
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ˙Â�·¯· ‚‰�˙‰Ï ÌÏÂÚ ÈÏÂ„‚ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ  
‰ÈÏÚ· ˙‡ ˙¯·˜Ó ˙Â�·¯· ÂÓˆÚ ‚È‰�Ó‰ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ו' א'‡Â‰‰ ¯Â„‰ ÏÎÂ ÂÈÁ‡ ÏÎÂ ÛÒÂÈ ˙ÓÈÂ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי חמא בר חנינא מפני מה מת  'מ א''ה ע''ברכות נ
  . מפני שהנהיג עצמו ברבנות,יוסף קודם לאחיו

  

Ó‚· Ô�È¯Ó‡ ÔÎÂ' אוי לה לרבנות ן אמר רבי יוחנ' במ''ז ע''פסחים פ 
  .שמקברת את בעליה

  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ ÔÎÂ ושנא את הרבנות'אבות פרק א .  
  

‰È„·ÂÚ Â�È·¯ ·˙ÎÂ שהרבנות מקברת את  בטעם הדבר משום
  . בעליה

  

·Â È�Â˜ÊÁכתב דלכן אומרים למלך יחי המלך בשעה  ' כז''דברים י
  .ברת את בעליהמשום דרבנות מק, שמעמידין מלך

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שהם ,  על מה חזינן הרבה רבנים יראים ושלמים
,  להגיע למשרה של רבנותתהשתדלויולא חוששים לזה ועושים 

  .מעדני אשר, וכי אין חוששים שיקרה להם מה שקרה ליוסף
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 על הא דאמרינן שם א''ה ע''ברכות נא ''פ מה שהקשה המהרש'' ע.‡

דקשה , היג עצמו ברבנות מקברת את בעליהשהמנ' בגמ
 דצריך הרב לנהוג ברבנות כההיא אבכמה דוכתדאמרינן 

וזרוק מרה  נהוג נשיאותך ברמה ב''ע ג''כתובות ק' דאיתא בגמ
‰ÂÓˆÚ ‚È‰�Ó "לפי דקדוק הלשון שאמר ומתרץ , בתלמודים

˙Â�·¯·"דההוא לישנא משמע , ולא קאמר הנוהג רבנות 
 אבל ,וא ודאי שרי לנהוג רבנותשקבלוהו עליהם דבהה

 , היינו שאין אחרים מנהיגים אותו, ברבנותהמנהיג עצמו
פ שאינו "כ אע"אבל מנהיג עצמו בשררה ורבנות היינו בע

 ,ג קאמרינן נמי דשררה מקברת בעליה" ובכה,מרוצה להם
ומיהו יוסף הצדיק ודאי דלא עבד הכי אלא דילפינן ליה הכי 

 למכתב דמת יוסף מה ליהו למהאי קרא דאי לא לדרשה ז
ל אתי שפיר דהיכא שמקבלים את ''לפי הנ, ואחר כך כל אחיו

הרב מרצון ליכא האי חששא לכן נוהגים הרבה יראים 
   .מעדני אשר, ושלמים שאין חוששים לזה

על הא  'על אבות פרק אץ "מגן אבות לרשבפ מה שכתב ב'' ע.·
מנוע לאדם וחלילה מלל ''וזושנא את הרבנות דכתוב במשנה 

 אבל רבנות זו ,שלא ישתדל לבוא לידי רבנות של תורה
 וכן ,לנהוג שררה על הצבור במילי דעלמא, ששנינו כאן היא

 , אוי לה לרבנות שמקברת את בעליהא''ה ע''ברכות נ' בגמאמרו 
, מפני שנהג עצמו ברבנות, ומפני מה מת יוסף קודם לאחיו

   .מעדני אשר, ל נמי אתי שפיר''לפי הנ

  

˙ÂÈ¯ˆÓ‰ ÌÈ˘�Ó ÌÈ„‚· Ï‡¯˘È È�· ÂÏ‡˘ ÍÈ‡  
‰ÂÏ Ï˘ Â˙˘‡ „‚·Ó ‰·Â‚ ·ÂÁ ÏÚ· ÔÈ‡ È¯‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ב''כ' ג ˙ÂÏÓ˘Â ·‰Ê ÈÏÎÂ ˙È· ÈÏÎ ‰˙�Î˘Ó ‰˘‡ ‰Ï‡˘Â 
Â‚Â'.  

  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' פעם אחת באו בני מצרים לדון 'מ א''א ע''סנהדרין צ 
מר אמרו לו הרי הוא או, עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון

 תנו לנו כסף ,נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום'  והב"שמות י
 אמר גביהא בן פסיסא לחכמים תנו לי ,וזהב שנטלתם ממנו

אמרו  אם ינצחוני, רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס
ואם אני אנצח אותם אמרו להם , להם הדיוט שבנו נצחתם

 אמר ,ודן עמהןתורת משה רבינו נצחתכם נתנו לו רשות והלך 
 אמר להן אף ,להן מהיכן אתם מביאין ראיה אמרו לו מן התורה

ומושב  ב"שמות י שנאמר ,אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה
, בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

ששיעבדתם במצרים , תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא
ל דכל הדברים ''הנ' נן מגמחזי, שלשים שנה וארבע מאות שנה

שנטלו ממצרים זה היה בעבור חוב שהם חייבים ליהודים מחמת 
  .עבודתם

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ איך נטלו את הבגדים של הנשים מצריות '' א
ה ''ז סעיף כ''חושן משפט הלכות גביית מלוה סימן צל ''הרי קימ, בשביל החוב

איך עברו כ ''א, אין בעל חוב גובה מכסות אשתו ובניו של לוה
  .כך מקשה בפנים יפות בפרשתן, על זה כלל ישראל

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ום טוב דתכשיטים ובגדי יו"כק ''ז ס"מ סימן צ"וחל ''פ מה דקימ'' ע.‡
והיינו דקאמר ושאלה אשה משכנתה , החשובין גובה מהן

כך תירץ בפנים יפות  ,דברים החשובים שיכולים לגבות בחובן
  .בפרשתן

ם אסור והפקעת הלואתו " דגזל עכו'ג ב''ק קי"בל "ימשום דק .·
 אלא ,וכיון דשאלה חוזרת בעיניה אין לה דין הלואה, מותר

וכתיב , כיון דמסתמא נתייאשו המצרים כששמעו שברח העם
ל יאוש ושינוי רשות "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם דה

 הגוזל ומאכיל את בניו פטורים ב''א ע''ק קי''ב' גמכדתנן ב
אף דאותן , ל אחר יאוש ושינוי רשות" משום דה,שלםמל

ה לא עדיף מהפקעת "ששאלו חייבים לשלם דמיהן אפ
  .כך תירץ בפנים יפות, הלואתו דפטורים

דהא דאמרינן שאין גובין מכסות אשתו זה דווקא ,  נראה לתרץ.‚
כשרק הבעל חייב חוב ולא האשה אז אין גובין מכסות 

כ הם ''א, שתעבדו ביהודיםאבל כאן המצריות גם נ, האשה
, לכן היה יכולים ליטול מהבגדים שלהם, נמי חייבות לשלם

  .מעדני אשר
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 ÍÂ�ÈÁ ÌÂ˘Ó Â�· ˙ÂÎ‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰  

 Ú˘¯ Ì„‡ ˙ÂÎ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰Â?  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר ריש לקיש המגביה ידו על ' במ''ח ע''סנהדרין נ 

 'שמות ב בפרשתןשנאמר , אף על פי שלא הכהו נקרא רשע, חבירו

אלא למה ,  למה הכית לא נאמר,ÍÚ¯ ‰Î˙ ‰ÓÏ Ú˘¯Ï ¯Ó‡ÈÂג ''י

  . אף על פי שלא הכהו נקרא רשע, תכה
  

Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ''‡המגביה ידו על חבירו  'ד סעיף ד'' הלכות עדות סימן ל

  .מדרבנן, פסול לעדות ,להכותו
  

‡¯˜Ó Ô�ÈÙÏÈ È¯‰ ‡˙È¯Â‡„Ó ˙Â„ÚÏ ÏÒÙ� ‡Ï„ ‡‰Â: ת "בשו כתב

 מדרשא ולא מפשטא דקרא אכיון דאתיע ''מובא בסמ' סימן בבית יוסף 

  .ואין בו מלקות
  

˘· ‰�‰Â''·¯‰ Ú  מותר  כתב 'פרק דחושן משפט הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם

להכות בניו הקטנים אפילו שלא בשביל חינוך תורה ומצות אלא 

כדי להדריכם בדרך ארץ הואיל ומתכוין לטובתם וטובתם 

ואם אין , ברשותו והוא הדין ליתום שברשותומוטלת עליו שהם 

בניו שומעים בקולו מותר להכותם אפילו לטובת עצמו ולא 

  .לטובתם כי יכול הוא לכופם שישמעו בקולו כמצווה עליהם
  

· ·˙Î ÔÎÂÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ ¯ÂˆÈ˜מותר להכות בניו הקטנים ד'' סימן קפ 

הו או יתום שהוא מגדל בתוך ביתו כדי להדריכם בדרך ישרה שז

  .טובתם
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם אדם רשע מותר להכותו כיון שהוא אדם רשע 

  .מקרי אינו עושה מעשה עמך או דילמא אסור להכותו
  

‰ ‰�‰·Ó¯"Ì כל המכה אדם כשר ל'' כתב וז'הלכות חובל ומזיק פרק ה 

מישראל בין קטן בין גדול בין איש בין אשה דרך נציון הרי זה 

אם ,  לא יוסיף להכותו'ה ג"דברים כ אמרשנ, עובר בלא תעשה

הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את 

אפילו להגביה ידו על חבירו אסור וכל המגביה ידו על ו ,הצדיק

משמע מדבריו שרק באדם , פ שלא הכהו הרי זה רשע"חבירו אע

 ז''סימן קיÌÈ‡¯È‰ ·˙Î ÔÎÂ , כשר אסור אבל רשע מותר להכותו

  .ר להכותדלאדם רשע מות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: אמאי אקרי דתן רשע משום שביקש להכות את 

הרי אין איסור להכות את הרשע שאינו עושה מעשה , אבירם

 ,ראיתו נוהג שלא כשורה מנין שאם מ''ב' כמו דאמרינן בגמ, עמך

ואם , מנין שאתה רשאי לשעבדו שנאמר ובאחיכם בני ישראל

אבן ' ט חלק ב"ת מהרי"שושה בכך מק, אינו נוהג כשירה אינו נקרא אחיו

  .ג''העזר סימן מ
  

Âı¯˙Ó: אבל , זה דווקא מי שאינו רשע, הא דמותר להכות לרשע

כיון דגם הוא רשע כמותו אינו , רשע אחר אסור להכות לרשע

  .ג''אבן העזר סימן מ' ט חלק ב"ת מהרי"שוכך תירץ ב, רשאי להכותו

  

· ·˙Î ÔÎÂ‰ÓÈÓ˙ ‰¯Â˙ על מה שכתב  ח'' ל הערה'הערות שמות פרק ב 

וכתב " רשע כמותך"פירש , י על הפסוק רשע למה תכה ריעך''רש

 דלרשע מותר להכות ,ו" כמןסיט "ת מבי"כ בשו"פ מש"נראה עד

כ פשיטא דהמכה לרשע אינו "וא, משום שאינו עושה מעשה עמך

ולכאורה לפי המבואר בדרשה הקודמת דהנצים כאן , נקרא רשע

כיון , קרא משה את המכה בשם רשעכ איך "היו דתן ואבירם א

אבל הרשע , ל דאיירי בצדיק המכה רשע"אך כל זה י, דהכה רשע

ולכן מכיון דכאן היה גם המכה רשע , בודאי אסור להכות רשע

, י רשע למה תכה רעך"וזהו שכתב רש, לכן נקרא המכה רשע

, י למה קראו רשע כיון דהכה רשע"דקשה לרש, רשע שכמותך

  . ובכהאי גונא נקרא רשע, מותך רשע שכרשלכן פי

 ‰„Â·Ú ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ�‰ÎÏ ¯ÂÒ‡ ÚÂ„Ó  

ÌÈÈÏÚ� ÌÚ ˘„˜Ó‰ ˙È··?  

 Ô˙˘¯Ù·ה' ג'ÍÈÏ‚¯ ÏÚÓ ÍÈÏÚ� Ï˘ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'לא יכנס אדם להר הבית במנעלו  'ב עמוד ב''ברכות ס

  .של נעליך מעל רגליךוילפינן מהא דכתוב בפרשתן , שברגלו
  

Ó‚·Â 'שאסור ללכת עם מנעלים מהא דכתוב כי  ילפינןב''ע' חגיגה ד 

י "פירש רשו, תבאו לראות פני מי ביקש מידכם רמוס חצירי

  .דנפקא ליה מדכתיב רמוס חצרי דמשמע דהולך במנעליו
  

ÂÒÂ˙· 'Â˘˜‰ Ì˘ מפיק ליה מדכתיב ב''ברכות ס' גמתימה הוא דב 

 ויש לומר דהתם עיקר אבל הכא ניחא ליה לאתויי ,של נעלך

  .אייה כדכתיב כי תבאו לראותרלגבי מצות 
  

·Â·Ó¯"Ô מביא בשם המדרש רבה דלכן אמר  שמות פרק ג בפרשתן

וכך אמרו בכל , כלו קדוש ואסור בנעילת הסנדללו של מעליך ד

וכן , וכן ביהושע, מקום שהשכינה נגלת אסור בנעילת הסנדל

ÂÈ¯·„Ó Ô�ÈÊÁ  ו'' ט'יהושע ההכהנים לא שמשו במקדש אלא יחפים 

ÂÒ‡„ ‡‰„ „Â·Î ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ‰Ê ÌÈÏÚ�Ó ÌÚ ˘„˜ÓÏ Ò�ÎÈ‰Ï ¯

‰�ÈÎ˘‰.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:דלכן היו הכהנים א''ד ע''זבחים כ'  מהא דאמרינן בגמ 

, הואיל ורצפה מקודשת, מהלכין יחפים על רצפת שיש בעזרה

וכלי שרת , דכתיב ביום ההוא קדש המלך את תוך החצר

א יהא ל מה כלי שרת, דכתיב וימשחם ויקדש אותם, מקודשין

אף רצפה לא יהא דבר חוצץ בינו , דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת

, חזינן דהאיסור ללכת עם מנעלים זה משום חציצה, לבין הרצפה

כך מקשה בספר הדרש , ן דהוא מטעם גילוי שכינה''כ איך כתב הרמב''א

ת ''ווכן בש, א''ת דברי יציב חושן משפט סימן צ"שווכן ב, ד ריישא''והעיון בפרשתן לאב

  .חלק ג סימן יטמנחת יצחק 

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:   

שאסור ללכת עם מנעלים בבית המקדש '  הא דאיתא בגמ.‡

משום חציצה הכונה נמי דכיון דהוא מקום קדוש אסור 

כך תירץ , שיהא חציצה משום גילוי שכינה והכל טעם אחד

  .ס'' סימן ק' מנחת יצחק חלק טת''בשו

�‰ ıÂ¯˙Ï ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ''Ï:מ "חו ם סופר חתת''בשוא דכתב  מה

ה הקפיד על העומד על מקום "הנה הקב,  וזה לשונוא"קצ' סי

, והוא דוקא במקום השראת השכינה ממש, קדוש של נעליך

, ובבית המקדש שאסור להיות דבר חוצץ בינו לבין הקרקע

  .חזינן דטעם אחד הוא

Â˘·Â''Ï‡˘� Ì˘ ˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ :ן "ל להרמב"איך יתכן שס

, סור נעילת מנעלים מן התורה אלא לכהנים בעבודהדאין אי

ת ליכנס במנעלים אפילו בהר הבית משום "והלא אסור מה

' ז מה"ם פ"פ הרמב"וכ, ' וביבמות וב'' סבברכות כמבוארמצות מורא מקדש 

ש "ת כמ"ז אסור מה" ואפילו בזה,בית הבחירה וכן דעת כל הראשונים

ש מה ''עי, ת"מהז "ולקצת ראשונים אינו בזה, ם שם"הרמב

  .שתירץ

 דדוקא מה שנקרא נעל ד"מצוה רנמנחת חינוך בהביא פ מה ד'' ע.·

אבל אם אין לו עקב , כ אסור בהם בהר הבית"לחליצה ויוה

 חזינן דלא ברירה ליה ה אשנה פרק זה"ואי, אפשר דמותר

פ אם נאמר שאף בכהאי גוונא אסור אתי שפיר ''עכ, מילתא

לכן צריך , מנעל שאין בו עקבשמטעם חציצה לא היה אסור 

  .א''ת דברי יציב חושן משפט סימן צ"שוב כך תירץ, הטעם של מורא מקדש



Á‡Â ‡¯˜Ó „Á‡ ˜ÂÒÙ ‡¯˜˘ Ì„‡''Á‡Â ÌÂ‚¯˙ Î''' ‡¯˜Ó Î  

Â˙·ÂÁ È„È ‡ˆÈ Ì‡‰?  

Ô˙˘¯Ù·ואלה שמות בני ישראל וגו '.  
  

 ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚ··Â כתב ראשי תיבותÂ שר ‡אדםÏ נים ˘סדר ‰ומד

Ó קראÂעים �קול ·רגום ˙ אחדÈ שירÈ רוכים ‡בות ¯נים ˘חיה

Ïעולם.  
  

 ÔÎÂ ·˙Î˘Â·Ï‰ סימן ח ''אורבמשבצות זהב  הפרי מגדיםוכן , ה''ח סימן רפ''אור

נים ˘פרשה ‰קרוא Ïדם ‡חייב Â אשי תיבות ר"ÂÓ˘ ‰Ï‡Â˙" ה''רפ

Ó קראÂ בספר חומת אנך ריש פרשת שמותא " וכן כתב החיד,רגום˙אחד 

   .בשם רבינו אפרים
  

¯Â˜ÁÏ ˘È אם הסדר מעכב הבענין שנים מקרא ואחד תרגום ,

  יצאינוואם שינה וקרא אחד מקרא ואחד תרגום ואחד מקרא א

  .או דילמא הסדר אינו מעכב
  

‰�‰ ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ל לא יקרא תרגום " כתב וזא"ז סק"ה במ" רפמןסי

כ "כ מקרא וגם שלא כסדר אלא יקרא מקרא תחילה ואח"ואח

  . דאם יקרא תרגום באמצע לא יצאירא ליהב משמע דס,תרגום
  

· Ï·‡ ÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯ÚÙ¯ ÔÓÈÒ ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ ÌÈÈÁ Á¯Â‡''‚ ÛÈÚÒ ‰'  ÂÈÏÚ ˜ÏÂÁ

ÊÂ ·˙Î„'' Ï ויש להסתפק אי בעינן דווקא שנים מקרא מקודם

וכותב , כ תרגום או שיצא כשקרא מקרא ותרגום ומקרא"ואח

 ל'' וז שכתב שאפשר לעשות כןמדברי הלבוש מתבאר שדעתוד

כ "ל שאם אדם קורא אחד מקרא ואחד תרגום לבדו ואח"נ

נ קורא עם החזן מלה במלה הרי זה "כשקורין הפרשה בבהכ

ש הרי שכתב מפורש דהתרגום "קיים שנים מקרא ואחד תרגום ע

ל שיצא "י לא ס"יכול להיות באמצע ואף שכתב שם דרבינו הב

ש אבל לא מפני "ץ ע"ל דלא יצא מהש"בזה זהו משום דס

י אינו "התרגום באמצע וכבר כתבו הגדולים דגם רבינו הבש

חולק בזה אלא דמיירי דבשמיעה לא יצא אבל אם אומר עם 

  .החזן מלה במלה יצא
  

 ÔÎÂÓ‰Ó‰¯Â¯· ‰�˘ ב"ה סק" רפמןסי Ò„ ÚÓ˘Ó"‡ˆÈ˘ Ï ל''וז שכתב 

ץ " תרגום ויכוין לשמוע מהשחדאבל לא יקרא אחד מקרא וא

, כ בפיו" ואיך יצא אם קרא אז ג,וכ בפי"אם לא שקרא אז ג' וכו

 פשוט ה אלא משמע מזה שהי,הא יוצא שקרא תרגום באמצע

  .ב שזה לא מעכב"ליה למהשנ

  

 ¯Â·È„· ˜ÈÒÙ‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰  

ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ�˘ ÚˆÓ‡·?  

¯·‡ Ô‚Ó‰ ‰�‰‰Ì כתב דאסור להפסיק באמצע ה''ח סימן רפ''אור 

  .שנים מקרא ואחד תרגום
  

‰ ¯‡·· ·˙Î ÔÎÂÌ˘ ·ËÈ ואיסור גדול להפסיק בקריאת שנים 

  .מקרא ואחד תרגום
  

·ÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Úדבלא ברכה ,תמה על זה ל '' תמה על זה וזה'' סימן רפ 

ואי משום ה ימים לעניין הלל "ד ד"בברכות י' ש התוס"כממה שייך הפסק 

כ אין זה שייך " דא,שאין להפסיק בלימוד התורה למילי דעלמא

אחד תרגום ומסתמא מפסיק לדבר לקריאת שנים מקרא ו

 , ועוד דאותם שקורין פרשה בכל יום הלא מפסיקין הרבה,שצריך

  .ולכן אין לזה מקום מדינא
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: פסק המשנה ברורה שם שאסור לדבר באמצע 

ובשער הציון שם כתב דטעם הדבר שאסור לדבר , שנים מקרא

 הפוסק מדברי תורה ועוסק ב''ב ע''חגיגה יל ''מדינא  כמו שאחז

ואפשר שלזה כתבו , בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים

הפוסקים שזה איסור גדול לדבר באמצע שנים מקרא ואחד 

  .ח''ש דף נ''ה עניני ער''וכן כתב בקיצור השל, תרגום

ÂÈ· ÚÂ„Ó''ÌÂ‚¯˙ „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ�˘ ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ Ë?  

Â˘· ‰�‰'' ˙Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ הא דאמרינן לעולם נשאל ג''סימן כ 

לשלים אדם פרשיות עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום מי 

 ,ט פרשיות שקורין שחרית ומוסף"מחייב נמי להשלים בכל יו

 הפרשיות שמוסיפין כ אותן"ובשבתות של ארבעה פרשיות ג

  .לקרות או לאו
  

‰·Â˘˙:יראה שלא נהגו להשלימו ואין בידי טעם וראייה כל כך , 

 ישלים אדם פרשיותיו של רשדפי א''ע' ברכות חי "רשואין לדקדק מפ

 משמע דווקא מה שקורין בכל שבתות השנה ,כל שבת ושבת

ט דלאו "ה מה שקורין ביו"דאיכא למימר אורחא דמילתא נקט וה

  . כי רוכלא הוא
  

‰ÈÈ‡¯ ˙ˆ˜ ‰‡¯� Ì�Ó‡:ה במיימוני בשם " מהא דכתב בהגה

פרשה ופרשה עם פ שעיקר מצוה כל "ל אע"ל וז"רבינו שמחה ז

הצבור אם לא עשה כן ישלים כולם בשמיני עצרת שבו גומרים 

מהכא , הצבור ובלבד שלא יקדים ולא יאחר יום אחד מן הצבור

נראה מדקבע היום שבו גומרים הצבור חמשה חומשי תורה בכל 

שנה משמע דעיקר חיוב דאצריכו רבנן להשלים פרשיות עם 

קרא לעצמו כל התורה הצבור היינו כדי שכל אחד מישראל י

ה צריך לסיים "מראש ועד סוף בכל שנה כמו שעושין הצבור מש

פ שלא קרא כל "ממש באותו היום שמסיימין בו הצבור דאע

 וכן משמע ,השנה עמהן אחר גמר מצות אזלינן בכוליה דוכתא

פ שכל אדם "ל דאע"ן דטעמא הכי הוא דכתב וז"מלשון הרמב

ייב לקרותו לעצמו כל שבוע שומע כל התורה בכל שנה בצבור ח

ושבוע סדר של אותו שבת וכיון דטעמא דהשלמה הכי הוא 

נראה דלא אצריכו רבנן אלא שישלים פרשיות של כל התורה רק 

ט ושל "כ לא צריכינן להשלים פרשיות של יו"פעם אחד בשנה וא

 אמנם ,ארבע פרשיות ומוספין אחרים דהשלימו כל אחת בשבתו

רוש רבינו חננאל דפליג על רבינו שמחה נראים הדברים דלפי פי

ה התם ולא מפרש ההיא דרב ביבי בר אביי "כדאיתא בהגה

 רושבפרשיות דכולה שתא בהך סברא פליגי דלההיא גירסא ופי

 ,י"אין טעם השלמה בשביל שיסיים התורה בכל שנה כדפרש

כ היה צריך "אלא אפשר כדי שיהא רגיל במה שהצבור קורין וא

 אי לומ אפי"ט ומוספין לפי טעם זה ומ"של יולהשלים פרשיות 

הכי הוא מתיישב המנהג לדעת אינך גאונים וקרוב בעיני שלא 

  .נהגו רבותינו להשלים
  

· ÔÎÂÂ˘"¯‰Ó ˙"ı�ÈÓ Ì ט להחזיר " אם חייב אדם ביד''סימן ל

  . כמו בשבת או לא, הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
  

Â‰‡¯�„ ·˙Î·ÈÈÁ Â�È‡„ ˙ˆ˜ ‰È‡¯  :‡‰Ó ה "יתא בהגדא

 מן הדין ח"פיל גרסינן במסכת סופרים " וזה תפילכותב הל"פ וניתמיימ

לתרגם לטף ונשים כל סדר וסדר והנביא של שבת לאחר קריאת 

ומאחרים לצאת ' וזהו שאמרו בשבת מקדימין לבא כו, התורה

ומקדימין לצאת ' ט כו"אבל בי, כדי שישמע פירושו של סדר

עליה מיומי ' ר רב לא מוקי אמורדאמ, שאין מן הדין לפרש להם

אכן אינה ראיה , ומכאן משמע דלא צריך. ל"טבא לחבריה עכ

משמע מן הדין ליכא הא ', כו' גמורה דקאמר שאין מן הדין לפ

הא , צ" להם משמע להמון עם ארשועוד דקאמר לפ, מנהג איכא

  .ש עוד מה שכתב בזה''עי ,כל אחד לעצמו יתרגם ויפרש

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:ט אין צריך לקרוא את '' שביוה''ח סימן רפ''אורק   נפס

, ט''ויש נהגו לקרוא שנים מקרא אף ביו, הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום

  .ט''ח סימן תרל''עיין מחזיק ברכה אור



  
  

íúåç êåúá íúåç ïðéòá àúéøåàã øåñéàá éøä ïîùä çô ìò íúåç äéäù äî éðäî äî  
î éðäî äî íéðåøçà íùá íúù÷äù äîïîùä çô úà åîúçá ìåãâ ïäëä íúçù ä , éøä

íúåç êåúá íúåç àäéù êéøö ÷ø ãçà íúåç éðäî àì àúéøåàã øåñéà éáâì , åîë
ùá øàåáîù'' êøåé''é÷ ïîéñ ã''ñ ç''ä ÷ 'à'' äàîåè ùùç äéäå ãçà íúåç ÷ø äéäù ïàë ë

à àúéøåàã øåñéà àåäù''íúåçä ìò åëîñ êéà ë ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

àâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïå'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
õøúì äàøð ,ò'' íéçúåôùë øëéð íà ãçà íúåçá éâñ íéîòôã íé÷ñåôä åáúëù äî ô

ãçà íúåçá éâñ æàå íúåçä ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  
  

íééçî øá÷ øåôçì äðëñå øåñéà ùé éøä åééçá åîöòì øá÷ á÷òé øôç êéà  
úéàã àä ìò íúù÷äù äîîøá à" àøåé"ìù ïîéñ ã'' èãéñçä äãåäé éáø úàåö íùá ,

 äðëñ ùéå úîä úà åá åøá÷é àìù øçîì ãò çåúô úåéäì øá÷ íåù áåöçì øåñàù
øáãá , éçéå úùøôá áéúëã êôéäì òîùîã ùøåôî ÷åñôî úåù÷äì ùéãð ÷øô 'ä ÷åñô '

÷ú äîù ïòðë õøàá éì éúéøë øùà éøá÷á úî éëðà äðä øîàì éðòéáùä éáàéðøá ,
åééçá øá÷ ïéëäù ïðéæç ,íééçî øôåç äéä àì éàãåá äðëñ úîçî øåñà äéä íàå ,

àøåñéàî àúðëñ àøéîçã ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù íéåáâðéô ìà÷æçé éáø â'' àøéî ììåë íéìùåøé  
èéìù øòúôö øãðñ áøä'' àïéì÷åøá  
èéìù èðøá ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
èéìù âøáðöøä éøà áøä'' àíéìùåøé  

øðõøúì äà ,ò'' çðòô úðôöá áúëã äî ô éçéå úùøô óñåé áùéå áåúëã àä øàáì
 åúà íéìåòä ìëå åéçàå àåä äîéøöî"åéáà úà åøá÷ éøçà åéáà úà øåá÷ì" äøåàëìã 
åøá÷ éøçà øåá÷ì ïåùì ìôë àéåä , éîìùåøéá øàåáî äðäã øéáñîåã ÷øô úéðòú ' äëìä

á 'áñä êøã íéçðåî íä íìåòä úåáàã , äðäåîâá øàåáî äáéñäá 'î úåëøá''ò å'' á

çàå òöîàá áñéî íìåëî ìåãâäù'' ãöá ïåøçàäå ïéîé ãöá éðùä íëç ãåîìúä ë
ìàîù ,ìàîùá éðùäå ïéîéá ìåãâä íéðù ùé íàå , ãöá åúåà åçéðä ÷çöé øá÷ðùë äðäå

åéáà ìù ìàîù , á÷òé úàå ïéîé ãöá åçéðäì ÷çöé úà àéöåäì êéøö äéä á÷òé úîùëå
ù ãöáìàî ,àå''çàå íäøáà ïéîéî åúåà åøá÷ì ÷çöé úà åðéô äæ éôì ë'' úà åøá÷ ë
á÷òé ,øåñéà ïéàã øéôù éúà çðòô úðôöä éøáã éôìå , éì éúéøë øùà øîàã àäã

åéùëò ãò íù äéä ÷çöéù äðåëä ,çåúô äéä àì äæå ,øåñéà äéä àì ïëì . 
  

ùë íéãò íù åéä àì éøä íéøöîá óñåé ìù ïéùåã÷ä ìç êéà íéøé  
 íéãò íù åéä àì éøä íéøöîá óñåé ìù ïéùåã÷ä ìç êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

íéøùë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ìôà éåìä ïåéö ïá éáø â'' àçî ãåãùàá òéôùî''ïåéö çîùî ñ  
èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,éì àøéáñ óñåéã íéëøã úùøôä áúëù äî éôìçð ïá ïéã íäì äéäù ä ,
ïéùåã÷ éãò ïðéòá àì çð ïá ìöàå.  

  

äáä''èéìù âééöðéøâ óñåé ç'' àíéìùåøé äøåúä øàá úáéùé   
õøúì äàøð ,ò''áèéøä úèéù ô''ñ ïéùåã÷ à'' äàîë ïéùåã÷á íâ éðäî åãé áúëã ä

íéãò , äáåúë äéäù ïéùåã÷å äáåúë øàùä úà åðéáà á÷òéì äàøä óñåéù äî äæå
é áúëáåã.  

  

íéøéùò ãáëì áåéç ùé íàä 
íéøéùò ãáëì áåéç ùé íàä úåëéøàá íúðãù äî ,áåéç ùéù úåéàø äáøä íúàáäå.  

  

èéìù øòå÷ø÷ ãåã íééç áøä'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë   
áîøä áúëù äî ïééöì ùé''áîøä úøâàá ï'' ùîî ìåãâ äéäé íãà ìëå ïéðéòáê íëç íàå 

åãáëì êéìò øéùò åà.  
  

äøä''æòìà âèéìù øâøáöøå ïîñåæ ø'' àùîù úéá õéðæéå ììåë  
îé÷ äðäã øéòäì äàøð'' ìøåà''ì÷ ïîéñ ç'' ä ùøãîä úéáì õåç äøåú øôñ àéöåäì øåñàã

äøåúä ïåéæá íåùî åá ãåîìì åà úåø÷ì ãéçéì , áåùç íãàìã äøåøá äðùîä íù áúëå
àéöåäì øúåî ,øâä ú÷åìçî àéáî íù äëìä øåàéáäå''áùúäå à''à íà õ áåùç íã

à÷ååã íëç ãéîìú åà øéùò ïë íâ ùåøéô ,øâäã'' øúåî íëç ãéîìúì à÷åã øáåñ à
àì øéùòì ìáà ,áùúä ìáà'' äøåú øôñ àéöåäìå åãáëì øúåî øéùòì ïë íâã øáåñ õ

åìéáùá ,áùúä úèéù åðéöî éøä''î äøåú øôñ àéöåäì øåñàã ïôåàá óàã õ'' ìéáùá î
åãáëì éãë øúåî øéùò .  

   

äøä'' âèéìù õøô ìàøùé'' àø'äùî úøåú úáéùé î íéìùåøé  
îøá áúëù äî ïééöì äàøð''à ôø ïîéñ íééç çøåà''â óéòñ á 'æå''ìò úåø÷ì øåñéà ïéà " ä

ãáëð ,ú éðôì øåãä ìåãâå øéùò"ç ,úì ïåéæá äæ ïéà éë" úãáëúîù äøåúì ãåáë ÷ø ç
íéìåãâ íéùðàá.  

  

èéìù ôéìéô øéàî áøä'' àøàã ììåë ÷øá éðáâ  
 áúëù äî ïééöì ùéùø" àòéöî àáá éì''à ãåîò ä ' ÷åñôä ìòíçðú íéøùé úîåú ,æå'' ì

àåä øùéå ïîàð íãàù àì íà íéîùä ïî åúåà ïéøùòî åéä àì , íéøùé úîåú øîàðù
íçðú.  

  

 äàøåä úéá íé÷äì äãåäé úà á÷òé çìù òåãî 
îâá ïðéøîà éøä 'äãåäéî úåàøåä äàøåî ïéàã 

çà íùá íúù÷äù äî ìà åéðôì çìù äãåäé úàå ùâéå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåø
äðùâ åéðôì úåøåäì óñåé , úéá åì ïé÷úäì äãåäé úà çìùù  àîåçðú ùøãîá àúéàå

äàøåä àöú íùîù ãåîìú ,îâá ïðéøîàã àäî úåù÷äì ùéã 'ë àîåé''ò å'' øîà à
øëùùé èáùî åà éåì èáùî éúàã àìà éøåîã ïðáøî àáøåö úçëùî àì àáø,à '' ë

äãåäé úà äàøåä úéá çåúôì çìù òåãî ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

èéìù ïééèùãìåâ ìùéô íéøôà ìàøùé áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷ äøåúä æëøî  
ò õøúì äàøð''ä åáúëù äî ô úåôñåúé ïéìåç''ò ç''á î' íú åðéáø íùá øåñéà ïéðòìã 

éôè éîéëçã éôéãò ìàøùé õøà éðá øúéäå,ôä ïéðòì ìáà  óéãò äìåâä ùàø ïåîî úò÷
 éùàø åìà äãåäéî èáù øåñé àì éîð ïðéøîàå ÷÷åçî íúäå èáù àëäã íúä ïðéøîàãë
 ììä ìù åéðá éðá åìà åéìâø ïéáî ÷÷åçîå ì÷îá íòä úà íéãåøù ìáááù úåéìâ

íéáøá äøåú íéãîìîù ,à'' õøàì õåçáù äãåäé úà çìù õøàì õåçì çìùù ïàë ë
÷æç øúåé äéä.  

  

àì òåãîíéçåìù çìù ÷ø ìàøùé õøàá åéáà úà øåá÷ì úåùø åì ïúéù äòøôî óñåé ù÷éá   
 äòøô úéá ìà óñåé øáãéå éçéå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî
 äðä øîàì éðòáùä éáà øîàì äòøô éðæàá àð åøáã íëéðòá ïç éúàöî àð íà øîàì

éì éúéøë øùà éøá÷á úî éëðà ,çìù òåãî úåù÷äì ùéã äòøôî åù÷áéù íéçåìù 
ìàøùé õøàá á÷òé úà åøá÷éù úåùø úúì íéëñéù , ìëî øúåé áøå÷î äéä àåä éøä

äòøô ìà íéøöîá íéøùä ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé â'' àçî''äøåúä øåà úåãñåî ùàøå óñåé íøë ñ  
õøúì äàøð , åéáà øåá÷ì êìéù åáìá øîâ ÷éãöä óñåéù éôì ïôåà ìëá ìàøùé õøàá

åðéáà á÷òéì êë ìò òáùð éøäù íéëñé àì äòøô íà íâ , úîëñä úà ìá÷éù àìá íâ
äòøô , íéçáæá øàåáîë òùø êìîá íâ äéìò åðøäæäù úåëìîä ïåéæáá èòîì äöø ïëì

÷''ò á'à ,íéçåìù çìù ïëì  .  
  

èéìù ïäë óñåé ìàéøáâ áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'é úåëî 'ò'' á äùåò úåçéìù äáøäùéò''ùø ùåøéôá ù'' é

òù ïåéëå''øúåé íéøáãä åìá÷úé úåçéìù é ,íéçåìù çìù ïëì.  
øùà éðãòî:ùâéå úùøôá äøåúä ìò ÷çöé çéù øôñá õøéú ïë .  

  

èéìù øòðæéî á÷òé áøä'' àïåãðåì  
èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä''' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé   

íúöøúù äî ïðæ ìë ïðåàã íåùî íéçåìù çìù ÷ø åãáì êìä àì ïëìã äîëç êùîäî 
èù÷ìå õåçøìå êåñì øåñà úîä øá÷ð àìù , éáø ïåàâäì á÷òéì úîà øôñáã ïééöì ùé

öæ é÷öðî÷ á÷òé''íéàð íéãâá ùåáìì øúåî éàãåá úî ìù åãåáëì éøäã äæ ìò äîú ì.   
  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àìåëì øàá úéìéò ïéòéãåî óñåé  
äáä''éð íééç ïá ìàéçé ç'' åäå÷ú çúô ìàøùé øåà úáéùé  

 äæù åì øîàé äòøôù òãé óñåéù åéáà íùá õøúì àéáä àø÷ã àîòèáã ïééöì ùé
 øãòé óñåé íà áøçéå èèåîúé ìëä éë äì÷ äòùì óà íéøöî úà áåæòéù éøùôà éúìá

ëìå íéøöî úà ìëìëìå ìäðì ìâåñî àì åãáì àåä éë éðôáù åòãåéá íéçåìù çìù ê
äùåáä éðôî íéøöî úà ÷éæçî øùà àåä óñåé éë øîàé àì íéøæ íéùðà , øîàé éàãåáå

åðåöø äæ íà ,êë äùòé.  
  

 õåçá íé÷éìãî íðéàù íéùðà äáøä ùé åððîæá òåãî  
õåçá ÷éìãäì áåéç ùé äðëñ àëéìã ïåéë éøä 

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ë úáù''á ãåîò à ' ïðáø åðú
õåçáî åúéá çúô ìò äçéðäì äåöî äëåðç øð , äëåîñä ïåìçá äçéðî äééìòá øã äéä íà

íéáøä úåùøì ,åðçìù ìò äçéðî äðëñä úòùáå ,úåù÷äì ùéã àëéì äæä ïîæáã ïåéë 
äðëñ ,äð÷úä ø÷éòë õåçá íé÷éìãî íðéàù íéîìùå íéàøé íéùðà äáøä ùé òåãî.  

  

åäéìà áøäèéìù ãìòôðéøâ '' àíéìùåøé  
ò òùåäé øáã é÷ñôá áúëù äî äæá ïééöì äàøð''ë î''æå è'' ÷éìãäì ìàøùé åâäð øáë ì

òàå úéáä íéðôá''õåçá ÷éìãäì äðëñ ïéàù ô ,î'' øîàð äæ ìòå úåðùì ïéà åâäðù ïåéë î
àå åæ äåöî ìò úåëìîä úøéæâ íòô äúéäù ïëúéå ïàöä éá÷òá éàö êì éòãú àì íà æ
 åúåà íéøéæçî ïéà äðëñ úîçî òá÷ðù øáã ìëå íéðôá ÷éìãäì íéîëç åðé÷úä

ç äðëñä øåæçú íàù åúåîã÷ì''å , ÷ø àì õåçá íåéë ïé÷éìãîä åìà êëéôì íééñå
 íå÷îá ïé÷éìãî ïðéàù ïåéë ïúáåç éãé àöé àìù ïëúé àìà íéðåùàøä ìò æòì ïéàéöåîù

éåàøä.  
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