁשְ ְרּתִ ָפַתי ִסּפַ ׂשְ יָך: ּבִ ֵדִני ֻחּקֶ ַלּמְ

ָבֶרָך:  ח ּדְ ּכַ ע, לֹא ֶאׁשְ ֲעׁשָ ּתַ ֻחּקֶֹתיָך ֶאׁשְ יָטה ֹאְרֹחֶתיָך: ּבְ יָחה, ְוַאּבִ ִפּקּוֶדיָך ָאׂשִ ּבְ

יָטה, ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך: ג  לŒֵעיַני ְוַאּבִ ְמָרה ְדָבֶרָך: ּגַ ָך ֶאְחֶיה, ְוֶאׁשְ ֹמל ַעלŒַעְבּדְ ּגְ
Œְלַתֲאָבה,ֶאל י  ַנְפׁשִ ְרָסה  ּגָ ִמְצֹוֶתיָך:  י  ּנִ ִמּמֶ ר  ְסּתֵ ַאלŒּתַ ָבָאֶרץ,  ָאנִֹכי  ר  ּגֵ

ה  ֶחְרּפָ ֵמָעַלי,  ל  ּגַ ְצֹוֶתיָך:  ִמּמִ ִֹגים  ַהּשׁ ֲארּוִרים,  ֵזִדים   , ַעְרּתָ ּגָ ְבָכלŒֵעת:  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ
Œם ּגַ יָך:  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ָיׂשִ ָך  ַעְבּדְ רּו,  ִנְדּבָ י  ּבִ ִרים  ׂשָ בּו  ָיׁשְ ם  ּגַ י:  ָנָצְרּתִ ֵעדֶֹתיָך  י  ּכִ ָובּוז, 

י ֲעָצִתי:  ָעי, ַאְנׁשֵ ֲעׁשֻ ֵעדֶֹתיָך, ׁשַ
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יָך: ד  ֻחּקֶ ֵדִני  ַלּמְ ֲעֵנִני,  ַוּתַ י  ְרּתִ ִסּפַ ָרַכי  ּדְ ְדָבֶרָך:  ּכִ ִני  ַחּיֵ י,  ַנְפׁשִ ֶלָעָפר  ְבָקה  ּדָ
ֵמִני,  ַקּיְ ִמּתּוָגה,  י,  ַנְפׁשִ ְלָפה  ּדָ ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּבְ יָחה  ְוָאׂשִ ֲהִביֵנִני,  ּקּוֶדיָך  ֶרְךŒּפִ ּדֶ
ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י,  ָבָחְרּתִ ֶרְךŒֱאמּוָנה  ּדֶ ִני:  ָחּנֵ ְותֹוָרְתָך  י,  ּנִ ִמּמֶ ָהֵסר  ֶקר  ֶרְךŒׁשֶ ּדֶ ְדָבֶרָך:  ּכִ
י:  י ַתְרִחיב ִלּבִ ֶרְךŒִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ, ּכִ ִני: ּדֶ ִביׁשֵ י ְבֵעְדֹוֶתיָך, ְיהָֹוה ַאלŒּתְ ַבְקּתִ יִתי: ּדָ ּוִ ׁשִ

ה ה  ְמֶרּנָ ָרה תֹוָרֶתָך, ְוֶאׁשְ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ ֶרּנָ יָך, ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ הֹוֵרִני ְיהָֹוה ּדֶ
י ֶאלŒֵעְדֹוֶתיָך,  י: ַהטŒִלּבִ יŒבֹו ָחָפְצּתִ ּכִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך,  ּבִ ְבָכלŒֵלב: ַהְדִריֵכִני 
ר  ָך ִאְמָרֶתָך, ֲאׁשֶ ִני: ָהֵקם ְלַעְבּדְ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא, ּבִ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ְוַאל ֶאלŒּבָ
ֶדיָך,  י ְלִפּקֻ ַאְבּתִ ה ּתָ ֶטיָך טֹוִבים: ִהּנֵ ּפָ י ִמׁשְ י, ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ְלִיְרָאֶתָך: ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ

ִני:  ִצְדָקְתָך ַחּיֵ ּבְ

י ו  יŒָבַטְחּתִ ּכִ ָדָבר,  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ִאְמָרֶתָך:  ּכְ ׁשּוָעְתָך  ּתְ ְיהָֹוה,  ֲחָסֶדָך  ִויבֹֻאִני 
ְמָרה  י: ְוֶאׁשְ ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַברŒֱאֶמת ַעדŒְמֹאד, ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ְדָבֶרָך: ְוַאלŒּתַ ּבִ
ָרה  ַוֲאַדּבְ י:  ּתִ ָדָרׁשְ ֶדיָך  ִפּקֻ י  ּכִ ָבְרָחָבה,  ָכה  ְוֶאְתַהּלְ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד,  תֹוָרְתָך 
Œא ְוֶאּשָׂ י:  ָאָהְבּתִ ר  ֲאׁשֶ ִמְצֹוֶתיָך  ּבְ ע  ֲעׁשַ ּתַ ְוֶאׁשְ ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים,  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך 

יָך:  יָחה ְבֻחּקֶ י, ְוָאׂשִ ר ָאָהְבּתִ י ֶאלŒִמְצֹוֶתיָך, ֲאׁשֶ ַכּפַ

ְתִני: ז  ִחּיָ ִאְמָרְתָך  י  ּכִ ְבָעְנִיי,  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִני:  ִיַחְלּתָ ר  ֲאׁשֶ ָך,ַעל  ְלַעְבּדֶ ָבר  ְזכֹרŒּדָ
ְיהָֹוה  ֵמעֹוָלם  ֶטיָך  ּפָ ִמׁשְ י  ָזַכְרּתִ ָנִטיִתי:  לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ַעדŒְמֹאד,  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים 
ֵבית  ּבְ יָך  ֻחּקֶ ָהיּוŒִלי  ְזִמרֹות  ּתֹוָרֶתָך:  עְֹזֵבי  ִעים,  ֵמְרׁשָ ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  ָוֶאְתֶנָחם: 
ֶדיָך  ִפּקֻ י  ּכִ י,  ָהְיָתהŒּלִ זֹאת  ּתֹוָרֶתָך:  ְמָרה  ָוֶאׁשְ ְיהָֹוה,  ְמָך  ׁשִ ְיָלה  ַבּלַ י  ָזַכְרּתִ ְמגּוָרי: 

י:  ָנָצְרּתִ

ִאְמָרֶתָך: ח  ִני ּכְ יִתי ָפֶניָך ְבָכלŒֵלב, ָחּנֵ ָבֶריָך: ִחּלִ ֹמר ּדְ י, ִלׁשְ ֶחְלִקי ְיהָֹוה ָאַמְרּתִ
ֹמר,  י, ִלׁשְ י, ְולֹא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ יָבה ַרְגַלי ֶאלŒֵעדֶֹתיָך: ַחׁשְ י ְדָרָכי, ָוָאׁשִ ְבּתִ ַ ִחּשׁ
י: ֲחצֹותŒַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות  ָכְחּתִ ֻדִני, ּתֹוָרְתָך לֹא ׁשָ ִעּוְ ִעים  ִמְצֹוֶתיָך: ֶחְבֵלי ְרׁשָ
ָך ְיהָֹוה  ּקּוֶדיָך: ַחְסּדְ ר ְיֵראּוָך, ּוְלׁשְֹמֵרי ּפִ ֵטי ִצְדֶקָך: ָחֵבר ָאִני ְלָכלŒֲאׁשֶ ּפְ ָלְך, ַעל ִמׁשְ

ֵדִני:  יָך ַלּמְ ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ֻחּקֶ

י ְבִמְצֹוֶתיָך ט  ֵדִני, ּכִ ְדָבֶרָך: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלּמְ ָך, ְיהָֹוה ּכִ יָת ִעםŒַעְבּדְ טֹוב ָעׂשִ
ה ּוֵמִטיב,  י: טֹובŒַאּתָ ָמְרּתִ ה ִאְמָרְתָך ׁשָ י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ׁשֵֹגג, ְוַעּתָ ֶהֱאָמְנּתִ
ם,  ֵחֶלב ִלּבָ ּקּוֶדיָך: ָטַפׁש ּכַ ָכלŒֵלב ֶאּצֹר ּפִ ֶקר ֵזִדים, ֲאִני ּבְ יָך: ָטְפלּו ָעַלי ׁשֶ ֵדִני ֻחּקֶ ַלּמְ
יָך,  יָך: טֹובŒִלי תֹוַרתŒּפִ יִתי, ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחּקֶ י: טֹובŒִלי ִכיŒֻעּנֵ ְעּתִ ֲעׁשָ ֲאִני ּתֹוָרְתָך ׁשִ

ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: 
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י י  ּכִ ָמחּו,  ְוִיׂשְ ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  ִמְצֹוֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני,  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ָך  יָתִני: ְיִהיŒָנא ַחְסּדְ ֶטיָך, ֶוֱאמּוָנה ִעּנִ ּפָ יŒֶצֶדק ִמׁשְ י ְיהָֹוה ּכִ י: ָיַדְעּתִ ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ
ָעי: ֵיבֹשּׁו ֵזִדים  ֲעׁשֻ יŒתֹוָרְתָך ׁשַ ָך: ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה, ּכִ ִאְמָרְתָך ְלַעְבּדֶ ְלַנֲחֵמִני, ּכְ
י  ִפּקּוֶדיָך: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך, ְויְֹדֵעי  ֵעדֶֹתיָך: ְיִהיŒִלּבִ יַח ּבְ תּוִני, ֲאִני ָאׂשִ ֶקר ִעּוְ יŒׁשֶ ּכִ

יָך, ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש:  ֻחּקֶ ָתִמים ּבְ

ָמַתי כ  ֵלאֹמר  ְלִאְמָרֶתָך,  ֵעיַני  לּו  ּכָ י:  ִיָחְלּתִ ִלְדָבְרָך  י,  ַנְפׁשִ ִלְתׁשּוָעְתָך  ְלָתה  ּכָ
ָך, ָמַתי  ה ְיֵמיŒַעְבּדֶ ּמָ י: ּכַ ָכְחּתִ יָך לֹא ׁשָ ִקיטֹור, ֻחּקֶ נֹאד ּבְ יŒָהִייִתי ּכְ ַנֲחֵמִני: ּכִ ּתְ
לŒִמְצֹוֶתיָך  ּכָ ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ר  ֲאׁשֶ יחֹות,  ׁשִ ֵזִדים  רּוŒִלי  ּכָ ט:  ּפָ ִמׁשְ ְברְֹדַפי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ
ָך  ַחְסּדְ ֶדיָך: ּכְ י ִפּקֻ ּלּוִני ָבָאֶרץ, ַוֲאִני לֹאŒָעַזְבּתִ ְמַעט ּכִ ֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: ּכִ ֱאמּוָנה, ׁשֶ

יָך:  ְמָרה, ֵעדּות ּפִ ִני, ְוֶאׁשְ ַחּיֵ

ֲעֹמד: ל  ָמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶתָך, ּכֹוַנְנּתָ ֶאֶרץ ַוּתַ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ ְלעֹוָלם ְיהָֹוה, ּדְ
י  ָעי, ָאז ָאַבְדּתִ ֲעׁשֻ י ַהּכֹל ֲעָבֶדיָך: לּוֵלי תֹוָרְתָך ׁשַ ֶטיָך, ָעְמדּו ַהּיֹום: ּכִ ּפָ ְלִמׁשְ
י ִפּקּוֶדיָך  יֵעִני, ּכִ יָתִני: ְלָךŒֲאִני הֹוׁשִ י ָבם ִחּיִ ּקּוֶדיָך, ּכִ ּפִ ח  ּכַ ְבָעְנִיי: ְלעֹוָלם לֹאŒֶאׁשְ
ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ, ְרָחָבה  ֵדִני, ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכלŒּתִ ִעים ְלַאּבְ י: ִלי ִקּוּו ְרׁשָ ּתִ ָדָרׁשְ

ִמְצָוְתָך ְמֹאד: 

י מ  ּכִ ִמְצֹוֶתָך,  ֵמִני  ַחּכְ ּתְ ֵמֹאְיַבי  יָחִתי:  ׂשִ ִהיא  לŒַהּיֹום  ּכָ תֹוָרֶתָך,  י  ָמהŒָאַהְבּתִ
ֵקִנים  ִמּזְ ִלי:  יָחה  ׂשִ ֵעְדֹוֶתיָך  י  ּכִ י,  ְלּתִ ּכַ ִהׂשְ ַדי  לŒְמַלּמְ ִמּכָ ִהיאŒִלי:  ְלעֹוָלם 
ָבֶרָך:  ּדְ ֹמר  ֶאׁשְ ְלַמַען  ַרְגָלי,  ִלאִתי  ּכָ ָרע  לŒֹאַרח  ִמּכָ י:  ָנָצְרּתִ ִפּקּוֶדיָך  י  ּכִ ֶאְתּבֹוָנן, 
ְלִפי:  ַבׁש  ִמּדְ ִאְמָרֶתָך  י  ְלִחּכִ ְמְלצּו  ה הֹוֵרָתִני: ַמהŒּנִ יŒַאּתָ ּכִ י,  ֶטיָך לֹאŒָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ִמּמִ

ֶקר:  לŒֹאַרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן, ַעל ּכֵ ִמּפִ

ִצְדֶקָך: נ  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ֹמר  ִלׁשְ ָמה,  ָוֲאַקּיֵ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך,  ֵנרŒְלַרְגִלי 
ֶטיָך  ּפָ ּוִמׁשְ ְיהָֹוה,  ְרֵצהŒָנא  י  ּפִ ִנְדבֹות  ִכְדָבֶרָך:  ִני  ַחּיֵ ְיהָֹוה  ַעדŒְמֹאד,  ַנֲעֵניִתי 
ּקּוֶדיָך  ח ִלי, ּוִמּפִ ִעים ּפַ י: ָנְתנּו ְרׁשָ ָכְחּתִ י ָתִמיד, ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ י ְבַכּפִ ֵדִני: ַנְפׁשִ ַלּמְ
יָך  י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ה: ָנִטיִתי ִלּבִ י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ יŒׂשְ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם, ּכִ לֹא ָתִעיִתי: ָנַחְלּתִ

ְלעֹוָלם ֵעֶקב: 

י: סּורּוŒס  ה, ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ י ָאּתָ י: ִסְתִרי ּוָמִגּנִ ֵנאִתי, ְותֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֵסֲעִפים ׂשָ
ִני  ִביׁשֵ ָרה ִמְצֹות ֱאלָֹהי: ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה, ְוַאלŒּתְ י ְמֵרִעים, ְוֶאּצְ ּנִ ִמּמֶ
Œי ּכִ יָך,  ֵמֻחּקֶ לŒׁשֹוִגים  ּכָ ָסִליָת  ָתִמיד:  יָך  ְבֻחּקֶ ָעה  ְוֶאׁשְ ָעה  ׁשֵ ְוִאּוָ ְסָעֵדִני  ְבִרי:  ִמּשִׂ
ָך  ְחּדְ י ֵעדֶֹתיָך: ָסַמר ִמּפַ ֵעיŒָאֶרץ, ָלֵכן ָאַהְבּתִ ּתָ ָכלŒִרׁשְ ּבַ ְרִמיָתם: ִסִגים ִהׁשְ ֶקר ּתַ ׁשֶ

ֶטיָך ָיֵראִתי:  ּפָ ׁשְ ִרי, ּוִמּמִ ְבׂשָ
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ֻקִני ע  ָך ְלטֹוב, ַאלŒַיַעׁשְ ָקי: ֲערֹב ַעְבּדְ יֵחִני ְלעֹשְׁ ּנִ לŒּתַ ּבַ ָוֶצֶדק,  ט  ּפָ יִתי ִמׁשְ ָעׂשִ
יָך  ָך, ְוֻחּקֶ ָך ְכַחְסּדֶ ה ִעםŒַעְבּדְ לּו ִליׁשּוָעֶתָך, ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך: ֲעׂשֵ ֵזִדים: ֵעיַני ּכָ
ָךŒָאִני ֲהִביֵנִני, ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיָך: ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה, ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: ַעל ֵדִני: ַעְבּדְ ַלּמְ

ֶקר  ׁשֶ לŒֹאַרח  ּכָ י,  ְרּתִ ָ ִיּשׁ כֹל  ּקּוֵדי  לŒּפִ ּכָ ן  ַעלŒּכֵ ז:  ּוִמּפָ ָהב  ִמּזָ ִמְצֹוֶתיָך,  י  ָאַהְבּתִ ן  Œּכֵ
ֵנאִתי:  ׂשָ

יפ  ָתִיים: ּפִ ָבֶריָך ָיִאיר, ֵמִבין ּפְ ַתח ּדְ י: ּפֵ ן ְנָצָרַתם ַנְפׁשִ ָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך, ַעלŒּכֵ ּפְ
ט ְלֹאֲהֵבי  ּפָ ִמׁשְ ִני, ּכְ ְוָחּנֵ ֵנהŒֵאַלי  י: ּפְ י ְלִמְצֹוֶתיָך ָיָאְבּתִ ָאָפה, ּכִ י ָוֶאׁשְ Œָפַעְרּתִ
ְמָרה  ק ָאָדם, ְוֶאׁשְ ֵדִני ֵמעֹשֶׁ י ָכלŒָאֶון: ּפְ ֶלטŒּבִ ׁשְ ִאְמָרֶתָך, ְוַאלŒּתַ ָעַמי ָהֵכן ּבְ ֶמָך: ּפְ ׁשְ
Œלֹא ַעל  ֵעיָני,  ָיְרדּו  ְלֵגיŒַמִים  ּפַ יָך:  ֶאתŒֻחּקֶ ֵדִני  ְוַלּמְ ָך,  ַעְבּדֶ ּבְ ָהֵאר  ֶניָך  ּפָ ּקּוֶדיָך:  ּפִ

ְמרּו תֹוָרֶתָך:  ׁשָ

ַתְתִני צ  יָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתיָך, ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: ִצּמְ ֶטיָך: ִצּוִ ּפָ ר ִמׁשְ ה ְיהָֹוה, ְוָיׁשָ יק ַאּתָ ַצּדִ
ָך ֲאֵהָבּה: ָצִעיר  ְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי: ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד, ְוַעְבּדְ יŒׁשָ ִקְנָאִתי, ּכִ
י: ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם, ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת: ַצרŒּוָמצֹוק  ָכְחּתִ ֶדיָך לֹא ׁשָ ּקֻ ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה, ּפִ

ָעי: ֶצֶדק ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם, ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:  ֲעׁשֻ ְמָצאּוִני, ִמְצו?ֶֹתיָך ׁשַ

ְמָרה ק  ְוֶאׁשְ יֵעִני,  הֹוׁשִ ְקָראִתיָך  ֶאּצָֹרה:  יָך  ֻחּקֶ ְיהָֹוה,  ֲעֵנִני  ְבָכלŒֵלב,  ָקָראִתי 
ֻמרֹות,  ַאׁשְ ֵעיַני  מּו  ִקּדְ י:  ִיָחְלּתִ ִלְדָבְרָך   ָעה,  ּוֵ ָוֲאׁשַ ף  ׁשֶ ַבּנֶ י  ְמּתִ ִקּדַ ֵעדֶֹתיָך: 
ה,  ִזּמָ רְֹדֵפי  ָקְרבּו  ִני:  ַחּיֵ ֶטָך  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ְיהָֹוה  ָך,  ְכַחְסּדֶ ְמָעה  ׁשִ קֹוִלי  ִאְמָרֶתָך:  ּבְ יַח  ָלׂשִ
י  י ֵמֵעדֶֹתיָך, ּכִ ה ְיהָֹוה, ְוָכלŒִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעּתִ ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו: ָקרֹוב ַאּתָ

ם:  ְלעֹוָלם ְיַסְדּתָ

ְלִאְמָרְתָך ר  ּוְגָאֵלִני,  ִריִבי  ִריָבה  י:  ָכְחּתִ ׁשָ לֹא  יŒתֹוָרְתָך  ּכִ ֵצִני,  ְוַחּלְ ְרֵאהŒָעְנִיי 
ְיהָֹוה,  ים  ַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ָדָרׁשּו:  לֹא  יָך  ֻחּקֶ י  ּכִ ְיׁשּוָעה,  ִעים  ֵמְרׁשָ ָרחֹוק  ִני:  ַחּיֵ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי, ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתי: ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה,  ִני: ַרּבִ ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ּכְ
Œרֹאׁש ִני:  ַחּיֵ ָך  ַחְסּדְ ּכְ ְיהָֹוה  י,  ָאָהְבּתִ יŒִפּקּוֶדיָך  ּכִ ְרֵאה  ָמרּו:  ׁשָ לֹא  ִאְמָרְתָך  ר  ֲאׁשֶ

ט ִצְדֶקָך:  ּפַ לŒִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת, ּוְלעֹוָלם ּכָ ּדְ

מֹוֵצא ש  ׂש ָאנִֹכי ַעלŒִאְמָרֶתָך, ּכְ י: ׂשָ ַחד ִלּבִ ָבְרָך  ּפָ ם, ּוִמּדְ ִרים, ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
יָך,  ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ י: ׁשֶ ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה, ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ָלל ָרב: ׁשֶ ׁשָ
י ִליׁשּוָעְתָך  ְרּתִ ּבַ לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך, ְוֵאיןŒָלמֹו ִמְכׁשֹול: ׂשִ ֵטי ִצְדֶקָך: ׁשָ ּפְ ַעל ִמׁשְ
ִפּקּוֶדיָך  י  ַמְרּתִ ׁשָ ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך,  י  ַנְפׁשִ ְמָרה  ׁשָ יִתי:  ָעׂשִ ּוִמְצֹוֶתיָך  ְיהָֹוה, 

ָך:  ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכלŒּדְ ְוֵעדֶֹתיָך, ּכִ
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ִאְמָרְתָך ת  ִתי ְלָפֶניָך, ּכְ ִחּנָ בֹוא ּתְ ְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: ּתָ ִתי ְלָפֶניָך ְיהָֹוה, ּכִ ְקַרב ִרּנָ ּתִ
י  ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך, ּכִ יָך: ּתַ ֵדִני ֻחּקֶ י ְתַלּמְ ה, ּכִ ִהּלָ ָפַתי ּתְ ְעָנה ׂשְ ּבַ יֵלִני: ּתַ ַהּצִ
י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָֹוה,  ַאְבּתִ י: ּתָ י ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרּתִ ִהיŒָיְדָך ְלָעְזֵרִני, ּכִ ֶדק: ּתְ ָכלŒִמְצֹוֶתיָך ּצֶ
ׁש  ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ ֶטָך ַיְעְזֻרִני: ּתָ ּפָ , ּוִמׁשְ י ּוְתַהְלֶלּךָ ִחיŒַנְפׁשִ ָעי: ּתְ ֲעׁשֻ ְותֹוָרְתָך ׁשַ

י:  ָכְחּתִ י ִמְצֹוֶתיָך, לֹא ׁשָ ָך, ּכִ ַעְבּדֶ

אותיות•נשמה

ֵטי ִצְדֶקָך: נ  ּפְ ֹמר ִמׁשְ ָמה, ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ֵנרŒְלַרְגִלי ְדָבֶרָך, ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנׁשְ
ֶטיָך  ּפָ י ְרֵצהŒָנא ְיהָֹוה, ּוִמׁשְ ִני ִכְדָבֶרָך: ִנְדבֹות ּפִ ַנֲעֵניִתי ַעדŒְמֹאד, ְיהָֹוה ַחּיֵ
ּקּוֶדיָך  ח ִלי, ּוִמּפִ ִעים ּפַ י: ָנְתנּו ְרׁשָ ָכְחּתִ י ָתִמיד, ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ י ְבַכּפִ ֵדִני: ַנְפׁשִ ַלּמְ
ַלֲעׂשֹות  י  ִלּבִ ָנִטיִתי  ה:  ֵהּמָ י  ִלּבִ ׂשֹון  יŒׂשְ ּכִ ְלעֹוָלם,  ֵעְדֹוֶתיָך  י  ָנַחְלּתִ ָתִעיִתי:  לֹא 

יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:  ֻחּקֶ

מֹוֵצא ש  ׂש ָאנִֹכי ַעלŒִאְמָרֶתָך, ּכְ י: ׂשָ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ם, ּוִמּדְ ִרים, ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
יָך,  ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ י: ׁשֶ ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה, ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ָלל ָרב: ׁשֶ ׁשָ
י  ְרּתִ ּבַ ׂשִ ִמְכׁשֹול:  ְוֵאיןŒָלמֹו  תֹוָרֶתָך,  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  לֹום  ׁשָ ִצְדֶקָך:  ֵטי  ּפְ ִמׁשְ ַעל 
י  ַמְרּתִ י ֵעדֶֹתיָך, ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: ׁשָ ְמָרה ַנְפׁשִ יִתי: ׁשָ ִליׁשּוָעְתָך ְיהָֹוה, ּוִמְצֹוֶתיָך ָעׂשִ

ָך:  ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכלŒּדְ ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך, ּכִ

י מ  ֵמִני ִמְצֹוֶתָך, ּכִ ַחּכְ יָחִתי: ֵמֹאְיַבי ּתְ לŒַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך, ּכָ ָמהŒָאַהְבּתִ
ֵקִנים  יָחה ִלי: ִמּזְ י ֵעְדֹוֶתיָך ׂשִ י, ּכִ ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ לŒְמַלּמְ ְלעֹוָלם ִהיאŒִלי: ִמּכָ
ָבֶרָך:  ֹמר ּדְ ִלאִתי ַרְגָלי, ְלַמַען ֶאׁשְ לŒֹאַרח ָרע ּכָ י: ִמּכָ י ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרּתִ ֶאְתּבֹוָנן, ּכִ
ַבׁש ְלִפי:  י ִאְמָרֶתָך ִמּדְ ְמְלצּו ְלִחּכִ ה הֹוֵרָתִני: ַמהŒּנִ יŒַאּתָ י, ּכִ ֶטיָך לֹאŒָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ִמּמִ

ֶקר:  לŒֹאַרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן, ַעל ּכֵ ִמּפִ

ה ה  ְמֶרּנָ ָרה תֹוָרֶתָך, ְוֶאׁשְ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ ֶרּנָ יָך, ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ הֹוֵרִני ְיהָֹוה ּדֶ
י ֶאלŒֵעְדֹוֶתיָך,  י: ַהטŒִלּבִ יŒבֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך, ּכִ ְבָכלŒֵלב: ַהְדִריֵכִני ּבִ
ָך ִאְמָרֶתָך,  ִני: ָהֵקם ְלַעְבּדְ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא, ּבִ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ְוַאל ֶאלŒּבָ
י  ַאְבּתִ ה ּתָ ֶטיָך טֹוִבים: ִהּנֵ ּפָ י ִמׁשְ י, ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ר ְלִיְרָאֶתָך: ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ ֲאׁשֶ

ִני:  ִצְדָקְתָך ַחּיֵ ֶדיָך, ּבְ ְלִפּקֻ
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נוסח אשכנז

א.  )עונים אמן( ֵמּה ַרָבּ ׁש  ְשׁ דל ְוִיְתַקַדּ ִיְתַגּ
ִויָקֵרב   ְרָקֵנּה  ֻפּ ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה  ְוַיְמִליךְ   ִכְרעּוֵתּה   ְבָרא  י  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ
ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ַבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ְדָכל  י   ּוְבַחֵיּ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחֵיּ ְבּ יֵחה )אמן(:  ְמִשׁ

ָקִריב ְוִאְמרּו: ָאֵמן.

א: א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ל,  ה, ְוִיְתַהָלּ ר, ְוִיְתַעֶלּ א, ְוִיְתַהָדּ ׂ ֵאר, ְוִיְתרֹוָמם, ְוִיְתַנֵשּ ח, ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ֵרְך, ְוִיְשׁ ִיְתָבּ
א  א ּוְלֵעָלּ ְרָכָתא )בעשי"ת: ְלֵעָלּ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא )אמן(: ְלֵעָלּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ
ְוִאְמרּו  ָעְלָמא,  ְבּ ֲאִמיָרן  ַדּ ְוֶנֱחָמָתא,  ָחָתא  ְבּ ְשׁ ֻתּ יָרָתא,  ְוִשׁ ְרָכָתא(  ִבּ ל  ִמָכּ

ָרֵאל  ל ִיְשׂ ַמָיּא ְוַחִיּים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ָאֵמן  )אמן(: ְיֵהא ְשׁ
לֹום ָעֵלינּו  ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה )בעשי"ת: ַה(ָשׁ ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(: עֶֹשׂ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(: ל ִיְשׂ ְוַעל ָכּ

ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֵאל  לנפטר:   

ְנכֹוָנה,  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ְמּ ַבּ
ַמֲעלֹות  ְבּ ִכיָנה,  ׁ ַהְשּ ְנֵפי  ַכּ ַעל 
זֹוַהר  ְכּ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוִשׁ
ַמת  ִנְשׁ ֶאת  ַמְזִהיִרים,   ָהָרִקיַע 
ֲעבּור  ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו, ַבּ )פלוני בן פלוני( ֶשׁ

ַרת  ַעד ַהְזָכּ ן )בלי נדר( ְצָדָקה ְבּ ִניּתֵ ֶשׁ
ָלֵכן  ְמנּוָחתֹו  ֵהא  ְתּ ֵעֶדן  ַגן  ְבּ ָמתֹו,  ִנְשׁ
ָנָפיו  ְכּ ֵסֶתר  יֵרהּו ְבּ ַיְסִתּ ַעל ָהַרֲחִמים  ַבּ
ֶאת  ים  ַהַחִיּ ְצרֹור  ִבּ ְוִיְצרֹר  ְלעֹוָלִמים, 
לֹום  ָשׁ ָמתֹו. ה' הּוא ַנֲחָלתֹו, ְוָינּוַח ְבּ ִנְשׁ

בֹו, ְונֹאַמר ָאֵמן. ָכּ ַעל ִמְשׁ

ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ֵאל  לנפטרת:   

ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ְמּ ַבּ ׁשֹוֵכן 
ִכיָנה,  ׁ ַהְשּ ְנֵפי  ַכּ ַעל  ְנכֹוָנה, 
זֹוַהר  ְכּ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוִשׁ ַמֲעלֹות  ְבּ
ַמת  ִנְשׁ ֶאת  ַמְזִהיִרים,   ָהָרִקיַע 
ְלעֹוָלָמּה,  ָהְלָכה  ֶשׁ פלוני(  בת  )פלונית 

ַעד  ְבּ ְצָדָקה  נדר(  )בלי  ן  ִניּתֵ ֶשׁ ֲעבּור  ַבּ
ֵהא ְמנּוָחָתּה  ַגן ֵעֶדן ְתּ ָמָתּה, ְבּ ַרת ִנְשׁ ַהְזָכּ
ֵסֶתר  ְבּ יֶרָה  ַיְסִתּ ָהַרֲחִמים  ַעל  ַבּ ָלֵכן 
ים  ַהַחִיּ ְצרֹור  ִבּ ְוִיְצרֹר  ְלעֹוָלִמים,  ָנָפיו  ְכּ
ְוָתנּוַח  ַנֲחָלָתּה,  הּוא  ה'  ָמָתּה.  ִנְשׁ ֶאת 

ָבּה, ְונֹאַמר ָאֵמן. ָכּ לֹום ַעל ִמְשׁ ָשׁ ְבּ



סדר עלייה לקבר ביום היארצייט

79

נוסח עדות המזרח

א.  )עונים אמן( ֵמּה ַרָבּ ׁש  ְשׁ דל ְוִיְתַקַדּ ִיְתַגּ
ִויָקֵרב   ְרָקֵנּה  ֻפּ ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה  ְוַיְמִליךְ   ִכְרעּוֵתּה   ְבָרא  י  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ
ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ַבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ י  ְדָכל  ּוְבַחֵיּ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחֵיּ ְבּ יֵחה. )אמן(:  ְמִשׁ

ָקִריב ְוִאְמרּו: ָאֵמן.

א: א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ה,  ְוִיְתַעֶלּ ר,  ְוִיְתַהָדּ א,  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתרֹוָמם,  ֵאר,  ְוִיְתָפּ ח,  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ֵרְך,  ִיְתָבּ
יָרָתא,  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא )אמן(: ְלֵעָלּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל, ְשׁ ְוִיְתַהָלּ
ָלָמא  ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(: ְיֵהא ְשׁ ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ
ה  ּוְגֻאָלּ ּוְרפּוָאה  יָזָבא  ְוֵשׁ ְוֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה  ָבע  ְוָשׁ ים  ַחִיּ ַמָיּא  ְשׁ ִמן  א  ַרָבּ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן )אמן(:  ָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ָרה ְוֵרַוח ְוַהָצּ ּוְסִליָחה ְוַכָפּ
ָרֵאל  ל  ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו  ַיֲעֶשׂ ְמרֹוָמיו הּוא ְבּ לֹום  ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ

ְוִאְמרוּ  ָאֵמן )אמן(: 

נוסח•השכבה•לאיש

ָיחֹוס  הּוא  ִריֹוָתיו,  ְבּ ל  ָכּ ַעל  ַרֵחם  ַהְמּ
ּוְנָשָמה  ֶנֶפׁש, רּוַח  ַעל  ִויַרֵחם  ְוַיְחמֹול 
ל פלוני בן פלונית )ומזכירים השם המלא של  ֶשׁ
ַגן  ִניֶחנּו ְבּ הנפטר ושם אימו(. רּוַח ֲאדָֹני ְתּ

ֹוְכִבים  ַהּשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ּבְ ְוָכל  ֵעֶדן. הּוא 
ְוֵכן  ִליחֹות  ְוַהְסּ ָהַרֲחִמים  ְכַלל  ִבּ ִעּמֹו 

ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן

השכבה•לאשה

ָיחֹוס  הּוא  ִריֹוָתיו,  ְבּ ל  ָכּ ַעל  ַרֵחם  ַהְמּ
ּוְנָשָמה  ֶנֶפׁש, רּוַח  ַעל  ִויַרֵחם  ְוַיְחמֹול 
)ומזכירים השם המלא  ל פלונית בת פלונית  ֶשׁ
ה  ִניֶחָנּ של הנפטרת ושם אימה(. רּוַח ֲאדָֹני ְתּ

ָרֵאל  ִיְשׂ נֹות  ּבְ ְוָכל  ִהיא  ֵעֶדן.  ַגן  ְבּ
ָהַרֲחִמים  ְכַלל  ִבּ ּה  ִעָמּ ֹוְכבֹות  ַהּשׁ

ִליחֹות ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן ְוַהְסּ

יש הנוהגים להוסיף פתח אליהו לפני אמירת התהילים
ולאחריהם ללמוד פרקי משניות המתחילים באותיות שמו של הנפטר )ושם אימו(

ובסופם אם יש מניין אומרים קדיש על ישראל



שמות•של•נשמות•
שלא•השאירו•אחריהם•

צאצאים

נשמות נפטרים שלא השאירו אחריהם צאצאים ל"ע
ומי שיכול להדליק נר וללמוד משניות לעילוי נשמתם זכותו גדולה

)בפרט ביום היארצייט( וזכותם תגן בעדו אכי"ר

מרחשון

הרבנית חיה רויזא בת הרה"ק  י"ד: 
ר' יואל ע"ה )תשי"ד(

הרבנית חיה פייגא ב"ר דב ע"ה  ט"ו: 
)תש"ס(

דב  שלמה  ב"ר  חיים  אהרן  ר'  י"ט: 
ע"ה שיפמן  )תשס"ז(

החייל יעקב נח הי"ד בן רחל כ"ג: 

כסלו

הרב דוד יהודה לייב ב"ר אשר  ט"ז: 
זצ"ל שוורץ )תשנ"ט(

ב"ר  שמעון  יהודה  ישראל  ר'  כ"ח: 
)ד'  שטיינר  ע"ה  אליעזר 

דחנוכה תשע"ח(

טבת

ישראל  ירחמיאל  רבי  הרה"ק  כ"ט: 
זצוק"ל  יחיאל  בהרה"ק  יצחק 

)תר"ע( )מח"ס ישמח ישראל(

שבט

רבי דוד ב"ר חיים וגיטל זצ"ל  ד': 
זאובר )תשע"ז(

ציון רפאל בן מרים הכהן ע"ה  ד': 
כהן )תשע"ח(

הכהן  וחתון  כדורי  ב"ר  חוגי  ו': 
ע"ה מתתיהו )תשע"ז(

הרבנית דבורה ב"ר דב )תרע"ה( י"ג: 

נתן  ב"ר  ע"ה  אלעד  מנחם  כ"ג: 
מרדכי שיבלחט"א )תשע"ח(

נגי'ה ב"ר יוסף ומסעודה ע"ה  כ"ד: 
בסון )תשנ"ח(

אדר

בת  ע"ה  רעכיל  מרת  א':  אדר  ה' 
הי"ד  זאב  אליעזר  הרה"ק 

אויסלענדער  )תשע"ו(

אריה  בנימין  ב"ר  ע"ה  חנה  י"א: 
שיבלחט"א )תשס"ו(

ר' יעקב פסח ב"ר שמואל ע"ה  ט"ז: 
שור )תשע"ח(

ניסן
שמואל  ב"ר  יוסף  אלחנן  הרב  י"א: 
וציפורה זצ"ל הרצמן )תשס"ט(

חיים  ב"ר  מינדל  שאשא  מרת  כ"ד: 
יהודה ע"ה נכדת רבי שלמה קלוגר זצוק"ל

ז"ל  שמואל  ב"ר  צבי  הרב  כ"ז: 
אויסלענדער )תשנ"ה(

אייר

ג': נילי בת חיה ע"ה )תשע"ג(

גל עד לזכרי
לדור דור תשא שמי,

יזע רב היה נמת חלקי,
ואושר רב לא היה לי

בודדה וגלמודה הייתי בחיי
ובאין לי בנים זכרו נא אותי לטובה 

ע"ה  זכריה  ב"ר  שושנה  מרת  ז': 
גרייה )תשל"ז(

ושרה  בנימין  ב"ר  ע"ה  עדיה  כ"ה: 
ע"ה שיפמן )תשס"ח(

צבי  ב"ר  אגנש  ברכה  מרת  י"ב: 
שירמר  ע"ה  איטה  אריה 

)תשע"ח(

סיון

ע"ה  יצחק  ישראל  ב"ר  גרשון  י"ח: 
מנגל )תשע"ד(

תמוז

אלטר  יחיאל  ב"ר  חיה  מרת  ג': 
ע"ה וינברג )תשע"ב(

שמואל  ב"ר  הי"ד  דב  החייל  ה': 
אלכסנדרוביץ  ע"ה  ודבורה 

)תש"ח(

אליעזר )ז'וז'ו( ב"ר דוד ומינה  ו': 
שיפמן ע"ה )תשנ"ו(

אליעזר )ז'וז'ו( ב"ר דוד ומינה  ו': 
שיפמן ע"ה )תשנ"ו(

עטר  בן  משה  בן  חיים  רבינו  ט"ו: 
זי"ע )תק"ג(

ע"ה  ומסעודה  סלמן  ב"ר  נג'י  ט"ז: 
בסון )תשל"ו(

אב

גיא בן נילי ע"ה  א': 

הרבנית חוה ע"ה בהרה"ק יצחק  ב': 
מאיר העשיל זצוק"ל )תשי"ד(

הרב שלמה ב"ר מאיר דוד ע"ה   י"א: 
שטיינמץ  )תשע"ח(

ויזל  ע"ה  צבי  ב"ר  מיכאל  כ': 
)תשע"ח(

אלול

בהרה"ק  אליעזר  רבי  הרה"ק  ב': 
)מח"ס  )תש"ו(  זצוק"ל  ישראל 

דמשק אליעזר(

ב"ר  הכהן  צדוק  רבי  הרה"ק  ט': 
)רבי  )תר"ס(  זצוק"ל  יעקב 

צדוק הכהן מלובלין(

הרבנית מאטיל ב"ר ברוך ע"ה  ב': 
הרצמן

ניתן להוסיף שמות בטל. 052-580-2345

רפאל בן רחל ע"ה
יום טוב בן דוד ע"ה


