
 א 

 

 מס' תענית  –תוכן    

 

 ב.

גבורות    „...אבל בסדר זרעים דתני מזכירין  -תד"ה אלא תנא מראש השנה קא סליק

לעולם דמשמע  אפשר  המתים...”  גשמים,  תחיית  המשנה  –כמו  נכתבה  לא  הראשונה,   למה 

 במקום במסכת ברכות במסכת ראש השנה ?                                                    

 

 

 

 טו עמ'  

מפתח של    אמר ר' יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן

יורד על ידי הקב"ה או על ידי  גשם או מטר –חיה ומפתח של גשמים ומפתח של תחיית המתים  

??  שליח הוא מרש''י עצמו  רש''י עמ''ס תענית  פירוש  ר'   האם  ? האם  התורה  יב''ע על  תרגום  מהו מקור 

אוי תנא  היה  ירושלמי"  ה"תלמוד  מסדר  הבבלי   וחנן  התלמודים  בין  במחלוקת  תלוי  זה  ענין  אמורא, 

בין מטר, גשם,   ההבדל  קושיות והירושלמי.  י''ב  על  תרוצים  ושעירים.  רביבים  מים,  ונקביים,  זכריים  שמים 

המפתחות המלאכים  בענין  שמות  לשליח.  הגשם    שניתנו  העננים,  הופעת  על  ישירות   )המטרהממונים  מגיע 

                         מרצון ה'(, הברד ומהי סמכות המלאכים לגבי התופעות הנ''ל

 

 

 

 

 

 

 

 טו עמ'  

      כעמ'                                                                                                                                                                                            גשם או מטר יורד על ידי הקב"ה או על ידי שליח

   

 ב.

                   לשון זו אופיינית בעיקר לרבי, מהן הסיבות לכך ? –רבי אומר, אומר אני 

 

 כ עמ'  

   

 ג. 

ב וזימנין דקרי ליה  זמנין קרי ליה בשמיה  שמיה דאבא והא  כרבי יהושע בן בתירה 

והא לבתר דליסמכוהו מקור   –  מקמי דליסמכוהו  לגבי  בירור  להפך,  מוכח  לכאורה  רשב''י  לגבי 

               השמות בן זכאי ובן עזאי                                 

 

 

 

 כא עמ'  

 ג.

 כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל        

 

 כא עמ'  

   



 ב 

 ד.

 שיטות שונות בהבנת כינוי זה                                                                                       –„בחור חריף...ת"ח זקן לא קרי צורבא...”   –רש"י ד"ה צורבא מרבנן  

 

 כא עמ'  

   

י חכמים "ענותנין  תלמידמדוע מאידך, נאמר על    –„קפדנים וקשים כברזל”    -רש"י ד"ה ברזל 

 ותשושי כח" ?                                                                              

 

 כב עמ'  

   

שפחה ? ברור    או מדוע אליעזר לא חשש שמא תופיע בפניו ממזרת   –יכול אפילו חיגרת אפילו סומא 

                                                     סוגיית המצוות שקיימו האבות

 

 כב עמ'  

   

 כג עמ'   למה דווקא בע''ח אלו מסמלים דבר טמא?                                                                                          –„כלב או חזיר”   -רש"י ד"ה דבר טמא

   

 ד:

 זמן”[ תפילת יוצר...”.  „  -„...דהיינו כל ]ב"ח )ב( -רש"י ד"ה עד

 

 כג עמ' 

   

 

 

 

 

 ה. 

 

 האם השוורים רק נראו כבוכים או שהם בכו ממש ? האם יש עוד   –שור כשהוא חורש הולך ובוכה  

                                                                 ם ?כאלו מצבים 

 

 

 

 

 

 כדעמ'  

   

  ה: 

האדם תינוק, גם  מתי נקרא   –כ"ד חדשים נקרא תינוק...” „...ו  -רש"י ד"ה ימיו של שמואל

 מעבר לזמן ההנקה ?      

                                                                            

 

 כדעמ'  

 ו.  

פירותיהן משיר  ד"ה  סופי    -רש"י  או  רמונים  או  אתרוגים  כגון  באילן,  „שעודן 

 

 

 כדעמ'  



 ג 

                              י תאנים ולא שאר התאנים ?מדוע דווקא סופ –תאנים” 

   

 כדעמ'   או אינו אלא בחודש כסלו                                                                 

   

מותר להלך   ממתי  –„חסידים והכי אמרינן במתניתין לקמן )י.(...”    -רש"י ד"ה יחידים

                                                                                                   בשדות ?    

 

 כהעמ'  

   

 ו:

  „שמכאן ואילך גדילה   -רש"י ד"ה עד שתרד רביעה שניה

                            התבואה וקשה לה דריסת הרגל”.                                   

 

 

 כהעמ'  

   

 כהעמ'                      „...רשות מב"ד לעוברי דרכים”.       -רש"י ד"ה לשבילי הרשות 

   

 כהעמ'   תד"ה עד                                                                                        

   

 כהעמ'   צר את השמים...”.    „אין זו קללה של וע -רש"י ד"ה אין בהם משום ועצר

   

 כהעמ'                                    באבות דרבי נתן משמע לכאורה להפך  –חתן לקראת כלה 

   

 ז.

המות   סם  לו  נעשית  לשמה  שלא  בתורה  העוסק  לימוד   –וכל  יש   הרי 

                                             שלא לשמה, שכן מותר ללמוד ?                                            

 

 

 כהעמ'  

   

 כהעמ'   חלש ליבאי ולא יכילנא לימא מר מילתא דאגדתא                                 

   

תלמידי   של  שונאיהן  על  ולא  חרב  בתורה  בבד  בד  שעוסקין  אלא חכמים  עוד 

                 ה כתובהזה היה רק בזמן שהתורה שבעל פה לא הית  –שמטפשין 

 

 כו עמ'  

   

ואמר רבי אושעיא למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין ובחלב, 

                   דכתיב "הוי כל צמא לכו למים"    

 

 כו עמ'  



 ד  

   

מכוער   בכלי  מפוארה  חכמה  חנניה...אי  בן  יהושע  אינה    –לרבי  חרס  כלי  תכולת  דווקא 

 עפשת                                                                                    מחמיצה ומת

 

 כו עמ'  

   

 ז:

אין הללו  משקין  שלשה  דברי   מה  אף  הדעת  בהיסח  אלא   נפסלין 

 מדוע דווקא משקים אלו ?                       –תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת 

 

 

 כו עמ'  

   

 

כן    אין אם  אלא  נעצרים  כליה.  הגשמים  ישראל  של  שונאיהן  מהכא  נתחייבו  אנן 

הש את  "ועצר  ליה  )ב(  מתנינן  ]ב"ח  מטר”[    -מים  יהיה  מהרה"  „ולא     –ואבדתם 

 בירור כוונת הב''ח והגהתו                                                             

 

 

 כז עמ'  

   

א  פזי  בן  רבי שמעון  הרע  אמר  לשון  מספרי  בשביל  אלא  נעצרין  הגשמים  מהי   –ין 

    משמעות המלים "אלא", "חוץ", "על מנת" ו"אבל" ותירוץ קושיית ה"טורי אבן"

 

 כז עמ'  

   

 ח. 

כפירש"י שפירש התם  „...ואין לפרש    -מים משתכין עליותד"ה אם ראית דור שהש 

תירוץ קושיית   –ן...”  קאמר הכא שהשמים משתכיירה דא"כ מאי  משתכי משברים הקד

                            התוס' על רש''י

 

 

 

 כח עמ'  

   

„חנקתו ומת”[    -ע' חלד  .באת חולדה ונשכתו ומת ]ב"ערוך"  „..  -תד"ה בחולדה ובור

וכתב לה גט והלך ונשא את הבתולה”   חזור וקחנה  נשא   –אמרה לו... אם כן  לא  מדוע 

 ?          אותה בלא לגרש את אשתו הראשונה 

 

 

 כח עמ'  

  

 

 

 ח: 

                     כך גם בלימוד התורה –לפי שאין הברכה מצויה...אלא בדבר הסמוי 

 

 כח עמ'  

   

נתת   לפני אלוהרש"י ד"ה אשר   „אלמא משקיבל   -דבריךיך נשמעו  -לבך להתענות 

 כח עמ'  



 ה 

 חטאת לבהמ''ק                                                           על עצמו בזה''ז להביא בעתיד קורבן  וכן מי שקיבל –עליו נשמעו דבריו” 

   

  ט.   

תעשר עשר  דכתי-תד"ה  קדשיו  „...והיינו  את  "ואיש  )ה,י([  ]במדבר  כלומר, ב  יהיו",  לו 

קיימת עוד משמעות אחרת    –כלומר, המעשר”  ש כהוגן לא יהיה לו אלא הקדשים,  כשאינו מפרי

  ה בדברי חז''ל                                 לפסוק ז

 

 

 

 

 כח עמ'  

ונסתלקו ענני הכבוד וכסבור ניתנה לו  ל רבים  אמר רבי יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשבי

                                                                                                 כך עמלק ? מדוע סבר –רשות להלחם בישראל 

 

 כט עמ'  

   

 ט:  

 האם בבל היא תמיד שם של ארץ או לעתים גם שם עיר: פומבדיתא ?     –עולא איקלע לבבל 

 

 כט עמ' 

   

 כט עמ'                                   בירור שיטת הש''ך בהבנת דברי ר''ג –ר"ג אומר בז' בחשון 

   

"ואד יעלה מן   ם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה, שנאמרתניא רבי אליעזר אומר כל העול

ור''י אינה בתאור מציאות "חומרית", כפי   –הארץ והשקה את כל פני האדמה"   ר''א  מחלוקתם של 

ש את  )גם  באקדמיה  פי  שמבינים  על  האגדה(  מדרשי  אלא אר  הפרוטסטנטית,  הנצרות  של  החומריות  יסוד 

"מחזוריות הגשמים" שנוצרה באקדמיה היא שגויה. תרוץ מגושמת.  נית היוצרת את תפיסתנו הבמציאות רוח

                     קושיית "גליון הש''ס"

 

 

 

 

    כטעמ'  

   

ועפר מן  לא תימא הכי אבק  להו, דאי  ור' אליעזר כיון דסלקי להתם משקה מעליותיו קרי 

     מקור הגרמים השמימיים הם מיסוד העפר    –השמים היכי משכחת להו 

 

 לא עמ' 

   

ומנוקבות הן ככברה לאדו  המופיעות    –  יזקו מטר  מים  התפלת  כשרות שיטות  וב"ראשונים".  בחז''ל 

 המים המזוקקים והמים שהופשרו לנטילת ידים                            

 

 לא עמ'  

   

 י. 

תהומות(   באוצרות  נותן  הים  מי  )כונס  כתיב  עולם  של  בברייתו  ד"ה  כל  „שה  -רש"י  יה 

על כדוריותה של הארץ ומרכזיותה   מקורות בחז''ל  –העולם שטוף במים והקב"ה כונסן במקום אחד  

 ביקום                                                                           

 

 

 

 ב עמ'  ל



 ו 

  

וכ בכוש  והוא אחד מששים  פרסה  ד' מאות  על  פרסה  ד' מאות  הויא  וש  ת"ר ארץ מצרים 

בגן...   א' מששים  ועולם  בעולם  או   –אחד מששים  כגוזמא  נחשבים  חז''ל  באגדות  המספרים  האם 

         מבטאים את האמת המהותית של הנושאים או המושגים שאליהם הם מיוחסים

 

 

 ג עמ'  ל

  

ט"ו אחר החג, כדי   –מתני' בג' מרחשון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אמר בשבעה בו  

ובגולה עד ששים בתקופה...  שיגיע אחר גמ'...חנניה אומר  האם   –ון שבישראל לנהר פרת. 

מנהרדעא על פי שיטת ר''ח שום שסורא נמוכה  מקור המנהג בבבל נובע מכך שבבל נמוכה מארץ ישראל או מ

 ]הנחשב לגאון )ש''ך([ ?                                                           

 

 

 

 ג עמ'  ל

  

בבל  האם    מקור המחלוקת הוא,  –מקור המחלוקת בין רש"י והרגמ"ה לבין רבינו חננאל והבה"ג  

בבל.   בשם  עיר  גם  או שיש  ארץ  רק שם של  לנו,  היא  מסרו  שחז''ל  כפי  הענן  באמצעות מבנה  כיום  נתגלה 

ף המופיע לוקה תחום זה בחוסר ידע נוס  אופטי וקיבל את השם "פיזיקת העננים", אך עדיין-מכשור אלקטרו

 בחז''ל.                                                                  

 

 

 

 ג עמ'  ל

   

 העמ'  ל                   „מבטל שיעור מדה הראשונה וממעטה“.              -רש"י ד"ה אפקועי

   

 העמ'  ל                                גמ' מאן יחידים אמר רב הונא רבנן                                  

   

  י:                                                                                                   

 ה עמ' ל                                         מי נקרא תלמיד ומי נקרא תלמיד חכם ?  –תד"ה איזהו 

   

 העמ'  ל בדבר הלכה                                                                           אל תתעסקו 

   

לישרף  ראוים  תורה  דברי  ביניהם  ואין  היו   -תד"ה  שהם  מדרש   „...ויש 

לישרף“   ראוין  מש"ה  בטלים  דברים  נבואיות    –מדברים  בהשגות  בדברים העיסוק  לעיסוק  נחשב 

 בקיאתית נחשב לביטול תורה כשיכול לעסוק בעיון                                                              וק בדברי תורה, גם לימוד ברמה יסבטלים לעומת הע

 

 

 העמ'  ל

   

 ? רק בפסיעה הראשונההאם  –תד"ה פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם 

 תא דבי רבי" ובירור הסיבות לכך              או על פי החשבון של "עישוריי

 

 ו עמ'  ל

   



 ז 

 יא.

מי שמעיד הוא הכוח הרוחני שמהווה    –אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו  

 את האבנים וקורות הבית                                                                 

 

 

 ו עמ'  ל

   

 ו עמ'  ל                  פירושים שונים של "כפיס" –מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה שנאמר כי אבן 

   

 ו עמ'  ל תד"ה אמר                                                                                             

   

 יא:

 –אמרו ליה הלכתא  לא הוה בידיה אזל ושאל בי מדרשא  מר עוקבא איקלע לגינזק...ו

                                                מה בדיוק הוא לא ידע ?

 

 

 ז עמ'  ל

   

 יב. 

למה דווקא הוא    –ת"ש דאמר רבי אלעזר ברבי צדוק אני מבני בניו של סנאב בן בימין  

    תבע את עלבונו של המזבח כשעליו הרג כהן את חברו                               

 

 

 ז עמ'  ל

   

 ואי יתיב )=בתענית( דמי למפוחא דמליא זיקא 

                                       

 ז עמ'  ל

בצלו ד"ה  דא  -רש"י  איכא  ידי  „צלותא,  הרימותי  נדר...כמו  לשון  ה'  מרי  אל 

מודה...”   רבי  ואין  בצלו"  ידי  "ארימות  דמתרגמינן  )יד,ט([  לדברי    –]בראשית  מקור 

 צא בתרגום שיר השירים                                                                    רש''י נמ

 

 

 ז עמ'  ל

   

מגילת בני חשמונאי  ור המשנה, מה היה כתוב בה ? האם  המגילה קדמה לסד  –דתניא במגילת תענית  

                                                                  קדמה לה ?

 

 ז עמ'  ל

   

קרות הגבר   יחידי „אפילו פעם ראשונה קאמר מדקאמר    -רש"י ד"ה עד  יוצא  גבי 

 תרנגול מיוחד הקורא בלילה ז' פעמים                                                                               מדובר על   –בלילה בסדר יומא )כא.( עד שישלש” 

 

 ח עמ'  ל

   

 יב: 

                                            ויוה"כ( בלבד                               -)=גי' הרא"ש דאמר שמואל אין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב  

 

 ח עמ'  ל



 ח 

   

וירדו   ניסן  יצא  ניסן.  עד שיצא  ומתענין  חוזרין  "ולא   –)=במשנה שבמשניות  היחידים 

 באיזה סימן קללה מדובר ?                                    –שנאמר "הלא קציר חטים היום" ן קללה גשמים סימירדו"( 

 

 ח עמ'  ל

   

 יג. 

        מה היתה קושיית הגמרא ?                                                                            –אנא דים ומשתחוים לה' אלוהיהם איפוך ורביעית מתו

 

 

 ח עמ'  ל

   

אלא תשעה באב בור בבבל  „ועכשיו שאין תענית צ  -תד"ה וכל שהוא משום תענוג  

ראבי"ה ור' יואל אביו גדליה כך פסק הלו בחמין אפילו י''ז בתמוז וצום  מותרין אפי

              שיטות שונות המסבירות מדוע אין גוזרים תענית ציבור בבבל                   –בחמין” אסר לרחוץ 

 

 

 ח עמ'  ל

   

 יג: 

                                                                           בין נערה לבוגרת                                 הדינים תיאור הבדלי   –אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה 

 

                                       עמ'  מ

   

 מ עמ'                                                מדוע לא במספריים ? –הכביר שערו מיקל בתער 

   

 יד.

על   –צועקין   זבוב וצירעה ויתושין ושילוח נחשים ועקרבים לא היו מתריעין אלא 

           איזו צירעה מדובר ומדוע ארס רעלי החודר לעין עלול להרוג אדם ?        

 

 

 מ עמ'  

   

 

 

 יד:

 רש"י ד"ה אבוורנקי של מלכים                                                           

 

 

 

 מא עמ'  

   

  לא הכל בקריעה ולא הכל בנפילה משה ואהרן בנפילה יהושע  

                         ישוב קושיית המהרש''א על סתירה ברש''י                      –וכלב בקריעה 

 

 מא עמ'  

   

  טו. 

 מא עמ'  



 ט 

       רש"י ד"ה ובקבלה                                                                      

   

 טו: 

נוהגין   בכלל    –„שלא לענות אמן”    -רש"י בד"ה לא היינו  הוא  הבית  הר  או האם  המקדש 

                             לגבי הספק של המושג "בירה"  שהוא כולל את המקדש וכן בירור

 

 

 א עמ'  מ

אסור  מעמד  ואנשי  משמר  מותרין  אנשי  ובחמישי  ומלכבס  מלספר  כבוד  ין  מפני 

 מותר לכבס ומיד ללבוש, הרי זה קשה לכינים ולדבר אחר            כיצד –השבת 

 

 ב עמ'  מ

   

 טז. 

יצ רבי  אמר  האפר(  )=את  להו  מנח  שנאמרוהיכא  תפילין  במקום  לאבילי    חק  לשום 

               מהו הקשר בין אפר לפאר ?   –ציון לתת להם פאר תחת אפר 

 

 

 ב עמ'  מ

   

 ולמה נותנין אפר מקלה על גבי התיבה  

                                                            

 ב עמ'  מ

  על סתירה  תירוץ –„שאינו אפר מקלה”  -רש"י ד"ה עפר 

                                                                           ברש''י, לגבי מה בא אפר זה למעט 

 

 ב עמ'  מ

   

יוצאין לבית הקברות...כדי שיבקשו עלינו המתים רחמים   המת    –למה  יודע ממה שנעשה  האם 

 לבית הקברות ?                                                                                                            ראוי ללכת  יתפלל עליו והאם כיוםבעולם והאם ניתן לבקש מהמת ש

 

 ג עמ' מ 

   

  היכן הוא הר המוריה בארץ   –תד"ה הר שיצאה ממנו הוראה לישראל 

                                                                   ובשמים ולמה נקרא כך ?                              

 

 ג עמ' מ 

   

„יש מפרשים )=כל זה נתבאר ב"בראשית רבה" והביאו ה"ערוך" ע' ירושלם(   -תד"ה הר

  בזה ירושלם שנקרא על שם אברהם שקראוהו "הר ה' יראה" )בראשית כ"ב(  

הנכון  – שמה  האם  כך,  נקראת  ירושלים  יר  מדוע  הוא  ירושלים,  יותר  נקראו  ערים  כמה   ? הר  ושלם  מדוע 

 המוריה הועלם בתורה והאם משה רבינו ידע את מקומו ?                                        

 

 

 

 ג עמ' מ 

  

 ד עמ'  מ      מדוע אין ירושלים נקראת "יראה שלם" ?                                                – השם "ירושלים"מקור 

   



 י  

 ה עמ'  מ   שמה של ירושלים כפי שנקראה על ידי הגויים                                     

   

 ו עמ'  מ                     מה פירוש "בירה" ? –„מגדל”[   -„גזל מריש ובנאו בבירה” ]רש"י

   

 ו עמ'  מ                    „בסומי קלא שמושך את הלב”                -רש"י ד''ה נעימה

   

 יז. 

מלחמה   בשעת  בד"ה  ידעינן  -רש"י  ברכות    „...ולא  דאמר  איתפריש  ופסוקי  מנא 

רש''י כתב שהוא אינו יודע מה בכמה מקומות בש''ס  –מלכיות זכרונות ושופרות בשעת מלחמה” 

            פירוש הגמרא ?                                                       

 

 

 

 ו עמ'  מ

   

יין כל אותו היום   ארי" קושייתנו    –כל כהן שמכיר משמרתו...אסור לשתות  ה"גבורת  על 

 ותירוצנו                                                                                              

 

 ו עמ'  מ

   

  ין לעולם, אבל מה רבי אומר אומר אני )כהן( אסור לשתות י

 בירור השיטות לענין "תקנתו קלקלתו"                                  –אעשה שתקנתו קלקלתו  

 

 ו עמ'  מ

   

 יז:

 תיקון מידת המיל בש''ס של הוצ' שוטנשטין                                         –הילוך דרך מיל 

 

 ז עמ'  מ

   

 יח. 

  –דעברוה לאדר” „בשנה מעוברת...אי נמי  -לחדש מעובר רש"י ד"ה לא נצרכה אלא 

      מנין הפעמים המובא בפירוש רש''י על מס' תענית "לישנא אחרינא" 

 

 

 ז עמ'  מ

   

  „א"ר חייא בר אבא ...אמר ליה רבי חייא...כי אמר ר' יוחנן  

  רבי חייא הוא תנא אך לגבי רבי יוחנן קיימת מחלוקת בין  –הלכה כר"י” 

 מודים האם הוא תנא או אמורא ?                                                                                התל

 

 

 ח עמ'  מ

  

 ח עמ'  מ         יח: יום לפני נקנור                                                                           

   



 יא 

  מלכות בית חשמונאי ונצחום קצצו בהונות   מאי נקנור...וכשגברה

 „לקמן מפרש ואסור בהספד ותענית...”[.         -ידיו ורגליו ]רש"י ד"ה יום 

 

 ח עמ'  מ

   

א ופפוס  לולינוס  את  להרוג  טוריינוס  אמרו כשבקש  מיד  הרגן  זזו    חיו...אעפ"כ  לא 

הוא רק  –משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין   הרג    האם  או  להרוג  ביקש 

 ממש ?                                                                                             

 

 

 ח עמ'  מ

   

 ח עמ'  מ מדוע הוא נחשב להגון ?                                                    –נבוכדנצר מלך הגון היה  

   

חוח  „שנשתנו ממ  -ים ששנורש"י ד"ה אבל צמח  יצא  תחת שעורה  נהגן תחת חטה 

    מחלוקת ב"ראשונים", מהו חוח ומהו באושים ? –באשה או שנוי אחר” 

 

 ח עמ' מ

   

 יט. 

 –הארבה ועל החסיל  רקון ועל  על אלו דברים מתריעין בכל מקום על השדפון ועל הי 

        מחלוקת המפרשים מהו שדפון ומהו ירקון ומהם סוגי הארבה

 

 

 ט עמ'  מ

   

להכנס לשם מחמת  קשה, הרי אין    –עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים  

 הגשמים                                                                                             

 

 ט עמ'  מ

   

ירושלים והיכן או ן", האם אבן זו היתה בתוך  "טועי  מה פירוש  –צאו וראו אם נמחית אבן הטועין  

 מחוצה לה ?                                                                                        

 

 נ עמ'  

   

צמחה לפני ייבוש האם מדובר שמעט מהחיטה כבר    –רש"י ד"ה מהו דתימא אקנתא מילתא היא  

                                                                     הגבעול או אחר הייבוש ?  

              עמ'  נ

   

 יט:

היכן   –פרנסה לעניים  ל האילנות בשביעית מפני שיש בהם  תד"ה רשב"ג אומר אף ע 

                                                      שסתמא של המשנה הוא כר''ע או תלמידו רבי מאיר     'ג חולקים על סתמות משנה זו, אף ר''ע ורשב'

 

 

 נ עמ'  

   

  „לא ירדו גשמי ברכה”( נעשו   -מיום שחרב בית המקדש )ר"ח 

ע' סמקין   )גי' הערוך  לעולם  –גשמים צימוקין  המקדש  קשה,    –"סמיקין"(  בזמן  גם  הרי 

 

 

 נ עמ'  



 יב  

                      היתה בצורת כפי שהיתה גם אחר החורבן                        

   

 כ.  

דומה לחבירו וגזירה  למד סתום מן המפורש ברמז בדיבור  „...  -רש"י ד"ה אחל אחל  

האם צריך מסורת, רק על אלו מלים נאמרה   –שוה אחת מן י"ג מדות שניתנו לו למשה מסיני”  

                   גז''ש או גם על מה שנלמד מגז''ש זו ?

 

 

 נא עמ'  

   

 

וחלו מפניך". אימתי  יה דקרא "אשר ישמעון שמעך ורגזו  רבי יוחנן אמר אתיא מגופ

ממה כה פחדו הגויים כשהחמה נקדרה וכיצד    –למשה  וחלו מפניך בשעה שנקדרה לו חמה    רגזו

 נלמד הדבר מהפסוק ?                     

 

 

 

 נא עמ'  

   

  מהי  –במקל”  „פירוש סרדיוטין ושוטרי העם -תד"ה גזיריפטי

 משמעות מלה זו ?                                                                                                         

 

 נא עמ'  

  

לטובה  כיצד הוחלפו קללות   –מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף  בלעם 

                                        על ידי ה' ?והאם הן הוחלפו על ידי מלאך או 

 

 נא עמ'  

   

 כ:  

ביותר...אמר   ן...נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוערמעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעו

שמי שהוא מכוער לא          קשה, הרי לעיל )ז.( אמר ריב''ח –לו ריקא כמה מכוער אותו האיש 

אפילו   הוא  ריקא, אלא  פי  מרק שאינו  על  להכיר  ניתן  בתורה. מה  על לא  הציבור  ? השפעת  הפנים  שרטוטי 

 מדות האדם. האם השדים יפים מאוד או מכוערים מאוד ?     

 

 

 

 

 ב עמ'  נ

   

  „מפולת שיש שם רוח חזק שמפיל  -לא צריכא דנפלו מחמת גובהייהו ]רש"י 

הרוח...”.[   נשיבת  לחו  –החומות...מכח  התנאים  אומהם  קיר  של  היכולים  סנם  את   חומה  למנוע 

 נפילתם. כיום ידוע רק על חלק מהתנאים המובאים בחז''ל בתחום הנדסת הבנין        

 

 

 ג עמ'  נ

   

משמעות נוספת למלה ן פירושי רש''י בבאור מושג זה ?  האם קיימת סתירה בי  –רש"י ד"ה בגוהרקא  

                                                        זו קיימת גם בצומח

 

 ג עמ'  נ



 יג  

   

  –היו נקראים כך”  אברהם אבן עזרא שכל בני משפחתו    „...כגון רבי-תד"ה בחניכתו

 מדוע התוס' מביא כדוגמא דווקא את משפחת האבן עזרא ?                 

 

 ג עמ'  נ

  

חרובים, שעורים    –קסבר רב הונא מאכל אדם אין מאכילין לבהמה   הם האם  מאכל   וכרשינין 

 אדם או מאכל בהמה והאם מאכל סולת יכול להיות גם מאכל בהמה ?         

 

 ג עמ'  נ

   

 

האם רובם   –קרנא”  „דאיכא עניי טפי וקא מיכלי    -זא  רש"י ד"ה משום דנפשי בני מחו

 של בני מחוזא היו עשירים או עניים ?                                                  

 

 ד עמ'  נ

   

 כא. 

מעשים   שמות האמוראים הוזכרו לעתים   –אילפא ...תלא נפשיה באסקריא דספינתא  שם  על 

 חריגים שעשו. בלשון הקודש נקרא הגוף לעתים בשם נפש ולעתים להפך            

 

 

 ד עמ'  נ

   

 כא: 

  –„בת קול”(  -)רש"ירקיעא...לרבא מעלי יומא דכיפורי  אתי ליה שלמא ממתיבתא ד

                                                                          באיזה יום נופל יום הכפורים ?קול כדי לדעת -ים ולא סמך על הבתצם יומימדוע רבא 

 

 

 ד עמ'  נ

ביסתרקי ד"ה  תח   -רש"י  בלע"ז,  „קיפל  טפיד"ו  צמר,  תכשיטי  בהן”  תיהן  לישן 

                           ים בש''סמשמעות המושג בפירושי רש''י, במקומות שונ

 

 ד עמ'  נ

   

 כב.

ראיה שהלבוש היהודי  האם זו    –מאי טעמא לית לך חוטי...כי היכי דלא לידעו דיהודאי אנא  

 היה כמו של הגויים ?                                                                      

 

 

 ה עמ'  נ

   

לגג עלתה  ד"ה  בגגות  „רגילי  -רש"י  תשמישיהן  כל  להשתמש  היו  היו ן  שלא 

ושוין...”   חלקים  אלא  הבתים    –משופעים  גגות  בין  שיפועם  ההבדל  לענין  ישראל  ובארץ  בבבל 

                                      ותדירות השימוש בגגות ?

 

 ה עמ'  נ

   

קיימת    –א”  גזירה הי„...ודאי משולחת    -נה סמוכה לאגםרש"י ד"ה בשדה שאי האם 

 סתירה לכאורה בדברי רש''י ?                                                  

 

 ה עמ'  נ



 יד  

   

 כב: 

אם לא היתה    –שכל זמן שהגשמים מרובין מטשטשין את הארץ ואינה מוציאה פירות  

 יורדת כל טיפה לחוד, לא היה צומח דבר על האדמה אלא רק על העצים               

 

 

 ה עמ'  נ

  

 כג.

מקום,  בזמן שעושין    –„זהו בלילי רביעיות ובלילי שבתות”    -רש"י ד"ה בעתם רצונו של 

 הגשמים יורדים רק בשני ימים אלו ורק פעמיים בשנה וזה מספיק                     

 

 

 ו עמ'  נ

ם הא  –מצינו בימי שמעון בן שטח...עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים  

 זה קרה בימיו או בימי הלני המלכה או בימי שלמה המלך או בכל אותם הזמנים                 

 

 ו עמ' נ

   

החידוש בדברי מה    –„...והביאו שלמים, חוני בזמן הבית היה”    -רש"י ד"ה פר הודאה  

וילנא, מופיעים  בדפוס  השני או בשני הזמנים ?    רש''י ? האם חוני המעגל היה בזמן בית המקדש הראשון או

טעים בתורה באותו דף ועמוד במסכתות הלכות, ברייתות וראשי תיבות של ק  לעתים בלא מתכוון אותם מעשים,

 שונות                                                                  

 

 

 

 ו עמ'  נ

   

 ז עמ'  נ ה קפידא ?                                                                                                          לא היתמדוע על רחב''ד  –שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך 

   

 ז עמ'  נ כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער                                                     

   

 ז עמ'  נ                   יש גם תמר המוציא פירות אחרי שבעים שנים                                                                                        – נטע חרובא...טעין...עד שבעין שנין

 

„עלתה סביבותיו   -דרא ליה משוניתא )רש"יחוני המעגל ...אתא ליה שינתא נים, אה

ונים ש גוי תרדמה    –בעים שנין  שן סלע”( איכסי מעינא  אצל  גם  התרחשה  שנים  שבעים  של 

התר ושרצים  חיים  שנים.  ובבעלי  אלפי  של  תרדמות  שרצו חשו  המהרש''א,  שכתב  מה  על  קשה  לכאורה 

 להראות לחוני המעגל שקיימת מציאות כזו         

 

 

 

 

 ז עמ'  נ

   

או גם לגמל בעל שתי חמור  האם רמך הכוונה היא רק ל –חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי  

 דבשות ושמונה רגלים שכיום הוא לא קיים                                            

 

    עמ'  נח

   

אחד   ציבי  מר  דרא  טעמא  כתפיה...ונקטי  ומאי  אחד  וגלימא  בשיפולי  כתפיה  ליה 

 לבשו גלימה                                                                                            קצר ורק עשיריםאים בזמנם לבשו בזמן עבודתם בגד קשה, הרי החקל –גלימיה 

 

 ח עמ'  נ



 טו  

   

 

אין המת יודע מה קשה, הרי  –אישתטח על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני מצערא לי 

            שנעשה כאן בעולם ולכן גם אינו יודע ושומע מה שמבקשים ממנו       

 

 ח עמ'  נ

   

 כד. 

מלאך, השגות בהמותיו כאשר האיש הוא בדרגת    –דר' יוסי דמן יוקרת...הויא ליה ההוא חמרא  

וכ גם כהשגותיו  הם  חברו,  וחפציו  יותר משל  גבוהה  גבוהים משל השגות אשר השגתו  גם  הם  חפציו  השגות 

                                                         חבריו

 

 

 ח עמ'  נ

   

 כד: 

                    על איסור הנאה מנסים  –אמר להו מהא לא תיזבנון דמעשה ניסים 

 

 ט עמ'  נ

   

 ט עמ' נ ואל יהו עמך ישראל צריכין להתפרנס זה מזה ולא מעם אחר                    

   

 כה. 

היכא... כל  ד"ה  רש"י  ד"ה  הש"ס"  טעם"גליון  שמעתי  )כה:(    „עיין  -לא  ברכות 

כתב שאינו יודע קורות שציינו את המקורות שרש''י ממצייני המ –ד"ה מאן שמעת ליה ושם נסמן” 

שהשמיטוהו משום שסברו שהפירוש למס'  מהם המקור ברש''י במס' תענית או  את פירוש הגמרא, האם נעלם  

                                    תענית אינו מרש''י ?

 

 

 

 

 

 ט עמ'  נ

   

הדלקת נר החומץ היתה  האם הברכה, שהיא ברכה לפני    –כלי של חומץ ...והדלקתי ממנו לשבת  

 לבטלה ?       

                                                                               

 

 ט עמ'  נ

 ט עמ'  נ             האם לצורך מצוה מותר                 –אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל  

   

כותב ש''ס כוונתו אם הכוונה לאמורא ? האם כשרש''י  סתם ר''א בש''ס, ה  –רש"י ד"ה ר"א בן פדת  

                                                                                       רק לאחר מות ריש לקיש'י שכתב שר''א שימש את ר' יוחנן למשנה או לגמרא ? קושיה על רש'

 

 ט עמ'  נ

   

 סעמ'   לכאורה פירושו גם חוטם או פנים                           –„ממצחו”  -רש"י ד"ה מאפותיה 

                                                                                           עמ'  ס                                                 קידה, כריעה והשתחויה                                                  ההבדל בין  –„...ושוחה ונושק לרצפה” -רש"י ד"ה לוי אחוי קידה  

   



 טז 

 

 

 כה: 

 

והתניא...בדקלים וארזים חופר   ?דרש רבי חייא בר לולייני...וארז גזעו מחליף  

מ גזעו  שאין  לפי  ומשריש  מיני  למטה  בשאר  עסקינן  במאי  הכא  חליף. 

 ארזים...דאמר רבה בר הונא עשרה מיני ארזים הן 

 

                    מטרת קציצת השקמה והפיכתו לסדן היא כדי שיגדל בעוביו  –רש"י ד"ה סדן 

 

 סעמ'  

   

מדותיו וזה אינו  דול מזה אלא שזה )ר"ע( מעביר על  יצתה בת קול...לא מפני שזה ג

                                                                              ל מדותיו מעביר ע

 

 סאעמ'  

   

  „דכי נכנסו בה טפח...ונפיק תהום   -רש"י ד"ה בשאינה עבודה 

                                מדובר על הכוחות הרוחניים של המים  –לקיבליה ג' טפחים” 

 

 סאעמ'  

   

מרש''י     לכאורה –„מלאך הממונה על הגשמים כך שמו”  -ד"ה האי רידיא רש"י משמע 

 במס' יומא שמלאך זה ממונה גם על מי התהום וגם על השקיית הגשמים               

 

 ב עמ'  ס

  

 ב עמ'  ס על מציאות היין שם בשפע                            –שאני בני מחוזא דשכיחי בהו שכרות 

   

 ו. כ

              מהי מטרת העלי ולמה הוא נקרא בשם זה וכיצד הוא מנוקד ? –ובני גונבי עלי 

 

 עמ'  סב 

   

    געמ'  ס וחמשה בתשעה באב                                                                       רעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז ...חמשה דברים אי-מתני'

  

 ג עמ'  ס רבן עמוד התורה                                                                          חו

   

 דעמ'  ס חורבן עמוד העבודה                                                                         

   



 יז 

 דעמ'  ס                              הקשר בין עמוד התורה ועמוד העבודה                     

   

 

 חורבן עמוד גמילות החסדים                                             -תשעה באב 

 

 ועמ'  ס

   

 ז עמ'  ס                 תשעה באב                                                                        

   

 חעמ'  ס תחושת שנאת ה' אלינו                                                מקור החטא של

   

 חעמ'  ס                                                              יום של תיקון –חמשה עשר באב 

   

 כו:  

הו  –נלכדה ביתר   כוכבא  דימו שבר  אישים  ביןאלו  הבדל ברמב''ם  קיים  בר    א המשיח:  לגבי  מה שכתב 

 כוכבא ב"פירוש המשניות" לבין מה שכתב ב"יד החזקה"                            

 

 

 טעמ'  ס

   

 טעמ'  ס                            הן היו בתוך הכרמים                                                                             האם הן רקדו ומדוע  –ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים 

   

 כז.  

בן  ר"ש  תנא  במתניתא  הקרבן  את  מעכבין  וישראלים  ולוים  כהנים  שמואל  אמר 

הקרבן   את  מעכבין  שיר  וכלי  ולוים  כהנים  אומר  דעת    –אלעזר  האם  התלמודים,  מחלוקת 

          הרשב''א היא שישראלים מעכבים את הקורבן. האם שמואל נחשב תנא או אמורא ?  

 

 

 

 טעמ'  ס

   

 כז: 

חוטאין ישראל  שמא  המבול    רבש"ע  כדור  להם  עושה  אתה  הפלגה  לפניך   –וכדור 

              שה' יפר את שבועתו ויביא את המבול ?                                                               ד אברהם אבינו חשב              תרוץ על קושיית המהר''ץ חיות: כיצ

 

 

 ע עמ'  

בין    –ר"ש בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה    מחלוקת  קיימת  לרמב''ם  האם  רש''י 

 באיזה יום האדם נחלש יותר במחלתו ?                                                         

 

 ע עמ'  

   

 עא עמ'                           מה פירוש נשמה יתירה ?  –ריש לקיש אמר מפני נשמה יתירה 

   



 יח  

 כח.  

תיקן   „מנחה כדאמרינן בברכות )כו:( יצחק   -רש"י ד"ה הללו דברי תורה  אבינו 

האם תפילת מנחה היא מדאורייתא או  ?  רבנן  יום היא מדאורייתא או מד  האם תפילה בכל  –תפלת מנחה  

והקושיות שיש  מדרבנן כ רה", "דברי סופרים" פירוש: "דברי תו  להקשות עליו. מהסברת ה"מצפה איתן" 

                                                                  היתכן ש"גזירת חכמים" היא למעשה "הלמ''מ" ? ו"דבר תורה",

 

 

 

 

 א עמ'  ע

  

 ג עמ'  ע     כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו והתנדבו משלהם 

   

ה"משנה למלך"  –נביאים אפילו לשכה מלאה עצים יהיו אלו מתנדבים משלהם  וכך התנו  

 הקשה על הרמב''ם שכתב על תנאי זה שהוא רק מנהג ותירוץ על קושייתו       

 ג עמ'  ע

   

שהסתכנו   הוכחה  –פעם גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה  שאלו 

 הודה                                              והביאו עצים למערכה היו תמיד משבט י

 

 ד עמ'  ע

   

 כח: 

רב אקלע לבבל בר"ח חזנהו דהוו קרו הלילא. סבר לאפסקינהו כיון דחזא דקא מדלגי 

נביאים" אין  ה"מגיד משנה", שאף על "מנהג  קושיה על מה שכתב  –אמר מנהג אבותיהם בידיהם  

 נזר", שעל כל מנהג יש לברך            מברכים. קושיה על מה שכתב ה"אבני 

 

 

 

 ה עמ'  ע

   

 כט. 

יעקב ה"עין  ]גירסת  ההוא  בלילה  העם  ליל...”   -"ויבכו  הלילה  מוחק  „אותה  הב"ח 

  –אותו היום תשעה באב היה...  מר רבה אמר ר' יוחנן  „אותו היום ערב”[ א  -מגמרתנו

צד   יש  חייבים  האם  קטנה  במנחה  שדווקא  להניחלומר,  באב  בדברי   בט'  דלישנא"  "שיגרא  על  תפילין. 

 ה"משנה ברורה"                                    

 

 

 

 

 ו עמ'  ע

  

„ספרים    -)ב"ח  בראשונה אותו היום ערב תשעה באב  דתניא...כשחרב בית המקדש  

ומוצאי    -אחרים   היה  באב”(  הספיקו  תשעה  ולא  היה...  ה'  שבת  יצמיתם  לומר 

                   ש נכבש בז' באב או בט' באב ?האם בית המקד –אלוקינו 

 

 

 ו עמ'  ע

   

  „..."אלייא בעלמא הוא דנפל בפומייהו"   -רש"י ד"ה וישב עליהם את אונם 

אלייא   פירוש  )יב.(.  בערכין  בן    –כדאמרינן  יונתן  תרגום  שכן  "שא  קינה,  עוזיאל 

 

 

 



 יט  

)כח,יב([   ]יחזקאל  כבתולה    –קינה"  "אלי  וכמו  בעל חגור "אילייא",  על  שק  ת 

החורבן   –נעוריה" ]יואל )א,ח( שפירושו קונני ובכי”  אחרי  ל"אלייא".  שונים  בנו   פירושים 

 מה הפירוש האמיתי של שם זה ?                                                         –"אליה קפיטולינה" אותה הרומיים שוב וקראו לה 

 

 ז עמ'  ע

   

בית שני ומה היו  בר( והאם מדובר על בית ראשון או  הבית הונמך ונעשה שדה )מד  הר  –ונחרשה העיר  

 שלבי הריסת המקדש ?                                                                           

 

 ז עמ'  ע

   

 ח עמ'  ע                                   האם פירושו מצח או אף ומה השבח ביופי האף ? –בעל החוטם 

  

 

בידן... ההיכל  ומפתחות  כהונה  פרחי  נתקבצו...  בראשונה  הבית  היו    –משחרב  הלווים 

                    ממונים על פתיחת השערים, אך לפחות על שער אחד היו ממונים הכהנים

 ח עמ'  ע

 

 כט: 

 

ולי מזליה  דריע  באב  מיניה  לישתמיט  נכרי  בהדי  דינא  ליה  דאית  ישראל  מצי  בר 

ה"אחרונים",  תירוץ  –דאתקיף( מזליה  –נפשיה באדר דבריא )גירסת הרא"ש  קושיית  על 

                    הרי אין מזל לישראל ולמה לא הקשו גם על חודש אדר ?

 

 ח עמ'  ע

   

בבבל והאם התמר על שפע הדקלים שהיו    –לתת לכם אחרית ותקוה... אלו דקלים וכלי פשתן  

                                                                              מזין או להפך ?

 

 ח עמ'  ע

   

ודאי אסור... שאין  אם כן דוקא להם אבל לנו  „ו  -תד"ה מי שאין לו אלא חלוק אחד

לפי   –אזורו מוכיח עליו... ”  ין אזור על חלוקות שלנו ולא הוי  אנו אוגד המנהג  היה  מה 

 ש''י                                       התוס' ולפי ר

 

 

 ט עמ'  ע

   

 ל.

   „כלומר יליף טעמא מחגה, דהיינו ראש חודש כדאמרינן  -רש"י ד"ה מחגה

 מה פירוש של חג, חודש ושבת ואיך נקראו הרגלים ?         –לעיל )כט.( קרא עלי מועד” 

 

 

 ט עמ'  ע

   



 כ 

 ל:

ורואה   זוכה  ירושלים  על  המתאבל  ירושליםכל  על  מתאבל  ושאינו  אינו   בשמחתה 

 האם יש להתאבל רק בט' באב או גם בכל השנה ?                        –רואה בשמחתה 

 

 

 

 ט עמ'  ע

  

בקר, בשר צאן, עופות  בעה דרגת החשיבות בחז''ל של בשר  על פי מה נק  –כל האוכל בשר ושותה יין  

יוקר המחיהודגים: האם על פי המקום,   התזונתי ? בירור כיצד וכמה מתו במדבר על  או על פי ערכם    הזמן, 

י החשבון והאם כל  החודש מתקיימת דווקא בראית העדים או גם על פהמרגלים כל יום. האם מצות קידוש חטא 

                                                הכבוד במדבר לא יכלו לראות את חידוש הלבנה ?זמן שהיו ענני 

 

 

 

 פ מ'  ע

   

 פא עמ'          אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר             

   

 לא. 

לייבשן וחיישינן    תו הזמן אין כח בחמה„לפי שהן לחין ומאו  -רש"י ד"ה מלכרות  

לכבוד   על פני הגזע ומדוע עשו יו''טהוא מפני תולעים שבתוך הגזע או    האם החשש  –מפני התולעת...” 

 הפסקת כריתת העצים למערכה ?                                    

 

 

 

 ג עמ'  פ

   

 

מגל תבר  יום  למערכה”    -תד"ה  עצים  מלכרות  שמונעין  מגל    –„פירוש  קציר ישנו  של 

                                                                                              שברו אז את הגרזנים ?      ליום זה יום "תבר מגל" והרי לא  וישנו סוג של גרזן שגם נקרא מגל. מדוע קראו

 

 

 ג עמ'  פ

   

הנשים היפות או לכל מי אם הכוונה ליפות ביותר מבין כלל  ה  –ת"ר יפיפיות שבהן מה היו אומרות  

                              שהיא יפה ?                                                   

 

                                                                      עמ'  פג

 

 



 כא 

 



 כב  

 ב.

סליק קא  השנה  מראש  תנא  אלא  גשמים,    -תד"ה  גבורות  מזכירין  דתני  זרעים  בסדר  „...אבל 

 אפשר דמשמע לעולם כמו תחיית המתים...”. 

 

תבו שם במס' ברכות "מאימתי מזכירין" ולא היינו טועים "דמשמע לעולם" ב. קשה, למה  וק"ל א. מדוע, דאם כן שיכ

במס' ראש השנה הזו  יכתבו את כל המשנה  סדר של    שלא  „עיקר  ליתני, שכאן הוא  ד"ה  וי"ל כפי שמתרץ התוס'   ?

ולכן אין גם  צורך לומר  גשמים, באיזה זמן מתחילין לאומרו ומאימתי פוסקין מלאומרו” ולכן ראוי שמשנה זו תהא כאן  

 שם מאימתי. אמנם עדיין קשה, כי תירוץ זה מתרץ גם את קושיות התד"ה אלא ומדוע כבר לא תירצו זאת שם?

 

אמר ר' יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן מפתח של חיה ומפתח  

 -לשליח אחד ביחד” )ב"ח  „היינו, שלא נמסרו    -רש"י של גשמים ומפתח של תחיית המתים ]

את   הטוב  אוצרו  את  לך  ה'  יפתח  דכתיב  גשמים  התוס'”( מפתח של  קושיית  ליה  קשיא  „דקא 

 השמים לתת מטר ארצך בעתו 

 

המהר"ץ חיות רצה גם מכאן להוכיח, שפירוש רש"י למס' תענית אינו מרש"י, כיון שכאן כתב שרק ביחד לא נמסרו  

נמסר. לעומת זאת ממס' סנהדרין )קיג.(, משמע מרש"י ששום מפתח לא נמסר  לשליח ואילו מפתח אחד או שתים כן  

זה אינו נראה, כי רש"י כתב שם בפירוש בד"ה שלש ג' מפתחות    -לשליח. לכאורה  „...וקאמר הקב"ה לאליהו אותם 

מטר, אך עכבתי בידי מבראשית ולא מניתי שליח אלא אותך שעשיתי ממונה על אחת מהם...”. אמנם, אליהו עצר את ה

  „ולבסוף אבד המפתח של גשמים שלא נפתח השער של מטר על ידו”.   -כתב רש"י שם בד"ה דטרקיה

אמנם, מפתח משמש לסגירה ופתיחה. לסגור עם המפתח של גשמים הוא סגר אך לפתוח הוא לא פתח, אך בכל מקרה 

החיה הוא  שהרי  לו,  נמסר  גם  אכתי  המתים  תחיית  של  מפתח  ומאידך  לו  נמסר  רמז    זה  שום  אין  רש"י  בדברי  מת. 

והתייחסות לכך, אם הפירוש הוא כרש"י כאן או כתוס'. אמנם ניתן לראות מלקמן )כה:( ש"רש"י" כאן הוא מתלמיד  

ולא מרש"י עצמו, שכן שם במס' סנהדרין כתב רש"י, שמזמן בראשית, הראשון שניתן לו מפתח של גשמים הוא אליהו  

בד רש"י  כתב  ב)כה:(  אך  רידיאהנביא,  האי  ממונה   -"ה  זה  שמלאך  משמע,  שמו”.  כך  הגשמים  על  הממונה  „מלאך 

ניתן   ניתן  גשמים  מפתח  שלדבריו  "רש"י",  על  קשה  אמנם  לאליהו.  ניתן  קצר  זמן  של  אלא  הגשמים,  על  מבראשית 

שלשה שרק   בקביעות לרידיא ואילו ר' יוחנן הראה שמפתח זה נמצא בידי הקב"ה ולכן חייבים לומר כדברי התוס' בד"ה

מרידיא שנמסר בידו מפתח של גשמים, ורק עליו נאמר   אינו מקשה  וישמע,  בתמידות לא נמסרו לשליח. לכן, תד"ה 

באומרו "ממונה על הגשמים",  אינו מתכוון  )כה:(  לקמן  יתכן שרש"י  יורקמי השר של הברד. אמנם,  בפירוש שהוא 

גש להוריד  מחליט  הקב"ה  שכאשר  אלא  הגשמים,  מפתח  ישנם  שבידו  בפועל  הגשמים  להורדת  ועד  מההחלטה  מים, 



 כג  

מלאכים המוציאים זאת לפועל כדוגמת רידיא שממונה לומר לתהום העליון להמטיר את הגשם, אחרי שהקב"ה ציוה  

 לרידיא לומר לתהום ולהעלות את מימיו. 

ת התוס' ציין למס' „ואם תאמר והא אמרינן דמפתח הגשמים נמסר לאליהו”. המציין של מקורו  -בתד"ה שלשה הקשה  

 „דה"נ אומר דפירקן דלקמן )כג.(”.  -סנהדרין )קיג.(. בהמשך כתב התוס'

    ב. התוס' כתב "בפירקין", והרי זה מופיע רק בפרק ג'.      .  א. מדוע התוס' לא ציין קודם את המקור במסכתנו  ,וקשה

או ד. אם כבר הוא הביאו, הוא היה צריך  ג. אין שום תועלת בכך שכתב שזה מופיע גם להלן, דא"כ, לשם מה הוא מבי

לכתוב "וה"נ" ולא "דה"נ", כי אין במקור זה שום תוספת הסבר לקושייתו. לכן יש לומר, שמשפט זה אינו מהתוס', 

 אלא ממציין מקורותיו, כיון שכידוע התוס' אינו מציין מקורות, כדברי ה"ערוך לנר" במס' סוכה.

מפתח של פרנסה דכתיב "פותח את ידך..." ורבי יוחנן מאי טעמא לא קא חשיב   „במערבא אמרי אף  -לקמן )ב:( נאמר

להא? אמר לך גשמים נמי היינו פרנסה”. ק"ל הרי מדברי ר' יוחנן עצמו נשמע לקמן )ט.( שגשם אינו כולל פרנסה והוא  

זה להשביח את    „מטר   -„א"ר יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים” ופירש שם רש"י בד"ה מטר  -דבר נפרד

„שתשלח ברכה    -תבואותיו שלא יהו גרועות משל אחרים, אבל לעשות שדה כשדה שובע, לא” ולעיל שם ביאר רש"י

בתבואה”, היינו, המטר עושה שאיכות התבואה תהיה ברמה רגילה, אך פרנסה, היינו, ברכה שהתבואה תזון ותשביע  

  את האדם וזה אינו קשור כלל לעצם פעולת המטר. 

הובא  רא )קיח.(  פסחים  ובמס'  מזונות  היא  הגאולה,    -ינו שהפרנסה  מן  יותר  אדם  של  מזונותיו  יוחנן קשין  ר'  „אמר 

"האלה כתיב  במזונות  ואילו  בעלמא  מלאך  רע"  מכל  אותי  הגואל  "המלאך  כתיב  בגאולה  אותי"  -דאילו  הרועה  ים 

 „על שם המזון שאכלו... ”[”.  -]רשב"ם ד"ה ה' רועי

מועד קטן   ]פירוש רש"י האמיתי  -)כח.( הובאבמס'  ומזוני  בני  חיי  ורוב    -„אמר רבא  ימים  ורוב  חיים  „חיי, אריכות 

מזונות שנותנין לו לאדם...”.[ לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, דהא רבה ורב חסדא תרוויהו רבנן 

מידא לכלבי ולא מתבעי בי רבה נהמא דשערי  צדיקי הוו. מר מצלי ואתי מיטרא ומר מצלי ואתי מיטרא... בי רב חסדא ס 

 לאינשי ולא משתכח...”.

 „ארבעה מפתחין בידי דמארי עלמא דלא מסרינון בידא דטפסרא”. -תרגום יב"ע ]דברים )כח,יב([  

יהונתן  ודקבריא    -]פירוש  דחייתא  מפתחא  למלך”.[  משנה  כמו  פירוש  וטפסרא  שליח.  ביד  נמסרים  שאינם  „פירוש 

א. וכן אמר משה נביא הכא יפתח ה' לכון ית אוצריה טב דעמיה בשמיא למתן מטר ארעכון בזמניה בכיר  ודמזוני ודמטר

הפסוק   את  )כו,ד(  בויקרא  וכן  בניסן...”.  ולקיש  יב"ע  -במרחשון  תרגם  בעתם”,  גשמיכם  מטריא   -„ונתתי  „ואתן 

יק מדכתיב "בעתם", היינו שהיא רביעה  „פירוש, יורה ומלקוש ודי  -דארעכון בעידנכון בכיר ולקיש”  ]פירוש יהונתן

 הנופלת בחשון”.[. 

נראה שכוונת יב"ע ב"ודקבריא" למה שמופיע בגמרא "בני", היינו, יכולת ההולדה, שכן בלשון הגמרא "קבר" הכוונה  

)קכט.(   שבת  במס'  כמובא  הרחם",  "בית  של  נקיה  ללשון  על   -היא  שתשב  משעה  אביי  אמר  הקבר  פתיחת  „ממתי 

„באפשר לפתיחת הקבר בלא דם קא מיפלגי”. פירוש יב"ע על התורה לא הוכרע, אם    -ן במס' נדה )כא.(  המשבר” וכ

גדול תלמידיו של הלל הזקן ]מס' בבא בתרא )קלד.([. אמנם, ה"חשק שלמה" ]מס'   בן עוזיאל,  יונתן  הוא באמת של 



 כד  

כתב   )לו:([  ר  -סוטה  אך  עוזיאל”,  בן  ליונתן  המיוחס  התורה  על  משה „ובתרגום  רבי  נכון.  אנו  שהיחוס  כתבו  בים 

מט(   סי'  ח"ד,  או"ח,  משה",  )"אגרות  כתב  שאינו   -פיינשטיין  סברי  שהתוס'  ופשוט  הקרא...  על  יב"ע  „ובתרגום 

  מתרגום יונתן” וכן מוכיח "מוסף הערוך" )ע' אשן א'( ושה"ערוך" קוראו "תרגום ירושלמי". 

אליעזר" דרבי  ל"פרקי  בביאורו  הרד"ל  כתב  ב"ספר    כן  אך  )א,ח([,  מאכ"א  ]הל'  המשנה"  ו"מרכבת  )יב:([  ]מבוא 

„בתרגום יונתן בן    -המצוות" לרמב"ם )הוצ' שבתי פרנקל( בשורש ח' עמ' )תקד:( כתב ה"קנאת סופרים" בד"ה אמנם

מוסכם   נראה  אמנם  לשלילה”.  ולא  ללאו  ועדתו"  כקורח  יהיה  "לא  שתופס  הרמב"ן  כשיטת  משמע  לכאורה  עוזיאל 

שהוא תרגום ירושלמי שייתכן שהוא מתקופת התנאים. לכן שיטתו מתאימה לשיטת חכמי מערבא, היינו, חכמי    לכולם

 ארץ ישראל, שד' מפתחות לא נמסרו לשליח. 

להבין   במערבא  א.יש  מטרא  ד"ה  )סה:(  שבת  במס'  ]רש"י  ישראל  בארץ  היינו,  אמרי",  "במערבא  „ארץ   -הלשון 

ארץ ישראל והרי היה מתלמידי רבי ]מס' פסחים )ג:([ וקיימת מחלוקת התלמודים אם  ישראל”.[ וכי ר' יוחנן לא היה מ

„אף על גב דר' יוחנן אתיא דלא    -היה נחשב כתנא, כפי שכתב בשו"ת "דרכי נועם" ]אבן העזר, סי' י"ט )פ"ו סע"ג([  

  כרבי, רב גובריה דר' יוחנן ותנא הוא ומפליג עם רבי.  

ות )ח.( ]=וכן כתבו התוס' במס' זבחים )לב:([ מדלא אמר "ר' יוחנן תנא הוא ופליג", יש  אף על גב דהתוס' כתבו בכתוב 

להוכיח דר' יוחנן אמורא היה. וי"ל דהירושלמי סבירא ליה דר' יוחנן תנא ופליג עם רבי, דהוא תנא בתרא”. אם כן קשה  

תכן שהכוונה היא שר' יוחנן היא דעת  שבד"כ נוקטים לשון "במערבא אמרי", כאשר לפני כן הובאה דעה מחכם בבלי. י

 יחיד ושאר חכמי א"י סוברים שפרנסה היא מפתח בפני עצמו. 

? אמנם, יש לומר,    אם אכן "תרגום יב"ע" הוא מיב"ע עצמו, למה לא הביאו בשמו ואמרו בסתם "במערבא אמרי"  ב.

מתרגומו על הנביאים, כמו שאמר  שהאמוראים המובאים בגמרא כנראה לא ידעו מתרגומו, לא רק למקרא אלא גם לא  

לי הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א שהרי שיטותיו ההלכתיות, כפי שמופיעות בתרגומו, אינם מוזכרות כלל 

בתלמוד. נראה שהסיבה לכך היא, על פי מה שכתב התוס' רי"ד ]מס' מגילה )ג.([, שכאשר יב"ע תירגם את הנביאים  

כי הביאור בתרגומו מנע את המשך עמל התורה, כי דברים עמוקים נהיו כעת מובנים. לכן  והכתובים הזדעזע כל העולם,

 נראה שחז"ל השתדלו להעלים את תרגומו והוא אף נשכח במשך השנים.

אם ר' יוחנן סובר שגשמים נכלל בו פרנסה, מדוע הביא במס' פסחים )קיח.( ראיה שפרנסה אינו בידי שליח אלא   ג.

ים הרועה אותי" ולא מהפסוק שהביא כאן כראיה שהגשמים לא נמסרו בידי שליח, והרי  -וק "האלוהבידי הקב"ה, מהפס

כאן  שהביא  הפסוק  את  שם  להביא  היה  יכל  ממילא  הפרנסה  את  כוללים  לדעתו  אוצרו    -הגשמים  את  ה'  לך  „יפתח 

 הטוב”, בפרט שבאוצר יש דברים רבים וטובים. 

אינו בידי הקב"ה אלא בידי   –א כידוע מלאך  אם "מזוני" תליא במזל, הרי המזל הו  ד. שליח. אם כן מפתח הפרנסה 

במפתח   כלולה  אינה  שפרנסה  כמוהם  אומנם  וסובר  מערבא  בני  על  חולק  בבבל  רבא שהיה   האם  לברר  ויש  שליח. 

ובר  הגשמים, אך חולק עליהם וסובר שפרנסה אינה בידי הקב"ה אלא בידו של שליח וכן חולק עליהם ועל ר' יוחנן וס

„אין    -המזל ובפרט שר' יוחנן אמר בפירוש ]מס' שבת )קנו:([    –שחיה, היינו, "בני" המפתח לכך הוא גם בידי שליח  

 מזל לישראל”.



 כה 

מהברייתא להלן )י.( משמע שהתנא חולק על ר' יוחנן ובני מערבא ורבא שהם אמוראים. התנא סובר שרק בארץ    ה.

אך לשליח,  גשמים  של  מפתח  ניתן  לא  מניין   ישראל  כן  אם  שליח,  ביד  גשמים  של  מפתח  ניתן  כן  העולם  לשאר 

לאמוראים הנ"ל לחלוק על ה"ת"ר" ולסבור שכל העולם הגשמים שבו הם רק על ידי הקב"ה. הגמרא מביאה שם את  

„ת"ר... ארץ ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו וכל העולם כולו על ידי שליח, שנאמר "הנותן מטר על   -דברי התנא

רץ ושולח מים על פני חוצות". ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כולו מתמצית, שנאמר "הנותן מטר על  פני א

 „ארץ ישראל”[”.  -פני ארץ" ]"רש"י" 

בין מטר למים מסביר הגר"א ]"דבר אליהו", איוב )ה,י([     –כאשר הגשמים הם במקומם. מים  -„מטר  -לגבי ההבדל 

הוא כשפך להשקות כל חי, אדם ובהמה ובורות כדי להכנס בהם    -ני חוצות”. „מטרכשהם מגיעים לארץ והולכים על פ

הם גשמים דקים, שהם כשעירים” ]"אדרת    -הם הגשמים היותר גדולים ורבים. שעירים-„רביבים  -מים לכל השנה”.  

”. הרד"ק מפרש את  „תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים...  -אליהו", דברים )לב,ב([. "רביבים" מופיע בתהלים )סה,יא(  

„הוא המטר הדק כמו "וכרביבים עלי   -„במטר הגדול...”, אך "המצודת ציון" מפרש שלהפך  -"רביבים", כמו הגר"א

עשב" ]דברים )לב,ב([”. ה"אבן עזרא" מסביר בספר דברים לגבי שעירים כמו הגר"א והתרגומים מפרשים ששעירים  

ים בניסן. ה"ספרי" שם מבאר מה הם תפקידם של השעירים בטיפול  יורדים בחודש חשון והרביבים הם המלקוש שיורד

 בצמחיה ומה תפקידם של הרביבים. 

„השיב בבלי    -במס' כתובות )ה.( משמע, שהמטר יורד בצורה קבועה על ידי שליח, היינו, על ידי "מעשה צדיקים"  ו.

הכתיב "יצרו" אמר רב נחמן בר יצחק יצרו  אחד ור' חייא שמו )=שעלה מבבל לא"י( "ויבשת ידיו יצרו", "ידו" כתיב, ו

"השמים מספרים כבוד אל -אצבעותיו, כדכתיב "כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת". מיתיבי

„האי "ומעשה ידיו" במעשה הצדיקים כתיב שקרויין מעשה שלהם, מעשה    -ומעשה ידיו מגיד רקיע". הכי קאמר ]רש"י

"ומעשה ידיו" דהוא מעשה הצדיקים, "מגיד הרקיע", שהרקיע מעיד עליהם לבריות, שהם  -קאמרידיו של הקב"ה. והכי  

 מטר”.-הרקיע ומאי ניהו-צדיקים שמתפללין על הגשמים ומטר יורד”.[ מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד

ים ואילו מטר הוא אנו רואים ש"גשם" נקרא לעיתים כל סוגי המים שיורדים ממעל ולעיתים הכוונה לסוג מיוחד של מ

סוג אחר, כשם שמים עליונים הוא סוג אחד של מים שרבי יהושע אומר שכל העולם שותה ממנו, שהם נקראים בקבלה  

מים זכריים ולעומתם יש מים נקביים שהם המים התחתונים הנקראים גם בקבלה "מים בוכים" ]"תיקוני זהר", תיקון  

בתחלה שהיו  מצבם  את  מבכים  שהם  )יט:([  הקב"ה    ה',  לפני  להיות  ויכלו  מהם  וזנו  העליונים  המים  עם  מאוחדים 

והקב"ה הפרידם במעשה בראשית על ידי יצירת מושג של "רקיע להיות מבדיל בין מים למים" ובכך ברא הקב"ה שני 

והכוחות נקביים, שהיו שייכים לחומריות שאומרת כל הזמן "הב הב"  וכוחות  זכריים  כוחות  נפרדים בבריאה   כוחות 

 הזכריים תשוקתם תמיד לתת והדברים עתיקים וארוכים מני ים ואין כאן המקום לפרט ולבאר.

על ההבדל בין "גשם" ל"מטר", עמד כבר רבינו בחיי ובאר את דבריו המלבי"ם ]ויקרא, פרשת בחוקותי, ג' ד"ה ונתתי 

הוא הטבעי הבא   –"מטר". הגשם  „כבר כתב רבינו בחיי )פרשת עקב(, שיש הבדל בין "גשם" ובין    -גשמיכם בעתם[  

הוא ההשגחיי, הבא מן השמים והביא כן מדברי פרקי ר"א וכמה ראיות ע"ש.  -בסבות האדים העולים מן הארץ. והמטר

והנה המטר ההשגחיי יש לו עת קצוב שהוא יורה ומלקוש )=כפי שהבאנו לעיל את תרגום יב"ע על פסוק זה( בזמנים 
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ל הגשמים הטבעיים אין להם עת קבוע רק תלוי לפי עליית האדים ולפי ריבוי הלחות  מיוחדים שהארץ צריכה למטר, אב

גשמיכם בעתם", לא רצה לפרש על עת  "ונתתי  כן במה שכתב  ועל  יריקו.  גשם על הארץ  ימלאו העבים  באויר, אם 

רכים וזה בלילי  הצריך למטר, כי הגשמים ירדו תמיד. ומפרש שירדו בעת מיוחד להם לבד, שאין בני אדם מצויים בד 

רביעיות ובלילי שבתות. ומה שאמרנו, תחלה בלילי רביעיות ואחר כך שנית "בעתם" בלילי שבתות הכל אחד, כנראה  

מהגמרא ]מס' תענית )כג.([, רק מפני חילוק המעשים, שבימי הורדוס היה בלילי רביעיות ובימי שמעון בן שטח בלילי  

על "ונתתי מטר ארצכם בעתו" וצריך לומר דשם אי אפשר לפרש "בעתו" שבת. אמנם ב"ספרי" )פרשת עקב( ציין כן  

„ממה שכתב גשמיכם    -ממש, דהא אמר יורה ומלקוש ו"בעתו" מיותר ועל כן דרש גם זה על "לילי שבת"”. )שם( ד'

ם בכינוי, ממעט יתר הארצות וגם למה שכתבנו שהגשם הוא הטבעי הבא מלמטה. הלוא היה לו לומר ונתתי מטר ארצכ

ירד מטר השגחיי מן השמים, כמו שכתוב "למטר השמים תשתה מים", רק שבא למעט שאר ארצות  שהלא לישראל 

האדמה",   משפחות  כל  בך  "ונברכו  שכתוב  ומה  גשמים.  שם  תפס  לכן  טבעי.  גשם  רק  השגחיי  מטר  נמצא  לא  ובהם 

ויקבלו ברכת מזונם מתבואת הארץ”. באמ ובין שיתברכו בכסף כדי שיביאוהו לישראל  בין גשם למטר  צעות ההבדל 

 ארץ ישראל ושאר הארצות נוכל להלן לתרץ חלק מהשאלות שהעלנו. 

„ואם תאמר מהכא משמע דליכא אלא שלשה מפתחות    -בתד"ה וישמע, מקשה, שיש עוד מפתחות שלא נמסרו לשליח  ז.

זעמ כלי  את  ויוצא  אוצרו  את  ה'  "פתח  )נ,כה([  ]ירמיה  כתיב  והא  להקשות  יש  כן  נמסרו  ואם  שלא  נמי  ומשמע  ו" 

לשליח...ואם כן אמאי לא חשיב לה וי"ל דלא חשיב כי אם אותן מפתחות של טובה ולהכי לא קא חשיב מפתח של זעם.  

ואם תאמר דמשמע מהאי קרא ד"פתח ה'" שלא נמסר מפתח של זעם לשליח והא אמרינן ]מס' פסחין )קיח.([ "יורקמי  

נא קאמר שלא נמסרו לשליח אבל משום ברד לא, דאותו של ברד נמסרו”. כוונת שר של ברד הוי" וי"ל מכלי זעם אחרי

התוס' היא שבפסוק מדובר רק על רוב אוצרות הזעם ואף שהפסוק אינו מסייג את הברד, כבר כתב הרמב"ן בפתיחה  

 הרוב”. „שהם זכרונם לברכה וגם התורה הקדושה ידברו על -לפירושו על התורה וכן בסהמ"צ בתחילת השרש השני 

„מכון,    -מה שכתב התוס' "מכלי זעם אחרינא קאמר שלא נמסרו לשליח", נראה שכוונתו למס' חגיגה )יב:(, שם נאמר  

„כל אלה לפורעניות”.[ ואוצרות ברד ועליית טללים רעים ועליית אגלים וחדרה של סופה    -שבו אוצרות שלג ]רש"י

וגורס את הפסוק  ומערה של קיטור ודלתותיהן אש שנאמר "יפתח ה' לך   זה  את אוצרו הטוב" ]הב"ח)ו( מוחק פסוק 

"פתח ה' את אוצרו ויוצא את כלי זעמו"[. הני ברקיע איתנהו הני בארעא איתנהו? דכתיב "הללו את ה' מן הארץ תנינים  

ן  וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו". אמר רב יהודה אמר רב דוד ביקש עליהם רחמים והוריד

„לשון עוגה של מים ]מס' חולין )מא.([ ולשון אגלי טל ]איוב )לח,כח([ ולשון אגן    -לארץ”. רש"י ד"ה עליית אגלים

הסהר ]שיר השירים )ז,ג([ שמתחלפת ל' בנו"ן והם מים העומדים להלקות פירות. במס' ברכות )ח.( הובא שברד מלקה  

כן לפורענות, היינו שלג מרובה היוצא בשטף מוכן לפורענות „יש ממנו שמו  -את הפירות. כתב שם בתד"ה אוצרות שלג

אבל שלג היורד בנחת לטובה, כדאמרינן בתענית )ג:( "טבא תלגא לטורי כחמשה מטרי לארעא" וכן כתיב "כאשר ירד 

ביקש   דוד  בתד"ה  שם  )נה,י([.  ]ישעיה  הארץ”  את  הרוה  אם  והשלג...כי  כתיב   -הגשם  הא  אלחנן  ר'  הרב  „הקשה 

)נה,י([ "כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים" ותירץ דכיון שמן העננים יורד נראות כיורד מן השמים ועוד   ]ישעיה
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וק"ל   למעלה”.  נשארו  המרוים את הארץ  אבל  לפורענות  המוכנים  הוריד רק  דלא  לומר,  משמע    א.יש  איוב  דמספר 

 שהשלג שנועד לפורענות אינו בארץ אלא בגהנם.

 ם היורד מעננים שלעיתים הם מאד נמוכים, שכאלו שהם יורדים מן השמים?  כיצד ניתן לראות גש ב.

„הבאת אל אוצרות שלג ואוצרות ברד    -כג(, מדובר על אוצרות שלג וברד שמטרתם רק לשם פורענות-באיוב )לח,כב

תרגום ומלחמה”.  קרב  ליום  צר  לעת  חשבתי  אשר  קר  -תראה.  ליום  וברדא  בגהנם  עקתא  לעדן  תלגא  גנזית  בא  „די 

„מלחמת גוג ומגוג”.    -„לחמשת מלכים בגבעון”. רש"י ד"ה ליום קרב  -דפרעה ואנחותא דמצראי”. רש"י ד"ה לעת צר

 „כמו השליך אבנים גדולות וברד שהיה במצרים”. -אבן עזרא ד"ה ליום קרב

ובה, הוא בנגוד  ק"ל מה שכתב התד"ה אוצרות שלג במס' חגיגה )יב:(, שהשלג הקיים באוצרות השלג הם לעיתים לט  ג.

 למה שהובא באיוב )לח,כג(, כי שם משמע שאוצרות השלג הם רק לפורענות, כמו שכתב שם רש"י במס' חגיגה. 

עוד ק"ל מה שכתב כאן התוס', שג' מפתחות אלו הם רק לטובה משום שהפסוקים שהובאו לראיה, שג' המפתחות לא    ד.

מפתחות יכולות לשמש גם לרעה, כפי שהתוס' במס' חגיגה ביאר  נמסרו לשליח,  הם רק פסוקים של טובה. הרי כל ג' ה 

לגבי השלג. מפתח גשמים יכול לשמש לרעה כגון בזמן המבול שמתחלה התחיל לרדת גשם רגיל שהלך והתגבר עד  

לו   שנוח  וגמרו  „נמנו  לרעה שכן  דוקא  לרוב  למעשה  הוא  להוליד  היכולת  היינו  "חיה",  וכן  מבול.  למצב של  שהגיע 

ש ]מס'  לאדם  המהרש"א  כדברי  שנבראו,  נוח  ולדורם  להם  צדיקים  שנעשים  הקטן  המעוט  ורק  משנברא”  נברא  לא 

על  אותם  לשפוט  כדי  רק  שיחיו  לאלו  רע  יהיה  הוא  המתים  תחיית  רשע.  שילדה  מי  של  לאמו  ואוי  )יג:([  עירובין 

 מעשיהם הרעים וכן פרנסה כבר אמר שלמה המלך שיש מצב של "עושר שמור לרעתו".

  -הגשם יכול להיות סימן קללה כשיורדים בחג כפי שאמר כאן רבי יהושע לרבי אליעזר, כפי שמובא במס' סוכה )כח:(  

אי אפשי בשמושך”. לכאורה משמע שסימן  פניו, כלומר  לו רבו קיתון על  ושפך  כוס לרבו  „משל לעבד שבא למזוג 

מי החג, כמו שכתב כאן הרע"ב ]מס' תענית )א,א(  קללה זו היא לא רק ירד גשם ביום הראשון של סוכות, אלא כל י

אחרון[   טוב  מיום  כתב   -ד"ה  הרמב"ם  מאידך  קללה...”.  סימן  סוכה  לימי  שהגשמים  לא,  החג  ימי  שבעה  כל  „אבל 

קללה  סימן  הוא  סוכות  של  ראשון  ביום  שירד  גשם  שרק  )ב,ט([  סוכה  ]מס'  המשניות"  גשמים    -ב"פירוש  „וירידת 

י השם אינו מקבל מעשיהם ברצון” ולכאורה מדברי רבי יהושע ורבי אליעזר כאן משמע כדברי  בתחלת הסוכות, רמז כ

הרע"ב שכל שבעת ימי החג אם ירד בהם גשם סימן קללה הוא. אמנם, הריטב"א שם עמד על כך ותירץ, שבשאר ימות  

רב בדברי  הרמב"ם  גירסת  היתה  ושכך  ברכה  סימן  לא  גם  אך  קללה,  סימן  אינם  הגשמים  סימן החג  "אינם  יהושע  י 

ברכה", אך לרע"ב גירסתו כאן היתה כגירסתנו שהוא סימן קללה. ולכן קישר כאן את המשל של עבד שמזג כוס לרבו  

 לסימן הקללה.  וכן רש"י מקשר במס' סוכה ובמס' תענית את המשל לסימן קללה.

)קא:( מציעא  בבא  במס'  המשנה  דברי  את  הבין  ז'[  אות  )שיב,ה(  ]חו"מ  הגשמים    הסמ"ע  ימות  זמן  תחלת   -לגבי 

הסוכות  חג  קודם  יום  ל'  הודיעו  אא"כ  מביתו  להוציאו  יכול  ואין  הסוכות  חג  מתחילת  מתחילין  הגשמים  „...וימות 

 שיצא...”.

אם כן הסמ"ע הבין את המשנה בב"מ )קא:(, כפי שחשב רבי יהושע שכוונת רבי אליעזר כאן במשנה בסלקא דעתך,  

כבר מיום ראשון של החג, אך ר"א במסקנה גם סובר שגשמים בחג אינו מצוי ואם הם יורדים   שימות הגשמים מתחילים
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זה סימן קללה או כפי גירסת הרמב"ם על פי הריטב"א, שגשמים אלו אינם סימן ברכה. אם כן לפי הסמ"ע המשנה כאן 

ה סוברת שזמן גשמים על פי סותרת את המשנה במס' ב"מ )קא:(, אלא אם כן נאמר, שבאמת גם המשנה במס' ב"מ אינ 

הגשמים   ימות  אומרים  הם  אדם, שכאשר  בני  בדעת  עוסקת  אלא שהמשנה  סוכות,  הראשון של  מהיום  מתחיל  האמת 

 כוונתם לתחילת סוכות, כיון שיתכן שירד גשם כבר בתחילת סוכות. עיין עוד על כך בהערותינו למס' סוכה )כח:(. 

שר  ה. יוחנן  ר'  שכוונת  "רש"י"  שיטת  לשאלת  לפי  מקום  אין  לכאורה  ביחד,  לשליח  נמסרו  לא  מפתחות  שלשה  ק 

הגמרא, מדוע ר' יוחנן לא סובר שיש ד' מפתחות שלא נמסרו לשליח, היינו, גם מפתח של פרנסה. יתכן וגם ר' יוחנן 

מפתחות   ב'  אך  מפתחות  ג'  לשליח  נמסרו  לא  שביחד  סובר  שהוא  אלא  לשליח,  נמסרו  שלא  מפתחות  ד'  שיש  סובר 

סנהדרין  יכ במס'  לתוס'  אך  המתים,  תחיית  מפתח  כך  ואחר  גשמים  מפתח  קודם  לאליהו,  שנמסרו  כמו  להמסר,  ולות 

להמסר  יכול  כן  המפתח  פעמית  חד  שבצורה  ניחא,  לשליח,  לעולם  נמסר  אינו  אחד  מפתח  שאפילו  הסוברים  )קיג.( 

סה לא נמסר לשליח וי"ל שהגמרא רק  לשליח. לכן, לפרושם מובנת שאלת הגמרא מדוע ר' יוחנן סובר שמפתח הפרנ 

זאת  ניסחה  ורק  הפרנסה  מפתח  את  כן  גם  כוללים  שגשמים  וסובר  מערבא  בני  על  חולק  יוחנן  שר'  להבהיר  רצתה 

 כקושיה ותירוץ. 

ולא   יוחנן  ר'  תוס' שמדובר רק במפתחות שהקב"ה לא מסר לשליח, שהם לטובה, עליהם מדבר  לגבי התירוצים של 

ברד, שהוא יוצא דופן וניתן כן לשליח, לכאורה לולי דמסתפינא היינו אומרים,    –שיש כלי זעם  מהמפתחות של זעם ו

שניתן להבין את הדברים אחרת, על פי המקורות שהבאנו לעיל, ובכך הדברים יובנו בצורה רחבה ומובנת יותר וללא 

 הצורך להסביר שברד הוא יוצא מן הכלל. 

" שבפסוק מדבר על פורענות ואוצרות אלו הם עונש רוחני בגהנם. ניתן לומר ראינו לעיל שיב"ע אומר ש"אוצרות שלג

שעוסקים   בדברים  רק  אלא  רוחניים,  ולעיתים  גשמיים  לעיתים  שהם  דברים  של  מפתחות  על  דיבר  לא  יוחנן  שר' 

 במציאות הגשמית, היינו, לידה, גשם, פרנסה והחייאת המת. 

הקב"ה בידי  שמפתחותיהם  הדברים  שכל  גם  יתכן    ראינו  כן  כמו  לרעה.  ולעיתים  לטובה  לשמש  יכולים  הם  לעיתים 

שלעיתים אותו דבר, לחלק מהאנשים זה לגביהם עונש ומידת הדין ולחלק מהם זה מידת הרחמים. כגון, מכת בכורות  

שהקב"ה בעצמו הכה, אמר לי הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א שניתן לומר על מכה זו שהיא היתה בבת אחת 

גם ממידת הרחמים של הקב"ה וגם ממידת הדין של הקב"ה, היינו, המכה הזו למצרים היתה ממידת הדין ולישראל מכה  

גבריאל ירד לכבשן האש    –זו היתה גם הנהגה של מידת הרחמים של הקב"ה כלפי ישראל. כמו כן כששר האש והדין  

ם שעמדו מסביב לכבשן, כלפי הגויים האלו נהג בהם  בו היו חנניה מישאל ועזריה והדף החוצה את האש ושרף את הגויי

האש   את  גבריאל  צינן  ובכך  החוצה  נדחה  בכבשן  האש  וכל  היות  ועזריה,  מישאל  חנניה  וכלפי  הדין  במידת  הקב"ה 

 בכבשן ולכן פעולה זו היתה ממידת הרחמים כלפי חנניה מישאל ועזריה.

ס'. התוס' נראה שהבינו שמשמעות "שר", הכוונה היא לכך,  לבי הגדרת מושג ה"מפתח", לא זכיתי להבין את דברי התו

שהמפתח נמסר בידו, כמו יורקמי שר הברד, שמפתח הברד נמסר בידו. אם כן קשה לפי הגדרתם, שהרי גם מפתח של 

חיה, היינו, הריון שר' יוחנן אמר שלא נמסר לשליח, אינו נכון שהרי יש שר הממונה על ההריון ולילה שמו. ]מס' נדה  

)טז:)[. אמנם התד"ה מלאך מתייחס לקושייתנו ומתרץ שם שמפתח של "חיה" אין הכוונה למפתח ההריון, אלא למפתח 



 כט  

„אבל על הלידה אין שום מלאך ממונה, כדאמר בריש תענית )ב.( "ג' מפתחות בידו של הקב"ה של חיה ושל    -הלידה  

לשליח לפי שעה, שהרי אליהו היה בידו מפתח של   גשמים ושל תחיית המתים" והנהו שלש מפתחות נמי פעמים מוסרין

גשמים והחיה המת וכן אלישע וכמה צדיקים ]=הכוונה לר' חנינא בר חמא שהחיה את עבדו של אנטונינוס קיסר, במס'  

„...ידענא, זוטי דאית בכו מחייה המתים”, היינו, הקטן שב"תנאים"   -עבודה זרה )י:( ועל כך אמר אנטונינוס שם לרבי  

ל להחיות מתים[ ו"אף ברי" ]איוב )לז, יא([ שהוא שר מטר, אין עושה אלא ברשות הקב"ה”. אם כן, התוס' ביאר  יכו

ששר המטר אין בידו המפתח על המטר, אלא הוא רק ממונה על הביצוע, אך לא על ההחלטה, אך ההחלטה להוריד גשם  

„שם מלאך    -ף ברי" אינו שר המטר, אלא  שהוא המפתח נמצא רק בידי הקב"ה. אמנם רש"י שם באיוב פירש ש"א

זה מתאים למה שראינו לעיל שרש"י   הממונה על העננים...”. מכאן שרש"י חולק על התוס' מי הוא "אף ברי" ובכך 

סובר ששר הממונה על הגשמים רידיא שמו. ולא "אף ברי". מהתוס' כאן חזינן, שעצם זה שיש שר הממונה על הגשם,  

הגשמים בידו, אם כן קשה מדוע אמר התוס' כאן בד"ה וישמע, שיורקמי שר הברד משמעו,  אין הכוונה לכך שמפתח  

 ?  שמפתח הברד נמצא בידו

ויש לומר דאין הכי נמי, אין סתירה עצמית בין התוס' כאן במס' תענית )ב.( בד"ה וישמע, לבין מה שכתב התד"ה מלאך  

ו. התוס' כאן על מס' תענית, יש אומרים שהוא מתוס' מאוחר  במס' נדה )טז:(, כיון ששניהם משני בתי מדרש שונים יצא

ה"ראשונים".   מתקופת  מתלמיד  אינו  בכלל  שהוא  כתב,  י"ד  סי'  המהרש"ל  בשו"ת  המהרש"ל  אך  המהר"ם,  מתלמיד 

"מכון   הוצ'  רי"א,  סימן  העזר,  אבן  החדשות",  מהר"ל  ]שו"ת  המהר"ל  כתב  נדה,  מס'  על  התוספות  זאת,  לעומת 

  י אליעזר מטוך סידר את התוס' על מס' נדה על פי ספר ה"תרומה" לרבי סיר ליאון משפרינטון. ירושלים"[ שרב 

אמנם את שאר התוס' על המסכתות הגדולות בש"ס, סידר הר"א מטוך על בסיס תוס' שאנץ, כאשר להלכה רובם של  

ב,ט( )ב( סוד"ה אמנם[. על כל התוס' הוא ניסח על פי רבינו יצחק הזקן מבעלי התוספות, כפי שכתב הש"ך ]חו"מ )מ

הגשם   הורדת  עצם  שעל  כתב  כאן  ורש"י  העננים  שר  הוא  ברי"  ש"אף  לעיל,  כאמור  פירש,  באיוב  שם  רש"י  פנים, 

לקבל   לכן  יש  ה"ראשונים",  מתקופת  אינו  כאן  דברי המהרש"ל שהתוס'  ולאור  רידיא  הנקרא  מלאך  ממונה  מהעננים 

ה"ת מבעל  נדה  במס'  התוס'  דברי  את  גשם,  יותר  להוריד  אם  המחליט  למלאך  הכוונה  אין  "שר"  שמשמעות  רומה", 

שמפתח זה מצוי בידי הקב"ה, אלא שכאשר הקב"ה מחליט להוריד גשם הוא מורה לשר "אף ברי" ליצור את התנאים  

רידיא   למלאך  מורה  הוא  ואז  אחר  למקום  בו  נמצאים  כבר  מסוים שהם  ממקום  עננים  להסיע  או  עננים  שיווצרו  כדי 

 וריד את הגשם בכמות מסוימת ובמקום מסוים. לה

הוא   וישמע לגבי משמעות המושג "מפתח",  בד"ה  לומר שהניסוח של התוס' כאן  ניתן  נדה,  פי דברי התוס' במס'  על 

לכאורה מוטעה. לפי התוס' כאן המושג "כלי זעמו" המופיע בספר איוב, פירושו מפתחות זעם שבידי הקב"ה, אך על פי 

במס התוס'  והעונש דברי  השכר  במסגרת  הקב"ה  של  שונים  ענישה  סוגי  על  הממונים  שרים  הם  זעמו"  "כלי  נדה,   '

ומחליט   "זועם"  הקב"ה  כאשר  "מפתח".  המושג  כלל  כן  על  שייך  ולא  מידה  כנגד  מידה  עולמו  את  מנהיג  שהקב"ה 

לפעול על איש מסוים או  להעניש, הוא מורה לאחד מ"כלי זעמו", היינו, לאחד מהשרים הממונים על כלי זעם מסוים  

אומה מסוימת או קבוצה מסוימת או על חבל ארץ מסוים. למשל, גבריאל הוא שר האש ואחד מכלי זעמו של הקב"ה  

ובמספר מקומות בש"ס מופיע שאלוקים מורה לו לפעול במקום מסוים. לעיתים, כאשר ה' רוצה להציל צדיק מסוים או  



 ל 

ה של  זעמו  מכלי  אחד  מסוים,  רשע  מי  להעניש  מחליט  והקב"ה  זאת  לבצע  עצמם  את  מציעים  מהם  שניים  או  קב"ה 

שיח בין יורקמי שר הברד וגבריאל שר האש במס' פסחים )קיח.( והקב"ה הכריע שיבצע -מביניהם יבצע זאת, כמו בדו

מוכן   שהיה  כך  על  הקב"ה שכשכר  לו  ואמר  שם  להצילו  גבריאל  ביקש  אבינו  אברהם  בהצלת  כן  כמו  גבריאל.  זאת 

רהם אבינו להיות היחיד בעולם שמאמין בה', ה' שהוא יחיד וקדוש באחדותו, הוא ירד בעצמו להצילו, היינו, על ידי  אב

נישאל   חנניה  את  להציל  לו  נתן  הוא  עצמו,  את  שהציע  לגבריאל  השכר  ובמסגרת  הקב"ה  של  שכינתו  של  יחיד  כח 

 ועזריה.

 

 גשם או מטר יורד על ידי הקב"ה או על ידי שליח 

 

פי זה יובן, שאין סתירה בין מה שאמר ר' יוחנן כאן )ב.( שמפתח הגשם הוא בידי הקב"ה ואילו לקמן )י.( אומרת על  

הברייתא, שהיא ברייתא מפורסמת כיון שנאמרה בלשון "תנו רבנן" ]שו"ת הרמ"ע מפאנו, סי' רה[ והיא מהתוספתא  

קיא   דף  ]"יוחסין",  הושעיא  ור'  חייא  רבי  שרי  -של  רב  העולם  מתשובת  בשאר  שהגשמים  גאון[,  ארץ    –רא  מלבד 

יורדים על ידי שליח. ההכרעה להוריד גשם היא בידי הקב"ה בכל מקום, אלא שבכל העולם הקב"ה מוריד    –ישראל  

שליח   באמצעות  בחינה   –גשם  ידי  על  הגשם  את  מוריד  הוא  זוכה,  ישראל  עם  כאשר  ישראל,  בארץ  ואילו  רידיא 

יותר לעצמותו ממלא זה גשם מיוחד המכונה "מטר", גשם של השגחה פרטית מיוחדת,    -ך אחרהקרובה  ואז  השכינה 

שיש בה ברכה שאינה קיימת בשום גשם היורד בשאר העולם, ששם לעולם הגשם יורד על ידי שליח, כי ארץ ישראל 

דברים )יא,יב([. יך בה מרשית השנה ועד אחרית השנה” ]-יך דורש אותה תמיד, עיני ה' אלוה-היא „ארץ אשר ה' אלוה

ברש"י הפסוק  על  והובא  )יא,יב(  ב"ספרי"  נאמר  כן  )לח,כו([    -על  ]איוב  שנאמר  דורש,  הוא  הארצות  כל  „והלא 

"להמטיר על ארץ לא איש", אלא כביכול אינו דורש אלא אותה, ועל ידי אותה דרישה שדורשה, דורש את כל הארצות 

„ארץ ישראל נבראת תחלה וכל העולם נברא לבסוף שנאמר "עד   -עמה”. זה מתאים למה שהובא לקמן בגמרתנו )י.(  

ידי      לא עשה ארץ וחוצות" ]משלי )ח,כו([.  על  כולו  העולם  וכל  בעצמו  הקב"ה  אותה  משקה  ישראל  ארץ 

שליח, שנאמר "הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות" ]איוב )ה,י([. ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל 

„מה שנשאר בעבים לאחר שתייתה”.[. ארץ ישראל שותה תחילה   -מתמצית ]רש"י ד"ה משיורי תמצית    העולם כולו

]רש"י לבסוף  כולו  העולם  כמו   -וכל  באיכות,  ל"תחילה"  שהכוונה  נראה  כך שמעתי”.  תחילה,  הגשמים  יורדין  „שם 

ת הגבינה, נוטל את האוכל ומניח  "ניתן במחשבה תחילה".[  שנאמר "הנותן מטר על פני הארץ..." משל לאדם שמגבל א

את הפסולת”. אמנם, כאשר עם ישראל אינן עושים רצונו של מקום ורואים בכל דבר יד המקרה וחוקי טבע, אז הקב"ה 

נוהג עימם מידה כנגד מידה, כמו בשאר העולם והאומות, כמו שנאמר "ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי ויספתי  

...ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בקרי... ואם בזאת לא  עליכם מכה שבע כחטאתיכם

כא )כו.  ]ויקרא  קרי..."  בחמת  עמכם  והלכתי  בקרי  עמי  והלכתם  לי  בה'  -תשמעו  דבקים  ישראל  עם  כאשר  כח([. 

 ובהשגחתו בארץ ישראל, מתקיימים בהם כל הברכות האפשריות, כפי שמובא שם.  



 לא 

 -נביא או מלאך  –יחס בין מה שהקב"ה עושה "בעצמו" בעולמו לבין מה שהוא עושה באמצעות שליח  עד כאן לענין ה

מזל, אך לגבי האדם, הוא יכול לשנות כל דבר לטובה ממה שנגזר עליו, מלבד מצבים שנשמתו הורדה במיוחד לכאן 

 לשם נסיון, כפי שהרחבנו על כך בחבורנו "הבחירה החופשית".

 

 ב: 

 

 מר אני רבי אומר, או

 

המהר"י ענגיל מראה ]"בית האוצר", ח"א, כלל לג, )מז.([ ש„כן היה דרכו של רבי לומר דבריו בלשון "אומר אני"”. 

„...אספרם מחול ירבון    -הוא מביא לשם כך לפחות י"ח דוגמאות מש"ס בבלי, ירושלמי ותוספתא, אך הוא מוסיף וכותב

על   זולת  החכמים  משאר  אחד  לשום  כזה  נמצא  פסח  ולא  פ"ח  פסחים  תוספתא  כעת  זכרוני  ועל  והמיעוט  הזרות  צד 

מצרים, נאמר בו "ולקח הוא ושכנו", מה שאין כן בפסח דורות. ר' שמעון אומר, אומר אני אף בפסח דורות כן... מי 

  שהיו לו עבדים שלא מלו ושפחות שלא טבלו מעכבין אותו מלאכול בפסח. ר' אליעזר בן יעקב אומר, אומר אני בפסח 

 מצרים הכתוב מדבר... ר' יוסי הגלילי אומר, אומר אני שלא נאסר חמץ במצרים אלא יום אחד בלבד...".  

התוספתא והך דריה"ג הובא בש"ס פסחים )כח:( ולא הובא שם בלשון "אומר אני" ואולם בירושלמי פסחים )ט, סוף ה( 

ונשמט מהאי גאון שגם שם בירושלמי    ]=  א הובאה שם מימרא דריה"ג הנ"ל בלשון "אומר אני", כמו שהוא בתוספת

"ר"ש אומר,   –מס' כלאים )ה,ב( )כה:(    "תלמוד ירושלמי",הוכן נשמט ממנו    "ריה"ג אומר, אומר אני"  –)יד.(, הובא  

. ועוד עיין ירושלמי, ביצה )ב,א( ["רבי יהודה בן בבא אומר, אומר אני"  –מס' יבמות )טז,ג( )פג.(  אומר אני" וכן שם ב

 .  , אומר אני אין פחות מכזית, ואולי גם שם צריך לומר רבי תחת רברב אמר

הנה הבנת ענין הלשון "אומר אני", שהיה שגור על לשונו של רבי נראה דהוא דרך ענוה. עי' ]סוטה )מט.([ משמת רבי  

ני מנייניהו דבי  בטלה ענוה ובהוריות )יד.( אמר רבא אפילו רבי דענוותנא הוא תני אמרו משום ר"מ ובגיטין )נט.( שא

משום ענוה שלא להראות עצמו גדול היה עושה כן עכ"ל והכוונה    –רבי דכולהו מננינהו, מן הצד הוו מתחילין ובתוס'  

וכדרך שרגילין היום לכתוב    שאינו אומר את הדין ודבר דרך החלט, רק אומר אותו בייחוס של עצמו, שלו נראה כך

ן זה הלשון "אומר אני"... כמדומה לי שבכל המקרא לא נמצאו תיבות "אומר  מליצת "נלע"ד". כן הוא גם כן מעין עני

אני", זולת פעם אחת בתהלים )מה.( "רחב לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר" והנה נודע, כי  

וחיבור המשנה שלו, שדברים שב נכתב ברה"ק על ענינים עתידים... רומז ברוה"ק על רבי  ע"פ אי אתה ספר תהלים 

רשאי לאמרם בכתב ורבי חיבר המשנה משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך", עיין תמורה )יד:( ותוס' ב"ק )ג:( וזהו 

שהכתוב מדבר ברוה"ק בעד רבי "אומר אני מעשי למלך", היינו, מה שאני רוצה לעשות כביכול עבור המלך העליון  

   ”.ברים שבע"פ אני רוצה לתקן שיהיה נכתב בעט סופר מהיריתברך... לשוני, היינו, מה שצריך להאמר בלשון ד



 לב  

בחינות. וכמה  מכמה  זה  ענין  לבאר  מאד  שהאריך  דבריו  המשך  שם  עוד  במקום    עיין  "אקרא"  רבי  אמר  לעיתים 

)עא.(   חולין  במס'  כגון  השני,  אני".  –ה"אומר"  אקרא  אומר  )ו,א(    "רבי  תרומות  במס'  ירושלמי"  ב"תלמוד  אמנם, 

 "רבי אומר אני אומר".  –א )לא:(, הוב

„...או   -הר"ר ראובן מרגליות ב"יסוד המשנה ועריכתה", עמ' יח, מנסה לבאר עוד סיבות למה רבי נקט אמירה זו, כגון  

הביא דעת עצמו כדעת אחד התנאים האחרונים. ובהיות הוא מסדר, טבע בסגנון "אומר אני", או שהסדיר אחרי דעת  

ליו, להדגיש שנחתמה ההלכה כדעת רבים...מעתה אין להוכיח שרבו ההוספות במשנתנו עצמו, דעת החכמים החולקים ע

אחרי רבי מאשר נסדר לפעמים אחרי דברי רבי "וחכמים אומרים" שלא כדבריו, או שבכלל מתניתין דלא כרבי כמו  

נת רבי למשניות התנאים בר"ה )יט:(, כתובות )צג.(, מנחות )קד:(, חולין )קלז.( וכאלו, לאשר ההבדל היסודי שבין מש

שקדמוהו, הוא אשר משנתם היתה הכרעתם הפרטית בהוסיפם על המשנה הקדומה, אבל רבי ערך משנתו בהסכם בית 

ועדו שהיו בו רוב חכמי דורו )כרשב"ג אביו שהלכות קצובות היה אומר מפי בית דינו...( ולכן הוכרח לפעמים לסתום  

חביריו ורבו עליו, כאשר מצינו בפסחים )קטו.( שגם חברי ביתו של הלל   המשנה גם נגד דעתו הפרטית, כאשר נמנו

חלקו על נשיאם... וכן סתם רבי במשנתו דעת המרובים...ולפעמים בהביאו דעתו הפרטית סידר אחריה דעת חכמי בית  

לפעמ בצדק שנה  בזמן...לכן  ממנו  מאוחרים  אינם  אלו  חכמים  כי  אומרים"...  "וחכמים  סגנון  בסתם  דברי  ועדו  גם  ים 

 היחיד בסגנון רבים ]חולין )פה.( ועוד[ שהרבים היו חכמי בית הועד החתום שהכריעו כאותו יחיד...”. 

 ג. 

 

מקמי   והא  דאבא  בשמיה  ליה  דקרי  וזימנין  בשמיה  ליה  קרי  זמנין  בתירה  בן  יהושע  כרבי 

 דליסמכוהו והא לבתר דליסמכוהו

 

יוחאי, שעד שנכנס למערה לארבע עשרה שנה, היה נקרא בכל מקום   יש מי שהוכיח בדיוק להפך לגבי רבי שמעון בר

במשנה בסתם "רבי שמעון" או "ר' שמעון", אך אחרי שיצא מהמערה ונתעלה מאוד קראו לו "רבי שמעון בר יוחאי".  

יהושע היה שהוא נסמך בנגוד לבנו, היה צריך לקרוא לו "בן רבי בתירא". הגאון ר בי  ק"ל אם חשיבותו של אבי ר' 

„...ובכהאי גוונא בבן זכאי ]מס' סנהדרין )מא:([, עיין שם פירש"י דצ"ע,   -יאיר בכרך כתב )"מר קשישא", עמ' לט(  

דלמה לא זכרו רבי במשנה בשם רבי. וי"ל דכך היתה הגירסא בפי התלמידים. ונ"ל מפני שהיו גדולים בתורה בילדותם  

צל"ע על יהודה בן תימא, דבמשנה ובבריתא ספ"ז דב"מ קרי ליה ר' לפני סמיכתן לא רצו לקוראם בשם יהושע, יוחנן. ו

 יהודה”.

„...דלפעמים קראוהו בן עזאי סתם כבפרקי אבות )ד,ב( ולפעמים    -לקמן שם )עמ' ק', ע' ותיק( הוא כתב לגבי בן עזאי

( ידים  מס'  )ב,יב(,  ]ויקרא  ליה בת"כ  והכי קרי  )יא:([...  זבחים  ]מס'  עזאי במשנה  בן  ד,ב(...במס' מעשר שני שמעון 

 "דנין לפני חכמים" ובמס' עדיות )א,י( פירש רע"ב, דהכוונה היא לשמעון בן עזאי”.  -)ב,ט(

 



 לג  

 ג:

 

 כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל 

 

 ראה לקמן )כז:( בד"ה שמא אתה עושה להם כדור המבול.

 

 ד.

 

 .ת"ח זקן לא קרי צורבא...”. „בחור חריף..  –רש"י ד"ה צורבא מרבנן 

 

פ. תאומים, לגבי מה שאמרו    כך גם פירשו ה"אחרונים", כגון ה"של"ה" )תורה שבעל פה, אות צ'( וכן פירש רבי ב. 

חז"ל הא צורבא מרבנן דרתח, אך בספר "יד מלאכי" )כלל הצדי, סימן תק"ל( מביא דגם ת"ח זקן איקרא צורבא מרבנן  

ח, עח( דבסוגיין ודאי מדובר בת"ח צעיר, כמו שכתב רש"י, אך בעלמא הכוונה גם לת"ח ומסיק בספר "דבר תורה" )ח" 

 -צורבא מדרבנן. המהר"י ענגיל כתב כאן בגליוני הש"ס  –זקן. במס' ברכות )יט.( משמע דשמואל לאחר פטירתו נקרא  

בין "צורבא מרבנן  –„צורבא מרבנן   יש  וחילוק  )סימן קב( דכתב  ברונא  ות"ח,  עי' שו"ת מהר"י  "רבנן"  ובין סתם   "

דצורבא מרבנן, פירושו החשוב שבהם ולשון "צורבא" פירושו שנגמר כל צורתו ונתמלא תורה כדאמרינן בפרק קמא  

שנגמרו ומעלו טפי משאר ביעי ובגליון שם כתב, אחר כך מצאתי    –דביצה )ז.( "ביעי דפחיא...משום דצריבן", פירוש  

דפירש והמהרש"א  -רש"י  איפכא ריש פרק קמא דתענית,  ליה ההוא מרבנן"  זקן קרי  חריף, אבל תלמיד חכם  "בחור 

הביא בשם הערוך )ע' צרב( "צורבא לשון חוזק תלמיד חכם" )ועיין "הפלאה שבערכין"( וכתב החיד"א )"עין זוכר", 

בא מרבנן" מערכת צ, אות א( דהרב ספר יוחסין )אמוראים אות צ( חולק על רש"י והביא ראיות מהש"ס, דקאמר "צור

דתלמיד בקי הוא צורבא מרבנן, בין על זקן ובין על תלמיד, אך -על גדולי הדור עי"ש”. ובמועד קטן )ו.( פירש רש"י

 ב"פירוש האמיתי של רש"י" ליחא. 

 

 „קפדנים וקשים כברזל”.  -רש"י ד"ה ברזל

 

„ענותנין ותשושי    -שם רש"י  אמנם במס' יומא )עא.( נאמר על ת"ח ש"דומין לנשים ועושים גבורה כאנשים" ופירש

ת"ח   על  דברו  ורבינא  אבא  שרבי  נראה  בניחותא”.  נפשיה  למילף  לאיניש  ליה  מיבעי  הכי  אפילו  רבינא  „אמר  כח”. 

 שבבבל ואילו שם במס' יומא מדובר על „ת"ח שבארץ ישראל שנוחין זה לזה” ]מס' סנהדרין )כד.([. 

ברזל, הוא על פי הפסוק "כפטיש יפוצץ סלע", היינו, כנגד יצר  אמנם גם מה שאמר רב אשי, שת"ח צריך להיות קשה כ

הרע שעליו נאמר גם כן פסוק במס' קידושין )ל:(, כי "בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" )שם( והקפדה זו של  



 לד  

 -אבאת"ח כנגד חברו הוא רק בזמן הלימוד המשותף, אך בסוף נעשים אוהבים זה לזה, כמו שאמר )שם( רבי חייא בר  

„אפילו האב ובנו והרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער )=מקום מושב הבית דין( אחד נעשים אויבים זה את זה ואינם  

אלא  "בסופה"  תקרי  אל  בסופה",  והב  "את  )כא,יד([  ]במדבר  שנאמר  זה,  את  זה  אוהבים  שנעשים  עד  משם  זזים 

 "בסופה"”. 

 

 

 

 

 יכול אפילו חיגרת אפילו סומא 

 

„תימה אמאי לא נקט הכא גבי אליעזר עבד אברהם כמו דקאמר גבי שאול    -פילו חיגרת או סומא, כתבהתד"ה יכול א

נתנה  לא  דהא  ממזרת,  עדיין  שייך  לא  אליעזר  דגבי  משום  רש"י,  שפחה"...ואמר  או  ממזרת  אפילו  "יכול  בסמוך 

 תורה...”.

ה מרש"י  שאינו  משום  שהוא  ויתכן  זה  תירוץ  מופיע  אינו  שלפנינו  אחר ברש"י  מקונטרס  שהוא  יתכן  גם  אך  אמיתי, 

 שהיה לפני תוס', כי רש"י כתב את פירושו כידוע מספר פעמים.

תירוצו של רש"י, הרי בני המזרח קיבלו על עצמם אחרי המבול להיות גדורים בעריות ואפילו תשמישם לא היו    ק"ל

לחתונתו המוזמנים  ליעקב  שאמרו  כמו  הנר,  לאור  דאנ   -עושים  סבור  את  ה"מתנות  „מה  ופירש  דכוותכון”  דכרין  ן 

וכי אתה סבור שאנחנו פרוצים כמו אתם בארצכם, לשמש לאור הנר. דכרינן    -כהונה" ופירש  פרוצים    –„ה"ג רש"י 

  –כאילים ותיישים...”. אם כן כל שכן האבות שקיימו את כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין )גירסת הרשב"א  

 תחומין( ]מס' יומא )כח.([.

נח   בני  מכלל  מצוות  שאר  ולענין  זה  לענין  יצאו  האבות  אם  דרכים",  "פרשת  בספרו  באריכות  דן  למלך"  ה"משנה 

 להחמיר או גם להקל. 

, דהא רש"י עצמו סבירא דאברהם יצא מכלל בני נח להקל בפ' ד' מיתות )נח:(  לפי דברי רש"י המובאים בתוס' קשה

המצרי משום דהכה פי פשוטו של מקרא,    וכן שם לגבי משה שהרג את  בפירושו לתורה כתב על  את העברי )אמנם 

שהרגו משום שהמצרי בא על אשתו( מדין בן נח שהרג את הישראלי ובודאי אם משה היה בן נח היה חייב. אמנם התוס'  

  לשיטתו סובר בכל מקום שלא יצאו מכלל בן נח אף להקל ולכן בפ' מי שמת )קמא( שאל התוס' למה אברהם אבינו לא 

ברמב"ן פ' אמור, בענין המגדף. אמנם קשה גם על התוס',    –בכל, ליצחק בנו וכן סוברים חכמי צרפת    –השיא את בתו  

 הרי אברהם קיים את כל התורה.

„...ואיך יתכן דמה שאסר אברהם    -ב"פרשת דרכים" בדרוש הראשון  ושו"ר דה"משנה למלך" שואל את קושייתנו

ע ה' שכר  לו  וקבע  עצמו  על  ללכת אבינו  )יח,יט([   אחריו" ]בראשית  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה  "למען אשר  הדבר  ל 



 לה 

בדרכיו, שישיא לבנו אהובו את אחותו, שעתידה תורה לאסור וענש עליו כרת והתוס' בפרק ד' מיתות )נז:( ד"ה לנערה,  

 כתבו שסיפר הכתוב בגנותו של לוט בדבר שעתידה תורה לאסור”.

ממס' יבמות )ק:( שנצטוה אברהם שלא לקחת כנענית ושפחה. ודוחק לומר שיצחק לא    ה"גבורת ארי" כאן )ד.( הקשה

הוזהר על כך. הוא תירץ, שכיון שציווהו את אליעזר לקחת רק ממשפחתו, אם כנענית היא אפשר לגיירה ושפחה לא  

ת בלהה כשפחה לרחל  ולא זכיתי להבין זו מנין לו, הרי לבן עצמו נתן את זלפה כשפחה ללאה וא  וק"ל היה במשפחתו.  

יכל ה"גבורת    ולענ"ד]בראשית )כט,כד([. זלפה ובלהה, היו גם בנותיו של לבן, כפי שכתב ה"תרגום ירושלמי" שם.  

צדק,   גרת  דין של  לה  היה  ואז  יכל לשחררה  הוא  את השפחה  גם  כך  לגייר,  יכל  הוא  לתרץ, שכשם שכנענית  ארי" 

 ה( ניתן לשחררה ]מס' גיטין )לט:([.-אמהות והעמדת י"ב שבטי ישלצורך מצות הנישואין )של "לשבת יצרה" של ה

במס'   תנאים  במחלוקת  תלוי  זה  כנענית,  שפחה  לשם  טבילתה  שמספיק  או  גירות  לשם  שוב  לטבול  צריכה  היא  האם 

יבמות. האם יכל יעקב לפסוק כמ"ד שהיא אינה צריכה שוב לטבול, זה תלוי במחלוקת האם האבות יצאו מכלל בני נח  

חמיר או גם להקל. יש לברר האם לאה גיירה את עצמה מדעתה לפני נישואיה עם יעקב, שהרי אם היא לא נתגיירה לה

 יעקב הרי חשב שהיא רחל, אם כן יעקב למעשה בא על גויה, שאז אין נישואין תופסין בה.

שאל המהרש"א  מצי  -גם  הוה  התורה,  כל  קיימו  דאבותינו  )כח(  ביומא  דאמרינן  למאי  מממזרת    „ומיהו  נמי  פריך 

„כיון שהתחנן שתהיה ממשפחת אברהם, לא תהיה גם כן ממזרת או שפחה, דמשפחת   -ומשפחה”. אמנם כתב המהרש"א

 אברהם בחזקת מיוחסים הוו” ועדיין קשה מזלפה ובלהה שהיו ממשפחתו ובכל זאת היו שפחות. 

נין מה שאמרו )במדרש "לקח טוב", בראשית  „ולע  -הרשב"א גם נשאל על נושא זה ]"שו"ת הרשב"א", ח"א, סי' צד(  

" והוקשה לך היאך קיימן ועדיין לא  גרתי)לב,ה([, כי קיים יעקב תרי"ג מצוות ונרמז במלת ]בראשית )לב,ה([ "עם לבן 

נצטוו, ועוד שהרי יעקב נשא שתי אחיות. דע כי אמרו ז"ל ]מס' יומא )פו.(, "בראשית רבה" )סד,ד([ "קיים אברהם  

בי תחומין, דכתיב ]בראשית )כו,ה([ וישמור משמרתי מצותי חקתי ותורותי". ואל תתמה, כי כבר נתעוררת אפילו עירו

ושחייבה החכמה להיות השפלים מצווים    מצוה שאינה רומזת אל עניני החכמהאתה לדעת, כי אין בכל פרטי המצות,  

ת המניעה, והמעשה והמניעה מודיעות במעשים וברמיזות שירמזו אל החכמה. ונמצאת החכמה מחייבת את המעשה וא

מה שנרמז בהם מן החכמה. והאבות הגיעו ברוב חכמתם אל העיקרים ההם. וכמו שאמרו ז"ל באברהם ]"ב"ר" )לה,ג([ 

וכן כל האבות, עד שיהודה המקובל מאבותיו קיים מצוות ייבום, אף על פי    ותיו מביעות לו חכמה כשני מלמדים שתי כלי

יה וצוה בה לבנו באותו הלשון בעצמו שציותה התורה וזה מן הצד שאמרת ועל אשר נשא יעקב שעדיין לא נצטוו על

הימים  כל  לא  הזמן,  כלים.  והשלישי  מקום,  והשני  הזמן,  האחד  עמודים.  על שלשה  נכונה  שהתורה  דע  אחיות,  שתי 

חג. והמקום, שלא בכל מקום אסורים במלאכה כשבת וכיום טוב, ולא אסורים בחמץ כפסח, ולא חייבין בסוכה ובלולב כ

חייבים בתרומות ובמעשרות ואסורין בטבל כארץ ישראל, ולא חייבין בקרבנות כבית הבחירה. והכלים, לא בכל דבר 

יוצאין תמורת הלולב והאתרוג, ולא כל דבר מקריבין כבקר וצאן תורים ובני יונה, ולא ראוי להקריב ככהן. ואיני יכול  

 ימצא”. לפרש יותר ומשכיל על דבר 

עמוקים   סודות  לגלות  רצה  ולא  דבריו  את  סתם  שהרשב"א  מה  לגבי  נשאל  תרצ"ו(  ח"ב,  הרדב"ז,  )שו"ת  הרדב"ז 

 הכרוכים בתשובה לשאלת נשיאת האחיות על ידי יעקב. 



 לו  

„הנה אתה אוחז בעורפי להוציא מה שאין לי חפץ...אף על פי כן, כדי שלא להוציאך חלק ארמוז לך רמיזות    -הוא ענה 

בין דברי הרב והוא ז"ל סתם אותם בסוף לשונו שאמר "ולא ראוי להקריב ככהן". לא הכל ראויים לישא שתי עד שת

אחיות כי יעקב, לפי שצורתו חקוקה בכסא הכבוד, כי טעם העריות, כדי שלא ישתמש בשרביטו של מלך ונחלת יעקב  

ה להקבר במערת המכפלה ורחל בפרשת נחלה בלא מצרים ומשתמש בשתי אחיות לאה ורחל. ואם ידעת למה זכתה לא

דרכים, תבין סוד ב' אחיות ואחר כל זה הרמז ידעתי שתמצא תשובתו של הרב ז"ל. והוא ז"ל נתכוון להודיע לשואל  

ואפילו   כלל  אחוה  להם  אין  הגויים  שהרי  כלל,  שאלה  שאינה  לי  נראה  הפשט  לפי  אבל  משכיל.  הוא  אם  הענין,  סוד 

ות היו, דקיימא לן דמן תורה מותר האדם לישא שתי אחיות מן האם ורבנן גזרו שלא ישא  שכפרו בעכו"ם וגיירו, מותר

לגזור   מן הדברים שעתידים הדורות האחרונים  יעקב אפילו  נזהר  לומר שהיה  ואפילו אם תרצה  שתי אחיות מן האם 

ה הלכה" ]מס' ב"ב )קי:(  עליהם, יודע היה יעקב שלא היו אחיות מן האם אלא מן האב וזה שאמרו "נתנה תורה ונתחדש

היה אחוה למקבלי התורה, אבל קודם לכן לא היה להם אחוה ועדיין  ין מצות מילה במס' שבת )קלה.([ שיוכן ראה לענ 

אין להם אחוה, לאותם שלא קבלו את התורה ואפילו נתגיירו כדפרישית והא דאמרינן ]מס' פסחים )קיט:([ "אמר יעקב  

אחיות אברך שנשאתי שתי  לא  הדומה  אני  מהדבר  להתרחק  הוא  חסידות  מקום  מכל  אותם",  לאסור  תורה  , שעתידה 

לאסור מן התורה ולפיכך לא רצה לברך. ואם תאמר אמאי לא אקשינן איך נשא עמרם דודתו ]מס' סוטה )יב.([ וי"ל  

ת "נתנה  אמרינן  אדם  בני  בשאר  אבל  כולה,  התורה  את  האבות  קיימו  דאמרינן  משום  אלא  הכי  אקשינן  ורה  דלא 

 הרי הרשב"א כתב לעיל שיהודה קיים את מצוות היבום, כי היה מקובל מאבותיו? ק"לונתחדשה הלכה"”. 

 

 „כלב או חזיר”.   -רש"י ד"ה דבר טמא

 

וכן קראה אסתר לאחשורוש )ו,י([  יחידתי” ]מס' מגילה )טו:([.   -לכלב נמשלו הרשעים ]רש"י בשיר השירים  „כלב 

שית רבה" )סח,א(, "מדרש תהלים" )פ,ו([ וכן החזיר היה לסמל על דגלו של הלגיון  לחזיר נמשלו אדום ורומא ]"ברא

העשירי הרומאי שהחריב את ירושלים וחנה בה. אדום נמשל לחזיר היער ]אדר"ן )לד,ג[( ועליו נאמר ]תהלים )פ,יד([  

מיער”.  - חזיר  ]מערכת  „יכרסמנה  אברהם"  "וימהר  בחיבורו  כתב  פאלאג'י  אברהם  רבי  ותשכב,    הגאון  פיסקה  מ', 

מעשה ברב יהונתן ]=אייבשיץ[ ששאל אליו הדוכס לשון הגמרא ד„   –מהדורת איזמיר, תרמ"ד, דף קט"ו עמודה ג'[  

ובפירושי רש"י ורשב"ם שם[ "יכרסמנה חזיר מיער" ]תהלים )פ, יד([ זו מלכות...,   (:)קיח   שדרשו ]עיין מס' פסחים

 דול ואם תשיב לי תשובה נצחת, אני נותן רשות להדפיס סדר קדשים וטהרות. דאיך קורין למלכות חזיר, דהוא ביזוי ג

והשיב לו הרב יהונתן: הבא לי האות של זה המלכות במטבע שלו שהוציא. הביא ומצאו כדמות חזיר. והראה, דאם הוא  

  “.דימה עצמו לחזיר, גם חכמי התלמוד עשו רצונו לקרוא אותו חזיר, דמשלו נתנו לו

 חיה הטמאה והמאוסה ביותר, אף יותר מן החזיר, כמובא במקורותינו: הכלב נחשב ה

ז(ישלם אתו    אויביוגם  ברצות ה' דרכי איש  „ )זה הכלב  –  )משלי טז  ירושלמי, תרומות פרק שמיני,מד.“  ( תלמוד 

  אדם:  -אויביוממחיש זאת ה"ירושלמי" )שם( בשלושה סיפורים מפליאים על 

   .וע בארס של נחש, כדי שהרועה לא ישתה וימותשהתעקש לשתות ולמות מחלב נג כלב



 לז 

.   בכל זאת, יש לדעת  שהציל אשה מנפילתה בשבי  כלב  .שמנע מבעל הבית מאכל נגוע בארס נחש הררי   מבוית,  נחש

   ולזכור, הכלב הינו אויב לאדם!

כלב   היינו,  קין",  "אות  בתוספת  נענש  קין  הי  –כבר  מסיבת  רבה(,  בראשית  )מדרש  הגנה  הכלב  כאמצעי  „נבזה  ות 

הכנסת )טומאת( כלב   אכן,, שבחברתו יאלץ לשרוד כנע ונד מאז שרצח את אחיו.   (בראשית ד יגכראוי לו“ )רמב''ן,  

])"..דדרך מגדל הכלב להעמידו על  לבית יהודי, מבטאת את סילוק האמונה בהשגחת ה' ובהפקרת עצמו ליד המקרה  

המזוזה על  שהיא  שדי  ויראת  ביתו,  לשמירת  ופורק"(    הפתח  יעזוב  הוא  ביתו  פתח  סג.לשמירת  שבת  ,  מסכת 

)שם,  הכלב מרתיעה עוברי אורח וגורמת לכך ש"מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר: למס מרעהו חסד"    קירבת  [.מהרש''א

  (. בגמרא

ם  מסוממים ועלולים לרצוח, על כולם לנקוט אמצעי הגנה כלשה\ במציאות זמננו שרבים מהגנבים גם נרקומניםאומנם  

לנפשותיכם.."(   מאוד  "ונשמרתם  בלבד  )מצד  מיכניים  כאמצעים  וכו'  אלקטרונית  אזעקה  פלדלת,  סורגים,  כגון: 

ויש להרחיקו מהמזוזה הקדושה שעל פתח הבית, בנוסף לבעתה שגורם   שכולם עדיפים על הכלב, שהוא טמא ביותר 

  .הכלב למתדפקים על דלת בעל הבית )שם(

)שיר השירים  „שאין מהם לקדושה כלום“    –  נמשלו לכלבים  לפני חזרתם בתשובה()גם הרשעים    –שיא הטומאה  

)ולכן הוא נמשך דווקא לאדם, שבשבילו “  בעצמותו...ואינו נחשב בכלל העולם  הכלב רע  (. „ד''ה כעדר  , רש''י(ה,ו)

ח''א    נתיבות עולם  ,)מהר''ל  בכלב רגיל, קל וחומר בכלב הניכר ברוע שלו שאסור לגדלו בביתו  ואם כך  נברא העולם(

הובאו הכלב והחזיר יחדיו גם במסכת שבת )קנה:( ושם נאמר שגם אם נותנים    וכןנתיב גמילות חסדים, פ''ה דף קסז:(  

למיטיבו  מלהתקשר  למונעו  כדי  ולגרשו  במקל  להכותו  יש  קטנה,  בשר  אומצת  שלו,  ואינו  רע  שאינו  אף  .   לכלב, 

, אך שכל כולו רגש רק לאדונו נותן לחמו  כל''ב = כל לב,יג.( שאותיות    המהר''ל כתב גם )בחידושי אגדות, הוריות

  )שם(.   אכזרי לאחרים

ו"כלבו"(. )"רוקח"  או כלב  גוי  יראה  הילד כך, שלא  גם בהמחשת    ביום הכניסה ל"תלמוד תורה" באשכנז עטפו את 

עומק   את  וביזיונוחז''ל  הגאולה  ירידתו  לפני  ומנהיגיו  הדור  דשל  נזקקו  הם  משיחא...פני  ,  לכך ש„בעקבות  ווקא 

 סוטה מט:(.   )מסכתהדור כפני הכלב“

כ"ף  -בספר "מעשה איש" של הרב יברוב על מרן "החזון איש", הובא ש"החזון איש" אמר פעם להוציא מהחצר את "ה

לתוספתא על היפנה  והוא  לכל  המקור  מה  נשאל  הוא  "כלב".  המילה  את  מפיו  להוציא  רצה  לא  הוא  כי  בי"ת,    למ"ד 

אין לך שחייב בבכורה אלא אלא חמור בלבד )= במצות  -בכל בהמה טמאה  „  –מסכת ברכות בפרק א', ששם נאמר  

)"מחיר כלב", היינו,שאסור להקריב קרבן לה'   “אין לך שאסור משום "מחיר" אלא כלב בלבד  -חמור(. בכל חיה  -פטר

 -אמר רב: ג' חצופים הם, חצוף בחיה  „   –([  דבר שניתן בתמורה לכלבו(. כמו כן הובא במדרש ]"שמות רבה" )מב,ט

   “.כלב...

הענין: המות...  בפנימיות  מלאך  הוא  עשו  של  שרו  הוא  השטן,  הוא  אתו„  הכלב  תשלכון  סמאל    “לכלב  )רעיא זה 



 לח  

ביציאת בני  נמנע מלנבוח,    , בזכות כך שרקהתקשה התנא, שנצטוינו שלא יקופח הכלב  ולכןפ' צו כט, א(  מהימנא,  

 .         פרק שירה( )ראה בהרחבה, בסוף  ריםישראל ממצ

 

 ד:

 

 „זמן”[ תפילת יוצר...”. -„...דהיינו כל ]ב"ח )ב( -רש"י ד"ה עד

 

 -"תפילת יוצר" היא תפילת שחרית, אשר נקראת לעיתים בשם זה והיה קשה לב"ח דמילת "כל" מיותר ולכן הוא גרס

 "כל הזמן".

 

 ה.

 

 שור כשהוא חורש הולך ובוכה 

 

פרות  פרות   דמעות.  להוריד  מתחילים  הם  לפניהם  נשחטים  של  הדם  את  מריחים  כאשר  המטבחיים,  בבית  ושוורים 

הנשחטים לפניהם, הם מתחילים להוריד דמעות. הפילים   מריחים את הדם של  בבית המטבחיים, כאשר הם  ושוורים 

בהליכתומורידים   בד"ה  פירש  שהאנש  -רש"י  משתמע  הדברים  מפשטות  התלם”.  אינם  „לחרוש  שזורעים  בשעה  ים 

ידוע שהבע"ח מורידים    ממש בוכים, אלא רק מורידים דמעה, כמו שנאמר "הזורעים בדמעה", אך השור ממש בוכה.

  דמעות כשציידים הורגים את בני משפחתם לאחר שהם מזיזים אותם והם מבחינים שאין להם יותר רוח חיים.  דמעות. 

נראה זאת,  פירש, שא  לעומת  חננאל  בוכה, אלאשרבנו  ממש  הכוונה שהשור  הולך    -ין  בהליכתו   כמו„השור שהיה 

 בוכה” ובמה היה נראה כבוכה, נראה שהיה הולך עם ראש מורד, כמו אדם שבשעה שבוכה הוא מוריד את ראשו. 

 

 ה:

 

 „...וכ"ד חדשים נקרא תינוק...”.  -רש"י ד"ה ימיו של שמואל

 

, שרבוי תפלת חנה גרמה לקצור ימיו של שמואל בנה, שנפטר בן  ה"יפה עינים" כאן מביא מספר מקורות בהם נאמר

 נ"ב שנה.



 לט  

תינוק נקרא  הוא  יונק  עדיין  שהוא  זמן  שכל  "יונק",  במילה  מקורו  תינוק  שמילת  משמע  רש"י  ב"תלמוד    מדברי  וכן 

ושלמי"  וב"תלמוד יר  „שמא יחלה התינוק ונמצא דוחה את השבת בלא מילה”  –, במס' פסחים )מב:(, הובא  "ירושלמי

דקקה   בד"ה  העדה"  ה"קרבן  פירש  )יג:(,  ר"ה  גיל  תינוק  -במס'  אחרי  שגם  רואים  אנו  בש"ס  שונים  במקומות  אך   ,

„מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה    -שנתים, אחרי שהוא מפסיק לינוק, הוא עדיין נקרא תינוק. מס' בבא בתרא )כא.(  

"תינוק...עד תשע או    –תלמוד ירושלמי", במס' יומא )מא.(, הובא  "  ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע”. 

הפעוטות   בד"ה  רש"י  פירש  )ע.(,  כתובות  ובמס'  בהניזקין”.     –עשר"  כדאמרינן  ושמונה  תשע  בני  מס'    „תינוקות 

„שהיא ממהרת להביא כח, שאינה מתשת כח בלימוד    -„ובתינוקת בת תריסר” )רש"י בד"ה ובתינוקת  -כתובות )נ.(  

ויום אחד, דאורייתא היא שמביאה שתי שערות”(. במס' מגילה )ה.( פירש רש"י בד"ה    תורה...דאי בת שתים עשרה 

 "נער" ובמס' סופרים )יד,יז(, הובא "קטן מבן י"ג".  –טליא 

פני „אין חייבין למנוע מהן מאכל”( ביוה"כ, אבל מחנכין אותן ל  -רש"י„התינוקות אין מענין אותן )  -מס' יומא )פב.(  

[ ולפני שנתיים”  תינוקות   -רש"ישנה  לנקבה...שדרך  בן שלש עשרה  הוי  לפירקן  סמוכה  לפני שנה שהיא  „לשעות, 

  להביא שתי שערות בשתים עשרה ויום אחד...ותינוק בי"ג ויום אחד...”.[.

י"ג  „מעשה בשני כהנים...בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר...”. שם מדובר על    -מס' יומא )כג.(   כהן לאחר 

„מאימתי כשר לעבודה, משיבוא שתי שערות”.   -שנים שאז כבר ראוי לעבודת המקדש, כדאמרינן במס' חולין )כד:(  

עבודתו כשרה   דיעבד  אבל  לכתחלה,  להיות  צריך  מודים שכך  רבנן  וגם  בן עשרים  שיהא  עד  היא  רבי  אמנם, שיטת 

כלי המקדש )ה,טו( שהוא כשר כשיגדל, אך לא היו מניחין    כך  גם פסק הרמב"ם להלכה בהל'"משיביא שתי שערות".  

ג.( מדובר בכהן תינוק שגילו  אם כן שם ב)כאותו לעבוד עד גיל עשרים וכן הובא ב"תלמוד ירושלמי" במס' סוכה )יז:(.  

שניםהיה   יותר  כ'  ])כו  .ואף  סוכה  במס'  נקראו  כהונה  פרחי  אותם  רש"י  :מאידך,  שם  ופירש  ילדים  )נא.([   ,)–  

   –„בחורים”. במס' שבת )קמה:( פירש רש"י בד"ה דרדקי   -במס' סנהדרין)מט.( בד"ה ילדים וכן פירש רש"י ”בחורים„

לסברא” הגיעו  שלא  משה"    „בחורים  ה"פני  שם  ופירש  "הרובין"  הובא  )כ:(,  חגיגה  במס'  ירושלמי"   –וב"תלמוד 

  –ב"תלמוד ירושלמי" במס' מע"ש )כג :(, הובא    ילד.בחור כמו    –במס' סוטה )כ:(, הובא ברש"י בד"ה רובא     בחורים.

 אפיוטות ]פעוטות[ מקחן מקח ובמס' גיטין )נט.( ישנה מחלוקת אם מדובר בבני שש או  בבני עשר.

„עולל מציין הילד הרך והוא גדול מיונק   -רבינו המלבי"ם מבאר ]ישעיה )מט,טו([, איוב )כא,יא([ שעולל גדול מיונק

יונק שדים שחלוש יותר, להכרית את עמלק. "מפי עוללים ויונקים   כמו "מאיש...מעולל יונק". העולל הקטן ואף  ועד 

ויום אחד(  י"ב  ונערה צעירה )מבת  ילד  "עולה" על  "עויל"  ונמצא שם  יותר.  מוסיף שהם קטנים  יונקים  עוז".  יסדת 

ומן עול ומציין נער או נערה "עוללי  לגנאי בלשון בזיון, כמו "עויליהם", "ותשבר כעץ עולה", מורכב מ"עול ימים"  

 רשע עושי עולה"”. 

אם כן בלשון הכתוב תינוק הוא עד כ"ד חודש, כל זמן שהוא יונק, אך בלשון חכמים השתמשו ב"תינוק" בהשאלה אף  

. יתכן ש"ילד" יחשב כבר כשהוא עדיין בבטן אמו, כמו שכתב הגר"א ]"אדרת אליהו", ישעיה  ומעלה  עד גיל עשרים

   הוא כשמגיע לשלש עשרה שנה וזוכה לנשמה”.-נקרא אף בבטן אמו. בן  -„ילד - )ט,ה([

 



 מ  

 ו. 

 

 „שעודן באילן, כגון אתרוגים או רמונים או סופי תאנים”.  -רש"י ד"ה משיר פירותיהן

 

]מס' ר"ה   באילן משנה לשנה"  פרי "הדר  כגון אתרוג שהוא  זמן רב על העץ,  דוגמאות לפירות השוהים  מביא  רש"י 

השנה  )יד של  אתרוגים  קיימים  עדיין  עכשיו,  של  אתרוגים  וכשחונטים  שנים  שלש  או  שנתיים  בעץ  שמתקיים   ,]):

 שעברה ]מס' סוכה )לה.( ורש"י שם[.

„ובכל יום ויום משכים    -פרי התאנה אינו מתבשל כולו על העץ בבת אחת וכמו שמובא ]"שיר השירים רבה" )ו,ו([  

נים בתחלה אורים )מלקטים( אותם אחת אחת, אחר כך שתיים ואחר כך שלש, עד בעל התאנה ומלקט תאנתו”. את התא

 שאורים אותה בסלים ובמגרפות.

 

 או אינו אלא בחודש כסלו

 

לרעה, יורה  שנקרא  למ"ד  מה   היינו,  על  אך  נקטפו,  שלא  פירות  עדיין  יש  כסלו  חודש  עד  כי  פירות,  היינו, שמשיר 

ורים אך הוא אינו קורא עליהם ]מס' ביכורים )א,ו([ ואת הסיבה לכך מבאר שנקטף מהחג עד חנוכה, אפשר להביא ביכ

„...אין קריאה אלא בזמן שמחה מעצרת ועד החג, שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ושמח בהם ומהחג ואילך   -שם הרע"ב

 נו קורא...”.אף על פי שהרבה פירות נלקטים עד חנוכה, מכל מקום, שמחת אותה שנה כבר נאמרה בחג הלכך מביא ואי

 „חסידים והכי אמרינן במתניתין לקמן )י.(...”.   -רש"י ד"ה יחידים

הובא )י.(  הרא"ש  -לקמן  פירש  )סג.(  נדרים  ובמס'  רבנן  ר"ה  אמר  יחידים  ופי'   -„מאן  במעשיהם”.  שמיוחדין  „ת"ח 

ה ולכן  האדם  טבע  נגד  שהיא  התורה,  דרך  על  הוא  מעשיהם  שכל  שם,  נדרים  עמ"ס  ציון"  מתוארים  ה"תפארת  ם 

 כיחידים”. 

 

 

 

 

 

 

 

 ו:



 מא 

 

דריסת   „שמכאן ואילך גדילה התבואה וקשה לה -רש"י ד"ה עד שתרד רביעה שניה

 הרגל”. 

 

„לאחר שקצרו את השדה,   -ממתי אפשר שוב ללכת בשדות, כתב רש"י במס' סנהדרין )צט:( בד"ה בימי קציר חטים

 שהכל רשאין ליכנס בתוך שדה חבריהן”.

 

 „...רשות מב"ד לעוברי דרכים”.  -שותי הר רש"י ד"ה ל

 

ובספר דברים)כו,כב( כתב    רש"י גם במס' מגילה )כז:( ובמס' ע"ז )כט:( מקשר את "שבילי" )נהרדעאן( לעוברי דרכים

 . רש"י בד"ה דרכיכם שיש שביל גדול ושיש שביל קטן

 

 תד"ה עד

 

ספיח  -התוס' מפרש ליה כמאן דאמר  וסבירא  וכו'  )יט:( כתב התד"ה  „פירוש בשנה השמינית  מותרים. לקמן  זרעים  י 

„וצריך לומר דסבר כמאן דאמר ספיחי זרעים   -רשב"ג אומר אף על האילנות בשביעית מפני שיש בהם פרנסה לעניים

אסור דהיינו ר' עקיבא”. כאן זהו דעת סתם משנה ]מס' שביעית )ט,ז([. זאת אומרת שר"ע במס' פסחים )נא:( ורשב"ג  

 ם על הסתם משנה במס' שביעית. בברייתא כאן חולקי

 

 „אין זו קללה של ועצר את השמים...”. -רש"י ד"ה אין בהם משום ועצר

 

 לכאורה, הכוונה היא להמשך הפסוק "ולא יהיה מטר", כי "עצר את השמים" דרשו לעיל )ג:( לגבי טל.

 חתן לקראת כלה 

מפרש כך, שכשהטפה    -רש"י  כל  כנג  נופלת„שירדו  ובולטת  אחרת  שהשווקין  יוצאה  אחרינא  לישנא  מורי.  מפי  דה, 

 מקלחין מים. שוק מקלח וזה מקלח כנגדו”. 

הלומד תורה בילדותו שהיא   –„רבן שמעון בן גמליאל מוסיף על דבריו    -עיין ב"אבות דרבי נתן" )כג,ד(, שם הובא  

כלה יוזמת ויוצאת לקראת  הוגנת לו והוא הגון לה והיא מתנפלת עליו והוא מתנפל עליה” ולכאורה כאן הסדר הפוך שה

 דאף שכתב רש"י נופלת הכוונה היא לפני החופה ואילו במס' אדר"ן הכוונה אחרי החופה. וי"להחתן תחלה 

 

 ז.



 מב  

 

 וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות 

 

רב לעולם  „אמר רבי יהודה אמר    -התד"ה וכל, כתב שמדובר במי שלומד כדי לקנטר, אך במס' פסחים )נ:(, שם נאמר  

כבוד.   לשם  מי שלומד  מדובר על  בא לשמה”. שם  גב שאינה לשמה שמתוך שלא לשמה  על  אף  בתורה  אדם  יעסוק 

אמנם שם כתב ר"י בתד"ה וכאן, שמדובר שם שאינו מתכוון כלל לרעה אלא שמתעצל בלמודו, אך אם לומד לא רק  

לא נברא, כפי שמובא במס' ברכות )יז.(, אך התד"ה  לקנטר אלא לשם יהירות, היינו, כבוד כיוון שזה לשלילה נוח לו ש

העושה במס' ברכות כתב שמדובר שלומד לשם קנטור, אך אם למד לשם כבוד "לעולם ילמד" וכן כתב התד"ה שמתוך  

שלא לשמה בא לשמה, במס' נזיר )כג:(, שמדובר שלומד כדי "להתגדר ולקנות שם", היינו, לשם כבוד אך במס' ברכות  

שלומד אם   מדובר  לשמה  שלא  שילמד  לעולם,  התד"ה  כתב  )כב:(  סוטה  במס'  לקנטר.  היינו  אחרים",  "לקפח  כדי 

„מיראת היסורין כי הכא ומאהבת קיבול פרס שאינו מתכוון להשלים רצון יוצרו שציוהו על כך אלא להנאתו”.    -כוונתו

שזה גם נחשב להנאתו, אך במס'    כבוד זה רק סוג אחד של הנאה ושם מדובר גם על עבודה מיראה ולשם קבול שכר,

 ברכות מדובר „להוסיף על חטאתו פשע שעתה שגגות נעשו לו זדונות, שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאוות לבו”. 

והרי „נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא”, אם כן זה    קשה מה שאמר רב יהודה שם, שנוח לו שלא נברא  

אין הכי נמי, אלא שרב הביא דוגמה לכך על מי זה מתקיים,    וי"ל א. ד שלא לשמה?  נאמר על כל אדם ולא רק על הלומ

ודאי שלא נאמר ש"נוח לו שלא נברא" אלא להפך )מהרש"א(. ב"מכלתא" פר' בשלח )טו,ח( נאמר   -אך על צדיקים 

 „ד"ת חיים הם לכם”, ולא רק "סם החיים". 

 

 חלש ליבאי ולא יכילנא לימא מר מילתא דאגדתא 

 

 שנאמר בהרבה מקומות שאגדה מושכת את הלב, לכן הוא ביקש שיאמר דבר אגדה ובכך הוא יחזק שוב את לבו. כיון 

 חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה ולא עוד אלא שמטפשין 

 כי אם לומד ברבים וטעה יחזירוהו )מהרש"א(.

ם הגונים )ר"י מעמדין, דבר שאול( וב"מנחת יהודה" כתב,  אמנם, זה לא נאמר אלא אם יש לו רבי או חברים ותלמידי

שכל זה היה בימיהם שהיו לומדים את המשנה והגמרא בעל פה והם עדיין לא נכתבו ולכן הוא לא יכל לבדוק את עצמו,  

 כאשר הוא למד לבד, אם הוא טועה, אולם כיום שכבר נכתבו המשנה והגמרא הוא יוכל מיד לבדוק את עצמו אם טעה.

 

ואמר רבי אושעיא למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו במים וביין ובחלב, דכתיב "הוי 

כל צמא לכו למים" וכתיב "לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב". לומר  



 מג  

אין מתקיימין  תורה  דברי  אף  אלא בפחות שבכלים  אין מתקיימין  הללו  לך מה שלשה משקין 

 שפלה עליו  אלא במי שדעתו

 

מי שדעתו שפלה עליו אינו מעדן את עצמו ומקיים את לימוד התורה מתוך "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל 

הארץ תישן וחיי צער תחיה", כמובא בפרקי אבות )ו,ד(. הגמרא מביאה משל זה דוקא על ידי רבי הושעיא, אשר לו 

זאת, שכן כך   לומר  חינך את תלמידיו לעסונאה  בתורה,הוא  יוחנן  ק  ר'  ר'   -כמו שאמר  לומדין תורה אצל  „כשהיינו 

 אושעיא היינו יושבין ארבעה ארבעה באמה” ]מס' עירובין )נג.([. 

יין וחלב מחמיצים בתנאי חום ואילו לחרס מיוחד בצבע אדום הנעשה מסלע מיוחד יש תכונות קירור, כמובא ב"תלמוד  

)יג:([   פ"ה  ריש  שקלים  ]מס'  מים  „נ   -ירושלמי"  גם  לכן  מיא”,  מקורר  )=סלע(  כיף  ידע  שיחין...והוי  חופר  חוניא 

 משתמרים בצורה הטובה ביותר בכלי חרס זה ואינם מתעפשים.

שם  נשאלתי וב"ספרי"  אמרתי"  כטל  "תזל  נאמר  )לב,ב(  בדברים  הרי  אלו,  משקים  דוקא  הושעיא  רבי  נקט  מדוע   ,

העולם שמחים בו” ובשיר השירים )ד,יא( נאמר „דבש וחלב    „מה טל כל העולם שמחים בו אף דברי תורה כל  -נאמר

נאמר רבה"  השירים  וב"שיר  לשונך”  על    -תחת  ערבים  ואינם  ברבים  תורה  דברי  שאומר  מי  כל  אומר  יוסי  „רבי 

כדבש וחלב המעורבין זה בזה וב"ספרי" שם )לג,ב(   –שומעיהם כדבש זה שבא מצוף, נוח לו שלא אמרן. רבנן אמרי  

אש. דברי תורה נמשלו גם לטל ולדבש ]ו"בתנחומא" )פ' אחרי י'( נמשלו גם ללחם ושמן.[ ואמאי אמר ר'  נמשלו גם ל

. רבי הושעיא רצה להביא רק את המשקין המתקיימים בפחות  א  והשבתיהושעיא שנמשלו רק לשלשה משקין אלו?  

גם לבשבכלים, לעומת טל ודבש המתקיימים גם בכלים אחרים   יכול  יוסי  . רבי הושעיא  ר'  . הטל והדבש  גחלוק על 

 הובאו כדברים שערבים לחיך ושמחים בו ור' הושעיא רצה להדגיש את השימור של משקין אלו.

 

 לרבי יהושע בן חנניה...אי חכמה מפוארה בכלי מכוער

 

בד"ה פתיא ובמס' ע"ז)טז:( כתב רש"י  היה שחור  דריב"ח  נדרים כתב  במס'  בגדיהן.  -הרא"ש  ..”  „ואינן מכבדין את 

„שהושחרו פניהם של    -„כל המשחיר פניו על דברי תורה...” ובמס' מגילה )יא.( נאמר    -ובמס' סנהדרין )ק.( הובא  

 ישראל בימיו של אחשורוש”. שחרות זו אין הכוונה כמו כושי אלא צבע כהה מאוד.

 

 ז:

 

בהיסח   אלאמשתכחין    מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין 

 הדעת

 



 מד  

„נוחין לאבדם ככלי זכוכית”. רש"י   -כמו כן נמשלו דברי תורה לזכוכית שקל לאבדן בהיסח הדעת במס' חגיגה )טו.(  

„שאם לא ישמרם יפה יהו נשפכין או נופל לתוכן דבר מאוס ונפסלים מלשתות, בדבר קל יותר משמן ודבש,   -כאן פירש

אדם נוטל העליון וזורקו לחוץ והתחתון בר ונקי, מה שאין כן במשקה  שמתוך שהן עבים צפה הפסולת למעלה ואפשר  

 . CLEARאו באנגלית  CLOORצלול שאינו עב קליי"ר בלע"ז”. וכן באידיש וגרמנית 

הרי בכל משקה אפילו נופל בו זבוב אינו נמאס, אלא אדם נוטלו ושותהו, שכן אמר המן לאחשורוש על היהודים    ק"ל

)יג:(   לגבי אדם  „ו  -במס' מגילה  סוטה  במס'  נאמר  כן  ושותהו...”. כמו  זורקו  בכוסו של אחד מהם  זבוב  נופל  אפילו 

בינוני שנפל צרור בכוסו שזורקו ושותהו. בדבש יש גם חסרון, שאם נפל בו דבר מעט קשה ומאוס ו/או טמא הוא שוקע 

וינצל מאכילת הדבר  יבחין בו  נתגלה ישנה טרחה    ואין האדם מבחין בו, אך במשקין צלולין אלו אדם  וגם אם  הטמא 

 גדולה להוציאו ובמשקין הללו ניתן מיד לסנן את המשקין. אפשר לכן לומר שהם נפסלים בהיסח הדעת משום גילוי.  

 

ליה  מתנינן  מהכא  אנן  כליה.  ישראל  של  שונאיהן  נתחייבו  כן  אם  אלא  נעצרים  הגשמים  אין 

 תם מהרה" „ולא יהיה מטר”[ ואבד  -"ועצר את השמים ]ב"ח )ב( 

 

יבולה" ואם רצה הב"ח    ק"ל ממה נפשך, אם רצה הב"ח לכתוב את הנחסר, היה צריך להוסיף "והארץ לא תתן את 

דהב"ח רצה    וי"ללקצר מספיק מה שהגמרא אומרת בגירסתנו, היינו, להדגיש שהעצירה שייכת למילה "ואבדתם"?  

 מים", שמשמעו עצירה מטל כדלעיל )ג:(. להוסיף רק "ולא יהיה מטר", כי מזה הראיה ולא מ"ועצר את הש

 

 

 אמר רבי שמעון בן פזי אין הגשמים נעצרין אלא בשביל מספרי לשון הרע

 

הרי משמע שכל הני אמוראי פליגי מחמת מה נעצרים הגשמים, דהרי כולם אומרים   –ה"טורי אבן" הקשה ונשאר בצ"ע 

נע מדוע  לבדוק  דוד  להם  אמר  )עח:(  יבמות  במס'  והרי  ידי "אלא"  על  כאן  שהוזכרו  מהטעמים  ולא  הגשמים  צרו 

האמוראים, אלא משום עבודה זרה או פוסקי צדקה שאינם נותנים את הצדקה שהם פסקו לתת, המוזכר לקמן סוף )ת( 

 וכאן טעמים אלו אינם מוזכרים.

שדה" וכי האדם  „מאי דכתיב "כי האדם עץ ה  -, הרי ב)ז.( רואים ש"אלא" אינו בדוקאולא קשיא לכאורה מידי. חדא

, הרי  ועודמשום דכתיב...” ובודאי שר"י אינו סובר שזו הדרך היחידה לפרש את משמעות הפסוק.    אלאעץ השדה הוא  

לקמן )ט.( הובא, שבלשון התורה, "כי" משמש גם כן בלשון "אלא" ובשום מקום אינו מובא שבלשון חכמים זה אחרת.  

"אלא אם כן" ואם "אלא" היתה כוונתה ל"אך ורק", לשם מה    –דיות  , הרי יש לשון יותר מיחדת המדגישה בלעועוד

שבת   במס'  מצינו  וכן  "גם"  הוא  "אלא"  שכוונת  כאן  כותב  אכן  מוולוז'ין  לנצי"ב  שדה"  ה"מרומי  כן",  "אם  להוסיף 



 מה 

  מחמת זה באה הפורענות וכן  שגםבשביל דייני ישראל והפשט הוא,    אלא)קלט( שכל פורענות שבאה לעולם לא באה  

 „אלא בימי...”.  -בסוף )ז.( 

„אין לך מצוה שאדם חייב    -הרמב"ם בהקדמתו לסדר זרעים  -על פי הבנת הש"ך  –על פי זה אפשר להסביר מה שכתב  

מצות עשה להתפלל בכל יום   –קריאת שמע בלבד” ולעומת זאת כתב הרמב"ם בריש הלכות תפלה    אלאבה בכל יום  

ם צריך להתפלל מדאורייתא על פי הרמב"ם הזה. אף שאפשר לתרץ, שו'  וכתב שם ה"כסף משנה", שלפחות פעם ביו

כרשב"י שתורתו   פטורים  כאלו שבכלל  יש  לתרץ שלתפלה  גם  אף שאפשר  הראשון,  בק"ש  כלולים  תמידיות  מצוות 

 אומנותו.

רם "בכל"  „...ואמ  -אמנם כבר כתב הרמב"ם ]"פירוש המשניות", מס' עירובין )כו:( ד"ה בכל[ שאין לומדים מהכללות

 אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר "חוץ"”.-הוא לשון הבאי והעיקר אצלנו

ב"חו"מ"   כגון  דוקא  לאו  או  כפשוטו  כוונתו  "אלא",  כתב  הרמב"ם  אם כאשר  בפוסקים  דיון  קיים  לעיתים  זו  מסיבה 

ח מיניה דמור"ם ז"ל פירש לדברי  „...ויש אומרים דאין לו "אלא" כו', דמלת "אלא" מוכ  -)רטז,יא( ב"סמ"ע" אות לו

 הרמב"ם שהוא כדברי המחבר כמשמעות פשוטו ודו"ק”. 

לעיתים קיימת מחלוקת גירסאות האם נכתב "חוץ" או "אלא", כגון במס' בכורים )א,ג( והובא במס' פסחים )נג.( ובמס'  

משבעת    חוץביאין בכורים  „אין מ  -מנחות )פד.(. בנוסחת הרע"ב וה"מלאכת שלמה" הגירסה היא "אלא" ובגרסתנו  

משבעת   אלא„ושם איתא "  -המינים” ועל כך מעיר שם הגאון רבי ישעיה )פיק( ברלין, לגבי הנוסחאות בגמרות דלעיל

 משבעת המינים"”.  חוץהמינים כו'" ונראה שזה היה נוסחת הר"ב, אבל במנחות ובמשנה בגמרא איתא "

תושבע"פ, חלק  ב"של"ה",  הובא  אימא",  "אלא  למהר"י    ]לגבי  האוצר"  וב"בית  צא  ערך  ס',  אות  הסוגיות,  בלשונות 

 ענגיל, ח"א כלל קעט, שאין הכוונה לחזור מהמאמר הראשון אלא לפרשו הוא בא.[

בין "אלא" ל"חוץ", על אף ש"אין למידין מן הכללות" ]מס' ערובין )כז.([, כגון   לעיתים אנו רואים שיש אכן הבדל 

על גבי מטלית לבנה א"ר יצחק בר אבדימי ושחור על    אלאמר שמואל וכולם אין בודקין  „א"ר יהודה א   -במס' נדה )כ.(  

 חוץ גבי אדום א"ר ירמיה מדיפתי ולא פליגי, הא בשחור והא בשאר דמים. מתקיף לה רב אשי אי הכי לימא שמואל  

 תני "חוץ" כלהו משמע”. „כיון דתנא ליה "כל" ולא ק  -משחור...” וכן ראינו "כל" כפשוטו, כגון במס' מנחות )ו:( 

„כל הבתים מטמאין    -לעיתים אנו רואים ש"אלא" פירושו "חוץ" במס' גיטין )פב.( שם מובאת ראיה ממס' נגעים פי"ב

„כל הנכבשים זה עם זה מותרים אלא עם החסית” וכן במס' כלים )כו,ז(    -של עכו"ם” וכן בתרומות )י,י(    אלאבנגעים  

וגורסים שם  „כל מקום שיש חסרון מלאכה א  - זו  ין מחשבה מטמאתן אלא העוצבה”, אך בב"ק )סו:( מובאת משנה 

 „טומאה תחתיה...הכל טמא אלא תוכה”.  -"חוץ" וכן באהלות )ט,ב( 

„ובשו"ת הרמ"ע מפאנו    -בספר "קהלת יעקב" )חלק תוספת דרבנן, ערך אין ישיבה...( מביא, ש"אלא" הוא לאו דוקא

למלכי בית דוד בלבד”( לאו דוקא, דגם    אלאבית דוד בלבד )=„אין ישיבה בעזרה  סי' קב כתב, דהא אמרינן למלכי  

דוקא רואים ש"אלא" הוא  אנו  )לט.(  במס' כתובות  בכלל”, אך מאידך  נערות   -שאול המלך  בין  אין  „והאמר שמואל 

„והא   -גירסהקאמר”, אמנם בתוס' שם ה  אלאו' חודשים וכי תימא בציר הוא דליכא הא טפי איכא והא    אלאלבגרות  

 בלבד קאמר”. 



 מו  

„איבעיא האי "אלא" "חוץ" הוא או "על מנת" הוא”. התוס' שם בד"ה אמר, כתב    -במס' גיטין )פב.( הגמרא שואלת  

שלא עלו לבעלים לשם חובה”. שם יש    אלא„כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשירין    -שבמס' זבחים )ג.( שם נאמר

 -"חוץ", אלא לא הוי "אלא" רק או אבל”. במס' חולין )קלד.( קובעת הגמרא„...דהתם לא שייך "על מנת" ולא    -לומר

„בהא פליגי מר סבר    -„חוץ שיורא, על מנת לאו שיורא”, אך מיד היא מסייגת שבמחלוקת שנוי הדבר לגבי "על מנת"

 על מנת שיורא הוא ומר סבר על מנת לאו שיורא הוא”. 

„ונראה לי דלשון "אלא" שבש"ס במסקנת   -ספרו "מר קשישא", ע' אלאהגאון בעל "חות יאיר" רבי יאיר בכרך כתב ב

רבי   שאמר  ומה  מעיקרא  הייתי  דסבור  ממה  חוץ  הוא  האמת  לומר,  ורצונו  חוץ  מענין  הוא  וטריא  בשקלא  או  התרצן 

  גם כן מענין חוץ, ורצונו לומר שלא אמרה מטעם אחר חוץ מזה   -עקיבא ]מס' נדה )מה.([ "לא אמרה אלא לחדד..."

דנדרים   כבודי"  בשביל  אלא  אמרת  "כלום  גוונא  וכהאי  אדם  בני  לשון  על  קאי  )פב.([  ]גיטין  לחדד...ואבעיא  והוא 

 )כד.(”. 

-שם לשון יוני הוא”. „ואינו לא חזרה ולא דחיה ממה שאמר לפניו. במס' ערבין )יז.( אלא  –„אלא    -עוד הוא כתב שם

  –, ב"ב )צג.(, ע"ז)מג:(, יומא )יד:( ונזיר )כט:(. אלא בלשון התרצן  משמע שחוזר בו, עיין שבת )נז.(, )צח.( ו )קה:(

עיין הליכות עולם )י:( )שער ב' פ"ב( ושארית יוסף )כה:(, )כו.( )סוף הנתיב השלישי ובתד"ה אלא ]מס' שבת )נז.([ 

כתי שחוזר בו  ותד"ה אטבעי ]מס' שבת )צח.( ו)קה.( ובשל"ה דף שכב, ג )תושבע"פ כלל למ"ד( בשם תוס' בכמה דו

 ולא אומר אלא וגם בהיפך וכן מבואר בתד"ה התם ]מס' חולין )נה.([”. 

 

 ח.

 

עליו משתכין  שהשמים  דור  ראית  אם  משתכי    -תד"ה  התם  שפירש  כפירש"י  לפרש  „...ואין 

 משברים הקדירה דא"כ מאי קאמר הכא שהשמים משתכין...”. 

 

„מאדימין פנים   -שתכי", שהרי כבר כתב כאן בד"ה משתכיןדרש"י אינו מתכוון שם לפירושו המילולי של "מ  נלע"ד

 כעין רודילי"א )=חלודה(”, אלא כוונתו של רש"י היא לתוצאה, שכוון שהכלי מחליד סופו להשתבר.

 

ובור בחולדה  חלד    -תד"ה  ע'  ]ב"ערוך"  ומת  ונשכתו  חולדה  אמרה    -„...באת  ומת”[  „חנקתו 

 ונשא את הבתולה”.  לו... אם כן חזור וקחנה וכתב לה גט והלך

 

מדוע הוא היה צריך לגרשה, הרי הוא יכל לשאתה על פניה של אשתו הראשונה? וי"ל משום שהאשה עצמה לא    ק"ל

 רצתה להמשיך להיות נשואה עם מי שמפר הבטחה ושבועה. 

 



 מז 

  ח:

 

 לפי שאין הברכה מצויה...אלא בדבר הסמוי

 

כורים "מאה שערים" מאה מנינים. "מאה שערים", מלמד    „וימצא בשנה ההיא מאה  -ב"בראשית רבה" )סד,ו( הובא

שהאמירו אותה ועשת מאה כמה שהאמידוה. והלוא אין הברכה שורה על דבר שהוא במשקל ובמדה ובמנין, מפני מה  

 מדד אותה מפני המעשרות”. 

ברי תורה כירך, „מאי דכתיב "חמוקי ירכיך" למה נמשלו ד  -כן הדבר לענין לימוד התורה כמובא במס' סוכה )מט:(  

וב"תלמוד   וכמה”.  כמה  אחת  על  בצנעא  לעשותן  שדרכן  בסתר...דברים  תורה  דברי  אף  בסתר  ירך  מה  לך  לומר 

הובא פ"ה  ברכות  מס'  הוא    -ירושלמי"  במהרה  לא  בצנעא  בתלמודו  היגע  כל  חכמה"  צנועים  יוחנן..."ואת  ר'  „דרש 

 משכח”.

 

„אלמא משקיבל עליו נשמעו    -שמעו דבריךיך נ-רש"י ד"ה אשר נתת לבך להתענות לפני אלוה

 דבריו”. 

 

במס' שבת מדליקין  במה  בפרק  ישמעאל  רבי  מה שאמר  לומר,  ניתן  זה  פי  חטאת   -על  אביא  בית המקדש  „וכשיבנה 

שמינה” וכנ"ל, כוון שאי אפשר להביא, כי אין בית המקדש, והוא קיבל על עצמו להביא נמחל לו ובפרט בקרבן, שאף  

 באתו כשאין בית המקדש. אמירתו נחשב כה

 

 ט. 

 

  „...והיינו דכתיב ]במדבר )ה,י([ "ואיש את קדשיו לו יהיו", כלומר, -תד"ה עשר תעשר 

 . ”ינו מפריש כהוגן לא יהיה לו אלא הקדשים, כלומר, המעשראכש

 

ינו מסביר לו „שא  -ו' מתחלף לא', כמו לעיל )ח.(  המילה "לו" משמשת בשני מובנים. "לו" במובן של "לא", היינו,  

שמה שהיה עד עכשיו שלו יותר לא יהיה לו וכן במובן הפשוט שמה שכן פנים , שנאמר והוא לא פנים קלקל“, היינו,  

במס' ברכות )סג.( מובא פסוק זה        עשירית ממה שהיה לו עד כה.  המעשר, שיהיה לו רק  –יהיה לו זה רק הקדשים  

„אמר רבי יוחנן: למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות    -הבא  בהקשר של פרשת סוטה שנאמרה שם מיד בפסוק  

ומעשרות? לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותן לכהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו...“. ויש להבין למה  



 מח  

צמו מעשרות ותרומות? וי"ל שכיון שהוא לקח לע –דוקא עונש זה ניתן לו בגלל שנמנע מלתת את מה שמקודש לכהנים 

 אשתו והיא ניתנת למישהו אחר.–מה שמקודש רק לכהן לכן מידה כנגד מידה ילקח ממנו מה שמקודש רק לו 

„וה"ר נתן האופניא"ל פירש "היוצא מן השדה", כלומר ואם לאו שאין אתה מפריש העישור יהיה    -בסוף התוס' הובא

לומר שיקחום הגויים“. מקור דבריו הוא בגמרא  שדה"( כו הרשע )=שנאמר עליו "איש לאותו היוצא לשדה, דהיינו, עש

שרבא אמר לבני משפחתו שיתנו ארבע מאות זוז לצדקה כדי שלא יבואו הגויים ויקחו מהם ממילא סכום זה. וכן מה  

   אתם מסורים לנבוכדנצר וחבריו. ולאשנאמר שאם אתם עושים רצוני אתם שלי ואם 

 בים אמר רבי יוחנן מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל ר

 

ח של  תמפית המתים ובמערבא אמרו )ב:( שגם  לעיל )ב.( אמר רבי יוחנן שג' מפתחות לא נמסרו לשליח מטר, חיה ותחי 

לא חשיב להאי? אמר לך גשמים נמי היינו פרנסה“. לכאורה כאן אמר רבי    י„ור' יוחנן אמא  -פרנסה לא נמסר לשליח  

אמנ  שונים?  דברים  שני  במערבא שהם  כמו שאמרו  אחד  יוחנן  באמת דבר  משמע שהם  כאן  רש"י  מפירושו של    –ם 

היא   ופרנסה  אחרים  גרועים משל  תבואותיו  יהיו  היינו, שלא  ליחיד,  הם  גשמים  תבואותיו.  „לעשות שדהו    -השבחת 

לא“ שובע,  היחי  ,כשדה  בזכות  עושה  הקב"ה  אין  זה  את  בשפע  יהיו  שתבואותיו  כדי  של    דהיינו,  בזכותם  רק  אלא 

 הרבים. 

                    

             ונסתלקו ענני הכבוד וקסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל

 

נראה שהסיבה להבנתו זו, נבעה מכך שענני הכבוד הראו שהקב''ה משגיח השגחה פרטית על עם ישראל, כי ענני הכבוד 

וכיון שראה וכו'  בגדיהם  ורוחצים את  ישראל את הדרך מהרים למישור  מיישרים לעם  שסרה ההשגחה הפרטית    היו 

ניתן על ידי הקב''ה ביד המקרה והטבע, באותו מעמד שהוא עצמו נמצא ולכן מעם ישראל, לכן הוא סבר שעם ישראל  

 הוא סבר שהוא יוכל להתמודד אתם ולנצחם.

 

 ט:

 

 עולא איקלע לבבל 

 

במס' פסחים )קד:( אכן   .לשהיהלשון לומר על אדם שנקלע לארץ כ ךעולא נקלע לעיר בבל ולא למדינת בבל, כי אין דר

דיתא“. עולא לא רצה שם לראות דם משום כבודו של רב יהודה שהיה ראש הישיבה של  ב„עולא איקלע לפומ  -הובא  

 דיתא ]מס' נידה )כ:([.בפומ



 מט  

את   לבאר  הרחבנו  הרשעה,  בבל  שהחריב  ברוך  אומר  בבל  ראה  בד"ה  )נז:(  ברכות  עמ"ס  אהרון"  "דבר  בחבורנו 

שיטת רש"י מלבד ארץ בבל קיימת גם  אה במס' שבת )לג.( תד"ה נפקא[ דלש"ס בין רש"י לתוס' ]רהמחלוקת בכל ה

עיר בשם בבל והיא פומבדיתא  „ואמר אב“ גולה היא פומבדיתא ]מס' ר"ה )כב:([, לשיטת התוס' אין מקום או עיר 

 הנקראת בבל ובכל מקום הכוונה לארץ בבל.

 

 ר"ג אומר בז' בחשון 

 

„וקיי"ל הכי ]או"ח )קיז,א([, נמצא דכל פעם שהיו ישראל עולים    -, כתב הש"ך ]חו"מ )מג,אות מז([  לגבי דברי ר"ג

לרגל לא היו יכולין להגיע לבתיהם אחר הרגל אלא בט"ו יום, והיה דומה להם כאילו הם עדיין בארץ ישראל עסוקים  

 בעניני הרגל, כל זמן שלא היו עוברים הנהר הגדול נהר פרת...”.

הש"ך משמע שבט"ו ימים יכלו להגיע אחרי נהר פרת, היינו, שמתחשבים גם על אלו שפטורים להגיע לבהמ"ק    מדברי

משום שהם גרים במקומות אחרי נהר פרת הנחשבים כבר ל"דרך רחוקה", אך ה"תפארת ישראל" ]מס' תענית )א,ג(  

„...להכי לא    -א"י לבבל, שהוא נהר פרת  אות ט"ו[ כותב שאין מתחשבים אלא רק עם אלו שגרים בא"י לפני הגבול בין

למקום   מהם,  חלש  היותר  שיגיע  כדי  עד  גשמים,  מלשאול  ואיחרו  לביתם  בשובם  גשמים שיעכבום  על  להתפלל  רצו 

הגבולים   משאר  מרוחק  היותר  היה  הגבול  ואותו  ישראל  ארץ  בצפון  שהוא  פרת  דהיינו  מירושלים,  רחוק  היותר 

 ]מס' פסחים )ע:([ והכי גם קיימא לן גם השתא”.  עלות לרגלדהרחוק ביותר פטור מלמירושלים, 

 

אוק ממימי  כולו  העולם  כל  אומר  אליעזר  רבי  יעליתניא  "ואד  שנאמר  שותה,  הוא  מן ינוס  ה 

ינוס מלוחין הן? אמר לו  יאמר לו רבי יהושע והלא מימי האוק  .הארץ והשקה את כל פני האדמה

כ העולם  כל  אומר  יהושע  ר'  בעבים.  "למטר מתמתקין  שנאמר  שותה,  הוא  עליונים  ממים  ולו 

אני מה  אלא  מים",  מתגברים    השמים תשתה  מלמד שהעננים  הארץ",  מן  יעלה  "ואד  מקיים, 

ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד ומקבלין פני מי מטר, שנאמר "יזקו למטר לאדו" ומנוקבות הן  

   .ככברה ובאות ומחשרות מים על גבי קרקע

 

השר מפראג  שחז"ל  המהר"ל  היסוד,  את  בספריו  אגדההעוסקים  יש  ים  ,בדברי  מני  עמוקים  מתעסקים    ,שהם  אינן 

הוא כותב שעיסוק זה של חכמיהם   העולם להתעסק בזמנו ומאז ועד ימינו.חכמי אומות    ובענינים חומריים, כפי שהחל

תופעות  ההקשר האחדותי שבין  עת את הסיבות של התופעות ואת  אינה כלל חכמה, כי הם אינן יודעים ואינם יכולים לד

וסיבת מציאות כל הבריאה )באר הגולה", עמ' קכז יסודות  ט(. -הנצפות לעינינו לבין שאר התופעות וכ"ש בינם לבין 

הרבפרט,   )הקדמת  אדומה  פרה  מצות  סודות  נגלו  לו  אשר  אליעזר  ברבי  מדובר  אליעזר"(    ל" דכאשר  דרבי  ל"פרקי 

ז"ל כתבו שזכהרי  גו  .והנחילם לתלמידו רבי עקיבא נ' שערי בינה וקדושה.לשער הראשון של שער ה   האר"י   נ' של 



 נ 

כי   חומריים,  בתיאורים  הלבישוה  עמוקה  כה  חכמתה  זו  שמהות  וכוון  ותופעותיו  המציאות  במהות  רק  עוסקים  חז"ל 

נוצרי    אחרת אי אפשר היה להבין כלל את הנמשל בדבריהם שעוסק בתחום הרז והסוד. המהר"ל עמד בפתחו של עידן

ם הנוצרי בשם מרטין לותר,  חדש, נצרות שהומצאה ונבדתה על ידי נזיר אוגוסטיני מעורער בנפשו בשלהי ימי הביניי

 ם את מקורות התורה שבכתב )שלדידו רק זה קיים ולא התורה שבע"פ( למושג שנקרא "דת" וכדי להבינה ישאשר תח

ה שטחית האומרת שכל המציאות היא  "פ, אשר דגל בהבנ למדע החל משנת תק  ךפללמוד אותה באקדמיה. לימוד זה ה

 חומרית. 

משום   זאת  וכל  המטאורולוגיה  מדעני  בידי  ורדוד  חומרי  לטיפול  "זכה"  יהושע  ורבי  אליעזר  רבי  של  מחלוקתם 

 בכלליו של הרמח"ל )בהקדמה ל"עין יעקב"(. והובא שהמחלוקת נרמזה על יד סמלים גשמיים כפי שכתבנו לעיל 

נראה   החוק  ראשית  ור"י.  ר"א  לדברי  כמשל  להוות  יכולים  לא  שכן  וכל  בעליל  מופרכים  זה  בנושא  המדע  חוקי  כי 

והופכים לעננים היינו שמי האוקיינוס מתאדים  ומה שיורד    .הראשון הוא "מחזוריות הגשמים",  יורד מהעננים  הגשם 

 לאוקיינוס שוב מתאדה וחוזר חלילה.

כלל מחזוריות, כי מה שמתאדה מהשכבה העליונה באוקיינוס, רק מעט ממנו    מומחה בינלאומי בתחום זה הודה לי שאין

הופך לעננים וכאשר הם שוב יורדים כגשם לאוקיינוס, קיימת סבירות נמוכה ביותר שדוקא מים אלו יתאדו שוב וחלק  

אחרי הרבה שנים ר לי השערה שאולי  מהם יהפכו לעננים. הוא אאם  ספק עוד יותר גדול  ממים אלו גם אם יתאדו, ישנו  

לכן "חוק" מופרך זה קשה מאד    ,חלק ניכר מהאוקיינוס יהיה מעורב בהתאדות, אך זו היא רק ספקולציה בלתי סבירה

 דברי רבי אליעזר.  עומקלהפוך אותו למשל של 

מסוים   מדען  הארץ.  לכדור  החיצון  מהחלל  שמגיעות  מים  טיפות  היא  אחרת  מהעננים תופעה  מחצית  שלפחות  שיער 

הוכחה ולכן קשה מאד להפוך אותה  לים מטיפות אלו, אך גם השערה זו היא השערה פרועה ובלתי ניתנת למדידה ונוצר

 שהגשם מגיע ממים עליונים.  ,לדברי רבי יהושע ,אף למשל

וים עננים, כפי שכתב כאן  ורבי יהושע כמובן גם יודע שמהתאדות האוקיינוסים מתה  –מהות המחלקות בין ר"א לר"י  

מא דרבי יהושע ודאי נמי מודה בהא דהארץ שותה נמי מלמטה כדאמרינן יאיש לדקדק ד„ -בד"ה כמאן אזלא  המהרש"א

ג )=צריך להיות רשב"א( אין לך טפה וטפה שיורדת מלמעלה "סוף פרק ג' )כה:( ]=ע"פ התוספתא )א,ה([ אמר רשב

„אין לך טפח מלמעלה שאין תהום יוצא   -שאין תהום יוצא לקראתו ג' טפחים מלמטה )=בגירסתנו בגמרא ובתוספתא  

נמי מלמעל כיון דהארץ שותה  לומר דלר"י  יש  ע"ש.  כו'  טפחים“(  ליה בהאי קרא לתלות  לקראתו שלשה  הוה  ה לא 

עליוניםמיל ובמים  בתהומות  בשניהם  אלא  לחוד,  בתהומות  אוצרות  שניהם  “.וי  יהושע,  ורבי  אליעזר  מסכימים    רבי 

מחלוקת  ילברי ללא  המובאת   )י.(  תא  ידי    -בתחילת  על  כולו  העולם  וכל  בעצמו  הקב"ה  אותה  משקה  ישראל  „ארץ 

תחל שותה  ישראל  שמ  השליח...ארץ  )ב.(  לעיל  שאמר  יוחנן  ר'  לבסוף...“.  כולו  העולם  ניתן וכל  לא  גשמים  פתח 

לא הא דכתיב אן אזכמ„  -בארץ ישראל, אך לגבי כל העולם כולו הוא מסכים כאן עם דברי רבי יהושע    לשליח, היינו,

 .“ואמר ר' יוחנן מעליותיו של הקב"ה, כמאן כרבי יהושע "משקה הרים מעליותיו "

יה ורבי  "אוקיינוס"  על  דיבר  אליעזר  רבי  לשרים וכאשר  אלא  חומריים,  למים  כוונתם  אין  עליונים"  "מים  על    שע 

 מים העליונים ושל האוקיינוסים. הרוחנים המופקדים על קיומם של ה
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בעות בקשו עלי רחמים", מבאר  ר רבי אליעזר בן דורדיא מבקש "הרים וגשאך במס' עבודה זרה )יז.( כווכח בכניתן לה

ד"ה עד שרבי אליעזר אינו מדבר עם הדומם אלא עם השר המחיה אותם. כאשר רבי פנחס בן יאיר אומר במס'  שם הת

של    כוחועם  ם המים החומריים של הנהר אלא  , אין הוא מדבר ע“„חלוק לי גינאי חלוק לי גינאי  -חולין )ז.( לנהר גינאי  

של רבי אליעזר ורבי יהושע עוסקת לגבי איזה סוג  אמר שם. מחלוקתם    הד"הנהרות המסוך במי הנהר, כדברי הת  שר

ירידת הגשמים לכל העולם כולו,   לעממונה על ירידת הגשמים. שיטת רבי אליעזר היא, שהשליח הממונה    של שליח

השר הרוחני הממונה ישירות על האוקיינוסים ואילו שיטת רבי יהושע היא שהשר הממונה על  מלבד ארץ ישראל, הוא  

ירידת הגשמים הוא שר רוחני הרבה יותר גבוה הממונה על כוחות רוחנים גבוהים יותר הנקראים "מים עליונים" ולכן 

צירת מים מתוקים לשם כך צריך  הוא מקשה על רבי אליעזר שהשר הממונה ישירות על האוקיינוס אינו יכול לגרום לי

שר גבוה יותר ואילו רבי אליעזר אומר שכיון שהעבים מכילים את מי האוקיינוס שהתאדו ממילא האוקיינוס והעבים  

הם אותה יחידה ואותה מהות ולכן אותו שליח שממונה על האוקיינוס הוא אותו שליח רוחני הממונה גם על העבים והוא 

 מתקו.גורם לכך שהמים בעבים ית

יש להבין בעבי  לכאורה  נקט רבי אליעזר שהמים מתמתקים רק  מימםאמאי  ותהומות  מעיינות  גם  יכולים  י, הלא  הם 

מתוקים   לומרלהיות  ולהת  ויש  אליהם  להגיע  חייבים  שהמים  בחוש,  נראה  זה  בעבים  כי  "עבים",  ואילו שנקט  מתק 

דים יותר אינם מגיעים לעבים והם מכונים כיום  ים שבהם כבהמכל רואה. אמנם לכאורה    באדמה המים מכוסים מעין

מהגז, אך יש לומר שלפני שהאדים מגיעים    –כל דבר שכבד יותר מהאדים  כן  חלק מה"אירוסולים" הכוללים גם אבק ו

כבר   בהם  אין  אם  גם  או  כלשהי  מליחות  בהם  יש  עדיין  ובעביםלעבים  מרים  הם  עדיין  מליחות,  הופכים    שום  הם 

 למתוקים. 

מיפיר  רש"י "והלא  ר"י  קושייתו של  את  הן"ש  מלוחין  אוקיינוס  גד  -  מי  תבואה  מהן“י„ואין  איגר    .לה  עקיבא  רבי 

הש"ס  ב"גליון  כאן  רש"י  "הקשה  של  פירושו  צ  -על  למאי  ידעתי  רואים  „לא  שאנו  כפשוטו,  ולא  לזה  ריך 

ל רבי יהושע היא חזקה יותר  , כי רש"י מסביר שקושייתו שיתויולא זכיתי להבין קוש  “.=שהגשמים( שאינם מלוחים)

ה וביה מהפסוק שהביא ר"א כראיה לשיטתו "ואד יעלה מן הארץ יהש"ס, דרבי יהושע מקשה על ר"א מינ גמכפי שהבין  

חים התבואה  מים מלועם  האדמה" והרי אי אפשר להשקות את האדמה ממים מלוחים, שהרי אם ישקו אותה  את  והשקה  

 הרי לא תגדל ממים אלו. 

 

מן    , דאי לא תימא הכי אבק ועפרוכיון דסלקי להתם משקה מעליותיו קרי לה ור' אליעזר

 השמים היכי משכחת להו

 

יהושע    וק"ל יהושע ומדוע הגמרא אינה מקשה על ר'  גדולה על ר'  זו קושיה  יש לו לענות עלהא  דר'   וי"לכך.    מה 

„הכל היה מן העפר והכל    -סוף אות יא(  יהושע סובר שיתכן אבק ועפר מן השמים, כי הוא סובר כדברי המדרש ]ב"ר  

שב את העפר. רב נחמן אמר אפילו גלגל חמה שנאמר ]איוב )ט,ז([ "האומר לחרס ולא יזרח"“. רבי אברהם אבן עזרא 
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מן העפר   נוצרולשמש כמו "בטרם יבא החרסה", היינו, דאין הכי נמי שגם מערכת הכוכבים ואף השמש    –מפרש שם  

 דיומא שהם גרגירי אבק.  חירגאאבק ועפר וכן במס' יומא פירש רש"י על ה ויסודם של הכוכבים הוא

 

 יזקו מטר לאדו ומנוקבות הן ככברה

 

כן  מפשטות דכרי הגמרא נראה שהעבים עשויים ככברה כדי לפזר את הגשם וכדי שהגשם ירד כטיפות דקות, אלא אם  

ת המים, שכן אנו רואים שגם בארה של מרים  יש מצב המכונה "שבר ענן", אך נראה שמבנה הכברה נועד לשם המתק

כן ב"תנחומא" בפרשת בשלח )י( על הפסוק "ואתה הרם כמו    שהיה בתוך הים ]מס' שבת )לה.([ היה עשוי גם ככברה.

מתוקין מתוך מלוחים, היינו שכדי החרס הם נקבוביים, כך שהמים שנכנסו לכדים מים  את מטך" נאמר ויצאו להם כדי  

מס' ע"ז )טז:(  מים מתוקים. וב"תלמוד ירושלמי" ]  ב של סינון המים המלוחים ובתוך הכדים התקבלומהדפנות יצרו מצ

ועי' ב"רוקח" סוף מגילת קהלת מה שכתב לגבי העבים   “.אדם גדול הוא ויודע למתק את הים הגדול„  -הובא    [)ב,ח(

 ו.ים מיוחד שבנו לאלכסנדרוס בספינת וזרמים מתוקים בים ועל מתקן התפלת מי

הים   מי  )ו,יב( מתאר מספר שיטות של התפלת  לומר    -ה"כסף משנה" על הרמב"ם, טהרה, הל' פרה אדומה  „...ויש 

עליהם  כשעוברים  ההם  המקומות  שמכירים  לספנים  ידוע  שהוא  כמו  מתוקים  מים  שהם  הים  בתוך  מקואות  שיש 

ינהו מפני שאינו כמעיין. ועוד יש לומר ושואבים מהם ושותים ובמים הנשאבים מאותם המקומות הוא דאיצטריך למפסל

דמלוחין לא מיפסלי למי חטאת אלא כשאין תקנה למליחותן, אבל מי הים יש תקנה למליחותן, יש אומרים על ידי כלי 

מאחוריו לתוכו כדרך כלי חרס חדש הם מתוקים. ויש    ץחרס חדש שיסתמו פיו וישקעוהו בתוך הים והמים שהוא מוצ

 נים אחרים“.אומרים על ידי תיקו

„בגמרא מפרש    -רש"י„וחרס אדרייני )  -לו תכונות של ספיגה וחדירת יין, כמובא במס' ע"ז )כט:( במשנה  החרס יש

בו“(“. הנבלע  יין  ויצא  במים  כשרים   ששוריהו  עצמן  מחמת  שהשתנו  שמים  פסק  )קס,א([  ]או"ח  אברהם"  ה"מגן 

ם בפ"ו הל' פרה אדמה, שאפילו למי חטאת הם כשרים שהוא לנטילת ידים שהוא מדרבנן והוא מוכיח בין היתר מהרמב"

מדאורייתא, לכן כל שכן שהם כשרים לנטילת ידים שהוא מדרבנן. כפי שראינו לעיל, כתב שם ה"כסף משנה" שאף 

מים שהותפלו כשרים למי חטאת ולכן כל שכן שהם כשרים לנטילת ידים. יש לכך השלכות לימינו, כיון שכיום כבר 

ונשאר מפקפק לגבי    מי השתיה הם מותפלים. ה"חזון איש" ]או"ח )כב,יב([מחצית ממי  הכשרת מים פסולים לנטילה 

לכן כל שכן שיתיר מים מותפלים על ידי שיטות אידוי ]"זיקוק   ,ה"כסף משנה" מתיר מים מותפלים על ידי סינון  "ע.בצ

נון ]"אוסמוזה הפוכה" על ידי הפעלת לחץ, על  על פי ה"כס"מ" גם בשיטות סי  ."אידוי"[  רב שלבי", "אדים דחוסים",

זרחין   א.  כימי "אתן", שיטת הקפאה כדברי ה"תנחומא" לעיל שיישם אותה המהנדס החרדי  ידי עירוב המים בחומר 

ש לנטילת ידים. כפי שראינו לעיל כל המים המתוקים הם על ידי סינון של העננים ויתכן  בתש"כ[ מי חטאת כשרים וכ"

שמ  מים  שם  כ"פנים  שיש  נחשבים  מקרח  שהופשרו  שמים  ל(  סי'  ברכות  )מס'  מצדד  ה"קה"י"  מרן  מהחלל.  גיעים 

וראויים   שסוננו  מים  הם  גם  מזוקקים  מים  ידים.  לנטילת  ראויים  ולכן  מלאכה  בהם  שנעשתה  כמים  ולא  חדשות" 

 ל"שתיית כלב" ולכן גם ראויים לנטילת ידים.  



 נג 

 י. 

 

„שהיה כל העולם    -ס מי הים נותן באוצרות תהומות(  רש"י ד"ה בברייתו של עולם כתיב )כונ

שטוף במים והקב"ה כונסן במקום אחד כמכניס מים בנאד ונתנם באוצרות דכתיב נותן באוצרות 

 . ”ואוצר לים ותהומות שם חול גבול

 

את מי הגר"א כתב שמדובר על תהומות המים המתוקים. הרד"ק מבאר בפסוק זה ]תהלים )לג,ז([ את חסדי האל, שכנס  

„ועוד מחסדי האל על ברואיו שהקווה   -הים למקומות מיוחדים על אף שיפוע הארץ כתוצאה מהכדוריות של הארץ  

המים מעל פני הארץ וכנסם וקבצם במקום אחד ]=הים התיכון וים סוף נוצרו מאוחר יותר בזמן המבול ודור אנוש, כפי 

היבשות ותזוזתן כפי שכיום כבר ניתן להוכיח זאת, אך   שהובא במדרשים וחלוקת האוקינוסים התרחשה לאחר הפרדת

דה ועל נהרות  סהוא על ימים י באוקיינוס והוא שאומר דוד המלך "כי  מיד אחרי הבריאה הארץ נראתה כספינה השטה  

והערימה,    התל[ והיתה יבשה, כי לולי זה לא היתה בריה שם אלא דגים. ואמרו "כנד" שהוא  ]תהלים )כד,ב([כוננה"  י

וכן נראה כי המים שהיו שטוחים על פני כל הארץ, כשנקוו במקום אחד באמת רות, כי המים גבוהים על הארץ.  להו

ומה    כדוריתשהיא  הארץ משופעת ויורדת מפני  במקום שנקוו עומק. אף על פי שבסוף    גבהו על הארץ לרוב כי אין

אות הבורא שהמים גבוהים ויבואו גלי הים  , הוא כנגד השפה שהארץ גבוה על שפת הים וזה מנפל"יורדי הים"שאמר  

עד המקום שהיא השפה ולא יעברו המקום לפיכך אמר "נותן באוצרות תהומות" כאלו הם באוצרות שלא יוכלו לצאת  

    “. משם...

אמנם נראה שבמקומות שהקב"ה רצה להקוות את המים הוא שיקע שם את הקרקע כדי להכיל את כמויות המים, כשם 

ולך לפני בני ישראל במדבר והפך הרים ועמקים למישור. בישעיה )מ,כח( הרד"ק מדגיש את כדוריותו של  שהענן היה ה

עומד במרכז היקום )הגישה הגיאוצנטרית ולא כדברי אריסטרכוס  כשהוא  הארץ והעמדתו באמצע החלל ללא כל סמיכה  

ב בגישה  ושכתוצאה מבעיות חירכז היקום,  היווני וקופרניקוס שבנו מודל בינכוכבי הליוצנטרי, היינו שהשמש היא במ

הגיאוצנטרית, אך הם לא הרויחו דבר כי גם בגישה החדשה קיימות בעיות רבות, כפי שכבר כתב המהר"ל שהיה בזמן  

  הסמוך לקופרניקוס. 

קה כיום גם נוצרו בעיות קשות ביותר להבנה לפי הגישה ההליוצנטרית וקיימות יותר תיאוריות מעובדות באסטרופיזי

  מהיקום מורכב מ"חומר שחור" בו לא מתקיימים כלל שום חוקים והבנות פיזיקליות   95%  –ובפרט כאשר התברר ש  

ות הארץ לא  צי עולם ה' בורא ק-על דברי הנביא שם "הלא ידעת אם לא שמעת אלה(. הרד"ק כותב  מלבד חוק הכבידה

מקיפים סביבותיה והיא כנקודה ה באמצע הגלגלים ה שברא הארץ עגול  ...להודיע„  -ייעף ולא יגע אין חקר לתבונתו"  

בתוך העגולה והקב"ה מעמידה בכחו באמצע בלי שום סמיכה, כמו שנאמר "תולה ארץ על בלימה" ואין אחת מקצותיה  

אות אלא כולה באמצע מכל צד ומכל קצה...אין הפסקה לסבוב הגלגלים שהם סובבים בכח שאין פנוטה לאחת משש ה

יודע מה יעשה, אלא שאין אנו מכירים  לו הפסק...אין ח נוכל לחקור עליה ולדעת אותה, אבל הוא  קר לתבונתו...ולא 

   “.ויודעים
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רבי אברהם אבן עזרא מתייחס שם לשאלה האם המרחב נוצר כתוצאה מגוף החוסם אותו )למשל כדעת אריסטו( או 

אב"ע אומר שכן דעת התורה לגבי מרחבי  שהמרחב עצמו יוצר את גבולו כקו בלתי נראה )למשל כדעת אפלטון(. הר

ועל דעת    -היקום   היא מתשת את    אנשי תושיה„...וטעם קצות הוא הקו הסובב  כי  נקראת תושיה,  כידוע  )=התורה 

בו גבורה(,   ואחר שהוא השם עומד    קו איננו גוףכי הכוחו של האדם בתחילת לימודו אותה, אך אח"כ היא מוסיפה 

 מעמיד אותה בתוך הגלגלים על בלימה...לעולם לא תמוש...“.לעולם והנה הארץ לעד שהוא  

ב"זהר"   רשב"י  )י.([  כידוע  ושמתחתי]ויקרא  הארץ  ככדור  העולם  את  ב"תלמוד  נ מתאר  כמונו.  אנשים  גם  חיים  ו 

ירושלמי" מופיע שהארץ היא כדור והתד"ה ככדור ]מס ע"ז )מא.([ מביא משם את הסיפור שאלכסנדר מוקדון המריא  

עד שראה את הארץ ככדור ובגמרא שם מופיע סוג של פסל אדם המחזיק בידו כדור המסמל את כדור הארץ    מעל נשר

 לו עובדים ביון באמפריה הרומית.

הרד"ק והא"ע כותבים כדבר מובן מאליו שהארץ היא כדורית ושבינה לבין שאר הכוכבים אין תמיכות וסמיכות כפי 

 דשה. שמופיע באסטרונומיה התלמאית עד לעת הח

ושהיו   פלא גדול הוא כיצד התרבות המערבית היתה כה נבערת מדעת עד לפני כשלש מאות שנה ולא ידעו מכל זאת

י כאלפיים חשבו שהארץ שטוחה ושהיא נסמכת על ידי רצועות כוכבים לכוכבים אחרים כדי שלא תפול, אף שעד לפנ ש

  מגלה את אמריקה וחושב שהגיע להודו מן שקולומבוס  רומא ידע לפחות שהארץ עגולה, בו בז שנה כל אדם פשוט ביון ו

ש חשב  הוא  אחכי  יבשת  עוד  מתחתינו  ראשי  תראין  ועוד  הפרוטסטנטית  הנצרות  ממציא  לותר  מרטין  חשב  גם  כך   ,

כיום כבר גילו שהוינקינגים מארצות סקנדינביה נחתו באמריקה כחמש מאות שנה   תרבות המערב במשך מאות שנים.

 לפני קולומבוס.  

, כמובא במס' חגיגה )יב.(, לגבי בריאת העולם שהעולם היה  “„דכל מידי ממציעתה מיתצד   –מס' יומא )פה.(, הובא  ב

„ת"ר א"י    –)כד:(, הובאה מחלוקת אם העולם נברא מהאמצע או מהצדדים ולעיל הובא )ט:(  -הולך ומתרחב, אך שם ב

                                           “נבראת תחילה

 

מששים בכוש וכוש אחד    חדת"ר ארץ מצרים הויא ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה והוא א 

א' מששים בגן וגן אחד מששים לעדן ועדן מס' לגיהנם. נמצא כל העולם   מששים בעולם ועולם

 כולו ככיסוי קדרה לגיהנם ויש אומרים גיהנם אין לה שיעור ויש אומרים עדן אין לה שיעור.

  

נ  ראיה  שכן  מכאן  המקומות,  של  המהות  על  לרמז  בא  זה  שמספר  אלא  בדוקא  אינו  ששים  שמספר  לכך  מידת  חרצת 

  . 0,0000046פרסה יוצא  124,416,000,000,000פרסה לחלק בגיהנם =  576,000,000 היא ארץה

מ קדרה  כיסוי  על  מדובר  כן  עמיאם  כבר  אכן,  לנו.  המוכר  כלשהו  קדרה  לכיסוי  ביחס  אינו  וזה  כך  קרוסקופי  על  ד 

[ שמספר זה המוזכר בחז"ל אינו בדוקא וכן  תוספות תד"ה שיתין ]מס' ב"ק )צב:([ ורש"י ד"ה שיתין ]מס' שבת )צ:(ה

על עוד מספרים עגולים נאמר הדבר, כגון המספר תליסר ]מס' ברכות )כ.( תד"ה תליסר, מס' שבת )קיח.([ והמספר 
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לש מאות, לגבי שלוש מאות הפרדות עליהם נשא  "ה משוי ששלש מאות, כפי שכתב הרשב"ם ]מס' פסחים )קיט.( ד

וכן הובא סיפור זה במ ה"יד    –' סנהדרין )קט.( וכתב על כך שם מגדולי ה"ראשונים"  סקורח את מפתחות אוצרותיו 

וזה  יתכן  קורח  של  שבמקרה  אלא  גוזמא,  הוא  בש"ס  זה  שמספר  המהרש"א  שם  כתב  וכן  גוזמא  על  שמדובר  רמה" 

מסוכנת ]מס' חולין )ז:([ ולכן פיזר קורח את מפתחות אוצרותיו על כמות כזו של פרדות כדי    לבנה היא  מדויק כי פרדה

מאידך, אנו רואים שמספר שלש מאות,  וכן כתב "הבן יהוידע" שם לפרש מספר זה בדוקא.  להרתיע אנשים מלגונבם.  

רלתו שלוש  שנבוכדנצר, נמשכה ע,  הובא  (:במס' שבת )קמט  .גם כשלא נראה מובן, נראה מחז"ל שהכוונה היא בדוקא

שנאמר "שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל", ערל  „  –  משום,  עור חזו"אילפי ש  מטר   178,8מאות אמה, היינו,  

  . ”בגימטריא שלש מאות הוי

המהר"ל מפראג מרבה לדבר על מערכת המספרים בחז"ל וכתב שלכל המספרים יש כוונות עמוקות של מהות הדברים 

דבעל במקורות  יהם  דבריו  ראה  האדם.  מעשי  השחתת  מפאת  בפועל  שהם  מה  לפי  ולא  שיהיה  שראוי  כפי  חז"ל  רו 

שהבאנו לעיל בספרו "חידושי אגדות" עמ"ס ב"ק )צב:( ומס' גיטין )נז.( לגבי המספר ששים )רבוא עיירות( ושם במס'  

כ ישראל  ארץ  של  גודלה  שהוא  פרסה  מאות  ד'  המספר  את  גם  ביאר  יוגיטין  חטאשר  ללא  הם  הם    אשביה  וכאשר 

ולכן ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי וראה עוד על כך בספרו "נצח ישראל"  חוטאים הארץ מתכווצת כעורו של צבי  

 בפרק ו'.

 

בו   בשבעה  אמר  גמליאל  רבן  הגשמים  את  שואלין  מרחשון  בג'  כדי    –מתני'  החג,  אחר  ט"ו 

בגולה עד ששים בתקופה...רב אמר יום אומר ושיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. גמ'...חנניה  

וסימנ יצחק  בר  נחמן  רב  אמר  ששים.  כלפני  ששים  יום  אמר  ושמואל  ששים  כלאחר    ך ששים 

 ששים.  כלאחראמר רב פפא הלכתא יום ששים  .מיא תתאי לא בעו מיא לאי בעויע

 

יא לרב שהיה מארץ ישראל וונה הגירסת רש"י ורגמ"ה היא כגירסתנו ובהתאם לכך הם הסבירו ש"עילאי בעי מיא" הכ

לאחר ששים, היינו, שכבר ביום הששים מבקשים על כל ששים  בוה שם חסר גשם, לכן הוא סובר שבבבשהוא מקום ג 

הגשם כמו ביום שלמחרת, אך „בבבל בגולה מתוך שאינן צריכין לגשמים אין שואלין עד ס'...“. שמואל שהוא מבבל  

עמוקה ומתנקזים אליה המים וצריכה פחות מים לכן ביום ששים אין צורך   אבל היכי ב  ,סובר שיום ששים כלפני ששים

 ". מיא )=בבל שהיא בתחתית( לא בעו ילהתחיל כבר לבקש על הגשמים כיום שלפני ששים ולכן הסימן לשיטתו "תתא

ה הפוכה,  היא  חננאל  רבינו  ושיטת  יויגירסת  סובר  שרב  ששי  םינו,  כלפני  לא    םששים  "תתאי  מיוסימנו  כי   בעי  א", 

בהם   המים  נקוין  תחתיין,  שהן  כיון  כלומר,  מים,  מבקשות  אינן  והן  תתאה.  נהרדעא  לגבי  והיא  דרב  אתריה  „סורא 

ומתקיימים אצלן“, אך שמואל סימנו "עילאי בעי מיא", כי „נהרדעא אתריה דשמואל והיא גבוהה והן מבקשים מים“. 

נאל. לכן נראה גירסת רבינו חננאל עיקר, כפי שכבר כתב הש"ך  ינו חנ הבה"ג ]הלכות לולב )לה.([ גם גורס כגירסת רב
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ק על הגאון אם לא בראיה ברורה וכל שכן ו„דרבינו חננאל גאון היה, וכבר ידוע שקשה לחל  -]חו"מ, )מב,א( סוף א(.[  

 על רבינו חננאל שכל דבריו דברי קבלה מחכמי הש"ס וכמו שכתבו הפוסקים עליו בכמה מקומות...“.

 

 חלוקת בין רש"י והרגמ"ה לבין רבינו חננאל והבה"ג: ור המקמ

 

ראינו לעיל שלשיטת  התוס', כאשר מוזכר בש"ס "בבל" הכוונה היא לכל ארץ בבל ולכן כאשר מדובר על דין מסוים  

ום נמוך הכוונה היא שכל ארץ יא מקולכן כאשר מדובר כאן על כך שבבל ההשייך לבבל הכוונה היא לכל ארץ בבל  

העיר פומבדיתא, לכן לגבי בבל היא  אך רש"י הסובר שבבל היא עיר וכל העיירות סביבותיה, היינו,  מוכה,  יא נ ה  בבל

 המקום הנמוך שבבבל הכוונה היא רק לעיר וסביבותיה ששם עיקר ישיבתם של היהודים יותר מכל ארץ בבל. 

בל ולכן כאשר מדובר  שבבל היא  ארץ ב  לכן נראה ש"רש"י" ורגמ"ה סוברים כשיטת התוס' ש"בבל" הכוונה היא לכל

נמוכה לכן חייבים לומר שהמקום הגבוה הוא מחוץ לארץ בבל ולכן הם דחקו את עצמם לומר שמדובר על רב שהיה  

בעיר הנמצא  שמואל  עם  חולק  שהוא  אף  ועל  נפטר  ושם  בבבל  לסורא  אח"כ  שירד  אף  על  בבבל.    נהרדעא  בא"י, 

ק פומבדיתא וסבובותיה נמוכים ולכן רב שהיה בסורא שהיא מהעיירות  ש"י שרלעומתם סוברים ר"ח והבה"ג בשיטת ר

„כרכים הסמוכים לה“[    -  רש"יהסמוכות לפומבדיתא שהיא מקום נמוך. במס' כתובות )נד.( נאמר בבל וכל פרוודהא ]

עא...“. רדלנה  סיבתנ „מרפוודי בבל“[ דהות    -  רש"י]נהוג כשמואל. ההיא בת מחוזא    אנהוג כרב נהרדעא וכל פרוודה

לכן נהרדעא שייכת לארץ בבל כמו פומבדיתא, אך זו נקראת בבל שהיתה עיר בירתו של נבוכדנצר וכאשר החריבוה 

 תא. יהפרסים, קראוה פומבד

„דאמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת.    -כך ניתן גם להבין את מחלוקת תוס' ורש"י במס' שבת )סה:(, שם נאמר  

נמוך ולכן כתב רש"י שהמים זורמים מא"י שהוא מקום גבוה לאזור העיר בבל  מקום    ל שהוארב שהיה באזור העיר בב

נהר פרת ש ושם עבר  ביותר  נמוכה  גבוהים שראו אותם השהיא  ולכן את המשואות הדליקו במקומות  קרוב לא"י  יה 

במקום נמוך   ת שהואבגולה, היינו בבל שהיא פומבדיתא שהיא מקום נמוך. ולכן רש"י סובר שהמים זרמו מא"י לפר

זרמו   שהמים  יתכן  לא"י  קרובה  שהיא  פומבדיתא  דוקא  ולאו  נמוכה  היא  בבל  ארץ  שכל  לתוס'  אך  פומבדיתא  ליד 

מנהרות בבל לא"י. יתכן ששמואל בחר להיות בנהרדעא מלבד הסיבה שהיה מקום תורה, גם משום שהוא מקום גבוה 

טרונומיה לצורך לימוד הל'  שעסק גם באס   ירחינאהאל  וא שמושמואל זה ה  כיושם יכל יותר בקלות לצפות בכוכבים  

 חודש. קידוש ה

„עפרש"י, וקשיא לי )=קושייתו היא גם על רגמ"ה שבזמנו פירושו עדיין לא   -הגר"י מעמדין בד"ה וסמנך, הקשה

 ...יעלה קאהתגלה( וכי מפני שהיה רב מא"י יקדים זמן השאלה בבבל אם אינה צריכה לכך. והא זמן ששים בגולה הוא  

 רב דאמר כלאחר ס' והיינו בתר דנחת רב לבבל.

של המדפיס, הן משום שבזמנו של  הגהה  היא  ואינו נכונה  ]וכן הוא בפירוש ר"ח )=נראה שהגהה זו    אלא הכי פירושו 

כן להפך משיטת ר"ח([  ר"יהג גם  היא  והן משום ששיטתו  פירוש ר"ח עדיין לא התגלה  בסורא    מעמדין  דר  היה  רב 

בתו. והיא למעלה יושבת גבוה הרבה מפומבדיתא ונהרדעא שבה ישיבתו של שמואל, היינו, דקרי לרב  בע ישיששם ק



 נז 

ענין שני מקומות  בקי במפת העולם וכן מוכח בתלמוד בעלאי ולשמואל תתאי שהיה דר בבבל העמוקה וזה דבר ידוע ל

 . “הללו

כמו כן קשה    .קשה ליישב את דבריו)נז:(    ברכות  כל מה שהבאנו לעיל את המקורות השונים בהערותינו למס'  נוכחל

והן משום שאין לנו  על מפת העולם, הן משום שאחרי אלפי שנים ישנם שינויים מפליגים בתנאי הקרקע    ותוהסתמכ

לגבי מיקום הערים והעיירות והן משום שקשה לסמוך על מפות ששורטטו על ידי אנשים לא    ,של דור אחר דור  ,מסורה

 איכות הגרועה של המפות שבזמנו.משום האמינים ובפרט 

ובבבל בגולה מתוך שאינן צריכין לגשמים אין שואלין עד ס' לתקופת תשרי וכן אנו „  -אי  "רש"י" כתב בסוף ד"ה תת

„ותמה אני למה אנו נוהגים    -הרא"ש אינו פוסק כמוהו וכותב כאן )סוף אות ד'(    “.נוהגים שכל מנהגינו אחר בני בבבל

  , אם בבל היתה מצולת מים ולא היו צריכות למים  ,דהש"ס שלנו בבלי מכל מקום דבר התלוי בארץ  א, נהיכבני גולה בה

ר השאלה עד ששים לתקופה והדבר ידוע אם לא היה מטר יורד עד ששים  חכל הארצות צריכין למים במרחשון, למה נא

לא נעשה כמשנתנו. ובפרובינצא  ( ולמה„שהעופות והעכברים יאכלוהו“ -לתקופה היה הזרע אבד )=בשו"ת הוא הוסיף 

מעיר על   ,ה"קרבן נתנאל"-של הרא"שאמנם נושא כליו  ראיתי שהיו שואלין את הגשמים במרחשון וישר מאד בעיני“.  

„מכל מקום בכל מדינות הללו לא נהיגין כוותיה ולא עוד, אם שאל אדם עד ס' בתקופה מחזירין אותו“, כך גם    -דבריו  

]או"ח יום    ,א([ כדברי רש"י)קיז,  נפסק בשו"ע  ומתחילים לבקש כבר בערב  פוסקים שיום ששים כלאחר ששים  אך 

 “.בתר בני גולה דבבל אזלינןלארץ ...ואנו בכל חוצה „ -כדברי "רש"י" כאן ששים וה"משנה ברורה" )ה( גם כתב 

איסורי, אך  לכה כרב במואל הה כמוהו, כי רב וש לפי הגירסה בגמרתנו שרב אמר שיום ס' כלאחר ס', מובן מדוע ההלכ

  . ( שכתבמה  "השלמת הש"ס"  כמוהו )וע"י כאן ב"פורת יוסף" ב  מדוע אין הלכה  ,קשהי ס'  נ לגירסת ר"ח שרב אמר כלפ

הלכה    וי"ל  ששם  )עו.(  פסחים  במס'  ושמואל  רב  במח'  כגון  הכלל  מן  יוצא  גם  זה  לכלל  שיש  כיון  קשה  אינו  שזה 

 כשמואל באיסורי. 

שזה   ,  וקשהשכאשר האדים מגיעים למעלה הם עדיין טעונים במלח  עזר,  יברי רבי אלמד שמע  מ  –  מתמתקין בעבים

, הדבר נכון לגבי אדים  אמנםנגד החוש, שהרי המלח הוא כבד ונשאר למטה והאדים שעולים הם אדי מים ללא מלח?  

ותר של מלח והם  רים ביבימים ונהרות, אך באוקינוסים כתוצאה מתנודות אדירות של המים משתחררים חלקיקים זעי

מלוחים  אדים  כאשר  ונלכדים בתוך המבנה הכימי של חלק מהאדים.  עד לגובה של קילומטר  מאד קלים ונישאים באויר  

גז למצב    עביםמגיעים לתוך ה  אלו גם את שאר הנוזלים שעברו ממצב צבירה של  ויוצרים את העבים, הם ממליחים 

יוצאים דרך נקבוביות הענן המשמש כמסננת )כברה( מופרדים  םר הוכאש (Sea Salt)נוזלי ומלח זה נקרא "מלח הים" 

בתחום "פיזיקת העננים" לא שמו לב לכך. מחקרים בתחום    מלחים אלו מהמים ויורדים למטה כמטר של מים מתוקים.

דפוס  צאות ב„שאלמלא ב' טיפות יו  -במס' ב"ב )טז.( הובאזה עדיין לא הבחינו בהבדל שבין מעטפת הענן לפנים הענן.  

שרק טיפה    רצ  נקב-, היינו, שהענן עשוי ככברה ובמעטפת ישנו דפוס“אחת מטשטשת את הארץ ואינה מוציאה פירות

ולא היו כלל פירות אדמה. בכלל היבולים  שנים זה היה פוגע בצורה קשה    וואם היו יוצאות דרכממנו  אחת יכולה לצאת  

ק שכל טיפה הנוצרת בתוך הענן סופחת אליה בתהליך שהם  הוא ר  מה שהם יודעים כיוםגם את זה המדע אינו יודע.  

כבר            . הופכים לטיפות גדולות ואז נפלטים מן הענן אדיםגולציה טיפות קטנות יותר, עד שה-קוראים לו אקו
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אלו הענן  לטיפות  דמי  ,בתוך  עמוד  קיים  מתקרבות.  אינן  הטיפות האחרות  מסביבו שאליו  ריק  מרחב עצמאי  וני  קיים 

בגובה   ייצב את הטיפה בצורה ישרה. כל טיפה או חלקיק מלח הנמצא בעמוד זה נספח לטיפה זו. בעננים הנמצאיםהמ

 כדים במבנה הכימי של האדים. לדים או כאלה הנ פרחלקיקי מלח נ  נמוך מקילומטר נספחים אליהם

מיא בעי  עלאי  כאן  –  וסימנך  רש"י  של  פירושם  ואיל  ,והרגמ"ה  לפי  לרב  לפי  הכוונה  הכו  ר"ח  של  וונה פירושו 

ב"י  )כא.( במחלוקת שבין רב לזעירי, רנ מסייעות לשיטת רש"י והרגמ"ה. במס' יבמות  לשמואל. לכאורה ישנן ראיות ה

“, אך לגבי מי שתיה במחלוקת בין דעילאי דרבנב"י וסימנך  אמר ר„  -שאמר כאן את הסימן אומר גם שם את הסימן  

יש )ס:(  גיטין  במס'  ושמואל  ראירב  לר"ח  נה  מיא   -ה  שתו  עילאי  אמר  ושמואל  ברישא  מיא  שתו  תתאי  אמר  „רב 

הובא   בחלב,  רוטב בשר  בישול  לענין  )עו:(  פסחים  במס'  אך  אמר תתאה    -ברישא“,  ושמואל  גבר  עילאה  אמר  „רב 

ולכן נ:([,  גבר“. כמו כן רב היה נקרא אבא אריכא ע"ש גובהו ]מס' נדה )כב.([ ושמואל היה גוץ וקטן ]מס' נדרים )

ת במי שתיה יש ראייה  במחלוקלכן    :([טז הנמיכו את מקום מושבו של רב עוקבא כדי ששמואל יוכל לראות ]מס' מו"ק )

אי  לראיה לרש"י ולרגמ"ה, אך ניתן לומר שרנב"י נקט נושא זה של עמבחינת הסימנים של רנב"י לכאורה יש  לר"ח ו

  שפעם רב נחשב עלאה ופעם להיפך. ימן אףותתאי לגבי רב ושמואל וזה מה שהיה חשוב לו כס

 

 „מבטל שיעור מדה הראשונה וממעטה“.  -רש"י ד"ה אפקועי

 

פירושים   כמה  מפקיעים  ישנם  בדיוק  מה  והם    ניםוהחנו ב"ראשונים"  צום  גוזרים  חמישי  שביום  רואים  הם  כאשר 

שקלים לקב לוקחים ד'  ום ב'  , היינו במקהפקעת מחיריםחוששים מפני רעב שבא לעולם. יש המפרשים שמדובר על  

קום קב בב' שקלים מתחילים למכור חצי בב'  , היינו במהפקעת שעריםשקלים לקב ואילו רש"י מפרש שמדובר על  

שם  על  הוא  ו"שער"  שערים"  שקלים.  מאה  ההיא  בארץ  יצחק  )כו,יב([  "וימצא  היינו,  ]בראשית  מהשער  .  מאה  פי 

 שאמדו את תפוקת השדה.

 

 רבנן  ונאר רב הגמ' מאן יחידים אמ

 

 „בחולין שאינן יושבין עם שאר בני אדם אלא שוכבין או יושבין לבדם“   -.( פירש רש"י בד"ה ויחידים  גבמס' יומא )כ

יחידים היינו רבנן כדאיתא בתענית )י.( "מאן יחידים רבנן" ורבנן ולי נראה ברור ד „  -  ועל כך העיר שם הב"ח )א(

 וכן פירש   לים רבנן", דאילו לפירושו והרי כבר אמר "אבל בחולים."“.מאן חונקראו חולים כדאיתא בנדרים )מט.( "

שעוסקים בתורה ואינם  „  -פירש שם במס' נדרים בד"ה חולין רבנן  "רש"י"„פירוש רבנן“.    -ה"ערוך" בערך יחיד  

 . וזה קשה כי עליהם נאמר שככל שלומדים יותר הם מוסיפים גבורה “נהנים מן העולם ובאים לידי חולי

 

 י:
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 תד"ה איזהו 

 

היינו, תלמיד חכם,    -“י הכאייר...אבל אם אינו יודע להשיב אלא במסכת שלו נקרא גם כן תלמיד ומזה מ„  -תוס'כתב ה

יחידים“.    תלמידי חכמיםאני, איני ראוי להיות יחיד, אלא כל    תלמיד„אל יאמר אדם    -שהרי כך אומרת כאן הגמרא  

.  שהכוונה היא ליכולת להשיב בעיון   וי"לבות יחשב לתלמיד חכם  פרקי אשאף עם הארץ היודע רק    ולכאורה קשה

בדברים המצריכים  תו  ובעיון וכאן מדובר ששואלים אששואלים אותו  מדובר    ,.(דלכאורה ניתן לחלק שבמס' שבת )קי

 “.יאות.קב

 

 אל תתעסקו בדבר הלכה 

 

 ו על כך באריכות במס' ברכות )נד:(ראה מה שביררנ 

 

בטלים    „...ויש מדרש שהם היו מדברים דברים  -רי תורה ראוים לישרףיהם דבתד"ה ואין בינ

   מש"ה ראוין לישרף“

 

ז. פרידמן, רבה של לוגאנו ורבי אברהם הורוויץ, רבה של שטרסבורג וחבר בד"ץ העדה החרדית בירושלים    רבי ש.

של עולם ובמעלות הנבואה   שברומוהלא אליהו ואלישע נסב דיבורם על דברים    –שאלו את מרן הרב מבריסק זצוק"ל  

מרוחו שלו שנים  פי  הוסיף אליהו לאלישע  מרן הרב מבריסק    ?  ואז  ואלישע על    –והשיב להם  דיברו אליהו  אומנם 

השגות נבואיות גבוהות ועניני נבואה, אולם כלפי דברי תורה, כל מה שאיננו נחשב תורה גופה, נחשב לדברים בטלים  

ם, כלפי "תורה" עדיין דינן כדברים בטלים ]מפי הג"ר דוד הלר מלוגאנו / "הרב  צד עצמואף עניני נבואה הגבוהים מ

  [. 238ב, עמ' " מבריסק" ,ח

נברא   ,הרב מבריסק הוסיף ואמר, שמשעה שיצא מפי התנא ]מס' אבות )ב,ד([ המאמר "ואל תאמר לכשאפנה אשנה"

 אומר היה  זמן לדברי הבאי דווקא, אלא הוא  בטול המיוחד של "לכשאפנה אשנה" וביטול תורה, אין משמעו  היצר הרע  

בשם אביו מרן הגר"ח, כי אף מי שיש בידו לעסוק בתורה בעמל ובעיון ואין הוא עושה כך, אלא מתרשל מעסק עיוני 

ה שיש בכוחו, הרי הוא נחשב בכלל מי שמבטל תורה רח"ל, כי אף כלפי במידה של הבנה והעמקה הפחותה ממ  ולומד

 בייציק )בנו של מרן הרב מבריסק([.סולו, מפי הג"ר מאיר הלוי 258ים ])שם( עמ' הדברם אמוריהאיכות 

אשר יש בה עומקים אינסופיים והוא מה שנאמר במס'   ,בעניני נבואה הוא פחות מעצם לימוד התורה  התעסקותגם  לכן  

אלישע עסקו בתורה  ליהו ו„חכם עדיף מנביא“. המהרש"א כאן מזכיר את המדרשים שבהם נאמר שא  -בבא ברא )יב:(  

 שבע"פ במשנה ובגמרא. 

 



 ס 

 תד"ה פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם 

 

הכוונה היא שכל פסיעה   א. :טל כל מאור עיניו“. התוס' מתרץכן בחמש מאות פסיעות גסות יהיה ני„אם  -התוס' מקשה 

בעישוריית כמו  ממה שנשאר  מחמש מאות  א'  ]  אנוטלת  רבי  כתדבי  ממאור  מס'  נוטלת  ראשונה  ופסיעה  )סח.([  ובות 

)יט,ה([   יתרו  פ'  ברש"י  הובא  ]מכלתא,  קשות"  ההתחלות  ד"כל  משום  השניה  מן  יותר  פסבעיניו  רק  ראשונה  .  יעה 

אמאי לא הביא הוכחה   ק"לעל התירוץ הראשון של התוס'         ומכאן ואילך כיוון דדש דש".נוטלת את מאור עיניו "

מקורבת א'  ממס'    יותר  נוטל  החולה  את  המבקר  שכל  דומה  בעיה  לגבי  במפורש,  אומרת  הגמרא  שם  )לט:(  נדרים 

שהתוס' לא הביא ראיה מביקור חולים, כי שם   וי"להכוונה היא לנטילה כדרך עישורייתא דבי רבי.  שוליו,  מששים מח 

ן דווקא אחרי פסיעה ראשונה . מנייא  ק"ללגבי התירוץ השני    .מופיעים תנאים מיוחדים שיהיה המבקר בן גילו ומזלו

לו  נעשית  בעבירה  כיון ששנה האדם  )מ.([  ]מס' קידושין  "כיון דדש דש", אולי רק אחרי פסיעה שניה, כפי שהובא 

)נו:([   גיטין  ]מס'  טיטוס  לגבי  או רק אחרי שלושים פעמים, כמו שמובא  יומין עבד הכי, מכאן   -כהיתר,  „עד תלתין 

תירוץ זה אינו מעלה ארוכה ומרפא לקושייתו, דכי אם אדם יתחיל חמש מאות התחלות    עדיין  ב“.  כיון דדש דשואילך  

 ינטל כל מאור עיניו"."של פסיעה גסה 

נראה הם    ולכאורה  מאירות  מעינים  ההפך  אך  עיוורון,  משמעו  עינים  אור  נטילת  "לאור".  "מאור"  ביון  הבדל  שיש 

וחוסר חדות בראיה. לכן ישנם מאכלים שמאירים את העינים   בעיניםעינים כבויות אך לא עיוורון אלא תחושת לאות  

 ואם משמעו היה החזרת עוורון, שום אוכל לא היה יכול להחזיר את ראייתו של סומא. 

 יא.

 

 אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו   

 

“. וכן אמר  ישערקלעי  רות ביתי  וקא ראו  „מימי ל  -לכן אמרה האשה הקמחית ]מס' יומא )מז.(, ירושלמי )שם( )א,א([  

דרך    ו „כשפושט חלוקו כמו שהוא לובש  -  רש"ירות ביתי אמרי חלוקי ]מימי לא ראו קו„ -רבי יוסי ]מס' שבת )קיח:([  

ראשו“.[“. עדות זו ניתנת על ידי המקביל הרוחני של החפץ שהוא סוג של מלאך הממונה לקיום החפץ במתכונתו, לכן 

אטומי( רואים שהוא ריק  -זעיר ביותר של כל חפץ )הנקרא על ידי השערות המדע העולם התתבחלק הכאשר מסתכלים  

„אין לך    -מלאכי, כמו שנאמר "זהר" בהשמטות לח"א )סא(    חמכל דבר חומרי כי מה שמחייב ומקיים את הדבר הוא כ

„שאין   -בב"ר )יז( הגירסה  גדל“ ולמעלה ושומר אותו ומכה אותו ואומר לו  מכל עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו  

 לו מזל ברקיע...“.

 

 שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה

 



 סא 

„מאי    -„חצי לבינה, ורגילין לתתה בין שתי נדבכי העצים“, אך במס' בבא בתרא )ג.( מובא שם בגמרא    -רש"י מפרש  

 ובונים אותו בקיר טפח ומחצה מכאן ומחצה צי לבינה, שהלבינה ג' טפחים ואריח טפחחארחי“ ופירש שם רש"י -כפיסין

וטיט טפח באמצע כדי לחברן. אם כן משמע משם שמכפיס בונים קיר ומחיצה ולא מניחים אותה בין וטפח ומחצה מכאן  

 או שלשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד או שזה רק ביטוי מושאל.  . וי"לנדבכי עצים

 

 תד"ה אמר 

 

כתב   ש„  -התוס'  המצוה  מקום  עומכל  נפשוהוא  מצער  שהוא  ממה  העבירה,  מן  יותר  גדול  התענית  דמצוה    ,שה 

היינו“לנדור... אבות    ,,  במס'  ששנינו  מה  והוא  כך  לעשות  מותר  הפסדה“    -לכתחילה  כנגד  מצוה  שכר  שוקל  „הוי 

חל ך לא  מדובר כאן בעבירה של לאו מהתורה אלא מדרבנן ועל כשאין    וי"ל הבאה בעבירה    הקשה שזו מצו  ולכאורה

 הבאה בעבירה.סור של מצוה יהא

 

 יא:

 

 אל בי מדרשא אמרו ליה הלכתא ל וש ז אבידיה הוה מר עוקבא איקלע לגינזק...ולא 

 

לכאורה ניתן לומר שלא היה לו ספק בדבר    “....דאילו ר' עקיבא לא היה מסתפק לו הנך בעיי„  -מר  ה"רש"י פירש בד

, כי לא רצה  מי המקום שם סוברים ולכן הלך לשאול אותםמה חכ  הדין, אך לא ידע  וולו היתה את הידיעה וההבנה מה

 לומר להם דבר שהוא בניגוד לדעת רב המקום, כדי לא לבזותו ולהפחית ממעמדו. 

 

 יב.

 

 ימיןנבי אלעזר ברבי צדוק אני מבני בניו של סנאב בן ברת"ש דאמר 

 

„כשעלו בני הגולה לא מצאו   -לקמן )כח.(  “ וכן  „זמן עצי כהנים...בעשרה בו בני סנאה בן בנימין  -לקמן )כו.( הובא  

 עצים בלשכה ועמדו אלו והתנדבו משלהם...“. 

כ ולהם  המקדש  עבודת  ואת  המקדש  בית  את  ביותר  ייקרו  אלו  דמשפחות  כדי  חזינן,  למזבח  עצים  העדר  ביותר  אב 

הרג כהן  כהן    שרדם כא  ו להקריב עליו קורבנות ואפשר שלכן אחרי המעשה שהובא במס' יומא )כג.(, שנשפךלכשיו

בי אליעזר בן צדוק, שגם משפחתו , עמד דוקא אביו של ראת הדשן על גבי המזבחראשון    רוםאחר בתחרות של מי שית



 סב  

יו מהראשונים שנתנו עצים למזבח ותבע את עלבונו של המזבח ובית המקדש וזעק „אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא ה

 העיר או על העזרות...“.יא על אומר וימצא חלל באדמה אכן על מי להב

 

 בתענית( דמי למפוחא דמליא זיקא   ואי יתיב )=

 

 הכוונה היא לכך שמי ששרוי ברעב זמן ממושך בטנו מתנפחת ונקרא "נפוח כפן". 

 

)יד,ט([    ]בראשית„צלותא, איכא דאמרי לשון נדר...כמו הרימותי ידי אל ה'  –רש"י ד"ה בצלו  

 .”י מודה...אין רבדמתרגמינן "ארימות ידי בצלו" ו

 

פרסין כהנין ידיהון בצלו ומברכין   י „בעידן ד  -תרגום בשיר השירים )ז,ח( על הפסוק "דמתה לתמר..."  כך גם הובא ב

 לו קדם ה'“.„משמש בצ   -לאחיהון...“, אך בבראשית )יח,כב( על הפסוק "ואברהם...עמד לפני ה'", תרגם אונקלוס

 

 דתניא במגילת תענית 

 

זו היתה כתובה במגילה לפני חתימת  שאר הבהנה בניגוד ל נישנות בע"פ, הרי שמשמע מכאן שברייתא  רייתות שהיו 

י "דכתיב", משום דמגילת תענית היתה נכתבת לבד לזכרון ...האי דקתנ „-המשנה וכתב כאן רש"י בשם רבו בד"ה בצלו

. במגילת תענית היו כתובים  המשנה  נסים”. וכן כתב הגאון הרב חיד"א ב"שם הגדולים", שמגילת תענית קדמה לסדור

רא"א   כפי שכתב  והלכותיה,  החנוכה  ניסי  תענית  גרינוגם  מגילת  על  "האשל"  ובפירוש  ע"ז(  עמ'  מצוה",  )"נר  ואלד 

הוסיף   לפני )נח:(,  שנה  מאתיים  לפני  נכתבה  שלא  נראה  כן  אם  חנוכה.  ענין  על  נכתבה  תענית  מגילת  שעיקר  וכתב 

  החורבן. 

„...ועובדא דעשרים ותמניא היה בימי ר' יהודה בן שמוע תלמידו של ר' מאיר    -תבו התד"ה האיט.( כמס' ראש השנה )ב

, משמע דכל  ניסן כיון דבימיו היה שלא לצורך”חא דיר  וי"ל דמכל מקום רבי שסדר המשנה לא הוה ליה למתני מריש

ז שמגילה  יתכן  לכן  המגילה.  על  הוסיפו  טובה  בשורה  של  טוב  יום  כשהיה  תחיל פעם  לפני  ו  עוד  היה  כתיבתה  ת 

ר'   יהחשמונאים וכל פעם הוסיפו בה עוד ימים שנעשו בהם ניסים או ביטול גזירות. להלן )כא.( כתב רש"י בד"ה דב

כיון שהיתה   ,היה רבם”. אמנם יתכן שמגילת תעניתש„דהוו מסדרי מתניתא על פי רבינו הקדוש    -עיאשר' או  יחייא ודב 

רש"י במסכת עירובין )סב:( בד"ה כגון מגילת תענית דכתיבא ומנחא, מדגיש  לסדרה.    בעצמו כתובה כבר, לכן בחר רבי

„...להכי נקט מגילת תענית, שלא היתה דבר הלכה כתובה בימיהן אפילו    -הלכות בזמן האמוראים  רקשהיו כתובים בה  

א רק נסדרו בזמנם, אך והגמר לשיטתו שהמשנהמפרש שם אות אחת חוץ ממגילת תענית ולהכי קרי ליה מגילה”. רש"י 

 נכתבו רק בזמן הגאונים. 



 סג  

גדולים   ניסים  ידי  אמנם "מגילת בני חשמונאי", שאין בה הלכות אלא רק סדר המאורעות של הישועה שה' עשה על 

יון ודאי שהיתה כתובה. בעל ה"הלכות גדולות" בדף קמא ע"ד כתב שזקני בית שמאי וזקני בית   במלחמה עם מלכות 

ת חנניה בן חזקיה בן גרון כשעלו לבקרו. אמנם כיון שראינו שכל יזו ושהם כתבו מגילת תענית בעלמגילה  הלל כתבו  

כתבו את החלק החשוב במגילה זו. כידוע "מגילת בני חשמונאי"  שהם  יתכן  עוד קטעים,  הזמן הוסיפו במגילת תענית  

בשתי    נים שמכללם ספרי החשמונאים ם חיצו„שחז"ל דחו לספרי  -אינה מכלל ספרי החשמונאים שהם ספרים חיצוניים

"תורת הנבייד חיות",  ספרי מהר"ץ  )"כל  בני    ים", עמ' צד(.אים”  "בני חשמונאי" כתבוהו  "הגלוי" כתב שספר  ספר 

ש"חורבן"  ונראה  הבית  חורבן  עד  מלכו  כתבו שהחשמונאים  שהרי  הוספות  מעט  הוסיפו  במגילה  גם  אמנם  מתתיהו. 

]מס' ב"ב  ממשפחת החשמונאים  מ"ק, שהרי בזמן הורדוס כבר לא נשאר כמעט זכר  בה  על  קיםוכוונתו להשתלטות הצד

 )ד:([. 

 

בסדר בלילה    „אפילו פעם ראשונה קאמר מדקאמר גבי יוצא יחידי  -רש"י ד"ה עד קרות הגבר  

 יומא )כא.( עד שישלש”.

 

 רבינו בחיי כתב שתרנגולא דאגמא קורא ז' פעמים במשך הלילה.

 

 יב:

 

 ה"כ( בלבדיו ו -רא"שגי' ה בור בבבל אלא תשעה באב )=תענית צ אל איןדאמר שמו

 

ענית „דרב איקלע לבבל בת  -כוונת שמואל היא לענין הפסק אכילה מבעוד יום ובטול מלאכה ובמס' מגילה )כב.( הובא  

ו בסיפרא פתח בריך חתים  בריךצבור קם קרא  כולי עלמא    .לא  ה"  ורב  נפייהואאנפיל  נפל על אפיה.  תב  מ"ב" כלא 

 סח,ו( שלא רק בבבל אלא בכל מקום בחוץ לארץ הדין הוא כדברי שמואל. )תק

=( וירדו  ניסן  יצא  ניסן.  שיצא  עד  ומתענין  חוזרין  שבמשניות    היחידים  סימן –במשנה  גשמים  ירדו"(  "ולא 

 קללה שנאמר "הלא קציר חטים היום"

או ויש לאנשים ות והבורות ריקים וכעת נתמלים לשתמדוע בזמן בצורת זה סימן קללה, הרי אין לאנשא.    אוק"ל טוב

גועו בצמא וכן צאנם ובקרם ואילו בפסוק מדובר בזמן שהזמנים כתיקנם ויש מים ויש קציר חטים  מים לשתות והם לא י

אמנם,   החטים.  את  לקלקל  יכול  הגשם  שלכואז  הגירסאיתכן  הר"ע   ן  גירסת  אך  ירדו",  "לא  שבמשניות  במשנה 

דאה"נ, שבאמת גשם זה מועיל לצבור, אלא המשנה רוצה לומר   וי"לבמשנה הוא כגמרתנו.  "ט שם  ויתמברטנורא וה

ידי הורדת הגשם, אלא להפך עדיין נשאר ח וצריך עדיין לחזור  רולנו שלא נחשוב שהקב"ה התרצה לצבור על  ן אף 

 לא היה אז גשם.  י תמידשלא הביא את הגשם בניסן אלא דוקא באייר, על אף שבא" , בתשובה והקב"ה מרמז על כך



 סד  

 יג.

 

 ורביעית מתודים ומשתחוים לה' אלוהיהם איפוך אנא 

 

רביעית רק מתוודים, היינו,  ב הרי מהפסוק משמע ש  ,מדוע הגמרא שואלת, שנהפוך את הסדר, ומהיכן הראיה לכך  וק"ל

יודעפיוס ומשתחוים היינו,  פיוס ומשתחוים, היינו,   מה להתוודות ולכן ים על  ריצוי והרי אי אפשר להתוודות אם לא 

כפי שהגמרא אמרה מובן  הראש  ,יותר  דמתאשבחצי  במילי  "מעיינינן  היום  לבדוק    -רש"י]  "ון של  וחקירה  „דרישה 

במעשיהם בעסקי בני העיר אם גזל וחמס יש ביניהן ומפייסין אותן“.[ ואז מתוודים לפני המקום על החמס והגזל, היינו, 

 מפייסים ומרצים לפני הקב"ה? 

אם יש פסוקים רק על שתי רביעיות אלו של היום, אם כן משמע שזה הדבר היחיד שיש לעשות   ,מקשהמרא  שהג  "לוי

מדברי קבלה ולכן הגיוני יותר שאת הדבר הזה יעשו מיד בבוקר ואילו את מה שפחות חשוב יעשו אחר כך ולכן הגמרא 

לעשמתרצת   יש  וההשתחויה  הוידוי  שאת  אחר  מפסוק  משתמע  כך  על  בסגם  היום  שות  קמתי   -וף  הערב  „ובמנחת 

 מתעניתי ואפרשה כפי אל ה'“.  

, שמפסוק זה משתמע בקשת רחמים, אם כן אולי בבוקר קודם מתוודים ומשתחוים והחל ממנחה  אמנם עדיין קשיא לי

ו גם הסדר בתפלת שמונה עשרה, בתחלה מתוודים    ,חזרה בתשובההאחרי ההתוודות  ניתן לבקש רחמים, שכן כך  אז 

 נו" ואחר כך "שמע קולנו"? "סלח ל

 

תענוג   משום  שהוא  וכל  מותרין    -תד"ה  באב  תשעה  אלא  בבבל  צבור  תענית  שאין  „ועכשיו 

 ” לרחוץ בחמיןאסר ז בתמוז וצום גדליה כך פסק הראבי"ה ור' יואל אביו ''אפילו בחמין אפילו י

 

יל )יא:( שהסיבה לכך שאין תענית  אמר לעהרי התוס' עצמו ד"ה אין    ק"למשמע שמלבד צום מותר בשאר הענויים.  

לאכול  שמפסיקין  במשנה  המובא  צבור  תענית  גוזרים  אין  ולכן  גשמים"  הרבה  להם  "שהיה  משום  היא  בבבל,  צבור 

 יום ושאר ד' הענויים. לכן קשה מה הקשר לכך שגם בצומות על החורבן יהיו מותרין בשאר הענויים?מבעוד 

ובר שהסיבה לכך שאין גוזרים תענית צבור בבבל היא לא משום הסיבה של וס' וסדבאמת הראבי"ה חולק על הת  וי"ל

„פירש ר' אבי"ה, לפי שאין שם    -ט'    תוסיבה אחרת המופיעה כאן ברא"ש באאלא משום    ,קיום שפע של מים בבבל

„כלומר    -  אל נתנ  קרבןמן ]י ' א( ר' חלבו אמר לרבי יודן נשיא פוק עלגרסינן בירושלמי בפרק שני דמכילתין )הדנשיא  

צער הנשיא יעביר הגזירה וב"עין יעקב" גרס "וצערך עבד". והיא היא דצערו יעשה רושם“[ וצערך עבר. אמר ר' יוסי  ד

[ אלו תעניות דאינן  .“ןאמר ר' יוסא הדא אמרה אילן תענייתא דאינון עבדי"„הכי גרסינן    -  קרבן נתנאלהדא דתימא ]

ואין יכולים לקיים הקרא "יצא חתן מחדרו" זהו נשיא, כמו  „  -  רבן נתנאלקמנא ] עעבדין, ליתנא תעניתא דלית נשיאה  

כן איננו מחויבים לקיים הקרא דיואל "קדשו צום קראו עצרה" ודרשינן לקמן דף י"ב, "מה עצרת אסור במלאכה אף  



 סה 

פללים אף  כות מתצום אסור במלאכה" כמו יום הכיפורים וה"ה בשאר חמשה ענויים כחומר תענית יו"כ. אבל כ"ד בר

כתב הטעם כיון דלית נשיא שיש בכחו לגזור על כל ישראל תענית, פירקין    יהל דעל זה לא צוה הנביא. ובר"ן שלבבב

פי   ועל  יחיד.  תענית  הכל  הוי  שם  ועין  ניתא  רבינו  ולדברי  ברכות  כ"ד  בגולה  שמתפללין  מה  על  לתרץ  טרח  דרכו 

שמואל לקמן בשמעתין )יב:( וכתב רבינו אבי"ה דיחיד שקיבל  סברי כבאריכות“[ והלכתא כשמואל דרבנן דבי רב אשי  

 תענית צבור בבבל...“. דאין נן שמא תענית צבור קבל עליו, כיון יעליו תענית סתם לא חייש

נשיא. בנביא הובאו  שיטת הראבי"ה היא, שהסיבה לכך שאין תענית צבור על חומרותיו בבבל הוא משום שאין שם 

נקרא תענית צבור אינו  ר  כדי שזה יקרא תענית צבור וכיוון שחסר אפילו תנאי אחד זה כב  ,ם לכךמספר תנאים הכרחיי

אלא רק צום ולכן גם התעניות של י"ז בתמוז וצום גדליה בבבל, כיון שחסר תנאי אחד של "יצא חתן מחדרו", היינו,  

ים כגון איסור רחיצה בחמין, אך העינויזה כבר אינו נחשב תענית צבור ולכן אין להתענות בשאר    ,של הנשיא  ועינוי

ז ביום  לכן  שבתון",  "שבת  הנקרא  הכפורים  יום  כמו  "מועד"  נקרא  שהוא  באב  חמשת   ה תשעה  כל  את  כן  מתענים 

שכן החיוב לכך אינו נובע מכך שהנביא קרא לו תענית צבור או "עצרה", אלא משום שהוא מועד לכן יש   ,העינויים

סובר    –ר' יואל    –ל אותם מבעוד יום כמו ביום הכיפורים, אך אביו של הראבי"ה  ולהתחיחיוב להתענות בכל העינויים  

  .  "שאין נשיא בבבל"כר"ן שההבנה בירושלמי שונה מהבנות בנו לגבי 

גזור תענית צבור עם החומרה של  לדעתם כוונת הירושלמי היא שכיוון שאין נשיא בבבל, אין מי שיש בו כוח וסמכות ל

אין    , תענית צבור בבבל, אך בי"ז בתמוז וצום גדליה שהוא תענית מימות הנביאים  ד יום ולכן איןם מבעולת העינוייחהת

שאין  ,לבטל את האיסור של רחיצה בחמין ואילו התוס' לעיל )יא:( הסובר שהסיבה והכוונה של הגמרא בקביעת ההלכה

"ה אין  דוצום גדליה בודאי התי"ז בתמוז    לענין  היא רק לענין בצורת, כי בכך עוסקת הסוגיה ולכן  ,תענית צבור בבבל

יסבור כר' יואל שיש לאסור רחיצה בחמין ורק התחלת העינויים מבעוד יום מתקיים רק בט' באב ויוה"כ משום חומרתם  

אך בשאר הצומות לדעתם לא היה מעולם חיוב להתחיל את העינויים מבעוד יום. להלכה נפסק בגמרא ולכן נפסק כך  

    סור לרחוץ אפילו בצונן את כל גופו לבד פניו ידיו ורגליו.א בלותשבא ,בשו"ע

  בור על עצירת גשמים גם בארץ ישראל.אומנם יש לברר, מדוע זה כבר דורות שאין גוזרים תענית צי

מענינת    בעדות  פתח  הוא  דבריו  את  באריכות.  זאת  ובירר  לכך  נדרש  תקע''ה(  סימן  או''ח,  )שו''ע,  יוסף"   –ה"ברכי 

כפי הסדר המופיע   קני ערי הקודש ירושלים וחברון... שאירע בימיהם עצירת גשמים“ ונהגו תעניות ציבורענו מז„שמ

במסכת שלנו, אך הוא מפקפק וכותב „ולבי מהסס“, כי ב"ראשונים" מבואר, שרק בתי דין סמוכים סמוך מסמוך עד 

ישראל בארץ  גם  בימינו  והרי  אלו  תעניות  לגזור  יכולים  רבינו  ב  משה  ונותן  אין  נושא  שהוא  לאחר  סמוכים.  דין  ית 

של  הקביעה  ידועה  הבא:  באופן  לחו''ל  ישראל  ארץ  בין  ההבדל  את  להסביר  ניתן  כי  כותב,  הוא  בדבר  ארוכות 

  "שליחותייהו קעבדינן". 

ם  פועלי  במצבים נדירים שהוגדרו על ידי חז''ל, הדיינים שבכל דור ודור רשאים לפסוק כדיינים סמוכים, כי הם אינם 

מכח עצמם אלא בשליחות הדיינים הסמוכים מדורות שעברו. לדוגמה, כאשר מתרחש דבר שכיח הגורם לחסרון כיס, 

כעצירת גשמים השכיחה בארץ ישראל וגורמת לחסרון כיס לרבים, כיוון שהמחירים מאמירים, לכן יש בסמכות חכמי  

קעבדינן". אומנם בחו''ל שישנם מקומות שאין בהם תייהו ארץ ישראל לגזור תענית על הציבור על פי הכלל של "שליחו



 סו  

לחלק בין   עצירת גשמים כלל, לכן קבעו חכמי הדורות ששם אין להשתמש בכלל זה כדי לקבוע תענית גשמים, כדי לא

 מקום למקום בחו''ל. 

הגשמים היא  שעונת  ה"נודע ביהודה" )שו''ת מהדורא קמא, סימן ל''א(, עונה לשאלה של יהודים המתגוררים במקומות   

שם בקיץ והתרחשה עצירת גשמים. חלקם רצו לערוך תעניות וחלקם טענו שהתעניות במסכתנו נקבעו רק למקומות 

ב'(,  )ס''ק  אברהם"  ב"מגן  שהובאו  הרשב''א  לדברי  מפנה  הוא  בתשובתו  בקיץ.  ולא  בחורף  הגשמים  יורדים  בהם 

  המבואר במסכתנו.  ם כסדרשבמקום בו עונת הגשמים היא אחר חג השבועות, מתעני

פראג(,  -צ'כיה  אני אומר גם במדינותינו )הונגריה,„ואף על פי כן    –לגבי הזמן שבו מתחילה עונת הגשמים, הוא כתב  

בעוונותינו הרבים מצוי מאוד בהרבה שנים עצירת גשמים... ואף על פי כן מעולם לא שמענו לעשות סדר י''ג תעניות, 

ליחות ובקשות וגוזרין תענית אחת או שתיים לפי הצורך, אבל תעניות סדר המשנה  נים וסאלא דרכנו להתרצות בתחנו

מעולם לא שמענו וטעם הדבר שאנו סומכים על תשובה... של הרשב''א... שאם ירדו גשמים בפעם הראשונה שצריך 

אמורים סדרי    רק אז  לירד גשם, לא נאמר כלל דין המשנה“, היינו, רק אם מתחילת עונת הגשמים לא ירד גשם כלל,

היה   לא  הגשמים,  עונת  מתחילה  תאריך  באיזה  בדיוק  ידעו  ולא  אך מאחר  תעניות התעניות שבמסכתנו,  לקבוע  בידם 

 כסדר המשנה. 

כ''ה(,   )תקע''ה,  ברורה"  ה"משנה  כתב  גשמים  עצירת  על  ישראל  בארץ  לעת  מעת  ציבור  תענית  גזירת  לגבי 

חס לתענית בארץ ישראל כאשר אין גשמים כלל ולמעשה לכאורה א מתיישה"אחרונים" מסתפקים בדבר, אך אין הו

כמובא  ישראל,  בארץ  כן  נהגו  לא  למעשה  אך  חו''ל,  הציבור של  תעניות  כסדר  לפחות  ישראל  בארץ  להתענות  ניתן 

ר''ם  „בזמן גדול הדור האחרון, מוה  –"התקנות והמנהגים של ירושלים" נכתב    ב"כף החיים" )שם, ס''ק א'(, כי בספר  

  וזין זצוק''ל, שהיתה בצורת עלתה הסכמתו שלא לעשות כסדר המשנה“.  ס

 

 יג:

 

 אין הבוגרת רשאה לנוול את עצמה בימי אבל אביה

 

מבאר לנוו„  -רש"י  רשאה  )=אינה(  שערות  שתי  נערה  שהביאה  הא  עליה,  שיקפצו  כדי  מתקשטת  אלא  עצמה  את  ל 

וק"ל בתלת  ילות היא וקטנה אינה חייבת ולא כלום”.  אב  ת חיוברשאה, דב  -שאינה ראויה להנשא עדיין עד שתתבגר  

אומר שחלים עליה דינים שונים, אלא אם כן הביאה שתי שערות    מרש"י משמע שעצם זה שהיא בוגרת עדיין אין זה  א.

שערות שתי  לה  אין  אם  אם  , והרי  נערה  וכן  בוגרת  נחשבת  אינה  הדין  נחשבת    מבחינת  לא  שערות  שתי  הביאה  לא 

 נים השונים כנערה?נת הדימבחי

לרש"י נערה ובוגרת אינם מושגים דיניים אלא מושגי מציאות, היינו, בגיל י"ב היא כבר נקראת    ,דאין הכי נמי  וי"ל 

נערה אלא שדינים מסוימים יחולו עליה רק אם תביא ב' שערות וכן בוגרת, היא נקראת כך כאשר היא תגיע לגיל שתים  

 עליה רק כאשר היא תביא ב' שערות.  יחולו עשרה וחצי, אך דינים שונים



 סז 

אינה ראויה להנשא עדיין עד שתבגר", הוא קשה להבין וכי נערה אינה ראויה להנשא?  ש מה שכתב רש"י ש"נערה    ב.

גיעה לגיל בגרות ולא נשאה , משמע, שאם היא כבר ה„בתך בגרה שחרר את עבדך”  -הרי אמרו ]מס' פסחים )קיג.([  

 שום שלא הצליחו לחתן אותה בעודה נערה. מבר לתת לה עבד בתור בעל עדיף כמצבה כבר כה חמור ש

זמן שראויה להנשא ולכן לא התירו לה להתקשט בימי  א דברי רש"יל ולו נערה יש לה עוד  , היינו אומרים, שבתור 

וגרת  בימי אבלה, אך באבלה אך בוגרת שכבר מצבה חמור שעדיין לא הצליחו לחתן אותה לכן התירו לה להתקשט  

  .לותה על אביהמצבה חמור משום שעדיין לא הצליחו לחתן אותה, לכן התירו לה להתקשט אפילו בזמן אב ש

אבלות    ג. דיני  לקיים  להתרגל  חינוך  מדין  פטורה  קטנה  וכי  כלום", קשה,  ולא  חייבת  אינה  "וקטנה  רש"י  מה שכתב 

ש את האבלות בטבעו, לכן באו  ן שאדם חו, כיושדיני אבלות נובעים מתחושת האבלות, היינ   וי"לבעתיד באבל הבא?  

ודאי   ,אבלות להורות כיצד ראוי לנהוג כאשר אדם חש באבלותו, אפילו כאשר יש מיעוט שיתכן שלא יחושו אבלות דיני

כגון   ,על כך  חכי זו השחתה לא לחוש כך )מלבד מקרים שעל פי הדין ראוי אף לשמושגם עליהם חלים דיני אבלות,  

בטבעה עדיין אינה חשה באבלות ולכן לא שייך לחנך אותה בדיני אבלות. אמנם ישנן מיעוט של   ך קטנהבאדם רשע(, א

 קטנות שאולי כן יחושו באבלות, אך משום מיעוט זה לא פלוג רבנן.

 

 כביר שערו מיקל בתערה

 

זה הוא משום איסור תענוג באבלות שהוא עונג  הי יפה שערו  אה  שנר  ולינו, בתער ולא במספריים, כי הסיבה לעינוי 

ומסודר, אך כיון שסיבת דיני האבלות היא רק מניעת תענוג ולא חיוב של צער, לכן אם הוא מצטער באבלו על ידי כובד  

אך לא על ידי מספרים,    ,שערו מותר לו על ידי תער להוריד בזהירות את כמות השערות המביאו כבר לידי צער גופני

 תייפה אותו וזה כבר אסור משום תענוג. ה אשר כי אז הוא יוריד כמות שערות גדול

 

 יד. 

 

 רעה ויתושין ושילוח נחשים ועקרבים לא היו מתריעין אלא צועקיןיזבוב וצ

 

זה   הם  דין  שאם  יוסף",  ב"בית  שמסיק  כפי  שם  כתב  ברורה"  ה"משנה  אך  ז([,  )תקעו,  ]או"ח  בשו"ע  להלכה  נפסק 

 ממיתין ואפילו זבובים וצרעות חייבים להתענות.

מעבר לירדן וזרקו    טה )לו.( הובא, שכאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל, ה' שלח זן של צירעות אשר עמדובמ' סו

זה יכול להיות    ,את האמוריים. יתכן שצרעות אלו כיוון שסימאו את העיניםוסירס  ארס שעבר את נהר הירדן וסימא  

רדה מותר לכוחלה בשבת מאי טעמא עין שמודרש    „נפק מר שמואל  -מצב של פקוח נפש כפי שמובא במס' ע"ז )כח:(  

רעל החודר לעינו של אדם מגיע לליבו והורגו לכן סוג כזה של צירעה    , יבא תלו“. אם כןלורייני דעינא באובנתא דדש



 סח  

נפש פקוח  זה  כי  להתענות  שכתב    .יש  עינים"  ב"יפה  שם  שכתב    -ראה  מה  לפרש  זה  לפי  את „...ויתכן  "וגם 

  לא יהיה להם רפואה“.צרעה ש הצרעה"...ישלח את ה

עד לפני מספר שנים המחקר הרפואי, לא רק שלא ידע על קיומם של ורידים המחברים בין העין ללב, אלא שהם אף לא  

נפטר   והמנותח  העין  בשרירי  ניתוח  פעם  ביצעו  כאשר  אך  ללב,  העין  בין  כלשהוא  קשר  של  קיומו  על  באמצע ידעו 

שרירי העין והלב, אף שיתכן אירוע של דום לב גם ללא קשר ישיר לשרירי  ר בין  הניתוח מדום לב, הם הסיקו שיש קש

 העין. 

 

 יד:

 

 רש"י ד"ה אבוורנקי של מלכים

 

יו נוטעין אילן לשמו ויום שמוליכין אותו עושין לו  שכך היו נוהגין כשנולד בן למלך ה„  -בפירוש הראשון כתב רש"י  

נהיגי כי הו  -)נז.(  גיטין  כסא ממנו“. פירוש זה דומה למה שמובא במס'   ינוקתא ימת   ה„דהוו  ליד ינוקא שתלי ארזא. 

ב"ע ]דברים )לב,נ([ וכן הובא בתרגום י   מינסבי קייצי להו ועבדו גננא )=חופה(“.. וכי הווה  )=תנוקת( שתלי תורניתא

ונתן" ה"פירוש י  ...“.אתקין ליה פוריינא וקטר ליה גננא בגויה  .תאונ זורנקי דמלכיא בנא ליה בית חת„איתא נציב אב  –

נשואין עושין  אילן שנטע בעת לידת הילד ובעת ה  „פירוש נטע נטיעה של שמחה, כמו  –סובר שזו הכוונה בגמרתנו   

 “. כך מפורש בגמרא בתענית )יד:(ממנו חופתו נקרא אבוורנקי. והוא מטכסיסי מלכות. 

 

 קריעה הרן בנפילה יהושע וכלב בוא לא הכל בקריעה ולא הכל בנפילה משה 

 

שלפי גרסתנו קיימת חוסר    ונראה ליישבזה לזה.  סותרים  ה לא הכל, שדבריו נראים  המהרש"א מקשה על רש"י בד"

קריעה ואח"כ כתוב הדבר היותר חשוב וכוון שמדובר על סדר הנהגות   –קודם כתוב את הדבר הפחות חשוב    .עקביות

כיוון שקודם    –  ועוד קשהנוהג בחשובים יותר    , שהואשל מה חשוב יותר, היה צריך לכתוב קודם "ולא הכל בנפילה"

נפילה ואח"כ  קריעה  נוהג   ,כתוב  מי  ואח"כ  בקריעה  שנוהג  מי  על  ידובר  שקודם  בהתאם,  ההמשך  להיות  צריך  היה 

פילה ולא ענין בנ נ „לא הכל    -הפוכה כפי סדר החשיבות    שהגרסה   רש"י לכן מבארבנפילה, אך הסדר גם כאן הפוך.  

ן, שנאמר „שפני , כי לא היו חשובים כמשה ואהרואז הוא נפנה לבאר מדוע יהושע וכלב בקריעהריעה“  ענין בקהכל נ 

זה כמו שנאמר „משה ואהרון  תרא )עה.([ ומשה ואהרן הושוו זה ל]מס' בבא ב  משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה“

והאם ו' האם ו' מחלק או מוסיף    ,ו'לגבי    בכהניו ושמואל בקוראי שמו“ ]תהילים )צט,ו([. הגמרא מביאה ב' מחלוקות

 כאשר הוא צמוד לפעולה או לעושה הפעולה. מוסיף 



 סט  

הובא   )מג,יח(  פלוני    -בחו"מ  ביום  מפלוני  קנינן  וכותבים  יום  לאותו  כתיבה  זמן  סומכים  בו  שקנו  יום  „כשכותבים 

פלוני“.   ליד  ומסרנו  סווכתבנו  ולכן  לו  והכתיבה טפל  "יו מכים אהיינו, הקנין הוא העיקר  פלוני"  ת הכתיבה למילה  ם 

ו' שאז משמעו שג לפעולה  באמצעות  צמוד  מוסיף כשהוא  שו'  רואים  כן  אם  יום.  באותו  היו  הכתיבה  וגם  הקנין   –ם 

 "וכתבנו".

 

 טו.

 

 רש"י ד"ה ובקבלה 

 

ר רק כאשהאומר שכאשר מובא ספור דברים מהנביאים לא נאמר "ובקבלה", אלא    ,מאן דהורש"י מביא את דברי תוס'  

בחבלי שוא“. אמנם   ן„ועלה מפורש בקבלה הוי מושכי העו  -"הנביא מצוה ומודיע ומזהיר". במס' סנהדרין )צט:( הובא  

 שאר זה רק ספור דברים, אך כיון שזה נאמר בתוך נבואת תוכחה זה גם כן נחשב כהודעה ואזהרה.הגם 

 

 טו: 

 

 .”„שלא לענות אמן  -ו נוהגין נרש"י בד"ה לא היי

 

„כלומר בזמן שבית המקדש קיים כשמתפללין בהר הבית    -ה אלא בשער מזרח ובהר הבית  ף וכותב שם בד"וסיי מרש"

ואין לומר לא היו נוהגין כן לתקוע    מרינן בגמרא )טז:(אנכנסין בדרך שער המזרח, לפי שלא היו עונין אמן במקדש כד

 . ”השנה ])כו:(, )כז.([ כת ראשבכולה הך מסכת ומס כחאי תוקעין בגבולים כדמודאלא במקדש, דו

„מוכח דהר הבית גם כן בכלל מקדש לענין זה. ולפירוש הר"ן צריך לומר דהיו מתכנסין בהר הבית    -הרש"ש כאן כתב  

מהלכות תפלה הלכה טו. ואף דתנינן מוציאין אה"ת לרחובה של עיר   ’תעניות וכן כתב הרמב"ם בפרק ד  ’להתפלל בז

לפי שהיו מזכירין שם המפורש,    ,..ועל הרע"ב שנתן טעם לעניית בשכמל"ו במקדשרחוב .. בהר הבית היה גם כן  ’וכו

קשה דהשם המפורש לא היו מזכירין אלא בעזרה כדמונח ביומא שם ובפירש"י. ובשכמל"ו היו עונין אף בהר הבית כמו  

את כתיב דענו אמן  ל כל זשהוכחתי ועוד קשה עליו לרב יוסף )במס' יומא שם( דמפרש הגדול שגדלו בשם המפורש וע

 .”ואמן

...להר הבית „  -"הגהות היעב"ץ" עמ"ס ע"ז )ז.( כתב להפךוב  הרש"ש כאן כתב שהר הבית הוא בכלל מקדש לענין זה

לבית בא  מיקרי  ולפנים  הבית  מהר  המקדש...  מקום  שהשם    .”שכולל  הרע"ב  שכתב  מה  קשה  אינו  דבריו  פי  ועל 

מת כל דבר תלוי לגופו של ענין. במס' שקלים ])ג:( אל גם את העזרה ובית כולכירין בעזרה כי הר הבזורש היו מ פהמ

במקדש“, אם כן בודאי ששם הכוונה להר הבית שאינו כולל את העזרה, כי אין    ישבו„בעשרים וחמשה    -)א,ג([ הובא  



 ע 

במס'   וכן  דוד  בית  למלכי  אלא  בעזרה  לחוד  ישיבה  ועזרות  הבית  הר  מובא  עולי  „דבר    –נדרים  ]רשל   –"ן  בבל 

וכן פסק הרמב"ם בהל' נדרים    ”ן הר הבית והעזרות והבור באמצע הדרךגו„...שהפקירום עולי בבל לכל ישראל“( כ

 (.ב)ז,

הובא   )קד:(  זבחים  במס'  הכללה.  בעיה של  אותה  קיימת  "בירה"  המושג  המחלוקת של  לענין  אמר    -גם  בירה  „מאי 

וע"י ב"מפתח" על   ”ריש לקיש אמר כל הבית כולו קרוי בירהשמו ו  רבב"ח אמר רבי יוחנן מקום יש בהר הבית ובירה

הרמב"ם הוצ' שבתי פרנקל ]מעשה הקרבנות )ז,ד( ד"ה )שמו בירה([ לגבי בירורים על מה שנראה כסתירות בדברי  

הרמב"ם אם הוא סובר שכל הבית קרוי בירה וביתר פירוט ראה מה שכתבנו ובררנו נושא זה באריכות בספרנו "דבר  

 ם לגבי ירושלים אם היא מכונה בחז"ל מדינה".ב"רמ -"מחלוקת רש"י עמ"ס  ברכות )נז:( בפרק י' אהרון"

 

 אנשי משמר ואנשי מעמד אסורין מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת 

 

ר  מכאן משמע שמותר להם לכבס ביום חמישי כדי ללבוש את הבגדים למחרת בערב שבת. אמנם רש"י מבאר שמות 

 חמישי כי טורח להסתפר ביום שישי ואינו מעיר על כיבוס.  ביום

נטיר    –ו "טוב הארץ" ממס' פסחים )קיב:(  הרה"ג טוביה שולזינגר מקשה בקונטרס ולא  ליה   „מאן דמחוור לבושיה 

ו  שלובש  , היינו מי שמכבס בגד ואינו מחכה ח' ימים עד”תמניא יומא והדר לביש ליה בריין הנך כינים וקשין לדבר אחר

למחרת מיד  אותו  ולובשין  חמישי  ביום  מכבסים  כיצד  קשה  ולכן  כינים.  בבגד  כללנתפסים  קשה  ולא  רשב"ם    ?  כי 

מסביר שם שמדובר רק במקרה מיוחד שהבגד כבר נפגע מכינים ולכן אם אין ממתינים הכינים חוזרים בחזרה, אך כאן  

בין א"י ששם מדובר במשנה וכידוע שישנם הבדלים בבל ל  מדובר על בגד רגיל שלא נפגע מכינים ועוד שיש הבדל בין

יתכן   בין המקומות ולכן  יתכן שבמס' פסחים  ששונים באקלים ובטיב המים  ועוד  זה אלא רק בבבל  בא"י לא חל כלל 

 מדובר בצמר ובא"י מדובר בבגד מכותנה או אפילו בסוג צמר שונה. 

 

 

 

 

 .טז

 

לתת    תפילין שנאמר לשוםבמקום  את האפר( אמר רבי יצחק  להו )= והיכא מנח ציון  לאבילי 

 להם פאר תחת אפר 

 



 עא 

"פאר" ו"אפר" הם אותם אותיות בשינוי מקום ויתכן שיש כאן רמז, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום יש להם  

וכאשר כי כידוע א' וה' מתחלפים    ,יהיה עליהם תפילין ו"פה" ו"פא" הוא היינו הךשן פה לפני המקום וראוי להם  פתחו

אינם עושים רצונו של מקום יש חרון אף ו"אפ" הוא רוב המילה "אפר" ו"פא" הוא רוב המילה "פאר". כאשר יש חרון  

 אף ויסורים באים יש להתאבל ולהזכיר זאת יש לשים אפר על הראש.

 

 ולמה נותנין אפר מקלה על גבי התיבה 

 

", אך בברייתא לעיל )טו:( מקלה ם נאמר "אפר  תנו  גאפר מקלה הוא מעצם אדם כדברי התד"ה ונותנים )טו:(. במשנ 

 ישנה מחלקות על כך אם שמים אפר סתם או אפר מקלה ורבי נתן אומר אפר מקלה ורבי סותם במשנה כשיטת רבי נתן.

 

 „שאינו אפר מקלה”  -רש"י ד"ה עפר 

 

ת פירש דבא לאפוקי  דתעני  „...שהוא הפך אפר פרה, אבל רש"י ברפ"ב   -הרש"ש כתב במס' ב"ב )ס:( בד"ה אפר מקלה

סתירה  זה  ולכאורה  ופרה  אפר  הפך  הוא  מקלה  שאפר  מפרש  היה  לא  רש"י  ב"ב  במס'  משמע ששם  מדבריו  עפר”. 

”. ונראה  וצרך לפרש כןה„אפר הכירה...ומשום דאיכא אפר פרה נמי    -ברש"י ששם מפרש רש"י בד"ה אפר מקלה  

בכל מקום הפירוש הוא לגופו של ענין. כאן שאפר מקלה  ועוד שמשום שכאן רש"י אינו אלא תלמיד    שזו אינה סתירה

ושם במס' ב"ב  פר לאפוקי אפר מקלה  עונותנין )טו:( לכן לפי המ"ד יכול להיות גם    שהוא מעצם אדם כדברי התד''ה

שבודאי אינו אפר פרה ושלכן אמרו אפר מקלה שלא נחשוב  פירש רש"י שאמרו אפר מקלה    ,רה רגילכישמדובר באפר  

 ר פרה שעדיין היה מצוי מיד לאחר החורבן.ריך אפשצ

 

 למה יוצאין לבית הקברות...כדי שיבקשו עלינו המתים רחמים

 

„ואם תאמר והאמר ]מס' ברכות )יח.([ דמיתי לא   -קשו עלי רחמים  )לד.( הקשה התוס' בד"ה  אבותי ב  במס' סוטה

זה מתפלל מודיעין להן שכך נתפלל והכי שה  די תפלידעין מידי ומשמע במסקנא ואפילו אבות העולם. יש לומר דעל י

]מס'   דחסידים  בפרקי  וכן  רחמים"  מתים  עליהם  שיבקשו  כדי  הקברות  לבית  יוצאין  "למה  )טז.([  תענית  ]מס'  אמר 

תענית )כג:([ בעובדא דרבי מנא דאשתטח אמערתא דאבוה”. המהר"ל ועוד כתבו שהמתפלל למתים שיעזרו לו יש בו  

אלא יבקש מהקב"ה להוושע בזכות הצדיק ומהתוס' משמע שאפשר להודיע לצדיק שיתפלל    מתים",משום "דורש אל ה

יז(   )תקפא,  היטב"  ה"באר  כתב  )עא([.  מות   אחרי  פ'  ]ויקרא,  ב"זהר"  הובא  וכן  מקום  „  -עליו  הוא  הקברות  דבית 

קים אל ישים מגמתו  י הצדיוהפלה נתקבלה יותר והמתפלל על קברמנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור  

יבקש מהשם יתברך שית ויתן צדקה קודם   ןנגד המתים, אך  ויקיף הקברות  עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר 

  (פרק קח)"על הגאולה ועל התמורה"    ואמנם הגה"ק רבי יואל טייטלבוים כתב בספר  ”.ת, עיין של"ה...ונ חישיאמר הת



 עב  

דבקות נפש בנפש כמובא בכמה  י כי זה ה  ,נזק אם אינו ראוי לכךילה  עלול  קים כי יזהר מללכת על קברי צדישיש מאד לה

  ר".  מקומות ב"זה

לבית   לילך  שנדר  מי  בד"ה  ריז[  סי'  סוף  יו"ד  ]טור,  כתב  חיים    -הקברות  ה"ב"ח"  מוהר"ר  שם  על  ראיתי  „...עוד 

. ר"ח  בך בסי' קסד דפו' לבו ברו "ר  ם במה"רפלטיאל ]הובא ב"ביאורי מהרש"ל" על הטור בריש סימן רכח וכן בשו"ת  

פלטיאל היה תלמיד חבר של המהר"ם[ על הנודרים לילך לבית הקברות קצת היה נראה כ"דורש אל המתים", דכלב  

שנשתטח על קברי אבות ]מס' סוטה )לד:([ התפלל לשם במקום קדושה, כדי שתהא תפלתו נשמעת וכדכתיב באברהם  

, אלמא, שהמקום גורם. אי נמי מי שביזה את המת ולכבודו משתטח על מד שם"]בראשית )יט,כז([ "אל המקום אשר ע

קברו זה מצינו, אך נשים ובני אדם שאינן יודעין זה לא ידעתי הליכתן למה...ודוקא להשתטח על קברי אבות ולהתפלל 

על  תטחים  ה למשלפתלפניו יתברך על כל צרה שלא תבוא בזכות אבותיו הנקברים פה וכיוצא בזה וכבר נתקנו סדרי ה

 ”. קברי אבות ואין לשום מורה למנוע ולבטל מנהג זה

 

  תד"ה הר שיצאה ממנו הוראה לישראל 

 

סיני   הר  הוא  המוריה  שהר  פירוש  הביא  במתן   -התוס'  כוכבים  לעובדי  מורא  יצא  שממנו  שם  על  מוריה  „ונקרא 

תה ומתפחדים”. ובמס' זבחים )קטז.(  ל גדולתורה...אי נמי רצה לומר דירושלם נקרא מוריה על שם שיש מורא לגוים ע

רעדה היתה רק במאורע החד פעמי בזמן ה  כי  ,קתוהובא שרק אחזה רעדה את מלכי אומות העולם בהיכליהן ואינה מחל

 מתן תורה ויראה היתה מאז בהמשך.

יה ובנה  ר המורנעתק מאותו מקום שבנה המזבח ובא אל ה  –„ויעתק משם ההרה    -רבינו בחיי כתב ]בראשית )יב,ח([  

מזבח פעם אחרת, להורות כי שם עתידים ישראל להקריב העולה והשלמים בבית המקדש. והתפלל שם גם כן להורות  

ז יקרא לכל העמים".  בית תפלה  ביתי  "כי  )נו((  ומה שאמר ה)ישעיה  ה'".  ויקרא בשם  מזבח לה'  "ויבן שם  ו שאמר 

בציר"י תחת היו"ד והתי"ו, אבל פשט באורו ויעתק אהלו יעתק"  "ויעתק", היה לו לומר "ויעתק" בפת"ח התי"ו או "ו 

 משם אל ההר.

 תיתכן לפרש "ויעתק משם ההרה", כי אברם העתיק במחשבות שכלו ההר. כלומר, המדה העשירי  ועל דרך הקבלה

ידעת  וכבר  ההר".  אל  משה  "ויעל  כד(  )שמות  במשה  שתמצא  והוא  כנגדה.  מכוון  המוריה  הר  אשר  הר,  הנקראת 

ים"...כי העלה את ההר ההוא והעתיק אותו אל -"לטורא". והוא מה שאמר )שמות יט( "ומשה עלה אל האלה  תרגומו ש

מקום אצילותו ומוצאותיו, כי מוצאותיו מקדם ועל כן סמך לו "מקדם" ואחר כך "לבית אל". היא החכמה והיא בי"ת  

א שאמר הנביא ע"ה )מיכה ד( "לכו ונעלה ". והושל "בראשית", ועליה נשתכח משה )במדבר י( "בכל ביתי נאמן הוא

 אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב", כי "בית אלהי יעקב" מכוון כנגד הר ה' )=השמימי(”. 

 

„יש מפרשים )=כל זה נתבאר ב"בראשית רבה" והביאו ה"ערוך" ע' ירושלם( בזה    -תד"ה הר

כ"  )בראשית  יראה"  ה'  אברהם שקראוהו "הר  נקרא  ב(. מתירושלם שנקרא על שם  היה  חלה 



 עג  

שלם כדכתיב )שם יד( "ומלכי צדק מלך שלם ונקרא ירושלם על שם יראה ועל שם שלם. לכן  

 אין אנו נותנין יו"ד בירושלם בין למ"ד למ"ם על שם שלם...”. 

 

כתב  ה"תשב"ץ"  בעל  אך  "ג'רוסלם",  הנוצרים  לו  קוראים  וכן  "ירושלם"  כן  גם  בגרסתנו  מופיע  )יג.(  מגילה  במס' 

, בדיוק להיפך שאנחנו דוקא נותנים יו"ד בין  ירושלים"מגן אבות" עמ"ס אבות בפרק א' בד"ה ר' יוחנן איש  ירושו  בפ

הל' למ', כדי להדגיש שיש שני ירושלים, ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה. וכן היו בארץ ישראל שני ערים  

ק המוכר שדהו )לב.( העלו תרתי ירושלם הואי,  פר  כיןער  ’מ„...ואע"פ שבג    –בשם ירושלים וכתב שם ב"מגן אבות"

 „ירושלם הוא מקום המקדש”. -סתם ירושלם הנזכרת בכל מקום היא זאת הידועה היום” וכן כתב שם

פעמים בלי יו"ד ורק חמש פעמים עם יו"ד, אך בתורה היא אינה מוזכרת לא בשמה ולא   662בנ"ך הוזכרה ירושלים  

 -" )ג,מה(  ה. לגבי הסיבות שהיא לא הוזכרה בתורה כתב הרמב"ם ב"מורה נבוכים ה ידועלגבי מיקומה, אף שהיא הית

אה היה ידוע אצל משה רבינו ואצל רבים, שאברהם ציוה  כן, שהמקום אשר ייחדו אברהם בנבו   „...ואין ספק אצלי גם 

הוא מסביר, שאם  בינו.  אותם שיהיה זה בית עבודה”. הרמב"ם מונה ג' סיבות להעלמת המקום בתורה על ידי משה ר

היתה   ה' להתורה  אותו הר, כדי שהכותבת את מקומו של ההר שבחר  נלחמים על  היו  הגויים  רות את שכינתו עליו, 

למנוע את החזקתו על ידי עם ישראל. היתה גם מתעוררת סכנה שהגויים יחריבו את ההר, כדי שלא יהיה ניתן לבנות  

ב הלוחות  הוצבו  בו  המקדש,  בית  את  נאמעליו  פסלהם  לך  תעשה  "לא  הכנענים    כל  ר  לפולחני  בניגוד  תמונה", 

תו והיה נופל ל„שלא יבקש כל שבט שתהיה ירושלים בנח  -והפלשתים שהיו עובדי עץ ואבן. הסיבה השלישית היתה  

  עליו מן המחלוקת והקטטה, כמו שנפל בבקשת הכהונה...ולכן בא הציווי האלוקי לבנות בית הבחירה, רק אחר "הקמת 

 קת מישראל”. ועד שתהיה החלטה ביד אדם אחד ותסור המחל מלך",

 

 מקור השם "ירושלים" 

 

)יד,יח(   ויין...”. בשלשת התרגומים על   שלם„ומלכי צדק מלך    -חלקו השני של השם מופיע בבראשית  הוציא לחם 

זה מובא   יה"ם" והרושל"מלכא ד  –פסוק  רא צדק על שם נק  הואכי  ...„    –שם כתב על פי ב"ר )מג,ו(    "נתןופירוש 

בה" ילין  )א,כא([  " צדק  שם"הרמב  .”]ישעיה  פירש  בשלם    -ן  "ויהי  )עו,ג([  ]תהלים  שנאמר  כענין  ירושלים,  „היא 

ע )י,א([, כי מאז ידעו הגוים, כי המקום ההוא מבחר המקומות  שומלכה יקרא גם כימי יהושע "אדני צדק" ]יהו  "סוכו

וון כנגד בית המקדש של מעלה ששם שכינתו של הקב"ה שנקרא  הוא מכבאמצע הישוב, או שידעו מעלתו בקבלה ש

,לה( פירש רש"י בד"ה ושם העיר  ביחזקאל )מח"צדק" ובבראשית רבה )מג,ו( "המקום הזה מצדיק את יושביו"...”.  

  לא יקרא לה שם אחר   ,כלומר  ”.ה' שכינתיה תמן"  ישראתפרש מיומא דאידקרתא    א„תרגם יונתן "ושמ  -ם ה' שמהמיו

ירושלים.    א היה שמה שלם, הריושקרא לו יראה וה  ,ו שםנ ם הראשון שהיה לה מיום שעקד אברהם את יצחק באלא ש

 ויש עוד לפתור ושם העיר יהיה לעתיד מיום בניינה ולהלן יקראו לה ה' שמה”.  



 עד  

ב"ב )ע ו„    –:( הובא  הבמס'  על שמו של הקב"ה  נקראו  ג'  יוחנן,  ר'  נחמני אמר  בר  ר' שמואל  הן אמר  דיקים צ  אלו 

וירושלים...דכתיב... ש  ומשיח  תקרי  אל  שמה",  ה'  מיום  העיר  ש  "ושם  אל  הובא   .מה”מה  )נו,י(  רבה"   -ב"בראשית 

ש   יראה".  ה'  ההוא  המקום  שם  אברהם  "ויקרא  שנאמר  "ירֶאה",  אותו  קרא  שנאמר  „אברהם  "שלם"  אותו  קרא  ם 

  ם אדם צדיק מתרעם כשם שקרא אותו אברהם, ש  יראה"  "ומלכי צדק מלך שלם". אמר הקב"ה אם קורא אני אותו "

, אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם "יראה"  אני אותו "שלם", אברהם אדם צדיק מתרעם  אואם קור

 "שלם" "ירושלים"”. 

אמר   „שני צדיקים קראו לה שני שמות. שם קראו שלם, אברהם קראה יראה ירושלים.    –ב"מדרש הגדול" שם, הובא  

וקורא אותה "ירושלים",ה יקב"ה לבטל אחד מהם אי אפשר, אלא הריני מצרף שנ ה ו"ו במקום אל"ף    ם  יראה שלם. 

  ”.וה"י. מאי יראה? זה מקום יראה ועבודה לשם

„"הבת ירושלים", הבת שיראה ומושלמת לי"”. במס'    -ב"איכה רבה" )ב,יז( הובאה משמעות אחרת ל"יראה" ו"שלם"

א אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה”. בעל "סדר הדורות" כתב ב"ערכי  „ל  -א  תענית )ה.( הוב

    מעלה ושל מטה מכונים "צמידים". להכינויים" שירושלים ש

                                

 מדוע אין ירושלים נקראת "יראה שלם" ? 

 

. שם קראו שלם, אברהם קראה יראה. אמר הקב''ה:  י שמותשני צדיקים קראו לה שנ „  –ב"מדרש הגדול" שם, מובא  

. מאי  לבטל אחד מהם אי אפשר, אלא הריני מצרף שניהם וקורא אותה "ירושלים", יראה שלם. ו''ו במקום אל''ף וה''י

      .יראה ? זה מקום יראה ועבודה לה'”

כדרכו   נמרץ  בקיצור  הגדול"  ה"מדרש  דברי  את  כתב  פליאה"  י   –ה"מדרש  שלמה    רושלים„מאי  רבי  אה''ו”.  א''ל 

קרא  אבינו  שאברהם  מובא  רבה  שבדרש  וביאורים",  "חידושים  בספרו  כותב  במרוקו  צ'פרו  של  רבה  אביטבול, 

יד( )כב,  ]בראשית  יראה"  ה'  ההוא  המקום  "ויקרא אברהם שם  "יראה" שנאמר  )מלכי  לירושלים  נח  בן  ואילו שם   ]

יח([. ממשיך המדרש  מלך של"ומלכי צדק    -צדק( קרא לה "שלם" שנאמר    ויין" ]שם)יד,  הוציא לחם  „הריני    –ם 

ירושלים”. כתב רבי שלמה, שלפי זה ניתן לפענח את דברי       --לים, כמו שקראו שניהם יראה שלםקורא אותו ירוש

לו  ה"מדרש פליאה". "מאי ירושלים", היינו, אם הקב''ה רצה לקרוא לעיר כשני השמות שקראוה שני הצדיקים, היה  

''א הפך הקב'''ה  שלם" ? ומשיב המדרש "אמר ליה אה''ו"! היינו, את שתי האותיות החסרות אל''ף וה-ראה "יראהלקו

( וא''ו  וה'לאות  א'  האותיות  של  סכומם  הוא  ו'  מציין  כי  אביטבול  הגר''ש  "ירושלים".  השם  נוצר  וכך  מה „  –(  זה 

      .”''ץ )ישמרהו צורו( באדר תקס''אנחמד יששמעתי מהחכם השלם הותיק שלוחא דרבנן כמוה''ר יהודה 

אומנם, אם שניהם היו רואים את דברי ה"מדרש הגדול" הם היו מבינים מיד את דברי ה"מדרש פליאה" בלא להזקק  

 לדברי ה"מדרש רבה". 

 

 גויים השמה של ירושלים כפי שנקראה על ידי 



 עה 

 

רות" במצרים שזמנ  נכתבו על בערך לפני ארבעת אלפים שנה,    נה,יכוימי הממלכה התהוא מהמשוער    םב"כתבי המא 

לימום )שם    .חרסים בכתב הירוגלפי המורכב מסימנים שונים וציורים (. המצרים היו  Rushalimumמופיע השם רֹוש 

נוהגים לכתוב שמות של ערים עם קללות על חרסים ואחר כך היו מנפצים אותם ובכך הם דמיינו שהם מחלישים את  

עמרנה במצרים ששה מכתבים של מלך המכנה את  -כתבי היתדות" באכד נמצאו בחפירות אליר. ב"אויביהם מאותה הע

שנה מאות  וחמש  אלפים  שלשת  לפני  בערך  סִלים    ,עצמו,  כֻאר  ירושלים  השם  מופיע  שם  ירושלים".  ארץ  "מלך 

(Urusalim .)   

מלך יהודה וכיצד הוא כבש    חזקיהובכתובות המכונות "מנסרות סנחריב", מתואר מסעו של מלך אשור ומלחמתו נגד  

הוא   ושבויים.  זהב  כניעה כבד של  מס  לו  חזקיהו לשלם  וכפה על  ירושלים  מצור על  ושם  חומה  ארבעים וששה ערי 

עיר מלכותו, כלאתי,    (Ursalimmu qereb)   לימו אותו )חזקיהו( כציפור בכלוב בקרב אורס  „  -מתגאה וכותב שם  

הוא הגיע אז עם צבא של שמונה מיליון חיילים. סופם ידוע    ”. לצאת את שער עירועירו  בניתי עליו דייק חנעתי מתושבי

 ותיו.  גייסאלף ראשי  185רגע מתו מוות ניסי -בן ,ו(-כמובא במלכים ב' )יט,לה

שנים את "ירושלם" באגרת ליוחנן הכהן הגדול. בכתובת  ב בדרום מצרים מזכירים לפני אלפיים וארבע מאות  יהודי יֶ 

ברים ליד לכיש שנכתבה על פי השערה בזמן מסעו של מלך סנחריב, על ידי משפחת לויים מארץ יהודה,  ערת הקעל מ

 -, במקור נכתב שם  ”יהודה לו, לאלוקי ירושלים. אתה ה' חננת את מוריה, את נוה ה'  „ה' אלוקי כל הארץ, הרי  -אמוב

 ה ה'”.  -נוה ק חננת, לו לאלקי ירושלם, המוריה אתה הדו„ה' אלוקי כל הארץ, הרי יה

הראשון  בית המקדש  חורבן  לאחר  הפרסית  מהתקופה  כדים  ידיות של  על  נתגלו  מחומש  כוכב  בצורת  חותם  טביעות 

ועליהן השם "ירושלם". על עשרות מטבעות מתקופת מרד בר כוכבא לפני אלף ותשע מאות שנה לערך נמצאה הכתובת  

ים למשל אצל רב סעדיה גאון מתחיל להופיע שם העיר גם  הגאונ   לם" בכתב יהודי קדום. החל מתקופתש"לחרות ירו

 "ירושלים".   –בכתיב מלא 

ירושלים דתורכיה,   –בערים שהפכו למרכזי תורה ויראה, הוצמד להם השם ירושלים: איזמיר    ,באלף השנים האחרונות

אמסט  –אלכסנדריה   דאפריקי,  אנטוורפן    –דם  רירושלים  דהולנד,  ד  –ירושלים  ירושלים    –בגדד    בלגיה,ירושלים 

בולטימור   )בדרש(  –דעירק,  בזיירס  הברית,  דארצות  ברדיטשוב    -  ירושלים  דצרפת,  הקטנה  ירושלים    –ירושלים 

ירושלים    –ירושלים דאנגליה, וילנה    –ירושלים דטוניס, גייטסהד    –ירושלים הקטנה, ג'רבה    –גיברלטר  וקראינה,  אד

ויליאמסבורג   דארצות  –דליטא,  ורמהברית  ירושלים  ורשה    –יזא  י,  דאשכנז,  דפולין,    –ירושלים  זאכו ירושלים 

ירושלים דספרד, טטואן   –ירושלים דסוריה, טולדו    –ירושלים דכורדיסטן, חלאב    –ירושלים דגלותא, זאכן    –שבעירק  

  –הד  קן, משירושלים דבל  –ירושלים הקטנה, מוזסוויל    –רס(  פירושלים דלוב, יזד )  –ירושלים דמרוקו, טריפולי    –

סלוניקי   דאיראן,  דמיין    –ירושלים  פרנקפורט  דיוון,  פראגה    –ירושלים  דאשכנז,  בורשה(  ירושלים  נובה   –)פרבר 

צפרו   החדשה(,  )ירושלים  צ'רנוביץ    –ירוזלימה  דמרוקו,  רודוס    –ירושלים  דרומניה,  הקטנה   –ירושלים  ירושלים 

  .]"שאלו שלום ירושלים", יעקב קליין[



 עו  

של שלוש   סךמופיעות מלבד שבעים השמות בחז"ל    ",שמות שמות סביב לה–"ירושלים    –סידון  עקב בו בספרו של י

 [."מעשה תורה"  –מאות תשעים ואחד שמות גם מתקופת ה"ראשונים" ]"ברייתא דרבי יהודה הנשיא" 

הכא )לב:(]  נמי  התד"ה  ערכין  אך   [מס'  הארצות,  כשאר  היא  שירושלים  לומר  צריכים  לרבא  שרק  א  כתב  שי לרב 

  , מה שכתב ב"מגן אבות" שירושלים היא בהמ"ק הוא כשיטת הרמב"ם שכתב .לומר שביהודה היו שתי ירושליםחייבים  

 שמקדש הוא ירושלים בנגוד לרש"י שכתב שגם את ירושלים מכנים "מדינה". ,כפי שראינו לעיל

ק טמיא ונהרגו  יאדריינוס קיסר שח  על ידי„...כבשוהו הרומיים    -ה"תפארת ישראל" כתב ]מס' תענית )ד,ו( אות מ"ז[  

לפים מישראל, מלבד מיליאן ומאה אלף שנהרגו בזמן חורבן הבית )כיוספוס פלביוס, פרק לה.(. עמו במלחמה תק"פ א

והרשע הנ"ל עשה ארץ ישראל שממה, מלבד ירושלים שבנה אותה קרוב למקומה הראשון וקרה שמה עלי קאפיטאליוס 

קי משמעו  וינית  בלשון  אליה  כי  החרבה,  העיר  היינו  קפיטולינה,  אליה  אומרים  משפחתו  )=ויש  שם  על  "עלי"  נה(, 

ו"קאפיטליוס" על שם בית עבודה זרה יופיטר שבנה שם לשמו וגזר משפט מות על כל איש ישראל שיבוא תוך העיר,  

 עד שלבסוף הימים חזר ונתבטל שם הטומאה שכינה לה הרשע הנ"ל וחזרה לשמה הראשון”.

כובש „...שמה שפירש רש"י כאן שהיה    -לקו של חםה"חזקוני" ]בראשית )יב,ו([ דן אם א"י היא בחלקו של שם או בח

היתה   חלק  ובאותה  שם(  של  בחלקו  )שהיתה  מזרחי  צפוני  א"י...במצר  במקצת  היינו  שמא  שם,  של  מזרעו  א"י  את 

 . ועיין שם עוד ”של עולם ובה היתה חברון... וירושלים וארץ בני כנען היתה מתפשטת לצד מצרים אחיהם בדרומ

 

 „מגדל”[.   –]רש"י ”ירה גזל מריש ובנאו בב„

„...דהרי כמה שנים שלא    -להלן )יז.( כתב רש"י בד"ה רבי אומר  במס' בבא קמא )כב.( הגמרא מכנה חנות בשם בירה.  

ן”. רש"י כאן מבאר ש"בירה" פירושו מגדל ולהלן ב)יז.( הוא מכנה את כל בית נ חזרה בירה...ולשמא יבנה לא חיישי

י"ב נקרא בית המקדש "מגדל"המקדש "בירה". ב"מגילת תענית"   ויום היה מניף ידו כנגד    -בפרק  יום  „נקנור...בכל 

...וכשגברה מלכות בית חשמונאי...” ובמס'  המגדל הזהואומר מתי יפלו בידי ואהרוס את  .ירושלים וכנגד בית המקדש..

„כבושת    -רש"יאחידת ]  ום...וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום היו קורין אותהדא  „קסרי בת   -מגילה )ו.( הובא

"עין יעקב" ובערוך ע' אחד גריס  „צריך לומר צור, כך הגרסה ב  -מעיר שם    מהר"י ברלין  מגדל שיר.מגדל שיר”[  

 מגדל שהוא מוחזק בשד”.   –ים. פירוש אחר דלפנים שבו  פירוש מגדל ששרוים   ,שם

ה של מספר קומות )מגדל(.  ובנה גדול וגבמאד גדול או מ  רחד  .ממה שראינו לעיל נראה של"בירה" ישנן ב' משמעויות

„שבעת ימים   -א )ב.( לגבי המשנה במס' פרה )ג,א(  ממחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש במס' יואת  מכאן אולי ניתן להבין  

ירה צפונה מזרחה ולשכת בית האבן קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הב

סובר שהיא    , אלו התד"ה מאישהיא היתה בעזרה ו  ,, סוברה צפונה ומזרחה""י במס' יומא )ב.( בדיתה נקראת”. רשה

 היתה מחוץ לעזרה. 

ה בהר הבית  „מאי בירה? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מקום הי  -מחלוקת ר"י ור"למביאה שם את  הגמרא  

רבי יוחנן סובר ש"בירה" היא   רה אשר הכינותי".אמר כל המקדש כולו קרוי בירה שנאמר "הביובירה שמו וריש לקיש 

על המובן  גם  מגדל. נראה שבב"ר )לט,א( מדובר שם    –משמעות השניה  חדר גדול ור"ל סובר שמובנו הוא ה   לבמובן ש
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  של מגדל. רש"י במס' תענית )יז.( והרמב"ם סוברים כריש לקיש שכל המקדש קרוי בירה.  

ח'  -ירה  התיו"ט ]מס' פרה )ג,א([ כתב בד"ה ב כי שם    ,„כתב הר"ב פלוגתא דאמוראי והזכרתי בפ"ז דפסחים משנה 

שם תפס )=רבי עובדיה מברטנורה( כמאן דאמר כל במקדש וכן כתב הרמב"ם. על מקום    ,ובמקומות אחרים שכתבתי

 הבירה כתבנו בספרנו "דבר אהרן" עמ"ס ברכות )ז:(. 

 

 „בסומי קלא שמושך את הלב” .   –ה נעימה '' רש"י ד

 

 „כגון טעמי המקראות”. -אמנם במס' מגילה )לב(, פירש רש"י בד"ה נעימה

 

 יז.  

 

מלכיות   ן מנא איתפריש דאמר ברכות ופסוקי נ„...ולא ידעי –רש"י בד"ה בשעת מלחמה 

 זכרונות ושופרות בשעת מלחמה”. 

 

יודע ומה שלא הובא שם    עק"א ריכז במסכת ברכות )כה:( ב"גליון הש"ס" את כל המקומות בש"ס שרש"י כתב שאינור

יודע וכאן   השלים מרן ה"קה"י" שם בספר "גליונות קה"י", אך גם ממנו נשמטו מספר מקומות ברש"י שכתב שאינו 

 ".י"גליונות קה"ב" ולא הובא ב"גליון הש"ס" ונשמט גם  והוא אחת מהמקורות שרש"י כתב "ולא ידעתי

 

 יום כל כהן שמכיר משמרתו...אסור לשתות יין כל אותו ה

 

הקשה, הרי ממילא אין מחנכין את מזבח העולה אלא בתמיד של שחר ]מס' מנחות )מט.([, היינו, כאשר  "גבורת ארי"  

הרי זמן התמיד הוא לשיטת ר' יהודה עד  ביין    כל היוםמחדשים את המזבח ואם כן מדוע אסור כהן המכיר את משמרתו  

יהיו מדוע שלא  כן  אם  חצות,  עד  רבנן  ולשיטת  בית    ד' שעות  יבנה  אם  אפילו  הרי  יין,  זה לשתות  זמן  אחר  מותרים 

המקדש כבר לא יוכלו להקריב? הוא תירץ דמכל מקום את המנורה מחנכין בז' הנרות בין הערביים או את המזבח הזהב  

 שמחנכין בקטורת של בין הערביים. 

רת ומזבח  וגם את אותו כהן, אך לקט  כי יתכן שיהיו הרבה קורבנות ויצטרכו דבשלמא לגבי מזבח העולה זה מובן,    וק"ל

מועט של כהנים שמספרם קבוע, אם כן מדוע אסור לכל הכהנים בעולם לשתות יין. ואין לומר    פרהזהב צריך רק מס

דאין הכי נמי, שגם    וי"ל?    שיש לחשוש דשמא ימצאו הרבה כהנים פסולים, שהרי מדובר בכאלו המכירים משמרתם

י לעתיד לבוא יברר אליהו מי מיוחס באמת ויתכן שיהיו כאלו שחשבו שהם מיוחסים  הר  , באותם המכירים את משמרתם

 ויתברר שאינם מיוחסים וכן יתכן שיהיו גם רבים שאינם בקיאים בהלכות העבודה לכן אסור לאף אחד להיות שתוי.



 עח  

הוא אינו כהן, אין  אמנם, גם אם יהיו לעת"ל הרבה כהנים, הרי אף שיתכן שכהן המוחזק כיום ככהן יתברר בעתיד ש

בכך נפ"מ להיום, כי כיום הוא מוחזק לכהן, כפי שנראה מסוגיית הגמרא במ' יבמות )מא:(, לגבי "הספקות חולצות ולא  

מתייבמות", כגון שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזה מהן קידש ומת המקדש הרי אלו שתיהן חולצות, אך לא  

והכא כיון    קוקה ואף על גב דקי"ל: כל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצהמצו ליבומי, משום דלמא פגע באחות ז

ותירצה הגמרא : הא נמי חשיב ראויה ליבום והיינו אם יבוא      ?דלא מצו ליבומי איך חליץ להו דהא אין ראויה ליבום  

דאין דכיון  חזינן,  כן  אם  היא.  ויבום  חליצה  בת  זו  הרי  קדיש,  דהא  ויאמר  לטוב  זכור  של   אליהו  החפצא  בעצם  פגם 

הקורבן אלא רק פגם חיצוני של בירור מי הוא הכהן הראוי לכן כל אחד נחשב כעת כראוי לשמש כמו בשתי האחיות  

סי' קע"ז בין ביכורים    הנ"ל, כפי שכתב בשו"ת "רב פעלים" ]ח"ג, או"ח, סי' מ"ד[ וכן כתב חילוק זה ב"עונג יום טוב"

ספיקות אינן נחשבות כמי שאינו ראוי לבילה משום שהיבמה בפני עצמה ראויה  לספקות שחולצות ולא מתייבמות, שה

אלא שאנו מסתפקים בה אם זו היא אם לא מפני שנתערבה, כך גם הכהן נחשב ראוי כי אין פגם בעצם מצות ההקרבה.  

  אומנם עדיין יש לעיין, כי אכתי יש לחלק בין העניינים. 

 

 ת יין לעולם, אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו רבי אומר אומר אני )כהן( אסור לשתו 

 

 נביא כאן מה שהתחדש להגאון רבי שלמה קניבסקי שליט"א בלומדנו בחברותא בכולל ש"ס ביחוד.  .א

"תקנתו קלקלתו" דקאמר  רבי  את  ופרש"י  ע"ש  ת"ק  פליג  קא  רבי  יבנה    -על  חזרה...ולשמא  שנים שלא  כמה  „דהוי 

התם   אביי  וקאמר  חיישינן”.  לא  בפ"א    -בגמראהמקדש  הרמב"ם  פסק  וכן  כרבי.  חמרא  כהני  האידנא  שתו  „כמאן 

 מהלכות ביאת מקדש ה"ז. 

וקשיא לי, מהא דתנן במתניתין בסוכה )מא.(, דמשחרב ביהמ"ק התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור, 

. ע"ש הסוגיה וכן פסק הרמב"ם „מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח”  -ובגמ' קאמר, מ"ט

דהכא מסקינן כרבי דלא חיישינן לשמא יבנה המקדש   וא"כ ק"לבפ"י מהלכות מאכלות אסורות ה"ב וכן פי' הטושו"ע  

 כפרש"י.

„שנתקלקלה בבית אב שלו הותר שאפי' אם יבנה הבית אינו   -ובשלמא לפירוש רבינו חננאל שפירש "תקנתו קלקלתו"

הונה ויקבעו באיזה יום ישמש, לפיכך עכשיו מותר”. א"כ אפ"ל דלעולם חיישינן, רק הטעם  משמש עד שישב ב"ד של כ

 הוא דצריך שבב"ד של כהונה יברר. 

 , ולזה יש סיכויים. היוםדהכא החשש שיבנה המקדש הוא  -ונראה לענ"ד ליישב .ב

ך במציאות חשב שלא. אמנם, ודאי אמנם, שזה אנו מאמינים בני מאמינים בכל הסיכויים, שבכל רגע ורגע יכול לבוא, א

יש סיכויים שיבוא, אך להגיע לדרגה, שלגזור תקנה לזה לא מגיע, אבל התם במס' סוכה החשש שיבוא אפילו בקצת 

 פחות משנה ולזה יש יותר סיכויים )כי יש יותר זמן( ומגיע לדרגה שצריך לגזור. 

קניבסקי(  ג. חיים  רבי  הגדול  )=הגאון  לא  –אמר    ואבא  כת"ק   דרש"י  אלא  הרמב"ם  כדפסק  כרבי,  להלכה  יפסוק 

 דחושש והרמב"ם יפרש כר"ח. 



 עט  

דאביי  -תירץ אבא„כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי”?    -דמשמע מאביי דפסק כוותיה דרבי, דאמר-אך קשה ע"ז

 לא פוסק כרבי, אלא מצדיק את אותם ששותים ועושים כרבי, ע"כ דברי אבא. 

„נהגו אוריי לא מורינן ואי עביד עביד” ולכאורה כאן לשונו של   -בגמ' לקמן )כו:(    מדקאמר  וכתירוצו לכאורה נראה,

 אביי זה ש"נהגו" )="שתו"(.

 דפסק כוותיה דרבי מהגמ' לקמן הנ"ל ואיך מורה ההוראה ה"ה הרמב"ם הורה כרבי?   אך קשיא לי על הרמב"ם ד.

„נהגו העם כב"ה כו' תימה דאנן אפילו לכתחלה נוהגין   -ברכות )נב:( ד"ה נהגו כו', שכתבומס'   ומצאתי בעז"ה בתוס' ב 

לא   אוריי  נהגו,  אמר  )הנ"ל([  )כו:(  בתענית  בגמרא  אלא  שם  נמצא  שלא  הגר"פ,  בהגהות  שם  ]עיין  הדר  ובפרק  כן 

דהתם איכא אמוראי דפליגי, חד אמר הלכה והוה פירוש הלכה לכתחלה    וי"ל?    מורינן ואי עבד הכי לא מהדרינן ליה

הכי, א"כ נהגו דקאמר אידך הוי דיעבד, אבל הכא יכול להיות דאין כאן אלא "נהגו" גרידא. ולפמש"נ בתוס'    ומורינן

 מיושב הרמב"ם, אך רש"י לא ס"ל כן. כן נראה לענ"ד.”. 

 

 תושלב"ע 

 

 

 

 

 

 

 יז:

 

 הילוך דרך מיל 

 

"לפי   היא    "חזו"אשיעור  אמה  מיל    49.6שיעור  היינוס"מ.  אמה,  אלפיים  הוא  במהדורת   992,  שיעורו  אך  מטר, 

 מטר.  1152"שוטנשטיין" טעו וכתבו כאן שלדעת ה"חזו"א", מיל הוא 

 

 יח. 

 

 ה לאדר”. ו„בשנה מעוברת...אי נמי דעבר   –ש"י ד"ה לא נצרכה אלא לחדש מעובר ר

 



 פ  

מצוי    מה שאינו  ,שנא אחרינא" ביחס למספר דפי המסכתת יש כמות גדולה ביותר של ששים "ליב"רש"י" על מס' תעני

)ד.( ד"ה    . ב)ב:( ד"ה מה ניסוך המים מאורתא    . א   –ברש"י בשאר מסכתות ונביא להלן את מקומותיהם במסכות זו  

)שם( ד"ה עשרים וארבעה שביקא  .ה)שם( ד"ה הכי גרסינן יצא אדר  .ד)ה.( ד"ה מונה כאיום  .גוכתיב אשר לא צויתי 

)ט.(   .י)ח:( ד"ה נשיאים ורוח    .ט)ז:( ד"ה ה"ג א"ל מא זעירי    . ח  )שם( ד"ה נראה לרבי  .ז  )ו.( ד"ה ת"ל בעתו.  ולהו  

)שם( ד"ה הצדיק    יד)יא.( ד"ה אכל רפתא    יג)שם( ד"ה משום מעיינא    יב)י:( ד"ה רבי יוסי    יאד"ה אי דלמא אלא  

( ד"ה רבי  )יד.  יט)יג:(ד"ה תנא וש"ר    יח)ב.( ד"ה בצלו    יז)שם( ד"ה מר עוקבא    טז)גו:( ד"ה נקרא חסיד    טואבד  

)טו.(    כד)שם( ד"ה אבורנקי    כג)יד:( ד"ה לפי המקומות    כב )שם( ד"ה ה"ג לעזרה  כא)שם( ד"ה יריחו  כיהודה אמר  

)שם( ד"ה מורא לעובדי   כח)טז.( ד"ה עפר סתם   כז)שם( ד"ה ה"ג בגמרא  כו  אנשי בית אב )טו:( ד"ה    כהד"ה ושלמה  

)יט.( ד"ה    לג)יח.( ד"ה לא נצרכה    לב )יז:( ד"ה מתמניא    לא בועין  )שם( ד"ה ק  ל יז.( ד"ה דבעי למתתם  )  כטכוכבים  

 לח )כב:( ד"ה או דלמא    לז)כב.( ד"ה שצפון ויתקון    לו)כא:( ד"ה כפר עכו    לה)יט:( ד"ה בשפיכתא    לדמהו דתימא  

)שם(   מב)כד:( ד"ה הכי גרסינן    מא)כד.( ד"ה יומא חד שמעיה    מ)כג:( ד"ה ה"ג שהוה מחבא    לט)שם( ד"ה איניבא  

)כז.(    מו)שם( ד"ה הנצנים נראו בארץ    מהתלתא    )כה:( ד"ה דמי לעיגלא ול"ג  מד)כה.( ד"ה ותו לא    מגד"ה בת קול  

זמן המשמר   הגיע  ה"ג  הרמתי    מזד"ה  מיסודו של שמואל  ד"ה  צבית    מח)שם(  אנת  ד"ה  בעל   מט)כט.(  ד"ה  )שם( 

יהושע    נבדבור עם משה  )ל:( ד"ה לא היה ה  נא)ל.( ד"ה ה"ג ר' ישמאל    נהחוטם   )יב:( ד"ה   נג)שם( ד"ה אלא ר' 

 נח)שם( ד"ה וביתו ריקם    נז )שם( ד"ה בקבלה    נו)שם( ד"ה כיבושין    נה)טו.( ד"ה סדר תעניות    נדאיקפד רב ששת  

 )כד:( ד"ה בסכיני.  ס )יח.( ד"ה אכתי יומא תמניא  נט )טו:( ד"ה אלא בשער מזרח  

 ”. ...כי אמר ר' יוחנן הלכה כר"יאחייא"ר חייא בר אבא ...אמר ליה רבי „

וגם   גם כאמורא  נחשב  חייא  גם רבי  נחשב כתנא, אך  מסוים הוא  ובמובן  בדור הראשון של האמוראים  היה  יוחנן  ר' 

אמית עליה דר' חייא? ר' קתא  ומתנ „  -כתנא, כדברי רש"י במס' נדה )כו.( ועל ר' חייא נאמר במס' בבא מציעא )ה.(  

 .”חייא תנא הוא ופליג

 

 יח: 

 

 יום לפני נקנור 

 

בהמשךוק"ל   אומרת  שהגמרא  מה  קשה,  צריך    -דלכאורה  וכי  ונגזר”  ניקום  נקנור,  יום  משום  בטלוהו  גופיה  „איהו 

פני נקנור אסור ללעמוד ולגזור משום יום נקנור, הרי יום נקנור עומד וקיים ואם אנו אומרים שמבטלים את זה שיום  

יהיה מותר להספיד ויספידו על פי דברי ר' יוחנן ביום    ,ת יום שלאחר יום טוריינוסלהתענות, הרי אם כן יבטלו גם א

יוס כר'  הלכה  אין  יוחנן  ר'  שלפי  הקודם,  בעמוד  להודיע  הגמרא  שטרחה  להספ  ינקנור,  ושמותר  הספד  ביום  י לגבי  ד 

בטלו או לא בטלו את דפשוט שאם מותר יום של אחרי טוריינוס להספיד, אין שום משמעות לכך אם    וי"לשלאחריו?  

 יום טוריינוס 



 פא 

 

ד"ה    ו בהונות ידיו ורגליומאי נקנור...וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום קצצ ]רש"י 

 רש ואסור בהספד ותענית...”[. פ „לקמן מ -יום 

 

ועי'   המזבח  חנוכת  משום  ושמחה  משתה  כיום  גם  קבעו  חנוכה  שאת  כה"מרדכי"  סוברים  והרמב"ם  הלכה  התד"ה 

 מכל מקום אינו מתענה ומשלים בהם.  ,תוס' גם אי נימא דבזה"ז בטלה מגילת תעניתיתן" כאן דלה אב"מצפ

 

עד   ס אחיו...אעפ"כ הרגן מיד אמרו לא פפוכשבקש טוריינוס להרוג את לולינוס ו„ משם  זזו 

 ”.ריןזיגי מרומי ופצעו את מוחו ב לשבאו דיופ 

 

הרג ע'  מה"ערון"  משמע  ללכאורה  בקש  רק  עד שפצעו , שטוריינוס  להרגם  הספיק  לא  אך  ופפוס,  לולינוס  את  הרוג 

אמנם יש   י מרומי את ראשו ובסוף הרגו את שמעיה ואחיה ולפירוש רש"י לכאורה משמע שהם אותם האנשים.לדיופ

גירסאות בגמרתנו שאין גורסים "אף על פי כן הרגן מיד" וראה על כך ב"דקדוקי סופרים" וב"יפה עיניים" וב"דורות  

 ם" )ח"ג עמ' ריב( לגאון רי"א הלוי רבינוביץ.ראשוני

 

 נבוכדנצר מלך הגון היה 

 

יש לברר למה הכוונה "הגון" כאשר מדובר על רשע כזה שהחריב את בית המקדש וירושלים ורצח את רובו של העם  

 .”בריה ו של אותו רשע לא נמצא שחוק בפה כלכל ימי„  – (:, כדברי הגמרא במס' שבת )קמטהיהודי והגלה את השאר

ו ומקיימים את תורתו ואף הודה על א האמין בכך שאלוקים יכול להציל את המאמינים בו ונראה שהכוונה היא לכך שה

שחנניה  אחרי  אלוקים  את  שיבח  אף  הוא  כל.  לעיני  לפועל  יצאו  לא  כשמזימותיו  אפילו  בכך  התבייש  ולא  בגלוי  כך 

  לכבודו יותר מדוד המלך, אלא שבא   רצה לסדר מזמוריםו  מישאל  ועזריה נצלו מכבשן האש שהוא זרק אותם לתוכו

וסטר והו  מלאך  ועיכבו  פיו  כך  את  אחר  ורק  המלך  לחזקיהו  שבחים  שמקדימים  שלו  המלך  סופרי  את  הוכיח  גם  א 

„שאין כשדים   -  ן לבבלה הגלה אותצג.(, צו.([. וכן במס' פסחים )פז:( כתב רש"י בד"-לאלוקים ]מס' סנהדרין )צב:  

   כשאר אומות”.אכזרים 

רנבוכדנצר   ולכן  עליהם  כועס  משום שה'  ידו  על  נכבש  ישראל  הודה שעם  בגם  מלחזור  למונעם  כמובא  צה  תשובה, 

)ה,ה(   )=  –ב"איכה רבה"  וירקבו עצמ  „...נבוכדנצר שחיק עצמות  ליה אלשישחקו  ואמר  לנבוזראדן  צוה  ההון ותיו( 

אל תניח להם להתפלל    ם, כיון זאת כביש להון, לא תשבקינן )=ל שבידאינון מקבל בעלי תשובה הוא וידו פשוטה לקב

וה'   ירחם עליהון  שלא יעשו תש  עבדון תיובתא )=יצלון, דלא  ( דייסלח להםאל ה' שלא יעשו תשובה  ובה( ואלההון 

ק א תצחל  אני אז ישחירו פני( אלא לא תהי מפלטין עליהון )=ו  על עצמו אמר( נחית בשחור אפין )=  ברא )=וההוא ג



 פב  

שהגיעו לפרת אמר  עליהם ותזלזל בכוח התפילה שלהם ואל תניח להם בזמן שאתה מגלה אותם להעמד ולהתפלל( כיון  

לנוח, מפני שמכאן מנהר פרת שהוא תחלת בבל,  אמר נבוזראדן לחייליו תתנו להם    להון לחילותא שבקינון דניתון )=

לוההן חוזר עליהון, הדא הוא דכתיב ]תהילים )קלז,א([  לית אאין אלוקיהם חוזר עליהם להשיבם לארצם( די מן כדון  

 ”.לשם לא ישבנו , עד""על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו

 

 „שנשתנו ממנהגן תחת חטה יצא חוח תחת שעורה באשה או שנוי אחר”.  –רש"י ד"ה אבל צמחים ששנו 

)לא,מ(   איוב  מספר  הוא  ברש"י  שהובא  תרגםהפסוק  חנט  -והמתרגם  יפ„חלף  סערתא  יא  וחלף  )=קוץ(  סלוי  קון 

עזראהזמי...”.   באשה    האבן  בד"ה  "ו  -פירש  כמו  החוח  ממיני  באושים„מין  והרלב"גיעש  „...קוצים   -פירש    "” 

„דומה היא לשעורה וגרועה ממנה וכן "ענבים ויעש באושים" ]ישעיה    -" פירש בד"ה באשה  מצודת ציוןוחרולים”. ה"

לענבי דומה  מין  שהוא  וגר)ה,ב([  מהם”.  ם  שםועה  פירש  עזרא  באשה"”   -האבן  שעורה  "ותחת  כמו  חוחים  „כמו 

האי ז"ל כתב באושים הוא מין ידוע ממיני הענבים והוא הרע שבהם וידוע הוא מלשון משנה   „...ורבינו  -כתב    והרד"ק

 . עולם”„...יין רע שאינו יפה ל -פירש  מהד"י קרא"הענבים האובשים", במוקדם האל"ף על הבי"ת...”. 

)תנא דבי אושעיא   „כמו "באושים" ]ישעיה )ה,ב([ ואם לא עשיתי כן "תחת חיטה יצא חוח",   -  רש"י פירש שם באיוב 

הוא   יפה לזורעה שעורים, כן  יפה לזורעה חטים, שדה שמעלה באושים  למדתך תורה דרך ארץ שדה שמעלה חוחים 

 בילקוט(”.

„לפי שכשהשחיתו   -  ופירש שם הרע"בם כלאים זה בזה”  ן אינ „החטים והזוני  -  בתחילת מס' כלאים )א,א( הובא

מזנה את גם  הארץ  היתה  דרכם  את  המבול  עם    דור  כלאים  הוי  לא  הלכך  זונין,  ומוציאה  חטים  זורעים  והיו  פירותיה 

 החטים...ואף על גב דלא חזי למאכל אדם מכל מקום, כיון שמוליכים אותו ממקום למקום למאכל יונים הוי כלאים”.

ליפין „קוץ זה קנריס דרדר אלו עכביות ויש מח  -הובא על הפסוק וקוץ ודרדר תצמיח לך    ית רבה" )כ,י(בבראשב"

 קוץ אלו עכביות דרדר זה קנריס, שהיא עשויה דרין דרין”.

„פי' הערוך מיני צמחים הם    -מתנות כהונה ד"ה עכביות קנריס„זה קונדס ודרדר זה עכבית...”.    -רש"י ד"ה קוץ

סכת על ידי האור ברותחין )וגירסא זו הביא גם הר"ש בסוף פרק ה' במסכת כלאים והרמב"ם בפרק ג' דמ מתקן  וצריך ל

יין(. דרין  וקונדוס כאותה ששנינו אבל מתקנים את קונדוס והעכביות בפרק המביא כדי  עוקצין והערוך גרס עכביות 

  -ד"ה דרין דרין    מהרז"ורדר לשון דירה”.  קרא דכך הקונדס צומח מדורין מדורין כמו האגוזים ועל שם כך נ   –דרין  

רוס שהוא כן והן כולן מיני קוצים של אילנות כמו שאמר ר' „בלשון ארמי דרי הוא שורה על כן דורש דרדר על קינ 

 יהודה בסמוך”.

וץ  הוא ק„...ופירש רב האי ז"ל עכבית    -רד"ק    „ויהי כעכוביתא...”  -  תרגום„והיה כערער בערבה”.    -ירמיה  )יז,ו(  

זו   אין„ו  -צה )לד.(  מס בי  „שם עץ מדברי...”.  -  מהר"י קרא ומצודת ציוןמבחוץ ומבפנים פרי נאכל ונקרא ערער”.  

[ העכביות  ואת  הקונדס  את  מתקנין  הירק...אבל  את  אנו   -רש"יגוזזין  כן  אם  בתקונן”[.  טורח  שיש  הן  ירקות  „מיני 

 ח וירק .ים צמרואים שהקונדס והעכביות לעיתים נקראים עץ ולעת

 



 פג  

 

 

 

 

 

 יט. 

 

 החסיל קון ועל הארבה ועל ל השדפון ועל הירעל אלו דברים מתריעין בכל מקום ע

 

מראה ירק השדה”. ה"תפא"י" )שם כא( חולי שהופך פני אדם כ„  -הרע"ב  פירש )ג,ה( שיש מפרשים שהירקון הוא  

תחילה    ,בצורה לא רציפה את הפגעיםמונה  הרי שדפון וארבה הם פגיעה בתבואה, אם כן כיצד המשנה    ,הקשה עליו

הרי המשנה היתה צריכה   ,ארבה שהוא פגיעה בתבואהשדפון שהוא בתבואה ואחר כך ירקון שהוא באדם ואחר כך שוב 

זה באדם בסוף הרשימה אחרי הפגעים בתבואה?   שתחלה מנתה המשנה את הפגיעה בתבואה בלבד  וי"ל  למנות פגע 

ם ואחר כך מנתה את הארבה כדי לרמוז שפגיעתו היא לא , כלל הצמחיהיינו  ,כירקראים  ואחר כך פגיעה באדם שפניו נ

  כל דבר ירוק הצומח בשדה.  רק בתבואה אלא ב

שאף שגובאי פוגע בתבואה יש סוג גובאי  כתב  שהתוס' במס' ב"ק )פ.(,    שה"מלאכת שלמה" כתב שם  עוד יש לומר

לעיתים כשם כולל של כלל סוג קפצנים אלו ולכן זה מתאים  וים והפוגע בבני אדם והארבה לעיתים נקרא על סוג מס

ששדפון דומה בסיומת של המלה לירקון וכך היו שונים משנה זו  עוד יש לומר שירקון הפוגע באדם יובא לפני הארבה.

 כדי לזוכרה יותר טוב. 

ש"י במס' ברכות  רגם  חיד ו הרי גם "רש"י" כאן סובר כך כדעת י   , אמאי מקשה ה"תפא"י" דוקא על הרע"ב  אמנם ק"ל 

)חסר בדפוסים( ילינצ"א שפירושו צהבת.    יצה” ובמס' יומא )פד.( פירש"י נ „חולי  ששמו גל  -)כה.( פירש בד"ה ירקון  

יותר עוד  בפרשת    ,אמנם קשה  ב"זהר"  וכן  ברור שהכוונה לחולי  זה  יומא שם  ובמס'  הגמרא בברכות שם  שמדברי 

הר עם פירוש "ניצוצי אור" לר"ר מרגליות הוצ' הר"ק, דף קעא, עמ'  את הזבד"ה השלישי ועשית וע"י בהוצתרומה  

שלא שייך לפרש שכונת    , א"י" גם ידע מפירוש זה אך נראה לו מהקשר הדברים כאןשה"תפ  אמנם יתכן לומר.  342

 המשנה לחולי.

 

 עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים 

 

ן ה„ת"ר בתי כנסיות אין נוהגין ב  -מים והרי במס' מגילה )כח.( נאמרי הגש כיצד נכנסו להר הבית מפנ   לכאורה קשה

גשמים מפני הגשמים” ובמס' ברכות )סב:( הובא דהר הבית חמור  בהם בחמה מפני החמה ובאין נכנסים  קלות ראש...ו



 פד  

בהר   נאמר שאין לשתול עצים  סי' קמה(  )פ' שופטים  ובספרי  ענינים  בית הכנסת לכמה  ולכן הבית  קדושתו מקדושת 

( נאמר שהוא נטע  ]אמנם במס' יומא )לט:ש )ה,טו("שתל שלמה המלך אילנות זהב בהר הבית, כדברי ה"רוקח" בשה

כל הר הבית  דות הובא שבבהמ"ק, אך כבר ראינו לעיל שהר הבית נקרא לעיתים ביהמ"ק[. אמנם בתוספתא של מס' מ

פשטות שהיה מדובר שם בפקוח  ב  וי"לרושלים.  נשי יהתקדש, אך ברור שאותו מקום בלבד לא יכל להכיל את כל א

 נפש ולכן הותר הדבר. 

  “ לעלות ולאחוז בידו של אבא מירושלים להר הבית „  -ר הבית היה גבוה יותר מירושליםבמס' חגיגה)ו.( גם רואים שה

וירא, "תנחומא"]פ'  במדרש  ישראל.  מארץ  יותר  גבוה  המקדש  שבית  הובא  קידושין)סט.(  כ"ב  ובמס'  הובסימן  א [ 

ך לשכון בעמק  „אין דרך מל  -שבתחילה מקום הר הבית היה עמק וכשרצה הקב"ה להשרות את שכינתו עליו הוא אמר

אלא במקום גבוה ומעולה ומיופה ונראה לכל...מיד רמז הקב"ה יתברך לסביבות העמק, שיתקבצו ההרים למקום אחד,  

ית. הסיבה לכך היא משום שבמשך הדורות בנו כל  הר הבמאידך כיום, ירושלים גבוהה יותר מ .  “לעשות מקום לשכינה

במשך השנים הגשמים סחפו מהר הבית כמויות    ,  וכן משום גובהה  בות  וכיון שהחריבוה פעמים רבות  הזמן על החור

שו"ת הרדב"ז,ח"ב, סימן תרל"ט וסימן   ]רבי אשתורי הפרחי בחיבורו "כפתור ופרח" בפרק מ"א.גדולות של חול ואבן

  הנמיכו את   "ז מוסיף ומציין גם את האפשרות, שכל פעם שהחריבו כובשים חדשים את ירושלים הם גם הרדב  תרצ"א[.

מ  כבר  החל  וזה  הבית  הרומאיהר  שנאמר]תהלים)קלז,ז([ימחריביו  כמו  ב"משנת -ם,  בה".  היסוד  עד  ערו  "ערו 

בתים בעומק של ט"ז מטר  בות ונחשפים רחואולוגיות  יהראשונים" הובא]בית הבחירה)ד,א( אות א'[ שבחפירות ארכ

   ויותר מתחת לפני הקרקע.

 

 צאו וראו אם נמחית אבן הטועין 

 

בבא  ב בירושלים וכל מי שאבדה לו אבידה...„אבן טועין היתה    -  היכן היה אבן הטועין: רש"י כאן פירש  יש לברר

סת בגשמים שגבהו הגשמים  אם נכ„  -אבן טוען חבמסכת ב"מ )כח:( פירש רש"י בד"ה צאו וראו אם נמו ”.מציעא )כח:(

שאבן זו היתה מקום מאד גבוה, אך התד"ה  למעלה הימנו יש גשמים יותר מדי ואתפלל עליהם שילכו”. מדבריו משמע  

„מפרש בירושלמי, כשם שהאבן אינה יכולה למחות, כך אין יכולים להתפלל על רוב טובה”. אם כן על    -אבן שם כתב  

א התכסתה אלא פירושו שהאבן נימוחה וחוני המעגל אמר להם רק משל על כך,  " שהיפי הירושלמי אין פירוש "נמחת

ירש כרש"י וגם גורס "טועין" כמו שמובא כאן בגמרתנו ולא "טוען" כפי שמופיע שם בגמרא.  אך רבינו חננאל שם פ

כתב   לשם...פירוש    -הוא  נפנה  אבידה  לו  שאבדה  מי  כל  בירושלים,  היתה  הטועין  אבן  ג„ת"ר  היתה    בוההאבן 

שעלו כל    ד.( נאמר "עבירושלים...”. במשנה כאן כתוב "עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית" אך בגמרא להלן )כג

. רש"י פירש כאן שהאבן היתה בירושלים וכן פירש רע"ב על  היינו, הר הבית הוא חלק מירושלים  העם להר הבית"

שאבן זו  ,בריש פרק י"ג מהלכות גזילה ואבידה הוא כותב (, אך המשניות וכן פירש הרמב"ם בפירוש המשניות כאן )ג,ד

" לכאורה מוכיח שהיה מחוץ לירושלים וכן ראינו במשנה שנאמר "עד שיצאו  היתה חוץ לירושלים. אמנם לשון "יצאו



 פה 

כתב   חננאל  שרבינו  לעיל  ראינו  וכן  "שעלו"  הגירסה  הובאה  נוסחאות"  ב"שנויי  אך  הבית",  להר  מירושלים  ישראל 

 . יםהאבן בירושלים. אמנם יתכן וכוונת הרמב"ם היתה שאבן זו היתה בהר הבית וזה נחשב מחוץ לירושלהיתה ש

 

 רש"י ד"ה מהו דתימא אקנתא מילתא היא 

 

ה מעט מהחטה לפני בשול החטה  תמדובר שבשבולת על  –פירוש א' רש"י כתב שני פירושים וה"גבורת ארי" מסבירם.  

גדל. כך גם  תלך ות  היאיעו ויתפללו היא לא תגדל יותר, קמ"ל שגם בלא התפלה  א יתרואם ל  ה החטהואחר כך התייבש

היינו חושבים שיש  ו  התייבשהמדובר שהחטה גדלה מעט בתוך הקנה לאחר ש  –  פירוש ב'.  יכא"ה לא צרפירש התד

מקשה ארי"  ה"גבורת  תגדל.  לא  יותר  היא  כי  שווא  שזו תפלת  תגדל, קמ"ל  היא  ואז  ולהתפלל  ה  להתריע  רוש  יפעל 

יותר  ,הראשון עוד  ממילא  יגדל  )  ,שזה  גיטין  מעהגבי    ,.(לממס'  אומלוה  הל  תת   ואת  עליהן הכהן  מפריש  להיות  וי 

הבעלים  „  -שם    אומרתהגמרא  מחלקן.   מפרישיאין  נתייאשו  שאין  לפי  עליהם  ומקשה    ןמפריש  האבוד”  הגמרא מן 

לפירוש  מקשה  ה"גבורת ארי"    . ”יא קא משמע לןלתא האקנתא מיון מהו דתימא  אקד  א כצרי„לא    -ומתרצת    אפשיט

בוד ולא יאוש” ולכן מציע ה"גבורת ארי" לקבל רק את מחצית „הא אין כאן לא א  -גדל  החטה תחזור ותהראשון אם  

גדל ת  היא ה מעט חטה בקנה )הוא שולל את האפשרות שתהפירוש הראשון של רש"י שזה התייבש לאחר שכבר על

 היבוש והתפלה תעזור רק להחזירה למצב שלפני היבוש קמ"ל שזו תפלת שוא.י נ לפ יותר וגם בלי תפלה(

את   להסביר  ניתן  באמנם  )מס'  הגמרא  ושדפון   ,.(לגיטין  בירקון  דובר  ששם  ויתכן  שיבש  הוזכר  לא  הרי  ששם 

 לא קיים כבר כלום. וקבה לגמרי ראלא שנ  ,שהמעט חטה לא יבשה וקיימת בשלמותה מיובשת

 

 יט:

 

 מר אף על האילנות בשביעית מפני שיש בהם פרנסה לעניים"ג אותד"ה רשב

 

ר' עקיבא מדקאמר על  א:([ ספיחי זרעים אסור, דהיינו,  נ דאמר ]מס' פסחים )„וצריך לומר דסבר כמאן    -התוס' כתב  

ק ולא  כתב  על  אמר  האילנות  )ו:(  לעיל  ]מס' בהספיחים”.  שביעית  של  ובקש  בתבן  ושורפין  נהנין  מתי  עד  תוד"ה 

דאמר ספיחי כמאן דאמר ספיחי זרעים מותרים ולר' עקיבא  ליה  „פירוש בשנה השמינית וכו' וסבירא  -ת )ט,ז([  שביעי

  " ולבהמתך ולחיה..."כדמפרש במס' פסחים )נא:( צריך לומר דמוקי לה    הן נזרע ולא נאסוף""זרעים אסורים מקרא ד

  נו אילנות אבל ספיחי זרעים אסורים”.  דהיי בספיחי אילנות ולא דוקא תבואה קאמר אלא כגון תבואת הכרם

א:( ורשב"ג בברייתא כאן  נ תרים ואילו ר"ע במס' פסחים )אם כן סתם משנה במס' שביעית סוברת שספיחי זרעים מו\

 . סוריםא וסוברים שספיחי זרעים חולקים על סתמות המשנה 

 



 פו  

גי' הערוך ע'  קין )„לא ירדו גשמי ברכה”( נעשו גשמים צימו  -מיום שחרב בית המקדש )ר"ח

ש–סמקין   יש  מועטין  שגשמיה  שנה  ויש  מרובין  שגשמיה  שנה  ישנה  לעולם.  נה  "סמיקין"( 

 שגשמיה יורדין בזמנן ויש שנה שאין גשמיה יורדין בזמנן

 

כל שנה ירדו גשמים בזמנן ובכמות בינונית המתאימה לגידול נאות של   ,שבזמן שבית המקדש היה קייםמכאן משמע  

סיבות    וושם נאמר  ינן במס' יומא )כא:( שגם בזמן שבית המקדש היה קיים היתה קיימת אותה בעיהדחז  ל וק"התבואה  

„במוצאי יו"ט האחרון של חג הכל צופין לעשן   -אחרות ממה שהובאו כאן לגבי הנזקים של גשמים מרובים או מועטין

דרום עניים עצבים ובעלי בתים שמחים    כלפי  ופירותיהן מרקיבין נטה  ןהמערכה. נוטה כלפי צפון....שגשמי שנה מרובי

ופירות מועטין  שנה  שגשמי  משתמריןימפני  נ)  הן  ד"ה  ...ואין    -  יסהעמצאת  רש"י  מעט  מעט  שיורדין  „...גשמים 

גם לגבי בית המקדש הראשון. ואולי מדובר בשלהי  :(  וכן הובא על כך במס' בבא בתרא )קמז  ”(”ין את הארץביעמר

אמנם, אם לפני כן מדובר בדרך הטבע שיהיו מועטין, אך היו אז    הראות אותות החורבן.כבר ל זמן בית המקדש שהחלו  

 ולים כחוני המעגל שהיו מתפללים והיו להם גשמים מרובים. צדיקים גד

 

 כ. 

 

שוה    „...למד סתום מן המפורש ברמז בדיבור דומה לחבירו  -רש"י ד"ה אחל אחל  וגזירה 

 יני”. שה מסג מדות שניתנו לו למ"אחת מן י

 

גזירה שוה מעצמו אלא אם כן  „לא גמיר גזירה שוה מרביה ואין אדם דן    -במס' מגילה )ב:( כתב רש"י בד"ה פרזי פרזי  

וה ליה  ה„ואם כן לא כסתו התורה ד  -קיבלה מרבו”. במס' שבת ריש )צז.(, כתב רש"י בד"ה ואלא הא גמיר גזירה שוה  

ואין אדם דן גזירה שוה מעצמו”. מרש"י משמע שכדי להשמיע גזירה  גמרה  כמפורש ומשני רבי יהודה בן בתירא, לא  

שתי המילים שנאמר בהם הגזירה השוה אלא גם את מה שניתן ללמוד מהדמיון בין   שוה צריך לקבל מרבו לא רק את

 סיני   נו מהראת זה קיבלהמילים, אך מ"רש"י" כאן משמע שהוא סובר שרק את עצם היכולת ללמוד משתי מילים זהות  

 ד מהם. שתי מילים זהות ניתן ללמוד מהם או לפחות לא את מה שניתן ללמו  יזהאך אין צורך לקבל מרבו א

 

. אימתי רגזו וחלו  "גזו וחלו מפניךראשר ישמעון שמעך ו" פיה דקרא  רבי יוחנן אמר אתיא מגו

 ה שמה למרה לו חדניך בשעה שנקפ מ

 

על פי מס' ברכות )ז.( ומס' ע"ז    וי"לה?  שרה חמה למדל שנקו בגל, כיצד מוכח מהפסוק שהגויים רגזו וחלק"ל טובא

נאמר  ש)ד:(   מנ   -שם  שהמלכים  הקב"ה”.„בשעה  כועס  מיד  לחמה  ומשתחוין  בראשיהן  כתריהן  שהקב"ה    יחין  כיון 



 פז 

ם  מה כך הקב"ה יגרום לגויי חשם שהגויים כיעסו את הקב"ה על ידי הכלכן    ,מעניש על פי מהלך של מדה כנגד מדה

בפעולתה  וז עללרג יפגע  ב  ידי שהוא  והיא כחומר  בכוחה של החמה  לגויים שאין ממש  ויראה  יד  הסדירה של החמה 

ויראה להם שאף שהם עבדו   יקדיר את החמה מעל ראשיהם של הגויים  היוצר בידי הקב"ה. גם לעתיד לבוא הקב"ה 

שמכוח חשבו  או  כ  הלחמה  להם  יראה  הקב"ה  הארץ,  כדור  על  חיים  יש  החמה  ה של  ביצד  לעשות  בידו  היא   החמה 

יקדיר אות  והוא  ראשיהם  הכרצונו  )ג.(    ,על  במס' ע"ז  ואחד  „מיד כל    -כמובא  ועושה  אחד  והולך  נוטל  )=מהגויים( 

ויוצא”. הקדרת  וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו  גגו והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז  סוכה בראש 

כמובא שם חיים,  לסכנת  גורמת  חמה„  -  )ג:(  החמה  להם  כיון שקדרה  דגים שבים  אדם,    מה  בני  כך  מתים  כיון מיד 

מתים מיד  חמה  עליהם  להם    ”שקדרה  כשנקדרה  הגויים  וחלו  רגזו  חששו  חמה  הולכן  הם  כי  משה,  תפלת  ידי  על 

 החמה  כיון שזה קרה על   ,שהקב"ה עומד להפרע מהם וכולם ימותו. מצב כזה שכל הגויים רגזו וחלו היה רק בימי משה

היו רק בספק   אך שם הםא מבול לעולם ]מס' זבחים )קטז.([,  במתן תורה הם חששו שה' מבי  אמנם  .אליה הם עבדו

 ,על ידי כך שעבדו לחמהרה והם הכעיסו את הקב"ה,  ובאו לשאול את דעתו של בלעם על כך, אך במצב שהחמה נקד

לכן, כאשר      שהיתה האליל הראשי שלהם.  החמה  הם היו בטוחים שה' מעניש אותם על כך ושהוא ישמידם באמצעות

, למשל במכת החושך, הם החלולפחד שה' יענישם על  הם שמעו שהקב"ה משדד את כל מערכות הטבע ושגם את השמש

 ידי השמש שהם הפכוהו לאליל שלהם.

כל שמיא    תחותד„יומא דין שרית למתן זעותך ודחלתך על אנפי כל עממיא    -אר ]דברים )ב,כה([  ייונתן בן עוזיאל ב

ך )=בשבילך( ופסקין מן  מת סיחון”( אמטולתיח ל...ביום מ„  -רש"יא ]רהשמעון שמע זכוותך היך קמון שמשא וסידי

„ואמר ה' לי חמי באורכית    -תא כמיסת יומא ופלגא...עד דאגחת קרבא בסיחון...” וכן כתב שם בפסוק ל"ארלמימר שי

וסיהרא )=שזה ה ישמשא  מובהק לנצחון  סימן  וית ארעיה שרי לתרכותיה  דשריי  שראל(יה  ית סיחון  ת לממסר בידך 

 למירת ית ארעיה”.

 

 ושוטרי העם במקל”.  ןירוש סרדיוטי„פ  -תד"ה גזיריפטי

 

„שני שרים וכן מטרופולין של מלכים    -רש"יי מרומי ]ל„עד שבאו דיופ  -רי פירושו מקל, כפי שהובא לעיל )יח:(  גזי

„מקלות כמו  גזירי    -רש"י ד"ה בגזיריןופצעו את מוחו בגיזרין )  [מטרופולין(-)ו.(  לשון שרים” וכן ראה במס' מגילה

וכן  "עצים”.( ג .  בטלי  דייני  בטלי  )קלט(ריז„אי  שבת  ]מס'  )צח([  ,פטי  סנהדרין  ב "מס'  "גאזי    "וך"ער.  גרס  ז'  גז  ע' 

 "דיופלוסטין".  )נא:(מוסיף כאן בגמרתנו "ולא רישי כרכי" וראה במס' סוכה   "ערוך"פאטי". פאטי שרים ה

 

 מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף 

 

 ”. וארז גזעו מחליף והתניא ...לפי שאין גזעו מחליף הכא במאי עסקינן בשאר מיני ארזים„  -לקמן )כה:( מקשה הגמרא

כתב   כאן  רש"י  מחליף.  גזעו  שאין  ארז  כאותו  שהוא  ישראל  עם  את  קילל  שבלעם  אומרת  כאן    , ארזבד"ה  הגמרא 



 פח  

וך ה'  פויה"ינו דכתיב  וכן כולהו והי  "כארז שאינו עומד במקום מים „והמלאך השיבו "עלי מים  ושבלעם קיללם שיהי

 על ידי המלאך שהושיבו על ידי מלאך”.יך לך את הקללה לברכה" -אלה

ין שגדילה  ת הענ הרי בנבואה זו המלאך לא החליף כל פרט בקללה לטובה שהרי בארז הפך המלאך לטובה רק א  וק"ל

את שאר התכונות וכן יש לו    על מים אך לא את התכונה של החלפת הגזע ואולי סוג ארז הגדל על מים גם מחליף גזעו

כתב התד"ה רגע ]מס'  , ששם אמר בלעם "ותרועת מלך בו" וניתן לומר שהכוונה היא לנבואה הקודמתגם  טובות, אך  ה

" כדכתיב ]במדבר )כג,כא([ "ותרועת  ואמר "מלך  ך הוא הפכוש ברווהקדו„היה אומר "כלם"    -([ שבלעם  :ע"ז )ד

של הקב"ה ולא היה על ידי מלאך, שהקב"ה באותו רגע שינה ממנהגו ולא כעס ושם היתה פעולה ישירה    ”מלך בו"...

 באותו רגע הוא קילל וזה ש„אמר להן הקב"ה  ,כועסבאותו רגע  הקב"ה כביכול  אף שתמיד    ,ואילו בלעם באותו רגע

נשתיירשריל לא  עליכם  כעסתי  שאם  הימים,  אותן  כל  כעסתי  שלא  עמכם  עשיתי  צדקות  כמה  ראו  עמי:    . ..אל, 

לא זעם ה'" וכמה זעמו    םמשונאיהם של ישראל שריד ופליט והיינו דקאמר ליה בלעם "מה אקב לא קבה אל ומה אזעו

את  .רגע” אלוהיך  ה'  "ויהפוך  ברש"י  שהובא  הפסוק  יותר  מתאים  לכך  את  הקלל  לכן  הפך  בעצמו  שה'  לברכה",  ה 

ך ממה שקילל בלעם לכלות את ום ישראל להפעם באותם ימים וממילא הוריד שפע של ברכה לע, שלא זהקללה לברכה

 עם ישראל.

 

 

 כ: 

 

זדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר...אמר לו ריקה  נמעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון...

 כמה מכוער אותו האיש 

 

ר  שלכן הוא ממולא בתורה וככל שאדם נאה יות  ,)ז.( רבי יהושע בן חנניה אמר שכיעור הוא דבר טובלעיל  הרי    וק"ל

זה    ,"ביותריש בו פחות תורה. ומה שתירץ ה"מנחת יהודה" שלעיל )ז.( ריב"ח היה רק מכוער וכאן מדובר על "מכוער  

להיות לו אם  היה  פחות תורה ממה שיכול  ש בו  אינו, שהרי ריב"ח אמר שם שזה יחסי, היינו, ככל שאדם נאה יותר י

,  מניין לו שהוא "ריקה" וכי הוא לא  עוד קשהיותר תורה.  יש בו    יותר  הוא היה נאה פחות וממילא ככל שאדם מכוער

והרי  בתורה  ממולא  גם  שהוא  מכוער  אדם  מימיו  שהוא    ראה  יוכיח  חנניה  בן  יהושע  והיה  היה  רבי  מגדולי  מכוער 

 התנאים? 

דות  אלה את ריב"ח על כיעורו, התכוונה לכיעור גשמי, אך ר"א התכוון שראה בפניו כיעור רוחני של משה ששהא  וי"ל

„ר' מאיר הוה דייק בשמא...אמרו    -רעות, כמו שנאמר "חכמת אדם תאיר פניו" ]קהלת )ח,א([. במס' יומא )פג:( הובא  

„בשמו של בעל    -רש"י בד"ה דייק בשמא  אר שםובי  מינה אדם רשע הוא...”  אמר שמע  . לו מה שמך אמר להו כידור

 ות כיעור, כי הם ניכרים על פניו.הבית אם נאה אם כעור”. היינו, שמדות רעות של אדם נקרא



 פט  

ִנים, כי על פי עיניו ופניו של האדם ניתן להכיר את טבעו הגשמי והנפשי, כ ו שאמר הנביא  מהפנים נקראים על שם פ 

)ג,ט(   ענ   -ישעיהו  פניהם  בם„הכרת  קרא  ”תה  הרע  -]מהר"י  מעשיהם  נכרים  פניהם  פניהם י„מעזות  והכרת  מהם  ם 

  , „...מי שמכיר בפנים לדעת תולדת הגוף  -  אבן עזרא„...נכרים הם בעזות פניהם”.    -  "ירש מעידה בהם”.    –ענתה בם  

היד בהון””.[.  נא אסמודעות אפיהון בדית„אש  -  יונתן בן עוזיאלהם יענו ויודו דרך האמת, אין צריך לעדים על כך”.  

גאון   י, כמו שכתב רבינו האסודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה היו מוסרים איש מפי איש גם על פי הכרת הפנים

של אותם חכמים ויש ברית    ם „...ויש מהם מעט סודות מסורים ביד  -)תשובות הגאונים "שערי תשובה", סוף סימן י"ד(  

   שהוא ראוי לכך”. הכרת פניםי שרואים בו  ם ולמבחרם בית דין, שאין למוסרן אלא לנאמני

גניה" וכן דרך העינים ניתן ללמוד על טבעיו של האדם כדברי קוסמוכיום עדיין מוכרת חוכמה זו בין הגויים ונקראת "\

והיו   עיניו  דרך  האדם  מחלות  את  מאבחן  היה  והרמב"ם  )כד.([  ]לקמן  בדיקה"  צריכה  גופה  אין  יפות  "עיניה  חז"ל 

אדם  החול  עוברים כל  בעיני  שראה  מה  וכפי  בסך  לפניו  ת הוא  ים  וכיום  התרופה  את  לו  נקרא חרשם  זה  ום 

 לוגיה". "אירידו

מדותיו הרעות, שעל אף שר"א השתטח לפניו וביקש   ואכן גם מהתנהגותו של אותו אדם שפגש ר"א ברבי שמעון ניכר

הו למחול הוא מחל, כי כנראה הוא  ירו בקשובני עאת סליחתו, לבו היה לב אבן והוא לא היה מוכן למחול לו ורק כש

ב"ש שאלו "שמא בני עירך מכוערין כמותך". מכאן גם ראיה  חשש שאחרת הוא יפגע מכך כי בני עירו ינדוהו. ר"א  

לא יתכן שבעיר אחת כולם יהיו מכוערים אלא רק בעם אחד מכוון שזה תורשתי, כמו  כי  שאין הכוונה לכיעור גשמי,  

ולכן חשש אברהם כשבא למצרים שמא יחטפו את שרה מפני יופיה. ר"א רצה ללמד עליו זכות    עוריםהמצרים שהם כ

ש ומעשיהם  ולכן  במידותיהם  היינו,  מכוערים,  עירו  בני  שמא  מצאלו  זה  יהיו וכי  המקום  אנשי  כל  אחד  שבמקום  י 

בגלעד "שכיחי רוצחים"  וכן    מושחתים במדה או במדות מסוימות משום "חן המקום על יושביו", כפי שמצינו בסדום

וכן "בבלאי טפש "אדם מדיני בטבע" )הקדמת הרמב"ם למס'  ולכן כוון ש  אי" ]מס' כתובות )עה.([,]מס' מכות )ט:([ 

אבות( הוא הושפע מהם. לכן רבי יוסי בן קסמא לא רצה לגור אלא במקום תורה ]מס' אבות )ו,ט([ ואמר למי שהציע לו 

במקומו   ולגור  א  -לבוא  נו„אם  במקום תה  אלא  דר  אני  אין  שבעולם,  ומרגליות  טובות  ואבנים  וזהב  כסף  כל  לי  תן 

 תורה...”.

ות יעבץ"( שר' אלעזר חשב שאדם זה הוא שד ולכן הרשה לעצמו גהב מעמדין פירש כאן )בהשלמת הש"ס / "הרבי יעק

הם שחורים וכעורים, כי  רים שלו לפרש, שר"א חשב שהוא מסוג המזיקים של שעיהיה  עדיף  ,  אמנם קשהלגנות אותו.  

„כך שמה. איפרא חן יופי שדים היה    -ז  שד נאמר עליו שהוא יפה, כפי שרש"י כתב לקמן )כד:( בד"ה איפרא הורמי

הורמיז   איפרא  בד"ה  )כ:(  נדה  במס'  רש"י  כתב  וכן  )עג:([   -לה”  ב"ב  ]מס'  כמו  הורמיז  שמה...  וכן  היתה  „נכרית 

„הורמין בנו"ן גרסינן, כך שמעתי מאבא מרי ואני שמעתי הורמיז   -שד”. רשב"ם אותו „ -מ"ה גיליתא )=רל הורמיז בר

 פי שדים היה לה”. ומר יוינן בסנהדרין דף לט. "מפלגא דתתא דהורמיז"”.[ כלבזי"ן שד, כדאמר 

הוא   ורמין„...דה  -רבינו תם בתד"ה הורמין ]מס' גיטין )יא.([ גורס הורמין ולא כגירסת גמרתנו שם "הורמיז" וכותב  

דידך ולעיל דהורמיז    אלגשם שטן ושד, אבל הורמיז בזי"ן הוא לשבח בפ' אחד דיני ממונות ]מס' סנהדרין )לט.([ "מפ

ג  ,ולתחת דהורמין, הראשון בזי"ן והשני בנו"ן ורש"י גריס תרוויהו בזי"ן ריס דאהורמיז ואיפרא הורמיז  אלא שבשני 



 צ 

לא כרש"י  שם תד"ה איפרא שכן פירש ר"ח(, דאיפרא לשון חן...ו  =ועי']מס' ב"ב )ח.([ מפרש ר"ת חן מאת המקום )

ר"ת חולק על רש"י רק לגבי משמעות השם איפרא, אך הוא אינו   .”י של שדים היו לה( דיופדפירש בפרק שני דנדה )כ:

ה אדם זעב"ץ והיה עדיף לו לפרש שר"א חשב שיראה דברי הם הם יפים מאוד ולכן כאמור, אין נ חולק עליו שהשדי

 מהשעירים.  קהוא מזי

 

 

 

]רש"י   גובהייהו  מחמת  דנפלו  צריכא  שמפ   -לא  חזק  רוח  שם  שיש  החומות...מכח „מפולת  יל 

 [ נשיבת הרוח...”.

 

ן חזינן שיציבות החומות או הקירות אינה תלויה בחוזק החומות או הקירות אלא גם בגובהן ואכן כיום כאשר בונים  אמכ

 ןפלדה ידוע כבר כיום למהנדסים שהחוזק לא יוכל להוות תריס בפני מפולת הבניהם מ  גורדי שחקים אפילו כשהקורות

כקנה מול הרוחות לעומת חוסר    ךבנינים על פי הכלל המופיע בגמרא לגבי יכולת העמידות של צמח רולכן בונים את ה

ביותר   החזק  העץ  של  העמידות  דרומית.    –יכולת  רוח  מול  )כ.(,  לעיל  שראינו  כפי  שכושר  חז"ל  הארז,  מציינים 

ובא "הולך  בו הוא  נושבות  נובע מכך שבגלל רכותו כאשר הרוחות  נעקר  ע   העמידות של הקנה  אינו  ולכן הוא  מהן" 

ולכן כאשר באה הרוח החזקה, הרוח הדרומית היא עוקרת אפילו את  בניגוד לארז שעומד יציב ואינו נע עם הרוחות.  

ים עם רמת גמישות גבוהה כך שהוא נע יחד עם הרוח ואינו עומד  ם בונ לכן, גם את גורדי השחקיהארז עם שורשיו,  

ה"קשר האוירי" של הרוח גבוה יותר ובפרט שאין שם מכשולים טבעיים שימתנו את    יציב מולו, כי ככל שהגובה עולה

רוחבו,  בהו לחוזק הקיר והיחסיות הקיימת בין גו   -עוצמת הרוח. אמנם, ישנם עוד תנאים הנצרכים לכך שהקיר לא יפול  

משא )=טפחים( קאי, אי לא  „דבגזית כל ד' אומות גובה אי הוי פותיא )=רוחב( ח  -כפי שמופיע במס' בבא בתרא )ג.(  

והוי שלושים    -  רש"ילא קאי. והא אמה טרקסין ] גזית" במלכים א' )ה,לא(  „דבנין שלמה דגזית היה, דכתיב "אבני 

[ דהואי, גבוה תלתין אלא אמה להבדיל בין ההיכל לקדש הקדשים”  עוביואמה קומתה ואין עוביו אלא אמה קומתה ואין  

קאי. ובמקדש שני מאי טעמא לא    י )=טפחים( וקם? כיון דאיכא טפח יתיר אכפוש  אמהתא ולא הוה פותיא אלא שית

 ”. עבוד אמה טרקסין? כי קאי, בתלתין קאי, טפי לא קאי

 

 רש"י ד"ה בגוהרקא 

 

„קתדרא”    -לה ושרות יושבות בהן”, אך במס' בבא מציעא )פה:(, פירש רש"י  ה בעג„תיבה תלוי  -רש"י פירש כאן  

וכן הוא תרגם לגרמנית את המילה   ”„עגלה, מרכבה למרכבת אדם ובלשון אשכנז רייט ווגן  -  ושם )עג:( פירש רש"י

 ריספק במס' גיטין )נה:(. 



 צא 

„בוסר זית וקטנים, משום רפואה”    -דערלההרקי וגפרי בוסר גם נקרא כך, כמו שפירש רש"י במס' פסחים )כה:( בד"ה  

 „שם הפרי של ערלה”.  -והרא"ה בחידושיו על מס' עבודה זרה בסוף )כז.( פירש 

 

   „...כגון רבי אברהם אבן עזרא שכל בני משפחתו היו נקראים כך”.-תוכ תד"ה בחני

 

להבין הרי    ויש  זה,  שם  דוקא  התוס'  נקט  שכמדוע  רבות  משפחות  ישראל  בעם  שיתכן    וי"ללוני"?  פאבן  "  ונוהיו 

היה   זה  משפחה  שם  התוס'  בעלי  של  שמשפחהשבמקומם  משום  או  מפורסם  התפ   הכי  והמזרח  זו  אירופה  בכל  זרה 

כפ זה,  בשם  ודבקה  אבןהתיכון  אברהם  רבי  של  צאצא  לי  שסיפר  הסטודנטים    י  התאחדות  יו"ר  סגן  )שהיה  עזרא 

 ורך אגן המזרח התיכון. לכל אתשל"ב, שצאצאי הא"ע פזורים באוקספורד( בשנת 

  

 סבר רב הונא מאכל אדם אין מאכילין לבהמה ק

 

הוא,   אדם  מאכל  )יז:(  חרובין  ברכות  במס'  דוח„  -כמובא  בני  בקי  נינא  שנינו    בלו  )קנה.(  שבת  במס'  אך  חרובין”, 

חרובין לדקה”. תיר ב , בין דקה בין גסה. ר' יהודה מהחרובין לפני בהמה„אין מרסקין לא את השחת ולא את    -במשנה  

גרועים    םשמדובר בחרובי   "ל ויאם כן לרב הונא, כיצד אומרת המשנה שמאכילין חרובין שהוא מאכל אדם לבהמה?  

שעורים הוא    ,להפך  םיבין במעשר מן התורה, אף שהוא מאכל עניים ומאכל בשעת הדחק. חזינן שושלרמב"ם אינן מח

)ג.([ ובכל זאת לקטוה וכן כרשינ ו ענימאכל בהמה ]מס' פסחים  במס' שבת )צב:(    דוראה עון  יים כמו רות המואביה 

)קי.( ברש"י ד"ה שם  ב שווה לכל נפש וראה עוד  כן אוכלים מאכל בהמה חשישבמקום ש  בתד"ה לענין בטלה דעתו,

 .133בצל לשינים וב"שדי חמד" עמ' כ

שסמידא אינו מאכל  י"ל  א מתבעי”.  בא ולי רב חסדא סמידא לכלב„  -ולת )סמידא( נאמר במס' מועד קטן )כח.(  סלגבי  

בלב יש  שם  חננאל  ברבינו  לחם.  עושים  ממנו  גלם  חומר  וראלא  " ו  דסמידאנכתב  דשערי"  נהמא  "נהמא  במקום   "

בסוגריים ליד "שערי" היה צריך להשמיט את ה"נהמא"  –כגירסתנו   –"נהמא"  ,שמופיע מיד אחר כך והמדפיס שהוסיף

 שליד סמידא.

 

  „דאיכא עניי טפי וקא מיכלי קרנא”  -שי בני מחוזא ינפ ד רש"י ד"ה משום

 

ימת בעיה מיוחדת שיש בה הרבה מאוד עניים. רבי יאיר בכרך, מגדולי  רש"י נראה שהוא סובר, שבמחוזא קי  ברימד

חכמי אשכנז,  תורת  מפעל  ירושלים",  "מכון  הוצ'  קמד,  עמ'  )"מר קשישא",  למחוזא  מקדיש ערך שלם  ה"אחרונים" 

נם  פינוק ושהיין היו מצוי על שולחוב,  םעיר של עשירים אשר אנשיה מתאפיינים בעושרב שמחוזא היא  וכות  (תשנ"ג

תם  צ. מבואר בש"ס במקומות רבים, ובמקצתם שהיו מפונקים ועשירים וסוחרים וקבני מחוזא היו עשירים„  -בשפע  

 אזכיר: 



 צב 

א(.  יתא הוהני נשי דמחוזא אע"ג וכו' )משום מפנק –:( י מחוזא דאכלו ולא עבדן ]מס' שבת סוף )לב([. מס' פסחים )נ נש

כולל כל עיר  מחוזא שם  שאמר שם "אבל בני חקליתא", משמע דמה  לא אמרן אלא דבני מחוזא ]מס' שבת )יב.([ ומ

ודכוותיה   גדול  שם]וכרך  יעיין  )לז:(  ברכות  ב"ב)לו.(,  =במס'  מחוזא  במס'  בצואר  בד"ה   ברשב"ם  „...לפי   -הובא 

 בהמות להם הרבה... ”[.היו ו שעשירים 

דושין  קיעיין מס'  ד  נקי ]מס' שבת )קט.([ ועומפ[ והני בני מחוזא כיון דנפקו י"ח כלילי מחד מבואה ]מס' שבת )נט:(

לחא במחוזא ]מס' שבת )צה.([. הני לבני מחוזא דבר מועט נינהו ]מס' ב"ק )קיט.([. ואי )עב:(, )עג.(. אמימר שרא זי

תו חמרא  ש.([. שטרי מחוזנאי, שהיו בעלי משא ומתן  ]מס' ב"מ )סח.([. בני מחוזא  ו' ב"ב )לא ]מסבצוואר מחוזא קיימ

שכיחא בני מחוזא      . ופירש רש"י, שהם טרודים במסחרם אני בני מחוזא דניידי ]מס' גיטין )ו.([שס' כתובות )סה.([.  ]מ

קי דמחוזא ]מס' כתובות  הני ארנ    ר"ה )יז.([.  ]מס'  חוזא  כרות ]מס' תענית )כו.([. ואינהו משפירי שפירי בני מ ש  בהו

  , גמרא תענית סוף דף )כ(. מיהו יש לומר, דדירת רב הונא שם היה)סז.([. משמע דרבא איקלע להתם. וצריך עיון מה

ם רובם היו  עניי טובא, לא קשיא, דמכל מקום )כא.( דנפישי בני מחוזא דאיכא  עיין שם ודוק. גם מה שכתב רש"י ש

גם כן הרבה עניים. ואפשר שלא היו בני העיר רק אורחים שהולכים לושר, רק דלים בעמופלג שם  הפלגת ריבוי היו 

מיישב את דברי רש"י    . אם כן, רבי יאיר בכרך”ריפי בני מחוזאחלקבל צדקה. ונזכר עוד בש"ס ברכות )נט:(, האי ד

ד עניים, או שכיון שהיו בה הרבה מאוד  בה מאכאן שהיה פער גדול במחוזא, שמחד היו הרבה מאד עשירים ומאידך הר 

 כדי לקבץ נדבות ולאסוף מהעשירים כסף. מסוים מן נמשכו אליה הרבה מאוד עניים ששכנו שם במשך ז עשירים, 

 

  כא.

 

 אילפא ...תלא נפשיה באסקריא דספינתא 

 

על שם מעשה ראים  כן נראה שלעיתים נקראים אמו,  כשם שלעיתים נקראים אמוראים בגמרא על שם הלכה שאמרו

הדופן   יוצא  מעשה  שם  על  ספינה,  בארמית  שפירושו  אילפא  נקרא  ולכן  שעשו  דופן  תורן  יוצא  על  שנתלה  שעשה 

 בה היה באמצעות ספינה.-שה"עסקא" שעסק הספינה ויתכן

נה  על תורן הספינה? וי"ל שהכוו  הגופו נתל  יכאן נאמר שנפשו נתלתה על תורן הספינה ולכאורה קשה, שהרי על יד

ודעותב" ]"אמונות  גאון  סעדיה  רבינו  כך  על  עמד  שכבר  כפי  לגופו,  שם    .)ו,ה([  "נפשו"  כותב  „...שכאשר    -הוא 

בעה או בחמשה מייחסת אותו פעמים לראשון לבדו ופעמים לשני לבדו...ולפיכך ר הפעולה נעשית בשלשה דברים או בא

 .אה עוד שם את דבריו באריכותר ”..לבדה או הגוף או העצמות או העור..  כאן פעם הזכיר את הנפש

 

 כא: 

 



 צג 

 קול”(   „בת -)רש"י אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא...לרבא מעלי יומא דכיפורי

 

אם כל ערב יום כיפור שמע רבא בת קול, אם כן הוא ידע כל פעם מתי חל יום הכיפורים,    –  בספר "אור ישר" הקשה

– הוא תירץם כיפור מספק מתי חל הצום ]מס' ר"ה )כא([.  את יויש להבין מה הסיבה שרבא צם כל פעם יומיים אם כן 

אמנם ניתן לתרץ בפשטות, שרבא לא סמך על הבת קול  בת קול.  המוע את  שיתכן שהוא צם יומיים לפני שהתחיל לש

ירמיה ]מס' בבא מציעא ) ניתנה תורה מהר סיני אין אנו    -ט:([  נ משום "שלא בשמים היא", כמו שאמר רבי  „שכבר 

 בת קול” וקדוש החודש תלוי בהכרעת ב"ד הגדול שעליהם נאמר "אפילו אתם מוטעין".חין במשגי 

 

 „קיפל תחתיהן תכשיטי צמר, טפיד"ו בלע"ז, לישן בהן”  -סתרקירש"י ד"ה בי

 

פירש רש"י )סג.(  יבמות  במס'  פירש כאן.  דוקא כפי ש"רש"י"  ולאו  מופיע ברש"י בש"ס במספר מקומות  זה   -לע"ז 

” „תכשיטי ספסלים שקורין טפי"ד  -ט” ובמס' ב"ק )קיז.( נכתב בפירושו "טפי"ד" ובמס' ב"ב )יג:(  טאפי" „כלי הבית  

„כסאות”. לכן נראה מכל הנ"ל שהכוונה לריפוד   -„תחתיו טפי"ט בלע"ז ובמס' בכורות )ח:(    -ובמס' סנהדרין )צה.(  

 שטיח. -" במס' יבמותרש"י בצורת כסא או כסא מרופד העשוי מבדים ולא כפי שתרגם ב"אוצר לעזי

 

 

 כב.

 

 דאי אנא ו מאי טעמא לית לך חוטי...כי היכי דלא לידעו דיה

 

ה בשו"ת    -ובאלעיל  תכלת,  חוט  בלי  ולא רק  ציצית  עם  כלל  הלך  משמע שלא  מכאן  אך  חוטא דתכלתא”,  רמי  „ולא 

ראיה המהרי"ק  מכאן  הביא  אורייתא[  )קעא.(/הוצ'  ]עמ'  פח  סי'  בגדים    -מהרי"ק  ד„דשאר  גויים”.  היו  לשל  ומים 

)יז:( מ„ראגם  המהרי"ק הביא שם   מעילה  גויים ממס'  בבגדי  וספר קומי...ואם  ראיה, שיכול ללכת  בן אצטרובלי  ובן 

ונתכסה בשלמה  דאיתא   נכרי  לו לספר שלבש לבוש  היה  פנים  הגוי על כל  צריך הישראל להיות משתנה בלבושו מן 

הוא ממש מחוקותיהם שמסתפרים כך לשם ע"ז לכן כל שכן שהלך   קומי לספרד וק"לחדשה, כאשר סיפר שספר קומי” 

דאפשר דבזמנם תספורת הקומי כבר לא היה לשם ע"ז ועי' ברש"י מס'    וי"לגמרא  בלבוש הגויים ולכן לא ציין זאת ב

האלו האפשרויות  שתי  את  שם  שפירש  האמורי  מדרכי  בד"ה  )פג.(  בלורית    -ב"ק  ומשיירין  מלפניהם  „שמספרים 

 לגלח שער שלמעלה מן האוזן, בתשובת הגאונים”. רומיים  דרך-. לישנא אחרינאחריהןמא

 



 צד 

ע ד"ה  לגרש"י  כל    -גלתה  להשתמש  היו  אלא  שת„רגילין  היו משופעים  שלא  בגגות  מישיהן 

 חלקים ושוין...”. 

 

במס' סוכה וכן    „רוב תשמישתן על הגגות שאין גגותיהן משופעין”   -רש"י כתב כן גם במס' ע"ז )ג.( בד"ה בראש גגו

יחוד   משום  בד"ה  רש"י  כתב  בגגותיהן”-)כה.(  עושין  היו  סוכה  ב"   .„דסתם  במס'  בד"ה  אמנם,  רש"י  כתב  )ב.(,  ב 

ג  -השותפין היה  שכן  משמע  מדבריו  בחצר”.  תשמישן  אך  „ורוב  לארץ,  בחוץ  וגם  ישראל  בארץ  לאנשי  ם  מהתד"ה 

אך לא בארץ ישראל ולכן התפללו אנשי המעמד דוקא   שוים גגותיהםהיו מעמד ב)כב:( משמע שרק בבבל או בכל חו"ל 

לה, פירוש לפי שגגותיהם שוים ונימוקים מחמת  גויתפללו על אחיהם שב„...ש -על אנשי בבל ולא על אנשי ארץ ישראל

ביצה   במס'  רש"י  מפרש  גם  כך  משופעים.  מעט  היו  כן  הגגות  ישראל  שבארץ  משמע,  להטיח,  )גשמים”,  בד"ה  ט.( 

פעין „שהיו טחין גגותיהן בטיט, לפי שלא היו משו  -ומנם היו ישרים, אך הם שיפעו את הטיט על הגגותהגג אשהתקרה ו

רש"י    הטיח לצד הכתלים שיזובו מימיו”.  ומשפעיןאלא עשויין כמין תקרת עליה ומשתמשין בהן, לפיכך טחין אותן  

 מפרש את דברי בית שמאי שהם כידוע היו בארץ ישראל. 

ואפשר לומר שהם התפללו על בתיהם בבבל, משום שבבל עמוקה והמים מציפים אותם    צריך לזה אין    אמנם, לכאורה

ב הרשב"ם במס' בבא בתרא סוף דף קמז, שהרי אף בארץ ישראל באזור השרון היו נמוקים בתיהם והיה מתפלל וכן כת

 עליהם הכהן הגדול כמובא במשנה במס' יומא. 

שם נאמר "ראש  גולה גגותיהם היו משופעים כי  נה ריש )כג:( משמע שגם באש השדבמס' ע"ז )ג.( ובמס' ר  ק"לועוד  

 גגו". 

 

   „...ודאי משולחת גזירה היא” -אינה סמוכה לאגםרש"י ד"ה בשדה ש 

 

„אבעיא להו...אבל בחול הודו לו או  דלמא לא הודו לו    -, אך לקמן בעמוד ב' הובא שמתריעיןמסיבה זו אומרים רבנן  

היינו, חכ שמעון התימני, שאמר אף על הדבר ומסיקה הגמרא דדעת רבנן ש„אין מתריעין על הדבר כל  מים לכלל”, 

זו    וק"ל”.  דגזירה היא„אפילו בחול    -על הדבר  אין מתריעיןש"י מסביר מדוע בד"ה חנן בן פטום אומר  עיקר” ור

 סתירה בדברי רש"י עצמו. 

 

 כב: 

 

 אה פירות מוצי שכל זמן שהגשמים מרובין מטשטשין את הארץ ואינה

 



 צה 

אם כל הארץ היתה הופכת „עושות את הארץ כטיט”. היינו,    -במס'  ב"ב )טז.( כתב רש"י בד"ה מטשטשות את הארץ

לבוץ פירות האדמה לא היו יוצאים, כי הבוץ היה חונק את הצמח והופכו לגוש אדמה, אך פירות העץ שגדלים בגובה  

 לא היו נפגעים.

הובא שם,  ב"ב  טי  -במס'  ב„הרבה  בעפין  המגיעים  ננ ראתי  שהאדים  התעבות  של  מצב  ברא  הקב"ה  ]היינו,  ים 

ממצב צבירה של גז למצב צבירה של נוזלים )קונדנסציה([ וכל טיפה וטיפה בראתי לה  מהאוקיינוס לתוך הענן יעברו  

העננים" ב"פיזיקת  שמכונה  )=מה  עצמה  בפני  שת-דפוס  יהו  שלא  כדי  לטיפה(  מסביב  חלל  של  דמיוני  טיפעמוד  ין י 

אחד מדפוס  פי ש  , יוצאות  מוציאה  ואינה  הארץ  את  מטשטשות  אחד  מדפוס  יוצאות  טיפין  שתי  טיפה  אלמלי  בין  רות. 

לטיפה לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי? מאי משמע דהאי תעלה )=אותו עמוד דמיוני( לישנא דדפוס הוא ...”.  

הארץ, אם כן מאי הרבותא שה' עשה טיפות    ים אתמטשטשהם  גשמים מרובים  יש  , הרי גם כעת כאשר  לכאורה קשה

בתדירות,   יםמתרחש  םכעונש ואינ   יםה להשוות, גשמים מרובין באדאין כלל מ  וי"לנפרדות שלא יהיה טשטוש בארץ?  

צמיחתו  שם  ל  קהיה זקוכי    ,  היה צומח שום צמחלא  לעולם    ,אך אם ה' לא היה עושה חוק בטבע שהטיפות ירדו בנפרד

 גשמים. ל

 

 כג.

 

 „זהו בלילי רביעיות ובלילי שבתות”  -רש"י ד"ה בעתם

 

)כח,יב([, שהכוונה היא רק לב' חודשים בשנה בחודש מר חשון ובחודש ניסן   יונתן בן עוזיאל כתב בתרגומו ]בראשית

בארץ  לחודש ניסן, היינו, שרק אז ירדו גשמים  עתם" הכוונה היא לחודש מר חשון ווכן הוא כתב בויקרא )כו,ד( ש"ב

  אין ...וגשמים  רי ארץ כנעןהש„  -ישראל במצב של "בעתם". וכן כתב ה"חזקוני" בבראשית )כז,כח( בד"ה מטל השמים

 ”.יורדין בה אלא ב' פעמים בשנה, יורה במרחשון ומלקוש בניסן 

זו מספיקה לארץ ישראל כדי להוצ  וק"ל יות,  א חטים בגודל של כלידמשמע מדברי יב"ע וה"חזקוני", דכמות גשמים 

„העומדים   -מיא  שכתב לעיל )י.( בד"ה עלאי בעו  "רש"י"כמו בימי שמעון בן שטח בזמן בית המקדש השני. וקשה על  

בעו  ובד"ה תתאי  מים”  יותר  צריכין  כתב  בהרים  כלאחר    -מיא,  אמר  הכי  משום  הארצות  מכל  גבוהה  ישראל  „וארץ 

סן ואם  הצומח לצמוח גם היומיים במרחשון ונילכל    ממה נפשך, אם מדובר בזמן של ברכה הרי מספיקים  קשהששים”.  

תי השתדלות בתפלה נדרשת בין בזמן  כדא  וי"לן זה לא יספיק?  תחיל לרדת מעט לפני כבזמן של קללה גם אם הגשם י 

„כלומר, ושמא תאמר אין סיפק בגשמים של ב' לילות    -רש"י כאן כתב בד"ה שכן מצינו      קללה ובין בזמן ברכה.

יומיים אלו    שמעון בן שטח...”.  בימי  בשבת מצינו יותר מובן לאור מה שהבאנו לעיל מיב"ע וה"חזקוני" שגם  הספק 

בר רק בב' חודשים בשנה ולכן יכולים להסתפק שמא זה אינו מספיק ולכן היה צורך להביא מהמעשה של זמנו של  ומד

הובאה מחלוקת האם    יק"ר" )לה,יב(. ב"ו בגודל של כליות ים טי ח  ושמעון בן שטח, שלא רק שזה הספיק, אלא שאף יצא



 צו 

עד שלשה...יורה בכסלו ומלקוש בניסן וגשמים באמצע. רבי יוסי אומר „מדובר על גשמים רק במרחשון וניסן או כדעת 

 וראה שם עוד. ”מרי שבעהשה...ורבנן אמח רבי דוסתאי בר"י...

 

 ים י זיתמצינו בימי שמעון בן שטח...עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעינ

 

בימי  ו שמעון בן שטח    בימי„  -בימי הלני המלכה ובת"כ וב"ויקרא רבה" )לה,י( הובאשזה היה  הובא    בבספרי  ח"ב מ" 

שלמצה )=נראה שהכוונה לשלומציון המלכה, אחותו של שמעון בן שטח( המלכה שהיו גשמים יורדים בלילי שבתות  

ועדשי זיתים  כגרעיני  ושעורים  ככליות  חטים  שנעשו  כדיעד  הבאים  ם  לדורות  והניחום  חכמים  מהם  וצברו  זהב  נרי 

ונראה שצריך לגרוס כגמרתנו וכן    ”אתיכם מנעו הטוב מכם"טוח..."  להודיע כמה חטא גורם שנאמר ]ירמיהו )ה,כה([

יו אנשים בחוץ, על פי הגמרא ]מס'  יעיות גם אז לא העיות ובלילי שבתות". בלילי רביהוא ב"תורת כהנים" "בלילי רב

בלילי  -)קיב.([  סחים  פ בלילה לא  יחידי  יצא  מפני שאגירב   „לא  בלילי שבתות  ולא  היא  עיות  בת מחלת   הרוח)=רת 

הרעה( ושמונה עשרה רבוא של מלאכי חבלה יוצאין וכל אחד ואחד יש לו )=רשות( לחבל בפני עצמו” ושם הובא שזה  

  אז.  היה תמיד אלא שרבי חנינא בר דוסא גזר עליה שיהיה לה שליטה רק

  ך, המלכה דאגה לכבימי שמעון בן שטח היו ישראל עושים רצונו של מקום כי היו נשמעים לחכמי ישראל ושלומציון  

שהמלך ינאי הצדוקי שהיה בעלה יעשה כרצון חכמי ישראל ולא כרצון "חכמי" הצדוקים עד כמה שיכלה ובפרט כשמת  

ברכה בתבואה במיעוט גשמים, לקיים מה שנאמר  רתה הן ש כומלכה תחתיו עשתה הכל כרצון חכמים וכן כל העם ול

„זה היה בימי שלמה שנאמר ]מלאכים א')ה,ב([”. "ויהי לחם    -]דברים )לב,יד([ "חלב כליות חטה" ורש"י שם כתב  

כור וששים  סולת  כורים  שלשים  לחם  מאכלו  שהיה  חטי  .  )קמח(  שלמה...",  בד"ה  רש"י  פירש  )קיט:(  חולין  במס' 

שטח   בן  כליות  „כש  -דשמעון  שור  תי  תענית  גדולהשל  גירס  ”)כג(  במס'  )נד:( וכן  זבחים  במס'  אבנים  התד"ה  ת 

 ב"ויקרא רבה" )לה,יא( נאמר שברכה זו של "גשמיכם בעתם" נאמר רק בארץ ישראל. גמרתנו.כ

 

 „...והביאו שלמים, חוני בזמן הבית היה”.   -רש"י ד"ה פר הודאה 

 

„שלח לו שמעון    -תר, כי כמה שורות לאחר מכן הובאו, הוא מיבזמן הביתהיה    של רש"י, שחונילכאורה הסברו    ק"ל

גוזרני עליך נידוי” ]מס' ברכות )יט.(, לעיל )יט.(. יש להעיר שישנם מקומות רבים בש"ס    בן שטח, אלמלא חוני אתה

הדוגמ כמו  עמוד,  ובאותו  דף  באותו  שונות  במסכתות  מופיע  מסוים  שמאמר  ושמ  הוילנא  בשלפנינו[  ידוע   ןעון  שטח 

האב"ד  ו  הנשיאיםוגות של  הובא בסדר הז הוא  במס' אבות    וכןשהיה בזמן בית המקדש השני בזמן מלכי החשמונאים  

כתוצאה   הגדול  הרעב  רקע  על  באה  רש"י  של  שההדגשה  ונראה  השני.  המקדש  בית  בזמן  שהיה  בבירור  נראה  ושם 

ג  ה התרחששמבצורת עזה   יצמוק  שמיםאחר חורבן הבית שאז "נעשו   כיון היה מי שישאל,  ין" ]לעיל )יט:([ ולכן אם 

הוד  דכיצ  ,מדובר לאחר החורבןש חוני פר  בית המקדש.  הביא  בזמן  היה  פירש רש"י שחוני  ולכן  לומראה  יש  ,  עוד 



 צז 

ירושלמי   מי )שבתלמוד  חוני המעגל  מזמן  הובא כאן במהרש"א( מסופר על  ע' שנים  בית  מי בית ראשון שישן  חורבן 

 .בית שני, לכן היה צריך רש"י לציין שמדובר בחוני המעגל שהיה בזמן הבית בנייתראשון עד ל

 מקום ועושה לך רצונך שאתה מתחטא לפני ה

. לקמן ”שמעון בן שטח הקפיד על חוני המעגל שהתפלל שיפסיקו הגשמים, אף על פי "שאין מתפללין על רוב הטובה

יה בדרך אף שהכהן הגדול התפלל שלא יכנסו לפני ה' הוא הגם רחב"ד התפלל על רוב הטובה שלא ירד גשם בזמן ש

ד לא היתה קפידא, כי מייד כשבא לביתו הוא התפלל שיתחדשו בחזרה תפילות עוברי דרכים, אך יש לומר שעל רחב"

 הגשמים. 

 

 כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער

 

)יב.(   יומא  במס'  גם  מופיע  ו"מצטער",  "צדיק"  בין  זה  סוטה    מצטערהיה    יקהצדן  „ובנימי  -צירוף  במס'  וכן  עליו” 

 )לז.(

 

 נטע חרובא...טעין...עד שבעין שנין 

 

המשפט" רבי יעקב מליסא כתב בספרו "צרור המור" על שיר השירים )ז,ח( שתמר "אין מוציא פירותיו  בעל "נתיבות  

 רק לסוף ע' שנה". 

 

סלע”(   עלתה „  -ליה משוניתא )רש"י שינתא נים, אהדראליה  חוני המעגל ...אתא  שן  סביבותיו 

 איכסי מעינא ונים שבעים שנין. 

 

עשרות שנים אך לא במשך שבעים שנה כחוני המעגל, אך קשה לסמוך על  ישנו עוד סיפור אחד על אדם שנרדם למשך  

וייגע מנסיעתו ב מסופר על אדם   (Plinius, Li B VII,   §  53הגויים כי "פיהם דיבר שווא". ב"פילניוס" ) חום  עייף 

ילוסופים  יו פ)ה,כא( )צב:([ מציין שבאי רודוס האבות"    ןשנים. מאידך, הרשב"ץ ]"מג  57כנס למערה וישן  ום שנ הי

 ם ששיקעו את עצמם לשינה ממושכת וכן ידוע כיום בהודו על פקירים שעושים את זה. אמנם, על יצורים קטנים ישנ 

 תעוררו לחיים. הם ה צחו את הסלעימת מאות שנים בתוך סלעים וכשפדסיפורים שהיו בתר

בעבודתו ככורה  .א מולינו במכושו סלע  ג'ו  פיצח  נוואדה,  רובי הל,  היתה   באזור מכרות  ווסט". בסלע  "וייד  בחברת 

ולחיות.  להתנועע  שהחלו  תולעים,  בצורת  קטנים  אבן  חלוקי  שם  היו  קשה.  אבן  מוקפת  אגרוף  בגודל  שקערורית 

 לא יכלו להאמין ולהבין כיצד התולעים חזרו לחיים.  גטון,במעבדות של "מרכז המכרות האמריקאי" בוושינ 



 צח 

נ 13.6.1897-ב  .ב במ,   אדומה  חיפושית  ברזל  צאה  גוש  זעירה  תוך  חיפושית  צמחה  ומתוכה  באריזונה  ברזל  במכרה 

 שחיתה מספר חודשים. 

 , נמצאה קרפדה ענקית בתוך אבן גיר בהר דיאבלי ליד סן פרנסיסקו.3.3.1873-ב .ג

ובו צב קטן    יאקטון במדינת אונטריו בקנדה גילו במנסרת "בראון את הול" חור במרכז אלון ענק  ביער  ,10.1913-ב  .ד

 שחי לאחר מכן שתי יממות. 

צב קטן שחי לאחר מכן  יות ומצאו בתוך חור באבן  , ניסרו עובדי עיריית ליברפול באנגליה אבני מזח ענק1829-ב  .ה

סבי  יצרה  הסלע  בתוך  האטימה  ומת.  שעות  סטכמה  )פה.(בה  ב"מ  במס'  דשישא  ביתא  כמו  רקבון  ומנעה  כי רילית   ,

וגם  חילוף חומרים )בתנאים אלו לא מתרחש   ידי ריכוהמטבוליזם(  יכול על  ז מוחו בדבר רוחני מסוים להתנתק אדם 

 מגופו ובכך למנוע את חילוף החומרים בגופו. 

 וק"לשתהיה מציאות כזו כפשטות הפסוק. שייך שרצו להראות לחוני מהשמים שאכן  ,המהרש"א כאן כתב על פי רש"י

דכוון שהצטער וי"ל  היה מלומד בניסים ודלמא היה כאן נס    הרי חוני המעגלמניין הדבר אמור להוות לו הוכחה לכך,  

, הרי  אך אכתי קשהאותו צדיק על כך אם שייכת כזו מציאות בטבע, ממילא הראו לו שזה קורה במציאות כנס נסתר,  

מאד הצטער וביקש למות, אלא ודאי נגזר עליו למות מתי שמת והיה צריך להגיע לו אותה  הוא    חר כךכתוצאה מכך א

ת של צער וכיוון שהצטער על הבנת ענינים שונים, כפי שמפרש המהרש"א, לכן הראו לו תוך כדי כך גם את זה.  כמו

לחיות לנצח. הרמב"ם מצדד בכך יכול  פי כללי הבריאות אם היה    ידועה מחלוקת פילוסופית, אם האדם היה מתנהג על

בד"ה,   )כג,כו([  רופא כותב ]שמות  ימיך  את  והספורנו שהיה  בחלא  -אמלאמספר  ם,  י„שתחיו כמידת השמן השורשי 

יקרו מרוע בחירה או מצד המערכת והיסודות...”. ה"מגן אבות" שהוזכר לעיל דן במחלוקת זו שם בהרחבה )ב,א( )יט:( 

 .  בר שהמוות הוא משום גזירהוסו  (ג.-ובפרט שם )ה,כא()צב:

ה" בשם  המהרש"א  שכתב  מה  את  לעיל  מובא  .ירושלמי"תלמוד  ראינו  שנות    שם  שהיו  שנה  ע'  נרדם  המעגל  שחוני 

  , מביא החורבן בין בית המקדש הראשון לבנין בית המקדש השני וה"יפה מראה" כתב שם שהיו ב' חוני המעגל. מאידך

וני המעגל נהרג בימי מלחמות מלכי החשמונאים ולא נודע היכן הוא ועל כך  וס שחהמהרש"א את דברי יוסיפוס פלבי

 ו שנהרג אך למעשה הוא נעלם כי כיסה אותו הסלע והוא נרדם למשך שבעים שנה.כתב המהרש"א שרק חשב

עגל  ר שהיו ב' חוני המעגל ששניהם נרדמו בדיוק שבעים שנה, אלא נראה כדברי הירושלמי, אלא שחוני הממלו  הקש

ם שבעים שנה  ימי שמעון בן שטח לא נרדם לשבעים שנה והגמרא כאן מתכוונת לחוני המעגל מימי בית ראשון שנרדב

כתב חיות  המהר"ץ  אחר.  המעגל  בחוני  שמדובר  להזכיר  תלמוד  ש  ,בלא  בין  בא"י  שקרה  בסיפור  שוני   יש  כאשר 

לא מה"אחרונים"  לדבריו  ום שתנא מסייע  לו ש  ירושלמי לבבלי, נראה שדברי הירושלמי שנתחבר בא"י עיקר, אך אין

 ולא מה"ראשונים" להשערה זו.

שהרי מובא כאן שכאשר התעורר אף אחד   ,אחד שהאריך ימים עד זמנו של שמעון בן שטח אין גם לומר שמדובר באדם

ול התעוררותו  אחרי  קצר  זמן  תוך  ומסתבר שזה קרה  שימות  התפלל  והוא  המעגל  חוני  לו שהוא  האמין  לאחלא  ר  א 

ירידת    ,שר למעלה ממאה שנה בזמן שמעון בן שטח. אמנם נראה שכאשר התעורר ובא לבית המד אף   ,הדורותבגלל 
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למה המלך  וני המעגל. דבר דומה כידוע קרה לשאחד לא ירד לסוף דעתו ולכן לא יכל להוכיח את גדלות חכמתו שהוא ח

 ו לו שהוא שלמה המלך.האמינ לא  ולכן דעתו  ףוגם שם נראה משום שלא יכלו לעמוד על סו

 

 חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי 

 

ם של חמור, אך במגילת אסתר הובא "אחשתרנים בני הרמכים" וכן הובא בתוספתא כאן משמע שרמכי הכוונה לצאצאי

  א לזן של מס' כלאיים, אך שם משמע שמדובר על זן מסוים של בעלי חיים וה"רוקח" על מגילת אסתר כתב שהכוונה הי

ים בעלי ב' דבשות.  מסוים של גמלים מהירי ריצה בעלי ב' דבשות ושמונה רגלים, שכיום כבר נעלמו ויש כיום רק גמל

שאפשר שיש הבדל בין "רמכי" שהכוונה לצאצאי חמור לבין "רמך" ו"רמכים" שאז הכוונה לזן מסוים של בעלי    וי"ל

 חיים. 

 

 פיה...ונקטי ליה בשיפולי גלימיה חד כתתפיה וגלימא אומאי טעמא דרא מר ציבי אחד כ

 

גלימאבא חלקיה   ובזמן עבודתו היה לבוש בגלימא.  ונקראת  היה חקלאי  ומגיעה כמעט עד הרצפה  א היא לבוש ארוך 

גלימא על  שם האדם שלובשו הנראה מגולם בו כגולם, כי הבגד רחב מאד ולא צמוד לאדם ומי שעוסק במלאכה ובפרט  

מאד מקשה על עבודתו ולכן החקלאים היו הולכים עם בגדים קצרים וצרים והעשירים  לימא  בעבודת האדמה, הרי שהג

כפי   )יב.(  שרלהיפך,  שבת  במס'  ]  -אינו  מחוזא  בני  אלא  אמרן  לא  רבא,  מלאכה   -רש"י„אמר  עובדי  ולא  „מפנקי 

ן, שעוסקין  צרישים קשבגדי האנ„  -  רש"ים עיון”[ אבל דבני חקליתא מידע ידעי ]יכשל אשה וצריכ  ובגדיהם רחבים

„קצרים במקצת   -ירש"קנות” ]נמי לא אמרן אלא דז  אמחוזבשדות במלאכה ושל נשים רחבים בתי יד שלהן”[ ודבני  

בגלימא   עבודתו  בזמן  חלקיה  אבא  הלך  אמאי  קשה  זה  פי  על  לזה...”[.  זה  ודומין  רחבים  מעונגין  אנשים    וי"ל ושל 

ימא שאותה צריך לתפילה ולהליכה צנועה ולכן  לף שבגד זה יהיה הגהעדי  שאבא חלקיה היה עני והיה לו בגד אחד ולכן

בי יהודה בר אילעי היה עני יותר גדול ולו ולאשתו היתה רק גלימא אחת וכאשר הוא  הוא גם נזהר מאד שלא תקרע. ר

 הלך מחוץ לביתו אשתו נשארה בבית וכן להפך.

 

 יטח על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני מצערא לתאיש 

 

)לד:( הקשבמ סוטה  אבות  וס'  רחמים  יהתד"ה  עלי  ברכו  -בקשו  ]מס'  מי שמתו  בפרק  והאמר  )יח.([  „ואם תאמר,  ת 

אבות העולם? יש  [ ואפילו ”שב יי„)יט.( עיין שם היטב ומצוה ל -מסורת הש"סדמיתי לא ידעין מידי. ומשמע במסקנא ]

וה נתפלל  שכך  להן  מודיעין  מתפלל  שזה  תפילה  ידי  דעל  אמלומר  לבית  כי  יוצאין  למה  )טז.(  דתענית  שני  בפרק  ר 

עליהם   שיבקשו  כדי  בפרקי  מתים  הקברות,  וכן  דאשתטח  רחמים  מנא  דרבי  בעובדא  )כג:([  תענית  ]מס'  דחסידים 

 ””.אמערתא דאבוה
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לו ומבקש שיעזרו  מי שמתפלל אל הצדיקים עצמם  ב"באר    ,אמנם,  סי' תקפא,  ]או"ח  כגון המהרי"ל  כתבו הפוסקים, 

משתמע טב"[  הי כאן  ומהתוס'  הצדיק  בזכות  להוושע  מהקב"ה  יבקש  אלא  המתים",  אל  "דורש  של  איסור  בזה   שיש 

עמ"ס ברכות  בדבר אהרן"  שאפשר להודיע לצדיק שיתפלל עליו ובן הובא ב"זהר" ]פרשת אחרי מות )עא([ ובחבורנו "

 ה שהם יודעים שנעשה כאן בארץ. גבי מלגבי הפניה אליהם ול ,)יח.( הארכנו עוד לבאר, לגבי מה יודעים המתים

 

 כד.

 

 ליה ההוא חמרא  אדר' יוסי דמן יוקרת...הוי

 

ים מונאי אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונ י אמר ר' זירא אמר רבא בר ז„  -קיב:(, הובא  במס' שבת )

דמן יוקרת[ ושל רבי פנחס בן   יוסי  ר'  –  בספרים אחריםרו של ר' חנינא בן דוסא ]ומבני אנשים אנו כחמורים ולא כח

במס' תענית )כד.(”[ כוונת האמורא ר' זירא היא    במס' חולין )ז.( ודרבי חנינאמפורש בהכל שוחטין  „  -רש"ייאיר ]

ר'   התנא  על  ע"ז)י:([  ]מס'  לאנטונינוס  הנשיא  יהודה  רבי  שאמר  כמו  כמלאכים,  אלא  כאנשים  נחשבו  לא  שהתנאים 

דין    בר  נאחני "לית  איחמא  אמר בר  בכך  נוכח  שאנטונינוס  אחרי  ואמנם  מלאך  אלא  איש  אינו  הוא  היינו,  ניש", 

 ”.ו מחיה מתיםכ„ידענא, זוטי דאית ב-הודה הנשיא אנטונינוס לרבי י

מורים ועל פי דרגותיהם יש להבין את ההבדל בין דרגות בעליהן, כי ודאי לא  ם יש להבין את ההבדל בין דרגות החאמנ 

אלא שאנשים גדולים קדושתם שורה גם על ממונם. ההבחנה שהיתה לחמורו של רבי    ,קודשרוח השהחמורים קיבלו  

וקרת, היתה בתחום של הבנה אנושית בענינים שבין אדם לחבירו, היינו, גזל ואילו חמורו של רבי פנחס בן  יוסי דמן י

שבו נכשלים הרבה אנשים, כמו  גזל    מעשר וזה אינו כזה נסיון כמו בהמנעות מאבק  –יאיר הבחין גם בקדושת החפצים  

 ענה"לבבכפו ישנאמר "

 

 כד:

 

 םמעשה ניסימהא לא תיזבנון דאמר להו 

 

המהר"ץ חיות במס' נדרים )נ.( מציין את    ”.ובמה דאפשר להתרחק ממעשה ניסים יותר טוב ונכון„  -רש"י כאן פירש

להבדלה נר  ממנו  שנטלו  עד  ד"ה  )כה.(  לקמן  הרש"י  ואת  כאן  כבה  דליק  ה„  -הרש"י  ניסים  מעשה  של  ונר  אחר  נר 

לת מס'  ישדה" בתח   מרומיב מוולוז'ין בחבורו ""הנצי. לנושא זה התייחסו הן ב"ראשונים" והן ב"אחרונים" כגון  ”ע"ש

 ברכות.
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 יהו עמך ישראל צריכין להתפרנס זה מזה ולא עם אחר ואל

 

ל ואמרו לו שחסר להם פרנסה. הוא אמר להם  ישרא  כסדר זה אמר דוד המלך ]מס' ברכות )ג:([ כאשר נכנסו אליו מעם

 מלא מחולייתו", אז הוא אמר להם "תלכו ופשטו ידכם בגדוד". לכו להתפרנס זה מזה וכאשר הם ענו לו "אין הבור מת

 

 כה.

 

טעם שמעתי  היכא...לא  כל  ד"ה  רש"י  ד"ה  הש"ס"  )כה:(  -  "גליון  ברכות  מאן ד"ה    „עיין 

 ” סמן ליה ושם נ שמעת

 

ר "לא עק"א  כוונת  או  ידעתי"  "לא  כתב  שרש"י  הש"ס  בכל  המקורות  את  ציין  הוא  )כה:(  ברכות  במס'  ששם  היא 

צויינו ארשמעת המעיין שם  בי". שם  אך  מקורות,  ושמונה  צייעים  לא  הוא  תענית  במס'  כאן  המקור  זו ראה שאת  ין. 

ברכות ומעתיקי ה"גליון  במס'  א רק רשימה חלקית ממה שציין רעק"א באמת על הדף  הוכחה לכך שמה שצוין שם הי

ס ברכות שם השלים את המקורות  "עמ  בספר "גליונות קה"י"צמו ציין שם.  הש"ס" השמיטו חלק מהמקורות שהוא ע

 ס ברכות שם ב)כה:(. "פרנו "בדבר אהרן" עמסמקור כאן ועוד מקורות אותם ציינו בהנשמט  ממנו שהושמטו, אך גם  

 

 כלי של חומץ ...והדלקתי ממנו לשבת 

 

כלה כבר  שבת אחרי שהיא ברכה על הנרות ולכן הצטערה כי לא יה את השל רחב"ד הדליקה נרות עם חומץ וקבלבתו  

ויתכן שאם היא   להדליק שוב עם שמן. ב"או"ח" )רסג,ה( הרמ"א מביא ב' דעות אם מברכים לפני או אחרי ההדלקה

  והיתה נמנעת מלברך.   מבינה שזה חומץ  יטב ו היתה נוהגת לברך אחרי ההדלקה, היא היתה רואה שהנר אינו דולק ה

כיון שהברכה היא על   וי"ללדלוק יתכן וזו ברכה לבטלה    לכאורה לפי כל הדעות כוון שהדליקה עם חומץ שאינו ראוי

כיון שגם עם החומץ הנר דולק   ועודבכל מקרה זו אינה ברכה לבטלה,    ,ן שהדליקהוכי  , ההדלקה עצמה ולא על הנרות

הרי "מצות לא  לכן זו גם אינה ברכה לבטלה. אמנם קשה,  ה כבר אינה נחשבת הדלקה לבטלה ולק ההדמעט זמן, לכן  

נהנתה מזה שנשאר לה כעת שמן והרוויחה את ההפרש בין מחיר השמןלהנות   למחיר החומץ והוא   ניתנו" והיא הרי 

לעומת צערה של .  י"ל אונס    נחשב לרווח "דמשתרשי ליה", כמו במס' ב"מ )מב:(, א"כ למה רחב"ד רצה שיהיה כזה

זה  ב רגע  אותו  עד  לא  תו, שהצטערה  רווח  כבר  מגוףבנחשב  נהנתה  לא  היא  המצווה    .  הנר,  ועשיית  הדלקת  במצות 

כי האור אין בו ממש ולכן גם אין בו מעילה וכן כתב   ",ת לאו להנות ניתנוומצו"נחשב הנאה לענין    ומהאור אינ הנאה  ה

לכאורה יש  וה.  והנאה ממצ  ןאינו נחשב הנאה לעניזה  אין בו ממש  שא[ דבדבר  מר רבהר"ן ]מס' נדרים )טז:( ד"ה א
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ה אמונה חושית  תהי  זו  רחב"ד זה אינו נחשב כנס כי אצלו  שלגבי    א. י"ל?  ר הנאה ממעשה ניסיםסויאלהקשות הרי זה  

בתירוץ השני    ן כמו. יתכן שאז מחיר החומץ היה כמו של שמב  ."אמר לחומץ וידלקהוא ימי שאמר לשמן וידלק  "ש

 במס' ברכות )ה:(.

 

 אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל 

 

ה"עין יעקב" משמע שמעשה זה היא תוספת ולא היתה כלולה בגמרא ועוד כתב שקשה על המהרש"א כאן כתב שמדברי 

אבדה  שומר  ה"עין יעקב" כיצד קנה עיזים הרי אסור לגדלם ושיותר נראה הנוסח שהובא בתוס' ב"עין יעקב" ששמרם כ

זה קשה כי האיסור לגדל הוא לצורך פרנסה,   יתכן שגם לפי גירסתנו אין  אך לא לצורך מצוה  משום שמצאם. אמנם 

מצות    ועוד גם  ב' מצוות,  אותו הוא הרויח  ואילו כאשר הוא קנה  רועים בשדות אחרים  היו  ביד אחרים הם  זה  שאם 

שיחזירנו. אמנם, "הגהות הגר"א" כאן מוחק רק קטע ת עד  השבת אבידה וגם שמר על העז שלא יזיק בשדה אחר, לפחו

 המה דקה בארץ ישראל”. ... אין מגדלין בוהא עני„ -מתוך סיפור זה 

 

 רש"י ד"ה ר"א בן פדת 

 

ר'    את  משדה )כ:(, בעל הוראות היה והוא שי אל במס' נ ר„אמורא היה והוא הנקרא מרא דארעא דארץ יש  -רש"י כתב  

לקי ריש  מות  אחרי  והייוחנן  כך  ש  ועני”.  צדיק  אמר  גם  ה  אלעזר  ור'  בד"ה  )יט:(  במס' שבת  רש"י  ר'    -כתב  „הוא 

פדת   בן  רש"יאלעזר  כתב  היא,  אלעזר  ר'  בד"ה  מכן  לאחר  ומיד  אמורא”  ר'    -דהוא  בן שמוע, סתם  אלעזר  ר'  „הוא 

אלעזר סתם בש"ס    ל רבי„כ  -ובמס' עירובין )לח:( כתב רש"י בד"ה חד מינייהו ר' אלעזר”  אלעזר של משנה וברייתא

צריך להיות "רבי" כמו בגמרתנו.  א טעות דפוס בד"ה ברש"י "ר'" וישהוא תנא רבי אלעזר בן שמוע הוא”. נראה שה

הוא משום ששם   ,ונראה שכוונתו ב"ש"ס" למשנה. אמנם, מה ששנינו בפ"ה דאבות "ר' אלעזר" והכוונה לר"א בן ערך

ג.( הוזכר ר' אלעזר מיד לאחר ר"א בר' צדוק ולכן גם שם מובן שהכוונה  ות )יוריבן ערך. במסכת הזה מוכח שהכוונה ל

גם   צדוק.כן להיא  זה רש"י ל"ש"ס" שכ  ר'  בענין  יבמות    לאשר מתכוון  במס'  כגון  הגמרא הוא מציין זאת במפורש, 

יירי בכל הש"ס  תם דמ„...לא תנא היה ואמורא היה תלמידו של ר' יוחנן והוא ר' אלעזר ס  -)עב:( בד"ה ראיתי לבן פדת

 כתובות )מ.(. במס' ו לא:(גיטין )מס' )קיא:(, ב ...” וראה עוד שםבגמרא

רש"י, לעיל את דברי רש"י שר' אלעזר בן פרת שימש את ר' יוחנן. דבר זה ידוע ממקורות רבים, אך מה שכתב  ציינו  

זכינו ל ינו להפך שהוא נחשב כבר שה ראבין מהיכן מקורו ולמעה שהוא שימש אותו לאחר מותו של ריש לקיש, לא 

 תלמיד מובהק של ר' יוחנן בחייו של ריש לקיש.

יוחנן, הקפיד עליו ר' יוחנן ]מס' יבמות )צו.(, ירושלמי  כאשר הזכיר ר"א הלכה   שקלים  מס'  ולא אמרו משמו של ר' 

לם”. מאמר זה ה לעו„כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאול  -)ב,ה([ וזאת אף שר"א הוא שאמר ]מס' מגילה )טו.([  

נאמר   פ"ב  כלה  במס'  ובבריתא  )ו,ו([  אבות  ]מס'  בבריתא  גם  דב  -מופיע  האומר  גאולה  „כל  מביא  אומרו  בשם  ר 
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יוחנן אמר לו )שם(   ר'  זו של  יעקב בר א  -לעולם”. על הקפדתו  יוחנן  ייידי ע„ר'  וכי על כל מה  ול לקמיה דר'  אמר 

ודעין שתורתו של משה היא, אף יהושע יושב ודורש סתם והכל יאלא    שאמר יהושע, היה אומר להם כך אמר לי משה,

ודורש סתם  עלאר'   יושב  היא”.זר תלמידך  כי שלך  יודעין  יוחנן    והכל  ר'  גם    -הכיר בכך ואמר  אכן בסופו של דבר 

יבמות )עב.([, היינו שכמו שיהושע לא חידש מעצמו ד ודורש כמשה מפי הגבורה” ]מס'  בר  „ראית לבן פדת שיושב 

לעזר אמרה  אם ר'  „  -בפירושא הכל היה מפי משה, כך ר' אלעזר כל דבריו הם מדברי ר' יוחנן. כך אמר גם ר' יוחנן  אל

]ירושלמי, מס' ברכות )ב,א(, מס' יבמות )ג,י(, )י,ח(, )טו,ח([ וכן כתב תד"ה תניא ]מס' יומא )ד.([  ”  מני )=ממני( שמע

 ה דר' יוחנן רביה אמרה”.משמי „כיון דאשנהון ר' אלעזר דקאמר...מסתמא -

מובהק של ר' יוחנן   וא כבר הפך לתלמידזה לאחר שה  ,פדת אומר שמועות והלכות בסתם  ןאם כן כאשר ר' אלעזר ב

מה שהוא אומר מקורו בדברי ר' יוחנן. והנה אנו פוגשים בריש לקיש שהוא מקפיד על ר' אלעזר על  שהכל יודעים ש

בלא להזכיר את ר' יוחנן ]מס' כתובות )כה:(, מס' מכות )ה:([. אם כן כאשר  בסתם  שאומר הלכות שמקורם בר' יוחנן  

ריש לקיש חי ומקפיד על ר' אלעזר וזה לא כמו שכתב כאן   יין' יוחנן והפך לתלמידו המובהק עדר"א כבר שימש את ר

 .רש"י שר"א שימש את ר' יוחנן רק לאחר פטירתו של ריש לקיש

 

 ו” „ממצח  -רש"י ד"ה מאפותיה 

 

וחוט של אש,    כן פירש ה"ערוך" בע' אפותא. לכאורה השם "אפותא" דומה יותר לאף ומשם יותר מתאים שיצא ניצוץו

„כמין שני חוטין    -כפי שראינו  בנדב ואביהא שנכנסו ב' חוטי אש לתוך האף שלהם, כמובא ב"תורת כהנים" )י,כה(  

את הפנים )רש"י ב"עין יעקב"( ופירש רש"י בד"ה מיפה  של אש נכנסו לתוך חוטמיהם” ולקמן )כט.( משמע שהחוטם  

נראה שאפ  -בעל החוטם וצורה”. אמנם  )לד,לג([  „בעל קומה  פנים, כמו שתרגם אונקלוס ]שמות    -ותיה הוא מלשון 

)לד(   וברש"י שם  אפי”  בית  אפוהי  על  )ז,ה(    -„...ויהב  ובשיר השירים  רבינו  משה  בפניו...” של  ההוד  קרני  „וראו 

 כמגדל הלבנון" שהכוונה למצח. אפךהפסוק " "י עלפירש רש

 

 

 פה” שוחה ונושק לרצ„...ו -רש"י ד"ה לוי אחוי קידה 

 

„...הקידה   -היהשתחו  -כריעה    –המהרש"א במס' מגילה )כב:( בד"ה קידה, מבאר שישנם ג' חלוקות לפי הסדר: קידה  

( ולא  ”.ארץם  יד בת שבע אפקתו„  -""ארץ  במצב זה נאמר בפסוק רק-עיםורמלוא  אינה רק שמשתטח פניו לארץ )=

נוסף שנשתטח פניו לארץ וגם רגליו הכריעה על הארץ   כפירוש רש"י פרק החליל )=מס' סוכה( והכריעה היא דבר  וגופ

נוסף עליו השתחואה שהוא משתטח פניו לארץ וגם  .)=אך בקידה הברכים באויר ורק הפנים בארץ( אבל לא שאר הגוף

  -ובהשתחואה נאמר "ארצה" ולא "ארץ" כמו שנאמר    ”לארץ וזו היא פישוט ידים ורגלים...גופו  רגליו בכריעה וגם  

 שתחות לך ארצה”. הא אני ואמך לוב„הבוא נ 



 קד  

 

 כה:

 

והתניא...בדקלים וארזים חופר למטה ומשריש    ?וארז גזעו מחליף  דרש רבי חייא בר לולייני...

זים...דאמר רבה בר הונא עשרה מיני ני ארגזעו מחליף. הכא במאי עסקינן בשאר מי  לפי שאין

  ארזים הן

 

זה אינו עומד במקום   ר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן...מה ארזאמר רב יהודה אמר רב דאמ„ –לעיל )כ.(, הובא 

 .רבי שמואל בר נחמני היה קדמון, כפי שהסיק "סדר הדורות" על פי המובא במס' ר"ה )לד.(.  ”ואין גזעו מחליףמים  

גם תנא, אם כן יש להבין מדורב ה יונתן היה  רבי  נזקקה כאן  יה מבית דינו של רבי, שהיה מאחרוני התנאים ולכן  ע 

מחמש   ולא  מחליף  גזעו  אין  שהארז  ממנה  משתמע  )פ:(, שרק  בתרא  בבא  במס'  שהובאה  מברייתא  להקשות  הגמרא 

שהגמרא העדיפה להקשות אולי יש לומר  ו  ?ף  דפים לפני כן, מדברי רבי יונתן שאמר בפרוש שהארז אין גזעו מחלי

דבר שהם  יונתן  רבי  מדברי  ולא  מוסמכת  הכי  שהיא  אגדה.מהתוספתא  בר    י  חייא  ורבי  שהברייתא  מתרצת  הגמרא 

לולייני אינם עוסקים באותו מין ארז ומכך מובן שהארז עליו דיבר רבי חייא בר לולייני הוא גם אינו אותו ארז שעליו  

יין, שב"תלמוד ירושלמי" במס' כתובות )מז.( ובב"ר )טו,ב( הובא שישנם עשרים וארבע מיני יש לצ  דיבר רבי יונתן.

 . ולא עשרה מיני ארזים כפי שהובא כאן בגמרתנו םארזי

אמרו לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן הלבנון, לא  „  –ב"תלמוד ירושלמי" במס' תענית )ד,ה( )כד.(, הובא  

באיס נכתב  כךרטיא  יהיה  אלף  מאתים  לו  היו  עדה]   ”שלך.  הגבוהים  „  –  קרבן  ארז  בענפי  ידו  שולח  רץ  ובעודו 

יותר קל לעוקרו, כפי שראינו לעיל, אם כן מה  לכאורה קשה  [.”ועוקרו ולכן  , הרי שורשיו של הארז אינם מרובים 

גובהו, שורשיו מרובים    מפאת  יתכן שארז הלבנון  .וי"ל א  ?הרבותא של הבחינה לבדוק את גבורת מי שמצליח לעוקרו  

ארז זה נבחר מפאת גובהו, כדי שהרוכב על   ב.כדי שהוא לא יתמוטט ולא על ארז זה התייחס רבי חייא בר לולייני.  

ואינו עץ מאכל,    . כיון שארז הלבנון הוא עץ סרקגהסוס יוכל לאחוז בענפי אמצע הארז, כדברי ה"קרבן עדה" שם.  

ש ממינו הרבה עצים העדיפו עץ זה, כדי לא לעבור על "לא תשחית את עצה", אף  ון שיבניגוד לארזים אחרים וכן כי

 נאים, אם לאו זה אינו כולל גם עצי סרק. שקיימת מחלוקת  ת

 

 רש"י ד"ה סדן 

 

 תיב"ומתעבה והוא מלשון "סדנא בסדניה יוחוזר    ץשנקצ   [ גזע )עץ(  נ"ק בלע"ז ]= ו„שכבר הזקין טר  -כאן פירש רש"י

 .” .([ם )כחמס' פסחי]



 קה 

מאד ויונקים משדה הקדש  „שהם זקנים וגדולים    -במס' ערכין )יד.( פירש רש"י בד"ה אלא חרוב המורכב וסדן השקמה

ץ  טפי משאר אילנות והכי מפורש בבבא בתרא סדן השקמה, דדרך שקמין לקוץ אותם כדי שיגדלו בעובי וקודם שנקצ

 הכי תניא במס' נדה )ח:(”. שקמה.ת השקמה ולאחר קציצה קרי ליה סדן הקרי ליה בתול

 

דותיו וזה אינו מעביר על קול...לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה )ר"ע( מעביר על מ  יצתה בת

 מדותיו

 

צופה ואחת  ...למלך שהיו לו שתי בנות אחת ח„  -א שר"ע עצמו אמר להם  בכאן הלכה ד' הוהובא  בתלמוד ירושלמי  

ון בעלה  צרצון בעלה". מדברי ר"ע משמע שכאשר אינה עושה ר  העושה"איזו אשה כשרה    , הובאכשרה”. בתדב"א

 היא נקראת חצופה. 

 

 

 טפחים”.  ' י נכנסו בה טפח...ונפיק תהום לקיבליה ג כ„ד -נה עבודהרש"י ד"ה בשאי

 

( סוכה  הובא  נ במס'  אלפי...כמה    -ג:(  תהומא שיתסר  מידמידלי  „ונחית  אמר  ר טפי  גרמידי.  באלפי  ואוקמי  טב עלמא 

  מה, שכאשר יורד הגשם טפח ”. משמע שבכל העולם התהום הוא בעומק אלף אידסומכא דארעא אלפי גרמיש"מ    עולא

אמות ואחר כך הוא שב לעומק   תשע מאות ותשעים ושבעהיינו לגובה    ,תוך האדמה הוא עולה לקראתו עד לג' טפחיםל

ונראה שמד האדמה  לתוך  טפחים  ג'  יורד  מדרש שהגשם  נביא  להלן  אמה.  אדמה ובר עאלף  על  וכאן  עבודה  אדמה  ל 

„צף התהום למעלה...”.( ובעא    -רש"יא )תהומקפא  ן  יתי „בשעה שכרה דוד ש  -שאינה עבודה. במס' סוכה )נג.( הובא

גרמידיטלמש אלפי  תהומא שיתסר  ונחית  לתהומא  ושדי  אחספא  אמר    .פא עלמא...כתב שם  טובא  דנחית  חזי  כמה  כי 

מיר  טפי  ]דמידלי  עלמא  גב„כמה    -רש"יטב  מצמחת ושהתהום  והארץ  העולם  מתלחלח  לארץ  וסמוך  ה 

גרמידי   אלפי  חמיסר  גרפירותיה”.[...ואסקיה  באלפי  ]ואוקמיה  דארעא  סומכא  ש"מ  עולא  אמר  „עובי   -רש"ימידי. 

  -רש"י]  ”רינן פורתא ונפקי מיא אמר רב משרשיא ההוא מסולמא דפרתכוהא חזינן ד  הארץ עד התהום”.[ אלפי גרמידי

נה.(  כדאמרינן בבכורות )  ,דת הקרקע, לפי שפרת גבוה מוצאו מא ת עולין תחרפ  שויות כמחילות שבהן מיות הע„מעל

עת  פתו )=  ומים היוצאים מהר גבוה אם דרך מתוקן להם עולין על הר כיוצא בו ולא יותר"כל הנהרות למטה מפרת 

י חשבו שהוא חוק טבע  ורפתי לבואזיה  די הצ"הכלים השלובים" שרק לפני כמה מאות שנים התוודעו לכך הגוים על 

 [. ופרים בהרים שבבבל הסמוכה לפרת מוציאין מים”.לפיכך אף החבעל כוח אלילי לפעול בכל מקום לפי תופעה זו( 

תופעת "הכלים השלובים" השתמשו בה גם לצורך הבאת המים למקדש ממעין עין עיטם בנקודה הגבוהה ביותר בארץ 

את יסודות המקדש במקום זה משום שהוא המקום הגבוה ביותר בארץ ישראל ]מס'  חפור  ישראל. דוד בתחלה החל ל

 יה. רום צריך להיות מעט נמוך יותר בהר המו קלאחר מכן הסיק שהמד:([, אך נ זבחים )



 קו  

שער המים   תם על גב„ה  -יו וטובל ]מס' יומא )יט.([  לרג  סךמים אלו טבל הכהן הגדול כפי שכתב רש"י בד"ה ומי ב

י  בעובי החומה מתוקן בית טבילת חול ומעיין משוך שם באמה מעין עיטם” ושם לקמן )לא.( מבאר רש"גבה    שהיא על

„ממנו באה אמת המים לבית טבילת שער המים שעל החומה ולפי ענין המקראות נראה לי שהוא מעין   -בד"ה עין עיטם

האמ-מי ויורד  ונפתוח  משפע  הגבול  שמשם  )טו(  יהושע  בספר  ולמער  והלמזרח  והך רב  ישראל  ארץ  בכל  הגבול  וא 

נילבית המה  יימשום דאמרינן בזבחים )נד:( סבור למבנ   ,מילתא דאביי ביה פורתא דכתיב    יחתקדש בעין עיטם אמרי 

ן הכל ולא פריש מנא ליה ופריש ליה אביי הכא”. ד"ה ו שכן" דשמעינן מיניה שהוא גבוה מברים )לג([ "ובין כתפיד]

זיק ארבעים  חשלש אמות מלמעלה להשל  „כמדת גובה שער המים ובנין כלי    -אמות    ושלש  גבוה מקרקע עזרה עשרים

 ים לעלות להר שהוא גבוה ממקום שנובעין שם”. שאי אפשר למסאה 

)קמה:(, שבת  עיטם    במס'  לעין  מיא  מהדרי  דבבל  מדרי  הני  בד"ה  רש"י  מים  „  –כתב  מחזירים  שבבבל  מדרונות 

בוה שבא"י, שאותו מעיין מביא מים לבית טבילת כה"ג ביוה"כ דמתוקן בחומת  קום גהנשפכין בהן לעין עיטם, שהוא מ

שיש    ?, כדאמרינן בסדר יומא )לא.( עין עיטם גבוה מקרקע העזרה כ"ג אמות והיאך מחזירין  יםגבי שער המ -עזרה על

 ”.מעיינותעין בבפרת סילונות וסולמות למטה מן הקרקע ודרך אותן סולמות חוזרין המים לא"י וחוזרין ונוב 

בכל חודש סילונות עולין  „רבי יהודה אומר פעם אחת   -, הובאעל תהילים במזמור מב רמז תשמד  "ילקוט שמעוני "ב

מעבירים הצנורין בימים והימים משמיעין קול   עלה מן הארץ והעביםמן התהומות להשקות פני כל הארץ שנאמר "ואד י

תהום קורא" והעבים שואבים מים מן   ים לעבים שנאמר "תהום אליתן מצנור לתהומות ותהום אל תהום קורא לעלות ול

ד להם המלך שם הם מגשימים, מיד הארץ מעוברת צמחים  רץ ובכל מקום שיפקונשיאים מקצה האהים שנאמר "מעלה  

הטוב   אוצרו  פותח  בריות  של  צורך  וליתן  ארץ  של  צמחה  הקב"ה  כשרוצה  אבל  מזנות,  המעוברת  אלמנה  כאשה 

ו את   ממטירשבשמים  לך  ה'  "יפתח  ברכה שנאמר  זרע של  וצומחת  מעוברת  ומיד הארץ  זכרים  מים  על הארץ שהם 

שע אומר עביה של ארץ מהלך ששים שנה ותהום אחד שהוא ו„רבי יה  -)סוף רמז תשמג  ”. הטוב את השמים"אוצרו  

   א מים לתענוג בני אדם”(.יאצל גהנם נובע ומוצ

ינוס  ילובים" ואפילו ממקום נמוך ביותר הם פורצים ועולים אל פני האוקלים שבתהומות לא פועלת תופעה זו של "כ

כל טיפה יוצרת צינור שהטיפה במרכזו )או  ועננים על ידי הכוח הרוחני המופקד עליהם שם  מתאדים ונוצרים מהם הו

ידי כוחות רוחנייפנורות אלו המוי"עמוד" כפי שזה מוגדר כיום ב"פיזיקת העננים"(. צ מים  נקראים    ם שהםעלים על 

ו לימים  חודרים חזרה  רוחניים אלו קוראים לכח הרוחעליונים,  וכוחות  חודש שוב  האוקיינוסים  ני של התהום כעבור 

רידיא הנקרא  המלך  התאדות.  של  תהליך  ידי  על  אליהם  אותם  שואבים  העבים  ואז  הימים  פני  אל  „מלאך    -לפרוץ 

)  הממונה על הגשמים...” ]רש"י רידיא, כאן  )"מים עליונים"(  כה:([ד"ה  , לחדור  נותן פקודה לכוח הרוחני שבעבים 

  נים על הארץ. בחזרה לימים לרדת כגשם במקומות שו

הארץ נחשבת כמתעברת בזנות ומים   ,ישירות משפע אלוקי אלא מרצונו של המלאך )רידיא( אין הגשם יורדמצב זה שב

ורה רק  "אוצרו הטוב" וכפי שראינו לעיל זה ק    –וחני  הר  וחאלו נקראים מים נקביים, אך כאשר ה' נותן את הגשם מכו

לתת שפע מיוחד של תכונות טובות לאדם ולעולם לא כמים הנקביים   תםכריים שיכולזה בארץ ישראל, הרי אלו מים  
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ט תכונות  אותם  כל  בלא  הזרעים  את  להצמיח  רק  ויכולים  פקודה  מקבלים  גבורים  שרק  שמגדלים  מים  יש  כי  ובות, 

 זכריים. ה מים ה כלוסין )תנחומא, במדבר, פ' שלח ו'( ומגדלים חכמים והם ת האומרבין או

"שמות  אלא גם לאיזה גובה לעלות, כמו שמובא ב  ,נו רק לעלות ולעלותיני העליון לתחתון אהקריאה של התהום הרוח

ם עשרים אמה  יורדייש אילן ששורשיו    ,]תהלים )מב,ל([, כיצד  "תהום אל תהום קורא לקול צנוריך"„  -  רבה" )ה,ט(

יורדין א למעלה אם אין משקין אותן    שלשה טפחים ]כלאים )ז,א([ והגשמיםלא  ויש שלושים ויש חמשים ויש שאינן 

חמשים אמה   טפחים אותן של  )כה:([  אלא שלשה  במס' בבא בתרא  והשקמה המובאים  הן מתים. אם ]=כעץ החרוב 

הום עליון קורא לתחתון אמר לו עלה ואני יורד ותחתון זה ת אלא ,שותין של חמשים אמה טורף אותן של שלשה טפחים

בוא    .התחתון עולה ומשקה אותן של חמשים אמהומשקה של שלשה טפחים ו  עליון יורדמר לו רד ואני אעלה עד שה וא

 . ”.ין אצלו ואינן שומעין, הוי "ירעם אל בקולו נפלאות"..בן זה לזה ובני אדם יוש יוראה כמה בין אלו לאלו וקורא

קורארש" תהום  אל  תהום  בד"ה  כאן  כתב  על  -י  ע„מים  תהומא  בין  תחתונים,  ומים  ביןיונים  לתתאה,  הרקיע    לאה 

לאוקיינוס היכא דנשקי ארעא ורקיע”. רש"י מסביר את הנמשל, שהכוחות הרוחנים העליונים והתחתונים, נפגשים זה  

רעא והכח הרוחני שמהותו הוא רקיע, היינו מה  הוא אהיינו, הכח הרוחני שמהותו    ,בזה ויוצרים שיתוף פעולה ביניהם

 שמעבר לכל היקום הגשמי. 

  , ]מס' שבת )סה:([ שכיוון שטפחיים או שלשה טפחים עולים כנגד הטפח של הגשם שיורד  התד"ה דאמר שמואל, כתב

 טפח זה נחשב שעיקר המים המתרבים הם מהתהום 

 

 שמו” „מלאך הממונה על הגשמים כך   -רש"י ד"ה האי רידיא

 

מעל ומן התהום  „מלאך הממונה על השקות הארץ ממטר השמים מ  -במס' יומא )כא.( מפרש רש"י בד"ה וי"א אף רידיא

"תהום אל להן שנאמר  וקורא  ק  מתחת  לעגלא  ותהום  דדמי  התם  ואמרינן  )כה:(  ו  )כד.(  תענית  במס'  כדאמרינן  רא" 

 לא תרדי ]דברים )כב,י([”.  –ש" נן "לא תחרויר החורש מתרגמותלתא ולכן נקרא רידיא לשון ש

יו במס'  אך מרש"י  הגשמים,  על  רק  ממונה  משמע שרידיא  כאן  רש"י  רידילפי  יותר רחב  מא משמע שתפקידו של  א 

כלל השקיית הארץ בין מהגשמים ממעל ובין על ידי מי התהום מתחת. אמנם כפי שראינו לעיל ותפקידו הוא לדאוג ל

מ מגיעים  באוקיינוסים  ההשמות  תהוההגשמים  שפירש"י  מה  לפי  לכן  האוקיינוסים,  המלאך בתוך  תפקיד  של  רחבה 

 רץ על ידי התהומות הנמצאים בארץ.בי השקיית האגק לרידיא הוא ר

נראה שהוא ממונה על גשמי כל העולם מלבד על גשמי ארץ ישראל ששם הקב"ה בעצמו משקה אותה מאוצרו הטוב  

לתהום להוציא את מימיהם, אך כשאין ישראל עושין רצונו של    מתהוםושם תפקידו של רידיא מתבטא רק בכך שקורא  

 גם בארץ ישראל.  מקום נראה שהוא הממונה על הגשמים
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 מחוזא דשכיחי בהו שכרות  י בנישאנ

 

דבמחוזא    וי"ל"יין" על דברי הגמרא?    „יין ושכרות ופשעי ולא יאמרו הלל”. יש לברר אמאי הוסיף רש"י  -רש"י פירש

לא משום שהיו שם שכורים מועדים, אלא משום שהיה שם מצוי היין בשפע כי    ,לפי הבנת רש"י  ,שכרותמצוי היה  

שאחרי הסעודה ישתו יין וישתכרו וכן נראה גם במס' יבמות    ,יהמקום בו מצויים הרבה עשירים לכן שכיח ה  יהזא ה מחו

אלמנ  מ)סה.( שחומה  תבעה  אביי  הת  רן  דיבית  גבראשות  כמויות  במחוזא  בכתובתה  דולותבא  יין  היתה היא  כי    ,של 

 ות הרבה יין שאביי היה נותן לה. תרגילה לש

 

 כו.

 

 עלי ובני גונבי 

 

„...עלי הוא עץ גדול עשוי כעין בוכנא שכותשים בו הדייסא והיו רגילין   -עובדיה מברטנורה פירש כאן )ד,ה(  רבינו  ד

ם לעשות שני עגולי  יאנו הולכ  , אומרים להם  , ומריםוכשהיו פוגעים בש  הלכתוש בו הקציעות לעשות מהם עגולי דבל

וכך הי זה שעל כתפינו  גונבי עלי,    ןו מביאידבלה במכתשת שלפנינו בעלי  בני  נקראו  בכורים לירושלים ועל שם כך 

השומרים,  ציעות בלבד לא היו יכולים להנצל מבקד„  -י"ט"והשומרים בעלי שעל כתפם” והוסיף ה"ת  בכלומר גונבי ל

)ג,ג(”.  הביאושהרחוקים   מס' בכורים  וצימוקים לבכורים כדתנן  ישראל"    גרוגרות  „בבית    -שם לד( ביארה"תפארת 

רות הללו  עלות בכורים להמקדש והמשפחות הכשגזרו האויבים שהיו מושלים על ישראל סביב ירושלים שלא לה  ,ניש

לקחו גם עלי על כתפיהם ואמרו   יותר,הביאו הבכורים וחיפום בקציעות, שהן תאנים יבשים. וכדי להטעות השומרים ב

ששוב גברו ישראל קבעו למשפחות ההם יום לשומרים שהם מוליכין הקציעות לכתשם במכתשת שיש בירושלים. וכ

 טוב ביום המאורע”.

ב ועלי    פירוש"הרמב"ם  בד"ה  פירש  )א,ה(  ביצה  מס'  על  עגולה   -המשניות"  קורה  והוא  עץ  של  גדול  מכתש  „הוא 

ֶעלי   סין”.כותשין בו הגרי ל ע„  -פולין ]וראה ברש"י בתהלים )יב,ז([    „הוא בוכנא  -במשלי )כז,כב( פירש רש"י בד"ה ב 

שי ה"מנחת  עלי”.  נקרא  תמיד  בו  ומכין  אותו  שמעלין  שם  " שם  היינו, "  כתב  ופתח",  בשוא  העי"ן  היד  כתבי  וברוב 

והעלי הוא הגדול, כדברי   תש הוא קטןש שמכופיר  "ֲעלי". הרד"ק בספרו "מכלול" כתב כמו שלפנינו ֶעלי, בשורש עלל 

דלעיל. שם    הרמב"ם  פירש  במכתש  -הרלב"ג  אותו  קליפתם    „...שתכתוש  להסיר  בעלי  בו  שיכתשו  החטים  בתוך 

 „הוא יד המכתש שדוכין בו וכן והעלות וכפות, דברי הימים ב' כד”. -וסיגם...”. ה"מצודת ציון" פירש שם בד"ה בעלי
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עו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה ם איר...חמשה דברי  -מתני'

]ב"ח ובטל  הלוחות  נשתברו  בתמוז  ושרף    -  עשר  העיר  והובקעה  התמיד  התמיד”[  „בוטל 

=( והעמיד  בהיכל. בתשעה    -  הגהות הב"ח   אפוסטומוס את התורה  והועמד”( צלם  „גי' רש"י 

ב הבית  וחרב  לארץ  יכנסו  שלא  אבותינו  על  נגזר  ונחרשה  ראשונבאב  ביתר  ונלכדה  ובשניה  ה 

 העיר

 

 ורות על סיבה מהותית. יש לכן להבין  ידוע שכאשר חז"ל נוקבים במספר, יש להם כוונה מיוחדת לה

 מדוע דוקא חמשה דברים.   א.

 . מדוע בדיוק חמשה דברים ארעו גם בי"ז בתמוז וגם בתשעה באב. ב

 ". "קרו מדוע ניסחו זאת חז"ל בלשון "אירעו" ולא למשל ג.

עים אלא בא להם  . משמעות המילים "אירעו את אבותינו" היא שאין מדובר שהדברים נעשו על ידי חטאים של רשד

 כמשהו שמחוצה להם על ידי גזרת שמים  

אומות וקשה רשעי  ידי  על  והשאר  התורה  שריפת  וכן  ברשעו  המלך  מנשה  ידי  על  נעשה  בהיכל  צלם  העמדת  הרי   ,

 העולם. 

 טא העגל שהתרחש בי"ז בתמוז.  זכר ח. מדוע לא הוה

יבורם הם בחוזקה ]תנחומא, נצבים )א([ ומאידך שאגודה היא חיבור של חמשה דברים ]מס' אבות )ג,ז([ שח  יש לומר

חמשה הוא מחצית של עשר שהוא מספר של שלמות עולם, כמו עשר ספירות שהוא תיאור כל המציאות. וכן "עדה"  

משה מורה מחד על מחצית של עשר שהוא שבר של העולם. חמשה דברים לכן חהיא שלמות של קהל שהוא עשר,  

ה דברים שארעו בט' באב, היו חורבן של העולם. החורבן של העולם שקרה בעקבות שארעו בי"ז בתמוז יחד עם חמש

גם לאומות העולם שהיו מקריב ישראל, אלא  כאן לעם  ולא רק  רק לעולם השמימי  נגע לא  ים  חורבן עמוד העבודה, 

ורה על ידי  ורם שבעים פרים, כמנין שבעים האומות כדי לקיימם. חורבן עמוד התורה )שבירת הלוחות ושרפת התעב

 אפוסטמוס( לא פגע רק בעם ישראל, אלא גם באומות העולם, כפי שנראה להלן. 

היו חורבן   בתמוזהעולם קיים כידוע על התורה והעבודה וגמילות חסדים. אנו נראה כיצד חמשת הדברים שארעו בי"ז  

עו בט' באב היו חורבן של של עמודי התורה והעבודה ועל החיבור החזק שביניהם כאגודה אחת ושחמשת הדברים שאר 

וממילא   אחת  ואגודה  אחד  ענין  הם  הדברים  שחמשת  ודאי  אחד,  ענין  שהוא  שמכוון  חסדים,  וגמילות  החסד  עמוד 

חו  זה  ממילא  עומד,  העולם  שעליהם  העמודים  הכשנחרבו  מלשון רבן  משמעויות.  כמה  ישנן  "אירעו"  למילה  עולם. 

היינו, שמעמדם של אבותינו והתערערות,  היינו, שמעשים אלו    ערעור  התערער כתוצאה ממעשים אלו. לשון אירוע, 

באו בחטף ללא התכוננות לכך כחורבן רוחני ו/או גשמי. חטא העגל לעומת זאת נעשה על ידי אבותינו בצורה מתוכננת,  

עשרלעומ חלק  ת  מהוה  מהם  אחד  כשכל  חטאיהם,  מפאת  בטובתם  שלא  באבותינו  שפגעו  לעיל  שנמנו  הדברים  ת 
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לימות משרשר עד  הפיך  ובלתי  ביותר  גדול  חורבן  הוא  ולכן  חורבן  של  סוג  לאותו  לבסוף  שהובילו  חורבנות  של  ת 

 המשיח. מסיבה מתוכננת זו לא נמנה חטא העגל עם הרשימה דלעיל. 

 

 ורה חורבן עמוד הת

 

נהרס עמוד התורה.   כיצד    להביןויש  בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות ושרף אפוסטמוס את ספר התורה.  כתוצאה מכך 

שבירת הלוחות ושריפת התורה מהוה לדורות הבאים פגם של חורבן בעמוד התורה. לאחר קבלת התורה כאשר אלוקים  

מכל המומים, שהם מורים על פגמים בנפש  רפאו  דיבר אל עם ישראל הוא רומם אותם לדרגה של מלאכים ולכן הם נ 

ולא הבינו כיצד אלוקים נותן תורה שמימית לקרוצי חומר,  והם לא היו ברי מיתה כמו מלאכים. כאשר המלאכים שאלו  

האדם  הקדמון, כשדרגתו של  החטא  לפני  גם  האדם  מהות   בהבנת  טעו  הם  האדם.  מהות  הבנת  בחוסר  היתה  טעותם 

ולכן הם טעו בו וחשבוהו לאלוקים ובקשו לומר לפניו שירה. טעותם נבעה מכך שהם   דרגתם הראשון היתה למעלה מ

יכול להגיע נחשבים "עומד  ידעו שהאדם אמנם מכח היצרים שיש לו הוא  ים", כי אצלם לא שייך שינוי, לכן הם לא 

נמצ שישראל  ראו  הם  דרגתם.  מעל  להתרומם  יכול  הוא  קלה"  ב"שעה  מאידך  אך  תחתית,  ב לשאול  שערי  אים  מ"ט 

תרחש במעמד הר סיני.  טומאה ולא האמינו שבחמישים יום הם יכולים להתרומם מעבר לדרגת המלאכים כפי שאכן ה

הלוחות הראשונים היו מעולם הדין בדרגה שמימית גבוהה ותורה זו היתה חרוטה עליהן והוחזקו בידי משה, לא מכוחו  

ם נפלו ונשברו. התורה החדשה שניתנה להם בלוחות השניים  מי והאלא מכח הנס וכיוון שחטאו ניטל מהן הכח השמי 

השביר וממילא  הרחמים  מעולם  כבר  רק  היתה  בה  יזכה  ישראל  שעם  הדין,  מעולם  השמימית  התורה  חורבן  היתה  ה 

הראשונות,  בלוחות  לשלוט  למשחית  שניתן  וכיוון  מרוממת  בדרגה  היתה  הרחמים  מעולם  התורה  גם  לבוא.  לעתיד 

ישראל לתורה, היה זה חורבן גם לתורה מעולם הרחמים, שאם ניתן בכלל לשורפה, סימן שתורה   סם שלכתוצאה מיח

כבר אינה נמצאת בעם ישראל כקנין נצחי ולכן היה זה חורבן מוחלט בכל העולם של עמוד התורה וזה התרחש דוקא זו  

ורות על כך שיש כאן גם "שבירת  ת, להבי"ז בתמוז יום תחילת החורבן בפועל ולכן ביום זה היתה גם שבירת הלוחו

 הלוחות" של התורה מעולם הרחמים. 

רק לא  פגע  התורה  עמוד  חוקות    חורבן  ולילה  יומם  בריתי  לא  שאם  כיון  העולם.  אומות  בכל  גם  אלא  ישראל  בעם 

.([  השמים וארץ לא שמתי". אומות העולם לא רצו לשאת באחריות קיום העולם על ידי שמירת התורה ]מס' ב"ק )לח

ו בשלום" ]מס'  רק עם ישראל קיבלו עליהם את התורה ולכן אומות העולם אמרו "ה' עוז לעמו יתן ה' ישברך את עמו

לקי שיוכלו  כדי  שלום  להם  ויתן  כוח  של  אלוקי  סיוע  לעמו  יתן  שה'  היינו,  )קטז.([,  מנת  זבחים  על  התורה,  את  ים 

יוכל ירידת    שהעולם  בגלל  בזכות שמירת התורה.  חורבנות אלו, אך אם אכן  הדורולהתקיים  לנו מאד לתקן  ת, קשה 

נו כוחותינו,  בכל  זאת  וננסה לתקן  נזכה לקומם באותה  נתאבל על כך  "אחישנה" שאז  בבחינה של  לזכות לגאולה  כל 

דרגה שבתחילה, את עמוד התורה. במשך הדורות היו יחידים שזכו לכך, כמו ר"ע שהגיע לשער הנ' של ידיעת התורה 

כמותו.    –דרך תלמידיו    –ם הדין ולכן הוא מקור התורה שבע"פ וכידוע ש"כולהו אליבא דהילכתא"  ת עולוהיה בדרג

 ראה על כך בהרחבה בחבורנו עמ"ס ברכות "בדבר אהרן" בפרק "יחסי ההשגות בין ר"ע למשה רבינו". 
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 חורבן עמוד העבודה 

 

שלושת בהיכל.  צלם  והועמד  העיר  והובקעה  התמיד  בוטל  בתמוז  העבודה,  מאור  בי"ז  עמוד  בקדושת  פגעו  אלו  עות 

 בקדושת המקדש ועבודת המקדש ובקדושת העבודה בירושלים.

„מצות עשה לעשות בית, מוכן להיות מקריבים בו קרבנות”, היינו "בית לה'"  -מב"ם כתב בריש הלכות בית הבחירההר

כרים שהם מוקרבים בבית ה' ולשם ם וניובית ש"מוכן להיות מקריבים בו קורבנות". הקרבנות צריכים להיות נחשבי

 ה'.

וא  -  העמדת הצלם בהיכל ת האמת שהקורבנות מוקרבות לשם ה' לבדו. לכן מערערת את האמת שהבית מיוחד לה' 

 העמדת הצלם מהוה כבר חורבן מסוים של הבית לפני חורבנו הסופי בתשעה באב. 

מבחינת המרחב, המרחב והשטח של המקדש    המקדשהעמדת הצלם הוא חורבן הבחינה האיכותית של    –  ביטול התמיד

מראה שמקום זה אינו יותר גדר של נצח מבחינת הזמן ואינו  אינו נראה כמרחב מוחלט שכולו לה' ואילו ביטול התמיד  

 לכן מעל הזמן. 

לירושלים היתה דרגה של קדושה, שבה נאכלים בכל העיר קודשים קלים ומעשר שני. ירושלים העיר   –  הבקעת העיר

ורך עבודה עמוד העבודה של קודשים קלים שבה קדושה זו היתה ניכרת לכל בהיותה מקודשת, היינו, מיוחדת לצהיתה  

זו. הבקעת העיר מבטלת קדושה זו, כשם שי"ג הפרצות בחיל על ידי היונים ביטלו את הקדושה של מה שהחיל הקיף,  

קדושים ובהקדמת ה"שערי יושר" להגר"ש  פרשת  כפי שהסביר מרן ה"קהילות יעקב". ראה את דברי הרמב"ן בריש  

שליטה ובעלות על הדבר והמקום אשר אותו מייחדים. אם  שקופ, שענין הקדושה הוא יחוד לצורך גבוה ויחוד מצריך  

חסר בשליטה על המקום חסר ביכולת להקדיש. החומה יוצרת מצב של שליטה כעל כל הנכנס והיוצא מירושלים ולכן 

אך   רשותו,  נחשב  פוגע  כאשר  זה  זה  כרצונו  שם  ולעשות  אליה  להכנס  יכול  וגוי  טמא  צרוע,  וכל  הובקעה  העיר 

שלים להיות מיוחדת לעבודה וגם כל קיומו של בית המקדש כבר גם נפגמת בו יכולת השליטה וכבר בקדושתה של ירו

וזה לכן ע יכולת ארעית של עבודה  ויש כבר כאן רק  ר שארע לאבותינו  וד דבאינו מוגן כראוי להיות מיוחד ומוקדש 

 כפגיעה וחורבן בעמוד העבודה.

 

 הקשר בין עמוד התורה ועמוד העבודה

 

נדרים )ח.(, וראה במס' מנחות )צט:([ ומאידך קריאת  כל מי ש ידי מצות תלמוד תורה ]מס  יוצא  אומר קריאת שמע, 

ובתנא )י.(  במס' ברכות  ירושלמי"  ב"תלמוד  ]ראה  התפילה  מעבודת  חלק  גם  היא  וב"משנה  דבי    שמע  )ב,כו(  אליהו 

לה קשורים זה בזה. עמל הלימוד עוזר לאור  „הלימוד והתפ  -ברורה" )ס,ד([. מרן החזו"א כתב ]"קובץ אגרות" )א,ב([  

התפילה”  מונע  בעצלתיים  והלימוד  הלימוד  את  מרחיקה  "קבע"  בבחינת  תפלה  הלימוד.  את  עוזרת  והתפילה  התפלה 

)ג,קנא(.   דבריו  בית המקדש, התפילה ממלאת את מקום עבודת כידועוראה עוד שם את  לנו את עבודת  כיום שאין   ,
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להלכ נקבע  גם  ולכן  ומיד  המקדש  הקרבנות  כל  ואת  הקטורת  פיטום  התמיד,  קרבן  פרשת  את  התפילה  לפני  לומר  ה 

מוד  יס לעלאחריה את י"ג המדות שהתורה נדרשת בהם, כי תורה ועבודה כרוכים זה בזה. עמוד התורה הוא היסוד והבס

ל שייך  החסד  עמוד  למקום,  האדם  בין  לקשר  שייך  העבודה  עמוד  חסדים.  גמילות  ולעמוד  האדם  העבודה  בין  קשר 

לחברו, אך עמוד התורה שייך לקשר בין האדם לעצמו, כיון שהעמילות והיגיעה בתורה מזככת את האדם ומכוננת את 

יגיעת התורה הוא הופך לסולם מוצב ארצה וראשו  לות ואשיותו האנושית והאלוקית וכאשר האדם שקוע על חייו בעמי

וזוכה למ"ח קניניה של התורה וממי גם לעמוד העבודה והחסד ש"אם אין דרך ארץ אין מגיע המשימה  לא הוא הופך 

תורה", אך "אם אין תורה אין דרך ארץ", שהרי מנין הוא ידע לכוון לנהוג בדרך האמת אם התורה לא הפכה להיות  

 ו. בנפש אצלנו קנין

   לנו בי"ז בתמוז הן בשני מישורים: החורבנות שארעו

 אינו לעיל. . במה שאבדנו את מה שהיה לנו כפי שרא

 . במה שהיינו יכולים להגיע ביום זה לולא גרמו עוונותינו.ב

גבוה   כזה  ויום  ממקום  לכן  כראוי,  נהגנו  שלא  וכוון  העבודה  ועמוד  התורה  עמוד  פסגת  להיות  אמור  היה  זה  יום 

 קות הינה הרבה יותר גדולה.ההתרס

להיו אמור  היה  הראשונות,  הלוחות  קבלת  יום  בתמוז,  י"ז  של  זה  שבו  יום  ב"לשם  כמבואר  השלמה  הגאולה  יום  ת 

הראשונות   הלוחות  בזכות  העגל  חטא  שלולא  ועוד(,  ו'  בפרק  ו'  שער  )הקדו"ש  מקומות  במספר  מעשה   –ואחלמה" 

היו מתים והיה העולם הולך ומתתקן מאז כמו מאחרי זמן תחיית המתים  ר לא  אלוקים, העולם היה מגיע לתקונו ויות

  לעתיד לבוא. 

אמור להיות יותר גדול ומועד גדול יתר מיום העצרת יום שמחת מתן התורה, כמובא ב"פסיקתא דרב כהנא"   יום זה היה

עצרת שמיני  ביום  ג  -בד"ה  מועד  להם  ליתן  ביקש  בתמוז  עצרת,  להם  נתן  ו„...בסיון  ומה  דול  העגל”  את  להם  עשו 

ע קדושתן  כך  שגם  העדות,  ארון  בצדי  המונחות  לוחות  שברי  הוא  לנו  הוא  שנשאר  הראשונות  "גוף"  כי  צומה, 

החטא אחרי  הראשון  האדם  עם  שהיה  כשם  השניות.  הלוחות  של  החטא(    -כה"נשמה"  )=לפני  אז  שלו  „שהגופניות 

מה שניתנה התורה במתנה לעולם חל ביום זה כמובא ב"שמות  כו[ וכרוחניות של עתה” ]"דעת תבונות" לרמח"ל, סי' ק

יונתן אומר של  -רבה" בפרשה מ"א גשמים מנין, שנאמר „רבי  והתורה.  והמאורות  נתנו במתנה, הגשמים  שה דברים 

אתם אלהים ברקיע השמים".    ויתןגשמיכם בעתם". מאורות מנין, דכתיב, ]בראשית )א,יז([ "  ונתתי]ויקרא )כו,ד([ "

"תורה   שנאמר  התו  ויתןמנין,  לימוד  סיום  יום  היה  בתמוז  י"ז  יום  הראשונות.  הלוחות  היינו  משה",  במשך  אל  רה 

ארבעים יום של משה רבינו ו"הכל הולך אחר החיתום" ואין המצוה נקראת אלא על שם גומרה ומכאן גם החשיבות של  

 סיומי התורה, המשנה והגמרא. 

„חג לה'. בלבו    -בודה הגדול, כפי שאמר אהרן "חג לה' מחר" וכדברי רש"י שםום העי"ז בתמוז היה מיועד להיות גם י

„בהוציאך   -את המקום”, כמו שנאמר למשה רבינו בסנה ]שמות )ג,יב([    ויעבדויה שיבוא משה  היה לשמים, בטוח ה

כתב בשם    חיד"א הגאון הרב    את האלוהים על ההר הזה” והעבודה היא "עבודת הקרבנות".  תעבדוןאת העם ממצרים  

 וכן יהיה לעתיד לבוא.  רבינו חיים ויטאל שהאבות קיימו את ראש השנה בי"ז תמוז ואת יום הכיפורים בט' באב 
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הלוחות   ניתנו  כיפור  וביום  הראשונות  הלוחות  נשתברו  בתמוז  בי"ז  בתמוז.  שבי"ז  החורבן  כתיקון  נוצר  כיפור  יום 

אך לא נסלח( חטא העגל ובכל שנה, נוטלים אוקיה מחטא זה. ביום  מחל )השניות. בי"ז בתמוז חטאו בעגל וביום כיפור נ 

עבודה ויום כיפור הוא יום העבודה המקודש ביותר, שהוא יום עבודה הבא לכפר על  י"ז בתמוז נפגמה קדושת עמוד ה

 ה סנגור.( נעשחטא העגל ולכן אין הכהן הגדול לובש בגדי זהב בעבודת הפנים, כי אין קטגור )זהב מזכיר את עגל הזהב

ט' באב, שבט' בא י"ז בתמוז כן ט"ו באב מתקן את  יום  נגזר על אבותינו למות  כשם שיום כיפור מכפר ומתקן את  ב 

במדבר, אחרי שבכו בט' באב כשחזרו המרגלים, על הבאתם לארץ ובט"ו באב הוא יום התיקון שאז פסקו מלמות ולהלן 

כרו יחד במשנה במס' תמיד. מצב כזה של חורבן עצום בגלל יום כזה ו הוזנראה כיצד הוא מהווה את התיקון. ד' ימים אל

ועצום, אנו פוגשים גם בהמשך תולדות עם ישראל. ימים שהיה בהם אתרעותא דלעילא שהיה מיועד להיות יום גדול  

הפך   של הגאולה השלמה )ביאת המשיח(, כאשר עם ישראל לא התעלה בהם, אז ועשה הכנות לגאולה השלמה, זמן זה

יכל היה עם ישראל להגיע למצב של בי את המשיח  לתחילת חורבן עצום של עם ישראל. שנת תתנ"ו היתה שנה בה 

לות רבות ונהרגו בהם המון עם ישראל ובהם קדושי עליון. שנת  יוכשלא זכו החל אז מסע הצלב הראשון ונחרבו קה

זכו )ובשנה נ   ת"ח היתה גם שנה שהיתה מיועדת לשנת הגאולה ומשלא  משכו עם ישראל אחרי ש"צ ימ"ש שרצה  זו 

בבת חול  בדבורי  לזלזל  החל  ישראל  ועם  ביהמ"ק  את  גם  הכנסתלבנות  קהילות   -י  מאות  נחרבו  המעט"(  "מקדשי 

חודש   להיות  זה  זמן  מיועד  היה  תש"ח,  בשנת  באייר  ימ"ש.  חמליצקי  ידי  על  ישראל  אלפי  מאות  ונהרגו  באירופה 

קודש ערב רב )שנשמותיהם ירדו בזמן עקבתא דמשיחא והפכו למנהיגי ישראל, ארץ ה הגאולה ומשלא זכו השתלטו על  

פשות של שדין ולילין כדברי הרשב"א וגרמו עד ימינו להרג של עשרות אלפי ישראל ומאות אלפי  כדברי ה"זהר"(, או נ 

בלא הרוגים ופצועים  יום  פצועים בגוף ובנפש והוציאו למעלה ממליון יהודים לשמד והפכום לנוצרים פרוטסטנטים ואין

 ואיומים של חיסול הישוב על ידי פצצות גרעין ונשק כימי. 

 

 רבן עמוד גמילות החסדים חו -תשעה באב 

 

המרגל בחטא  ישראל  עם  מבכיית  החל  החסד  עמוד  חורבן  הוא  זה  חורבנותיום  הושלמו  ובזה  באב  ט'  בערב  ג'    ים 

וגמילות   עבודה  )תורה,  עומד  העולם  עליהם  ג'  חסדיםהעמודים  של  לכידות  קיימת  לכן  העולם.  חורבן  וממילא   )

  מאורעות ורבן העולם, אותו אנו מחויבים לשוב ולקומם על ידי הפנמת  השבועות, החל מי"ז בתמוז וכלה בט' באב של ח

 אלו בבכיה, צום ואבל וחזרה בתשובה.

יכנסו לארץ,    זר על „נג  -בתשעה באב ארעו חמשה דברים, כדברי רבותינו במשנה במס' תענית )כו.(   אבותינו שלא 

 נחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר”. 

עם ישראל פגע אז בעמוד גמילות החסדים וכיצד על ידי מדה כנגד מדה, הם השיתו על עצמם את העונשים נראה כיצד  

ו שהשורש כשהוא נפגע, ם, כמדלעיל. כיון שעל ערש היוולדו כעם פגעו בעמוד החסד, פגיעה זו ממשיכה בצאצאי הע

שארעו את אבותינו בט' אב ניתן לראות פגיעה זו נותנת את אותותיה בהמשך בגידול העץ. בכל אחד מחמשת הדברים  

 פגיעה בעמוד החסד וביחס הפגום שבין אדם לחברו. 



 קיד  

הכניסם  וקי לעם ישראל בכה על כך שמשה רבינו רוצה למלאות את הצו האל  –  נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ

א במדבר.  למות  על עצמם  גזרו  למעשה  הם  לארץ,  להכנס  רצו  לא  כוון שהם  ולכן  ישראל  אלו שהיו לארץ  רק  מנם 

צריכים להלחם בז' עממין בארץ ישראל, מבן עשרים עד ששים שנה, בכו ולא רצו להכנס לארץ, ממילא נגזר עליהם  

ומעל לגיל שישים שלא התנגדו לכך ולכן הם  שרים  למלאות את בקשתם והם מתו במדבר, אך השאר מתחת לגיל ע

ישראל. כל החסדים שעשה עמהם אלוקים ומשה רבינו עד אז נכנסו לארץ וכן כל הנשים, כי הנשים חיבבו את ארץ  

והחסד העצום להכניסם לארץ הקודש ולארץ הטובה מכל הארצות, לעם ישראל לא היה במה להחזיר להם על חסד חנם  

לו לעשות זה תחושת הכרת הטוב והבעתו בפיהם. במקום זאת הם פגעו בעמוד החסד, הפגינו  הם יכזה. החסד היחיד ש

ועוד בכו בכיית חנם ולכן לא רק שנגזר עליהם שלא כפיות ט ובה והתעלמו מהכרת הטוב כלפי משה רבינו ואלוקים 

להם הקב"ה אתם בכיתם  אמר    יכנסו לארץ, אלא „אמר רבה אמר ר' יוחנן אותה לילה )=שבכו( ליל תשעה באב היה.

 בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות” ]לקמן )כט.([. 

של מדה כנגד מדה, אך יש בכך גם דרך לכפרה ותיקון. כיון שבתשעה באב בעתיד יהיו צרות איומות  היה בכך עונש  

חזרו בתשובה ויתקנו הם וישיקרו ויתחילו בט' באב, לכן יאלצו עם ישראל לבכות ובכך יזכרו בבכית החנם של אבותי 

ן את עמוד ויסוד החסד שנפגם. כיון  את מה שפגמו אבותיהם ועבר גם אליהם בצורה תורשתית ויחתרו בכל כוחם לתק

 שעם ישראל מצטיין בגמילות חסדים, הרי שפגיעה כזו במידת החסד כלפי ישראל נחשבת לנפילה עצומה.

שפיכות    –ות ביותר שבין אדם לחבירו וההפך הגמור מחסד  חמור   בא בעטיין של שתי עבירות  –  חורבן הבית הראשון

 פגיעה חמורה של הכרת הטוב וכפיות טובה כלפי הקב"ה.דמים וגילוי עריות. עבודה זרה זו גם 

בזמן בית המקדש השני היו גם כן שלושת העבירות שהיו בבית הראשון כמובא בתלמוד ירושלמי,    –  חורבן בית שני

ה מפני שנאת החנם שהיתה בו, שהוא הפך החסד והמקרה המפורסם ביותר הוא המקרה של ב היתאך הסיבה שהוא נחר

צא, שהגמרא ]מס' גיטין )נו.( מונה בין הסיבות לחורבן בית המקדש. בית המקדש הראשון נחרב בפרט  קמצא ובר קמ

ש השני בוצע רצח המקד  בשל הרצח הנתעב שבוצע בו כשרצחו את זכריה הנביא בתוך בית המקדש ביוה"כ. גם בבית

  . ]מס' יומא )כג. ([ אפר המזבחכאשר כהן הרג את חבירו על מעלות המזבח תוך כדי תחרות על תרומת הדישון של 

מאת   בכסף  הגדולה  הכהונה  את  הצדוקים שקנו  הכהנים  ידי  על  בית המקדש  סביב  היתה  הגדולה  החנם  אמנם שנאת 

בהיותם בקודש ביוה"כ  ומתו מדי שנה  )נז.(  הקוד  הרומים  ניתן ללמוד ממס' פסחים  מכך  מבית    -שים. שמץ  לי  „אוי 

]יבי וכ  -רש"יתוס  היה  גדול  ] „כהן  מאלתן  לי  אוי  העם(”[  את  וחובטין  חמסנין  עבדים  להם  )והיו  כולן   -רש"ין 

בית  לי מ  „שהיו רכילין”[ אוי  -ע' לחש  ערוך„יועצי רע”.    -רש"י„מקלותיהן...”[ אוי לי מבית חנין אוי לי מלחישתן ]

אוי לי מאגרופן שהם    „שהיו כותבין איגרת לרעה”[ אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי  -רש"יקתרוס אוי לי מקולמוסן ]

„אמר כולו, על פיו נחתך כל צורך קודש”[ ועבדיהן חובטין    -רש"יכהנים גדולים ובניהן גיזברין וחתניהם אמרכלים ]

)=צווחות ממש, כי מעוצם קדושת המקדש אף הדוממים שם היו  עזרה  את העם במקלות. תנו רבנן ארבע צווחות צוחה  

בחז"ל(.   רבים  במקומות  כמובא  ]חיין,  שטימאו  עלי  בני  מכאן  צאו  "אשר   -רש"יראשונה  א,ב(  )שמואל  „כדכתיב 

ישכבון את הנשים"”[ היכל ה'. ועוד צוחה צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי, שמכבד את עצמו ומחלל קדשי שמים 



 קטו  

]כריך  דהוה   ועביד עבודה  וע  -רש"יידיה בשיראי  "ולקח הכהן", שיקח בעצמו  פוסלת בקדשים, דבעינן  וד  „וחציצה 

 דבזיון הוא”[”.

את כל הפשעים הללו הם עשו מתוך בתיהם שבירושלים. גם עשרים וארבע אלף תלמידי ר"ע שלא נהגו כבוד זה בזה,  

כך בחיבורנו עמ"ס ברכות ולכן הם מתו כולם בין פסח כנו בבדברים שמבחינתנו זה נחשב לדבר פעוט ערך, כפי שהאר

ידים, אמר להם בענין הכבוד והחסד זה לזה, שלא יהיו כתלמידיו שמתו לעצרת וכשירד ר"ע לדרום והעמיד חמשה תלמ

וכשקיבלו על עצמם לתקן את עמוד החסד שנפגע, נאמר ב"שיר השירים רבה", שמיד נתמלאה ארץ ישראל בתורה. 

 ים את הקשר החזק בין עמוד התורה ועמוד החסד.ו רואמכאן אנ 

החסד ברחב בעמוד  כזו  פגיעה  אלו של  מעשים  הדבר  בגלל  וזה  כליל  אלא שנחרשה  עוד  ולא  נחרבה  היא  ירושלים  י 

 החמישי שקרה בט' באב. 

דו, את דווזה גם משום מעשה חמור ביותר של רצח, שבו רצח בר כוכבא  נלכדה ביתר –הדבר הרביעי שארע בט' באב  

ומה של יהודי ספרד על שום חשד שוא ועל פגיעה חמורה זו בעמוד החסד נחרבה ביתר. בט' באב גם החלה הגלות האי

 למנינם ונהרגו יהודים רבים בבריחתם מספרד והשאר נהרסו חייהם. 1.8-ב בשנת שנ"ב והיה זה

ון שמה שהעולם כדאי שיתקיים הוא ם, כיהפגיעה בשלושת העמודים שהעולם עומד עליהם, זהו למעשה חורבן כל העול

ק עם ישראל וכשיש חורבן של שלשת עמודים אלו,  רק אם קיימים שלושת העמודים האלו, עמודים שמקיימים אותם ר

 רות הצורך בקיומו של כל העולם.עזהו מובן של חורבן ערכי ורוחני של כל העולם והתער

 

 תשעה באב 

 

, יום בו קוראים את מגילת איכה, מגילת הקינות שחיבר על פי הנבואה  ה באבשיאן של שלושת השבועות הוא יום תשע

של   מטרתה  הנביא.  התיקון ירמיהו  את  להבין  וממילא  המקדש  בית  חורבן  של  העונש  מהלך  את  להבין  היא  המגילה 

ולהעמיד מחדש עולם מתוקן שהתערער, בעקבות החטאים שגר  מו  לחטאים שהובילו לחורבן, כדי לתקן את החטאים 

 ורבן ג' העמודים שהעולם עומד עליהם. לח

„איכה ישבה בדד” והתשובה לכך מופיעה מיד בפסוק   -המגילה פותחת בשאלה מהו שורש החטא שהביא אותנו לחורבן

„"בכה תבכה בלילה", שתי בכיות הללו למה?   -”. במס' סנהדרין )קד:( מבוארת התשובהבלילה„בכה תבכה    -השני

יוחנן רבי  ואחד על  ]=רב  אמר רבה אמר  על מקדש ראשון  )כט.([ אחד  בביאורו את מה שאמר לקמן  יוחנן מרחיב  י 

על עסקי לילה, שנאמר ]במדבר )יד,א([ "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה   –"  הבלילמקדש שני. "

 ההוא". אמר רבה א"ר יוחנן ...אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם בכיה לדורות”.

אינו העונש אלא רק הגורם לבכיה  נש הוהעו בגלל חטא הבכיה? סי  –א הבכיה לדורות, אך האם החורבן  בת  העונש 

„ותרגנו באהליכם    -הבכי היתה שעם ישראל החליט שה' שונא אותנו ולכן הוא רוצה להביאנו לארץ כדי להשמידנו שם

 ידנו” ]דברים )א,כז([. להשמ  הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי בשנאת ה' אֹתנוותאמרו 



 קטז  

„בשנאת ה' אתנו והוא   -ה' שונא אותנומה היתה הראיה של עם ישראל ש  כ(ז,)ט"רבה    במדבר רש"י מבאר שם על פי  

היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו...משל למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים ויש לו שתי שדות אחת של שקיא 

(, למי שהוא אוהב נותן של שקיא ולמי שהוא שונא נותן של בעל. ארץ  גשמיםואחת של בעל )=המושקת רק על ידי  

 ס עולה ומשקה אותה וארץ כנען של בעל, הוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען”. מצרים של שקיא היא, שנילו

  –ם  במצרי„בשנאת ה' אותנו, על מה שעבדנו עבודת גלולים    -ה"ספורנו" מבאר מה היתה לדעתם סיבת שנאת ה' אותנו

 דם להנקם”.לתת אותנו ביד האמֹרי, שאף על פי שיש לאל ידו לכבוש את האמורים ולהמיתם, יתן אותנו בי

ה' נתן לנו, מרוב אהבת אין קץ אלינו, את התורה ואת המצוות, כאשר קיום מצוות העשה הוא כח האהבה וקיום מצוות  

ב יותר אהבת ה' ולכן מצות עשה דוחה מצות לא ' חשולא תעשה הוא כח היראה, כדברי הרמב"ן ]שמות )כ,ח([ ולה

חרת כדי שנוכל לקיים בה את כל המצוות ולהגיע לאהבת אין קץ  תעשה. מרוב אהבת ה' אותנו נתן לנו את הארץ הנב

 של ה'.

 לכן תיקון החטא הנורא של הרגשת שנאת ה' יוכל להיות, רק כאשר ה' באמת יביא עלינו חורבנות בגלל חטאינו ושאנו

וא מעניש על כך ונחזור בתשובה על חטאים אלו, על ידי הרגשת האהבה העצומה של ה' אלינו, על ידי כך שה  נבכה

אותנו, כי "את אשר יאהב יוכיח" וייסר, לא משום שהוא מואס בנו כי את מי שמואסים אין מענישים אלא מתנתקים  

 ממנו.  

 ר החיתום" ]מס' ברכות )יב.([.  לך אחבפסוק האחרון במגלות מתגלה תוכן כל מגילה, ש"הכל הו

לוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי „סוף דבר הכל נשמע את הא  -במגלת קהלת זה כתוב בסופה בפירוש

את כל המעשה יבא במשפט על כל נעלם אם טוב אם רע”. במגילת רות זה אינו מובא בפרוש, אך מובן מאליו, שהפסוק  

„ועובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד”, היינו שמכל המאורעות עם רות התכלית היתה  -מגילההאחרון הוא תכלית ה

 דוד המלך. לידת 

במגילת איכה יש מעט להתבונן בכך כדי להבין זאת, כפי שהרמב"ן טורח לבאר בהקדמת ספר שמות, כיצד סיום הספר  

כנגד כ"ד קישוטי כלה. בתיקון לליל שבועות    , שהן הוא דוקא תוכן ספר שמות ותכליתו. כך גם כל כ"ד ספרי הקודש

לע  ספר  כל  של  הקדושים  השמות  ז"ל  האר"י  בשם  מהפסוק  הובא  יוצאים  הם  השמות  ספר  ובכל  הקישוטים  כ"ד  נין 

 האחרון.

„כי אם מאס    -הפסוק שלפני האחרון במגילת איכה הוא "השיבנו אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" והפסוק האחרון הוא  

ופירש רש"י  קצפת  מאסתנו „"כי אם מאס מאסתנו". בשביל שחטאנו לא היה לך להרבות קצף עד    -עלינו עד מאד” 

אד כאשר קצפת”, היינו, שהפסוק בא לבאר שה' חלילה לא מאס בעם ישראל, שאף על פי שמתוך גודל העונש מתגלה מ

להפך, שגודל העונש מוכיח   הראותגודל החטא ושלכאורה נראה שה' מאס בעם ישראל, אין הדבר כך ושהפסוק בא ל

נשים קטנים ומעצם זה שהקצף גדול מדי, זה שהשם לא מאס בנו, כי מי שמואס אין דרכו להעניש כל כך ומסתפק בעו

מכלה ומשמיד את כולנו.   מתנתק מאיתנו או  מוכיח שה' לא מאס בנו ובפרט, שאם זה היה מוכיח על מאיסה, הוא היה 

גם בעוד מקומות מ  ימות, הרופא אומר לו שלים  יש על כך  על כך, כגון רופא שלמי שאין תקוה לרפאו והוא ממילא 

ה, אך מי שיש לו מזור לחוליו הרופא נותן לו רפואות חריפות ומבצע בו ניתוחים קשים. מסיבה  תאכל כמה שאתה רוצ



 קיז  

ם הוא שאנו מבינים  מתקניזו אנו מבקשים בפסוק הקודם לפסוק האחרון "השיבנו אליך ונשובה", היינו, התיקון שאנו  

חוזרים  אנו מבקשים שאחרי שאנו  ולכן  ה' אלינו  ישיבנו אליו,    שחורבנות אלו הם מתוך אהבת  אליו בתשובה שהוא 

בסוף   רבתי"  ב"פסיקתא  גירסה שמובאת  לפי  יבוא המשיח  גם  לכן  באב  בט'  קדם.  כימי  אלינו,  הגדולה  מתוך אהבתו 

 ן.הגליופרשה כ"ח, לפי גירסת ה"בית אפרים" על 

 

 מקור החטא של תחושת שנאת ה' אלינו 

 

„בשנאת ה' אותנו והוא היה אוהב אתכם,    -שראל שנא את ה'ראינו לעיל את דברי רש"י שתחושה זו נבעה מכך שעם י

 על אוהבך( מה דבלביה עלך”.  אבל אתם שונאים אותו. משל הדיוט אומר, מה דבלבך על רחמך )=

 יצד יתכן שאדם יתדרדר למצב שנאת ה'?ה' וככיצד ניתן להגיע לדרגה של אהבת 

לשום הגדרה אנושית, אם כן כיצד נוכל להגיע לאהבת ה'.  הנה ה' הוא "אש אוכלה" והגדרתו הוא שהוא לא ניתן כלל  

אומנם הרמב"ם כתב כי כאשר נסתכל בחסדים שה' עושה עמנו נוכל להגיע לאהבת ה'. אמנם זוהי התבוננות שכלית, 

 "והשבות אל לבבך", כדי שנוכל לתרגם תפיסה שכלית זו לתחושת הלב? צב שלאך כיצד נגיע למ

ר נתרגל זאת על ידי קיום מצוות התורה בין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחבירו ועל דבר זה נוכל לעשות רק כאש

י עקיבא  מר רב ידי מצוות בין אדם לעצמו, היינו, היגיעה והעמל בתורה שתהיה מתוך "לולא תורתך שעשועו". לכן א

לל גדול בתורה”. קיום כל „רבי עקיבא אומר ]ויקרא )יט,יח([ "ואהבת לרעך כמוך" זה כ -ב"בראשית רבה" בפרק כ"ד

המצוות ולימוד התורה יביאו אותנו לאהבת רענו כמונו ומתוך כך נחוש את אהבתנו לה' ואז נוכל להגיע ל"והשבות אל  

"ואהבת   ע" הגדול ביותר שלנו  מוך"  כ  לרעךלבבך" כדרך שהרמב"ם כתב.  ִ גם כלפי ה"ר  אז  ברוך    –יתגשם  הקדוש 

הקב"ה שנקרא רע   –„רעך, ורע אביך    -רעך ורעה אביך אל תעזב” ופירש רש"י„  -הוא. כפי שמובא במשלי )כז,ו(  

"  לישראל ורע אביך שחיבב את אבותיך” וכן ראה ברש"י במס' שבת )לא.( בד"ה דעליך סני. וכן דרשו חז"ל ב"ספרי

)ו,ו([  והו ]דברים  ברש"י  ומהי    –בא  האלה"  הדברים  אתההאהבה  "„והיו  כך  שמתוך  האלה,  הדברים  מכיר   והיו 

 בהקדוש ברוך הוא ומדבק בדרכיו”. 

לכן, כאשר עם ישראל הגיע למצב איום של שנאת חנם כלפי האחר, ממילא הוא היה גם במצב של שנאת חנם כלפי  

שכל מטרתו חיבור ואהבה בין הקב"ה לישראל ובין ישראל להקב"ה. לכן    מקדש,הקב"ה ועל כך בא החורבן של בית ה

קיום התורה, שמקורו היה באותה שנאה של אבותינו -יקון החטא של שנאת חנם בגלל איהבכיה על החורבן משמעו ת

לרענו   לבנו אהבה  יתמלא  ואז ממילא  על חטאינו  חזרה בתשובה  הוא  החטא  תיקון  לכן  המרגלים.  יהוכ  –בחטא  די ל 

קדש וזו הכוונה שאמרו  ויהודי ואהבת ה' ואז רק נוכל לחוש עד כמה ה' אוהב אותנו ובכך נבנה בלבנו שוב את בית המ

חז"ל ]תלמוד ירושלמי, מס' יומא )ה.([ "מי שלא נבנה בית המקדש )=בלבו( בימיו כאילו נחרב בימיו" וכאשר נבנה 

 מעלה מתוך אהבת אין קץ אלינו ויבנה את בית המקדש לעינינו.דש מלאת בית המקדש בלבנו ה' יוריד לנו את בית המק

 

 יום של תיקון  –חמשה עשר באב  



 קיח  

 

ביום זה נוהגים בו מקצת יום טוב ויש בו מאורעות של תקון שנאת החנם על ידי התאחדות בתוך עם ישראל. ביום זה  

וד בתוך עם ישראל, על ידי שהותרו  ר איחיש שפע ממרום של אהבה ואחדות ולכן פסקו בו מתי המדבר. ביום זה נוצ

שע בן אלה את השומרים שהושיב ירבעם למנוע את  השבטים לבוא זה בזה והותר שבט בנימין לבוא בקהל וביטל הו

עליית עם ישראל למקדש, כדי להתאחד שם באהבת ה' ופסקו בו מלכרות עצים למערכה וכהנים אלו שכרתו את העצים  

ללמוד מדרש  בית  עוד  ה  יצרו  השראת את  מקום  הוא  המדרש,  בית  שבשמים.  לאביהם  ישראל  בין  המחברת  תורה 

בית   חורבן  ואחרי  שאמרו  השכינה  במה  חז"ל  כוונת  וזו  המקדש  כבית  נחשב  המדרש  בית  בית    -המקדש,  „משחרב 

מים ן הכרגם בנות ישראל היו חולות בי  המקדש אין להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה ]רבינו יונה, מס' ברכות )ח.([”. 

וממילא בינם לבין    בצנעה ושם גם היו השדכנים, ששידכו בין איש לאשה ויצרו בתים של קדושה מתוך אהבה זה לזה

 הקב"ה.

 

 כו: 

 

 נלכדה ביתר 

 

שהוא מלך המשיח”, אך בהל'  וגדולי החכמים  „ודימו כל ישראל    -לגבי בר כוכבא, פירש הרמב"ם בהל' תעניות )ה,ג(  

שהוא מלך המשיח”. ה"מלאכת שלמה" על המשנה כתב    רבי עקיבא וכל חכמי דורוודימה  „  -ב  מלכים )יא,ג( הוא כת

ר ית   ר. בית ת -ב 

 

 

 

 ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים

 

נראה, דמשום צניעות היו בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, כי שם היו מסתירות את ריקודן מהגברים. כאן פירש  

„למיחג בחינגא”. רש"י מפנה    -לחול במחולות ]שופטים )כא,כא([”. בתרגום שם תירגם  „כמו    -רש"י בד"ה וחולות  

גם משו גם רקדו בכרמים, כמובא שם בפסוקים )כלשם  „ויצו את בני בנימין לאמור לכו    -כא(  -ם הסיבה, ששם הם 

הכרמים   מן  ויצאתם  במחולות  לחול  שילו  בנות  יצאו  אם  והנה  „וראיתם  בכרמים”.  איש וחטפת וארבתם  לכם  ם 

=שמחה, שנתכפרו עוונותיהם(  „...מסוכות לסוכות... שהיה זמן שמחה או ביום כפורים )  -אשתו...”. הרד"ק פירש שם

כדברי רז"ל...”. לכן הם ארבו להם בתוך הכרמים וכשנכנסו בנות ישראל   יוצאות וחלות בכרמיםשהיו בנות ישראל  

„סביב, לשון מחול הכרם ]כלאים )ד,א([”, היינו,    -ש"י בד"ה מחולירש רלתוך הכרמים, הם חטפו אותן. לקמן )לא:( פ



 קיט  

רקוד בסבוב נקרא לחול, אך מחול פירושו עיגול, כמו מחול הכרם והצדיקים לעת"ל אינם "סביב" ולא "סבוב", היינו ל

וס לונדון([  ה )דפרוקדים סביב הקב"ה, אלא עומדים סביבו בעיגול שלם. אמנם המהר"ל ]"באר הגולה", באר ד', עמ' ע

יחיד ובלשון רבים מחולות, אך שיטת רש"י יותר, שמחולות הוא   סובר שגם מחול פירושו ריקוד שהוא לשון  נראית 

  -לשון נקבה ולכן לשון היחיד שלה הוא מחולות )אף שיש בענינים אלו גם יוצאים מן הכלל( כמו בשיר השירים )ז,א(  

אמנם מאידך הובא "אז תשמח בתולה במחול", ואולי לשון הכתוב    ולות.„כמחולות המחנים” ושם אכן רש"י כתב מח

כמו הללוהו בתוף ומחול    ,„הלולים  -ני" ]שמות )לב,יט([ פירש את מילת "ומחולות"  לחוד ולשון חכמים לחוד. ה"חזקו

חלילה   חוזרות  וכן  בד"ה  )מח:(  פסחים  במס'  רש"י  ועי'  )קנ,ד([”  ס -]תהלים  סביב  מחול  לשון  ובמס'  ביב”  „חלילה, 

ך מפני מדרס הרגלים,  „סביבות עיר שאינה חשובה כל כ  -ערכין )יד.( פרש"י בד"ה אחד המקדיש שדה בחולת המחוז  

עיר. לישנא אחרינא מחוז שם מקום, שלא היו שדותיו חשובין. יתכן שלכן   -כמו "מחול הכרם" ]כלאים )ד,א([, מחוז  

„שביל קטן שפונים בו לשדות”. במס' מגילה    -ילי )מחוזא(  ( בשבהספיק שביל קטן, כדברי רש"י במס' ברכות )סב:

רות שורות סביב וסוחרת לשון סחור סחור”. הגאון רע"א פירש שם את דברי  „שו  -)יב.( פירש רש"י בד"ה דרי דרי

 -  „כי סביב תרגומו סחור סחור ]ויקרא )א,ה([”. במס' חולין )קלט:( פירש רש"י בד"ה וקיימא שית סרי דרי   -רש"י

 ט:(."ז שורות” ושם אין הכוונה שורות מסביב וקשה מדוע "גליון הש"ס" לא הפנה כאן למס' חולין )קל„ט

  

 .כז

 

מעכ וישראלים  ולוים  כהנים  שמואל  במתניאמר  הקרבן  את  אומר בין  אלעזר  בן  ר"ש  תנא  תא 

 בין את הקרבן. במאי קמיפלגיכהנים ולוים וכלי שיר מעכ

 

הישר" הקשה   התנא  פליג  איך  .  אה"אור  אלעזר  בן  ר"ש  דברי  על  האמורא  מפורשת  בשמואל  סתירה  יש  לכאורה   .

בין את הקרבן ואילו ב"תלמוד ירושלמי"  בואר שדעתו היא שישראלים אינן מעכי בסוגיין מ בדברי ר"ש בן אלעזר, כ

היא שישראלים  דעתו  [ איתא דסחים )ד,א( ובתוספתא פ"גפ   בכמה מקומות ]מס' תענית )ד,ב(, מס' עירובין )י,יב(, מס'

 בין את הקרבן, והניח בצ"ע.כן מעכ

שיה הראשונה שלו. כיון שחכמי הש"ס ידעו את דברי ה"ירושלמי",  דיתכן דהקושיא השניה שלו מתרצת את הקווי"ל  

סמכו על כך   סובר כדברי המבהחלט  לכן הם לא  בו אלעזר  כיון שידעתשר"ש  )ניתא, אך  היא  ו  זו  ובפרט שמתניתא 

א. מאידך, כיון שידעו שיש  תתנימהפוך מה  יתא, לכןנ הפוך מהמת  בתוספתא פ"ג כתובש  (בר ציינופי שכהתוספתא וכ

עצם שאלתו ששמואל היה רק א כזו, אך יותר מכך לתה כזו, תלו את זה בר"ש בן אלעזר, כיון שבכל זאת יש מתנידע

רט שבמחלוקת רב ושמואל, הלכה  " ובפזה אינו, שהרי שמואל היה חולק על רב ועל רב נאמר "רב תנא ופליגאמורא,  

וה חותם המשנה  יהודה הנשיא  ושניהם למדו מפי רבי  בדיני  ולכן  כשמואל  והאמוראים  בדור הגבולי שבין התנאים  יו 

  ניתן לראות את שמואל שסמכותו היא גם כתנא. 



 קכ  

ב דאמורא הוא,  על ג  ן דמקשינן משמואל אף"כתב בשם הרמב  ,הפרוש, מפרש ב', כלל ו'  נתיבבספר "שארית יוסף",  

ן יי, פירוש, דבריהם כמו מקרא. ועלפי שרב גובריה ורב קרי עליה "כל רז לא אניס ליה" ורב שמואל ור' יוחנן קראי

 ב"סדר הדורות" ע' אבא אריכא ה'.

 

 ז:כ

 

 רבש"ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה

 

בימי נח שלא    על דעת אברהם אבינו לחשוב זאת אחרי שכבר נשבע הקב"העלה    „צ"ע איך  -הקשה כאן  המהר"ץ חיות

ו  לד מבוויביא ע ידי  אפשר דעל הארץ?  ידי מבול מים רק על  הכוונה שיעשה עמהם כלה כדור המבול, אולם לא על 

 ”. מבול אש וכדומה

א מבול של אש ה' יביא  עם שמ, כיצד נעלם מאותו גאון הגמרא במס' זבחים )קטז.( שהגויים שאלו את בלוק"ל טובא

„כשניתנה תורה לישראל    -נו מביא  וגם על כך השיב להם בלעם שבאותה שבועה נשבע הקב"ה שגם מבול של אש אי

היה קולו הולך מסוף העולם עד סופו וכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר ]תהילים 

שמא מבול    ,ו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענונתקבצ)כט,ט([ "ובהיכלו כולו אומר כבוד",  

, )שם( כבר נשבע הקב"ה שאינו מביא  ""ה' למבול ישב" אמר להם "וישב ה' מלך לעולם  בא לעולם שנאמר ]שם )י([

ביא אבל  ינו משעיהו )נד,ט([ "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי". אמרו לו שמא מבול של מים א שנאמר ]י  מבול לעולם,

יא מבול כל עיקר, שנאמר  "ה' באש יבוא"? אמר להן כבר נשבע שאינו מב([  טו,ול של אש מביא שנאמר ]ישעיה )סומב

קול ההמון הזה ששמענו? אמר להם חמדה    ..." ואלא מה לשחת כל בשר  "ולא יהיה עוד המים מבול]בראשית )ט,טו([  

שנאמר ]תהלים    ,רות קודם שנברא העולם וביקש ליתנה לבניו"ד דוטובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו תתקע

 ”.פתחו כולם ואמרו "ה' יברך את עמו בשלום" )שם()כט, יא([ "ה' עוז לעמו יתן". מיד 

„באו    -לא על מבול של אש על כל העולם, אלא שה' ישפוט רק את הגויים באש    ,אמנם במס' סוטה )יא.( מובא הפסוק

,טז([ "כי באש ה'  ובמה נדונם? נדונם באש, כתיב "כי הנה ה' באש יבא" וכתיב ]ישעיה )ס  ,שראלי  ונחכם למושיען של

במיםנשפט   ונדונם  בואו  ה'", אלא  ורבו חללי  מבול  ,ובחרבו את כל בשר  מביא  נשבע הקב"ה שאינו  לעולם,   שכבר 

אי נמי הוא  ומה אחת הוא מביא.  על א  אבל  ,כל העולם כולו אינו מביא  והן אינן יודעין שעל  כי מי נח זאת לי""שנאמר  

  .  ”ות )יד,כז([משנסים לקראתו" ]הוא אומר "ומצרים אינו מביא אבל הן באין ונופלין בתוכו וכן 

כשם שאי אפשר    –( אמר קטיעה בר שלום לרומאים  :במס' ע"ז )י  .ברש"יזו בספר שמות )א,י(    אהובאה גמר  ןככמו  

כאן במס' תענית )ג:( הגמרא  את דברי קטיעה בר שלום מביאה    א ישראל.לם בללעולם בלא ד' רוחות, כן אי אפשר לעו

, שהמצרים טעו ולא ידעו  הובא  (,י. במס' סוטה )יא.( בגירסה שלפנינו ברש"י ישן בשמות )אעל ידי רבי יהושע בן לוי

]במס' סוטה    המים  מביא עליה מבול של מים )ברש"י שלפנינו( או שאומה אחת הוא כן מביא לתוךכן  שאומה אחת ה'  

שאת הגוים הוא יכול  ,במס' סוטה([ מצטט את רש"י כמו שמופיע ,י)יא.([, אך "דעת זקנים מבעלי התוספות" ]שמות )א



 קכא  

כי לא נשבע אלא    ,„...ופירש רש"י...והם טעו  -להביא לתוך המים, אך במקום "אומה אחת" מדובר על כלל האומות  

ומות במים לא נשבע” ונראה שכך גירסתו במס' סוטה )יא.(. לכן, גם  או האשלא יביא מים על האומות, אבל שלא יבו

מה ממהר"ץ חיות, שאין צורך להביא את המים על עם ישראל, אלא ה' יכול להביא את עם  הגמרא במס' סוטה )יא.( נעל

דור  בד"ה ככאן    ורך להסביר כדברי רש"יישראל לתוך המים ויכול גם להביא את כל האומות לתוך המים ולכן גם אין צ

א במס' סוטה )יא.( ודברי  „שמאחר שהן )=עם ישראל( כלין אין העולם מתקיים...”, אלא כדברי הגמר  -אנשי המבול

רש"י כפי שגורס "דעת זקנים מבעלי התוספות", שה' יכול לעשות לכל האומות כדור המבול בלא להפר את שבועתו  

 מים כפי שעשה למצרים.תוך הולהביא מבול לעולם, אלא להביא את כל האומות ל

 

 ר"ש בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה

 

שליש  בד"ה  פירש  כאן  ליצירהרש"י  ]בראשית    -י  כדכתיב  חלוש  הוי  שלישי  יום  ובכל  שישי  ביום  נברא  „דאדם 

 )לד,כה([ "ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים"”.  

מב"ם )הל' שבת, פ"ב( שרק ביום השלישי למילתו  טת הרכה([, שמכאן ראיה לשי,ה"תורה תמימה" כתב ]בראשית )לד

פליג על הרמב"ם וסובר דאף ביום השלישי הוא מסוכן וכל שכן ביום    ]מס' שבת )פו.([ בגדר מסוכן, דרש"י  הוא הילוד

ענית על  „...ונראה ראיה לדעת הרמב"ם ממה שהובא בתענית )כז:( שאין גוזרין ת  -הראשון והשני. הוא מוסיף וכותב  

דהציבו משום  בשבת,  באחת  המפרש ר  ומביא  ביותר  חלש  הוא  ואז  שבת(  בערב  )שנברא  אדם  ליצירת  שלישי    הוא 

ליצירה מן שלישי למילה, הרי מבואר דשלישי למילה מסוכן    יתרון החלישות ביום השלישי  )"רש"י"( שם ראיה על

אותו    –ל אברהם, "וירא אליו ה'"  לתו שמי  ןמשני הימים הראשונים. וכן ראיה מאגדה דבבא מציעא )פו:( בעני  יותר

שם בטעם תוצאת    וורחים לבא אליו ובמדרשים פירשמה מנרתיקה שימנעו אשלישי למילתו היה והוציא הקב"ה חהיום  

הראשונים, שמע הימים  בשני  כן  הקב"ה  עשה  מדלא  למכה,  יפה  שהחום  מפני  בגבורתה,  ה  החמה  דיום  לישי שמינה 

יט דשבת, דטבע המחלה להתגבר ביום השלישי.  "פמים הראשונים. וכן כתב הר"ן  ב' הידורש זהירות ורפואה יתירה מ 

פי שמצב הסכנה אחד הוא  יעקב עד יום השלישי. ולדעת רש"י צריך לומר, דאף על    המתינו בניעמא  טופשוט דמהאי  

 ”. ולכן הוחילו עד יום השלישיבכל משך השלשה ימים, אבל החלישות רבה בשלישי, 

שני הימים הראשונים, אלא את היום השביעי למחלה, שאז מגיעה המחלה לשיאה, כפי את  לרבות    לא באדרש"י    וק"ל

ָוי"שכת ד  יסעדנו על ערש  יום שביעי של חולה, שהוא דוה מאד, כן    -ב רש"י בתהלים )מא,ד( על הפסוק "ה'  „...זה 

אשרי אחר  דבר  ד"ה  מא,  מזמור  טוב",  ב"שוחר  הובא  וכן  תהלים”  באגדת  צריך    -למשכי   נדרש  ראשון  „...ביום 

ג' ביום ד'...דוי הוא. אותה שעה אמר הקב" ומעמידו  ה נעשה דוי בעיני כל אדם אני סועדו  תפלה...וכן יום שני ויום 

גם הובא    -ן פירש שם  "המהר"י כה  ”.עכשיו זה...נראה משם שצריך להיות ביום שביעי”. כך  „עי' ברש"י בפסוק 

„...וכן ימצא בימי החולי, כי השינוי יראה עד    -כתב ]ויקרא )יב,ב([    ן עזראהאב.  " על תהלים רמז תשמאשב"ילק"

( ושם  ז”  כל  ד(  סוף  החול  -יד,סוף  רובי  ליצירה  י „..כי  השביעי  יום  השביעי...”.  ביום  ישתנו  ואז  ים  שישי  יום  הוא 

הניתוח   את  כאן  רש"י  שמשווה  ומה  השבת.  כבוד  מפני  מתענין  היו  לא  לממילא  המילה  שגם יצירהשל  משום  הוא   ,



 קכב  

חוה ולכן אמר רשב"נ "ליצירה" ולא ירתו של האדם היתה על ידי ניתוח, שהוציא ממנו הקב"ה צלע וכך נוצרו אדם ויצ

 "לבריאה", כי קודם נברא האדם והיה יצור אחר של גוף משותף יחד עם חוה.  

דקיימא ליה מאדים בזווי. מעלי  משום  „בתלתא בשבתא מאי טעמא לא,    -שבת )קכט:( הובא לגבי הקזת דם  במס'  שם  

„...ומזל מאדים    -בד"ה דקיימא  רש"י כתב  תאים ה'”.  פ  בזוגות(. כוון דדשו בה רבים, שומרשבתא נמי קיימא בזווי )=

„ידוע מדרך חכמת הטבע, כי    -  [בראשית )לד,כה(כתב שם ]  רבינו בחייות...”.  ענ ממונה על החרב ועל הדבר ועל הפור

חלוש   שלישי  הכל  יום  בכל  שהרי  העולם,  לימות  שלישי  יום  שהוא  בין  ללידה  שלישי  יום  שהוא  בין  כולם,  נבראים 

היה הנימול ביום השלישי למילה יותר חלוש...לפי יכוכב מאדים ומפני זה יגדל הכאב בכל מכה ביום השלישי ושלישי,  

ד לא היו מתענין ביום א' בג'  י מעמשהוא מסוכן ביום השלישי יותר משאר הימים)=כדעת הרמב"ם(...אמרו רז"ל אנש

 ”. השכלית ברוח טוב הנפשכח לחזק את  ליצירת אדם ראשון...וזהו טעם ברכת עצי בשמים במוצאי שבת, כדי

 

 רהיריש לקיש אמר מפני נשמה ית

 

רה י( הקשה, וכי זהו הנשמה היתז" )עמ' רסחמשה מאמרותחיבין דעתו לאכילה ושתיה”. בספר "ר„שמ  -רש"י פירש

לה, קבלת הנשמה תענוג רק מתורה ותפות? לכן הוא מפרש שם, שביום חול מה שמתאווה יותר לאכול ולשתבת, מבש

אך ביום השבת שמצותה תענוג, היות וזו מצות ה', לכן נשמה מקבלת תענוג גם מאכילה ושתיה. וזהו הפירוש בדברי  

אכל וישתה ואין נפשו קצה עליו", היינו, אין  חה וירש"י ]מס' ביצה )טז.([ "רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרו

גם בימות החול מקבלת הנשמה תענוג מדבר  זה קשה א  אךנפשו קצה בדברים גשמיים אלו כמו בימות חול.   .  הרי 

כל מגיע כמזון של הנאה, )זן  או. הרי צדיק גם בימות החול כל מה שהוא  בגשמי, היינו, ריח כדברי הגמרא במס' ברכות  

תל      מהדורא בתרא" בסוף מס' עירובין. ה ועיין מה שהרחיב על כך ב" משאה( לנ הנ  – פירושו זה  לפי  כן,  מידי אם 

אה בעליל מפשטי הדברים  רנ   ג.       ?    רה בשבת ואינם מקבלים אותה בשבתיחכמים אינם צריכים את הנשמה הית

שונים ברש"י.   פירושים  ב'  "שמרחיבים  שאלו  כתב  הוא  ובמס'  דעתוכאן  "רוחב  ביצה  "  כתב  הכוונה  לבהוא  כאן   ."

כיון שדעתו של  שכאן הפירוש הוא, ד  וי"לשמחה".  לאכילה ושתיה ושם הכוונה לדבר רוחני "למנוחה ו  –לדבר גשמי  

ום השבת חל עליו כראוי וכאשר מגיע ילה ושתיה  יכאין דעתו נתונה לאאדם טרודה במשך כל ימי השבוע לפרנסתו,  

מט להפסיק  מחהציווי  הובא  שבותירדת  ולכן  מובטחת  שפרנסתו  כמי  בה'  בטחון  לדרגת  ולהתעלות  להתפרנס  כיצד  ו 

  דאז הוא יכול להתפנות  ,בת מוחזרים לאדם. לשם כך צריך הוא לנשמה גדולה יותר ממקור הדעתבחז"ל שההוצאות לש

 במחשבתו להנות מהאכילה והשתיה. 

( ולשמחה )שתיה( להיות פתוח לרוחה )ואין נפשו  אכילהלמנוחה )   –"רוחב לב"    –במס' ביצה )טז.( שם מפרש רש"י  

כ כמו  טרדת המחשבה  מצד  לא  היינו,  עליו(,  מתוסקצה  היינו, כאשר  הנפש,  מצד  אלא  במס' תענית,  נשמה  פאן  בו  ת 

יתרה, הוא מתעלה מתחושות העולם הזה לדרגה של "מעין עולם הבא". כל השבוע אין לו מנוחת הנפש ונפשו מאבדת  

ת  בי, לכן על ידי שהוא מתעלה יש לו שוב מנוחה וממילא יש לו תאבון מיוחד השמור רק ליום השהאמיתאת התאבון  



 קכג  

אנוש"  הוא  לכן  ו לבב  ישמח  "יין  שנאמר  כמו  שמחה,  ולהוסיף  יותר  ולשתות  לאכול  יכול  הוא  וממילא  לשמוח  יכול 

 וממילא לבו פתוח לרוחה ואז אין נפשו קצה עליו.

 

 כח. 

 

דב הללו  תורש"י ד"ה  )כו:(  -רה  רי  בברכות  כדאמרינן  אבינו  „מנחה  מנחה    יצחק  תפלת  תיקן 

ל בשדה  לשוח  יצחק  ויצא  סופ ערב.  פנות  שנאמר  מדברי  לא  ודנעילה  חיזוק"  "וצריכין  רים 

 גרסי(”.אבל הגאונים –א )הגהות הגר"אגרסינן הכ

 

רינן בתפלה הוי מדרבנן. יש אמ  תידוכ„ואף על גב דבכמה    -ה"מצפה איתן" על מס' תענית התייחס לדברי רש"י וכתב

יו השלום והוא היה  כיון דתקנה יצחק אבינו עלתורה, ד  תפלת נעילה חשובה תפלת מנחה כדברלומר דאפילו הכי לגבי  

דאיתא  כמו שכתב רש"י במגילה )יד( בשם סדר עולם ואם כן הוי תקנתו כתקנת נביאים ולא גרע מהא    ,ממ"ח נביאים

אש השנה  רכדאיתא  כיון דתקנוהו נביאים וכן כל דברי קבלה חשיב כדברי תורה  ה  י תורלקמן גבי הלל דחשיב כדבר

ן תפילת נעילה שאינה אלא תקנת חכמים לחוד, לא חשיבה כתקנת נביאים וכהאי גונא כתבתי בחידושי  מה שאין כ  ,)יט(

 ןיקר בתורה ובשמעתלה עיברי דאין לתפעל הפוסקים דס " ספר החיים"לק מה שהקשה בתלסוכה )מד( עיין שם ובזה נס

 ”. יי, לא קשיא מידקרי אפילו לתפילת מנחה דברי תורה וכל שכן לשחרית הקודמת ולפי מאי שפרשת 

„וקשה, הא אין    -במס' סוכה )מד.(, כתב ה"מצפה איתן" בד"ה רש"י ד"ה וחזרו נביאים אחרונים ויסדום על פי הדיבור

ני כולין להחזיר וכן כתב בספר פורה )טז(, על ידי פלפול יא בתמאיתנביא רשאי לחדש דבר והוא הדין מה שנשכח כד

 בח"ר פ' הערל גבי פריעה”. שלא הכשר מצוה ולא מקרי דבר חדש וכמ"ריש מגילה? וי"ל דזה אינו א הושעי

משמע שמוס הללו  סופרים.  מהתד"ה  מדברי  הוא  עצים  וקרבן  תורה  דברי  הם  ומנחה  גרשום מף  ורבינו  חננאל  רבינו 

הוא  דברי  משמע ש" ונעילה, אלא כדברי הרמב"ם שמעמד  מנחה  דוקא לתפלות  אין הכוונה  סופרים",  ו"דברי  תורה" 

 ה שהוא מדברי סופרים. נוכקרא מוסף, שהוא דברי תורה והלל דחנ 

ונעלם ממנו   דבר מוחלט "דתפלה הוי מדרבנן"כבי מה שכתב  לגלענ"ד, דברי ה"מצפה איתן" תמוהים ביותר  

הם"( מנו את עצם החיוב להתפלל כל יום כמצות עשה  רו"סמ"ק" וכן ה"אבוד  )הרמב"ם, סמ"גצוות  גדולי מוני המ  שכל

רבימדאוריי במחלוקת  )נט.(  סנהדרין  במס'  הסוגיה  ממנו  נעלם  וכן  בהם   תא  שנהגו  מצוות  גם  דלרבנן  ורבנן,  יהודה 

ת  בהשגותיו על מנין המצוומב"ן  לגבי מי שתיקנם. אמנם, הר   ימקומן הטבעהם מדאורייתא, אלא שהם נכתבו ב  האבות

וכן  ות תפלה כמצות עשה מדם שמנה את מצם ב"ספר המצות", מצות עשה ה', משיג על הרמב"של הרמב" אורייתא 

ו נושאי כליו של "ספר כהרמב"ן מוכיח מכמה מקומות בש"ס שמצות תפלה היא מדרבנן, אך כבר פר.  בריש הל' תפלה

"לב   סופרים",  )"קנאת  לרמב"ם  וכל. שמח"  המצות"  מכל  הרמב"ן  של  והשגותיו  ראיותיו  כל  את  אסתר"(  ו"מגילת 



 קכד  

התפלות, הרמב"ם שמנין  כתב  ונוסח  אמנם  יוםתזמנם  בכל  התפלה  חיוב  עצם  אך  הם מדרבנן,  הרמב"ם  ן  הוא    לדעת 

 ל מצוות עשה.לכאת מצות תפלה מסמ"ק" מנו "מדאורייתא וכאמור גם ה"סמ"ג" וה

דקאי נמי על    ,משמע  "דברי תורה"כבר ה"מגן אברהם" ]או"ח )מז,א([, שמ  כתב  ,אמנם, לגבי המושג "דברי תורה"

ב"ח   )טור,  המצוות  מנחה  עסק  שתפלת  שכוון  כאן,  שהכוונה  לומר  ניתן  התורה,  למצות  הכוונה  ואם  ו"אבודרהם"( 

בתו בפירוש  מןהוזכרה  עשה  למצות  יותר  שייכת  היא  מד  רה,  רק  שהיא  נעילה  תפלת  מאשר  להתפלל,  ברי  התורה 

בדרך    . ד([מס' תענית )ד, מ"ש עלופרים. יש לציין שלרמב"ם, מה שאנשי המעמד היו קוראים נקרא "מוסף" ]פהס

מס' ר"ה )יט.([ או    ,רש"י ד"ה דרבנן  כלל, כשמוזכר המושג "דברי תורה", הכוונה היא לדברי קבלה ]מס' שבת )פג:(

' חגיגה )יג.( רש"י ד"ה נגנז, מס' נדה )סז:([, היינו ה, מסל"הלכה משה מסיני" ]מס' שבת )מח:( רש"י ד"ה דברי תור 

  י במס' נדה )עג.( בד"ה הלכות. החלק שגורסים ושונים אותו, כדברי רש"

שאז   ,שלעיתים "דברי תורה" הכוונה גם לפסוקי התנ"ך ואגדותשם הובא  אמנם, עיין ב"תנא דבי אליהו" )ה, סוף ז(,  

   ורה".ש"עוסקין בת ההלכות ושינונן נקרא

דאורייתא ולכן גם  י היא שתפלת מנחה, כדברי הרמב"ם שמנין התפילות אינו מ"ע מלכן כאן ניתן לומר, שכוונת רש"

מנחה   אך  שה מדאורייתאעמצות  אינה  תפילת  מנחה  ,  לרש"י  מדרבנן,  לרמב"ם שכתב שמנינם  נחשביהבניגוד  ת א 

אים העבירו לנו שחייבים להתפלל בזמן מסויים  והנביבתורה    ההובאהיא  א מ"דברי קבלה" ובפרט שמדאורייתא, כי הי

י כנסת הגדולה", אשר היו בהם כמה וכמה נביאים. ראה עוד את  "אנש  וסחתהנ כפי שחזרו ותקנו את  ובנוסח מסוים,  

צ' והלל )ה  וכן לגבי ג  -' לבשיטת הרמב"ם שתפלה היא מ"ע בעמהשגותיו של הרמב"ן על הרמב"ם ב"סהמ"צ" לגבי  

 ה )שם(. -תב על כך ה"לב שמח" בעמ' מגשכ מהשבתי פרנקל( 

 ."דברי סופרים"אלא  "דברי תורה"אינם נקראים  הם, עיקרם תוקנו על ידי נביאיםאם קרבן עצים ונעילה גם 

 מושג זה וחומרת תוקף דבריהם שנויים במחלוקת ה"ראשונים" וה"אחרונים".  

רוש המשנה )בתחילת ההקדמה(, שרוב דיני  יבפורנו  „כבר בארנו בפתיחת חב  -ב"סהמ"צ" כתב הרמב"ם בשורש השני

ושה בהן  נדרשת  שהתורה  מדות  עשרה  בשלש  יצאו  המ התורה  מאותן  במדה  היוצא  פעמים  דדין  הנה  בו ות,  תפול 

באחת משלש   עליהן  פירושים מקובלים ממשה אין מחלוקת בהם, אבל הם מביאים ראיה  המחלוקת ושיש שם דינין הן

קש יורה עליו. וכבר  יעל הפירוש ההוא המקובל או המורה  ימצא בו רמז  הוא אפשר שתוב שדות, כי מחכמת הכעשרה מ

קש משלש עשרה מדות נאמר שהוא יחכמים שהוציאו בהיהיה זה כן, הנה לא כל מה שנמצא לן שם. וכשבארנו זה העני

הוא דרבנן, כי דות שאל אחת משלש עשרה מ  סמכוהושיבתלמוד    מר, בכל מה שימצאנאמר למשה בסיני ולא גם כן נא

ו כתוב בתורה ותמצאהו בתלמוד  בזה, שכל מה שלא תמצאה יהראו  ממשה בסיני, לפי מקובל  ההוא פירוש  הפעמים יהיה  

אם בארו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא הנה ראוי למנותו,    ,שלמדוהו באחת משלש עשרה מדות

יורה עליו”.   ברו זה ולא דברו בו הנה הוא דרבנן, שאין שם כתוא יבאבלים אמרו שהוא דאורייתא. ואם לושהמקאחר  

 יין שם בנושאי כליו של הרמב"ם, מה שהפריכו הם שם את השגותיו. הרמב"ן גם על כך השיג עליו וע

סופרים מה    –דברי  מגדיר  בההרמב"ם  סופרים"  "דברי  בד"ה  "ם  )יז,יב(  כלים  מס'  על  נירוניתפהמ"ש"   -סלע 

מן המת וכעדשה מן השרץ    ך בכאן שרש גדול התועלת והוא אמרם בתוספתא מקוואות )פ"ה( כזיתכור ל„...וראיתי לז



 קכה  

ספקו טמא. שכל דבר שעיקרו מן התורה ושעורו מדברי סופרים ספקו טמא. ושמור  -אין בהן .יש בהן כשיעור ספק ,ספק

לחומרא ולא יטען אמרו שיעורו א או  זה השרש, שבו תדע, כאשר יפול לך ספק באיזה שעור שיהיה, אם תקח בו לקול

מה שלא התבאר בלשון תורה    שכלני, לפי  מדברי סופרים עם השרש אשר בידנו, שכל השיעורים הלכה למשה מסי

כלול שיהיה הדבר י שמאמר מדברי סופרים יפה מסיני, לשלמ  הקרא מדברי סופרים ואף על פי שהדברים הן הלכ

ות ממשה מסיני או תקון סופרים כמו התקנות והגזרות ושמור כלל  מקובלו הפירושים וההלכות המדעת סופרים, כ

לכאזה הרמב"ם  ו”.  כוונת  לאחר  ב"רה,  והחכמים  הנביאים  ותקנות  גזרות  וגם  מסיני  שנאמר  למה  גם  סופרים"  דברי 

ולל  גם כ  שזה  האם כוונתו ב"תקנות וגזרות" רק מה שנאמר לאחר מעמד הר סיני או  ר להלןרנב  מעמד הר סיני, אך

 ? קנות וגזרות שנאמרו למשה בסינית

)ז, אהלות  במס'  מבאר  חכמ   ,(גה"תיו"ט"  "גזירת  שנקרא  מה  מסיני    ,ים"שגם  למשה  הלכה  שהוא  להיות   -יכול 

לעיל   הר"ב  דכתב  הא  כך  חכמים היא„...ומשום  כמו   דגזירת  ברירה,  יש  דבדרבנן  קי"ל  הא  הכי  דאי  דוקא,  ...לאו 

ד פ"ז  בריש  הר"ב  ובד שכתב  ממאי  דהכאסוף  )לח( אהך  דף  ביצה  בסוף  כתב  בעצמו  רש"י  וגם  ביצה.  לשונו    ס'  וזה 

טומאת" כגון  )  מת  בדאורייתא  בסוכה  מסיני, כדאמרינן  יציאתה הלכה למשה  ודרך  ברירה  )ליה(  ו'( דהלכות  לית  דף 

נו יודעין באיזה אין א )דף סח(, מפני שדעירובין  טומאה הכי גמירי להו )=מסיני( וכן כתב עוד אדהכא דמייתי לה בפ"ו  

יוציאנו ופתח שעתיד לצאת בו מיטמא מיד וטעמא ליכא, אלא הלכות טומאה ה ומכל מקום קרי להו  .  "כי גמיריפתח 

וכבר  , הרי חכמים גזרו ואמרו כן, אבל מפי השמועה הלכה למשה מסיני.  זירת חכמים, הואיל ואינו מפורש בכתובג

מה שהוא הל"מ...וכן כתב עוד בפירוש מ"ז פ"ו    "דברי סופרים"לקרות רגיל כתבתי במ"ב פ"ק דעירובין, שכן הרמב"ם 

 דטהרות ד"ה ספק, כתבתי סיוע לדבריו”. דמקוואות. וע"י במ"ח פ"ד 

סופרים",   מדברי  סופרים  דברי  למידין  "אין  בערך  חמד"  ב"שדי  לעיין  יש  אלו  נושאים  הבנת  הלהשלמת  אם  לגבי 

" בין  הבדל  יש  עמ'  בריהםדמל"  "ופריםסדברי  מלרמב"ם  ב',  )חלק  סופרים34"  דברי  בערך  ב'(.  טור  מדבריהם  ,   ,

לענין דניזל בספיקא לחומרא    ךערך "דברי קבלה" כדברי תורה דמי, אי אמרינן כ  .'(, טור א84מדרבנן )ח"ה, עמ'  ו

ך וכן בערך  ואיל  ולגבי "דברי סופרים" בכללי הפוסקים סי' ה' החל מאות ו'  , טור א'(258, טור ב' עמ'  36עמ'  )ח"ב,  

, טור א'(. וכן עיין 203ר א'. עמ'  , טו36, טור ב'. עמ'  24עמ'    ,סברא בעלמא )ח"באי הוי מן התורה או    –"דבר תורה"  

 במס' ברכות )יט:( ו)כ.( בדברי רבא ובמס' ב"ב )מח.( ושם ברשב"ם. 

 

 

 כשעלו בני הגולה לא מצאו עצים בלשכה ועמדו אלו והתנדבו משלהם 

 

רו ביותר את בית המקדש ואת העבודה בו ולהם כאב ביותר, העדר העצים למזבח כדי להקריב שם על קו יימשפחות אל

יתכן שמסיבה זו, אחרי שנשפך דם כהן על ידי כהן אחר על כבש המזבח ]מס' יומא )כז.([, עמד המזבח את הקרבנות.  

יקרו  וי  ינים שהביאו עצים למזבח ובכלהראשוצדוק, שגם משפחתו היו מ  י רבדוקא רבי צדוק, אביו של רבי אליעזר בן  



 קכו  

  -ילולו של המזבח. הוא נעמד אז על מעלות האולם ואמרשלא יעמוד בשממונו ודוקא הוא זעק וכאב על ח   ,את המזבח

 על העיר או על העזרות...”.  –„אחינו בית ישראל שמעו, הרי הוא אומר, "כי ימצא חלל באדמה", אכן על מי להביא 

 

 מתנדבים משלהם  וילו לשכה מלאה עצים יהיו אלים אפ התנו נביא ךכו

 

„ודבר זה מנהג”. על כך תמה ה"משנה למלך", שהרי התוס' ריש   -  ,ט([ המקדש )ועל תנאי זה כתב הרמב"ם ]הל' כלי  

לפי שהוא זמן הקרבת פ"ד במס' פסחים הוכיחו מהירושלמי שעשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות אסורה מהתורה  

אסור במלאכה, רק מחמת מנהג. הוא עוד הקשה,    –קרבן עצים    כתב הרמב"ם שכאשר הגיע זמן  מדוע  , אם כןקרבן

סנאב בן בנימין לא השלימו את צום תשעה באב שנדחה ליום   –)יב.( אמר רבי אליעזר בן רבי צדוק, שמשפחתו שלעיל 

 ? קבלה ראשון וקשה לפי הרמב"ם, כיצד יש בכח מנהג לבטל תענית ט' באב, שהוא מדברי

 , לא בקושיה זו וכל שכן לא בקושייתו הראשונה.ולא זכיתי להבין דברי קודשו

והפה שאסר הוא "  התנו נביאיםנביאים, שהרי הגמרא אמרה "וכן    מנהגבנתי, שהרי "מנהג" זה אינו  קושיה זו לא ה

יכולים להפקיע    כך הםהפה שהתיר, כפי שמצינו הרבה פעמים בש"ס, כגון "כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש" שמשום  

 צב מסוים זה. את הקידושין? ולכן הם גם יכולים להפקיע את צום תשעה באב שהם עצמם תקנו, במ

לו כלל דינים של החפצא של   ןאי  ,מושג הלקוח מספר נחמיה )י(  –הרי "קרבן עצים"  שראשונה אינה מובנת,    הוקושי

ו  יהקרבן והרי העצים הם רק מכשיר ביניהן לבין קרבן כפרה  ת המכאף לא מן הקרבנוקרבן  שירין )עיין את ההבדל 

ובפרט שהסיבה שהיה צורך בעצים, הוא רק משום שאין  אמנם(,    , ד"ה240ב"ספר המצוות לרס"ג", מצוה י"ד, עמ'  

ולא    רבוצה ככלב ולא כארי כבבית המקדש הראשון,סומכין על הנס ורק בבית שני בו היתה האש שירדה מן השמים  

שמדובר    "תקרובת", כדי שלא נחשוב  –הקרבנות? וכן כתב רש"י בנחמיה )י( ד"ה קרבן עצים    לשרפתהיתה מסייעת  

 . בןעל קר

שהוא סובר דהרמב"ם פוסק כרבי במס' בכורות )כ:( שהבאת העצים היא ממש    ונראה להבין את דברי ה"מל"מ",

ולק על ה"כסף משנה" שכתב על  ח  לך"ה"משנה למקרבן, כן נראה לכאורה מדבריו בהל' מעשה הקרבנות )טז,יג(, שם  

„ואם רצה להביא    -גמור ולכן כתב הרמב"ם  שעצים אינם קרבן  ,ס, שהרמב"ם פוסק כחכמיםוקפי דברי המהר"י קור

כך   ועל  קרבן  ואינו  פדיון  של  אפשרות  לעצים  שיש  משמע,  יביא”,  עצים  למלך"כתב  דמי  הר"י    -ה"משנה  „ודברי 

  ס שהביא מהן צריכים תלמוד”.וקורק

 

גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו בכורים לירושלים    םפע

מה עשו  פרוזדאות על הדרכים כדרך שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל.  והושיבו  

  -פתי ]רש"י וכשרין... הביאו סלי ביכורים וחיפום בקציעות ונטלום... תנא הן הן בני סלמאי הנת

פתי...גזרה המלכות... שלא  וב"ח(”[. ת"ר מה הן בני סלמאי הנת  –זה עשו )בסמוך מעשה „כעין 



 קכז  

ט. מה עשו יראי חטא שבאותו  בוהושיבו פרוזדאות... כדרך שהושיב ירבעם בן נ   יביאו עצים...

הן ועשו סולמות... תנא בני פחת מואב בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה דברי  ידור הביאו גזיר

 וסי אומר הן הן בני יואב בן צרויה... ותרי תנאי אליבא דר' יוסירבי יר' מאיר 

 

כרו בצורה אחרת ובא התנא לומר שבעצם מדובר באותם אנשים,  שבמקום אחד הוזהן"    משמעות הלשון "הן  וק"ל א.

 אך מקודם לא מוזכר, לא במשנה ולא בגמרא אותם אנשים בשם או בצורה אחרת. 

ואילו על אלו לא מוזכר בני אלו ר כך  כל אלו שהוזכרו כאן אח  ב. יהודה ומזרע דוד או משפחתו  מובא שהם משבט 

 לא מאיזה שבט. משפחה הם ואפילו 

. מדוע הגמרא מדגישה שגזרה זו דומה לגזרת ירבעם, הרי ירבעם רצה למנוע שלא לעלות כלל לרגל ואילו המלכות  ג

 ה.למערככאן לא מנעה לעלות לרגל, אלא שלא יביאו בכורים ועצים 

רגום הובא שהם מבני  שהם הוזכרו במגילת רות או לפחות סלמאי שהוא שלמון וכן הוזכרו בספר דברי הימים ובתוי"ל  

בעמוד זה שמסרו את נפשם   ושכל מי שהוזכר  ,יואב בן צרויה וסלמאי הוא בנו של נחשון בן יהודה. לכן יוצא איפוא

„ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון    -גילת רות )ד,כ( הובא  ך. במ למען בית המקדש הם משבט יהודה וממשפחת דוד המל

ית סלמא צדיקא הוא   -  (כ)  את בועז...”. כתב התרגום שם  ” )כא( ושלמון הולידוןהוליד את שלמ „...ונחשון אוליד 

ופא”. ן כנטבא על אורחי והואן עובדי אב ובנין יאוויי סלמא מן בית לחם ונטופה דבטילו בנוי פרוזבין דאותיב ירבעם ח

לרגל ולא כדברי עולא  מלעלות  שבני שלמון ביטלו את השומרים שהושיב ירבעם למנוע את ישראל  התרגום כאן מציין  

שבני שלמון מסרו את נפשם כדי לבטל את השומרים על ידי הערמתם והושע    וי"לשהושע בן אלה ביטלם.    )ל.(מן  לק

  בן אלה ביטלם רשמית.  

יהודה מנו מאה ועשרים ושלשה ובפסוק )כב( נאמר שאנשי נטופה מנו חמישים  ם  ית לחבעזרא )ב,כא( נאמר שבני ב 

„ואמצא ספר היחס העולים בראשונה...   -כי בנחמיה )ז,ה( נאמר    וקשהמאה שבעים ותשעה    –חד  וששה איש, היינו י

דלים בין המקורות של הב)כו( אנשי בית לחם יהודה ונטופה מאה ושמונים ושמונה”. אכן האבן עזרא עומד על בעיה זו  

ו   בפס'  האנשים, שם  להראו„  -לגבי מספר  והטעם  "להתיחש",  אמר  העליון  בני  בפסוק  אלה  בו  כתוב  ומצא  היחס  ת 

זרים רבים נחמיה שיתיחסו לבית אבותם לבלתי התערב עמהם  ירושלים רצה  חומת  נקשרה  וכאשר    ,המדינה עולים, 

ושכ יגרעו  ורבים  הראשון,  במספר  שאינם  מתנוספו  בימיבו  היו  ולא  ל  ו  בתוך  בנים  הולידו  ורבים  שנים,  נחמיה,  "ו 

שם", ואם ישאל איש למה עלות נחמיה, ולנמצאים אמר "להתיח  תחששתא עדארנתים לכורש וי"ד לאחשורוש וכ' לש

"בני  אמר  בראשון  כי  בשני,  בראשון שאינו  ויש  הראשון  במספר  ואינם  העולים"  המדינה  בני  "אלה  בו  הכתוב  אמר 

ל "פים ותתק. בני שנאה ג' אלפים ותר"ט ובשני ג' אלגונים קכ"בני ארח תרנ"ב, והנה נוספו הראש ע"ה ובשניח" תשאר

ונוספו בשני. ויש נזכרים בראשון ובשני אינם נזכרים, כי בני יורה קי"ב ובני חריף קי"ב נשיבהו, כי הכתוב ידבר כנגד 

י"אמרה  הרוב,   בני  שבעים  ב()שופטים,    "ובעלרלהרוג  נהרג.  ט,  לא  ]שמות    ויותם  שבעים"  יעקב  ירך  "יוצאי  וכן 

יח)א, לא  ויעקב  ואול([  שבעים  מיריכו  וחריףצא  יורה  רעמיה.    י  עזריה  ובשני  רעליה  כשריה  אחד  לאיש  שמות  שני 



 קכח  

  והמספר השני מעט נוסף על הראשון, רק באמרו "אלה העולים" להודיע, כי בני פלוני לא נגרע אחד מהם ובני פלוני 

 מהם וכבר פרשתי את הענין למעלה”.  ובני פלוני נגרעו ומתווספו נ 

נאמר  )ב,נד(  א'  הימים  לחם.  „בני  -בדברי  בית  הצרעי  שלמא  המנהו  וחצי  יואב  בית  עטרות  שם ”ונטופתי  התרגום   .

דשומהו  „בנוי  -מתרגם צדיקיא  לחם  בית  דמן  דבדשלמא  מן הבשמים(  )=נטף  היכנטופא  טב  פרוזדאטן  דאוילו  תיב  ון 

נעא לירושלים  ומובלין בצ  ויא בני דשלמא מעטרין פירי ביכוריא בצבארחא דלא יעלון ביכוריא לירושלים והוון    ירבעם

אב בן צרויה  ואנון אתו מזרעית י-יסיא )=עצים( ועבדין סולמיא ומסקין לירושלים לסדור בית מוקדא לקרבניאוצלחין ק

א דמן צרעא” בילקוט "מעם לועז", שופטים )יג,כה( מביא  י נבי ומנהון כהניא דמפלגן מותר קרבניא בירושלים ותלמיד

ן )בין צרעה לאשתאול( שאז הגיע הזמן אשר עליו התנבא יעקב אבינו על ב' דעות האם רוח הנבואה שרתה על שמשו

יעקב", הגיר  וכאן ב"עין  ירושלמי  וכאן במס' תענית בתלמוד  דן.  ופירש רש"י  ל „בני ס  -ה היא  סשבט  מאי הנתוצתי” 

יעקב"  ש"בעי ובמ  –ן  בתוספתא שם  אך  תענית,  במס'  למשנה שם  הוא ברע"ב  וכן  הסולמות.  את  ופרקו  גילת  שנתצו 

  "הנטופתי".  –תענית פרק ד', מופיע 

ניתן לומר   נטופה שכנראה    לשמקום מושבו ש  ותי" פירושש"סלמא הנתופמדברי הגמרא כן  היה סלמא הוא מהישוב 

גם לפר  סמוך לבית לחם, אך גש שסלניתן  )או שלמון(  ונראה שזאת  מא  ו"נתופתי" הוא רק שם תואר  בבית לחם  ר 

הסולמות. ונראה שצאצאי  את ום שבדברי הימים ולכן הם נקראו גם "נתוצתי", ע"ש שנתצהכונה כמובא בפירוש בתרגו

להביא   לארו ם אלו שהערימו על מלכות רומא שגזשלמון היו אלו שביטלו את השומרים של ירבעם ובהמשך היו צאצאי

של הן" שצאצאי  "הן  הכוונה  וזו  צרויה  בן  ליואב  מתייחסים  גם  והם  למקדש  ועצים  שומרי  ביכורים  את  מון שביטלו 

 . ן ב' הגזרותירבעם צאצאיהם הם אלו שהיו בזמ

אמנם בדברי הימים א' )כז,יג( מופיעים המילים "מהרי הנטופתי" ולפי פסוק זה משמע שנטופה היא גם חבל ארץ שהיו 

 ים. בו הר

 

 כח:

 

א  רב אקלע לבבל בר"ח חזנהו דהוו קרו הלילא. סבר לאפסקינהו כיון דחזא דקא  מר מדלגי 

 מנהג אבותיהם בידיהם.

 

„שם בערכין )י:( שאלו ר"ח דאיקרי מועד לימא, ותירצו לא   -ה"מגיד משנה" בהל' חנוכה )ג,ז( ד"ה אבל בר"ח, כתב

ית )כח([ רב אקלע לבבל ... והמעשה של רב מוכיח בבאור שאפילו ' תענ איקדיש בעשיית מלאכה ופרק בג' פרקים ]מס

קריאתו ואפילו בדלוג לא היו קורין בארץ ישראל שבא ממנו רב לבבל, שאם היה מנהג פשוט בכל ישראל לא היתה  

כן ליו ומנהג פשוט בכל מקום, לימרו סבר לאפסקינהו ... ומפני שקריאתה התלויה במנהג, כתב רבינו שאין מברכין ע



 קכט  

ביום שביעי חביט   גבי ערבה  )מד:([  ]מס' סוכה  והביאו ראיה ממה שאמרו  בריך, לא אמרו קצת מפרשים  ולא  חביט 

 אלמא קסבר מנהג נביאים הוא ומכאן שאין מברכים על המנהג...”. 

אינה   רש"י(דזאת מניין, הרי רב מקורו מבבל ועלה לארץ ישראל ללמוד אצל רבי ואחר כך חזר לסורא. ובבל )ל  וק"ל

א היה מארץ ישראל ארץ בבל אלא העיר פומבדיתא והרי גם לעיל )ט:( מספרת הגמרא שעולא איקלע לבבל ועולא ל

מ.    , ב.XIIוהכוונה היא שנקלע לעיר פומבדיתא שבא אליה ממקומו בארץ בבל ]עי' בהקדמה ל"ספר מתיבות", עמ'  

בר שרב שהיה בסורא פסק כמנהג ארץ ישראל וראה עוד  י הסולוין ולעיל )י.( לגבי המחלוקת בין רבינו חננאל ורש"

 כך יתכן שבארץ ישראל נהגו לומר הלל ובארץ בבל לא נהגו לאומרו.  [, ואם79-80ב"אגרת רב שרירא גאון", בעמ' 

דהטעם הוא משום שעל רוב חודשי השנה לא היו יוצאים שלוחים ולכן תמיד היה מסופק אצלם אם אכן  ונראה לומר,  

אנו   אש חודש או שמא עדיין לא הגיע זמן ראש חודש. ואף על ר"ח תשרי וניסן שכן היו יוצאים שלוחיםכבר רהגיע  

רואים שעדיין היו מסופקים לגבי יום טוב והיו נוהגים יום טוב שני של גלויות ולכן הרגלים שחודשו מן התורה להיות  

אומרים הלל עם ברכה, אך ראש חודש שלא קודש    , היו כיום טוב ונאסרו בעשיית מלאכה, אף על פי שהם היו מסופקים

בו הלל, אך בא רץ ישראל שידעו בבירור מתי ראש חודש כן אמרו את ההלל, מן התורה בעשיית מלאכה, לא אמרו 

כיוון דאיקרי מועד מן התורה. אמנם, לא בכל המקומות בארץ ישראל היו שווים לענין זה, שהרי היו מקומות, כידוע, 

שראל, שלא הגיעו אליהם שלוחים וגם שם, כידוע, נהגו בהם יום טוב שני, כדמוכח מהרמב"ם ואף ארץ יגם בתחום  

סביבות ירושלים היו נוהגין יו"ט שני בתקופות מסוימות, כדמוכח מרבינו חננאל במס' פסחים ולכן התפלא רב לראות  ב

 שבפומבדיתא שבארץ בבל היו נוהגים לומר את ההלל.

, שיסוד המנהג נבע מכך שפומבדיתא היתה היחידה  יש לומראבותיהם בידיהם לומר זאת,    מנהג  ומה שאמר, שכנראה 

בל שראתה את המשואות מארץ ישראל )ומשם העבירו את הידיעה לכל ארץ בבל(, כפי שהגמרא במס' ר"ה  בכל ארץ ב

ראש חודש חל, יותר    מתי  בבל” ולכן היא היתה מוחזקת בעיר ששם יודעים בודאות מיד  -„מאי גולה    -  )כב:( אומרת

שם בא"י רק במקומות שבהם הגיעו   משאר ערי בבל ולכן יסדו בה מנהג זה לומר בה את ההלל כמו בארץ ישראל וגם

שנהג   כפי  שני,  טוב  יום  לחומרא  ברק  בבני  נהג  קרליץ,  ניסים  רבי  הגדול  שהגאון  לציין  )יש  והשליחים  המשואות 

 חים בזמן בית המקדש ולאחריו, אך מספק אינו מברך(.  השליהחזו"א מספק, שמא לבני ברק לא הגיעו 

הקבוע של המועדים, קבעו להלכה כמנהג זה לומר בכל מקום את ההלל    מאוחר יותר כאשר הלל השני התקין את הלוח

לפחות בצבור. אמנם, מה שלא ביטלו את יום טוב שני, אף שהיה כבר לוח קבוע למועדות, הוא, משום ששלחו מתם  

וחנוכה במנ   "הזהרו החזקה[  וביד  הדור"  "פאר  בשו"ת  הרמב"ם  פי  על  הטעם  הוא  כן  פנים,  כל  ]ועל  אבותיכם"  הג 

ופורים שאמרו הלל עם ברכה, הוא גם משום שיש לו גדר של תורה, כמו ששאלו בפ"ב דמס' שבת על חנוכה על מה 

"וצונו"   כיון שלא צוונו על כך ישירות אך    "היכן צונו" ותירצו מהלאו של "לא תסור,  –שאומרים בברכת ההדלקה 

  שני, כמו ביו"ט  שני של גלויות.   בתורה שבכתב, לכן לא החמירו לעשות את חנוכה ופורים גם כן יו"ט

סי' תרו(, שיש לברך על טבילה בערב   גאון )הובא ב"טור, או"ח,  לכן, מובן מה שכתב הרא"ש על שיטת רב סעדיה 

  רבה, שאומרת הגמרא שלא לברך עליו. של עיוה"כ, כי לא עדיף מנהג זה מהמנהג 

הנזר" )או"ח, סי' תנה(, כדי לתרץ את דברי רס"ג שכל   ולא זכיתי להבין את היסוד שמחדש שו"ת "אבני  אך תמיה לי



 קל  

מנהג, שגם ללא החיוב המיוחד כמנהג קיים מצוה, כגון קריאת הלל, שלא גרע מקורא בתורה וכן הוא הדין טבילה, שגם  

  על כזה מנהג יש לברך, אך מנהג מחודש לגמרי כמו   –זה מצוה גדולה, שבעל קרי אינו באימה וכדו'  יש ב ללא המנהג,  

גם ברכה.    –לחבוט הערבה   . הלל גרע מקריאת התורה שהלל הוא מהכתובים וקריאת התורה הוא מקרא  אלא תקנו 

ימה, נחשבת היא רק מכשירי מצוה  ת בא. לפי שיטתו, טבילה שהיא לצורך קיום מצוה להיובוברכותיהם לכן זה  שונה.  

שירי מצוה. ולעצם שיטת רס"ג, אפשר שהוא סובר  ולפי הבבלי אין מברכים על כך ורק לפי הירושלמי מברכים על מכ

 ( ד"ה עוד.242טו )עמ' -שהוא נכלל בכלל משפטי ראיית בעל קרי עי' סהמ"צ לרס"ג, ח"א, עשה י"ד

 

 כט.

 

בלילה העם  ה  ויבכו  ]גירסת  מגמרת  -יעקב"  "עיןההוא  מוחק  הב"ח  ליל...”  הלילה    -ו נ„אותה 

או  יוחנן  ר'  אמר  רבה  אמר  ערב”[  היום  שביעי „אותו  בו  וקלקלו  היה...  באב  תשעה  היום  תו 

שמיני תשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו שנאמר "אוי 

יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו    ר ר'והיינו דאמ  "לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב

פא ובשניה מנלן... ילתא דפורעניתא עדאלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף ורבנן אתח

 קים את ה"ערב"( תשעה באב היה ומוצאי שבת היה חאותו היום ערב )=הב"ח ומהר"י לנדא מו

 

„שאז הציתו אש במקדש,   -ה )מניחים ציצית ותפילין(  במנחסעיף ג' בד"ה ב  ' תקנ"ה כתב ה"משנה ברורה"יס ח""או"ב

בעצים ובאבנים )הגר"א( ויש אומרים, כדי להראות נחמה באבלינו בו   עונך" במה ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו  םו"ת

 ביום )"סדר היום"(...”.

ה ובודאי לא בזמן  שקיעעל פי טעמו של הגר"א, לכאורה יש להניח את התפילין "סמוך לחשיכה", היינו, ממש לפני ה

בשם בעל "סדר היום", כאשר   מנחה גדולה אחר חצות, אלא אם כן נסמכים על הטעם השני שמביא ה"משנה ברורה"

, שהוא סומך בעיקר על הטעם שהביא ונראהאת הטעם הזה הוא מביא רק בשם "יש אומרים", שעל פיו אנו נוהגים.  

 בשם הגר"א. 

ם אז על הנחמה  שאז הציתו במקדש אש  ולכן מתפללישל תשעה באב, לפי    מנחהולכאורה כן משמע מהרמ"א, שתפלת  

 הם כטעם השני של ה"משנה ברורה". )סי' תקנ"ז(. אם כן דבריו

, אלא רק סמוך לשקיעה בתשעה באב, אך  עם תפיליןטעמים אלו משלימים זה את זה ועל פי זה אסור להתפלל מנחה  

  -ויומו יושבים בבית הכנסת לארץ עד תפלת מנחה” ומוסיף שם הרמ"אבאב  „ליל תשעה    -עי' שם בשו"ע )תקנט, ג(  

מעט קודם חצות(”   דהם מיד אחר שיצאו מבית הכנסת שחרית ומאריכין עם הקינות ע„)ועכשיו נהגו לישב על ספסלי

י רשא  „דהולכין אחר כך לבית הקברות... ועם שעור )=זמן( ה ימשך עד חצות דאז  -וב"משנה ברורה" שם )יב( כתב

גדולה וצ"ע.    ש"מנחה" הכוונה כן למנחה  –לפחות על פי ה"משנה ברורה"    -ת הרמ"אנ לישב על הספסל”, משמע שכו



 קלא  

בשו"ע הובא  )תקנה,א(  ותפילין”.    -ושם  ציצית  מניחים  לקצר    לכאורה„ובמנחה  היא  שמטרתו  לשון  עוות  כאן  ישנו 

   ”.ים תפיליןמניחבציצית ו  מתעטפיםובמנחה „ -היה צריך לכתוב ךבלשון, שכן כ

אור הגר"א", משמע שדעתו נוטה  „ב"בונה ירושלים"... וכן ב"בי  -ה"מ"ב" כתב )תקנז,ה( בד"ה )=נחם( בברכת המזון

, לשון זה אינו  לכאורה”.  אין מחזירין אותוכי לא קבעוה רק בתפלה. מיהו, לכולי עלמא, אם לא אמרו    ,שלא לאמר

אינו   היה צריך לכתוב "אמרו  כי  מחזירים  חוזרמדויק,  אינם  חזרת השץ, שהקהל  "מחזירין", משמעו לענין  ", דלשון 

שה"מ"ב" ממשיך באותו  זו טעות של שיגרא דלישנא,    לכאורהכדי שיאמר את "נחם".    קטעים אחדים, ל אותו לקטע או  

לגבי תפלה ב  -לשון שכתב השו"ע  אותו” אמנם  מחזירים  אין  ואם לא אמר...  כת  רי ב)קפז,ד( לגב„... בשומע תפלה 

קרה שאחד אומר את  דכוונת ה"משנה ברורה" למ  וי"להמזון, גם הובא "אין מחזירים", אך שם זה נאמר לגבי זימון.  

 ברכת המזון בקול ומוציא את האחרים ידי חובתם. 

 

המקדש בית  באב    דתניא...כשחרב  תשעה  ערב  היום  אותו  אחרים    -)ב"ח  בראשונה    -„ספרים 

 .. ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלוקינו עד שבאו נכריםהיה.היה ומוצאי שבת    ”(תשעה באב

 ם וכן בשניה ו וכבש

 

עדיין לא נכנסו לבית המקדש, שהרי אם הנכרים כבר היו לפני תשעה באב בתוך הם  שעה באב  שלפני ת מכאן משתמע  

 נכבש בית המקדש.כן בית המקדש, אם כן כבר לפני 

נאמר לעיל  "   -בברייתא  לומר  אפשר  אי  בעשור  בשבע„ותניא  החמישי  )="ובחדש  "בעשור"  נאמר  כבר  שהרי  ה" 

נא כבר  שהרי  "בעשור"  לומר  אפשר  ואי  כיצד,  לחדש"(  הא  לחודש"(.  בשבעה  החמישי  )="ובחדש  "בשבעה"  מר 

נכרים להיכל ואכל נכנסו  והיה דולק  ו ולקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי.  בשבעה  סמוך לחשיכה הציתו בו את האור 

 ”. ...כולווהולך כל היום 

  . החלו לשרוף אותובתשיעי  .אם כן מהברייתא לעיל משמע שכבר בשבעה כבשו את בהמ"ק ומאז כבר שבת שיר הלוים

מהברייתא השנייה משמע שבתשיעי גם כבשו ומיד הציתו אותו ולפי זה בשבעה בו החלו רק במצור על בית המקדש.  

ה באב, הציתו בו ביום את בהמ"ק ולעת ערב של י' בתשעבמס' ערכין )יא:( מובאת רק הברייתא שבית המקדש נכבש  

לכאורה זו מחלוקת בין הברייתות האם נכבש בית המקדש בתשעה  באב שהיה מוצאי שבת הוא נשרף לחלטין. אם כן  

 באב או בשבעה באב. 

)תקנא,ס ברורה"  מאה"משנה  הוא  ומקורו  ויין”  מבשר  למנוע  ואילך  באב  מז'  יולדות  „קצת  של  מנהג  מביא  ן ה"מג( 

ז שמנהג  נראה  לכאורה  )תקנד,ט(.  שאמרה  ה אברהם"  הברייתא  פי  על  ב  ,הוא  את  כבשו  באב  בז'  המקדש  שכבר  ית 

 את צרכיהם. והחלו לקלקל בו, היינו, לבזותו ולעשות בו

 



 קלב  

מייהו" כדאמרינן בערכין נפל בפוד„..."אלייא בעלמא הוא    -רש"י ד"ה וישב עליהם את אונם  

אלייא   פירוש  )כח,יב([    ינה,ק  –)יב.(.  ]יחזקאל  קינה"  "שא  עוזיאל  בן  יונתן  תרגום    –שכן 

 שפירושו קונני ובכי”   [ת שק על בעל נעוריה" ]יואל )א,ח("אילייא", וכמו "אלי כבתולה חגור

 

לעז לזמר פרסי לאלייה, פירוש לקינה    -]אסתר )א,כב([    " „מדרש אסתר "וישלח ספרים  -ה"ערוך" פירש בע' אלייה

 י ורומי אלגיה”.יוונ ונהי ובלשון 

והתוס' שם    וצעקה לשון פגינה”  נן בתהלים כל לשון שועהימצעקו כך מתרג„  -לעיל )יח.( פירש רש"י בד"ה הפגינו

 הי וצעקה...”. הפיגו לשון נ „ -פירש ,כו והפגינובד"ה הל

ש לתענית פירו„...ובשום מקום לא הביא רש"י בתהלים את התרגום אולם ב  -המהרי"ץ חיות כתב כאן בסוף המסכת

)יח.( ד"ה וצעקהן  ינ צעקו כך מתרגמ  –הפגינו    המיוחס לרש"י כתב  ומ  בתהלים כל לשון שועה  ברור ע"ש  נראה  זה 

לפני רבותינו בעלי התוס' ומפני זה לא הביאו פירוש זה בשום מקום    ןדפירוש זה הוא מתלמיד רש"י ז"ל ולא היה עדיי

אפשר שהיו איזהו קונטרסים גם כן    י"רוב הפעמים "אמר לי רבתב ב והתלמיד שמע הרבה פירושים מפי רבו וזהו שכ

 ”. מרש"י

שקינה כשלעצמה מכילה את המילים והמשפטים המביעים את העצב והשכול והיא נאמרת מכל הפירושים שלעיל נראה  

 על ידי יללה, צעקה מתוך כאב.

בה", ממה שראינו לעיל רירושלים החו כ"החריבוה "אליה קפיטולינה" ומקובל לפרשהרומאים קראו לירושלים אחרי ש

ל האדם הראשון ]מס' ברכות האילן שאכ  אמרו לגבי  ז"לחיש לפרש שם זה כ"ירושלים המקוננת" או "המיללת", כפי ש 

סנהדר מס'  ה)מ.(,  גפן  זה  מי שסובר שעץ  )ע.([.  אמנם    ,יהין  זה.  עץ  כמו  לעולם  יללה  דבר שמביא  לך  אומר שאין 

„ברצ אליתא דאמטית אליתא לעלמא”,   -וקא על התאנהו בי יהושע דסכנין בשם ר"א דאת ר ב"בראשית רבה" אומר ז

 ללה לעולם, שמייללים ובוכים על המת, שהרי עץ זה הביא מיתה לעולם. היינו, שהביאה י

מז אות  )ד.([,  תענית  ]מס'  ישראל"  קיסר    (ה"תפראת  אדריינוס  על  ישראל   -כתב  ארץ  את  עשה  הנ"ל  „...והרשע 

שם  שממהלמדבר   על  "עלי"  קאפיטאליוס",  "עלי  שמה  וקרא  הראשון  למקומה  קרוב  אותה  שבנה  ירושלים  מלבד   ,

וגזר משפט מות על כל איש ישראל שיבוא    לשמותו, ו"קאפיטאליוס" על שם בית עבודה זרה יופיטר שבנה שם  משפח

הוא  זה  ה הראשון ”. פירוש  לשמ   תוך העיר, עד שלבסוף הימים חזר ונתבטל שם הטומאה שכינה לה הרשע הנ"ל וחזרה

ו העיר המקוננת והמייללת והוא אף לא הביא  רבה אחכאמור בנגוד למקובל וידוע ש"אליה קאפיטולינה" משמעו העיר ה

 כל מקור, אף שלגבי מה שכתב לעיל על חורבן ביתר הביא מקורות חיצוניים לדבריו. דבריול

 

 ונחרשה העיר 

 



 קלג  

ר חורבן בית ראשון היתה ארץ ישראל מדבר שממה נ"ב שנים ]מס'  ח„שא  -ירשת ישראל" )שם, אות מח(, פארה"תפ

נעשית שוה לאדמה כשדה חרושה”. כוונתו היא לכך שההר עליו היה בנוי בית המקדש   ד.([ וירושלים עצמה נ יומא )

של   בפיוט  השבת  יום  של  בזמירות  מבקשים  שאנו  והוא  חרוש  מישורי  שדה  להיות  והפך  לברדהונמך  אבן   –ט  ונש 

חות כולם,  ים תן במדבר הר”, היינו, אנו מבקשים שבאמצעות שם "אלקים" שמשמעו בעל הכו-„אלה  -"דרור יקרא"

„משקין   -הנקרא "מדבר" להר )כך מובא בשם הגר"א(, כגון בסוף מס' ביצה  יהפוך שוב אלוקים את השדה המישורי  

בותיושוחטין את הבי  הן  בעיר  ת הלנ תויי ת. אלו  נד  ", אלתפארת ישר"]ות  ולנות תוך  ו„שבא  -אות  ת ממקום המרעה 

„באחו, רצונו לומר שבכל לילה לנות חוץ   -", אות נהשראלתפארת י"]  ”ות באפרנ מדבריות הל  [התחום של העיר ...”

וזרעוהו כרשינין, שהוא מאכל בהמה כשרה   והגויים הפכוהו לשדה מרעה  גם מדבר  נקרא  לתחום...”[, היינו, ששדה 

 דוע. )בקר וצאן(, כי

וכתב   ההיכלאת  ש טורנוס רופוס הרשע  רשח  –אמנם, "הטור" )או"ח, סי' תקמט( פירש זאת על חורבן הבית השני  

"ונחרשה   ופירש שמה ששנינו  "תורת האדם"  נמשך אחר לשון הרמב"ן בספרו  ה"בית חדש" שם על הטור, שרבינו 

]ה"מלאכת שלמה" על המשניות שם )ד,ו(   הרשעטורנוס רופוס    שהעיר", הוא ההיכל לבדו, כמו דקתני בברייתא כשחר

ם חרש את ההיכל[ את ההיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל צמות, ממלכי אדו ובירושלמי "טורנוס רופוס שחיק ע„  -כתב

„ובו ביום חרש טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו, לקיים בה   -וכו'”, אך הרמב"ם והסמ"ג כתבו 

, היינו, שתחילת החרישה היה חרישת ההיכל וסופה של החרישה היה של כל העיר ורש"י ”ה תחרש"ן שדשנאמר "ציו

  „כדכתיב "ציון שדה תחרש" שנחרשה כולה ונעשית כשדה חרישה”.   -בד"ה נחרשה  כתב

אך   והסמ"ג,  הרמב"ם  לדעת  נוטה  נראית  להד  ק"לדעתו  מבואר  מכות  מס'  סביבדמסוף  כל  ולא  ההיכל  שדוקא    יו יא 

יכל וצמוד , שהרי הובא שם מפורש שר"ע וחביריו ראו שועל היוצא מבית קדש הקדשים, שהוא היה לפנים ההחרשונ 

אליו ולכן יכלו לראות את הקדש הקדשים מרחוק כי ההיכל לא היה קיים ועל זה אמר רבי עקיבא את הפסוק "ציון שדה 

אחרי מרד בר כוכבא ואחרי שהוא ניסה לבנות  ולם  שבאמת בתחלה רק ההיכל נחרב ונחרשה אדמתו, א  וי"לתחרש"  

ת במקדש עד תום וחרש את כל  השלים אדריינוס את חורבן בי ,כפי שהובא בספרי קורות העיתים ,שוב את בית המקדש

בית המקדש עד תום ולענין מה שנכתב "עיר" הרי לשיטת הרמב"ם בית המקדש קרוי ירושלים וכן כבר נאמר על אזור  

ירושלים נקראת "לפני ה'" תוב  בית המקדש בכ "קריה נאמנה". הנצי"ב כתב ]"מרומי שדה", מס' זבחים )ס:([ שכל 

 זבח נשאר בנוי עד חורבן ביתר. ושהמ

 

  בעל החוטם 

 

„בעובי גובהו שמשפע ויורד לצד ראשו” וב"ערוך" ע' פטם הוא פירש    -בחוטמובמס' סוכה )לה:( פירש רש"י בד"ה ו 

ו, נראין הדברים שהוא צד של חוטם כמין פטמא של דד” ולגבי דד, הובא במס' נדה  פטמת„נטלה    -בשם רבינו חננאל

מדוע   ולא זכיתי להבין,ראש החוטם    בד"ה„ספק” ועיין שם בתוס'    -יף ראש החוטם” וכתב שם רש"י„משיכס  -)מז.(  

שהשבח הוא שהאף  :(,  רש"י לא הסביר בשיר השירים את הפסוק "אפך כמגדל הלבנון", כפי שהסביר במס' סוכה )לה



 קלד  

ח שהוא גובהו של הפנים ולעיל גובהו משפע ויורד ואינו פחוס. שם בשיר השירים הסביר רש"י ש"אפך" הכוונה למצ

יודעים שרק האף הוא הסימן המובהק   -)כה.( פירש רש"י בד"ה אאפותיה „ממצחו”, שהוא מלשון פנים, מאידך אנו 

 גיא של מים שאין להם סוף במס' יבמות )קכ(. בסו גיטין לעניןלזהות את פניו של האדם כמובא 

 

זכינו להיות  ולא    ות ההיכל בידן... הואילמשחרב הבית בראשונה נתקבצו... פרחי כהונה ומפתח

 גזברין

 

ממונים הלויים, כמו שכתב רש"י   היו  ממונים הכהנים, אך על שאר השערים  היו  זה שבעזרת כהנים  אמנם על שער 

„אלו   -גזברין ואמרכלין” ומה שהובא במס' שקלים )ה,א(    ן„בשמירת השערים ולמנות מה  -  ךו]במדבר )יח,ב([ וישרת

הממונין בנימין,    הן  משבט  שהיה  מרדכי  הוא  ופתחיה  הקינון”  על  פתחיה  במקדש...  אינו קשהשהיו  גא,  זה  זברין . 

קינין  נה האמרכלין הם ממונים בנושא על הכספים ואמרכלין, היינו, "אמר כולה", היינו, הממוו ואילו  ראשי על הכל 

ולסדורם  נ אי יהי  .בו שייך לכספים, אלא לכשרות הקינין  כי    ה ראוי משבט אחדיתכן שלעיתים  יותר מכל אחד אחר 

 תמיד יש יוצא מן הכלל.

 

 כט:

 

באדר    לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי  נכרי יאית ליה דינא בהדבר ישראל ד נפשיה 

 קיף( מזליה דאת –דבריא )גירסת הרא"ש  

 

מז  ועוד( הקשו מדוע בחודש אדר "בריא מזליה" והרי אין  למה לא    וק"ל ל לישראל?  ה"אחרונים" )מהרש"א, חת"ס 

 שאלו גם על חודש אב, מדוע מזלו גרוע, הרי אין מזל לישראל?

אך הוא יכול    מזל,ליחיד יש כן  , דמה שאין מזל לישראל, היינו, לכלל ישראל, אך  דכבר האריך האברבנאל וביאר  וי"ל

כסא פני  בו שתפלתו תבקע ותכנס  ע לידקתישמזלו רע, כדאי לו להשתמט, כי מי    בנותו על ידי תפלתו ולכן בחודש אלש

צריכים   תפלתו  שתתקבל  וכדי  הדמעות  שערי  מלבד  תפלה,  שערי  ננעלו  המקדש  בית  חורבן  שאחרי  ובפרט  הכבוד 

לומד מתוך הדחק תפלתו נשמעת. אמנם באדר יש לו לישראל  "ח הלתנאים מיוחדים כמו שמובא במס' סוטה )מט.( שת

מרא מדגישה "בר ישראל" ולא "ישראל" שלא נטעה לחשוב שמדובר  גלכן המזל גם בלא שיעשה פעולה מסוימת ואולי  

 על צבור.

  

  לתת לכם אחרית ותקוה... אלו דקלים וכלי פשתן 

 



 קלה  

ב  סנ „להתפר  -רש"י כתב כאן בד"ה דקלים א זלא אקלע לבבל חוהרבה, כדאמרינן בב"ק )ט:( "עבבל  מהן שיש מהן 

יום הכיפורים "יעשו לו סגולה  „שהם דברי  -מלא צנא דתמרי”. המהרש"א כתב כאן   –ם המתקיימין, כדאמרינן פרק 

„מיני   -סגולה... דקלא דאכיל מיני תמרי” וכן במס' ב"ב )נב.(  לו  „בבנו הקטן יעשה    -דקלא"”. וכן במס' בב"ק )פז:(  

ורה”. „לא הגלה הקב"ה את ישראל לבבל, אלא כדי שיאכלו תמרים ויעסקו בת  -ובמס' פסחים )פז:( הובא     רים”תמ

שכוונת חז"ל שם ובב"ק )ט:( "בבל" לעיר פומבדיתא, אם משום שלא שייך לומר שעולא נקלע לארץ בבל אלא    נראה

בארץ   ביותר  הגדול  התורה  מרכז  היתה  שפומבדיתא  משום  והן  בבל  תיזון בבל  לעיר  שלמה  שעיר  לומר  שייך  ולכן 

לילה ואי אפשר את כולם לפרנס לכן הגלה הקב"ה  כי יש בה הרבה תלמידים ות"ח שעוסקים בתורה יומם ו  ,מהתמרים

אידך, מידות טובות ומצוות לא הצטיינו בכך יהודי  מ  ע בצורה טבעית.פאת ישראל לשם כדי שפרנסתם תמצא להם בש

משום דמוכח להו במילי דשמיא, דבני    „  –י  ת )קנג.( ד"ה דסני ליה כולה פומבדיתא העיר, כפי שכתב רש"י ]מס' שב

אמנם, לגבי    .”  רמאין הן, כדאמרינן בשחיטת חולין ]מס' חולין )קכז.([ "פומבדיתאי לוייך שני אושפיזך"  פומבדיתאי

 .”עניש וקטיל רבה„ –, כי סיבה עוד יותר גדולה לשנאותולהם , יש רבה, לכאורהשנאת יהודי העיר את 

של דקלים גם בגבהים נמוכים ולכן קל   ומדובר על זנים שונים  ,ראינו לעיל בב"ק )פז:( שמדובר על מיני תמרים. יתכן

זרוק למעלה חבל ובראשו חכה וכך לכרות את ענפי  להוריד מהם את התמרים וגם אם מדובר על דקלים גבוהים ניתן ל

ה נאות כשהוא בשל שיש בו הרבה דבש, עד שהתורה משתבחת בו בדבש  התמרים והתמרים אף שאין להם ריח מזון ז

שכתב בפירושו לשיר    "ספורנו"ולכן לא זכיתי להבין את דברי ה    שראל השתבחה בה.זה כאחד מז' המינים שארץ י 

)ז,ח( להפך נא  -  השירים  ומזונו בלתי  נעדר הריח  זה פריו מעט המזון,  ופריו מושג בטורח רב ועם  גבוה  ות” „שהוא 

 ואולי במקומו הדקלים היו מזן ירוד בעל כל המגרעות שמנה שם בספורנו. 

 

אבל לנו ודאי אסור... שאין אנו אוגדין    להםואם כן דוקא  „  -ו אלא חלוק אחדשאין לתד"ה מי  

 אזורו מוכיח עליו... ”. לא הויעל חלוקות שלנו ו אזור 

 

ג כתב  התוס'  אכדברי  בד"ה  )יד.(  קטן  מועד  במס'  רש"י  עליום  מוכיח  פושטו    -יזורו  אחד  חלוק  אלא  לו  שאין  „דמי 

במקטרינו   שם  ועומ  באזורו  ורגחווומתעטף  )ועיין  אחד”  חלוק  אלא  לו  שאין  לכל,  )=בכך(  ומודיע  החלוק  ומכבס  ד 

ב אך  לו(,  רש"י  פירוש"בתד"ה שאין  באזורו    "האמיתי של  חגור  להפך שאינו  אזור„   -כתב  בלא  לו  שהולך  , שאין 

אלא   אחרינא  חלוק,  לישנא  שם[  מקובצת"  וב"שיטה  )קח.(  חולין  מס'  על  ברגמ"ה  ]עי'  מכבס  שהוא  ורו  "אז  –אותו 

חלוחוגרו    "מוכיח שני  לו  כשיש  האזור.  כנגד  בחלוקיהן  לולאות  לעשות  שנוהגין  מתעליו,  היה  מזה  וקים  האזור  יר 

דהיינו, לולאות שבחלוק, כפי שפירש חלוק שהיה מחליף, אבל אם אין לו אלא אחד מניח האזור בקרביטין ]ומשימו ב

ס והיינו "אזורו מוכיח עליו", שכל הרואה אזור נתון בחלוקו „לולותיו”[. ומשלחו לכוב  -שם )כז.( רש"י בד"ה קרביטין

ברש"י הוא כדברי רש"י עצמו במס' חולין )קח.( והרגמ"ה שם בד"ה אזורו  . הפירוש השני  ”יודע שאין לו אלא אחד

  פירוש יחיד, מדוע ב"פירוש רש"י האמיתי" עמ"ס מו"ק בין אם רש"י במס' חולין פירש כך כ יש להמוכיח עליו, לכן  

שם. עיין   שבכל מסכת פירש רש"י את הפירוש המתאים יותר לסוגיהוי"ל  הוא הביא פירוש זה רק כ"לישנא אחרינא"  



 קלו  

והערוך, כולם מפרשים כדברי  ב"בית יוסף" על הטור/או"ח )תקלד,ג( מה שפירש שהרי"ף, הרמב"ם, הרא"ש, הטור  

לא הלכו כלל עם אזור על    םן התוס' חולק כי במקומ "רש"י" כאן ובנגוד לתוס' כאן הם פוסקים כן להלכה, אך באמת אי

ה"ב המוכיח.  דבר  להיות  האזור  שייך  לא  לכן  הרמב"ם  החלוק  הרא"ש,  שהרי"ף,  וסובר  ה"ב"י"  על  חולק  שם  "ח" 

 ההלכה.והסמ"ג סוברים שיש לדחות את זה מ

 

 ל.

 

.( קרא )כט  דיליף טעמא מחגה, דהיינו ראש חודש כדאמרינן לעיל  „כלומר  -רש"י ד"ה מחגה

 עלי מועד”.

 

מד עליו  ב   -הוא  ,ברו הפסוק  )ב,יג([.  ]הושע  ושבתה”  חדשה  חגה  כל משושה  הובא„והשבתי  )טז:(  ראש השנה   -מס' 

את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת" ]מלכים ב  ם להקביל פני רבו ברגל שנאמר "מדוע  ואמר רב יצחק, חייב אד„

„למדו רז"ל מזה כי חייב אדם להקביל פני רבו    -  הרד"ק פירש שם.  )ד,כג([ מכלל דבחדש ושבת איבעי לה למיזל”

פיר ז"ל  וברגל...ואדוני אבי  אותו, מה לך ללכת אליו עתה”.    –ש  בשבת  ולא שבת שראית  חודש  עבר לא  יב"ע לא 

שם כך  „...לא  -תרגם  תרגם  הוא  )ב,יג(,  בהושע  שלם”.  ואמרת  שבתא  ולא  וכל    -ירח  ושבתהא  ירחהא  „..חגהא 

שם ”.  מועדהא פירש  וראשי  „  -הרד"ק  שבת  ואין  חדש  ימי ה...אין  היו  מוסף  קרבן  בהם  שהיה  והשבתות  חודשים 

החדש שתתחדש  הוא ראש    ה„חדש  -האבן עזרא פירש שם.  ”ה. וכן החגים והמועדים שהיו ימי מנוחה ושמחה...שמח

לפרש "חדש" שהוא אחד מג'    הכוונה לרגל. הרד"ק ראה את הקושי  ,הלבנה...”. במס' ר"ה סוברת הגמרא ש"חדשה"

ז הרגל, אך ראש חודש הוא פירש בהושע הרגלים ולכן הביא את פירושו של אביו, שעדיין לא עבר חודש, היינו, מא

 ראש חודש נקרא חג.שאין הכוונה לחג ורש"י כאן חולק עליו וסובר שגם  

 

 ל:

 

ר  םושאינו מתאבל על ירושלי כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ה  אואינו 

 בשמחתה 

 

ל אחד להראות בעצמו סימני אבלות  כתוב כאן אם מדובר רק בתשעה באב או בכל השנה. אמנם ראינו שאין ראוי לכלא 

במי שיצא לשוק עם נעלים מסוג כזה שהיה נראע  "ק )נט.([  ]מס' בבמשך כל השנה וזה אף נחשב כיוהרא, כפי שראינו  

תאבל על ראוי אתה להעבדי ריש הגלותא בבבל רצו להכות אותו ואמרו לו וכי  שהוא נוהג בעצמו סימני אבלות ואז  



 קלז  

להם   עד שהוכיח  אדםירושלים,  כל  לגבי  כאן שמדובר  לכן,  לו.  והניחו  חכם  תלמיד  באב    ,שהוא  בתשעה  רק  מדובר 

וראיה לכך היא שהגמרא מביאה מיד סיוע לדבר מברייתא העוסקת בט' באבובימי ב נמי  -ין המצרים  הכי כל    „תניא 

בסעודה המפסיק    „כלומר  -רש"י)  "נותם על עצמותםותהי עו, עליו הכתוב אומר " בט' באב”  יין  האוכל בשר ושותה

 בה”(”. 

הראשונ  המתים  בתחיית  בשמחתה  ויראה  יזכה  שהוא  כותב  כאן  בוא  הריטב"א  לפני  השניה,  המתים  תחיית  מלבד  ה, 

 סנהדרין.  ו בהרחבה בחבורנו על מס'נ המשיח וראה על כך מה שכתב

 

 כל האוכל בשר ושותה יין

 

כהנא משמיה דשמואל כל זמן שאינו    ראמר רב חיננא ב„תנא אבל אוכל הוא בשר מליח ... עד כמה    -ראינו לעיל )ל.(  

שלמים",  חד כזמן אכילת שלמים ולהכי נקט "כאלא שני ימים ולילה א  ,לח„...שלא היה במ  -ופירש רש"י  כשלמים”

 ימים”.וג'  כחן דאקרי בשר... טפי לא אשכחן דמקרי בשר, שהטעם נפסל אחרי ב' דבזמן אכילת שלמים אש

זרוע"  בפרק  כתברא"ש  האמנם,   דה  ו„אף על פי שמתוך הלכה משמע דמותר לאכול בסע  -זה באות לה בשם ה"אור 

ב נכון  מפסקת  אין  מקום  מכל  שתוסס,  זמן  כל  דהיינו,  מגתו,  יין  ולשתות  ודגים  עופות  בשר  או  מליח  כן  שר  לעשות 

נה ברורה" שם כתב  ב( וה"מש  נמי איכא משום "בל תטוש תורת אמך"”. וכן עי' ב"שו"ע" "באו"ח" )תקסד,  אואיסור

המשמח, אך בשר מליח, כבר כתב בסי'    תו למעט עוף מדברנ „...וגם אין שמחה אלא בבשר בהמה”, כוו  -באות )ה(  

„ויין מגתו שאין לו יותר משלשה   -יה שמחה קצת” וכן כתב  „אפילו מזמן מרובה, דמכל מקום אית ב  -תקנא אות )סה(  

סכים ראוי לצאת מדין  שאינו חשוב ואין בו משום שמחה ולנ סנהדרין )ע(,  הוא מפנה למס'    (ג)ימים” וב"שער הציון"  

מתוק „דהיינו תוך ג' לתסיסתו שהוא    -]תקנא, אות )סו([ כתב בד"ה תוססוב' יום על פי הרמב"ם.  מ  יין מותר רק לאחר 

ג' ימים ראוי למזבח אף שאינו בן מ' יום וצ"ע. לגואינו חזק ופסול לגבי מזבח”. משמע,   ים כתב המ"ב  דגבי  שלאחר 

ל בדג"שמחה  ודי"ש  נהגו איסור  )י( כתב, שיש מקומות שלא  בו    דכיצ  ויש להביןים  , אך שם לקמן  יש  מותר והרי 

ש בו שמחה, אף שבבשר מליח אף לזמן מרובה שיש בו רק  קנא,י( הובא שאין איסור לאכול דגים שיתמשום שמחה. ב)

 קצת שמחה בכל זאת אסור לאוכלו.

יחס  שנקראו הדגים בשר הם אסורים באכילה כבר מר"ח אב והשו"ע מחמיר באופן כללי כי הוא מתי  שבמקום  ויתכן

 רק לסעודה המפסקת לפני ט' באב.

בשר בקר, עוף ודגים, אך לא בכל מקום ולא בכל זמן   –א  והנה עד כה ראינו שסדר החשיבות לגבי אכילה מן החי הו

 סדר החשיבות הוא כזה. 

שקלים   הובמס'  ה"תלמוד   -בא)טו.(  על  בפירושו  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  שם  ופירש  דקופר”  טומיתא  „הילך 

 „וכי מה אתה צריך תרנגולת שהיא סעודת עשירים”.  -למי" במס' שקליםהירוש



 קלח  

כתב התד"ה שמא, שדרך בני אדם לשחוט הרכין. התד"ה ועל שחיטת בן עוף לסעודת שמחה    במס' כתובות )ה.( מדובר

התוס'    היו אוכלין דגים ועופות במקום בשר רק בערב יום הכפורים. במס' חולין )פד.( נראה כדבריאלא, כתב שם, ש

 . ומשם ומס' כתובות )סז:( משמע שתרנגולים הם קלי העיכול יותר מבשר אך רק למפונקים

 -לביקוש  )סז:( נראה שחשיבות בשר בהמה או עופות תלוי ביוקרם וכנראה שזה תלוי ביחס בין ההצעמס' כתובות  מ

יום. ליטרא בשר מאי רבותא אמר  „... מעשה באנשי גליל העליןן שלקחו לעני בן טובים אחד מצפורי ליטרא בשר כל  

[ עופות  משל  בשר  ליטרא  הונא  ה  -רש"ירב  והוא  יקרים  ממש  „שדמיהן  בשר  בליטרא  אימא  ואיבעית  מעונג”.[  יה 

יטרא מעות”.[... במה אתה סועד? אמר לו בבשר שמן „שהיה בשר )=בהמה( ביוקר והיה צריך בשר בדמי ל  -רש"י]

ויין ישן. אמר ליה ולא חיישתנ ויין ישן... במה אתה סועד אמר לו בתר היינו, האם    .לדוחקא דצבורא?”  גולת פטומה 

ל  ךנ יא לצורך האכלתחושש שאתה  כסף  הרבה  להוציא  צריכים  בכך שהם  הציבורית,  לקופה  הצדקה  נותני  את    ו וחץ 

 מה שעולה ביוקר?בתרנגולת פטו 

ראוי שיקדים הצאן, כי כך דרך  יה להכתוב ש„...וה  -רבינו בחיי ]בראשית )לב,ה([ כתב בד"ה ויהי לי שור וחמור צאן

כל הבהמות, שכן כתוב באברהם ]בראשית )יב, טז([ "ויהי לו צאן בים להקדימן מפני שהוא המין הנכבד והנבחר מהכתו

כו(   גם ביצחק כתיב )בראשית  ל( ובקר".  גם ביעקב כתיב )בראשית  ועבודה רבה",  ומקנה בקר  לו מקנה צאן  "ויהי 

שעל    קר...". מין הצאן קודם כל הבהמות ומה שלא הקדימו בכתוב הזה, לפי שלא רצה לפתוח לו בצאן,"ויהי לו צאן וב

המלאכים אל יעקב    "לך נא אל הצאן", אבל כאשר חזרורכות וזכה יעקב בהן כענין שכתוב  ידי הצאן נתרוקן עשו מן הב

שנתרצה לו וקבל מנחתו, הקדים אותו,    הקדים את הצאן "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר...". גם אחר

  עלות עלי"”. והוא שאמר "אדני יודע, כי הילדים רכים והצאן והבקר 

"דברי דוד" בעמ' תפח,  הרשב"ץ כתב ב"מגן אבות" עמ' )ז:(, שאברהם נתן למי שלא היה רגיל בבשר, בשר בקר. ה

„בשר דגים, חגבים    -רשת יתרו )יח,ט( נאמרעופות, דגים ובשר. במכלתא על פ  –מתייחס לסדר המופיע ב"תנחומא"  

 .”ש כל ממתקיןוכל המטעמים... יין ישן חדש חלב דב

שם   המובאים  המעשים  שהרי  מתרנגולת,  יותר  יקר  שמדובר שהבשר  מסתבר  יותר  נראה  )טו.(,  שקלים  ולגבי  במס' 

שיחזור וכן המעשה של ר'    המעשה עם נחום איש גמזו שהעני בקש ממנו מהדורון שהיה לו וענהו שיתן לו רק אחרי

יכול דינר לעצמו ונתנו לאחרים. בכל מעשים אלו  שקיבל כב  תן לעניים בסתר בלילה וכן ר' חמאחיננא בר פפא שהיה נו

המובאים המעשים  יקר.  יותר  שהבשר  שקלים    משמע  ]ובמס'  הדרשה  סביב  על סובבים  )ה.([  חגיגה  במס'  זה  כעין 

  דל לא נאמר שם אלא משכיל לאל דל.  אל נותןאל דל",  משכילהפסוק "אשרי 

, היינו, אף על פי שהאדם רוצה לתת בצורה טובה יותר בכל המעשים שם ההדגשה היתה שהיה צריך להיות "משכיל"

בנ  כדי שלא לגרום  ולהשכיל,  העני. לכן לא מסתבר שהעני הוא צריך להתבונן  לו  זקוק  את ההפך ממה שאכן  תינתו 

בשר   –וא רצה לתת לו דבר יותר זול. אמנם, ניתן להסביר שרצה לתת לו דבר יותר מועיל  ביקש דבר יותר יקר ואילו ה

א ניתן כוון שזה מחזק את כוחות הגוף, אף שהוא יותר זול, מכל מקום יש כאן ספק שקול לגבי כוונת הגמרא ולשור,  

ולכן יקר  יותר  היה  )סז:([ בשר התרנגולים  ]מס' כתובות  נחמיה  ר'  בזמן  או להפך.  היה סעודת עשירים    להכריע אם 



 קלט  

, אך יש מדרשים אחרים שלא הוזכר שם בשר  כה,לז( את המדרש תנחומא שהובא בתוס'אמנם רש"י מביא בבמדבר )

 בקר.

 

 מדבר אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן יום שכלו בו מתי

 

כל ט' באב ביו  „  -( )כו:([  )ד,ג  "תלמוד ירושלמי", מס' תענית  תיחתא לג.פ  התד"ה יום, מביא את המדרש ]איכה רבתי,

חיים ואותה השנה שכלתה הגזרה קמו כולם והיו סבורים  הבדלו ה   –עושין קבריהן ושוכבין בתוכן ולמחר הכרוז יוצא  

.([ "כל  יו"ט ופירש הרשב"ם ]מס' ב"ב )קכא  שכלתה הגזרה ועשוואז ידעו    עד שראו הלבנה מלאהשמא טעו בחודש  

בט' באב ובכל ט' באב היו מתים מת"ר אלף בפרוטרוט ומפרש התם דאותו פרוטרוט עולה  המ' שנים לא היו מתים אלא  

ן ים היו לעולם בתשעה )=על פי מה שכתב הרמב"ת. ויש מפרשים שהיו מתים בכל יום, אך רוב המ"ט"ו אלף למ' שנים

 . “כלל ועשו יו"טפסקה הגזרה ולא מתו בהקדמה לתורה שהם זכרונם לברכה דברו ברוב( באב ובחמשה עשר באב 

שהקב" איכה,  המדרש  בשם  כתבו  )שם(,  והתוספות  בתרא)קכא.(  בבא  במס'  מחל  הרשב"ם  האחרונים,  ה  אלף  לט"ו 

במלואה בט"ו באב, הם הבינו שהם . כאשר הם ראו את הלבנה  ולא מתושהיו אמורים למות במדבר בשנת הארבעים  

( חלקו וכתבו שגם אנשי הקבוצה האחרונה הזו מתו ומה  לא טעו בחודש, אלא שזכו בחנינה מאת הקב"ה. התוספות)שם

 ה חזרה שכינה לשרות בעם ישראל. באב ליו"ט, הוא מפני שעתו שעשו את ט"

שהרי היתה זו גזירה עם שבועה, אם כן כיצד  לכאורה, קשים דברי המדרש, שהגזירה התבטלה לגבי הקבוצה האחרונה, 

 התבטלה גזירה זו? 

יהודה" שנת הארבעים, הקבוצה האחרונה שנותרה,  -חה של תשובה"( מתרץ, שבשנה האחרונה"כו   )במאמר  ה"אמרי 

השנה ולכן הם התפללו מתוך קירות ליבם ושו תשובה כה אמיתית, עד שזכו שיקרע גזר דינם   כה למותהבינה שהיא צרי

וצה הזו הפך לאדם  ת למרות שעל גזירה זו נשבע אלוקים שהיא תתקיים, כי לאחר זיכוך שכזה, כל אחד מבני הקבוזא

ה. למעשה, רעיון זה מבואר להדיא ולכן לא עליהם חלה הגזיר"אחר הוא"  -אחר, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה

רבנן אמרו, אלו הדורות שהם כמתים  „  -"במדרש "שוחר טוב")תהלים ,פרק ק"ב(, על הפסוק "פנה אל תפלת ערער

. הצורך בבריה חדשה נובע מהחוק של “בורא אותן בריה חדשה  ואתהומתפללין לפניך בר"ה ויוה"כ  במעשיהם ובאין  

י המקום ברוך הוא חייבת להתקיים, אלא שהקב"ה ברוב רחמיו, בורא באדם בריה  הטבע האנושי, שגזירה שיצאה מלפנ 

היינו,  "עד שיעיד עליו    ,“ה' אלוקיך  שובה ישראל עד„בה באמת בעוצמה כזו כמו שנאמר  חדשה של אדם שחזר בתשו 

על   ברכות)סב.(  , על אחד הגויים, כפי שהובא במס'דע תעלומות" ואז הקב"ה מעביר את עונש הגזירה למישהו אחריו

 .“אלא אדוםם אל תקרי אד„ -תחתיך" אדם הפסוק "ואתן

ערב ט' באב היה    לירושלמי: ר' אבון אמר שבטל בו החפירה דא"ר לוי בכו בפירוש בומצינ „  -רבינו חננאל פירש כאן

ר מי שנמצא נו מוציא כרוז במחנה ישראל צאו לחפור. היו יוצאין וחופרין קברות וכל אחד ישן בקברו ובשחמשה רבי

  , נת ל"ח )=בשנת ל"ח ט. בשוחי חזר למחנה והמתים נשאר בקבריהן ומוצאין עצמן בכל שנה חסרים ט"ו אלף ופרוטר

ת אחד מהן. אמרו טעינו בחשבון אינו היום ט' ( עשו כמנהג כל השנים עמדו כולן לא משלפנינו  אינו מופיע בירושלמי



 קמ  

ובי"ד ובי"ג  וכן אמרו בי"א בי"ב  ודאי בטל הקב"ה אותה צרה כיון ש  ,באב  וראו הלבנה מלאה אמרו  הגיע ט"ו באב 

 .”עשאוהו יו"טלפיכך 

ל פי  מות )יב,ב([ מביא את דברי רבינו חננאל, שכל ארבעים שנה שהיו במדבר קידשו את החדשים ערבינו בחיי ]ש

פי ראית הלבנה  ,החשבון יכלו לקדש  ,ולא על  ולכן לא  והלבנה  פי הראיה  כי העננים הסתירו את החמה  וכתב  „  -על 

רבעים שנה שהיו  אל  , והראיה שכנהלא על פי ראית הלב  ,רבינו חננאל ז"ל: קביעות החדשים אינו אלא על פי החשבון

ה ולא ראו בכלם שמש ביום ולא ירח בלילה והוא שאמר  היה הענן מכסה אותם ביום ועמוד האש ליל   , ישראל במדבר

הר ברחמיך  "ואתה  )ט,יט([  ]נחמיה  להכתוב  במדבר"  אבים  את  עזבתם  הע.  מעליהם  עמוד  סר  לא  להנחותם נן  יומם 

על פי ראית הלבנה, אלא בודאי עקר המצוה    ?להם, ומהיכן היו קובעים חדשיםלהאיר    הדרך ואת עמוד האש בלילהב

 . ”חשבוןבכתוב על פי ה

מקשה  אייבשיץ  יהונתן  חנ   רבי  רבינו  על  ד'(  דרוש  ח"ב,  דבש"  "יערות  יהונתן",  קידו)"נפש  שאם  פי    שנאל,  על 

שהיו רואים את הלבנה במילואה    הרי החשבון היה מסודר אצלם ובמדרש ראינו  ,החשבון, איך היה שייך שיטעו בכך

מילוי הלבנה  מתרץ  הוא יותר   שה"יפה תאר" מקשה, הרי הם ראו את  כן מה שייך שיטעו  ואם  חודש תמוז  באמצע 

תמוז. חודש  של  הלבנה  מילוי  מזמן  )ג.(ו   משבועיים  השנה  ראש  במס'  שהובא  מה  פי  על  יהונתן",  ה"נפש   ,מבאר 

ולכן   ["תענית )ט.( וראה שם ב"יערות דבש רו מיד בזכות משה כמובא במס'אך חז] שבמיתת אהרן הסתלקו ענני הכבוד

לקדש על פי הראיה ובפרשת מסעי כתוב שאהרן מת בראש חודש אב בשנת הארבעים לצאתם מארץ מאותו זמן חזרו  

ם  קודהתחילו לקדש על פי הראיה ולא    ם ולכן מובן מדוע הם חששו שמא טעו בקידוש החודש, כי מאותו ר"ח אבמצרי

, לפי שבחודש תמוז עוד היה  לכן ומשום הכי מובן למה לא ידעו ששבועים קודם לכן היה מילוי הלבנה של חודש תמוז

מה דקיימא לן "אתם    סברולא    ביר שם מדוע הםת הלבנה. הוא גם מסלהם את ענני הכבוד ולא היו יכולים לראות א

שמחטא העגל    ,שמובא ב"ראשונים"  הוא מקשה גםמקודש  אפילו שוגגין אתם אפילו מוטעין", שאפילו בהכי החודש  

ים על פי הראיה אם שורים היו ג' חודשים מעוברים וזה קורה רק כאשר מקדעד שירד משה רבינו מן ההר ביום הכיפ

  רים ג' חודשים זה אחר זה.  על פי החשבון קיימא לן שאין מעב אשר מקדשיםלא באו העדים, אך כ

התרגום  שכתב  מה  לפי  הכבוד,  אמנם  ענני  הסתלקו  העגל  שבטא  )ב,יז(  השירים  שיר  כן  על  פי   הם  על  לקדש  יכלו 

)על הפסוק  הראיה, א )כ,יט(  ב"במדבר רבה"  מאידך  נסתלקו העננים בחשל  "( משמע,לא קבה אל  קבה  מה"ך  טא א 

ולולא    להבינם י כלללהולמם ולא זכית  בינו חננאל שהובאו על ידי רבינו בחיי, לכאורה, קשים ביותררדברי    .העגל

 לאחד מן ה"ראשונים".אלא  ,דמסתפינא הייתי אומר שאין הכוונה לרבינו חננאל ב"ר חושיאל הידוע

פירש רבנו חננאל שהקברים היו מחוץ    בכל יום היו מתים אנשים וכאןדעה שלמעשה  מביא    ,התוס' שהובא לעיל  א.

אנשים מחוץ לענני הכבוד. כמו כן בזמן שנצמדו לפעור למחנה, היינו, מחוץ לענני הכבוד. אם כן בכל יום היו מצויים  

שרבי  בחז"ל  מובא  בלעם  מעצת  למכור  כתוצאה  שווקים  הקימו  הגויים  כי  הכבוד,  לענני  מחוץ  מסתובבים  היו  ם 

  מסחורתם לעם ישראל.  

נה וכך יכלו ם כן, כל יום היו מצויים רבים מבני ישראל מחוץ לענני הכבוד, וממילא יכלו להבחין בחידושה של הלבא

 לקדש על פי הראיה. 



 קמא  

זה  הראיה ונזקקו לחשב על פי חשבון,  ר היה לקדש על פי  מוכיח, שמעצם זה שמבחינה טכנית אי אפש   ל. רבינו חננאב

ראינו שלצורך קיום   , כיוזה קשה ממה נפשךבוע את החודש על פי חשבון.  ראיה שעיקר הכתוב מתכוון להורות לק

ברה בריה    , הקב"השות עורות מיוחדים לכיסוי המשכןם מפליאים. כדי שניתן יהיה לעמצוות במדבר הקב"ה עשה ניסי

ו  מיוחדת זמן  שאפלאותו  כדי  נעלמה.  היא  צורך  בה  היה  לא  כשכבר  כך  טובות  שאחר  אבנים  לקבוע  יהיה  בחושן ר 

ה הקב"ה האדים את  הקב"ה הטיס אותם, כדברי התרגום, מנהר פישון. כדי שהזבים והמצורעים ידעו מתי יום ומתי ליל

לקיים את קבי יהיה  כן, כדי שניתן  מול העננים כדי שידעו שהיום התחיל. אם  חור  יכל הקב"ה לעשות  עת החדשים, 

ניסית מיוחדת,  הלבנה בענני הכבוד   יצירה  וכוון שזה כלל שהיו ממילא  יהיה לראות את הלבנה בחידושה  כדי שניתן 

 זה בדברי חז"ל.אינו נס מיוחד, לא היתה סיבה להזכיר חור 

לא כי  שנה,  ארבעים  ישראל  עם  קיימו  לא  מילה  מצות  שאת  בחז"ל  הובא  צ  מאידך  רוח  להם  שיכולה פנשבה  ונית 

שנה ממילא    םניתן לעשות מצוה חשובה כל ארבעי  לרפאות אותם. האם לכן היה עולה על הדעת לומר שכוון שלא היה

לקבוע את החודש בזמן המדבר על פי ראיה, אין זאת אומרת    לכן גם אם נניח שלא היה ניתן  ?מצוה זו בטלה לדורות

שלא   ,נצטוו ישראל לקדש את החודש על פי ראיה ובודאי מיד לאחר שהגיעו לארץשזו סיבה שמעיקרא ולדורות לא  

שהראנו שעם ישראל יכל לקדש   ,ממילא הם היו מחויבים להתחיל לקדש על פי הראיה. בפרט ,י הכבודהיה כבר את עננ 

גם במדברעל פ בענני הכבוד כדי לראות את הלבנה  ,י הראיה  חור  יכל לעשות להם  ואם משום   אם משום שהקב"ה 

ם כן ראו את מילוי להבנה, א"כ  . גם ראינו במדרש שהמחוץ לעננים מהסיבות שמנינו לעילשיהודים רבים היו כל יום  

 הם יכלו לראות גם את חידושה.

ברבי  .ג המובא  חננאל  רבינו  של  קצרים לשונו  מאוד  תמיד  שהם  הש"ס  על  חננאל  רבינו  לדברי  אופייני  בחיי  נו 

 ומתומצתים. 

  ,כן יוצא חננאל כתב כאן שמתו במשך שלושים ושמונה שנים ולא במשך ארבעים שנה כדברי התוס' לעיל, אם . רבינוד

של רבינו  כל דבריו  , שמוסכם הדברכידוע    חשבון של התוס'. השים מאשר לפי  נ לפי רבינו חננאל מתו כל שנה יותר אש

היו   וחננאל  הש"ס  מחכמי  קבלה  שטדברי  ולהוכיח  לפלפל  בא  אינו  לומר  הוא  אמור  הוא  סגנונו  פי  על  זה  ובענין  תו 

 בקצרה שקידוש החודש על פי החשבון.

הרי חשבונות קידוש החודש    וקשהונתן אייבשיץ הקשה, שאם זה היה על פי חשבון, כיצד שייך שהם יטעו  . רבינו יהה

ם הבאות, כי לא ניתן הם עמוקים ומורכבים ולכן גם בהם ניתן לטעות ולכן תיקן בסופו של דבר הלל לוח לכל השני

זה כל כך פשוט שעל פי חשבון לא אם  לסמוך על כך שחכמי ישראל במשך הדורות לא יטעו אפילו פעם אחת, שהרי  

 שו חשבון כדי לדעת את התאריך המדויק. ניתן כלל לטעות, ניתן היה לסמוך על גדולי הדורות בכל דור שיע

בדיוק כיצד הלבנה   שם מה הקב"ה היה צריך להראות למשה רבינול. לפי ר"ח יש להבין, אם מקדשים על פי החשבון   ו

 ש" שזה חשוב רק אם צריך לקדש על פי הראיה.נראית ולומר לו "כזה ראה וקד

שלא טעו הסנהדרין, הרי חכמי ישראל יכלו לראות    בטוחים   רק אז הם היו  ,הגיעו לט"ו באב. יש להבין מדוע רק כשז

תכן כזו יכיצד ת ועוד קשהל וזה ודאי לא יכול להיות שמדובר שעדיין ז' או ח' באב.  גם בי"ד אב שהירח כבר כמעט עגו

 ' באב בערב עד ט"ו באב, היינו שבוע ימים, משנה שלפני כן. טעות מח



 קמב  

היו צריכים מחדש ס' רבוא לצאת ולעשות קברים הרי מאותם ס'    ,ה לפני כןן שנ כ. יש להבין מדוע בשנה האחרונה וח

בערך כחמש עשרה אלף. ומדברי ה"תלמוד ירושלמי"  ם למות בזמן חטא העגל, כבר מתו כולם מלבד  רבוא שנגזר עליה

הרי   שכל שנה היו צריכים לחפור מחדש וקשה  ,דמשמע שם  ועוד קשהמשמע שכל שנה היו ס' רבוא חופרים קברות  

הרי היו להם את הקברים    , רק כשנסעו וחנו במקום חדש היו צריכים לחפור, אך כאשר ישבו מספר שנים במקום אחד

  , יום שבו הרשב''ם כתב בתד'''ה    .קבריםוהיה רק צריך לפנות את החול מה  החפורים מהשנה או מהשנים הקודמות

    ש"בכל ט' באב מתו עשרים ואחד אלף ופרוטרוט".

"הליכ יוסףבספר  )ו"כללי הגמרא" לרבינו ה"בית  ישועה הלוי  )ליוורנו, שנת תקנ''ב( לרבי  כתב המגיה    "(ות עולם" 

ים קושיה חזקה ומפורסמת:  בדיבור זה של הרשב''ם התחבטו רבות. שאלו המפרש  „אמר המגיה:לפני מפתחות הספר  

הגמרא    –?!  ויש ליישב    603,000  והרי ישראל מנו  840,000  -שנה, המספר עולה ל  40  -איש ב  21,000אם נכפיל  

דין ארבע מיתות בין דין לא בטלו. כגון, מי שמחויב סקילה,    אומרת ]מס' סנהדרין )לז:([ שאף על פי שסנהדרין בטלה,

ר בספר "שמע שלמה", כשם שבית דין לא הורגים בשבת, כך גם המתים בשבת לא נופל מהגג או חיה דורסתו. ביא

  ת דין, אלא מתים מיתה טבעית.  מתים בדרך עונש כמיתת בי

מדבריו מתו    עולה  לא  עונש,  מיתת  כולם  המדבר שמתו  שנאמר  שדור  מה  בזה,  מדוקדק  בשבת.  שחל  באב  בתשעה 

ה לדורות".  ט' באב שחל בשבת אין בו בכייה לדורות, כי לא מתו  "אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכיי

אחרי העיון בסדר השנים בספרים, נראה שט' באב חל    וכתב המגיה:  מה בשעתו.לכן אוכלים בו כסעודת שביום זה, ל

ם במשך השנים שהיו במדבר.  כידוע, גזירת מתי מדבר היתה רק שלושים ושבע שנים, שהרי חטא  בשבת תשע פעמי

  מרגלים היה בשנה השניה ובשנה האחרונה פסקה הגזירה.             ה

  איש.  588,000שנים עולה    28  -איש ב  21,000רים ושמונה שנה. נכפיל איפוא  מתו במשך עש  נמצא כי מתי מדבר 

רבי )כן כתב “מובן מדוע כתב הרשב''ם "עשרים ואחד אלף ופרוטרוט" שהם הפרוטרוט. על פי זה15,000נותרו אם כן 

 דוד אופנהיים, הובא בשו''ת "חות יאיר"(. 

 

 לא. 

 

מלכרות   ד"ה  הזמ  -רש"י  ומאותו  לחין  שהן  ל „לפי  בחמה  כח  אין  מפני  יין  וחיישינן  בשן 

 התולעת...”. 

 

הנמצא תולעת  מפני  הוא  החשש  נראלכאורה,  ואינה  הגזע  בתוך  היה  ית  ניתן  מבחוץ,  נראית  התולעת  היתה  שאם  ת, 

ר  ל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח. אמ כ  [נן התם ]מס' מדות )ב,ה(„ת  –)פה:( הובא  דה, אך במס' מנחות  לגר

ו וכשר”.  כמו היבש”.[ אבל יבש גורר  שהתליע„לפי שלח, אינו יכול לגרר ממנו מה    –  רש"יו אלא לח ]שמואל לא שנ 

זע. לכן צריך לומר או  גה  אלא לתולעת המופיעה על פני  ,לפי הגמרא שם משמע שאין הכוונה לתולעת בתוככי הגזע



 קמג  

גם אפ שרות שיהיו תולעים בתוך הגזע, אך שבעצים אלו לא היו תולעים בתוך הגזע אלא על פניו או שיתכן שישנה 

לחתוך חתיכה ממנו   תן לא ניגם  צעיתו,  מלעת בצידי העץ או באסול. כאשר התון שאינם מופיעים לפנינו אין בכך פכיוו

 ת. לחתיכת העץ מידה מדויק כי היתה

ניסים קרליץ שליט"א, שכי יו"ט ביום שפסקו מלכרות, אמר הגאון הגדול רבי  ון שהם פסקו  לגבי הסיבה מדוע עשו 

תורה בעם ישראל ועל כך היתה סיבה מלכרות, הם יכלו להתיישב וללמוד תורה, היינו, נפתח עוד "כולל" של לימוד  

 בגשמיות וברוחניות.  לשמוח שמחה גדולה, כי לומדי התורה מקיימים את עם ישראל

 

 „פירוש שמונעין מלכרות עצים למערכה”. -תד"ה יום תבר מגל

 

 וע משתמשים במגל לכריתת עצים, הרי עצים כורתים בגרזן, אך במגל קוצרים חיטים?  . מדויש להבין א

 ?  מגל", הרי בפועל הם אינן שוברים את מגליהם תברע נקרא יום זה ". מדוב

גלים מגל אחד אכן נועד לקציר ומגל אחר הוא גרזן או מעדר הנועד לכריתת עצים או שבירתם,  ישנם ב' סוגי מ וי"ל א.

שראי )יג,א(  כפי  כלים  במס'  מגל  -נו  תבר  יום  בד"ה  מפרש  אכן  רש"י  קציר”.  ומגל  יד  הגרזן” „שבירת    -„מגל 

„מגל יד עשוי    –מפרש שם    במגל ולא במגירה”. והוא„אין מבקעין לא    –(  .וה"ערוך" ע' מגלא מפנה למס' ביצה )לא

  עשוי שינים”.   –לשבר עצמות ועצים והוא חלק. מגל קציר 

  וגם   שרפ"א  –מזמרה וכן פירש שם במס' ביצה    ,שרפ"א, היינו מגל  –)לג.( פירש רש"י בד"ה מגלא  במס' ראש השנה  

 חרמש. –ושם ב)עא.( מגלות  –ועי' במס' שביעית )ה,ו( ובמס' מנחות )סג:( במשנה  דדולדויר"א, שפירושו מעצ

שבבית השני האש לא ירדה מן    בזמן בהמ"ק השני, הוא משום"תבר מגל"    -  זה  שם  נראה שהסיבה שקראו ליום זה  ב.

ך כל פעם לכרות עצים, אלא רק פעם אחת למקרה  השמים ואכלה את הקרבנות כמו בבית הראשון, שאז לא היה צרי

על   סומכין  ש"אין  משום  השמים,  מן  אש  ירד  מצפים  שלא  שאנו  להורות  מגל"  תבר  "יום  זה  ליום  קראו  לכן  הנס". 

לישי שאז תרד שוב אש מן השמים ותאכל את הקרבנות ונוכל לשבור את  במהרה לביאת המשיח ובנין בית המקדש הש

אמנם, לפני ביאת המשיח תהיה תחיית המתים הראשונה, כמובא    ר לא יהיה להם עוד שימוש.אותם מגלות, משום שכב

יבוא בן „עד שיחיו המתים עד ש  –, מס' קידושין )ד,א( )מב:(  ריטב"א ועוד ויש על כך מקור ב"תלמוד ירושלמי"כאן ב

 “, היינו, שרק אחרי תחיית המתים יבוא משיח בן דוד. דוד

 

 היו אומרות ת"ר יפיפיות שבהן מה 

 

וכן במס' מגילה )טו.(    יפיפיות פירושו היפות ביותר מבין יפיפיות היו בעולם” וב"מדבע נשר„א  –כל הנשים  ש  רים 

שבת הקיסר   ,ם היה הכהן הגדול רבי ישמעאל„ז' יפיפיים בעולם” ואחד מה  –זכרה" על עשרה הרוגי מלכות, הובא  א

ע"ז ]מס'  יופיו  את  ליפ  חמדה  "יפת  וכן  שם")יא([.  באהלי  בא„  –ת  יפת  של  הצטיינו יפיפיות  שהם  היינו  שם”,  הלי 

 מות. בטיפוח היופי יותר משאר האו 
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