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הֹלויים שירת בעניני

הֹלויים שירת בעניני

ֹליסיצין יצחֱק ֹליסיציןהרב יצחֱק הרב

וכיו"ב מזמור" "ֹלִדוִד הפתיחה תיבות אמרו אם

המֱקִדש בבית או במֱקִדש אומרים היו

וכו' האמורים בערך הנשמעים עבִדך ִדוִד בשירי

וֹלזמרם ֹלשירם ֹלויים השב

ומֹלואה הארץ ֹלה' אומרים היו הראשון ביום בבהמ"ֱק, אומרים היו שהֹלויים השיר א.
ֱקרח, ֹלבני מזמור שיר מזמור", "ֹלִדוִד המזמורים פתיחת ֱקתני ֹלא זו במשנה וגו'.
בשבת ראשון יום היום אמרינן כן בחוֹל ואיֹלו ֹלאסף. הגתית עֹל ֹלמנצח ֹלאסף, מזמור
ֹלא אכן שהֹלויים י"ֹל ואוֹלי וגו'. מזמור" "ֹלִדוִד בבהמ"ֱק אומרים הֹלויים היו שבו
הִדין כי מזמור" "ֹלִדוִד ֹלומר צריכים ואנו השירה, מעצם שאיננה זו פתיחה אומרים
ִד"ה ֹלח: (סוכה ֹלתוס' בתהֹלים, גם הוא פסֱקינן ֹלא אנן משה פסֱקיה ִדֹלא פסוֱק ִדכֹל
שֹלם. פרֱק ֹלומר ראוי כי אמרינן, שֹלם, פסוֱק שהוא ֱקרח" ֹלבני מזמור "שיר וגם הוא).
שירה. בתורת אֹלא ֱקריאה בתורת אומרים אינם כי פסוֱק, חצי גם ֹלומר יכֹלו והֹלויים
ומה"ט ובֱקשה. תחינה בִדרך פסוֱק חצי ֹלומר שמותר רפב) סי' (ריש במג"א וכמש"כ
פסוֱקים ֹלומר מותר והוִדאה שבח שבִדרך (ע.) יומא תו"י כמש"כ בע"פ, ֹלשיר יכֹלֹלו

בע"פ.

תהֹלים שמזמורי בע"פ משוררים הֹלויים מִדהיו הוכיח צא) סי' (יו"ִד חת"ס בשו"ת
ששירת ִדס"ֹל ב) (סי' שמואֹל בשירת מִדבריו וֹלמִד בע"פ. גם ֹלהאמר ניתנו מעיֱקרא
ראיה מזה אין שירה בתורת הוא אם כי שירה, בתורת וֹלא ֱקריאה בתורת היה הֹלויים
ס"ֹל ֹלא שהחת"ס נראה אֹלא כן, ֹלומר תמוה וֹלענ"ִד בע"פ. תהֹלים ֱקריאת ֹלהתיר
היתר ֹלענין זה חיֹלוֱק ס"ֹל ִדֹלא שנראה כמו בע"פ, ֹלענין ֹלשירה ֱקריאה תורת בן ֹלחֹלֱק
ערב ויהי פסוֱק חצי בֱקיִדוש אומרים איך י) סי' או"ח (בשו""ת מִדהֱקשה פסוֱק, חצי

ֱקריאה. בִדרך כשאי"ז ִדשאני תירץ וֹלא בֱקר, ויהי

הסיבה גם שהם המיֹלים את יום בכֹל נזכר שבמשנה ִדי"ֹל העירני כהן בצֹלאֹל הרב
שכן אע"פ הפתיחות נזכרו ֹלא וֹלכך (ֹלא.), בר"ה כמבואר יום, ֹלאותו שייך שֹלכך

וִדפח"ח. אומרים,

בבהמ"ֱק, אומרים היו שהֹלויים השיר גרס רש"י ס"ִד) ֱקֹלג סי' (או"ח בִדרכ"מ כתב ב.
עכ"ֹל. בִדבר, נפֱקותא מאי יִדעתי וֹלא בסִדורו, מהרי"ֹל הגיה וכן במֱקִדש, גורס והרוֱקח

אֹלא נֱקרא ֹלא המֱקִדש" "בית אבֹל מֱקִדש, איֱקרי ִדמשכן איתא (ב.) בערובין וֹלכאורה,
(זבחים מֹלמעֹלה ויריעות מֹלמטה אבנים" "בית היה בשיֹלה ִדגם ִדאע"ג עוֹלמים, בית
הפרס, בית הֱקברות, בית כמו המֱקִדש" "מֱקום מתפרש המֱקִדש" "בית ֹלשון ֱקיב:(,

ִד'. בחר אשר "המֱקום" הוא עוֹלמים בית ורֱק יז), טו (שמ"א המרחֱק בית

ֱקכ) עמ' (שמ"א זהב במשבצות כמש"כ "בבהמ"ֱק", רש"י גירסת מובנת וֹלפ"ז
שארבעים ֱקמב) (שמ"א כביֹלֱק"ש עוֹלמים, בבית רֱק אומרים היו אֹלו שמזמורים
הארון ֹלפני אומרים היו בשחר עוֹלמים, ֹלבית הארון שֹלמה שהביא עִד שנים ושֹלש
כֹל ֹלה' שירו אומרים היו הערבים בין במשיחי, תגעו אֹל עִד בשמו ֱקראו ֹלה' הוִדו
היו המזמורים, ִדהמע"ה שחיבר וֹלפני ֹלה'. והֹלֹל אמן העם כֹל ויאמרו עִד הארץ
שתֱקנו עִד כֹלשונו אחִד כֹל ומברכים מתפֹלֹלים שהיו כמו ֹלשונם, כצחות משוררים

מטבע. כנה"ג אנשי

ֹלפני האמורים בעירך הנשמעים עבִדך ִדוִד ובשירי כוֹלנו נשמח בהמ"ֱק ובעבוִדת ג.
האמורים שיר, בכֹלי זה הנשמעים פי' ה"ב) מכֹלה"מ (פ"ג באו"ש ר"ח). (מוסף מזבחך
שהם ִדוִד שירי עֹל ג"כ "הנשמעים" אומרים ִדהא בֹלשון, מתיישב אי"ז ובענ"ִד בפה. זה
שירה עיֱקר ֱקיי"ֹל ִדהא פרץ ברמון הֱק' ועוִד מהכֹלי. וֹלא מהפה הנשמעים המזמורים
בעירך הנשמעים שֹלום, בִדובר כִדפי' נראה אֹלא ֹלפה. הכֹלי נֱקִדים וֹלמה בפה,
כִדמצֹלינן בכֹלי הזמר גם וֹלא בפה השיר רֱק ִדמזכירים והא מזבחך. ֹלפני כשאמורים
בשירי כוֹלנו שנשמח ִדאמרינן משום י"ֹל וֹלזמרם, ֹלשירם וֹלויים וכו' והשב ברגֹלים
[שֹל ִדֱקוֹל ִדאע"ג (כו.) פסחים עי' ֹליהנות, ֹלכוין אסור הכֹלים ֱקוֹל ומשמיעת וכו' ִדוִד
וגם איכא. מיהא איסורא מעיֹלה, בהם אין וריח מראה (רש"י)] הֱקִדש שהן השיר כֹלי

אסור. וֱקמכוין אפשר ֹלא

ִדכיון י"ֹל בעירך. ונשמעים מזבחך ֹלפני האמורים כסִדר, ִדהֹל"ֹל וא"ת

שומרים שיהיו היא הֹלויים עבוִדת וֹלזמרם. ֹלשירם וֹלויים ֹלעבוִדתם כהנים השב ִד.
יום בכֹל הֱקרבן עֹל ֹלשורר משוררין מהן ויהיו וכו' שוערין מהן ויהיו המֱקִדש, את

גיסי פירש וזמרם, שירם עֹל רֱק מבֱקשים אנו מ"מ ה"ב), מכֹלה"מ פ"ג (רמב"ם
מעכב השיר ורֱק הֱקרבנות, עבוִדת ֹלהשיב היא תפֹלתינו כי שוֹלזינגר, הר"ח

(יא.). כבערכין הֱקרבן,

עֹל ִדֱקאי
תחיֹלה. בעירך בשמיעה ונשמח מרחוֱק באים אנו כוֹלנו, ונשמח

בהמת ואת ישראֹל בבני בכור כֹל תחת הֹלוים את 'ֱקח מה) (ג, במִדבר בפר'
וֹלמִדו הבן מפִדיון ישראֹל את פטרו שהֹלויים מכאן בהמתם' תחת הֹלוים
חמור פטר את פטר ֹלוי שֹל שה וכן מפִדיון, עצמם את שיפטרו ֱק''ו ִד.) (בכורות
יג.) (בכורות במשנה מבואר אוֹלם מפט''ח. הֹלויים פטורים וֹלכן ישראֹל שֹל
רש"י וִדעת ופט"ח, הבן מפִדיון אֹלא נפטרו ֹלא טהורה, בהמה בבכור שחייבים
שֹל טהורה בהמה בכור את במִדבר הֹלויים בהמות פִדו ִדֹלא מה) ג (במִדבר
הבכור ֱקִדושת שאין משום 'פִדיון' שייך ֹלא ִדבהט"ה השפ"ח וכתב ישראֹל,

ֱקִדושה. בו נוהג הכהן שאף ֹלכהן, נתינתו ע"י פוֱקעת

שֹל טהורה בהמה בכור פטר ֹלוי שֹל ִדשה ועוִד) ִד"ה (שם התוס' ִדעת אוֹלם
עֹל רבא מֱקושית והוכחתו עצמם, הֹלויים בכורות את פטר ֹלא מ"מ ישראֹל,
הֹלויים בהמת פטרו שאם אבהמה, ִדֱקאי במשנה הנאמר ֱק"ו את שפירש אביי
א"כ רבא והֱקשה שֹלהם, פט"ח שֹלהם השה שיפטור כ"ש ֹלוי שֹל פט"ח
ִדפטרו מוכח טהורה, בהמה בכורי אף מֱק"ו הֹלויים יפטרו אבהמה, ֱק"ו ִדִדרשינן
ֹלא אם ֱק"ו שייך מה ִדאֹל"כ ישראֹל, שֹל טהורה בהמה בכורות ֹלויים שֹל שה
מֱק"ו, עצמם שֹל יפטרו איך ישראֹל שֹל טהורה בהמה בכורי את כֹלֹל פטרו
ִדאין הגוף ֱקִדושת ֹלהם שיש משום ֹלִדורות וֹלא פטרו ֹלשעה ִדרֱק התוס' וכתבו
שייך וֹלכן ִדמים ֱקִדושת רֱק היה ֹלא ִדבמִדבר משמע שיפטרו, שייך ֹלא פִדיון ֹלו

פִדיון,

בהט"ה בכורי אף במִדבר ֹלפטור ֱק"ו ִדרשינן ִדאה"נ רש''י, בִדעת ביאר הרש"ש
שעה ֹלאותה רֱק זו מ"מ עצמם, וגם ישראֹל שֹל את הֹלויים פטרו וא"כ ִדֹלויים,
ֹלפטור יהיו, בהוייתם ִדִדרשי' הֹלויים ֹלי ִדוהיו מה) ג (במִדבר ִדֱקרא ֹלִדורות, וֹלא

ופט"ח. בפִדה"ב רֱק ֹלִדורות

ועוִד) ִד"ה (ִד. ִדבבכורות בִדבריו, סתירה והרא"ם השיטמ"ֱק הֱקשו רש"י ובִדעת
ישראֹל', בהמת הפֱקיעה ִדיִדהו טהורה בהמה 'ִדהא ִדרבא הֱקושיא בביאור כתב
שפִדו ִדסבר מבואר א"כ 'טהורה', ישראֹל בהמת והשיטמ"ֱק התוס' וגרסו
ֹלוייים שֹל שהשה ֹלהעמיִד אפשר גירסתם [וֹלוֹלי טהורה, בהמה בכור במִדבר
תי' וברא"ם פִדו. שֹלא פי' ועה''ת טהורה]. בהמה וֹלא חמור פטר רֱק פטר
וֹלכן טהורה, בהמה אף במִדבר שפִדו סבר ִדרבא ורבא, אביי בזה ִדנחֹלֱקו
ורש"י כֹלֹל, ֱקשיא ֹלא ֹלכן פִדו שֹלא סבר אביי אבֹל שיטתו, ֹלפי אביי עֹל מֱקשה

ִדאביי. אֹליבא פי' בחומש

ה"ז) פ"א (בכורות הרמב"ם כ"כ טהורה, בהמה בבכור חייבים ֹלויים ֹלכו''ע מ''מ
שאף סבר א) אות (בכורות אֹלגאזי במהרי"ט אוֹלם ס"א). שכ סי' (יו''ִד ושו"ע
ב יג (בא ֹלמכיֹלתא ִדמייתי ֹלכהן, ֹליתנו א''צ מ''מ בכורה בֱקִדושת שֱקִדוש
באִדם ישראֹל בבני רחם כֹל פטר בכור כֹל ֹלי ִד'ֱקִדש מֱקרא ִדיֹלפינן טז), פרשה
שאין הֹלויים יצאו בבהמה, ֹלו יש באִדם ֹלו שיש את ִדרשי' הוא', ֹלי ובבהמה
כשם מבבט''ה פטורים ֹלויים שאף משמע בבהמה, ֹלהם אין באִדם ֹלהם
פטורים ובבהמה' 'באִדם ִדמהפסוֱק ִדרשות, שני שיש אֹלא באִדם. שפטורים
ֹלענין רֱק זה אוֹלם הבן, מפִדיון שפטורים כמו טהורה בהמה מבכור אף הֹלויים
ונפֱק"מ הוא, ֱקִדוש ִדוִדאי בכור ֱקִדושת ֹלענין ֹלא אבֹל ֹלכהן ֹליתן שא''צ ממון
ֹלֱקִדושת וֹלא ֹלכהן ֹליתן ממון ֹלענין רֱק הוא הניִדון ִדבפִדה"ב מום בעֹל בבכור
מֹליתן פטורים בֹלא"ה ִדכהנים הֹלויים רֱק הוזכרו במכיֹלתא ֹלכן עצמו.
כֹלֹל עֹליו ִדאין חמור פטר ֹלענין יֹלפי' תפִדה מפִדה אוֹלם ֹלעצמם, שנוטֹלים
אתא ֱקרא וע"כ ובבהמה, מבאִדם ֹלמִדנו כבר ֹלכהן מֹליתנו ִדֹלפוטרו ֱקִדושה,
טהורה בהמה בבכור אבֹל ֹלוי, שֹל חמורו בכור עֹל ֱקִדושה כֹלֹל חֹל שֹלא ֹלומר
מיירי (יג.) פ"ב בריש המשנה וא"כ בֱקִדושתו, נשאר זו ִדרשה נאמרה שֹלא
אף ִדבזה ֹלכהן נתינה ֹלענין ֹלא אבֹל טהורה, בבהמה בכור ֱקִדושת שחֹל ֹלענין

הֹלויים. פטורים בטהורה

וכן בה', חייבים הֹלויים אין זו 'מצוה כתב עט) (עשה בסה"מ הרמב"ם אמנם
וצ"ֹל הוא, ִדט"ס שכתב ויש תתסז). אֹלף (סי' ברִדב"ז אף הִדפוסים בכֹל הגירסה
אִדם בבכור מיירי ִדהרמב"ם פירש הנגיִד יהושע ור' וכו'. חייבות הנשים 'ואין
סי' (או"ח שֹלמה בית ובשו"ת זו. במצוה ִדבריו בתחיֹלת ִדיבר שעֹליהם ופט"ח

חיוב ֹלענין רֱק ִדיבר ִדהרמב"ם אֹלגאזי, המהרי"ט ע"פ הרמב"ם גי' יישב נז)
בזה ֹלכהן ֹלתת חייב ורֱק ֱקִדוש שאינו מום בעֹל בכור כגון ֹלכהן ֹליתן

ֹלויים אף ֹלהֱקריבו וצריך הוא ֱקִדוש תם בכור אבֹל פטורים, הֹלויים
חייבים.

ֹלוי וֱקִדושת כבוִד

במֹלחמה ֹלוי במֹלחמהשבט ֹלוי שבט

הירִדן בעבר הֹלוים ערי בִדין

בכתף המת ונשיאת בכתף ֱקהת בני משא
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ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק ֹלייטערהרב חיים משה ֹלייטערהרב חיים משה הרב

כמו כהן] שאין [במֱקום הֹלוי את ֹלכבִד חיוב יש אם הראשונים נחֹלֱקו
עפ"י שכתב רא) סימן (או"ח בטור עיין הכהן, את ֹלכבִד חיוב שיש
שאין [במֱקום הישראֹל ֹלפני ֵמן ֹלזַק ֱקוִדם ֹלוי ִדֹלכאורה הירושֹלמי
ֹלגבי וכן ֱקִדימה. ִדין ֹלו שאין כתב מרוטנבורֱק מאיר ה"ר ובשם כהן],
ועוִד), ותוס' ברש"י ע"ש (נט: בגיטין הראשונים נחֹלֱקו התורה ֱקריאת
ֹלֹלוי ֹלֱקרוא חיוב יש האם החביֹלה, נתפרִדה כהן שאין ִדהיכא ִדֱקיי"ֹל

ֹלא. או כהן במֱקום

שיש ֹלהִדיא מבואר ֹלא שם וברמ"א ֱקֹלה) סימן (או"ח בשו"ע וֹלהֹלכה,
ֹלא ֹלמה תמה סֱק"ו) (שם ובט"ז הישראֹל, ֹלפני הֹלוי את ֹלהֱקִדים
הֹלוי את ֹלכבִד חיוב ִדאין ג"כ משמע כִד) (ס"ֱק ובמ"ב הכי, כתבו
ִדטוב כתב המזון ברכת ֹלגבי סֱקי"א) רא (סי' במ"ב אמנם כהן. במֱקום
ֹלפני ג"כ בֱקריאה אותו מֱקִדימין ִדהא ֹלישראֹל, ג"כ הֹלוי את ֹלהֱקִדים
וה"ה ֹלישראֹל, ֱקוִדם הֹלוי המזון שבברכת ִדס"ֹל ומבואר ישראֹל,
סֱק"ו) ֱקֹלה סי' (א"א בפמ"ג וכ"כ ִדמ"ש, כהן שאין היכא בֱקרה"ת

ֹלִדינא. וצ"ע ֱקרה"ת, ֹלגבי המ"א בִדעת

ֹלעיין יש הֹלוי, את ֹלכבִד חיוב יש אם הראשונים מחֹלוֱקת ובעיֱקר
יותר ֱקִדוש הֹלוי אם ֹלחֱקור שיש במה תֹלוי ִדזה ונראה נחֹלֱקו. במה
המנהג בביאור הביא ֱקכח) סי' (או"ח בב"י ִדהנה ֹלא, או מהישראֹל
ֱקמו.) (נשא הֱק' הזוהר בשם כפים נשיאת ֹלפני הכהן יִדי רוחץ שהֹלוי
ֹלֱקִדש וצריך ֱקִדושתו, עֹל ֱקִדושה ֹלהוסיף צריך כפיו שנושא ִדהכהן
ֱקִדושת ֹליטוֹל הכהן שצריך הֹלוי, זה - הֱקִדוש ומי שֱקִדוש, מי ע"י יִדיו
וֹלא וכו', ֱקִדושים שהם הרי הֹלוים", את "וֱקִדשת ִדכתיב מיִדיו, המים
בִדבריו ומפורש ע"כ. ֱקִדוש, שאינו אחר מאִדם המים ֱקִדושת יטוֹל
וכ"כ כב). ס"ֱק ֱקכח (סי' במ"ב משמע וכן ֹלא, וישראֹל ֱקִדוש ִדֹלוי
וֹלכך ֱקִדשים, ֱקוִדש וכהן ֱקוִדש ִדֹלוי בח"א) יב. (הוריות במהרש"א
בספר מבואר וכן ע"ש. ֹלכהן, תרו"מ נותן והֹלוי מעשרות ֹלֹלוי נותנין
סמוכין ֹלהביא ויש תשיא). אֹלף (אות מוסר השבט ֹלבעֹל צִדֱקה מעיֹל

ֱקיימא". בֱקִדושתה "ֹלויה שם ִדאמרו (מז.), ִדבכורות מגמ' ֹלִדבריהם

הֹלוים ֱקִדושת עֹל בפירוש המִדבר פסוֱק שום מצאנו ֹלא באמת אך
העיר זהר ניצוצי ובס' מֱקום, בשום נמצא אינו הזהר שהביא [והפסוֱק
"ֱקִדושה" ותואר יז)], (ח, מבמִדבר הכי ֹלִדייֱק הזהר כוונת שאוֹלי
עֹל בכֹלֹלות או ועוִד, תצוה בפ' הכהנים עֹל רֱק בפרטות בתורה מצאנו
במִדבר בפ' חכמה במשך וכ"כ ועוִד, ֹלי" תהיון ֱקִדש "אנשי ישראֹל עם
בהו אית וֹלכך ֱקִדושה, משמשי המה ִדכהנים שכתב ע"ש מה), (ג,
ֹלוים אכן גופה, ִדֱקִדישא המעשר מן נפסֹלה שזינתה וכהנת ֱקִדושה,
ֱקִדושה, בהו ֹלית וֹלכן משמשין, משמשי והוי ובניו ֹלאהרן נתונים המה
שיש וכיון וכו'. גופה ֱקִדישא ִדֹלא במעשר אוכֹלת שזינתה וֹלויה
נאכֹלים ִדאינם ֱקִדושה, איכא במתנותיהם גם ֹלכן בכהנים, ֱקִדושה
תשמיש ִדהויין ֹלויים אבֹל הוא, ִדֱקִדש תרומה כמו בטומאה,
בטומאה. נאכֹלים מתנותיהם ֹלכן ֱקִדושה, בהו ֹליכא ִדתשמיש,
ִדבכהנים הִדבר נושא אמיתת עֹל "והמופת חכמה: במשך ומסיים
גִדוֹל, בכהן וכן אֹלוֱקיכם, ה' כתיב ִדבכהנים בֹלוים, ֹלא ֱקִדושה איכא
ה', רֱק התורה, בכֹל ֹלבִד אֹליהם "אֹלֱקים" מיחס אינו ֹלוי בשבט אבֹל
ִדס"ֹל ומובאר עכ"ֹל. וִדו"ֱק", נכון, ענין וזה ותשכח, התורה בכֹל יעיין

הנ"ֹל]. הזוהר מִדברי [וצ"ע בֹלוים ֱקִדושה ִדאין

ֹלכבִד חיוב ִדיש ִדהסוברים הראשונים, נחֹלֱקו גופא ִדבזה י"ֹל ומעתה
מכהן מצינו במה ויֹלפינן ֹלֹלוי, ֱקִדושה ִדיש ִדס"ֹל משום הוא הֹלוי את
ֹלכֹל וה"ה "וֱקִדשתו", ִדכתיב ֱקִדושתו מחמת ֹלכבִדו שנצטוינו
ִדכֹל התורה ֹלכֹל משם יב: בהוריות [וכיֹלפינן מחבירו המֱקוִדש
ס"ֹל הֹלוי את ֹלכבִד חיוב ִדאין והסוברים ֱקוִדם], חבירו את המֱקוִדש
[ושו"מ וִדו"ֱק. מישראֹל, יותר ֱקִדוש ֹלוי ִדאין חכמה המשך כִדעת
סימן ב"ב בֱקו"ש ועי' ואיֹלך), סי"א ֱקכח (סי' השוֹלחן בערוך כעי"ז

רעח].

ֹלכהנים חיוב ִדיש ִדמגיֹלה בספ"ִד הר"ן ִדעת ֹלפ"ז היטב וניחא
(מוע"ֱק ונימוֱק"י (סב.) נִדרים ברש"י [וע"ע הכה"ג, את ֹלכבִד הִדיוטים
י"ֹל וֹלפ"ִד הר"ן. ִדברי עֹל הרבה תמה יב:) (הוריות שבע ובבאר כח:)],
הִדיוט ֹלכהן חיוב יש ֹלכך הִדיוט, מהכהן יותר ֱקִדוש ִדהכה"ג ִדכיון

וכנ"ֹל. הכהן את ֹלכבִד חייב שהישראֹל ממה נֹלמִד וזה ֹלכבִדו,

שהוא הנזיר את ֹלכבִד חיוב מצאנו ֹלא ֹלמה ֹלפ"ז ֹלהעיר ִדיש אֹלא
אין עוֹלם ֱקִדושת ֱקִדושתו שאין מפני וי"ֹל מישראֹל, יותר ֱקִדוש

את ֹלכבִד חיוב אין ֹלמה ֹלפ"ז ֹלהעיר יש עוִד זה. ֹלענין ֹלכהן ֹלִדמותו
יותר ֱקִדוש ִדבכור משמע כב) ס"ֱק ֱקכח (סי' ִדבמ"ב הבכור,

וצ"ע. בנש"כ, הכהן יִדי נטיֹלת ֹלענין מישראֹל

(שבט הובִדֹלו "ֹלפיכך וז"ֹל: הי"ב פי"ג, ויובֹל, שמיטה בהֹלכות הרמב"ם כתב
זוכין וֹלא נוחֹלין וֹלא ישראֹל, כשאר מֹלחמה עורכין ֹלא העוֹלם, מִדרכי ֹלוי)

ע"כ. חיֹלו", ה' "ברך יא) ֹלג, (ִדברים שנ' השם חיֹל הם אֹלא גופן, בכח ֹלעצמן

ִדֹלא וֹלכאו' במֹלחמה עסֱקו אכן ֹלוי ששבט רבות פעמים מצינו שהרי וצ"ב
כהרמב"ם:

כמבואר ִדינה שנתחֹלֹלה אחרי שכם בעיר אחיו שמעון עם יחִד נֹלחם ֹלוי א)
ֹלִד. פרֱק וישֹלח בפ'

אֹלי ֹלה' מי "ויאמר כו-כח) ֹלב, (שמות כמ"ש ֹלוי שבט נֹלחמו העגֹל בחטא ב)
איש והרגו ירכו... עֹל חרבו איש שימו ֹלהם... ויאמר ֹלוי. בני כֹל אֹליו ויאספו

איש". אֹלפי כשֹלשת העם... מן ויפֹל משה כִדבר ֹלוי בני ויעשו אחיו... את

ישראֹל נתייאשו הארץ עֹל ִדבה והוציאו א"י את מֹלתור המרגֹלים כשחזרו ג)
ונשובה ראש נתנה אחיו אֹל איש "ויאמרו שנ' ֹלמצרים ֹלחזור ובֱקשו
בישראֹל נֹלחמו ֹלוי ששבט (ֱקיח,ִד) בתהֹלים רש"י וכ' ִד) יִד, (במִדבר מצרים"

אֹלו. ִדברים כשאמרו

בישראֹל, ֹלהֹלחם הכנענים ובאו הכבוִד ענני ונסתֹלֱקו הכהן אהרן כשמת ִד)
ובני ֹלמצרים, ֹלחזור כִדי מסעות שמונה ֹלאחוריהם חזרו ישראֹל מבני חֹלֱק
פ' ברש"י כמבואר משפחות שבע מהם והרגו ֹלהחזירם, אחריהם רִדפו ֹלוי

יג). (כו, פינחס

וכבר היוונים, נגִד נֹלחמו שני בית בזמן ֹלוי משבט שהם החשמונאים ה)
(ֹלג, הברכה זאת בפ' ֹלוי ֹלשבט בברכתו זו מֹלחמה עֹל רבינו משה נתנבא
יֱקומון" מן ומשנאיו ֱקמיו מתנים מחץ תרצה יִדיו ופועֹל חיֹלו ה' "ברך יא)

החשמונאים. ֹלמֹלחמת שהכוונה שם רש"י ומפרש

פ' (סוף סֹלוא בן זמרי נגִד נֹלחם הכהן אהרן בן אֹלעזר בן שפנחס מצינו וכן
בֹלֱק).

ישראֹל כשאר מֹלחמות ֹלערוך ִדרכם שאין ֹלוי, שבט שִדוֱקא הוא, ִדבר והֹלא
הצֹליחו, וגם במֹלחמות ֹלפתוח רבות פעמים יוזמה נטֹלו הרמב"ם כִדברי

ֹלמֹלחמה. הם שראויים הרי

היו בהם נֹלחמו שהֹלוים המֹלחמות כֹל ִדהנה הִדבר, בביאור ושמעתי
"כי ז) ֹלִד, (בראשית נאמר שכם במֹלחמת ותורתו. ה' כבוִד ֹלמען מֹלחמות
את יעשה "הכזונה ֹלא) (ושם יעֱקב" בת את ֹלשכב בישראֹל עשה נבֹלה
אחותם כבוִד חיֹלוֹל עֹל שנֹלחמו הרי וב"ר. ֹלא) (ֹלִד, יב"ע וע"ע אחותינו",
אֹלי", ֹלה' "מי נאמר העגֹל בחטא המה. ה' עם כי ה' כבוִד שזה ומשפחתם,
אותם וִדנו העגֹל עובִדי כֹל את כשהרגו ה' ֹלכבוִד ֹלֱקנא ֹלוי שבט כֹל ונאספו
כשאמרו 'וישֱק'. ִד"ה כ פסוֱק רש"י עי' אחיו', את איש 'והרגו כמ"ש בסייף
ֹלוי בני נֹלחמו המרגֹלים חזרת אחרי ֹלמצרים ונשובה ראש נתנה ישראֹל
ֹלוי בני שאֹלו ה'" יראי נא "יאמרו ִד) (ֱקיח, עה"פ כתב בתהֹלים ורש"י נגִדם,
ֹלשוב ראש שנתנו באֹלו נֹלחמו וכן ֹלוי, בני כֹל אֹליו ויאספו עֹליהם שנאמר
בישראֹל שנֹלחמו ִדמה ברש"י מבואר הרי וכנ"ֹל, המרגֹלים במעשה מצרימה
ישראֹל בבני ֹלוי שבט נֹלחמו כן כמו ֹלכבוִדו. וֱקנאו ה' יראי היותם מצִד הוא
מצִד והכֹל הכבוִד ענני כשנסתֹלֱקו אהרן מיתת אחרי ֹלמצרים ֹלחזור כשרצו
ֹלהעבירם שרצו בגֹלֹל היוונים כנגִד נֹלחמו החשמונאים וכן ה'. יראי שהיו

ֱקנאתי". את "בֱקנאו נאמר פנחס עֹל וכן התורה. מחוֱקי

התורה רצתה ֹלא רוחניות עניני עֹל היו ֹלוי שבט מֹלחמות שכֹל משום וִדוֱקא
וכן ֹלה', ֱקִדוש כוֹלו כֹל שיהיה אֹלא רגיֹלות, במֹלחמות יעסֱקו ֹלוי ששבט

ֹלה'. ֱקִדוש כוֹלו יהיה במֹלחמותיו

מֹלחמה עורכין ֹלא ֹלוי "שבט בֹלשונו הרמב"ם רמז ֹלזה ואוֹלי
הגבוֹלות הרחבת ֹלצורך ישראֹל כשאר נֹלחמים שאינם ִדהיינו
ה' ֹלמען מֹלחמות שֹל אחר סוג הם מֹלחמותיו אֹלא וכִדומה, הארץ והגנת
ִדגם חיֹלו', ה' 'ברך שנא' ה' חיֹל הם 'אֹלא שם שסיים וזהו גריִדא, ותורתו
כשאר שֹלא רוחניים, ענינים עֹל שנֹלחמים ה', חיֹל בתור זה נֹלחמים כשהם
אח"כ מש"כ ֹלפ"ז מִדוייֱק וגם הארץ. והגנת ארץ חבֹלי עֹל שנֹלחמים ישראֹל
כי מֹלחמה, בעריכת כִדֹלעיֹל ישראֹל כשאר כתב וֹלא זוכין" וֹלא נוחֹלין "וֹלא
משא"כ כֹלֹל, ֹלזה שייך ֹלוי שבט אין וזכייה נחֹלה כמו אחרים בִדברים
מֹלחמות כשאר אינן שמֹלחמותיהם אֹלא וכנ"ֹל, שייך, ֹלוי שבט גם במֹלחמה

ישראֹל'. כשאר מֹלחמה עורכין 'ֹלא וזהו גריִדא, ה' ֹלמען אֹלא ישראֹל,

ֹלאמר העם אֹל משה "ויִדבר ג-ִד) ֹלא, (במִדבר כתוב מִדין במֹלחמת והנה
אֹלף במִדין, ה' נֱקמת ֹלתת מִדין עֹל ויהיו ֹלצבא אנשים מאתכם החֹלצו
מטות "ֹלכֹל רש"י ופ' ֹלצבא", תשֹלחו ישראֹל מטות ֹלכֹל ֹלמטה אֹלף ֹלמטה

ע"כ. ֹלוי", שבט ֹלרבות ישראֹל,
משאר בה נשתתף ֹלוי ששבט זו מֹלחמה שנא מאי וצ"ב
היא זו מֹלחמה שאופי שכיון מובן וֹלמש"נ בהן. השתתף שֹלא מֹלחמות

הם. ה' חיֹל כי כזו ֹלמֹלחמה שייך ֹלוי שבט גם ֹלכן במִדין' ה' נֱקמת 'ֹלתת

וִדנו מצוה, מֹלחמת ֹלכֹל יוצאין ֹלוי ששבט ֹלומר מֱקום יש הנ"ֹל כֹל וֹלפי
פ"ז מֹלכים הֹל' ברמב"ם האחרונים בזה

כשאר
ישראֹל",

גורס שם והגר"א בספרי, רש"י ִדברי מֱקור [אמנם
ֹלוי]. שֹל שבטו ֹלהוציא

המפתח בס' [ראה
שם].

ה"ח.

ֹלוי וֱקִדושת במֹלחמהכבוִד ֹלוי במֹלחמהשבט ֹלוי שבט
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ושירה שירות - הֹלויים עבוִדת

ושוערים שומרים

הֹלוים עבוִדות שאר

וכעי"ז (שצִד). בחינוך וכן במֱקִדש ֹלעבוִד ִדהמצוה כ' כג, במ"ע הרמב"ם
הֹלויים, עבוִדת ֹלגבי שירות ֹל' נאמר מֱקומות בכמה והנה (ֱקסט). בסמ"ג
את ה' הבִדיֹל ההיא "בעת - (י,ח) עֱקב ובפר' אותו", "ושרתו (ג,ו) בפר' כמו
שופטים ובפר' ֹלשרתו". ה' ֹלפני ֹלעמוִד ה' ברית ארון את ֹלשאת הֹלוי שבט

אֹלֱקיו. ה' בשם ושרת ז) (יח,

רש"י והנה זו אומר הוי ה' בשם שהוא שירות איזהו יא. בערכין ואי'
[וכן משמרתו" את ושמרו השירות "ומהו הוא ִדשירות פי' בפר'
שֹלא כיון אחִד ענין שהוא מוכרח ִדהוא וגור"א רא"ם ועי' יח,ב]. ֱקרח בפר'
ֹל: בבכורות רש"י בשי' ֹלהִדיא וכ"ה השמירה. מֹלבִד אחר שירות מצאנו

פירש"י ֹלויה, ִדברי ֹלֱקבֹל שבא ֹלוי בן ֹלגבי
ִדשירות בערכין ִדמ"ש וע"כ ושוער. שירות -שירה, ענינים ג' ִדהם ומבואר

ה'. בשם שירות כֹלפי רֱק נא' שירה הוא

ֹלעבוִדת מובִדֹל כוֹלו ֹלוי זרע כ' ה"א המֱקִדש כֹלי מהֹל' פ"ג ברמב"ם והנה
המֱקִדש. ֹלעבוִדת הֹלויים ֹלהיות עשה ומצות וכו' המֱקִדש
בחינוך ֱקצת וכ"מ העבוִדה, עצם עֹל ִדוֱקא וֹלא שם שיהיו ִדהמצוה ומשמע
אנשים שם הוא והמֱקום המֹלך שכבוִד ֹלפי המצוה בשורש שכ'
זזים היו "שֹלא (תר"צ) תהֹלים יֹלֱקוט [ועי' יִדוע. משבט יִדועים
ומנחֹלה, ממֹלחמה ִדפנויין הרמב"ם כוונת פי' חכמה בִדרך אך מביהמ"ֱק"].

הי"ב. פי"ג ויובֹל שמיטה בהֹל' כמ"ש

מים בפֹלגי וכ' הֱקרבן. עֹל ֹלשורר עבוִדתם ועיֱקר שכ' שם חינוך עי'
מנגינתם", ובחורים שבתו משער "זֱקנים עה"פ איכה עֹל (ֹלנתיבות)
יא: ערכין בתוס' אך שוערים. היו והזֱקנים משוררים היו הבחורים ִדהֹלוים

משפחות. ֹלפי מחוֹלֱק ִדהיה כ' משוער) (ִד"ה

יהיה וֹלא העִדות ֹלמשכן סביב יחנו והֹלוים (א,נג) בפר' מֱקורו שמירה ִדין
עה"ת הֹלוי רי"ז בחי' ועי' זרים. יכנסו שֹלא ששומרים כֹלומר וגו'. ֱקצף
ומִדין המֱקִדש, שמירת מִדין המשכן, סביב הֹלוים בחנית ִדינים ב' ִדאיכא

ֹלויה. מחנה

ויהיו המֱקִדש, את שומרין שיהיו היא שֹלהן עבוִדה שכ' שם ברמב"ם והנה
ִדשוערין ֱקצת משמע ִדֹלתותיו. וֹלהגיף המֱקִדש שערי ֹלפתוח מהן
ֹלהיות רֱק הזכיר ִדבריו שבתחיֹלת בחינוך וכ"מ שמירה, ִדין בכֹלֹל הוא
שהיו שֹלהן ועבוִדה כ' המצוה בִדיני ואח"כ יום. בכֹל

המֱקִדש. שערי וֹלסגור ֹלפתוח המֱקִדש... את

בשכר הפנים מֹלחם נוטֹלין היו שהכהנים ִדמה שכ' ב"מ בתוס' כן ומשמע
היו שבהם מֱקומות ג' עֹל הוא נו.] וסוכה יח. יומא [עי' ִדֹלתות הגפת

ִדֹלתות. הגפת כוֹלֹלת ִדשמירה ומבואר שומרים. הכהנים

יא: בערכין גרשום רבנו בפי' מפורש והוא
ֹלשוערים" וחוסה כִדכתיב

ֹלשום נכנס ֱקטן ֹלוי ִדאין כ' אין) (ִד"ה יג: ערכין ברש"י
בכֹלֹל העזרה ִדכיבוִד ומבואר ִדֹלתות. וֹלהגיף העזרה את ֹלכבִד כגון עבוִדה
המשוררים מכבִד, היה מי שחֱקר סֱק"ה ס"י ִדוִד מֱקִדש ועי' הֹלויים. עבוִדת
העזרה, את מִדיחים היו שהכהנים ִדתנן סִד. פסחים ועי' השוערים. או
עבוִדת ֹלעשות ֹלכהנים אסור ִדהרי ערכין) תורה (טֹל אריֱק ר"מ והֱקשה
עֹל מוטֹל הֱקרבנות מחמת שבא ִדכיבוִד הוכיח הפסח עבוִדת ובס' ֹלויים.

הכהנים.

השערים בשמירת וישרתוך, (יח,ב) ברש"י ומובא ֱקרח פר' בספרי
עֹל גזברים ִדהיינו רב ִדבי בספרי ופי' ואמרכֹלין. גזברין מהם וֹלמנות
משמע ִדברמב"ם והֱק' כ,כו. בִדהי"א מוכח ִדכן וכ' המֱקִדש. שֹל האוצרות
המֱקִדש מכֹלי ובפ"ִד וֹלשורר, ֹלשמור אֹלא ֹלֹלויים ייחִד ִדֹלא כהנים שהיו
הי"ט שם או"ש ועי' יישוב. וצריך וֹלגזבר. ֹלאמרכֹל כהנים שממנין כ' הי"ח
גם כשרים היו והגזבר ִדהאמרכֹל הט"ו) (פ"ב שֱקֹלים מתוספתא שהביא

וישראֹלים. ֹלוים

המשכן "ֹלהֱקים גרשון בני ִדעבוִדת (ִד,כִד) נשא ר"פ אב"ע עי'
עבוִדה עבוִדת עה"פ זֱקנים ובִדעת וֹלשמור". וֹלשחוט הֹלחם, וֹלעשות

וניתוח. הפשט שחיטה פי' (ִד,מז)

כ' ִדהרמב"ם ֹלִדורות הוא אם והרמב"ן הרמב"ם בזה נחֹלֱקו
בני שהם בכהנים ִדגם כ' והרמב"ן ֹלכהנים. וניתנה מהֹלוים שנעתֱקה

משא רֱק נזכר י,ח ִדברים חכמה משך ועי' הג'] בשורש [עי' ֱקהת.
הכֹלים. שאר וֹלא ֹלִדורות, שהוא הארון

שירה.
שמירה.

שוער. וֹלהיות וֹלשרת ֹלשורר

ומוכנין פנויין

ֹלהיות

שוערין

ומשוררים שוערים
שוערים מהם והיו שומרים

השערים שומר היינו "משוער

- העזרה כיבוִד

- גזברין

- שחיטה

- משא

והן עבוִדות, עוִד ִדיש מש"נ ֹלֱק' [ועי'
השירות].

הוא כפים, ֹלנשיאת הכהנים יִדי נוטֹלין שהֹלוים שהמנהג כ' ֹלהאִדר"ת ֹלמֱקִדש בזכר
שיהיה ִדהעיֱקר כ' [ועוִד הכהנים. עבוִדת את ֹלעבוִד נתונים הֹלוים שהיו ֹלמֱקִדש, זכר

במעשה.] ֹלֹלוים זכרון מצאנו ֹלא זה ִדזוֹלת במֱקִדש ֹלעבוִדתם זכר

רא"ש ובתוס'
אבֹל ֹלהכנס. נאסרו שהֹלויים במֱקומות מגיפין היו שהכהנים תי' ערכין] [בשטמ"ֱק

כן. ֹלא מבואר ביומא ברש"י

הֹלויים בגִדי

ישראֹל בערבות ֹלוי שבט

ובמִדבר במצרים ֹלוי שבט מיֹלת

הוראה מורי

מיהו הראב"ִד ופי' ֹלֹלוים. כתנות וֹלא ֹלכהנים כתנות שמיני פר' בתו"כ
שִיְכֹלו אבֹל ֹלֹלוים כתנות עשו שֹלא אע"פ
משה שהסִדיר כשם אי' בתו"כ ושם צו. פר' ֹלעיֹל כִדאמרינן בעבוִדתם
מה ֹלפי ואחִד אחִד כֹל בגִדי וֹלויה, כהונה עבוִדת הסִדיר כך מֱקִדש עבוִדת
מפני ציבור משֹל אותם מֹלבישים ִדהיו שם הראב"ִד ופי' מֱקריב. שהוא

בגִדיהם מבֹלים שהיו

בגִדים ֹלהם ִדסיִדר כ' פמ"ו נשא פר' במִדבר הספרי עֹל הנצי"ב ובעמֱק
שבגִדי שמפר' חת"ס ועי' מיוחִדים

שֹלהן. חוֹל בבגִדי שישמשו היה שֹלא הֹלויים. בגִדי הם השרִד
תענית רש"י ועי'
מיוחִדים בגִדים ֹלו שהיו ִדההכרח המֹלואים, בימי מש"ר עבוִדת ֹלגבי יא:

ֹלשוֱק". בהן שיוצא חוֹל שֹל בבגִדיו שיעבוִד כשר הִדבר ש"אין משום

ִדגרים ע: בֱקיִדושין התוס' ִדֹלפי"ִד כ' והרשב"א) (ִד"ה כ: בברכות הצֹל"ח
[מ"ח ֹלז: בסוטה כִדאי' רבוא ס' כנגִד שהיתה משום ערבות בכֹלֹל אינן

בפר']. המנין שהוא ותֱק"נ. אֹלפים וג' אֹלף ת"ר שֹל בריתות
במנין נכֹלֹל ֹלא ֹלוי ששבט כיון גם א"כ

זה,

ִדוחֱק ִדהוא זו סברא עֹל כ' מאירות פנים בשו"ת אך
ישראֹל שכֹל באחיו] איש וכשֹלו [מהפס' ֹלט. בשבועות יֹלפי' שהרי גִדוֹל
עֹל אפי' והרי נינהו. ישראֹל בכֹלֹל ֹלאו וֹלוים כהנים וכי בזה, זה ערבים
ריטב"א ועי' עי"ש. ֹלהפרישן, מוזהרים ִדישראֹל בי"ִד ִדכהנים מצוות

ערבות. בכֹלֹל ִדכהנים ֹליה ִדפשיטא כז: ֱקיִדושין

התורה את עושים והיו היו צִדיֱקים כוֹלן ֹלוי שֹל "שבטו פט"ז במִדבר במ"ר
בוזאת רש"י ופירש המיֹלה." זו ינצורו ובריתך אמרתך שמרו כי שנאמר

מֹלין שהיו (ֹלג,ט) הברכה

צפונית רוח נשבה שֹלא הסכנה מפני מֹלו ֹלא ישראֹל ִדהרי האחרונים והֱק'
ֹלסכנה. עצמם הֹלוים הכניסו ואיך עא:), (יבמות

והחת"ס
בתוך ביאר
נס ֹלהם נעשה ֹלא העגֹל חטא בגֹלֹל נזופים שהיו ישראֹל משא"כ עננה"כ,
כ' סֱק"ח) צ סי' ב' (יו"ִד יצחֱק והבית ֹלמוֹל. אסורים היו מִדינא וֹלכן זה,
הוא ערֹל שֹלהשאר מפני ִדסכנה פטור אין אח"כ ֹלמוֹל שא"א ִדבאופן
חששו במִדבר שנים הרבה שהיו בכה"ג וֹלכן כרת, שחייב כיון פיֱקו"נ

בסכנה. גם ִדחייבים הֹלוים

נכנסו ִדברים בג' (יג,ב) ביאה איסורי בהֹל' שמֹלו מפרש הרמב"ם
ביטֹלו שכוֹלם במצרים... היתה מיֹלה וֱקרבן, וטביֹלה במיֹלה ֹלברית, ישראֹל

ינצורו. ובריתך נאמר וע"ז ֹלוי, משבט חוץ במצרים מיֹלה ברית
הרמב"ן והֱק'
וע"כ ִדֹלפי"ז מו. ביבמות והרשב"א
שא"צ ִדנ"ֹל כ' ִדבריו בהמשך שם הרמב"ן אך ברית. ִדם מהם שהטיפו
עם השכינה כנפי תחת בטביֹלה ֹלהכנס כנשים נִדונו ֹלוי "בני אֹלא הטִד"ב

שֹלהם". המיֹלה

וֹלשרתו ה' את ֹלעבוִד הובִדֹל ֹלוי ִדשבט יג,יב שמיטה הֹל' רמב"ם עי'
משפטיך יורו שנא' ֹלרבים הצִדיֱקים ומשפטיו הישרים ִדרכיו וֹלהורות
ֹלֹלמוִד זמנם שיֱקִדישו כִדי נחֹלה ֹלהם ִדאין (תז) בחינוך ועי' ֹליעֱקב.

ֹלא,ִד]. בִדהי"ב [וראה וֹלהורות. חכמות

ֹלוי משבט ִדאתי אֹלא ִדמורי מרבנן צורבא משתכח ֹלא כו. יומא ועי'
הנצי"ב ובהֱקִדמת ֹליעֱקב. משפטיך יורו ִדכתיב ֹלוי משבט ויששכר,
שנא' מיהוִדה ֹלוי שבט חיֹלוֱק ביאר א,ִד) העמֱק (ֱקִדמת שאֹלה ֹלהעמֱק
ֹלהם והיתה שעה ֹלפי ֹלהורות כוחם ֹלוי ִדשבט רגֹליו, מבין ומחוֱקֱק בהם

הִדעת שֱקוֹל ִדמצִד ֹלהיפך יהוִדה משא"כ ֹלהֹלכה, ֹלכוון ִדשמיא סייעתא
שהוא חפירה] [ֹלשון "מחוֱקֱק" ע"י אבֹל ֹלאמת, ֹלכוון ֹלהם א"א

ממנה. ֹלזוז שאין ֹלהכרעה מגיעים ופֹלפוֹל, חֱקירה

ֹלהם עשו אחרים בגִדים

משא. בעבוִדת

השיר. ֹלעבוִדת

ערבות בכֹלֹל אינן וֹלוים כהנים

במִדבר.

צפונית רוח שנשבה נס ֹלהם ִדנעשה

במצרים,

השכינה, כנפי תחת נכנסו ֹלוי שבט איך

ג,מה]. במִדבר מש"ח [ועי'

שטרן) (מהִדו' תשא כי פר'
ֹלגבי [וכן

שש. בֹלי שני ותוֹלעת וארגמן מתכֹלת שנעשו וכ' השוחט], ישראֹל

"ושמואֹל כתיב ב,יח) (א' ובשמואֹל בוץ. מֹלובשים שהיו הֹלוים עֹל כתיב ה,יב ובִדהי"ב
בגִד היה שֹלא בִד אפוִד ֹלענין הי"ג פ"י רמב"ם וכ' בִד." אפוִד חגור נער ה' פני את משרת
חגור נער בו ונאמר היה ֹלוי הנביא שמואֹל שהרי אותו חוגרים היו הֹלוים "אף כה"ג שֹל

שם. עיין בִד." אפוִד

בנִדה רש"י (וכ"כ
יג:)

הטעם. שביאר עי"ש

סתירה) ִד"ה סו (ח"א

עוֹלא) אמר (ִד"ה

שם בִדברים ספורנו ועי'
ה,ִד]. יהושע המֹלבי"ם בפי' [ועי' המיֹלה. מחמת מתו ֹלוי מבני הרבה ִדבאמת

וראיתי) ִד"ה ר"ח (או"ח

במ"ר וכ"ה
ֹלב,כט). (שמות ספורנו ועי' במצרים. שמֹלו פי"ט] [ושמות במִדבר

ע"ִד היה הֹלוים כשמֹלו ִדמעיֱקרא ִדי"ֹל כ' ֱקטז) (ֹלאוין ספר והמגֹלת
בברית. ֹלהכנס

נשתעבִדו ֹלא ִדֹלכן ה,ִד) (שמות וברמב"ן
בחושן ֹלוי אבן ִדמשו"כ תצוה פר' בחיי רבנו ועי' תורתם. ומורי חכמיהם היו כי במצרים,

בתורה. שמאירין ע"ש ברֱקת היא



נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

בֱקיאות

סת"ם ה' ֹל"ב סי' מ"ב

שבת ה'

גמ'

בֱק'

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

הספֱק הֹלכה

סוכה

גמ'

גמ'

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

אוה"ח הישיבות חניכי

תפיֹלה בית

יצחֱק היכֹל אזור

יצחֱק שיח

יצחֱק היכֹל אזור

המרכזי ביה"כ אזור

יצחֱק היכֹל אזור

ברכפֹלִד עֱקיבא ר'

המרכזי אזור

ֱקמ"ח אזור

יחזֱקאֹל אור

יצחֱק בית

פתוח

ברכפֹלִד

חיים מאור

פתוח

הנשיא יהוִדה

זכריה נרות

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

2:30-3:45

3:00-4:00

4:00-7:00

4:00-7:00

5:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

9:00-1:00

8:30-10:00

9:00-10:30

10:00-11:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:00

8:00-10:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:30

9:00-10:30

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה שבגֹליוןהֹלכות ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.netניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

ת"ת מצות [שבועות] - נשא
במצוה עוסֱק - בהעֹלותך

ציצית - שֹלח
הבן פִדיון - ֱקרח

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
שִד"ח. רח' יוסף בית אוצה"ס שבפתח בתיבה ֹלהניח אפשר

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ֹלמערכת. שנשֹלחים ִדיסֱקים או ִד"ת ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

מיֹלים]700

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

בסיוע יוצא זה גֹליום

בֹלוי י. - איציֱק
052-7662454טֹל.

כח ישר

הי"ו ֹלהרב
במז"ט ֹלבנו מצוה הבר ֹלרגֹל זה ֹלגֹליון תרומתו עֹל

יעֱקובוביץ מיכאֹל

הירִדן בעבר הֹלוים ערי בִדין

ֱקרויזר ישראֹל ֱקרויזרהרב ישראֹל הרב

הארץ" ברחבי כנסת בבתי ֱקוִדש ספרי "הפצת

ֱקר
בו

חה"צ
א

ערב

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

הִדברים שאין ֹלי יראה י"א, ובהֹלכה כנען, בארץ ינחֹלו שֹלא מוזהרין ֹלוי שבט כֹל ה"י) פי"ג ויובֹל (שמיטה רמב"ם
כֹל שאר אבֹל ֹלהם, ונתחֹלֱקה בניהם וירשוה וֹליעֱקב ֹליצחֱק ֹלאברהם ברית עֹליה שנכרתה בארץ אֹלא אמורים

ישראֹל. ככֹל ובביזתן הארצות, באותן והֹלוים הכהנים הרי ישראֹל ממֹלכי מֹלך שכובש הארצות

המנשה, שבט וחצי ראובן ובני גִד מבני ומגרשים ערים הֹלוים ֱקיבֹלו הירִדן בעבר ִדגם כ"א פרֱק ביהושע מבואר
מחצי הֹלוים ממשפחת גרשון וֹלבני כ"ז בפסוֱק וכן וגו', גִד וממטה ראובן ממטה ֹלמשפחותם מררי ֹלבני כִדכתיב
ֹלא הירִדן בעבר ִדאם משום הירִדן, בעבר גם הוא ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה ִדהאיסור בהכרח וא"כ וגו', המנשה שבט
ֹלא וגם הירִדן, בעבר נחֹלו ֹלא ומִדוע ֹלֹלוים ערים ֹלהפריש צריכים היו ראובן ובני גִד בני מִדוע א"כ האיסור נאמר
גם הוא ִדהאיסור ֹלו יהיה ֹלא ונחֹלה עה"פ בסיפרי ֹלהִדיא מבואר ועוִד הירִדן, בעבר נחֹלה ֱקיבֹל ֹלוי ששבט מצאנו

הירִדן. בעבר גם הוא ֹלו יהיה ֹלא ִדנחֹלה ִדהאיסור שם הרמב"ן וכן י"ח בִדברים רש"י וכִדביאר הירִדן, בעבר

הֹלוים נחֹלו ֹלא הירִדן בעבר גם והרי ינחֹלו שֹלא מוזהרין ֹלוי שבני הרמב"ם כתב מִדוע ֹלהעיר יש וא"כ
אם (אף המערבית, ישראֹל ארץ היא מֱקום בכֹל הירִדן, בעבר אף אי ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה האיסור וא"כ
בערכין הגמ' ע"פ החזו"א וכִדהוכיח מצרים עוֹלי בזמן מִדאוריתא התֹלויות במצות חייב היה כן גם הירִדן עבר
היה בארץ התֹלויות מצות ִדחיוב ראיה ומזה עֹליה יושביה כֹל ִדאין יובֹלות בטֹלו ראובן ובני גִד בני ִדמשגֹלו
כנען. ארץ נחשב אינו הירִדן עבר מ"מ המנשה), שבט וחצי ראובן ובני גִד בני במֱקום הירִדן בעבר מִדאוריתא
וז"ֹל ה"ב פ"ח רוצח בהֹלכות מֱקֹלט ערי בִדיני כתב הרמב"ם וכן כנען. ארצה הירִדן את עוברים אתם כי וכִדכתיב
ֹלחוִד הירִדן שעבר הרי עכ"ֹל, כנען בארץ יהושע הבִדיֹל ושֹלש הירִדן בעבר רבינו משה הבִדיֹל שֹלש היו, ערים ושש
כמו מזרחה, ֹלירִדן מעבר סתם כנען ארץ יֱקרא ֹלא והכתוב וז"ֹל א' כ"א במִדבר הרמב"ן כתב וכן ֹלחוִד. כנען וארץ
ִדוֱקא היא ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה ִדהאיסור הרמב"ם כתב אמאי צ"ב וא"כ ֹלגבוֹלותיה, כנען ארץ ב) ֹלִד (ֹלהֹלן שאמר

כנען. בארץ

כנען, עמי בהם שישבו הערים ֹלכֹל הכונה אֹלא הוא ִדוֱקא ֹלאו כנען, ארץ הרמב"ם שכתב ִדמה נִדחוֱק א"כ אֹלא
וֱקִדמוני. ֱקניזי ֱקיני את גם כוֹלֹל שזה הִדר"א כתב כנען ארץ שכתב הנ"ֹל הרמב"ם בִדברי אמונה בִדרך שכתב וכמו

כנען. ארץ אברהם מתנת ארץ כֹל תֱקרא שבכֹלֹלות אפשר אך ימה, הירִדן מעבר הוא בכ"מ בסתם כנען ארץ אמנם

ֹלאברהם אמורים הִדברים שאין ֹלי ִדיראה הרמב"ם שכתב במה ֹלהעיר יש עוִד
נחֹלו ֹלא הירִדן בעבר ִדגם ֹלהִדיא ִדמבואר כ"א מיהושע ֹלעיֹל שהבאנו מה ֹלפי ֹלִדון יש בניהם, וירשוה ויעֱקב יצחֱק
א"כ הירִדן, בעבר אף הוא ֹלו יהיה ֹלא ִדונחֹלה ִדהאיסור ִדהיינו מהשבטים, ומגרשיהם ערים ֱקיבֹלו רֱק אֹלא הֹלוים
ֹלאברהם ברית עֹליה שנכרתה הארץ בכֹלֹל הוא הירִדן עבר ִדגם ִדס"ֹל ֹלֹלמוִד יש אֹלו הרמב"ם מִדברי ֹלכאורה

הירִדן. בעבר שישבו הרפאים הם אבינו ֹלאברהם שהובטח ִדהרפאים פ"ב בִדברים הרמב"ן שיטת וכן ויעֱקב, יצחֱק

אותה היא רש"י כתב רפאים ארץ יֱקרא ההוא עה"פ י"ג ג' בִדברים ראשונים מחֹלוֱקת בזה ומצאנו
בין בברית אבינו ֹלאברהם שניתן הרפאים אותה היא הירִדן בעבר שישבו ִדהרפאים ִדהיינו ֹלאברהם שנתתי
בעבר אבֹל המנשה שבט חצי ישבו ששם הרפאים בארץ רֱק זה וכֹל ברית, עֹליה שנכרת עממין מז' שהם הבתרים
פר' עה"ת הֹלוי רי"ז מרן בחיִדושי ֹלהִדיא ביאר וכן עממין, מז' היה ֹלא זה ראובן ובני גִד בני שישבו במֱקום הירִדן
כתב מטות ובפר' ִדברים בפר' ראובן, ובני גִד בני מֱקום עֹל ברית עֹליה נכרת ֹלא גם וא"כ מסעי,
ֹלהִדיא הרמב"ן כ' ובכ"ִד ֱקֹל"ו. בתהיֹלים עממין, ז' בכֹלֹל היתה ֹלא הירִדן ִדעבר ֹלי' ִדברור ֹלהִדיא

היא. ישראֹל מנחֹלת ועוג סיחון ִדארץ

ִדכתב גופא מזה עממין ז' בכֹלֹל הוא הירִדן עבר הרמב"ם ִדֹלשיטת ִדמוכיח יחזֱקאֹל החזון בשם וראיתי
נחֹלו ֹלא גם הירִדן ובעבר ִדהיות יחזֱקאֹל החזון וֹלמִד ברית עֹליה שנכרתה בארץ היא זה שִדין הרמב"ם

וכִדביארנו. ברית, עֹליה שנכרתה הארץ בכֹלֹל הירִדן עבר ִדגם ראיה מזה הֹלוים

כנען, בארץ
כנען וארץ

ברית עֹליה שנכרתה בארץ אֹלא

רש"י שיטת

החיים והאור
הרִד"ֱק כתב וכן

ישאו', בכתף עֹליהם הֱקוִדש עבוִדת כי נתן ֹלא ֱקהת 'וֹלבני ט) ז, (נשא בתורה כת'

ביִדיים: וֹלא בכתף ִדווֱקא שנשאו א.ראיות

הכתף עֹל הכתף..".
בכתף בכתפי

ִדוֱקא, בכתף
בכתף

בכתף

עבוִדת מֹלאכה
בכתף

בכתף.
בכתף

בכתף. הראש,והוא אחורי שֹל במוח הוא

: הארון נשיאת מִדין בכתף בֹלויה המת ב.נשיאת

כבוִדו כבוִדו,
הכתף".

הכתף,

: המת בנשיאת שונים מנהגים מצינו ִדהֹלכתא, ג.אֹליבא

כתפיהם..' הכתף'
הכתפים

ֹלא אף
הכתף' עֹל הֱקבר עִד המת את וֹלשאת

בכתף בנשיאה

ִדבר 'משא באֹלו כי רש"י ביאר
ביִדיים, הכֹלים ֹלשאת ג"כ ִדאפשר או 'בכתף' ִדוֱקא הוא האם הציווי בגִדר ֹלחֱקור ויש ." ישאו בכתף ֹלפיכך .. הֱקִדושה
הסכימו [כן כמשמעו. ופשוטו ישאו' 'בכתף בהִדיא ִדכתיב משמע ֹלכאורה הפס' מֹלשון בעגֹלה. או בהמה ע"י שֹלא ובֹלבִד
כתף ִדכת' רֱק בכך, ֱקֹל ִדיותר ֹלשאת הרגיֹלות ִדכך רֱק ִדוֱקא ֹלאוו ִד'בכתף' ִדאפשר יֹל"ע ועִדיין שֹליט"א]. ור"י ת"ח כמה
י"ֹל אוֹלי עיניהם. כראות יעשו והם יֱקחו, בגופם ֱקהת ִדבני יאמר כתף ֹלֹל"ֹל א"כ וא"ת ִד"א. ע"י שֹלא הוא הענין ועיֱקר

בכתף. ממש וֹלא ומעֹלה הכתף' ב'גובה ֹלשאת ִדצריך ֹלאמר כתף כתב אך ביִד ֹלשאת ִדאפשר

ֹלנטֹלו מצוה אֹלא העגֹלות... עֹל אותו..ֹלא מוֹליכין הארון..אין את שמוֹליכין "בעת יג) יב הֹלכה פ"ב המֱקִדש (כֹלי הר"מ כ' א.
ֹלשאת וכשר ראוי ...ע"כ המצוה שורש את ביאר . הארון שישאו הכהנים שנצטוו שע"ט מצוה בחינוך וכן עֹל
בעת הארון והֹלוים הכהנים שישאו והוא בכתוב מבואר זו מצוה ענין כֹל שבנו... והמֱקוִדשים הנכבִדים האנשים
משמע ומִדבריהם בהמה. ע"ג בעגֹלה ישאוהו וֹלא אחר ִדבר ֹלשום או מֹלחמה בעת כגון ֹלמֱקום, ממֱקום ֹלנשאו שיצטרכו
ֹלאשמועינן הו"ֹל טפי, ובהמה בעגֹלה שאסור כתבטו ֹלמה ִדא"כ ֹלִדחות ויש ֹלפירושי. ֹלהו הוה ִדאֹל"כ ש ֹלכאו'
בכתף ֱקהת בני משא הוא שכן ִדחייב, ֹלרשות מרשות ויצא שהוציא אִדם ֹלמִדים (צב.) שבת במשנה ב. אסור. ביִד ִדאף
וחיֱק, ושמאֹל בימין ֹלשאת ארעא ִדרך ִדהוא רש"י כ' חייב, שמאֹלו בין ימינו בין ביִד המוציא ובִדין ישאו, בכתף מִדכת' בֹלבִד,
נשאו ֱקהת ִדבני ֱקהת,כיון מבני ֹלמִדים ֹלא זה שבִדין וִדאי אֹלא ביִדיים, גם נשאו ִדֹלכאורה ֱקהת מבני ִדֹלמִדים כ' ֹלא ֹלמה
א"כ העוֹלם, ִדרך ֹלאו שבכתף כיון מֱק' (שם) בפנ"י ג. טעמא". האי יפה כתיפו "ִדֹלענין רש"י כ' וֹלכן ביִדיים. וֹלא ִדוֱקא
ורֱק כֹלֹל סברא משום ֹלחייב א"א בכתף וכאן ֹלחייבו. 'סברא' יש אא"כ ֹלחייב א"א ֹלבִד במשכן שהיה ִדממה (ב.) שבת ֹלתוס'
בני במשא ִדרֱק ותי', ֱקהת. מבני נֹלמִד בכתף ֹלנושא שהחיוב כ' ֹלמה וא"כ , ֱקהת בני בכתף שֹלֱקחו במשכן שהיה זה מִדין
עבוִדת שעיֱקר כיון ֱקהת..וא"כ בני ..זאת ..ֹלעשות (במִדבר) ִדכ' "מֹלאכה" רחמנא ִדֱקריה בהִדיא מצינן ֱקהת
הפנ"י צ"ֹל מה , ביִדיים ג"כ אֹלא ִדוֱקא ֹלאו הוא ִד'בכתף' ת"ֹל ואם ע"כ. מֹלאכה ִדמיֱקרי אֹלמא היה הארון שהוא ֱק"ֱק
ִדהיריעות מצאתי יגיעה וֹלאחר ִדוֱקא. ִדבכתף מוכח אֹלא ארעא', 'ִדרך ִדהוא ביִדיים ֹלחייב פשוטה סברא הרי "מֹלאכה", ִדזה
ִדוֱקא ִדנשיאה הענין עומֱק וֹלבאר ִדוֱקא ִדמשמע יב) פ"ג הבחירה בית (הֹל' ג"כ ומסיֱק , בר"מ זו חֱקירה חוֱקר שֹלמה
או ביִדיים נישאת וממיֹלא מבעי, ישאו 'בבִדים' ִדמֱק' ישאו' 'בכתף עה"פ ֹלהנצי"ב ִדבר בהעמֱק נפֹלאים ִדברים ראיתי
ִדבֱקים ֹלהיות עֹליהם וא"כ ֹלשכינה. מרכבה ֹלהיות בעצמם ֹלהם יש אֹלו ֱקוִדש כֹלי משא שבשעת ֹלרמז בא אֹלא ? בכתף

ִדעת שֹל הכח וזה אֹלֱקות, בִדעת במחשבתם

ה' בארון ִדחזינן כיון , ישאו' 'בכתף מהפס' ראיה והביאו הארון ֹלנשיאת המת ִדנשיאת הִדין ִדימו ובאחרונים בראשונים
סי' חיות ֱקעה,מהר"ץ יו"ִד סופר (כתב בכתף אֹלא אין המת שנושאין ִדה"ה יֹלפינן ִדזהו בכתף ִדנושאים
נֱקט ִדעֹלמא "אורחא וז"ֹל הכס"מ וכ' עֹל המת את "וסובֹלין כ' ה"ב) פ"ִד (אבֹל ברמב"ם . שנא) חיו"ִד שיֱק ו,מהר"ם
בפ"ִד גם ֹלשונו את כפֹל ִדהר"מ כיון א. עֹליו, הֱקשו וכבר צ"ע הכס"מ ִדברי וֹלכאורה נושאין". ביִדיהם ֹלנשאו ירצו אם אבֹל
ארעא אורח וֹלא בכתף ִדוֱקא היא המת ִדנשיאת משמיענו א"כ עֹל המת ֹלשאת מִדבריהם ִדמצוה ה"א בפי"ג וכן ה"ב,
אבן מהר"י בִדרשת ִדכ' שבעתים. מזוֱקֱקים ִדבריו וכֹל השכיֹל עֹליו ה' יִד בכתב הכֹל חיבורו כ' ִדהר"מ ִדיִדוע בפרט נֱקט.
בכֹלי גם כתף ִדין מזכיר הר"מ ִדהנה ב. מהר"נ). (ציוני בכתף רֱק ֹלישא הרמב"ן בשם ויחי פר' הרשב"א) (תֹלמיִד שועיב
ִדוֱקא ִדבארון פשוט ֹלכס"מ ִדגם ומיכח באבֹל, כמש"כ ִדוֱקא ִדֹלאו המֱקִדש בכֹלי הכס"מ כ' ֹלא וֹלמה במת וגם המֱקִדש

. ה' ֹלארון מת בין החיֹלוֱק מה צ"ע יהיה שוב בכך. כבוִד' ִד'ִדרך משום בכתף

וראיתי עֹל ..המטה '..וֹלוֱקחין ברמ"א ס"ג) שנח (יו"ִד בשו"ע . עֹל המת את 'וסובֹלין פסֱק (שם) בר"מ
ֹלא ֹלמעשה כיום אך הֱקבר''. מֱקום עִד מביתו עֹל ֹלהוביֹלו ֱקִדוש ..חוב חכמים 'וֹלתֹלמיִדי כו) (ח"א אֹלעזר במנחת
הארון את ֹלהוציא יש ֹלביה"ֱק ֹלכניסה 'כשמגיעים באחרונים, שמובא כמו מהִדרך חֹלֱק בכתף המת שנושאים מצינו
אצֹל ראיתי טבריא בעיה"ֱק ֹלעיֹל???. המבואר ככֹל נוהגים אין ֹלמה וצ"ע המכונית מן

ביִדיים שנושאים ויש בכתף ֹלשאת תימן שמנהג שכ' מצאתי מועִד ובבית כתף. חֹלוצי היו וכן , בכתף בניו שנשאוהו זֱקני
בֹלי בכתף המת ֹלשאת יכוֹלים הֱקהיֹלות ברוב במִדינתנו ..ואוֹלם (שם) חיות המהר"ץ בִדברי ונסיים יִדיעה. מחסרון

ותיֱקון מנהג שהוא שהראינו כיון ישנו, וֹלא מאז שנהגו כמנהגם ישארו ֹלכן ומוחה מניעה מזמןשום
בב"א. ובבהמ"ֱק המתים ֹלתחיית ונזכה והאמוראים,עכת"ִד. והתנאים והנביאים האבות

בכתף המת ונשיאת בכתף ֱקהת בני משא
פֹלִד נתן פֹלִדהרב נתן הרב

זצ"ֹל רבי בן רבי זֱקני ֹלע"נ
תשס"ו סיון י"ב נֹלב"ע

יואֹל בונים שמחה אברהם
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