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 פרק י"א  – מס' סנהדרין

   צ.

 האם הכוונה לארץ גשמית או רוחנית  – כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר...ירשו ארץ

 וקשה, הרי אחאב חזר בתשובה.  –  שלשה מלכים...אין להם חלק לעוה"ב...אחאב

 צ:

 ל כך לפני כן.הרי יש פסוק  ע – מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר ונתתם ממנו את תרומת ה'

 כמה קליאופטרות היו ועל איזו מהן מדובר כאן. – שאלה קליאופטרא מלכתא

לשם מה ענו לו ע"י משלים, הרי ניתן להוכיח  – א"ל קיסר לר"ג אמריתו דשכבי חיי הא הוו עפרא...מי קא חיי

 מהתנאים עצמם.

 צא.

 מי הם. – בני אפריקיא

 צב.

 איזה כלי הוא. – אוכלא דקצרי

 צב:

 האם נעשה נס או נס בתוך נס. – י ד"ה הומק סורורש"

 צג.

ביאור המחלוקת ב"ראשונים" וב"אחרונים" לגבי השאלה האם האדם גדול  – גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת

 יותר ממלאך.

 תירוץ על קושייתו.  –)א( ד"ה גמרא תלתא הוו ואנן תריןב"ח 

 מה היה גודלן של החטים אז.  –כי דרכו של בועז ליתן שש שיבוליםרש"י ד"ה ו
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 צג:

 מהו תהליך איבוד הע"ז מהעולם. –רש"י ד"ה  רבי חנניה אומר

 מי כתב את ספר עזרא. – לי דעזרא נחמיה בן חכליה אמרינהמכדי כל מי

וקשה,  –ה בר אבא מפני שהחזיק טובה לעצמוונחמיה בן חכליה מ"ט לא איקרי סיפרא על שמיה אמר רבי ירמי

 לכאורה, החזיק טובה לעצמו.הרי גם חזקיה, 

 צד.

 קשה על המהרש"א בפירושו של "ארץ הצבי". – צביונו עשה לצדיק

 האם רק עשרה דורות, האם יתרו הוא ממדין וגם ממצרים. – גיורא עד עשרה דורי לא תבזה ארמאי קמיה

 צד:

 לענין כניסה לבית המדרש עם כלי זין.  – זקיה...נעץ חרב על פתח בית המדרשח

 צה.

 מה פירושו לשיטת רש"י בש"ס. – בסתרקי

 צה:

 מהו "שגל" ו"שגלונות".-"מלכות" – רש"י ד"ה שגלונות

 היחס בין ניסי מפלת  סנחריב ליצ"מ. מהו – "ה נטושה ועומדת מששת ימי בראשיתמהרש"א ד

 ת.כיצד מלאך עושה בבת אחת שתי פעולו –אמר לו הקב"ה לגבריאל...כשאתה יוצא לבשל פירות הזקק להם

 למה גבריאל דוקא, שהוא מלאך האש. –“ממונה על בישול פירות„ –רש"י ד"ה גבריאל

 צו.

 האם פסוק זה נאמר על בלאדן או יותם. – ב שמיה ושמיה דאבוה...בן יכבד אבכי הוה כתיב הוה כתי

 צו:
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 היכן הן אנטוכיא, רבלתה וחמת.  – אותו אל מלך בבל רבלתה...אנטוכיאוהכתיב ויעלו 

 מהו גר תושב לשיטת רש"י. – ה גר תושברש"י ד"

 האם הכוונה לרבי עקיבא. – מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים

 האם קברות בית דוד היו בתוך ירושלים או מחוצה לה. – קברות שלהם מעולין מפלטירין שלך

 צז. 

 בא בחז"ל הוא בדוקא.האם המספר "אלף" אשר מו – נים בעיניך כיום אתמול כי יעבור"ואומר "כי אלף ש

 צז: 

 סיכום השיטות של מספר צדיקי העולם בכל דור. –קילא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדי

 צח. 

האם הדגים גלו לבבל  כדברי המהרש"א או גם  – בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא מהרש"א ד"ה אין בן דוד

 לשאר ארצות. 

על המהרש"א, לגבי מה שכתב, כי ארם הוא העם שנאמר  קשה – ד"ה עד שתכלה מלכות הזלה מישראל מהרש"א

 עליו "בזוי אתה מאד".

 האם הוא סוס לבן שבהכלאתו מקבלים פרדה לבנה. – סוסיא ברקא

 למה מבאר רש"י ש"חיוור" אינו לבן אלא פירושו "מאה". – רש" ד"ה בר חיוור גווני

 צח:

כנסו חיים לגן עדן ועל חלקם שיצאו או הוצאו על למעלה מעשרה )מלבד המשיח( שנ – מהרש"א ד"ה שילה שמו

 משם, והמחלוקת אם קודם יבנה המקדש או קודם יבוא המשיח.

 צט.

 יתכן שהוא ר' דוסא בן הרכינס. לר' דוסא ד' מאות שנה או יותר. – שיח...רבי דוסא אומר ד' מאות שנהימות המ
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התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא "כי דבר ה' בזה" זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אמר כל 

בירור דברי  רבי אברהם אבן עזרא, לגבי מה שכתב על  – ו "כי דבר ה' בזה"אמרו הקב"ה אלא משה אמרו, זה

 פסוקים  מסויימים, כי לא יצאו מאת ה'  אלא משה אמרם.  

 הלומד תורה ואינו מלמדה 

 צט: 

 פעלים" לר"א בן הגר"א ביאר את כל השיטות מה הם דודאים.ה"חשק שלמה" בהקדמתו לספר "רב  – מאי דודאים

 ק. 

דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהן שלושים על שלושים...ומעמידן 

למה במס' שבת לא הקפיד ר"ג על  – עצמות תלמיד... יהב ביה עיניה ועשאו גלבשערי ירושלים...לגלג עליו אותו 

 , שלגלג כמו כאן.תלמיד

 ק:

 למה דוקא צרעת? – מצרעתו אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיה יגרשנה מביתו ויתרפא

למה ההשוואה דוקא  – לב משתה תמיד זה שיש לו אשה טובהכל ימי עני רעים זה מי שיש לו אשה רעה וטוב 

 לענינים האלה? 

 קא.

 רק שנוי בהרגל אכילה והאם רק חולי מעיים.האם   – כל ימי עני רעים...שינוי וסת תחלת חולי מעים

האם מותר בשבת לזמר יותר מהזמירות הכתובות  – אותו כמין זמרת"ר הקורא פסוק של שיר השירים ועושה 

 בסידור.

 

 

 קא:

שראו איצטגניני פרעה וטעו ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה. אמר "כל הבן הילוד היאורה 

 ? האם השווה הראב"ד את ידיעת ה' לידיעת האיצטגנינים – ל עסקי מי מריבה לוקהלא ידעו שע תשליכוהו" והן
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חליצת תפילין בפני המלך הוא כהתפשטות  – " אמר רב נחמן שחלץ תפיליו בפניוומאי "וזה אשר הרים יד במלך

 בגד בפני המלך.

 קב:

 התורה שנתנה בכ"ב אותיות.

 כמה סוגי זקנים יש. – רש"י ד"ה סבי דבהתא

 קג.

בקש הקב"ה להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיה. נסתכל בצדקיה ונתקררה דעתו. 

לפי דברי רש"י, בזמן צדקיה המלך, כבר  – ני ה'" שהיה בידו למחות ולא מיחהבצדקיה נמי כתיב "ויעש הרע בעי

 ם.לא היו צדיקים בארץ ישראל, אף שחז"ל כתבו שבזמן החורבן כן היו צדיקי

 קג:

 כל איסורי עריות אלו, אף בן נח מוזהר עליהם. – מנשה בא על אחותו אמון בא על אמואחז התיר את הערוה 

 קד.

האם שייך שאשתו הראשונה תשתכח  – תא קמייתא הוה דהא לא קא מנשי להחזיתא דביתהו, סברא הא דאית

 ממנו.

 – יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל"ניו"...כל המזמן עובד כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו גורם לגלות לב

 מדוע מי שמשמש עכו"ם הוא כה חמור ומדוע מענישים אותו בגלות בניו.

 קד:

 כאן ובמס' שבת הראיות לכך שונות. – מכאן לקובלנא מן התורה

 קה.

 פלא על פליאתו של ר"י מעמדין כיצד יתכן שחיו מאות שנים. – הוא בעור הוא כושן רשעתים

 קו.

 יהודי הוא מלשון יחודי וכיצד. – ה מבחוץ...הלא יהודי אניזקנ
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 קו:

 סתירה בין דברי רב ליב"ע לגבי צורת הריגת בלעם. –...הרגאמר רב שקיימו בו ארבע מיתות ב"ד סקילה

מה  – י לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהוריםואנן קא מתנינן טובא בעוקצין...אשה שכובשת ירק בקדירה ואמר

 ומה במס' טהרות.כתוב בעוקצין 

והסברו של מרן רבי חיים  ?כיצד יתכן שמלאך יכול לשרוף אש רוחנית  –שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג 

 Sקניבסקי, לגבי אפשרות שהריגת בכורות מגיע ממקום של שפע הברכות

 קז. 

 ?מדוע נמשלו התורה והאשה ללחם ומה הקשר ביניהן  –רש"י ד"ה אוכל לחמי 

 לכאורה, כיצד דוד שאל שאלה כזו.  – הי אברהם...ואין אומרים אלהי דודמה האומרים אלרבש"ע מפני 

 והרי הקב"ה עצמו אמר נצחוני בני נצחוני. – דלא לימרו עבדא זכי למריה

מה הקשר בין מושג  – ימי בראשית אלא שבא אליו במכאוב ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת

 ה"מכאוב" לחטאו של דוד.

 ולכן המיצר לישראל נעשה לראש. – וד לעבוד ע"ז...ואין ראש אלא ע"זיקש דב

בירור כיצד דוקא "ששון ישעך" מיוחד להשראת  – כינה דכתיב "השיבה לי ששון ישעך"נסתלקה הימנו ש

 השכינה.

 קח. 

 פה.יש החולקים על כך אצלנו וכן חולקים האם עדת קורח נבלעה או נשר – עדת קרח אינה עתידה לעלות

 כיצד יתכן שדור המבול שקע בכזה שגעון גדלות מול הקב"ה. – מהרש"א ד"ה פרידה

 קח:

צוהר תעשה לתיבה. אמר ר' יוחנן, אמר לו הקב"ה לנח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות, כדי שיהיו מאירות 

 לגבי הבנת המושג "צוהר" בירור המחלוקת – לכם כצהרים
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 כיצד העורב יכול לדבר, הרי רק אתונו של בלעם דיברה. – י...אמר לו רשעהשיבו עורב לנח אמר לו רבך שונאנ

כיצד בעלי החיים היו צריכים לדעת, כי אין לשמש בזמן  – ו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחםת"ר שלשה שמש

 המבול?

 יצירת חי מן הדומם. – א"ל יהא רעוא דלא תמות

 קט. 

מדוע נענשו בכך והאם עונש זה הוטל  – ורוחות ושדים ולילין נעשו קופים וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה

 עליהם מיד או רק אחר מותם.

 קט: 

מה הפירוש של "אבירי  – מעשות תשובה“.[ מו( "אבירי לב" חזק לבבו כמו )ישעיהו„ –אבירם שאיבר ]רש"י

 ב"ל

 קי.

 האם מזייה הכוונה לשערו או שערה  או לקלעי שערה. – וסתרתיה למזייה

 מקורות על כך שמשה ונחשון נחשבו למלכים. – רח אמרה ליה...משה איהו הוה מלכאתיה דקאית

 מסורת הש"ס מפנה למקור שאינו קיים.  – בכבודי לא מחיתם

 קי:

 קורח הוא בכלל מתי מדבר שיש להם חלק לעולם הבא  – מהרש"א ד"ה שבקיה

 קיא.

 האם  הכוונה גם לעגלא תלתא. – אמר ר"ל שלישי של שם

 הרי סנחריב בלבל את העמים. – ..בא ואראך מה עשו אבותי לאבותיךכנסתי לאלכסנדריא של מצרים.נ

 והרי, לכאורה, יעקב כן הרהר. –מרתי ליעקב...ולא הרהר אחר מדותיא
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 קיא:

האם רחוב הוא מקום אשר עוברים דרכו או ככר אשר מתאספים  –“רחוב, סרטיא גדולה„... –רחובה  רש"י ד"ה

 בו.

האם גם אחרי הדיון בגמרא,  – “כלומר, אין נשרפין...„ –ד"ה מכאן אמרו הקדשות שבתוכה יפדו רש"י

 ההקדשות אינן נשרפין.

לכאורה  – “.[צת העיר על ידי בת יורשת נחלהדנפלה למדיחיה בירושה מק„... – לא דנפלה ליה בירושה ]רש"י

   מיותר לומר "ומאותו השבט".

 קיב. 

מנין   – ורו בתוכה ממונם לפיכך ממונם אבדסי צדיקים שבתוכה יאבדו מי גרם להם שידמפני מה אמרה תורה נכ

 ? שהצדיקים באו לדור בעיר זו משום ממון

האם מדובר בכהן מעיר אחרת או כהן מעיר  –“לא הודח עמהןכלומר לכהן  ש„ – רש"י ד"ה לכהן שבעיר אחרת

 זו.

 רה...מאי טעמא בהמה כמאן דלא פליגא דמיאבהמה חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת אסו

 גדר "כתותי מיכתת שעוריה" ו"כמנחתא בדיקולא".  –

 קיב:

אם הכהו והוא מאותו העיר, הוא יכול להצטרף למנין אנשי העיר  וקשה, הרי רק –רש"י ד"ה לכהן שבעיר אחרת 

 ?הנדחת 

 קיג.

 ירור שיטת הרוגאצ'ובר.ב – כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה  נעשית עיר הנדחת

 תירוץ על קושיית המהרש"א בדברי רש"י. – רש"י ד"ה כלל בעשה ופרט בלא תעשה

 כולם מפתחות של חיים. – שלוש מפתחות לא נמסרו לשליח של חיה  ושל גשמים ושל תחיית המתים

 רש"י ד"ה  דבי טמיא.
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 קיג:

 – עים אמר רב יוסף גנביאף בעולם...מאן רש "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם", כל זמן שרשעים בעולם חרון

 מדוע יש להזהיר דוקא על גנבים שלא ידבק בהם מאומה מן החרם.

מדוע מסתיימת המסכת   – ה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו"צדיק בא לעולם טובה באה לעולם שנאמר "ז

 ? בנחמה

 

 צ. 

 עולם ירשו ארץכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כולם צדיקים ל

יש לברר, מהי משמעותו של המושג "ארץ" אשר אותה יירשו בני ישראל בעולם הבא. בתוספתא של  מס' בבא בתרא 

כל המתאבלין עליה בעולם הזה שמחין עמה לעולם הבא שנאמר ]ישעיה )סו,י([ "שמחו את „ –בסוף פרק שני, הובא

אלה שהיו „ – חזון יחזקאל"ופירש שם ה"“. אבלים עליה"ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המת

 להם געגועים לקדושתה, אלו ירגישו בשמחת בנינה בעוה"ב. האי עוה"ז וה"עוה"ב" הוא כמו דאיתא בגמרא )קכב.( )=

 “. בא"י(" בא"י( חלוקה של העולם הבא )= לענין חלוקה וירושה בארץ ישראל( "ולא כחלוקה של העוה"ז )=

 “. דור המבול אין להם חלק לעוה"ב ואין חיין לעוה"ב„  – מס' סנהדרין )יג,א( ]שם )נה.([ לבתוספתא ש

ולא חיין בני רשעי ישראל אין להם חלק לעוה"ב „ – וכן הובא שם לגבי אנשי מגדל בבל. ולעיל בתחילת הפרק

וימחו מן „"י דור המבול ושם לגב“. אינו מופיע(...א"ל ר' יהושע הא יש צדיקים בעובדי כוכבים י")בכלעוה"ב 

“. לעולם הבא  – וישליכם אל ארץ אחרת"„" – בסוף הפרק, שם הובא לגבי עשרת השבטים“. לעולם הבא-הארץ"

ה"חזון יחזקאל" שם מביא את דברי הרמב"ם ]הל' תשובה )ג,ו([, ד"ארץ" הוא משל, כלומר "ארץ החיים" והוא העולם 

 הבא.

ארץ שיחיו בה המתים ושזו תהיה א"י. אך א"י  – תה משמעות של "ארץ החיים", את אועדיין יש בכלל דברי הרמב"ם

זו היא ארץ רוחנית, שהרי אמרו חז"ל ב"שיר השירים רבה" על הפסוק בשיר השירים )ז,ה( שירושלים תתפשט עד 

של  דמשק וארץ ישראל תתפשט על כל העולם וזה יתכן רק כאשר א"י הופכת לרוחנית ולא א"י העפרית והגשמית

ימינו, אלא ארץ שהחומר המרכיב אותה הוא זך ביותר שביכולתו להתפשט. ארץ זו תהיה ארץ חדשה לחלוטין שאינה 

ד"א ארץ חדשה „... – מוכרת לנו, כמו שכתב ה"רוקח" בפירושו על קהלת )א,ב(, לגבי הארץ לעולם עומדת

הבא בתחיית המתים, תעמוד הארץ הם  לעתיד...וגם לעתיד לבוא ככלות כל הארץ, לא תכלה א"י...ד"א לעולם

 “.המתים...יעלו המתים...ארבע מאות פרסה א"י היא תעמוד לעולם
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כל האוכל בשר ושותה יין בט' באב, עליו הכתוב אומר ]יחזקאל )לב,כז([ „... – בסוף מס' תענית )ל:(, מובא בגמרא

תיו תחיה בתחיית המתים ]עיין בספר פירוש שאין לעצמו„ – הריטב"א מבאר שם“. עצמותם"ותהי עוונותם על "

אף לאחר שנעשו עצמות עדיין עוון עליהם, -ותהי עוונותם על עצמותם"„" – מהל' תשעה באב 15שכול" ח"ב עמ' ה"א

ליהם אומר הכתוב ]דניאל העתיד להיות בבנין בית המקדש, לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה, ע“.[ כעין כרת יוה"כ

ה ויגיע לימים אלף שלש מאות ושלשים וחמישה", אבל עדיין, אפשר שיש לזה תחיה ביום "אשרי המחכ – )יב,יב([

עד שראיתי דברי הריטב"א ז"ל בשם רבותיו „... – הרדב"ז כתב ]ח"ג סימן אלף סט[“. הדין שהוא אחר ימות המשיח

לכל ימות המשיח בגוף  נ"כ, דאיכא תרי תחיות, אחת פרטית לצדיקים שמתו בגלות והיא סמוכה לביאת המשיח ויזכו

ונפש ויראו בטובתן של ישראל ובבנין הבית וישמחו בשמחת חלף עבודתם  וכו' וא' כללית היא סמוכה להכנסת שבת, 

לפנינו בריטב"א הנוסח   – ים מישני עפר יקיצו וכו'" )ד. ב.כאשר קבלתי והוא הנקרא עולם התחיה ועליה נאמר "ורב

י תחיות יש ועל התחיה הראשונה נאמר בנבואת זכריה בן ברכיהו "עוד ישבו שונה( שוב ראיתי שזה מוסכם, דשת

זקנים וזקנות בשערי ירושלים" וילפינן בגזרה שוה "משענותם" ובאלישע "משענת", מה התם תחיית המתים, אף הכא 

כות )כד:(, ולמדו תחיית המתים. והכי איתא בפסח שני ]מס' פסחים )סח.([ ומייתי לה בתוד"ה באוריה כתיב, סוף מס' מ

מכאן שנבואה זו לעת"ל אחר הגאולה,  מדקאמר קרא "עוד ישבו זקנים וזקנות...מרוב ימים", משמע, שעל התחייה 

האלף השביעי(  –הראשונה הוא מדבר, דאלו על האחרונה, אין שם לא זקנה ולא רוב ימים, כי מיד יכנס השבת )ד. ב. 

 “.בת...שהוא מנוחה לחיי העולמים ועולם שכולו ש

ימין וכל המתאבל עליה זוכה ורואה...וכתב אחי ר' בנ„ – ([, כתב266עמ' בספר "שבלי הלקט" ]סדר תענית, סי' רעד )

המתאבל עליה ראוי הוא לראות בנחמתה ואם יהיה בעקבי הקץ  והרי הוא נכתב בכת  – זצ"ל, כן הוא פירושו של דבר

לגאולה וכל שאינו מתאבל ...ואפילו אם יהיה בעקב הגאולה והרי  הצדיקים, על כל הכתוב לחיים בירושלים הראויין

ה"רוקח" כתב “. הוא נכתב כת רשעים, שאינן מאמינים ואין ראויין לגאולה, כמו במצרים שמתו בג' ימי האפלה...

 “.כשיחייהו משיח בן דוד„ – בפירושו על קהלת )ג,ד( על משיח בן יוסף

על דרך משל או „ה שם בפסוק לדברי רבי יהודה ]מס' סנהדרין )צב:([ שהוא הרד"ק ביאר ביחזקאל )לז,א(, דהכוונ

ונראה, שכך גם “ ..., כדי שיראו גם הם בישועהבעת הישועהשהראה לו זה להראות שעתיד להחיות מתי ישראל 

אמר אז „ – נבלתי יקומון...כי טל אורות טלך"סוברת הגמרא שם. וכן פירש את הפסוק בישעיה )כו,יט( "יחיו מתיך 

בעת הישועה יחיו מתיך, כי עתיד הקב"ה להחיות מתים בעת הישועה וכן אמר בנבואת דניאל "ורבים מישיני אדמת 

עפר יקיצו" וכבר כתבנו  בתחילת פרשה זו, שהיא ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה...ר"ל הצדיקים שהם לאל, 

בצפניה )ג,יח( כתב הרד"ק יותר מפורש, על אלו “. לא לרשעים...כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי תחיית המתים לצדיקים ו

אמר כנגד ציון וירושלים בנים שהיו נוגים „... – ונה על אלו אשר התאבלו על החורבןשיקומו לתחיה הראשונה, כי הכו

עם על ממועד הגאולה שארך כל כך, הנה אספתי אותם אליך, כי ממך היו ויצאו בגלות ועתה אספתי אותם אליך והט

על פסוק זה בצפניה, המובא במס' ברכות )כח.( כתבו תלמידי “.  בניהם ויש לומר גם הם עצמם ורמז לתחיית המתים
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ופשטיה דקרא לשבח הוא כלומר, כי בשעת קיבוץ גליות יאמר הקב"ה „... – ונה ])יט.( מדפי הרי"ף ד"ה עליו[רבינו י

היו עולין לרגל במועד, כבר אספתי אותם במועד,  כבר אספתי לירושלים, אותם שהיו נאנחים ונוגים, בעבור שלא 

אותם בתוכך ולא  תחשב, כי אספתי עם אחר, אלא  אלו שאספתי ממך היו וראויים היו לכך, כי נשאו עליך חרפה וסוף 

 “.הפסוק הוא  דברי הנביא

 – ושם לעיל“, ד בין לעולם הבאבן דולעתיד יהא הקב"ה מחייה מתים בין לימות „ – ב"תנא דבי אליהו" )ג,ג(, מובא

חיים שלא „ – )ד,ד( שם, ב“. וכן לעתיד יהא לצדיקים חייהם שלא בצער ושלא ביצר הרע לימות בן דוד ובעולם הבא„

בצער ושלא ביצר הרע לימות בן דוד ולעולם הבא. כיצד, עתיד הרקב"ה לישב בבית המדרש שלו וצדיקי עולם יושבין 

ותן להם, לנשיהם ובניהם ובנותיהם, עבדיהם ואמהותיהם צרך בתיהם ורוח הקדש שורה לפניו, והקדוש ברוך הוא נ

 “.עליהם...

כמו שהחיה יחזקאל( כדי לקדש שמו הגדול וכן תחיית המתים  תחיית המתים להקב"ה בעולם הזה )=„ –שם ב)ה,ה(

הוא לעולם הבא, כדי ליתן דין להקב"ה לימות בן דוד, כדי ליתן שכר לאוהביו ויריאיו וכן תחיית המתים להקב"ה 

לעיל ראינו, שפסוק זה ]ישעיה )כו,יט([, פירש הרד"ק על התחיה “. וחשבון, שנאמר "יחיו מתיך נבלתי יקומון"

 הראשונה.

 רש"יתנא דבי אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך להחיותן ]„ – ן )צב.(, מובא מה"תנא דבי אליהו"גם במס' סנהדרי

אלא הבשר מתקיים עליהם עד “.[ ימות המשיח ולעולם הבא„ – ]רש"י אינן חוזרין לעפרן“.[ לימות המשיח„ –

שנאמר "והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים “[ שישובו ויחיו לעתיד' לבוא

 “.בירושלים", מה קדוש לעולם קיים, אף הן לעולם קיימין

ם" ברור מללו, דב' תחיות יהיו, אמנם בדברי הרמב"ם לא ראינו רמז על  תחיה הנה ראינו כי דברי חז"ל וה"ראשוני

ראשונה זו כשיבוא המשיח. גם ראינו, שמושגי "עוה"ז", "עוה"ב", "עת"ל", אינם נראים ע"פ הבנתנו שווים בכל 

האלו וכיצד הם  המקורות שהבאנו, אולם כבר ידועים דברי מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל, שכדי להבין את כל המושגים

מתיישבים עם כל המימרות השונות בחז"ל, לא נוכל להבין ע"פ קוצר השגתנו. וכשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו 

ילמדנו בינה ונבין הכל בצורה ברורה. על כל פנים, לגבי מושג ה"ארץ" ודאי שבזמני הנסים הגדולים שיתרחשו מרגע 

ישראל בצורה המגושמת כפי שאנו מכירים אותה כיום, אלא בצורה  תחלת הגאולה והשראת השכינה, לא תהיה ארץ

רוחנית בלתי נתפסת לפי הבנתנו, יתכן, הואיל ויהיו בני אדם עם בשר ועצמות, אך לא על פי מושגינו, אלא בשר זך 

היה כימי אדם הראשון וכן ארץ ישראל תהיה בהתאם, ויצר הרע המוכר ישחט בידי הקב"ה וישאר רק יצר הרע כפי ש

 לפני החטא,  היינו, יצר רע מחוץ לאדם ולא יצר רע המרוכב עם יצר טוב  בלב באדם כבימינו.
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 שלשה מלכים...אין להם חלק לעולם הבא...אחאב

מלכים א' רמז רכב, , ודיעך כח התשובה ]"ילקוט שמעוני"לכאורה קשה, שהרי נאמר על אחאב, דהיה מענה נפשו, לה

ט. ואם חזר בתשובה הרי יש לו חלק לעוה"ב.  "אות ר ,שער א', בה" לרבינו יונה מגירונדיערי תשואות א'[ ועיין ב"ש

אפשר שתשובתו היתה רק כדי להינצל ממדרגות של עונש קשה, אך לא כדי שיהיה לו חלק בעוה"ב, אך זה   וי"ל  א.

ת ואמר לנו הגאון הגדול רבי קשה, דתשובה היא גדר של "ושבת עד ה' אלוקיך" היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומו

 חיים קנייבסקי שליט"א, דאחר כך שב לסורו ולא חזר יותר בתשובה.

 צ: 

מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרון הכהן ]במדבר 

)יח,כח([ וכי אהרן לעולם קיים, והלא לא נכנס לא"י שנותנין לו תרומה, אלא מלמד שעתיד 

 לחיות

דמפסוק זה אינו וי"ל “? ואני נתתי לך את משמרת תרומתי„ – הביא מפסוק מוקדם יותר, מפסוק ח', למה לא "לוק

משמע כל כך מפשט הכתוב, שיתנו אז ממש לאהרן, אלא משמע שיתנו  לפחות גם לזרעו של אהרן, אך מפסוק כ"ח 

 משמע שיתנו ממש לאהרן ועיין כאן ב"ערוך לנר".

 א את רבי מאיר אמרה ידענא דחיי שכבי דכתיב ויציצו מעיר...שאלה קליאופטרא מלכת

עיין בהערותינו למס' מגילה )ט:(, דהיו שבע קליאופטרות, וקליאופטרה האחרונה, היתה כשלושים שנה לפני ר"ע והרי 

 ר"מ היה תלמידו של ר"ע, ויתכן על פי זה, שהיה זקן יותר מר"ע ובכל זאת תלמידו.

 דשכבי חיי הא הוו עפרא ועפרא מי קא חייא"ל קיסר לר"ג אמריתו 

, לשם מה צריך וק"לאמי וגם לקיסר וגם למין ענו על ידי משלים וקל וחומר.  ב)צא.(, שאל את אותה שאלה מין את ר'

במשלים וקל וחומר, הרי התנאים היו יוצרים על ידי ספר היצירה בעלי חיים כדלעיל )סה:(, שם יצרו רבי חנינא ורבי 

דאכתי על ידי ספר יצירה אפשר לברוא בעלי חיים וכן אדם ]כמו  וי"ל,לא תלתא ויכלו להראות להם מיד. אושעיא עג

שמסופר שעשה המהר"ל מפראג, אך למעשה עשה זאת תלמידו מהרא"ל, היינו רבי אליהו בעל שם )שו"ת "חכם צבי" 

שהמהר"ל כתב בעצמו  ר"ל, וכן משוםסימן צ"ג(. אולי בגלל דמיון ראשי תיבות של שמותיהם התחלף שמו בשם המה

הבאר השני(, שההיתר לכך פשוט, כמו שמותר להתפלל להעביר גזירה.[ אך נשמה לתת בו  זה ניתן , )"באר הגולה"

מר אנטונינוס קיסר במס' ע"ז לעשות רק על ידי הקדוש ברוך הוא. אך אכתי קשה, דחזינן דהתנאים היו מחיי מתים כדא

, דאנטונינוס, שהיה מקורב לרבי ונתגייר לבסוף, ידע שאף הקטן וי"ל“. י מנייכו מחייה מתיםידעיתו דזוטרת„ – )י.(

שבתנאים יכול להחיות מתים, אך לא שאר הגויים והמינים והיה חשש שאם היו מראים להם כיצד הם בעצמם מחיים 
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ו הורגים אותם. לכן לא רצו מתים, היו הגויים מתחילים לאלץ את התנאים להחיות מתים על פי צרכיהם ואחרת  הי

 לגלות להם זאת.

 צא. 

 בני אפריקיא

הם הם הגרגשי שאמרו לקמן בפרקין פנה ונתן להם הקב"ה ארץ כארץ ישראל ולא כמו שכתב „ – כתב המהרש"א

ב"בראשית רבה" )לז,א(, גומר ומגוג זו אפריקא, דאם כן היה בני אפריקא מבני יפת והכא קאמר בני אפריקא וכנען 

 “.הון דהנהו אינשי הוואבו

במס' יומא )י.( ובירושלמי ]מגילה )א,ט([ נאמר, גומר הוא גרממיא שהיא גרמניה ע"פ הגר"א שם. במס' יומא 

“. זו אפריקי„ – ץ דגן ותירוש ]מלכים ב' )יח,לב(["פרנקיס", היינו צרפת(. רש"י כתב בד"ה אר-)ביוסיפון פ"א

פריקא" אך כאן במדרש לפנינו, מגוג הוא גרמניה ובירושלמי "גיתייא" המהרש"א כתב, כי בב"ר "גומר ומגוג זו א

 קנדיא"."–)הגותים( וב"בבלי" 

גם לשיטת המהרש"א, הרי במדרש מוזכר "אפריקה" והגרגשי כתוב בכל מקום שגלו לאפריקה, אך אפשר, דב' מקומות 

שי שגלו מכנען לאפריקי, למה הגמרא , על המהרש"א, דאם הם הגרגועוד קשההן ואצלנו בגמרא מוזכר "אפריקיא". 

 אינה אומרת בפירוש "גרגשי".

 

 צב. 

 אוכלא דקצרי

ך" גרס "אובלא" בע' אבל ד' ה"ערו“. כלי של כובסין שהוא מנוקב ומזלפין בו מים על הבגדים„ – ש כאן רש"יפיר

נקבין דקין וכשמתגפרין הכלים כלי של ברזל הוא וברייתו כעציץ של קנקן ושיעורו חצי קנקן של יין ומנוקב „ – ופירש

כופין אותו ומניחים תחתיו גפרית של גחלים  ופורסין על אותו אובלא הבגדים ומתגפרין ומתלבנין. פירוש אחר של 

ר"ח ז"ל אבן גדולה שטח הכובס עליה הבגדים והיריעה שרוצה ללבנה והיא שרויה במים ומכה עליה במזור מכה 

שישלים שוטחה ומייבשה ועוד חוזר ושורה ומייבש פעם אחר פעם עד שתתלבן  ומהפך ומכה ועוד שורה ומכה ואחר

היטב. פירוש אחר ערבה של כובסין שהיא מנוקבת ויוצאין המים ומשיירים הבגדים כמו שעושות הנשים שלנו 

 שמכבסות הבגדים. ויש אומרים כלי של כובסים שהוא מנוקב ומזלפין בו מים על הבגדים ומסתברא דמנוקב הוא

כמפורש בריש חלק מנקבין אותו כבר אמר אביי כי אובלא דקצרי ובית קיבול יש לו מדגרסינן בענין אחז ]סנהדרין 

כ' נראה שהוא משום ששתיהן מאותן  -השנוי בין הגרסאות בין אותיות  ב' ו“.  )קד.([ אובלא דקצרי סחוף על רישיה

 בכל"ם.–אותיות המוצא 
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ל ]ב"מ )כו.([ בגמרא דמצא בגל. כאשר ינוע בכברה ]עמוס ט'( תרגם כמו ומארב„ – בערוך ערך ארבל א' כתב

 כברה.-שפירושו ברומית“, דמחזרין בארבלא

בע' “. "א בלע"זפירוש מכבר בלשון מכבר, גרביל בערבית, קריזול"ו או קריו„ – " ע' ארבלא כתבבספר ה"המעריך

 –בגירסת גמרתנו שם“. כבר פירשנו בערך ארבלחולין )מט.([ מירבל הוא דרבלה ביה „] – רבל, כתב ה"ערוך"

 “.מירבל הוא דרביל„

 

 צב:

 רש"י ד"ה הומק סורו

אבל מורי גרס הומק סידו סיד הכבשן נמסה מרוב חמימות „... – פירושים, ובפירוש השלישי שם פירשרש"י מפרש ג' 

נניה מישאל ועזריה לתוך כבשן כך שמעתי והיתה מושכת למרחוק ומהבל של אותו הסיד נשרפו אותן אלה שהשליכו ח

 “.האש

 – ופירש שם רש"י בד"ה דגבריאל“, אלאש דוחה אש דגברי„ – ובא, מבין ו' סוגי אש, סוג של אשבמס' יומא )כא:( ה

שירד להציל חנניה מישאל ועזריה, שצינן את הכבשן מבפנים והקדיח  מבחוץ לשרוף את זורקיהן לתוכו בערבי „

 “.פסחים )קיח.(

ליורקמי שר של ברד( אין גבורתו של הקב"ה בכך שאתה שר של ברד והכל  אמר לו גבריאל )=„ – קיח.(בפסחים )

 “.יודעין שהמים מכבין את האש, אלא אני שר של אש ארד ואקרר מבפנים ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס...

טבע והגיע עד אלו שזרקו את והנה לפי מה שפירש רש"י, היה רק נס אחד, שחום הסיד הובל למרחוק שלא כדרך ה

חנניה מישאל ועזריה ושרפום, אך זה שהסיד נמס בתוך הכבשן הוא דבר טבעי ואם כן, היה נס אחד ולא נס בתוך נס. 

גם לא מובא, כי גבריאל צינן את האש בפנים, אלא רק דחף את כל החום החוצה לכיוון הזורקים ולכן ממילא הצטנן 

משמע שהחום לא נדחף לבחוץ, אלא בפנים גבריאל צינן את  האש ובחוץ הוא חימם המקום. ולפי הגמרות שהבאנו, 

 חום גדול.

 צג. 

 גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת

]מס'  לגבי השאלה, אם האדם יכול להגיע לדרגה של מלאך ואף גבוה ממנו, ראינו על כך מחלוקת ב"ראשונים"

הוצ' "זכרון , בוש פנת יקרת" על ה"מורה נבוכים"בעל ה"לבושים"(/"לסנהדרין )לט.(. עי' בספרו של רבי מרדכי יפה )

)יד:(, המבאר את שיטת הרמב"ם, ב"מורה נבוכים" )א,מט( לגבי מהותם של המלאכים. וכן עי' שם בביאורו  אהרן"
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בדלת נ, שיש ב' סוגי בחירה, ובמה “ובוחרים ומנהיגים אבל לא כבחירתנו„ – לד:(, על דברי הרמב"ם )שם( )ב,ב()

  בחירת המלאכים מבחירת האדם.

]מס' ר"ה )כא:([ והתרגום על פסוק זה וכן מפרשי ספר  ים" ]תהלים )ח,ו([, מפרש רבינו חננאל-"ותחסרהו מעט מאלוה

הם המלאכים, בעבור כי  נשמת האדם מתכונת „ – "מלאכים", ומסביר שם  הרד"ק-ים"-תהילים  מפרשים את "אלוה

 . “כמו שהם אינם גופות והחסרון לפי שהוא בגוףהמלאכים, שאיננה גוף, 

אשר משכנם(  ]דניאל )ב,יא([ 'אלוהיהון די מידרהון )= המלאכים, והכלל כאשר אמר דניאל„ – הראב"ע מסביר שם

הם המלאכים „ – בדניאל, מפרט יותר הראב"ע ומסביראינם שוכנים עם בני אדם(. ושם  )= “עם בשרא, לא איתוהי'

צורת אמת אינם בגופות והנשמות נגזרות מהן כאור היוצא מהשמש והנשמות הם בגופות על כן אינן  העליונים, שהם

יודעות הנסתרות, רק מעט במראות הלילה, )שאז( שאין הנשמות מתעסקות בצרכי הגוף. והיודע בסוד הנשמה יעיד על 

שנ"ב )תרי,ד(, )טז( בשעה"צ )יא([ או . קיימת מחלוקת, אם נשים יכולות להידמות למלאכים )"מטה אפרים"( ]מ“דברי

 לא )"מג"א"( ]משנ"ב סי' תרי"ט ס"ק י"ג בשעה"צ ס"ק י"ט{.

, שכל וקשהע"פ המקורות הללו, משרע"ה, כיוון שלא הגיע לדרגת מלאך, לא היה לו את שער הנ' שיש למלאכים. 

אכים. ראשית, נאמר עליו אותם מפרשים, אינם מביאים ממקורות חז"ל את יחס גדלותו של משרע"ה ביחס למל

כיוון ששמע הדרניאל כך אמר, לא „ – ]פס"ר )כ,לד([ , וכן“משה אין דתו כמדת בשר ודם„ –]תנחומא פ' בשלח כד[

, וכאשר השמיע משה את אותיות השם “כתלמיד לפני רבוידעתי שברשותך, עכשיו אני אעשה לו שליח ואהלך לפניו 

כשראו מלאכ"ש „ – משלי )כא,כב([, בשלח )נח.([. וכן ]"ילקוט מכירי" הקדוש הזדעזע הדרניאל ממשה ]"זהר" פ'

. אך בצורה ברורה יותר נוכל לראות “שנתן  הקב"ה תורה למשה אף  הם נתנו לו אגרות ופתקים של רפואות לבנ"א

מאה  משה היה בלא מאכל ומשתה„ – פ' עקב )מ,יח([, ]"פסיקתא זוטרתא"את היחס בין משה למלאכים להלן. למשל 

]"שוחר טוב" )צ,ה(, דברים )לג,א([  'איש אלהים'„ – הר"/ח"א )קכ:( "שוחר טוב" )צ,ח([וכן ]"ז “ועשרים יום רצופין

בשעה שעמד לפני פרעה היה כאלהים ובשעה שברח מפני פרעה היה איש, כשעלה למרום, שאין אוכלין ושותין, נקרא 

הים וממחציתו ולמטה נקרא איש, יועץ החצר נקרא משה אלהים, וכשירד נקרא איש, ממחציתו ולמעלה נקרא אל

. ועוד מובא  “משה ואהרן  נקראו מלאכים„ – ויקרא א[, , וכן ]תנחומא“שנאמר 'בכל ביתי נאמן הוא' ]במדבר )יב,ז([

ישראל(, בקטני  אפילו מיכאל אפילו גבריאל היו מתייראים ממשה, כיוון  שחטאו )=„ – שזה תלוי בעם ישראל

משה נכנס למקום „פ' כי תשא ל"ב[ , ר"ר )יא,ג([, אך לפני כן ]תנחומא]במדב “לא היה משה יכול להסתכל המלאכים

 . ויש  ליישב, שכוונת  המפרשים  לדרגתו התמידית של משה.     “שאין מלאך ושרף יכול להכנס

השגות של מלאך ואף היה  יתכן, שלדעת רב ושמואל, היה למשה רבינו, בזמן שעלה במעמד הר סיני לקבל את התורה,

 – מקובצת" נדרים )לח.( ד"ה בתחלה[ ]"שיטה במצב של מלאך, היינו, התפשטות החומר, כפי שכותב הרי"ץ גיאת

, אך “, והשיג השגה גדולה שאין למעלה הימנהבריה והפשיט צורתו מן החומרשהיתה מעלתו גדולה ממעלת כל „

במצב של הפשטה של הצורה מן החומר, א"כ אותם "ראשונים",  יתכן שלשיטתם מלבד מעמד הר סיני הוא לא היה
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שסוברים שהיה למשה את שער הנ' וניטל ממנו, יכולים להסביר את דברי הגמרא, הסוברת שלמשרע"ה היו רק מ"ט 

שערי בינה, בכך שכוונת הגמרא היא שאחרי מעשה העגל או אחר שנתגאה, ניטל ממנו שער הנ', ותקופה זו בה היה לו 

שער הנ', היה זמן קצר בחייו של משה, ולכן אין הדבר נחשב ששער הנ' היה חלק מהוייתו ההשגתית של משה את 

 רבינו.

ים, מביא הראב"ע את דברי רס"ג, שהאדם גדול ממלאך, אך הוא חולק עליו ומפרט את -ובבראשית )א,א( ד"ה אלה

הוצ' /60 - 62ח"א/עמ'  ע התוס' )ע"פ השל"ההשגותיו על רס"ג בספרו "יסוד ומורא" ]וכן סוברים כדברי הראב"

ג וב"מורה נבוכים", אך בהל' ת"ת )ד,א( פסק ע"פ חז"ל, שהרב המלמד -יוזעפאף( והרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ב

תורה צריך להיות דומה למלאך[. הרמב"ן מבטל את דברי הראב"ע וקובע, שדברי רס"ג אמת הם. וכן כתב המהר"ל 

ועי' ברבינו  פ"כד, והרמח"ל, בהקדמת פרי עץ חיים" לספרו "קל"ח פתחי חכמה".בספר "תפארת ישראל" 

 . “שהיו אנשים  ממש„ – בחיי/בראשית )יח,ח(

האדם הראשון תחילה נברא במדת הדין והיה בבחינת "שכל פועל", עד שמלאכי השרת טעו בו ורצו להגיד לפניו שירה 

ה"[  ובגן עדן הם היו המשרתים שלו ]מס' סנהדרין )נט:(, אדר"ן "שכינ - וחשבוהו לקדוש ]ב"ר )ח,ט(. רש"י )שם(

)א,ח([, ולכן גם הוא היה חי באותה הויה של "בתחילה עלה במחשבה", ב"תחלה", היינו, בהויה העדיפה והראשונה 

במעלה, בהויית הדין, אשר אין בה את י"ג המידות שאלוקים מתגלה בהן בעוה"ז, של מושגי חסד ורחמים וכו', 

השייכים רק לעולם בו שולט יצה"ר וצריך לשתף עם הדין את הרחמים, וממילא היה ברור לו ולא היה צריך כלל 

לשאול "זו תורה וזו שכרה", והבין שיש איזה סרך קטן ביותר, שלתועלתו של ר"ע כדאי למרק אותו כאן בעולם הזה, 

)קכו:(. ועי'  ראש דוד" עמ' )תנח:(, "רקנאטי"", הרהחיד"א]ומתי סרך זה היה? האר"י זצ"ל אמר למהרח"ו זצ"ל 

ובמס' סנהדרין )סח.(,  וב"צוואות ר"א  .“בשחיטה תהי מיתתך„ –במס' פסחים )סט:( בגמרא מה שאמר רבו ר"א עליו

. ועי' במס' “תמה אני אם ימותו מיתת  עצמן„ירושלים, תשל"ג(:  המובאות בסוף פדר"א אות א, )הוצ' אשכול, הגדול"

שרבי עקיבא, בהיותו רועה צאן כלבא שבוע, היה לו איזה „ – הירושלמי"  במס' סוטה )ה,ז(.[  ח וב"תלמודשמחות פ"

]מס'  “מה לך אצל אגדה...ולך אצל נגעים ואהלות„ –, היינו מה שאמר ראב"ע לר"ע“סרך חטא ויתכן שזה כונת ראב"ע

מה שכתבו גורי „סוק בטהרות היא על פי חגיגה )יד.([. הרהחיד"א כותב שם שהסיבה שראב"ע שולח את ר"ע לע

 ח"ג סי' לח[., , ועיין לקמן ]"מנחת יצחק"“האר"י זצ"ל...טהרות הוא תקון לפגם קודש

"ראש דוד" עמ' )תנח:(, , ראב"ע. ה"רקאנטי" כתב ]הרהחיד"א הסברו של בעל שו"ת "מנחת יצחק" בכוונתו של

. ובמס' סנהדרין “בשחיטה תהי מיתתך„ – ו במס' פסחים )סט:(ר רבו ר"א עלי"רקאנטי" )קכו:(. ועי' בגמרא מה שאמ

תמה אני אם ימותו   „)סח.(, וב"צוואות ר"א הגדול" המובאות בסוף פדר"א אות א, )הוצ' אשכול, ירושלים, תשל"ג(: 

 –מר. ועי' במס' שמחות פ"ח וב"תלמוד הירושלמי"  במס' סוטה )ה,ז(.[, שמיתה זו הגיעה לו משום שא“מיתת  עצמן

]פסחים )מט:([. המלאכים חשבו, שר"ע נמצא בהויה השניה, ולכן אמר להם הקב"ה  “מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור„

שחלקו של ר"ע בחיי הנצח השייכים להויה הראשונה של מידת הדין. ומה שדוקא למשה רבינו אמר הקב"ה "שתוק" 

פעול לשנות את צורת מותו של ר"ע ולכן  אמר לו ולא למלאכי השרת, הוא משום שמשה רבינו ע"י תפילתו יכול ל

הקב"ה "שתוק", שהרי משה רבינו הוא מבחינת ה"מהלכים" ]עיין זכריה )ג,ז([, אשר יכולים לשנות דברים, בבחינת 
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"צדיק גוזר והקב"ה מקיים" ]עיין מס' שבת )נט:([, משא"כ המלאכים ]כעין תירוץ זה שתירצנו, מובא בשם המהרי"ל 

קוב"ש"/מס' קידושין אות קלב.[ שהם בבחינת "עומדים", שהם אינם זזים ממדרגתם וגם אינם יכולים לשנות דיסקין ב"

דבר ולכן לא אמר להם הקב"ה "שתקו". מה שטעו המלאכים לחשוב כך, הוא כיוון, שהם נמצאים בהויה גבולית בין 

ד"ה מורי וחמי, וכן , 19" ]נספח א'/סעיף ת "בעלי התוס'שתי הוויות אלו. לכן הם טועים לפעמים, כמו שכתב בשו"

על ה"רקאנטי"  פירוש -במס' מכות )יב.( הובא, שלעת"ל סמא"ל יטעה בין העיר בצר לבצרה. ועי' ב"אור יקרות"

הוצאת "זכרון אהרן", תש"ס, המביא גרסה ב"רקאנטי", , ו-לח ד"ה במסכת, ועי' שם עמ' נה עמ', )מבעל ה"לבושים"(

 לגבי זכר ונקבה.

ומשים נשמה שראויה  טועהומלאך הממונה על ההריון...ולפעמים „ – ם  )של:(, שהוא ע"פ סוד הגלגול.[כן עי' שו

. “להיות גוי במעי יהודיה ואותו נעשה משומד ולפעמים משים נשמה שראויה להיות יהודי במעי גויה ואותו נעשה גר

עות" זו מכוונת היא מראש, מגבוה מעל גבוה, כעונש "טעות" זו היא רק לגבי אותו מלאך הממונה על ההריון, אך "ט

, דים""חר פראלוקי רבי אליעזר אזיקרי זצ"ל ]סומידה כנגד מידה, לגבי מי שנכשל בעוון עריות, כפי שכתב המקובל ה

כל עון עריות חמור מאד וגדול מנשוא. כתיב 'לי נקם ושילם לעת תמוט רגלם', היינו, „ – [121עמ' , פ"ז, מצוות ל"ת

אחרי מות החוטא הפושע בדיוקן מלכו של עולם שבראו בדמותו בצלמו וציווהו 'קדושים תהיו כי קדוש אני'...שמיד 

שנקבר הרשע...משליכין אותו שם ונדון בשפטים גדולים. הוא צועק בקול יללה, כמבואר במדרשי רז"ל, גם כתבו 

בגלגול לפי חטאו, מחזיר השי"ת נפשו בגלגול לעוה"ז רשב"י ע"ה ופיתגורס הודה בזה. ואחרי היותו בגיהנם זמן קצוב 

אשה  בגוףדנחשב כבהמה, או בבהמה או חיה או עוף...וכן נמצא כתוב למקובלים...הבא על הנדה יתגלגל  עכו"ם

. ועי' ב"רקנאטי" על פ' בראשית )עם פירוש "אור יקרות"( שכתב, שמה שאומרים ברכת "שלא עשני גוי", “...עכו"ם

ל שלא נתחלפו הנשמות. לפעמים ישנן נשמות גבוהות הנמצאות בגופם של גויים, והן אותן נשמות שנשבו הוא ברכה ע

כל גרים „ – פ' בלק נג[. ובפס"ר )מד,ד( הובא, דש]זהר ח ביד הסט"א בזמן חטא אדה"ר, וגם גויים אלו סופם להתגייר

ם הגר הגרף פוטוצקי, כי הגרים באים . ה"ח"ח" אמר בש“המתגיירים בעולם...מן חלב שינקו מן חלב של שרה

מהמיעוט בכל אומה שכן רצו להתגייר בזמן מתן תורה ומאלו אשר אמרו "נעשה ונשמע" בפיהם אך בלא כוונה 

, ב. וכן הובא ב"חידושי רע"א" עה"תח"א פל"ז עמ' רצ, הרב מ. ישר, ]"החפץ חיים" אמיתית, מהם באים המשומדים

עקב" עה"ת שם )של חתן המהר"ם שיק( וכן ב"עין זוכר" ע' גירות ו"פתח עינים"/מס' דברים )לג,ב( ומקורו ב"תורת י

בראשית )א,כו(  ] יבמות )מז( להגאון רב חיד"א.[ ועי' במס' ע"ז )ה.( תד"ה אין. במלאכים  שייך גם שיהיה בהם קנאה

כתב שזה גם מסתרי תורה. חכמים". ועי' שם ב"גור אריה" ע"פ ה"מורה נבוכים", מה ש ברש"י ד"ה נעשה וב"שפתי

כלום קנאה יש „ –]מס' שבת )פט.([ כדברי הגמרא[, אך לא כמו בבני אדם, וכן עי' במס' ברכות )ג.( תד"ה ועונין.

כי משחיתים „ –גאווה ]ב"ר )נ,ט(, ועי' ברכות )יז.( ברש"י ד"ה שתשים[ כמו שאמרו שייך בהם . כמו כן“ביניכם

ם עי' שם ביב"ע )כח,יב([, ויש  להם  גם  בחירה ]"לבוש פנת יקרת" )לד:( על ]בראשית )יט,יג(. על עונש “אנחנו

]"אוה"ח" עה"ת/בראשית  )יח, י( ד"ה ושרה, )א,א( ד"ה   “יענשו על השוגג ועל שנוי כלשהו„"מו"נ" )ב,ב([, והם 

ך שאדה"ר ימריד אותם  בה' גם מט"ט נענש על כך ]מס' חגיגה )טו.([ וכן אליהו ]מס' ב"מ )פה:([.  וכן היה שיי  ולא[.

ים. ועי' ב"רקאנטי" )רצז(, שהמלאכים אינם יכולים -]ב"ר )כז,ד([, כיוון שהם גם טעו בו בשוגג וחשבוהו לאלוה
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לשנות דבר, אך משה יכול לשנות, ולכן אמר לו הקב"ה "שתוק" כי אין העבד יכול לשנות יותר מרבו, ועי"ש. ועי' 

. ועי' ב"נפש “שעם בנ"י מדרגתם למעלה מדרגת המלאכים„ – ובמדבר )כז,טו("ת ויקרא )כב,יב( ב"אוה"ח"  עה

על מח' ה"ראשונים" בענין זה. ה"חסד  חיים" )א,י( להגר"ח מוולוז'ין על עדיפותו של האדם על פני מלאך. ועי' לעילה

דם, מלבד האור לאברהם" )מעין ד' עין יעקב( כתב, שמבחינת היסודות תכונת המלאך גדולה ממעלת האדם, אך בא

המאיר ע"י קבוץ חלקי יסודותיו, יתלבשו בו  רוח ונשמה עליונה חלק אלוה ממעל, ובזה גדול הוא ממלאך ועי' ב"מכתב 

ע ופ"ב עמ' צא וכן בספר "נשמת חיים" -. ה"אברבנאל", בפירושו לספר בראשית בעמ' סה153מאליהו"/ח"ד/עמ' 

 ו לבאר מהי נשמת האדם ואת רום גדולתה.   יח( לרבי מנשה בן ישראל, האריכ-)א,א( ו)ב,א

המלאכים  טענו,   ]מס' שבת )פח:([. “בינינו לילוד  אשה מה  „ –להקב"ה  על  משה  רבינו  ראינו  שהמלאכים  אמרו 

שעם  כל הזדככותו  של  משה  רבינו עדיין אינו מגיע לדרגת מלאך, אך באמת ראינו שאדם יכול להגיע למעלה גבוהה    

 : ]תהלים )ח,ו(, מס' ר"ה )כא:([. המהר"ל מבאר, כי ישנן ב' בחינות ממלאך  יותר

...לפיכך אמר הקב"ה אחוז בכסא כבודי והחזר „ – גתו ומעלתו היא למעלה מן המלאכיםבחינה שבה משרע"ה מדר א.

ם שהמלאכים הם להם תשובה. רצה לומר, כי יש לאדם מדרגה בין העליונים, מיוחדת לעצמו, בפרט בכסא הכבוד, שכש

סובבים כסא כבודו יתברך לשרת לפני ה' יתברך, אשר הוא יושב על הכסא, כך יש לאדם תחת כסא הכבוד 

', ולכך שייך אל הכסא עצמו דמות אדם וישראל בפרט  בעצמו...שכתוב )יחזקאל א'( 'ועל הכסא דמות כמראה אדם וגו'

'אתם קרויים אדם' וכו', ומפני כך מדרגת האדם  - אדם אתם',שנקראו אדם, שנאמר )שם לד( 'ואתנה צאני צאן מרעיתי 

ובזה הם נבדלים מן ה' יתברך, אך האדם, מצד אשר נברא בצלם  ומדרגה הזאת היא למעלה מן המלאכיםתחת הכסא, 

אלקים מה שאין למלאכים, הוא תחת כסא הכבוד...וכאשר האדם בעל חומר אז החומר מפסיק בינו ובין הכסא, אבל 

 . “, היה מגיע עד שאחז בכסא...והיה מסולק מאיתו הגשמותכאשר בא לקבל התורה משה  מדרגת

. ]שמו"ר )כח,א([ ובמדרש ביארו„ –המהר"ל רואה בחינה אחרת בה שייך האדם לדרגה של מלאך, וכן הוא כותב ב.

ם היא למעלה מכל צדיקיה י' ב"רקאנטי" )רפח( שכתב, שמעלת הוצ' יוזעפאף. וע, 60 - 62עמ' , ח"א, ועי' ב"של"ה"

'כשעלה משה למרום בקשו מלאכים לדחותו מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של משה כדמות  – מלאך ואף משרף.[

אברהם אמר להם...וכי לא זה הוא שאכלתם בביתו...כי העליונים הם הטוב ורחוקים מן הרע, ומידת אברהם, שהיה 

ש בו מידה זאת יש לו פנים מיוחדים והוא פני הטוב...ולכך אמר שנעשה גומל חסד, היה בו ביותר מידת הטוב...למי שי

פניו כדמות פניו של אברהם...וכך היה למשה...בשביל גודל מדרגת הטוב שהיה באברהם כדוגמתם עד שהמלאכים באו 

ביו לביתו והיו נמשכים אחרי מדרגת אברהם, ולכך אמר כי משה נתלבש עתה במידת אברהם אביו ויש לבן כוח א

 . “כאשר היה צריך לו משה ומזה הצד היה בא משה במחיצת המלאכים

המהר"ל ]"חידושי אגדות"/מס' סנהדרין )קב:( ד"ה דפרע[ כתב, כי ברוח )נבות היזרעאלי( לא שייכת קנאה, אלא 

 “. מצד הדין היה ראוי...הדין והנקמה„–הכוונה היא כי 

לאך בתכונת הטוב, אך מאידך רומז המהר"ל על כך שלא רק האדם המהר"ל מחד, מצביע על בחינה שווה בין האדם למ

גבוה ממלאך אלא שהמלאך יונק את חיותו מהצדיק, מקורו של המהר"ל הוא בדברי ה"זהר", כפי שהרחיב על כך בספר 
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 –, וכן“גדולים צדיקים יותר ממלה"ש„ –]מס' סנהדרין )צג.([ ה"פרד"ס" כפי שהובא בספר השל"ה. וכן במדרש

אל יושבין לפני הקב"ה...ומלאכי השרת רואין אותן ושואלין אותן מה הורה לכם הקב"ה לפי שאין יכולין ליכנס ישר„

]במדבר"ר )כ,כ( וכן עיין ב"אוצר הכבוד"/סוטה )לג.( וחולין )צא.( וב"ברכי יוסף"/או"ח סי' תכ"ג מענין  “במחיצתן

"י קנד ובס' "יריעות שלמה"/ ח"א/ל"ב וח"ב יריעה א' "כתר יתנו לך" שישראל הם העיקר ושו"ת מהרשד"ם/חו"מ סוס

 .       ו"קול אליהו" אות צה בשם הגר"א ובמלבי"ם ויקרא אות לב.[.

ה"של"ה" חולק שם בצורה נחרצת על דברי התוס' והרמב"ם בהל' יסודי התורה וב"מורה נבוכים", הסוברים כי המלאך 

 מדרגתו גבוהה יותר ממדרגת האדם. 

בחז"ל,  שלא  רק  לגבי  משה  נאמר  שהגיע לדרגה זו של מלאך, וראינו שם שאכן המלאכים הסכימו לכך  אנו  רואים 

לית דין בר אינש „ – על חזקיהואף  נתנו לו  מתנות.  גם  לגבי  תנאים  ואמוראים נאמרו הדברים. ר' יוחנן אמר 

אמר ר' זירא...אם ראשונים בני “.[ ולאגברא בכ„ – רש"יאיכא דאמרי דין בר אינש ]“.[ אלא מלאך„ – רש"י]

מלאכים אנו בני אנשים  ואם  ראשונים  בני  אנשים  אנו  כחמורים  ולא  כחמורו  של  ר'  חנינא  בן  דוסא  ושל 

 ]מס' שבת )קיב:([.  “רפב"י אלא כשאר חמורים

אנו יודעים שהראשונים  מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל הסביר חז"ל זה, שכוונתם לגבי התייחסותנו לראשונים, אם

מלאכים, אנו בני אדם, אך אם נדמה לנו שהראשונים היו אנשים, אזי אנו בדרגה של חמורים פשוטים. רבי יוחנן אמר 

]מס' ע"ז )י.([, ושמואל קרא על רב ר ]מס' עירובין )כד.([,  ורבי אמר זאת על רבי חנינא בר חמא זאת גם על רבי 

 ס' נדה )יג.([.]מ “אין זה ילוד אשה„ –יהודה

 

 ב"ח )א( ד"ה גמרא תלתא הוו ואנן תרין

 “.וקשה מיד הכא הוה ליה לאקשויי, והא אברהם יחיד  הוה, כמו שהקשה בתר הכי ליהושע כהן גדול„ – הב"ח מקשה

, דלכאורה, אינו קשה כלל, כי הוא הרי ידע שהם רשעים, כפי שכבר הקדים ואמר לבתו ונראה לענ"ד לתרץ

אלא שנקט בדרך של "ענה כסיל כאיוולתו" ולא התווכח איתם, רק ענה להם שהוא “, אלו שונא זמה"אלוהיהם של 

רוצה לבדוק אם הם אכן שווים לחנניה מישאל ועזריה, כטענתם, אך יהושע הכהן הגדול, שידע עליו שהוא צדיק וממנו 

 רצה לדעת את האמת ולכן הקשה לו קושיה אמיתית

 

 ז ליתן שש שבליםרש"י ד"ה וכי דרכו של בוע

 – ובד"ה שש סאין, כתב“. קב שעורים""אין פוחתין לעני בגורן פחות מחצי  -והא תנן ]מס' פאה )ח,ה([„ – פירש"י

וק"ל והרי מצינו שאף בזמן התנאים “. דשש קבין או שש לוגין. ליכא למימר דלא מייתי בגורן מדה פחותה מסאה„

כמובא בסוף מס' כתובות )קיא:(, כל שכן  גבי שאר הירקות והפירות,היו חטים מאד גדולות כפי שרואים שם גם  ל

 בזמן בועז, שאז עשו רצונו של מקום. ושו"ר, דהמהרש"א דן בכך.



 כ

 

 צג:

 רש"י ד"ה  ר' חנניה אומר

בעמוד הקודם הובא כיצד נסתרסה “. שנסתרסה ע"ז בימיהם שבימיהם נודע לכל שאין ממש בע"ז„ – פירש רש"י

 ולם ירקו על עובדי הצלם מישראל ואמרו להם כיצד אתם עוזבים אלוקים אדירים כאלו שיש לכם.הע"ז, שאומות הע

לשון "נסתרסה", משמעו שלע"ז כבר לא היתה כזו השפעה למשוך עוד אנשים אליה, אך אלו שהיו דבוקים  בה, רבים 

 יל )סד.(.מהם עדיין נשארו בטעותם, ורק בזמן אנשי כנה"ג הרגו לגמרי את  יצר הע"ז כדלע

רש"י גורס ר' חנניה, אך גירסת גמרתנו היא "ר' חנינא" ולעיל מופיעה הגירסה "אמר ר' חמא בר חנינא" כגירסת רש"י. 

"מסורת הש"ס" תיקן ל"בר' חנינא". כגירסת רש"י גם מובא ב"הגדות התלמוד" ולעיל מופיע שם רק "ר' חמא" בלא 

וכין, כיוון שמדובר על חנניה )מישאל ועזריה(  ומצינו במקומות שונים בר חנינא". ונראה, דגירסת רש"י  יש לה סימ"

וכן  “שמו שילהאמרי  שילאדבי רבי „ – לנאמר על ידו, כגון לקמן )צח:( בגמרא שמובא  בעל המימרא בשם הדומה

כמו כן, יחס זה.  "ץ חיות המצייןועיין שם במהר “והוא שעשויין כמגדלין מגדלאהאמר ר' יצחק „ – במס' ב"מ )כה:(

 .“אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי נביא אמת„ – , הובאב"תלמוד ירושלמי" ]מס' סנהדרין )יא,ה( סוף )נו([

 

 

 מכדי כל מילי דעזרא נחמיה בן חכליה אמרינהו

שספר עזרא הוא „ – נחמיה )א,א(, אך שם ב)יא,ד( כתב כדברי הגמרא כתב המלבי"ם בפירושו "לחם הפחה" בריש

מת ספר דברי הימים ועזרא הסופר חבר ספר עזרא לספר דברי הימים שכתב קודם לו ונחמיה השלים את ספר השל

 “.עזרא

מבואר מדבריו, דעזרא כתב את חלקו הגדול של ספר עזרא והוא בניגוד לדברי הגמרא כאן ד"כל מילי דעזרא נחמיה 

כתוב, שעזרא כתב ספרו ושנחמיה השלים את דברי אמרינהו", דבר שהמלבי"ם עצמו הביא ב)א,א(, אלא שבב"ב )טו.( 

הימים ולא את ספר עזרא, אך ניתן לומר שזה לא סותר את דבריו, כי נחמיה סידר את כל ספר עזרא אך נחמיה ועזרא 

 כתבוהו.

 

ונחמיה בן חכליה מ"ט לא איקרי סיפרא על שמיה אמר רבי ירמיה בר אבא מפני שהחזיק טובה 

 אלהי לטובה"לעצמו שנאמר "זכרה לי 

הגמרא ממשיכה ואומרת שדוד, אף שאמר "זכרני ה' ברצון עמך פקדני בישועתך", זה אינו דומה, כי  דוד "רחמי הוא 

דקבעי" ורב יוסף אמר מפני שסיפר בגנותן של ראשונים. משמע מכך, כי בשעת רחמים דוד ביקש רחמים, אך לתלות 

"הן בקדושיו לא יאמין". במס' ברכות )י:( הובא על חזקיה שגם בזכות עצמו אף  בשעת רחמים אסור, שהרי הקב"ה 
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בזכות עצמו ולכן תלו לו בזכות אחרים והוא כעין מה שנעשה עם ספרו של נחמיה, שנקרא על שם אחרים, היינו  להת

 שבזכותם נחשב הספר כאחד מכ"ד כתבי הקודש.

 צד. 

 צביונו עשה לצדיק זה

, ד"ארץ וק"ל“. את ארץ צבי, על שם זה שהיא עושה צביונו של  מקוםר"ל שהארץ א"י נקר„ – פירש המהרש"א

הצבי" אינו מלשון צביון אלא  שא"י מתפשטת כעור צבי כמובא במס' גיטין )נז.(. ובמס'  כתובות )קיב.( נמשל עורו 

לא לענין לענין שארץ ישראל אינה מחזיקה פירותיה ובר"ה )יג.( לענין שממהרת לתת פירותיה כרגלי הצבי, עכ"פ 

שיש ב"פסיקתא זוטרתא" שמות )ט,ח(, דמוי גם לאנשים, שהיא טובה לחיים וטובה למתים ונקראת ארץ וי"ל, אנשים. 

 הצבי. וכן אינה מקיימת עוברי עבירה ]תנחומא, בובער )כ,כב([.

 גיורא עד עשרה דורי לא תבזה ארמאי קמיה

ובמדרש "ויחד יתרו" נעשה בשרו חידודין חידודין  „ – יתרורבינו בחיי, שכתב שם בפרשת  "גליון הש"ס" מפנה לדברי

והיינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דורות...וביאור עד עשרה דרי כי יתרו היה עשירי למצרים בנו של חם והיו 

 המצרים אנשי בריתו וקרוביו, ואף בני מצרים ובני מדין קרובים היו שהרי מדין בנו של אברהם היה מקטורה ואברהם

יצא משם בנו של נח ומצרים בנו של חם שנאמר ]בראשית )י,ו([ "ובני חם כוש ומצרים". וכשם שהיו עשרה דורות 

מנח ועד אברהם, כך תמצא עשרה דורות מחם בן נח עד מדין בן אברהם ועשרה דורות ממצרים בן חם עד יתרו שהוא 

יר ונבדל לגמרי מהם, מכל מקום בשרו יכאב עליו מבני מדין. ועל כן דרשו עד עשרה דרי, שהרי יתרו, אע"פ שנתגי

 “.בפורענותם אף בדור עשירי

קטורה מתייחס למצרים בן חם ולא -לגבי מה שכתב רבינו בחיי, כי יתרו מבני מדין בן אברהם ומדין מצד אשת אברהם

הם  -א גם יתרווממיל-שצפורה בת יתרו-לכוש בן חם, אך ר"א אבן  עזרא כתב בד"ה ותדבר מרים ]במדבר )יב,א([

והישר בעיני שזו הכושית היא צפורה,  כי היא מדינית ומדינים הם ...„ –מזרע ישמעאל בן אברהם, שכן כתב שם

ישמעאלים והם דרים באהלים, וכן כתוב "ירגזון יריעות ארץ מדין" ]חבקוק )ג,ז([, ובעבור חם השמש אין להם לבן 

 “.כלל, וצפורה היתה שחורה ודומה לכושית

ק"א נראה שסובר כרבינו בחיי, שממצרים עד יתרו עשרה דורות וכתב על כך "כן תמצא", היינו, בפסוקים עצמם, הגרע

לפי ההבנה כי מדין הוא בנו של אברהם, אך אין על כך ראיה מחז"ל וכל זה מסתמך על כך שגר עד עשרה דורות, אין 

צינו בחז"ל דעות נוספות, כגון ב"פסיקתא רבתי" )כב,ה( לבזות בפניו גוי, היינו, ע"פ חשבון זה של רבינו בחיי, אך מ

פיסקא תנייתא דעשרת הדברות, הסובר לגבי גר, לא לבזות בפניו גוי עד עשרים ושתים דורות ועיין שם במפרשי 

 דורות. וז' הפסיקתא שם מובאות עוד דעות של ט"ז דורות וכ"ד דורות
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 צד: 

 ל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זוחזקיה...נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר כ

לכאורה, לכן נעץ “. ולעיל )פב.( הובא "ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו", מכאן שאין נכנסין בכלי זין לבית המדרש

חזקיה את החרב דוקא על פתח בית המדרש ולא בבית המדרש עצמו, אך אם כן יהיה קשה, למה לא הביאו ראיה 

כראיה, אלא שבאמת אין זו ראיה כלל כי בבית המדרש עצמו אין צורך לכך, שהרי שם כבר  מחזקיה שהוא יותר מובן 

יושבים ולומדים, אלא הדבר היה נחוץ לאלו שעוברים על פתח בית המדרש ואינם נכנסים ללמוד ועוד, שראיית הגמרא 

 היא מפסוק שהוא ראיה יותר חזקה מאשר מה שמקובל על ידי חז"ל.

 צה. 

 ביסתרקי

היינו שטיח. וכן פירש  רש"י במס' יבמות “, צ"ל "טפי"ד"( בלע"ז... תחתיו טפי"ט )=„ –פירש בד"ה ביסתרקי רש"י

"בשטיל"ש",  שפירושו   – "ז )לב.( בד"ה שטיחין, תרגם רש"י)סג.( ובמס' ב"ק  )קיז.( ובמס' ב"ב )יג:(, אך במס' ע

ל  חתיכות  עור העשויות מנוד עור שנקרע ומניחין אותן אוכפים,  אך  יש לומר, שפירש  שם כן, משום  שמדובר שם ע

על גבי החמור כדי לרכוב עליו, הרי שיש למילה זו משמעות כפולה, כיוון שאינו עשוי ממש לאוכף אך משמש לאוכף 

ות במס' בכור“. שטיחין לחמור„ – שונה ובמס' נדה )נה.( מובא בגמראונראה כשטיח לכן תרגם שם רש"י בצורה 

א"כ, יוצא לפירוש רש"י, שביסתרקי הוא כל דבר נייח שעשוי רק “. כסאות„ – ירש רש"י בד"ה ביסתרקי)ח:(, פ

לשבת עליו בין שהוא מוגבה ככסא בין שהוא על הארץ כשטיח. התד"ה זבין במס' יבמות )סג.( חלקו על רש"י 

בגירסא   – זוללי בשוקא ]חולין )ס.( ונראה לרבינו תם כפירוש רבינו חננאל, דתיזול ענין אריגה, כמו סתר„ –ופירשו

"דוללא" וכן גורס ה"ערוך"[, כלומר, קנה בגדים ולא תארוג, כי יותר תרויח בקנין מבאריגה, אבל גלימא  – שלפנינו

היינו, גלימא צריכה להיות מותאמת ממש לפי אורכו של האדם ורוחבו, “. טוב לארוג דאימור לא מיתרמי ליה כרצונו

עדי אריגה ועדי נפילה, תנתן לעדי נפילה דאמרינן זבוניה זבנה ומאיניש אחרינא „ –.( אומרת הגמראאך במס' ב"מ )כח

 אמנם, אפשר שהתוס' שם יסביר, ששם מדובר על שמלת איש, אך אין מדובר על גלימא.“. נפל

במס' ב"ב “. בהןקופל תחתיהן תכשיטי צמר טפיד"ו בלע"ז לישן „ – )כא:( פירש "רש"י" בד"ה ביסתרקי במס' תענית

אם כן, משמעו של “. תכשיטי ספסלים שקורין טפי"ד„ –)יג:( גם הזכיר רש"י לע"ז זה בפירוש המילה "תכשיט"

ביסתרקי לפי רש"י דבר המשמש לישיבה, בין כסא בין שטיח בתנאי שיהיה מפואר, ועל חמור כשמניח חתיכת עור ולא 

ף. ה"ערוך" פירש בע' ביסתרקי, שהם מצעות וכאן בסנהדרין אוכף זה גם נחשב לדבר יותר מכובד מאשר סתם אוכ

 פירש שהם כרים וכסתות.
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 צה:

 “מלכות„ – רש"י ד"ה שגלונות

ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו" ]נחמיה „" – ניה  המובאת בחז"ל במס' ר"ה )ד.(רש"י בחר כאן לפרש כדעה הש

ה ולחנתיה", שכן נוהג המקרא לכתוב המלכה אצל הפלגש, אשתו המלכה שנאמר )דניאל ה( "שגלתי„ –רש"י)ב,ו([. ]

למשכב, ובני „ – רש"ימאי "שגל", אמר רבה בר לימא משמיה דרב כלבתא ]“.[ נשיו ופלגשיו כמו "מלכות ופלגשים"

נח הוזהרו על כך, שנאמר )בראשית ב( והיו לבשר אחד יצאו בהמה  חיה ועוף שאינן נעשין בשר אחד שאין יולדין מן 

שאם „ –אמנם, לגבי דגים, במס' בכורות )ח.(, פירש רש"י בד"ה הכי גרסינן הדולפנין פרים  ורבים מבני אדם“. םהאד

כן גירסת הקונטרס וכן „ – ירסתו של רש"י, שם בד"ה הדולפניןוהתוס' מחזק את ג“ בא אדם עליהם מתעברות הימנו

דגים יש בים שחציין „ –ד כתב רש"י שם בד"ה בני ימאועו“. מוכח בתוספתא )פ"א( דקתני ויולדין ומגדלין מבני אדם

היינו, סירנה המתוארת בסיפורי העמים  כבתולת ים יפה.[ אלא מעתה “, צורת אדם וחציין צורת דג ובלעז שירניי"א

הא דכתיב "על מרא שמיא התרוממת ולמאנייא די ביתיה היתיו קדמך ואנת ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין 

אל )ה,כג([ ואי שגל כלבתא היא כלבתא בת משתיא חמרא היא הא לא קשיא דמלפא לה ושתייא אלא מעתה בהון" ]דני

נצבה שגל לימינך בכתם “.[ מייקרות אותך לעתיד לבוא„ – רש"ידכתיב ]תהלים )מה,י([ "בנות מלכים ביקרותיך ]

ה ב( ואשתיו בהון שגלתיה מלכה, כמו והשגל יושבת אצלו )נחמי„ – רש"י פירש בתהלים ד"ה שגלאופיר" ]

אע"פ שבנות מלכים מנשיך, מכל מקום המלכה „ – הרד"ק ד"ה נצבה “.)דניאל ה( אשתך תתייצב לימינך ולחנתיה

שהיא מישראל תהיה יושבת לימינך והיא נקראת שגל, לפי שהיא מיוחדת תמיד למשכב והאחרות באות לעתים 

בתא היא מאי מבשר  להו נביא לישראל. הכי  קאמר בשכר ואי שגל כל“.[ כשתיקראנה ונקראת שגל מן ישגלנה

 – רש"ישחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים זכיתם לכתם אופיר. ואי בעית אימא לעולם שגל מלכתא ]

גמרא גמיר “.[ להאי שגל דהכא גמרא גמר לה מרביה דכלבתא הואי„ – רש"יורבה בר לימא ]“.[ דעלמא מלכתא היא„

 “. שגל שהיתה חביבה עליו כשגל אי נמי שהושיבה במקום שגלואמאי קרי לה 

, רש"י פירש, כי מסקנת הגמרא היתה, ששגל פירושה מלכה וכן פירש בכל מקום. וכן פירש רבינו חננאל שזו לסיכום

הרמב"ם במו"נ )ג,ח( מוכיח באריכות, שניתן “. ואסיקנא לעולם שגל מלכתא היא„ –מסקנת הגמרא, שם במס' ר"ה

"ישגלנה". יש -שגל, שהיא נערה המיועדת ע"י אדם לצורך תשמיש, אך בצורת פועל-מש רק במושג של שם עצםלהשת

לציין, שכפועל זה מופיע בתנ"ך, כגון ]דברים )כח,ל([ וכן ]זכריה )יד,ב([ אך רק בכתיב ולא בקריא, לכן אולי אין 

 קושיה מזה על הרמב"ם. 
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 ראשיתמהרש"א ד"ה נטושה ועומדת מששת ימי ב

“, ים סוף כבר כתבנו ]לעיל )צד:( ד"ה וראויין[ כי זה הנס היה נס נגלה כמו יציאת מצרים וקריעת„ – כתב המהרש"א

שזה הנס שהמלאך שרף קפ"ו אלף מחילו של סנחריב, היה נס מפורסם כמו קריעת ים סוף „ – ושם בד"ה וראויין, כתב

ה נס גלוי כיציאת מצרים, קריעת ים סוף והירדן, אלא גם התפרסם היינו, לא רק שהי“, וירדן ולכך היה גם בליל פסח

 בין הגויים כמותם.

 אמר לו הקב"ה לגבריאל...כשאתה יוצא לבשל פירות הזקק להם

כשתלך לדרכך „ – ]רש"י שהוא שאמר רב פפא אגב אורחיןוי"ל , הא מלאך אחד אינו עושה שתי שליחויות. וק"ל

ה שתי שליחויות, אלא כשצריך ללכת לשני מקומות מנוגדים זה לזה או שצריך שזה אינו נקרא עוש“.[ לפי תומך

 להטריד עצמו בשליחות אחת על חשבון חברתה.

 "ממונה על בישול פירות"  – רש"י ד"ה גבריאל

לרש"י היה קשה, הרי גבריאל הוא  עושה כל דבר השייך לאש, אם כן, בישול פירות, שנעשה ע"י השמש שהוא אש 

ן עקיף ע"י חימום ובסנחריב זה יותר שייך אליו, שגם עשה בהן דין, מצד מידת הרחמים על ישראל, שהוא נעשה באופ

 על זה, לכן פירש, שעל בישול פירות הוא גם ממונה ולכן  נתן לו הקב"ה את התפקיד שהוא בו קבוע ותדיר.ממונה 

 צו. 

 כתיב בן יכבד אבכי הוה כתיב, הוה כתיב שמיה ושמיה דאבוה בלאדן מלכא היינו ד

צדיק היה ועניו יותר משאר מלכים „ –אמנם, רש"י ד"ה יותם בן עוזיהו ]מס' סוכה )מה:([ כתב, שפסוק זה עליו נאמר

וזכה בכיבוד אביו ועליו נאמר "בן יכבד אב" )מלאכי א(, שכל הימים שהיה אביו מצורע והוא היה שופט עם הארץ...לא 

ויש לומר דלרש"י, אין הכוונה רק על אדם אחד  “.נין שהיה דן אומרן בשם אביודי נטל עליו כתר מלכות בחייו וכל

  אלא הכוונה היא שגם עליו נאמר פסוק זה.

 צו:

 והכתיב ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה ואמר ר' אבהו זו אנטוכיא

ילת "מגילת בני בתח“. ואנטוכיא קיימא לן ]גיטין )מד:([ דאינה מארץ ישראל„ – פירש רש"י בד"ה זו אנטוכיא

ם וכן בב"ר )כג,א( וב"מדרש תהלים" ט' הובא, שנקרא שמה על ש“ וקרא ליה אנטוכיא על שמיה„ –חשמונאי" נכתב
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וכן כתב רש"י בבמדבר )לד,ח(, ובפירוש כת"י עתיק עמ"ס “, פירוש היא חמת„ – אנטיוכוס. וב"גליון כת"י" הובא

 מקום ולקוראו על שמם.גיטין )מד:( פירש, שכך הוא דרך המלכים לבנות 

"בדקו מדן ועד באר שבע  – פורש בחלק )צד:(בא חזקיהו...כמו שמ„ – "ה ומעי, בשיר השירים )ה,ד(, כתברש"י ד

בגמרתנו מופיע . “ולא מצאו עם הארץ מגבת ועד אנטוכיא ולא מצאו איש ואשה שאין בקיאין בהלכות טומאה וטהרה

ובמס' גיטין )עו.(, מסביר רש"י ...“. א מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה מגבת ועד אנטיפרס ול„ – כאן בסוף )צד:(

גבת היא בקצה השני של שבט יהודה בדרום על גבול המדבר ומשם היו “. בראש יהודה...„... – דהבד"ה אנטיפרס ביהו

 משלחים את צפורי המצורע, כמובא במס' קידושין )נז:(.

עלה נבוכדנצר לכאן בא וישב לו בדופני של אנטוכיא ויצאה סנהדרין בשעה ש„ – במס' שקלים  בסוף )יז.(, נאמר

גדולה לקראתו ואמרה לו, הגיע זמן הבית הזה ליחרב, אמר להן אותו שהמלכתי עליכם תנוהו לי ואני הולך באו ואמרו 

ו הוא הדא דכתיב ליהויכין מלך יהודה נבוכדנצר בעי לך...כיוון שראו כל חורי יהודה כן עלו לראש גגותיהן ונפלו ומת

ופירש שם ה"תקלין חדתין", שהמליך את יהויכין במקום יהויקים ויעצוהו שריו לסלק את “. "משא גיא חזיון..."

כמשמעו ומדרש אגדה, נ"נ „ –יהויכין. במגילת איכה )ב,י(, על הפסוק "ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון", פירש רש"י

ועתו, בא וישב לו בדופנה של אנטוכיה )פירש ה"ערוך" בע' דפני הושיבם לארץ כשמרד בו צדקיהו ועבר על שב

שהכוונה היא לרבלה( ושלח בשביל סנהדרין ובאו לקראתו...אמר להם סדרו לי תורתכם פרשה פרשה ותרגמוה לי, 

ר ?  אמרו לו ילך אצל חכם ויתיר לו. אמ כיוון שהגיעו לפרשת נדרים אמר להם אם הוא רוצה לחזור יכול הוא לחזור

“. להם אתם התרתם לצדקיהו את שבועתו צוה ושמטום והושיבם לארץ,  וקשרו שערות ראשם בזנבות סוסים וגררום

ולא שצוה נ"נ לשמטם ולהושיבם לארץ  “ שמטו כרים מתחתיהם„ – ים )סה.(, הובא הדבר במעט שנוייםדרנבמס' 

יכה, ועיין ב"אמרי יהושע" ]ח"א עמ' קפח[ מקתדראות של זהב שהושיבם עליהם, כמו שמופיע מדרש זה ברש"י שם בא

דיש בכלל מנה מאתיים, דאם מגבת ועד אנטוכיא היו בקיאין כל כך כולם בהלכות,  וק"ל א.לרה"ג ר' יהושע דומב. 

והרי מאנטיפרס עד דן וכל שכן אנטוכיא,  ב.בודאי שמגבת ששם מתחיל הישוב אחר המדבר, עד דן לא היו עמי הארץ. 

 הודה אלא ממלכות ישראל, הרי שם אינם נשמעים לחזקיה מלך יהודה.שאינה ממלכות י

, דאין הכי נמי, דמכח פקודתו ידעו כולם במלכותו אפילו הלכות טומאה וטהרה ולכן זה השפיע על כלל ישראל עד וי"ל

עד לשם  ולא דן ואנטוכיא, לפחות שלא יהיו שם עמי ארצות.. ויש עוד לומר, שמה שנאמר מאנטוכיא, או שהכוונה היא 

עד בכלל, או שהכוונה היא שזה השפיע גם על יהודי אנטוכיא. עיין ב"חוג הארץ" לרבי שלמה מחעלמא בעל מרכבת 

המשנה" על הרמב"ם, אשר כתב, כי יש ב' אנטיפרס, אחת בין שבט מנשה לשבט אפרים והשניה נמצאת דרומית 

הזכיר את הגמרא במסכת קידושין )נז:(, אשר שם הובא, כי מזרחית לאשקלון ביהודה. ועי' עוד מה שכתב בע' גבת ולא 

 משם שילחו את ציפורי המצורע ובע' אנטיפרס כותב הוא גם על אנטוכיא.
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 רש"י ד"ה גר תושב

אך במס'  “. ובמס' גיטין )נז:( שלא קבל עליו שאר מצוות וקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים„ – פירש כאן רש"י

שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים ואוכל נבלות והזהירו הכתוב על „ – ש"י בד"ה גר תושבת )מח:(, פירש ריבמו

 משמע, שגם שבת מצווה הוא לשמור, שהוא לא כמו שפירש כאן.“. השבת דמחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים

ברים שלא לעבוד עבודת איזהו גר תושב, כל שקיבל עליו בפני ג' ח„ – ז )סד:( שנוי הדבר במחלוקת תנאיםבמס' ע"

והוא מה שפירש רש"י כאן( דברי ר"מ וחכ"א כל שקיבל עליו שבע מצוות שקבלו עליהם בני נח. אחרים  כוכבים )=

שיהו בני ישראל מצווים „ – רש"יאלו לא באו לכלל גר תושב ]“.( לאו היינו ר"מ„... – תד"ה אחריםאומרים )

אלא איזהו גר תושב זה גר “.[ טוו על עבודת כוכבים ועל שאר המצוותלהחיותן, שהרי אף עובדי כוכבים גמורין נצ

 “.אוכל נבלות שקבל עליו לקיים כל מצוות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות

גר תושב, שקיבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נח ונבילה „ – (, כתב רש"י בד"ה לגר אשר בשעריךובמס' ע"ז )כ.

)כד:( בד"ה גר  ירש רש"י שם בכך גם פ“. תו דכתיב בגר תושב )ויקרא כה( וחי עמךמותרת לו ואתה מצווה להחיו

אם כן, רש"י פירש בג' מקומות בכל מקום בצורה שונה, כאן “. שקיבל שבע מצוות בני נח והרי רביעה בכלל„ – תושב

מח:( לא מצאנו לו חבר פירש כדעת ר"מ ובמס' ע"ז ])כ.(, )כד:([ פירש כדעת חכמים, אך למה שפירש במס' יבמות )

 ח שדן שם בכך באריכות.-ועיין בשו"ת "ושב הכהן" סימנים לז

 

 מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים

המהר"ם שיף שם מביא  “. מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים„ – מס' גיטין )נז:( הובא בשנוי לשוןב

ע הוא צאצא של מי שנולד מסיסרא ויעל אשת חבר הקיני מספר "עשרה מאמרות" לרמ"ע מפאנו, האומר שר"

)והרהחיד"א שם מביא בשם גורי האר"י זצוק"ל, ששידה היתה לו בין רגליו ולא יעל(. המהר"ם שיף חולק על כך 

ר"ע לא לימד רק תינוקות, אלא העמיד תלמידים  ב.הגמרא היתה צריכה לומר זאת כאן בפירוש.   א.שהכוונה לר"ע, כי 

רו את תורתו לדורות. והנה, דברי המהר"ם שיף מופרכים מיסודם, כי בזמנו עדיין לא התפרסם חיבורו של ר"נ שהעבי

-ומאן אינון„ – כאן וגם שם בגיטין המשך לגירסתנוגאון על הש"ס, המאיר את עיני ישראל בגירסאותיו וגורס גם 

ל בר שילת היה גם מלמד תינוקות והיה אדם גדול אך גם ללא זאת, לא זכיתי להבין עומק דבריו, הרי רב שמוא“, ר"ע

 ]ב"ב )כא.([ וכן ר' חייא ]ב"מ )פה:([.

לגבי ר"ע עצמו קיימת מחלוקת, האם ר"ע עצמו היה גר ]רמב"ם/הקדמה ל"יד החזקה"[, או שאביו היה גר צדק 

 ]אברבנאל בפירושו על מסכת אבות[.

ור"נ גאון מוכיח שם “ דלית ליה זכות אבות„ –(, שכן אמרו שםר"ע היה ממוצא גרים,  חזינן על כך במס' ברכות )כח:

, מס' סוטה פ"ז וב"ספרי", ב"תוספתא"זאת, ממה שמובא כאן ובמס' גיטין, על פי גירסתו, שר"ע מוצאו מסיסרא, אך 
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אמר לו ר"ט אשריך אברהם „... – את החומש עם פירוש המלבי"ם, הובאעל פי הוצ 148עמ' , פ' בהעלותך, במדבר

אם כן, מוכח שלא היה גר. לשון זו מובאת גם על ר"א הגדול ב"פרקי דרבי אליעזר" “. בינו שיצא עקיבא מחלציךא

והרד"ל שם בפירושו על פדר"א ]פ"ב אות  )יז( ובהגהות ]ב[[ גם שואל על פי זה, כיצד יתכן שר"ע היה גר, אם ייחסו 

לשון מליצה, שראוי הוא לצאת מאברהם אבינו. ושם, ר"ט לאברהם אבינו, ותירץ, שיתכן שזה נאמר ע"י ר"ט רק ב

ב"ספרי", הובא על הקיני, שי"א דמבנותיהן היו נשואות לכהנים והיו מבני בניהם מקריבים על גבי מזבח.  ועי' עוד מה 

 שכתבנו על כך בפרק הראשון של מס' ברכות בנושא "יחסי ההשגות בין ר"ע ומשה רבינו".

 

 רה בבני ברק מבני בניו של המן למדו תו

)נר חמישי כלל ג' ב' ג' ועיין "מדבר “ לימדו בבני ברק, ומאן נינהו רב שמואל בר שילת„ –ב"מנורת המאור" גרס 

 קדמות"(.

)מתוך  איך נתגיירו, והרי נכתב במכילתא שאין מקבלין גרים מעמלק. ורבו התירוצים, נביא מקצתם באחרונים תמהו:

 (: 237"נר לשולחן שבת", גליון 

בספר "מנות הלוי" לרבי שלמה אלקבץ כתב שנתגיירו מעצמם, וכפי שנכתב במגילה "ורבים מעמי הארץ מתייהדים" 

)ג,ח(. הכוונה לבני בתו. בתו של המן נישאה לאחד מאומות העולם וילדיהם מתייחסים לאב )שו"ת מהרש"ם ח"ג רע"ב 

 "תפארת שלמה"(.

ואת בני המן גיירו שלא בשעת מלחמה. ואותו גר עמלקי שדוד  דוקא בשעת מלחמה עם עמלק אין מקבלים אותם.

 הרגו היה בזמן מלחמה, ושלא כדין קבלוהו, ואף בדיעבד גרות כזאת לא חלה )חזו"א יו"ד קנ"ז ה'(. 

, משום מצות מחיית עמלק, אך בדיעבד אם קיבלו אותם חלה דין זה, שאין מקבלים גרים מעמלק אינו אלא לכתחילה

ן אכו בני המן להתגייר לא ידעו בתחילה שהם מזרע עמלק, ולכן קיבלום. ודוד לא האמין לנער שאביו גירותם. כשבא

 נתגייר ולכן דנו כבן נח, והרגו על פי הודאת עצמו. )"עמק ברכה" עמ' קכ"ו(.  

 

 ]שמות )כח,ז([ “אל שני קצותיו„

 .   “ני נעריואל שויתן „אמר נ נעמן , וב“בניך ר יבוא אל שניאשוזה לך האות „י נאמר בעל כתב בעל הטורים:

בני עלי היו מבזים את הכהונה, לכן נענשו ונהרגו אבל נעמן היה מכבדה, שביקש לקחת אדמה למזבח, נתקרב תחת 

 כנפי השכינה, ובניו היו מלמדים תורה ברבים!  )הביאו הגאון הרב חיד"א ב"מדבר קדמות"(.

יתפרש מקורו, שהרי בסנהדרין וגיטין לא משמע כן, שהרי לא אמרו אלא שנעמן גר תושב ולא א: העיר  ה"חזון איש

היה, ואחר כך הביאה הגמרא את כל אלו שמבני בניהם למדו תורה ולא הזכירו ביניהם את נעמן. ולא מסתבר שהיתה 

בני ברק ובעל הטורים  ועוד, בהמן הוזכר ר הוזכר בגמרא פעמיים וכן ברש"י.גירסה של נעמן תחת המן, שהרי הדב

 כתב ברבים )יו"ד קנ"ז ה'(.
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 , דבעל הטורים, היתה לו גירסה כזו, כפי שראינו, שלרב נסים גאון היתה גירסה שונה בגמרתנו בענין זה. ויש לומר

היינו שמקבלים על עצמם שבע מצוות בני נח, „ – ת ועמלק אם השלימו מקבלים אותם, ששבע אומודעת הרמב"ם

)הל' מלכים פ"ו ד'( ודוד שהרג את העמלקי, הוראת שעה היתה, או דין מלכות )סנהדרין פ"יח ו'.  מסים ושעבוד

 הרלב"ג כתב שהיה מארץ עמלק, אך היה יהודי.(.

נשבע המקום בכסא הכבוד שלו שאם יבוא מכל האומות להתגייר שיקבלוהו, ולעמלק ולביתו לא „ במכילתא נאמר:

נער המגיד לו: "אי מזה אתה"? ויאמר "בן איש גר עמלקי אנכי". נזכר דוד מה שנאמר ...ויאמר דוד אל היקבלוהו

 )סוף פרשת בשלח(. “למשה, ומבית עמלק לא יקבלוהו. ויאמר לו: "דמך בראשך"...

 הגאון הרב חיד"א וה"אבני נזר" עמדו על סתירת הדברים וביאורם:

ער העמלקי היה גר גמור, וכדברי הגמרא "מבני בניו של המן כתב הרב חיד"א: הרמב"ם חולק על המכילתא וסובר שהנ

למדו תורה בבני ברק" דמשמע שמקבלין גרים מעמלק, ולכן סבר הרמב"ם, שמה שהרג דוד את הנער הוראת שעה 

 היתה. 

אלא שאפשר היה לחלק: אם עמלקי קיבל על עצמו שבע מצוות בני נח, הרי הוא כבני נח הכשרים ואינו עמלק, ואם 

צה להתגייר מקבלים אותו, וזו כוונת הרמב"ם. ואילו דברי  המכילתא הינם כשבא עמלקי להתגייר, שאין מקבלים יר

אותו. ובסוף דבריו דחה החיד"א חידושו זה. וכתב שהמכילתא והבבלי נחלקים, ולכן כתב המכילתא בלשון שבועה 

ומרים שבע מצוות )"עין זוכר", מערכת ג' להורות שמעמלק לא יקבלו גרים בשום אופן, אף אם ש-"נשבע הקב"ה"

 ועיין שם עוד(.

מילא ז' אומות מצינו בגמרא בסוטה להתירם, אך לגבי עמלק מנין לנו שמועילה השלמה  וה"אבני נזר" תמה:

 ותשובה? 

אלא שיש חילוק בין ז' אומות לעמלק. כשז' אומות חוטאים ועושים כל תועבות, חידוש הוא שתועיל להם תשובה, 

ינם כחייבי מיתות בית דין שאין נפטרים מחיובם על ידי תשובה. ואילו זרע עמלק נענשים בעוון אביהם עמלק ולא שא

על חטאיהם.  ולכאורה תמוה: הרי כתוב "ובנים לא יומתו על אבות"? אלא שגלוי וידוע לפני ה' שהם בעצמם שונאים 

וחזין במעשה אבותיהם בידיהם, ועל זה נאמר "פוקד וא-צא וראה מעשה המן האגגי-את ישראל, שנאתם טמונה בליבם

עוון אבות על בנים".  אבל אם אכן יעשו העמלקים תשובה ויקבלו שבע מצוות, הרי שאין אוחזין מעשה אבותיהם 

 וממילא  לא יענשו בעוון אביהם.

 בד.אמנם במכילתא נכתב לכאורה שלא כרמב"ם, שאין מקבלים גרים מעמלק, וכ"ש קבלת שבע מצוות ל

שורש חטא עמלק שאינו רוצה להיות נכנע לישראל, לפיכך יש לחלק בין עמלק שבא להתגייר לבין מקבל ויש לבאר: 

שבע מצוות לבד: כשמתגייר אין זו הוכחה שרוצה בהכנעה, שהרי נעשה ישראל בעצמו ואינו צריך להיות נכנע וטפל, 

על עצמו מיסים ושיעבוד ולא להרים ראש בישראל, שוב  ולכן אין מקבלים ממנו גרים. אבל בעת כיבוש, שצריך לקבל

 אינו אוחז מעשה אבותיו בידו )שו"ת אבני נזר ח"ב תק"ח ועיין צי"א י"ג ע"א(.
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  קברות שלהם מעולין מפלטירין שלך

משמע, דקברות בית דוד היו מחוץ לירושלים, אך ב"אבות דרבי נתן" “, מערות שלהן סביב ירושלים„ – ופירש רש"י

אין ירושלים...ואין מקייימין בה קברות חוץ מקברי „ –"לה, משמע שקברותיהם היו בתוך ירושלים, שכן כתוב שםפ

ן ירמיה, כמובא במס' מגילה חולדה הנביאה היתה בזמ“.  בית דוד וחולדה הנביאה, שהיו שם מימות נביאים ראשונים

וד ירושלמי" מס' ברכות ריש פרק אין עומדין )לו:( וכן ב"תלמ“ ובמקום  דקאי ירמיה היכי מתנבא חולדה„ – )יד:(

שכן מצינו בנביאים הראשונים שהיו חותמין את דבריהם בדברי „ –נחשב ירמיה ב"נביאים ראשונים", כמו שנאמר שם

במס' סוטה )ט,יג( )מה.(, מתייחס ה"ירושלמי" למה “. שבח ונחמות אמר ר' אלעזר חוץ מירמיהו שחתם בדברי  תוכחות

ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן זה שמואל ודוד „ –במשנה "משמתו נביאים הראשונים פסקו אורים ותומים" שמובא 

 “.ר' בא בר כהנא בשם רב זה  גד ונתן, רבי ירמיה רבי שמואל בר יצחק בשם רב זה ירמיה וברוך

הם בשבח ותנחומים" אך לא ב"תלמוד הבבלי" במס' ברכות )לא.( גם מובא "מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דברי

מהנך „ –לשיטת ה"ירושלמי"-הוזכרה שם דעת ר"א לגבי ירמיה הנביא והתד"ה שכן, מביא שם את ה"ירושלמי" וכותב

, הא שם וק"למשמע, דלדברי  התוס', דגם נביאי תרי עשר מנביאים ראשונים. “. קראי דסוף תרי עשר וקהלת לא פריך

דהם לכו"ע נביאים אחרונים, כמובא שם ב"ירושלמי". במס' סוטה )מח:( מובאת גם הובאו נבואות חגי זכריה ומלאכי, 

מאן נביאים הראשונים, אמר רב הונא זה שמואל ודוד ושלמה...אלא אמר „ – מחלוקת מי הם ה"נביאים הראשונים"ה

חמן בר יצחק נראה כדעת רב נ“. רב נחמן בר יצחק מאן נביאים ראשונים לאפוקי חגי זכריה ומלאכי דאחרונים נינהו

 שהיא מסקנת הגמרא.

"מימות נביאים ראשונים", קאי על קברות בית דוד ושיטת אדר"ן כאחת מב' הדעות -נראה ליישב, דכוונת "אדר"ן"

הראשונות במס' סוטה ב"ירושלמי" וכדעה הראשונה במס' סוטה בבבלי ולכן קברות בית דוד הכוונה רק למלכים 

אך שאר מלכי בית דוד נקברו בסביבות ירושלים ומחוצה לה, כדברי רש"י. לכן יש  הראשונים של מלכות בית דוד,

לומר, שרש"י סובר, דשיטת עולא, בעל השמועה הזו, על קברות בית דוד, גם אינה סוברת כמסקנת גמרתנו, וחייבים 

חיילותיו מחוץ  לומר כן, כי נבוכדנצר שואל היכן יוכל הוא לשהות במשך המצור על ירושלים, כשהוא נמצא עם

לירושלים. לכן, אם שלחו לנבוכדנצר, שיוכל לשהות בקברות בית דוד, על כרחך מדובר על קברות שהם מחוץ 

 לירושלים.

 צז. 

 נים בעיניך כיום אתמול כי יעבור"ואומר "כי אלף ש

אלא גם יותר.  הרמ"א ]"תורת העולה" )ג,פב([ כתב, כי במקום שהוזכר בחז"ל "אלף", אין הכוונה תמיד בדוקא, 

שם ודאי אין הכוונה בדוקא, שהרי גם “, וכל דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל„ –ראייתו ממס' ביצה )ג:(

באלף ואחד  לא בטיל. על פי זה כותב הרמ"א, גם כאן, שאין הכוונה לכך כי יומו של הקב"ה הוא אלף שנה, שהרי לא 



 ל

 

ו והן בלתי בעלי תכלית ואין הבדל בין אם נאמר שיום אחד הוא כרגע לפי שייך קיצבת זמן על מי שאין קיצבה לשנותי

 מושגינו, או שהוא מורה על אלף שנה, כי מכל מקום לסוף יכלה הזמן, אלא בהכרח שאין זה דוקא. 

 צז: 

 לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינתא בכל דרא

ר' חזקיה בשם ר' ירמיה אמר כך אמר רשב"י, אין העולם יכול לעמוד „ – הש"ס" מפנה לב"ר )לה,ב(, שם נאמר"גליון 

צדיק כתמר יפרח" )תהלים צב( „" – וכן הוא מפנה ל"במדבר רבה" )ג,א(“. בפחות משלושים צדיקים כאברהם אבינו

ק ויעקב, מה תמרה זו אינה עושה פירות פחות משלושה אנבונין, כך אין ישראל חסרים מג' צדיקים בעולם כאברהם יצח

ירא יג' ו"שוחר כדברי המדרש ב"ב"ר", הובא שם גם ב)מט,יג( וב"תנחומא"/פ' מקץ ו', פ' ו“. חנניה מישאל ועזריה

וירא )קה:( ונרמז בבראשית )יח,יח(, "ואברהם היו יהיה", "יהיה" בגימטריא שלושים. בגמרתנו , טוב" פ"ה וב"זהר"

אלו מ"ה צדיקים שהעולם מתקיים בהם. ב"תקוני הזהר" ]תכא, „ –באהובא במס' סוכה )מה:( ובמס' חולין  )צב.( מו

 „ –“.ע"ב צדיקים יש בכל דור כמנין הסנהדרין ומשה על גביהם„ –ב[, הובא

ה"יפה תאר" מסביר, מדוע אין כל סתירה בין מאמרים אלו. ה"ידי משה" שם בב"ר ביאר, שרשב"י בדורו אמר שאף 

אך לא בשאר הדורות. רבינו אפרים בפירושו על התורה ]פ' וירא, עמ' עב )יח([  עשרה צדיקים יספיקו להגין על הדור

 ( וכן הובא ב"תלמוד ירושלמי" במס' ע"ז“ אין לך דור שאין בו ל' צדיקים כאברהם„ –נוקט גם כן ל' צדיקים, וכותב

 ב,א(.

 

 צח.

 מהרש"א ד"ה אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא

ולפי שכבר גלו כל הדגים מא"י לחו"ל כדאיתא במדרשות אמר בעת הגאולה שיהיה מפלה „... – וביאר המהרש"א

דבר זה הובא במדרש בסוף הפתיחה “. למצרים, יבקשו שם דג לחולה ולא ימצאו שם, לפי שיחזרו הדגים לארץ ישראל

ת מיני חגבים טהורים אמר רבי חנינא ברבי אבהו שבע מאות מיני דגים טהורים ושמונה מאו„ – של "איכה רבה"

סי' כא אות ו', על חוקרי , יו"ד, שו"ע, בבל וכשחזרו ]עי' "ביאור הגר"א"ועופות לאין מספר וכולן גלו עם ישראל ל

טבע שראו שגם דגים הגדלים בבורות הגיעו לנהרות[ חזרו עמהם חוץ מדג אחד ששמו שיבוטא ]וכן הוא ב"ירושלמי" 

? רבי הונא בשם רבי יוסי אמר  ודגים היאך גלו“[ חוץ מקולייס האספנין„ – ה:(פ"ד דתענית, אך במס' שבת )קמ סוף

דרך תהום גלו ודרך תהום חזרו...ולעתיד לבוא הכל חוזר הדא הוא דכתיב ]יחזקאל )לו,לד([ "והארץ הנשמה תעבד 

 “.תחת אשר היתה שממה לעיני כל עובר"
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וין שם אם טמאים או טהורים, אך התד"ה כל,  שם לקמן )סו:(, אך אין מצ“, ז' מאות דגים„ – במס' חולין )סג:( הובא

לכאורה גורס "דגים טמאים". אמנם, בתוס' הרא"ש הושמטה מילת "טמאים" אך גם ממנו משמע שם, שמדובר בדגים 

 טמאים ולא כדברי המדרש באיכ"ר.

-י' ב"ר )י,ד(, תו"כ בחקתי )א,דאמנם, בימי המשיח, הארץ תחזור לתיקונה כמו שהיתה לפני חטא אכילת עץ הדעת  ]ע

“[ שהיא מא"י„ – רש"ימפני מה עופות שבבבל שמנים אמר לו כלך למדבר עזה ]„ – נאמר )ה([. במס' שבת )קמה:

כי חזרו לפלשתים ובבית ראשון לא ישבו בה יהודים, ולכן, כשגלו עופות א"י עם יושביה שם  ואראך שמנים מהן )=

ו לא גלו(...דתניא רבי יהודה אומר נ"ב שנה לא עבר איש ביהודה...מעוף השמים ועד העופות לא גלו כי יושבי ארץ ז

בעירק, אמנם “. בהמה נדדו הלכו. בהמ"ה בגימטריא חמשין ותרתין הוו. א"ר יוחנן כולן חזרו, חוץ מקולייס האספנין

, עי' בתד"ה וסימניך אמנם ידוע עד היום דג השיבוטא ששדרתו רכה, ולכן לא חזר חזרה ועלה לא"י ויכל רק לרדת.

וטעם מוחו כטעם “ הנהיג בעיזא ושיבוטא„  –, דשיבוטא הוא עז הים, דעליו שואלת הגמרא ]ב"ק נה.([ ]ע"ז )לט.([

 החזיר ]חולין )קט:([.   

מה שמובא לגבי ימות המשיח מדובר שיחזור המצב לזמנו הראשוני בבריאה ועוד, גם כשגלו מארץ ישראל, גלו רק 

ת מיני דגים טהורים וכי דגים ממינים אחרים אין במצרים בין טמאים בין טהורים, והלא לישראל רק חזרו שבע מאו

הדגים שגלו ולא אלו שהיו מעולם ולפני כן למצרים, ולכאורה יכל המהרש"א לומר בפשטות, כמו שישראל כשגלו 

 מעט שישארו, לא יהיה להם לחולה דג. הדגים גם גלו, כן מצרים במפלתה יפוצו יושביה ועימם הדגים ולאילו מתי

 

 מהרש"א ד"ה עד שתכלה מלכות הזלה מישראל

דהא פסוק זה הובא  וק"ל,. “בזוי אתה מאד"היא מלכות ארם כמו שכתוב "קטן בגויים נתתיך „ – ביאר המהרש""א

 וב.במס' ע"ז )י.( ונדרש על מלכות אדום ואולי זו ט"ד, ו"אדם" במקום "ארם" צריך היה להיות כת

 סוסיא ברקא

במס' ע"ז )ל:( “. סוס בדוק לרוץ-סוס מסורק ומצויין ונאה שיש לי...לישנא אחרינא סוסיא ברקא„ – רש"י כאן פירש

 בספר "הערוך" ע' ברקא, כתב“. ...בארג לשון פרס משובח כמו סוסיא בארג בחלק )צח.(...„ –פירש רש"י בד"ה בארג

 “.סוסיא ברקא רצונו לומר סוס בדוק לרוץ-בארג. לישנא אחרינא - פירוש סוס משובח. ספרים אחרים„... –

נראה, שרש"י רצה לבאר במס' ע"ז את פירוש המילה "בארג" ולכן ציין גירסה שונה ממה שהוא בעצמו גורס כאן 

וזאת, כדי לחזק ולהביא ראיה לפירוש המילה "בארג". מה שרש"י לא טרח לציין במס' ע"ז, שהוא עצמו אינו גורס 

בארג" אצלנו לא קשה, כמו שלא קשה לגבי אלפי מילים שרש"י מפרש אותן אחרת  במקומות שונים בש"ס ובתנ"ך, "

כי הן דו משמעיות או תלת משמעיות ומי שיודע כלל זה אינו קשה לו הדבר לגבי הגירסא "ברקא" או "בארג" ואינו 

 נשאר ב"צ"ע" )עי' שם במס' ע"ז  בהגהת מהר"י פיק ברלין(.
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 י ד"ה בר חיור גוונירש"

בד"ה “. ייהשל המשיח( כן הוא, במילתא דעלמא דח כלום יש לך סוס בר מאה גוונין שחמור שלו )=„ – רש"י מפרש

לכאורה קשה, שאנו הרי יודעים ש"חיור" פירושו לבן, אך יש לומר “. מאה בלשון פרס„ – חיור, מדגיש שוב רש"י

ן הלבן פולט את כל הצבעים, כמו שכתב ר"י הישראלי, ולכן, כשכל דכמו שהצבע השחור בולע את כל הגוונים, כ

הגוונים מגיעים לעינינו אנו רואים את הצבעים כצבע אחד לבן. יתכן, שכיוון שסוס לבן המופיע כאן הוא הסוס המשובח 

כלאים )לח:([, אף ביותר ואין במציאות חמור לבן, לכן החזיק רבי באורוותיו פרדות לבנות ]חולין )ז:(, ירושלמי, מס' 

שהן מאד מסוכנות, כי הן מאד משובחות, כי הן הכלאה של סוס לבן עם חמור. יש לציין, שב"תלמוד ירושלמי" במס' 

סוסים לבנים והן פראים ומשתגעין וקושרן לשניהם „–ב"ב )ח,ה( )כג:(, הובא "סוסין חיורן" ופירש שם ה"פני משה" 

 “.ונמצא הוא על מקומובמרכבה, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן 

 צח: 

ק מבני אדם לג"ע בשעת החורבן, שאז נולד משיח ונתרח„... – מהרש"א ד"ה שילה שמו

 “כדאיתא במדרשים

במדרש איכה רבתי )א,נא( הובא, שנולד ביום שחרב בית המקדש ושמו מנחם בן חזקיה ובאו רוחות סערה ונשאוהו וכן 

חנוך בן -תשעה נכנסו בחייהם לגן עדן„ – דרך ארץ זוטא פרק א' הובא . במס'הוא ב"ירושלמי" ]מס' ברכות )ב,ד([

ירד, אליהו, משיח, אליעזר עבד אברהם, חירם מלך צור,  עבד מלך הכושי, יעב"ץ בנו של רבי יהודה הנשיא, בתיה בת 

 “.פרעה, שרח בת אשר ויש אומרים אף רבי יהושע בן לוי

)עז:( ובבא מציעא )קיד.( שנכנס ואח"כ יצא משם, וכן היונה מתיבת נח  על רבי יהושע בן לוי הובא גם במס' כתובות

נכנסה ויצאה משם ]ב"ר )לג,ו([ וכן חירם מלך צור נכנס חי לגן עדן כי עשה את המשכן )מס' כלה( והוא הוצא משם כי 

מר הקב"ה  נתגאה על כך ]"מדרש תלפיות", ענף חירם, בשם  מדרש בן סירא( ובמסכת בבא בתרא )עה.( הובא שא

 “.בך נסתכלתי וקנסתי מיתה על אדם הראשון„

ישי גם נכנס חי לגן עדן, כפי שכתב  הרמב"ם ]שו"ת "פאר הדור" )לה:([, אך רש"י כתב ]שמואל א'  )כב,ד([, שנהרג 

ן על ידי מלך מואב. חנוך היה דור שביעי לאדם הראשון וכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב שביעיות לכן לקחו חי לגן עד

)"דעת זקנים לבעלי התוס'" בפרשת בראשית(, אך התוס' ]מס' יבמות )טז:([, כתבו שיש על כך מדרשות חלוקות. 

 ה"תשב"ץ" )סימן תמז( כתב, שמלאך לקח את שם בן נח לגן עדן ולמדו את כל הרפואות שבעולם.

אותו מן היאור, יצאו  ישראל בתיה זכתה להיכנס חיה לגן עדן כי הביאה ישועה לעם ישראל, שעל ידי משה שמשתה 

 ממצרים )מס' כלה(.
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ונתן לו שכרו בעולם הזה והקימו „ – עדן בגלל החסד שעשה לאברהם ויצחקאליעזר עבד אברהם זכה להיכנס חי לגן 

למלך והוא עוג מלך הבשן ]"פרקי דרבי אליעזר", פרק טז( הקשו על כך בעלי התוס' )פרשת חיי שרה(, כיצד יתכן 

ר חי לגן עדן, והלא משה רבינו הרגו? ויתכן לכן לומר, שהם מדרשות חלוקות, ועיין במס' בבא בתרא שנכנס אליעז

 )נח.(, שר' בנאה מצא את אליעזר עבד אברהם על פתח קברו של אברהם אבינו.

ועי'  שרח בת אשר זכתה להיכנס חיה לגן עדן כי בישרה ליעקב ש"עוד יוסף חי" ]יונתן בן עוזיאל/בראשית )מו,יז([,

 בתוס' במס' בבא בתרא )קכא.(.

ידועים דברי הרמב"ם ]הלכות מלכים )יא,א([, שמלך המשיח יבוא ויבנה את בית המקדש וכן מזכירים האשכנזים 

בתפלה ב"יעלה ויבוא" קודם "זכרון משיח בן דוד" ואחר כך "זכרון ירושלים עירך", אך ב"תלמוד ירושלמי" ]מס' 

ן בית המקדש ורק אחר כך בוא המשיח וכן מזכירים הספרדים בתפלתם קודם "זכרון מעשר שני )ה,ב([ מופיע בני

בתפלת י"ח עצמה מופיע קודם הקטע "ולירושלים עירך...ובנה  ואחר כך  "זכרון משיח בן דוד".  ירושלים עירך"

ת דוד משיחך ועל "רחם...ועל ירושלים...ועל מלכות בי – ע "את צמח דוד עבדך" וכן בברהמ"זאותה" ורק אח"כ הקט

הבית הגדול...", א"כ, קודם בניית ירושלים ואח"כ משיח, מאידך רק אח"כ בית המקדש, כדברי הרמב"ם. ב"הדרן" 

חידוש העולם, תחיית המתים, בנין ירושלים, בנין ביהמ"ק, עקירת -אחרי כל מסכת אין המשיח מוזכר ושם הסדר הוא

 מב"ם מובא בעיקר י"ב משיח ותחיית המתים.ע"ז והשבת עבודת ביהמ"ק.  בי"ג העיקרים לר

 

 צט.

 ימות המשיח...רבי דוסא אומר ד' מאות שנה

וכמה הם ימות המשיח ר"ע אומר מ' שנה רא"א ד' מאות שנה ר' דוסא הגדול „ –עי' ב"פסיקתא רבתי" בפיסקא א' ז'

אבהו אומר שבעת אלפים...שס"ה אומר שש מאות שנה...ר"א בר"י הגלילי אומר אלף שנים...רי"א באלפים שנה...ור' 

 “.אלפי שנים...

מכירו אני „-יתכן שר' דוסא הוא ר' דוסא בן הרכינס ]מס' יבמות )טז.([ שאמר על ר"א  בן עזריה )ירושלמי )א,ו( )ח:([

חס  . ראב"ע היה בזמן חורבן הבית ד' מאות שנים אחרי עזרא  ויש לכן י“ועינוי דמיין לדידהשהוא דור עשירי לעזרא 

 לכך שר' דוסא אומר שימות המשיח הם ד' מאות שנים ולכן יתכן שהפסיקתא מכנה אותו ר' דוסא הגדול.

 

"כי דבר ה' בזה" זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ 

 מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא משה אמרו, זהו "כי דבר ה' בזה"

, כי הפסוק "הר האלהים חורבה" ]שמות )ג,א([ והפסוק "וירא ה' כי סר לראות..." ]שם רבי אברהם אבן עזרא כתב

ברוב מקומות שהוזכרו „ –ה"אבי עזר"-)ד([, אלו הם דברי משה ולא נאמרו מפי ה'. על כך כתב מפרשו של ראב"ע
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זוהר הקדוש. גם ראה בדברי הרב "אלה דברי משה" הוא נגד דעת חז"ל...גם מתנגדים דברי הרב נגד כמה מקומות ב

“. פרק חלק )צט.( "כי דבר ה' בזה". ואם תלמיד טועה כתבם בשמו לחיי. ואם כתב הרב, שגגה הוא לפניו וה' יסלח לו

אולם ...„ –אמנם, בתחילת פירושו כתב ה"אבי עזר" ]בראשית )א,א([ בצורה נחרצת שודאי המקור הוא מתלמיד טועה

גם בשאר ענינים שונים אשר לא כדת, אומר אני שתלמיד טועה וחשוד כתבם בדברים הסותרים לדברי חכמינו ז"ל ו

למען טמא את דברי קדשו...כי כל מגמת הלצים להראות סרה מאיש טוב למען יאמנו דבריהם אצל ההמון, כי דברי הרב 

מה דברים כי רבים וכן שלמים אשר גזרו אומר על כ„ –לפני כן הוא כתב שם“. מלאים ביראה וחכמה ובמוסר השכל

 “.הכתובים בספר שאינם מפיו רק באו זרים וחללוהו ותלמידים טועים כתבו בשמו למען חלל את דברי קדשו

 הלומד תורה ואינו מלמדה

אמנם, מי שכותב חידושים וביאורים, אף שאינו מוסר שיעורים, מעלתו לעתים גדולה לאין ערוך, כי רבים יאותו לאורו 

, יש ערך מיוחד בפני עצמו גם למסירת שיעורים, כי "גדול שימושה יותר מלימודה" וילמדו את הבנת התורה. אמנם

 ומשום "והיו עיניך רואות את מוריך" ועוד.

 צט:

 מאי דודאים

ן הגר"א הגאון הגדול רבי שלמה כהן זצ"ל, בעל ה"חשק שלמה" ביאר בהקדמת הספר "רב פעלים" לרבי אברהם ב

' ד"ה "מדרש הגלוי" הביא שם את הגאון המחבר מספר צרור המור בפרשת ויצא באות ג„ –עמוד ז', מה הם הדודאים 

שכתב שם בשם מדרש הגלוי דבר נפלא מאד, שראובן יצא לרעות חמורו של אביו וקשרו בשרש אחד של דודאים והלך 

ר חמור יששכוזהו לו וכשחזר מצא החמור מת מפני שעקר שרש הדודאים שהעוקרם מת ולקח הדודאים והביאם לאמו 

גרם עכ"ל המדרש ועוד נמצא שמה שהדודאים הם רפואה מפוארה לכאב ושלהבת עינים עכ"ל הגאון המחבר זצ"ל שם. 

וראיתי להוסיף על דבריו, כי לכאורה מדברי המדרש הנ"ל הוא סתירה לדברי הרמב"ן בפי' החומש בפ' ויצא שהביא 

כן כתוב הדודאים נתנו ריח והן על צורת בן אדם כי יש שם  מפירוש הרב אבן עזרא כי הדודאים יש להם ריח טוב ו

להם דמות ראש וידים, וי"א כי יועילו להריון, ואנכי לא ידעתי כי  בעבור שתולדתם קרה אלו דבריו. והנכון כי רצתה 

בהן ולהשתעשע ולהתענג בריחן, כי בתפלה נפקדה רחל לא בדרך הרפואות, וראובן הביא ענפי הדודאים הוא הפרי 

וא כדמות תפוחים ולהן הריח הטוב אבל השרש והוא העשוי בצורת ראש וידים לא הביא, והשרש הוא שאומרים וה

עליו האנשים שיועיל להריון, ואם הדבר אמת הוא בסגולה בהן ולא בטבע, אבל לא ראיתי כן באחד מספרי הרפואות 

ראובן גם השרשים, ואולי דראובן כוון המדברים בהם עכ"ל הרמב"ן ז"ל שם. ובאמת לפי דברי המדרש הנ"ל לקח 

בהבאתו לדודאים לשתי פעולות, דהשרשים לקח בשביל תועלת ההריון והפרי לקח בשביל ריח טוב. ואגב דאיירי 

בדברי הרמב"ן ז"ל ראיתי להעתיק בכאן מה שכתבתי על גליון הרמב"ן שלי בעז"ה וז"ל שם, מש"כ רבינו על מש"כ 

בלשון ישמעאל  יסמין, דאינו כן כי  יסמין בלשון  ערבי כך שמו מדברי רבותינו כדאמרינן רש"י דדודאים היינו סיגלי ו
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בפרק במה טומנין וכו' , והראוי לקבל בדודאים דעת אונקלוס שתרגם בהם  יברוחין וכן הוא במדרש רבה וכו', ואני 

עת לוי דאמרינן שם מאי דודאים תמה דהא פירש רש"י דדודאים היינו סיגלי וכן מפורש בסנהדרין )דף צט ע"ב( לד

אמר רב יברוחי לוי אמר סיגלי ר' יונתן אמר סביסקי, ורש"י לקח לו פירוש שפירש לוי ]=במס' ברכות )מג:( תירגם 

"ויאול"א".[ וגם מה שהביא  -ויול"ש, היינו, סיגליות ובמס' שבת )נ:( מופיע ברש"י בד"ה סגלי -רש"י את "הני סיגלי"

"ר הן הן דברי רב בש"ס דילן ומה הוצרך להביא זה מדברי המדרש, וגם מה שהביא בשם מדברי התרגום והמד

הראב"ע דיש להם דמות ראש וידים  נראה דחסר כאן וצ"ל ידים ורגלים וכ"ה בפי' התורה לרבינו הטור ז"ל, ואולי דגם 

וילנא וראיתי שהם כתמונת בדברי הראב"ע כתוב כן, וכן ראיתי בעצמי אותן הדודאים שהביא איש אחד מיפו לפה ו

ראש ממש בפה ומצח וחוטם ופרצוף פנים ממש וידים ורגלים מחוברין לו וגם ירכים ומאחוריהם יש להם כתף ועגבות 

כמו אדם ממש ועל הלב מלפניו גדל עוד פרצוף פנים עם החוטם וידים ורגלים ואותו פרצוף פנים הוא קטן כדמות צורה 

שנתן טבע בארץ לגדל צמחים כאלו שיש להם דמות אדם ממש. וראיתי זה אור ליום  של תינוק והוא מנפלאות הבורא

 “. ע"כ לשוני על הגליון שם - ה' ח"י שבט שנת תרנ"ד לפ"ק

 ק. 

דיתיב רבי יוחנן וקא דריש עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהן שלושים על 

למיד... יהב ביה עיניה ועשאו גל  שלושים...ומעמידן בשערי ירושלים...לגלג עליו אותו ת

 עצמות

אלות , שלחה מלכות רומי לרבותינו וביקשו לשלוח להם חכם כדי שישאלו אותו שב"קהלת רבה" )ד:( )דפוס וילנא(

 – מת"כוהכלב גל בטינון )“(  כלי מילת„ – מת"כעתיד זאב להיות גזוז מילתן )„ – ושלחו את רבי מאיר. אמר להם

 “.אמרו לו דייך רבי מאיר  ואין כל חדש תחת השמש“.[ חותם אומן במלאכת פתוחי„

יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידין אילנות שמוציאין פירות „ –הובא מקרה דומה למה שכתוב כאן שבת )ל:(  במס'

“. בכל יום. לגלג עליו אותו תלמיד אמר והכתיב אין כל חדש תחת השמש אמר לו בא ואראך דוגמתם בעולם הזה...

קרה שלנו, מכיוון שהתלמיד לא ראה בעיניו לכן לא האמין למה שנדרש על פי  המידות שהתורה נדרשת בהן, לכן במ

הקפיד עליו רבי יוחנן, כי תלמיד זה היה אפיקורס, אך במס' שבת לא הקפיד עליו רבן גמליאל, כי התלמיד הקשה מתוך 

 פסוק אחר בתנ"ך. 

מס'  ש רש"י  פרק ב"מ ]=פיר„  – ושאמר שנעשה גל של עצמות המהרש"א כתב במס' בבא בתרא )עה.( בד"ה

, ונראה שהיא טעות דפוס.[ כמת מעצמותבד"ה גל -ורש"י גרס שם“ נתן בו עיניו ועשהו גל עצמות„ – שבת )לד.(

שנרקב בשרו ונפל מזמן רב והוא כענין שאמרו בראש פרק מי שמתו )מס' ברכות(  "הרשעים בחייהם קרויים מתים 

 “.'יומת המת' חי הוא אלא מת הוא דמעיקרא" ועל כן נרקב בשרו מיד כאילו מת כבר בחייו וק"ל שנאמר
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יהבי ביה עיניהו „ –וכן שם ב)נח:( נאמר “ נתן עיניו בו ונעשה גל עצמות„ – וכן במס' ברכות )נח.( גם נאמר שם

]חגיגה )כה:([, “ יהבו ביה עינייהו„ –חכמים, מובא גם במובן אחר, כגון מושג זה של נתינת עינים  ע"י “. ושכיב

]סנהדרין )יא.([, “ נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן„ויהבו ביה רבנן עינייהו בר' יצחק בר אמי ]תענית )טו.([, „

יהבו „, ]מכות )י.([“ יהו ברבא בריה דרבהיהבו ביה רבנן עיני„])שם( )פח:([, “ יהבו ביה עינוהי בר' עולא בר אבא„

 ])שם()פו.([.“ ונתנו חכמין עיניהם בר' חייא ובניו„]חולין )לב.([, “ הו ברבנא עוקבארבנן עיניי

אמר ליה „וכן שם )קו.( “ יהיב ביה עיניה ושכיב„מן הסוג של מיתה ע"י נתינת עינים, אנו מוצאים במס' יבמות )מה.( 

רב הונא כתב שבעין „  – )יד.( הובאבמס' ב"ב “. ניה ושכיבאבוך היכא א"ל במתא אימך היכא א"ל במתא יהיב בהו עי

שארכו יהיה כהיקפו( אלא חד. רב אחא בר יעקב כתב חד אמשכיה דעיגלי  ספרי דאורייתא ולא איתרמי ליה )=

 “.  ואיתרמי ליה. יהבו ביה רבנן עינייהו ונח נפשיה

רבו". הרמב"ן כתב  )נח:( הענישוהו משום שהיה "מורה הלכה לפני בשו"ת "הלכות קטנות" סי' ר"י כתב שכאן ב

ומצאתי בתשובת שאלה של גאון, „  – ' שפח ד"ה ועוד אמרו/הוצ' שוועל(ב"אמונה ובטחון" )"כתבי הרמב"ן"/ח"ב/עמ

כי עין הרע רובו נמצא בתלמידי חכמים ואינו ברצונם. וזהו שאמרו "כל מקום שנתנו חכמים עיניהם מיד נשרף" ]במס' 

ראה מאמר הזה, איך הוא “[. כל מקום שנותנין בו עיניהם מיד נשרף„ –ובנושבת )לג:( נאמר שם בקשר לר' שמעון 

מסכים עם מה שכתבתי. ועוד אמרו כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני ]מו"ק )יז:([. ועין רע זה של 

יק מן תלמיד חכם, רובו נמצא בשביל חלישת הדעת שהחכמה פוגעת באיש ההוא שמצער אותו ומחליש דעתו ומפס

החכמה שהוא עוסק בה ומחשב אותה בליבו, כענין מה שאמר הכתוב "בוקע עצים יסכן בם" ]קהלת )י,ט([, כן החכמה 

הבוקע יסתכן בעצמו מפני כח החכמה שרואה אותו וחלש דעתו. וראיה גדולה לזה הענין, מה שאמרו במדרש שיר 

' נכנסו לפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא ואלישע בן השירים ]שהש"ר )א,כח([ "הביאני המלך חדריו", תמן תנינן ד

אבויה ור"ע, בן עזאי הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר "דבש מצאת אכול דייך" ]משלי )כה,טז([ בן זומא הציץ ומת 

על רב ששת “. ועליו הכתוב אומר "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו" ]תהילים )קמז,סו([. דכל זה ראיה למה שכתבתי...

ר "נתן בו עיניו", אף שהיה סומא וביאר המהרש"א דקיללו בכך שיעשה גל עצמות. הרמב"ן )שם( בח"א בדרשת נאמ

ור' ישמעאל הוא שקבל סתרים הללו וקרו ליה ר' ישמעאל ...„ –"תורת ה' תמימה" עמ' קסא, כתב בד"ה ועוד יש

נח.( "הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם דהיכלות והכרת פנים, וענין ידיעה זו רמזו בתלמוד דאמר במס' ברכות )

הרזים, לפי שאין פרטותיהן )פרצופיהן( שוות ולא דעותיהן שוות...ואיתימא ר' פלוני ור' פלוני אשכחו לר' פלוני, א"ל 

"א"ל חכימת כולי   -בהדי דחזינך ברכינן  תרתי, שחלק מחכמתו ליראיו  ומחיה  המתים", שהיה חכם ולאחר  י"ב חודש

יהבו ביה עיניהו נח נפשיה". וזה ענין נפלא ועמוק. אין תגמול לעברה, אלא כך פירוש הענין הזה. כי הדעת תלויה  האי,

בפרצוף, כחכמתו של ר' ישמעאל, ואף חכמי הגויים הכירו בהם מעט מזער מן הטבעים הגסיים כמנהגם...ולפיכך אמרו 

ות הפנים, יהבו ביה עיניהו ונח נפשיה, לפי שחלשה דעתם חכימת כולי האי, להיות יודע משנתו של ר' ישמעאל בצור

עליו שהם לא בקיאין בחכמה זו, וסדרי שרטוטין שאמר הגאון ז"ל שאמור בפסוק, זכר ונקבה בראם הוא חכמת הכף 

המהרש"א במס' ברכות )נח:( כתב שקיללו בפה, אם כן כוונת נתינת העיניים היא, שנתן את עיני שכלו “. והשרטוטין...
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כי שם היה זה רב ששת שהיה עיור, “, עיני מחשבתו„ –בו לקללו. "הגהות יעב"ץ" שם במס' ברכות )נח:(, גם כתב כן

אם כן ודאי שהכוונה ע"י שכלו ולא עיניו וכן לעיל ביבמות )קו.(, שלא היו לפניו. ה"חזו"א"/חו"מ החדש/ליקוטים 

דות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים מסו„ – דף )יד.( ]עי' רנ"ה טור א'[, כתבלב"ב סי' כא ל

בעולם המעשה ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן של גשמים מוצקים...ובשעה שבנ"א מתפעלים על 

מציאות מוצלחת, מעמידים את מציאות זו בסכנה, ומ"מ הכל בידי שמים...אבל כשנגזר הדבר לאבד מתגלגל הדבר 

ת עין תמהון על הדבר...וכן הוא עובדא דר"מ בריה דר"א ]ברכות )נח:( ויתכן דכל שהאדם במעלה לפעמים ע"י שימ

"אוה"ח" עה"ת ]שמות )יא,ה([ האריך לדמות ענין זה “. יתירה כל סגולותיו ומעלותיו יתירות ועינו יותר פועלת...

אליו כל חלקי הקדושה המחיים את  למכת בכורות וכתב לגבי מכה זו, כי מעצם גילוי ותוספת קדושת השם, נשאבו

 הבכורות, ולכן הם מתו.

סביר את המושג של "נתן עיניו בו והפכו גל עצמות". לפי זה ניתן גם להסביר, שכאשר נגלה ה' על הלפי זה הוא 

ישראל במעמד הר סיני, מעוצם קדושתו נשאבו כל חלקי קדושת נשמתם של ישראל ולכן יצאה נשמתן. כך גם יצאו 

ל חיל סנחריב, כאשר שמעו את שירת המלאכים ]לעיל )צה:([. כך גם ניתן להסביר את דברי דוד המלך נפשם ש

"תוסף רוחם יגועון". את המילה "תוסף", ניתן להסביר מלשון תוספת ולא מלשון "אסיפה", היינו,  - בתהלים )קד,כט(

. לכן ניתן גם להבין לגבי צדיקים, אשר כאשר הקב"ה מעצים את הקדושה על מי שאינו בדרגת קדושה זו, הוא גווע

נשמתן יצאה, כאשר  חכמים נתנו את עיניהם בהם מתוך התפעלות, היות שהם ריכזו בעיניהם דרך מחשבתם קדושה 

בדרגה גבוהה, לכן כאשר הם הביטו באחד מחבריהם, תוספת קדושה עצומה זו שאבה ממנו את חלקי קדושתו והוא 

 גווע. 

 

 קא.

ם והאיכא שבתות וימים טובים כדשמואל דאמר שמואל שינוי וסת תחלת חולי כל ימי עני רעי

 מעיים

משנה וסת ואוכל יותר  שאינו רגיל לאכול,  היינו, תחילת חולי מעיים, לפיכך, אפילו „ – רש"י פירש כאן בד"ה שנוי 

אפילו „ – שנויי בד"ה דברי שמואל הובאו גם במס' כתובות )קי:( ושם פירש רש"“. שבתות וימים טובים רעים לו

 –בנדרים )לז:(, גם הובאו דבריו כלשונו בגמרתנו, אך במס' ב"ב  )קמו.(, הובאו דברי שמואל יותר בקצרה“. לטובה

וכמו „ – "ה שנוי, כתב שהיא מחלוקת בגירסהללא  התוספת של "מעיים". הרשב"ם שם בד“, שנוי וסת תחלת חולי„

בת אוכל בשר. הכי גרסינן "תחילת חולי" מתוך כך  מתחיל לחלות ואית דגרסי עני שכל ימות החול אוכל פת חרבה ובש

מאימתי קורין את שמע בערבין „ – א על פי הברייתא במס' ברכות )ב:(זה שהעני אוכל ביום חול פת, הו“. חולי מעיים

 “. משהעני נכנס לאכול פתו במלח...
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סאות. במס' רק חולי מעיים וזוהי כנראה הסיבה למחלוקת הגיר אמנם, שנוי קצוני מביא לחולי, לא רק על ידי אוכל ולא

 –ופירש שם רש"י בד"ה אכלושי“ חלשיכי קאמר רבא באכלושי דמחוזא דא לא עבדי „ – בבא מציעא )עז.( הובא

 “.משאות תמיד וכשיושבים בטלים קשה להן אתבמחוזא, שהוא עירו של רבא, היו בני אדם הרגילים לש„

 

 יר השירים ועושה אותו כמין זמרהקורא פסוק של ש

שקורא בנגינה אחרת שאינו נקוד בה ועושה אותה כמין שיר, אף על פי שמשיר השירים „ – פירש רש"י בד"ה הקורא

 “.הוא ועיקרו שיר, אסור לעשותו כמין שיר אלא בקריאתו

ושה שחיקותיו בדברי במיסב על יינו, ע„ – רש"יוהקורא פסוק בבית משתאות בלא זמנו ]„ –ממשיכה שם הגמרא

תורה וקורא פסוקים בקול רם לשחק בהם בני המשתה, אבל אם אומרו בזמנו על המשתה, כגון שהוא יום טוב, ונוטל 

מביא רעה לעולם, מפני שהתורה “.[ כוס בידו ואומר עליו דברי הגדה ופסוקים מענינו של יום, מביא טובה לעולם

יו, רבונו של עולם, עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו לצים, אמר לה בתי, חוגרת שק ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפנ

בשעה שאוכלים ושותים במה יתעסקו? אמרה לפניו רבונו של עולם, אם בעלי מקרא יעסקו הן בתורה ובנביאים 

בי ובכתובים, אם בעלי משנה הן יעסקו בהלכות ובהגדות ואם בעלי תלמוד הן יעסקו בהלכות פסח בפסח...העיד ר

 “.שמעון בן  אלעזר משום רבי שמעון בן חנניא כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם

וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות „... – או"ח סי' תק"ס הלכה ג', פסק,רוך"ב"שולחן ע

 “.וזכרון חסדי הקב"ה על היין. הג"ה וכן לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל שרי

כתב בליקוטי מהרי"ל שלא כדין הוא שמשוררים „ – שנה ברורה" )יד( ד"ה דברי תשבחותוכתב על כך שם ה"מ

במשתה "אודך כי עניתני" וכהאי גוונא לשמחת מרעות, כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני בניך כמין זמר 

ן אברהם", דלא שרי בשבת לזמר אלא אותן ]סנהדרין )קא.([, אך בבית הכנסת לרגלים מצוה לזמר. ועל כן מסיק ה"מג

ובאיזה „ – כתב המ"ב בד"ה זכרון חסדי הקב"ה ושם ב)טו(“. שירים שנתקנו על הסעודה, אבל פיוטים אחרים אסור

סעודות נוהגים לשורר קדיש, דהיינו "יתגדל", וזהו בודאי חטא גדול, דלא התירו אלא זכרון חסדי ה' וכל שכן במה 

 “.צן אחד ועושה שחוק בפסוקים או בתיבות קדושות וזהו עוון פלילי )ט"ז(שלוקחין בסעודה לי

ובני אדם שסיפור „ –לענין שבת ניתן להסיק על כך מה"משנה ברורה"  בסימן ש"ז הלכה א', לגבי מה שכתב הרמ"א

' בד"ה כתב על כך שם ה"משנה ברורה" באות ד...“. שמועות ודברי חידושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת 

ומכל מקום יזהר מלהמשיך הרבה בזה, דאף בדבר שהוא עונג גמור כמו אכילה ושתיה ושינה מבואר בסימן  „ –מותר

ר"צ ובב"י  ובסימן רפ"ח, דאין להמשיך הרבה, דלאלו שאינם עוסקים בתורה בימות החול, ניתן שבת עיקרו לדברי 

וע, גם כן איתא ב"אחרונים" שלא ירבו יותר מדאי משום תורה ואפילו לתלמידי חכמים היגעים בתורה כל ימות השב

 “.בטול תורה
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הנה, כיוון שזמירות בשבת מזמרים משום עונג ואין בשו"ע הלכה שיש לשיר זמירות בשבת, אלא זה רק חומרא לענג 

 את השבת גם בכך, אסור לכן להרבות בכך מעבר למה שנתקן, כדי שלא יהיה "חומרא דאתי לידי קולא".

בחידושי החת"ס על הש"ס במסכת גיטין )ס.(, לענין אי תורה חתומה נתנה או מגלה מגלה נתנה, שכתב שם לגבי עיין 

המחלוקת בין רש"י לרמב"ם מהי שירה, דלרש"י כל דבר שבנוי בצורה שלמה נקרא שירה, לכן רק כל חמשה חומשי 

 פרשת האזינו לבד גם כן נקראת שירה. תורה יחד נקראים שירה ולרמב"ם גם מגילה אחת לחוד נקראת שירה ולכן

 קא:

שראו איצטגניני פרעה וטעו ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה. אמר "כל הבן הילוד היאורה 

 תשליכוהו" והן לא ידעו שעל עסקי מי מריבה לוקה

כידיעת  אין ידיעתו גזירה אבל  היא„... – הלכות תשובה )ה,ה( וכתב על הקב"ההראב"ד השיג על הרמב"ם ב

אצטגנינים, שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה...אלא שנתן בו השכל להיותו מחזקו לצאת מתחת המזל והוא הכח 

 “. הנתון באדם להיותו טוב או רע...

הנה הראב"ד העמיד את ידיעת הבורא כידיעת האצטגנינים, כאשר מדבריו משתמע, כי הם יודעים בודאות, על פי מצבי 

יתרחש עם האדם בעתיד, אלא שהוא יכול לבחור אחרת. אמנם, מגמרתנו חזינן, כי לא כן הוא, כי הם טעו  המזלות מה

אפילו בדבר אשר אצל האדם אינו כלל בגדר הכרעה שכלית, היינו, ביום לידתו. משה רבינו הרי לא חשב כלל אחרי 

היינו, בדבר שאינו נתון כלל לבחירתו של  יום מילתו לגבי מה שיעשה עמו. אם כן, טעותם היתה גם בדבר מציאותי,

האדם. הם חשבו, כי הוא ילקה במים, היינו שימות מספר ימים אחרי לידתו, וזה לא מה שקרה. אם כן, כיצד השווה 

היתה רק להשוות אליהם את ידיעת הבורא לא  דכוונת הראב"ד ,וי"ל?  הראב"ד את ידיעת הבורא לרמת ידיעה שכזו

שיודעים מכח „ – מבחינת עצם הידיעה שלהם, אשר הואות שהם חושבים שהם יודעים, אלא מבחינת ידיעות שונ

 “.אחר

 

 ומאי "וזה אשר הרים יד במלך" אמר רב נחמן שחלץ תפיליו בפניו

עי' במהרש"א, המבאר מה היתה המרידה בכך שחלץ ירבעם את תפיליו בפני המלך שלמה. הוא מביא פירוש האומר, כי 

, כי הוא פירוש רחוק ונראה כי אפשר להסביר פשוט יותר נלע"ד, כי אינו עושה מלאכות של עבד. ירבעם הראה בכך

אלו -ויקר"„"  – יקר כדברי הגמ' במס' מגילה )טז:(את סיבת המרידה. התפילין הם גם לבוש של היהודי ולבוש 

ים )כח,י([" ותניא רבי אליעזר הגדול תפילין. וכן הוא אומר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ]דבר

 וכן הוא לבוש מפואר כדברי הנביא "לתת להם פאר תחת אפר ]ישעיה )סא,ג([". “ שבראשאומר אלו תפילין 

אם כן, ירבעם היה לבוש גם בתפילין, לבוש אשר היו לבושים בו כל הזמן, אך כל שכן כאשר היו עומדים מול המלך, 

פוארים ביותר, ומראים בכך את ההערכה כלפי המלך. כאשר ירבעם חלץ את תפיליו  אשר אז לובשים את הבגדים המ



 מ

 

בפני שלמה המלך, הרי שזו היתה הוכחה, שהוא מורד בו ואינו מחשיבו למלך, כי אין יותר ביזוי מהתפשטות מהבגדים, 

 ועוד מבגדי פאר בפני המלך. 

ת אריה", כי נסע פעם  בעגלה וכאשר הגיע זמן הנחת על דברי גמרא אלו "אלו תפלין שבראש". מסופר גם על ה"שאג

תפלין, הניחו הוא והעגלון תפילין. לפתע הגיחו מולם שודדים והעגלון פתח בצעקות. ה"שאגת אריה" הוציא את ראשו 

כדי לראות על מה הצעקות. כאשר ראו השודדים את ראשו מעוטר תפילין הם מיד ברחו. שאל העגלון את ה"שאגת 

על מה חשבת „ –ע הם לא ברחו כאשר הם ראו את התפילין שלו עצמו על הראש. שאלו ה"שאגת אריה"אריה", מדו

על המספוא אשר הוא צריך לתת לסוסים ומתי יגיעו. ענהו ה"שאגת אריה", -ענהו העגלון “?ךכאשר התפילין היו עלי

יים גם דברי הגמרא "אלו תפילין כי לכן הגמרא אומרת, כי כדי שיתקיים ש"עמי הארץ...ויראו ממך" צריכים להתק

" ולא "על הראש". אצלי , אמר לו ה"שאגת אריה", התפילין לא היו רק על הראש אלא גם בתוך הראש, שבראש

היינו, חשבתי אז על תוכן פרשיות התפילין, אך אתה היית רק מעוטר עם התפילין על הראש, אך בתוך הראש חשבת 

 יו לתפילין כל השפעה על השודדים. רק על המספוא ועל הסוסים ולכן לא ה

 קב: 

 התורה שניתנה בכ"ב אותיות

 עי' הערותינו לברכות )נד.( בסוגיית שימור חתן וכלה בסוף הספר על הפרק הראשון של מסכת ברכות.

 רש"י ד"ה סבי דבהתא

רש"י היא כוונת “. זקנים שפלים שהיו רשעים כמו שמצינו באבשלום, דקרי לסבי דבהתא זקנים„ –פירש רש"י

להבהיר, דאף דחזינן ד"אין זקן אלא חכם" ]מס' קידושין )לב:( ועיין שם בתוס'[ היינו, דוקא כשהתורה רוצה לשבח את 

 וכן כתב שם התוס'.“ יכול זקני השוק„ – ה גם הדיוט הוא זקן, כלעיל )יג:(האדם, אך בלא ז

 קג.

של צדקיה. נסתכל בצדקיה בקש הקב"ה להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו 

 ונתקררה דעתו. בצדקיה נמי כתיב "ויעש הרע בעיני ה'" שהיה בידו למחות ולא מיחה

 “. הגלו כבר עם יהויכיןשכל הצדיקים היו רשעים „ – כתב רש"י בד"ה דורו של צדקיהו

דכתיב "ויאמר ה' אלי „ – צדיקים, כדאמרינן במס' שבת )נה.(, הא לא גלו כל הצדיקים, גם בזמן החורבן היו וק"ל

עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה" 

תיו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה...הללו  צדיקים]יחזקאל )ט,ד([ א"ל לגבריאל לך ורשום על מצחן של 
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אלו בני אדם שקיימו את התורה ן( רבש"ע, היה בידם למחות ולא מיחו...מידת הדי ...אמרה לפניו )=צדיקים גמורים

 “.כולה מאלף ועד תיו

לולא דברי רש"י, לא היה קשה, כי אף שכתוב "דורו של צדקיה", אפשר לומר כי מדובר על כלליות הדור ולא על מעט 

החרש והמסגר -בה צדיקים גם בבבלהצדיקים אשר היו שם, בפרט ש"דורו" לכאורה כולל את כל היהודים והרי היו הר

 אשר גלו בזמן יהויכין, אלא ודאי כי הכוונה לכלליות הדור.

, דמיעוט הצדיקים וי"ל"? וצדיקי הדוראמאי לא אמרו בגמרא "נסתכל בצדקיה  אמנם לדברינו לכאורה קשה,

ל של כל העם, לכן זה מתבטלים ביחס לכלל הדור ובפרט שלא מיחו בדורם, אך מלך עומד כנגד כל העם ונחשב כסמ

 נחשב מבחינה מסוימת לגבי כלליות הדור, כי יש להם זכות.

 

 קג:

 אחז התיר את הערוה מנשה בא על אחותו אמון בא על אמו

נראה כי הגמרא באה לרמוז, כי שלושתם עברו על איסורים, אשר אפילו בן נח מוזהר עליהם, כי בן נח אסור בשלוש 

תם ערוה ועל אחותו מאמו ואמו ]רמב"ם, הל' מלכים )ט,ה([ ואילו הם עברו אפילו אשת איש ואשת אב, שהן ס-נשים

על איסורי בן נח אלו. לשון "התיר" את הערוה לגבי אחז, מתאים לכך, כי הוא הראשון, אשר הכניס פסל לבית המקדש 

ה ממש ולא עבדו עבודת יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין ב„ – והוא מה שאמרו חז"ל ]לעיל )סג:([)בעליה( 

 רש"י]“ בתר דאביקו ביה“.[...אבל על עכו"ם לא תקפן„ –ד"ה אלא רש"ילהם עריות בפרהסיא ] להתירכוכבים אלא 

אם כן תחלה, עבד אחז עכו"ם, כדי שיוכל להתיר בפרהסיא את “.[. אחר שנתקשרו בו מעצמן תקפה חיבתן עליהן„ –

 פסל בבית המקדש.  הערוה ואחר כך נדבק בע"ז כל כך, עד ששם

 קד.

 חזיתא דביתהו, סברא הא דאיתתא קמייתא הוה דהא לא קא מנשי לה

כל שלושים יום לנישואין מתה אשתו אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלושה „ – במס' מו"ק )כג.( הובא

אבילות, אלא כדי שתשתכח  לאו משום תוספת„ – יו"ד )שצב,ב([ וביאר שם הט"ז )ב(. וכן נפסק להלכה ]“רגלים

-. התד"ה עד ביאר שם במס' מו"ק“הראשונה מדעתו בשעה שיהיה עם השניה ועל ידי שמחת רגלים הוא שוכח ראשונה

עד שיהיה שלושה רגלים בלא שמחה ולא ישכח אהבת אשתו. אי נמי בשעה שיהיה אשה אחרת ולא יהא זכור מן „

. ב"באר הגולה" שם בשו"ע אות ו', “ן יזכירנה אהבת אשתו לקנטרה...הראשונה )שלא( יהא ב' דעות במטה ועוד פ

הובאה רק הדעה השניה בתוס'. ונראה, דשתי הדעות )הראשונה והשלישית( והדעה האמצעית בתוס', תלויים בשתי 

. דאמר לא תבשל בקדרה שבישל בה חבירך. מאי ניהו? גרושה בחיי בעלה„ – עות אשר הובאו במס' פסחים )קיב.(הד
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בשעת תשמיש זה לבו לאשתו ראשונה וזאת לבעלה הראשון. „ – רשב"םמר, גרוש שנשא גרושה ארבע דעות במטה ]

ותניא לא ישמש אדם עם אשתו ויתן עיניו באשה אחרת ויהיו בניו קרובין לממזירין ונקראין בני גרושת הלב במס' 

אבר תשמיש, שאין תשמישו „ – רשב"םהאצבעות שוות ] נדרים )כ:([ ואי בעית אימא, אפילו באלמנה, לפי שאין כל

 .“.[“של זה נוח לה כשל ראשון ותשנא אותו

אם כן לכן, הדעה האמצעית סוברת כאיבעית אימא, כי גם באלמנה שייך הענין של ב' הדעות במטה, משום דאין כל 

 שייך רק בגרוש וגרושה.  האצבעות שוות, ואילו שאר הדעות בתוס' סוברות כדעה הראשונה ודבר זה

ב' בשם המרדכי, על כל פנים על פי האיבעית אימא, אין הבדל בין איש לאשה, אך מאידך שם בשו"ע כתב הש"ך אות 

...וכתב המרדכי הטעם, שאין האשה צריכה להמתין ג' רגלים, משום דאשה בכל דהו ניחא לה „ –ה כי באשה זה שונה

)ה"באר היטב" שם הביא דעה המחלקת בין מי שאשתו היתה חולנית זמן רב או  “ושוכחת אהבת הראשון לאחר ל' יום

ה בלבו, אך ה"באר היטב" פסק, שהיתה לו כלפיה איבה, לבין מי שחלתה כדרך העולם ומתה, אשר לגביה אהבתו תקוע

כי אין לחלק.(. אם כן נראה, כי יש כן חילוק בין איש לאשה, וכן הביא התד"ה כי במס' קידושין )פ:( בשם רבינו 

חננאל, על אשה אשר קוננה על בעלה על קברו בבית הקברות, וניגש אליה שם שומר מטעם המלך על גופה תלויה 

עבירה איתה, ראה כי נגנבה הגופה, ואז הציעה לו האשה לקחת את גופת בעלה במצות המלך, וכאשר חזר  ממעשה ה

 מתוך הקבר ולתלותו.

בנידון שלפנינו נראה, כי אשת זקנו של רבי פרידא חששה כי אהבת הראשונה תקועה בליבו ואינה משתכחת ממנו על 

 אף שעברו  ג' רגלים בגלל הגולגולת, שהיא חשבה שהיא של אשתו הראשונה.

 

המזמן עובד כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו גורם לגלות לבניו "...יקחו והיו סריסים בהיכל  כל

 מלך בבל"

 ג.מדוע אם הוא משמש עליו, המעשה חמור יותר.  ב.מה נסיבות הפסול של זימון עכו"ם לתוך ביתו.  יש להבין א.

 ? ניו יהיו סריסים בהיכל מלך בבלמדוע העונש היה, שבד. הוא גלות בניו. -מידה כנגד מידה–מדוע העונש 

, כי האדם צריך לקדש את ביתו עד שיהיה מקדש מעט ומקום השראת שכינה. לכן גם שולחנו של אדם דומה וי"ל

 למזבח ולכן שמים מלח על השולחן כמו שהיה על המזבח בבית המקדש.

אליליים עם פסלים כנציגיהם או כאשר אדם מזמין לביתו עכו"ם אשר כל דעתו היא פירוד מהקב"ה ועבודת כוחות 

בלעדיהם אשר לדעתו יש להם כוחות עצמיים ללא קשר כלל או קשר ישיר לקב"ה, המזמינו גורם לגלות השכינה 

משולחנו ומביתו. ישראל, כאשר עושים רצונו של מקום נקראים בניו של ה' וכאשר הוא עומד משמש על העכו"ם 

א כנעשה כמקריב קרבן לאליל, לכן, כיוון שגרם לגלות השכינה והפסקת במקום שהוא ייחדו למזבח לקב"ה, הרי הו

הקשר בינו לבין ה' כבן והפיכת עצמו רק לעבד ה', לכן גם בניו יגלו מעל שולחן אביהם ויפסיקו להיות בניו ויהיו רק 

ניתק את עצמו עבדים למלך עובד כוכבים בהיכלו וישמשוהו כפי שעשה אביהם ויתנתקו ממקור שורשם, כפי שאביהם 

ה ממעל. לכן -ממקור שורשו ובכך הפך את עצמו לעץ עקר מנותק ממקור חיותו הרוחני, שהרי נשמתו היא חלק אלו
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ינתקו את בניו בגופם )סריסים( כמקור חיות הממשיך שפע לעולם על ידי בנים ובני בנים. גלות השכינה מעל שולחנו, 

י "כי קצר המצע מהשתרע"? אמר רבי שמואל בר נחמני "קצר מא„-היא משום מה שנאמר בגמרא בעמוד הקודם

 .“המצע" זה מלהשתרר עליו שני רעים כאחד

לכן הגמרא כאן ממשיכה מיד אחרי זה לתאר את גלות השכינה מבית המקדש והעונשים שעם ישראל קיבל על כך, כפי 

אחריו במיוחד כאשר מדובר בדברי  שהובא במגילת  איכה, משום דדרך הגמרא לחרוז ענין אחד הדומה לענין הבא

 אגדה.

 קד: 

 מכאן לקובלנא מן התורה

כשאדם מודיע צערו לאחר צריך שיאמר לו, לא תבא זאת לך כמו שבאה אלי, כי קשה הוא „ – ופירש רש"י בד"ה מכאן

יודיענה לקובלנא, כשיש לו צרה -לשמוע, שפעמים חוזרת עליו והמקפיד על כך אין בו משום ניחוש. לישנא אחרינא

כי היכי דליחזיה אינשי וליבעי עליה „ –אמנם, במס' שבת )סז.(, כשמדובר שהוא מרמז“. צעקה...-לרבים, קובלנא

 “.כדתניא "וטמא טמא יקרא", וצריך להודיע צערו לרבים„ –מביאים ראיה מפסוק אחר“, רחמים

 קה. 

 הוא בעור הוא כושן רשעתים

הרי יש על כך מחלוקות בחז"ל, ב"זוהר" ויב"ע ריש פ' מטות  וק"ל,רבות. הקשה היעב"ץ, כי לא יתכן שחי שנים כה 

וכן ה"ירושלמי" כתב שמיכה חי יותר מז' מאות שנה ורש"י במנחות )סד.( סובר שמרדכי חי למעלה משש מאות שנים 

 ורבי פרידא ארבע מאות שנה.

 קו. 

 זקינה מבחוץ...הלא יהודי אני

ר בע"ז נקרא יהודי , ולכן אמר לה, שאינו רוצה לעבוד ע"ז. "יהודי" בחילוף אותיות במס' מגילה )יג.( הובא, שכל הכופ

מי"במס' מעשר הוא "יחודי", המייחד את אלוקים, שאין עוד מלבדו והוא על פי מה שאומרת הגמרא ב"תלמוד ירושל

תבנו בספרנו "כדבר אהרן" ועיין עוד מקורות על כך, כפי שכ“. לא מתמנעין רבנין למיחלפי "ה" ב "ח"„ – שני )ה,ב(

 עמ"ס ברכות בתחילת )לה.(.
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 קו:

 אמר רב שקיימו בו ארבע מיתות סקילה ושריפה הרג וחנק

מיתות הרבה משמע, שתלאוהו והציתו אש תחת הצליבה וחתכו ראשו ונפל „ – פירש רש"י בד"ה הרגו אל חלליהם

י ועוד כתב רש"“. לה, כשנפל לאור היינו שריפהלתוך האש. תלוהו היינו חנק, חתיכת הראש הרג, כשנפל לארץ סקי

כוונת רש"י היא, “. שר צבא, ואפילו קטליה אחר כל המלחמה נקראת על שמו„ – בד"ה כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה

דאף דפנחס עצמו לא הרגו, כיוון שהוא היה שר הצבא שנשלח להלחם במדין ונהרג שם בלעם, נקרא הדבר על שם שר 

 – [ כתב שם בד"ה וכיוון דמחמא בלעםמה, היינו פנחס. אמנם ה"פירוש יהונתן" ]במדבר )לא,ח(הצבא של כל המלח

כי כל הסיפור המובא ב"תרגום יונתן", אינו  ותימה,  “. חלק )קו.( ושם משמע  שפנחס הרגו כל זה בסנהדרין פרק„

גוהו, ועוד משמע מרש"י,  שהוא מובא כאן וגם לא משמע מגמרתנו שפנחס עצמו הרגו ומרש"י כאן משמע שישראל הר

ויהי „ – ל", שכן נאמר שם )בתרגום לעברית(נהרג בצורה שונה לחלוטין ממה שהובא שם ב"תרגום יונתן בן עוזיא

כאשר ראה בלעם החוטא את פנחס רודף אחריו עשה דבר כישוף ופרח באויר השמים, מיד הזכיר פנחס השם הגדול 

ורידו. שלף חרב ורצה להרגו. פתח פיו בתחנונים ואמר לפנחס, אם תקיים את והקדוש ופרח אחריו ואחזו בראשו וה

נפשי נשבע אני לך שכל הימים שאני קיים אין אני מקלל את עמך. ענה ואמר לו והלא אתה הוא לבן הארמי, שרצית 

ה התגרית להכרית את יעקב אבינו ירדת למצרים לאבד זרעו ואחר שיצאו  ממצרים גירית בהם את עמלק הרשע ועת

לקלל אותם וכיוון שראית שלא הועילו מעשיך ולא קבל מאמר ה' ממך, יעצת עצה רעה את בלק להעמיד את בנותיו 

בפרשת דרכים, להזנות אותם ונפלו בגלל זה מהם עשרים וארבעה אלף. בגלל זה אין יכולת שוב לקיים את נפשך ומיד 

ל שיטת יונתן בן עוזיאל, ואין לרב תנא דמסייע לו מול גדול וקשה, דשיטת רב חולקת ע“. שלף חרבו מנרתיקה והרגו

יונתן בן עוזיאל. ושאלנו את הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי על דברים שונים בש"ס שהם נגד שיטת -תלמידי הלל

ל יב"ע בנ"ך וענה, דאפשר שהם לא ראו את דבריו, אולם כאן בתורה יש הרבה המפקפקים ואומרים, שאין תרגום זה ש

 יונתן בן עוזיאל אלא מתנא או אמורא אחר.

ואנן קא מתנינן טובא בעוקצין וכי הוה מטי רבי יהודה אשה שכובשת ירק בקדירה ואמרי לה 

 זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים

אך לא על הרישא.  במס' ברכות )כ.(, כתב “, איתא במס' עוקצין )ב,א(„ – שן, כתב רש"יעל הסיפא בד"ה זיתים שכב

אך כאן בד"ה האשה, כתב “, יןמשנה היא במס' עוקצ„ – זיתים שכבשן בטרפיהןאו בד"ה אשה שכובשת ירק רש"י 

ו"רש"י" “, "בשיתא סידרי"-נוסחא אחרינא„ – ואכן כאן מביא מסורת הש"ס“, קציןלא אשכחתיה במס' עו„ – רש"י

 ינו לברכות )כ.(.מס' טהרות )ד,א(, ועי' הערות-במס' תענית מציין לגבי החלק הראשון כמקור
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 א"ר יוחנן שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג אחד ששכח תלמודו ואחד ששרף נשמתו

פירוש המלאכים „... – כא:([ בד"ה אש אוכלת אש דשכינההמלאך מהותו היא אש, כדברי רבינו חננאל ]מס' יומא )

 – (:כינה היא אש כמובא שם במס' יומא )כאה ממעל ואף הש-. נשמת אדם היא גם אש, כיוון שהיא חלק אלו“שהם אש

, דשם במס' יומא )כא:(, וק"ל]לעיל  )לח:([.  “דשכינה, דאמר  מר הושיט  אצבעו ביניהם ושרפן-ויש אש אוכלת אש„

חזינן דמלאך אינו יכול לשרוף אש רוחנית, דבר המיוחס רק ליכולת השכינה, אלא שהוא יכול רק לדחות את האש 

שירד להציל חנניה מישאל „ – רש"י] “דגבריאל-יש אש דוחה אש„ – צננה, כן נאמר שם על גבריאלוכן לשלנו 

 .[.“ועזריה שצינן את הכבשן מבפנים והקדיח מבחוץ לשרוף את זורקיהן לתוכו כדאמרינן בערבי פסחים )קיח.(

אלא היא גם סוג של מלאך, כדברי הרמב"ן , דשכינה עצמה הרי אינה האלוקות בעצמה, דהא לית בה תפיסא כלל, וי"ל

ב"תורת אדם". לכן נראה, דמלאך החבלה אשר שרף את נשמתו היה סוג גבוה יותר מגבריאל שהוא מלאך השרת 

שתפקידו הוא לפעול על פי מידת הרחמים, אף שלפעמים הוא יוצא ממדתו כדברי "בעל הטורים"/במדבר )כב,לב( 

. הוא ממשיך וכותב “ממדתי, ממדת הרחמים, שמלאך רחמים היה ]במדבר"ר )כ,יג([ יצאתי„-בד"ה אנכי יצאתי לשטן

 .“בגימטריא גבריאל המלאך„-ה בדרך-ו-ה-בד"ה מלאך י

שאלנו את הגאון הגדול ר' חיים קניבסקי שליט"א, למ"ד, כי הקב"ה היכה בעצמו את הבכורות במצרים ]שמו"ר 

[ וכותב, שהיתה בכך השראת השכינה. ושאלנו, הרי השראת השכינה משמעה, )יז,ה([ וכן סובר יב"ע ]שמות )יב,ב(

שפע של ברכה ואילו כאן היתה עשיית דין במכת בכורות, אם כן, האם ניתן לומר, כי בעצם עשיית דין במצרים היתה 

ה יציאה ממידתו בכך השפעת ברכה על עם ישראל? והוא הסכים עימנו. אם כן, על פי זה נוכל לומר, כי גם כאן לא הית

של גבריאל, אלא בעצם עצירתו את בלעם, היה כאן גילוי של מידת הרחמים כלפי עם ישראל, כדי למונעו מלקלל את 

ישראל. וכן ניתן לומר, לגבי מה שהיכה גבריאל את מחנה סנחריב, שהיה בכך מידת הרחמים, לשם הצלת עם ישראל. 

וג של מלאך של  שכינה, דגם בשכינה  ישנן דרגות שונות לאין ונראה, דהמלאך ששרף את נשמתו של דואג הוא ס

ספור, כפי שהעיר כבר על כך "אוה"ח" עה"ת, דהא יש גם השראת שכינה על כל לומד תורה כדאמרינן במס' אבות. 

 לכן יש לומר, כי אחד מסוגי המלאכים של השכינה הוא זה ששרף את נשמתו של דואג.

 קז.

 “מד תורתילו„ – רש"י ד"ה אוכל לחמי

רו על כך נראה, דרש"י למד דלחם הוא משל לתורה, ממה שנאמר על הפסוק "לכו לחמו בלחמי" ]משלי )ט,ה([. ואמ

 .“אלו בעלי תלמוד שנאמר "לכו לחמו בלחמי"-כל משען לחם"„"  – חז"ל ]מס' חגיגה )יד.([

 – ופירש שם רש"י, ע"פ ב"ר )פו,ו( “ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל„ – בבראשית )לט,ו( הובא

 .“היא אשתו, אלא שדבר בלשון נקיה„

 ? , אמאי נמשלו התורה והאשה ללחם מה הקשר ביניהםויש להבין
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הנה כאן מדובר על אחיתופל, שהיה  תלמידו של דוד ועל רב שיש ללמוד ממנו תורה נאמר ]מלאכי )ב,ז([ "כי שפתי 

אם דומה הרב „ – על כך אמר ר' יוחנן ]מו"ק )יז.([. ו“ות הוא-פיהו כי מלאך ה' צבאכהן ישמרו דעת ותורה יבקשו 

, היינו, מי שהתורה היא כבר חלק ממנו כמו שהאשה היא פלג גופו של הבעל  ומי “למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו

י )ה,יט([ "באהבתה שהתורה כבר הפכה לחלק ממנו הוא כבר נהיה בעלים על התורה אשר על לימודה נאמר ]משל

תשגה תמיד", כמו אהבת אשתו אשר נאמר על כך "אוהבה כגופו" ]מס' יבמות )סב:([ ולחם הוא הדבר היחיד אשר אינו 

כל זמן שאדם הוגה בהן „ – ([נמאס, גם כאשר אוכלים אותו הרבה זמן, כך גם נאמר על התורה ]מס' עירובין )נד:

אהבים ויעלת חן"...למה נמשלו דברי תורה לאילת לומר לך מה אילה רחמה מוצא בהן טעם...מאי דכתיב )שם( "אילת 

צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה. 

ו מוטל "באהבתה תשגה תמיד", כגון רבי אלעזר בן פדת...שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינ

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב"  אל תקרי "מורשה" „" – התורה נקראת ארוסתנו“. של ציפוריבשוק העליון 

]מס' ברכות )נז.([. מכל מה שהבאנו “ אלא מאורשה. הבא על אחותו יצפה לחכמה שנאמר "אמור לחכמה אחותי את"

 שותפים ביניהם.לעיל חזינן, כי התורה ואשה וכן לחם, ישנם הרבה דברים מ

 

 רבש"ע מפני מה אומרים אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב ואין אומרין אלוהי דוד

, הא אין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, כמו שראינו בבראשית )כו,כד(, שאמר ה' ליצחק "אלוקי וק"ל

י יצחק", אכן תמהים על כך חז"ל -"ואלוה-אברהם"  ולא "אלוקי יצחק". אמנם, כאשר שם לקמן )כח,יג( אמר ה' ליעקב

אך על פי שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, משום „ –]תנחומא/פ' תולדות ז'[ ושואלים על כך ועונים

שנאמר "הן בקדושיו לא יאמין" ]איוב )טו,טו([, כאן יחד שמו על יצחק, לפי שכהו עיניו וכלוא בבית והרי הוא כמת 

 ]רש"י שם[.“ נוויצר הרע פסק ממ

י דוד" )ושו"ר דכן כתב -, דזה היה לו לדוד בהשגה נבואית, דגם אחר מותו לא יאמרו בתפלה "אלהויש לומר

המהרש"א כאן(, אך מאידך, נעלם ממנו דבר זה, שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים מלבד על האבות, לכן שאל, אם 

למה הקב"ה ענה לו שיצחק הוא יוצא מן הכלל, כי  כבר היה , אך קשהכבר ייחדו על יצחק, הרי גם עליו אפשר. 

שאמר לו הקב"ה וי"ל, למה ענה לו שאותם הוא ניסה, הרי אף על פי כן לא נקרא שמו עליהם.  ועוד קשה,סומא? 

 אותך אפילו לא ניסיתי כמוהם.

 

 דלא לימרו עבדא זכי למריה

וכי מה בושה יש בכך, הא הקב"ה בעצמו מתפאר וק"ל,  “.העבד ניצח לאדוניו בתוכחתו„ – פירש רש"י בד"ה למריה

כל דזכי „ – הוא לעבד, כמו שהובא לעיל )לט.( דעבד לאדוניו גנאיוי"ל,  ]ב"מ )נט:([.“ נצחוני בני נצחוני„ –בכך
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 מיהו שונה הדבר בין אב לבנו,“, כל דזכי למלכא לשדי לקמוניא חלילא„ – וכן במס' ע"ז )י.(“, שדיוה לביברלמלכא ל

]לעיל )קה:([, לכן אמר הקב"ה נצחוני בני, אך לא כן היחס בין עבד לאדוניו, “ בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו„כי 

 ]ברכות )נח.([, וזהו גדר של מלך ועבד.“ מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא„כי 

ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד מששת ימי בראשית אלא שבא אליו במכאוב...אלא 

 שאכלה פגה

, דמחד, ענין  התשמיש ויש לומרויש להבין, למה נקט דוד המלך את  ה"מכאוב", כדבר המסביר ביותר את כשלונו. 

 –נקרא "דעת", כפי שרואים כבר באדם הראשון ש"וידע אדם את חוה" ועל כך יש פסוק המקשר בין שני ענינים אלו

רש"י על פי חז"ל, שהכוונה להתפתות אחר נשים, ובמס' סוכה  ]קהלת )א,יח([. ושם מבאר“ יוסיף דעת יוסיף מכאוב„

"סרחון", אף ששם מדובר בסרחון ממש של חיטה, אך חיטה היא -)מב:(, שם מובא פסוק זה. מפרש רש"י בד"ה מכאוב

בשביל שסרחתי „ – מס' ע"ז )ח.( מתאר את חטאו כךגם עץ הדעת לחד מ"ד שאדם הראשון חטא בו ואדם הראשון ב

במס' יומא )פו:(, לשם “. ונקיתי מפשע רב", שלא יכתב סרחוני„" – וכן כאן אומר דוד המלך לקמן“ עדילם בחשך עו

דוד אמר אל יכתב סרחוני שנאמר "אשרי נשוי „ –אומרת הגמרא שיש ראיה מפסוק אחר על כך-מפנה המהר"י ברלין

שוב בענין נשים( למה הדבר  שה ודוד )=היינו, רק "נשוי פשע" ולא "נקיתי מפשע"( משל דמ פשע כסוי חטאה" )=

דוד נמשל כאן לאשה שקלקלה. לכן, מסכם ...“ דומה לשתי נשים שלקו בבית דין אחת קלקלה ואחת אכלה פגי שביעית 

 ענין זה דוד המלך תחת השם "מכאוב", ולא בשם "כאב", "שברון לב" או "עבירה".

, דהוא משום, שפגה, היינו, התאנה היא זו י"לפרי אחר.  הסיבה שנקטו חז"ל דוקא לשון "פגה" של תאנה ולא של

שנכשל בה אדה"ר בסוף ששת ימי בראשית, אשר כתוצאה ממנה נכנס בו מאז יצר הרע ובפרט אותו יצר, אשר בו 

נכשל דוד המלך וכידוע, קיים קשר בין אדה"ר ודוד המלך, שהרי אדה"ר נתן שבעים משנותיו כדי שדוד המלך יוכל 

סיבה נוספת לכך, שחז"ל נקטו דוקא כמשל את פרי התאנה, הוא משום שחז"ל בדרך כלל מכנים את התאנה להיוולד. 

בשם אחר "בנות שבע" )כגון בתחילת מס' שביעית( שהוא דומה בדיוק לבת שבע אשת דוד )כך הובא על ידי האר"י 

משל משלו חכמים „ –ה נעשתה העבירהז"ל.(. כמו כן יש לציין, כי "פגה" הוא אחד משלושת המדורים באישה, אשר ב

באשה פגה, בחל וצמל. פגה, עודה תינוקת. בחל, אלו ימי נעוריה. בזו ובזו, אביה זכאי במציאתה ובמעשי ידיה ובהפרת 

 ]מס' נדה )מז.([. “  נדריה. צמל, כיוון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה

נקבע מששת ימי בראשית, הרי במס' סוטה )ב.( הובא, כי אמאי נקטו חז"ל לגבי זיווגו של דוד,כי הוא ויש להבין, 

, כי ישנם זיווגים, אשר נקבעו כבר מששת ימי בראשית לאדם, היות ונראה הזיווג נקבע מ' יום קודם יצירת הולד.

שזאת היתה המטרה, אשר לשמה ירד האדם לעולם. במקרה זה, לא ניתן לשנות זיווג זה, כמובא ב"מכתב מאליהו" 

( ורק ברוב המקרים נקבע זיווגו הראשון של האדם מ' יום קודם יצירת הולד, 98-109הבחירה", ח"ד, עמ'  )"קונטרס

אך לא זיווגו השני. לגבי משמעותו של הזיווג השני, ראה מה שהרחבנו על כך בחיבורנו "כדבר אהרן" עמ"ס ברכות 

 )נד:( ד"ה אמר רב יהודה שלושה צריכין שימור.
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 קור זה במס' סוטה )ב.( הוא דעת יחיד, כפי שכבר העיר על כך הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד. עוד יש לציין, כי מ

רבי א. ש. וסרמן, ירושלים תשכ"ג(, כי -הגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד מציין )"קובץ מאמרים", עמ' מ', הוצאת בנו

אם רואה אדם „ –מס' קידושין )מ.([ולכן הוא אמר ]רבי אילעאי אינו סובר, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים 

משום שלהתגבר על היצר אין הדבר נתון לבחירתו. הרי"ף “ שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו...

והרא"ש בפרק ג' של מס' מו"ק כתבו, כי דבריו של רבי אילעאי אינם להלכה. על פי זה ניתן גם להבין את מה שכתב 

לרבי עובדיה הגר, כי זיוווגו של אדם, נתון לבחירתו החופשית, אף על פי שהגמרא במס' הרמב"ם באיגרתו המפורסמת 

סוטה )ב.( אומרת "מ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאה ומכרזת בת פלוני לפלוני". הרמב"ם אינו פוסק כך, משום 

ובץ מאמרים" בעמ' מ"ז לגבי שלדעתו מקור זה הוא אליבא דרבי אילעאי, אשר אין הלכה כמותו. וראה שם עוד ב"ק

 מאמר חז"ל "הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים".

 

ואמר רב יהודה אמר רב בקש דוד לעבוד ע"ז שנאמר "ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה 

שם לאלהים" ואין ראש אלא ע"ז שנאמר "והוא צלמא רישיה..." מוטב יעבוד ע"ז ואל יתחלל 

 שם שמים בפרהסיא

)נח:([ ו"ישראל ארוסתו וקב"ה ואורייתא חד הם", ו"ישראל אקרון אחים ורעים לקב"ה" ]"זהר" ב'  כיוון ד"ישראל

וכמו שאנו אומרים בהנחת תפילין "וארשתיך לי  לעולם", כך אומר הקב"ה   ]רש"י פ' כי תשא )לד,א([ של הקב"ה"

שראל, חייבים גם הם לההפך לראש, לישראל. וכן "ישראל הן תקרתו של עולם" ]שמו"ר )א,ו([, לכן, כדי להצר לי

זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא דכתיב "היו צריה „ –כמו שאמר טיטוס לבן אחותו אונקלוס בן קלוניקוס

שלא יאמרו ביד אומה „... –, סנהדרין )קד:([, והסיבה לכך היא )לראש" כל המיצר לישראל נעשה ראש ]גיטין )נו:

לא, במס' חגיגה )יג:([, אך על פי דברינו, הוא משום שישראל מתייחסים להקב"ה ]תד"ה ש“ שפלה מסר את בניו

כארוסתו ואחיו ולא רק בניו. מבחינת המציאות, לא שייך שמי שהוא "תקרתו של עולם", שיצר לו מי שאינו נחשב גם 

 כן ראש בעולם.

 נסתלקה הימנו שכינה דכתיב "השיבה לי ששון ישעך"

להשראת שכינה על האדם. הסיבה אכן היא, כי כל הנביאים זכו למדרגה זו משמחת בית מנין ש"ששון" הוא הדרך 

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה", „" – קדש בששון, כמובא במס' סוכה )נ:(השואבה, שמשם שאבו את רוח ה

 לכן "ששון ישעך" הוא על ידי  "בששון ממעיני הישועה".“, שמשם שואבין רוח הקדש
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 קח.

ח אינה עתידה לעלות שנאמר "ותכס עליהם הארץ" בעולם הזה "ויאבדו מתוך הקהל" עדת קר

 לעוה"ב, דברי ר"ע. ר"א אומר עליהם  הוא אומר "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל"

ה חולק על ר"ע לדברי ר"א, עדת קרח כן תעלה ולקמן )קט:( מובא מהתוספתא בפ"יג, שלא ר"א אלא ר"י בן בתיר

“.[, לאחר זמן„ – במס' מכות )כד.(, ופירש שם רגמ"ה]כמו “  הרי הן כאבידה המתבקשת„ – יעלו וסובר שהם כן

והיינו לעתיד לבוא. אמנם קרח נבלע, אך האם גם עדתו נבלעה? מהמקורות שמביא רבינו אפרים בפירושו על התורה 

כדי לזכותם כדי להכניסם „ – מזבחכתב שם בד"ה וירקעום צפוי ל בספר במדבר )יז,ד( מסתבר שעדתו לא נבלעה, שכן

 – זכרון“. שנשרפו„ – וכעדתו“ שנבלע„ – )ה( כתב שם בד"ה ולא יהיה כקרח  בפסוק“. לעולם הבא כי המזבח מכפר

 “.אותיות ר"ן זכו, כלומר ר"ן איש זכו להיכנס במחיצת הצדיקים כי מיתתן היתה כפרתן„

 מהרש"א ד"ה פרידה

אש מה יועיל לך התיבה, אבל לנו יש דבר אחד ועליתה שמה. אפשר שהוא אם מבול של „... – כתב המהרש"א

סלמנדריא על שם שעולה מן הכבשן אחר ז' שנים ואמרו אם של מים הוא מביא, אם מן הארץ הוא מביא יש לנו 

 עששיות של ברזל שאנו...דריש ליה מלשון "עשתות שאנן" דבקרא. ואמר אם מן השמים הוא מביא יש לנו דבר ועקב

שמו...פירש ב"ערוך" מלשון ספוג ששמו עקב ועוד יש לומר... שהגבורים מהם אחד היה נותן את עקב רגלו על 

 “.התהום...וזה שאמר יש לנו דבר והוא העקב לסתום התהום ובו במדה נפרעו שהביאו המבול עליהם מבין רגליהם...

פוטי סרק, הרי בורא עולם שיכל לברוא אינסוף הנה יש להתבונן, כיצד אנשים אלו הגיעו לטפשות שכזו ולכאלו פט

עולמות במאמר אחד, יכל במאמר אחד בפחות מכל זמן שאדם יכול למדוד או לתפוס להביא למצב שלא יהיה עוד כלום 

, שבגלל אותה טובה שהשפיע עליהם ה', הם לגמרי הסתנוורו, כמו ויש לומרוריק מוחלט מבחינת תפיסת האדם. 

ב, שאם כל זאת שהוא רק תינוק המציץ בכל הבריאה, הרי שה"אלוהים" שהוא צייר בדמיונו שמובא שאיינשטין חש

המעוות הוא דבר מוגבל "שאינו משחק בקוביות" אך יכול לעתים לטעות ושהוא איינשטיין תפס במשהו דבר 

ה של איינשטין נבע שה"אלהים" שלו לא קלט ולכן טעה והוא זה שיודע יותר טוב מה היה צריך לעשות. שגעון גדלות ז

מכך, שהשכל שלו, לדעתו, חזק יותר מהשכל של ה"אלוהים" שהוא ברא לעצמו בשכלו המעוות, ומה שהוא רואה 

בעיניו כתינוק זה מה שקיים מבחינת החוקים, אף שקיימים עצמים רבים שהוא עדיין אינו מכיר )וניתן להוכיח למעשה, 

 הכיר(.כי את רוב העצמים והמציאות כלל לא ניתן ל

באותו שגעון גדלות לקה דור המבול. כיוון שמעולם הם לא היו חולים והיו להם כוחות גוף אדירים והכל התנהל בעולם 

על פי סדר מופתי ללא סטיות, והחיים היו נוחים ביותר וקלים, הם הסתנוורו וחשבו שהעולם הוא קדמון ולא נברא 

ר  הארץ שהוא שופך אחת לארבעים שנה גשם על הארץ ובכמות ושישנו אדם מסויים עם כוחות גדולים מחוץ לכדו

מוגבלת ולאותו אדם אין יותר מים ממה שהוא שופך בכל פעם וביכולתו לשפוך מים רק במקום אחד במקום בתפזורת, 
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לכן הם מדדו את כל כמות המים שירדו ומצאו, שאם הם יבנו מטריה ענקית במקום מושבם ויניחו מין חומר ספוגי על 

מטריה שיוכל לקלוט ולאצור את כל כמות הגשם, לא יהיה שטפון. לאותו אדם יש, לדעתם, כוחות שמפעם לפעם ה

גורמים להתפרצויות געשיות אשר כתוצאה מהן פורצים זרמי מים עזים ואז יש גיבורים שעם כף רגלם יכולים לעצור 

 דבר אחר, ולכן הם מוגנים, לדעתם.  התפרצות זו וכן יעשו אם יקרה שוב דבר כזה. מעבר לכך לא קרה שוב

 משמע  אולי שהוא מין חיה.“, מין אחד ואליתא שמו„ –ה"ערוך" גרס "אליתא" במקום "עליתה" וכתב

מה שכתב המהרש"א, שסלמנדרא היא חיה היוצאת מן הכבשן אחת לז' שנים, מקורו הוא ברש"י מס' חגיגה )כז.( 

אך מלשונו “, כשבוערין אש במקום אחד שבע שנים תמיד בלי הפסקחיה הנבראת מן האור „ –ברש"י ד"ה סלמנדרא

חיה „ –שכתב "מן הכבשן", נראה שכוונתו דוקא מרש"י כאן  במסכת סנהדרין )סג:(, שכתב רש"י בד"ה סלמנדרא

מתנור שהאש בוערת בו שבע שנים והסך מדמה אין האור שולט בו ובאחז מצינו כתוב ]מלכים ב'  שיוצאהקטנה 

תנחומא", פרשת  מקורו של רש"י הוא מ"מדרש“. גם את בנו העביר למולך באש ולא מצינו לו בן אלא חזקיהו)טז,ג([ 

הזגגין העושין את זכוכית, כשהן מסיקין את הכבשן שבעה ימים ושבעה לילות רצופין, מכובד „ – וישב ג', שם נאמר

מדרש זה הובא “. ריות קורין אותה סלמנדראעכבר( והב-האור יוצא משם בריה הדומה לעכביש )נוסחת ספרים אחרים

גם ב"מדרש הגדול", סוף פרשת תצוה, אך בלא הזכרת הקטע של "שבעה ימים ושבעה לילות רצופין", אך מכל מקום 

 נראה, כי מדרש זה אינו המקור של דברי רש"י, כיון שרש"י כותב על שבע שנים ולא על שבעה ימים. 

ולא חיה( הנוצר מן  שרץ )=„ – חולין )קכז.( בד"ה סלמנדרא, שכתבי במס' נראה, שנתעלם מהמהרש"א לשעה רש"

 “.האור מעצי הדס, על ידי כשפים, והסך מדמו אין האור שולט בו וקים לרבי עקיבא דמינא דצב הוא

 

 קח:

צוהר תעשה לתיבה. אמר ר' יוחנן, אמר לו הקב"ה לנח, קבע בה אבנים טובות ומרגליות, כדי 

 כם כצהריםשיהיו מאירות ל

דבריו של ר' יוחנן, דצהר אינו חלון שנויים במחלוקת וענין זה מובא בעוד ששה מקומות בחז"ל ויש על כך שלוש 

 שיטות ותלוי הדבר בעוד מחלוקת אי שימשו המזלות בזמן המבול או לא שמשו.

 נביא ראשית את דברי חז"ל בכל המקומות בהם הוזכר ענין זה:

 פסחים ])א,א( )א:([ א. "תלמוד ירושלמי" במס'

ותייא כיי דמר רבי אחייא בר זעירא, נח בכניסתו לתיבה הכניס עמו אבנים טובות ומרגליות, בשעה שהיו כהות, היה „

יודע שהוא יום, ובשעה שהיו מבהיקות היה יודע שהוא לילה, למה, יש חיה אוכלת ביום ויש חיה אוכלת בלילה. והא 

 “. לתיבה? כמאן דאמר לא שימשו המזלות בשנת המבול כתיב ]בראשית )ו,טז([ צוהר תעשה
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 היינו, שצהר פירושו חלון “,והא כתיב "צוהר תעשה לתיבה"„ – מסכימים לגבי הבנת קושיית הגמרא המפרשים שם 

 “.כמאן דאמר לא שימשו המזלות בשנת המבול„  – חולקים בהבנת התשובה של הגמרא שםאך 

והיה יכול „ – יה על ההבנה, ש"צוהר" פירושו חלון, כפי שכותב שם "קרבן העדה"הם מסכימים על כך, כי הקושיא בנו

ויכול „ –וכן הבין שם ה"פני משה" את יסוד הבנת הקושיא?   “לראות מתוכו היום והלילה, והאבנים טובות למה ליה

רצן, "צוהר" הכוונה אמנם, הם כאמור חלוקים בהבנת התירוץ. לשיטת "קרבן העדה", גם לפי הת“. לראות דרך החלון

לכן היה חייב להכניס לתיבה את האבנים “, לא היה מהני לו הצוהר לידע בו מתי יום ומתי לילה„ – היא לחלון, אך

ומשני כמאן דאמר, שלא שמשו המזלות „ – הטובות ואת המרגליות. מאידך, ה"פני משה" הבין אחרת את התירוץ

היינו, דלדעת רבי אחייא בר זעירא, “, ס עמך דבר המצהיר ומנהירבשנת המבול ולדידיה האי "צוהר תעשה" שתכני

  "צוהר" אינו חלון, אלא אבן טובה, המצהירה את פנים התיבה כדי לדעת מתי הוא יום ומתי הוא לילה. 

אמר לא שימשו המזלות בשנת "קרבן העדה" בהרחבת פירושו "שיירי הקרבן", מקשה שם על התירוץ "כמאן ד

, אם כן מנא ליה שלקח אבנים טובות לידע מתי יום ולילה, דלמא להאיר להם, דהא לא שמשו וקשה„ – המבול"

המזלות. ועוד קשה, אם כן דלא האירו המזלות, אם כן לא היה אורן של האבנים הטובות כהה כבלילה, שעיקרן שהן 

שלא הוכהה מאורן. המזלות, ודאי כהות, היינו, מטעם שניצוצי היום מכהים אורן, אפילו הן באפילה. וכיון שלא שמשו 

ויש לומר שלא שימשו המזלות, היינו שלא שימשו  כסדרן, אלא כולם שמשו כאחת והיה אור החמה „ – הוא מתרץ

 “.והלבנה והכוכבים בין ביום ובין בלילה

א ועוד תירוצו של "קרבן העדה" שפירוש "לא שמשו" פירושו שהן כן שימשו, אך שימשו יחד, הוא נגד פשטות הגמר

לשם מה לומר שלא שמשו, שהגמרא תאמר בפירוש "שימשו יחד" ועוד שתירוצו הדחוק הוא רק משום שהוא הניח 

שגם באפלה מוחלטת מאירים האבנים בפנים משום שיש אור בחוץ ולא משום שיש להם תכונה מיוחדת שאורם משתנה 

השמש, כפי שאומרת הגמרא בתחילת מס'  בהתאם ליום ולילה בלא קשר אם ביום ישאת אור השמש או שאין אור

ד שבזמן שירדו גשמים במבול ועו לא שהקב"ה אמר לאור להאיר ביוםי דברים שונים, אפסחים, שאור ויום הם שנ

הרי ביום היה  ,שאם הכוונה לתכונה טבעיתועוד  ם הכבדים הם הסתירו את השמש ובכל זאת האבנים האירו.מהענני

השמש, כי הרי זה אינו דומה לנר שנחצב מול השמש שאורו כמעט אינו ניכר, אל ודאי האבן צריך להבהיקיותר מכח 

בסוף  שמדובר בתכונה סגולית של האבן שיש לו קשר רוחני עם כוחו של השמש, כפי שמצטט הרד"ל את הרמח"ל

הרוחניים. הקדותיו לפירושו על פרקי דר"א, שכאשר מופיע בתורה המושגים של השמש והחמההכוונה לשמש והחמה 

)כא,ה( שבמקום של אפלה אין כלל שום דבר מהשמש, היינו, גם לא ניצוצות, שכן  לכאורה נראה ראיה ממסכת סופרים

נטל שבעה עשר בני קטורה ובנה להם כרך של ברזל והכניסן לתוכה והשמש מעולם  „ –נאמר שם על אברהם אבינו 

יסקרין של אבנים טובות ומרגליות שמשתמשין לעתיד לבא, לא היה נכנס בתוכה מפני שהוא גבוה הרבה ומסר להם ד

אם כן זו ראיה מפורשת, שגם כשאין כלל את אור החמה . “כשעתיד הקב"ה להחפיר חמה ולבנה...שמהן עתידין לשמש

מקור זה של חז"ל ולכן "קרבן העדה" הסתכן  והלבנה אבנים טובות  אלו האירו. ה"קרבן העדה" לא ידע או שכח

 א הבאת מקור לכך, שאבנים טובות אלו מאירות באפלה רק משום יש ניצוצי שמש מבחוץבהשערה לל
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 ב. בראשית רבה )לא,יא(

צוהר תעשה לתיבה...רבי אבא בר כהנא אמר חלון. ר' לוי אמר מרגלית. רבי פנחס משום רבי לוי אמר כל י"ב חודש 

ילה, אלא מרגלית היתה לו והיה תולה אותה, שהיה נח בתיבה, לא צריך לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בל

 “.ובשעה שהיא כהה היה יודע שהוא יום ובשעה שהיתה מבהקת היה יודע שהוא לילה

 ג. בראשית רבה )לג,ה(

 מהרז"ואת חלון התיבה(. הדא מסייעא לההוא דאמר ר' אבא בר כהנא חלון ] ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח" )=„"

"ה לעשות חלון אלא צוהר, אלא מה שכתוב "צוהר" פירושו חלון שממנו בא האור ולא מצינו שצוהו הקב„ –

 “.[.והזוהר

 פרקי דרבי אליעזר פרק כג. ד

ר' מנא אומר כיוון שנכנסו כל הבריות אל התיבה, סגר וחתם הקב"ה בידו שער התיבה שנאמר "ויסגור ה' בעדו" „

ירה לכל הבריות, כנר שהוא מאיר בגבורתו, שנאמר "צוהר ]בראשית )ז,טז([ ומרגלית אחת  היתה תלויה בתיבה ומא

 “. תעשה לתיבה"

 ה. ילקוט שמעוני רמז נז

ויסגור ה' בעדו", סגר הקב"ה חמה ולבנה ולא היו מאירים כל י"ב חודש שנאמר ]איוב )ט,ז([ "האומר לחרס ולא „"

 “.יזרח". והאיך היה נח משמש, זימן לו הקב"ה אבן טובה ונשתמש לאורה

 בראשית רבה )כה,ב( ו.

 “.אמר ר' יוחנן לא שימשו המזלות כל אותן י"ב חודש. אמר לו ר' יונתן שמשו, אלא שלא היה רישומן ניכר„

 האומר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם-ז. איוב )ט,ז(

 “.דאמר לשמשא ולא ידנח ואמטול כוכביא יחתום בענני„ – תרגום

יסגור  וכנגד הכוכבים„ – ד"ה ובעד“. ר אמרת  מלך ולא יזרחהוא שמלשמש דום ו„ – ד"ה האומר לחרס רש"י

 “.מחיצה ולא יאירו

יסגור עד שלא יראו הככבים ההם וזה בעמוד קצתם תחת קצתם ויהיה שב אל כוכבי הלכת לבד, „ – ד"ה יחתום רלב"ג

יחתם", רצונו לומר, כל כך  או שיסתרו באור השמש ויהיה שב אל כל הכוכבים, או יהיה הרצון באומרו "ובעד כוכבים

 “.יעדר אור השמש בעת הלקיה עד שיראו הכוכבים
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שגם אם יעלה על הדעת שה' יאמר לחרס שלא יזרח עוד, ויחתום בעד הכוכבים ההולכים סביב השמש, „ –המלבי"ם

 “.בענין שיעדר השמש וכל המון כוכביו...

 “.אורה, ומתרגמינן ניהור„ –ח. איוב )ג,ג( רש"י ד"ה צוהר

 “.נהור תעבד לתבותא„ – תרגום אונקלוס-צהר תעשה לתיבה-ז(ט. בראשית )ו,ט

ותשונה “.( פירוש אבן טובה. ועיין ב"כור זהב"„ – פירוש יונתןאזל לפישון וסב מתמן יוהרא )„ –יונתן בו עוזיאל

 “.בתבותא לאנהרא לכון

 “.יש אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם„ –ש"י ד"ה צהרר

 “.מקום שנכנס ממנו האור, והוא מגזרת צהרים, והוא נעשה למעלה במשפט...„ –אבן עזרא ד"ה צוהר

 “.בגימטריא לאור האבן„ – בעל הטורים ד"ה צוהר

 –ה לנח קבע בה אבנים טובות""אמר לו הקב"-ד"ה צהר תעשה, חידושי אגדות, המהרש"א, :(י. מס' סנהדרין )קח

, דהא לא שמשו המזלות בשנת המבול...ובירושלמי בפרק קמא דפסחים קצת ראיה דעל כרחך לא חלון כמשמעו היה„

 “.לזה

 “.פלוגתייהו )אבן או חלון( תליא אם מזלות שמשו במבול או לא ונחלקו בזה )=ב"ר( פ"כה„ – יא. נחלת יעקב

כה,ב(, דלא שמשו על פי מה שהובא לעיל חזינן, דר' יוחנן, שאמר כאן שצהר היא אבן טובה אזיל לשיטתיה בב"ר )

המזלות כל אותן י"ב חודש ור' יונתן שסבר שם ששימשו, אלא שלא היה רשומן ניכר, נראה שסובר  כר' יוחנן, 

שבתיבה האירה להם רק האבן, כי אור המזלות לא הגיע לתיבה, ונראה שכוונתו לכך שהסיבה היתה משום העננים 

ות הוא לא כדי להאיר, אלא לשם מטרות רבות נוספות, לכן, העבים שהסתירו את אור השמש ועיקר השימוש של המזל

גריעת תפקיד זה של הארה, עדיין לא גורע מכך שהם שימשו. ואותו מאן דאמר, הסובר של שימשו לחלוטין, המופיע 

 ב"ירושלמי", הכוונה לר' יוחנן, מסדר וחותם ה"ירושלמי". במדרש אינו מובא מה ענה רבי יוחנן לרבי יונתן. ונראה

בדעת ר' יוחנן, דלכאורה קשה, לשם מה יש צורך במרגלית ועוד ללכת לנהר הפישון למצוא אותה, כדברי יב"ע, כדי 

לדעת את  זמני היום והלילה ואז לדעת מתי מגיע זמן האכלת החיות, ובפרט שבודאי לא כל חיה אוכלת באותה שעה, 

ם תלויים בכוח המים או האור והצל של השמש כדי לציין ביום או בלילה, והרי אפשר היה להכניס לתיבה שעונים שאינ

 בצורה מדוייקת מתי זמן אכילתה של כל חיה, למשל ע"י שעון חול.

אמנם, כדי ששעון חול או שאר השעונים יוכלו לפעול, צריכים כל גרמי השמים לשמש, כפי שחקק להם הבורא 

עיל שום שעון, כי כל מה שנעשה כאן בארץ תלוי בתחילת מעשה בראשית, אך אם הם אינם משמשים, לא ניתן להפ

במכלול החוקים של גרמי השמים המשפיעים עלינו כאן בארץ, לכן, למשל, כדי ששעון החול יפעל כתיקנו, זה בתנאי 

שחוק המשיכה יפעל כאן כתיקנו, אך כשהמזלות אינם משמשים, גם חוק זה אינו פועל כמקודם ולכן החול בשעון לא 

עליון לתחתון בחוקיות המסודרת. לכן חולק ר' יוחנן על ר' יונתן וסובר, שהמזלות לא שימשו כלל, יפול מחלקו ה

מאה במס' ברכות )נח:([, נטל הקב"ה ב' כוכבים ממנה והניחם -ונראה שכן סבר מי שאמר, שמערכת הכוכבים כימה ]כ

ר על כן, שיטת ר' יוחנן מתאימה למובא במקום אחר ]מס'  ר"ה )יא:([, דבר שהפר את כל האיזון בחוקיות הטבע. ית
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 נפרדים, שאלוקים ציוות אותם יחד במס' פסחים )ב.(, שמושגי השמש והירח, יום ולילה, האור והחושך, הינם מושגים

האי "ויקרא" לאו קריאת שם הוא, דתימא שקרא את שם האור יום, ולא קרא „ – רש"יקרייה רחמנא לנהורא ]„  –

ציווהו לשמש  ביום ולחושך ציוה „ – רש"יופקדיה אמצותא דיממא ]“.[ הוד מעטה לבושולבריאה המאירה שברא מ

 “.וקרייה רחמנא לחשוכא ופקדיה אמצותא דלילה“.[. לשמש בלילה. קרא כמלך שקרא לעבדו שיבוא לפניו

ר ואת אור ואת הבריאה יום ולילה ואחר כך אמר לאור לשמש ביום להאי-אם כן, קודם ברא את הבריאה המאירה

חושך לשמש בלילה ואחר כך ביום הרביעי תלה את המאורות בשמים וציוות את האור עם כוכב -הבריאה המחשיכה

החמה ועם אבן יקרה מסויימת, שגם בהעדר השמש, היא תאיר מכח עצמה. בזה מתורצת קושיית "שיירי הקרבן", כיצד 

סוי בימינו שערכו תאמו התוצאות את דברי חז"ל תיתכן הארה מתוך האבן, אם אין את ניצוצות אור השמש. גם בנ

במס' פסחים. לקחו בעלי חיים ועקרו מהם את כל מערכת הראיה וקליטת האור ושמו אותם במקום חשוך לחלוטין, 

ובכל זאת נמצא שבע"ח אלו מבחינים מתי המעבר בין יום ללילה. אמנם "אין מביאין ראיה מן השוטים" ]מס' נדה 

ם אולטרא סגוליות או קרניים אחרות של השמש משפיעות עליהם, אך יתכן, שקרני האור אינן )ל:([ ויתכן שקרני

“, לא צריך לאור חמה ביום„ –משפיעות עליהם, אלא רק דרך מערכת הראיה. מעתה גם מובנים דברי ה"פדר"א"

 היינו, שהחמה  עצמה אינה יוצרת את מושג היום, אלא יום הוא מושג בפני עצמו.

 ם כמה סוגי מחלוקות:מעתה, ישנ

לפי שיטות ה"ירושלמי" ורבי לוי ורבי פנחס ב"ב"ר" -האם "צהר" הכוונה לחלון או לאבן יקרה המאירה מעצמהא. 

)לא,יא( ו"פדר"א" וה"ילק"ש" ור' יוחנן בסנהדרין )קח:( ו"ב"ר" )כה,ב(, "צהר" אינו חלון, אלא אבן מאירה. לפי ר' 

 ג,ה([ הכוונה לחלון.אבא בר כהנא ב"ב"ר" ])לא,יא(, )ל

לפי רבי אחייא בר זעירא ב"ירושלמי" ור' לוי ורבי פנחס ב"ב"ר" )לא,יא(, -מה היתה מטרת הכנסת האבן המאירהב. 

ולכאורה גם  -המטרה העיקרית היתה כדי לדעת להבחין בין היום והלילה וגם להאיר. לפי ה"פרקי דרבי אליעזר" ויב"ע

 ש" ור' יוחנן בסנהדרין )קח:(, המטרה העיקרית היתה להאיר.אונקלוס, בבראשית )ו,טז(, "ילק"

וב"ב"ר" )כה,ב( לא שימשו המזלות כל עיקר. לפי   )לפי ר' יוחנן בסנהדרין )קח:-האם שימשו המזלות בזמן המבול ג.

רבי יונתן ב"ב"ר" )כה,ב( המזלות כן שימשו, אך רישומן לא היה ניכר ויתכן שגם רבי אבא בר כהנא  ב"ב"ר" 

 ])לא,יא(, )לג,ה([ סובר כך.

אמנם, דברי "קרבן העדה" נראים לכאורה מופרכים, כי חזינן דה"ירושלמי" סובר כשיטת רבי יוחנן, שהיתה אבן ולא 

חלון,  כי המזלות לא שימשו. את קושייתו תירצנו לעיל, אך מה שכתב שפירוש שלא שימשו, הכא ששימשו כולם יחד 

 תה כמות אור  גדולה מכרגיל וממילא המרגלית לא היתה כהה במשך כל שנות המבול.תמוה, דאם שימשו כולם יחד הי

לעצם הענין של תיבת נח, ודאי שקיומם של נח ובני ביתו ובעלי החיים היה תלוי בהרבה נסים, שהרי אם התיבה 

ע שנאטמה התיבה, סגורה, הרי אין אויר לנשום לכמות כזו של בעלי חיים בתוך שטח קטן יחסית של התיבה, הרי מרג

תוך שעות ספורות האויר היה צריך להיגמר והיו כולם צריכים למות מחנק ומרתיחת המים על אף הזפת שהתיבה היתה 
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מצופה בו, הרי הזפת היה צריך להתמוסס ולבעור והתיבה היתה צריכה להישרף, אלא שכל קיום התיבה בנס היתה 

ה, אלא ההנהגה האלוקית היא כך, כי כל מה שאפשר לעשות בדרך עומדת ולכן לא היה צורך בזפת ולא באבן  מאיר

 ההשתדלות יש לעשות ומה שמעבר לזה הקב"ה משגיח ברוב רחמיו ומחולל את הנסים הנצרכים לקיים ברואיו. 

תיבת נח נמשלה בידי גדולי תורת המוסר לד' אמות של ההלכה הנלמדת בישיבות ובבתי מדרשות, אשר כל הנמלטים 

ים להימלט ממשברי הים העכורים והגועשים שמסביב המאיימים להטביעה, לולא חסד ה' וניסיו המצילים אליה זוכ

 אותה מידי אלו מבחוץ, אשר ברוב קנאתם מבקשים תמיד לחסלה.

 

  השיבו עורב לנח אמר לו רבך שונאני...אמר לו רשע

 ? פתיחת פי האתון, אך לא בשאר חיותדרק באתון היתה בריאה כזו של  וקשהשיח בין עורב לנח -חזינן הכא דו

שיח, אלא שנח הבין ממעשי העורב מה הוא חושב ומה היה רוצה לומר לנח ועל -ביאר דלא היה כאן דו המהרש"א

ולא זכיתי להבין למה ליה למהרש"א להדחק לפירוש זה נגד המפורש בגמרא דהעורב ממש  תימהדרך זה השיב לו. 

 רץ בפשטות, כי נח הבין את שפת החיות כמו ריב"ז וע"פ הבנה זו גם דיבר עם העורב.אמר לנח ונח השיבו, הא ניתן לת

 

 ת"ר שלשה שמשו בתיבה וכולם לקו כלב ועורב וחם

כפי שתירצנו לעיל כיון דנח ידע שפת  וי"ל א.מניין בעלי החיים היו צריכים לדעת דגם הם נאסרו בתשמיש  וק"ל

ינן שם לקמן כי בריה בשם זקיתא לא ידע נח מהו מאכלה ולכאורה אם ידע החיות לכן הוא מסר להם על כך ואף דחז

דאף שידע את שפתם לא ידע את שפת כל החיות. אי נמי נח כן  וי"לאת שפת החיות אמאי לא שאל אותה מה מאכלה 

 זקיתא, לרוב פחיתותה אין לה כלל שפה. -ידע את שפת כל החיות והעופות, אך בריה זו

יים חשו בגלל שהותם ליד אדם צדיק כנח שהוא מקדש את עצמו במותר ואינו משמש מטתו כמו יתכן ובעלי הח ב.

חמורו של רבי פנחס בן יאיר ]מס' חולין )ז.([ אשר ידע לחוש באוכל שאינו מעושר ולא אכלו ולכן נענשו חיות אלו, 

שימשו ובכך היתה השחתה  דאף שחשו בכך שזה מקרה אשר אינו טהור לשמש בתיבה ואת חומרת איסורו ובכל זאת

כלב", כפי שנאמר במס' "כלב נקשר" זו הכוונה של "קשורה בו כ -גדולה ולכן נענשו ומה שנאמר העונש לגבי כלב

. והכוונה היא דעונש זה “ר"א אומר קשורה בו ככלב, שנאמר "ולא שמע אליה...להיות עמה לעולם הבא„ – סוטה )ג:(

נקשר גם אם יטילו בו אבנים ורוצה להימלט אינו יכול, כדברי ה"בן יהוידע" קשה מאד לכלב שבתשמישו כאשר הוא 

מי שעובר עבירה בענין זה טומאה זו נדבקת בו ואינו יכול להפרד ממנה גם אם ירצה. לכן גם מידה כנגד מידה  כאן וכן

היפרד ממנה בזמן כיון שהיה כל כך להוט ולא יכל הכלב להפרד מהנקבה לכן נענש שהוא יקשר אליה ולא יוכל ל

 התשמיש גם אם ירצה. העורב נענש על כך שהוא רק את הזרע מפיו להורות על פחיתותו.
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הסיבה שנאסרו בתשמיש, הוא משום שכאשר כל העולם שרוי בצער יש לאדם להשתתף בצער העולם ולא לשמוח, 

ף בצערן של הבריות ולא ישמש. כמובא במס' תענית )יא.( דיוסף שימש דוקא לפני בוא הרעב כדי שבשעת הרעב ישתת

אמנם, הרא"ם הקשה ]בראשית )מא,נ([ כיצד לוי שימש בשעת הרעבון ותירץ דיש לומר דחשוכי בנים מותר להם 

דרעב שאני, דיכול להתארך שנים  וי"ללשמש מיטתן אפילו בשנת הרעבון, אך קשה דגם חם היה בזמן זה חשוך בנים? 

 זמן קצוב עד שיכלה העולם ולכן נדחה ענין זה בפני צערן של הבריות.רבות, אך המבול ידוע היה שמדובר ב

 

 א"ל יהא רעוא דלא תמות

וביאר המהרש"א דכל אלף שנים איבריה נושרים ואז היא שוב מתחדשת. א"כ משמע דהיא הופכת לדומם ושוב חיה 

ו למסקנה כי אינם יכולים והוא בריאה של חי מהדומם ואנשי החוכמות כיום אחרי שלוש מאות שנות מחלוקת הגיע

לברר או לאמת דבר זה, האם חי נוצר מהדומם. וכן לעיל )צא.( חזינן דבר זה בעכבר מסוים ועי' בתפא"י ]מס' חולין 

 )ח,ו(, מס' כלאים )ט,ו([ שעכבר כזה חי כיום במצרים.

 

 

 קט. 

 וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופים ורוחות שדים ולילין

, כי כיוון שהם רצו לשלוט על כל הבריאה, כדי שאי אפשר וי"ל?  ה קיבלו רשעים אלו דוקא עונש כזה, למויש להבין

יהיה להעניש אותם על פשעיהם וכך יהיה להם  תמיד את כל סיפוקם כדי למלאות את תאוותם, לכן מידה כנגד מידה, 

יד במחסור ובמצוק. וכן יש לומר, דאין הפך אותם ה' ליצורים הנ"ל, כדי שיצטרכו לסבול בצורתם החדשה ויהיו תמ

הכוונה לכך, שהם נהפכו מיד לשדים וכו', אלא שזה מה שנעשה איתם לאחר מותם. כל האמור לעיל הובא על פי דברי 

ראוי להתבונן איך בטומאה ובכל טמא  ובכן„ –ה"ספורנו" בהקדמת חיבורו לתורה ב"כוונות התורה" ונביא דבריו להלן

מדיחים את האדם מן הדרך כפי האפשר אצלם ומשרים עליו רוח הטומאה במקומות הטומאה  יתחברו השדים שהם

 אשר שם רב משכנם כמו שהזכירו רז"ל פ' ד' מיתות הלן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח הטומאה.

רז"ל , שהשדים הן נשמות רשעי ארץ נבדלות זו מזו לרוע כפי מה שהי' רב רשעם בעולם הזה. ולזה אמרו נראה

שנה, שהיה אדם  הראשון  בנדוי הוליד  שדין רוחין ולילין. ולזה  ר )כ,כח([ כל ק"ל)יח:( וראה בב" בעירובין  פ"ב ]=

 נטו קצת קדמוני האומות.
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לבושים גוף מורכב מאש ואויר כדברי הרמב"ן ז"ל בפרשת אמור ]ויקרא )יז,ז([ וזה לזמן קצוב להם בגזרת האל  ושהם

שעם, למען ישאו את עוונם ברעב ובצמא וכאב ושבר רוח כאמרו ]ישעיה )סה,יג([ הנה עבדי יתברך כפי מדרגת ר

 יאכלו ואתם תרעבו וכו' ואתם תצעקו מכאב לב וכו'.

מורכבים משני יסודות הם מתים בהפרד הרכבתם או בהתכת קצתם ובהיות אותם היסודות דקים וקלים  ושבהיותם

ובהיות החלק האוירי ∙( תי נראים ושטין באויר, כדברי רז"ל פ"ק דחגיגה )טזובלתי סובלים שום אחד מהמראות הם בל

 בהם נתך מן החלק האשיי בהם, הם בהכרח אוכלים ושותים תמורת הנתך כדאיתא התם. 

ליחות המין האנושי יבחר בליחות כל בהמה וחיה ומיני השרצים אשר בהם דם, והם השמונה שרצים הכתובים  ואחר

הם ז"ל ]מס' שבת, פרק שמונה שרצים )קז:([ אמנם יבחרו יותר בנבלת בהמה וחיה שהם רבות  בתורה כאשר בארו

 הדם והעיפוש גם בחייהם ובכן מטמאות במגע ובמשא בלבד לא במדרס: 

נראה שהם מתחברים לכל טמא ליהנות ברוח טומאתו ויותר לטמא לנפש אשר טומאתו יותר נבחרת אצלם ובכן  ולזה

מאה על הלן בבית הקברות להודיעו איזה דרך נודע אצלם להשיג מותרות לחיי שעה ולפתותו כשה הם משרים רוח הטו

 .“לאבדו. וזה בעוד רשעם בם ואין אצלם דרך תשובה

 אמר רב אויר בבל משכח

, משכחמראש המגדל, כמו אוירה של עיר. מי שעומד סביב למגדל ורואה אוירה ומראה גובה שלו „ – רש"י פירש

 –רש"יאמר ר' יוסף, בבל ובורסיף סימן רע לתורה ]. “על אותו מקום שישכח ולכך הם עצמם שכחו לשונםשכן נגזר 

דכיון שמרדו בהקב"ה ובנו אותו להכעיס, מי „ – "ערוך" ע' אויר. “שמשכחין הלמוד, מפני שעומדים באויר המגדל„

פירש"י "הרואה אוירה ומראה „ –כח מהרש"א, חידושי אגדות, ד"ה אויר מגדל מש. “שישן באוירו משכח תלמודו

גובה שלו" והיינו תחת צלו והוא דחוק קצת. יש לפרש "אויר מגדל", דאף העומד בצל האויר של המגדל, דהיינו, גם 

בצל החלק הנשרף והנבלע דנעשה אויר עכשיו ומדברי ה"ערוך" בערך בורסיף נראה דלא גרסינן "אויר", אלא אמר רב 

הגר"י )פיק( ברלין בהגהותיו  היינו שנכתב בטעות "אויר" במקום "אויא"., “שם אמורא אויא "מגדל משכח" והוא

-"אוצר בלום" על ה"עין יעקב" ובהגהותיו "הפלאה שבערכין" על ה"ערוך" )ע' בורסיף( כתב שנראה ברור שטעות

שדברי ה"ערוך"  מגדל משכח" ונראה אוירסופר נפלה בדברי ה"ערוך", שהרי כתב ה"ערוך" בהדיא )בע' אויר( "

 נעלמו מהמהרש"א. ה"הפלאה שבערכין" הוסיף שם, שמה שאמר ר' זירא "שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים",

היינו, שר' זירא הודה לה', על "אוירא של ארץ ישראל מחכים", הוא ההפך מאוירא דבבל המשכח. ה"באר שבע" כאן 

א בעיר אחת או שתים לכל היותר שעומדים בצל אויר המגדל. כתב דיש לומר, דלאו בכל מדינת בבל קאמר, אלא דוק

וראה עוד בספר "וימהר אברהם" ש' אות נ"ב. ה"באר שבע" כתב דיש להקשות, למה לא חשיב הא דאויר משכח, 

ברשימת הדברים המשכחים את הלימוד במס' הוריות )יג:( ואולי יש לומר משום שהדבר אינו מצוי וכן משום ששם 

 רק על עניני אכילה ושתיה המשכחים את הלימוד. מדובר בעיקר
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 תשובהמעשות  [  “."אבירי לב" מו(שעיהו כמו )יחזק לבבו „ – ש"ישאיבר ]ראבירם 

היינו, הכוונה , “אשר אמצתם לבבכם בין העכו"ם ונדבקתם בי„ –בישעיה )מו, יב( פירש רש"י בד"ה אבירי לב 

פירש לגבי אבירם כי הוא אימץ את לבבו, על אף שראה שמשה אמת ותורתו  הדבקות בעכו"ם בכל חוזק הלב, אך כאן

בני מתא „אמת ובכל זאת לא חזר בתשובה. נראה כי מקורו של רש"י לאימוץ לב מסוג זה, הוא במסכת ברכות )יז:( 

 .  “מחסיא אבירי לב נינהו, דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זמני בשתא ולא קמגייר גיורא מינייהו

 קי.

 וסתרתה למזייה

“. שערה וישבה על פתח הבית, כל מי שהיה  בא לקרוא רואה ראשה פרוע וחוזר„ – פירש רש"י בד"ה סתרה למזייה

במס' יומא )מז.( אמרה קמחית, שהיתה מופלגת “. קלעי שערה„ – ה.( פירש רש"י בד"ה סותר את שערהאך לעיל )מ

"גליוני “. שערות ראשי„  – ב"תלמוד ירושלמי" שם )א,א(ו“ אשישלא ראו קורות ביתי קלעי ר„ –ברוב צניעותה

“.  הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה„ – מה שמובא במס' נדרים )נ.( על ר"עהש"ס" מקשה שם במס' יומא לגבי 

ומפנה שם לרש"י, שפירש “ היה מלקט התבן משערותיה„ –ונשאר  ב"צע"ק" על הר"ן שם, שפירש בד"ה מן מזייה

 “.היה מלקט התבן משערו„ – יט ליה תיבניה מן מזייה"ה קא מנקבד

אמנם, מדברי רש"י כאן ולעיל, רואים, שאינו קשה, ד"מזייה" הוא שערה ולא שערו וה"רש"י" בר"ן אינו ממש מרש"י 

ורואים מפירוש רש"י שאין לדקדק, כי ודאי דאשתו של און בן פלת סתרה את קלעי שערה וזו כוונת רש"י באומרו 

 היינו, שערה הקלוע, וסמך רש"י על מה שפירש לעיל "קלעי שערה". "שערה",

 

 איתתיה דקרח אמרה ליה חזי מאי קעביד משה איהו הוה מלכא

דבר זה, שמשה היה מלך, הובא בכמה מקומות, כגון "סדר עולם רבה" פ"ז ]על פי מקור זה הובא מדרש זה בשינוי 

מס' זבחים )קב.(, ויק"ר -ולעתים "ד' שמחות". המקורות הם גרסאות. לעתים הובא ה' "שמחות" או "ה' כתרים"

תנחומא/פ' שמיני סי' ב', )שם( פ' אחרי מות סי' א', פסיקתא דרב כהנא/פיסקא כז, “, ה' כתרים ביום אחד„ –)כ,ה(

ה' שמחות שמחה באותה שעה „ –שהש"ר )ג,ו(, קוה"ר )ב,ב(, מדרש משלי סוף פרק לא, ילק"ש/ויקרא רמז תקכד[

 “.יוכבד...משה מלך שנאמר "ויהי בישורון מלך"„ –וב"שמות רבה" פ' ויקהל )מח,ד(“ ה מלך...אחי

“ אף על פי כן זה משה לשתיהן, כהונה...מלכות דכתיב "ויהי בישורון מלך" ]דברים )לג,ה([„ –וכן ב"שמו"ר" )ב,ו(

שה דכתיב "ויהי בישורון מלך" ]=אמנם רב נחמן אמר מלך זה מ„ –וכן שם ])מח,ד(, )נב,א([ וכן הובא בויק"ר )לא,ד(

מלך על ישראל. דרכו של מלך להיות גוזר  מיניתיךבמס' ר"ה )לב:( נאמר הפסוק על הקב"ה.[, אמר הקב"ה למשה 
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 עשיתיךאמר לו הקב"ה למשה למלך „– וב"במדבר"ר" )טו,יג(“. ואחרים מקיימים, כך תהא גוזר וישראל מקיימין

מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו אף אתה עשה לך שתי חצוצרות כסף. כשתכניס את  שנאמר ויהי בישורון מלך, מה

אך שם )יח( וב"ספרי" פ' וזאת הברכה “, ישראל יהיו תוקעין בהם והן מתכנסין, שנאמר "ותקעו בהן ונועדו אליך"

דבר )י,ב( פירש מ)שמ"ו( נדרש פסוק זה על הקב"ה וכן כתב שם רש"י, על פסוק זה, כי הכוונה היא לקב"ה, אך בב

 – בבמדבר"ר )טו,יד( הובא“. מלך..."שיהיו תוקעין לפניך כמלך כמו שנאמר "ויהי בישורון „ – רש"י בד"ה עשה לך

ואין אחר ...„ –וכן ]שם )טו([“. אלא אפילו משה שנתירא מן הקב"ה נעשה מלך...שיהיו תוקעין לפניך כמלך...„

שה לא נשתמש בהן אלא בשופרות...שעד שהוא חי בעצמו משתמש בהן תדע לך שהרי יהושע תלמידו של מ

עשה לך" אתה משתמש בהן כשאתה „" – וכן ])שם( )טז([“. ון ביום המות"נגנזו...שנאמר ]קהלת )ח,ח([ "ואין שלט

 ואפילו לא יהושע והשופטים אחריו שאינם מלכים[.  “ ]=מלך ואין אחר משתמש בהן אלא דוד המלך

עד שהמלך במסבו" ]שה"ש )א,יב([...רבי מאיר אומר "עד שהמלך" מלכי „" – באא, פס' יב(, הובשהש"ר )

-המלכים...רבי ברכיה אומר עד שמשה במסבו ברקיע, שנקרא מלך, שנאמר "ויהי בישורון מלך...", כבר "וידבר אלה

רבי יהודה עד ים את כל הדברים האלה לאמר" ]שמות )כ,א([...אמר רב טביומי עד שיעקב אבינו מסב במטתו...אמר 

בשמו"ר )ב,ד(, הובא ]וכן “. שחזקיהו וסיעתו...אמר רבי אבהו עד שמשה וישראל מסבין ואוכלין  פסחיהם במצרים

ת רמז קסט ושה"ש )שם( רמז בשהש"ר )ג,ו(,)ח,ה(, תנחומא שמות יד, תנחומא ישן )שם( יב, שוח"ט קכ, ילק"ש שמו

 “. ( "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים"מלכות מן המדבר, שנאמר ]שמות )יט,ו„ – תתקפו[

ברר ה' למשה המלכות „ –"אוה"ח" עה"ת/שמות )כז,כ( ד"ה עוד ירמוז, מפרש גם כן פסוק זה על משה רבינו וכותב

והמליכו על ישראל והוא אמרו "תצוה את בני ישראל" על דרך אמרו ]שמוא"א )יג,יד([ "ויצוהו ה' לנגיד וגו'", והגם 

ב ]לעיל )ו,יג([ "ויצום אל בני ישראל", ופרשנו שם שעשאם מושלים בעם, כאן יחד משה שבארץ מצרים אמר הכתו

למלכות ישראל ואהרן הכהן ואולי כי לזה נתכוון מה שאמר הכתוב ]לעיל )טו,ו([ "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 

אם כן, לפי “. ש" אלו הלוייםקדוש". "ממלכת" חוזר אל משה, "כהנים וגוי קדוש". "כהנים" אהרן ובניו ו"גוי קדו

שנשמטו ממנו המדרשים דלעיל לגבי ותימה פירושו, משה רבינו מונה למלך, כאשר ה' מצוהו לבנות את המשכן. 

הדעות מתי מונה משה למלך וכן לגבי הפסוק שהביא בסוף, אותו הוא מפרשו כמסתפק, קשה, כי ראינו שיש לכך מקור 

 –משה"/פ' תצוה ד"ה ואתה...יל"ד(,  כי "תצוה" משמעו צווי יחודי משל עצמוגם במדרש. גם ה"חת"ס" כתב )"תורת 

 “. ואתה תצוה, משמע מדעתך תצוה כן, לא פקודה מיוחדת מהקב"ה„

והד' תלוי בזכות משה ולזה נתארך הגלות, כי כל „ –"אור החיים" שם בד"ה "ובדרך רמז", כתב לגבי הגלות האחרונה

ואף “. כי הוא ימלוך עלינו לעתידות, אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה...עוד שאין עוסקים בתורה ובמצו

שידוע, כי מלך המשיח ימלוך עלינו, כבר הובא ב"תרגום ירושלמי" ]שמות )יב,מב([, כי גם משה רבינו וגם מלך 

 המשיח ינהיגו יחד את עם ישראל לעתיד לבוא.

 על פסוק זה נביא את מה שתרגמו המתרגמים:
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ואתון תהון קדמי מלכין קטירי כלילא וכהנין „ – תרגום יב"ע“. ואתון תהון קדמי מלכין  כהנין...„ – ום אונקלוסתרג

 – תרגום ירושלמי “.תורה מוכתרין בקשר כתר תורה...פירוש שתהיו אחר קבלת ה„ – פירוש יהונתן“. משמשין...

 “.ואתון תהוון לשמי מלכין כהנין  ואומא קדישא...„

ואילו זכו ישראל „ –בעל הטורים"“. שרים, כמה דאת אמר "ובני דוד כהנים היו" ]ש"ב )ח,יח([„ – שב"םרש"י ור

 “.היו כולם כהנים גדולים...

 ]דברים )לג,ה([: “ויהי בישורון מלך„

וכן פירש בתרגום יב"ע. ומשמע, כי הכוונה היא “. והוה בישראל מלכא באתכנשות רישי עמא...„ – תרגום אונקלוס

הוא “.  משמע דקאי על הקב"ה, דסבירא ליה כלישנא קמא דספרי„ –כתבפי' יהונתן לך ישראל ולא הקב"ה, אך בלמ

", תרגום ירושלמילא פירש כיצד יצאה לו משמעות זו, הרי לכל היותר ניתן לפרשו בצורה דו משמעית ובפרט שה"

ויקום מלך מדבית „  – ך ישראליא למלאשר הוא בדרך כלל מתאים לתרגומו של יב"ע, כתב מפורשות, שהכוונה ה

 “. יעקב בכנישות ראשי עמא, כחדא ישתמעון ליה שבטיא דבני ישראל

וב "ויהי משה מלך ישראל וכן כת„... – ם אבן עזרא כתב ]בראשית )לו,לא([הדבר הובא גם ב"ראשונים". רבי אברה

לכאורה מהרמב"ן מבואר, כי משה “. ירמיהמלך זה משה וכהן זה „ – איכה )ב,ז( הובא, ב"רוקח"“. בישורון מלך"

והנכון בעיני 'שלח נא ביד  )כל אשר( תשלח', כי  אין  „ – נגד מידה. שכן כתב ]שמות )ד,יג(זכה למלכות משום מידה כ

אדם  בעולם  שלא יהיה הגון  יותר ממני  לשליחות, והסבה למשה בכל הסרבנות הזאת, ענותו הגדולה מכל האדם אשר 

מה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל  המלך  ושיתפאר  לומר  ה' שלחני, ולא  על ישראל על פני האד

והנה זו מעלה גדולה למשה, זכה בה בענותנותו שהיה בוש לדבר בערלת שפתיו, וכן „. “להוציאם ולהיות  עליהם מלך

בעיני העם', מדה כנגד מדה, שהיה ירא ])שם( )יא,ג([ 'גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ו אמר

])שם( )ו,יג(  ברמב"ן[, אך הרמב"ן בפירושו עה"ת ]דברים )לג,ה([ מביא על הפסוק "ויהי  “שלא יהיה נבזה בעיניהם

בישורון מלך" את ב' הפירושים ונוטה לומר, כי הכוונה היא לקב"ה ומביא לכך ראיה מכך, שפסוק זה מוזכר בפסוקי 

 מלכויות.

מלך וראוי לעם שינהגו כבוד  במדרגתכי משה היה „ – יתרו, פ' יח, סוף התועלת הרביעי[כתב ]שמות, פ'  הרלב"ג

 “.בקרובי המלך לכבודו

 “. וכבר ידעת כי משה מלך ומכלל מלכים מנאוהו„ – ת" לרמב"ם/מס' שבועות )ב,ב( הובאב"פירוש המשניו

אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי מלך „  – בדה, הל' בית הבחירה )ו,יא([ וכתוכן פסק הרמב"ם ]עבו

ועל פי נביא ובאורים ותומים ועל פי סנהדרין של שבעים ואחד זקנים שנאמר "ככל אשר אני מראה אותך"...וכן תעשו 

ד הרש"ש ]שמו"ר )מח,ד([ כתב,  כי לכן תקנו מסדרי התפלה לומר מלב“. לדורות ]מס' שבועות )יד.([ ומשה מלך היה

ג' פסוקי מלכויות ומלבד הפסוק "שמע ישראל" הנאמר בסוף, את הפסוק "וידעת היום והשבות אל לבבך..." )אשר 

הוא פסוק מפסוקי המלכויות כדעת ר' יוסי במס' ר"ה(, כדי לצאת ידי הסוברים, כי הפסוק "ויהי בישורון מלך" נאמר 
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ן מה שדרשו על פסוק זה, כי הכוונה על הקב"ה ובין מה על משה. הרז"ו ]במדבר"ר )יג,יח([ כתב, כי אין סתירה בי

 שדרשו פסוק זה גם על משה, כי מלוכת משה, היתה באופן כזה, שהיא באמת מלוכת השי"ת. 

 ואין שואלין אלא למלך )=„ – )א,ג( וכן הובא במס' יומא )עג:( יהושע היה מלך כדמשמע מהרמב"ם בהלכות מלכים

 רש"י]“ זה מלך-קרא "ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו  במשפט  האורים", "הוא" באורים ותומים(, מנה"מ, דאמר

ולפני אלעזר הכהן יעמוד", פסק לו „" – "ספרי זוטא" )פ' פנחס פ"כא( הובאוכן ב“.[. דהא ביהושע משתעי קרא„ –

קורות לכך, שיהושע בספר "אמבוהא דספרי" הירבה להביא עוד מ“. הקב"ה גדולה לאלעזר שאפילו מלך עומד מלפניו

היה לו דין מלך. הוא חולק על דברי ה"חמדת ישראל", אשר כתב, דיהושע לא היה מלך. גם לגבי הפסוק "כל איש 

שע היה אשר ימרה את פיך..." ]יהושע )א,יח([ משתמע בפשטות ]מס' סנהדרין )מט.(. רמב"ם הל' מלכים )ג,ח([ שיהו

וכן ב"אוצר “. למלכות משבט אפרים...דוד ראש למלכות משבט יהודהיהושע ראש „ – מלך. וב"ב"ר" )נט,ו( הובא

 “.קומת יהושע חמש אמות וכתר מלכות בראשו ושם ה' חקוק עליו„ – , הובא21המדרשים" 

 – מת לגביו במשנה במס' הוריות )ח:(הנשיא בתורה נחשב בדיניו למלך, לענין חיובי קורבן ומחלוקת קיי – נשיא

בהם, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת קול, שהמלך לא דן ...והנשיא כיוצא „

. וכתב ה"תיו"ט" שם )ב,ה( דהרע"ב והרמב"ם לא פסקו כרבי עקיבא כי הוא “ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו

 הביא ראייתו ממלכי ישראל ולא ממלכי יהודה, עיי"ש.  

נשיא אחד ליום", לפי שהיה נחשון מלך והוא הקריב „" – ות קנב )מז(, נאמר על נחשון כי היה מלךב"ספרי"/נשא א

 – אך ב"במדבר"ר" )יג,יז( נאמר“, לךמכראש לנשיאים...„ – ק הנצי"ב" אות מ"ח פירש על נחשוןוב"עמ“ תחלה...

בא להתגאות על הנשיאים האחרים  בכל הנשיאים כתוב שם נשיא ונחשון אינו קרוי נשיא, לפי שהקריב תחילה. אם„

לומר, אני מלך עליכם שהקרבתי תחלה. הם יאמרו לו אין אתה אלא הדיוט, שכולם קרוים נשיא ואתה אינך נקרא 

וכי דרכו של מלך לישא ולקדש לו אשה בשש „  – יה שופט ונשיא נאמר ]רו"ר )ז,ב([גם על בועז, אשר ה“. נשיא

 “.שעורים

פי המשמעות הלשונית של  '", הקדמה שלישית ד"ה ואחר( את ההבדל בין מלך לנשיא, עלהמהר"ל מבאר )"גבורות ה

וההפרש שיש בין נשיא ובין המלך, כי נשיא העם תחתיו מצד מעלתו וההתנשאות אשר יש לו, שלכך „ –המושגים 

ו יותר גדולה מן נקרא נשיא מצד המעלה שיש לו והוא מתנשא עליהם, אבל המלך מושל בעם נבדל מן העם ולכך מעלת

שם בסוף פי"ד  וכן כתב“. הנשיא, אשר מצד מעלתו וההתנשאות שלו בלבד ראוי  להיות העם תחתיו ואינו נבדל מהם...

רבינו אברהם בן הרמב"ם מרחיב לבאר את “. כי המלך המולך עושה העם כאיש אחד, כי כולם תלויים במלך„ –

הוצ' מוסד הר"ק,  תלמוד )"מלחמות השם", אגרות, עמ' קו,ההבדלים בין נשיא למלך, בזמן המקרא, המשנה וה

למוד ובשאר דברי רבותינו ז"ל נשיא אלא ראש ישיבה הסמוך בא"י שהוא ודאי אין קרוי במשנה ובת„ –ירושלים( 

[ לא יסור (מט, ו)ראש לסנהדרין או מלך, ולפי שראשי גליות שבבבל במקום מלכים הם עומדים כדכתיב ]בראשית 

על כן יקרא ראש הגולה נשיא,  [ה,א.()סנהדרין ] הודה וגו' אלו ראשי גליות שבבבל שרודין את העם בשבטשבט מי



 סב

 

ו מזרע אדונינו דוד ע"ה אין אנו וכל נשיא האמור בתלמוד אינו אלא ראש ישיבה או ראש הגולה הסמוך בלבד, אבל אל

לא הואיל והם מזרע המלוכה, והמלך נשיא, נקראו קוראים אותם נשיאים מפני שכולם ראשי גליות או ראשי ישיבות א

נשיאים, כמו שיאמרו היום בלשון הישמעאלים למי שהוא בן שר או ממשפחת השררה שר אע"פ שלא נתמנה מימיו על 

שום מינוי קוראים לו ריי"ס, כלומר בשם אביו ]ראה תשובות הרא"ש כלל נא, שקרובי ראש הגולה כל אחד יקרא ראש 

בזה בספרי קב בשמים )לבוב תרע"ג( סוף אות כד[(, וידוע הוא אצל בעלי השכל שרוב אלו הכינויים  הגולה והארכתי

שמכנים לאדם זהו לשון הבאי ופטומי מילי בעלמא, ]ראה מה שכתב בזה הרמב"ם בפירוש המשניות )בכורות ד,ד(, מה 

ה הרודפים אחר השררה מרבים בהם ונקיי הדעת ממעטין בהם ושונאים אותם, אבל אוהבי הגדולשמזכיר להלן[, 

ואוהבים אותם שהם גדולתם ומעלתם, ואע"פ שהתורה קראו לנשיאי השבטים נשיאים ואינם מלכים אלא הם ראשים 

וממונים, לא ראינו בדברי החכמים קרוי נשיא אלא ראש הישיבה הסמוך וראש הגולה שהוא במקום מלך בלבד, ומי 

ו מלך אע"פ שהוא מזרע אדונינו דוד ע"ה אינו קרוי בכתוב נשיא, וראי' לדבר מה שאינו ממונה כדי להיות ראש גולה א

[ ולא אקח את הממלכה מידו כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, נמצאת למד (יא,לד)שאומר הכתוב בשלמה ע"ה ]מ"א 

להיות ראש גולה  שנשיאותו תלויה במלכות ולא בייחוסו, שייחוסו לא ישתנה בלקיחת המלכות ממנו. ומי שהוא ממונה

בבבל נשיא קרינן לי' ומי שהוא ראש ישיבה בא"י נשיא קרינן לי' בין שהיה מזרע אדונינו דוד ע"ה כמו שהיה דוד ע"ה 

בין שאינו מזרע אדונינו  ([, :' מוע"ק )טזי[ יושב בשבת תחכמוני ]ע(כג, ח)ראש לסנהדרין כאשר מפורש בפסוק ]ש"ב 

(, אבל מי שהוא מזרע אדונינו דוד 7-6עזרי' נשיא והוא כהן )ראה למעלה עמ' קב הע'  דוד ע"ה כמו שהיה ר' אלעזר בן

ע"ה  ואינו לא ראש גולה ולא ראש ישיבה אינו קרוי נשיא אלא כנויי בעלמא לפי שהוא מזרע המלוכה דאנו קוראים 

ו מזרע בית דוד. ראה שם לקטנים שבהם נשיאים בייחוסם )מעגיין, שרבינו עצמו היה נם הוא נשיא ביחוסו, להיות

הגדולים להחיד"א בערכם והגהות מנחם ציון שם, ורבינו במכתבו שנדפס להלן סי' ד רמז על זה נאמרו: אם תקום עלי 

 .מלחמה למולי ... לא יסור שכס מיהודה ... כחסרי דוד אבינו נמלכים.( 

ו על הנשיא ביחוסו רק על נשיא במעלתו שהוא אינ, .([טו)מוע"ק ] ההלכה במנודה לנשיא מנודה לכל ישראלומדוייקת 

ראש ישיבה הסמוך הקרוי בכוליה תלמודא נשיא כי השני לו אב בית דין, ולפיכך מביא אותו התלמוד אצל אב"ד 

נשיא שנכנס ואב"ד שנכנס וההיא דפירקא קמא דחגיגה )לפנינו בפרק שני, טו, [ :(יג)הוריות מס' כדאמרינן התם ]

התם ראשונים היו נשיאים שניים אב בית דין, ואפי' נשיא במעלתו הסמוך מעבירין מפני מיעוט  דקאמרינןרע"ב(, 

חכמתו, או מפני שמצער ת"ח כמו שהעבירו לרבן גמליאל מפני שציער לר' יהושע כדאיתא בברכות ]כז, ב[, זהו בנשיא 

לא ישתנה והייחוס אינו עיקר דממזר  שהוא ראש ישיבה אבל נשיא בייחוסו ממה מעבירין לי', מיחוסו, היחוס לעולם

[ והואיל וראש גולה אין אנו צריכין במנויו להיות חכם :(יג)הוריות מס' תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ ]

בחכמת התורה אלא לייחוסו ובהסכמת אנשי מקומו שהם בני בבל שיסכימו עליו להיות ראש גולה כאשר פירש הגאון 

ירוש מסכת בכורות מפירושי המשנה  ]ד,ד[, ודאי צריכין אנו להתנות במנוייו עם יחוסו הצדיק אבא מארי זצ"ל בפ

יראתו לשם ואהבתו לצדק וכניעתו למשפטי התווה ושילך ע"פ הוראת החכמים, ואסור להסכים עליו ולקבל אותו אם 

שפטי התורה שנשלמו בהן לא יהיה כך, ואין מנויו להיות דן במשפטי התורה בין ישראל שלא ידונו אלא החכמים במ

תנאי הדיינין, ומקרא מלא ]דברים א,יג[ הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם, אבל 
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מנויו להיות במקום מלך זכר למלכות בגלות, ולהיותו נותן רשות לדיינים הדנים בין ישראל כדי שיהיו פטורין מן 

שר הוא מפורש בגמ' דסנהדרין פרק ראשון ]ה, א[ ואם אינו חכם בחכמת התורה התשלומין אם יטעו בשיקול הדעת כא

או הוא חכם והוא חסר אחד מן התנאים שצריכים להם הדיינים אין לו לדון ואינו יכול לכוף ישראל לקבל דיניו, ומי 

 שידון שלא במשפטי התורה המפורשים במשנה ובתלמוד אין דיניו כלום. 

ת בדור אחד לא עלה על דעת אדם, דהכי קי"ל ]סנהדרין ח, א[ דבר אחד בדור ולא שני דברים ולענין שני ראשי גליו

בדור, ומפני זה דין נשיא של יחוס שלא נתמנה להיות ראש גולה או ראש הישיבה בזמן הסמיכה שנפסקה מכמה שנים, 

חכמים, ואם הוא תלמיד הרי הוא דינו כשאר בני ישראל ואין שום הפרש ביניהם, ואם הוא חכם דינו ונידויו כשאר ה

כשאר התלמידים ואין לנדויו מעלה כלל מפני הייחוס אא"כ יהיה ראש גולה בלבד ויעשה מן הדין של תורה, ומה 

דאמרינן ]שם קי,א[ כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש דכתיב ]מ"א א, ט[ ויזבח אדוניהו צאן ובקר 

]דברים לב,כד[ עם חמת זוחלי עפר, פירושו כגון אדוניהו שהיה חולק עם שלמה  ומריא עם אבן הזוחלת וכתיב התם

וכגון נשיא שיהיה חולק במקום שיש ראש גולה הממונה ע"פ בית דין ראוי להכישו נחש, כי הוא פורץ גדרן של חכמים 

 “. נחשופורץ גדד ישכנו 

"פרקי דרבי אליעזר" וב“ יום הזה נהיית לעםה„ – בספר דברים )כז,ט( נאמר : התנאים הנדרשים לכינון המלוכה

קמח" ע' "ראש וכן כתב רבינו בחיי )"כד ה“ אין המלך ממליך את עצמו, אם אין העם ממליכין אותו„ – בפרק יא הובא

]מכילתא, פ' משפטים )יז,יד(, ספרי, פ' “ אין המלך נכנס כהדיוט„ – וכן“. אין מלך בלא עם„ – השנה" ב' ד"ה ועוד(

“ רק מי שימלוך בלבבות-אין המלך„ –)פירוש ספר היצירה, קפט(. וכן“ דאין מלך בלא כבו„ –,יב([ והוא כי פנחס )כז

 ועיין ב"מאירי" בפירושו על משלי )יד,כט([.  189] בה"מ )ל,צו(, ב' 

של יהושע  מרן הגרי"ז מבריסק מברר ]"בית הלוי", "הגרי"ז עה"ת", ירושלים, פ' וילך )לא,ז([ את בחירתו וסמכויותיו

ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו...כי אתה תבוא את העם „" – י תירוץ על סתירה לכאורה בפסוקיםלמלך, תוך כד

אר"י את תיעול עם עמא הדין, משה אמר לו ליהושע, זקנים שבדור יהיו עמך. הכל לפי דעתן „ – רש"יהזה..." ]

ראל אל הארץ אשר נשבעתי להם". תביא על כרחם, הכל ועצתן, אבל הקב"ה אמר ליהושע, "כי אתה תביא את בני יש

וצריך ביאור וכי משה מה שאמר מדעתו “.[ תלוי בך, טול מקל והך על קדקדם, דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור

אמר? הרי מפי הגבורה אמר ותורה היא. וכפי הנראה הרי סותרין דברי הקב"ה למה שאמר משה וזה אי אפשר לומר 

יך ביאור מה הלשון "טול מקל והך על קדקדן". והנראה בזה, דהנה מצינו דמשה היה "מלך", כמו דאיתא כן. ועוד צר

ברמב"ם בפ"ו מהלכות בית הבחירה הי"א, והיה גם כן ראש הסנהדרין, כמו שאיתא ברמב"ם פ"א מהלכות סנהדרין 

יך...ומת" )יהושע א(, שאין שייך דין ה"ג, וכמו כן מצינו דיהושע היה מלך וכדכתיב בקרא "כל איש אשר ימרה את פ

זה אלא במיוחד למלך וכמו שאיתא ברמב"ם פ"א מהלכות מלכים ה"ג, והיה גם כן ראש הסנהדרין. והנה, מהחילוקים 

 שבין מלך וראש הסנהדרין הם:

רים שעל שראש  סנהדרין  הוא כאשר הוא יחד עם  הסנהדרין, שלעצמו לבדו אין לו שום כח לדון, או ענינין אח  א.

 הסנהדרין לעשותם, אבל המלך לו לבדו הכח והשררה לעשות את אשר מדין המלכות.
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 עיניו.  סנהדרין דנה הכל לפי  התורה כמשפטה הכתוב בה, אבל המלך  דן ורודה בעם כפי  אשר יראו   ב.

נביא, ועי' פ"א מהלכות  וזהו דין המלכות, ובזה יתבאר היטב פירוש רש"י הנ"ל. והנה, מינוי המלך צריך להיות על פי

מלכים ה"ג, אבל מינוי ראש הסנהדרין, אין שום דינים בזה ורק הגדול בחכמה שבכולן מושיבין אותו ראש עליהן, עי' 

פ"א מהלכות סנהדרין ה"ג. ולפי זה נראה, דמה שאמר משה ליהושע "כי אתה תבוא את העם הזה" "עם עמא" זקנים 

צתם, היינו, שאמר משה ליהושע שאתה תהיה "ראש  הסנהדרין" ולזה הזקנים שבדור יהיו עמך, הכל לפי דעתן וע

שבדור הסנהדרין יהיו עמך שבלעדיהם אין לראש הסנהדרין שום כח, כמש"כ. וזה אמר משה מדעתו, שהרי אין צריך 

בך, והיינו,  למנוי הזה שום דינים, כמו על פי נביא כמש"כ, אבל הקב"ה אמר ליהושע אתה תביא על כורחם, הכל תלוי

מינוי יהושע למלך, ולכן הצטרך לומר הקב"ה, דאין מעמידים מלך אלא על פי נביא והצטרך לנבואה למנויו, וכיוון 

שהוא מלך "הכל תלוי בך", דמלך לבדו דן ורודה, ואינו צריך להימלך במישהו, ולכך גם אמר "טול מקל והך על 

ידון, אלא כפי שיראה לנכון, דזהו דין המלכות. ]וזהו קרא ד"לא יסור קדקדן", דמלך אין לו משפטים ודינים שעל פיהם 

שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" )ויחי מ"ט י'( דקאמר בגמרא )סנהדרין ח'( "'שבט מיהודה', אלו ראשי גלויות 

נו ראשי שבבבל במקום מלך הם עומדים...'ומחוקק מבין רגליו' אלו בני בניו של הלל, שמלמדים תורה ברבים, היי

 “.  סנהדראות".[

מינויו של משה רבינו, נדון בהרחבה ב"אחרונים". עיקר הקושי אשר נדון ב"אחרונים" הוא, כי מחד משה רבינו נחשב 

כמלך, אם כן חלים עליו כל דיני מלך המבוארים בתורה ובחז"ל, אך מאידך, במקומות שונים נראה, כי משה רבינו לא 

 נהג על פי דיני המלך.

הזמן בו מונה משה למלך על ידי ה', כתב על כך ה"מצפה איתן" ]מס' קידושין )לג:([, תוך כדי  תירוץ על אחת לגבי 

הקושיות אשר הקשו ה"אחרונים". במס' קידושין )לב:( הובא, כי מלך אשר מחל על כבודו אין כבודו מחול. הקשו על 

"אחרונים"( הרי ב"מכילתא" הובא, כי משה היה כך ה"אחרונים" )ה"מקנה", "משך חכמה" בתחילת פ' יתרו ועוד 

ך? במס' קידושין שם ב)לג:(, כיצד מחל על כבודו, הרי הוא היה מל וקשה,עומד ומשמש לפני יתרו וזקני ישראל. 

 – רש"ינשיא עובר עומד מלפניו מלוא עיניו ואינו יושב, עד שישב במקומו שנאמר "והביטו אחרי משה ]„ – הובא

על כך הקשו ה"אחרונים", הרי ממשה רבינו אין להביא ראיה, כי משה רבינו “. עד בואו האהלה".[ “ומשה נשיא היה„

 ?  היה הרי גם מלך ולכן עמדו מפניו מדין מלך, אם כן, כיצד הגמרא מביאה ראיה ממנו לגבי נשיא

אחרי מתן הלוחות  ה"מצפה איתן" תירץ שם, כי משמע מה"תנחומא" פ' עקב, כי משה רבינו לא נקרא מלך, אלא רק

השניים ואילו מעשה זה של נטיית האהל )אשר עליו נאמר "והביטו אחר משה עד בואו האהלה"( היה לפני הלוחות 

דבר אחר "פסל לך", חייך שאני עושה „ – תנחומא" )פ' עקב סוס"י ט'(, נאמרהשניים בארבעים יום האמצעיים. ב"

אם כן "פסל לך" נאמר רק לאחר שהסכים הקב"ה “. ל מי שתרצהאותך למלך, ואתה פוסל לכל מי שתרצה ומקרב לכ

לתת לו את הלוחות השניים בסוף מ' הימים האמצעיים, ולכן עד אז, לא היה מלך. יש אמנם להעיר, כי ה"מצפה איתן" 

 –מפרש אחרת מרש"י ]שמות )לג,יא([, אשר כתב שם לגבי נטיית האהל, כי היה מיום כיפור אחרי מינויו למלך

 “. דבר הזה נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא יותרוה„

 נביא להלן קושיות שונות אשר הקשו בענין הנ"ל ה"אחרונים" ואז נתרץ תירוץ כולל מה שנראה לענ"ד.
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ליהושע( כי הוא הרב ומחל על כבודו ומתאווה  ומשה אמר )=„ – פרשת אלדד ומידד ]במדבר )יא,כח([הרמב"ן כתב ב

הרי משה היה מלך ולא יכל למחול -הקשה על כך בשו"ת "דברי מלכיאל" ]ח"ב סי' ע"ב[ ועוד "אחרונים" “.ושמח בכך

 ? על כבודו

, הרי משה קשה על כךההלכה היא, כי מלך אינו יושב בסנהדרין ]מס' סנהדרין )יח:(, רמב"ם הל' סנהדרין )ב,ד([. 

"ם הל' סנהדרין )א,ג([. אם כן, כיצד ישב בסנהדרין, הרי רבינו היה נשיא סנהדרין ]משנה בתחילת מס' סנהדרין, רמב

 מלך אינו יושב בסנהדרין )עי' "תורה שלמה" פר' יתרו עמ' קכד(.

מכח קושיה זו ועוד, נקטו מספר "אחרונים" ובכללם  בעל "ערוך השולחן העתיד" ]הל' מלכים )עא, י([, כי מה שנאמר 

 ונה, כי דיניהם שוו למלך בכל ענין. על משה רבינו ויהושע, שהיו מלכים, אין הכו

יש אשר נקטו להלכה, כי לא היה להם כלל דין של מלך, כגון הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, אשר כתב )"דברות 

ענין מלכותו היתה מצד המציאות שהוא רבן של כל ישראל, שזהו בהכרח „ –משה" עמ"ס קידושין סי' נ' הערה נז( כי 

אשר קיים בכל התקופות(...איכא הרבה ת"ח שהם מלכים...ומצד זה אף רבי שהיה בדורו  ן" )=מלך ו"מאן מלכי רבנ

החכם הגדול מכל ישראל, אולי לא ידעו אינשי מזה, אבל משה, שהיה ידוע לכל ישראל הגדולים והקטנים, שהוא היה 

 “.רבן של כל ישראל היה בדין מלך על כל ישראל

וסובר הכ"מ, אף שמשה רבינו ע"ה היה גם נשיא ממש „... – או"ח ח"ה, ס' לח(ב"אגרות משה" ) הוא מוסיף וכותב

וגם עוד יותר שהיה מלך, אבל למעשה לא נמצא שהיה חיוב לכל ישראל להתנהג במשה בדין מלך לשום דבר, אף לא 

, הרי וק"ל“. ותלעונשין דהמראה על ציווי המלך, ולא לענייני  ממון, לכן ודאי לעניני כבוד לא נתחייבו מצד המלכ

 ? לקמן הבאנו, כי לגבי יהושע כן היה דין של המראה על ציווי המלך

(, רמב"ם/הל' בית :-, שכן מצינו, כי היה לו כן דין של מלך להלכה ]מס' שבועות )יד.לכאורה, קשה לקבל את דבריו

א...שנאמר "ככל אשר אני מראה אין מוסיפין על העיר או על העזרות אלא על פי המלך ועל פי נבי„ – הבחירה )ו,יא([

ה"אחרונים" ]צוינו במפתח על הרמב"ם )הוצ' “. ומוסיף הרמב"ם( ומשה רבינו מלך היה אותך" וכן תעשו לדורות )=

הל' מלכים )א,א([ מקשים על עוד ענין, הרי מצות מינוי המלך היא מג' מצוות אשר נצטוו   – הרב שבתי פרנקל(

)כ:([ ]מס' סנהדרין “ כי תבוא אל הארץ...שום תשים עליך מלך„ –בפרשה ישראל בכניסתן לארץ כפי שנאמר

כי מלך תלוי בארץ ישראל, שהרי כתוב "כי “, אין מעמידין מלך ישראל בחו"ל„ – וב"תוספתא" שם )ד,ו(, הובא

     תבואו" כפי שהעיר כבר שם ה"מנחת ביכורים". אם כן, כיצד משה רבינו ויהושע מונו למלכים כבר בחו"ל?  

כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את „ – יהושע )א,יח([דין המורד במלכות נלמד מדברי עם ישראל ליהושע ]

, כי הרי ממה שאמרו בני לכאורה תמוה]מס' סנהדרין )מט.(, רמב"ם הל' מלכים )ג,ח([. “ דבריך לכל אשר תצונו יומת

שה...ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך...כל איש ישראל ליהושע "ויענו את יהושע לאמר כל אשר צויתנו נע

, כי אם אכן מורד חייב מיתה מדין מלך, וכי צריך לקבל על כך את קשהאשר ימרה את פיך..." )שם בפסוק טו( 

קבלתם של בני ישראל על עצמם, הרי לדורות לא מצאנו דין כזה שבני ישראל צריכים לקבל על עצמם שהעובר על 

, כי על פי זה משמע, שעד עתה הם לא קיבלו על עצמם דבר זה, משמע, שעד ועוד קשהמיתה.  דברי המלך חייב
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שהובא  עכשיו לא היה דין זה קיים, והרי יהושע נעשה מלך עוד קודם לזה בחייו של משה, אשר מינהו למלך, כפי

ים זקנים, כיהושע שמנהו אין מעמידין מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של שבע„ – ברמב"ם ]הל' מלכים )א,ג([

אם כך, הרי היו כבר ליהושע את כל דיני המלך, ובכללם דין המורד במלכות שהוא במיתה. אם “. משה רבינו ובית דינו

במלכותו של   – בלים על עצמם את דין מורד במלכותכן, לשם מה אמרו לו זמן ניכר אחרי זה בני ישראל כי הם מק

 ? יהושע

"ח סי' רח( מניח בפשטות, כי עיקר דין זה של מורד במלכות שדינו מיתה, התחדש רק כאשר ה"חתם סופר" )שו"ת, או

יש לתמוה כי בתורת מרע"ה לא מצינו כלל שיהיה רשות למלך „ – ל  אמר זאת ליהושע ולכן הוא מקשהעם ישרא

חזק ואמץ. והרי כתבו יהודה וישראל להמית איש, רק בני ישראל אמרו ליהושע כל איש אשר ימרה את פיך יומת, רק 

זהו קושיא שצריך עיון יהושע בספרו על פי ה' יתברך...ואם כן הדין דין אמת, אך הקושיא אין הנביא רשאי לחדש, 

...דהא דכתיב "כל חרם אשר יחרם מן האדם  גדול. ולא מצאתי לה פתר, כי אם מה שכתב רמב"ן בפרשת בחקותי

 לא  יפדה מות  יומת" 

פשוטו אלא כל נשיא בישראל ומכל שכן כל ישראל, שמסכימים להחרים דבר העובר על חרמם  אין בו פירוש על פי

חייב מיתה...על כל פנים בהא נחתינן, כל שישראל ונשיאי העדה או אפילו א' משני אלו מסכימים ומחרימים, הרי זה 

"כל איש אשר ימרה את פיך  מוחרם מן התורה. ועל כרחך אחר שהסכימו ישראל ואמרו ליהושע והוא הדין לכל מלך,

לכל אשר תצונו יומת", הרי החרימו כל עובר על מצות מלך ישראל...היוצא מדברינו דמרידה במלכות מטעם חרמן של 

ישראל בימי יהושע, והמורדים על משה רבינו ע"ה במדבר לא נתחייבו מיתה אע"פ דהיה בישורון מלך מכל מקום עדיין 

 “.  מית המורד במלכותלא קבלו עליהם ישראל בחרם לה

יש להעיר, כי על עצם מצות מינוי המלך חולקים התנאים ]מס' סנהדרין )כ:([, האם מצוה זו היא רשות או חובה. רבי 

אך לדעת רבי יהודה “, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן שנאמר "ואמרת אשימה עלי מלך..."„ –נהוראי אמר

ד להם מלך היא מצוה ככל המצוות. אמנם יש לבאר, אם כך, מדוע זה תלוי שם, אשר הלכה כמותו, מצוה זו להעמי

 ו כמותו בשום מצוה ממצוות התורה.באמירתן של ישראל, דבר אשר לא מצאנ

ה"מנחת חינוך" ]בהגהותיו לרמב"ם בהלכות מלכים )א,ג([ מקשה לגבי יהושע, אם הוא התמנה למלך על ידי משה 

ו שנמשח בשמן המשחה, הרי פסק הרמב"ם ])שם( )א,ז([, כי כאשר מעמידים מלך רבינו ובית דינו, כיצד לא מצינ

מושחים אותו בשמן המשחה. משיחה זו נראה כי מטרתה להחיל את השררה והגדולה על המלך, על פי מה שכתב רש"י 

יש משיחה להתגדל בהם, ש„ –הרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם"]שמות )כט,כט([ על הפסוק "ובגדי הקדש אשר לא

אמנם, הענין נראה „ – י חמדה" עה"ת, שמות )כט,כט([אכן, כתב הגאון רבי דן פלוצקי ]"כל“. שהיא לשון שררה

מפני כבוד ישראל  ב.וזה קדושת גבוה. -ענין המשיחה בשמן המשחה א.דהנה בענין אימת המלכות, יש שני ענינים: 

 “.שקיבלו אותו למלך עליהם וכבודו הוא כבוד כל ישראל

לכאורה, נראה על פניו, כי קיימת מחלוקת בין סוגיות הגמרא, ממתי החלה מצות מנוי המלך. במס' סנהדרין )כ:( 

משתמע, לכאורה, כי מצות מנוי המלך חלה מייד עם כניסתם לארץ של בני ישראל וכן פסק הרמב"ם בתחילת הלכות 
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רושה וישיבה, אך נראה שאין זו מחלוקת, כי כבר מלכים, אך במס' קידושין )לז:( משמע, כי החיוב הוא רק לאחר י

העירו על דברי הרמב"ם )כגון רבינו בחיי בספרו "כד הקמח" ערך "רשות" ג' ד"ה שום(, כי גירסתו של הרמב"ם במס' 

רבינו בחיי כתב “. מידג' מצוות נצטוו ישראל...בכניסתן לארץ „ – לכדת עם דברי הגמרא במס' סנהדריןקידושין מת

..ומצוה זו לדעתם של ישראל הוא שישאלוהו, הוא שכתוב )שם( "ואמרת אשימה עלי מלך", לא לדעתו של . „ –שם

ב"ספרי" )דברים קנ"ו( הובא, כי יש “. הקב"ה...והם רצו שיהיו כשאר העמים להיות להם מלך, וזה נחשב להם לחטא

מינוי מלך( שבשכרה  ו האמורה בענין )=כי תבוא אל הארץ" עשה מצוה ז"„ –לקיים מצוה זו עוד בטרם הכניסה לארץ

לכאורה, מדרש זה חולק על דברי הש"ס אשר הובאו לעיל, אך נראה שאין זו מחלוקת, כפי שכבר כתב “. תיכנס לארץ

עיקר הכוונה ללמד שלא נתחייבו בזה עד -כי תבוא אל הארץ וירשתה"„" – הגדול המלבי"ם ]שופטים )יז,יד([ הגאון

מ"ש בקידושין ודברי הספרי הם דברי אגדה שהגם שאין מצוה זו נוהגת עד אחר ירושה וישיבה, אחר  ירושה וישיבה כ

בכל זאת גדול כח המצוה שיקדים שכרם קודם העת להתחייבות המצוה ויעזור להם לבוא אל הארץ ושבשכר הביאה 

 “. יכבשו וישבו ויוכלו לקיים מצוה זו

רבי נהוראי, אשר הובאה לעיל, כי מינוי המלך היה רק נגד תרעומתן הרמב"ם ]הל' מלכים )א,ב([ מתייחס לדעתו של 

לא נאמרה פרשה זו ד"שום תשים עליך מלך" אלא  כנגד תרעומתן, שגלוי „ – אל, כפי שפירש שם רש"ישל ישר

אמר ה' וי„ –וכן בשמואל א' )ח,ז( נאמר“ וידוע לפניו שעתידים להתרעם על כך ולומר "והיינו גם אנחנו ככל הגויים..."

על כך ביאר “ אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלך עליהם

הרמב"ם, כי גם למאן דאמר כי מינוי מלך הוא חובה, החטא היה לא בעצם בקשתם למינוי מלך, אלא הם חטאו בכך 

הנביא, אשר מינה את שאול למלך היה כבר  ששאלו את הדבר בתרעומת ולא כדי לקיים את המצוה. בפרט ששמואל

 בעצמו מלך מקודם, כפי שמבואר במס' זבחים )קיב:(.   

האברבנאל מונה  ד' דעות -סיכום שיטת מהר"י אברבנאל וביאורו ]דברים )יז,יד([ במצות מינוי המלך וקיומה

מלך אלא להעבידם  לא בקשו ישראל „ – א. שיטת ה"ספרי"-לחז"ל ולמפרשים במה חטאו ישראל במצוה זו

  “. לעכו"ם

זקנים שבדור כהוגן שאלו, שנאמר "שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים". „ – שיטת התוספתא במס' סנהדרין ב.

מורה שלא חטאו בעצם השאלה, כי אם באופן  ר "והיינו גם אנחנו ככל הגויים".ועמי הארץ שבהן קלקלו שנאמ

"ם בספר שופטים הל' מלכים פ"א, באמרו, שהיה חטאם לפי ששאלוהו הדברים אשר שאלו וידמה שלזה כיוון הרמב

 “.בתרעומת שלא לשם מצוה, כי אם מפני שקצו בהנהגת שמואל...

שהיה החטא במה ששאלוהו בימי שמואל והיה בזה אליו קלון וחרפה רבה „ – ג.שיטת הרמב"ן ]בראשית )מט,י([

 “. ו ובוחרים בהנהגת אחר בחייווהיותו שופט ונביא השם יתברך והיו מואסים בהנהגת
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דבר המשפט התמידי מסור לשופטים וענין המלחמות מסור למלכים, שישראל „... – ד. שיטת הר"ן ע"פ הרלב"ג

האברבנאל “. חטאו במה ששאלו מלך לשפוט, כי אלו שאלוהו סתם או להלחם, לא היה רע בעיני ה', גם בעיני שמואל

 מו. הוא מבאר: שולל את כל הדעות הנ"ל ונימוקיו ע

אין כוונת האברבנאל דוקא  כי לגבי השאלה האם מוסד המלכות בעם הוא הכרחי או מיותר,  סברו הפילוסופים ]=א. 

לפילוסופי אומות העולם, אלא לחיבורים פילוסופיים אשר נכתבו על ידי בני עמנו, אשר נמשכו בקצת מדעותיהם אחרי 

ב, המבאר -דפים סא, שער נ"ט, ח"ה, ' יצחק עראמה בספרו "עקידת יצחק"פילוסופיהם, כגון בן דורו מגולי ספרד ר

את תפקיד המלך בדיוק כאותם פילוסופים, כפי שכאן מתואר. "העקידה" מסביר גם את חטאם של ישראל בבקשם מלך 

 -תנאים כשיטת הר"ן והרלב"ג.[ כי הוא הכרחי כיחס חיוניותו של הלב לגוף. הם סוברים, כי המלכות גם זקוקה לג'

רבון יחיד, שלטון לכל החיים וסמכות מוחלטת. האברבנאל שולל דעה זו מכל וכל ומוכיח, כי תנאים אלו רעים 

ומסוכנים לעם וכי מאידך הוכח, כי שלטון של קבוצת נבחרים, השיג את כל המטרות החיוביות. גם לגבי מה שהמשילו 

בהולדת הרוח, אבל לא יכחישו הנהגת הגוף „הלב זה נכון  את המלך ללב, כבר אמר ראש הפילוסופים שלהם, כי לגבי

 “.בכחות הנפשיות היותו מהמוח והטבעיות מהכבד

שאף שנודה היות המלך, דבר מועיל והכרחי בעם לתקן הקבוץ המדיני ושמירתו, מה שהוא, הנה בעם ישראל איננו „ב. 

ם אשר המלך אמור לעסוק, עם ישראל אינו זקוק הוא מבאר, כי בשלושת העניני“. כן, כי אינו צריך ולא הכרחי להם

-הרי ישראל נושע בה' והוא הנלחם להם. לגבי קביעת חוקים וסדרים חברתיים-להם. קיום מלחמות והנצחון בהן

לשופטים לא היה צורך בכך, כי כבר הכל כתוב בתורה ולמלך אסור לחדש או לגרוע דבר בתורה. וכן לא היה צריך 

מסרו הקב"ה לב"ד הגדול מהם הסנהדרין, כמו שפירש בפ' כי „כי זה -יש לפעמים לצורך השעהמלך כדי להכות ולהענ

יפליא, ומלבד זה הודיענו הש"י, שאם השופט כפי המשפט, הצודק והמסודר יפטור אדם רשע, שהוא יתברך יעניש את 

כן, שכבר הורה הנסיון בענין הרשע בדינו הגדול...ולכן היה הש"י מלכם ולא היה להם צורך למלך לשום דבר...כל ש

מלכי ישראל ומלכי יהודה שהמה היו מורדי אור...עד שבסבתה גלתה יהודה מעוני, לא כן אנחנו רואים בשופטי ישראל 

ונביאיהם, כולם אנשים אנשי חיל יראי אלוקים...והנהגת המלכים היתה רעה ומזקת ומסוכנת מאד...וזה אמרו "אשר 

 “.י לא נדרתי לך מלך להיותו הכרחי ולא מועיל, כי אם בעבור הפצר שאלתך...אמרת תנה לי מלך ושרים", כ

אין בזה מצוה כלל, כי לא ציוה הש"י שיאמרו זה וישאלו מלך, אבל הנה הוא הגדת העתיד...ואחרי „ –ג. מינוי המלך

הלחם עם העממים החילוק...אני ידעתי שתהיו כפוים טובה כשתאמרו מעצמכם "אשימה עלי מלך". לא מפני ההכרח ל

ולפי זה יהיה ולכבוש את הארץ, כי כבר היא נכבשת לפניכם, כי אם להשתוות עם האומות הממליכים עליהם מלכים...

כאומר כאשר תרצה לעשות כן, עם היותו בלתי ראוי, אל תעשה אותו ענין המלך מצות עשה תלויה בדבר הרשות, 

ביה" שאינו מצוה שיחשוק בה...ומפעל היצר הרע, והמצוה היא כי אם בזה האופן. והוא דומה לפרשת..."וראית בש

 “.אחרי הבעילה הראשונה ההיא

שהיה הדבר דבר הרשות...לפי שדברה התורה בזה „ – האברבנאל מסכם וכותבהאברבנאל מוכיח זאת בה' הוכחות. 

ה גם כן עבירה נאסרת כנגד יצר הרע, והוא כענין היפת תואר...ככה היה ענין המלך, ששאלתו אינה מצוה ואיננ

 “.בתורה
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לא ראה הש"י למסור בחירת המלכים „האברבנאל מוסיף ומבאר ג' סיבות, מדוע יש לבחור מלך רק על פי ה', ומדוע 

 עי"ש. “ בימיהם ביד ההמון

אם לפי האברבנאל, מה שכתב, כי מצות רשות זו של מינוי מלך, היא עצת יצר הרע וטוב לה לו לא באה כלל לעולם, 

, כי לשיטתו כוונת הקב"ה היתה, וי"ללשם איזה צורך היה חשוב לקב"ה, כי משה ויהושע יהיו מלכים.  קשה, כן

שלמשה ויהושע יהיו רק את סמכויות המלך ואת כבודו, כדי שיוכלו להוציא לפועל את קיום מצוות התורה והשלטתן 

 בעם.

שיהיה המבטח בו להנהיג המלחמות א. „ – דריםתב, כי למינוי המלך יש שני גכ אוה"ח עה"ת ]דברים יז,יד(([

בעוצם חכמתו, לצאת כגיבור ביום קרב כסדר מלכי האומות, וזהו דבר שנאוי בעיני ה', כי סדר מלכי האומות לא ילכו 

בהם אחרי כשרון המעשה, אלא אחרי תועליות החושיות, הגם שלא ימצא בו דבר טוב מהמושכל, גם ישימו כסלם 

 ור לבבם.ותקותם ומן ה' יס

הוא לכבוד ולתפארת ישראל, וכדי שה' יעשה בזכותו, כדרך שהיה ה' מושיע ישראל ביד השופטים וביד מלכי וגדר ב', 

 “.ישראל הכשרים, וצא ולמד כי דוד המלך וכו', ודבר זה הוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם

שביקשו משמואל למנות להם מלך. ראינו גם, כי ראינו, כי ישנן ארבע דעות, מה היה חטאם של ישראל בכך :  סיכום

ישנן שלוש דעות מרכזיות ביחס למעמדו של משה רבינו כמלך. ישנם הסוברים, כי מעמדו כמלך כלל את כלל דיני 

התורה האמורים לגבי מלך על פי כל דיני התורה וכן ליהושע. וה"מקנה"  ]מס' קידושין )לב:([ מבאר, כי רק אחרי 

 , הפך יהושע למלך על פי כל דיני התורה.הכיבוש והחלוקה

יש סוברים, כי לא חלו על משה כלל דיני המלך ויתכן שכן סבר הרלב"ג, אשר הובא לעיל, כי הוא כתב, כי משה רבינו 

לנהוג בו כבוד של מלך, היינו, "ראוי" ולא "חובה" ויש סוברים שעל משה  ראוימלך וכי רק היה  מדרגתהיה רק ב

 לק מדיני המלך.רבינו חלו רק ח

משום  א.בבואו להסביר מדוע זרע החשמונאים  נכרת  מן העולם, כתב  שתי  סיבות  הרמב"ן ]בראשית )מט,י([, 

שאחרי הנצחון היתה לכך הצדקה למנות מלך מתוך החשמונאים, משום הוראת שעה, אך אחריו היו צריכים למסור את 

הרי לחד מ"ד משה לכאורה קשה, כהנים אסור לשמש במלוכה. משום שהם היו כהנים, ול ב.המלוכה לשבט יהודה. 

כי וי"ל, רבינו ]מס' זבחים )קא:([ היה כהן ושימש בכהונה גדולה עד סוף ימיו. אם כן, כיצד היה משה רבינו גם מלך. 

 לפי הרמב"ן, על משה רבינו לא חלו דיני מלך, או לפחות לפי אותו מאן דאמר. 

הרמב"ן אינו מעלה עוד סיבה לכך, שמלכות החשמונאים נכרתה,  משום שהמלכים  , מדועאמנם, עוד קשה לכאורה

 אז מונו לא על פי נביא, כפי שמתבקש הדבר מהלכות מינוי מלך. 

ויש  “.ומכלל מלכים מנאוהומשה מלך „ –ראינו לעיל, כי הרמב"ם כתב בפיהמ"ש, על מס' שבועות )ב,ב(, כי 

ועוד, היכן מובא כי חז"ל מונים את  “. משה מלך„ב"ם בכך, לגבי מה שכתב כי מדוע לא הסתפק הרמלהבין ניסוח זה, 

 כל המלכים או חלקם, כאשר ביניהם מצוי גם משה רבינו? 
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מכל המקורות אשר הבאנו לעיל, מצאנו רק מקור אחד, אשר בו הובאו מספר מלכים ומשה רבינו ביניהם, היינו, 

כים...עד שמשה במסבו ברקיע, שנקרא מלך...שיעקב אבינו...עד שהמלך מלכי המל...„ –בשהש"ר )א, פס' יב(

הנה, אכן שם, מוזכרים מספר מלכים, אך שם גם “. שחזקיהו... עד שמשה וישראל מסבין ואוכלין פסחיהם במצרים

 כיהוא, שהרמב"ם רומז בדבריו  , מהמוזכר יעקב אבינו כמלך, אשר לכל הדעות לא חלו עליו דיני מלך. אם כן, לכאורה

 ממש דין של מלך, אך רק  לא היה לומשה רבינו 

נקרא מלך ואין דיני המלך חלים עליו מצד דין תורה. אמנם, ראינו לעיל, כי הרמב"ם מזכיר את מלכותו של משה רבינו 

 :  ברם, ניתן לומר ב' אפשרויותלהלכה בספרו ה"יד החזקה". 

"יד החזקה", וכאשר קיימת סתירה בין פירוש המשניות ל"יד כיוון שחיבר את פירוש המשניות בצעירותו, חזר בו בא. 

 החזקה", על פי כללי הפסיקה, ההלכה היא כ"יד החזקה". 

ניתן לומר, כי זו אינה סתירה, מכיוון שגם ב"יד החזקה" אין הרמב"ם מתכוון לומר, כי על משה רבינו חלו דיני  ב.

יבוש והחלוקה. כוונת הרמב"ם היא, כי מגינוני המלכות מלך, דבר שהתחייבו בו ישראל רק בארץ ישראל לאחר הכ

והשררה אשר נהג בהם משרע"ה ניתן ללמוד דיני מלך, אף כי משה רבינו לא היה מחוייב מצד דין תורה בהלכות אשר 

מחוייב בהן המלך, כשם שנלמדות הלכות שונות ממעשיהם של אישים שונים אף קודם מתן תורה, אף שהם עצמם לא 

 יבים לקיימם מדין תורה.היו מחוי

הרי כבר נאמר  ]מס' חולין  משה, יהושע, וגם נחשון. לכאורה קשה,-ראינו לעיל, כי באותו הזמן שימשו ג' מלכים

אי אפשר לשני מלכים „ – או כגרסת רש"י ]בראשית )א,טז([“. אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?„ – )ס:([

 ג' מלכים בכתר אחד?  אם כן, כיצד מלכו“, שישתמשו בכתר אחד

אמנם, לגבי נחשון, ראינו לעיל מדרשים חלוקים ביחס למלכותו, אך לגבי משה ויהושע, ראינו לעיל, כי כל המקורות 

טז([, כי החצוצרות -בחז"ל מסכימים לכך, כי הם היו מלכים. אמנם, ראינו, כי לפי מדרש אחד הובא ]במדבר"ר )טו,טו

אך הסיבה לכך היתה, כי הן נעשו רק על ידו ולשימושו בלבד ועוד בחייו הן נגנזו, השתמש בהן רק משה ולא יהושע, 

כך שגם מלך אחר, אפילו מבית דוד, לא יכול היה להשתמש בהן. זאת אומרת, כי חצוצרות אלו שימשו ככלי המלך ולא 

אחר, אשר אלוקים התגלה רק ככלי מלכות. גם ראינו לעיל, כי את משה מינה למלך הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא נביא 

אליו. והרי הדין הוא, כי מלך מתמנה רק על פי נביא, ואם משה רבינו היה מחוייב בדיני מלך, יקוב הדין את ההר 

ויתמנה רק על פי נביא. עוד ראינו לעיל במדרש, ]במדבר"ר )טו,יג([, כי חז"ל נוקטים לגבי המלכת משה למלך על ידי 

“ , שנאמר "ויהי בישורון מלך"עשיתיךאמר לו הקב"ה למשה מלך „ –בלשון מינויהקב"ה גם בלשון "עשייה" ולא 

.  כמו כן, ראינו לעיל, מה שתירגם יב"ע “למלך. מיניתיךאמר הקב"ה למשה „ – )לא,ד(וגם בלשון "מינוי" בויק"ר 

ורים לראשיהם. כמו כן ]שמות )יט,ו([, כי יתכן שכל עם ישראל יוכלו להיות מלכים בבת אחת, כאשר כתרי מלכות קש

ראינו לעיל את מה שכתב הרמב"ן ]בראשית )מט,י([, כי ניתן למנות מלך, אשר אינו ראוי למלוך על פי דיני התורה, 

 בתורת  הוראת שעה.  
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, מכל מה שהובא לעיל חזינן, דמשה רבינו נקרא מלך והיה מלך, אך חוייב רק באותם גינוני מלכות, אשר אלוקים לכן

ירוש, אך לא בכל דיני המלך המנויים במצות מינוי מלך. לכן משה רבינו, מעבר למה שהקב"ה ציווהו ציווהו בפ

בפירוש, הוא ברוב ענוותנותו, לא נטל לעצמו שום סמכויות או גינונים אחרים, המצויים אצל כל מלך אחר וכן היה 

ק מגינוני המלכות וסמכויות שונות של מלך הדבר אצל יהושע. ולכן לא ניתן כלל להקשות עליו או על יהושע, מדוע חל

 מחד חלו עליהם ומאידך דינים מסויימים הקשורים למינוי המלך לא חלו עליהם.   

אבל כאשר לא יהיה מלך בישראל, השופט יכלול שני „ – ם הר"ן )"דרשות הר"ן", דרשה י"א(יסוד זה הדגיש ג

כח מלכות, אף שלא היה מלך. וכן דרשו רז"ל "ויהי בישורון  הכוחות, כח השופט וכח המלך...הנה שנתנו בכאן ליהושע

 “.מלך", ירמוז למשה

לסיום נביא את ביאורו של מרן ה"חזון איש", מתוך מכתב שכתב לשר נכרי, לגבי הדרך בה נבחר המלך הראשון 

ו, יוצא לאור -הבישראל ומהו תפקידו האמיתי של מלך בישראל ]"קובץ אגרות" של מרן ה"חזו"א", ח"ב, עמ' קסב, כ

ענין המלך על פי התורה הוא שיהיה מפקח על  העם כי לא ילוז דרכיו „ – גריינמן, בני ברק, תשט"ז.[  על ידי הרב ש.

ולא יטה מדרך החכמה, להרבות הדעת ביהודה ותורה בציון, כי יהיה עם חכם ונבון הגוי כלו. זאת היא תעודת המלך 

ב שני ספרי תורה, אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת  שמונחת לו בבית גנזיו. וחותם תכניתו.  ונתחייב המלך לכתו

אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיע ותולה בזרוע ]מס' סנהדרין )כא:([. ונאמר באזהרתו והיה כשבתו על 

דברי התורה  הזאת ואת כסא ממלכתו וכתב לו את התורה והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד לשמור את כל 

החקים האלה לעשותם לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל. ונאסר בהרבות כסף וזהב ]דברים 

 כ([.-)יז,יז

וכאשר שאל העם לשום עליו מלך ככל הגוים ]שמואל א' )ח,ה([ אשר משפט המלך להם לרשת ארצות  לנתוש ולערוץ 

טנו ככל הגוים סביב ארץ ישראל אשר היו להם "חקים"  ו"משפטים" בלתי מיוסדים על )לשון רש"י  שם, שאמרו לשפ

"אמונה" ו"אהבת אדם"( להרע ולהרשיע. ומהם אמרו  והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם 

ם מלך  ]שם )יב,יז([ את מלחמתנו, הרע הדבר לשמואל ויאמר להם דעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם לשאול לכ

ונכתם חטאתם בתורת ישראל לדור אחרון כי שאלו שלא כהוגן. ולנס מלכים ולסמל מושלים יצג התלמוד את חזקיהו 

המלך אשר הפליא לקלוע המטרה להבין פקודת המלכות ויקר מטרתה, ויפץ את הדעת בקרב כל מחנות ישראל, וינעץ 

עוסק בתורה ידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם חרב על פתח בית המדרש ויאמר כל מי שאינו 

הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה ]מס' סנהדרין 

הלכו,  )צד:([. חזון בלתי נפרץ היה בימים ההם כי נשארו כרמים בלתי עבודים מאפס עובדים, כי כלם אל בית המדרש

ואת גפניהם לשמיר ושית עזבו )שם(. על דור ההוא ולתהלתו יאמר התלמוד שקר החן זה דורו של משה, והבל היופי זה 

 .“דורו של יהושע, יראת...היא תתהלל זה דורו של חזקיה ]שם )כ.([...

 בכבודי לא מחיתם
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שצדקיהו לא מחה באנשי דורו. ואולי  "מסורת הש"ס" ציין לעיל )קג.( ושם אין דבר כזה, מלבד מה שמובא שם,

כדלקמן “ בשעה שרואה המלכים משתחוים לחמה בשעה שמניחין כתריהם  בראשם„כוונתו ל)קה:(, שהקב"ה כועס 

 )רש"י ד"ה בתלת( ומקורו במס' ברכות )ז:(.

 קי:

 מהרש"א ד"ה שבקיה

. “אחרי במדבר בארץ לא זרועה...לכתך  מתי מדבר בעון  מרגלים קאמר הכיומסתמא על „ – המהרש"א כאן כתב

משל לרבי „ – הוא כתב שהטייעא שם אך עיין במהרש"א ]מס' ב"ב  )עג:( ד"ה דהוה שקיל[ המדבר באריכות על כך.

יוחנן רביה ובשיטתיה...כדעת ר"י דשבקיה ר"ע לחסידותיה...שאינם נדונים על מעשיהם...וכלפי שאמרו עוד שם עדת 

..ובזה לא פסק ר"י רבו הלכה  דהלכה כר"א בדור המדבר  ומסתמא הלכה כר"ע דאין להם חלק קרח אין עתידין לעלות.

קרח גופיה מכלל דור המדבר לעוה"ב  ובקרח גופיה אמר ר"י...שהוא סובר שאף שעדתו  אין להם חלק לעוה"ב כר"ע 

 .“הוה ויש לו חלק לעוה"ב

 קיא.

 אמר ר"ל שלישי של שם

 “.שלישי לבטן„ – קשר לאחד מהפירושים של עגלא תלתאדרש"י לא ציין את הוק"ל, 

אמר רבי אלעזר ברבי יוסי פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריא של מצרים מצאתי זקן אחד ואמר לי 

 בא ואראך מה עשו אבותי לאבותיך

 אמנם סנחריב בלבל את האומות, אך נראה, כי הוא סובר דאח"כ חזרו.

 אמרתי ליעקב...ולא הרהר אחר מידותי

 נם יעקב אמר "מעט ורעים היו ימי שני חיי" ולכן מיעטו את שנותיו, כמנין האותיות של מילים אלו שאמר יעקב.אמ

 קיא:  

 “רחוב, סרטיא גדולה„... –רש"י ד"ה רחובה 

בסרטיא ופלטיא „ – במס' ב"מ )כד.( הובא“. פלטיא גדולה„ – הרע"ב חולק על רש"י ומפרש במשנה )י,ו( בד"ה רחוב

–“ויבן את נינוה ואת רחובות עיר„ב"ערוך" ע' פלטיא ציין את תרגום יונתן על הפסוק ]בראשית )י, יא([ ו“ גדולה
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בקרוין ובפלטייתא „–תרגם המתרגם “ בעיר בשוקים וברחובות„"פלטיותא" וכן ב"שיר השירים" )ג,ב( על הפסוק 

לטיא. ביוונית משמעו של פלטיא הוא פ –פלטיא ובשה"ש תורגם שווקים  –אם כן בבראשית תורגם רחוב“. ובפאתון

 רחוב, כביש.  –רחבה, ככר, שוק. סרטיא תרגומו ביוונית ורומית  –רחוב ובאיטלקית פיאצה תרגומו 

כפי שתרגם המתרגם “ לגו פתיה„–תרגם אונקלוס “, ואת כל שללה תקבוץ אל כל רחבה... „בדברים )יג,יז( על הפסוק 

 ואילו יב"ע תרגם מילה זו כפי שתרגם בבראשית לעיל "פלטיתא". בשה"ש )לעיל( את המילה "וברחובות"

לכן נראה שמחלוקת רש"י ורע"ב יסודה במחלוקת התרגומים הנ"ל במשמעות המילה "רחוב" בגמרתנו והוא משום 

אם אין לה רחוב עושין לה רחוב היתה רחבה „–שנאמר בפסוק "שללה תקבוץ אל תוך רחבה" ומשום שנאמר במשנה 

הרי ודאי שאם "רחוב" הכוונה לדרך רגילה בעיר בין הבתים או המבואות, לא יתכן “. כונסין אותה לתוכה חוצה לה

שבעיר לא קיים רחוב, אלא ודאי שמדובר במקום רחב מאוד המשמש כלשון רש"י שם "מקום קבוץ בני העיר". לרש"י 

יות רחוב רחב מאוד המשמש גם למעבר וגם מקום כזה אינו מצריך רחבה או ככר גדולה בפני עצמה, אלא זה יכול לה

ופירש רש"י במס' מגילה “ מוציאין את התיבה לרחובה של עיר„–להתכנסות בני אדם כפי שמובא במס' תענית )טו.( 

יש בו קדושה כדמפרש בגמרא הואיל ומתפללין בו „ –( את דברי המשנה, בני העיר שמכרו רחובה של עיר:)כה

מדובר ברחוב גדול מאד לכן פירש רש"י "סרטיא גדולה", אך לרע"ב פירושו של רחוב כיון ש“. בתעניות ובמעמדות

 הוא רחבה או ככר גדול בפני עצמו ולכן כינהו פלטיא. 

אין לה רחוב עושין לה „ –ר "רחובה"  וגם בכתיב חסר "רחבה"יש עוד לציין, כי בדברי המשנה באותו משפט נאמ

 , אך אפשר שהכונה היא לרחבה, שהרי מחוץ לחומה אין רחובות.“ה לתוכהחוצה לה כונסין אות רחבה רחוב היתה

 .“ואיזהו דבר של אותה עיר כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת...„ – במשנה במס' נדרים )מח.( הובא

. “כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנים ברחובה של עיר„ – במס' ביכורים )ג,ב( הובא במשנה

לכאורה, אם היו לנים ברחוב צר המשמש למעבר בין הבתים, היו חוסמים אותו לגמרי ולכן נראה שוב, כי מדובר 

אחד מעשרה נסים ]מס' אבות ברחבה של העיר, שהיא רחבה גדולה בה מתכנסים למעמדות ותעניות. ברחבה זו נעשה 

. נראה, שקדושת רחבה זו היתה שווה לקדושת “בירושלים מעולם לא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין„ – )ה,ז([

בית הכנסת כי בתעניות היו מוציאים לשם את הס"ת בארון הקודש. לכן גם מובנת שאלת ה"ירושלמי" ]מס' ביכורים 

)ג,ב([ אמאי לא לנו בבתי הכנסיות וענתה הגמרא מפני הטומאה, היינו, שעקב הקירוי של בהכ"נ קיבל בהכ"נ דין של 

 לענין טומאה.  אהל

  

 “.כלומר, אין נשרפין... „ –רש"י ד"ה מכאן אמרו הקדשות שבתוכה יפדו 

נראה דלרש"י הן אינן נשרפות כלל גם אחרי הפדיון והוא כדעת הראב"ד ]הל' ע"ז )ד,יג([, אך הרמב"ם פסק שם דאחר 

 הפדיה הן נשרפין.
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מקצת העיר על ידי בת יורשת דנפלה למדיחיה בירושה „... – לא דנפלה ליה בירושה ]רש"י

 “.[  נחלה

אם מקצת העיר הם המדיחים, אם כן זה מיותר להזכיר זאת במשנה "ומאותו השבט", שהרי אם המדיחים הם  וק"ל

, דאף שהם מיעוט, מכל מקום יכולים הם להצטרף וי"ל?  מיעוט הרי כבר נאמר במשנה שאינה נעשית עיר הנדחת

 ל' יום וגם הם נהיו מדיחים ויחד אתם הם יכולים להפך לרוב מדיחים.לחמרת וגמלת ששהו אנשיה בעיר 

 קיב. 

מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יאבדו מי גרם להם שידורו בתוכה ממונם לפיכך 

 ממונם אבד

תרו , שעיר זו, שרובה רשעים, זאת הוא ידע עוד לפני שהוי"ל?  יש להבין מנין לומר, כי זו הסיבה שבאו לדור שם

, שאם היתה עיר שכולה סופרים, לא היה שייך  ועודבכל אחד  והעידו ב' עדים, אם כן, לשם מה הוא נשאר שם? 

שידיחו את רובם, אלא ודאי  משום סיבות גשמיות וממוניות הגיע לשם כשם שלוט הגיע לסדום מסיבה זו והמשיך לגור 

אכים ]ב"ר )נ,ה(, רש"י בראשית )יט,ד([. מאידך, אם שם אף שידע  שזו עיר שרובה רשעים, כמו שאמר בעצמו למל

י לא הממון היה העיקר אלא יראת שמים, הצדיק היה מעדיף עיר  שכולה חכמים וסופרים, כמו שהיה המעשה עם רב

פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי  אדם אחד ונתן לי שלום...אמר לי רבי מאיזה „ – יוסי בן קסמא ]מס' אבות )ו,ט([

ם אתה. אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף מקו

אלפים  דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם 

 “. אין אני דר אלא במקום תורה

דאמר ר"ל בר איתי אמר ריש לקיש, עיר הנדחת שהוזמו עדיה כל המחזיק בה זכה בה. „ – ובאבמס' כריתות )כד.(, ה

.  הרגמ"ה “עיר הנדחת דרבים נינהו וכל חד )=מהצדיקים( אמר בדעתיה, אנא לא חטאי, אחרינא חטא ומפקיר ממוניה

שבעיר הנדחת יוצאין ממנה  אמרינן בחלק ]מס' סנהדרין )קיא:([ צדיקים„ –ביאר וכן רש"י שם ד"ה אחריני חטאו

 .“ערומים וממונם אבד

, הא משעה שנאסרו נכסיו בהנאה, הוי דינם ככתותי מכתת שיעוריה  ואבד שמם של נכסיו מגדר ממון ואינם שוים וק"ל

, דמשעה שנאסרו, הרי הוא כבר אינו בעלים ואינן עןד במצב דיני שיוכל ועודפרוטה, אם כן, אין לו מה להפקיר. 

 את נכסיו? להפקיר 

דרק נכסי הרשעים דינם כן, אך נכסי הצדיקים נאסר ממונם לא מדין עבודה זרה, אלא משום הסיבה של "אוי וי"ל, 

, ועד לזמן “ממונם, לפיכך ממונם אבד-מי גרם להם שידורו בתוכה„ –לרשע ואוי לשכנו", כדאמר ר"ש )קיב.( 

 ענין יכולת להפקיר, עדיין יש לו דין של בעלים.השריפה אינן נידונין כדין כתות מכתת שיעוריה, לכן ל
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בהמה חציה של עיר הנדחת וחציה של עיר אחרת אסורה...מאי טעמא בהמה כמאן דלא פליגא 

 דמיא

דבכל מה שצריך שיעור פסול בשל אשירה משום דכתותי „ –עי' ב"חידושי רבינו חיים הלוי" בהל' שבת )יז, יב(, שכתב

יש לברר דכיון דברור לנו דחצי אינו אסור, אם כן החצי האסור הוא כתותי מכתת אמנם כאן “, מיכתת שיעוריה

שעוריה, כמאן דליתא דמי או נימא דכיון דלא ברירא לן מהו החצי האסור לא אמרינן דהוא כמאן דליתא ובפרט אם 

דכי שחט לסימן „... –בהמה זו בשותפות, הרי בכל כזית מעורב איסור והיתר. וזה אינו כדברי רש"י בד"ה כמאן דכתב 

תב משמע דשייך ברירה בבהמה זו. עוד יש לברר על פי מס' חולין )לג.( מה שכ“, דעיר הנדחת אינו שוחט אלא ממיתו

 “. דאמר כיון שנחתך קנה הוי ריאה כמנחתא בדיקולא„  – רש"י בד"ה מדריש לקיש

 קיב:

 “.כלומר לכהן  שלא הודח עמהן„ – רש"י ד"ה לכהן שבעיר אחרת

פשטות דברי רש"י משמע, שמדובר בכהן צדיק מעיר אחרת ולא כהן רשע מעיר אחרת. לכאורה נראה, שחסרות כמה מ

כי הרי כהן מעיר אחרת שהודח אינו נחשב שהודח דוקא עמהן. ואם כן הודח עמהן, האם  כי קשה,  מלים בדברי רש"י

יכול להצטרף לרוב של עיר הנדחת, הרי זה לא  היה לו דין של עיר הנדחת? והאם היו הורגים אותו בסיף? וכי הוא

 נאמר בשום מקום. והרי הובא לעיל, שאם הוא רק מיושבי העיר, דינו כדין עיר הנדחת.

, כי כוונת רש"י היא לכהן צדיק בעיר הנדחת עצמה, ואת התרומה מפקידים על שמו בעיר אחרת, כי אם לכן נראה

אף את נכסי הצדיקים שבתוך העיר מחרימים. לכאורה נראה, כי גם  התרומה תישאר בתוכה, הרי היא תוחרם, שהרי

אם התרומה תמצא במקום שניתן לקבץ את נכסי העיר אשר מחוצה לה באותו היום אל תוך העיר, גם אין מחרימין 

ון נכסים אלו, כי בגמרא נאמר שרק נכסי רשעים מקבצים אותם מעיר אחרת. וכן נפסק ברמב"ם ]הל' ע"ז )ד,י([. ה"חז

 יחזקאל" על התוספתא עמ"ס  סנהדרין פרק יד, הבין לכאורה, כי גם נכסי צדיקים נקבצים לתוכה. 

פירוש לפירושו, דלאו דוקא לכהן של עיר אחרת, אלא „ –ה ", אשר כתב על רש"ישכיוונתי לדעת ה"פרי חדש שו"ר

שמים ואינו נכסי צדיקים שבתוכה, אף אף לכהנים צדיקים שבתוכה. וטעמא דמילתא, דכיון דבשעת גמר דין הוי שלל 

אמנם מדבריו משמע, שלרש"י “. אם אחר גמר דין, קודם שריפת שלל העיר, זכו בנכסים, אינו בכלל של העיר וניצולין

 אין צורך כלל להוציא את התרומה מהעיר.

שיות. ועוד קשה, דהקשה עליו בספר "ארבעה טורי אבן" כמה קו ושו"ר, דאם כן, הרי חייבים שריפה? וק"ל טובא

דאם כן, אמאי כתוב בגמרא "שבעיר אחרת", אלא ודאי הכוונה שמפקידים על שמו של הכהן הצדיק שבעיר את 

התרומה שבעיר אחרת. עי' עוד ב"חלקת יואב" )חו"מ סי' כ"ג( שכתב, שאף אם טובת הנאה ממון הוא, כיון שאין 

 נאסרת.  לבעלים )מפרישי התרומה( זכות בגוף התרומה, היא אינה
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 קיג.

דתניא ר'"א אומר כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחת שנא' "ושרפת 

 באש את העיר ואת כל שללה כליל" והיכא דאיכא מזוזה לא אפשר

בשו"ת "צפנת פענח" ח"ב סי' קנה, הוא דן אם מהני שאלה על קדושת השם ואת"ל דמהני, האם יש בזה משום "לא 

והקשה ב"טוב הארץ", דאם נאמר דמהני שאלה על קדושת השם הא יכולין להשאל על השמות שבמזוזה?  תעשון כן".

 , דאם יש מזוזה אין לה דין עיר הנדחת וממילא אין שום סיבה  להשאל.וי"ל

 קיג.

 רש"י ד"ה כלל בעשה ופרט בלא תעשה

' ולא תבנה עוד דמשמע בנין בתים. אשמעינן ודרשינן ליה לדבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד וכו„... – רש"י פירש

 “. לאו בבנין בתים וגנות ופרדסים )ד(איסור עשה הוא דאיכא. כך שמעתי

דבריו אינן מובנים לי, דאם נאמר יצא בנין בתים מן הכלל ללמד על הכלל כולו, „ – ב על רש"יהמהרש"א שם כת

ואם נימא בלא הוה בגנות ופרדסים רק איסור עשה "והיתה שהוא יישוב בני אדם, אם כן, גנות ופרדסים הוה נמי בלאו 

תל עולם", אם כן למה ליה לומר דיצא בנין בתים מן הכלל ללמד כו' דהא איכא למימר דלא בא רק ללמד על עצמו 

 “.   שהוא בלאו "דלא תבנה", אבל גנות ופרדסים לא הוה רק בעשה ד"והיתה תל עולם"...

כי נראה דכוונת רש"י היא ל"והיתה תל עולם", משמע אפילו גנות ופרדסים ש"א, ולא זכיתי להבין מה קשה למהר

ואכן לכן כל שכן בתים וכוונת מדה זו היא לומר, שבנין הבתים בלאו, זאת רק דוגמא של בנין. ומרש"י משמע, שאם 

"והיתה תל עולם" מילי מילי קאמר „היה כתוב רק העשה, היינו חושבים שרק גנות ופרדסים אין לבנות, שכן כתב 

ומה שהמהרש"א מקשה על רש"י, שגם בלאו נכלל לשיטתו גנות ופרדסים, זה היה נכון, אם חז"ל לא “. לגנות ופרדסים

היו רואים כאן כלל ופרט, אלא רק תוספת של לאו חוץ מהעשה, כי התורה רצתה לתת גם עוד עונש של לאו על הבונה, 

. וכן חזינן רבות בתורה, שלהבנת האיסור לעתים מספיק העשה בלבד ואז לכן כתבה גם את הלאו של "לא תבנה עוד"

עוד לאו הוא מיותר, אך התורה רצתה להעניש את העובר על עוד איסור בגלל חומרתו ולכן כתבה היא את שני 

 עשה ולאו. אך כאן הרי מדובר ע"פ חז"ל בכלל ופרט.-איסורים

 

 מים ושל תחיית המתיםשלוש מפתחות לא נמסרו לשליח של חיה  ושל גש

נראה ש"חיה" הכוונה להולדת ילדים וגשמים, היינו, פרנסה ומזונות וזה מתאים לדברי רבא במס' מו"ק )כח.( "בני חיי 

ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא", ד"בני" מתאים ל"חיה", "חיי" לתחיית המתים, שאם נגזרה על אדם מיתה 



 עז

 

גים הנאחזים במצודה אין מועיל לו זכויותיו להיות מפתח בידו להצילו מכך או ונחשב כבר כמת בזמן שנגזר עליו כד

להציל אחרים מכך  וכן "גשמים", היינו, מזוני, דבלא גשם אין מזונות כי הכל גווע הן הצומח והן בעלי החיים. המשותף 

יים למי שכבר מת או נחשב החיים, כי בנים פירושו יצירת חיים ותחיית המתים  היא גם יצירת ח–לשלשות אלו הוא 

 כמת ומזוני הוא יצירת היכולת לחיות.

 רש"י ד"ה דבי טמיא

 עי' מה שהארכנו בכך לעיל )ו:(.

 קיג:

"ולא ידבק בידך מאומה מן החרם", כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם...מאן רשעים אמר 

 רב יוסף גנבי

להזהיר "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" ושיש חרון אף  ונראה דרב יוסף נקט דוקא גנבי, כי  עליהם שייך ביותר

בכל העולם, כי גנבים גורמים לכך שציבור גדול מחפה עליהם וממילא הם נהיים גנבים בעצמם והכוונה למשפחה של 

הגנב, שהיא מספר גדול של אנשים יותר מעיר, כפי שהוזכר לעיל )קיא.( בפסוק ]ירמיה )ג,יד([ "אחד מעיר ושנים 

ותניא אמר ר"ש  אם הוא חטא משפחתו מה חטאת, לומר לך אין לך „ – ", כמו שהובא במס' שבועות )לט.(חהממשפ

 .“משפחה שיש בה מוכס  שאין כולה מוכסין ושיש בה ליסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו

כמעשיהם, הרי זה מקבל  רבי עקיבא אומר כל המדבק בעוברי עבירה אף על פי שלא עשה„ – באדר"ן )ל,ג( הובא

ב( הובא וב"ויקרא רבה" )ו, “לא עכברא גנב אלא חורא גנב„ – . ובמס' גיטין )מה.( הובא המשל“פורענות כיוצא בהם

 .  “שאין הכל אלא מן הקבלנין„... – הנמשל

 

 צדיק בא לעולם טובה באה לעולם שנאמר "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו"

 – שכתב התד"ה תנא ]מס' נדה )עג:([ ו את סוף המסכת בדברי נחמה, כדי לסיים בדבר טוב, כמורבינא ורב אשי סידר

וכן נראה דאיידי דאיירי לעיל בהלכתא  מייתי לה לסיים בדבר טוב  ואיתא נמי כן במגילה פרק בתרא )כח:( והכי נמי „

 .“ן בדברי שבח ותנחומיןאמרינן באין עומדין )לא.( שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריה

 

 


