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יטפרקשופטים.2ד"בס
ֵהםַביִָּמיםוַיְִהיא ֵאלֵאיןּוֶמלֶךְְ,הָּ לֹו-וַיִַקח,ֶאְפַריִם-ַהרְביְַרְכֵתיגָּר,לֵוִיִאיׁשוַיְִהי;ְביְִשרָּ

ה הלֶֶחםִמֵבית,ִפילֶגֶׁשִאשָּ לָּיווִַתְזנֶהב.יְהּודָּ ,ָאִביהְֵָּבית-ֶאלֵמִאתֹווֵַתלֶךְְ,ִפילַגְׁשֹו,עָּ
הלֶֶחםֵבית-ֶאל ם-וְַתִהי;יְהּודָּ היִָּמים,ׁשָּ ִׁשיםַאְרבָּעָּ םג.ֳחדָּ ּהוַיָּקָּ לְַדֵבר,ַאֲחֶריהְָּוַיֵלֶךְְִאיׁשָּ
וַיְִרֵאהּו,ָאִביהְֵָּבית,וְַתִביֵאהּו;ֲחמִֹריםוְֶצֶמד,ִעּמֹווְנֲַערֹו,(ַלֲהִׁשיבָּּה)להשיבולִבָּּה-ַעל
הֲאִבי אתֹווַיְִשַמח,ַהנֲַערָּ הֲאִביחְֹתנֹובֹו-וַיֲַחֶזקד.לְִקרָּ ;יִָּמיםְׁשלֶֹׁשתִאתֹווַיֵֶׁשב,ַהנֲַערָּ

ם,וַיָּלִינּו,וַיְִׁשתּו,וַיֹאְכלּו ְרִביִעיַביֹוםוַיְִהיה.ׁשָּ םַבבֶֹקרוַיְַׁשִכימּו,הָּ וַיֹאֶמר;לָּלֶֶכתוַיָּקָּ
הֲאִבי נֹו-ֶאלַהנֲַערָּ ד,ֲחתָּ וְׁשנֵיֶהםוַיֹאְכלּו,וַיְֵׁשבּוו.ֵתלֵכּווְַאַחר--לֶֶחם-ַפתלְִבךְְָּסעָּ -יְַחדָּ
הֲאִביוַיֹאֶמר;וַיְִׁשתּו- ִאיׁש-ֶאל,ַהנֲַערָּ םז.לִֶבךְָּוְיִיַטב,וְלִיןנָּא-הֹוֶאל,הָּ ִאיׁשוַיָּקָּ ,הָּ

ב,חְֹתנֹו,בֹו-וַיְִפַצר;לָּלֶֶכת םוַיָּלֶן,וַיָּׁשָּ וַיֹאֶמר,לָּלֶֶכת,ַהֲחִמיִׁשיַביֹוםַבבֶֹקרוַיְַׁשֵכםח.ׁשָּ
הֲאִבי דַהנֲַערָּ ְבךְָּנָּא-ְסעָּ םט.ְׁשנֵיֶהם,וַיֹאְכלּו;ַהיֹוםנְטֹות-ַעדוְִהְתַמְהְמהּו,ְלבָּ ִאיׁשוַיָּקָּ הָּ

הֲאִביחְֹתנֹולֹווַיֹאֶמר;וְנֲַערֹוּוִפילַגְׁשֹוהּוא,לָּלֶֶכת פָּהנָּאִהנֵהַהנֲַערָּ -לִינּו,לֲַערֹובַהיֹוםרָּ
ֶבךְָּוְיִיַטבפֹהלִיןַהיֹוםֲחנֹותִהנֵהנָּא רוְִהְׁשַכְמֶתם,לְבָּ חָּ לְַכתְָּ,לְַדְרְכֶכםמָּ וְהָּ

לֶךְָּ ִאיׁשָאבָּה-וְלֹאי.לְאֹהָּ ם,לָּלּון,הָּ לִָּםִהיא,יְבּוסנַֹכח-ַעדוַיָּבֹאוַיֵלֶךְְוַיָּקָּ ,וְִעּמֹו;יְרּוׁשָּ
ַהנַַערוַיֹאֶמר;ְמאֹדַרדוְַהיֹום,יְבּוס-ִעםֵהםיא.ִעּמֹו,ּוִפילַגְׁשֹו,ֲחבּוִׁשיםֲחמֹוִריםֶצֶמד
הנָּא-לְכָּה,ֲאדֹנָּיו-ֶאל ,ֲאדֹנָּיו,ֵאלָּיווַיֹאֶמריב.בָּּהוְנָּלִין--ַהזֹאתַהיְבּוִסי-ִעיר-ֶאלוְנָּסּורָּ
ֵאלִמְבנֵי-לֹאֲאֶׁשר,נְָּכִריִעיר-ֶאלנָּסּורלֹא ַבְרנּו;ֵהנָּהיְִשרָּ ה-ַעד,וְעָּ וַיֹאֶמריג.גְִבעָּ

הוְלַנּו;ַהְּמקֹמֹותְבַאַחדוְנְִקְרבָּהלְךְָּ,לְנֲַערֹו האֹו,ַבגְִבעָּ מָּ בֹא;וַיֵלֵכּו,וַיַַעְברּויד.בָּרָּ וַתָּ
הֵאֶצל,ַהֶשֶמׁשלֶָּהם םוַיָֻּסרּוטו.לְִבנְיִָּמןֲאֶׁשרַהגְִבעָּ הלָּלּוןלָּבֹוא,ׁשָּ וַיֵֶׁשב,וַיָּבֹא;ַבגְִבעָּ

ִעירִבְרחֹוב ם-ְמַאֵסףִאיׁשוְֵאין,הָּ האֹותָּ ַמֲעֵשהּו-ִמןבָּא,זֵָּקןִאיׁשוְִהנֵהטז.לָּלּון,ַהַביְתָּ
ֶדה-ִמן ֶעֶרבַהשָּ ִאיׁש,בָּ הגָּר-וְהּוא,ֶאְפַריִםֵמַהרוְהָּ קֹוםוְַאנְֵׁשי;ַבגְִבעָּ ְבנֵי,ַהּמָּ

איז.יְִמינִי ִאיׁש-ֶאתוַיְַרא,ֵעינָּיווַיִשָּ אֵֹרחְַהָּ ִעירִבְרחֹב--הָּ ִאיׁשוַיֹאֶמר;הָּ ָאנָּהַהזֵָּקןהָּ
בֹואּוֵמַאיִן,ֵתלֵךְְ הלֶֶחם-ִמֵביתֲאנְַחנּועְֹבִרים,ֵאלָּיווַיֹאֶמריח.תָּ -ַהריְַרְכֵתי-ַעדיְהּודָּ

ם--ֶאְפַריִם הלֶֶחםֵבית-ַעדוֵָּאלֵךְְ,ָאנִֹכיִמשָּ ,ִאיׁשוְֵאין,הֹלֵךְְֲאנִי,יְהוָּהֵבית-וְֶאת;יְהּודָּ
האֹוִתיְמַאֵסף יְתָּ לִי-יֶׁשוָּיַיִןלֶֶחםוְגַם,לֲַחמֹוֵרינּויֵׁש,ִמְספֹוא-גַםֶתֶבן-וְגַםיט.ַהבָּ

ֶתךְָּ ֶדיךְָּ-ִעםוְלַנַַער,וְלֲַאמָּ בָּר-כָּל,ַמְחסֹורֵאין:ֲעבָּ ִאיׁשוַיֹאֶמרכ.דָּ לֹוםַהזֵָּקןהָּ ַרק,לָּךְְׁשָּ
לָּיַמְחסֹוְרךְָּ-כָּל לַן-ַאל,בְָּרחֹובַרק;עָּ ;לֲַחמֹוִרים(וַיָּבָּל)ויבול,לְֵביתֹווַיְִביֵאהּוכא.תָּ

הכב.וַיְִׁשתּו,וַיֹאְכלּו,ַרגְלֵיֶהם,וַיְִרֲחצּו ִעירַאנְֵׁשיוְִהנֵה,לִבָּם-ֶאתֵמיִטיִבים,ֵהּמָּ ַאנְֵׁשיהָּ
לֶת-ַעלִמְתַדְפִקים,ַהַביִת-ֶאתנַָּסבּוְבלִיַַעל-ְבנֵי ִאיׁש-ֶאל,וַיֹאְמרּו;ַהדָּ ֵקןַהַביִתַבַעלהָּ ַהזָּ

ִאיׁש-ֶאתהֹוֵצא,לֵאמֹר ֶענּו,ֵביְתךְָּ-ֶאלבָּא-ֲאֶׁשרהָּ ִאיׁש,ֲאלֵיֶהםוַיֵֵצאכג.וְנֵדָּ ַבַעלהָּ
ֵרעּו-ַאלַאַחי-ַאל,ֲאלֵֶהםוַיֹאֶמר,ַהַביִת ִאיׁשבָּא-ֲאֶׁשרַאֲחֵרי;נָּאתָּ --ֵביִתי-ֶאל,ַהֶזההָּ
םנָּא-אֹוִציָאה,ּוִפילַגְֵׁשהּוַהְבתּולָּהִבִתיִהנֵהכד.ַהזֹאתַהנְבָּלָּה-ֶאת,ַתֲעשּו-ַאל וְַענּואֹותָּ

ם -וְלֹאכה.ַהזֹאתַהנְבָּלָּהְדַבר,ַתֲעשּולֹאַהֶזהוְלִָּאיׁש;ְבֵעינֵיֶכםַהּטֹוב,לֶָּהםוֲַעשּו,אֹותָּ
ֲאנִָּׁשיםָאבּו ִאיׁשוַיֲַחֵזק,לֹולְִׁשמֹעְַ,הָּ ּהוַיְֵדעּו;ַהחּוץֲאלֵיֶהםוַיֵֹצא,ְבִפילַגְׁשֹוהָּ אֹותָּ

ַחר(ַכֲעלֹות)בעלות,וַיְַׁשלְחּוהְָּ,ַהבֶֹקר-ַעד,ַהלַיְלָּה-כָּלבָּּה-וַיְִתַעלְלּו בֹאכו.ַהשָּ וַתָּ
ה ִאשָּ ִאיׁש-ֵביתֶפַתחוִַתפֹל;ַהבֶֹקרלְִפנֹות,הָּ םֲאדֹונֶיהְָּ-ֲאֶׁשר,הָּ םכז.הָּאֹור-ַעד--שָּ וַיָּקָּ
הוְִהנֵה;לְַדְרכֹולָּלֶֶכת,וַיֵֵצא,ַהַביִתַדלְתֹותוַיְִפַתח,ַבבֶֹקרֲאדֹנֶיהְָּ ִאשָּ ֶפַתחנֶֹפלֶת,ִפילַגְׁשֹוהָּ
ֶחהְָּ;עֹנֶהוְֵאין,וְנֵלֵכָּהקּוִמיֵאֶליהְָּוַיֹאֶמרכח.ַהַסף-ַעל,וְיֶָּדיהְָּ,ַהַביִת ,ַהֲחמֹור-ַעל,וַיִקָּ
ם ִאיׁשוַיָּקָּ ,ְבִפילַגְׁשֹווַיֲַחֵזקַהַּמֲאֶכלֶת-ֶאתוַיִַקח,ֵביתֹו-ֶאלוַיָּבֹאכט.לְִמקֹמֹווַיֵלֶךְְ,הָּ

רלְִׁשנֵים,לֲַעצֶָּמיהְָּוַיְנְַתֶחהְָּ שָּ ִחיםעָּ ֵאלגְבּולְבכֹל,וַיְַׁשלְֶחהְָּ;נְתָּ יָּהל.יְִשרָּ רֶֹאה-כָּלוְהָּ ,הָּ
ה-לֹאוְָאַמר ה-וְלֹאנְִהיְתָּ ֵאל-ְבנֵיֲעלֹותלְִמיֹום,כָּזֹאתנְִרֲאתָּ ַהיֹוםַעד,ִמְצַריִםֵמֶאֶרץיְִשרָּ
לֶיהְָּלֶָּכם-ִשימּו;ַהֶזה .וְַדֵברּוֻעצּו,עָּ
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%95_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%90_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%90_%D7%A7%D7%9B%D7%90_%D7%91
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לאסעיףשביעיפרקברכותאיהעין.5
תקןיהושע,המןלהםשירדכשעההזןברכתלישראללהםתקןמשה,נ"אר"

תקןדוד,ירושליםכונהתקנוושלמהדוד,לארץשנכנסוכיוןהארץברכת
והקדושהגדולהביתעלתקןושלמהעירךירושליםועלעמךישראלעל

שנתנוהיוםאותונ"דאמר,כיתרהרוגיכנגדתקנוהביבנהוהמטיבהטוב
המטיבהסריחושלאהטוב,והמטיבהטובביבנהתקנולקבורהביתרהרוגי
."לקבורהשנתנו
במההפרטיםאלהכללקשרהואהתורהדרכיבכלהמחריזהחוט

אתמשפלתהאכילהבהיותכ"ע.הגדולבכללאשרםמוצאיםשהפרטים
בעצתמראשלנוהוכןכבר,הפרטיתהבהמיתוהנאתוחושיוגסותאלהאדם

אלהפרטימשפלותלעלותהשמימהמגיעוראשוארצההמוצבהסולם'ד
,מהפרטיםמותחליםלהיותצריכיןהכלליהבניןסדריאמנם.הכללרוממות

.הכלליהגופניהקיוםואחריוהפרטיהגופניהקיוםצריךהכלראשיתכ"ע
הצורההתיסדותלהתחילצריךאז,אלהשתיהאומהבידשעלוואחר

הצורהעדתגיעכ"ואח,וצביונהלקיומה,לעצמהדואגתאומהבתור,הפרטית
כאשראמנם.אלהיםבצלםברואיםגוייםהמוןלכלבדאגתה,הכללית
בהמוןנדכאיםשהננושאחרי,התעודותאלהאלחרדהלבהגלותבמשך
ועמהמהאומההפרטיתהצורהחלילהתפסדשלא,נוראיםופזוריםצרות
,הימיםבקץלהיותידהעלשעתידה,הגדולההתקוהושלוםחסתאבדיחד
גםהפרטיתצורתינושמירתעלאנחנומובטחיםאמנם.האדםכללותאל
בסתרתתרקםיחדועמה'דרוחתחיינוזאתבכל,חלליםכמונחשבנואם

עולםאל'דבשםלקרא,הימיםבקץהפועלאלשתצאהנפלאההתעודה
הקישוראתמונע'שיהידברלנושאיןנראהשאז,האנושיותכלבאזני
.נשגבויותרכוללהיותרהכללגדולתאלהפרטיםפרטיותשלהנפלא
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.הפרטיהחומריוקיומםלתקנתםהמןלהםשירדבשעההזןמשהתקןלכלקודםכ"ע
להולדושעתידיןשנולדוהאדירותהמסיבותלכלההכנההמדברדורבהיות,אמנם
הגופניהקיוםהראשונההמטרה'שתהיראויהסדרפישעלאםכ"ע,ישראלי"עבעולם
כלכלוליםבתוכןהיוכבראבל.וכלליםצורותלבנותבמהחומראיןשמבלעדו,הפרטי
הםידהעלשנתגלוהאמתיותוהמוןהניסיתההנהגהדרךכי,נשגבותהיותרההכנות
ויודעיןאותורואיןשיהיועדמתגברהמן'היכ"ע.העתידותהתוצאותלכלהדרךהאירו
הפשוטבטבעלקיומההאמצעיםמבלילבדההאומהשקיום,ומערבמזרחמלכיממנו
הואבזההגלויהערך,הסדרכחקמ"מ',דאתלדעתרביםעמיםלבלישרההכנההיתה
הקיוםשלדאגהמצבאלובאנו,לארץשנכנסנומזהעלינוכ"ואח.הפרטיהגופניהקיום
'השניהמדרגהאלשבאנו,לארץכשנכנסוהארץברכתיהושעתיקןכ"ע.הגופניהכללי
באשכבר,ירושליםבונהתקנוושלמהדודכ"אח.לנוהדרושהההתקדמותממעלת
ועלעמךישראלעלדודתיקןבזהאמנם.האומהלכללכללירוחנימרכזליסדהזמן

י"עיתאגדוישראלשכלבמה,עצמםישראלעבורהרוחניתהדאגההיינו,עירךירושלים
הלאומיתהרוחניתהמטרהנשלמהובזה,הרוחניתבצורתםאחדלעםירושלים
שלהעליונההמטרהעלכ"גלהעיר,והקדושהגדולהביתעלתיקןושלמה.הפרטית
האלהיםהוא'דכיהארץעמיכלדעתלמען"הביתביסוד'שאמרכמו,הכלליתהרוחנית

אחתאבןבזהמניחשהוא,הפרטימזונוערךלהכירהישראלילאישראויכ"ע."עודאין
יושבהואכיוידענפשותרומםמאדומה.ונשגבקדושוהיותרכלליהיותרהעולםבבנין
,הגלותמנפילתעיניוממראהעליולבבויפולשלאאמנם.'דלפניאשרהשולחןעל
לאורלהיות'דבובחראשרהנפלאהעםבכללהנתוןהנשגבהחייםלרוחהכרהבאין
תפסדהלאומייםהיסודותכלביטולי"שעמיראתוהפרטיתמההצטיינותויתיאש,עולם
.רוממההיותרהכלליתהתקוהלחולמהעלעודאיןואז,הפרטיתהלאומיתהצורהכ"ג
ביתרנפילתי"עכי,לדורותסימןשהואביתרהרוגיכנגדוהמטיבהטובביבנהתקנוכ"ע

הרקיבושלאדישלאעדההרוגיםצורתנשמרהוהנה.לשעתהישראלקרןנגדעה
כחכנטוליחשוביםהננואםשגםלאותלהיות,הסריחולאשגםאלאצורתםלאבד
,העצמיתצורתינולשמורנפלאחייםכחבנושמור,בקודששהרעהאויבמחרבהחיים
היארחוקהשאם,הכללתעודתשהיארוממההיותרהתעודהעלבטוחיםאנווממילא
קץעתעדעפרישינישמירתעלהמורההגבורהדוגמתהיאוזאת.בזמנהתבאבאמאד

הטובוזהו.הימיםבאחריתעמנואלנשגבההיותרהגדולהכלתשובכן,לתחיהשישובו
צורתנולבטלנוראההיותרוההריסההגלותידתשיגלאכי,הסריחושלאלעצמינו
מידינוכולולעולםהשמורהכלליבאושרכ"גתגעלאגםכיבלבדזוולא.העצמית
.הנשגבלגורלםשיעמדוקץעתעד,לקבורהשנתנווהמטיב.לזולתינומטיביםלהיות
ברגשילהמצאשראויהנפשורוממותהקדושהשקשרהגדולהכללאלהולךהכלכ"ע
מערבבהאיוםומראהוהגלותעצבאין,שולחנועללשבתבבאומישראלאדםכללב
ולאות,יבערכלפידוישועתינוצדקינוכנגהשיצאבעלילשמראה,האמתאוראתכלל

הקיוםעלבההודאההמעלההתחלתביסודמבאריםהננוכבר.העליונהמגמתינוומופת
אנחנוכולוהעולםאתשזןמהועל.בריותיוכלעל'דטובכימרגישלבבינוכי,הפרטי
העבודהי"עלתעודתוהמזוןאתהמוביליםהדרכיםאתלסדרבאיםשאנועד,לומודים
.בידינוהמסורה
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יפסוקחפרקדבריםספרחכמהמשך.6
לאחריוליאין',וכושנאמרהתורהמןהמזוןלברכתמנין',וכווברכתושבעתואכלת
ברכתאלאל"א'כוכ"כשלארעבכשהואמברךשבעכשהואח"קואמרתמניןלפניו
'גפרק)כ"כשלאב"העוהחייעלמברךשעהחייעלח"קומניןהתורהברכתהמזון
מןלאחריההתורהברכתלמדנויוחנן'ראמר,(א"כ)שמתומיובפרק.(ח"מדף,שאכלו
וטעמא.ת"בדוכן,דרבנןהואשלפניהדברכהשםומסיק',כוז"וברהמח"מקוז"ברהמ
מהמעליאח"קוהואאז,ה"הקבלושגמלהטובגמולעלהתשלוםעלנעייןדאם,נראה
לארעבכשהואמברךשבעכשהואמהוכן,כ"כשלאעולםחייעלמברךשעהחייעל
עלהברכהאיןבאמתאך.ת"השיאליושגמלהטובגמולועבורוברכהתודהשזה,כ"כש
א"וכמוש,לבעטעלולהואאז,ושבעשכשאוכל,אחרומכווןעניןהוארק,בלבדזה

ת"השיצוהלכן,(ב"לברכות)בישיזניכריסימליאלדיך'דשםשכחת'כושבעתאכלת
לעשותכחלךהנותןהואכיויזכורויברכנהובתודה'אלודשםיזכירוישבעשכשיאכל

תשכחפןלךהשמרבסמוךשאמרוזה,ירעבכינפשולמלאותהאוכללוקחומידוחיל
,חיללעשותכחלךהנותןהואכי'כווזכרתושכחתלבבךורם'כוושבעתתאכלפן'כו

דוקאיתכןוזה,ועדותיות"השימדרכילבבויקשיחשלאהברכהטעםלנוהראה
דנפשיהאדעתאעבידכימעיקראתורהבדבריאכן,רעבכשהואלאשבעכשהוא
ואורךחיינוהיאהתורהכי,ת"השייזכירלאואם,חכמהלקנותרבלעשותשלומד,עביד
קרדוםויעשנהיתגאה,יתברךחכמתובאצילותהישראלנפשאתחנןובה,ימינו

,לקחיכמטריערףז"עשאמרווכמו,בהלמשמאיליםמותסםהיותויוכל,בהלהתעטר
יבואובזה,לאלדינוגודלהבואקרא'דשםכית"השיצוהלכן,אותןממיתיןת"שד

שאמרווכמו',כוממנוונהניןומכשירתויוצרהלשםאותהוללמודלשמההתורהלקיום
צריךאינואזכשלמדאבל,שםן"רועייןתחילהבתורהברכושלא(א"פדףבנדרים)

ג"פש"וכמוחטאלידיליתידלאמצלאאצוליבהודעסיקחייםמצאמוצאהכי,ברכה
מעוןכי,יתברךבשמודבוקבהוהדבקה"הקבשלשמווהתורה,ש"עיי(א"כ)דסוטה
כלולי"בכלשנפשלהראותארוןבדישניביןצמצמןא"וכמוש,התורההיאת"השי
ומופעתשכינתועליהםשורההעדותעםמחובריןכשהןכאחדכולםועליהםק"בתוה
פשיטאכהניםבזימוןחייביםהכל('דדף)ערכיןהגמראדבריביאורוזה.באורהעליהן

ואכלתל"קמהיאכפרהוהא'כובםכפראשראותםואכלוא"סדקדשיםדאכליצ"ל
וחקדתיעניןהואהאכילהשזהכיוןא"דסד,פירוש,איתנהווהארחמנאאמרושבעת
באכילתדאףל"קמלברךצריךואינועוןלידיגורמתאינהזוהאכילהכ"וא,ומצוה
הנאתז"בכ,נתנוליהנותלאושמצוותי"אעפכי,עליוזחהדעתויהאשלאצריךקדשים
ולאג"בימהשטובלהמעיןמןבנודרה"ברשאמרווכמו,בטיללאבהדיהדאיכאהגוף
בגסותולהשתקעולשכוחלשבועועלולבטלהאינההגוףדהנאתהחמהבימות
.היטבק"ודו.אלדילעניןוקרובהמצוההיאכשהאכילהאףוחמריות

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9F_%D7%93_%D7%90
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דעלהסברדצריך',וכוביתרהרוגיעלתקנוהביבנהומטיבהטובשאמרומהלהביןויש
וזהוהמטיבהטובלברךצריךייןשנוידעלועוד,קבועהברכהחכמיםיתקנופרטיענין
ברכתדכלוהבאור.בזהברכותש"וראפסחיםתוספותועיין.ייןעלרקמדועפלא
בהשגחהוזה,ההשגחהבאצבעציבחרציבחרנבניתאשרהאומהבניןעלנתקנההמזון
לאוכמאמרםאלדיםמושכלותולמדושנה'מכלנפשותםונזדככובמדברבמןפרטית
ששכןק"ובהמהארץמרכזוירושליםארץלהםוהיה'כומןלאוכליאלאתורהנתנה
האומהקיוםעלתקנווהמטיבהטובאמנם,תמידרצופיםבנסיםוהתנהגעליושמו

ובהודהברוחהקיימתוהיאשנהאלפיםזהבגולההולכתלהיותבמועדיההבודדת
אפשרבלתיקיומהכי,חשבוהחורבןאחרוהנה.יצלחלאעליהיוצרכליוכלותפארתה
י"ענושעולאבביתרכיראוכאשר,אדםתפארתבלאכהצועניםולנדודלכלותועתידה
אחדחסדמלךעמדכיראוכאשראמנם,בומועטיםהיועולםשגדוליכוכבאבןמלכות
זאבים'עביןאחתשהישראלכיהבינותעניתירושלמיכדאמרו,קבורהעליהןוגזר

יבואלשוטפםהיםגלייהמיוןוכאשר,דעתויוסיףכחיחליףחסדמלכיי"ע'דובחסד
הטובתקנולכן,חסדהמלאה'דבידלבבםאשרארץויועצימושליי"עוישקיטםהרוח

ודברינביאנודברינאמנוכי,למדנוהפלאיהאומהומקיוםהאומהקיוםעלוהמטיב
ירושליםבבניןהאלקיתההנהגהכלאומןבאמונתמורשהלנוהנחילואשראבותינו
הטובתקנוייןעלולכן,ומטיבבהטובלהזכירתקנוברכותהנישלהמלכיותלכןוארץ

החיתוןלהםאשרכאלהבנימוסיםכזואומהאשרדעיםתמיםמפלאותזהכי,והמטיב
',כוגלותגלותןאין'כוושותיןשאוכליןמתוך'כויהודהגלתהקראעלשאמרווכמו

המןשאמרכמופעמים'גכוסוומדיחלשתותלואסורביינוג"עונגעשאםוישראל
כליולהפקידיודעב"ובעהבישראלפזרונוצדקתרקזהאין,בגולהמתקיימיןהןז"ובכ

.ק"ודוויתעלהת"השיכבודהואדילהבגדפיןעליהןלסוכךעמהםגלתהושכינה
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אפרקתורהתלמודהלכותם"רמב.7
אהלכה

חייבאביוקטןאבלתורהמתלמודפטורים('וקטנים'ג"לא"נ)וקטניםועבדיםנשים

ללמדחייבתהאשהואיןבםלדברבניכםאתאותםולמדתםשנאמרתורהללמדו

.ללמדחייבללמודהחייבשכלבנהאת

בהלכה

והודעתםשנאמרבנובןאתללמדחייבהואכךבנואתללמדאדםשחייבכשם

ללמדמישראלוחכםחכםכלעלמצוהאלאבלבדבנוובןבנוולאבניךולבנילבניך

למדוהשמועהמפילבניךושננתםשנאמרבניושאינןפיעלאףהתלמידיםכלאת

למהכןאםהנביאיםבניויצאושנאמרבניםקרוייןשהתלמידיםתלמידיךאלובניך

.חבירולבןבנוובןבנולבןבנולהקדיםבנובןועלבנועלנצטוה

גהלכה

למדושלאמיבחנםאלאחבירובןללמדחייבואינוללמדולבנומלמדלשכורוחייב

וכןלעשותםושמרתםאותםולמדתםשנאמרכשיכירעצמואתללמדחייבאביו

מעשהלידימביאשהתלמודמפנילמעשהקודםשהתלמודמקוםבכלמוצאאתה

.תלמודלידימביאהמעשהואין

דהלכה

נבוןבנוהיהואםלבנוקודםהואתורהללמודבןלווישתורהללמודרוצההואהיה

הואיבטללאקודםשבנופיעלואףקודםבנוממנויותרשילמודמהלהביןומשכיל

.עצמוללמדמצווההואכךבנואתללמדעליושמצוהשכשם

ההלכה

פנויהדעתואיןתחלהאשהנשאשאםאשהישאכךואחרתורהאדםילמודלעולם

ילמודכךואחרישאפנוילבושאיןשנמצאעדעליומתגבריצרוהיהואםללמוד

.תורה

והלכה

ושמעמשהלנוצוהתורהמלמדולדברמשיתחילתורהללמדוחייבאביומאימתי

הכלשבעבןאוששבןשיהיהעדפסוקיםפסוקיםמעטמעטמלמדוכ"ואחישראל

.התינוקותמלמדאצלומוליכובוריולפי

זהלכה

עדבשכרללמדווחייבשכרולונותןשכרהתינוקותמלמדליקחהמדינהמנהגהיה

ללמדמותרבשכרשבכתבתורהללמדשנהגומקוםכולהשבכתבתורהשיקרא

חוקיםאתכםלמדתיראהשנאמרבשכרללמדהאסורפהשבעלתורהאבלבשכר

וכןממניבחנםלמדתםאתםאףלמדתיבחנםאנימה'וגו'הצוניכאשרומשפטים

ילמדובחנםשילמדומימצאלאממנישלמדתםכמובחנםלמדולדורותכשתלמדו

האתמכורואללומרתלמודבשכרלאחריםילמדיכולקנהאמתשנאמרבשכר

.בשכררבושלמדופיעלאףבשכרללמדלושאסורלמדת

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%92_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%96


ד"בס

חהלכה

יסוריןבעלביןבגופושלםביןעשירביןעניביןתורהבתלמודחייבמישראלאישכל

הצדקהמןהמתפרנסעניהיהאפילוכחושתששגדולזקןשהיהביןבחורבין

ביוםתורהלתלמודזמןלולקבועחייבובניםאשהבעלואפילוהפתחיםעלומחזר

.ולילהיומםבווהגיתשנאמרובלילה

טהלכה

כןפיעלואףסומיםומהןמיםשואביומהןעציםחוטבימהןהיוישראלחכמיגדולי

אישמפיאישהשמועהמעתיקימכללוהםובלילהביוםתורהבתלמודעוסקיןהיו

.רבינומשהמפי

יהלכה

וכלחייךימיכלמלבבךיסורוופןשנאמרמותויוםעדתורהללמודחייבאימתיעד

.שוכחהואבלימודיעסוקשלאזמן

יאהלכה

ושלישפהשבעלבתורהושליששבכתבבתורהשלישלמידתוזמןאתלשלשוחייב

במדותויביןלדברדברוידמהמדברדברויוציאמראשיתודבראחריתוישכיליבין

והמותרהאסוריוציאוהיאךהמדותעיקרהואהיאךשידעעדבהןנדרשתשהתורה

.גמראהנקראהואזהועניןהשמועהמפישלמדמדבריםבהןוכיוצא

יבהלכה

אותןתשעובתורהביוםשעותשלשבמלאכתועוסקוהיהאומנותבעלהיהכיצד

אחרותובשלשפהשבעלבתורהובשלששבכתבבתורהמהןבשלשקוראהתשע

בכללופירושןהןשבכתבתורהבכללקבלהודברימדברדברלהביןבדעתומתבונן

אמוריםדבריםבמההןהגמראבכללפרדסהנקראיםוהעניניםפהשבעלתורה

תורהללמודלאצריךיהאולאבחכמהכשיגדילאבלאדםשלתלמודובתחלת

שבכתבתורהמזומניםבעתיםיקראפהשבעלבתורהתמידלעסוקולאשבכתב

בלבדלגמראימיוכלויפנהתורהדינימדברידברישכחשלאכדיהשמועהודברי

.דעתוויישובבלבושישרוחבלפי

יגהלכה

וכלנצטוויתשלאמפניהאישכשכראינואבלשכרלהישתורהשלמדהאשה

פחותאלאשעשההמצווהכשכרשכרואיןלעשותועליומצווהשאינודברהעושה

שרובמפניתורהבתואתאדםילמדשלאחכמיםצוושכרלהשישפיעלואףממנו

לפיהבאילדבריתורהדברימוציאותהןאלאלהתלמדמכוונתדעתםאיןהנשים

במהתפלותלמדהכאילותורהבתואתהמלמדכלחכמיםאמרודעתןעניות

ואםלכתחלהאותהילמדלאשבכתבתורהאבלפהשבעלבתורהאמוריםדברים

.תפלותכמלמדהאינולמדה

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%92


ד"בס

גפרק

והלכה

שלבכתרהמוכתרולהיות,להכראויזומצוהלקייםליבושנשאומי

תורהשיקנהליבועלישיםולא,אחריםלדבריםדעתויסיחלא–תורה

ועל,תאכלבמלחפת:תורהשלדרכההואכך.כאחדוהכבודהעושרעם

המלאכהכלעליךולא.עמלאתהובתורה,תחיהצערוחיי,תישןהארץ

;שכרהרבית,תורההרביתאםאבל.ליבטלחוריןבןאתהולא,לגמור

.הצערלפיוהשכר

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%92_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%92_%D7%95

