
 א

 

   בס"ד

  מס' מגילה 

 הרב דב ברקוביץ 

 בני ברק, תשע"ה

 תוכן העניינים

 

 כ ......................................................................................................................................................................... ב.

  --אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה )גי' הריטב''א  

 כ ................................................................................................................... „מסתכנין בה“( אין קורין אותה אלא בזמנה

מתי נכתבו המשנה והגמרא ? מתי תיקן   ?, , האם מאז ששלוחי בי''ד אינם מגיעין לקצה ארץ ישראל? ממתי מתחילה תקופת "הזמן הזה" 

 כ ............? ? מתי ומדוע תקנו את יו"ט שני של גלויות בחו"ל ובא"י והנסיונות לבטלו לאור תיקון לוח השנה הקבוע. לוח השנה הקבוע הלל השני את

 כה ............................................................................................................... ים אמרום...שכחום וחזרו ויסדום צופמנצפ''ך 

, הסכומים השונים , אותיות אלו הן הלמ''מ וס''ת נפסל אם הן אינן כתובות בו, משמעותן הרוחנית וסדר גניזתן והתגלותן? מי הם ה"צופים"

 כה .................................................................................................. אותיות ה"יתירות" בכתבי הקודש.של מספר האותיות שבתורה וספירתם וה

 לא ........................................................................................................................................................................ ג.

 לא ........................................................................................ תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע

 לא .................................................................................................................. האם אונקלוס תרגם רק אליבא דר''א או גם אליבא דר''י ור''ע ? 

פי חגי זכריה ומלאכי...ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים יצתה בת קול ואמרה תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מ

 לג .................................................................................................................................................................לו דייך 

 לג  ....................................................... ? קול-מדוע הגמרא אינה מביאה בסוגיות שונות סיוע או סתירה מתרגום יב''ע ? מהו ההבדל בין נבואה לבת

זכריה  חגי  אנשים...זה  נינהו  מאן  המראה...  את  ראו  לא  עמי  היו  אשר  והאנשים  המראה  את  לבדי  דניאל  אני  וראיתי 

 לד ............................................................................................... ומלאכי...אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא 

 לד ............................................................................................................................................ האם דניאל נחשב נביא או בעל רוח הקודש ? 
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 לה ....................................................... בדוכנן וישראל במעמדן כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מגילה  לויםכהנים בעבודתן ו

 לה ..................................................................................................................... האם שתיית יין בפורים דוחה את עבודת הכהן בבית המקדש ?

 לו................................................................................................................... תד''ה וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק

על פסוקים המובאים בחז''ל וב"ראשונים" ואינם מופיעים  כלל בתנ''ך, או שמופיעים בשינוי. האם חז"ל, ה"ראשונים" וה"אחרונים" היו 

 לו ...................................?  ? האם היו לכך סיבות מתוך כוונה תחלה של ציטוטים לא מדויקים של פסוקים על ידי חז"ל בקיאים בידיעת כל הפסוקים

 מ ....................................................................................................... פסוקים המובאים בחז"ל ואינם מופיעים כלל בתנ"ך

 מא ........................................................................................................... כבוד תורה דיחיד חמור, תלמוד תורה דיחיד קל 

 מא ............................................................................................................... ת''ת דיחיד קל מעבודת המקדש, אך חמור יותר מבנין בית המקדש 

 מב  ............................................... „...לאו דוקא מת מצוה והוא הדין לכל המתים שבעולם מבטלים ת"ת“ – תד''ה מת מצוה עדיף

 מב  .................................................................................................................................... יש לימוד תורה שאין מבטלין אפילו מפני מת מצוה 

 מב  ............................................................................................................................................כרך שאין בו י' בטלנים 

 מב  ................................................................................................................................ "כרך" המופיע בתלמוד אינו בהכרח עיר מוקפת חומה

 מב  ....................................................................................................................................................................... ד.

ואריב''ל חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר  "אלוהי אקרא יומם... ולילה ולא דומיה לי..." ולשנותה 

 מ ........... „ ...ביום ולא ידום בלילה“.[ – שנאמר "למען יזמרך כבוד" ]רש''י.[...ולילה“„שהיו זועקין בימי צרתן יום  – ביום ]רש''י

 מ ..................................................................................... שהוא ביום ט''ז "ממחרת הפסח "ותירוץ "המקנה" לגבי   מתי הלילה הולך אחר היום ?

 מ ........................................................................................................................................................................ ד:

 אמ .................................... ]„לקבל מתנות האביונים ואי אפשר בשבת“. –מפני שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה ]רש''י 

 אמ ...................................................................... האם ניתן לצאת ידי חובת "מתנות לאביונים" ביום השבת באמצעות מחילת חוב בשבת לאביון ?

 מא ...................................................................................................................................................................... ה.

 מא .......................................................................................................... רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של צפורי

 מא .............................................................................................. מה פירוש של "קרונה", האם הכוונה למעיין או עגלת נסיעות או חנות ניידת ? 
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 מה....................................................................................................................................................................... ה:

)י.([ שרצה לשחרר בני טכריא ממס לפי שהיו תלמידי    „... בימי אנטונינוס כשהיו יחד ]מס' ע''ז–תד''ה והא רבי בטבריא הוה  

 מח ..................................................................................................................... “  "לעביד טבריא קלניא" חכמים דקאמר

רובם? האם מקום מגוריו מי היה הראשון שהציע לשחרר את בני טבריא ממס, רבי או אנטונינוס ?  האם כולם היו שם תלמידי חכמים או רק 

 מח .................................................................................................................................................. הקבוע של רבי היה בטבריא או בצפורי ? 

 מח .................................................................................................................. רש''ש ד''ה חזקיה קרי בטבריא בי''ד ובט''ו 

 מח ................................................................................................................................... האם חברון היתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון ?

 מח ........................................................................................................................................................................ ו.

 ד מח ........................................................... רקת זו טבריא... ולמה נקרא שמה רקת ? שאפילו ריקנין שבה מלאין מצוות כרימון 

  ? ברימון יש תרי''ג גרעינים, האם ה"ריקנין" מלאים בפועל במצוות או שיש להם רק הכנה לכך ? "פושע" האם הוא בדרגה  גבוהה יותר

 דמח ...................................................................................................................................................................................... מ"ריקנין" ? 

 מד  ............................................................................................. ולמה נקרא שמה טבריא שיושבת בטבורה של ארץ ישראל 

 מט  של ארץ ישראל ? באמצעההאם המשמעות של "טיבורה" היא גשמית או רוחנית ? וכיצד יתכן שטבריא שבצפון יושבת לשכת הגזית יושבת בטיבורו של עולם, כיצד ?  

טרון זאת צפורי ולמה נקרא שמה צפורי? שיושבת בראש ההר כציפור... זבת חלב ודבש קטבריא שטובה ראייתה אמר זעירא  

 נב ............................................................................................................................... דצפורי הויא ט''ז מיל על ט''ז מיל

 ז מ .......................................................................................................... זכרות יחד במקומות רבים בש''ס ?ומהי הסיבה לכך שטבריא וצפורי מ 

 ח מ..........................................................בת אדום „ "ועקרון תעקר" זו קסרי 

 ........מח ?האם היו מספר ערים בשם זה בארץ ובחו"ל   ?היכן מקומן של הערים עקרון, קיסרי, קיסרין, קיסריון, רומי וצור

 עא  ......................................................................................................................................................................... :

„דוכסים“[   –  שיתין וחמישה מרזבני ]רש''י ו„שם מלכות והוא מאדום“[ ותלת מאה   –תלת מאה תגא איכא בגרממיא  ]רש''י 

 עא  .......................................................................................................................................................... איכא ברומי 

 עא ................. האם אחשורוש מלך על כל העולם או רק על חציו ? ישנם שלושה מיני כתרים, שניים המונחים על הראש ועוד סוג כתר המונח על הלב
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„כרך גדול שגדל בשביל עון מנשה, שבשעה שהכניס צלם בהיכל ירד גבריאל ונעץ קנה בים וגדל   –רש''י ד''ה איטליא של יון  

"ממדינת", אך   –עליו חלקה גדולה ונבנה לשם איטליא של יון. מאיי אלישה )יחזקאל כז( מתרגמינן מנגוות ]= בתרגום יב''ע  

 בע ...................... נגוות ולכן נראה שתרגומנו משובש[ איטליא“  –יב''ע על ספר בראשית )י, ה( מתורגם "איי" בתרגום אונקלוס וב

איטליא ויון ידועות כיום כשתי ארצות, אם כן כיצד יתכן שאיטליא שייכת ליון? אדום היתה בדרום ארץ ישראל, אם כן כיצד חז''ל מיחסים 

 ב ע .................................................................... האם היה צפו )נכדו של עשו(, מלכה הראשון של רומי או פולין ?   שהיא באירופה ?אותה לרומא 

 גע .............................................................................................. למ''ד קראו בי''ד באדר ונתעברה השנה אין קורין באדר ב' 

 עג  .................................................................................................. אז קטן ?קטן שהגדיל באדר ונתעברה השנה, האם הוברר למפרע שהוא היה 

 גע .................................................................................................... רבי אליעזר בר' יוסי אומר אין קורין אותה באדר שני

 ג ע ........................................................................................................................................ ה"תרגום שני" סובר שכן קורין אותה באדר שני

 

 גע ........................................................................................................................................................................ ז.

 גע .......................................................................................................................................................קבעוני לדורות

 ג ע ...................................................................................................................................................................... מה הסיבה לבקשת אסתר ? 

 גע .............................. „שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתן“.[ –שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות ]רש''י 

 ג ע ............................................................................................................................... מה היתה תשובת אסתר להסתייגות החכמים מבקשתה ?

 דע ................................................................................ ר''מ אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר "ויודע הדבר למרדכי" 

 דע ....................................................................................................................................... האם למרדכי נודע הדבר כיון שהבין את שפתם ? 

 דע ...................................................................................................... ר''ש בן מנסיא אומר קהלת אינה מטמאת את הידיים 

 דע ................................................................................................................... לשיטתו ולשיטת ר''ש בן חלפתא משלי לא נכתבה ברוח הקודש

 דע ............................................................................................................................ תני רב יוסף שתי מתנות לאיש אחד

האם מותר לאכול קודם מצוות משלוח מנות? האם משלוח מנות חייב לכלול דוקא דברי מאכל או שניתן לתת במקומם כסף? האם האוכל חייב 

 דע ........................................................................................................................ ? להיות דוקא מבושל או שניתן לתת בשר כשהוא רק שחוט

נשיאה שדר   יהודה  מנות רבי  משלוח  רבינו  בנו  קיימת  ליה  דחמריה. שלח  וגרבא  תילתא  דעיגלא  הושעיא אטמא  לרבי  ליה 

 וע .............................................................................................................. „דהא תרי מנות איכא“.[ איש לרעהו  –]רש''י 
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 וע ........................................................................ מה החידוש בדברי רש''י ומדוע משלוח מנות של רבי לא היה נחשב מכובד אצל רבי הושעיא ? 

 וע .......................................................................................................................................................... עגלא תלתא 

 וע ................................................................................... בירור כל השיטות של הבנת מושג זה ובירור הסתירות ברש''י לגבי הבנתו של מושג זה 

 עו ........................................................................................................................................................................ ז: 

 זע ..................................................................................................................................................... מתנות לאביונים 

 ז ע .............................................................................................. הנותן מתנות לאביונים ונתעברה השנה האם צריך להחזיר את הכסף לבעליהן ?

 זע......................................................................................................................רבה שדר ליה

 ז ע ........................................................................................................................................................... כיצד השתמש רבה בת''ח כשליח ?

 חע ...................................................................................................................................חייב אדם לבסומי עד דלא ידע 

 חע .................................................................................................................................................... קם רבה ושחטיה

איך יתכן שרבה ישחוט את חברו? האם רבי זירא, שהיה כהן, המשיך להיות כהן גם לאחר שהוא קם לתחיה? האם ישנם דינים חדשים למי  

 חע ................................................................................. ? תרומות ומעשרותשקם לתחיה? האם השמן שנוצר על ידי נס בחנוכה מחויב בהפרשת 

 טע ............................................. אמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו מאי טעמא "ימי משתה ושמחה" כתיב 

 טע ..................................................................................................................................................................... ההבדל בין "יום"  ל"ימי" 

 פ ........................................................................................................................................................................נגה

 פ ..................................................................................................................................................................... האם פירושו אור או איחור ? 

 פ ......................................................................................................................... רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש 

 פ ..................................................................................................................... לר''י עיקר ההיתר הוא משום שיסוד הדין מחייב את ה"גברא"

 פ ......................................................................................................................................................................... ח.

 פ ..................................................................................................... מתני' אין בין מודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל...

 פ ...................... ם את המצווה ? המדיר חברו ממאכל ושלח לו משלוח מנות ונשאל על נדרו אחרי הפורים, האם העתיד משפיע על העבר ולכן הוא קיי

 פא ................................................................................................................................................. ח: תגלחת וצפורים 
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 פא .......................................................................................... צפור המצורע הוא צפור דרור. מדוע הוא נקרא כך והאם הוא היה טהור או טמא ? 

 פא ..................................................................................................................................... וטהר ...וטהרו הכהן...מנה''מ

 פא ....................................................................................................... ? באלו תנאים ו' החיבור הופך את מלת העבר למשמעות של עתידולהפך 

 בפ ............................................................................................................................................................. כתב עברי 

 בפ .............................................. ?  מתי ומדוע הם נוצרו הקודש,מהו, מתי הוא נוצר ודיני קדושתו ביחס לכתב אשורי, מהם סוגי הכתבים של לשון 

 דפ ....................................................................................................................................................................... ט.

 דפ ....................................................................................................................................... רש''י  ד''ה בשאר הארצות 

 דפ .................................................................................................................................... מנין שנות הגלות לפי רש''י  ולפי התרגום בשה''ש 

 הפ ....................................................................................................................... ט: מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה 

 הפ ................... שולשלת מלכי תלמי ונשותיהם ושולשלת המלכות שנקראו קליאופטרא. האם יש מחלוקת אם אשתו או אמו של תלמי נקראו ארנבת ?

לירושלים שילה  בין  אין  מן    מתני'  לפנים  ובירושלים  הרואה  בכל  שני  ומעשר  קלים  קדשים  אוכלים  שבשילה  אלא 

 ופ .................................................................................................................. החומה...קדושת שילה יש לה אחריה היתר 

 ופ .............................................................................. אינה קריבה בבמה גדולה ?מדוע לא הביאה המשנה עוד הבדל, שבזמן משכן שילה, חטאת 

 זפ ........................................................................................................................................................................ .י

 זפ .................................................................. „קשיא היאך מקריבין שם בטומאה דהא גזור על ארץ העמים“  – תד''ה  שמעתי

 ז פ .................................................................................................... שהקריב חוניו קורבנותקושית התוס' היא על "הזמן הזה", אך לא על הזמן 

 זפ ......................................................................„...וכי לא היה יודע המשנה והלא הן שגורות בפי כל...“ – תד"ה ומאי טעמא

 ז פ ................................................................................................................ ?  האם האמוראים  היו בקיאים בכל ששת סדרי המשנה והברייתות

 טפ ......................................................................................................................................... רש''י  ד''ה קלעים להיכל

 טפ ..................................................................................................................................... מתי התחילו וסיימו לבנות את בית המקדש השני ?

 טפ ........................................................................................................................................................................ י: 

 טפ .................................................................................. מלכים ונביאים כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה 
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 טפ ............................................................................................................................... מהו הקשר בין צניעות למלכות, נבואה וכהונה גדולה ? 

 טפ .................. לשון מלכות( שהמלכים משתמשים בו שאין שאר העם מכירין בו“ )= „...ונראה דרוצה לומר – תד"ה שאר זה לשון

 טפ ...................................................................................................................................................................... ני ויחודיותו של הלשון היו

 צ....................................................................................................................................... המן הרשע שעשה עצמו ע''ז

 צא ...............................................................................................................................................................מרי דיכי 

 צא .......................................................................................................... ברליןהשלמת מקורות על כך, שנשמטו מ"מסורת הש''ס" ומהמהר''י 

 צא ....................................................................................................................... שאין הקב''ה שמח במפלתן של רשעים

 צא ............................................................................................................................................................................. אך הוא שוחק עליהם

 צא .......................................................................................................................... יא. חשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול 

 צא ............................................................................ ?  מתתיה היה כה"ג ואיזה יוחנן היה כה"ג והאם היה לו שם נוסףמי היו החשמונאים? האם 

 הצ .............................................................................................................................. וממונא יתירא הוא דקא יהיב וקם

 הצ .................................................................................................................................................. מנין היו לאחשורוש אוצרות כסף וזהב ?

 הצ ............................................................................................. „ בן מזלו שתיהן דעת אחת היה להן“  –רש''י  ד''ה בן גילו 

 הצ ........................................................................................................................................................................ ברור הקשר בין גיל ומזל 

העולם...א''ר חסדא בתחלה מלך על שבע ולבסוף מלך על  מהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף  

 וצ ........................................................... עשרים ולבסוף מלך על מאה...ת''ר שלושה מלכו בכפה ואלו הן אחאב נ''נ ואחשורוש

ישנה על כך מחלוקת בין  האם אחשורוש מלך גם על ספרד ואפריקה ? מי הם אלו ששלטו על  כל העולם מה היו תחומי מלכותם והאם 

 וצ ...................................................................................................................................................................... ?  המדרשים וב"ראשונים"

 ק ....................................................................................................................................................................... יא:

 ק .......................................................................................................................................................... סימן שסד"ך

 ק ............................................................................................................ כתב לכל עממיא אומיא ולישניא ]דניאל )ו, כו([ 

 ק ............................................................................................................................................................. מה הפירוש של "עם" ו"לאום" ? 
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 קא ............................. „איך זכו לנס“[  –? ]רש''י  שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר...כליה...יב. מפני מה נתחיבו

 קא ............................................................................................................................................................. ישראל ? מתי ה' נושא פנים לעם 

 קא ............................................................................................................................................................ מילת לבנה

 קא ...................................................................................................................................................... האם יש הבדל בין "מלת" ל"מלא" ?

 בק ............................................................................... „בשורות שורות סביב וסוחרת לשון סחור סחור“ -רש''י  ד''ה דרי דרי

 בק .................................................................................................................................... האם שורה, תמיד הכוונה לסידור ישר של חפצים ?

 בק .............................................................................................. „והאי "וסוחרת" לשון סהרא הוא“  –רש''י  ד''ה כצהריים 

 בק .................................................................................................................................................................. אבנים הזורחות כשמש וכירח

ומפשיטתן  בנותישראל  מביאה  הרשעה  ושתי  שהיתה  מלמד  לו  מודדין  בה  מודד  שאדם  שבמדה  ערומה  שתהא  ובלבד  יב:  

"זכר את ושתי ואת אשר נגזר עליה" כשם שעשתה ...ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת לפיכך נגזר עליה בשבת היינו דכתיב

 בק ........................................................................................................................................................ כך נגזר עליה

 בק ............................................................................................................................................................. מדוע נענשה ושתי בכזה ביזיון ?

 גק ............................................................................................................................... יג. שכל הכופר בע''ז נקרא יהודי

 ג ק ............................................................................................................................... כיצד רק הכפירה בע''ז מקנה את הזכות להקרא יהודי ? 

 גק .................................................................................... מגילולי בית אביה  „לטבול לשם גירות“.[ –שירדה לרחוץ ]רש''י 

 ג ק .............................................................................................................................................................. באיזו זכות ניצלה בתיה ממיתה ? 

 דק ........................................................................................................................ „ירח, יפה כלבנה“ -רש''י  ד''ה אסתהר

 דק ........................................................................................................................................................................... על איזה צבע מדובר ?

 דק ........................................................................................................... „כהדסה זו“ – ד''ה רש''י  אסתר ירקרוקת היתה

 הק .......................................................................................................................................................... קדלי דחזירי 

 הק ............................................................................................................ לגרוס "כתלי" או "קתלי" ? האם מדובר על בשר או חזרת והאם יש 

„שהזרעונים טובים לצדיקים להבדילן ממאכל טמא“.[ "ויהי המלצר נושא את    –ור' יוחנן אמר זרעונים וכן הוא אומר ]רש''י  

 הק ....................................................................................................................... פת בגם ונותן להם זרעונים" )דניאל א( 
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 הק ........................................................................................................................................... ?  האם זרעונים נחשבים למאכל גרוע או בריא

  הק ...................................... הביא שליש מאי שמן המור...ר''פ אמר הוא שמן זית שלא הביא שליש...רי''א אנפיקנון שמן זית שלא

 הק ................................................................................................................................................................ האם בשמן זה גם חנטו מתים ? 

 וק ............................................... „מפני הצינה... שהיו מתכוונין מן השמים לחבבה על בעלה“–רש''י  ד''ה שהגוף נהנה מן הגוף 

 וק ..................................................................................................................תנאים הנצרכים להנאה זורוח צפונית וריבוי הסיכה בשמן הם גם 

„...לשלם להם גמולן אף לימים רבים מדה במדה“.[ בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה   –  יג: לא יגרע מצדיק עיניו ]רש''י

 וק .................................................................................................................................................... ויצא ממנה שאול

 וק ................................................................................................................. קיום מצווה שהיא רוחנית ?כיצד ניתן לשלם שכר בעולם הזה על 

 זק ............................................................................................ אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא 

 ז ק ........................................................................................................................... מדוע לא הועיל ליעקב שראה לפני כן עם מי הוא מתיחד ?

 זק ........................................................................................................................................................ תד''ה וטובלת 

 ז ק .......................................................................................................................................................................... מי היה בנה של אסתר ? 

 זק ........................................................................................................................... „שם מקום“-רש''י  ד''ה לשון טורסי

 ז ק .........................................................................................................נות מסוימת ?האם הטורסיים הם אומה או בני מקום מסוים או בעלי אומ 

 חק ........................................................................................................................ שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך

 חק .................................................................................................................................................................................. מהו הנזק שבכך ? 

 חק ................................................... נותנין“ „אנגריות ומסים וגולגליות וארנונות אינן  –רש''י  ד''ה ואת דתי המלך אינם עושים 

 חק .................................................................................... גולגולתא נקרא גם כרגא, האם ארנונא הוא מס על הקרקע או על התבואות והבהמות ? 

 חק ................................................................................................. ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטן בקרקע

 חק ........................................................................... נביאות מאן נינהו:  שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה אסתריד. שבע 

 חק ....................................................................................................................................... מנין הנביאות שונה ממדרשי חז''ל ודרגת נבואתן

 טק ............................................................................................... והיא יושבת תחת התומר... אר''ש בן אבשלום משום יחוד 
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 טק ............................................................................................................................................ כיצד יתכן יחוד כששניים באים לדון לפניה ?

 טק ........................................................................................................................................... יד: תד''ה שגלתה שוקה

 טק ................................................................................................................. כיצד יתכן שצדקת זו גלתה שוקה ואיזה סוג של אור קרן ממנה ?

חולדה...ובמקום דקאי ירמיה היכי מתנביא איהי, אמרי בי רב משמיה דרב חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד עליה... ר' יוחנן אמר 

 בקי ............................................................................................................................................................................... ירמיה לא הוה התם

 גקי .............................................................................................................................................. שהנשים רחמניות הן

 ג קי ............................................................................................................................................................ מהן תכונות האשה על פי חז''ל ? 

 דקי ......................................................................................................................................................... פתיא אוכמא

 דקי ....................................................................................................................................................... האם כונו חלק מחז''ל בכינויי גנאי ?

 טזק ...................................... היאך נסבה הא אמרינן דאפילו בגירותן לית להו חתנות...“  „קשיא, –  תד''ה דאיגיירה ונסבה יהושע

 טזק ............................................................................................................ כיצד היא גוירה על אף האיסור שכרוך בכך ? 

 טזק .................................................................................................................................................................... טו. 

 טזק ........................... אמר רב נחמן מסתברא כמ''ד מלאכי זה עזרא...לאכי זה עזראאמר ריב''ק מ...אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי 

 יזק ................................................................................................................................ארבע נשים יפהפיות היו בעולם

 יז ק .............................................................................................................................. האם יש הבדל בין יפות ויפים לבין יפהפיות ויפהפיים ? 

 יזק ..................................................................... שמא עברו ישראל על חמישה חומשי תורה דכתיב בהן מזה ומזה הם כתובים 

 יז ק ......................................................................................................................................... כיצד ניתן לכפור במה שהיה כתוב על הלוחות ?

 יחק ....................................................................................................................................................... ויעבר מרדכי 

 יחק ......................................................................................................................................................... מה תיקן מרדכי בהתנגדותו להמן ?

 יחק ................................. )יב,יח([ ]דברה"י א' כתיב התם "ורוח לבשה את עמשי"...שלבשתה רוח הקודש...ותלבש אסתר מלכות

 יחק ................................................................................................................................................ כפשוטו ?מחלוקת התרגומים האם מדובר 

 יחק ............ לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה בהם... דוד דברכיה ארונה
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 יחק ......................................................................................................................................................................... ?  מי הוא ארונה היבוסי

 כ ק ............................................................................................................ כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם

 כק ...................................................................................................................................... ? מהו עונשו של מי שאינו אומר דבר בשם אומרו

 כק ...................................................................................................................................... טו: שמא על שקראתיו כלב... חזרה וקראתו אריה 

 כק .............................................................................................................................................. ?  לכאורה קשה, שהרי הפרסיים נמשלו לדב

 גקכ ........................................................................................................................................ רש''י ד''ה בשיני רשעים 

 ג קכ ........................................................... האם קיימת מחלוקת מהו גובהו של ההר שעקר עוג ? האם נמלים או חגבים ניקבו את ההר שעקר עוג ?

 ד קכ ........................................................................................„שמעה תינוקות אומרים כן“  –רש''י   ד''ה מבית אביה למדה 

 דקכ............................................................................................................................................................ האם מרדכי לימד תורה לאסתר ? 

 ה קכ ............................................................................................................................... טז. דיתבו רבנן קמיה ומחוי ליה

 הקכ ..................................................................................................... ?  כיצד התלמידים ישבו לפני רבם, הרי מימות משה רבינו למדו במעומד

 ו קכ .................................................................................................................„ואטול שערי“–רש''י ד''ה ואשקול למזייא 

 וקכ ............................................................................................................................................. האם לספר, הכוונה בדר''כ לראש או לזקן ?

 ו קכ ............................................................................................................................. טז: צריך למימרנהו בנשימה אחת

 וקכ ........................................................................................................................................................................... כיון שניתלו בבת אחת 

 ו קכ ................................................................................................................................................. הבאים עם זרובבל 

 וקכ .................................................................................................................. ? מארץ ישראלבאיזו דרגת חשיבות נמנה מרדכי  מבין הגולים  

 זקכ ............................................................... גדול ת''ת יותר מכיבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש 

 ז קכ .................................................................................................................... ?   האם יעקב לא ישן שם גם כדי לא להענש על כיבוד אב ואם

 זקכ ............................................................................................................................................................. פרק  שני

 זקכ ...................................................................................................................................................................... יז. 

 זקכ ....................................................................................... והשיאה נביות אחיה...ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות



 יב

 

 ז קכ .....................................................................................................................................מהו ההבדל בין מחילה וסליחה, בפרט לגבי עשו ?

„כשם ששקיעת וזריחת החמה לא יהפכו כך מהולל שם ה' ולא   –  ]רש''י  הלל מנלן רבה אמר דכתיב "ממזרח שמש עד מבואו"

 חקכ ........................................................................................ " [ רבי יוסף אמר "זה היום עשה ה'"למפרע“ וכן פירש ר''ח.

 חקכ ............................................................................................................................................................................. ? על מי נאמר ההלל

 חקכ ....................................................................................................................... יז: תד''ה כל התורה בכל לשון נאמרה

 טקכ ........................................................................................... מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה

 ט קכ ............................................................................................................................... כמה נביאים היו אז ומי נחשב מאנשי כנסת הגדולה ?

ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים דכתיב "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו 

 לא ק ................................................................................................................................................................ לבוא"

 אלק ....................................................................................................................... האם מדובר על ריבוי כמותי או ריבוי איכותי של הפירות ? 

 קסא .................................................................................................................................................................................... יח. אחשתרנים 

 בקסא .......................................................................................................................................... הוכחות לכך שמדובר בגמל בן שמונה רגלים 

 קסא ................................................................................................................................. לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין 

 קסא ..........................................................................................................................................................................מי לא ידע מ"רבנן" ? 

 קסב  .................................................................................................................................................................... יח: 

 קסב  ........................................................................................................................... דתניא ר' ירמיה אומר משום רבינו

 קסב .................................................................................................................................................... ? מי הם אלו שנקראו בתואר "רבינו"

 קסב  ................................................................................................................................................. היכי דמי מתנמנם

יט. ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובה רבי מאיר כולה ר' יהודה אומר מאיש יהודי ר' יוסי אומר מאחר הדברים  

 ג קסב ................................................................................................................. האלה...תניא רשב"י אומר מבלילה ההוא

 ג קסב ............................................................................................................................................ מהו ההבדל בין מגילה זו לשאר המגילות ?

 קסב  ......................................................................... „לאחר שמועה זו הכה על קודקודו...“ –יט: רש"י ד"ה ומחו ליה אמוחא 

 קסב .................................................................................................................................................................. ? האם מוח נקרא גם קודקוד



 יג

 

 קסג  ................................................................................................................................................. תד"ה שיור התפר 

 קסג  ............................................................................................................................................. האם לפי הרא"ש שייך שיור תפר במגילה ? 

 קסג  ................... „כפי מחט כשעבר עליהן הקב"ה, כמו שנאמר "ושכותי כפי עליך עד עברי"“ –רש"י  ד"ה אלמלי נשתייר בה נקב 

 קסג  ................................................................................................................ ? האם היה צריך לגונן עליו מפני השכינה או מפני מלאכי השרת

 ד קסג .................................................................................................. ומה שהסופרין עתידין לחדש ומאי ניהו מקרא מגילה 

 דקסג ........................................................................................................................................................... האם מגילת אסתר ניתנה בסיני ? 

 קסג  ................................................................................................................................. סוף תד"ה ורבי יהודה מכשיר 

 קסג  ..................................................................................................................................................... מתי סומא עדיף מקטן ומתי להפך ? –

 קסד ............................................................................................. „דמעלות השחר יממא הוא“ –כ. רש"י  ד"ה וכולן שעשו 

 קסד ................................  , ד' שיטות ב"ראשונים" לגבי הזמן שבין עלות השחר להנץ?  ואילת השחרמהם ההבדלים בין עלות השחר, עמוד השחר 

 קסו ..................................................................................................................................................................... כ:

 קסו .............................................................................................................................. „מעריבין“ – רש"י ד"ה מחשכי

 זלק .................................................................................................................................................................... כא.

 קסו ............................................................................................... ויי אכילת פסחים ודלא כרבי אלעזר בן עזריהתתד"ה לא

אם לפי ראב"ע מצות סיפור יציאת מצרים מדאורייתא רק עד חצות, כיצד הוא עסק במצוה זו עד הבוקר כשהיה בסדר פסח אצל רבי עקיבא 

 קסו ........................................................................................................................................................ ?  בבני ברק, כמובא בהגדה של פסח

ט קל....................................... אבל בהלל שאחרי אפיקומן, אין להחמיר כל כך שהרי מדרבנן הוא -בא"ד בתוס'   

 פרק שלישי 

 קסט  .... היו רגילין לדרוש“ היוםושבת במנחה, סמוך לחשיכה הוא, שהרי כל ...„שלא יקשה לציבור  –רש"י ד"ה ואין מוסיפין עליהן 

 ו קסט ......................................................................................................................................................תד"ה אלמלא

 קסט .................................................................................................................................................................. ברור של משמעות מושג זה

 קסט  ........ מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד, משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב 

 קע  ........................................................................................................................................ מהו מספר השעות שהיו לומדים ביום בעמידה ?



 יד

 

 קע  ........................................................................................................................... משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם

 קע  .......................................................................................................................................................... מושגי החולי והבריאות הם יחסיים

 קעא  ................................................................................................................................................................... כא:

 קעא  ................................................................................................................... בבית הכנסתאין פוחתין מעשרה פסוקים 

 קעא  ........................................................................................................ כב:  לא אסרה תורה אלא רצפה של אבנים בלבד 

 קעא ............................................................................................................................................................................... ?  מהו אבן משכית

 קעא  ................................................................................................................................... כג. תד"ה שבעה רואי המלך 

 קעא ......................................................................................................................... מי הם ז' רואי המלך ? האם של מלך רשע או מלך צדיק ?

 קעב .................................................................................................................................................................... כג:

 קעב ................................................................................................................... תד"ה אין פורסין על שמע פחות מעשרה

 קעב  ................................................................................................................................................................ מה פרוש המושג "פורסין" ?

 קעב .................................................................................................................................................................... כד.

 קעב ................................................................................................................................................................. פוחח 

 קעב  ............................................................................................................................................... ? ון או התחתוןהאם קרעיו הם בבגד העלי

 

 קעה  ....................................................................................... באבנתא דליבא תליא מילתא...כד: הרבה צפו לדרוש במרכבה 

 קעה  ............................................................................................................................................... חיפני לא ישא כפיו

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .......................................................................................................................... זבלגן 

 קעו ........................................................................................................................................................................................... מקור השם 
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 ב.

אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן אבל בזמן הזה הואיל 

 ( אין קורין אותה אלא בזמנה „מסתכנין בה“ –ומסתכלין בה )גי' הריטב''א 

מתי  ישראל,  ארץ  לקצה  מגיעין  אינם  בי''ד  ששלוחי  מאז  האם  הזה",  "הזמן  תקופת  מתחילה  ממתי 

והגמרא ? מתי   יו"ט  תיקן הלל השני את לוח השנה ה נכתבו המשנה  של  קבוע? מתי ומדוע תקנו את 

 גלויות בחו"ל ובא"י והנסיונות לבטלו לאור תיקון לוח השנה הקבוע. 

 

שהשנים מתעברות על פי בית דין... שולחין שלוחיהן להודיע אימתי הוקדש ניסן ועושין מועדים  „  –  רש"י ד"ה בזמן

 .“ין מגיעין עד פסח לקצה ארץ ישראלוהשלוח„ – דמתםכששרויין על א. ד"ה “על פי שלוחין

 “. שפסקו כל אלו וישראל נפרדו ולא יגיעו שלוחי בית דין אצלם....„ – ד"ה אבל בזמן הזה

  –במספר מקומות ראינו ש"בזמן הזה" מתחיל אחרי חורבן בית המקדש, כגון רש"י ]מס' ב"מ )קיד:([ בד"ה בארבעה  

)ז:( בגמרא    “...בזמן הזה כבזמן בית המקדש„ לא שנו אלא בזמן הזה... אבל בזמן שבית המקדש  „  –ובמס' תמורה 

 .“מעונין  בזה"זמפני מה גרים  „ –וראה שם תד"ה לא. כך גם יש להבין במס' יבמות )מח:(  “קיים

בזמן   היה  ר"ע  שהרי  החורבן,  אחרי  סמוך  לכאורה  חי  עקיבא  רבי  תלמיד  אילעאי  בר  יהודה  רבי  שהוא  יהודה  רבי 

 –החורבן. אמנם רבי מאיר שגם היה תלמידו של ר"ע מובא ברש"י ]מס' ר"ה )יט.([, בד"ה ורבי מאיר בתר חורבן היה 

.  “  ... ואסור לטלטל גט בשבת ולמוסרו לה...„  –)עז:( ברש"י ד"ה תקף ליה עלמא, כתב  . במס' גיטין  “כמה דורות...„

ליכתב  פה  שבעל  תורה  שניתנה  הזה  דבזמן  והגהות,  סמ"ג  המרדכי,  בשם  קל"ו  סי'  בסוף  הב"י  כתב  אבהע"ז  בטור 

ניתן היה להיכתב ואינו  והקשה הב"ח הרי בזמן רבא כבר    גט   לכו"ע מותר לטלטל גט, כי אדם יכול ללמוד הימנו הלכות

הרמב"ם   לשיטת  ורק  הגאונים  בזמן  רק  נכתבו  והגמרא  המשנה  ואינה[  ד"ה  )ג.(  ב"מ  ]מס'  רש"י  לשיטת  כי  קשה, 

 )הקדמת ה"יד החזקה", ד"ה כל( המשנה נכתבה מיד עם חתימתה וכן התלמוד.

רש"י שיטת  את  מבאר  מיתיבי(  )בד"ה  גב   דר"ע„  –  הריטב"א  על  דאף  עניניו,  עיקר  כלומר  היה,  חורבן  אחר 

דכלבא עיקר    דחתניה  מקום  מכל  ג([,  )ד,  אבודר"נ  ]וראה  )סב:(  בכתובות  כדאיתא  חורבן,  קודם  שהיה  היה,  שבוע 

רבי יהושע בן חנניה נמשך עד לאחר חורבן   –ישיבתו של ר"ע לאחר חורבן היה ]וכן מוכח בגיטין )נו.([, שהרי רבו  

חולק על רש"י זה בד"ה בזה"ז  ומנם הרשב"א כאן  . א“ר"ע, לדידיה הוא דאמר ולא למה שעבר קודם החורבןוכיון דכן  

הוי... „  –וכתב   כלבא שבוע  הבית דחתנו של  בפני  הוי  נמי  דהכי  נכון  בד"ה   .“  ואינו  כאן  כתב  על   כששרוייןרש"י 

ים עד קצה א"י, אך בד"ה אבל בזמן הזה, עד קצה א"י, זאת אומרת שבזה"ז אינם מגיע  הגיעו  , שהשלוחים אזאדמתם

אליהם   להגיע  יכולים  אינם  והשלוחין  העולם  בכל  ונפוצו  נפרדו  ומשמע  נפרדו  שישראל  היא,  שהסיבה  רש"י  כתב 

 בחו"ל ולא משום שאינם יכולים להגיע עד קצה א"י.

אינם יכולים להגיע עד קצה א"י לאחר החורבן, כי   שרש"י מדבר על שתי שינויים בזה"ז, ראשית שהשלוחין  ונראה

  –השלטון הרומי גזר שמדות שלא יקיימו את התורה ובכללה קיום קידוש החודש, כפי שראינו במס' סנהדרין )יב.(  

הלז„ אדומי  הניחן  יש    “ולא  בא"י,  השלוחין  הגיעו  היכן  עד  ידוע  שלא  כיון  ולכן  השנה  עיבור  על  להודיע  לשלוחין 

לעשות ב' יו"ט של גלויות גם בבני ברק, כי יש ספק אם הגיעו לשם וכן נוהג הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ המחמירין  

שליט"א והגה"ג רבי חיים קניבסקי שליט"א. לעומת זאת בד"ה בזה"ז מזכיר רש"י עוד בעיה, שהשלוחים אינם יכולים  

 להגיע לכל המקומות משום שישראל נפרדו למקומות שונים בחו"ל. 
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והוא    "לגבי תחילת "הזה"ז,  מפשטות הגמרא במקומות שונים בש"סוגם שונה    שונה משיטת רש"י    שיטת הרמב"ם

מגילה   בד"ה  היה,  „  –דוחה אותה לאחר חתימת התלמוד. הוא כתב בפהמ"ש כאן  בימים חלוקים  בזמן    ...וקריאתה 

רבי ורבינא ורב אשי שהיו קרובים למלכות(    שהיתה ידינו פשוטה ותקיפה )= היינו, גם בזמן מרד בר כוכבא וגם בזמן

לכל )= אז היה( ניתן לקיים המצוות בשלמות, אבל בזמן הזה רוצה לומר שנתחבר הגמרא עד שיבוא משיח במהרה  

 .“בימינו, אין קורין אותה אלא בזמנה

לכן וורבן  הבית  שלוחים  לא יכלו להגיע לקצה ארץ ישראל וגם עיבור השנה הופסק מפאת גזרות הרומים לאחר חה

 נאלצו לעשות לוח שנה שיתאים לכל הדורות על פי סוד העיבור.

כיון שכל חישובי המועדות והזמנים נמסרו על פי סוד העבור, לכן גזרו הרומאים שלא ילמדו תורה, כדי שתשתכח מהם 

  )ד:( בד"ה דגזרי המלכות  ידיעת סוד העבור, כדי שלא יוכלו לקיים את המועדות בזמנן, כפי שכתב רש"י במס' ביצה

חודש[ חסר מלא   ]= חד יומא ואתי לקלקולי ולעשות  נמי  שלא יתעסקו בתורה וישתכח סוד העבור ותעבדו„ – גזרה

הלכה  . מכיון שכבר הותקן הלוח על ידי הלל ופחתה נחיצותה של ידיעת סוד העבור  “ומלא חסר ותאכלו חמץ בפסח 

וההגליות, בסופו של דבר נשכחה ידיעת סוד העבור. העדות האחרונה    למעשה ומפאת הגזרה לבטל את לימוד התורה

ידיעת סוד העבור הוא מרבנו חננאל לפני כאלף שנה, כמובא בספר "שבולי הלקט" ]סי' י"א[ מתקופת   שיש לנו על 

.סוד  “יו אנו חיים, שמסר לנו ספר העבורגאון[ שמפ ]= רבינו סעדיה„  – נים", המביא את תשובת רבנו חננאלה"ראשו

ראשונים"  של  ב"תורתן  והובא  עינים"  ב"מאור  לאטיף  יוסף  רבי  שכתב  כפי  דוד,  מבית  היה  מקובל  העבור   חשבון 

כמובא    ,. לבית דוד הועבר סוד העבור דור אחר דור ממעמד הר סיני)יג(, ד"ה מסורת[  ]"תלמוד ירושלמי", מס' ר"ה

היכי דמסירי להו בסוד העבור  „  –  )שורה רחבה שלישית([  )נד:( בד"ה אסיקנא  ]מס' סוכה  בפירושו של רבנו חננאל

התעברות של נשמה או נשמות  שנו עוד סוג של סוד העבור,היינו,  ]י.  “למשה מסיני והא הלכה לא אימסירא ליה לר"מ

  האר"י ז"למפי    כתבנ בנשמה אחרת, כמובא בספרי קבלה שנשמתו של הבל נתעברה בנשמתו של משה רבינו, כפי ש

דו ב"ראש  )כמובא  הפסוקים"  תמ"א(ב"שער  בעמ'  החיד"א  הרב  להגאון  שבנפש  „  – ד"  הטוב  הוא  רבינו  משה  כי 

נולד קין והרג להבל רועה    מאותה זוהמא שהטיל הנחש בחוה„  – ידיעה זו הובא ב"זהר" בח"א )כח:(ומקור    “הבל...

ושם הובא ב"שער הפסוקים" שבנשמת משה  “  היה בנו הבכור של אדם  קין( )= והואהצאן, שמשה היה הגלגול שלו  

 רי קהלת", עמ' קפ"והרמב"ן גם מזכיר את הסוג הזה של סוד העבור ב"דרשה על דב  התעברה גם נשמתו של שת.

 . “)קכ"א([ והוא מדרשו של ר' נחוניא בן הקנה והוזכר ב"ספר הבהיר" ...סוד העבור„ – )הוצ' שוועל(

  – ד"ה סוד העבור [  (:)ב  ]מס' ר"ה  בסוף זמן תקופת התנאים נכתבה ברייתא על עניני סוד העבור, כפי שכתב רש"י

ברמזים„ השנויה  איוב  “ברייתא  ספר  על  בפירושו  הרמב"ן  כתב  בברייתא  „ –  )כו,יג(  וכן  סוד  ...אבל  של  דשמואל 

במס'    . בשנת תרפ"א הודפסה ברייתא בשם זה בדפוס וילנא עם פירוש "שבילי המאורות" וראה שם בפ"א.“העבור

.  “טעמי התורה דסוד העבור או סו„  –  שלא יגלו את הסוד וראה שם בריטב"א ורש"י פירש שם   -הובא  ,)קיא.(  כתובות

( כתב ב"יש סדר למשנה" על המחלוקת בענין העבור בין רבנו חננאל והרמב"ם וראה שם )א,ב  במשנה במס' תענית

]אות ב' בהערה ב' ובאות   )ה,ה(. ראה עוד ב"רב פעלים" לרבינו אברהם בנו של הגר"א  "ט עמ"ס סוכהיובת  במשנה

)כ:(,   טן" עמ"ס ר"ה]"המאור הק  ס'[ על סוד העבור. חכמת העבור נחשבת כסוד ועל הסיבה לכך ראה בארוכה ברז"ה

 , הוצ' נהרדעא[. 17)ה:(, עמודה ימנית, שורה  דף )ה:( מדפי הרי"ף, ד"ה כי סליק ושם

לעם   החל אחרי פטירתו של רבי יהודה הנשיא, שכל זמן שהוא היה חי, היתה שלוהשל תקון לוח השנה    נראה שזמן זה 

תלמידו של רבי  בזמנו היה אנטונינוס, שהיה אוהבו ו, כי קיסר רומי  דיפות ונגישות מצד השלטון הרומאיישראל ללא ר

, אך עם פטירתו של רבי יהודה  ]"תלמוד ירושלמי", מס' מגילה )טו.([  הוא אף התגייר  יהודה הנשיא ויש מחלוקת אם 

המקדש  הנשיא בית  חורבן  לאחר  שנה  הגזרותכק"נ  חודשו  שוב  במחלוקת   .,  שנוי  הלוח  של  יצירתו  מועד  אומנם, 
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אמורא   שהיה  השני  שהלל  הוא  שברור  ומה  בבירור  זו  לשאלה  מתייחסים  אינם  חז"ל  כי  זה   "ראשונים",  היה  הוא 

הראשוןש המקור  הלוח  התקינו.  את  זה שתיקן  הנשיא ש ,לכך שהוא  חייא  בר  אברהם  רבי  כותבי   נקראהוא  ידי  על 

סורדה סאבא  אב  העיתים  השלישים[  וכן  שורטה]ראש  אל  צאהב  נקרא  הוא  הספרדים  חכמי  ובפי  היהודי  רהם 

 זמן לידתו ופטירתו אינו ידוע במדויק והוא נע בין שנת תתנ"ההוא גם שהה מעט זמן בפרובנס.    . אומנם,מברצלונה

 למניינם[.  1186] ועד לשנת תתצ"ז למניינם[ 1065]

לו קורא  שורט ]ירמיה הרד"ק  אל  צאחיב  ובטחון".  )ט,כג([  ב"אמונה  הרמב"ן  לו  קורא  וכך  הרמה  ה  משרתו  מלבד 

הוא היה נחשב באירופה כראש וראשון לכל דבר חכמה. הוא היה הראשון שהכניס את המושג  ,  באמפריה הספרדית

ל זגכדי שאנשים לא יכשלו ב  ,מסודר על הגיאומטריה והגיאודזיה וחיבר לראשונה ספרהגיאומטרי "רדיוס" לאירופה  

השדות. קניית  והתשבורת"נקרא  ספר  ה בזמן  ספר"המשיהה   המהנדסים    ,  כל  בידי  מאז  החל  יסוד  ספר  ששימש 

תו  והם  בידי האסטרונומים  יסוד  ספרי  אסטרונומיה שהיוו  ספרי  חיבר  גם  הוא  ולטינירבאירופה.  לרומית  הוא  .  תגמו 

משנת ד' שסדר הלוח וכלליו מסורים בידינו    ,ז'[ את תשובת רב האי גאוןשער   ,מביא בספרו "ספר העבור" ]מאמר ג'

)לו.( מדפי הרי"ף[,  למניינם[ ושהם נתקנו על ידי הלל השני. הרמב"ן גם כתב ]"ספר זכות" עמ"ס גיטין  359]  קי"ט

זמן   לדורות.מחים ולפיכך תיקן הלל לוח  שבאותה עת שתוקן הלוח בטלה הסנהדרין בארץ ישראל ופסקו הדיינים המו

ט באכזריות את הנצרות ברחבי האמפריה הרומית ולכן חר שקיסר רומי התנצר בניקאה והשליזה היה כמ"ה שנים לא

  נראה שמפאת הגזרות האיומות כבר לא היה ניתן לקיים  את הסנהדרין ואת הדיינים המומחים והוכרחו לתקן את הלוח. 

קבלה היא בידינו שהסדר הזה תקנו הלל בנו של רבינו הקדוש, אבל לא  „  – )ד,רנד([ כתב  ]שו"ת הרשב"א  רשב"אה

זה לדבר  מקור  שום  יהודה    “.ידעתי  רבי  לאחר  שנים  כק"נ  כאמור  היה  זה  הלל  כי  שורה,  נשמטה  הרשב"א  מדברי 

הנשיא  הנשיא יהודה  רבי  של  נכדו  נכד  בן  או  הנשיא  יהודה  רבי  של  נכדו  בן  היה  זה  שהלל  בודאי  ששימשו    ולכן 

  [. הרמב"ם 34הערה    ,הוצ' מכון ירושלים, נספח, עמ' תיג  ]"שו"ת התשב"ץ", שיאות דור אחר דור מאז הלל הזקןבנ 

החודש קידוש  ]הל'  אבי  כתב  תקופת  בסוף  היה  הזמן  שאותו  ורבא)ה,ג([,  קיא  י  וד'  צח  ד'  בשנת  כמובא   ,]שנפטרו 

)כא.( מובא שבימיהם    ואכן במס' ר"הלאחר פטירת רבא    ויש אומרים שהוא נתקן שבע שנים  באגרת רב שרירא גאון[  

א שבימי אביי חל  )כט:( מובעדיין קידשו על פי הראיה, שהרי רבא מסתפק שם מתי חל יום הכיפורים וכן במס' תענית  

שבון הלוח מבוסס על יסודות  . חשם[ , , דבר שלא יתכן על פי הלוח שלנו ]"אור שמח" על הרמב"םט' באב בערב שבת

תדרוש", בל  זקן  "מולד  כגון  חהיינו,    רבים,  אחר  חל  הלבנה  מולד  למחרת.  אם  נקבע  השנה  ראש  היום,  ישנה  צות 

 ואילך[  8, עמ'  יומא  מס'    החודש,  ש]קידו  "מחלוקת אם גם יסודות אלו נמסרו הלל"מ כדברי "חידושי מרן רי"ז הלוי

אך כללי   שיש לקבוע חודשים על פי חישוב התאמת חודשי הלבנה לשנת החמה,  או שמא בסיני נמסר רק יסוד הדין

  י כדברי רש"  ולכאורה אם הלל תיקן את הלוח על פי סוד העבור  )קמ,ג([  ]או"ח  הלוח אינם הלל"מ, כדברי מרן החזו"א

הרמב"ם כתב    מקובל ממעמד הר סיני.  שהרי סוד העבור  )ה.([, נראה שגם היסודות של הלוח הם הלל"מ,   ]מס' ביצה

נמס  הלכות  ששתי  בסיני]שם,ה"ב[  למשה  סנהדריןרו  יש  כאשר  אין    –.  וכאשר  העדים  ראיית  פי  על  החודש  נקבע 

שם    בהתאמת חודשי הלבנה לשנת החמה התלוי בבני ארץ ישראל, כמו שכתב  ין הוא נקבע על פי חשבון המולדרסנהד

שם וראה    . הרמב"ן חולק ]בהשגות לסהמ"צ,אביארם ה"משך חכמה" בפרשת בו[  ג   עשה קנ,בסוף פ"ה ובסהמ"צ ]

והלל ובית דינו קידשו את כל החודשים לעולם. ברמב"ם שם בעשה קי"ג[ וסובר כי קידוש החודש הוא על פי בית הדין 

ה כתוספת  הרס"ג סובר שתמיד קבעו הב"ד על פי כללי הלוח שבידינו וקבלת עדי הראיה היתה רק משום מצות התור

מאיר[. היו מן ה"ראשונים" שכתבו שדברי רס"ג  -לעיקר ]וידועה המחלוקת הגדולה על כך בין רבינו חננאל לבין בן

  , סס על זמן המולד האמיתי בכל חודשקראים בזמנו. הלוח של הלל אינו מבוההיו רק כדי לדחות את דברי המינים ו

שבין   ה"ממוצע"  המולד  זמן  על  ל"קצרה"אלא  במס'    ה"ארוכה"  הש"ס  ש„  – )כה.(  ר"ה]כדברי  באה  פעמים  היא 
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די לדעת אם עדי הראיה העידו כ ,חודש בב"ד היו צריכים לדעת בדיוק. כשקידשו את ה[“בארוכה ופעמים שבא בקצרה

פכית . בגלל ממוצע זה לא תהיה סטיה במשך השנים מזמני המולד ואם תהיה סטיה כלשהי היא תתוקן בסטיה הונכון

הבאים הממוצעבחודשים  הזמן  שעות]כ"ט    .  וי"ב  ושליש[  ,יום  שניות  וג'  דקות  הלל"מ  מ"ד   שמות   ]רס"ג,  קיבלנו 

חלקים    כאשר בשעה יש תתר"ף  שני שלישי שעה וע"ג חלקים,ו  י"ב שעות,ו   ימים  )יב,א([ ובגמרתנו זה מופיע לפי כ"ט

]מ"ד דקות וג' שניות ושליש[ והוא מכונה   חלקים   תשצ"ג  והזמן הממוצע בין מולד למולד בהודש הבא הוא כ"ט יום, 

 י"ב ותשצ"ג".  "כ"ט, - בקיצור

 

 ?שני מספק אם יש ביד כל אחד לוח קבוע לשם מה יש לחגוג יום טוב  ,לכאורה יש להבין יום טוב שני של גלויות:

כתבו  הגאונים",  ה"גאונים"  ביצה  ]"אוצר  הנביא    ,)ד([  מס'  כבר  הנהיגו  גלויות  של  שני  טוב  יום  מנהג  עיקר  שאת 

בבל. בגלות  בהיותם  ודניאל  הדי  יחזקאל  מבית  חודש  ראש  חל  מתי  הידיעה  להעברת  מתייחס  טיקוצ'ינסקי  ן הרי"מ 

 :פרק י"ט[ ]חלק ג', הגדול בירושלים ליהודי בבל ומחלק את זה לארבע תקופות בספרו "עיר הקודש והמקדש"

הראשונה שני:-התקופה  יו"ט  נהג  מסופק  שהיה  בית   מי  בנין  לאחר  החלה  ביותר  והארוכה  הראשונה  התקופה 

השני, החורבן.    המקדש  לאחר  גם  ונמשכה  בבבל  היה  מהעם  חלק  מדליקים  כאשר  ישראל  ארץ  בני  היו  זו  בתקופה 

הם   גם  והדליקו  החודש  ראש  הוכרז  יום  שבאותו  בבל  בגולת  ידעו  וכך  החודש  ראש  שהוכרז  ביום  בלילה  משואות 

הגולה פזורת  ברוב  הידיעה  שהתפשטה  עד  ר"ה  משואות  מסיבה    )כב:([.  ]מס'  מסופק  שהיה  מי  כל  תקופה  באותה 

, שמי שמסופק ינהג יום טוב  טוב שני מחמת הספק, שכן זו היתה התקנה הקדומהכלשהי מתי חל ראש חודש, נהג יום  

 שני.

השנייה המשואות:-התקופה  ביטול  לאחר  כלל  אליהם  הגיעו  לא  החלו   מקומות ששלוחים  והבייתוסים  הצדוקים 

ומני אז ביטלו את מנהג המשואות ובמקומו ה תקין רבי  להדליק משואות בזמנים אחרים כדי להטעות את בני הגולה 

. היו מקומות  )ב,א([  מס' ר"ה  ]"תלמוד ירושלמי",   יהודה הנשיא ששלוחים ידהרו במהירות ויודיעו שחל ראש חודש

יום טוב שני גם  נהגו  אך לא כתקנה קבועה אלא מכורח    כי אליהם לא הצליחו השלוחים לעולם להגיע,  ,שבקביעות 

 מציאות זו. 

]=שהוא סתם רבי    של האמוראים  רבי אלעזר בן פדת בדור השניתקנה ולא רק מחמת הספק:  -התקופה השלישית

הגולה  לבני  להודיע  שלח  בתלמוד[  בסתם  המופיע  האמורא  ב   - אלעזר  היינו,מ"הזהרו  בידכם",  אבותיכם  שיש    נהג 

טובים, ימים  שני  לנהוג  יש  אליהם,  מגיעים  אינם  מקום שהשלוחים  קבועה שבכל  כתקנה  זאת  אם    לראות  גם  היינו, 

 יש המאחרים תקנה זו רק לאחר התקנת הלוח על ידי הלל. שהי נודע להם מתי חל ראש חודש.בדרך כל

הנשיא האחרון  התקין הלל    או מעט לפני פטירתו  ירת רבאז' שנים לאחר פט  לוח השנה של הלל:-התקופה הרביעית

 את לוח השנה לדורות עד ימינו. בית דינוו

הלו התקנת  אף  על  שני  טוב  יום  בוטל  לא  יחזור    ח:מדוע  שהמצב  החשש  משום  היא  שהסיבה  הסבירה  הגמרא 

ויבואו לשמור את המועדות שלא   חישוב הלוח  וישתכח חשבון  בתורה  לעסוק  ישראל לא  יגזרו על  לקלקולו, כאשר 

  שיכו לנהוג רק יום טוב אחד מנהגו יום טוב שני גם לפני תיקון הלוח ה  מאידך במקום שהגיעו השלוחים ולא  בזמנן.

המשיכו התורה והעיבור ולכן    י כתב שבארץ ישראל אין חשש שתשתכחמאיר ה)מד.( ד"ה איתמר[ ו  עמ"ס סוכה]ר"ן  

בלי אמירת הברכות   ,לנהוג רק יום טוב אחד, אך עד ימינו יש הנוהגים בא"י גם יו"ט שני ]תלמידי  מרן ה"חזו"א"[

ו לשם השליחים כגון אין ידיעה ברורה אם הגיעמקומות שלגבי     ,]או"ח סי' קל"ב אות ג'[  ב החזו"אכפי שכת  וההלל,

]הל' קידוש החודש בפרק ה'[ שבא"י גם במקומות שלא ידוע יש לנהוג כמו רוב   הרמב"ם פסקמאידך,    בעיר בני ברק.

כמנהג רוב  ,  המקומות שבא"י רק יום אחד בלבד ובחו"ל אם אין ידוע יש לנהוג יומיים כמו בשאר המקומות שבחו"ל
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כי הלל ובית דינו תיקנו שבכל חלקי    ,)מג.([  מס' סוכה  )יח.(,  ]מס' ר"ה  חולק על הרמב"ם וסובר   הריטב"א   חו"ל. בני  

ואיל בלבד  אחד  טוב  יום  רק  ינהגו  טוביםא"י  ימים  שני  ינהגו  חו"ל  בכל  הגיעו   ,ו  השליחים  אם  לכך  קשר  כל  בלא 

ס  למקומות הריטב"א  כתבו שכדעת  ה"אחרונים"  הגיעו.  לא  או  הלכה אלו  נהגו  וכך  וה"ראשונים"  ה"גאונים"  וברים 

 .למעשה

יו"ט שני: בתקנת  להלחם  היהודי שניסו  בעם  שונות  קבוצות    קבוצות  הזמן  במשך  הביא  הקבוע  הלוח  של  קיומו 

ניתן להוסיף יו"ט נוסף על הכתוב בתורה ובפרט שיש    וכתות שונות להתנגד לתקנה זו. טענת המערערים היתה כיצד

י זו מיותרת לחלוטיןכבר לוח קבוע ואין מצב שאדם  . ערעור זה החל בתקופת ה"גאונים" ואז גדולי  טעה ולכן תקנה 

בסוף תקופת ה"גאונים" הטילו את מלוא כובד משקלם על כך שאין להרהר אחר תקנת  שרירא גאון ובנו  ה"גאונים" רב

דוד    . מאתיים שנים אחרי תחילת תקופתכמיםח "הראשונים", שוב החלו לערער על כך ומחבר "הכוזרי השני" רבי 

רפומציה הפרוטסטנטית שכונתה ניטו מחכמי לונדון חיבר מספר מאמרים נגד מערערים אלו. במחציתה השניה של ה

יו"ט שני,    שהיסוו את עצמם כיהודים להלחם בבתי הכנסת    החלו המתנצרים הפרוטסטנטים  "תקופת ההשכלה" נגד 

כיון שזה מתנגד ליסוד הנוצרי הפרוטסטנטי שהעיקר זה החיים החומריים וזה מונע מהם את קיומו של יום חומרי נוסף  

וב ב"דת"  רפורמה  לבצע  יש  לוח  ולכן  כבר  שיש  בגרמניה  קבועפרט  מחוז  רב  תקצ"ג  בשנת  פריד  -.  לנדר,  יוסף 

, עשה מעשה וביטל את יו"ט שני. הגאון רבי שמואל לנדא, רבה של  פרוטסטנטי מוסווה-שלמעשה היה משומד נוצרי  

חריג,    כמקרה  לכך  ולהתייחס  פולמוס  לעורר  לא  יעץ  לתופעה פראג,  ולהופכו  זה  מקרה  להעצים  לא  אגרות ]"  כדי 

עמ' קיימ66    סופרים",  שהם  באספה  המצוות  קיום  כל  את  ביטלו  אלו  משומדים  דבר  של  בסופו  בברנשוויג  [.  ו 

ת"ר,   בשנת  המלבי"ם שבגרמניה  מרן  כך  על  שכתב  קראו    כפי  גם  באנגליה  ויקרא.  ספר  על  לפירושו  בהקדמתו 

. בהונגריה ערערו על חג זה חם רבה הראשי הגאון רבי נתן אדלרמשומדים רפורמיים מוסווים לבטל חג זה ונגדם ל 

, תלמידו של מרן ה"חתם סופר" הגאון רבי   ונגדם נלחם  המשומדים הרפורמיים המוסווים מהתנועה של ה"ניאלוגים"  

מר ד.  ה"חת"ס"-גליותי.  רבו  משם  וכתב  למועד"  "חזון  הספר  פירסום  באמצעות  נגדם  שיצא  לבוא    ,יפה  שלעתיד 

]שם )יז.([ ולכן גם מסיבה זו אסור לבטל חג זה. בשנת תרנ"ד    כשיקדשו על ידי הראיה  ,יתחדש שוב "ספיקא דיומא"

בעסקי לטענתם  פגע  זה  כי  אטליה,  מסוחרי  מוסווים  משומדים  זה  חג  על  רוב    ,הםערערו  ש"שאין  התחסדות  מתוך 

גורם הפסד בעסקים   זה  כי  בו",  יכול לעמוד  הדורש קיום רצף של פעילות    ,טלגרףהאחרי המצאת הרכבות והצבור 

מסחרית. רבני  מנטובה שבאטליה פנו לרבני העולם והם פסקו נגד ביטול החג. רבי גרשום תנחום ממינסק כתב, שזו  

להם שבכך שנוהגים יו"ט שני , השיב  לוריא מבית מדרשו של הגר"א  דוד  רבי  .חז"ל  תקנה גמורה של חכמים ממנהג

ק  בחו"ל בזמן  בירושליםכמו  ראיה  ידי  על  החודש  אנו ידוש  ובכך  בירושלים  תלויה  שהגולה  לעצמנו  מוכיחים  אנו   ,

הרד"ל ]שו"ת  העתידית  בגאולה  האמונה  את  שםכא:([.   -)יט:  מחזקים  מספר  גם  הסוהר  הרד"ל  בבית  שהושיבוהו   ,

ושאם   שווא  עלילת  לוחבגלל  בלא  שנה  עוד  שם  נשאר  היה  חישוב  הוא  לגבי  נבוך  כבר  והיה  יודע  היה  לא  הוא   ,

המועדות ושכך יכול לקרות למי שיהיה באסיה או באפריקה. למעשה, בכל תפוצות ישראל לא נפרץ המנהג של יו"ט  

,  ה למות לכתוב גט לאשתו ביו"ט שניי גליציה רצה להתיר לבעל שנטשני מלבד אצל המתנצרים המוסווים. אחד מרבנ 

היבם. הוא רצה להסתמך על הגמרא ששם הובא ש"יו"ט שני  כדי שלא תשאר עגונה מכיון שלא היה ניתן אז להגיע אל  

מת שווי  -לגבי  קלוגר נ כחול  מהר"ש  עליו  וכתב  רבנן"  ספר„  – הו  על  לעלות  אף  כדאי  אינם  המתיר  הרב   “דברי 

כךו על  כתב  הוא„  -ה"חת"ס"  בעלמא  מנהג  כי  שני,  יו"ט  על  עמנו...שוחקים  בתורה“פריצי  מעוגן  שהוא  אף  על   , ,  

ח"ז, סי' ל"ז הדן לגבי דיני    ראה בשו"ת "מנחת יצחק",  סי' קמ"ה[.  ]שו"ת חת"ס, או"ח,  שקבלת הדורות דינה כנדר

 יו"ט שני בא"י. 
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 ויסדום ...שכחום וחזרו ים אמרוםצופ מנצפ''ך 

מי הם ה"צופים", אותיות אלו הן הלמ''מ וס''ת נפסל אם הן אינן כתובות בו, משמעותן הרוחנית וסדר  

, הסכומים השונים של מספר האותיות שבתורה וספירתם והאותיות ה"יתירות" בכתבי  גניזתן והתגלותן

 הקודש. 

 

 

הזה אלא בסדר  כסדרם  נכתבו  לא  מנצפ"ך  לשון    -אותיות  משום  וכוונתו  כמנפ"ץ,  כאן  התוס'  לשון, כדברי  על  נופל 

. נו"ן רגילה  “ך הלכה למשה מסינימנצפ"„  – )א,ח([ הובא  ]מס' מגילה  צופים". ב"תלמוד ירושלמי"  -לנוטריקון "מן

)קד.([ וכן בשאר אותיות אלו וס"ת שלא נכתבה   ]מס' שבת  נקראת "נו"ן כפופה" והנו"ן הסופית נקראת "נו"ן פשוטה"

]מס' סופרים פ"ב[. יש להבין למה אמרו "וחזרו ויסדום" ולא    באותיות מנצפ"ך או שנכתבו באמצע המילה הס"ת פסול

באמצע המילה ולעיתים בסופה,  רה כתובים לעיתים באותיות מנצפ"ך שבתחלה היו ספרי התו וי"ל   ? "וחזרו ואמרום"

לשנ  היו  ונשתכחו.כי  שונות  משמעויות  אלו  מצבים  חדש"  י  הנביא,   ]שה"ש  ב"זהר  אליהו  של  משמו  הובא  )יא:([ 

ה"אור    שהמנצפ"ך שהוא  הראשון,  אדם  של  חטאו  לאחר  הראשון  האור  שנגנז  בעת  נגנזו  אשר  נסתרות  אותיות  הן 

מה שכתבו על כך    )יב.( וראה על כך להלן  הגנוז" שצפה בו האדם הראשון מסוף העולם ועד סופו, כמובא במס' חגיגה

יצחק בנו שהורישן ליעקב אבינו ויעקב גורי האר"י ז"ל. כשבא לעולם אברהם  אבינו הוא גילה אותן מחדש והורישן ל

ומשמת יוסף הצדיק והחלה גלות מצרים, שוב הן נגנזו, עד שעמדו בני ישראל במעמד הר סיני   אבינו הורישן ליוסף בנו

נו אך  העגל,  חטא  אחר  השתכחו  ושוב  שוב   בהן  רבינווזכו  למשה  וא  ,דעו  זקנים  ולע'  לארץ יהושע  נכנסו  הם  יתם 

יות הא"ב על החושן כשנבנה בית  המקדש הראשון על ידי שלמה המלך. שכחה זו היא אינה של אות  נחקקו בין שארו

  – פרדס רמונים" ]שער כ"ו, פרק כ"ו[ צורת האותיות, אלא הכוונה לשכחת האור הפנימי שלהן, כפי שכתב הרמ"ק ב"

אי„ כונת  ולפי האמת  נשתכחו    ן  ושמותם  האותיות  צורת  לנו שמציאות  לומר  הזה  לישראל  במאמר  היו  מהם, שהרי 

אחד לכל שבט ושבט ואחד בארון ואם כן למה ישתכח צורת  אותיות  אלו  ספרי תורה שכתב להם משה רבינו ע"ה,  

 . “מישראל, יגיהו ספריהם מתוך ספרי משה רבינו...

תורה, אך ישנה אומנם, ישנם "ראשונים" ו"אחרונים" הסוברים שצורת האותיות עצמן נשכחו מעם ישראל אחר מתן  

גאון הרב  מחלוקת מתי הן נשכחו וממילא ישנה גם מחלוקת מי היו אותם צופים והאם הם נשכחו מכולם או מחלקם. ה

...דרוב המון ישראל שכחו, אך קצת גדולים ודאי היו יודעים  „  – )ג.(  עינים" עמ"ס מגילהחיד"א כתב בחיבורו "פתח  

 “. ( והרב ברכת שמואלתמב )ג, ן כתבו  שו"ת הרדב"זדעים וכוהם החזירום לישראל, כמו שהיו יו

רש"י  פירש "נביאי הדורות", אך רבנו חננאל כתב "חכמים תקנום" ואין ביניהם מחלוקת, כי  – ?  מי היו אותם צופים

של נבואה, שידעו לנבא על העתיד להיות, כמו רבי אליעזר שאמר  גם החכמים היו ביניהם כאלו שהיתה להם בחינה  

 פירוש צופים:„  –)קד.(    בת)סט.([ "בשחיטה תהא מיתתו" וכן כתב הרמב"ן בחידושיו למס' ש  ]מס' פסחים  לתלמידו

משום ר' מתיה „  -)א,ט(  ומתי ובאיזה גיל הם חידשום, על כך עונה ה"תלמוד ירושלמי"  “ר"א ור"י שהם חזרו ויסדום

[, ר' ירמיה בשם ר' שמואל בר  הרי סדרם של האותיות הם כמנפ"ץ  ]=  בן חרש אמרו, מנצפ"ך הלל"מ. מהו מנצפ"ך

א נכנסו חכמים לבית הועד צופים"[. מעשה ביום סגריר, של  -]=היינו נוטריקון "מן  צופיםרב יצחק, מה שהתקינו לך  

צד"י   ]=  . אמריןונכנסו נו"ן,  נו"ן  מ"ם,  מהו דין דכתיב מ"ם  ייבטל. אמרין  דלא  ועדא  בית  נעביד  התינוקות[, איתון 

ידו של הקב"ה לכף ידו של    ממאמר למאמר, מנאמן לנאמן, מצדיק לצדיק, מפה לפה, מכף    ?"ףכ"ף כ  צד"י, פ"ה פ"ה,
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.  וציינו החכמים, שילדים אלו עתידין להיות גדולי החכמים ]=  משה וסיימו אותן חכמים ועמדו  כולם בני אדם גדולים

מה היה גילם של הילדים, יתכן שהם היו בני י"ב, שגם בגיל כזה עדיין הם נקראים "תינוקות" כדאמרינן במס' ברכות  

ראינו    .“רבותיו של ר"ע[ הוון מינהון  ]=  , אמרון ר' ליעזר ור' יהושע[וכן "תינוקת בת י"ד" במס' ב"ב )קנה(  )כד.(

ששוב   אלו  הם  ור"י  שר"א  ציין  שהרמב"ן  הרוחניות  חזרולעיל  אורותיהן  את  שנשתכחו.    ויסדו  אותיות  אותן  של 

ממאמר של הקב"ה למשה, למאמר של משה לישראל, שלא  „  –ה"קרבן העדה" הסביר שם בפירושו על הירושלמי  

שינה משה ואמר לישראל בלשון רבו. מנאמן, שהקב"ה נקרא "האל הנאמן", למשה שנקרא "נאמן" שנאמר "בכל ביתי 

שהקב"ה נקרא צדיק, שנאמר "צדיק ה' בכל דרכיו", למשה שנקרא "צדיק", שנאמר "צדקת ה' עשה".  נאמן". מצדיק,   

 .“לכף ידו של משה , ניתנו הלוחותל פה אדבר בו", מכף ידו של הקב"ה, שנאמר "פה אה, לפה של משה מפה של הקב"

דלית בכל אתוון דאיקראן "מישרים" בר  „  –של אותיות אלו    מסביר את יחודיותםה"זהר חדש" שם על שיר השירים  

היינו, רק אותיות אלו נקראים "מישרים"[ ואינון דאתכפלו אלין באלין: מ' בם', נ' בן', צ' בץ', פ' בף', כ' בך'.    ]=  אלין

והתאחדות של    . ישרות“לין באלין למיהו דא בדא, בר אליןאסכמותא א  אלין מישרים אלין באלין, דהא לית בכל אתוון

אותיות אלו מקבלים את יחודיותם דוקא כאשר הם נאמרים על ידי תינוקות של בית רבן שהבל פיהם הוא עדיין טהור 

בלא חטא. במס' שבת )קד.( מובאים בשמם גם פירושי שאר האותית, מלבד  אותיות מנצפ"ך. את דברי ה"זהר חדש"  

מגדולת תורתנו שבעל פה שהיא הלל"מ והיא מתהפכת כחומר „ – )כא,ו([ , פר' משפטים]"אדרת אליהו" מבאר הגר"א

ידי החותמת על הנייר האותיות    היינו,  ]=  חותם כמו בחותמת שהאותיות הפוכות ורק כאשר מטביעים את החתימה על 

ישרה[ בצורה  מישרים  מתקבלות  מנצפ"ך, שהם  המצוות שבאו  התורה “חוץ  וללא  חתומה  היא  תורה שבכתב  היינו   ,

יובנו על פי משמעותן האמיתית כמו    שבעל פה היא תובן הפוך מהאמת. רק התורה שבכתב יחד עם התורה שבעל פה

על פי האמת האלוקית,   ]כפי שביאר יסוד זה בארוכה הגר"י הוטנר במאמר מיוחד על כך בחיבורו "פחד יצחק"[  תאומים

ורות שבכתב  מהת  ך יכול לראותם ולהבינם ישירותאך אורות האותיות מנצפ"ך הם כה גבוהים, לכן רק מי שזוכה לכ

חמשה  „   –ז  ההתלבשות וההסתרה האופפות אותן. ב"פרקי דרבי אליעזר" הובא בפרק מ"  ,ובעל פה ללא ההתהפכות

שלשת    -והוא ממשיך שם לבאר לגבי כל אות מי נגאל  “כולן לסוד הגאולות   -אותיות שנכפלו בכל האותיות שבתורה

הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח" וביאר  "  -האבות ושבאות צ' עתיד הקב"ה לגאול את ישראל, על הפסוק בזכריה ו'

לוי" ישעיה  ה"קדושת  פי  על  אותיות  „  –)כד,טז(    ]בליקוטים[  ידי  שעל  לצדיק",  צבי  שמענו  זמירות  הארץ  "מכנף 

"צבי"[    ]=  , אנו מחכיםשמענו" וכעת "צבי לצדיק", היינו  "זמירות  -ותיות מנצפ"ך כבר היו ד' גאולותמכנ"ף מתוך א

 .“לגאולה האחרונה שתהא בצ'

הם נביאים שאחר יאשיהו    והרשב"א בחידושיו כתב...„  –)ב:( בד"ה מנצפ"ך    עינים"הגאון הרב חיד"א כתב ב"פתח  

הלוחות,  שכחום וחזרו  ויסדום ועד מלכות יאשיהו היאך אפשר ששכחום והלא ס"ת בארון וכן    ותדע לך מדאסיקינן

נם, התוס'   מעכ"ל וכן כתב הריטב"א הביא דבריו "עין יעקב". או  אלא לאחר שנגנז הארון בימי יאשיהו דברים אמורים

והלא הארון והלוחות שכחום    בשם ר"ת כתבו דהצופים הללו היו לאחר ששרף אמון את התורה ולכאורה קשה דאיך 

  א על מהרש"  הוא שגנז את הארון, כמבואר בפ"ק דכריתות ופ"ג דהוריות וביותר קשה  היו שם, דהרי יאשיהו בן אמון

עיין שם ואיך אפשר דשכחום והרי הארון והספרי    ,באגדתיה פרק הבונה, שכתב דשכחום אחרי מות משה בימי יהושע

. והיה אפשר לישב דכיון דשכחו אותיות הכפולות לגמרי, כדמשמע מדר'  ט עמהםשכתב משה רבינו ע"ה לכל שבתורה  

ם  ירמיה, דקאמר "צופים אמרום" וממה שאמר "שכחום וחזרו ויסדום" דשכחו גוף האותיות לגמרי, לכך לא נתנו לב

לגמרי. אומנם, עדיין לראות הספר תורה והלוחות, דלא נסתפקו, שאז היו מכריעים מהלוחות וספר התורה אבל שכחו  

]במס' בב"ק[ ואפילו אם שכחו   קשה, שהרי תקנת משה רבינו ע"ה לקרות בספר תורה בשבת כמו שאמרו פרק מרובה

עיניהם  ותו    לגמרי כשהיו קוראים הפרשה בשבת בספר התורה,  הגיעו כפו"ל.  מישרים והקורא בספר תורה  תחזינה 
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ידעי הי באמצע והי בסוף", משמע דכבר ידעו דאיכא באמצע ואיכא    דלמאי דמשני מעיקרא "אין, מיהוה הוו ולא הוו 

לדחוקי דאין הכי נמי דלשינויא דלא הוו ידעי הי באמצע,  בסוף וזוהי שקשה יכריעו מהספר תורה והלוחות. והיה אפשר 

רון, אלא  צריך לומר דהיה אחר שנגנז ארון, אבל למאי דמסיק "שכחום וחזרו ויסדום", איכא לאוקמא קודם שנגנז א

ותו   בכל שבת.  ספר התורה  לו ספר תורהדקשה מקריאת  יש  דכל אדם  ואיך אפשר דשכחום,    , קשה,  ומזוזה  תפילין 

בהיות דבר הרגיל לכתוב תדיר ספר תורה ומזוזות מתוך הכתב. והיה אפשר לומר דמשום הכי כתב ר"ת דהוה עובדא  

בראשית דף   ,יפה והגם דהרב מהר"ש יפה ב"יפה תואר"  אחר ששרף אמון התורה. ובכל זאת לא הונח לי ואינו מתישב

ר"ת   דברי  על  כתב  ע"ד  הוא" י"ג  קשה. "ונכון  הדבר  דעדיין  כתב  יו"ד  סי'  בפרקין  מראה"  ב"יפה  עצמו  ז"ל  הרב   .

היו   לבד  עברי שהלוחות  בכתב  אלא  ישראל משתמשים  היו  ידי שלא  כתב שעל  יעקב",  "עין  הרב  הביאו  והריטב"א 

דאמר בכתב עברי נתנה תורה, לכן משנגנז הארון נשכחו אותיות מנצפ"ך.    ,ת ר' יוסי פרק כהן גדולבכתב אשורי לדע

טובא,    אעיין דברי קדשו באורך. והרב "יפה מראה" בפרקין סי' ח' וסי' יו"ד דרך קשתו הרבה לתמוה על דברי הריטב"

ממשיך ללבן את המקור לאותיות אלו, באמצעות הבירור באיזה לשון   הגאון הרב חיד"א  .“יראה בספרו  הרואהכאשר  

 (.ביא בהמשך בד"ה כתב עברי לקמן )ח:וכתב ניתנה התורה ואת המשך דבריו אלו נ 

 מהותן וספירתן -אותיות התורה

ואות   כי תורתינו„  –  )לא,לג([  ]שמות  -כתב  "אוה"ח" עה"ת וכל אות  ואותיותיה ספורות  שתתעלה, דבריה מזוקקים 

מגדת הלכות ונפלאות, כאשר יסד בה האדון בחכמה רבה בשבעים פנים וארבעה אופנים ול"ב נתיבות וכל נתיב בכמה  

ואשכילך, „  –  )לט,א(  ועוד כתב שם   “שבילין וצא ולמד מאמרם ז"ל בפסוק "שלשת אלפים וגו'" והכל במקרא מועט

גם מבחינ  ומקצתו  בבחינת ההפעל   מושלל מהתקבל מקצתו  והמושכל  כי כי המכתב הוא מבחינת המופעל  ת הנדבר, 

 -  ועטרות שעל ראשיהםוקצת רמז ה' בנפעל נראה ואינו נראה בסוד צורת האותיות וטעמיהם    רחוק הוא בב' הדרגות

שהיה בדרגת עולם   ]=  וצא ולמד מקדושת ר"ע  םי פלאיהתגין ומעשיהם בחינת מחשבה יקראו ונגלה למשה בסיני פלא

המחשבה והדין והשיג את שער הנ' של נ' שערי הבינה והקדושה[ ג' מאות הלכות בעליונו של למ"ד, המה ראו מעשה  

לתורה  “  ה' בהקדמה  עוד  למעלה א...ו„  –וכתב  וקוציהן  למו  יגידו  והאותיות  גנוזות  חמדות  ה'  בהם  ה'  מרות 

אותיותיה מנויות  הן  תיבותיהן  ספורות  במלה  מלה  אלוקים  מפי  הזאת  התורה  את  משה  על   “מהם...ויכתוב  ובפרושו 

כתב     וכן    “דע כי בחינת הנשמות אשר נטע ה' בעמו הם אותיות התורה כידוע ליודעי ח"ן„  –  "אוה"ח"   כתב   ,במדבר

לכל  „  –ו[ כתב  ]אופן קפ"  וב"מגלה עמוקות"  וא""אילן סליקו דאתוון לשישים  רב–ב"זהר חדש" בסוף שיר השירים  

  “. תורהלותיות אבוא רישים שש י אחד מישראל יש לנשמתו אות אחת משישים רבוא אותיות התורה וישראל נוטריקון

תורה שבעל פה  דע, כי בתורה ג' מעלות זו למעלה מזו.  „  –ובטחון", סוף פרק י"ח, עמ' תי"ב[  ]"אמונה    הרמב"ן כתב

. לגבי האותיות שנבראו בהן שמים וארץ הוא  האותיות“  שבכתב מן  ותורההמאושרת והמקבלת כח מתורה שבכתב  

ובפירושו לספר היצירה הוא    “...ומכאן למדנו שהאותיות נקראות חכמה במקצת המקומות..„.  –]עמ' תל"ו[    כתב שם

  = )  י מהם אע"פ שהבנין בגלגול אותיותיסוד הבנין הבנו„   –  ן רמב"]  עשרים ושתים אותיות יסוד„  -מ"י(  )פ"א,  כתב

אמות    שלש  [“הכ"ב  –אין עיקרן אלא אלו  לרל"א שערים,    למספר(  )=  הלוך וחזור( שהוא עולה  היינו, מס' האותיות  

מהן  ]=  פשוטות  ושתים עשרהכפולות    ושבע ורוח אחת  כיצד הרל"א  “יחד כ"ב[  מוסבר  ד'  ב' במשנה  . שם בפרק 

מחושבים.   השערים  לפירוש  השניה  כתב  בהקדמה  הוא  תפ"א,  עמ'  שה"ש  על  מספר„   –רמב"ן  האותיות    ...ומצאנו 

ג והשלש כבר נודע  היינו, מתחת ל"כתר"[. מספר החכמה גימטריא ע"  ]=  שבעים, רמז לע' שמות הנאצלים מן החכמה

השמות“עיקרם ע'  על  שם  עוד  ראה  ושם  .  ד"  )א,ג(  חדריו  )ד(  המלך  הביאני  ל"ב „  –ה  שהם  נתיבותיו  דרך  ...על 

ז'[  ]עי' "זהר", וירא)  השמחה היא התוספת רוח הקודש לע"ב שמות של הקב"ה  -...ו"נגילה ונשמחה" “.  קח,ב( אות 
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שם עוד  על    ראה  י"א  בפס'  השירים  הכסף"  בשיר  בגוף„  –"נקודות  הרוח  כמו  באותיות,  הוא “  שהנקודות  וכן 

לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות  „ –    )ל.(, הובא  )ח,א(. במס' קידושין  ב"רקנאטי" בפר' יתרו 

עמ'   ראי",]"באר    ' שם כתב שבכלל זה נכלל מספר העריות שהוזכרו בתורה וכו'. הרש"ש גם כתבבתוס“.  שבתורה

ו„  –  פ"א[ לספור  הכוונה  אין  האותיות  יותר,  ספירת  רחב  הוא  המובן  בלבד.  יותר  למנות  זה מקיף  ידי  ועל  לדקדק, 

באותיות שיש  שינוי  בכל  וכו'[,  לפופות,  ]=  להרגיש  השינוים    עקומות  הרגשת  ידי  ועל  וסגנון  בנוסח  בתיבות, 

רבים  מתיישבים הם.  דברים  קשים  לכאורה  אוזן   אשר  להטות  תורה  בדברי  העוסקים  את  מחנכת  האותיות  ספירת 

להונות את    מה שהפה מדבר, להבין מה שהעין רואה. שיטה זו עוקרת את השטחיות שבמוח ואינה מניחה ללומד  לשמוע

א מבטיחה ללומד, שלא יכשל מחידודי שווא, בפלפולי הבל ובגילוי פנים בתורה שלא כהלכה,  עצמו בהבנת הענין. הי

ולב למנות  ותיבהלהכריחו  אות  כל  נאמר    .“מוד  ר"ע  תורה „  –על  טעמי  שס"ה  עליו  אומר  ואות  אות  כל  תגי   על 

ג', ]מס'    ועל[  44]ביהמ"ד  הלכות  של  תלים  תלי  וקוץ  קוץ   קמז(,   )ב,  זהר  )כט:(,  מנחותמס'    )כא:(,  עירוביןכל 

טעמי חסירות ויתירות  „  –ב  )יב,ט( ד"ה חקר[ כת  ]קהלת  . "הרוקח"“בראשית[תנחומא ריש פר'    )מה,ג(,  פס"ז/ויגש

  דברים כ"ג[  ופי' זינך, כלומר תג ]  פי' לשון אזינין„  –איזן, הוא כתב    ד"הבושם     “וטעמי מצוות  ותגין וטעמי תורה

אות וטעם כמה כל    )כט:([ כמו שעטנ"ז ג"ץ וחיקר כמה תגין על    ]מס' מנחות  טעם תורה וטעם אותיות שצריכין זיון

כידוע, .   “תיבה ב' פעמים או ג' פעמים  -אותיות בפרשה ובפסוק וכמה תיבות וכמה פעמים התיבה בפרשה...ומסורת זו

לפופות או פתוחות או סתומות ומתחלפות בלשון  כקום או  ישנן משמעויות רבות נוספות לאותיות כשהן מופיעות בעי

 , כפי שהעיר על כך ר"מ שטרשון במס' עירובין)יח.(.הקודש ובארמית

 סכום אותיות התורה: 

בפועל אנו רואים שיש    אך כידוע  ראינו לעיל, שמס' אותיות התורה הם ששים רבוא כנגד ששים רבוא נשמות ישראל,

)ל.( גם הובאה שאלת רב יוסף "וא"ו   במס' קידושיןאותיות וניתנו לכך הסברים שונים.    304,805פחות אותיות, רק  

מ גיסא"הדגחון  מהאי  או  גיסא  החלק    אי  עם  או  הימני  החלק  עם  נמנית  היא  האם  התורה,  אמצע  שהיא  הו'  ]אות 

פי מספר האותיות שבידינוהשמאלי[,   צד   אך על  נימנית כלל עם שום  ואינה  בדיוק  האות האמצעית תצא האמצעית 

האמצע של האותיות לפי מספר  ש  היינו, ששים רבוא ובפרט כדברי רב יוסף שממנו משתמע שמספר האותיות הוא זוגי,  

הי לכך  שהסיבה  לטעון  תמוה  יהיה  וזה  דגחון  מהוא"ו  אותיות  אלפי  מספר  רחוקה  היא  שלפנינו  הגלויות  א  האותיות 

שאנו לא בקיאים    תוהיתירו  תשמספרם של החסירו  משום ש"אינהו בקיאי בחסירות ויתירות ואנן לא", כיון שלא יתכן

סי'    ג,  )ח,   בהן יגיעו לאלפים ושהם מרוכזים כולם בחציו  הראשון של הס"ת, כפי שהעיר כבר על כך ה"פסקי אליהו"

) אא'  מ.  יותר מששים רבוא אותיות.  רס"גהומנם  אף  ס'[  משמע שיש  ]אות  גדולים"  בחייט    ב"שם  מעשה  על  הובא 

בבדיחותא   ושאלו  יראה כלפיו  ירגיש  והגאון רצה שלא  היום"  "שניגש לרס"ג  לי בבקשה כמה תפירות תפרת  אמור 

ג מאד הצטער,  כי  וענהו החייט "כבודו, שהוא גדול בתורה יאמר לי בבקשה כמה אותיות יש בתורה הקדושה?" רס" 

מעולם לא שאלו אותו על כך, עד שהשביע בשם ובא מלאך וגילה לו ושמח לבו על הדבר הזה. רס"ג חיבר על סמך 

]כולל   השיר יש בו עשרים ושבע בתים כמנין האותיות  ידיעה זו שיר הגנוז בו בצופן מרתק מספר האותיות שבתורה.

אותיות ]השיר הובא ופורש    815,280מהשיר משתמע שיש בתורה    אותיות מנצפ"ך[ ובנוי בחכמת המשקל והדקדוק.

 בספר "סייג לתורה" לרבי אשר אנשיל הרופא מפרנקפורט[. 

התיג'אן", האותיות"    ב"מחברת  "מנין  בפרק  כל  „  –הובא  מספר  הוא  ארבעהזה  שהוא  שבמקרא  ועשרים   האותיות 

רבינו סעדיה    י המסורות שמנה אותם בדיקדוק יפהכתוב בספר  יו ממה שמצינותלף ועד  א מ  כל אות ואות לבדו  ספרים
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גאון זצ"ל ראש הישיבה רי"ת ועשה למספר כל אות סימנים בבתים חרוזים ובהם פיסוקים רמוזים. ובהם מספר כל 

 : אשר הם בחרוזים גנוזיםאות ואות גנוזים. וחזר ופרש מספר כל אות ואות הנרמזים. וביאר הפיסוקים 

 )קכב,ד([  השוה תהלים ]= ]=המשכן[                    ששם עלו זקני ניניהל מכון בא. א

 הקהל עש קרבני                             ולזבח תודה באו בני     

ף שבמקרא ארבעים ושנים אלף שלש מאות שבעים ושבעה, סימן מ"ב אלף שע"ז "אל  אותיות[  ]=מנין כל    -פירוש

"  ]נחמיה  ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים"כאחד    הקהלוהסימן להם "כל   השלמים בקר שנים    ולזבח)ז,סו([ 

הקודם קיבלנו י"ז ובתוספת הסכום המופיע בפסוק    -  סה"כ  ]=  “"אלים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה

 .[את סך כל אותיות א' שבתורה

על הפער בין מספרים אלו למספר האותיות הקיים שבתורה, תמהו גדולי ישראל, אך נתנו לכך תשובות רבות. נביא  

סי'    , ]שו"ת "חות יאיר"  “אי אפשר לשכלי הדל להולמו „   –תמה    רבי יאיר בכרךהגאון  במסגרת זו רק את מקצתן.  

)ג,ה([. הוא כתב,   ]"מאמר הנפש" “הרי אין בתורה זולתי שלושים רבוא וחצי בקירוב„ –תמה  ע מפאנוהרמ". רל"ה[

שאותיות התורה התמעטו בזמן שהתמעטו "כנפי החיות", או כששבר משה רבינו את הלוחות ואז    ,כי חכמי הסוד כתבו

ונשארו רק כמנין ש" נרמז בפסוק "שה פזורה ישראל".נתפזרו חלק מהן  וזה  לויה"  ה אלפים  " הביא את דברי  עבד 

מפאנו האותיות    הרמ"ע  את  גם  יש  אך  ולבנינו",  לנו  "הנגלות  של  האותיות  הם  שלפנינו  שהאותיות  כתב,  שגם 

נכתוב כל אות כמילה, כלומר במקום א'  -הנעלמות וכן  -"הנסתרות לה' אלוקינו" הגלומות בכל אות, היינו אם  אל"ף 

על "לנו ולבנינו" בפרשת  - ]כגון  עם הנקודה שעליהן "ך ואת שלושים ושתים האותיותפהלאה ונוסיף את אותיות המנצ 

וכן את שש והזעירות ואת חמשת  נצבים[  האותיות המוכרחות להיות בראש הדף של הס"ת,    עשרה האותיות הרבתי 

. פרוט מדויק של חשבון זה נעשה על ידי משה כ"ץ בספר קובץ לזכרו  של ר'  נקבל ששים רבוא אותיות בדיוק נמרץ

 ב.  משה קצנלבויגן, על פי ממצאי מחש

גם אני בעניי נלאיתי לצדד כמה צדדים  „   –וכתב    )י,ו(  גם תמה על כך בחיבורו "מדבר קדמות"   הגאון הרב חיד"א

זצ"ל על הפסוק "תכון קטורת"   "ליקוטי  גורי האר"י"ב... „  –, אך הוא כתב שם  “וחשבונות רבים ולא מצאתי מנוח

"ראויה היתה התורה שתהיה ששים רבוא אותיות ובגניזת האור הראשון נגנז שלישן העליון,   -  בתהלים, שכתב וז"ל

כמו שנתמעטו 'כנפי החיות' ונשארו מ' רבוא ותתקנ"ה, כמספר הרקיעים שמט"ט עולה בהם והוא מאר"י משנה והוא 

 “. ג"גימטריא תנ"ן הת"

מצרף את תרגום אונקלוס שניתן בסיני, או שלכל אות יש שתי בחינות, הכתיבה והקריאה, שנקראת    ושע"ה"פני יה

 )ל.([. ]מס' קידושין לא כפי שהיא נכתבת וישנן אותיות שאינן נשמעות בקריאה

חולין  סהחת" מס'  האותיות  []בסוף  וצירופי  מילויי  את  והמסורה"   מוסיף  שבין  )יב  ו"המקרא  הרווחים  את  מצרף   )

  מוסיפים את התגים, גימטריאות, נקודות  ואת הטעמים   וה"משנת חכמים"]ח"א, סי' א'[    "פסקי אליהו"המילים וה 

 .ל"א[  ח"א, ]"ילקוט אבנים", הגר"אוכן נראה שסבר 

הלויים מנו ישראל יותר מששים רבוא    22,0000אינו מדויק,  שהרי גם בלא    החת"ס מציין שגם המספר ששים רבוא

להתאמה בין ששים רבוא האותיות שבתורה לבין ששים רבוא בני כוונתו של החת"ס היא    בשלשת אלפים וחמש מאות.

 ישראל, כך שלכל נשמה יש אות בתורה וכל אות בתורה רומזת לאחד משמות ה', כפי שכבר כתב הרדב"ז. 

"אורייתא וקוב"ה וישראל חד הם". כאשר חז"ל מציינים את   -אמה משולשת זו מכוונת למה שאמרו חז"ל ב"זהר"הת

אין הם מתכוונים למספר מסוים שבו נמנו ישראל בנקודת זמן מסוימת    ,המושג העמוק של ה"ששים רבוא" של ישראל

יה מצב שהם מנו בדיוק ששים רבוא. החת"ס  , הרי הובפרט שנולדו ברצף כל הזמן ילדים ולכן בנקודת זמן מסוימת



 ל

 

עוד   להוסיף  ניתן  אך  אינו מתאים לששים רבוא,  מנייתם  בזמן  ישראל   בני  לכך שמספרם של  סיבות  ב'   רק  הזכיר 

מתחת לגיל עשרים ומעל לגיל ששים וכן, הרי בזמן   היהסיבות לכך, כגון המציאות של הנשים שלא נמנו וכן כל מי ש

 . נגפו במגפה בשטיםד אלף  אלפים אנשים וכן כ"חטא העגל מתו שלשת 

"ששים רבוא של ישראל", אינו מתייחס למספר חומרי    -לכן גם מסיבות אלו ניתן להבין, שהיסוד שהתקבל מהר סיני 

מאד  עמוק  למושג  אלא  רבוא,  ישראל ששים  מנו  בו  מסוימת  זמן  נקודת  של  החומרי  למושג  ולא  ישראל  גופות  של 

הבריאה   כל  את  יהמקיף  שבטי  הולדת  בזמן  כבר  למשל,  הבריאה,  למושג  ומעל  לפני  ועוד  והזמן  למקום   ,ה-מעבר 

]שמות, פרשת כי   לתת להם שמות כמנין ששים רבוא, כמובא במדרש תנחומא  אלוקים נתן בלבות האבות  והאמהות

ט'[ המתייחס ל "מנה את  „  –מושג של "לפקודיהם"  תשא אות  לו הקב"ה למשה,  "רבוני,  אמר  ישראל". אמר לפניו 

כתיב 'והיה זרעך כעפר הארץ' וכתיב 'ושמתי את זרעך כחול הים' ועכשיו את אומר כן". אמר לו "אם בקשת לעמוד על  

טול ראשי   ותעמו  אותיותמנינם  ר' דראובן  ד  של שבטים  מנינם:  י' -מאתים אלף, ש' דשמעון  -על  שלש מאות אלף, 

דיוסף י'  דיששכר,  י'  דנפתלי  -דיהודה,  נ'  דזבולון  -שלושים אלף,  ז'  דדן  -  חמשים אלף,  ד'  ארבעת    -  שבעת אלפים, 

אלף, הרי חמש מאות תשעים ושבעה אלף, אותן שלשת אלפים שנשתיירו הן  -שלשת אלפים, א' דאשר  -אלפים, ג' דגד

יש' ", לכך אמר לו  הן שנהרגו על העגל, שנאמר 'ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי א

]"קול אליהו", פרשת כי תשא[, על פי  מדרש  שהוא הביא,   הגר"א ציין“.  הקב"ה למשה "מנה אותם כמה חסרו..."

ג' אלפים ושש מאות גם לא במקרהשחטאו בעגל שש מאות אנשים. מספרים מדויקים אלו של  כי הכל על פי    ,, הם 

המס למשל  מראש",  דורות  "קורא  של  מדוקדק  שכיון  תכנון  ישראל,  בני  אלף  מאות  לשש  רומז  גם  מאות  שש  פר 

של אותו "דור דעה" וכיון שכל נשמות ישראל בלולות זה בזה   יה חסרון כלשהו באמונה לפי מדרגתושבחטא העגל ה

כל עם ישראל נענש על כך קשות ולא    ,לכן על אף המספר הזעום של החוטאים בעגלערבים זה לזה,    ישראל  ולכן גם

 ו[, ]"מלא פי תהלתך אמונה", שפ"  רק אז אלא בכל הדורות הבאים. ראה מה שהאריך על כך מרן רבי א. י. ל. שטיינמן

נבנה העולם   דכלל ישראל אינו סתם עם, אלא הם קיום העולם, על ידי האבות והשבטים„  –כתב בין השאר  שם הוא  

ר שקורה זה מתוכנן מהקב"ה, אפילו השמות שלהם צריך להיות בכיוון כזה, דממנו ידעו מה וזה קיום העולם וכל דב

ישראל עם כל בריאת העולם    על מהות הקשר של מנין ששים הרבוא של כללהיא    כוונתו של מרן  “.  שיהא בעתיד

במקורותינו,והיא    וקיומו המופיעים  רבות  מובאות  על  התו  נסמכת  של  הלימוד  על  הפסוק  לא    -  ברצף  רהכגון  "אם 

 .  בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי"

המוכמו   "בראשית"שכן  "ראשית"    ,ג  נקרא  ישראל  שעם  כך  על  שרומז  סיני  מהר  לנו  מסרו  בזכותו ושחז"ל  שרק 

]מעין   "חסד לאברהם"   -"קבלה"שביארו נושא זה על פי ה  ביא להלן רשימה חלקית של ספרים נ   ולמענו נברא העולם.

"כף ונקי" לרבי חליפה מלכה מהעיר  הספר "שמע שלמה" להר"ש אלגאזי,    ב' נהר י"א[ לרבי אברהם אזולאי, הקדמת

ושמש"  "מאור  "צמח    אגאדיר,  דוילנא,  המו"צ  פינפר  הכהן  לר"פ  כ"ד  בעמוד  התורה"  "מסורת  קוריאט,  לר"י  )יג:( 

הראובני" ו"פתח הדביר" על "זהר חדש", "ידי משה" על  דוד" בסוף ח"ב, "חנוך לנער" בח"ב לבעל ה"מג"א", "ילקוט  

רבה" ב'  "מדרש  י"ב[]פרשה  אות  סוף  על ,  המאירה"  "אספקלריה   , מרגליות  לר"א  כ'  בתשובה  הראם"  "תורת   ,

 ]עמוד נ"ה ועמוד ק"ו[. ה"זהר" שם לרצ"ה הורביץ, "טעמי המנהגים"

, שכל  האותיות הם אורות נעלמים וכל אות  אות בתורהלעיל את חשיבותה של כל  ראינו   אותיות "מיותרות" בתורה:

והלשון,   הדקדוק  מבחינת  רק  מסוים  מובן  ישנו  ברם,  ז"ל.  האר"י  שאמר  כפי  האמונה,  מעיקרי  עיקר  עצמה  היא 

לכך, דוגמאות  של  קטן  מספר  ונביא  בהן  מיותרות  שהן  אותיות  ישנן  מסוימות  גדולי   שבמילים  עליהן  העירו  שכבר 

 הדורות.
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עה"ת""רבי  .א אפרים  התוס  ,נו  כתבמבעלי  "  ]שמות  ',  המילים  על  "בצבע  )לא,יח([  לומר  שרצונו  אלקים"  אצבע 

 )לב,כא([ שרצונו לומר "זרוע". ]ירמיה , כמו במילת "אזרוע"אלקים" והאות א' תוספת יתירה היא

 )א,א([   מגילת אסתר]"מחיר יין", על    וכתב על כך הרמ"א  “ אחיו של ראש  -  אחשורוש„  –)יא.( הובא    במס' מגילה.  ב

"יששכר"„  – כשי"ן  במילה  נוספת  היא  כי  אחשורוש,  שבמילת  האמצעית  שי"ן  אליך  יקשה  כבר    ,“ואל  כך  שעל 

 האריכו גדולי הדורות. 

וכתב שם   “שופר  -  )סט,לב([  ]תהלים  מאי "שור פר"„  –    )כו.(  הרש"ש התייחס לדברי הגמרא במס' ראש השנה  .ג

לצורך  ,הרש"ש שלא  שבא  רי"ש  תחת  ,  שמצאנו  "דרמשק"  "שעיפי",  תחת  "שרעפי"  "שבט",  תחת  "שרביט"  כגון 

 "דמשק" ועוד וראה שם. 

 

 ג.

 תרגום של תורה, אונקלוס הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע 

 האם אונקלוס תרגם רק אליבא דר''א או גם אליבא דר''י ור''ע ? 

 

 

, אם הוא היה וקשה  ם אונקלוס בניגוד לדעת ר' אליעזרחיות נשאר כאן בצ"ע, כי מצא שבמקום אחד תרג  המהר"ץ

מוצא שכל מה שתרגם אונקלוס הוא בניגוד לדעת ר' אליעזר זה אכן היה קשה, אך הוא מצא רק דבר אחד, שכנראה 

נוסף רגם זאת כדעת ר' יהושע, שהרי מצינו במקומות שונים מחלוקת ביית  אונקלוס יהושע. במקום  ור'  ן ר' אליעזר 

של  השני  שהנסיון  כ"ו(  )פ'  אליעזר"  דרבי  ב"פרקי  סובר  אליעזר  רבי  אליעזר.  כרבי  סובר  אינו  שאונקלוס  נראה 

אברהם אבינו היה כבשן האש ואילו דעת אונקלוס תלמידו שונה, כפי שכתב הרמב"ן )"דרשת תורת ה' תמימה", עמ' 

היין" "בית  פירוש  עם  לומר „  –(  קי"א,  לו  היה  אש  דעתו  היתה  אם  כי  "מאורא",  שאמר  אונקלוס  דעת  ידעתי  ולא 

 . “"מנורא" ואם דעתו בקעה, היה לו לומר "ממישרא"

ב"פרקי    הרמב"ן מכליל את דעת ר' אליעזר בין הסוברים, שכבשן האש היה הנסיון הראשון של אברהם, אך בגירסתנו

 דרבי אליעזר" מופיע שנסיון כבשן האש היה הנסיון השני. 

  ]מס' מגילה  דתרגום אונקלוס על פי רבי אליעזר נאמר„ –טעות וכותב  המהר"ץ חיות על אותה )מו:( חוזר  במס' יבמות

על אף שבמס' מגילה כאן נאמר בפרוש שאונקלוס אמר את תרגומו לא רק מפי רבי    ,וכל זאת    “)ג.([ ולשיטתו אזל...

שכתבו שאונקלוס אינו סובר כרבי אליעזר    " ת"י"אליעזר אלא גם מפי רבי יהושע ובפרט שלא ראה שם את דברי ה

בקובץ "בית  ושו"ר שהגאון רבי יעקב חיים סופר, ראש ישיבת "כף החיים" בירושלים תפס על כך את המהר"ץ חיות  

)תרעו([. הוא כתב שם, שלא רק המהר"ץ חיות טעה בכך אלא גם הגאון   עמ' קסח  גליון )ק(,  ]שנה יז,  אהרן וישראל"

)לד:( ושכן    רבי יוסף זכריה שטרן לא דקדק בדבריו ונשמט ממנו דברי הת"י בחיבורו "שו"ת זכר יהוסף", סי' קכא

כיון שאונקלוס תירגם על פי ר"א, אינו יכול „  –יצחק", סי' שי"א    תב בשו"ת "שיחטעה בכך  גם הגאון מווערבוי שכ

 .  “לתרגם, רק על פי שיטתו

היינו, דרך כלל, אבל   ודע, דעם שאמרו שאונקלוס תירגם מפי ר"א ור"י, מכל מקום,„  –הוסיף וביאר    הגר"ח סופר

שגם הוא היה רבו, עיין  ] “אליבא דרבי עקיבא מצינו במקומות הרבה, שאונקלוס אינו מתרגם אליבא דרבי אליעזר אלא 

)דף ד'    )מח.( וביתר פירוט בספר "נתינה לגר" על תרגום אונקלוס  )ג.( ועמ"ס יבמות בהגהות המהר"ץ חיות עמ"ס מגילה

 . הערה ה' ודף ו' הערה ה'([
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אליבא וא תירגם רק  אומנם, הגר"ח סופר אינו מסביר כיצד יתכן שהוא תירגם אליבא דר"ע והרי כאן בגמרא נאמר שה

ור"י לתרץ   ?דר"א  דבר  ונראה  פי  ל"א  על  מצוה  "החינוך"  וספר  הרמב"ן  לברכה„  –י  זכרונם  התורה   שהם  וגם 

ולכן הכוונה כאן בגמרא שרוב תרגומו של אונקלוס נעשה על פיהם, אך במיעוט מקומות, על  “  הקדושה ידברו ברוב

פ' כי תצא תירגם אונקלוס על פי ר"ע   ית טופרי", אך  אף שהם הרבה הוא תירגם אליבא דר"ע, כגון בריש  "ותרבי 

יבמות במס'  וב"ספרי"  לר"א  שהכוונה    )מח.(  להפך  מפורש  הצפרניים  לקוץשם  כדב  את  לגדול,  להשאירם  י רולא 

 . אונקלוס

ע על כך  ראה שם עוד בקובץ בעמ' ק"ע, שרבים וטובים החליפו בין רבי אליעזר לבין רבי אלעזר, כפי שכבר התרי

ב  אזן"  הגאון הרב החיד"א ב"יעיר חלוקים  הבבלי  מבוא לחיבורו על "פרד"א" ולעיתים  ]מע' א' אות צ"ח[ והרד"ל 

   .כמו שנראה במס' חלה בסוף פרק ב' רבי אלעזר או לרבי אליעזר,והירושלמי אם הכוונה ל

חז"ל   בכל מקורות  מוסכם  זה  והאם  רבותיו  מפי  התורה  את  היחיד שתרגם  הוא  אונקלוס  האם  לברר  יש  הנ"ל  לאור 

  ?גם על פי רבותיו ולא על דעת עצמושאונקלוס תר

תירגם עקילס הגר התורה לפני רבי אליעזר  „  –  א,ט( )י:()   מס' מגילה  / "גליון הש"ס" כאן מפנה ל"תלמוד ירושלמי"

. יש מי שכתב שמשיטת ה"ירושלמי" משמע שהוא חולק על    “ורבי יהושע וקילסו אותו. אמרו לו "יפיפית מבני אדם"

  – הר"חלומר כך, על פי מה שכתב כאן    תלמודא דידן וסובר שאונקלוס תירגם את התורה על דעת עצמו, אך אין צורך

דאינשי  רבי„ רובא  לאחרים...ושכחוהו  לימדהו  כך  אותו  לימדו  יהושע...כאשר  ורבי  ויסדה    אליעזר  אונקלוס  ואתא 

היינו, התקנה המפורסמת בתקופת חז"ל, שבקריאת התורה המתורגמן היה מתרגם לציבור את מה  “,  למקרי ביה בצבור

בעי התרגום  את  למד  שאונקלוס  לומר  ניתן  לכן,  קורא.  היה  הקורא  רבותיושבעל  משני  שאר     ,קר  שלמדו  כפי 

וכיון ששכחו הרוב את התרגום עמד אונקלוס וסידר בצורה סופית את התרגום על פי רבותיו ובכללם תלמידיהם מהם  

ונראה שהתקבל אז על דעת החכמים מהו התרגום המדויק לאחר  , על פי מה שהם קיבלו במסורת מסיני  רבי עקיבא

עם שיטת ר"ע  שהכריעו במקומות מסוימים, שלעיתים הצדק עם שיטת ר"א ולעיתים הצדק עם ר"י ולעיתים הצדק  

את  מלכתחלה  תאם  זה  תמיד  שלא  אף  כך,  על  קילסוהו  הם  רבותיו  לפני  הסדיר  שהוא  מה  את  אונקלוס  וכשתירגם 

כיון שה ובמקומות שזה  שיטתם,  אונקלוס  ידי חכמי הדור כפי שתירגם  בהם וכרע על    לא תאם את שיטתם הם חזרו 

על תרגום אונקלוס[ הרי    ]=  והמוסיף עליובדאי  ולא כפי שהוסיף אונקלוס[    ]=  כצורתו  המתרגם פסוק„  –ומאז נקבע  

 . )מט.([ ]מס' קידושין “זה מחרף ומגדף

-ופירשו שם רש"י והתרגומים על  “ וכתבת על האבנים את כל דברי התורה באר היטב„  –הובא    )כז,ח(,  בספר דברים

)לו.([ שכתבו עליהם בשבעים לשון, כדי שהנוטירין של אומות העולם יבואו ויעתיקו אומה אומה    ])לב.(,  פי מס' סוטה

של כן  תירגומו  ם  בלשונה את התורה ובכללה נכתבה שם התורה גם בלשון ארמית, אשר אותה כתב גם אונקלוס. א

, אף שידוע  שהתרגום שלו נחשב לתורה בעל פה ובפרט שכך הובא  תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה  אונקלוס הוא

]ראה את דברי הגר"א ב"קול אליהו" על   פירושו תורה שבעל פהו"אמרו"    ו"אמר"תרגום של תורה אונקלוס הגר  

שניתן    וי"לקסא([.    )קיט,  תהלים מהתרגום  שונה  זה  תרגום  לכן  יבינו  שהם  כדי  לאומות  ניתן  זה  שתרגום  שכיון 

  לישראל בסיני שהוא רק נאמר ולא נכתב ולכן הוא נחשב כחלק מהתורה שבעל פה.
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ועוד ביקש לגלות תרגום של  אל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי...יונתן בן עוזי  תרגום של נביאים

 כתובים יצתה בת קול ואמרה לו דייך

-מדוע הגמרא אינה מביאה בסוגיות שונות סיוע או סתירה מתרגום יב''ע ? מהו ההבדל בין נבואה לבת

 קול? 

 

תורה" "יגדיל  בחיבורו  כתב  סופר  ברכות  הגרי"ח  מס'  שמלבד  פ"ד[,  סי'  בש"   ]ח"א,  מקומות  עשר  בשאר    ס )כח.( 

עוזיאל  מופיע בן  יונתן  בתרגום  גם  מופיע  יוסף   רב  של  תירגומו  יוסף",  רב  בש"ס    "תרגם  רבים  מקומות  ושישנם 

ובכל זאת קיימת התעלמות מוחלטת שם מכך שזה כבר מופיע בתרגום   שמובאים שם ענינים המובאים גם בתרגום יב"ע

ב הונא  לגבי "בן שנה שאול במולכו", היינו כבן ודבריו גם אינם מובאים כסיוע לאחד מהחולקים שם, כגון: דברי ר 

נחלקו אם   )טז.(-)יג,א([ וכן בגמרתנו ב  ]שמואל א'  שנה לחטא ושם מתקיף רנב"י ודלמא וכו', על אף שכן תירגם יב"ע

 )א,א([.  ]מלאכי מלאכי הוא עזרא וכן תירגם יב"ע

יב"ע  )לב:( על הפסוק "התשכח אשה  במס' ברכות חיות  ()מט,טו  ]ישעיה  עולה" הובא שם כפי שתירגם  [. המהר"ץ 

וכן  =  ]ואחר כי תרגום יונתן היה נודע לחז"ל  „  –]תתקכא.[    האריך על כך מאד ב"אגרת הבקרת" בסי' ד' וכתב שם

שם הגרי"ח  זאת    כתב  והוכיח  קס"ו  שתירגבעמ'  מה  ובין  בש"ס  רבים  במקומות  יוסף  רב  שתירגם  מה  בין  ם  מהדמיון 

יש לתרץ יב"ע[ מת"י...ובזה  סיוע לדבריהם  פנים לא הביאו  ומדוע על כל  דבר בשם אומרו  מדוע לא אמרו  יקשה   ,

דהרבה דרשות אשר מצינו ביונתן ומוזכרים בדברי חז"ל ולא נתעוררו כי שאבו מיונתן, היינו כי אלו הדרשות אינם  

 .“וספות ולא נשארו לפנינו רק מעטמעיקר התרגום, רק הוספות המה ובדפוס נשמטו הציונים שהם ה

נראה שה"הוספות"ה מופיעים ההוספות שעליהם הוא מדבר,  בו  יד  כיון שהוא לא הראה כתב  קיימים    נה,  האלו לא 

נוצרים הפרוטסטנטים תמיד השתמשו בהמצאה  -כלל, אלא רק סברא בעלמא שלו שעדיף היה לא לאומרם, כי היהודו

  כפי שהירבו לכתוב על   כדי לנגח את קדושת מקורותינו להשוותם לאוונגליון שיש בו תוספות מאוחרות  ,כזאת מכרסם

היתה נכונה מדוע בתרגום אונקלוס שיש  כך ממציאי הנצרות הפרוטס' באקדמיה שהם יסדו ועוד שאם ההשערה שלו  

אלא הסיבה היא    תוספות מאוחרות,  גם דברים שאינם שייכים לתרגום המילולי של התורה גם אין שום ציון לכביכול

הוא   יונתן  תרגום  של  קיומו  על  לחז"ל  ידוע  שהיה  אף  קניבסקי,  הגר"ח  מרן  לי  שאמר  מצוי   לאכנראה    כפי  היה 

 בידיהם. 

 משמע דיונתן„  –ועוד בקש לגלות תרגום של כתובים    )ג.( בד"ה  הגאון הרב חיד"א כתב ב"פתח עינים" עמ"ס מגילה

לא תרגם כתובים כלל. וכן רש"י לקמן דף כ"א כתב "ועשרה מתרגמין ל"ג שאין תרגום בכתובים". איברא דקצת קשה  

וכו' דהרי איכא   איוב תרגום מונח לפניו  וספר  וכו'  גמליאל  ברבן  פ' כל כתבי, מעשה  על רש"י,  דהרי אמרו בשבת 

דיש תרגום מהתנאים עיין שם. ובחידושי  כתב התוס'  תרגום באיוב שהוא מכתובים ומוכרח שאיזה תנא תרגמו וכמו ש

  משלי,  ]איוב,  הרשב"א פ' כל כתבי ע"ש. ואחר זמן רב באו לידי תוספי הרא"ש למגילה וכתב שם דיב"ע תרגם אמ"ת

]וראיתי תרגום על דברי הימים נדפס באקאדימיא מאינגלטירא ומיחסים אותו    תהלים[ והבת קול היתה לדניאל בלבד

 .“הוא יקר המציאות[לרב יוסף ו

יב"ע על  הקפידא  היתה  מה  דעות  מספר  ישנן  מובן  ,אומנם  ח  שמהן  מהדעותלפי  להתייחס    לק  חז"ל  רצו  לא  מדוע 

 ות או שיטות בהלכה שהובאו בחז"ל: לתרגום זה לא כראיה ולא כסתירה לשמוע



 לד

 

על עצם הפרסום לרבים של התרגום, כדברי ר"ח כאן, שאת התרגום    מהגמרא כאן משמע שהקפידא על יב"ע היתה  .א

חידש מעצמו דבר בתרגום  ויב"ע לא  ומלאכי  זכריה  מפי הנביאים חגי  גדולי הדור במסורת    ידעו רק מעט מהחכמים 

ות כאשר רק  שכדי שלא ירבו מחלוקות המתרח  םומטרת פרסומו על ידי יב"ע היתה שכלל החכמים גם ידעו את התרגו

 פר מצומצם של חכמים יודעים חכמה מסוימת. מס

. יתכן  “תרגומא דקראי לא מסרי נפשייהו למילפינהו כדמעיקרא  דכיון דכתב„  –  ]כאן, מהדורא קמא[  תוס' רי"ד.  ב

' רי"ד, שלולא הפרסום לכלל החכמים, החכמים היו מוסרים את נפשם להבין את מה שגם ר"ח יסכים עם דברי התוס

שנמסר על פי התרגום על פי הכללים והמדות שהתורה נדרשת בהם מתוך התורה שבכתב ובע"פ והיתה מתרבים העמל 

 והיגיעה בתורה שהם עיקר המטרה בעסק התורה וכן הובא בהקדמת ספר ה"צל"ח". 

קפידא על יב"ע היתה שהוא פרסם את התרגום בכתב, שהוא דבר אסור, משום שדברים שבעל ה  -"ג. ה"פני יהושע

ס:( ואילו יב"ע סבר שבזמנו מותר לכתבם משום "עת לעשות" משום "הפרו תורתך",  )  ]מס' גיטין  פה אסור לכותבם

 היינו, כדי שהתרגום לא ישתכח מישראל. 

 

והאנשים אשר   לבדי את המראה  אני דניאל  לא ראו את המוראיתי  נינהו היו עמי  ראה... מאן 

 אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא אנשים...זה חגי זכריה ומלאכי...

 ?האם דניאל נחשב נביא או בעל רוח הקודש 

...וכבר ידעת שמלאכי הוא  „  –כינו והוא שבזמן חורבן בית ראשון  המאירי כתב בפתיחה למס' אבות בד"ה ונשוב לדר

חגי    לגירסת ה"עין יעקב" ולמסקנת הגמרא שם לפי גירסתנו[ והם ]=  ,)טו.(, לדעת ר"נ בר יעקב  מס' מגילה=  ]  עזרא

התחילה זכריה ומלאכי[ היו נביאים ואף על פי שאין נבואה שורה בחו"ל, אולי התחילו במדרגת הנבואה בארץ וכל ש

בארץ אף היא שורה בחו"ל...ודע גם כן דיש קצת הבדל במדריגת הנבואה באומרו "מהוי הוה פתגם נבואה מן קדם ה'" 

ז"ל באומרם  זה רמזו לדעתי  ואל  ובקושי  ברום השתדלות  זה  ואף  "ואיתמלל עמיה"  "אין    לאומרו  בא[  פ'  ]מכילתא, 

לא נדבר עמהם אלא על מקום ]טהור על מים[ שנאמר "על    השכינה שורה על הנביאים בחו"ל" וכשנדבר להם בחו"ל,

)י,ד( "ואני הייתי על יד הנהר" והתבונן בזה המאמר, שהוא    )ח,ב([ וכן שם  ]דניאל  אולי" נהר כבר ואני הייתי על אובל

 .“)ט:([ ]מס' יומא  אמר "דאין הנבואה שורה". משנסתלקה הנבואה "עדיין היו משתמשין בבת קול"

“,  קול מחודש לשעתו מאת הבורא יתברך, להודיע סודו ליראיו„  –קול הוא  -, שבת)טז,ו([  ]מס' יבמות  כתב   התוי"ט

לפי שאינו ...ולי נראה שנקרא  בת קול,  „  –ט מוסיף לבאר  "יולקה הנבואה לא היה כלל בת קול. התהיינו שלפני שנסת

ודוגמתו במדריגה למטה ממנו ולכן קראוהו בת קול    ...שזהו נבואה ממש, אבל קול זה שאנו בו ממינוקול אליו-קול לו

 “. שהיא הבת לאביה ולתשות כוחה לא קראוהו בן קול...

קול הוא מלשון מידה, מדוד הנשמע רק לאוזני מי שאמור  -שבת,  )יא.( ד"ה בת קול[  ]מס' סנהדרין  התוס' רא"ש כתב

לשומעו וב"מחזור ויטרי" לרבינו שמחה מתלמידי רש"י כתב בסי' תר"ט, שהיא מידת קול  הנמצאת בפני עצמה ברוח 

ול שהיא כמו הד ושנקראת בת קול, כי זו דרגה הפחותה מדרגת ק  ,ביאר  )יא.([  סנהדרין]מס'    מנשבת והתד"ה בת קול

"ט  יוהסברו של התלהורות על חולשתה לעומת הנבואה ודברי התוס' הם מקור    ,קול"-אה ולכן כונתה כך ולא "בןהנבו

מותם של מספר תנאיםלעיל.   זמן  לגבי  )יא.(, הובא ששמואל הקטן התנבא לפני פטירתו,  ב  סנהדרין שם  וכן    במס' 

  ר' צדוק הכהן מלובלין מבאר .  תו של רבי עקיבאבמס' פסחים )סט.( התנבא רבי אליעזר לפני פטירתו, על צורת פטיר

[ שכוונת מושג הבת קול היא להד של דברי הקב"ה הנשמע מאדם שאפילו אינו יודע שדיבורו  42]"דובר צדק", עמ'  

שבת ]מס'  מה"ירושלמי"  וראייתו  אותו  השומעים  החכמים  מלבד  קול,  כבת  ור"ל    משמש  שר"י  מובא  שם  )ו,ט([, 



 לה 

 

". הם שמעו נער בבית הכנסת הקורא  להפגש עם שמואל ואז אמרו "נלך אחר שמיעת  בת קולהסתפקו אם לרדת לבבל 

]"אמרי בינה",    )כח,ג([ "ושמואל מת" ולכן הם הסיקו ששמואל מת. המהר"ץ חיות חולק עליו  את הפסוק ]שמואל א'

עמ' ל"ד סוד"ה מלבד[ וכותב שזה יתכן רק כשמוזכר    מרגליות בהקדמתו ל"שו"ת מן השמים",  סי' ו' וכן כתב הר"ר

 בגמרא "בת קול" לחוד, אך לא כאשר מובא "בת קול משמים" שהיא הדרגה הפחותה מהנבואה.

' סוטה  במס  “.כל נביא ונביא ניתן בו רוח הקודש כל אחד לפי כוחו„  –הובא    רמז תתקטז(,  ב"ילקוט שמעוני" )איוב,

. ממדרשים אלו עולה שרוח הקודש הוא  “משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל„   –)מח:(, הובא  

כי יכול להיות נביא שהשגות רוח קודשו אינן גבוהות במיוחד. אומנם, יתכן שיהיה   תנאי הכרחי לנבואה ולא להפך,

לו רוח הקודש אך נבואה לא תגיע אליו אף שהשגות רוח קודשו יהיו הרבה יותר גבוהות משל נביאים    מישהו שיהיה

היתה   קודשו  רוח  דניאל, שהשגת  ספר  על  ישועה"  "משמיע  בחיבורו  דניאל  על  האברבנאל  כך  על  כתב  וכן  אחרים 

 .וכה על כךבזמנו, על אף שהוא עצמו לא היה נביא וראה שם דבריו בארשנביאים הגבוהה יותר מ

נבוכים"  הרמב"ם כתב   יכול להיות  וכן כתב הרד"ק בהקדמתו לפירושו על תהלים,  (מה  ב,)  ב"מורה   שרוח הקודש 

מנבואה נפרד  יותר    מושג  נמוכה  היתה  דניאל  דרגת  וממילא  הנבואה  מדרגת  יותר  נמוכה  היא  הקודש  רוח  ושמדרגת 

יצא האברבנאל בהתקפה על דבריו שם בחיבור הנ"ל כדי    ועל כך   ]וכן כתב רש"י שדניאל לא היה נביא[  מדרגת נביא

  .וזו היתה דרגתו של דניאל להוכיח להפך שדרגת רוח הקודש יכולה להיות גבוהה מדרגת הנבואה

ח הקודש נמוכה יותר מדרגת  )יא.( שרו  בהגהותיו על מס' סנהדריןעל סמך דברי הרמב"ם ב"מו"נ"    כתב"ץ חיות  המהר

 .“וכבר ידענו דרוה"ק הוא מעלה הפחותה מן הנבואה„ –הנבואה 

,  )יח,ג( הובא שתוקפם של דברי נבואה הם "דברי קבלה" ואילו תוקפם של  הכתובים הם "דברי קדושה"  במס' סופרים 

]שהם שייכים לכתובים[ שאמרן משה    אך ב"מדרש תהלים" ריש פרשה צ' בד"ה תפלה נאמר על י"א מזמורי תהלים

 "פתגם של נבואה".  - של נבואה" וכן תירגם התרגום על דברי הימים את "דבר ה'"ב"טכסיס  רבינו

]סטנסיל, סי' ה', ד"ה שם דף ל'[, שנבואות צריך לומר בעל פה ורק אחר כך לכתוב ואילו   מרן הגר"ח מבריסק אמר

גבוהה הבאה מבפנים ואילו  מה שצריך להיות "כתובים" צריך מיד לכתוב את הנבואה. לרמב"ם רוח הקודש הוא השגה 

 נבואה באה מבחוץ מהקב"ה. 

. ה"חות יאיר" כתב בסי' קצ"ב,  שמו בפיו לומרשמן השמים  )ח,כד([ שרוח הקודש הוא מה    ]מלכים א'  ה"אלשיך" כתב

]העטרה לשביעי   שהמאורעות המובאים בנביאים נאמרו ברוח הקודש. מרן רבי יהונתן אייבשיץ כתב ב"אהבת יונתן"

באין ולא היו  כל הנביאים היו מתנ „  -)שם(  שנביא משיג רק מה שנאמר ב"קול", כמובא ב"מדרש תהלים"   של פסח[,

 שבדבר. לעומת זאת מי שזכה לרוח הקודש משיג כל סוד כמוס “, יודעין מה שהיו מתנבאין אלא למשה וישעיה

לישראל היא זכות יותר גדולה וכן כתב מהר"י אייבשיץ שם שלנביא ניתן לפעול      רש"י כתב שזה שנשתלח להתנבאות

]"בראשית    באמירתו בניגוד לדניאל והתוס' רא"ש כתב כאן שהנביא יכול לייסר ולהוכיח את ישראל וכן הובא במדרש

 “.מדמין צורה ליוצרה„)כז,א([ שהם  רבה"

 

 מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מגילה  בדוכנן וישראל במעמדן כולן לויםכהנים בעבודתן ו

 האם שתיית יין בפורים דוחה את עבודת הכהן בבית המקדש ? 

 



 לו

 

משמע שרק מקרא מגילה דוחה את העבודה, אך שתיית יין בפורים שהיא מצוה אינו דוחה את העבודה ואפילו כל בית  

שהם יוכלו לשתות יין, שהרי כדי לשמוע מגילה יש    אך נראהאב אסור לשתות בין ביום ובין בלילה ]מס' תענית )ג.([,  

ם יוצאין לשמוע את מקרא המגילה יוכלו לשתות ואז  לצאת מבית המקדש למקום מקרא מגילה ברוב עם ואם כן כשה

 שינה כל שהוא מפיג את היין" ]מס' עירובין )סד:([. ,דקות( 18הדרך שילכו בה תפיג ממילא את היין ד"דרך מיל )

 

 תד''ה וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק 

בתנ''ך, או שמ ואינם מופיעים  כלל  וב"ראשונים"  בחז''ל  ופיעים בשינוי. האם  על פסוקים המובאים 

חז"ל, ה"ראשונים" וה"אחרונים" היו בקיאים בידיעת כל הפסוקים? האם היו לכך סיבות מתוך כוונה  

 ?  תחלה של ציטוטים לא מדויקים של פסוקים על ידי חז"ל

 

בכתבי הקודש לבין פסוקים אלו כפי שהם מופיעים בחז"ל  ישנם הבדלים בין מספר פסוקים כפי שהם מופיעים לפנינו  

. בחז"ל  מובאים  לעיתים פסוקים שאינם קיימים כלל בכתבי הקודש אוב"ראשונים" וקיימים ארבעה סוגי הבדלים.  

. חז"ל מציגים לעיתים פסוק עם תוספת גשלפנינו.  מציגים פסוקים שסדר המילים שבהם שונה ממה     . חז"לבשלנו.  

. חז"ל לעיתים מצטטים פסוק בחסרון של מילה ממה שמופיע לפנינו ד.  את  בכתבי הקודש שלפנינומילה שאינה נמצ

 ועל כך דן התוס' כאן. 

קידושין במס'  המופיע  הפסוקים  מס'  כיצד מתיישב  להבין  יש  ושמונה,   -  )ל.(  ראשית,  ושמונים  מאות  וח'  אלפים  ח' 

ידי המשך הברייתא על  ניתן  זה. ההסבר לכך  מ"ג פסוקים פחות ממנין  מופיעים  יתר עליו תהילים  „  -בעוד שלפנינו 

שמונה הימים  דברי  ממנו  חסר  הקדמונים  “שמונה,  בצרוף וביארו  התורה,  של  הפסוקים  למספר  היא  שהכוונה   ,

]הם    הלקוחים מהתורה  מ"ג פסוקים  שבתהילים ודברי הימים ישהיינו,  ,  יםשחוזרים על עצמם בכתובהפסוקים  

מס'   ב"שמעתין"  י43פורטו  וזמרת  "עזי  כגון  בשמות-[,  המופיע  לישועה"  לי  ויהי  ובתהילים  ה"  (.  )קיח,יד  )טו,ב( 

כאלו פסוקים  שמונה  יש  "חסר    בתהילים  שכתב  ומה  שמונה"  תהילים  עליו  "יתר  שם  הגמרא  כוונת  דברי    ממנווזו 

שמונה" שחסר    הימים  היא  שבחומש    ממ"גהכוונה  החומש  פסוקי  למספר  החומש  פסוקי  מספר  בין  ההפרש  ]שהוא 

אם כן, מספר הפסוקים .  ותקבל ל"ה. זה מספר פסוקי התורה שתמצא בדברי הימים   ובתהילים ובדברי הימים[ שמונה

 .43 ועוד 5845=5888 הוא:  של התורה בחומש ובתהילים ובדברי הימים

לא כתיב בהא קרא כן אלא, כשצר על יריחו כתיב "וילן בלילה ההוא בתוך העם" וכשצר על העי „  –כאן כתב    התוס'

  " מיד וילך"  –)סג:( גרס    ]ובתד"ה מיד במס' עירובין  [ בלילה ההוא בתוך העמק""יהושע"  -  ]מהר"י ברלין  כתיב "וילן

וכן גורס המהרש"א והב"ח מגיה "וילן"[ ודרך הש"ס הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד כמו "ונתן   וכן הוא בגמרתנו

 . “)לג.([ ]מס' ערכין הכסף וקם לו"

[  )נה.(  ]מס' בבא קמא  בפסוקים וכן מצינו  פעמים שלא היו בקיאין„  –)קיג.(, כתב תד"ה תרוויהו    א בתראבמס' בב

לאו כלך   טובא  "מפני מה לא נאמר בדברות הראשונות טוב ...אמר ליה עד שאתה שואלני ...שאיני יודע אם נאמר בהן  

 .ב"ב מראה התוס' שהם כן ידעואומנם שם בסוגיה  במס'   .“אצל ר' תנחום ..."

להו בין ו"אח"כ תיבה אחת על ידי שכחה ומיחלף  דעבדי תנאי דמחסרי„ –)מא:( כתב רש"י בד"ה לא תימא  במס' יומא

מלת "כוננו"  „  –)ז:( ברש"ש בד"ה שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו    . דוגמא לכך ראה במס' חולין“לקח" ל"אח"כ אמר"

ויספר שלמה...שבע אלף נושא  „–)עט.(     במס' יבמות   כןו “  , אך שם סופו הוא  בלשון אחרליתא במשלי רק בתהלים

  ל כך שם הרש"ש שמילת "נושא" ליתא בכתוב. אם כן זו דוגמא להחלפה וליתור מילה וכן במס' שבת והעיר ע“  סבל



 לז 

 

בהג שם  כתב  וישימו  )נה:(  תד"ה  בד"ה  מעמדין  ר"י  "בעל  „  –הות  ולפנינו  עקרון"  בעל  "זבוב  דמלכים  קרא  כתב 

 .  “זבוב"

]וראה שם ב"יפה   וכתב שם הרש"ש  “ויטמאוה"שנאמר "ויחללו את מקדשי  „  –הובא  )כא(,    בפתיחתא ד"איכה רבה"

 .“)ז,לב([ ]יחזקאל ה'[ או ]ירמיה יך"פסוק זה לא מצאתי בתנ"ך ויש להגיה "את מקדשי טמאתי בכל שקוצ„ –  ענף"[

  )יג:(   יתכן והם צרפו ב' פסוקים, כפי שכתב כאן התוס', שלעיתים הם מערבים פסוקים. ב"תלמוד ירושלמי", מס' סוטה

תוס' מחלוקת  יש  תני,  )ז:(   רמב"ם -ד"ה  ושם  כדכתיב  קראי  בעינא  הקורבן"    אי  "שיירי  העדה" ]העיר  "קרבן  לבעל 

 ]וראה בשו"ת הרשב"א  ?שנה כ'    על הגירסה  ב"ירושלמי" "וישפוט את ישראל מ' שנה" והרי כתוב    [ו"מיכל המים"

]ויקרא    "אין הפסוק כן אלא "ויסף חמישית ערכך וקם לו„   –  )קכח.( תד"ה ונתן הכסף וקם לו, כתב  . במס' שבת[)א,י(

 “. )סה.( שנאמר "בצר אל יורה" ירוביןכ"ז[ ודרך הש"ס לקצר ולומר בלשון אחר קצר,  כי ההיא ]מס' ע

אלא   ,טובה לדבריו, כי "בצר אל יורה" לא נכתב בקיצור או בשינוי  וגמהד  )סה.( אינה  פסוק זה במס' עירוביןד  ק"ל

 בכתוב שלפנינו. כלל לא קיים

]שער שני,   ת עולם" כתבה"הליכו  . “ראותלשנות המק  ודרך הגמרא„  –)סא.( כתב בד"ה תוס'    ןחוליהמהרש"ל עמ"ס  

רחמנא "ונתן הכסף וקם לו" בפרק ג'   , כמו דאמרדרך הגמרא לקצר המקראות ואינו מביא אותן כהויתן„  –פרק ב'[  

הרואה בפרק  וכן  לו"  וקם  עליו  ערכך  כסף  חמישית  "ויסף  אלא  הפסוק  ואין  ברכות  שאכלו  מה   נה:([)  ]מס'  לקיים 

מביא  מקומות  בהרבה  וכן  היה..."  כן  לנו  פתר  כאשר  "ויהי  קרא  והיינו  הפה",  אחר  הולכין  החלומות  "כל  שנאמר 

 “. תי בתוספות דעירוביןהגמרא פסוקים בקצרה, כך ראי

ואומר ר"„  –כתב על הפסוק "אל פתח אולם הבית"  התוס' שם   אינו בשום מקום  דכזה הפסוק  "אולם הבית"  י  תיב 

 .“ובקרא אחרינא כתיב "פתח הבית" והוי כאלו נכתב בהדיא בחד קרא

דרך התלמוד לקצר המקראות ואינו מביא  „  –כי הלמוד ויסוד הלמוד", בכלל ט"ו  רבי דוד מילדולה כתב בספרו "דר

]שו"ת מהר"י בן לב, ח"ד, בחידושיו על מס' קידושין[. הריטב"א כתב  וכן כתב המהר"י בן לב    “הפסוקים כהויתן...

מקום אלא מקרא  "ובני מנשה חפר וישעי", אין המקרא הזה בשום  „   –  בחידושיו עמ"ס בבא בתרא בפרק יש נוחלין

אחרית  להם  "לתת  בתענית  שאמרו  כאותה  לבאור,  שמוסיף  ופעמים  בפסוקים  לקצר  התלמוד  נקטינן...ודרך  מקוצר 

 .  “", שהוסיף "בגולה" על המקרא...בגולהותקוה 

נוקט לפני כן במילים אמרה תורה,    -  יש מי שכתב שבמקומות שבהם אין כוונת הגמרא ממש לצטט את הפסוק הוא 

"אמר קרא", כמו שהבאנו לעיל מפרק הרואה   -אמר רחמנא, שנאמר, דכתיב ובמקום שהכוונה לצטט אומרת הגמרא

עליו הכתוב אומר "מהיות טוב אל תקרי רע" ]=ופריך התם[ ומי כתיב "מהיות טוב..."  „    –)פא:(    וכן במס' בבא קמא

וכן משתמשים במילה "שנאמר" ו"דכתיב",     “לאל ידך לעשות"אין, כתיב כהאי גוונא "אל תמנע טוב מבעליו בהיות  

 סירא.  -כאשר מובא בגמרא מספר בן

המדוקדקת  -שאי  נראה ונקבה ההקפדה  זכר  לשון  על  ההקפדה  באי  למשל,  עצמה,  בתורה  מקורה  הדקדוק  כללי    על 

כפי שהאריך להביא על כך דוגמאות   כדי לרמוז על ענינים נשגביםוהחילוף אינו רק במין אלא גם בגוף, במספר ובזמן  

 .ואילך[ 398עמ'  ,"זכרונותי " ] רבות בעל ה"תורה תמימה" בחיבורו "מקור ברוך"

 אי דיוק בציטוט פסוקים ב"ראשונים" וב"אחרונים" 

כדוגמא את הרמב"ם, שעל אף ראשית    מהתקופות הנ"ל. ב"ראשונים" נביא    בכל אחת  ות   דוגמא  כמה    נביא לשם כך

את   שבצטטו  הרי  ומהגמרא,  תוספתא  מהמשנה,  מדויק  כציטוט  מביא  הוא  ההלכות  שאת  כלל  ישנו  החזקה"  שב"יד 

מ"פירוש דוגמא  נביא  מדייק.  אינו  והוא  חז"ל  בעקבות  הולך  הוא  תרומות   הפסוקים  עמ"ס  שלו    –)א,ז(    המשניות" 



 לח 

 

"כל   –  , אך כך זה מופיע בכתב יד אוכספורד ובכל כתבי היד התימנים“"דגן ותירוש ויצהר  שנאמר בהן "כל חלב„

והוא מה  „  –ג,ב( ב"פירוש המשניות" שלו, הובא  )  אומנם, במס' פאה.  [)יח,יב(  ]במדבר  "חלב יצהר וכל חלב תירוש

ואולי רבינו אינו „  –  סוף ב[  ]ב,  על הל' עבדיםה"מל"מ"  וכתב    “בשר זבח שלמים...""ואם האכל יאכל משאמר ה'  

השלמים"  בכ"י אוקספורד "„   -  . במהדו' קאפח, כתב על ציטוט פסוק זה“כי כן דרכו בקצת מקומות  בפסוקים,  מדקדק

( והמשכו "ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו )ז,יח  המקרא ופסוק זה בויקרא  אה על פיובכל כת"י תימן תוקן כנר

בויקרא הוא  רבינו  שכתב  וההמשך  יהיה"  פיגול  לו  יחשב  שני    לא  הורכבו  פה  שבעל  שגרה  מתוך  ושמא  )יט,ז( 

  ' "והנותר ממנו באש תשרפו" הוא מה שאמר ה  -  "פיגול הוא לא ירצה ונותר"„  –. הרמב"ם ממשיך וכותב  “הפסוקים

)יא,י( נאמר בפסח "והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו", אך   בשמות   דמו...כי אין פסוק כן.גם פסוק זה כקו„  -]קאפח

בויקרא נתכוון לאמור  נתכוון    נראה שרבינו  נראה שלא  וכן  ישרף"  ביום השלישי באש  "והנותר מבשר הזבח  )ז,יז( 

והבשר אשר יגע בכל טמא "במהדו"ק ואמר בטמא  „  -]קאפח[ ואמר בטמא  “)ח,לב( "באש תשרפו"    לאמור...ויקרא

)ז,יט( וכן הוא בנדפס, אלא שהוסיף ואמר בבשר  טמא וכבר...רבינו ותיקן כלפנינו, כי   בויקרא   "לא יאכל  באש ישרף

 ]ויקרא  "והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו..."[  “אין כרת בטומאת בשר כבפסחים )כד:(

המשני“.  )ז,כ([ על  שאול"  כלים  ותה"בית  ציטוט  ]מס'  אותיות  חילוף  לגבי  הביא  ב([  ריש  מצטט     שהרמב"ם  ,)א, 

 מישעיה "חשכת" במקום "חשקת". 

שיש    ,בכל ארץ מצרים"  מושללכל ביתי ולאדון  לפרעה ולאב  להפסוק "וישמני    )מה,ח([ על   ]בראשית  האברבנאל כתב

 אך לפנינו מופיע "ומושל" ולא "ולמושל".  ,משמעות לכך שלכל אחד יש ל'

נביא  מ לדוגמא  "אחרונים"  )ה,כג(  ראשית  אבות  חיים" עמ"ס  "דרך  בחיבורו  המהר"ל  אמר „  –שכתב שם    את  וכן 

"ואלו חיה אלף שנים". המהר"ל )ו,ו( הובא    , שהוא פסוק שאינו קיים, אלא שבקהלת“הכתוב "ואלו מאה שנים יחיה" 

 יד איש מאה". ג' לפני כן "אם יול הרכיב פסוק זה עם פסוק

)יד:(   -ב  את הדוגמאות הקשורות למסכת שלנו.דיוקים שונים בקשר לפסוקים, אך נביא רק  -במהרש"א אנו פוגשים אי

מחסיא לא אבל בברוך ואביו נריה וכן בשריה ואביו  „  –כהנים יצאו מרחב הזונה, הוא כתב    בד"ה שמונה נביאים והם 

...ועל החתום  „  –בפרק י'. בפסוק  ב' שם מפורש    בחלקם זה דוקא כן מפורש בנחמיה  “.  ידענא מפורש שהיו כהנים

ג' מיד לאחריו הובא    “  שרינו לוינו כהנינו ז' הובא  ,  וב“שריה עזריה ירמיה  „   –ושם בפסוק  דניאל גנתון „  –פסוק 

יש לכוון הא דכתיב "טוב  „  –א  הובא בד"ה הלכות קמיצה במהרש"כאן    )טז.(-אך יתכן שהם היו מהשרים. ב  ,“ברוך

)ד,ו(   , אך הוא הרכיב שני חצאי פסוקים האחד מקהלת והשני ממשלי. בקהלת“מלא כף נחת  מבית מלא זבחי ריב"

( מופיע החצי השני שהוא המשכו של תחילת הפסוק "טוב פת  )יז,א  מופיע החצי הראשון "טוב כף מלא נחת" ובמשלי

 ". מבית מלא זבחי ריבחריבה ושלוה בה 

מס'    ה"קה"י" בספרו "שיעורין של תורה". הוא מצטט   הדוגמא  האחרונה שנביא הוא ממרן בסוף  אחרת את הפסוק 

עות בציורי הצורות ההנדסיות  הגר"ח קניבסקי בקשר לט בקשר לגודל המקוה. נכנסתי אל מרן פסחים, שהגמרא מביאה 

שבדיוק לפני כן נכנסו לקבל    ,של המהנדס צ'ורטקוב בהל' קידוש החודש של מרן החזו"א והוא שמח על כך ואמר לי

לפי סדר מסכתות הש"ס והוא  לספרים    ,שעשאם על פי סדר השו"ע  ,את ברכתו המהדירים שהעבירו את ספרי החזו"א

בשאלה, אם להכנס  בזמנו    ור המוטעה שהערתי על כך, אך כאשר נכנסתי אליו  אמר לי שהוא יאמר להם לתקן את הצי

נכון  ב"שיעורין של תורה", הוא אמר לי שאין כל   למרן ה"קה"י" כדי להעיר לו על הצורך לתקן את הציטוט הלא 

 צורך, כיוון שרגילות הוא גם בגמרא לא לדקדק בציטוט מדויק של הפסוקים.

 



 לט

 

 יבות לשינוי הפסוקים על ידי חז"להס

 

את דברי התוס' והמהרש"ל שכתבו שדרך הש"ס הוא לקצר פסוקים או לערבם יחד ושהם לפעמים לא היו    ראינו לעיל

את דברי רש"י שהסיבה לכך היתה משום שכחה, אך ישנם עוד סיבות שונות לכך אותם בקיאים בפסוקים וכן הבאנו  

 נביא להלן. 

בהקדמה לתלמוד הירושלמי "חומת ירושלים" )ב"הוספות" אחר שער י"א(, ניסה כותב ההקדמה להתמודד עם  

על דבר השינויים...בלשון המקראות, הטעם, לפי שלמדו אז  „  –  שאלה זו וגם הביא את הסיבה שכתב רב האי גאון 

בעל לומר  האיסור  על  לעבור  שלא  וכדי  פה  שכתבו  -בעל  והתלמידים  המקרא  לשון  שינו  לכן  שבכתב,  דברים  פה 

פה לא שינו לשון רבם, לפי שחייב אדם לומר בלשון רבו )כמובא במס'  -במגילותיהם את הדברים שלמדו מרבם בעל

(. ועוד לפי שהורגלו השינויי לשונות המקראות, כתבום כן, לפי שהגירסא השגורה בפה קשה לשנותה  עדיות פ"א מ"ג

]ששאל מרב    ולחזור ולגורסה בלשון אחר. עוד נראה לי, שיתכן באמת כפי שעלה בדעתו של רב נחשון בר ברכיה ז"ל

גאון )שיצא לאור על נרדמים", ליק, תרכ"ז, בסוף סימ-האי  וזה לשונו וכתבו הפסוקים   ידי חברת "מקיצי   –ן מ"ו( 

ואם נאמר כי אלו מא"י לא כתבו הפסוקים כמו שהן, מפני שלא שרטטו ולמה לא שירטטו ולא כתבו הפסוקים אלא  „

אלא  משום שירטוט,  דלא  מילתא,  מחזי  ואחרו,  ואקדמו  פסוקי  התם  דשינו  מה  "ולענין  גאון  האי  רב  והשיב  הפכום, 

כצורת פסוק  יכתבו  שלא  שלא  משום  מפני  שהן,  כמו  הפסוקים  בא"י  כתבו  לא  שלכך  גוים..."[  ביד  משולח  ויהא  ו 

בזה טרחה   לפי שיש  פשוט,  הטעם  לי  נראה  הפכום",  אלא  הפסוקים  וכתבו  לא שרטטו  "ולמה  ליה  ודקשיא  שרטטו. 

מ"ג(, צריך מרובה, כי הנה לפי מסקנת רבינו שמחה ז"ל רבו של בעל "אור זרוע" )מובא ב"אור זרוע" ח"ד סימן תק

ולא סגי בשרטוט הנראה לסופר בשעת הכתיבה, כדי שיהא הכתב  וניכר לעולם"  השרטוט להיות "שרטוט המתקיים 

שוה, כגון בעופרת שנמחקת השריטה לאחר זמן. ונראה ששירטוט כזה קשה טרחתו, עד שכמה מחכמי התלמוד חסו על  

המקרא, כדאשכחן בירושלמי מגילה )פ"ג ה"ב ע"ש(   טרחתם זו אף לשרטוט קצר למקרא אחד ושינו בשביל זה לשון

ועל אחת כמה וכמה, שקשה הטרחה לשרטט לכל מקרא ומקרא שמובאים בתלמוד לרוב מאד. ולכן בחרו לשנות לשון  

 . "המקראות, מאשר להטריד לימודם בשרטוט השורות

הגדולים", ב"שם  כתב  חיד"א  הרב  למלך"  הגאון  ה"משנה  לבעל  דרכים"  שלא  יש,  שב"פרשת  פסוקים  הרבה  נם 

]עי'    בדקדוק ושיש אומרים שהסיבה לכך היא, משום שיש לכתוב את הפסוקים בשרטוט כאשר כותבים פסוק כתיקנו

)ד,ב([ ולכן נכתבו הפסוקים בשינוי כדי שלא להתחייב לכותבם בשרטוט ועי' ברש"ש על   יו"ד  שו"ע,  )ו:(,  במס' גיטין

וקציעה" על ה"טור" בסי' קט"ז )ו,ח  "במדבר רבה" וכן כתב ה"מור  פ"ק    -  (  גבי  וזה כעין מה שכתבו התוס'  דגיטין 

  קשה אם כך  אך  שרטוט, דאיתא בירושלמי, שהיו כותבין לשונות מן הכתובים בשינוי, כדי שלא להצריך בשרטוט,  

בשינוי   פסוקים  של  מיעוט  רק  בחז"ל  נכתבו  מוסכ  וי"למדוע  דעה  היתה  לא  שזו  מאידך,  מתשיתכן  אליהו  .  רבי 

)סד.(, שהסיבה לכך היא משום שחז"ל רצו להציג את הפסוק, כפי    כתב בהגהותיו על מס' ברכות  גוטמאכר מגרידיץ, 

 שהוא אמור להיות על פי הדרש.

כל  )ד:([ לגבי חציצין דאורייתא נינהו, דכתיב "ורחץ את    ]מס' עירובין  הנצי"ב מוולוז'ין כתב ב"מרומי שדה"

חוצץ  בשרו   דבר  יהא  שלא  כלי„  –במים",  את"  במים  "ורחץ  והגיהו  הספרים  מגיהי  ידי  בזה  דקרא  ששלטו  נא 

 . “צ"ו על השאילתות דרב אחאי גאון"העמק שאלה", שאילתא בוהעיקר כנוסחה הישנה ומבואר בס"ד   

)עג.( איתא כך    נדריםבמס'  „  –]והשביע אותה הכהן[    )ח.( רש"י ד"ה אותה   מס' סוטהב  כתב  רבי עקיבא איגר

"והשקה אותה" "והשקה" במפיק   בברייתא, משום שנאמר  כיון דכתיב  ופירש הר"ן שם,  "אותה"[  ]בקרא לא כתיב 



 מ

 

ואם כן הכא נמי, במה דאמרינן אמר קרא "אותה", היינו, על ידי מפיק ה"א ד"והשקה",    ה"א, הוי כאילו כתיב "אותה"

שם ברא"ש  ה  אבל  בפירוש  וכן  תמיד[  איתא]במס'  "רש"י"  מדכתיב   ,מכונה  והיינו  לבדה  "והשקה"  שנאמר  משום 

דדחוק ל ואם כן יש לומר  זה בלשון אמר קראבמפיק ה"א  "אותה" ומשום הכי פירש רש"י הכא    ומר דקורא הש"ס 

הכא   והוי  אותה"  "והשביע  קרא  שנאמרדהיינו  איתא  וברמב"ם  אחריתא   על   ברייתא  והיינו  הכהן"  אותה  "והעמיד 

מד שנאמר  כרחך  בברייתא  דמפרש  ממאי  נטה  אמאי  וקשה  "אותה"  כתב  כאילו  הוי  ה"א,  במפיק  "והעמידה"  כתיב 

אותה", היינו קרא  "והשקה" וב"שיורי כנה"ג" כתב, יש לומר דהרמב"ם סבירא ליה דבברייתא דהכא נקט אמר קרא "

 . “ד"והקריב אותה"

 

 פסוקים המובאים בחז"ל ואינם מופיעים כלל בתנ"ך 

 

פירש הקונטרס „  –בצר  )סה.( ושם כתב התד"ה    את הפסוק "בצר אל יורה", המובא במס' עירובין  ראינו כבר לעיל

בן בספר  ושמא  הכתובים  בכל  ואינו  זה  מקרא  אחר  ומצינו בכמה מק-בדקתי  הוא  מקראות  סירא  ומות שמביא הש"ס 

ו ובן אדם לדומה לו" וכן "סלסלה ותרוממך )צב:([ "כל עוף למינה  ]מס' בבא קמא  סירא כדאשכחן-בספר בן  הכתובים  

תושיבך" בכתובות  -גהש"ס   ]=  ובנדיבים  דברכות  )טז:(,  נדה  )קי:(,  וכן  בירושלמי  ואמרינן  פ"ח[  שהוא   ב"ר  )נד.( 

 אל פירש, שהשיב רבינו קלונימוסשמו"ובין נגידים תושיבך"[ ורבינו    -לפנינו שם בירושלמי  ]=  סירא-כתוב בספר בן

דורש   בירושלמי    בירושלמישכן  והכי איתא  מיין"  ולא  ושכורת  ענייה  זאת  נא  יורה", דכתיב "שמעי  "כל המיצר אל 

 . “]=מס' ברכות[ הבא מן הדרך אסור להתפלל, מזה הטעם דכתיב "שמעי נא זאת..." בריש פרק אין עומדין

ב"ק בתד"ה  במס'  כתב  בכתובים  )צב:(  עירוביןמשולש  במס'  כפי שכתב  זה  "כל  „  –  ,  אין  ישכון",  למינהו  כנף  עוף 

)מח.(, הובא    . במס' ברכות“ סירא הוא וכן "סלסלה תרוממך ובין נדיבים תושיבך"-מקרא בכל התורה ושמא מספר בן

תרוממךהיא    אורייתא„  – "סלסלה  דכתיב  לי  תחבקנה"„  –]רש"י    דמוקרא  כי  "תכבדך  דקרא  כי “סיפא  תכבדך   ]

 . “אין זה בנוסח הגמרא אלא רש"י מפרש על פי סיפא דקרא... „ – ב. עי' שם במהרש"א בח"א שכת“תחבקנה"

שבת והא    במס'  בד"ה  רש"י  כתב  כתיב  )ה:(,  מעבירים...מעבירים  בספרים  „  –כתיב  שהרי  מילתא  להא  גרסינן  לא 

"מעבירים" כתיב  יו"ד    מוגהים  בהן  כתיב  דלא  התיבות,  כל  שם  שמנויין  במקום  הגדולה  במסורה    . “.וקורין..וגם 

]מס'    תוס'נמצא בשום מקום עי'    הרבה פעמים מצינו שבגמרא מביאים מקרא אשר  לא  „  –ץ חיות כתב שם  המהר"

)יח:([ אלא מעתה "וילך אלקנה אחר   עירובין  )סא(, מס'  ]מס' ברכות   )ג.([.  )ב.(, מס' מגילה  מס' עירובין  )קכח.(,  שבת

שילה וכן רש"י ד"ה    ולא תאנת  ד"ה  )קיט:[(  )קיח:(,  ]מס' זבחים  "יאשתו" ופסוק זה לא נמצא בשום מקום ועי' רש

, לענין גירסא מוטעית בש"ס בפ"ק  ועי' תשובת הרשב"א סי' פ"ח  "  חפשתיו ולא מצאתיו"ויהי כנוח הארון וכתב רש"י  

דסוטה בפ"ק  הם  מעבירים  בד"ה  כאן  בתוס'  מובאים  אשר  הירושלמי,  ודברי  רפ"ג,    דסוטה  סי'  מלאכי"  ב"יד  ועי' 

 . “במקרא אשר משונים במסורה מכפי אשר נמצא אצלנו בש"סשהאריך הרבה בענין חילופי גירסאות 

תיבת    כבר התעוררו, דבקרא ליתא„  –תב בד"ה לא יבא אל מקדשי לשרתני  מהר"ץ חיות וכה)ה.(, הוסיף     במס' מו"ק

]מס'   עיין רש"י  פי המסורה,  על  נמצאו אצלנו  מצינו דמובא בש"ס מקראות שלא  "לשרתני", אולם בהרבה מקומות 

שם  שבת התוס'  ודברי  מעבירים[  ד"ה  עירובין  )נה:(  הש"ס...  ועיין  דמביא  יומא   .“)יח:(,  עמ"ס  ברש"ש  עוד   ראה 

 “.וד הפעם וכן מצינו רבות במקרא...לפי שהפסיק בהעתקת הפסוק, לכן שונהו ע„ –נב.(, שכתב )

]חו"מ  כתב  דקרא „  –)של,ו([    הסמ"ע  רישא  לנקוט  הגמרא  שדרך  כתבתי  כ"ה,  סי'  סוף  וביו"ד  צ"ז  סי'  לעיל  ועי' 

 “.וכוונתו לסיפא דקרא וכל שכן כאן דכוונתו לתרגום
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הו שכבר  זינצהיים  דוד  רבי  האדיר  הפסוקים  זהגאון  לבעיית  מתייחס  לעיל,  או  כר  קיימים  שאינם  בחז"ל  המובאים 

מקיימים שונה  בצורה  אך  שלפנינו,  הקודש  לעיל  ,כתבי  שהוזכר  מה    בחיבורו  בד"ה  קי"א  ר"מ „–בעמ'  ששאל  מה 

על זה בחיבורי    ביבמות )פו:( על הפסוק שהובא שם "ושוטרים הרבים בראשיכם" ופסוק זה איננו בתנ"ך, אני העירותי

מי שהרגיש בזה ועל כרחך צריך לומר דקרי וכתיב הוא של פסוק שהביא מקודם והיה כן    "יד דוד" שם ולא מצאתי

כך.    על  גם העיר על כך שם. ה"ערוך לנר" גם תמה על כך, שאף אחד מה"ראשונים" לא העירהרש"ש    “.בספריהם

כן העי על כך   למעשה,  ידעו  אך הם לא  קיים על    וזאתרו על כך,  היה  מפני שבגמרותיהם מלפני מאתיים שנה, לא 

הגליון מה שקיים כיום אצלנו. "מסורת הש"ס" למשל העיר שם על כך וכן ה"תוספות הישנים" המופיע אצלנו שם על  

כבר שם  הדף  וכתב  כך  על  דכתיב  „  -העיר  היינו  ושמא  המקרא  בכל  פסוק  זה    בראשיהם"   "ואשימם אין 

 “. דברישא דקרא כתיב שם "הבו לכם אנשים...וידועים לשבטיכם" אלמא דמישראל מיירי]דברים)א,יג([...ר"ל, 

)לז:( הביא בקריין ולא    ואין לתמוה על זה, שהרי בנדרים„   –ממשיך להסביר שם    להגר"ד זינצהיים  ה"מנחת עני"

כן בספרים שלנו, כמו שכתב  הר"ן וליתיה  הוגד"  ד"הגד  ט"ס    כתיבן, את  יש  ובדברי הר"ן  זה  ורש"י לא העיר על 

"את" הראשון שאינו בספרים שלנו לא קרי ולא כתיב  ובעל "מנחת שי" תמה על זה והוא ודאי ט"ס בר"ן. וכן בכתיבין 

קחשיב הגמרא)לח.( את ד"המצוה" וכתב רש"י בירמיה "הוא" וליתא כן בספרים שלנו והר"ן כתב, כי הוא  ולא קריין  

]ע"ש ב"הגהות הגר"א" ומהר"י לנדא[ והמאירי כתב גם כן    ן והעיר על זה, כי לא נמצא בספרים שלנובפרשת ואתחנ 

כן בספרו   ומוכח שהיה  זה  והמאירי  לא העיר על  וליתא בספרים שלנו  ואתחנן  בסוף פרשת  הוא "את כל המצוה"  

ו ה"ראשונים" וכן כתב המדפיס כאשר כתב  ,והוא ודאי ט"ס וצ"ל "את"  "המצוה"ובש"ס וב"עין יעקב" נדפס זאת ד

בהקדמתו למקרא גדולה. ובאותו דף ביבמות, הביאו התוס' בד"ה מפני מה, בשם ר"י ראיה דעזרא קנס הלוים מקרא  

וכן כתב בכתובות עם הלוים במעשר הלוים"  בן אהרן  כן כתוב במקרא שלנו, רק    ד"ה בתר)כו.(    "והיה הכהן  ולא 

ופיר זה הכתוב מדבר בתרומש רשבמקום "במעשר" כתוב "בעשור"  ואבן עזרא,  ואין ראיה כלל למ"ש  "י  ת מעשר 

התוס' וב"מנחת שי" הביא מסורה אחת שנראה ממנו שהנוסחא "במעשר" ויש לתמוה על בעל ה"מנחת שי", דכל רז  

אין להקשות על    ואם כןלא אניס ליה, איך לא הביא דברי התוס', דבע"כ היה להם הנוסחא כן, כמו המסורה ההוא  

 “. שינויי הנוסחאות כמו שכתוב בספרים ובזה אתן קנצי למילי

 

 כבוד תורה דיחיד חמור, תלמוד תורה דיחיד קל 

 ת''ת דיחיד קל מעבודת המקדש, אך חמור יותר מבנין בית המקדש 

 

  –)טז:(    קל מעבודה, אך לגבי בנין בית המקדש תלמוד תורה דיחיד חמור יותר, כפי שהובא לקמן  תלמוד תורה דיחיד

בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא   אמר רב ואיתימא רב שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מבנין„

 . “הניחו עזרא ועלה

לכבוד התורה.  רב אשי  שהמחלוקת בין מר זוטרא לבין רב אשי היה ביחס של מרי בר איסק    ,)כב:( נראה  במס' ב"מ

יותר מעבודה ומתלמוד תורה דיחיד, לכן כוונת מרי בר איסק היתה אמיתית רצונו , בסבר דכיון שכבוד תורה חמור 

ואילו מר זוטרא סבר דבבבל אינו כן, דיש  מצב של "כמה טפשאי דקמי מקמי ס"ת ולא    לתת להם מן היפות ביותר

)לג:( משמע    בעיניהם. אומנם, במס' קידושין, כי כבודו של תלמיד חכם קל יותר  []מס' מכות )כב:(  קיימי מקמי גברא"

 ומה וראה את תירוצו והסברו של התוס' שם. ד"ה ב )יד:( הרי"ף על  להפך וכבר הקשה על כך הר"ן 
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 “ ...לאו דוקא מת מצוה והוא הדין לכל המתים שבעולם מבטלים ת"ת „ – תד''ה מת מצוה עדיף

 יש לימוד תורה שאין מבטלין אפילו מפני מת מצוה 

 

כתובותהתוס'   כתב  במס'  מבטלן,  ד"ה  מקורבי"לש  )יז.(  יהודה  הכרוך    ,תירץ  רבי  תורה  חכמיםשתלמוד    , בשימוש 

אין לבטל משום מת מצוה ולכאורה שם הוא לא היה בדרך ולא בזמן שהוא   ,]מס' ברכות)ז:(  שהוא גדול מתלמוד תורה 

 שמשום כך הוא הגיע באיחור זמןלשמש את רבותיו. וי"לשימש 

 

 כרך שאין בו י' בטלנים 

 "כרך" המופיע בתלמוד אינו בהכרח עיר מוקפת חומה 

 

כיצד ניתן לומר על כרך מוקף חומה שהוא כפר ולכן הוא תירץ חידוש גדול "בסתם כרכים    ,קשה  היהד"ה כרך  לתוס'  

 . האמורים בתלמוד, דהיינו עיירות גדולות", שהם אינם מוקפים חומה.

 ד.

יומם...  אקרא  "אלוהי  ביום שנאמר   ולשנותה  בלילה  המגילה  את  לקרוא  אדם  חייב  ואריב''ל 

ל דומיה  ולא  בי... ולילה  ולשנותה  ]רש''י"  ולילה“.[...    –יום  יום  צרתן  בימי  זועקין  „שהיו 

 ביום ולא ידום בלילה“.[ „ ...  – שנאמר "למען יזמרך כבוד" ]רש''י

 שהוא ביום ט''ז "ממחרת הפסח "מתי הלילה הולך אחר היום ?ותירוץ "המקנה" לגבי 

 

, ג([ משמע להפך, שחייב לקרותה ביום ולשנותה בלילה שלאחר מכן, כמו שדורשים ]מס'  דמהפסוק ]תהלים )כב  ק"ל

יום ואם כן כאן סדר  לשמסדר הפסוק הכוונה קודם ללילה ואחר כך    ,ויהי ערב ויהי בוקר""חולין )פג.([ את הפסוק  

יא מהפסוק ואם ריב"ל היה היום הולך אחר הלילה, אך הראיה המובאת ה  ,הפסוק הוא קודם יום ואחר כך לילה. אמנם

ל לקרורוצה  ההלכה שצריך  עצם  על  ראיה  מהפסוק הביא  ראיה  מביא  הוא  אך  ניחא,  יום,  באותו  אפילו  פעמיים,  תה 

שצריך "לשנותה" לפי סדר מסוים בשני עיתים שונים וסדר זה בפסוק הרי הוא הפוך. שם בתהילים תירגם המתרגם  

, כיצד מביאים ראיה משם למקרא מגילה, שהרי שם בקדשים זה ענין רקשה עוד יותשמדובר בקרבן התמיד, אם כן  

מיוחד שהלילה הולך אחר היום ]מס' חולין )פג.(, מס' תמורה )יד.([ ואילו מקרא מגילה הוא ענין אחר ואפילו הוא אינו  

  –ויהי בוקר"    תפלה שהוא במקום קורבנות. אמנם, הרז"ה )כ:( ])ה:( מדפי הרי"ף[ מפרש אחרת את הפסוק "ויהי ערב

... כי כל עשרים וארבע שעות מן היום ומן הלילה כל שעה מהיום היא ערב במקום אחד ובוקר במקום אחר על פני  „

אורך הארץ כולה והיא כהקפת הגלגל עליה המקיף ממזרח למערב וזה הוא הפירוש ב"ויהי ערב ויהי בוקר" האמור  

 “. בימי בראשית
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)ג.(, בד"ה דאקריבו[, כיצד  קידושין )לז:( מת  "המקנה" עמ"ס   רץ את קושיית האבן עזרא שהביא התוס' ]מס' ר"ה 

פסח   קרבן  הקרבת  ט"ו ממחרת  ליום  הכוונה  הפסח  ממחרת  הרי  ט"ז,  ליום  העומר  דהקריבו  הפסח"  "ממחרת  נחשב 

כמו    בי"ד ותירץ "המקנה" שמה שהיום הולך אחר הלילה התחדש במתן תורה, אך קודם לכן הלילה הלך אחר היום,

 שנאמר "ויום ולילה לא ישבותו". בכך הוא יישב את הקושיה כיצד אברהם קיים את השבת.  

ועוד קשה בוקר"  ויהי  ערב  מ"ויהי  דוקא  הלילה  אחר  הולך  דהיום  הוכחה  מובאת  )פג.([  חולין  ]מס'  במשנה  הרי   ,

, מה שאמר שאף וגם קשהזה  שקרבן עומר זה קדשים ובקדשים הלילה הולך אחר היום, אם כן הוא יכל לתרץ תירוץ  

 שנצטוו בקרבן פסח בדין הזמן של מצווה זו, הם לא נצטוו כפי התורה.

רבי חלבו לומד שצריך לשנותה ביום מתהלים )ל, יג( "למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלקי לעולם אודך" ופירש רש"י  

ידום" הכוונה בלילה   ולא דומיה", אך    ואולילו שהכוונה ללילה?    ומניןש"ולא  ג( נאמר "ולילה  משום שלעיל )כב, 

נראה שיש עוד סיבות לכך, כי השר של הלילה נקרא "דומה" ולילה הוא העדר האור ומשול להעדר ומיתה וכן ראוי 

המלך, שאפילו    בזמן שמישהו מת לשתוק, כמו שמובא במס' ברכות )ו:( "אגרא דבי טמיא שתיקותא" ועל כך אמר דוד

 ". הכי הוא לא שתק והמשיך אז להתפלל אל ה', כי כל מהותו של דוד היתה "ואני תפילה

 

 ד:

„לקבל מתנות האביונים ואי אפשר   –מפני שעיניהן של עניים נשואות במקרא מגילה ]רש''י  

 ]בשבת“.

 לאביון ? האם ניתן לצאת ידי חובת "מתנות לאביונים" ביום השבת באמצעות מחילת חוב בשבת 

 

החיים"   "כף  שהביא  מה  ועי'  בשבת  לעניים  חוב  במחילת  המצוה  חובת  ידי  לצאת  אפשר  שאי  ראיה  מכאן  לכאורה, 

...ומיהו  „  –באו"ח )שו, ס( בשם הרדב"ז בח"א סי' רפ"א, לענין מי שנשבע לפרוע ליום פלוני ואירע אותו יום בשבת  

אם כן, גם כאן ניתן לתת זאת ע"י עכו"ם וגם לא יהיה    .“המעות ברשות המלוה   כו"ם שהוא יתןאם אפשר יעשה ע"י ע

 ויכלו מראש לא לגזור על כך. "הם אמרו והם אמרו "בכך משום שבות, משום ש

 

 ה.

 רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בה של צפורי 

 מה פירוש של "קרונה", האם הכוונה למעיין או עגלת נסיעות או חנות ניידת ?

 

נובעים קרים„  –ערוך" בע' קרונה  המלה "קרונה" פירש "האת   כן פירשו רש"י ותד"ה ורחץ. רש"י  “מים  , אך לא 

, “לאו דוקא בקרונה אלא כלומר בפרהסיא...„  –ותוס' פירש    “ביום השוק בפרהסיא בשעת הילוך קרנות„  –פירש  

שאנשים מגיעים עם קרונותיהם ויושבים    ,, אלא במקום ריכוז הקרונות ביום השוקהיינו, לא שהוא רחץ בתוך הקרון

ליום   או חמור  לסוס  נוסעים עם הקרון הרתום  ואח"כ  ביום השוק  ומוכרים  כוונת רש"י הבהם  וזו  שוק במקום אחר 

קרנות" ו"יושבי קרנות" הכוונה לאותם רוכלים ועי' מה שכתבנו על כך במס' ברכות )כח:( רש"י ד"ה   הילוך"בשעת  
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דרבי הוה מפרסם עצמו שני ימים בשנה „  –ירושלמי" כאן )ג.( אינו מופיע שהוא רחץ בקרון   ב"תלמוד  מיושבי קרנות.

 “. רוחץ בי"ז בתמוז ונוטע נטיעות בפורים

 [, בקרונות סלקא“.משמע על הקרון„  –נבעלת בקרונות ]רש"י  „  –נוסח זה, אף שימש כקושיה במס' כתובות )טו.(  

קרונות בשעת  נבעלת  אלא  יש    “.דעתך,  אך  משא,  בקרונות  מדובר שם  כי  עצמן,  הקרונות  בתוך  הכוונה  יתכן שאין 

התיר להם ר' חנינא „  –"עשויות לבני אדם" והובא שם    –ופירש שם רש"י     "קרונות של בית רבי" במס' שבת )קכב.(

, הנקרא בימינו כבית מלון ניידגם  ות אלו שימשו  ומשמע שקרונ “  לבית רבי לשתות יין בקרונות של נכרי בחותם אחד

  שבזמננו. יתכן שמדובר במספר קרונות שהיו מחוברות זה לזה כמו הרכבת, וכפי שנראה להלן "קראוון"

ועד  משמונה אמות, כמובא   יותר מארבע אמות  נראה שהיה מעט  ב"ב  רוחבו של הקרון,  במס'  ירושלמי"  ב"תלמוד 

 “. אמות[ כדי שיהא קרון הולך ובא משמונה ועד שש עשרה ]=„  –[ )יז.(( )ה,א]

בקרון" במס' כתובות  אחת מסוג מסוים, כמו "ענוה  ת משא  עגל  לעיתיםמשמעו    מתלמודא דידן משמע לכאורה שקרון

)ח,ב(    וכן  )קיא:( כלאים  במס'  הארבעים„  –במשנה  את  סופג  שם    “ היושב בקרון  לא  „  –וכן  הסוס  את  קושרין  אין 

בראשונה לא היה אלא שתים „  –, אך לא כן משמע מ"תלמוד ירושלמי" שם )לח.(  “בצדדי הקרון ולא לאחר הקרון

לו". עמד במרכבת המשנה אשר  אותו  "וירכב  עמדה    דכתיב  כולו".  על  "ושלישים  דכתיב  ועשה שלש  מלכות  פרעה 

או ועשה  ארבעההרשעה  בראשונה  “תן  בד"ה  ביאר שם  משה"  ה"פני  הימים שלהם, שהיו  „  –.  בדברי  ראיתי  ...וכך 

נוהגין ברומא כשנצחו לאיזה שונא וחזרו לרומא והביאו למנוצח. היו עושין מרכבה וקראו אותה מרכבת הטרוימפ"א  

וכן בשארי העגלות להמסייעים לכבוד ובאחרונה להמנוצח  וקשרו עגל זו לזו ובהם היו מושיבין בראשונה למנצח  ות 

 “.וכך באו לעיר בקול צהלה ותרועה

לפי הנ"ל נראה, שמה שהובא במס' קידושין )עו( על ילדי דוד שהיו יושבים בקרונות של זהב, הכוונה היא שכל קרון  

היינו, שכל קרון “,  אלו פ' קרוני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר„  –במס' גיטין )נז(  היה מורכב מג' עגלות ומה שהובא  

 היה מורכב מארבעה עגלות, כלומר שלוש מאות ועשרים עגלות. 

...קרן  „  –ופירש שם ה"קרבן העדה"    “קרן זבונה ואזל ליה„  –ב"תלמוד ירושלמי" במס' קידושין )ג,ד( )לו.(, הובא  

  “. ...וכל דבר הנד נקרא על שם הקרוןכמו קרונה של צפורי 

הובא    א(,  )א,  כאן  ירושלמי"  הו„   –ב"תלמוד  )דרבי  עצמו  מפרסם  משהה  בפני „  –  פני  בפרהסיא  מעשה  עשה 

כיון דרבי נשיא הוה ונתמנה על   ולכאורה קשה,  “בפורים  .( שני ימים בשנה, רוחץ בי"ז בתמוז ונוטע נטיעות“רבים

הוא  הציבור הרי  )ע.(,  קידושין  במס'  כמובא  שלשה,  בפני  מלאכה  בעשיית  קשה   וי"ל?    אסור  הוה  גופא  דהיא 

לירושלמי ותירץ הירושלמי דבמה דברים אמורים כשעושה לצורך עצמו, אך רבי עשה זאת כדי לפרסם  את דעתו,  

לעצמו לא היה צריך לזאת כי היו לו עבדים שיכלו ליטוע עבורו וכן הוא  דעל פי ההלכה מותר ליטע בפורים, שהרי  

לגבי מה שראה רבי דם בלילה, ראה ב"ציון ירושלים" ב"תלמוד ירושלמי"    .רחץ בצום י"ז בתמוז כדי להראות שמותר

 במס' סנהדרין )ב,ג( )יא:(. 

]  –מקור קדושתו של רבי יהודה הנשיא   ירושלמי"  )טו.(,  מס'  ב"תלמוד  ])א,יא(  )י,ה(  מגילה  סנהדרין  מס' 

נאמר  )נג:(,   )ג,א([  נקרא שמו רבינו הקדוש  „  –מס' ע"ז  במילתו מימיו  ?ולמה  כפי שהעיד על עצמו   “,שלא הביט 

גם בר'    אך תלמודא דידן במס' שבת )קיח:( חולקת  ומקשה שמידה זו היתה,  “בדידי לא איסתכלית מן יומי„  –)שם(  

והיא הקדוש  רבינו  להקרא  זכה  נוספת שלכן  מידה  היתה  הגמרא שברבי  ומתרצת  ידו  מעולם  ש   יוסי  הכניס  לא  הוא 

בתלמודנו במס' כתובות )קד.(, הובא שרבי לפני פטירתו זקף את עשר אצבעותיו ואמר שלא נהנה מהם   .מתחת אבנטו
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כדי להכניס לפיו מעדנים, כפי שכתב   תיו לצרכים גשמייםובודאי כוונתו היתה שמעולם הוא לא נהנה מאצבעו  כל ימיו

 . שם התוס'

מלבד המידה שלא   האם רק באצבעותיו הוא לא נהנה וכי בעיניו שהם מ"סרסורי העבירה" הוא כן נהנה  לכאורה קשה,

רבי הוה מסכ לר"ש בריה והוון „  –על פי מה שהובא ב"תלמוד ירושלמי" במס' ביצה )כ:(    וי"ל ?  הביט מימיו במילתו

   ?מטפחין לאחורי ידיהון בשובתא. עבר ר"מ ושמע קלהון. אמר, רבותינו הותרה השבת 

[... וערק נפקין פריי בתריה  “אסור לטפח  ...וכי הותר לחלל שבת, דסבר ר"מ דאפילו באחורי ידיו„  –]קרבן העדה  

מפריח אפרח רוחא פיקייליה מעל קדליה דר"מ. אודיק רבי מן כוותא וחמא קדליה דר"מ מו אחוריו אמר ]מס' עירובין  

)יג:([ "לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמי קדליה דר"מ מן אחוריו". רבי יוחנן ורשב"ל תריהון אמרין "אנן לא  

 “. ן דחמינן אצבעתיה דרבי מן גולגיקין דידיה"זכינן לאורייתא אלא בגי

רבי נזהר כל ימיו שאצבעותיו לא יהנו אפילו מאויר העולם ואצבעותיו תמיד היו מכוסות בשרוולו ולכן הן הפכו לידים  

זכה לראותם, זכה לאור הרוחני של התורה ולכך התכוון רבי באומרו שאפילו מאצבעותיו  רוחניות עוד בחייו שמי ש

נהנה בכל צורה מהעוה"ז ובענוותנותו הוא אמר שבזכות שראה את עורפו של ר"מ, שהיה תמיד מכוסה ובכך  הוא לא  

מ היה תמיד מכוסה לא הובא בתלמודנו במס'  "השראה רוחני. פרט זה שעורפו של רהפך אפילו עורפו של ר"מ למקור  

מדוע ראיית עורפו של ר"מ זיכה את רואהו  עירובין ורק מהתוספת ב"ירושלמי" שעורפו היה תמיד מכוסה ניתן להבין  

עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל...רבי יצחק...פשט  „  –ב"תלמוד ירושלמי" במס' חלה )ט:(, הובא    בחכמת התורה.

 נ.“עשרתי אצבעתיה אמר קיימתי עשר מצות

אמנם,  .  )פה:([  קדושתו של רבי יצרה גם מצב קבוע בו אליהו הנביא היה רגיל לבוא למתיבתא דרבי ]מס' ב"מ

בבית מדרשו של רבי    , הובא שאליהו הופיעירושלמי" במס' כלאים )ט,ו( )מב.(לא תמיד הוא הופיע בדמותו. ב"תלמוד  

 ר' חייא רבה ונגע באצבעו ברבי ובכך הוא ריפא אותו. בדמותו של 

שהגמרא רצתה   ,יש לומר  ?לשם מה ציינה הגמרא שאליהו ריפא את רבי באמצעות הנגיעה בו באצבעו    יש לשאול

מגע   הזולת כרוכה במה שפחות  טובה על  או להשפיע  היכולת לרפא  יותר,  גבוהה  להדגיש שככל שהגדלות הרוחנית 

ל בעיניו על אפרים ומנשה כדי  אישי עם הזולת. יעקב אבינו קדושתו היתה כה גבוהה, עד שמספיק אם הוא היה מסתכ

הוא נזקק להשתמש בחוש המישוש באמצעות הנחת ידיו    לברכם ורק משום שעיניו כבדו מזוקן והוא לא יכל לראותם

וכנראה יעקב בבואו לברך את בניו הוא גם הניח את ידו עליהם, אלא שהתורה   עליהם, כפי שפירש הרמב"ן שם בפסוק

.  בברכת יעקב את אפרים ומנשה היה כדי לספר על כך שיעקב שיכל את ידיו כדי לברכם לא פירטה על כך ומה שפורט

אף שהוא אמר ליעקב, שהסיבה  -, עלכי גם הוא כבר לא ראה  ,ו לברך את יעקב הוא מישש את יעקבלכן גם יצחק בבוא

כ )כז,כא([,  ]בראשית  יעקב  ולא  עשו  אכן  שהוא  להווכח  כדי  היא  אותו,  למשש  רוצה  שהוא  הסיבה לכך  היתה  זו  י 

משה רבינו, כיוון שלא נס  .  הראשונה לרצון למשש, אך ממילא בכך הוא גם ירגיש חיבור אליו כדי שהוא יוכל לברכו

לברכם כדי  ישראל  עם  את  לראות  לו  הספיק  יעקב    ליחו  מגדלותו של  נמוכה  היתה  הרוחנית  הנביא שגדלותו  אליהו 

ור' חנינא שגדלותם הרוחנית היתה פחותה מאליהו, היו  אבינו היה צריך לנגוע באצבעו ברבי כדי לרפא יוחנן  ו. רבי 

רבי יוחנן ש  די לרפאו, כמובא במס' ברכות )ה:(,  צריכים להשתמש בחמשת אצבעותיהם ולתפוס את היד של הזולת כ

 ריפא כך את רב חייא בר אבוה ור' חנינא ריפא כך את רבי יוחנן. 

שאליהו הופיע בבית מדרשו של  קותי )כו,מב([, שמצב זה  ", פרשת בחו]"אילת השחר  מרן הגריא"ל שטיינמן העיר 

 לפי עניות דעתנו   יושאלותשאר  רק על השאלה הראשונה וננסה בעזר ה' לענות על    שאלות. הוא ענה    יוצר שלשרבי,  

האם הוא בא   ?הוא כבר מסר וידע הרמב"ם מונה את אליהו לאחד ממוסרי התורה ואם כן, כל מה שלמדו אצל רבי, „ –

]מס' חולין )ז.([ "מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו".    "לחזור", או שייך ש"יתחדשו" גם לו דברים, כדאמרו בגמרא



 מו

 

ה", מתוך שאדם לומד תורה לשמה, נעשו כליותיו יתכן לפי מה שכתב רבי יחיאל אבי הרא"ש בקונטרס "עסק התור

"אורחות   מספר  ע"ה.  אפילו למשה רבנו  ניתן  ומה שלא  מעולם  למד  מעצמו, מה שלא  והלכה  טעם  המוציא  מעיינות 

התורה:  –צדיקים"   כשני  "  שער  כליותיו  שתי  נעשו  אז  שמים,  לשם  ויגע  וטרח  לשמה  בתורה  עוסק  שאדם  מתוך 

והלכות מעצמו מה שלא למד מעולם ומה שלא ניתן אפילו למשה בסיני, כאשר מצינו באברהם  מעיינות ומוציא טעם  

אחר   ומחשב  יושב  היה  מעצמו  אך  אדם,  שום  בפני  מעולם  למד  שלא  )צה,ג([,  רבה  ]בראשית  לברכה  זכרונו  אבינו 

מאות פרקים ומי לימד לו  המצוות ולמד מלבו את כל התורה והמצוות...שאפילו עירובי תבשילין היה יודע...למד ארבע  

 ". אלא נעשו שתי כליותיו כשני מעיינות ונובעות לו חכמה ותורה ?כל זה 

כן מצינו ברבי אליעזר הגדול ]"פרקי דרבי אליעזר", פרק ב'[, מתוך שעסק בתורה הרבה, העידו עליו רבותינו זכרונם  

נתגלה למשה מסיני וכן אמרו רבותינו זכרו  לברכה, שנתגלה לו מה מדורו של משה רבינו עליו "  –  נם לברכה  שלא 

ולאנשי כנסת הגדולה ולתנאים ולאמוראים ולגאונים ולכל חכמי    השלום עד דורו של יהושע ומיהושע לזקנים ולנביאים

 הדור שעסקו בתורה הרבה ונתנו נפשם עליהם, נתגלו להם רזי תורה וסודי חכמה מה שאין אדם יכול למצוא מעצמו. 

בינו,  לא התגלה כבר למשה רשיתכן שמה שהתחדש לחכם  ה ניתן לומר,  לכאור=  ]  ליהו לשמוע מפי רבייתכן מה שבא אזה  

חז"ל   בדברי  שהובא  למה  בסתירה  רבו  „  –עומד  לפני  להורות  עשוי  ותיק  שתלמיד  מה  ]"תלמוד    “בסיני למשה  נאמר  אפילו 

"ויקרא רבה" )כא,א([  ירושלמי", מס'  )ב,ו(,  ]"שמות רבה"    “שתלמיד שואל אמר למשה באותה שעהאפילו מה  „  –וכן    פאה 

, שאין הכוונה למה שהתגלה למשה רבינו באמצעות השגתו הנבואית, אלא במה שהתחדש למשה רבינו באמצעות  וי"ל.  )מז,ו([

אז  , שהוא היה  שאז ירד גם מאותה מדרגה שהיה בה בהר סיני  ,השגותיו השכליות כתוצאה מעמלותו בתורה לאחר ירידתו מסיני

גבוהה כה  לו  „ש  –    בדרגה  נשארה  חסרוןמחיצה  לא  שום  פגמו  קרעה...ולא  הרמב"ם“שלא  כדברי  המשניות",    ,  ב"פירוש 

 . [.בהקדמה לפרק חלק, היסוד השביעי

אליהם   כשבא  אצלו  ביררו  לא  הם  למה  אז  אליהו,  כשיבוא  שיתברר  שמסיק,  בגמרא  ספק  שיש  מקום  בכל  הנה 

 . “ ? ואם זה ממתין לעת הגאולה, היה צריך לומר "עד שתבוא הגאולה" ולא "עד שיבוא אליהו" ?במתיבתא דרבי 

בכל התלמוד הבבלי זה מופיע שקלים )ז.( ובמס'  בתלמוד ירושלמי מופיע "עד שיבוא אליהו" במספר משניות וש  י"ל,

שם זה מופיע ג' פעמים וכן במס' ב"ב    )ג.( )כ.( )כט:( )ל.( )לז.(  –י"ח פעמים ומתוכם י"ג פעמים במס' בבא מציעא  

)צד:(, במס' סנהדרין )מח.( ובמס' מנחות )סג.(, אך בכל אותם מקומות מדובר בבירור מציאות במקרים פרטיים, שאם  

ות ולא שיש לחז"ל ברגע נתון אז הם יחכו שיבוא אליהו ויברר להם את המציא  ,יתרחשו ויהיה חסר ידע מציאותיהם  

תנאים ובעיקר בסוף תקופת  תקופת המדובר ב  שאליהו התגלה לחז"ל,  בכל אותם מקומות   ,כמו כן  בעיה שלא נפתרה.

 אליהו אינו מופיע, כשהואף תקופת האמוראים,  , אך מאז ועד סושל האמוראים  וכן רק בדור הראשון או השני  התנאים

במס' עירובין )מג.( הובא ש"הני שב שמעתא דאיתאמרן בצפרא בשבתא קמיה דרב חסדא...מאן    .פוגש אמורא כלשהו

אמנם מאז, זוכים גדולי התורה ויראה ל"גילוי אליהו", אך  ...לא דלמא יוסף שידא".  ?אמרינהו, לאו אליהו אמרינהו  

שמדובר באליהו שהתלבש בדמות אדם. מאידך, כל אדם יכול לראות   להיות מגדולי התורה והיראה, כדי לקבוע,צריך  

מלאך שמתגשם בדמות של תופעות, כגון רוחות ואש בעוצמה אדירה, כמו למשל מערכת של זרמי רוח, שיוצא ממנה 

לא שרוח זה גם "מפרק הרים ושובר  רוח סיבובית אדירה בקוטר של למעלה מעשר אמות, המפרקת לא רק בתים, א

 סלעים", כשאין אפילו שום הסבר גשמי להופעתו ועוצמתו, כמו שנאמר "עושה מלאכיו רוחות ומשרתיו אש לוהט" 

האמוראים, הראשון של  ומהדור  רבי  בזמן  יוחנן שהיה  ר'  )ט:([, שסידר  ])ג,ג(  ירושלמי" במסכת שקלים    ב"תלמוד 

הקודש מביא  -רוח...זרה )כ:( וב"ירושלמי" שם הובא "-פנחס בן יאיר ממס' עבודה  הובא סולם המעלות הידוע של רבי

וכן לא   ותוספת אחרונה זו אינה מופיעה בתלמודא דידן שם במס' ע"ז  ותחיית המתים מביא לאליהו"לתחיית המתים  

ת שבסוף מס' סוטה  ידי  חותמי התלמוד הבבלי, אך כן מופיעה שם במשנה שבמשניו-במשנה בסוף מס' סוטה שסודר על
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מי   היה  היא משום, שאחרי הדור הראשון של האמוראים, כבר לא  יתכן שהסיבה לכך  רבי.  וחתם  שסידר לראשונה 

שבפועל החייה את המתים וממילא לא היה מוכח מי שיכל להחיותם ולכן הוזכר תחיית המתים, אך לא הובא לכן את 

בצורה מוסוית בדמותו של מישהו אחר, אך גם בזמן סוף תקופת   שאליהו מגיע בגלוי ומתגלה לאמורא, אלא רקהדרגה  

התנאים, היינו, בזמן רבי, כל התנאים היו בעלי רוח הקודש ברמה כה גבוהה שהחיו את המתים, כפי שאמר אנטונינוס  

וב"ירושלמי", שתחיית המ ניתן היה לומר במשנה שבמשניות  )י:([. לכן  תים  לרבי "זוטי בכו מחיה מתים" ]מס' ע"ז 

 מביא לאליהו, כולם חוו דרגה זו.

אמנם, מובא גם "אם יבוא אליהו" במספר מקומות בתלמודא דידן, כגון במס' שבת )קח.( ובמס' יבמות )קכ.(, אך שם 

לכך, אם הוא יבוא ויברר מציאות מסוימת הקשורה להלכה מסוימת,    מתייחסים לעתיד לבוא, שם דנין איך להתייחס

כלל אינו מובן מה היתה הקושיה של מרן הגריא"ל. אמנם, אם היה בסיס לשאלתו הרי שיכל    ,לכןכיצד להתייחס לכך.  

"תיקו" שם  שמופיע  המקומות  על  אל  ,לשאול  "תיקו'  לפי  אינה  שמשמעותו  שאומרים,  "תיקום",   ",ו  ו,  היינ   מלשון 

ושיות  קתרץ  ישבי  ת    –התיבות  -שהבעיה עדיין נשארה בלתי פתורה בחלל בית המדרש, אלא שהכוונה היא לראשי

, את הבעיה בתיק"ו  ואיבעיות. אמנם, גם לפי מי שמפרש שהכוונה היא לאליהו התשבי זה אינו קשה, כיון שמי שהניחו

מופיע מפגש של אליהו רק עם תנאי וכאמור,  חותמי התלמוד  או עם הדור הראשון והשני של האמוראיםהיו  אך    ,ם 

בהמשך ובפרט בסוף תקופת האמוראים, כאשר חתמו את התלמוד אין אנו מוצאים בש"ס שאליהו בא לפגוש אמוראים  

גם זה אינו קשה כלל,    "עד שתבוא הגאולה"לבוא, שיכתבו  -ישאל לעתידיולגבי השאלה ששאל, שאם הכוונה שאליהו  

שאף שבזמנם כבר לא   ניתן לומר,  ועודבשרת שהגאולה תגיע, אך עדיין הגאולה לא מתרחשת  כי ביאת אליהו רק מ

מבתקופתם יותר  רוחנית  גדולה  עם  אמורא  יקום  הדורות  שבמשך  יתכן  מדרשם  לבית  אליהו  כן   הגיע  אליהו  ואליו 

אף ירידת הדורות, לעיתים מספר דורות לאחר מכן יקום חכם הגדול בהרבה יותר מהאמוראים חותמי  -יתגלה, כי על

התלמוד, כשם שר"ע שהיה בתקופת החורבן ולאחריו, תקופת סוף התנאים ובכל זאת היה הגדול שבהם ]רגמ"ה, ב"ב  

וכן  התנאים  תקופת  אחרון  שהיה  רבי  וכן   גאון  )יא.([  האי  "הגאונים",  רב  תקופת  של    בסוף  כרובא  שקול  שהיה 

הוא יברר רק מציאות,    שגם כשיבוא אליהו ועוד,והיה גדול תקופת "הגאונים"    סנהדרין )רא"ש, סוף פ"ק דמס' נדה(  

מה    הדנים בשאלה זו לגבי   כפי שראינו לגבי המושג "עד שיבוא אליהו" ולא יכריע במחלוקות ויש על כך מקורות רבים

נביא רק  .  תיבות זה פירוש מאד מפוקפק( -)ולכן לומר ש"תיקו" המופיע אחרי ספקות הלכתיות, הכוונה היא לראשישהוא יכריע  

)יו"ד סי' קנה( דן האם סמכותו תהיה מצד    , כדי להראות את הבעייתיות שבכך: האג"מחלק קטן מהמקורות כדוגמה

הובא   יבמות,  מס'  ירושלמי",  ב"תלמוד  למדנותו.  מצד  או  אליהו„  –נבואתו  יבוא  אין   אם  במנעל  שחולצין  ויאמר 

)ג.( ]מס' ברכות  חיות כתב  . המהר"ץ  והמנהג מבטל הלכה  נהגו לחלוץ לסנדל  לו, שהרי הרבי  מס' שבת  שומעין    ,

רק בירורי מציאות ולא הכרעות הלכתיות, כמובא ב"תלמוד ירושלמי", מס'    מאליהו למדו    –(  )קח.(, מס' חולין )ה.

בין זהו  ויאמר  אליהו  "לכשיבוא  )ג(:  ולא השמשות"-ברכות  המדרש  מבית  ששמע  דברים  רק  למדו  שמאליהו   ,]

לו". ה"גליון אפרים", "יתלמוד    אפילו יבוא אליהו ויבטל, אין שומעין  ,י"ח דבר„  –במס' ע"ז )לו.(, הובא    מהשמים. 

ויטהרנו, כמו שכתב ה"משנה   יבוא אליהו  רושלמי" מס' תרומות סוף פ"ו, כתב "בספק דדינא לא שייך לחוש דלמא 

"לא   כי  באליהו,  אין תלוי  ואיסור  פירש רש"י דהיתר  )קח.(  ובמס' שבת  בפ"ט מהלכות אישות  הרמב"ם  למלך" על 

 דבספיקא דדינא, אם יבוא אליהו יופשט האיבעיא.  ו"מ רמח,יא( )מא([בשמים היא". מאידך, כתב הסמ"ע ]ח
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)י.([ שרצה לשחרר בני    בימי אנטונינוס כשהיו יחד ]מס' ע''ז„...  –תד''ה והא רבי בטבריא הוה  

 טכריא ממס לפי שהיו תלמידי חכמים דקאמר "לעביד טבריא קלניא"“ 

רבי או אנטונינוס ?  האם כולם היו שם תלמידי    מי היה הראשון שהציע לשחרר את בני טבריא ממס,

 חכמים או רק רובם? האם מקום מגוריו הקבוע של רבי היה בטבריא או בצפורי ?

 

אמר ליה אנטונינוס לרבי בעינא דימלוך אסוירוס ברי תחותי  „ –היתה יוזמתו של אנטונינוס  אכן  במס' ע"ז משמע, שזו

, היינו, שכל בני טבריא “לפי שהיו תלמידי חכמים „  – . הסיבה היתה, כדברי התוס' ד"ה כגוןותתעביד טבריא קלניא“

...דאית בה  „  –היו תלמידי חכמים, אך מרש"י שם ד"ה קלניא משמע שלא כולם היו תלמידי חכמים, כי הוא כתב שם  

רבנן.  “רבנן היו  כולם  שלא  משמע  כן  אם  רבי  ק"ל,  של  מגוריו  שמקום  לגמרא  פורים,  מנין  אותו  דוקא   בזמן  היה 

כשהיה הנשיא  „  –שרש"י כתב ]מס' ר"ה )לא:([ בד"ה ומיבנה לאושא    ועודבטבריא ובפרט שרחץ בקרונה של צפורי  

דר בו היתה סנהדרין עמו וכשמסתלק הוא או בנו למקום אחר גולה הישיבה אחריו... בית שערים וציפורי וטבריא )=  

בימי רב כולן  גלו לשם(  )לב:([שהסנהדרין  סנהדרין  ]מס'  כדאמרינן  הוו  לבית שערים  י  רבי  ושוב כשחלה    " "אחרי 

,  שודאי היה לחז"ל מסורת על וי"ל .“קג:([ ובטבריא היה בימי אנטונינוס)הוליכוהו לציפורי, כדאמרינן ]מס' כתובות  

 ב"תלמוד ירושלמי" במס' מגילה )טו.( הובאה מחלוקת אם אנטונינוס התגייר.  כך שבאותו פורים הוא היה בטבריא.

 

 ה חזקיה קרי בטבריא בי''ד ובט''ו רש''ש ד''

 האם חברון היתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון ? 

 

יר מקלט קשה כיצד יתכן שחברון היתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, הרי חברון היתה עיר מקלט ועהרש"ש ה

חומה, כפי שה מוקפת  לגבי קדש  אינה  )י.([  ]מס' מכות  היא   וק"לקשתה הגמרא  חומה, אך  מוקפת  עיר מקלט אינה 

יכלה להיות מוקפת חומה מימות יהושע בן נון בי"ד שנות כיבוש וחלוקה ואחר כך, כדי שתהיה עיר מקלט סתרו את 

חומתה, כפי שאומרת הגמרא במס' ערכין )לד.(. אמנם, אף לאחר מכן לא היתה לה חומה מ"מ, כיון שהטעם של קריאה  

 נת כבוד ליהושע בן נון, לכן מספיק שבזמנו של יהושע היא היתה מוקפת חומה.ביום ט"ו היא משום נתי

 

 ו.

 רקת זו טבריא... ולמה נקרא שמה רקת ? שאפילו ריקנין שבה מלאין מצוות כרימון

  ? לכך  הכנה  רק  להם  שיש  או  במצוות  בפועל  מלאים  ה"ריקנין"  האם  גרעינים,  תרי''ג  יש  ברימון 

 גבוהה יותר מ"ריקנין" ? "פושע" האם הוא בדרגה  

 

ה"בן יהוידע" מבאר שחז"ל נקטו והישוו את טבריא לרימון, כי לעיתים נמצאים ברימון תרי"ג גרעינים. טבריה היתה  

שבה מתורה מלאים במצוות, אך מצינו   גם הריקנין  ,עיר שמלאה בתלמידי חכמים ולכן עיר כזו הספוגה כולה בתורה

שגם על כלל ישראל נאמר הדבר "שאפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון" כדברי ריש לקיש ]מס' עירובין )יט.(,  
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מס' סנהדרין )לג.(, מס' חגיגה )כז.([, אך האם על כלל ישראל הכוונה היא שבפועל הם מלאים במצוות, הרי לקמן 

להפ בדיוק  נאמר  שהם  )יא.(  ישראל  "אלו  במצות ך  על  דלים  זה  פסוק  תורגם  יג(  )ז,  השירים  בשיר  ובתרגום   "

לגויים   בניגוד  במצוות,  מלאים  להיות  קיבול  כלי  שהם  ישראל  ריקני  של  מהותם  על  שמדובר  ודאי  אלא  הצדיקים, 

 שאפילו ז' מצוות שלהם הם כמעט ואינם מקיימים ]מס' חולין )צב:([.

במ  במפורש  זאת  רואים  )נז.(  אנו  ברכות  שנאמר  „  –ס'  למצות  יצפה  הוא  הארץ  עם  ואם  בחלום...  רמונים  הרואה 

כרמון מצות  מלאים  שבך  ריקנין  אפילו  רקתך,  הרמון  כותב  “"כפלח  וכך  מצוות  בו  אין  שעדיין  אף  למצוות,  יצפה   ,

כמו    ים לתורהעצמם ראוידע כי זה בשביל שהם מצד  „  –המהר"ל במפורש ב"חידושי אגדות" עמ"ס סנהדרין )לז.(  

. כמו  הוא גדול כחשאמרנו למעלה ולכך אפילו ריקנים שבהם מלאים מצות כרימון וכו'. כי הדבר שהוא מצד עצמו  

)= אף שרק לעתים נמצאים בו תרי"ג גרעינים(, כך הריקנין הם מלאים מצות   מצד עצם בריאתוהרימון שהוא כך  

בריאתן עצם  מצד  עליה“כרימון,  נאמר  ישראל   פושעי  עירובין  .  ]מס'  כרימון"  מצות  מלאים  ישראל  "פושעי  שם  ם 

)יט.(, מס' חגיגה )כז.([, אך שם זה נאמר לפני שנאמר הדבר על ריקנין. זאת אומרת שזה פחות חידוש ממה שנאמר על  

במס'    ריקנין, כי בלשון הקודש נאמר פושע גם על מי שהוא בפועל מלא במצוות, אך הוא פשע בעבירה כלשהי, כמו  

מי שפשע והתפלל מוסף לאחר סוף זמן וכן    “ מי שהיה לו להניח עירובי תחומין ולא הניח, פושע הוא„  –צה )טו:(  בי

 .[תפלת מוסף, הוא נקרא "פושע" ]"משנה ברורה" )קח, ז(

 

 ולמה נקרא שמה טבריא שיושבת בטבורה של ארץ ישראלרקת זו טבריא...

או  לשכת הגזית יושבת בטיבורו של עולם, כיצד ?   גשמית  היא  "טיבורה"  של  המשמעות  האם 

 רוחנית ? וכיצד יתכן שטבריא שבצפון יושבת באמצעה של ארץ ישראל ? 

 

המהרש"א כתב כאן שטבריא אינה יושבת בטיבורו של עולם, אלא דוקא לשכת הגזית בבית המקדש יושבת בטבורו  

רו של ארץ ישראל, שהרי מירושלים עד הגבול המזרחי של ארץ ישראל שהוא הירדן ישנו רק של עולם, אך לא בטבו

מהלך יום ]מס' ביצה )ה.([, שהוא עשר פרסאות מהלך של אדם בינוני ביום ואילו רוחב א"י הוא ארבע מאות פרסה,  

מהלך   לירדן  ירושלים  בין  המרחק  להיות  צריך  היה  א"י,  במרכז  היא  ירושלים  אם  כן  יום.  אם  כן   ק"לעשרים  אם 

המקום  הוא  דבלתין  )כג.(  ר"ה  עמ"ס  ה"יפ"ע"  הביא  וכן  הארץ  לצפון  קרובה  שהיא  א"י  בטבור  אינה  ודאי  טבריא 

  אמר רב הונה   –, כמובא ב"תלמוד ירושלמי", מס' ראש השנה )יב.(  האחרון של המשואות שמקומו היה ליד ים טבריא

כשהיינו עולין    –“ ]קרבן העדה  הוינן חמיין דקלייא דבבל כאילין חנייאכד סלקינן להכא סלקינן לראש בית בלתין ו

"חנים   נמי, כקוצים מלשון  אי  חג בעבותים".  רואין דקלים שבבבל כבהמות מלשון "אסרו  והיינו  בית בלתין,  לראש 

הרי לא ניתן להסיק ממהלך אדם לגבי מרחק, שהרי הדרכים השתבשו, כמובא    ועוד  ינקופו" וכן פירש ה"פני משה".[

)כג:(   ]„   –במס' ר"ה  דרכי  הוו אמר אביי אסתתומי אסתתום להו  טובא  ואחזו ההולכין דרך  „  –  רש"יוהא האידנא 

חק אמר .[ דכתיב "לכן הנני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא". רב נחמן בר יצ“עקלתון

נתיבותי עוה" בגזית  "גדר דרכי  יתכן “מהכא דכתיב  כיצד  )צג:([,  ]מס' פסחים  יהודה  זו הסביר התד"ה רב  . מסיבה 

התד"ה חמשה עשר יום   צי היום והלילה לירושלים.היה ממודיעים ובכל זאת לא היה יכול להכנס בחש  , אףשרב יהודה

)ג.([ ומהלך אדם  א"י היא ארבע מאות    וא"ת„  –הקשה  ]מס' ב"מ )כח.([   פרסה על ארבע מאות פרסה ]מס' מגילה 

בינוני עשרה פרסאות ביום הוי מ' יום באורך וירושלים מן הירדן שהוא תחום א"י מהלך יום אחד כדאיתא בביצה )ה.(, 

כך כל  היה  לא  מישור  אבל  פרסה,  מאות  ארבע  היה  ויערים  כרמים  דעם  וי"ל  ימים  ל"ט  אחד  מצד  במס' נשאר   .“



 נ

 

היה אלף אמה מגרש ועוד אלף אמה פרדסים וגנים. אם כן משמע שלא    הלויים  הובא שמסביב מ"ח ערי)נו:(    עירובין

 היה ברצף אחד של מהלך ל"ט יום פרדסים, אלא הם היו מפוזרים בכל הארץ.

שהארכת זמן ההליכה בדרכים עקיפות, נוצרו כתוצאה מגזרות הרומאים נגד העיבור    שם במס' ב"מ,  כתב  המהרש"א

מבאר כדרכו ]"חידושי אגדות" מס' סנהדרין )לז.(, ד"ה שהיא יושבת בטיבורו  כמובא במס' סנהדרין )יב:(. המהר"ל  

פירוש מפני שהסנהדרין משלימים כל העולם ומגינים על כל העולם. ודבר שהוא שלימות הכל, מקום  „  –של עולם[  

היתה יושבת שלו הוא מתיחס )= נחשב( אל הכל. וטבור של עולם שהוא אמצע קרוב אל הכל ומתייחס אל הכל. לפיכך 

מכאן ק"ל אמה שכתב התוס' בר"ה  „  –כאן הקשה    ה"מצפה איתן".  “בטבור העולם, לפי שהיו מגינים על כל העולם

התוס' ד"ה חמשה ]מס' ב"מ )כח.([ מקשה על הגמרא  ש  ראינו לעיל   , אך“)כג:( דירושלים יושבת בטבור ארץ ישראל

ץ ישראל ד' מאות פרסה לכל צד והרי מירושלים עד הירדן שם ובמס' תענית )י.( את קושיית המהרש"א כאן, הרי אר

ארץ ישראל הוא מהלך ל"ט יום ואם כן ירושלים אינה בטבור  של    ום, אם כן מירושלים לגבול המערביהוא מהלך י

עד ארץ ישראל ותירצו שבאמת ירושלים היא באמצע ארץ ישראל, אלא שמהלך יום אחד לכוון הירדן, הכוונה היא  

"ט יום הוא דרך יערות וכרמים. כדברי התוס' שירושלים היא באמצע ארץ ישראל, ואילו עוד מהלך של לקצה הישוב  

היה  יכל  בב"מ )כח.( הקשה, שהתוס'  בתנחומא בפרשת קדושים. המהרש"א  מובא  וכן  )מה(  סוטה  במס'  כתב רש"י 

אם מירושלים עד הגבול מצד אחד הוא מהלך ט"ו יום, אם כן מהצד השני עד הגבול הוא מהלך שלהקשות יותר פשוט,  

 כ"ה יום ואם כן ירושלים אינה באמצע ארץ ישראל. על תירוץ התוס' תמהו ה"אחרונים". 

, הרי לפי  ק"ליער או כרם צריך להגיע מקצה ארץ ישראל לקצה השני שלה.    תמה, שאם כן, כל מי שצריך  המהר"ם

התוס'ת המערב   ,ירוץ  בקצה  שנמצא  מי  גם  כן  אם  מירושלים,  יום  מהלך  לאחר  רק  מתחילים  מזרח  לכיוון  היערות 

 יצטרך ללכת כ"א יום כדי להגיע ליער או לכרם ולא ל"ט יום.

שניתן היה   , גם תמה על כך, שכל היערות והכרמים בארץ ישראל נמצאים בקצה הארץ. הוא גם כתבהמהר"ם שיף  

שלים אינה באמצע ארץ ישראל, שהרי תחילת כיבוש הארץ ע"י יהושע היה מיריחו שמרחקה מירושלים  להוכיח שירו

 היה רק מהלך יום, שהרי ביריחו שמעו את קול הכהן הגדול ביום הכיפורים כשהיה אומר את השם המפורש. 

עבר הירדן והלאה ממנו מיהושע" לא ידע מהיכן היה ברור לתוס', ש  עמ"ס ר"ה )כג:( הביא, שה"פני  ה"מצפה איתן"

ת בארץ ישראל היינו עם  לא היה בכלל ח' הפרסאות שבין כל משואה וב"זית רענן" כתב )בסוף פ' פנחס(, שח' פרסאו

"וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה מה    וי"ל דפסיקא להו כן מהירושלמי דפ"ב דב"מ, ראה התם אהא דתניא„  – עבר הירדן

שנטל נטל ומה שנתן נתן", דהיינו דוקא ירדן ממש ולענין קדושת הארץ, כי הוא תחום בין ארץ ישראל לארץ סיחון 

והו ופעמים שהוא מתפשט  בו שנאמר "הירדן  ועוג  והגבול תלוי  וכן כתבו המפרשים...לך  שכן הוא דעת הר"ן גבול" 

ירדן לא נתקדש כמו קדושת שאר ארץ ישראל... ואם כן משום הכי פשיטא להתוס' כאן, שכתב בפ"ג דנדרים, דעבר ה

סוף פרשת  ובמדרש רבה  גבול הארץ לענין כמה דברים  כיון שהוא  ישראל,  ת' פרסה דארץ  בכלל  אין  דעבר הירדן 

אלא דלשון  דן...ץ ישראל ולכך גלו יושביה תחלה...ויש שני עברי הירמטות איתא בהדיא דעבר הירדן הוא חוץ לאר

 .“ אמצע ל"מ דוקא באמצע אלא לאפוקי הקצוות וכן כתב המהרי"ט בח"ב אבן העזר...

גם תמה על דברי התוס' לגבי היערות והכרמים שהם בקצה ארץ ישראל וכתב שצריך לומר שנסתמו הדרכים    הרש"ש

ם מה בחר הרש"ש להביא ממרחק הרי ענין זה הובא, כאמור לעיל, במס' ר"ה )כג:( ולש  וק"לכמובא ב"איכה רבה"  

 לחמו דוקא ממדרש?

קשה בטבורו   לכאורה  הוא  המקדש  שבית  באומרה  הגמרא  כוונת  ככדור  למה  עגול  העולם  הרי  עולם,  מי  .  של  יש 

שאומר, שהשיתין של בית המקדש שכרה שלמה המלך הגיעו עד התהום, תהום זה הוא אמצע כדור הארץ, אך ניתן 

ש לאמצע  חז"ל  שכוונת  מלכי  לומר  כל  לגבי  בחז"ל  מופיע  שתמיד  כפי  למערב,  ממזרח  ישוב  למקום  שנחשב  מה  ל 



 נא 

 

ישוב  ולא "מלכי צפון ודרום", שהם מקומות רבים שאין שם כלל    , כגון, במס' ב"ב )צא:(העולם "מלכי מזרח ומערב"

מרקוס   הצפונית, כפי שכתב ר' אהרןעד וכך אכן היה לא רק באפריקה אלא גם באירופה  -אלא יערותבו קיימת מלכות  

הניבים באחד  "אירופה"  שהמלה  "קדמוניות"  פירושו    בספרו  העתיקה  היוונית  הפרחי  -יער  –של  אשתורי  רבי  עד. 

)תלמיד הרא"ש( מסביר בספרו "כפתור ופרח" )פרק יא, ד"ה גבולות יוצאי מצרים(, כיצד טבריא היא באמצע ארץ  

 . ישראל ממזרח למערב

ומפירוש הב"ח ז"ל הבנתי, הא דאמרו ]מס' גיטין )נז.([ "ארץ הצבי כתיב  „  –כתב    " ]או"ח )מז,א([,ה"פרי מגדים

אין עורו מחזיק בשרו...", כי ארץ ישראל עתה רק מהלך יום א' לאורכה ולרוחבה ששה   –]ירמיה )ג,יט([, מה צבי  

והיינו כי באמת קטן הוא ארץ   []דברים )יט,יד( על הפ' כי ירחיב...את גבולךימים, כמו שכתב ר"מ אלשיך בנביאים 

ג )קכב,  ]תהלים  אלשיך  ר"מ  שכתב  כמו  מתרחבת,  קדושה  השראת  שיש  בזמן  רק  "כעיר  -ישראל,  הפסוק  על  ד([ 

שחוברה לה יחדיו" ועדות שהרי שם עלו שבטים ועומדין צפופים ומשתחווים רווחים ]מס' אבות )ה,ה([...אם כן כל  

על   רה שמותיו של הקב"ה ]זהר ח"ב )פז.([ והיה השראת השכינה בארץ ישראל ]=, והתוזמן שעסקו בתורה לשמה

אלא[ לשם גשמי, נסתלק הרוחני וממילא נשאר רק הגשם שיעור קטן   שלומדים[ שלא לשמה ]= כן[ נתרחב ועכשיו ]=

]קרבן העדה    “קפצה לה ארץ ישראל„.  ב"תלמוד ירושלמי" במס' מגילה )ב:( הובא בפירוש  “וזהו אבדה הארץ ממש

 “[.נתקצרה ארץ ישראל לאחר החורבן שנפלה לים או שנעשה גיא או הר„ –

כיבושו[ היה  ד"ה  ההלכה,  ב"ביאור  פ"א,  ]תרומות  אמונה"  שהכוונה    ה"דרך  קודש"  ה"אדמת  דברי  את  מציין 

וי להחשב  הוא ד' מאות פרסה ומה שיכבשו יותר משטח זה אינו רא  בשטח זה הוא כל שטח א"י וחו"ל שהובטח לנו

ישראל עקב, כארץ  פרשת  בסוף  הרמב"ן  ולדברי  )ה,ו([  מלכים  ]הל'  הרמב"ם  לדברי  מנוגדים  שדבריו  מעיר  הוא   .

וכן לשון המכילתא    שכתבו שכל מקום שישראל כובשין במלך ועל פי ב"ד, הרי זה כיבוש רבים והרי זה כארץ ישראל

גבולכם והים הגדול הוא יותר מת' פרסה ואם כבשוהו הוא    בסוף פ' עקב "ועד הים ואין הים גבולכם ואם כבשתם יהיה

קוד'ש בקדושת א"י ועוד תמה עליו מה קשיא ליה, הרי אמרו במס' גיטין "ארץ הצבי כתיב בה" ובזמן בית שני היתה  

 הארץ מאד גדולה ורק אחר החורבן הארץ נתכווצה. 

שא"י הזדעזעה ד' מאות פרסה על ד' מאות    , שמכל המקומות שהוזכרכתב  שו"ת הרדב"ז ]ח"ב, אבהע"ז, סי' ע'[

פרסה ]מס' מגילה )ג.(. מס' סוטה )מח:(, מס' ב"ק )פב:(, מס' מנחות )סד:([, משמע שא"י היתה יותר גדולה ושרק  

ל הזדעזע מתוך סך שטחה של א"י, אך מדברי הזוה"ק, פר' קדושים ]ח"ג )פד.([,  ה"כפתור ופרח", רש"י הגודל הנ"

על פי התנחומא, התד"ה חמשה ]מס' ב"מ )כח.(, מס' ר"ה )כג:([ ורבינו בחיי ]דברים )טז,ז([ משמע   ]במדבר )יג,כה([

 ששטח זה בלבד הוא שטחה של א"י.

)יג,כה([, ]במדבר  מעידים    האברבנאל  בארץ  ההולכים  אחרת, שהרי  כוונה  לו  יש  פרסה  ת'  על  חז"ל  כתב שמאמר 

יותר והדרש שארץ הצבי שעורו אינו מחזיק בשרו, אינו כמשמעו, אלא הכוונה שכאשר    שאורכה מהלך ד' ימיםצולא

 הארץ מיושבת היא נראית גדולה בניגוד למצב שהיא נראית כאשר היא שוממה וחרבה. 

ע"ט(,   )מזמור  תהילים  ספר  על  מסטרוזיב  בספר "שער המלך"  רמ"מ  להגה"ק  "שובע שמחות"  ספר  בשם  הביא 

ק "וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום", ששמע מהרה"ק מלובלין בשם גדול אחד, על פי מה  בפרשת שלח, על הפסו

נתקטנה הארץ ואינה אלא מאה פרסה על מאה פרסה ועל פי זה כתב שכן היה    דאיתא, שלאחר שגלו ישראל מארצם

ם ובחזירתן שבו באלכסון שטחה לפני שנכבשה על ידי יהושע בן נון ובהליכתן הלכו לאורכה ולרוחבה לרגל, הרי כ' יו

והן השבתות שבתוך   י"ד יום, הרי ל"ד יום חסר ששת ימים  וכל אמתא ברבוע, אמתא ותרי חומשא באלכסונה, הרי 

 הארבעים יום שלא הלכו בהן, הרי החשבון מכוון. 
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שיושבת בראש   ?  ן זאת צפורי ולמה נקרא שמה צפוריטרוקטבריא שטובה ראייתה אמר זעירא  

 זבת חלב ודבש דצפורי הויא ט''ז מיל על ט''ז מיל  ההר כציפור...

ומדוע מוזכר דוקא מידה זו כאן    זכרות יחד במקומות רבים בש''סומהי הסיבה לכך שטבריא וצפורי מ

 ?  ובעוד מקומות של ט"ז מיל על ט"ז מיל

 

ט"ז מיל חיזור חיזור לציפורין הן הן ארץ זבת חלב ודבש )= שהם „  –ב"תלמוד ירושלמי", מס' ביכורים )א, ח( הובא  

 . “כוללים( שיגרונייה דבי שן... ביקעת גינסור

תניא א"ר יוסי אני ראיתי את ציפורי בשלוותה והיו בה  „  –במס' בבא בתרא )עה:(, הובא ]וכך גורס שם הרשב"ם[  

. אם כן, אם רק שווקים של מוכרי ציקי קדירה היו במספר עצום  “ים אלף שווקים של מוכרי ציקי קדירהמאה ושמונ 

  רבתי,   שטחה של ציפורישהכוונה היא לא לציפורי עצמה אלא ל  ם היה צריך שטח עצום, בוודאי  שכזה, שבודאי עבור

 היה ט"ז מיל.   כדברי הירושלמי שהובא לעיל שקוטר שטחו

בשוק אחד היה מאה ושמונים אלף מוכרי ציקי  „   –חולק על גירסתו של הרשב"ם וגורס  הרגמ"ה בפירושו שם  אמנם,  

 “.קדרה

)קיא:(   ובמס' כתובות  ריש לקיש„  –כאן הובא בהמשך העמוד  והויא    והאמר  דציפורי  ודבש  זבת חלב  לי  חזי  לדידי 

לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל...עשרין    ששה עשר מיל על ששה עשר מיל...והאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי

פרסי שיתא  ופותיא  אורכא  פרסי  ששם  "רש.  “ותרתין  המקומות  כל  לצירוף  שהכוונה  ביאר,  כתובות  ובמס'  כאן  י 

ודבש" חלב  זבת  "ארץ  הברכה של  אמה"   מתקיימת  ת"ק  על  אמה  ת"ק  יריחו  "דושנה של  את  גם  כולל  שזה  ונראה 

ברק ועוד מקומות שהוזכרו שם במס' כתובות המראים על -]ספרי בהעלותך )י,לב( ורש"י שם ואדר"ן )לח,ד([ ואת בני

 הברכה של "זבת חלב ודבש". 

אמר עולא איטליא של  „  –, הובא  מידה זו של ששה עשר מיל הובאה בעוד מקומות. בעמוד הבא כאן במס' מגילה )ו:(

וקטן   החמה  ימות  כמנין  שווקים  שס"ה  בה  ויש  פרסה  מאה  תלת  על  פרסה  מאה  והויא תלת  רומי  של  גדול  כרך  יון 

פי  -על-שבכולם של מוכרי עופות והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל ומלך סועד בכל יום באחד מהן והדר בה אף

 .“פי שאינו דר בה נוטל פרס מבית המלך-על-והנולד בה אף שאינו נולד בה נוטל פרס מבית המלך

גירסתו של הרגמ"ה במס' ב"ב לכאורה יותר מסתברת, כי אם שוק אחד באיטליא השייכת לרומי, שיעורו ט"ז מיל על 

יוהיו    ט"ז מיל   יהיו ק"פ אלף שווקים, אפילו אם השווקים  ציפורי רבתי  לא מסתבר שבשטח כזה שהוא שטחה של 

אך נראה שהרשב"ם סבר שמדובר כשא"י נמצאת במצב מתיחה ניסית כמו עור הצבי של ת' פרסה על ת' פרסה   קטנים,

 ואז הכל ייתכן, כאשר השווקים עצמם גודלם נמצא במצב ניסי. 

היה לו  „  –של הרועה להבחין בכבשיו    ציפורי נזכרת במס' בכורות )נה.( בקשר לט"ז מיל, לגבי יכולתו הגדולה ביותר

הכוונה היא לכך שכפרים   .“חמש )= צאן( בכפר חנניה וחמש בכפר עותני אין מצטרפות עד שיהא לו אחת בציפורי

 אלו נמצאים כל אחת במרחק של ט"ז מיל מציפורי. 

 ?ל לשם מה נבחרה דווקא ציפורי לשמש כדוגמה  למרחקים אלו, הרי אין מקרה בדברי חז" ,יש להבין

הי  ,נראה לכך  מילשהסיבה  ט"ז  במרחק  בכבשיו  לצפות  הרועה  יכול  ציפורי  כדוגמת  ממקום  משום שרק  כאן א  כי   ,

חז"ל, שציפורי לנו  "דמידלי     מוסרים  גובהה  שום  על  זה  בשם  הרועה   נקראת  יכול  מאד  גבוה  ממקום  ורק  כציפור" 

ט"ז של  למרחק  בכבשיו  ב מיל  לצפות  שם  הגמרא  כדברי  עינא -,  שלטא  קא  מיל  דשיתסר  לרבנן  להו  "וקים  )נד:( 
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כאמור    דרועה". מדובר  בכורות  בצאן  במס'  עוסק  הגמרא  שם  שמביאה  שהפסוק  כפי  בבקר,  ולא  "עוד    –בכבשים 

  יה )לג, יג([.ידי מונה" ]ירמ-תעמודנה הצאן על

שער המזרח בבית המקדש הונמך כדי לראות מהר המשחה, שם שרף הכהן הגדול את הפרה האדומה, את הזאת הדם  

 המקדש היה פחות מששה עשר מיל-, אך המרחק  בקו אוירי מהר המשחה לביתבמקדש ]מס' מדות )ב,ד([

היא מיל,  ט"ז  גבוה תתאפשר צפיית הרועה  ורק אם    הסיבה לכך שרק ממקום מאד  כדור הארץ  משום קמירותו של 

הנמצאים    הוא יוכל להבחין בכבשיויותר ממקום עמידתם של כבשיו,   מטר  58וד במקום שהוא גבוה לפחות  הרועה יעמ

, כשגובהו הממוצע של האדם הוא מטר ושמונים וגובהו של הכבש הוא  במרחק של ט"ז מיל ממקום עמידתו של הרועה

ולא  חצי מטר, כשמדובר על כבש   על הכבש החברוני שהקריבו ממנו לקרבן התמיד, כי כפי שנראה בהמשך  ממוצע 

דברינו מדובר במשנה לאחר חורבן בית המקדש ומדובר בכבש הגדל בסביבות ציפורי, כי הכבש החברוני היה הרבה  

[ הקרקע  על  נשרכו  רגליו  עדיין  גבוה  גמל  גבי  על  הכבש  את  נשאו  כאשר  שגם  כך  כדי  עד  גבוה,  "תלמוד  יותר 

 ירושלמי", מס' פאה )לג.([ וגם בגובהו הוא היה מאד רחב ]מס' מנחות )פז.([, כגירסת רש"י והתוס' שם.  

ה בלפחות בגו   ,היתה מאד גבוההאת ההלכה הזו בהל' מעשר בהמה, כי ציפורי  לכן נבחרה דוקא ציפורי כדוגמה לברר  

וכפרי  58של   כן המרחק היבשתי בינם לבין   עותני  מטר  ואם  ט"ז מיל מציפורי  אוירי של  היו בעמק במרחק  וחנניה 

אשר לפי    איפיון מידותיו של כלי בשרי "מטר ניתן לראות בחיבורנו    58את החישוב של    ציפורי היה הרבה יותר גדול. 

מחלעמא   שלמה  רבי  של  חישוביו  שיטות  )ההדרת  מ"ז  בעמ'  מותר",  בו  החלבשבושל  המופיע  ההלכה  זה,  בענין 

 בקונטרס "ברכות בחשבון" בסוף חיבורו "מרכבת המשנה"(. 

יכו  לגבי  הגובה  שגורם  האנושיתלנראה  העין  של  הצפיה  האחרוני  ,ת  הפוסקים  גדולי  ידי  על  בחשבון  נלקחה    ם לא 

]או"ח,    אגרות משה""הבארה"ב, דן    יורק-ירוב ברובע מנהטן שבניואגרות משה" וה"בצל חכמה". כאשר הוקם העה"

חלק א', סימן קל"ט[ בשיטת "הראשונים" הסוברת , כי לא ניתן להקיף מקום מדי גדול בעירוב, אלא העירוב מוגבל 

ידי אדם העומד במרכזו, מאחר ששטח זה הוא שלושים ושנים מיל. על פי מה שראינו  -לשטח שלפחות ניתן לצפיה על 

וני, אך הגר"מ פיינשטיין כתב שם "שטח כזה אולי ליכא את המיגבלה של קמירות כדור הארץ, מדובר על שטח מדר 

נהעטן", אך הרי ראינו שגם אם שטח מנהטן הוא מעט פחות מל"ב מיל, כדברי הגר"מ פיינשטיין לא ניתן לעשות במנא

שחקים,  -שם עירוב כי מנהטן היא שטח שטוח ובמרכזו אין מקום גבוה, אך יתכן שכיוון שבמנהטן ישנם הרבה גורדי

השחקים ניתן לעמוד ולראות למרחק ט"ז מיל, אך השאלה היא  -שניתן לעשות עירוב, כי בגובה של אחד מגורדייתכן  

 אם כיום עם ירידת הדורות יש מי שיכול מצד עצמו למרחק כזה.

לא לקרוע את בגדו אם הוא    ,המערבי ורואהו-הגר"מ פיינשטיין גם מתיר ]או"ח, ח"ג, סי' מ"ה( למי שגר מול הכותל

יום, כנדרש על המערבי וגם כאן  -אם הוא גר במרחק ט"ז מיל מהכותל  ,פי הדין -מגיע לכותל בהפסקה של יותר מל' 

לראות   היכולת  חוסר  את  בחשבון  לקח  לא  פיינשטיין  כדורהגר"מ  של  קמירותו  מפאת  במישור,  זה   הארץ.-במרחק 

גם לא התייח  סי' מ'(  ורואה מצבות  ה"בצל חכמה" )ח"ג,  זו, כאשר הוא פסק למי שנמצא במרחק ט"ז מיל  ס לבעיה 

 בקשר לדין של אמירת "אשר יצר אתכם בדין" כפי שנפסק ]שו"ע, או"ח )רכד,יב([, שהוא חייב לומר זאת. 

פי הנאמר לעיל, ניתן להבין לשם מה יש צורך במדבר בשם "מהיר" ]"תלמוד ירושלמי", מס' ב"ק )ז,ז( )לג:([ או -על

מ"ממהיר" ]"קהלת רבה" )ג,י([ בשטח של ששה עשר מיל כדי לרעות את הצאן שם. ניתן לומר שהסיבה לכך היא, 

שכדי לאפשר את מניית הצאן לשם מעשר בהמה, אפילו תוך פריסת הצאן בכל שטח המדבר ללא הצורך לכונסם יצר 

זה בגודל  מדבר  ללא החששהקב"ה  הדקה  הבהמה  את  לרעות  יהיה  כדי שניתן  היינו,    ,  למדבריות,  יפלשו  שהבהמות 

המדרש קוה"ר )ג,י( הביא שלשבטי גד    . פי המובא לעיל, מדברזה צריך להיות מדרוני-ועל  לשדות מרעה של אחרים
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ב"ק   ]מס'  דקה  בהמה  לגדל  לא  בא"י  רק  שניתקנה  התקנה  מבעיית  פטורים  שיהיו  כדי  בחו"ל,  נחלה  ניתנה  וראובן 

 .  , מלהכניס את צאנם לשדות מרעה של אחרים, כדי להמנע מגזלד לפני הכיבושד נזהרו עו)עט:([, משום שהם מא

)נה.([ שהכבשים רעו בחופשיות בא"י,  -השאלה העולה מאליה היא, כיצד מובא במשנה ובגמרא ]מס' בכורות )נד:( ו

הרי   וקשה,ה"פני משה" כתב שם שמדבר "מהיר" לא היה בתחום א"י אלא בסמוך לו    למשל בכפרים חנניה ועותני.

ראינו במס' בכורות שהצאן רועה בתוך א"י, בסביבות ציפורי ובתוכה, אם כן לשם מה הוא כתב ש"מהיר" היה בחו"ל  

)לג:(, ששם נכתב בפרוש שמגדלים בהמה דקה    רושלמי" בב"קי ולא בא"י ובפרט שדבריו סותרים את דברי המשנה ב"

  “ ישראל-, אבל מגדלין בסוריא ובמדבריות שבארץישראל-אין מגדלין בהמה דקה בארץ„   –במדבריות בתוך תחום א"י

דקה   בהמה  מגדלין  שבא"י  בחורשין  שאף  תוספתא,  הובאה  )עט:(,  ב"ק  במס'  הבבלי  מגדלין  „  –ובתלמוד  אין  ת"ר 

בארץ דקה  )ישראל,  -בהמה  בחורשין  מגדלין  שבארץ  –רש"י  אבל  צריך -יער(  ואין  בישוב  אפילו  בסוריא  ישראל. 

 “ שביהודה ובמדבר שבספר עכו  ישראל, אבל מגדלין במדבר-לומר בחו"ל. תנינא אידך, אין מגדלין בהמהדקה בארץ

ברק  -ובני “ דקאכיל ותותי... חזנהו להנהו עיזיברק,  -לבני יחזקאל איקלע -רמי בר„ –וכן הובא במס' כתובות )קיא:(  

   .היא בא"י

ישראל, אך מאידך היתה תקופה  -שאכן  דברי ה"פני משה" אינם מוכרחים ושאותו מדבר "מהיר" הוא בארץ  ,יש לומר

זו פג תוקפה זמן שתקנה  והגיע  זו חלה  קמא )פ.(, מס' תמורה )טו:([ על חסידאחד  -בגמרא הובא ]מס' בבא  .שתקנה 

והכוונה למיטתו  עז  החלב  ל  שקשר  שתיית  לשם  מטתו  לכרעי  עז  קשר  שהוא  חטא  בכך  שראה  בבא,  בן  יהודה  רבי 

סוטה   מס'  ירושלמי",  ]"תלמוד  )מה.([, הסיבה לכך הילצורך רפואתו  בית    ,א)ט,י(  היה עדיין בתקופת  משום שהוא 

ש,שרוב השדות בא"י היו שייכים לישראל ובזמן שהוא נהרג היה זקן מופלג, שגם לכן לא יכל לברוח מהרומאים  המקד

ולכן המשניות,  ישראל  היו בידי  ברובם לא  חורבן הבית שאז כבר השדות  היה כבר לאחר  זה  )יד.([,  סנהדרין  ]מס' 

חמיר בתקנה ולאפשר גידול בהמה דקה עדיין  שכבר אין צורך להסקים בתקופה,  התוספתא, והגמרא שהובאו לעיל עו

בארץ ובמדבריות  ביערות  לגדל  ניתן  אך  בישובים,  זמן -לא  לו,  שהוא  וסמוך  החורבן  משום שלאחר  ונראה  ישראל 

כן וסביב היערות והמדבריות לא היו יישובים, שיכלו להיות  -המשנה האוכלוסיה היתה יותר דלילה מהתקופה שלפני

 . צאן לתחומם בסיכון של פלישת עדרי

ואז    ת עובדו בידי יהודיםישראל ורק מיעוט של שדו-בתקופה מאוחרת יותר, שכמעט לא נשארו יהודים בארץ  אמנם,

)שו"ת, סי' פ"ה( סובר, שאיסור גידול בהמה דקה   הרמ"ע מפאנו היו כבר גם ישובים שניתן היה לגדל בהם בהמה דקה.

מרעה פתוח, אולם חז"ל לא אסרו כלל לגדל בהמה דקה במקום סגור, בו היא מקבלת    בארץ ישראל הוא דווקא במקום

   את מזונה מבעליה ואין חשש שיזיקו לשדות של אחרים, ניתן לגדל צאן במכלאות.

כהתקופה השלישית,   הגלות,  עומק  של  מי שעיבד שדות.התקופה  היה  לא  כמעט  כך    אשר  האם  על  מחלוקת  ישנה 

 :תקנה זו עדיין תקפה בחלקה או שהתקנה בטלה לחלוטין

תלמיד הרא"ש פסק בספרו "כפתור ופרח" )פרק י', בהמה דקה(, שתקנה זו תוקנה כחלק  ממצות   רבי אשתורי הפרחי

שראל יושבים על אדמתם, בכל זאת תקנו חז"ל שלא  ולכן גם לאחר שגלו ישראל מארצם ואין רוב י  ישראל-ישוב ארץ

 צטוינו ביישובה כל הימים. , שהרי נ ישראל-יגדלו בהמה דקה בארץ

ישראל היו בידי ישראל  -([ מבר, כי כוונת רש"י היא שמאחר שרוב השדות בארץ]שו"ע, חו"מ )תט,א  הגאון מוילנא

ישראל, מפני שרוב ההיזק עלול להתרחש  -כאשר ישראל היו על אדמתם, לכן תיקנו חז"ל שלא יגדלו בהמה דקה בארץ

 ישראל. -בשדות ישראל. לכן, כאשר אין רוב שדות הארץ הן בידי יהודים, מותר לגדל בהמה דקה בארץ
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בימינו: כי כאשר   גידול בהמה דקה  ת"ט(,  סימן  הטורים",  ל"ארבעת  )הגהותיו  להיתר  הכריע  פרנק  פסח  צבי  רבי 

פי הירושלמי, כל זמן שלא חזרו והעמידו את התקנה -ישראל גלו מארצם ולא היו על אדמתם התקנה בטלה מאליה ועל

 על תילה מותר לגדל בהמה דקה בא"י. 

 תקנתם בחשש מכילויפסק, שמאחר שחכמים תלו את  בט הלוי", חלק ד', סימן רכ"ז(  רבי שמואל הלוי וואזנר )"ש 

ישראל, בזמנינו שרוב השדות  -, הרי שצריך עיון, מניין נשאב היתר זה לגדל בהמה דקה בארץשדותיהם של ישראל

 מצויים בבעלות יהודית. 

וולדנברג )שו"ת "ציץ אליעזר", חלק ד', סימן כ"ד(   זה ומביא אסמכתאות רבות  רבי אליעזר  דן ארוכות בענין 

ישראל בימינו. הוא מצביע על כך שמקומות ההתישבות בארצנו נבנים במסודר  -להתיר את גידול הבהמה הדקה בארץ

ידו. לפיכך, רשאים בני  -תוך תכנון מראש של מקורות המחיה של כל יישוב, כולל אופיו החקלאי וגידול הבהמות על

צאנם, שהרי בני היישוב ידעו על כך מראש ובעלי השדות שבהם מוחלים זה לזה על השחתת   אותו יישוב לגדל את

שדותיהם, במקרה שהשמירה על הצאן לא תעלה יפה. כך גם בני היישובים הסמוכים, שידעו מראש באיזו סביבה הם 

בהן הקדומות,  בתקופות  כן  מה שאין  להתגורר.  ואי  הולכים  מסודרת  מיתאר  תוכנית  היתה  צאנו לא  עם  איש שכן  ש 

וגידל את תבואותיו כאוות נפשו, לכן מצאו חז"ל צורך לתקן שלא לגדל בהמות דקות, כדי למנוע את השחתת השדות  

 ישראל.-בארץ

שורה   שכל  יונים  של  שורות  עשר  שהציב ששה  הורדוס  על  )קלט:(  חולין  במס'  גם  לשטח  בקשר  נזכר  עשר  ששה 

חורין ונראה, שכיון שבבא בן בוטא לימד אותו  -כשפים שהורדוס הוא בן  באורך של מיל שקראו כל הזמן באמצעות

, היינו, שעופות מעבירים ידיעות בלא שיהיה להן כוונה מיוחדת ש"עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר"

ים, כי עייליש  ]בבא בתרא )ה.([ ולכן הורדוס רצה באמצעות היונים להוכיח שהוא לא עבד ואולי לכן הוא בחר ביונ 

ובאמצעות השימוש בעשרות אלפי היונים הוא רצה    ר שעורבים שהם טמאים לכן הם משקרים ]מס' גיטין )מה.([אמ

 .להפוך כמות לאיכות של אמינות

ולא בכדי הוא, אלא משום שסמוכות הן זו לזו, אך יש לברר עד כמה הן סמוכות זו    צפורי נזכרת כאן מיד לאחר טבריא

לזו. זוג ערים זה מוצג יחד במקומות רבים בש"ס, כיוון שיחודן הוא בכך שהן סמוכות זו לזו הרבה יותר מערים אחרות  

שאם הפקידו  „  –א([ נפסק  , בשו"ע ]חו"מ )רצג,  למשלהסמוכות זו לזו וסמיכות זו משמשת לבירור הלכות שונות.  

. החידוש בהלכה זו הוא שאף על פי שהן סמוכות זו לזו יותר מערים אחרות,  “אצלו בטבריא אינו יכול לתובעו בצפורי

 עדיין אינן נחשבות כמקום אחד לענין תביעת הפקדון מהנפקד. 

ה( )ד,  תענית  ]מס'  ירושלמי  ובתלמוד  ד(  )ב,  רבתי"  מובא  )כד:(  ב"איכה  ט „  –[  כמין  מיל  י"ח  על  מיל  בריא יי"ח 

ק"מ לפי שיעור   21.6. ממדרש זה לכאורה מוכח להפך, הערים רחוקות זו מזו, היינו ארבע וחצי פרסאות )“לצפורי

חזו"א( וכן הקשה ה"יפה עינים" ]במס' שבת )קד.([ וכן ראה במס' ב"מ )כד:(. אומנם, כיוון שמדובר על שטח, אפשר  

  –. במס' שבת סוף )קד:( מובא או ש"טיבריא" אינה "טבריא" לשטח המיושב המשותף של טבריא וצפורישהכוונה היא 

...כגון כתב  „  –ד"ה מחוסר    רש"י]  “כתב אות אחת בטבריא ואחת בצפורי חייב. כתיבה היא אלא שמחוסר קריבה„

א על הגבול בין טבריא לצפורי(  אחת על שפת לוח זו בטבריא ואות אחת על שפת לוח זו בצפורי )= הלוח עצמו נמצ

כגון שכתב בקרקע של טבריא שי"ן ובקרקע כנגדו ...„-  ר"ח.  “ואתה יכול לקרבן שלא במעשה אלא קריבה בעלמא

 .[.“בצפורי מ"ם חייב מאי טעמא כתיבה, שהרי כתב הן אותיות והן שם, אלא שמחוסרות קריבה 

מובא בשו"ת הר"י מיגש, דמשמע שהם סמוכים ממש, עד  מקשה שם במס' שבת מדברי רב האי גאון ה  "יפה עינים"ה

ה באמצע.  פתח  עם  משותפת  אחת  חומה  רא"ש"כדי  ירושלמי    "תוס'  מהתלמוד  הוא  גם  מביא  )נז.([  עירובין  ]מס' 

 שמשמע שם, שטבריא וצפורי סמוכות זו לזו כמו צור וצידון וכן ב"תלמוד ירושלמי" ]במס' ב"ק )לט.([.
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ענגיל י  מהר"י  לזו  ]"גליוני  זו  סמוכות  אינן  אלו  שערים  הבין  עליל[  שרי  ד"ה  )א([,  א(  )א,  ברכות  מס'  רושלמי", 

כאיניש דסלק מטבריא לצפורין, עד דהו בטבריא אמרין בצפורין  „  –והקשה על "תלמוד ירושלמי" ]מס' יומא )ו, ו([  

 . “הוא יתיב, ויש ליישב

   מה שכתב רב האי גאון שהן ממש סמוכין עם חומה אחת משותפת לא היה קשה לו.את אומנם, לו ראה 

  “ היבמה הולכת אחר היבם להתירה, עד כמה אמר רבי אמי אפילו מטבריא לציפורי „  –במס' סנהדרין )לא:(, הובא  

לצפורי„  –  רש"י] אחריו  הלך  צפורי  משל  גדולה  טבריא  שישיבת  פי  על  שבתי“אף  פי  על  אף  היינו,  של   .[,  הדין 

טבריא גדולים וחשובים יותר ולכן הם מבינים יותר בטיב יבום וחליצה. נראה, שמשום שהם ממשפחה אחת, לכן שני  

 האחים גרו בסמיכות זה לצד זה, אחד בטבריא ואחד בצפורי.  

עוד[ וכן  הוזכרו הבדלי מידות כסף ומשקל בין טבריא לצפורי ]מס' פסחים )קט.(, מס' שקלים )ח( ו  במקומות שונים

ראה עוד בחיבורנו "בדבר  :( ו וכן במס' ברכות )נג  “אבן שאנשי טבריא וצפורי שוקלין בה„  –הובא במס' סוטה )י:(  

 .מה שביאר הרשב"א עמ"ס שבת )קד:( אהרן" עמ"ס ברכות )נב:( שם הארכנו עוד בזה וראה

 

 ששה עשר מיל על ששה עשר מיל

 מידת שטח זו בעוד מספר מקומות בחז"ל וראשית נביא את דברינהם: 

 

 

 אמר רבי אבהו ועקרון תעקר זו קיסרי 

 

האם היו מספר    ?וצור , רומי קיסריון קיסרין,  , קיסרי  הערים עקרון,  של היכן מקומן

 ?בארץ ובחו"ל  ערים בשמות אלו

 

 הקיסר וננסה לברר:ישנם בארץ ישראל מספר ערים ששמותיהם משויכים לשם של 

    ?. היכן הם היו ובאיזה זמןא

 נראה שהיו בארץ ישראל ובחו"ל מספר ערים בשם "צור" או "צר".  ב.

נבאר כיצד יתכן שהגמרא כאן בהמשך העמוד המתייחסת לקשר בין קיסרי וירושלים, מביאה ראיה לכך דוקא  את    ג.

 בין צור לירושלים.  -הפסוק שלכאורה שייך לקשר אחר

נברר כיצד יתכן מה שמובא במס' שבת )נו:( שהכרך של רומי נבנה באמצע הים כאי על בסיס של קנה או שרטון     ד.

 או שונית, הרי ידוע לכל שרומי בנויה בתוך אטליה.

 נראה שבארץ ישראל היו מספר ערים בשם רומי ולא רק רומי המפורסמת שבאטליה.  ה.

 בשם קיסרי וננסה לברר את מיקומה.  נברר לגבי קפוטיקיא שבה היתה גם עיר  ו.

 . היתה גם עיר בשם קיסרי ליד לוד ננסה לברר על איזה לוד מדובר, כיון שהיו מספר ערים בשם לוד. ז

 נברר היכן היתה העיר עקרון אז וכיום. ח.



 נז 

 

שהרי בערי פלשתים היא מנויה ותלמודא קאמר   תימא„  -בד"ה עקרון תעקר זו קסרי בת אדום, הקשה  תוס' הרא"ש

מאדום )לג,כב([וק"ל  “ שהיא  ]דברים  רש"י  כתב  כבר  דהא  בצפון,  א"י,  בצפונה של  וסביבותיה"  "עקרון  גם  דיש   , 

תוס'   .וגם במרכז מהפלשתים גם בצפון וכפי שנראה לקמן, היו   ?יש את פמיאס מערב של שבט דן ובצפון מזרח של דן

והוה מצי למיפרך דהא אמרינן לקמן "קטרון זו צפורי" וי"ל דהוה אמינא „  -בד"ה רקת זו ציפוריכתב עוד    הרא"ש

  .“דפליגא אהך

  צפרי והוא קטרון לצפון הר תבור כשתי שעות, הוא  „  – ס"ד(  עמ' כתב בפרק י"א )]תלמיד הרא"ש[    "כפתור ופרח"ה

והוא בחלקו של   )א,ל(  מגלה  ]שופטים  במס'  הנזכר  גם על   )ו.(זבולון[  היתה  זבולון  זו שבחלקו של  ]לכאורה צפרי 

 – פני משהנא באילן גופתא דציפורין )מטייל הוי„ –שפת הים, כמובא ב"תלמוד ירושלמי" במס' סנהדרין )ז,יג( )מא.( 

יש להבין,  ה" פרשה פ"א.  ]מס' נדה )כד:(, ירושלמי מס' יבמות )יב,ו(, "בראשית רב   סימוניא...ו[“(“אגפי הים ושפתו„

, מדוע הוא אינו מציין "לא נשתנה שמו", כמו שהוא כתב בכל מקום  אם רבינו התכוון למקום זה המוזכר בגמרא ובמדרש

היה נקרא בזמן    כן יש לעיין, מדוע הוא אינו מציין, כי הישוב סימוניא  שלא נשתנה שם הישוב מזמן התנ"ך או חז"ל. כמו

, על פי התלמוד ירושלמי, מס' מגילה )א,א(. כיום יש "תל  שבט זבולון  בתחוםהתנ"ך "שימרון" הנזכר ביהושע )יט,טו(,  

]מס' גיטין )סז:(, תלמוד  ורומי  היא לדרום מערב צפורי כשתי שעות    , צפונית מזרחית לנהלל.[234-169שימרון" נ.צ.  

שעות  צפוני ביושר כשלש    הוא הוסיף שהוא בתחום שבט זבולון[  . להלן בעמ' פ"דועוד  ירושלמי במס' גיטין סוף פרק ו'

ק"מ    5-וזה מפריך את דברי החוקרים שכתבו שחורבת רומי הוא כק"מ מציפורי    12היינו, עשרה מיל, שהוא  ]לצפורי  

לציפורי סלולות  מצפון  דרכים  היו  לא  הפרחי  אשתורי  רבי  של  שבזמנו  שיתכן  אף  רק  ,  אלא  לציפורי,  מרומי  ישירות 

 “.[קום למקום ארך הרבה יותר זמן.שבילים עקלקלות שהאריכו את הדרך ולכן הדרך ממ

קרנא קריא ברומי בר מזבן תאני תאני  „  – , שם הובאמס' ברכות )סב:(א"י, כך מוכח גם מבשם רומי גם בעיר  היתה  

זבין שם    “דאבוך  קרן„  – רש"יופירש  קול  תשמע  תאנים...  אם  למבקשי  סימן  הוא  זו“ברומי  עצה  ניתנת    .  אינה 

ניתנת לכל היהודים הגרים סביבות העיר רומי, היכולים לשמוע את קול הקרן הנשמע   למספר יהודים בודדים, אלא היא

ובפרט שתאנה ידועה   ות סביב העיר רומיריהודיות המתגורמהעיר רומי, מציאות שתתכן רק בא"י  שיהיו אוכלוסיות  

 . כעץ שהתברכה בה א". אמנם יתכן לומר, שאין מדובר דוקא על יהודים

בחו"ל ושכמעט שלא היו בה יהודים ולא   .(, שרומי היתהמס' סנהדרין )ז,יג( )מא"תלמוד ירושלמי" במאידך נראה מ

רבי ליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל סלקון לרומי עלון לחד „  –היו בה כלל חכמים ובה נולד רבי יהודה בן בתירא  

תינוקות עושין גבשושית של עפר ואומרין כך היו עושין בארץ „  –  פני משהאתר ואשכחן מיינוקייא עבדין גבשושין ]

זה   להפריש  אחד ישראל  אדם  אצל  ונתקבלו  לעיר  ונכנסו  שם  דרים  שיהודים  והכירו  למעשר  וזה  לתרומה 

...והשיב שעושה כן לכבוד אביו הזקן אשר יושב תמיד שם ומפני שנדר וקיבל על עצמו שלא לצאת מתוך חדר לביתו

ו עליו  התפללו  כך  לפניהם...ואחר  דבריו  להציע  ויראה  לכאן  ישראל  חכמי  יבואו  אם  עד  הזה  לר' הקטן  להעמיד  זכו 

בתירא בן  ר"י  הנקרא  הוא  אמרין  “.[  יהודה  מעשר.  וההן  תרומה  ההן  ואמרי  עבדין  דישראל  ארעא  בני  הכין  ואמרין 

 “.מסתברא דאית הכא יהודאין עלון לחד אתר ואקבלון בחד

)יג,יט(, “.  לים הגדול...כיון שעלו לרומי אמר להם אדריינוס שחיק טמיא  ...מפרישין„  –הובא    ב"בראשית רבה" 

גדולה צפונית לא"י ושאדריינוס שהה בה   גם שהכוונה לרומי שהיתה עיר  יתכן  יתכן שהכוונה לרומי שבאטליה, אך 

 . והחכמים נסעו לשם בספינה דרך הים באותה עת

)צחב סנהדרין  בן קסמא  ש  הובא,  (.מס'  יוסי  רבי  בן„  – אותולו  שא  תלמידיו של  אתי  בלבד-אימת  א"ל  שלא    דוד 

עיר רומי, שבעיר רומי היה אותו שער„  -רש"י]  תשאלו אות. אמרו לו לא נשאל אות. א"ל כשיפול השער הזה [ “של 

 .ולא יחזור לבנותו...אמרו לו תן לנו אות א"ל הלא אמרתם שלא תשאלו אות א"ל אף על פי כן  ויבנה ויפול ויבנה ויפול
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ונהפכו ובשעת פטירתו אמר להם העמיקו לי ארוני שאין לך ארון שבארץ   יהפכו מי מערת פמייס לדם  א"ל אם כך 

 . “ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן

 “ דארומאי מעלו מפרסאי...שאין יכולין לקבל גזירת אדומיים בטולא דבר עשו, למימרא„ –מסכת גיטין )יז.( 

מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך „  –  רומי היתה מטרופולין ואולי אף כללה כמה כרכים, כמובא במס' גיטין )נח.(

מעשה בי רבי  „  –:( הובא אותו מעשה במעט שינוי  במס' הוריות )ג,ד( )יח  "תלמוד ירושלמי"בו   “ברומישלכרך גדול  

ורבי עקיבה שעלו לחולת אנטוכיא יהושע  ורבי  "כרך “.  יהושע שעלה לרומי...מעשה בי רבי אליעזר  נראה מהלשון 

", שברומי היו מספר כרכים וריב"ח הלך לכרך הגדול ביותר שבה. נראה שרומי היתה משופעת במספר  ברומישגדול  

הי ובמרכזה  בשם כרכים  רק  נוקטים  שם  הכרכים  מכלול  את  מציינים  וכאשר  רומי"  "עיר  שנקראה  הגדול  הכרך  ה 

היתה  „  –כפי שמובא למשל ב"תלמוד ירושלמי" במס' ב"ק )ב,ג( )יא:(    "רומי". שהיו בה מרכזים מסחריים גדולים,

 נראה שמהלשון "שעלה לרומי", שרומי היתה בצפון. “.פרגמטייו נתונה ברומי

)ר"ל   כן על שער ארם  עיין פרש"י שדקדק לפרש„  – בד"ה כשיפול השערב שם במס' סנהדרין )צח.(  המהרש"א כת

מפלת ארם האמור בכמה כתובים ומיהו מתוך הסוגיא לקמן נראה דבארץ    רומי(, דנפילת השער ב' פעמים הוא סימן על

יוסי בן קסמא, דאמר בשעת פטירתו "העמ ר'  ובפרק שנו חכמים  בארץ ישראל...יקו ארוני שאין לך  ישראל היה דר 

 .  “שמע דלא היה בארם)אבות פ"ו( אמר ר' יוסי בן קסמא "מעיר גדולה של חכמים אני" מ

אינה בא"י ולכן הוא סבר שגם רש"י    רומישבתחילה    שהמהרש"א סבר    – כתב  "סדר הדורות" בע' יוסי בן קסמא

ולפי   "ל והוא הצביע בידו על אותו השערסובר כך ולכן הוא הבין שלרש"י יוסי בן קסמא היה באותה שעה ברומי בחו

בתחלה גם    חוק, אך "סה"ד"  ולשון "הזה" יכול להיות גם על מקום ר  אכן לשער הנמצא בחו"ל  המהרש"א הכוונה היא

בחו רק  היתה  שרומי  והוא  סבר  רש"י"ל  כדברי  המופת    מצדד  את  להם  הראה  וגם  בחו"ל  אז  היה  קסמא  בן  שיוסי 

הרי פמייס נמצאת בא"י ולא יתכן שתלמידיו יראו את   ,בפמייס שלדעתו היא בחו"ל ושהוא נפטר בא"י, אך הוא מקשה

שבא"י מרומי שבחו"ל. לבסוף הוא כתב שמצא את דברי האלשיך שכתב בפירושו על שיר השירים על הפיסקא    פמייס

ושהיא היתה קיימת עדיין בזמן האלשיך ליד צפורי ולכן לא    "ראשך עליך ככרמל", שעיר בשם רומי היתה גם בא"י

גם בא"י ושר"  ידע שרומי היתה  גם  י בן קסמא היה דר בא"י ובאותה  קשה מה שהמהרש"א הקשה על רש"י, רש"י 

 שעה היה שם ופמייס היא ליד רומי שבא"י. 

 לקוברו ולהספידו.  רומיל גדולי שבהלוויתו של ר"י בן קסמא הלכו כ ,הובא  במס' עבודה זרה )יח.(

אמר ריב"ל אם יאמר  „  –  ושם היתה קהילה גדולה  רומיהובא שישראל גלו ל  ב"תלמוד ירושלמי", מס' תענית )ג.(,

רבי לך   תני  )כא([  ]ישעיה  משעיר"  קורא  "אלי  טעמא  מאי  שבאדום.  הגדול  בכרך  לו  אמור  אלהיך,  הוא  איכן  אדם 

שעיר ואדום הם דרומית לא"י,  אך   .“וגלת שכינה עמהן. מה טעמא "אלי קורא משעיר"  רומישמעון בן יוחי...גלו ל

אחד מגדולי רומי היה    , הם גם בנו את כרך רומי בצפון א"י.כשצאצאי עשו מלכו ברומא שבאטליה ושלטו על העולם

 תודוס איש רומי ]מס' פסחים )נג:([.

עם"ב "רבתי  בפסקא  רבה"  של  „  – הובא  ,"איכה  לפתחה  קפלוטות   , רומיכשהגיע  מריח  אני  אחד  אמר 

שביהודה...כעס עליהם אדוניהם...בא פלמנסר ושאל אותו מאין באת היום ואמר לו מארץ יהודה באתי היום. אמר לו  

אמר לו רוח נשבה לספינה ובאתי היום ואם אין אתה מאמין   אפשר מארץ יהודה באת היום, מהלך ארבע מאות פרסה 

היתה רומי   רומי זו אולי לכאורה, . “בושלים בקדרה ועדיין לא טעמתי מהם כלוםלי, ראה קפלוטות של ארץ יהודה שמ

 שבאיטליה. 

  –  משה   אזלית לקיסרין ]פני  ...א"ר מנארומיספינה הבאה מ„  –  הובא    , תלמוד ירושלמי", מס' דמאי )ח.(ב"  ,אמנם

כל המקום שנראה מי נהר של קיסרין „   –  פני משהכל דחמי מיא שוריי ]  [“שמא מארץ ישראל הובאה  ואין חוששין„
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...וצורן ]פני משה ועיר צור ודאי כקיסרין  ...עד מגדל מילחא ואית דבעי מימר עד מערת טלימון[“נוהגין היתר בדבילה

]=   הוא ומה שחששו בקיסרין כן נמי בצור[ כולבסין הנמכרין בקיסרין הרי אלו אסורין, מפני שרובן באין מהר המלך

שבט   בנחלת  להלן  שהיא  משה"  ה"פני  שפירש  כפי  להמנותיהודה,  רצו  עליה  שגם  )כג:(  הושעיא    )ה,ח(  רבי  בזמן 

בבל[...רבי התיר קיסריןרלפוטתלמידו של רבי   בה עולי  יש לחדש שאין    “.ה ממעשרות, שלא החזיקו  נראה, שאם 

באטליא  חוששין נמצאת  זו  שרומי  שהכוונה  לומר  אין  ישראל,  מארץ  חידוש  שהוא  כל  אין  בכך  אלשהרי  וודאי   א , 

, או בעיר שעל שפת הנהר, כפי שפירש לעיל הפני משה "נהר  וקרובה אליה  שמדובר בעיר חוף צפונית לארץ ישראל

ה, שהוא כידוע אורכה של א"י וקיסרין ולכן המרחק בינה ובין ארץ יהודה שהוא בדרום א"י ד' מאות פרס  של קיסרין"

רבי יצחק בר נחמן הוה בעזה ומנוניה    –ב"תלמוד ירושלמי", מס' ביכורים )יא:(, הובא      זו היא גם עיר חוף, אך בא"י.

הגמרא מונה מקומות בחו"ל הסמוכים   “.  מנת לחזור-מנת לחזור...ברומי ומנוניה על-מנת לחזור...בצור ומנוניה על-על

  רומי, היינו, שאותה עיר רומי נמצאת בגבולה הצפוני של ארץ ישראל -צור-ל מן הדרום ועד הצפון: עזהלארץ ישרא

לצורבחו"ל צפונית  לכן  ,  בלשון    ,לומר  ניתן  .  התכוון  הוא  אלא  פרסה,  לד' מאות  ממש  התכוון  לא  פלמנסר,  שאותו 

 שם שאורכה של א"י הוא ד' מאות פרסה.-גוזמא למרחק עצום על

 .  או לעיר חוף אחרת בא"י עדיין  לברר האם הכוונה לקיסרי  הידועה השוכנת לחוף הים בא"יאמנם, יש 

ואם עיר זו לא היתה בא"י היה קשה,    “רומיאחר ר' מתיא בן חרש ל'צדק צדק תרדוף'  „ – הובא  ,מס' סנהדרין )לב.(ב

הא איתא בספרי פרשת ראה וזה לשונו "כשהלך ר' מתיא בן חרש ור'  „  –בערכו    שם"סדר הדורות"  כפי שהקשה  

חנניה בן אחי ר' יהושע לחוץ לארץ קרעו בגדיהם, שישיבת ארץ ישראל שקולה ככל המצוות". אם כן איך ישב ר'  

י,  מתיא בן חרש ברומי שהוא חוץ לארץ, מי הכריחו לזה ועוד איך גזרו ואמרו 'צדק צדק תרדוף' אחר ר' מתיא ברומ

שם איתא  תורה    דהא  ללמוד  בתירא  בן  יהודה  ר'  אצל  לנציבין  הלכו  הסנדלר  יוחנן  ור'  שמוע  בן  אלעזר  "ר'  בספרי 

וחזרו",    צידוןוהגיעו ל ובכו  כיצד   ]=  הרי אפילו ללמוד תורה אין לילך לחוץ לארץ וזכרו את ארץ ישראל  תימה, 

הדורות "סדר  מבעל  )יג.(נשמט  זרה  עבודה  במס'  יוסי„  – " מה שהובא  ר'  ל  ,אמר  רבו  הכהן שהלך אחר  ביוסף   צידון מעשה 

ועל פי גמרא זו פסק כן הרמב"ם בהל' מלכים )ח,ט(, שמותר לצאת לחו"ל כדי    “ללמוד תורה...ואמר רבי יוחנן הלכה כר' יוסי

ים האומרים  ובבא מציעא )כח.(, "ר' אמי מצא אודיא דדינרי ואמר לו רומאי לא תדחל כי אין אנו כפרסי  ללמוד תורה[

והרי ר' אמי היה ראש ישיבה בטבריא כדאיתא בחולין )קיא.( וטבריה בארץ ישראל ומי הביא רומאי    אבידה למלך"

...מ"ש הרב אלשיך...דאיתא ]מס' סנהדרין )צח.([ "ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו אפתחא דמערתא דר' שמעון  לשם

זיל   ליה  אמר  דוד  בן  אתי  אימת  ליה  ואמר  יוחאי  לדידיהבן  דרומי  שיילי  אפתחא  ליה  אמר  יתיב  והיכא  ליה  אמר   .

ואזל שייליה  -)פרש"י רומי(  נגד פתח  לו להסתופף בשמים    בגן עדן  נחשב למה לא בחר  זר  וכמו  מר..."  אימת אתי 

לעומת ארץ ישראל ולא לעומת רומי בחוץ לארץ. ועוד הלא ר' יהושע בן לוי היה בארץ ישראל וללכת לעיר רומי היה  

 . צריך ימים רבים ושם בגמרא אמר כי ביום אחד הלך למקום משיח ולמחר סיפר לאליהו שמשיח אמר לו היום יבוא

'הוה ליה    :אלא זה הלשון  ,לשון זה אינו בגמרא  =]כי מערה היה בין ציפורי לרומי    [גם אמרו חז"ל ]מס' עבודה זרה )י:(

)פירש"י נקירתא  מ  מערה( - לאנטונינוס  אתי  בהדיה'   ביתיה דהוה  עבדי  תרי  אתו  הוו  יומא  וכל  רבי  יתכן  לבי   א.   ולכן, 

מביא בהמשך מ"גלילות א"י" שלקיסרי רומא היו ארמונות כאלו  בעצמו  )כפי שהוא    קיט ליד ציפורי-היה גם ארמון  שלאנטונינוס

מי במס' כלאים )ט,ב( )מב.(, הובא שבי"ז שנותיו האחרונות של  לובירוש   ומשם הוא חפר את המנהרה    בא"י משום אוירה הטוב(

החוף רומי ועד ציפורי, כדברי הגמרא בב"ב )ג:(, "אי אמר מלכותא עקרנא    הוא חפר את המנהרה מעיר   ב.רבי הוא היה בציפורי.  

ובתנחומא בפרשת    טורי, עקר טורי", היינו,  שממלך אינו נבצר לעשות אפילו דברים שנראים בלתי מסתברים, כעקירת הרים

( מיל  י"ח  יותר  . היו מגק"מ(.    21.6במדבר הובא שהמערה שברח בה צדקיהו מירושלים, אורכה היתה  ומנהרות הרבה  ערות 

אמר רבי שמעון, יכולני אני שיהו עולין מטבריה לציפורי ומצור  „  –ארוכות מטבריה ועד צידון, כמובא בתוספתא עירובין )ד,א(  
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זו היתה גם נקראת רומי וכן הובא ב"   “ לצידון מפני מערות ומגדלין שביניהם , מס' מעשר שני  "תלמוד ירושלמי ויתכן שצור 

והיה הולך אנטונינוס ללמוד בכל [  .שבנות ציפורי היו עולות לבית המקדש בשבת וחזרו במוצאי שבת דרך מחילות  –  )ה,ב(

הגדול בינתים והלך לילה והיאך יתכן, כי מכרך גדול של רומי ועד ציפורי היה המערה והוא מהלך כמה חודשים והים  

(, ששלח הורדוס לקיסר לרומי  בפ"ק דבבא בתרא )ג:  שבאטליא, ץ ישראל לרומא  ארהרב בין  מרחק  היינו, ה]ושב בכל לילה  

 ...עכ"ל.באורחא ונתעכב שנה וחזר שנה וכו'[להרשות לו לבנות את בית המקדש שהלך שנה 

וקחשיב המוכן ראיתי   ישראל  ישראל" שהלך בארץ  ושפרעם  תקומוב"גלילות ארץ  "בין אושא  ר'   וזה לשונו  נקבר 

בן  אביה  קבור  שם  לרומי  ומשם  חרש  בן  מתיא  ר'  קבור  שם  לעלבון  מלכות...ומשם  הרוגי  מעשרה  בבא  בן  יהודה 

כי   לציפורי  וסמוך  ישראל  בארץ  רומי  עיר  יש  כי  מבואר  הרי  ובניו".  ואשתו  הקדוש  רבינו  קבור  ירבעם...בציפורי 

רבי רחץ בקרונה של ציפורי ופריך הא רבי בטבריה היה" קרובים הם המקומות. וכן נראה בתוס' ]מס' מגילה )ה:(, "

התוס' נראה  שהיה בימי אנטונינוס, כשהיו יחד כדאמר במס' עבודה זרה, שרצה לשחרר בני טבריה ממס לפי    וכתבו  

 שהיו תלמידי חכמים וכו'. הרי נראה מהתוס' שאנטונינוס היה בארץ ישראל סמוך לטבריה שהיה שם רבי. 

לו הקיסר אביו של אנטונינוס היה דר ברומי של ארץ ישראל ואביו של רבי היה דר סמוך לרומי זה,  והנה אראך שאפי

דאיתא בתוס' עבודה זרה )י:( בשם מדרש, חלב מטמא חלב מטהר, דכשנולד רבי גזר הקיסר שלא למול ואשת הקיסר  

ה לרבי...ולפי שאמו של רבי הניקתו  והחליפתו אמו באנטונינוס והניקתו ואשת הקיסר הניק   היתה אוהבת לאמו של רבי

גם לגבי אביו של  ]=  לאנטונינוס, נתגייר עכ"ל וכן כתב היוחסין, הרי מוכח שהיה מושב הקיסר ברומי של ארץ ישראל

, דאילו היה יושב ברומי הגדול בחוץ לארץ, הא קיט סמוך למקומו של אביו של רבי[-היה אז בארמון  אאנטונינוס, יתכן שהו

ל רבי הוו בארץ ישראל ואיך אפשר להחליף את הילדים, כי מי הביא אביו ואמו של רבי להיות ברומי  אביו ואמו ש

 הגדול בחוץ לארץ. וזו ראיה שאין עליה תשובה.

 ]=  ועוד ראיה דהקיסרים היו דרים בארץ ישראל, דאיתא ב"בראשית רבה" פרשת תולדות הנ"ל )סג,ח( דקלוטינוס

שיבואו    דקלייטינוס[-בגירסתנו שבת  לכניסת  סמוך  לטבריה  ושלח  מלך  ונעשה  בטבריה  חזירים  רועה  החכמים  היה 

  במס' תרומות בסוף פרק ח' הובא שהוא פקד עליהם להגיע מיד במוצאי שבת(   "תלמוד ירושלמי "ב )=לפניו בבוקר יום אחד  

לטבריה סמוך  בפמייס  ישב  הרי  הו  ]=  לפמייס...  פמייס,  ליד  היה  זה  מלך  של  במס'  שמושבו  ירושלמי"  ב"תלמוד  גם  בא 

 . במס' שבועות )ט,ב([שם תרומות )ט,ב( ו

אוגוסטוס הקיסר    קיט בא"י[-]= ארמון  " כתב, "במערת פמייס קרוב לשם על ההר, מקום היכלגלילות ארץ ישראלוב"

"  רבה איכהשהוא ארץ ישראל. וב"  ומערה של פריצים ושם נקבר עדו הנביא", הרי אוגוסטוס היה לו היכל בפמייס

גדר   והקיפו  מיל, כמן טבריה לציפורי  י"ח  י"ח מיל על  גדול  לו כרם  היה  ולא חמל, אנדריינוס קיסר  ה'  פיסקא בלע 

, דאילו ברומי הגדול מי הביא כל כך הרוגים מהרוגי ביתר, על כרחך גם מזה נראה כי הקיסרים היו דרים בארץ ישראל

 ... שם[ כתב גם תייר גוי שביקר אז ,על כמות הרוגים זו ]= הקיף גדר מהם לשם ל

את עיניו ושלח הקב"ה   , שעוורפרשת ויחי "ילקוט"דאיתא ביא בן חרש ישב ברומי שבארץ ישראל, ועוד ראיה דר' מת

את המלאך רפאל וריפא אותו )ע"ש( והא רפאל מלאך של ארץ ישראל שריפא את אברהם שהיה באלוני ממרא, שהוא 

במס' שבת )נו.(, הובא שגבריאל    ]=  ישראל יורדין לחוץ לארץ כמ"ש רש"י בפרשת ויצא  רץבארץ ישראל ואין מלאכי א

אף שגבריאל גם היה ממלאכי א"י שליוו את יעקב וכן הוא צינן את  -א שהיא בחו"ל, עלירד לים ונעץ קנה בים ועליו נבנתה אטלי

. וכן מצינו במעילה )יז.(, שאל מתיא בן חרש יעקב בלבד הם לא יצאו לחו"ל[  -כבשן בבבל. לכן, צריך לומר, בענין סולםה

לארץ, אלא ודאי דר' מתיא בן חרש  את רבי שמעון בן יוחאי ברומי. מי הביא את ר' שמעון בן יוחאי לרומי של חוץ  

 היה לו היכל קרוב משם, כנ"ל.  ישב ברומי של ארץ ישראל, דשם ישב דקלוטינוס ואוגוסטוס
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, כי   ]=  או יש לומר דקסרין שהוא בארץ ישראל הוא נקרא רומי יתכן    –ראינו כבר לעיל את דברי ה"ירושלמי"  זה לא 

, דכתב בספר יוחסין וזה לשונו "בפרק ח' דשמחות, כשנהרג ר' עקיבא בקסרין "ספינה הבאה  מרומי אזלית לקיסרין"[

מגדל צור". ובפרק   שהוא]ניתן לומר שקיסרין נקראת "רומי זעירא" על שם רומי שבצפון א"י[  ונקרא גם כן רומי זעירא  

בגירסתנו "קסרי בת אדום" כמו כן בבמדבר )כד,כג( כתב רש"י   ]=  עקרון תעקר )צפניה ב'( זו קסרי בת ארם  קמא דמגילה,

..אם כן נראה דקסרי לא היה רחוק מציפורי שהוא קטרון בחלק זבולון. אם  והכוונה על הרומיים[.  "ארמיאה" - על כתיים 

דאם חרבה אחת ישב   מר ר' יוסי בן קסמא "כשיפול",כן יצדקו דברי האלשיך, דמשיח יושב בשער זה. ועל שער זה א

וי"ל זרה ישבו  מהאי טעמא נקראת קסרין לפי שמלכי רומי שנקראים קיסר    ירושלים.  מטעם שכתבו התוס' בעבודה 

שם. או שמא קטרון הוא קסרון, חילוף ס' בט' וקטרון הוא ציפורי, דאיתא בילקוט זכריה ב', "אמר ר' יוסי אני ראיתי  

. אם כן רבינו הקדוש שהיה דר בימי אנטונינוס בציפורי והיה "בשלוותה והיו בה ק"פ שווקים מוכרי ציקי קדרהציפורי 

אנטונינוס בית  עד  הגדול   המערה  שרומי  אף  ישראל,  ארץ  של  ברומי  דרים  היו  הקיסרים  כי  מכריע,  השכל  ולדעתי 

רומי   שם  על  נקראת  ישראל  שבארץ  זו  שרומי  אפשר  רומי,  מלכי  הקיסרים  נקראו  שמה  על  אשר  אדום  למלכות 

 דרים בארץ ישראל מכח האויר הטוב.  שבמלכות אדום והיו

"כל מדינות אדום ועריהם היה מתחלה סמוך לארץ ישראל ואחר כך    – עמוד ג'(  ראיתי בדרשות המהרש"א )דף כ"א

"איזיל  ואמר  בירושלים  שהיה  גיטין  במס'  קמצא  דבר  ממעשה  ראיה  קצת  והנה  מדינתם".  ונשמד  עריהם  כל  אבדו 

ואיכול קורצא בי מלכא. אזל ואמר לקיסר מרדו בך יהודאי...ושלח על ידו עגלא תלתא ושדי ביה מומא...ולא הקריבו.  

אזל לקיסר...שדר עליהו נירון קיסר. כי אתא לירושלים אמר לנער פסוק לי פסוקיך. אמר ליה 'ונתתי נקמתי באדום' 

". אם כן השכל ערק ונתגייר. שדר עליה אספסיאנוס וצר עליה ג' שנים...ונתקבל לקיסר וחזר לביתו ושלח את טיטוס

בר קמצא ב' פעמים אל הקיסר ובפעם הג' שלח חיילות    מחייב, שהיה מושב הקיסר ברומי שבארץ ישראל, על כן הלך

רבות לירושלים, ואילו היה ברומי שבמלכות אדום שהוא מרחק רב ביניהם וימים ומדבריות בינתיים בהליכה ובחזרה  

 היה צריך לזה שנים רבות. 

גדולים בתים  שמונים  שם  שיש  הגדולה,  העיר  רומי  בסיפור  בנימין",  "מסעות  בספר  קיסרים  שבנ   ,וראיתי  ארבעה  ו 

אך   מלכות,  הרוגי  עשרה  מונחים  שם  חלול.  והוא  טייבר  לנהר  סמוך  והר  המקדש  בית  כלי  טיטוס  נתן  ששם  ומערה 

 ראיתי ב"גלילות ארץ ישראל", כי הרבה מהרוגי מלכות קבורתם בארץ ישראל, כאשר תראה בכל אחד מפורש. 

כלי בית המקדש והפרוכת, לא ידעתי באיזה רומי.  י וראו  ומעשה ר' אלעזר בר' יוסי ור' שמעון בן יוחאי שהלכו לרומ

במס' גיטין הנ"ל, שטיטוס לקח כל כלי בית  המקדש והושיבן בספינה להשתבח בעירו, נראה שזהו רומי הגדולה, או 

דמאי  נשמט ממנו ה"תלמוד ירושלמי", מס'   ]=  אפשר שמירושלים לרומי שבארץ ישראל גם כן היו צריכין לעבור בספינה

 . שהבאנו לעיל, שכתוב שם כך במפורש[

, מילת אות נופל בדרך  'שמא תבקש אות...'במה שאמר ר' יוסי בן קסמא,  "ובתורת אגב מה שכתב  ב"חדושי אגדות"  

.  ניסיי ונפילת השער,  אין זה אות ניסיי דלפעמים יפול בנין ישן או בסבה אחרת, אבל הפיכת מים לדם הוא דבר נס..."

מהו "בלבד במחילה  דודאי כשאמר להם "כשיפול השער" לא אמר להם לשם אות, שהרי אמר להם  ד כבוד תורתו, 

שלא תבקשו אות". ולא מטעמיה, כי אות הוא עכשיו על מה שיהיה אחר זמן, הן רב והן מעט "אם בקולו תשמעו", על 

 . “לשמו, וק"כן הפיכת המים לדם עכשיו הוא אות שיפול השער באיזה זמן שיהיה ברצונו יתברך 

ראינו לעיל ש"סדר הדורות" הביא ממס' מעילה )יז.(, שר' מתיא החרש ורשב"י היו ברומי ושם הובא, שגם היה שם ר'  

אני ראיתיה  „  – ת גנזיו של הקיסר ברומי והוא אמר אליעזר בר רבי יוסי ולו ניתן אז הרשות על ידי הקיסר להכנס לבי

והוו עלה כמה טיפי   מ  “בפרוכת קמיירי„  – וכתב שם רש"י  “דמיםבעיר רומי  זה ונשמט מהמחבר  ה שהובא בענין 

ופירש שם    “'  בשיטה אחת"ואמר ר' אליעזר בר' יוסי אני ראיתיו בעיר רומי וכתוב "קדש לה„  – במס' שבת )סג:(
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בכך שר' אליעזר רש"י רמז  “.  תמליון-שנכנס לאוצר המלך ליטול מה שירצה במס' מעילה)יז.( במעשה בן„ – רש"י

)מ,יב(, ששם  ברומי גם מצויים   כמו כן, הובא במס' "אבות דרבי נתן" בר' יוסי ראה שם גם את הפרוכת וגם את הציץ. 

:(, הובא שכפר  כטב"תלמוד ירושלמי" במס' עירובין )  מכתשת בית אבטינס, השולחן והמנורה, מלבד הפרוכת והציץ.

 . רומהשיחין  בתחום ד' אלפים אמה של 

בגירסאות שונות. ב"תלמוד     –  קלייטינוסד וכן  ירושלמי  ובתלמוד  בצורות שונות בתלמודנו  מופיע  זה  שמו של מלך 

ושם    “  מלכא...ר' חייה מיפסע על קבריא דצור בגין דניחמניה דוקלינוסכד סליק  „ – ירושלמי" במס' נזיר )לד.(, הובא

. במס'  וכן שם במס' שביעית )ט,ב(  דקליטיאנוס - ושם במס' תרומות בסוף פרק ח'  דוקליטיינוס  – במס' ברכות )ג,א(

של צור( שמונה ימים למזל ארקילוס אחי    המלך קבעתי לשכון ביריד הזה )=  דיוקלטינוס אני  „  –, הובא  ע"ז )א,א(

שהוא בנחלת דן, כמובא ב"ב"ר פ"סג ונראה שהעיר    מקום מושבו של מלך זה היה באזור פמייס  .“שיעבדו למזל הזה

בה קיסרי  ישב  נקראת  תת"כ  ו היתה  רמז  ואתחנן,  פרשת  דברים,  שמעוני",  ב"ילקוט  הובא  שכן  לפניו  „  –ן,  אמר 

]משרע"ה להקב"ה[ הואיל ונגזרה גזרה שלא אכנס לה לא כמלך ולא כהדיוט, אכנוס לה במחילה של קיסריון שהיא 

 ת פמייס יוצא נהר הירדן ]מס' בכורות )נה.([. ממער  “.מתחת לפמייס

רומי הוא מילדי עיר   „ –רד"ל ]“ זעיר לא תבזון לא ברומי זעיר ולא בגולייר„ –ב"ר" )סג,ח( אמר מלך זה לחכמים ב"

הוא איש מלחמה, אף שאינו מבני   שלא היו מחיל המלחמה וגולייר  רומי שהיו חשובין אצלם להתמנות מהן שרים, אף

 .“דמייתי ועי' פסחים )קיג.( רומי, יוכל לעלות למלוכה וכדקלטיינוס

לגולייר.    "הערוך" בניגוד  חשוב  הוא  שרומי  בגדול„  –  רש"יפירש  ולא  קטן  במשרת  ירושלמי“לא  ב"תלמוד   .]  "

לא בגוי קטן ולא „  –פירש שם    "פני משה". ה“לא ברומי זעיר ולא בחבר זעיר„  –במס' תרומות בסוף פרק ח', הובא  

לחייא  א"ל רב„  –על פי הגמרא במס' פסחים )קיג.(  . נראה שהוא פירש כן  “קטן, שמצויין להתגדל לאחר זמן בתלמיד

בהן   ולא תקנא בארמאי ת"ר ג' אין מתקנאין  ]=במס' שבת )סג.( הובא, שת"ח נוקם ונוטר כנחש[ בריה...ולא תקנא בחיוייא

. אומנם, לענ"ד מלך זה לא ידע על “ותלמיד קטן. מאי טעמא דמלכותא אחורי אודנייהו קאי  נחש קטן  ואלו הן נכרי קטן

היהודי אצל  נראה שהו  םמה שנעשה  וגם  ובישיבות  הרומי  מתכוון    אבתשב"ר  לעם  עמים,  כפי  ולשני  החברים,  לעם 

ואמר רבא בר מחסיא אמר  „  –הצורך להתרחק מפגיעתם  שונים לגבי  משווה בין העמים ה  )יא.(  שהגמרא במס' שבת

[ ישמעאל  רב, תחת  אמר  גוריא  בר  חמא  נכרי“לשמשו„  –  רש"ירב  תחת  ולא  אדומים שהיו רשעים  „  –  רש"י ]  [ 

בת)צד.( פירש רש"י  רש"י אינו מתכוון ש"נכרי" הכוונה היא תמיד לאדומים אלא רק במקרה זה, שהרי במס' ש. “יותר

בתירא    בן  נכרים„  –בד"ה  להו  קרי  אומות  ]“....וכל  חבר  תחת  ולא  נכרי  תחת  פרסיים„  –  רש"י[  מבני  .  “אומה 

 .[“סתם עכו"ם„ –ע' חבר  "הערוך"

היו בבבל מימות כורש...וחברים בימי    פרסיים" ולי נראה דפרסיים-פירש בקונטרס "חבר„  –  תחת חבר  תד"ה ולא

רבי יוחנן אתו לבבל...ד"חברי" אומה אחרת היא...אלא עיקר היו הפרסיים והחברים שביניהם היו כפופין להן...מקמי  

עשו" בתר דאתו  -או בטולך או בטולא דבר]מס' גיטין )יז.([ "  דאתו חברי לבבל היו פרסאי מעלו מרומאי והא דקאמר

מס' קידושין )עב.([  ]רבי רבי יוחנן...והרשיעו את הפרסיים, דרומיים מעלי מפרסאי ורש"י פירש שם חברי לבבל בימי 

לבבל חברי  כורש"  -דאתו  בימי  חבר    רש"י]בגירסת    "פרסיים  בד"ה  הם  „  –שלפנינו  ומשחיתים  לפרסיים  הסמוכה  אומה 

אומנם במס'    .“שם אומה שהיתה עם פרסיים„  -שם במס' שבת )מה.( בד"ה חברי  רש"יוכן פירש    “ וטרפנים הם יותר מפרסיים

ולי נראה כדפרישית, דהא בימי רבי יוחנן אתו חברי ופרסיים    [פירש רש"י שחברים הם "פרסיים רשעים"   )סג.(  יבמות

היו משרתים מפרסיים    דלא אמר אחת הן והר"ר יעקב מקורביל מפרש, דחברים  בימי כורש וכדמוכח בקידושין )עב.(
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שלהן לע"ז  להביא  שרגא  הכומר  דשקל  והיינו  ורחבים  שחורים  בגדים  שלובשים  לפי  חבלה,  למלאכי  גי'    “.  דומים 

 .“כמרים מפרסיים דומים למלאכי חבלהוהר' יעקב מפריז פירש דחברים הם „ -הב"ח בתוס'

בע' חברין   כך  "הערוך"  "חבריא"  מדינה קרובה לאר„  –  וכתב שם המגיהגם פירש  נקראת בלשון העמים  מניא, 

נראה שכאשר רש"י מתכוון למוצאם של החברים הוא מפרש שהם אומה בפני עצמה שהגיעה לפרס   .“ואנשיה חברים

 וכאשר הוא מתכוון לפרש את מעמדם  בפרס הוא מפרש שהם הפכו לחלק מהפרסיים.  

הנוסח    קיסרי: מופיע  שיר",    "היו בגמרתנו  מגדל  אחידת  אותה  ב קורין  יעקב" אך  היא    הגירסה   וב"יוחסין"   "עין 

 –באות )ב( לגבי הגירסה "מגדל צור"  כתב    "דקדוקי סופרים"ההגירסה היא "מגדל שד".    הערוך"ב"ו"מגדל צור"  

ובכתב יד ליסבון ]שר[   "צר"כן הוא בכתב יד פרמא וב"עין יעקב" ובמגלת תענית פ"ג. ובכתב היד א"פ ובאה"ח  ד„

[ "השר"]והוגה בשניהם    "מגדל השד כבושה "  –  ד"ה אחידת בכתב יד  רש"יכנוסח הערוך ע' אחד:    "שד"ואולי הוא  

 . “[, כמדומה לי שכן הוא ואיני יכול לקרותו היטב"מגדל שיר " – ]לישנא אחרינא

גיטין כתב שזו היתה עירו של רבי אבהו ומה"ירושלמי" במס'  יוחסין כתב דמשמע שמקומו על חוף הים  וה המהרש"א

  לתלמיד הרא"ש  ]פרק י"א בד"ה נמצא בין יפו ובד"ה   "כפתור ופרח"מהו  שמע שעירו היתה על חוף הים  בפרק א' מ

 שקיסרי נמצאת ליד לוד.  ,משמענשוב[ 

מתייחס לעיר "קיסרין" ומשווה אותה לצור וכתב שם ה"פני משה" ששניהם  )ט,ג( "ירושלמי" במס' כלאיםאומנם, ה

קרבן אין ארצות החיים אלא צור וקיסרין וחברותיה ]„ –וכן שם במס' כתובות )יב,ג( )סו:(, הובא  היםיושבים על חוף 

ותפנוקין„  –  העדה מעדנים  כל  שם  ב  “[“ ...כי  דברים    "ספרי"וכן  ספר  עזה    ובחוף„בתחילת  אשקלון,  זה  הים 

בר קפרא מטייל „  –יא,א(   ) רבה"קהלת  וכן ב"  “משוניתא דימא דקיסרין„  –)י,ח(    בראשית רבה"ב"ו    “וקיסרין

ולכן יתכן על פי ה"כפתור ופרח", שרבי אבהו היה צריך לציין   “בשוניתא של קיסרי וראה ספינה שטבעה בים הגדול

בין החולות", אף שעל שפת הים מצוי שפע של חולות, כפי שמה שקוראים בימינו  שהוא מתייחס לקיסרי "היושבת 

ות, אף שמאידך יתכן ששם יש הרבה חולות גם משום שבמשך אלפי שנים רוב מישור  קיסריה העתיקה מצויה בין החול

 החוף היה מדבר שממה. 

כל מקום שנראה „  –  פ"מבשם זוגא דקיסרין, כל דחמי מיא שורי ]„  –)ח.(, הובא  "תלמוד ירושלמי" במס' דמאי  ב

נהר של קיסרין ודאי בקיסרין“צור„  –  פ"מ...וצירן ][ עד מגדל מלחא ואיכא דאמרי עד מערת טלימון“מי  שם    “.[ 

 במס' חלה )יג.(, הובא שבין כפר שמי לקיסרין פחות מד' מיל ונהר מפריד ביניהם. 

 נראה שרבי אבהו היה רבה של העיר קיסריה או בלשון הירושלמי קיסרין:מהתלמודים 

 “.       רבי זעירא הוו סליק גביה רבי אבהו לקיסרין„ –"תלמוד ירושלמי", מס' ברכות )נט.( 

 .“ן[ בקיסריןשם מקום בקיסרי  רבי אבהו בעי והדא טקסיס ]=„  –)א,ב( )ג.(, הובא    במס' ע"ז  "ירושלמי"תלמוד  

אתקין רבי אבהו  „  –  מס' ר"ה )לד.(  “.  הנהיג רבי אבהו בקיסרין...„  –)יא.(, הובא    "תלמוד ירושלמי" במס' דמאי

רבי אבהו, כי הוה מתי ממתיבתא לבי קיסר, נפקן אמהתא דבי קיסר לאפיה ומשרין „  –“. מס' כתובות )יז.(  בקיסרי

משל לחוכמתו[ בריך   דאומתיה בוצינא נהורא ]=  מנהיג[  -]רש"י  נשיא בעמו[ ומדברנא  -ליה הכי: רבא דעמיה ]רש"י

=[ לשלם ברוך    מתיך  חשיבותו  “.  בואך[  משום  קודם  אבהו,  רבי  של  חשיבותו  את  העריכה  הקיסר  שפחת  היינו, 

ומנהיג ורק אחר כך משום חשיבותו הרוחנית    –הארצית   גדול הענויםוהחכמים    החכמה.  –נשיא  רבי אבהו אכן היה 

 “. רבי אבהו אימנו רבנן עליה לממניה ברישא„ –בדורו, כדאמרינן במס' סוטה )מ.( 
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רבי יוחנן, מותר אדם ללמד בתו יוונית מפני שהוא  ר' אבהו בשם  „  –הובא    "תלמוד ירושלמי", מס' שבת )לד.(,ב

ונושאת חן בעיני מטרוניתא[. שם במס' סוטה )כט.( )ז,א(, הובא שבקיסרין היו יהודים שלא ידעו    –]פ"מ    “תכשיט לה

 שמע ביוונית.-ית ולכן הותר להם לקרוא את קריאתכלל  אשור

קטן מועד  מיא „  –הובא  )כה:(,    במס'  דקיסרי  עמודי  אחיתו  אבהו,  דרבי  נפשיה  נח  גירסת   “כי  את  להלן  וראה 

 . "דמעי" – ה"כפתור ופרח"

  ושם )ה,ד( )לג:(,  “כד דמך רבי אבהו בכן עמודיא דקיסרין„  –הובא    ב"תלמוד ירושלמי", מס' ע"ז )ג,א( )יח.(, 

 “. בהו כותייא דקיסרי בעו מרביא„ –הובא 

 ב"תלמוד ירושלמי" ובמדרשי א"י הוזכרו חכמים ע"ש מקומם בקיסרין: 

נחמן דיפו בשם רבי  רבי נחמיה ורב  „  –, פ' צו )ו,ה(, הובא  ויק"רב  .“ןר' חנינא דקיסריד„   –  )א,ב(, הובא  שהש"רב

 “.בשוקא דקיסרין' חזקיה הוה קאים  ר„ –הובא  "תלמוד ירושלמי", מס' שביעית )ט,ו(ב  “.יעקב דקיסרין

נראה ו   ,לכאורה  ירושלמי"  "קסרישה"תלמוד  בשם  לקיסרי  קראו  א"י  במס'  מדרשי  הובא  דידן   בתלמודא  אך  ן", 

ב„  –  סוכה)כז:( אלעאי  ברבי  יוחנן  ר'  של  בסוכתו  העליון  בגליל  ששבת  אליעזר  ברבי  לה  קיסרי  מעשה  ואמרי 

ו"קסריון".  “קסריוןב זה ש"קיסרי"  נוכל ללמוד ממעשה  נפרדים הנמצאים בגליל העליון    לכאורה,  הם שני מקומות 

לה העליון,  בגליל  נמצאים  וקסריון  שקיסרי  לציין  צורך  ראה  וקושהש"ס  קסרי  בשם  ערים  עוד  שישנם  סריון  ורות 

רבינו חננאל שכידוע כל דבריו הם   וכןבכת"י מינכן ליתא "אמרי לה בקסריון"    הקרואים כך בא"י ואולי גם בחו"ל, אך

בפירושו עמ"ס   דברי קבלה מהאמוראים )כפי שכבר ציין זאת גם מרן הרב החיד"א ב"שם גדולים" בערך על  הר"ח(,  

נוכל לומר שאכן קיסרי  וכן לא את ה"הגליל העליון" ולכן  גורס כלל את כל המקומות שהוזכרו שם  סוכה שם אינו 

בעל הגירסא המופיעה בגמרתנו סובר שבא"י היו מספר ערים  יר, אך מכל מקום נוכל לומר ש וקסריון הכוונה לאותה ע

או "קסריון", או שהכוונה לפי גירסה זו שהמחלוקת היא על אותה עיר, האם היא נקראת "קיסרי" או   בשם "קסרי"

   ."קסריון"

 א בצפון וש"קיסרי"הי  ש"קסריון"ופרח" בח"א בפרק י"א  הסובר  כפתור  דברי ה"מ  אומנם, ראה להלן מה שהבאנו 

לגבי הבנת דברי    , אך כפי שראינו לעיל  זה ספקרהיא בדרום ועל כך מעיר שם לונץ בהערה, שהכוונה היא לאותה עי

צפונית   היתה  אבהו  רבי  של  עירו   שקיסרי,   משמע  )נז:(  ברכות  במס'  ירושלמי"  מה"תלמוד  אך  בבלי",  ה"תלמוד 

קיסרי    –, היינו, כאשר ירד )משמע מעירו  “אבהו כד הוה אזיל לדרומה, נחית לטבריארבי  „  –לטבריא, שכן נאמר שם  

 או קיסרין( רבי אבהו לדרום הוא ירד לטבריא. 

דייני דקיסרי"  –ישנה מחלוקת לגבי     )עו:(,  במס' סוכה )ח.( ובמס' עירובין , אך רש"י  "רבנן דקיסרי ואמרי ליה 

מופיע בדרך כלל   אמנם, ב"תלמוד ירושלמי"  " ורבינו חננאל גורס בב' המקומות "דייני דקיסרי".גורס "רבנן דקיסרי

 "רבנן דקיסרין", כגון במס' פסחים )יא:(, )לט:(, )נב:(, )סג.(. 

קיסרי זו יושבת על חוף הים והוא מקום מושבו של רבי אבהו ולכן הוא לא היה צריך לציין שהיא   ,לשיטת המהרש"א

החולות, אלא נראה שאת זה כבר לא אמר רבי אבהו, אלא הש"ס אומר את זה ואת ההמשך לאחר חורבנה   יושבת בין

וכמובן שרבי אבהו אמר את זה  רק בפני מספר מתלמידיו כדי שלא יוודעו הדברים לרשות, כי בכך היה מסתכן כפי 

והיה צריך להמלט  שקרה לר"ש בר יוחאי במס' שבת נודע    חבא כדי לא לההרג,ולהת  )לג:( שגינה את רומי  כאשר 

לרומיים להגרי"א    .הדבר  הראשונים"  ה"דורות  כדברי  הארץ,  על  כאן  שמשל  הרומאי  הנציב  יושב  היה  בקיסרי 

 רבינוביץ. 

על   שם הקיסר. הם יודעים רק על העיר קיסריה-הארכיאולוגים יודעים מעט מאד על קיומם של מספר ערים בא"י על

השני   המקדש  בית  של  התקופה  שבאמצע  טוענים   הם  לחיפה.  יפו  שבין  הדרך  באמצע  א"י  של  באזור  חופה  הקים 



 סה

 

את הישוב "מגדל סטרטון" ]המובא בחז"ל בשם "מגדל שרשון"[, שאולי נועד להיות   המלך הצידוני סטרטון   קיסריה

שרשון, אך כמאה שנים לפני חורבן הבית החזיר . אלכסנדר ינאי כבש את קיסריה ומגדל הגנה על השרון הצפוני-מבצר

של   לשלטונו  המקום  עבר  מכן,  לאחר  שנים  שלושים  האלילית.  אוכלוסייתה  ואת  עצמאותה  את  לקיסריה  פומפיוס 

קיסריה למקום  קרא  הורדוס  יהודית.  ולבעלות  ברוח  -על  הורדוס  מפוארת  לעיר  אותה  והפך  אוגוסטוס  הקיסר  שם 

המדיני  העיקריות של  והכלכלה    –ותו  המטרות  פיתוח המסחר  הגויים,  עם  היחסים  טיפוח  הרומאי,  העולם  עם  איחוד 

העיר   נבחרה  הבית(  חורבן  לפני  שנים  )כשישים  מכן  לאחר  שנים  וחמש  שלושים  התקוממות.  בפני  שלטונו  והגנת 

וד וכזו היתה  למקום מושבו של הנציב הרומאי ובכך היא הפכה לעיר הבירה, משום הנמל המשוכלל שלה, אליליותה וע

גדולה. שלושים שנים   כשש מאות שנים עד לכיבוש הערבי. נוצרית  גם קהילה  בבואו של הנציב לעיר התפתחה בה 

יהודי העיר   נירון סירב לבקשתם. עם חורבן הבית הושמדו  זכויות, אך הקיסר  לאחר מכן דרשו היהודים בה שיוויון 

הנשיא התפתחה בה קהילה יהודית   ניה". בתקופת רבי יהודהומאוחר יותר העלה אספסיאנוס את העיר לדרגת "קולו

  גדולה שהגיעה לשיאה בזמן רבי אבהו ובתלמוד הירושלמי מופיעים פעמים רבות פסיקותיהם של "רבנן דקיסרין".

ששימשה כבירת קפדוקיה ובתקופת חורבן הבית השני שונה שמה    (,Kayseriעד היום קיימת עוד עיר בשם "קיסרי" )

היא   כיום  כבירתלקיסרי.  הר-משמשת  לרגלי  אננטוליה,  רמת  של  במזרחה  בטורקיה,  ארגי'אש -מחוז  הכבוי    הגעש 

  טורקיה למרכזה ולדרומה.-מדרומה על הדרך הקדומה שבין מזרח

מ פראנק,  הרב  ]מכון  השלם"  הארץ  "חוג  חעלמא,  שלמה  :  רבי  תשמ"ח[  ירושלים,  ההלכה,  לחקר  רבי פעל 

, למיקומם של  גיאוגרפי "חוג הארץ"-שלמה מחעלמא ]בעל "מרכבת המשנה" על הרמב"ם[, מתייחס בחיבורו ההלכתי

 הערים שאנו מנסים לברר עליהם ונביא את מה שהוא כתב בחיבורו. 

 י. במפה אקרון והוא בדן לדרום עקרון הפלשת –עקרון )עמ' פ"ח אות נ"ד( 

 שמש הפלשתי. -אקארון והוא עקרון הפלשתי מצד דן למערב בית )עמ' ק"ה( במפה –עקרון הגדולה )שם, אות נ"ה( 

לומר צור הקדומה והוא באשר    ני טירוס אנטיקורא, רצו  )עמ' קי"ז(  או עיר מבצר צר. במפה  –צור )עמ' פ"ט אות כ'(  

 ]והיא בא"י ואינה צור המעטירה[.  על שפת הים למערב הרמה

סידון בקרן צפונית מערבית דאשר אצל משרפות המים   )עמ' קי"ז(  היא צידון רבה. במפה  –צידון )עמ' פ"ט אות ד'(  

]כוונתו בביאור "וירכתו" על  נים  וזה שאמר הפסוק "וירכתו על צידון", רצונו לומר, שכל מחוז אשר נקרא על שם צידו

מערבי של שבט אשר והיא רחוקה -צידון, נראה שקצה גבול זבולון מסתיים בצידון והרי במפה מצויין עיר צידון בקצה הצפוני

זבולון  נקרא ע"ש צידונים. לכן, נכון הוא שחלקו של מאד מקצה גבול צפון של שבט זבולון. לכן הוא מתרץ, שכל מחוז חלק אשר 

 . [יד מחוז זה הנקרא צידון-מסתיים על

אומר    בראשית, פרשת ויחי, על הפסוק "וירכתו..." "ר' אלעזר) פי ה"מדרש רבה"  -מבאר על    (,228וב"אדמת קודש" )עמ'  

המקצוע  שר' אלעזר אמר ש"וירכתו על צידון", כוונתה "הר זבוד גלילא", שאליו הגיע    ר' יוחנן אומר מגדל דיו".(    זבוד דגלילא.

אצר( שאליה הגיע  -מזרחית של נחלת זבולון ור' יוחנן אמר שהכוונה היא "מגדל דיו" הסמוכה לעיר בשם צידון )דר אל-הצפונית

יוסף" על המדרש    וראה ב"עץ  מערבית של נחלת זבולון עכ"ד ולדעת שניהם אין זו צידון רבה של שבט אשר-המקצוע הצפונית

 שם. 

סעפ'וריס. מנוספות דזבולון לדרו קטת נהלל, קרוב להר תבור ונזכר   )עמ' קי"א(    מפהב   –צפורי )עמ' צ' אות י"ד(  

ועי' פ"ק דמגילה שצפורי הוא קטרון ובמפה כסלות תבור הוא קטרון ואולי תרי קטרון   [בפ' הספינה ]מס' ב"ב )עה:(

 .הוו
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]יהושע   קרתה]דברי הימים א' )א,סב([ או    תבור]יהושע )יט,יב([ או    –קטרון )כסלות תבור, עמ' ע"ה, אות ח'(  

או   בזבולון   קטרון)כא,לד([  הלויים  עיר  והיא  קעטרון  וגם  קארת'אן  או  ת'אבור  קעסעלעת  במפה  )א,ל([.  ]שופטים 

 לדרום יראלה.

י"ח(   אות  צ"ב,  )עמ'  ובמפה  –קסריאה  בש"ס  הנזכר  קסרי  והוא  קי"א(  הפלשתי  או    )עמ'  סטראטוניס  טוריס 

סטונא רצונו לומר מגדל סטרטוני או קסריאה הפלשתי והוא מנוספים דמנשה לדרום דאר וכפי הנראה קאסארעא פאלע

וזה שאמר הכתוב ]מלכים ב' )יז,ט( ושם )יח,ח([ "ממגדל נוצרים ועד עיר מבצר". רצונו לומר מן   מגדל נוצריםדהיינו 

", מס' כלאים )מג.(, הובא ש"קסרין וחברותיה"   תלמוד ירושלמיב"  .קסריאה עד עיר מבצר כל אורך ארץ פלשתים

הן על חוף הים כמו "צור וחברותיה" ולכן היא משופעת בסחורות בזול ויש בהם שובע. יתכן שקסרין זו נמצאת בצפון  

 .“בדרך לחיפה על שפת הים ליד צור או שהכוונה לקיסרי הידועה

והרש"ש הפך את הגירסא "מלוד לקסרי" ובאמת      “ללודקסרי    פגע בו ר' עקיבא מן„  –(, הובא  במס' סנהדרין )סח.

 . יש שני ערים בשם "קסרי" וקסרי זאת היתה בא"י

 בצפון הגולן.  בהוצאת "אוצר הספרים, כולל חזו"א", תשע"ד, מפה ב', מצוין "קיסריון" ב"מפות גבולות א"י",

)יג,ז([, מעשר  ]הלכות  חייב  „  –כתב    הרמב"ם  בצידון  אוצר  מבעלי  מפניהלוקח  )סג(  ]  בדמאי,  אמונה  –דרך 

.[  “שקרובה היא יותר מצור וסמוכה לכזיב וסתמא אצרו שם רוב אוצרותיהם מפירות שבכזיב ולפנים שחייב בדמאי„

דרך ]  שקרובה היא יותר מצור, שחזקתה שאוצרין מפירות הארץ שהחזיקו עולי בבל. אבל הלוקח מן החמרים בצידון  

שחזקתן  „  –דרך אמונה )סה(  ]  “פטור מן הדמאי מפני שחזקתן שמביאין מחו"ל  [“בכזיבוהוא הדין  „   –אמונה )סד(  

, שזה יכול כל א' להביא ואין קונין )רדב"ז(  דסתם חמרין דרכן להביא ממקום רחוק ולא ממקום קרובשמביאין מחו"ל,  

יחידי חייב שסתמו הביא    אבל חמרולכן בצידון שהיא קרובה, מסתמא רוב החמרים מביאין מחו"ל )פהמ"ש(,    מחמרים

בבעלי  כדאשכחן  מא"י  הוא  בצידון  הסמוכין  ממקומות  המובא  ורוב  רחוק  למקום  הולך  שאין  הסמוכין  ממקומות 

 ..[ “אוצרות

ציין שמה שכתב הרמב"ם, שצידון קרובה יותר מצור לא"י, הוא מנוגד לכל "ביאור הלכה",  ב  , שם"הדרך אמונה"

וכן הוא ב"כפתור ופרח" פי"א ובספר "אדמת קדש" וכן משמע בירושלמי דמאי פ"א ה"ג,  „  –המפות המצויות בידינו  

זה יש  ולא חשיב שנכנס לצור דרך צידון, אף שגם צידון החמרת ששם חייבת )אך    "חמרת שנכנס לצור דרך כזיב "

לדחות קצת דנקט כזיב דמפורש במתניתין( וכ"מ דבכל מקום נקט ההולך מצור לצידון ]מס' שבת )יט.(, מס' פסחים  

משל למה הדבר דומה, לבני  "ומשמע דנקט דרך הליכתו מא"י לצד צפון וכן הוא בהדיא בספרי בהעלתך סי' מ"ד    )נ.([

ך לו לצור הגיע לצור. הלך לו לצידון הגיע לצידון. הלך לו אדם שאמרו למלך הנראה שמגיע עמנו אצל מושל עכו. הל

 ."לאנטוכיא הגיע לאנטוכיא

וזה ממש סדר הערים המבואר בספרים הנ"ל על שפת הים מדרום לצפון )והא דלא חשיב כזיב משום דכזיב לא עמדה  

ברכ ובספרי  ה"ח  דתרומות  פ"א  לעיל  כמבואר  מזרח  לצד  יותר  משוכה  אלא  הים,  שפת  על  פ"א,  ממש  שנ"ד  סי'  ה 

. וב"אור שמח" ראיתי  ]ורש"ס כתב בדמאי )טו:( דכזיב רחוקה  מא"י יותר מצור וצע"ג[  "הייתי מהלך מכזיב לצור"

עיון, שהרי  זו צריך  וראי'  צידון"  "וירכתו על  וצידון מצד הים כדכתיב  יותר מצד היבשה  דצור סמוכה לא"י  שכתב 

עיין ]הכוונה לצידון ממש, אלא זבוד דגלילא או בגדל דיו, שגם זו נקרא צידון  חז"ל ביארו בב"ר )צח,יא( דצידון זו אין  

קדש" שביאר  אלו  (228בעמ'    )=  "אדמת  ערים  כתב    [ מקומן של  קדש"  )וב"אדמת  צידון רבה  מוזכר  ובנחלת אשר 

 שאין זו צידון סתמא(. 

היה בסוף גבול א"י בצפון, יש לומר דהכוונה על צידון    אכן לפי מה שכתב מרן ב"חזון איש", שביעית )ג,כז(, דזבולן

 .ממש ולפי זה יש לומר, דצור היא בתוך גבולות א"י ואף שלא כבשה יהושע, כי לא הכל כבש 
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א מתרומות ה"ז, ב"ציון ההלכה", דהיה צור וצידון בים על אי וכנגדו ביבשה, יש לומר דצור  ולפי מה שכתבתי בפ"

]=שם כתב על האפשרות, שצור בקצה גבול א"י נקראת כך ע"ש צור    ע וע"ש מה שכתבנו בזהוצידון שביבשה כבשה יהוש

ואכן ב"תלמוד ירושלמי", מס' כלאים )מג.(, הובא על צור וחברותיה, שצור היא על שפת הים ולכן יש בה סחורות בזול    רבתי

)אך שיטת רבינו שם דיהושע לא כבש אלא עד   [ד ויש בה שובע ולכן אולי הערים סביבותיה נקראו גם לעיתים בשם "צור".

לי האי הי' מסתובב כמין ריש ואם כן אפשר לומר  ועכו וכזיב ע"ש(, אך צ"ע איך המציאות, שמצד הים סמוכה יותר וא

גם ביבשה, דאע"ג דצור קרובה יותר, מ"מ העיר צידון מסתובבת ומגיעה מקצה א' יותר קרוב לא"י כזה )כמובא שם  

זה גם דעת רבינו ובני ראי"ש נ"י אמר שיתכן שהגבול אינו שוה ומצד צידון קרוב יותר בזה )כמובא שם  בציור(. ואולי 

פ"ק דדמאי להיפך    לפנינו בתוספתאי ט' מילין ובאמת הגירסא  בציור השני( שנמצא מצור לא"י י' מילין ומצידון לא"

מהפך   הגר"א  רק  חייב",  בצידן  המוגירות  ומן  בצור  החמרת  מן  בירושלמי  "הלוקח  וגם  בירושלמי  כמו  הגירסא  שם 

"חמרת הבאה מכזיב לצור, אילו עמדה במקומה פטור וכשנכנסה לצור   מוכח שהגירסא הנכונה בירושלמי, שהרי פריך

מביאין  דחמרת  להיפך  להסביר  אפשר  הי'  רבנו  דברי  לולי  אך  חייבת",  בצור  החמרת  "מן  דגרסינן  אלמא  חייבת", 

אוצרין ממקום רחוק, אך יקשה לפי זה למה חמר יחידי מביא ממקום רחוק יותר משיירא    ממקום קרוב ובעלי האוצרות

זאת שוב ראיתי במהרי"ט ח"א סי' פ"ד שכתב שטעות סופר בלשון   ע בכלשל חמרים וזה הכריח לרבנו לפרש כן וצ"

  “.מצור אלא שחזקתה כו'" ע"ש רבנו וצריך להיות "לא מפני שקרובה יותר

, ביאר שגם בדרום א"י ישנן הערים צור וצידון, משום שלדעתו לא היו פלשתים בצפון יעית )ג,יג("חזון איש", שבב

 .א"י, ע"ש

"וערי מבצר הצידים צר וחמת רקת וכינרת" „  –באזור הכינרת    הובא על צור, מס' מגילה )ב.(,  "תלמוד ירושלמיב"

  “.טיבריא-חמתה. רקת  –לה חמת. חמת  כפר חיטיא. צר דסמיכה – ]יהושע )יט,לה([. הצידים

על פי הגמרא צר סמוכה לחמת, אך ב"מפות גבולות א"י", בהוצאת "אוצר הספרים, כולל חזו"א", תשע"ד במפה א',  

    חמת מרוחקת מאות ק"מ צפונית לצור.

 

שמחברו    הוא "כפתור ופרח"   ,בחיבור בפני עצמו את כל המקומות הנ"ל  ביותר המצוי בידינו, המברר   הקדום  החיבור  

ולכן  ]היה ממגורשי צרפת בשנת ס"ו[  שבע מאות שנים  למעלה מ   הוא רבי אשתורי הפרחי תלמידו של הרא"ש לפני  

י , על פי הוצאת תדפיס של פרק י"א שהוציא "המכון ללימודבפרק י"א  בח"א  ראשית נצטט את מה שהוא כתב  בעיקר

 אשר גם ההערות הם מתוך תדפיס זה: מצוות הארץ" שע"י בית המדרש להלכה בהתיישבות, ירושלים, תשנ"ז, כ

יבואו]הר ההר[„  –  עמ' יט ימצאו קצת ראשים בים  ובירות  ...ואל הצפון  וצידון  . וראש והם בשטח הארץ כמו צור 

אפשר שהיה נקרא "פני אלוקים" )והכוונה היתה לע"ז( והישראלים  „טוב בשם צונץ כתב :  -במהדורת חן]  קורין לו בערבי וג'

)כח:(, בדין    במס' תמורה  יעוין בירושלמי במס' ע"ז פ"ג ה"ו, שע"ז "פני אל" יקראו אותה "פני הכלב".קראוהו "פני הכלב",  

לע"ז הנקראת "פני אל"  לכנות שם לע"ז, גם נזכר כך "פני המלך" יש לקרוא להם "פני הכלב" ואפשר שכוונת הבבלי גם כן  

המלך" "פני  נאמר  חן  ובכינוי  במהדורת  "המולך".  הגורסים  יש  אומנם  שיש-“.  כתב  עוד    טוב  וראה  הגר".  אל  "וגה  לגרוס 

,    וסמוך לו הר גבוה מאד ושמו בלשון ערבי ג'בל אל קארע  וסמוך לו ראס אל באסיט  במהדורת לונץ בעמ' רנ בהערה[ 

ועצי בטנים    כלומר גבוהים עד לב השמים  ועליו עצי ארזים  ונכנס חרטומו בים  יחידי  וזה ההר הוא  ]השם  הר החלק 

כתובות  למי "עשרה מיני ארזים הם" ובירוש )כג.(   "ארז" בחז"ל הוא שם כללי לעצי סרק שונים )ואולי למחטניים(, עי' במס' ר"ה

  "ארבע ועשרים מיני ארזים הם". מסתבר שאחד מסוגי הארז הוא ארז הלבנון ויתכן שהוא הארז המוזכר בסתם   -, הובא  'פ"ז מ"ט

ושם מעיינות מים וכפרים ליתרון ברכתו והוא מקיף כמו יום או יומיים. ואל דרומו כחצי יום, היא עיר הנזכרת  [  ארז  -

מנחות  כתבי-מס' שבת, פרק כל ומס'  וההר הזה הוא הר קטן   )פה:(  )קיט.(  הזאת  לודקיא...ובין העיר  ושמה  וזולתם 
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וכן ביניהם עיר ושמה קבותיא רחוקה מן הים כחצי  אל הור ריחה[    -טוב בשם לונץ-]ובמהדורת חןקורין לו אל הורי אדה  

 שעה ואומר אני, כי זה ההר הוא ההר מבוקש...

ועי"ש שתיקן קטע זה וכתבו מחדש, כדי    " מונה"במהדורת לונץ גורס:  ]מה שאני מניח    –קסרי וקסרי בת אדום    )עמ' כו(

והיא נזכרת במגילה "-להקל על ההבנה זו קסרי בת אדום  )ו.(,    מה שאני מונה עקרון וקסריאה והרי 'עקרון תעקר' דרשו חז"ל 

ע שבין  המקום  שהוא  'קסריאה' ונראה  לו  וקורין  אכשף  ובין  אותה    כו  היא  תעקר'  'עקרון  כי  נראה  הכתובים  פשטי  לפי  אבל 

שתחלתה היתה משל פלשתים והיא סמוכה לאשקלון ועוד היום נמצא בין יפו ובין אשקלון עיר קורין לה עאקר ויהיה זה קסרי בת  

ודה. ואם קסרי בת  קסרי בת אדום בארץ יהודה. שהרי אותה הקרן היא דרומית מזרחית אל יבנה שהיא ליה  האדום. ואם כן תהי

אם    , תהיה בארץ אשר, שהרי היא צפונית לאכשף שהיא לאשר )ולא יתכן, שתהיה בתחום יששכר, כיאדום היא קסריאה שזכרנו

אל הים הגדול, תהיה קסריאה דרומית לסוף הקו ההיא הנופל בים בארבע שעות( ואם הוא כך, קרוב    תוציא קו ישר מעין גנים

לומר שקסטרא ק     הדבר  ". היא  וכו'  במדרש  אמרו  ולזה  הארץ"   סריאה  "תבואות  ל  בספר  עמ'  א'  שלדעת    ,הקשה  ז"בפרק 

ון תעקר רעקרון וקסריאה, שהרי עק  תשעת השבטים שממערב לירדן[חלקו של אשר גדול ממה שלקחו שאר  ה"כפתור ופרח" 

בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר". לכאורה שם המקום    )ב,ד( "עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה, אשדוד  בצפניה  ]על פי הפסוק 

  הוא עקרון )וכן הוא במקומות רבים כמו ביהושע יג, ג וכן טו,יא ועוד( ורבינו הזכיר תיבת "תעקר" אגב אורחא כמו במס' מגילה 

תב בהערה  ]ה"תבואות הארץ" כ נראה שהוא מקום שבין עכו ובין אכשף וקורין לה קסריאה ויהיה זה קסרי בת אדום)ו.([ 

במס'   הגמרא  שכוונת  קמד  קסרי  מגילה בעמ'  על  התקיימה  תעקר"  "עקרון  שהנבואה  אלא  קיסריה,  זו  שעקרון  אדום  -)ו.(  בת 

ו )לו:(  בח"א  ספיר"  ה"אבן  אך  באורו,  שם  וראה  קסרי  זו  הגמרא שעקרון  כוונת  אין  אבל  רבינו. -בדרום,  בדעת  תומך    [ )לז.( 

היתה מגלה  שתחלתה  במס'  הנזכרת  והיא  פלשתים  הוא    ]=  )ו.(  משל  שפירושו  "גסטרא"  מלשון  הוא  ש"קסטרא"  נראה 

גיכ"ק וראה ברש"ישלטון וק' הם אותיות מתחלפות, משום שהם מקבוצת אותיות החיך  קומטין  , משום שג'  במס' שבת    בד"ה 

מושל, כמה שאמר קומוס, דוכוס ושלטון  „   –ובמס' סוטה )יד.( כתב רש"י בד"ה גסטרא   “לשון לע"ז הוא שלטון„   –  בסוף )קמה(

בחצירו של יוסף בן סימאי בשיחין ובאו אנשי  „   –במס' שבת )קכא.(, הובא    .“וחברו "ריהטון, קורטון, גסטרא" בברכות )לב:(

. לכאורה    “( של מלך היה  “מונה על ממונו המ„  –( של ציפורי לכבות מפני שאפוטרופוס )רש"י    “שלטון„  –גיסטרא )רש"י  

 . [ סטרא הוא קסריאה.פ שכתב שנראה לו שק נראה שמלך זה היה ברומי צפונית לציפורי, אך ראה להלן בכו" 

ועוד נמצא בין יפו ובין אשקלון עיר קורין לה היום עאקר, אבל לפי פשטי הכתובים נראה כי עקרון תעקר הוא הסמוך 

קסרי בת אדום בארץ יהודה , שהרי אותו עקרון הוא דרומי מזרחי אל יבנה שהוא ליהודה,  לאשקלון, ואם כן תהיה  

שהוא לאשר, ולא יתכן שתהיה    שהרי היא צפונית לאכשף  ואם קסרי בת אדום היא קסריאה שזכרנו תהיה בארץ אשר

אל הים הגדול    "היא העיר הנקראת כיום 'ג'נין'"(    -2)לונץ, עמ' רנו, הערה    בתחום יששכר, כי אם תוציא קו ישר מעין גנים

, ואם הוא כך קרוב הדבר לומר שקסטרא הוא קסריאה דרומית לסוף הקו ההוא הנופל בים כארבע שעות תהיה קסריאה

איכ במדרש  אמרו  מאד.  וזה  גדול  רומי  בנין  שם  היום  ועוד  לחיפה,  קסטרא  כגון  צריו"  "סביביו  )א,נב([  ]רבתי  ה 

ובתוספתא מס' דמאי פרק קמא )א,ט( "הלוקח מן הספינה ביפו ומן הספינה בקסרי חייב", וזאת שהזכרנו בים )תבוא( 

[, וכמו שנראה הענין דסוף מס' אהלות  ]היא[ וצפונית ליפו כמו יום, ועל כרחיך קסרי אינה קסריון ]בכי"מ וכי"ג קסרין

 לקמן. 

ב"ר אלעאי בקסרי ואמרי לה   ]סוכה )כז:([, מעשה ברבי אליעזר ששבת בסוכתו של רבי יוחנן  וכן מההיא דפרק הישן

]שם  בגמרא איתא: ת"ר מעשה בר' אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של וכו'. ומכאן מוכיח רבינו שקסריון בצפון    בקסריון

)כפי שהוא מביאה    "בהמשנה שהיתה לפני המחבר, היה כתוב מערב קסריון ומזרח קסריון  -3. לונץ, עמ' רנו הערה  נה קיסריואי

להלן( ומזה הוא רוצה להוכיח, כי שתי ערים שונות הן: אחת נקראה קסרי והשניה קסריון. אולם מזה אין כל הוכחה, כי במשנה  

כי  . וגם מסוכה )כו:( אין כל ראיה,  ן והכוונה היא על צד מזרח ומערב של העיר הזאתשלפנינו כתוב מזרח קסריון ומערב קסריו

ה בקסריון" ועיין ב"דקדוקי סופרים". ובאמת אין צורך כלל לישובו זה, כי כוונת חז"ל במגילה  בש"ס כת"י מינכן ליתא "אמרי ל 



 סט

 

תעקר' יקוימו על קסריאה, על כי היא היתה יתד תקועה  במאמרם 'עקרון תעקר זו קסריאה' וכו', היתה רק כי דברי הנביא 'עקרון  

העיקרית והיא  לחיפה  הסמוכה  הנזכרת  היא  האחת  בא"י,  "קסריאה"  בשם  ערים  שתי  היו  באמת  אולם  וכו',  )והיא    לישראל 

קסריאה הרומאים  אצל  הצ'רקסים.  -הנקראת  של  מושבה  היום  ובה  הרומאים  מזמן  חורבות  עוד  בה  נראים  כעת  וגם  פלסטינא( 

והשניה היתה בצפון א"י  אצל העיר העתיקה באניאס והיא נקראה בשם "קסריאה פיליפי" להבדילה מקסריאה הנזכרת. ונזכרה  

שביעית ופה    בתוספתא  קסרי  מן  דלמעלה  עילאה  תרנגולא  בבל,  עולי  שכבשו  הגבול  במצרי  )א,א(  שם  ובירושלמי  ד'(  )פרק 

פיליפי  קסריאה  על  בל"ס  בכלם  [,הכוונה  איכה  ושמא  בטי"ת.  קטריון  זו    רבתי   הוא  אדום"  בת  ושמחי  "שישי  כד(  )ד, 

זו קסרין ורומי זו קסרין ורומי  קסרין ורומי, גם עליך תעבור כוס  לפנינו באיכה רבה הגירסא: שישי  ] , תשכרי ותתערי 

חי לים כארבע שעות ועקרון מזר .  ושמחי בת אדום זו קסרין, יושבת בארץ עוץ זו פרס, גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי[

 ...  כמו שזכרנו, הרי שהתוספתא מכרחת היות קסריאה הנזכרת שהיא על הים והאל יתעלה יאיר עינינו במאור תורתו.

 )ו:([ וליכא מאן דאמר לאו ארץ ישראל היא. וכן ירושלמי  וכן רבי שהתיר בית שאן ]מס' חולין  –על בית שאן וקסרי  

]לכאורה צ"ל  וחבריו הנזכרים פרק ה'. וכן אשקלון...כל אלו הם בתוך מצרני התורה של עולי בבל    )ב,א([ קסרי  ]דמאי

אלא בית שאן לא "מצרים". אם נגרוס "בבל", הכוונה שמקומות אלו אינם על גבולי בבל אלא הם מובלעות ואע"פ כן התירום[  

ום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל" ומכללם בית  ז:([ "הרבה כרכים כבש)  ]עי' מס' חולין  כבשוה עולי בבל והתירוה

 שאן. ומה התירו במקומות אלו עי' לעיל ח"א עמ' נט ועמ' סב[ אף אני אביא אשקלון קסרי בית גוברין וכפרצמא. ...

העיד רבי יהודה בן יעקב...על קיסרין שהחזיקו “  אמרינן בתוספתא מס' אהלות פרק )יז( ]י"ח[ )ה"ט(  –  עוד על קסרי

בה ישראל מעולם והתירוה שלא במנין. אמר רבי חזקיה אותה שנה שביעית היתה והלכו גוים לקרקסיות שלהם והניחו 

רבי   אמר  חזירין.  להם  התירו  שמא  החכמים  אצל  ונלך  בואו  אמרו  בחזירתן  ובזזום,  ישראל  ובאו  פירות  מלא  שוק 

. פירש הר' שמשון ”באדר השני נמנו עליה עשרים וארבעה זקנים והתירוה שהיו הכל נכנסין לתוכה  )זריקא( בחמישית

והתירוה, פי' שלא )יח,ט([  ז"ל שהחזיקו בו מעולם, שהיתה של ארץ ישראל וחייבת, במעשר ושביעית.    ]מס' אהלות

ל פי שלא נמנו חכמים להתירה במנין  מעצמן התחילו לנהוג בה היתר )מפטרה( ]לפטרה[ ממעשר ושביעית אף ע    במנין

ובזזום, ולא אסרום משום שביעית לאחר הביעור. בחמישית באדר השני, בשנה החמישית של שמטה, נכנסין לתוכה,  

באלו  היה  המעשה  זה  הם.  בקדושתן  מהמתנות  שפטורים  פי  על  אף  אלו  וכל  העמים.  מארץ  משום  טומאה  בה  ואין 

 רבי על בית שאן בשוה...הזקנים על קסרין כמו שהיה מעשה ד

מדורות הגוים טמאים מזרח קסרין ומערב )קיסריון( ]קסרין[ וקבורת “  גרסינן מסכת אהלות בסופה ])יח,ז( )יח,ט([,

. והתר ופיטור הנאמר באלו המקומות הוא מחיוב מעשרות ושביעית. והנה מצאתי  ”מזרח עכו היה ספק וטהרוהו חכמים

מצאתי   ז"ל  הר"מ  במשניות  וכן  צפרי,  הוא  כן  ואם  קטריון  ומערב  מאד  מוגה  קאפח[  בספר  מהדו'  במשניות   הוא  ]וכן 

 קטריון בטי"ת לא בסמ"ך. 

ובואו הר האמורי וכ“  גרסינן בספרי )ריש פרשת דברים( זה אשקלון    ]דברים  ”ו'פנו וסעו לכם  )א,ז([ ובחוף הים 

פירש רש"י ז"ל, בערבה, הוא מישור של יער. ורבינו   וקסרין.עזה ואשקלון, אך בספרי שלפנינו כבנדפס[    ]בכי"מ:  ועזה

, הובא  דמאי )ח.(, מס'  "תלמוד ירושלמיב"]  . והוא בהרי אפרים בשפלה זוהר המלךסעדיה ז"ל תרגם, אל גזר בהר זה  

ושם במס' דמאי )כג:(,    (שהוא מארץ ישראל  –  פני משה)  הר המלך“ן בקיסרין, שרובן באין מכולכסין הנמכרי...„  –

שביהודה, לפוטרו מן המעשרות, שהיה להם  „  –)פ"מ    הר המלך“  בימי רבי הושעיא ביקשו להימנות על  „   –הובא  

ב"תלמוד  .  “...מקום שאין ישראל מצוייןבהר המלך„  –( וכן שם )כה.(  “.חשש שאינו מארץ שהחזיקו בה עולי בבל

הר  מס' תענית )כד:( הובא שהיו בב  ושם  הר המלך“הר שביהודה זה  „  –במס' שביעית )ט,ב( )כה:(, הובא     ירושלמי"

אלף עיירות ואלף ספינות בים וכן הובא במס' יומא     עשרת אלפים עיירות ומכולם היה לר"א בן חרסום הכה"ג  המלך

רובין )פו.( הובא סכום זה )לה:( בתלמודנו שקיבל אותם בירושה מאביו. יתכן שמספר זה אינו בדוקא, כי גם במס' עי 
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ביםא„כמושג   ספינות  ואלף  ביבשה  עיירות  ]מס'      .[.“לף  מקום חכמים כאמרם  ידוע הוא שהיה  דרום קיסרי  שפלת 

 .  "דייני דקסרי", כמובא לעיל[ –]כגירסת רש"י ולא כגירסת ר"ח  )ח.( ועוד[ רבנן דקסרי ח.(, מס' סוכה)ע יומא

[, כי נח  ()כה:  ונראה דרבי אבהו היה ב"ד יפה של קסרי כר' יוסי דצפורי, דאמרינן פרק אלו מגלחין ]מס' מועד קטן

דצפורי כרבי  יוסי שפוך  דרבי  דמעי  דקסרי  עמודי  נחות  אבהו  דרבי  בגמרא   נפשיה  אבהו  „  -]לפנינו  דרבי  נפשיה  נח  כי 

דצפורי דמא  -אחיתו עמודי דקסרי מיא )פרש"י  יוסי שפעו מרזבי  זה בקסרי כזה דצפורי.  [“. הורידו דמעות(, דרבי  . כלומר 

 ...  בי אבהו בקיסרי תקיעה שלשה שברים תרועה ותקיעה.)לד.([ אתקין ר ואמרינן ]מס' ראש השנה

יודע מא"י מגבולי השבטים ועיירותיה...וזה    לשאינו  עתה אקום...אגלה הנעלם בדור הזה  )עמ' נב( ]החלק הגיאוגרפי[

 לתועלת שנדע מדי עברנו עליהם כאן נעשה נס ופלא, ונודה לאל עליהם...

יבנה. מעקרון לאשדוד כשלש שעות,  ]יהושע  עקרון(...מיפו ל)עמ' עט והוא מזרחי אל  וקורין    )יג,ג([ כחמש שעות, 

בינו בזיהוי עקרון וקיסרי, וכאן הולך רבינו לשיטתו שם, כי עקרון  ]בהתחלת פרק י"א עוסק רלעקרון עקר, ועקרון זו קסרי  

הוא עאקור הסמוכה לאשקלון, דרומית מזרחית ליבנה. עד מלחמת תש"ח, היה קיים שם כפר ערבי, אך הערבים נטשוהו והיום יש  

לה  התיישבו שם יהודים ביוזמת הרב מוהליבר וקראו לה עקרון וסמוך    אלא כבר בתרמ"ג  ,= לא רק היום)שם ישוב יהודי בשם עקרון  

ואם כן יהיה בין קסרי, ובין לוד, ויבנה, שלשתם כמו משולש שוה צלעות, ויהיה אורך    , [תשעת הביל"ויים הקימו את גדרה(

 הצלע כשתים ושלש שעות. 

)סח.([, למוצאי שבת פגע    מיתות ]סנהדרין  ולזה הוא שהיו הולכים ושבים החכמים, מזה לזה תמיד, כאמרם סוף ארבע

מורה שקסרי הוא עקרון הסמוך ללוד, דאלו אל קיסריאה   זה  בין קסרי ללוד,  מגילהרבי עקיבא  סוכה   ]מס'  מס'    )ו.(, 

 כמה מקומות בינה ובין לוד. בין חיפה לחדרה, עשרה ק"מ צפונית לחדרה[  140-212)כז:(, תוספתא דמאי פרק קמא. נ. צ. 

 צור

 : )עמ' כד( ]הגבול המערבי[

סין, בירותא, צידון, צור המעטירה  ]המכונה כיום "ג'בלה"[,  ...מצפון לדרום הם אלו, תחלה זה ההר הטוב, לודקיא, גבל  

ישעיה פי  ואם שעזה  )כג,ח([,    ]על  נחל מצרים,  דרון, עזקיה,  עזה,  יפו, עקרון, אשקלון,  חיפה, קסריאה, אכשף,  עכו, 

, ועקרון כמו [ח' ק"מ משום קלקול הדרכים וכיום רק ב' ק"מ )הגר"ח קניבסקי לעיל( ]כשתי שעות  ם  ועזקת רחוקים מן הי

 ליתא בכי"ג ובכי"מ[. ] ארבע שעות

 :]מלכות גוים בארץ ישראל[

,  צידון[כי אשר לא הוריש את יושבי  )א,לא(, נזכר    כח(. ובשופטים)יט,  ]יהושעוכבר ידעת כי עכו הוא לשבט אשר וכן צידון  

הוזכר במלכים א' )ה,טו(, )ט,יא( ועוד[  ]וידעת כי במה שבין עכו וצידון באמצע הוא צור.  ואם תאמר שחירם מלך צור  

החידוש הוא שהמקום נחשב כא"י אע"פ שהוא    "מלך "]תוקן על פי כי"מ וכי"ג, אבל בדפוס ובכי"א: מלך. לגירסא  )מלך( ]גוי[  

דסדנא דארעא   היה, בזה אינו בטל להיות ארצו ארץ ישראל שמלכותו אינו חותךמלך שם ויש  חשיבות לשליטתו בארץ.[  

 חד הוא...

אם כן צור מארץ שבעה עממין הוא. תנחומא פרשת אלה מסעי, כי אתם באים אל  )עמ' לה( ]דין שבעת עממין[...

, ארץ של פרקמטיא ארץ שבה סחורה כד"א ]ישעיה )כג,ח([ אשר סוחריה שרים וכו', וזה על צור המעטירה ארץ כנען

ל  מזרח, ושמא לזה הוא שפירש הר"מ ז" הוא דכתיב. ומה שלא כבשו בימי דוד כבר יצא ממה שאמרנו שהוא משפם ול

ו[. אבל מדן ועד באר שבע לא הניחו  מסכת גיטין מרקם למזרח, למזרח ארץ ישראל ]לשון זה ליתא בפיה"מ שלפנינ 

 ... כלל אז אם לא חמש סרני פלשתים שהם על שפת הים.
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,  " תלמוד ירושלמי ב"]מס' עירובין )סד.([ ]  מכזיב לסולמא דצור הוא שלשה מילין)עמ' מה( ]כזיב וסולמא דצור[...

 ... [“חמרת שנכנס לצור דרך כזיב „  –, הובא מס' דמאי )ד:(

שכזיב לדרום צור...לודקיא...וקורין לו בערבי לאדקיא...וגבל ובירות וצידון ומשם ולהלן לדרום הוא  נראה )עמ' מו(... 

 כזיב... 

.  )יב,יט(  ועתה נלך מדן גם כן לדרום, למערב הארץ, כלומר לצד הים הגדול. ונאמר מדן לצידון ]בראשית)עמ' נח(...

לצור. מבואר דשיטת רבינו שצידון ארץ ישראל היא. ולפי    )א,לא(, על שפת הים התיכון במדינת לבנון צפונית שופטים 

)=זו אינה הוכחה, כיון שאם לא הגיעו  ם שלא עשו יום טוב שני של גלויות  זה אתי שפיר מנהג קהילות צור וצידון עד היו

בעקבותיו מרן רבי  לשם השלוחים אכתי הם מחויבים לעשות שתי יו"ט, כי אפילו כיום בבני ברק קיים ספק זה ולכן מרן החזו"א ו 

כמו יום וחצי. לדרום צידון יום צור המעטירה.   פק בב"ב שני יו"ט, רק בלא ברכות(ניסים קרליץ, כפי שהוא אמר לי נהגו מס 

 ]סמוך לכזיב[ וקורין לו תמנין... , בראשי ההרים תמנתנוטה למזרח לדרום צור יום עכו....לדרום צור כארבע שעות,

)לב:(. פקיעין מזוהה עם הכפר הערבי קובבה נ. צ.    , וביניהם פקיעין בסנהדרין ח' ק"מ] בין לוד ויבנה כשתי שעות  ...)עמ' עח(

...לדרום לוד כשלש שעות מזרחי, הוא צרעה    . היום ישוב יהודי בשם כפר הנגיד, חמשה ק"מ  ממערב לרחובות[126-144

 ... “. שני ק"מ צפונית מערבית לבית שמש[]

 תלמיד הרמב"ן /עניני ארץ ישראל )עמ' קד(

נערך לאחר פטירת הרמב"ן, היינו אחרי שנת ה"א ל לסה"נ(, שהרי הוא מזכיר את    1270)-מסעו של הכותב בארץ 

פ בשנת  ספרו  את  כתב  הפרחי  אשתורי  ...רבינו  )"קברו.  השישי  לאלף  שבע    1322ב  לאחר  שסייר  לסה"נ(,  שנים 

 בארץ.

]לכאורה ר"ל עיר עכו, אלא שבסוף קטע זה מביא המחבר ש"בעיר עכו יש שער אחד...". לכאורה,  מדינת עכו  „  –  )עמ' קו(

, שיש חילוק בין העיר עכו, שהיא בחלק  )כב.(  )כא.( ועוד עיין מס' ב"ב  הוא הבדיל בין העיר עכו לבין מדינת עכו. עי' מס' תענית

בגבול, הכוונה בתוך הגבולות  ] הים הגדול והיא בגבול נחלת אשר  היא היושבת על שפת  אשר, לתחום עכו שבחלק זבולון.[  

גם   פותחת במילים אלו: "ראינו  נידוי,  בענין  עכו  בני הקהילה בעצמם. תקנה של רבני  על הגבול. יש להוסיף, שכך כתבו  ולא 

ואחריה חוצה לארץ, כאשר  [  25-6ו, בני קהל עכו דבגבול נחלת אשר" )שו"ת רבינו אברהם בן הרמב"ם, תרצ"ח, עמ'  אנחנ

)קיב.( ועוד.    )עו:(, מס' כתובות  ריש מס' גיטין, מס' גיטין  ,]גמ' הדבר ידוע בקבלה עד עתה. ועד פה הוא גבול ארץ ישראל  

]רבי בנימין מטודילה  . מעכו לצור המעטירה  ט[")א,ט( ושו"ת הרמב"ם סי' קנ  . רמב"ם, הל' תרומות)ו,א(  ירושלמי מס' שביעית 

שבע פרסאות...ומצור לצידון שבע שחי כשני דורות לפני הרמב"ן, מצא שם "כמו ת"ק יהודים", אחד מהם היה רבי אפרים[  

פרסאות...ומצידון לבירות עשר פרסאות )ומבירות לגבול ז' פרסאות, שם ב"ה לאליהו ז"ל בנין מפואר עד מאד...כל  

אלו ערים בצורות על שפת הים, הולכים מזו לזו דרך היבשה ודרך הים...מעכו לחיפה ארבע פרסאות והדרך על שפת  

]עיר הסמוכה לציפורי. יש שכינוה "רומי זעירתא" )ראה מכתב  מצפורי הלכנו לרומי  עמ' קכ(...הים עד שמגיעים לחיפה...)

שם מערה  )נא:(.[  לרשב"ש( על מנת להבדילה מרומא שבאיטליה. נראה ששם ישב התנא אליעזר דמן רומה הנזכר במס' עירובין

א של שיש. הקבלה, כי משם יצא משיח. ואני  לבנימין הצדיק בן יעקב אבינו בארון של אבן וכיסוי של אבן, נראה שהו

הוכחתי מכמה ראיות כי שם היתה רומי הגדולה ושם היה מלך רומי אנטונינוס רגיל אצל רבינו הקדוש בציפורי אשר  

והיתה מגעת עד צור המעטירה, והיתה נקראת צור בלשון הנביאים ונקראת רומי בלשון חכמים, כמו    קרובה משםהיא  

ז" רבותינו  חסרלשאמרו  צור  שנאמר  מקום  "כל  החייבת:  ברומי  מדבר   הכת  ,  רבה"  וב  )כ(    ]בראשית  תנחומא  )סא,ז(. 

  ן ]"שושנת העמקים" )ז,ו( והובאו דבריו ב"עץ יוסף" שב"עיהאלשיך כיוון לדברי רבינו    .“ז )צ,א([ ")א,ד(. פסיקתא רבתי י 

)י:( ע"ז  עמ"ס  דבעיניו  [יעקב"  היה    וכתב  ומשם  ושם ביתו של אנטונינוס קיסר  רומי  ראה קרוב לציפורי עיר ששמה 

 מערה לציפורי ששם דר רבי. 
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ומיקומן   לציפורי  עכו  שבין  הובא    –המרחק  )ה.(,  )א,ב(  גיטין  במס'  ירושלמי"  סמיי  „  –ב"תלמוד  מכפר  א"ל 

דעכו חציו „  –ק"ע ד"ה בעא  )ה:( ] ,  שבתחום עכו...והלא כפר סמיי מארץ ישראל היא קרובה לציפורין יותר מעכו

[ ריב"א בשם ר' אמי מן תרין עובדוי דרבי אנן ילפין עכו יש בה א"י ויש בה חוץ לארץ...מכיפתא  “א"י וחציו חו"ל

[ לציפורין  הסמוכות  עכו  שבתחום  עיירות  לעכו.  וסמוכות  ציפורין  שבתחום  בתחום  „  –  ק"עולעיל...עיירות  וגם 

וכן היתה לה חומה ובלילה היא היתה  נראה שצפורי נמצאת סמוכה לגבול הצפוני של א"ימה"ירושלמי" הנ"ל “. [“עכו

 ."היתה ציפורין נעולה" –נעולה, כמובא ב"ירושלמי" במס' כתובות )א,י( )ח.( 

)י:( לא ראה את דברי תלמיד הרמב"ן הנ"ל ולא את דברי האלשיך   רבי יעקב מעמדין ב"הגהות היעב"ץ" עמ"ס ע"ז

ולכן כתב על ענין המערה והמנהרה שחפר אנטונינוס רק מתוך השערה והוא מציע מספר השערות שכאשר אנו רואים 

כשהלך אנטונינוס חמלחמה על   „אפשר  –  את דברי תלמיד הרמב"ן אנו נוכחים שכל דבריו אין להם על מה שיסמוכו 

או  י סוריא, היה דרכו על טבריא והתראה שם עם רבי ובאותם ימים שעמד שם לרחוץ  בחמי טבריא אירע כך,  מלכ

)=  שמא בתוס'  נראה ממה שהביא  וכן  או פעמים לרומי לבקר את הקיסר  רבי    רבי הלך פעם  בד"ה אמר( שהוחלף 

בא"י   נשיא  נתגדל רבי ברומי קודם שנעשה  ולפ"ז  נ באנטונינוס  כיצד  וק"ל  הוחזר  )=  רבי  בפשטות  הרי   זאת,  לומר  יתן 

 . “דבר זה שבא"י היה אבל ממעשה דר"ח ב"ח נראה יותר, לביתו כשאמו חזרה מרומי עם אנטונינוס(

אומנם התר"ד מת"ל, דרבי דר בציפורי ואנטונינוס דר בראש טבריא ושם יש מערה ההולכת מטבריא לציפורי מהלך  

וצפורי בתחום שבת אחת)קיח  שבת  י"ב מילין. במס' גהש"ס בשם הר"י מג"ש, דטבריא  )עז:(   .  :( כתב  גיטין  במס' 

   במס' ע"ז )יח.(, הובא "לפני גדולי רומי...הלכו כל גדולי רומי".  “.גט...אפילו היא בטבריא וחצרה בציפורי„ –הובא 

סיק לבסוף, דהיתה עיר בשם האריך לברר מדוע היו החכמים ברומי והוא מ   "סדר הדורות" בע' רבי יוסי בן קסמא

רומי בא"י וכן כתב "מרגליות הים" עמ"ס סנהדרין )לב:( באות י"ט. הוא מביא בשם  הר"ש פרחון, דרומא היא העיר  

הגדולה שבאטליא ורומי הנקראת "רומי זעירא" היא בא"י ושם היה בית מדרשו של מתיא בן החרש ובזה יובנו דברי  

מגילה עמ"ס  כנישתא  (:)כו  רש"י  בי  בית  „=]דרומאי    בד"ה  להם  ועשו  שם  ונתיישבו  למחוזא  מרומי  באו  ישראל  אנשי 

כנישתא"[“הכנסת "ההיא  גורס  הר"ח  אך  למחוזא  ,  מרומי  דבאו  אך  אתי שפירדאז    ,  לא  ,  לרומא שבאדום,  הכוונה  אי 

במהרי"ק שורש ק"ו ד"ה    מסתבר שבאו ממרחק רב כל כך ואדרבא משם עלו לצפון כנודע ועל כרחך שרומי בא"י ועי' 

 ועוד, שרומי ורומא הם שני לשונות בחז"ל. 

אמר  „–גדול שברומי", שנראה שהיה בא"י    ה( על "כרך-רבינו בחיי מביא ]בראשית )מד,יז([ "מפרקי היכלות" )ה,ד

ישמעאל השמועה  רבי  כשבאת  היה,  בשבת  חמישי  היום  אותו  שברומי,  :  גדול  לופינוסמכרך  ותפשו    שצוה  קיסר 

ארבעה אנשים אלו מאבירי ישראל: רבן שמעון בן גמליאל, ורבי ישמעאל בן אלישע, ורבי אלעזר בן דמא, ורבי יהודה 

"ושמונת    –תלמידים" וברקאנטי ריש פרשת וישב "ושמונים אלפים   -]בפרקי היכלות שלפנינוושמונה אלפים  ומאתים בן בבא

מירושלם...כתוב גזרות ומכות גדולות קשות ועזות ומבוהלות ונוראות וכבדות    תלמידי חכמיםאלפים תלמידי חכמים"[  

זו   נייר וכתב עליו נקמה  נטל  על רומי מפני חמה שנתמלא על סמאל הרשע שקבל עליו כל התנאים הללו, אלא מיד 

רומי הרשעה    עתידה ושמורה לרומי הרשעה, תעלה ענן אחד ותעמוד למעלה מרומי ששה חודשים...וכל מיני נגעים על

ויאמר לו: אינה מתבקשת לי. עד    עד שתבא שעה שיאמר אדם לחברו: הילך רומי הרשעה בפרוטה היא וכל אשר בה

"ר' חנינא בן תרדיון קשר כתר מלכותו    –]= שם בפרקי היכלות )ח,ד(  כאן בפרקי היכלות, אבל יש לתמוה ממה שכתוב  

דשים והרג ששת אלפים הגמונים, אלף לחדש והעמידו בצורת ר' חנינא בן  ומלך על רומי כצורת פניו של לופינוס קיסר ששה ח

ובמדה זו    תרדיון לופינוס קיסר לפני רומי ונטלוהו והשליכוהו באש והמיתוהו ואחר החיותן של מעלה תפשוהו והטילוהו באש,

למדרש זה כוונת רבינו כאן. ומה שכתוב שם: "ואחר החיותן של מעלה", צריך לומר: ואחר שהמיתו  לכל עשרה חכמי ישראל".  



 עג

 

בבית אותו  והחיו  )ו-חזרו  מעלה  הוא  [ימר(י טהר דין של  ולופינוס קיסר  בלופינוס קיסר  הוחלף  בן תרדיון  חנינא  כי רבי   ,

   .“שנשרף וכן כל השאר...

   ]והובא ב"אוצר המדרשים"   תא דזרובבליכדאיתא בברי  ,שהיא רומי  רות )ד,יא( כתב על "לך אל ננוה"  ה"רוקח",

עמ'   כתבי  -159בח"א,  מספר  פורטו  שם  אומנם  רבה".  רבים.-"רומא  שינויים  ביניהם  יש  אשר  זה  חיבור  של  ושהמשיח    [יד 

אמינות חיבור זה יצאו  אומנם, ה"רוקח" מתייחס לחיבור זה כברייתא, היינו שחיברוהו תנאים, אך על    יחריב את רומי.

...ואשר כתוב ב"דברי הימים דמשה" אל תאמין וכלל אומר לך, כל „  –. ה"אבן עזרא" כתב ]שמות )ב,כב([  עוררים

וככה ואף כי יש בו דברים שמכחישים הדעת הנכונה    ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה אין לסמוך עליו

  .“להם וגם ספר אלדד הדני והדומה ספר זרובבל

נצרכו אנשי לודקיא בשמן...הלך לירושלים אמרו לו לך לצור הלך לצור אמרו לו לך לגוש חלב  „   –מס' מנחות )פה:(  

 -תד"ה הלך לצור  “.שכונת עיירות מא"י„  –רש"י ד"ה צור    .“...שחקו בי היהודים[בחלקו של אשר   -]רש"י כת"י

אבל בספרי בפסוק זה לא „   –שיטה מקובצת כח[     “.אין זה צור המעטירה אלא צור אחרת שהיתה בארץ ישראל„

 “. הזכיר ירושלים

 ]ישעיה, ההקדמה לפרק כ"ג[:  לגבי צור שיטת האברבנאל

היא ליעד על חורבן צור ופקידתה וחזרתה ליישובה אחר שבעים שנה. האומנם, מהו    -בנבואה הזאת„הכוונה הכוללת  

הנקראת   ההוללה  המדינה  עמינו, שהיא  מבני  אנשים  חשבו  בנביאים,  הנזכר  ראוי שתדע שצור  הזה  ויני"סיאה הצור 

יה על הים, אבל זהו טעות מבואר,  ]=ונציה[ והביאם אל זה מה שיסדו ישעיהו ויחזקאל גם כן מתוארי צור והיותה בנו

והנה ויני"סיאה  י הזמן אשר בו נבאו כל אחד בדורו.  לפי שישעיהו וגם יחזקאל נבאו על צור וזה לנו אלפיים שנה כפ

נה לדייגים בכמו אלף שנים היום לא עוד. והוא ממה שיורה שצור  יכפי עדות דברי הימים אשר לה, היתה תחילתה ובני

ח על  הנביאים  ס"ב  שנבאו  פרשה  רבה  בבראשית  אומנם  שנים.  מאלף  יותר  לויני"סיאה  קדומה  אחרת  היתה  ורבנה 

על 'ויהי בחצי הלילה', אמרו חכמים ז"ל "אמר ר' אלעזר כל צור שכתוב    וב"ילמדנו" על 'ויהי חשך אפלה' ו"פסיקתא"

מי הכתוב מדבר" ואין דעתי נוחה בזה, לפי שבנבואת יחזקאל  צר חסר, ברו   , בתורה שלם, בצור המדינה הכתוב מדבר

 עצמה בהיותה אחת ומתדבקת, פעמים יאמר בה צור מלא ופעמים צר חסר.  

וייעודיה  אמיתת הנבואה  לזוז ממה שיורה עליהם  לנו  אין  כפי פשט הכתובים  נקבל, אבל  ולכן אם קבלה היא 

לות קרובים זו לזו, שכנים וקרובים לארץ ישראל והיה מושל עליהם והוא שכפי עדות הכתובים צור וצידון היו שני גלי

עליו השלום המלך  בימי שלמה  וכמו  חירם  ידו  תחת  צידון  והיה  צור  מלך  נקרא  היה  המלכות  עיקר  היה  ולפי שצר   .

דוד אל  צר מלאכים  מלך  חירם  "וישלח  נאמר  הימים  בית"    שבדברי  לו  לבנות  עצים  וחרשי  קיר  וחרשי  ארזים  ועצי 

בספר מלכים נאמר "וישלח מלך צור את עבדיו אל שלמה וגם שלמה שלח לאמר לו כי אתה ידעת כי אין בנו איש  ו

צר וצידון וכל גלילות פלשת לה גמול אתם משלמים  לי    ם" ויואל הנביא אמר "וגם  מה אתם יודע לכרות עצים כצידוני

כספ אשר  בראשכם  גמולכם  אשיב  מהרה  קל  עלי  אתם  גומלים  ואם  הבאתם  עלי  הטובים  ומחמדי  לקחתם  וזהבי  י 

 להיכלכם ובני יהודה וירושלם מכרתם לבני היוונים...". 

והיו   משם  הקטנים  הנערים  גונבים  שהיו  עד  ישראל,  לארץ  סמוכים  ושניהם  לצידון  סמוך  צור  שהיה  התבאר  הנה 

ראים יסודיה ובניניה מרחוק  מוכרים אותם ליוונים להרחיקם מעל גבולם או ששבו אותם בגולה וצור זה נטבע בים ונ 

. אומנם, מה שכתבו המפרשים שהחורבן אשר זכר ישעיהו ממנה בנבואה הזאת, הוא  ' טירו'והיא נקראת אצל הגוים  

מבואר,   טעות  כן  גם  בעיני  הוא  יחזקאל,  שזכר  מה  שזכר עצמו  כמו  עליה  נבוכדנצר  שיבוא  זכר  לא  שישעיהו  לפי 

דליה ולא שתהיה משטח חרמים בתוך הים, כמו שאמר יחזקאל "ושללו חילך יחזקאל ולא שישחיתו חומותיה והרסו מג
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ובזזו רכולתך והרסו חומותיך ובתי חמדתך יתוצו ואבניך ועציך ועפרך בתוך מים ישימו" עד שאמר עליה "נתתי אותך 

מצאי לעולם  עיר נחרבת כערים אשר לא נושבו בהעלות עליך וכסוך המים הרבים...בלהות אתנך ואינך ותבקשי ולא ת

 נאם ה' אלהים" והמאמרים האלה כולם מורים על שקיעת צור ואיבודה בהחלט עד עולם ולא זכר מזה ישעיהו דבר. 

יחזקאל שהיה חורבן צור ומפלתה יען אשר   גם ביאר  , כמו שכתוב "בן אדם  ירושלם  בעבור מה ששמחו על חורבן 

מלאה החרבה. לכן כה אמר ה' הנני עליך צור..." ולא  אמרה צור על ירושלם האח נשברה דלתות העמים נסבה אלי א

זכר דבר מזה ישעיהו גם יחזקאל הנביא, מיד כשהשלים נבואת צור ניבא על צידון פרשה בפני עצמה וישעיהו לא ניבא 

על חורבן צידון מחרב ודם ושאר הדברים שנזכרו שמה. ובעבור זה כולו אמרתי שלא עלה סגנון אחד לשני הנביאים  

הזה ושהיו נבואותיהם מתחלפות עם היות ששניהם על צור נבאו, אבל ישעיהו זכר שתבא עליה השפלה כי יעלו  בדבר  

 .עליה שודדים על ידי סנחריב כמו שכתוב "הן ארץ כשדים..." 

חומותיה ולא שיעלה הים עליה, כי אם שיבואו שודדים עליה ותחדל מלעשות ויפלו  זה העם לא היה אבל לא שתחרב  

סחורותיה בכמו ע' שנה בימי סנחריב שבלבל כל האומות וידמה, שלהיות צור שכנה לירושלם זכר הנביא שיקרה לה  

ובסחורות  ובכבודה  לקדמותה  ותשוב  צור  תפקד  כך  ושאחר  שנה  ע'  בבבל  והטלטול  מהגלות  לירושלם  שקרה  יה מה 

 ותהיה באהבה עם ירושלם.  

בימי   והקלון  מההשפלה  לה  מה שיקרה  על  הזאת  הנבואה  דיברה  בלבד  ומזה  חזקיהו  בימי  זה  אצלי שהיה  ספק  ואין 

סנחריב אותם ע' שנה ושתשוב לקדמותה וסחורותיה ושיהיו קדש לה', כי כן היה צור בימי חזקיהו אוהבים את ישראל  

ושול שמה  הולכים  סחורותיהם  המקדש  והיו  לבית  מתנות  לאכול חים  סחרה  יהיה  ה'  לפני  "ליושבים  שכתוב  וכמו 

שבנא   סיפור  אחרי  המקום  בזה  באה  כן  על  חזקיהו,  לימי  מתיחסת  הזאת  הנבואה  ולהיות  עתיק"  ולמכסה  לשבעה 

ירושלם   שבחורבן  ולפי  יבואו  אשר  הנבואות  ושאר  ובולקה"  הארץ  בוקק  ה'  "הנה  נבואה  תבוא  כך  ואחר  לאליקים 

ראשון שמחה ונתעלסה צור בחורבן בני יהודה ולא זכר ברית אחים, לא אהבת השכנות, לכן נגזרה על צור וצידון ה

באותו עון החורבן והמפלה המוחלטת ועל אותה המפלה הב' הגדולה המוחלטת אשר באה עליהם על ידי נבוכדנצר מלך 

 בבל, נתנבא יחזקאל. 

יהו היה בימי סנחריב ועל ידו נעשה והחורבן השני הכולל שנהפכה צור  הראשון הקטן שזכר ישע  רבןהנה אם כן, החו

יחד והייעודים כולם. וזו היא  בבל. ובזה נתיישבו שתי הנבואות    היתה על ידי נבוכדנצר מלךכמהפכת סדום ועמורה  

 . הכוונה הכוללת בנבואה הזאת

רבן בלתי כולל ואחת חורבן החלטי על ידי  ומפרשי הנוצרים כתבו ששתי פעמים נחרבה צור, אחת על ידי נבוכדנצר חו

 .“אלכסנדרוס מוקדון. ועל שני החורבנות באו שתי הנבואות האלה והוא דרך אחר גם נכון הוא 

המובא האברבנאל   ולחורבן  בישעיה  המובא  לחורבן  מתייחסים  הנוצרים  פירושי  לפי  החורבנות  ששתי  מתכוון  אינו 

ובא בפירושו על ניבא על שתי חורבנות, של נבוכדנצר ושל אלכסנדר מוקדון, כמביחזקאל, אלא שהם פירשו שיחזקאל 

  זמנית על שתי חורבנות והוא כתב שם שיחזקאל אכן -זר בו מדבריו, שלא יתכן שיחזקאל ינבא בויחזקאל ושם הוא ח

וכן   באותו פרק  נוספות.  הוא  ניבא על שתי החורבנות  דוגמאות  מביא לכך  ששתי   א משום, הומה שהכריחו לכךאף 

 יוונים בדברי הימים שלהם. חורבנות אלו מובאים על ידי ה 

אומנם, על אף שהוא חזר בו משלילת האפשרות של נבואה על שתי החורבנות בפרק אחד, הוא אינו חוזר בו משלילת  

אה על  לא יתכן נבושם,  קביעת חז"ל ש"צר" חסר הכוונה לרומי, אף שהוא שלל אפשרות זו בישעיה, משום שלדעתו  

שצור  שתי חורבנות בפרק אחד, דעה שממנה חזר ביחזקאל ויתכן שהסיבה לכך היא משום שלא מצא בספרי היוונים  

 היתה שייכת לרומים. מוקדון  שהוחרבה על ידי אלכסנדר
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על צור, האחת על    ...הודיע השם לנביא שתי מפלות שתבואינה„  –אל כתב ביחזקאל בהקדמתו לפרק כ"ו  האברבנ

יהיה צור משטח חרמים לדייגים... נבוכדנצר...ותשאר כצחיח סלע שלא ישב בה אדם, אבל לבד  והמפלה השנית ידי 

וכל   בצור  הים  ושיכנס  מוקדון  אלכסנדרוס  ידי  על  והייתה  שיעור  לאין  ממנה  גדולה  יותר  שהיא  זאת,  אחרי  הודיעו 

במקו עוד  יהיה  שלא  בים...באופן  תשקע  בארץ המדינה  לבטח  ישכון  וישראל  יהודה  תוושע  ההם  ובימים  יישוב  מה 

החיים...אם בזמן המפלה הראשונה שהיה עליהם נגיד...ואם בזמן המפלה שיעשה אלכסנדרוס מוקדון שאז יהיה מולך 

עולם עד  צור  על  מלך  עוד  יהיה  צור...ולא  על  קרוב  ...מלך  היה  הוא  ישעיהו  בנבואת  וכן  הזאת  בנבואה  הנזכר  וצור 

ומצרן לארץ ישראל והיו שתי מדינות צור הגדולה המעטירה וצידון שהיתה כנגדה והים עובר בין שתיהן והם קרובות 

זו לזו ושכנות לארץ ישראל היו וחירם היה מלך צור בימי דוד...ולהיות צור וצידון קרובות לירושלים אמר הנביא "וגם  

גלילי פלשת...הנה התבאר וכל  וצידון  צור  לי  נראין   מה אתם  היום  וגם  בים  זה נטבע  סמוך לצידון...וצר  צור  שהיה 

. ואין צור אם כן לא רומי ולא ויני"סיאה. הן אמת, שיש יסודותיה ובניניה מרחוק והיא הנקראת אצל הנוצרים טיר"ו

ור  בדעתי שהנה ויני"סיאה כאשר נבנית, בנוה בצלם ודמות צור שהיתה בתוך הים ולכן רוב הדברים שזכר הנביא בצ

 . נמצאים היום בויני"סיאה

קרובה    כי אם קריה רבתא שהיתהואולי שמזרע אנשי צור היו המתחילים בבנין ויני"סיאה, לא שתהיה היא צור,  

ידי   השפלה...על  צור  על  שתבוא  ניבא  ישעיהו  אבל  יחזקאל,  שניבא  חורבן  אותו  על  ישעיהו  ניבא  לירושלם...ושלא 

 לקדמותה בכבודה וסחורותיה...בימי חזקיהו... תשוב כשדים"...ושאחר כך תיפקד צור ו סנחריב כמ"ש שם "הן ארץ

כדנצר כשיצא עם חילו מבבל...נכנעו לפניו ונכבשו  אבל כפי מה שכתבו המספרים הקדמונים מהיוונים, הנה נבו

לו וקבלו עול מלכותו כרצונו ואז שב אל בבל ואחר ימים יצא פעם שנית ובא אל צור וכבש אותה ושלל שללה 

ן...שעם היות צור וצידון גלילות פלשת כמו שאמר הנביא יואל )ד,ד( לא היו  ושחת חומותיה והרס מגדליה וכן לצידו

היו מגלילות פלשת כאומרנו שאיטליא היא מגלילות ר הנביא, כי הארץ של צור וצידון  הפלשתים שזכיושביה מכלל  

פלשתים,   וצידון  צור  אנשי  היו  לא  אבל  הנה  יון,  כי  יוונים,  איטליא  אנשי  לא כמו שאין  צידונים  נקראו  צידון  אנשי 

זה נבוא לפירוש הפסוקים ואומר וכבר    פלשתים...וכן אנשי צור לא נקראו בשום מקום פלשתים...ואחרי שהתבאר כל

 בבל. צור במפלה והחורבן שהחריבה מלך  הייתי מפרש כל הפרשיות האלה שנאמרו על

אלכסנדרוס   בעניני  שכתבו  והלטינים  מהיוונים  הקדומים  המספרים  עדות  שראיתי  לפי  לאחור  נרתעתי  אבל 

ית לא על שפת הים, כמו שהיתה מקדם,  מוקדון וקיימו וקבלו שאחרי שהחריב נבוכדנצר את צור נתיישבה שנ

אלכסנדרוס  עליה  בא  כך  בבל...ואחר  מלך  פחד  מפני  ויני"סיאה  היום  שהיא  כמו  הים  בתוך  אותה  שבנו  אבל 

תה ועשה בה פרצות  ושעל כל פנים כבש או  מוקדון ונתעכב ימים רבים מלכובשה מפני הים אשר היתה בתוכו

...שכבר ידעת מדברי  כולה בים ולכן לא יכלה להתיישב עוד ביישוב ההואבאופן שנכנס הים בה ושטפה ונטבעה  

וסדרי נבואותיהם, שפעמים רבות תבוא הנבואה להודיע לנביא דבר אחת ונמשכה אליו להודיע הודעה אחרת   הנביאים

 שהיא ממינה. 

גם כן חורבן בית שני.   הלא תראה כמה פעמים באה לירמיה הנבואה על חורבן בית ראשון ונמשכו הדברים להודיעו בה

וכן באה פעמים לבאר פקידת בית שני ונמשכה לבאר אחריה הגאולה העתידה וכמו שבארתי למעלה בנבואת אדום וכן 

אלא ששתי   נבוכדנצר,  ביד  המפלה שנפלו  על  שיובנו  ראוי  אין  כולם  צור,  על  האלה שבאו  בצור שהפרשיות  הענין 

 ... לך בבל ולא היה חורבן כולל החלטיפעמים נחרבה צור, אחת על ידי נבוכדנצר מ

(..."ונתתיך לצחיח סלע משטח חרמים תהיה לא תבנה עוד". רוצה לומר, שלא תשוב צר נבנית שמה כבראשונה. )יד

 הנה עד כאן סיפר מהמפלה שיעשה נבוכדנצר בצור. 
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ורר אותה ולישראל ולכן תמצא בשתי פרשיות  האלה שפירשתי שם "צר" חסר, לרמוז אל נבוכדנצר שהיה הצר הצ

 ולכל האומות וכאילו נקראת על חצי שם מחריבה "צר". 

"צר" נקראת  היתה  וצרותה  קוטנה  שמפני  עד  קטנה,  קריה  היתה  בראשונה  שצור  לומר,  אפשר  אחרי  גם  האומנם,   .

בתוך  שהחריבה נבוכדנצר בבואו עליה ברכב וסוס, יושבי צור עזבו היישוב שהיה להראשונה על שפת הים ובנו אותה  

 . הים והוא סיבב אותה מכל צד כאשר היום וינ"סיאה. ולפי שבחורבן ירושלם נתמלאה צור

שבא   עד  וכבודה,  למעלתה  שבה  מלא...וכבר  "צור"  כך  אחר  נקראת  לכן  הטוב  הצרי  בה  לעשות  שהורגלו  ואולי 

וכל חומותיה  וכוללת, לפי שנכנס הים בה  ואז היתה חורבנה החלטית  אלכסנדרוס מוקדון עליה והחריבה פעם שנית 

 . ובתיה טובעו בים

ואז נתמלאה סאתה ואלו שתי   לואהיור" מלא, כי אז היתה מומפני זה תמצא שבפרשיות האלה שיזכור, בכולם בא "צ

 מפלות שנזכרו בספר דברי הימים של היוונים... 

והנה בימי דוד ושלמה היה מלך בצור. אומנם אחר כך לא רצתה עוד צור למלוך עליה מלך, אולי שבעבור שחירם מלך 

יושבי צור ברשעתם גזרו שלא ימלוך עליהם מלך ומינו ביניהם    צור נתחבר באהבה רבה עם דוד ועם שלמה בנו, לכן

 ה הסוחרים והסחורות. נגיד ומנהיג ומצו

כי כן עשו בני רומי, כי מפני רשע אחת שעשה טרקינ"ו הזדוני המולך עליהם, גזרו שלא ימלוך עליהם עוד מלך ושמו  

והיה עליהם נגיד שהוא השר המנהיג את    הנהגתם בישיש והיועצים וכן היה בצור בתחילה שלא המליכו עליהם מלך

לאומים ומצוה  "נגיד  שאמר  כמו  נבוכדהעם,  ביד  שנפלה  ואחרי  ללחום  "  מלך  עליה  להמליך  צור  חזרה  נצר, 

בזמן  ומצוה  נגיד  מלך...שהיה  המליכו  ולכן  מידו  להצילם  בבל  מלך  כנגד  כח  עצר  לא  שהנגיד  ראו  כי  מלחמותיהם, 

חסר והאחרון על מלך צור רוצה לומר המולך עליה בזמן אלכסנדרוס ולכן נזכר   החורבן הראשון ולזה אמר בו "צר"

 בה "צור" מלא והמפרשים חשבו שנגיד ומלך שניהם אחד ואם היה הדבר  כן היה אחת משתי הנבואות מיותרת... 

שהביא עליה  (...לפי שאלכסנדרוס שמר עת שפלות הים והשפכת מימיו ועשה פרצות גדולות בצור ברוב גדודיו  )כז,כז

שריד ופליט ומשל    באוניות וכאשר חזרו המים למלאות וישב הים לאיתנו שטף את צור וכל אשר בה ולא נשאר ממנה

 וכל אנשיה צללו כעופרת במים אדירים ועל זה אמר כאן "יפלו בלב ימים ביום מפלתך"...הים על כל העיר 

ואם לא תרצה לשום הבדל זמני ואחת על מלך צור...  ורשבאו לו. אחת על נגיד צ(...נזכרו כאן שתי נבואות  )כח,א

בנבואות האלה, אלא שהיה הכל חורבן א' על ידי נבוכד נצר בלבד כדרך המפרשים. אמור מעתה, שהיה בצור  

והוא הנקרא   לצור  כל אנשי האוניות הבאות  ועל  והסוחרים  כל הסחורות  ונגיד הוא היה ממונה על  ומלך  נגיד 

התפתח כיום המושג "קונסול",  הממונה על קשרי החוץ הכלכליים וממושג זה  של המלך    ]=היינו, שר    בינינו היום קונשו"ל

או מדיניים, אשר בהם מטפל ה"שגריר", כאשר    שהוא הנציג הממונה מטעם המדינה על קשרי החוץ בנושאים שאינם בטחוניים

שניהם יושבים במדינה הזרה, אשר מולה הם מנהלים קשרים אלו מטעם מדינתם ורק כאשר אין קשרים מדיניים ובטחוניים בין  

נים  ממ והיו    פעמי הקשור לשתי המדינות, הוא מטפל גם בכך[-רק קונסול ואם ישנו נושא מדיני חדעיתים  ל   , נשלחשתי המדינות

שימצא   חכם  זה  היותר  על  האלה  בעיר  הנבואות  שתי  באו  ולכן  הארץ  כל  על  המולך  למלך  היה  השני  והמינוי 

 כנגדם, בקטון החל ובגדול כילה. 

כאל...לפי   )ב( רב  יכולת  בעל  שהיית  חשבת  לומר  רוצה  אני,  אל  ותאמר  ליבך  גבה  יען  צור,  לנגיד  ראשונה  וניבא 

 בלב ימים... שמושב אלוקים ישבת

ואחרי שניבא על הנגיד בא לנבא על מלך צור )יב(...ולא אמר עליו שגבה ליבו ולא שדימה עצמו אלוקים כאשר    )יא(

אמר על הנגיד בשגעונו...ולפי שהמלכים והשרים היו מביאים נזמים על אפם ועגילים על אוזניהם מזהב ואבנים יקרות  
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משם   לתלות  נקבים  ובאוזניהם  באפם  עושים  היו  זה  הבראך  ומפני  ביום  בך  ונקביך  כאן  אמר  לכן  והעגילים,  הנזם 

 . “כוננו", שהם נקבי האף והאוזנים שמיום שנברא )=נולד( כוננו הנקבים בהם לשים בהם התכשיטין ההמה

  , על אף שיטתו של האברבנאל מעוררת תמיהות רבות והגדולה שבהן דחיית כל דברי חז"ל  סיכום שיטת האברבנאל:

"ולכן אם קבלה היא נקבל, אבל כפי    על דבריהם   הוא כתב.  ברוח הקודש ודבריהם דברי קבלה  נאמרו  שכל דבריהם 

פשט הכתובים, אין לנו לזוז ממה שיורה עליהם אמיתת הנבואה וייעודיה", היינו, שכיון שלדעתו לא ידוע שבענין צור  

אינם    דברי חז"ל     שלדעתו  בואות על פי פשט הכתובלהסביר את הנ ו  להתעלם מדבריהם  דבריהם דברי קבלה, לכן יש

 . על פי פשט הכתוב

כפי שראינו לעיל הוא אינו מפרש כדברי חז"ל, משום סיבה אחרת, משום שהם מנוגדים  לדברי סופרי היוונים    אמנם,

קושרים את צור עם מלכות רומא כדברי    אמת מוחלטת וכיון שסופרים אלו אינםוסופרי הלטינים, אותם הוא מקבל כ

וכן הוא גם   למלכות רומי  היא  ר" חסר הכוונהלכן הוא דוחה בשני ידים את קבלת חז"ל שכל מקום שנזכר "צ  ,  חז"ל

שגבריאל או מיכאל  נעצו קנה בים ועליו נבנה כרך של רומי, כדי   ,מתעלם לחלוטין מכל דברי חז"ל שנביאם לקמן

יוונים שכתבו שאנשי צור יצרו אי מלאכותי ולא  שהוא לא יצטרך לשלול את דבריהם , שהם בניגוד לאותם סופרים 

אי  על  התיישבו  יחזקאל מסוים  שהם  על  שמעוני  בילקוט  המובאים  רבה"  ב"בראשית  חז"ל  מדברי  מתעלם  גם  הוא   .

אלא רק הארמון של מלך צור שאולי גם הפכה    כדברי האברבנאל,  שעל האי המלאכותי לא נבנתה מדינת צור  ,)כח,ב(

 .  לבירת מדינת צור, כפי שלשיטת רש"י בירת ארץ בבל היתה גם נקראת בבל

 : יודע כלל האברבנאל אינו

"ספרות    א. היתה  כתיבתם  ולכן  ארצם  של  השלטון  של  לאינטרסים  בכתיבתם  מחויבים  היו  סופרים  אותם  שכל 

שאין כלל לסמוך על אמינותה והרי ידוע שיוסף מתתיהו היה מחויב לכתוב את "מלחמות היהודים" בכפוף   ,מגויסת"

הרומ  חשד של  אלאינטרסים של השלטון  עליהם  פרטים שאין  כתב  הוא  מלבד כאשר  כתיבתו,  על  לסמוך  אין  ולכן  י 

 סילוף ואז הוא לא יהיה גרוע מ"גוי המסיח לפי תומו", כפי שכבר כתב  מרן הגרי"י קניבסקי ב"שיעורין של תורה".  

רסו על ידי אלכסנדר  ניתן להבין, שהסופרים הלטינים שהם הסופרים בקיסרות הרומית לא יספרו שהכרכים הרומים נה

בלבד, שיתכן שגם רבים מהם היו על אותו האי וגם כתבי  ויעדיפו לכתוב שמדובר באנשי צור    קיסר מלכות יון  מוקדון

 היד של הסופרים היוונים שופצו בכפוף לאינטרסים של השלטון הרומי שהיה בתקופה מאוחרת יותר לסופרים היוונים.  

בדעתו,  ב. ממנו על   כיצד האברבנאל לא העלה  טוב  יותר  וידעו הרבה  סופרים לטינים  בזמנם של אותם  היו  שחז"ל 

אותם סופרים וגם היו לפניהם הגירסאות המדויקות של אותם ספרים ולא הגירסה המשובשת של ספרים אלו שהגיעו  

התעלמו חז"ל  לכן  שדוקא  הרי  השלטוני,  האינטרס  משום  שיקרו  סופרים  אותם  אכן  ואם  האברבנאל  של    לידיו 

מדבריהם כדי להורות לנו את האמת, שהרי כבר כתב הרשב"א בשו"ת )א,שד(, שחז"ל הורו לנו לא רק על ידי מה  

 , שמה שהם השמיטו הוא שקר וכזב.שהם כתבו אלא גם באמצעות מה שהם העלימו ולא כתבו

על שאין לסמוך    ,את דברי חז"ל המפורשיםמשנה" מכתירו בתואר "הנשר הגדול"[    ]שה"כסףכיצד נשמט מהאברבנאל  .  ג

אפילו לגבי מה שהם עצמם חוו וחז"ל ברוב עומק חוכמתם אמרו זאת אפילו על מי    עדות של  עובדות על ידי הגוים

נדה )מה.( הובא    שגדלה בביתו של גדול חסידי אומות העולם שלבסוף התגייר בעצמו כמובא בתלמוד הירושלמי. במס' 

לגבי עדותה של יוסטנינוס בתו של אנטונינוס קיסר, שאין לסמוך על עדותה לגבי מה שהתרחש בגופה משום ש"פיהם  

שעליו אמר הקב"ה "הא שווא שבראתי ,  צאצאית של עשו הרשעם ימין שקר". היא היתה אדומית,  דיבר שווא וימינ 

ז"ל רמזו לנו, אם כן כיצד יכול האברבנאל לסמוך בצורה עיוורת  ונראה שזה מה שחבעולמי" כמובא ב"בראשית רבה"  

על אותם סופרים לטינים של מלכות רומי הרשעית. האברבנאל כתב שה"מפרשים" ]שהוא אינו נוקב בשמם והם לא  
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  ידועים לנו[  כתבו שהאי של צור הכוונה לוונציה וש"נגיד" הכוונה למלך צור, פירוש אותו הוא שולל, כפי שראינו 

עוזיאל מתרגם שם,  -לעיל. תמוה מאד שהוא מייחס את הפירוש של "נגיד" ל"מלך" רק למפרשים והרי  גם יונתן בן

ם כן שה"נגיד" הכוונה לחירם מלך צור, א  שהכוונה למלך וכן מופיע ב"בראשית רבה" שהובא ב"ילקוט שמעוני" שם

  ?מדובר בחז"ל ולא רק במפרשים

שהאברבנאל אינו מוכן בשום פנים להסכים עם המפרשים שכתבו שנגיד הכוונה היא (,  ראינו לעיל ביחזקאל )כח,ב

אך    כי זה אינו מסתדר עם דברי הסופרים היוונים והלטינים,  ,]וראינו לעיל שחז"ל סוברים כך ולא רק המפרשים[למלך  

בזמנו הנקרא  והוא  המלך  בצור  שם  שהיה  זמן  באותו  היה  שהנגיד  איתם,  להתפשר  מוכן  בשם    הוא  האברבנאל  של 

קונשו"ל, היינו שר הכפוף למלך. תמוה ביותר, כיצד הוא מפרש שהנגיד מדמה את עצמו לא רק למלך אלא אפילו לאל  

והוא בונה לעצמו בתוך הים ארמון דמויי שבעה רקיעים, אדם כזה נחשב למורד במלכות והרי המלך היה מוציאו מיד 

   ?  הנחשב לאחד משבעה פלאי תבל של העת העתיקה ,שגעונו ארמון שכזה להורג ולא היה מאפשר לו כלל לבנות ברוב

האברבנאל מקדיש עשרות עמודים בפירושו לישעיהו, שם הוא מסביר שהנביא מנבא בפרקים שונים על שתי חורבנות 

" מלא, של צור, אחת על ידי סנחריב ואחת על ידי נבוכדנצר. הוא שולל את דברי חז"ל לגבי הופעת "צר" חסר ו"צור

כי לדבריו לא יתכן שהנביא ינבא על שתי חורבנות באותו פרק ולכן הוא מציע פירוש שונה להופעת צר חסר וצור מלא 

באותו פרק, אך בהגיעו לפרש את ספר יחזקאל הוא לפתע מגלה את דברי סופרי היוונים והלטינים ואז, כפי שראינו, 

יד הוא שולל אותם -לעיל שמדברי  חז"ל הוא כלל אינו נרתע ובמחיעליהם, אף שראינו   לעיל הוא עומד "נרתע" לחלוק 

ומסביר שהעובדות שהם מעבירים לנו אינן נכונות ומדויקות וכדי לא לסתור את דברי סופרי הלטינים, הוא לפתע חוזר 

ינבא בו יוצא  -בו ומסכים לכך שיתכן שהנביא  סימוכין לכך.  איפוא, זמנית על שתי חורבנות ואף מוצא לפתע הרבה 

שאצל האברבנאל, כאשר דברי חז"ל הקדושים אינם מוצאים חן בעיניו הוא שולל אותם מיד, בלא כל צורך להתאמץ  

ולמצוא סימוכין לדבריהם כדי שלא יהיה לו קושיה על דבריהם, אך כאשר מדובר בדברי הסופרים הלטינים, אז הוא  

 . משקיע מאמץ רב כדי למצוא סימוכין לדבריהם

את פירושו על ישעיהו כאשר הוא היה באי קורפו, כפי שהוא כתב בסוף פירושו על האברבנאל  חיבר  נראה, שכאשר  

ישעיהו, הוא עדיין לא קרא את דברי הימים שכתבו סופרי הלטינים ורק כאשר הוא סיים לכתוב את פירושו על ירמיה 

פירושו   בסוף  כתב  כפי שהוא  לו,  הגיע  ואז הוא כבר  פירושו על ספר בשנת רס"ד  והחל לכתוב את  ירמיה  ספר  על 

בפירושו על ספר יחזקאל וונים והלטינים ולכן הוא חזר בו  יחזקאל, רק אז הוא מצא שם באטליה לראשונה את ספרי הי

וגם כתב פירוש שונה ממה שכתב בספר ישעיה לגבי הסיבה  מפירושו על ספר ישעיה בכל מה שקשור לחורבן צור 

 . יא צר חסר ולעיתים צור מלאשלעיתים מופיע בנב 

, אם הוא חזר מכל מה שהוא פירש בעשרות העמודים על ספר ישעיה, מדוע הוא לא גנז את  אומנם נשאלת השאלה

אותם עשרות העמודים, אם התברר לו שפירושו שם היה שגוי ואם הוא בכל זאת החליט מסיבה בלתי מובנת להשאיר  

לא   כדי  בפירושו,  אלו  דפים  יפרש כמות  שהוא  מה  שכל  מראש,  להודיע  חייב  היה  הוא  בספריו,  הלומד  את  להונות 

ושהפירו בפירושו לספבפרקים הבאים הוא שגוי  מופיע  הונאת ש האמיתי לדעתו  באיסור  ובכך לא לעבור  יחזקאל  ר 

 דברים וגזל זמן וביטול תורה של הלומד בספריו. 

 או לקמן ישנן מספר אפשרויות: ושיוב על פי דברי חז"ל  שהובאו לעיל  מקומה של צור:

. ישנה צור אחת המוכרת המכונה בנביא "צור המעטירה" שבתחלה שלטו בה בני צור ומאוחר יותר קיסרות רומי  א

  .ועל ידי נבוכדנצרוהיא נחרבה פעמיים על ידי סנחריב 

ידי הפלשתים ומאוחר יותר על ואחת ליד ירושלים שנשלטה תחילה על  א"י  שני צור, אחת המוכרת בצפון  עוד  . ישנן  ב

והיא הנקראת לדעת רש"י כפיידי הר וכפי שנראה בהמשך, קסרי בת  ומאים  גם   אדום וכאמור לעיל,  -שכבר כתבנו 
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ישראל. בארץ  צור  עוד  ויש  המעטירה  צור  שיש  כתב  )פה:([  מנחות  ]מס'  הלך  יתכן   התד"ה  שבא"י,  צור  אותה  על 

שר' חייא בר אבא      רומות, פ"ט, מס' ברכות )ג,א(, מס' נזיר )ז,א([,ב"תלמוד ירושלמי" ]מס' ת    שעליה מסופר

 היה פוסע על הקברים של העיר צור, כשהלך להקביל את פניו של המלך דיוקלטינוס שבא מרומי. 

צור שלישית  ג. גם  צור  היתה  יחזקאל   כאי  והיא ארמון מלכותי שבנה מלך  ב"ילקוט שמעוני" על  בתוך הים כמובא 

היא וונציה כדברי המפרשים  )כח,ב( ויתכן שהיא גם נחשבה לעיר הבירה של צור והיא נחרבה על ידי נבוכדנצר או ש

רק לראשונה  יושבה  שהיא  שכתוב  האברבנאל  שמצא  אינו  ומה  הוא  שנים  מאות  וחמש  אלף  שהיא  אמת  לפני  אלא   ,

ה ידי  על  מיושבת  את היתה  העלימו  הרומאים  והסופרים  דייגים  ידי  על  מחדש  יושבה  ושוב  כליל  ונחרבה  רומאים 

מי שהפך את כל האזור הצפוני של אטליה לשממה, עם שקיעתה של האמפריה הרומית    חורבנה הראשון מספריהם.

לסה"נ נכבש    550בשנת    .גוטיםוידי האוסטר-לסה"נ נכבש האזור על  493. בשנת  לסה"נ   460היה אטילה ההוני בשנת  

על מחדש  ויותר  -האזור  יותר  נאלצו  פולשים,  של  גל  כל  עם  הביזנטית.  האמפריה  קיסר  הראשון  יוסטיניאנוס  ידי 

הונטי   שבט  וביניהם  ונציה  מפרץ  לאיי  הגיעו  ולבסוף  החוף  לכיוון  נהדפו  הם  נפשם.  על  להמלט  מקומיים  תושבים 

קמ"ר ובה מאות איים מכוסים באדמה בוצית בלא כל   320על שטח של  העתיק. איים אלו היו לגונה ענקית שהשתרעה  

בשנת   התרחשה  התפנית  לעצמו   568צמחיה.  והקים  אטליה  צפון  את  כבש  לומברד  הגרמני  השבט  כאשר  לסה"נ, 

הפקת את  ובנו בה את ענף הדיג ו  ה לכובשה והחלו להקים בה ישובטלקים רבים נהרו ללגונה, כי היה קשיאמפריה. א

העתיק  -מלח  ה בעולם  ערך  יקר  מוצר  האכיל", שהיה  עמודי עץ ששיקעום  .  "הזהב  על  הבתים  את  לבנות  החלו  הם 

 ידי המים. -מאבן רגילה שנאכלה על יותר חזק  שסובבו אותם הם התקשו כמו אבן. שהיהכתוצאה מהמלחים  . במים

 : נביא כעת את דברי התלמודים והמדרשים על האי שנבנה עליו כרך שברומי

שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שרטון ועליו נבנה כרך גדול   בשעה„ –שבת )נו:(  מס'

יון במס' מגילה )ו:(„  –  רש"ישברומי ] תנא אותו היום שהכניס    במתניתא  [“שהוא מיצר לישראל והוא אטליא של 

ל שם באותו שרטון שגד„  –רש"י  ירבעם שני עגלי זהב אחד בבית אל ואחד בדן נבנה צריף אחד וזהו אטליא של יון ]

צריף אטליא  -  בימי שלמה.  בתים.  על  בתים  נתוספו  ומאז  ערבה  ומן  קנים  מן  מציידין שעושין  קטן   העיר -כוך  שם 

. השגת הרש"ש   “ינת יון וכשנטלה רומי מלכות יוונים לכדוהו ונהפך להםלא עיר אלא מדינה( והיא ממד  –רש"ש  )

ונקראה כל הארץ על שמה כמו ארץ כנען  מיותרת, כי בתחלה היתה אטליא עיר ורק לאחר מכן הפכה למקום חשוב  

 . שכל שבעה העממים בא"י נקראים כנענים[

זה תחלת„  –מהרש"א   יום, לא   כי  באותו  בנינו  ותחילת  ירושלים  צור אלא מחורבנה של  נתמלאה  ההגליה...כי לא 

 , “נבנה בו רק צריף אחד שהוא בית ודירה שפילה כמו "יושבי צריפין" דפרק כיצד מעברין )=במס' עירובין(

ירושלמי,   זרה  תלמוד  עבודה  לפרעה  „  –  .( ג)  )א,ב(מס'  שלמה  שנתחתן  יום  לוי  בימי    })נכה(.פרעהא"ר  היה  נכה 

שלעטוט ונעשה חורש גדול וזה הוא כרך גדול שברומי. יום   והעלהמלך מצרים ירד מיכאל ונעץ קנה בים חזקיהו המלך[  

זה    .“ובנו שני צריפים ברומי. יום שנסתלק אליהו הועמד מלך ברומי  סעם שני עגלי זהב באו רומס ורומיל שהעמיד ירב

יוסיפון )ילמדנו, קס(  לא כדברי  ב"בתי מדרשות"  וכן  ועוד  ישעיהו פ"לה  בן אליפזשהובאו בהאברבנאל על   , שצפו 

יעקב אבינו לעורר על חלקו של עשו במערת המכפלה,  בהלווית  יוסף, כשבא עם עשו  ידי    ברח מהשבי שנשבה על 

וראה מה שהבאנו לקמן )ו:( בד"ה רש"י ד"ה אטליא של יון על   והגיע לסיציליה והוא הפך למלך הראשון של הרומאים

 .מלךמסורת שצפו בן אליפז ברח לפולין והיה שם 

  = תחום א"י ועד מקום שהחזיקו עולי בבל...רעיון תרנגולא עילאה ]„  –)יא,כה(    ספרי, דברים, פרשת עקב, סי' נ"ב

)ח:(,  ב"]=  דקיסרידלמעלן[    -)ו,א(  מס' שביעית  ירושלמי", מס' דמאי  ולמעלן, „  –הובא  תלמוד  קיסרן  מתרנגול 

היא ישראל  כארץ  ולמטן  קיסרן  מתרנגול  ]שם“[אבל  תחגרא  ורקם  קנת  סוכת,  בית  דחגרא  -,  גיאה  ורפיח  [...ורקם 
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פירוש, מבפנים עד מקום    -תחום א"י„  –עמק הנצי"ב  רגיעה[ וגיבנייא דאשקלון ודרך גדולה הולכת למדבר ]  -]שם

)ו,א( איתא תחומי א"י...ויש כמה שינויים בשמות הערים והמקומות ואי אפשר לעמוד    וכו' ובירושלמי שם בשביעית

, ירד גבריאל ונעץ  [...אמרו ביום שנתחתן שלמה עם בת פרעה“.מןעל האמת עד שיזכנו ה' לראותם במהרה בימינו א

ולו ורומלו ובנו ב' כרכין קנה בים והעלה שרטון ועליו נבנה כרך של רומי וביום שהעמיד ירבעם ב' עגלים, עמד רמ

רש"י בד"ה  , אך במס' פסחים )מב:(, כתב  )נו:( היא קסרי בת אדום ושייכת למדינת רומי  לרש"י במס' שבת.  “ברומי

 .  "וצור מאדום" –אמלאה 

)א,ו( 'אל תראוני...', קאמר 'ירד מיכאל' ואולי    אבל במדרש חזית על הפסוק בשה"ש„  –רבי דוד פרדו, ספרי דבי רב  

כי כבר כתב רב   )=כי הכא כמ"ש בש"ס עיקר שנהפך מדת החסד למדת הדין, שהרי מיכאל הוא שר החסד, אבל נראה 

בח"ב האשכול  בספר  הובא  גאון,  כש"ס(  47בעמ'    האי  עיקר  אחרים  למדרשים  הש"ס  בין  במחלוקת  באגדה  שגם  דיום  ,  והא 

ירבעם ואומנם מה שכתב כאן    -שהעמיד  ביום שני צריפין  בו  נמי איתא שם במדרש, אלא דסתמא קאמר שנבנו  הא 

יוחסין" ובספר ב"ספר  ורומלוס", הכי איתא  גנז, תלמיד המהר"ל(  )=  "צמח דוד"  "רמולו  דוד  שמלך , כי מלך אחד  ר' 

ברומי גירש את אחיו הגדול ומלך תחתיו ואת בת אחיו נשאה פרושה והיא זנתה וילדה תאומים רומוס ורומלוס וציוה  

ו בה אחת הניקתם וכשגדלניחם על שפת הנהר וזא המלך להרוג את אמם ולהשליך הילדים לנהר והשליח חמל עליהם וה

המיתו את דודם והחזיקו במלכות, עיין שם ומכל מקום, אין הזמן מכוון עם מה שאמר כאן ואפשר שאלו אחרים היו  

 . “מקמי הכי

היות גבריאל חציו דין וחציו רחמים כנודע וזה   -ירד גבריאל„   –  "תולדות אדם", רבי משה אברהם טרויש אשכנזי

היה שליחותו ד"אמלאה החריבה" וחורבן ירושלים, דין שיש בו רחמים, כמו שאמרו חז"ל 'מזמור לאסף', על שכילה 

,  פר( יוסף, שנס מאשת פוטי  )=מאמר חז"ל 'הים ראה וינוס' בשביל  'וינס  החוצה'  -חמתו בעצים ובאבנים. והעלה שרטון

למד ליבשה',  ים  ערוה...'הפך  גדר  פרצות  והיפוכו  ליבשה  ים  הופך  ערוה  שגדר  טובה  הרי  למדה  תלמד  זו  רעה  ה 

   .“תוך מדינות רומי וזהו 'של רומי' שהיא עיר הבנויה, אלא -של רומיהמרובה. 

 קפוטיקיא 

בכרך גדול "תהו ובהו" לא שמשו בעולם הזה והיכן הן עתידין לשמש, „ –הובא  ,רבתי" י"זפסיקתא וב" )ו,ו( ויק"רב

חושך „  –מאידך, נאמר בתנחומא, פרשת בא ד'    “.)לד,יא([ "ונטה עליו קו תהו ואבני בהו"  , שנאמר ]ישעיהושל רומי

בכרך גדול של לשמש    ואפלה שמשו במצרים, אבל תהו ובוהו לא שמשו בעולם הזה ולא עתידין לשמש והיכן עתידין

 “.קפוטיקייא

)טז,ד( ובמס' יבמות )כה:(, הובא   ושם ב  “קיסרין שבקפוטיקייא„   –הובא    , מס' יבמות )ב,יא(,"תלמוד ירושלמיב"

הובא   וב"תלמוד ירושלמי", מס' פסחים )סט.(,. “?דינא דמגיזתא לדיינו „)ל:( הובא  ובמס' ב"מ  “מגיזת קפוטיקיא„

פקע שורא      [“כך שמה„  –לקל יתירי דמגיזת קיסרי ]פי' רש"י האמיתי  „   –הובא    . במס' מו"ק )כו.(,“מגיזת יין„

 “.דלודקיא

מקוםה  כלנראה ש אותו  הם  הנ"ל  כפי שכתב מקומות  לוד,  נקראה  גם  לודקיא שכך  קיסרי שליד  אותה  אולי  , מלבד 

, מס' פסחים )נ.(, מס'  ב"ב )י:(מס'  היא לוד והיינו דאמרינן בכל דוכתא ]„  –רש"י במס' תענית )יח:( בד"ה בלודקיא  

בג"ע" במחיצתן  לעמוד  יכולים  בריה  כל  אין  לוד  "הרוגי  )פט:([  ופרח"    “סנהדרין  ה"כפתור  כתב  בד"ה וכן  בפ"יח 

אמנם ראינו כבר לעיל את דברי ה"כפתור ופרח"    נשוב, שקיסרי המובאת במס' סנהדרין )סח.( היא קיסרי שליד לוד.

והוא בבנימין לדרום „  –שכתב על לודקיא שהיא נמצאת בצפון באיזור הר ההר. ו"חוג הארץ" כתב על לוד )עמ' ע"ה( 

גלגל ולצפון חדיד... ומהתימה על המיימוני פ"ז מהל' שמיטה ה"ט שכתב "שלש ארצות לביעור וכו' עבר הירדן כולו 
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שפלת לוד והר שפלת לוד ומבית חורון עד הים ארץ אחת וכן כתב בפירוש המשנה פ"ט דשביעית והרי לוד בחלקו של 

עיין   “.ש בית חורוןחורון בגליל עמ"ש שם ובאמת פי' המשנה באופן אחר, עמ"בנימן בגליל לפנים מן הירדן וכן בית  

בשם שם  שביעית  שלמה",  "מרכבת    "מלאכת  וראה  הרמב"ם.  בדברי  פמ"ח  ופרח"  "כפתור  וראה  סיריליו  הר"ש 

המשנה" פ"ז ה"ט שציין לקושייתו שכתב שם. ועיין להלן בביאורו של רבינו למשנה שלש ארצות לביעור שהאריך 

בזה. וראה ירושלמי סנהדרין פ"א: "ולד לאו מיהודה הוא. א"ל אין" וא"כ מפורש שלוד מיהודה. ויש ליישב על פי מה 

רש"י כתב במס' מגילה )ד.(   שכתב רבינו לעיל בערך "אונו" שיכול להיות שהגיא של יהודה וערים הנבנים של בנימין.

 . ד"ה ויחזק, שמלכי יהודה משלו על נחלת בנימיןשלוד נמצא בנחלת בנימין, אך הוסיף שם ב  ,בד"ה אונו

במשנה   שם  הובא  )קי:(  כתובות  בקפוטיקיא„  –במס'  מעות  לה  לכפתור  “נתן  שהכוונה  הרע"ב,  שם  ]ישנה    ופירש 
  " ערוךי וב"והתפא"י פירש שהיא עיר הסמוכה לא"  ראשונים", על איזה עם מדובר והיכן היה מקום מושבו[מחלוקת ב"

קפודיקיא  המתרגם  פירש שהכובע'  כך,  נקרא  והוא  באסיה  למחוז  היא  וארמית  ונה  רומית  להעיר  .  ביוונית,  יש 
ד'   בא  בפרשת  עתידין „  –מה"תנחומא"  ולא  הזה  בעולם  שמשו  לא  ובוהו  תהו  אבל  במצרים,  שמשו  ואפלה  חושך 

  –", במס' יבמות )ב,יא(  )טו.( וכן הובא ב"תלמוד ירושלמי  “לשמש. והיכן עתידין לשמש בכרך גדול של קפוטיקייא
ויתכן שהכוונה    “ותוהו ובוהו עתידים לשמש בכרך גדול של רומי„   –"בקיסרין שבקפודקיא" וב"פסיקתא רבתי" י"ז, הובא  

לעיר הנקראת עד היום קסרי בטורקיה שבאסיה הקטנה, אותה תיארנו לעיל, שהיא עיר בירה של המחוז בטורקיה עד 
 היום. 

 

 סיכום כללי

 נושא שמות הערים ומספר המקומות בעלי אותו השם ומיקומן הוא נושא מאד מורכב, כפי שראינו לעיל, אך נושא זה 

שהן ה"ראשונים" והן ה"אחרונים" לא תמיד  קבעו החלטית את דעתם אלא, כפי שראינו    מכיון  ,עוד יותר מורכבהוא  

השערו העלו  אף  ולעיתים  אפשרויות  במספר  נקטו  לעיתים  ואת  לעיל,  הערים  שמות  את  כללית  רק  נציין  לכן,  ת. 

 אפשרויות מיקומן כפי שעולה מדברי המפרשים. 

שם שני ערים בשם זה בצפון וכן בדרום יש גם שם צור וצידון. כמו כן היתה צור ישנה בצפון ויתכן שישנן     –צור  

 ידי אלכסנדר מוקדון.-ידי נבוכדנצר ובפעם השניה על-בתור אי שהוחרבה הן על

לעיתים נקראה כך העיר שבאטליא. יתכן שהיו מספר ערים בשם זה בא"י, הן בדרום והן בצפון  ובצפון יתכן     –  מירו

 שהיתה עיר בשם זה צפונית לציפורי וכן בגבול הצפוני של הארץ ולעיתים נקראה בשם זה צור המעטירה. 

לכאורה נראה שעיר החוף קיסריה צפונית ליפו נקראה ב"תלמוד ירושלמי" בשם    –  , קיסריה, קיסרין, קיסריוןקיסרי

קיסרין, מקום מושבו של רבי אבהו, אך היו עוד ערים בשם זה בדרום ובצפון א"י ליד פמייס וישנה עיר בשם קיסרי  

הרומאי עם סמכויות  גם בטורקיה והיתה העיר קיסריון בצפון הגולן ולעיתים קראו לצור בשם זה כי שם ישב הנציב  

 של מלך, אך לא של קיסר.

וכן העיר לוד היתה בדרום   –  לודקיא זה היתה בדרום א"י ובצפונה  גם עם הלודים    עיר בשם  וישנו  בנחלת בנימין 

 . וב"תלמוד ירושלמי", במס' כלאים )לח:(, הובא "היא לוב היא מצרים" בלוב

 עיר מחוז בטורקיה.  – קפוטיקיא

 . ונקראה לעיתים בשם קיסרי ויתכן שהכוונה גם לציפורי ום א"י ויתכן שגם בצפונההיתה בדר  – קטרון

 

 

 

 

 



 פב

 

 ו:

שיתין וחמישה  ו „שם מלכות והוא מאדום“[ ותלת מאה    –  ]רש''י  תלת מאה תגא איכא בגרממיא

 „דוכסים“[ איכא ברומי  –מרזבני ]רש''י 

ישנם    ? או רק על חציו  כל העולם  מיני כתרים, שניים המונחים על  האם אחשורוש מלך על  שלושה 

 הראש ועוד סוג כתר המונח על הלב

 

והלא מאתיים וחמשים    ר' אלעזר בשם ר' חנינא„   –באסתר רבה, פרשה א' פיסקא ה' ד"ה שבע ועשרים ומאה, מובא  

[, היינו  “והיתה לו אחת יתירה„  –  מהרז"ו]  “ושתיים איפרכיות הן בעולם ודוד שלט בכולן... אחשורוש שלט בחציין

אחת יותר ממאה עשרים ושש מדינות, שהן חציין של כלל האיפרכיות. שלוש מאות קטירי תגא ושלוש מאת ששים 

ים איפרכיות, אם כן, משמע שכל אחד מהם שלט על שטח שהוא פחות  וחמש מרזבני הן יותר ממאתיים חמישים ושתי 

 מאיפרכיא. וראה על כך ביתר הרחבה לקמן )יא.( בד"ה א"ר חסדא. 

ישנם שלושה מיני כתרים. ישנו כתר המונח על הראש, כמו כתר דוד המלך וכן כתרה של אסתר המלכה ]אסתר )ב,  

בראשה„  –יז([   מלכות  כתר  שם    “וישם  ברישה„  –ובתרגום  דמלכותא  תגא  דכלילא".    “ושוי  "בתגא  יא(  )ג,  ושם 

"שרי כלילא", אך תגא משמש גם לשני  –כלילא הוא תמיד כתר המונח על הראש וכן בתרגום יב"ע על במדבר )לא, נ( 

לא רק בראש, שכן   ,אך"קטרי תגי ברישיהון" –סוגי כתרים היכולים להיות קשורים בראש, כמו בתרגום אסתר )א, ג( 

והוא    “מלכא דיהודה  דצדקיהונטלו תגא דמלכותא מעל צוריה  „  –ש כתר שקושרים בצואר כמו בתרגום שה"ש )ה, ז(  י

אר ומונח על הלב. על פי זה מובן מדוע קשרו מלאכי השרת לעם ישראל שני כתרים במעמד הר סיני  וכתר הקשור לצו

"נעשה כנגד  הלב  על  המונח  הצואר  על  אחד  כתר  ונשמע.  נעשה  הנמצא כנגד  הטוב  ליצר  מסורה  שעשייה  משום   "

במפתחי הלב ועוד כתר כנגד "נשמע" שקשרו בראשם של ישראל, כיוון ששמיעה וזכירת הדבר נמצאים בראש. לכן 

זוג תפילין, אחד   גם  זכור    קשור יש  זה נקרא "קשר תפילין" ואחדביד כנגד הלב וכן  וכן  בראש, היינו "קטירי תגא" 

וח ו"שמור" בלב. לכן, נראה שבמס' מנחות )כט:( מדובר על עשיית תשובה שהיא בלב ושם  ושמור, "זכור" בראש ובמ

.  “מאי טעמא קטר ליה תגא? אמר הקב"ה אם עושה תשובה אני קושר לו כתר„  –אר  ומדובר בקשירת כתר על הצו

רוז'ין  חסידות  אדמור"י  לצו  כידוע,  קושרים  הם  ובין השאר  מלכות  בגינוני  בפיהם ונוהגים  המכונה  ריבוע  כמין  ארם 

 . מלשון קיסר ,"קייזרל"

 

„כרך גדול שגדל בשביל עון מנשה, שבשעה שהכניס צלם בהיכל    –רש''י ד''ה איטליא של יון  

אלי מאיי  יון.  איטליא של  ונבנה לשם  גדולה  חלקה  עליו  וגדל  בים  קנה  ונעץ  גבריאל  שה  ירד 

יב''ע על  ב"ממדינת", אך בתרגום אונקלוס ו   –)יחזקאל כז( מתרגמינן מנגוות ]= בתרגום יב''ע  

 נגוות ולכן נראה שתרגומנו משובש[ איטליא“  –ספר בראשית )י, ה( מתורגם "איי" 

איטליא ויון ידועות כיום כשתי ארצות, אם כן כיצד יתכן שאיטליא שייכת ליון? אדום היתה בדרום  

האם היה צפו )נכדו של עשו(,    אל, אם כן כיצד חז''ל מיחסים אותה לרומא שהיא באירופה ?ארץ ישר

 מלכה הראשון של רומי או פולין ? 

 



 פג

 

 

בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שרטון ועליו נבנה  „  –במס' שבת )נו:(, הובא  

[ במתניתא תנא אותו היום “לישראל והוא אטליא של יון במס' מגילה )ו:(שהוא מיצר  „  –  רש"יכרך גדול של רומי ]

[ אחד  צריף  נבנה  בדן  ואחד  אל  בבית  אחד  זהב,  עגלי  שני  ירבעם  בימי  „   –  רש"ישהכניס  באותו שרטון שגדל שם 

  " של יון   איטליאה "  .[ וזהו“כוך קטן מציידין שעושין מן קנים ומן ערבה ומאז ניתוספו בתים על בתים  –שלמה. צריף  

לא שמענו על  „  –  רש"ש.  “שם העיר והיא ממדינת יון וכשנטלה רומי מלכות יוונים לכדוהו ונהפך להם„  –  רש"י]

 .“.[“עיר איטליא אלא על מדינה

מבני אדום    כתב ]ישעיה פל"ה, בראשית )י, א( )קעא.(, עובדיה )א, א([ שרומי נקראת אדום, היות ורביםהאברבנאל  

שם לראשות השלטון. הוא כותב על פי ספרי הגויים, שכאשר בא עשו להלחם עם בני יעקב, כדי    נהרו לרומי והגיעו  

למנוע את קבורת יעקב במערת המכפלה, שבה יוסף את צפו בן אליפז בן עשו. צפו ברח מבית הסוהר במצרים והגיע  

המתאים לברכה שקיבל   –אי סיציליה נוסדה ה"מאפיה" האיטלקית  לאיזור איטליה  ובנה את העיר סיציליה )כידוע, ב

עשו "על חרבך תחיה"( והביא לשם את שבע החכמות החיצוניות. ב"בתי מדרשות" )"ילמדנו", קס(, מתואר צפו בן  

למלכה  והפך  לפולין  והגיע  ברח  שצפו  מובא,  תקל"ח  הישר"  "קב  בספר  אומנם,  רבתי".  "רומי  של  כמלכה  אליפז 

. עיר בירתו היתה "וולבניצ'ה" והיא מוקפת עד היום ומרמז לפלוני, שהוא הס"מצפו    –ושפולין בגימטריא  הראשון  

 בחומה. לכן, על פי מה שבירר רבי שריה דבליצקי, חוגגים שם יומיים חג הפורים. 

ז"ל איטליא  קראת בדברי ח בקטע המצונזר של פירוש הרמב"ן ]במדבר )כד, כד([, מוכיח הרמב"ן שאדום היא רומי הנ 

יון   וזה דבר מפורסם בדברי רבותינו, כי  חיה הרביעית שתכרת ביד המשיח... כי הם ה...כתיים והם הרומים...„ –של 

שם   שמפורש  כמו  יון,  היא  השלישית  שהמלכות  מפני  בזה,  תשתומם  ואל  רומי...  היא  דניאל  שראה  הרביעית  החיה 

ישה ותרשיש, כתים ודודנים" ]בראשית )י, ד([, כי זה אמת הוא.  אל  –בדניאל וכתים הוא מזרע יון, שנאמר "ובני יון  

רומי  כי שם הארץ אשר  ידוע,  והוא  רומי"  גדול של  כרך  זה  יון  "איטליא של  כמו שאמרו  בו,  מודים  ז"ל  ורבותינו 

יו  מכללה תקרא בספריהם ובלשונם אטליא, אבל הענין הוא כמו שבכנען, כי היבוסי והאמורי והגרגשי והחוי הם ובנ 

והם ואביהם יחשבו כל אחד ואחד לגוי בפני עצמו, כמו שנאמר "החתי הגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחוי והיבוסי  

שבעה גויים רבים ועצומים" ]דברים )ז, א([ והיה כן, כי בעבור כל אחד מאלה הבנים היה לגוי עצום ונקראו הגויים  

יהם נתייחסו אליו וכן ארץ כנען תתיחס לאב ופלשתים וכפתורים ההם בשם אביהם ושאר בני כנען אשר לא גברו כאח

עצום   לגוי  היה  וכתים  והם ממלכות השלישית  ליון  התייחסו  ותרשיש  אלישה  יון,  כי  כאן,  אף  אחרים...  לעמים  בניו 

יון  והנה זה דבר ברור למלכות רומי היוצא מ.ויחשב למלכות הרביעית והיא שתמשך מלכותה עד המשיח ויתאבד בידו..

אכן, לא בכדי קטע זה מהרמב"ן צונזר, כי .  “שהוא אחד מבניו... וקבלת רבותינו ז"ל אמת היא ואינה צריכה חיזוק

אף על פי שהאימפריה הרומית. כבר לא היתה קיימת בזמנו של הרמב"ן, עדיין אירופה הנוצרית נקראה "מלכות רומי  

של כתרה  כאשר  תקס"ב,  בשנת  רק  סופית  שהתבטלה  של    הקדושה"  לכבודם  היה  לא  וזה  גרמניה  נשאה  זו  מלכות 

 .הנוצרים שרומא אינה עם בפני עצמו, אלא שמוצאה מיון

 

 למ''ד קראו בי''ד באדר ונתעברה השנה אין קורין באדר ב' 

 קטן שהגדיל באדר ונתעברה השנה, האם הוברר למפרע שהוא היה אז קטן ? 

 



 פד

 

גם    צריך לומראומנם, קטן שהגדיל באדר, אם כן הוברר למפרע שהיה קטן?   גדול, שהרי עד שעיברו  שבאמת היה 

לתחילת   מתייחסים  אנו  אחרות  בהלכות  גם  זה,  במצב  ב'.  כאדר  החודש  הוכרז  וכעת  היה  גדול  מעלה  של  דין  בבית 

 .גילהאפשרות קיומם רק מעכשיו וכן כאן בעניננו ולכן אין קורין שוב את המ

 

 רבי אליעזר בר' יוסי אומר אין קורין אותה באדר שני 

 ה"תרגום שני" סובר שכן קורין אותה באדר שני 

 

 ה"תרגום שני" על מגילת אסתר )ט, יד( סובר, שאם תהיה השנה מעוברת כן יקראו את המגילה באדר שני.

 ז.

 קבעוני לדורות 

 מה הסיבה לבקשת אסתר ? 

 

אסתר   של  בקשתה  את  פירש  לשם„  –רש"י  לי  להיות  ולקרייה  טוב  לשם  “ליום  היתה  לא  אסתר  שכוונת  בודאי   .

רצתה   היא  לכן  רשע,  גוי  ובפרט  גוי  עם  שהתחתנה  על  אותה  יבזו  שבעתיד  חששה  אסתר  להפך.  אלא  התנשאות 

ידעו כולם, שכל מה שפעלה   וממילא  ליו"ט  יום הפורים  יקבעו את  היה לשם מצוה של  שה"כנסת הגדולה"  ועשתה, 

 הצלת עם ישראל על פי הנבואה.

 

]רש''י   האומות  לבין  עלינו  מעוררת  את  קנאה  לה  שמחים    –שלחו  שאנו  האומות  „שיאמרו 

 להזכיר מפלתן“.[ 

 מה היתה תשובת אסתר להסתייגות החכמים מבקשתה ?

 

ושם יהו רואין  „  –  רש"י]  “למלכי מדי ופרסכבר כתובה אני על דברי הימים  „  –יש להבין, מה היתה תשובת אסתר  

, שאם זה כבר כתוב מטעם המלכות, הרי שישנה גושפנקא מטעם מלכותם, יש לומר[.  “מה שארע להם על ידי ישראל

על  המלכות  בנצחון  שמחים  שישראל  יחשבו  וממילא  במלכות  שמרד  מי  על  המלכות  של  נצחון  היתה  זו  שמפלה 

 המורדים. 

 

 הקודש נאמרה שנאמר "ויודע הדבר למרדכי" ר''מ אומר אסתר ברוח

 האם למרדכי נודע הדבר כיון שהבין את שפתם ? 

 

ר"מ חולק על התרגום ועל דעות נוספות, שהדבר נודע למרדכי היות וידע שבעים לשון ולכן הבין את השפה הטורסית. 

שמע", אך "ויודע" פרושו שעל  נראה, שלרבי מאיר, אם מרדכי ידע זאת משום שידע את שפתם, היה צריך לכתוב "וי

 ידי גורם אחר נודע לו הדבר, היינו על ידי רוח הקודש. 



 פה

 

 

 ר''ש בן מנסיא אומר קהלת אינה מטמאת את הידיים

 לשיטתו ולשיטת ר''ש בן חלפתא משלי לא נכתבה ברוח הקודש 

 

. ומה שאמרו החולקים דממשלי משמע שכל  נראה דלר"ש בן מנסיא מגילת שה"ש שהיא קוה"ק ודאי מטמא את הידים

בן מנסיא סובר   דברי שלמה היו ברוה"ק, גם קהלת וגם משלי נאמרו ברוה"ק. מה שנאמר "אל תוסף" נראה שר"ש

שגם משלי לא נכתב ברוה"ק ולכן גם "אל תוסף" לא נאמר ברוה"ק. נראה שבן חלפתא ]מס' חולין )נז:([ סובר כר"ש 

ש"י, שהוא רק רצה לבדוק אם אכן לנמלים אין קצין או שוטר כפי שאמר שלמה במשלי  בן מנסיא וכפי שכתב שם ר

, כי הוא  ניתן לבדוק ויש לסמוך על שלמהושהוא לא רצה להאמין לנאמנותו של שלמה ומסקנת הגמ' שם היתה שלא  

. אם כן מוכח שגם  אמר זאת ברוה"ק. התוס' שם כתבו שהוא רצה להראות שניתן להוכיח את דברי שלמה על ידי ניסוי

ברוה"ק זאת  אמר  לא  ששלמה  סוברים  דברי  ,  הם  רוה"ק.  לכך  צריך  מה  לשם  ניסוי  ידי  על  להוכיח  ניתן  אם  כי 

המהרש"א לכאורה דחוקים, שהוא רצה להראות במופת מה שנמסר בקבלה, כפי שכתב "חובות הלבבות" ויקשה מה  

ניס  ניתן להוכיח  ע"י  זה אם היה  ניתן  ויששאלנו, שבמקרה מיוחד  וכן אם מראה הגמרא שלא  לא היה צריך רוה"ק 

קודמים, אך לא לגבי מציאות  להוכיח זאת ע"י ניסוי ור"ש סבר שרק בהלכה ואף ביסודי אמונה א"א לומר אחרת מה

 שעל כך יתכן שטעו, כפי שהוא אמר נראה אם דברי שלמה נכונים. ,טבעית

 

 תני רב יוסף שתי מתנות לאיש אחד 

לאכול קודם מצוות משלוח מנות? האם משלוח מנות חייב לכלול דוקא דברי מאכל או שניתן  האם מותר 

 לתת במקומם כסף? האם האוכל חייב להיות דוקא מבושל או שניתן לתת בשר כשהוא רק שחוט? 

 

מהוב מצוין  אינו  ובגמרא  ובשו"עההכרחית,  ה"מנה"    משנה  מאכל  דברי  ששלחו  עובדות  מובאים   ]או"ח אלא 

המנהג  .  “...שתי מנות בשר או של מיני אוכלים שנאמר "ומשלוח מנות"...שתי מנות לאיש אחד„ –)תרצה,ד([ הובא  

סק"י[, אף שההידור הוא   ]סי' תרצה, הגב"י,  הרווח הוא לשלוח בעיקר מיני מתיקה, כפי שמוזכר בספר "כנסת גדולה"

הגר"א[. יש התולים את העדפתמיני המתיקה בכך, שהם עיקר סעודת   ]"מעשה רב",  מנות לצורך סעודת פוריםלשלוח  

]"פסקי תשובות", סי' תרצה, הערה  פורים של הילדים ובכך הם עוזרים למקבל לחנך את ילדיו למצות סעודת פורים

88.] 

יל רק בשר שחוט ולא עוף חי, שהרי הם סוברים  )יד:([ לכאורה משמע שמנה יכולה להכ ]מס' ביצה מדברי בית שמאי

]ועי' "ביאור  “מנותאין משלחים ביו"ט אלא  „  –בהמה ועופות חיים אלא רק "מנות"  שם, שאין לשלוח ביו"ט כדורון  

 )סז,ט([.  הגר"א" שם ס"ק י"ד ובפר"ח שם וב"העמק שאלה" לנצי"ב

לכאורה אם בית הלל סוברים שניתן לשלוח גם עופות חיים ובית    האם מספיק שהבשר יהיה שחוט או גם מבושל:

צורך לבשל את הבשר   אין  ניתן לשלוח, משמע שלשיטתם  סוברים, שדוקא שחוטים  וכך שמאי  "מנה"  כדי שייקרא 

]"פמ"ג", "משבצות זהב", אות ד' וכן מדייק ה"ט"ז" ס"ק ד[, שכתב שאין לשלוח עופות חיים,   משמע מהפר"ח שם

]ס"ק י"א[ פסק שמיני הבשר צריכים להיות מבושלים וראויים לאכילה, שכן   ק שחוטים מותר, אך ה"מג"א"משמע שר

פורים   המהרי"ט בהל'  מבוש „ –כתב  דגים  או  בשר  אין   .“ליםודווקא  סוברים שגם שחוט  יתכן שבית שמאי  אומנם 



 פו

 

בד"ה אלא   )יד:( לשלוח אלא רק מבושל ולפי בית הלל מותר לשלוח גם שאינו מבושל, כדמוכח ברש"י שם במס' ביצה

]וראה שם ב"ביאור הגר"א"[ וכן הביא ראיה לכך    “דבר המוכן...כגון חתיכות בשר חתוכות לפני האורחים„  –מנות  

 נו גם לפני הבישול הוא נקרא "מנה".היי,  “הלמנויקח משה את החזה... למשה היה„  –([  ט)ח,כ ]ויקרא מהפסוק

זה הוכיחו  “ולקחת את החזה...והיה לך למנה„   –)כט,כו( הובא פסוק דומה   בספר שמות ש"מנה" אינו   וגם מפסוק 

, סי' כ"ג[ ]או"ח "שבט סופר"  )סא,א([  וכן שו"ת ]"העמק שאלה" הנ"ל ושו"ת "שאלת יעקב" צריך להיות מבושל

כתב דמצינו דמנות מקרי נמי בחי ויוצא ידי משלוח מנות גם באינו מבושל, כדמשמע גם כן מפשטות דברי הרמב"ם  

)כט,כו( מהפסוק להפך שמשלוח מנות כן   שכתב "מנות בשר ותבשיל ומיני מאכל". ה"משך חכמה" למד שם בשמות 

  ]או"ח   ו, כן במשלוח מנות צריך להיות מבושלין כל צרכןהנה מנה יקרא דבר המתוקן כל צרכ„  –מבושל   צריך להיות  

כ', משום דמשלוח מנות הראוי להיות מיד לאכילה משמע, אך הוא מוסיף שם   וכן פסק שם ה"מ"ב" בס"ק  )תרצה,ד( 

היו אהרן ובניו הם היו בעלים מהקרבן וזכו    לכן כאן שהסומכין  ,שי"א דכיון שהוא שחוט וראוי להתבשל מיד שרי.[

ונקטר  כשנזרק  רק  מחיים  בהקרבן  זכה  לא  והוא  בבעלים  אלא  סמיכה  סמך, שאין  לא  משה  אבל  מחיים,  בהקרבנות 

האימורים היה מנה כל צרכו, לכן היה כתוב "והיה לך למנה", שאימתי יהיה לך כשהוא מתוקן ומותר לאכילה ומשולחן 

“. שו"ת  דהיה צ"ל נקרב שוק לגבוה, לכן הניף אותו משה, שאז היה הוא הבעלים בהחזה ודו"קגבוה זכית בהחזה,  

]ח"א, סי' צ"ב[  הקשה על ה"מגן אברהם" הסובר דלמשלוח מנות בעינן דבר הראוי לאכילה, מהא    "דובב מישרים"

ופירש רש"י בד"ה    “קמחא דאבשונא  כסאטסקא דקשבא ומלי   לא  מדרבה שדר ליה למרי בר מר  „  –)ז:(    ר כאןדמבוא

)יא( איתא דבקמח וקלי לא חיישינן שמא יאכל,    דאבשונא, דהוא קמח מחיטין שנתייבשו בתנור, דקשה דבמס' פסחים

דאין אלו ראויין לאכילה ומשום הכי לא גזרינן שמא יאכל ואם כן איך יצא בזה ידי משלוח מנות לפי דעת ה"מג"א" וכן 

 עת ה"פרי מגדים" החולק על ה"מג"א" וסבירא ליה דיוצאין ידי משלוח מנות בבשר חי. יהיה לפי זה ראיה לד

לאין נכון לו" שיש    מנות)טו:(, שם נלמד מהפסוק "שלחו    המהר"ם שיק מביא ב"טל תורה" ראיה הפוכה ממס' ביצה

הנילשלוח   כי לא  ביום טוב  יכולים לבשל  אינם  כי  הניחו ערובי תבשילין,  יום עירובי  אוכל לאנשים שלא  חו מבעוד 

"העמק שאלה"[ סובר שניתן ב]הובא שם     תבשילין. מכאן, ש"מנה" הוא דוקא אוכל מבושל. אומנם, ה"הלכות קטנות"

 לקנות מאכלים ולכן המעות הן כמאכל.  צעותן ניתןמלשלוח "מנות" גם בצורת מעות, כי בא

אכול קודם קיום מצות משלוח מנות, ככל המצוות  הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך פסק ב"מועדים וזמנים", שאסור ל

מתנות  כך  ואחר  מנות  משלוח  קודם  לשלוח  שיש  כתב  חיים"  וב"מקור  עשייתן  קודם  לאכול  שאסור  בזמן,  התלויות 

קרא   דאקדמיה  משום  טוביה    –לאביונים,  הרה"ג  שהקשה  ומה  לאביונים"  ומתנות  לרעהו  איש  מתנות  "ומשלוח 

אורה כן ניתן לאכול לפני קיום מצוות אלו, כי בפסוק הוקדמו אכילה ומשתה לפני מצוות  שולזינגר ב"טוב הארץ", שלכ

  ב."משתה" אינו אכילה אלא שתיה.  א.ומתנות לאביונים", אינו קשה כלל כי "ימי משתה ושמחה משלוח מנות... –אלו 

שתיה זו היא שתיית יין והיא גם   ג.שכך, שתיה עצמה היא גם מצות היום ואין כוונת הפסוק לשתיה מתוך צמאון.  מכיון

וכיון שהוא שמח הוא מפריש מממונו   ישמח לבב אנוש"  "יין  נכנס לגדר  הוא  יין  כי כאשר הוא שותה  מצוה,  הכשר 

ת מצוה, כפי שכבר כתב הגאון הרב  נה נחשבלצורך מצות משלוח מנות משמחה ובלב שלם, כי מצוה ללא שמחה אי

כן לב האדם לאדם"   םחיד"א וכן ראה בהקדמה לפירוש ה"חרדים" ב"תלמוד ירושלמי" וכבר נאמר "כמים הפנים לפני

]משלי )כז, ט([, כי המקבל חושש שלא נשלחה לו המתנה בלב שלם, אלא היא נשלחה אליו רק משום המצוה ואין כאן  

יחיה" ]משלי )טו, כז([ ולכן גמירות דעת של משלח   ועל כך נאמר כידוע "ושונא מתנת  גזל בידו  המתנה ואולי היא 

"ימי משתה ושמחה", הכוונה להוראה כללית על כלל    ד.כאשר משלוח המנות נשלח בלב שלם מרגיש זאת גם המקבל.  

המצוות   את  לקיים  כיצד  הפירוט  בכתוב  מובא  כך  אחר  ורק  ומטרתו  הפורים  יום  ומתנות "  –מעשה  מנות  משלוח 

 לאביונים". 



 פז

 

 

ליה  שלח  דחמריה.  וגרבא  תילתא  דעיגלא  אטמא  הושעיא  לרבי  ליה  שדר  נשיאה  יהודה  רבי 

 דהא תרי מנות איכא“.[ איש לרעהו„ –קיימת בנו רבינו משלוח מנות ]רש''י  

 מה החידוש בדברי רש''י ומדוע משלוח מנות של רבי לא היה נחשב מכובד אצל רבי הושעיא ? 

 

  רש"י, הגר"א והב"ח אינם גורסים "מתנות לאביונים", אך רבינו חננאל כן גורס מלים אלו על פי ה"תלמוד ירושלמי" 

, שרבי שלח לו שוק ורבי הושעיא שלח לו שהוא קבל משלוח מנות ושזה גם מתנות לאביונים ]יתכן שעבורו )ו:(  כאן

 עגל כמובא במס' סנהדרין )סה:([.זה לא היה נחשב משלוח מכובד משום שהוא אכל כל שבת חצי 

שלא נטעה לחשוב    וי"ל א.מה רש"י מחדש לנו באומרו שהמשלוח כלל שתי מנות, הרי כך מפורש בגמרא.    יש להבין 

נחשב למנה.   יין  נחשב, קמ"ל שגם  אינו  ושיין  דווקא שני מאכלים  נחשבת    ב. שצריך  אינה  יובן ששליחת שוק  שלא 

 ילו שוק אחת בלבד נחשבת למנה.למנה אלא רק עגל שלם, קמ"ל שאפ

זה פשוט שרבי שלח משלוח מנות. בשלמא לפי    יש להבין לפי רש"י מה החידוש בדברי תלמידו רבי הושעיא, הרי 

גרסת ר"ח ניחא, שרצה לרמוז לו שמשלוח המנות אינו מספיק חשוב, הן משום שכל שבת הוא אכל יותר והן משום 

רבה ]לקמן )ז:([, לאחר שרבה מינהו להיות שליח למשלוח מנות ואמר לו    –  עשירותו של רבי, כפי שאמר אביי לרבו

אביי שהמקבל לא יהיה מרוצה כי הוא שלח לו תמרים, דבר המצוי בבבל ולכן זה לא נחשב דבר חשוב. אומנם לפי  

כחוצפה    רש"י קשה מה היתה כוונת רבי הושעיא. הסיבה לכך שרש"י אינו גורס כר"ח היא גם משום שאולי זה נראה

 שתלמיד יפנה כך לרבו.

לומר ספר    ויש  ידי  על  שבת  סעודת  לצורך  תלתא  עגלא  שבת  ערב  כל  בוראים  היו  חנינא  ורבי  הושעיא  רבי  דהנה 

היצירה וממילא לכל אחד היה מחצית  תלתא. לכן, רמז לו רבי הושעיא שאף על פי שהוא לא שלח לו לפחות חצי 

נשיא את מצות משלוח מנות, שהרי חצי עגל היה צריך להספיק לג' סעודות  עגלא תלתא, בכל זאת קיים רבי יהודה ה

לסעודה   עגל  חצי  את הבשר של  לו  היה  ולסעודה השלישית  אחד  שוק  לו  היה  סעודות  כיוון שלשתי  וממילא  בשבת 

לח לו  , כיוון שרבי יהודה הנשיא היה גדול הדור, עצם הכבוד שהוא שועודשלישית, בכל זאת זה נחשב משלוח מנות.  

גם בפחות ממה שהוא שלח לו היה בכך חשיבות עבור רבי הושעיא כתלמיד.   משלוח מנות והתייחס אליו כ"רעהו", 

ובתוך כך גם רמז לו, שאף שמותר להחניף לתלמיד, הוא בכל זאת מאמין שהוא שלח לו מתוך הערכה אמיתית יתכן  

 אליו.

 גלא תלתא יע

 ובירור הסתירות ברש''י לגבי הבנתו של מושג זה בירור כל השיטות של הבנת מושג זה 

גדל שליש ואז הוא עומד „  –"שלישי לבטן". במס' עירובין )סג.( פירש רש"י בד"ה עגלא תלתא    –כאן פירש רש"י  

ואמרינן נמי ]שם, )סט.([ "מותר שליש   “בעיקר טעם בשרו, כדתנן ]מס' ב"מ )סח.([ "ומגדלין אותן עד שיהו משולשין

שלישי לבטן וקשה לי הא דאמר בעלמא ]מס' סנהדרין )סה:([   –למא אורחיה עד שליש. לישנא אחרינא  ך", אכרבש

"רבי חנינא ורבי הושעיא הוו עסקי בספר היצירה בכל מעלי שבתא איברי להו עגלא תלתא", דהתם מאי שלישי לבטן  

מעולם בבטן  היה  לא  הא  ש   ק"ל .  “איכא,  קושייתו  את  מתרץ  עצמו  רש"י  בד"ה  דלכאורה  )סה:([  סנהדרין  ]במס'  ם 

תילתא   )סח.([    כאלו גדול  „  –עיגלא  ב"מ  ]מס'  כמו  למיכל,  ומעלי  שביחי  והכי  גדילתו,  וגמרה  שניו  לשליש  הגיע 

 .“הוא שליש לבטן כאילושהיה טוב ובעל טעם  –"ומגדלין אותו עד שיהו משולשין". לישנא אחרינא 



 פח

 

י וכן במסכת שבת )יא.( פירש רש"  “שלישי לבטן ומובחר הוא„  –  רש"י פירש גם ]במס' פסחים )סח.([ בד"ה תילתא

שלישי לבטן שהוא משובח, מפני שהבהמה בקטנותה אינה עדיין בכחה והולד הראשון והשני אינו „  –עיגלא תילתא  

שלישי לבטן, תמהו עליו הב"ח )שם במס' שבת( והמהר"י ברלין למה    –. כיוון שברוב המקומות פירש רש"י  “בריא

אם הוא    ב. אם הוא לא שלישי לבטן הוא אינו בריא דיו.    א.שעגל זה יש בו שני ענינים   ויתכן לומרדחה פירוש זה    הוא

בשליש גידולו הוא גם מאוד משובח ורש"י בכל מקום כידוע מפרש לפי הענין באותה סוגיה ולכן ברוב המקומות פירש  

לבטן, אך במס' עירובין )סג.( סבר רש"י לפי הסוגיה,    שלישי  –רש"י לפי מה שהוא חשב, שצריך שם להיות הפירוש  

 שלא שייך לפרש שלישי לבטן ולכן לפי הענין שם הוא היקשה את קושייתו.

שלישי לבטן, מאותו   –התוס' ד"ה עגלא ]מס' גיטין )נו.([ והתוס' ד"ה דהך ]מס' בכורות )יט.([ דוחים את ההסבר של  

שליש גידולו, כי במס' שבת )קלו.( מובא על מי שבישל עגלא תלתא    –נימוק של רש"י, אך הם דוחים גם את ההסבר  

שלישי לבטן, ראיה זו אינה סותרת לכך. התוס' עצמו סובר    –דווקא ביום השביעי להולדת העגל. אומנם, למי שסובר  

ז([ וכמו "עגלה משולשת... ואיל משולש" ]בראשית  כולו" ]שמות )יד,  מו "ושלישים עלכ„  –שעגלא תלתא פירושו  

 . “)טו, ט([, פירוש בריא וטוב

 ז:

 מתנות לאביונים 

 הנותן מתנות לאביונים ונתעברה השנה האם צריך להחזיר את הכסף לבעליהן ? 

 

ראשון אין חייבין במתנות לאביונים ואחר כך נתעברה השנה, אף שניתנו כבר מתנות לאביונים,    למאן דאמר, דבאדר

נתן בכל הוא  נראה שאין צריך להחזירם, כמו באומר הרי זו צדקה על מנת שיחיה בני ומת בנו, אנו אומרים שוודאי  

תן בכל לבו את הצדקה לאביונים, שהרי נ הוא  לבו לצדקה ולא רק כדי שיחיה בנו, הוא הדין כאן, אנו אומרים שוודאי  

גם בכל השנה הוא מחוייב לתת צדקה, אלא שהוא נתן לאביונים גם כדי לצאת חובת מצות מתנות לאביונים וקטן שנתן  

אף   חינוך  מדין  רק  נתן  הוא  כי  שוב,  לתת  חייב  וודאי  הוא  ראשון,  באדר  שנתן  אפוא  יוצא  השנה  ונתעברה  באדר 

 ששניהם מדרבנן.

 

 ר ליה רבה שד

 כיצד השתמש רבה בת''ח כשליח ? 

 

  ח קדמו ושל הוא  מנין לומר זאת, אולי    ק"ל.  “עשיר היה לכן כבדו רבה וקדמו בשלוח...„ –ר"י מעמדין כתב בהגהותיו  

ש,  לו אדםמשום  לכל  להקדים שלום  מנותכשם שישנה מעלה  ולשלוח  להקדים  מעלה  יש   כן  כמו  כחלק מהצורך    ,, 

בין איש לרעהו יוסף" מקשה כיצד השתמש רבה באביי כשליחלהרבות שלום ואחוה  והרי אביי היה כהן    ? ה"פורת 

ותירץ דשמא גם רבה היה כהן כדאמרינן במס' ר"ה )יח.( דלכהן מותר להשתמש בכהן. אומנם,  והמשתמש בכהן מעל? 

רוץ זה, שהרי רבא לא היה כהן, כמו שכתב שם תוס' ד"ה רבה. רבא, לא ניתן לומר תי  –לפי גירסת ה"עין יעקב" שם  

מצוה   לעשות  אך  הגשמיים,  לצרכיו  הוא  בכהן  להשתמש  שהאיסור  לומר,  נראה  של    –לכן  מצוה  של  שליח  להיות 

 שליחת משלוח מנות אינו נחשב משתמש בכהן.



 פט

 

 

 חייב אדם לבסומי עד דלא ידע

 

 ההסברים לכך. ראה כאן ב"חכמת מנוח" את כל 

 

 קם רבה ושחטיה 

איך יתכן שרבה ישחוט את חברו? האם רבי זירא, שהיה כהן, המשיך להיות כהן גם לאחר שהוא קם  

מחויב  בחנוכה  נס  ידי  על  שנוצר  השמן  האם  לתחיה?  שקם  למי  חדשים  דינים  ישנם  האם  לתחיה? 

 בהפרשת תרומות ומעשרות?

 

הגאון האדר"ת רצה  קם לתחיה האם הוא עדיין נחשב בתור כהן?  האם אחרי שהוא  היה כהן. נשאלת השאלה, בי זיראר

ואין לו קשר לחייו הקודמים. הוא רצה בכך    לא נולד לכהןשהוא יותר לא כהן, שהרי כשקם לתחיה    להסתמך על כך

ממחלה, רבי אבהו זימן בסעודת ההודיה שהוא עשה    הבריא רבי זירא)מו.(, שכאשר    להסביר את הגמרא במס' ברכות

הגר"י הוטנר,    לע]הודפס בספר הזכרון "פחד יצחק"    לכבודו, על אף שרבי זירא היה כהן וחייבים היו לכבדו בזימון

סיון   "מוריה",  העת  ובתשובתו בכתב  אמור קס"ד  פ'  בעה"ט,  על  אד"ר"  "עטרות  בחיבורו  וראה  ג'  אות  תרנ"ט  עמ' 

ובאמונה כי צחוק עשה „  –הגאון רבי חיים ברלין, שענה לו    [. האדר"ת שיגר הוכחה זו לידידו בן הנצי"בתשמ"ג ועוד

"מנין    )צ:(  הגאון שיחיה בדברים אלו, יען כי לא אוכל להאמין, כי נעלמה ממנו גמרא מפורשת בסנהדרין  לימעלת כ"ת

לאהרן הכה ה'  ממנו תרומת  'ונתתם  מן התורה שנאמר  לחיות לתחיית המתים  וכי אהרן לעולם קיים, אלא שעתיד  ן' 

תרומה לו  נותנים  ויזכה   ,"וישראל  כהונתו  לקדושת  ישוב  המתים  בתחיית  הכהן  אהרן  בקום  כי  מפורשות  לנו  הרי 

 . “במתנות כהונה?

גמרא זו , אלא שהיא מתבארת אחרת  , שלא נעלמה  מעיניו  ]"כרם יעקב", סי' ד'[  , הג"ר  יוסף חיים סופר כתבאומנם

לאהרן הכהן ולבניו בז' ימי  )ה:(, שם דנה הגמרא, כיצד הלביש משה רבינו את בגדי הכהונה    על פי המובא במס' יומא

המילואים, בהם התחנכו לכהונתם ותמהה הגמרא לשם מה יש לדון בדבר שכבר חלף ותירצה הגמרא, שיש לדון בכך  

מלביש "כיצד  לדעת  כךכדי  על  תמה  הרמב"ן  לבוא".  לעתיד  שוב   ב"סהמ"צ"  ן  צריך  מדוע  מ'[,  דף  ]שורש שלישי, 

משיחתם   אחרי  אז  ורק  חדשים  אנשים  יהיו  והם  לכהנים  משיחתן  בטלה  שבמיתתם  בודאי  אלא  ולהלבישם,  לחנכם 

זו ממס' יומא  בקונטרס "עובר אורח", אך לא  יוכלו לתת להם שוב תרומה ואכן הגאון האדר"ת הביא ראיה  מחדש 

שדוקא הגה"ה שם ציין מדרש שביאר שהכהנים לעתיד לבוא לא יצטרכו משיחה, אך יתכן  הזכיר את הרמב"ן, אך ב

  חיים, כמו רבי אחא בר יאשיה במס' שבת   אהרן ובניו לא יצטרכו משיחה, כי גם במותם מפאת קדושתם הם נחשבו

 דיבר עם רב נחמן מתוך קברו.  , בכל זאת הוא גם שהיה קבור שנים רבותהש ,()קנב:

א האדר"ת ממס' ברכות הסתמכה על ההנחה שר' אבהו לא היה כהן ולכן הוא הבין, שמעצם זה  שרבי  ראיה שהביה

כבר לא נחשב לכהן, אך לשם כך היה צריך האדר"ת להניח עוד ב' הנחות  הוא  זירא לא זימן משמע שאחרי תחייתו  

היא הראשונה  ההנחה  מקור.  שום  להם  ז  ,שאין  רבי  של  תחייתו  לאחר  היה  שם  היאשהמעשה  השניה  וההנחה   ,ירא 

   ?בש"ס  וכי יש כלל כזה   היה כהן, זו הוכחה לכך שהוא לא היה בעצמו כהן  שלא מוזכר בשום מקום שר' אבהו    שכיון

משום שזה היה משולב בשמו או בקשר למעשה מסוים  כהן,  הסיבה לכך היתה או    היההרי כל מי שנאמר עליו שהוא  



 צ

 

, שכל אמורא או תנא המופיע בש"ס יש צורך שסופר עליו והיה קשור לכך שהיה כהן, אך לא משום שיש כלל כזה

ולכן יתכן, שכיון שרבי זירא ור' אבהו שניהם היו כהנים לכן הכהונה לא שימשה כסיבה שדוקא   להזכיר גם את יחוסו

 מן. ההנחה הראשונה שלו שמדובר לאחר תחייתו של רבי זירא אין לה גם כן שום מקור. אחד משניהם יז 

שונים, ענינים  לגבי  רחב  נדון  משמש  זה  שהחיו   נושא  והמתים  דורא  בבקעת  יחזקאל  שהחיה  המתים  לגבי  למשל, 

לייבם, כי שמא אלישע ו והאם אשת אליהו חייבת יבום. ה"אור שמח" מביא את ה"ירושלמי" שצריך לחכות שנה כדי  

 המת יחזור והוא דן בכך האם מבחינה דינית מדובר באותו אח. 

האם ועד כמה הנס יוצר דינים חדשים,    ,תחיית המתים הוא למעשה נס ולכן יש קשר בין נס זה לבין השאלה הכללית

ן חדש שחלים  כגון קושייתו של מרן ר' חיים מבריסק לגבי נס חנוכה, כיצד השתמשו בשמן של הנס הרי מדובר בשמ

תירץ  זצ"ל  אמר שהגאון הגדול רבי מיכל פינשטיין זצ"ל  ציון פלמן-רבי בן ם של תרומות ומעשרות. הגאון עליו הדיני

אלא בהתרבות של שמן מתוך שמן שכבר פטור מתרומות ומעשרות    ,שאין חובה כזו משום שלא מדובר בשמן חדש  ,לו

לו תירץ  שטיינמן  א.י.ל  רבי  הש   ,ומרן  אם  בתרומות  שרק  מתחייבים  היו  הם  חדשים  זיתים  מגרגירי  נעשה  היה  מן 

אם היא מחויבת לעשרם  , הבה לה את השמן שאלה אותוהיר. הרד"ק מביא את התוספתא שהאשה שאלישע  ומעשרות

ששם היה מדובר בשמן של   טיין תירץשמשום שנעשה על ידי נס. רבי מיכל פינ פטור מכך,    ואלישע ענה לה שהשמן

 חולין ולא בשמן של טבל. 

ו על ידי אחיזת עיניים. בבהמה השחיטה נעשית בצוואר,  אות   שחטהוא  ש  כתב,  הר"י מעמדין   ?רבה שחט אותוכיצד  

 אך כאן כתב המהרש"א שהכוונה למיתה באופן כללי.

איבר מסוים. סימוכין לכך נראה    משמעותה של שחיטה היא בכל מקרה חיתוך, לכן צריך לומר שמדובר שרבה חתך

עקיבא בשחיטה השבתני בשחיטה    –תניא אמר לו ר' אליעזר  „  –בדברי רבי אליעזר לרבי עקיבא במס' פסחים )סט.(  

 ואכן בשעת מיתתו של ר"ע היו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל, היינו, חיתוך חתיכות של בשר.  “תהא מיתתך

נחום איש גמזו היה מוכה בשחין ובשחין גם כן נופלות חתיכות של בשר כמו בשחיטה וב"תלמוד ירושלמי" בסוף מס'  

נחום איש גמזו אמר לר"ע שהיה רוצה לראותו כמוהו שנופלות ממנו  –פאה נראה לכאורה, שדווקא רבו השני של ר"ע 

לו כמובא שם   נפילת חתיכות  „  –חתיכות בשר, שכן אמר  היינו,  ביסורים כשלי,   =( בכך  רואה אותך  לי שאיני  אוי 

ואכן מה שיצא מפי קדשו    “בשר( אמר לו )= ר"ע לנחום איש גמזו( מה את מקללני, אמר לו ומה את מבעט ביסורין

]"תלמוד  של נחום איש גמזו על ר"ע שהוא מבעט ביסורין, בסוף כך נאמר לו בשעת מיתתו על ידי טורנוסרופוס הרשע

 ירושלמי", מס' סוטה )ה, ז([. 

 

ושמחה"   "ימי משתה  טעמא  מאי  חובתו  ידי  יצא  לא  בלילה  פורים שאכלה  סעודת  רבא  אמר 

 כתיב 

 ההבדל בין "יום"  ל"ימי"

 

)ה:(,  ק"ל לעיל  בפורים  ,  נטיעה  רבי  נטע  כיצד  מקשה  בעשיית  „  –הגמרא  שאסור  מלמד  ביו"ט  יוסף...  רב  והתני 

 מיום טוב, אולי רבי נטע בלילה? הוא  ומדוע לא נאמר שלרבא, כיון שהמיעוט “מלאכה



 צא 

 

"ימי"    וי"ל  לבין  מהערב  מתחיל  שוודאי  "יום"  בין  הבדל  י"לדיש  למשל   ועוד  כמו  ביום  תמיד  היא  סעודה  דעיקר 

הוא נטע בעצמו,    הרי לרבי היו עבדים ויכלו לנטוע עבורו ואם  ועודבשבת ולכן יש לומר דנכתב "ימי" שהוא לעיכובא  

 נראה שעשה זאת כדי להדגיש בפרהסיא שהיום עצמו מותר במלאכה.

 

 

 

 נגה 

 האם פירושו אור או איחור ?

 

מס' תענית )כד.( הוא אינו מפרש דבר ברש"י מפרש רק כאן שפירושו של "נגה" זה התאחרות, אך במס' יומא )כח:( ו

 )ב.( פירושו של "נגה" הוא אור מוקדם של בוקר.והמשמעות שם היא גם התאחרות, אך במס' פסחים 

 

 רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש 

 לר''י עיקר ההיתר הוא משום שיסוד הדין מחייב את ה"גברא" 

 

, שנאמר "לכם" ואילו ת"ק סובר שעיקר ההיתר הוא על רבי יהודה סובר שעיקר ההיתר של התורה הוא על הגברא

שם הדעות    את החמץ,    החפצא ולכן נאמר ]שמות )יב, יז([ "הוא". לעומת זאת שם בענין של פסח במצות "תשביתו"

 הן הפוכות. 

  –החמץ, שיש לשורפו ולכן אפרו מותר ולרבנן שמצותו בכל דהוא    –  רבי יהודה סובר שעיקר המצוה היא על החפצא

עיקר המצוה שלא יהא לבעליו חמץ, מה שאין כן אם מצותו בשריפה הוי מצוה שחייל בהא חפצא של החמץ דחלה בו  „

ים דין שריפה ולענין היתר דנעשית מצותו בעינן דווקא שיהא נעשית מצותו בהא חפצא, אז ניתר החפץ ולא כשהבעל

קיימו מצוה דרמיא עלייהו שאז ניתר בזה החפצא...דאם השבתתו בכל דהוא רק הבעלים קיימו מצוה שאין להם חמץ 

]חדושי רבינו חיים הלוי על הרמב"ם, הל' חמץ ומצה )א, ג([ וראה עוד על כך ב"חזו"א",    “ועל כן לא הותר האפר

חידושי רבינו חיים הלוי" שם וב"ברכת שמואל", קידושין או"ח, מועד סי' קי"ח וסי' קכ"ד ובגליונות ה"חזו"א" על "

להגאון רבי שמואל רוזובסקי עמ"ס פסחים )ה:(, עמ'    "ח להגאון רבי ברוך בער מקמניץ וב"חידושי רבי שמואל"סי' י 

 קל"א. 

 

 ח.

 מתני' אין בין מודר הנאה מחבירו למודר ממנו מאכל...

ונשאל   מנות  משלוח  לו  ושלח  ממאכל  חברו  על  המדיר  משפיע  העתיד  האם  הפורים,  אחרי  נדרו  על 

 העבר ולכן הוא קיים את המצווה ? 

 



 צב

 

חכם עוקר את הנדר מעיקרו. אם כן,   המדיר את חברו ממאכל ושלח לו משלוח מנות ונשאל עליו לאחר הפורים וקיי"ל 

האם הוברר למפרע ששלח לחברו דבר הראוי לו לאכילה, או מאחר שבמציאות לא יכל חברו לאכול את משלוח המנות  

  ?זה נחשב שאין זה ראוי לו לאכילה הזה בפורים, אם כן

במשלוח מנות ואחר שאכל ה"באר היטב" )או"ח, סי' תרצ"ה( הביא משו"ת "מוצל מאש", שדן במי ששלח תרנגולת  

ממנה, הוברר שהיתה טריפה. הוא דן שם, האם יצא חבירו ידי חובת מצות משלוח מנות בטריפה זו, כיוון שהתרנגולת 

 בפורים היתה ראויה לאכילה מבחינת ידיעתו, אף שהוא אסור מן הדין באכילה.

ובת משלוח מנות, כי במציאות הוא ידע שהוא אם כן, במודר הנאה מחבירו וקיבל ממנו משלוח מנות הוא לא יצא ידי ח

לא יכול לאכול את המשלוח מנות, אך אם נאמר דבטריפה לא יצא, משום שעל פי הדין היה אסור באכילה, אף על פי 

שבמציאות היה ראוי לאכילה, אם כן במודר הנאה הוא כן יצא ידי חובת המצוה, כי על פי הדין החפצא כשלעצמו היה  

 ואסור רק מצד הגברא.  כן ראוי באכילה

דבזמן המשלוח המקבל והנותן ידעו שהם עוברים על עבירה דאורייתא אם המקבל יאכל זאת ומשלוח מנות תוקן    נראה

יצא חובת מצות משלוח מנות באמצעות הרצון   בוודאי שלא תיקנו על דעת כן, שאדם  והם  ובית דינו  ידי מרדכי  על 

שהרי אם לא כן, הם היו עוברים על "לפני עיור", אך אם המקבל והנותן  לעבור עבירה דאורייתא של איסור נדר,   

סברו שהם אינם עוברים עבירה, אלא נוהגים על פי הדין, הם צדקו כיוון ד"מצוות לאו להנות ניתנו", אך למעשה יש 

כי בדבר שיש   כאן שאלה של "יש ברירה" לגבי נדר שהוא דאו' ומשלוח מנות שהוא מדרבנן, שלא שייך בו דין ברירה,

בו ענין של "חלות" שייך גדר של "יש ברירה" כקנין ותרומה )כך אמר לנו הגאון רב בן ציון פלמן בשם הגאון הגדול 

ר' מיכל פיינשטיין( ונדר יש בו גם ענין של "חלות" ונפסק שבדאו' "אין ברירה" אלא רק בדרבנן וכיון שנדר הוא דאו',  

 ה". הדין במשלוח מנות ש"אין בריר לכן

 

 ח:

 תגלחת וצפורים 

 . מדוע הוא נקרא כך והאם הוא היה טהור או טמא ? צפור המצורע הוא צפור 

 

דרור וקיימת מחלוקת ב"ראשונים" האם צפור זה היה טהור או טמא והאם קיימים עוד    צפורי המצורע כידוע היו צפורי

  .כד.()מינים של צפור דרור.  ראה על כך בחיבורנו על מס' ביצה 

 

 מנה''מ... וטהרו הכהן... וטהר 

 באלו תנאים ו' החיבור הופך את מלת העבר למשמעות של עתידולהפך? 

 

בד"ה מפרש  היא  רש"י  מספחת  הכהן  וסיפיה  „  –  וטהרו  כתיב  נחלט  ולא  הסגירו  ומתוך  טהרה  לכלל  במצורע שבא 

טהור    דקרא כתיב "וכבס בגדיו וטהר" מדלא כתב "ויטהר", לישנא דמעיקרא הוא והכי קאמר וכבר קודם דטבילה היה

 .“ממקצת טומאה של חומר מצורע

הברייתא מניחה שו'    .  “התם מאי וטהר מעיקרא איכא„  –  "וטהרדכתיב "וכבס בגדיו    אהלגבי  מקשה על כך,  רבא  

שגם עם לפחות בענין מילת "טהרה" ועל כך בא רבא ומוכיח    ,החיבור תמיד הופכת את העבר לעתיד ואת העתיד לעבר



 צג

 

ו' החיבור המשמעות נשארת במובן של עתיד. ענין זה שימש נושא למשא ומתן הלכתי ארוך בין הגאון הגדול רבי דוד  

עני",  הייםזינצ הוצ'    ח"א,  ]"מנחת  ואילך,  צ"ה  עמ'  חקירות,  סג"ל  מכון    ז'  צבי  רבי  הגאון  ירושלים, תשל"ד[ לבין 

בשנת   דפוס  בית  ויסד  בלשן  גם  שהיה  מפרשבורג,  באופנבאך  1767שפיץ  דוד    למניינם  רבי  בגרמניה.  ]אופיבך[ 

פוליון לעמוד בצרפת בראש הקונסטיטואר  אל ידי נ הגדול בדורו במערב אירופה. הוא אולץ ע  זינצהיים, היה אז  כידוע  

תיקונים[ בתורה כדי לשמד    יוכל באמצעותו לבצע רפורמות  הואפוליון רצה לשוות לו מעמד של סנהדרין, כדי שאשנ 

שממשיכיו כפי  הפרוטסטנטית  הנוצרית  לדת  ולהעבירו  היהודי  העם  בארץ  המשומדים  את  את    ,כאן  להעביר  מנסים 

וציונות ציונות  כיום  הסוואה  לשם  הנקראת  זו  לנצרות  החרדים  קרי,  את   דתית-היהודים,  סיכל  הנ"ל  הגאון  וכידוע 

...בהקדים מה שהסכימו  „  –  מזימתו של נפוליון. נצטט רק קטע מתוך דבריו של רבי דוד זינצהיים שם לגבי ו' החיבור

ז"ל, שו" ומלכם בראשם הרד"ק  ו ההיפוך לא תצא מכלל עטיפה, רצוני לומר חיבורו נמשך מזה  כאשר המדקדקים 

)מא,ד([    ]ישעיה  פועל עבר, אזי אינה מהפכת העבר לעתיד, כמו "מי פעל ועשה"  -יקדים לפני ו"ו המהפכת עבר לעתיד

ב"מכלול" פועל    כתב  מילת  מפני  ההיפוך,  ו"ו  אינה  "הו"ו  לשונו:  וזה  כנודע[  מדברי הרד"ק  וכן    לפניואשר    ]והוא 

]ר"ל שכתב בתחלת המקרא["    )לז,ג([, מפני  מילת 'אהב' אשר לפני ואם היא רחוקה  'ועשו לי כתונת פסים' ]בראשית

, אזי גם כן אינו מהפך העבר לעתיד, כאשר עבר הוא במקרא שלפניה ולפני פניהוגדולה מזו מצאתי, אף אם הפועל  

([ "וקרא זה אל זה ואמר", שו"ו אינה מהפכת העבר לעתיד אף על פי  )ו,ג  ]ישעיה  יתואר לקמן בדברינו ומה שמצינו

זה, כנראה ממה שכתב ב"מכלול" הנ"ל  שיקדים לה פניו...", כבר העיר הרד"ק על  יכסה   פועלים עתידים, "בשתים 

הזה מסכים    ]ישעיה ו'[ וזה לשונו " 'יכסה פניו...' עתיד במקום עבר וכן 'וינוע' ", כיון בזה לתרץ הספק הנ"ל והכלל

עם האמת, כי כאשר עברתי על השורש "נתן" בקונקרודנציה, מצאתי בג' מקומות לבד בתנ"ך שו"ו אינה מהפכת העבר 

 .“לעתיד...

 כתב עברי 

מהו, מתי הוא נוצר ודיני קדושתו ביחס לכתב אשורי, מהם סוגי הכתבים של לשון הקודש,מתי ומדוע  

 הם נוצרו? 

 

-. ושם ב“)כא:( קרי ליה "כתבא ליבונאה"  ...הכתב שכתבו בכתב של עבר הנהר ובמס' סנהדרין„  –רש"י פירש כאן  

  כותאי. מאי כתב עברית   -אמר רב חסדא   ?ב עברית ולשון ארמי. מאן הדיוטותוהניחו להדיוטות כת„  – )כא:( הובא

אותיות גדולות כעין אותן שכותבין  „  – . רש"י פירש שם“ [ אמר רב חסדא כתב ליבונאה“ של בני עבר הנהר„  -]רש"י

יש מפרשים כזה שהאות נעשית מן הלבן שממלאין החלק דיו „   –והתד"ה כתב ליבונאה, כתב שם   “בקמיעות ומזוזות

)כ.( "אין כתב לגבי גט" וכי    והכתב נעשית מאליו מנייר חלק ולא נהירא, דאין זה כתב דהוי חק תוכות דאמרינן בגיטין

)ה([, הרי לא נשתנה   ]דניאל גבי ספר תורה נמי אינו כשר ועוד אמאי לא "כהלן כתבא למקרי" ,כתבהיכי דגבי גט אינו 

 .“שמא ליבונאה וכותבין בו כתב משונהרי כתיבת האותיות כלל ור"ת פירש, דשם מקום

סנהדרין לכתב  )כב  במס'  התורה  את  העתיק  הסופר  שעזרא  או  אשורי  בכתב  ניתנה  התורה  האם  התנאים  נחלקו   ).

גאון   שרירא  רב  ה"גאונים"  דסנהדריןאשורי.  כרובא  הנחשב  גאון  האי  רב  ש"ך  ובנו  לעומת  א())מב,א(    ]חו"מ,   ,

לנו, שההלכה היא כרבי   מסרו    [)טז:( בד"ה דאוקי  משרע"ה שהיה שקול כמו כל הסנהדרין כדברי רש"י במס' סנהדרין

]שו"ת מהר"ם אלשקר סי'    ורבי אליעזר המודעי, שכתב זה לא נשתנה כלל ועיקר ושהתורה נמסרה לנו בכתב אשורי



 צד

 

ומספר    ע"ד[. ומזוזות  תפילין  או  הקודש  כתבי  שאינם  הספרים  כתיבת  לצורך  חדשה  כתיבה  ויצרו  שינו  לדור  מדור 

 סיבות הובאו על כך.

כתב ז'[    הרמב"ם  סי'  הרמב"ם  מאד „  –]שו"ת  הגונה  הרי  הברית,  לוחות  נכתבו  ובה  התורה  בה  שניתנה  ...כיון 

הקודש בכתבי  רק  בה  החול     להשתמש  וכתבי  חכמותיהם  וחיבורי  כתביהם  והיו  בזאת  נזהרין  ישראל  היו  קדם  ומימי 

ולא נמצאו לעולם אות  כתובים בכתב עברי. לכן תמצא חרות על שקלי הקודש דברים של חול כתובים בכתב עב  רי 

ב אשורי  הכתב  מזה  במטבעאחת  לא  ישראל  משארית  שנמצא  הספרדים  דבר  שינו  כן  ועל  עברי  בכתב  הכל  ...אלא 

יו"ד בסוף סי'  “כתיבתם להתיר להשתמש בו דברי חול רפ"ג. כך גם כתב  . דבריו אלו הובאו בקיצור ב"בית יוסף", 

 .  “אומרים שאסור לכתוב דברי חול בכתב אשורייש „ –סוס"י רפ"ד[   ]יו"ד, הרמ"א

אשורית, כלומר כתב הקדש ולשון הקדש...ואלו הכתב נקרא אשורית על שמאושר בכתבו או  „  –כתב כאן  א  הריטב"

[ וקרי נמי הכא ללשון  )י.(  )ה"ט(  )כב.( ובתלמוד ירושלמי כאן  כפי שנאמר במס' סנהדרין]  על שעלה עמהם מאשור

אשורי אשוריתבשתוף    תהקדש  שכתיבתו  לפי  אך    השם  הקדש,  לשון  שנקרא  אשורית  ד"ה  כאן  מרש"י  נראה  ]וכן 

לה"ק[ מדברים  האשורים  כ"ג  סי'  התוס'"  "פסקי  ולפי  מושאל  שם  הוא  שמאושר    לריטב"א  שם  על  או 

לקמן)א,ט  בלשונו....ובירושלמי כדתניא  הקדש  לשון  אינו  עברי  לשון  עברי...עיקר  לשון  ליה  קרי   )  " עברית )יח.( 

מביא את   ן יעקבעיה"“.  לעבריים" ואלו אשורית כל אדם יוצא בו ולא עברית בלבד אלא שזה מן הלשונות המושאלים

 היו בכתב אשורי. , כי רק הלוחות לבד "בכתב עברי נתנה תורה" -מסקנת הריטב"א כשיטת רבי יוסי שם, שאמר

וסודותן„  –)ג,תמב([    ]שו"ת  הרדב"ז וציורן  האותיות  למדוהו  הלוחות,  את  ע"ה  רבינו  משה  שקיבל  ומרוב    ובזמן 

 . “ספרי התורות שיכתוב בהן אשורי  י"ב קדושת הכתב, לא נתן רשות למשה, כשכתב

ל"ד[    הרמ"א סי'  סוף  כתוביםאו „  –]שו"ת  שלנו  ספרים  שאנו    עיקר  מטעם  והוא  אשורי  שאינו  בכתב  נדפסים 

)ס.([ מטעם "עת לעשות    מס' גיטין  )יד:(,  ]מס' תמורה  כותבים תורה שבעל פה, כמו שפסקו הפוסקים ואיתא בגמרא

ן איסור תורה לכתוב )ע:( כתבו שאי  ]אומנם, ה"יראים" סוף סי' קכ"ח וה"תוס' ישנים" עמ"ס יומא  לה' הפרו תורתך" 

)או"ח סי' ס"ח( כתב שזה כן איסור דאורייתא[   , לכן פסוק זה הוא רק אסמכתא, אך בשו"ת ה"חת"ס"פהתורה שבעל  

ז"ל המציאו כתב אחר כדי לכתוב הדברים שבעל פה ואף על   "ראשונים"אם כן הוא הדין בכתיבה זאת, אך אפשר דה

. עיין   “בל בשאר כתבים אין לחושאפי שלא ניתנו לכתוב אפשר דהיינו, בכתב אשורי שהתורה שבכתב נכתבה בה,   

 בכך.  שדן )שלד,יז( ב"מג"א"

 –תשובה ח'[    ]ח"א,  קדושת הכתב האשורי נבעה מעצם הדברים הנכתבים בו ולא מהכתב עצמו, כפי שכתב התשב"ץ

מה שכתבת בשם "תשובות הרמב"ם" ז"ל, שאין לכתוב הגט בכתב אשורי, תמיה לי מלתא והטעם שנתן ז"ל דהאיך  „

אין הקדושה אלא בדברים  ?  הבינשתמש בה מכתב אלוהים ונזמין אותה לבזיון, אינו טעם נכון וכי מה קדושה יש בכת

יבה אשורית ושמו מוכיח עליו שנקרא לשון  הנכתבים ולא בכתיבה עצמה, שהרי לשון הקדש יש לו יותר קדושה מכת

הקודש, אפילו הכי אמרינן במסכת שבת לענין בית המרחץ דברים של חול מותר לאמרן בלשון הקדש כדאיתא בפרק 

אשורי בכתב  חול  של  דברים  לכתוב  להחמיר  לנו  מנין  כן  ואם  עוד  “.  כירה  ק"שראה  הל'  ברמב"ם  כך  )ג,ה(    על 

 ]ח"א,שאלה י'[. ו ובשו"ת של הר"י מעמדין)ג,ח( ובנושאי כלי וב"מו"נ"

בירר   חיד"א  הרב  "הגאון  בחיבורו  התורה  ניתנה  בו  הכתב  של  הנושא  מגילה  פתחאת  עמ"ס  בד"ה    עינים"  )ב:( 

שעל ידי שלא היו ישראל משתמשים אלא בכתב עברי, שהלוחות לבד היו בכתב  „...  –, שהריטב"א סובר  והריטב"א

כ" פ'  יוסי  ר'  לדעת  תורה,אשורי  נתנה  עברי  בכתב  דאמר  "יפה    ג  מנצפך...והרב  אותיות  נשכחו  ארון  משנגנז  לכן 

מראה" בפרקין סי' ח' וסי' יו"ד דרך קשתו והרבה לתמוה על דברי הריטב"א...והאמת דלשון הבבלי והירושלמי דחיקי  

מהירושלמיטובא לדעת הריטב"א כמ"ש הרב הנזכר   נתנה    וגם מה שהקשה  תורה עי"ן מעשה  דקאמר דלמ"ד בדעץ 



 צה

 

. וביותר קשה שהוא הזכיר בדבריו בסופן  הריטב"א  היא תמיהה קיימת על  עברי  ים דמוכח שהלוחות גם כן היו בכתבנס

תחילת הירושלמי הזה "דתני אשור כתב יש להם" ואיך נעלם ממנו סוף דברי הירושלמי, למדנו דרב חסדא דאמר מם  

והרב "עין יעקב" הקשה דשם פ' כ"ג אמרינן "אמר מר    ורי נתנה תורהוסמך שבלוחות בנס היו עומדין כמ"ד בכתב אש

זוטרא,  בתחלה נתנה תורה לישראל בכתב עברי וכו'. בררו להן ישראל כתב עברי ולשון הקדש והניחו להדיוטות כתב 

דרב  לומר    שבכתב עברי נתנה תורה עש"ב ואפשרעברי. מאן הדיוטות אמר רב חסדא כותאי" ומשמע דרב חסדא ס"ל  

חסדא לאו אהך קאמר לה אלא במילתא אוחרי דאמרו הדיוטות פירשה רב חסדא והש"ס מייתי  לה עלה דהך דקמן.  

אהך אמרה לפרושי הדיוטות ולא חש שנטעה דאיהו סבר בכתב עברי נתנה תורה דכבר השמיענו דמם    א"נ דרב חסדא

 שורי נתנה תורה ודוחק. וסמך שבלוחות בנס היו עומדין ושם גילה דעתו דנקיט כמ"ד בכתב א

"מנצפך צופים אמרום",   והרב "יפה מראה" תירץ לקושית הריטב"א דמה שהקשה הש"ס מדרב חסדא בפשיטות למ"ד

ר' יוסי שאמר בכתב עברי דלא כהלכתא ועפ"ז תריץ יתיב    היינו משום דהש"ס סבר בכתב אשורי נתנה תורה, דדעת

בבי"ת נברא  " מס' חגיגה פ"ב סי' י"ב וב"יפה תואר" בראשית פ"א סי' י"ג  מאי דאמר ר' יונה בשם ר' לוי  שם ב"יפ"מ

ואע"ג דאיפלגו תנאי בהך מילתא" ולפי דברי האומר בכתב עברי נתנה תורה  "  -העולם מה בי"ת סתום וכו' וכתב וז"ל

נה תורה, דאף דבעל "העיקרים" כתב דזו דעת  אין מקום לטעמיה דר"ל וכו' מ"מ ל"ק דקושטא לאו כמ"ד בעברי נת

רבים לגבי יחיד ושהאמוראים דעתם כך וכו' כבר סתר בעל "עין יעקב" כל ראיותיו מהגמרא בדברים ברורים דאדרבה  

כהלכה לוי  דר'  הא  ואתיא  וכו'  ידים  במס'  הרמב"ם  גם  וכו'.  ודחויה  יחיד  דעת  שכתב,  ..."דזו  יעקב"...מה  "עין  בעל 

תב עברי נתנה תורה, יחידאה ודחויה, היינו קודם שהביא דברי האמוראים שסברו כר' יוסי. אמנם אחר  דסברת מ"ד בכ

היו בכתב עברי    ו דלא מצא מקום פטור זולת דאפילו למ"ד בכתב עברי הלוחותשהביא דברי האמוראים נראה מדברי

 בדברי רבי אעפ"י שהוא יחיד וכו'  "ובחר  הרב  –  בפירוש המשנה וז"ל  םוכדברי הריטב"א וגם כתב על דברי הרמב" 

דעשה עיקר מהאמוראים דסברי כר' יוסי וקרי  עפ"י שיטתו דכל מחלוקת שאינו בא לידי מעשה וכו' ". ומדבריו מוכח  

לרבי יחיד  בטעם קריאת השם ע"ש באורך ואלו הרב יפ"מ הביא תחילת דברי הרב הכותב ולא בירר שיחותיו במה 

מוראים שנראה שגם הרב עין יעקב מחזיק בזה אם נאמר שלא כריטב"א ואפשר דגם  נסתייע הר"ב "העיקרים" מהא 

ולא  הלוחות היו כתב עברי כאשר יראה המעיין. נתנה תורה  ..וכבר כתבנו לעיל שהיותר מוסכם הוא, דבכתב אשורי 

סי' קמ"ח שה אהרן"  "זקן  נהירנא שראיתי להרב  וכן  והרמב"ן במבואר לעיל  וכן תפסו הרמב"ם  וכתב נשתנה  אריך 

חסד רב  האמר  מסיני...ועוד  לנו  נתנו  אשורי  וכתב  הקדש  דלשון  הלכתא  בצלאלדהכי  רבינו  כתב  וכו'.  וסמך  מם   א 

וז"ל   כ"י  לפ  –בלקוטיו  דוקא  שייכא  חסדא  דרב  הא  אלא  הכא  דרב חסדא  הא  גרס  לא  משולם  רבינו  הבונה  "הרב   '

...אכן מתלתא קראי שמיע לן לקיים הגירסא רש"י ור"ת ור"י  דהכי עיקר ותו לא מידי"כאשר תראה ומינה לא תזוז  

וכבר יישבו הגירסא כמבואר בדברי קדשם ועיין מה שכתב המהרש"א על דברי התוס' ויש להשיב קצת על דבריו ע"ש 

 ודוק היטב בדברי התוס'. 

 : ישנם מספר סוגי כתב אשורי

יוסף" בסי' ל"ו בשם ספר "ברוך שאמר" וב"מ"ב  א. כתב בית יוסף זה נקרא "כתב  ]המבואר ב"בית  [ וכתב  " שם 

 אשכנזי".

 . בעיקרו הוא ככתב ה"ב"י" עם שינויים – ב. כתב האר"י

הכללים    "לדוד אמת" וזה נקרא "כתב ספרדי", כיון שכך כותבים רוב עדות המזרח.  המובא בספר  –ג. כתב וועליש

הבסיסיים שווים בכולם והמשנה מהם יש בכך משום פסול, אך בין סוגי הכתבים השינויים הם קלים, כגון מ' בכתב  

מנהג  לפי  לנהוג  ויש  כשרים  הם  הכתבים  וכל  וו'  מנ'  מורכבת  היא  וועליש  ובכתב  וו'  מכ'  מורכבת  היא  ה"ב"י" 



 צו

 

)קמג,לד( כתב שניתן גם לקרוא במנהג השונה משלו, אם   "אבות]"נודע ביהודה" קמא, יו"ד סי' פ[. בספר "כף החיים

בענין  שינויים  בו  שיש  כיון  תימני,  תורה  בספר  לקרוא  אין  ולספרדי  לאשכנזי  אך  לתורה,  לעלות  נקרא  הוא 

 )קמג,ט(.  וראה ב"פסקי תשובות" בח"ב הפרשיות,השירות והאותיות

 ישנם שלשה סוגים:  -הכתב העברי

עגול  א. חמד"]מע'  כתב  וה"שדי  מלופף  כתב  שהוא  משיטא",  "כתב  בפוסקים  הנקרא  בהם  רגילים  כולם  שכמעט   ,

יוסף" הקל בשם  וה"דברי  ואין צורך לגונזו  יאיר", שיש להקל בו בכתבי חול  כללים, כלל ל"ח[ מביא בשם ה"חות 

 מורו גם ב"כתב רש"י". 

 "ט.אין בו כלל קדושה,כדברי ה"חות יאיר" בסי' ק -ב. כתב רש"י

מרובע  ג. ונקרא    -כתב  וועליש  לכתב  ברובו  דומה  בשיבוש  כתב  "הוא  הספרים,  -דעץ"]או  רוב  מודפסים  בו  רעץ[, 

לכתב  כלל  דומים  אינם  וחתימתו,  הרמב"ם  יד  כתב  של  המרובע  והכתב  הרדב"ז  בימי  שהיה  זה,  מרובע  כתב  אולם 

כנסת דברי  ן ב"ראשונים" וב"אחרונים" לגבי הולכן ישנו דיו  המרובע שלנו. הכתב המרובע שלנו דומה לכתב האשורי

. הרמב"ן למד כתבי חול בבית הכסא כדי להסיט את מחשבתו שם ממחשבות בעניני קדושה, חול בכתב זה לבית הכסא

, אך יתכן שזה היה רק משום מידת חסידות ולא  וכן נהג והורה הרמח"ל  אך היו אלו ספרים שנכתבו רק בכתב של לע"ז

 עתו ההלכה. משום שכך היא לד

 

 ט.

 רש''י  ד''ה בשאר הארצות 

 מנין שנות הגלות לפי רש''י  ולפי התרגום בשה''ש 

 

רש"י מחשב את שנות הגלות במצרים רק על פי הכתובים, אך התרגום על שה"ש )ב, ו( כתב שהקב"ה ויתר על מאה 

 תשעים שנה של גלות

 

 ט:

 מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה 

ונשותיהם ושולשלת המלכות שנקראו קליאופטרא. האם יש מחלוקת אם אשתו או  שולשלת מלכי תלמי  

 אמו של תלמי נקראו ארנבת ?

 

שם ב"ירושמי" במס' מגילה    .של תלמי ארנבת שמה  שאמו"גליון הש"ס" כתב שבמדרש רבה ובירושלמי איתא מפני  

דבר זה ששם אמו ארנבת ולא שם אשתו הוא יותר   “.הוות שמה  ארנתאאמו של תלמי המלך  „  –])א,ט( )יב(:[, הובא  

בזיון עבורו, כי האבן עזרא כתב בויקרא )יא, ג( שיש מי שמפרש ושכך גם דעתו, שארנבת אין הזכר מצוי איתה ולכן  

היא אינה מולידה מזכר, אם כן יוצא ששם אמו מרמז שהוא לא נולד מאביו ומאם זו וזה כעין ממזר. המהר"ץ חיות כתב  

משום שהוא נמשך אחר יוסיפון אבל אצלינו כתוב תלמי המלך, אך דבריו   פירש על תלמי שהוא מלך מצרים,שרש"י  

אינם נראים, כיוון ששולשלת תלמי היתה במצרים. תלמי הראשון היה נקרא תלמי לגוס ולגוס ביוונית פירושו ארנבת.  



 צז

 

ם מופיעים ארבע חיות טמאות על שם ארבע אם כן, ביוונית גם זכר נקרא על מין חיה זו. המהרש"א כתב שבמדרשי

זו במצרים   ולכן תרבות  מיון אלא ממקדוניה  היתה  יון. אומנם באמת שולשלת תלמי לא  וארנבתזו מלכות  המלכויות 

 היתה נקראת הלניסטית ולא יוונית, אף שלמעשה זו היתה תרבות יון ושולשלת זו המשיכה במוצהר לפתח תרבות זו. 

ת בין שני התלמודים, כי היה תלמי שנשא לאשה את אמו וגם את בתו לכן יתכן ששני הדברים  ניתן לומר שאין מחלוק

יהודים.   יחד, שאשתו ואמו שמם היה ארנבת. היעב"ץ כתב שתלמי זה אינו תלמי פילודלפוס שהיה אוהב  גם  נכונים 

ע' זקנים לתרגם את התורה  ביוונית פילודלפוס פירושו "אוהב אחותו". היעב"ץ כתב שיש מי שאומר שתלמי ציווה ל

משום שהיה שוחר תרבות והשכלה יוונית ופטרונם של משוררים וכותבי ספרות ואומנם חצר מלכותו שימשה גם כבית  

 ועד לחכמי יון. 

באיגרת אריסטאס מופיע שתלמי פילודלפוס יזם את תרגום השבעים. הוא אכן שיחרר מספר רב של יהודים שנכבשו  

הראשון או תלמי לגוס סוטר ובימיו החלה פריחתה של הקהילה היהודית באלכסנדריה. הוא    לעבדות בידי אביו תלמי

גם יישב יהודים רבים באיזור מוריס המיובש ועל שמו נקרא פילדלפיה )רבת עמון(. הוא עיצב את תפיסת המלוכה של  

גישו את פולחן המלך ברוח  התלמיים שהשפיעה אחר כך על הממלכות ההלניסטיות ובעקבותיהן על קיסרות רומא, בהד 

פולחן הפרעונים הקדומים )שכלל בין היתר נישואים עם האם, עם האחות ועם הבת( והכריז על אביו המת כעל "אל  

)פילודלפוס    גואל" תוארו  ומכאן  הפרעונים  דוגמת  ארסינואיי,  אחותו  את  לאשה  נשא  הוא  אחותו(   –)סוטר(.  אוהב 

ו' כונה פילומטר  והנהיג את פולחן "האח והאחות האלוהי זו. תלמי  "אוהב אמו" ומלך עד   –ים" ויורשיו הלכו בדרך 

שנה לפני חורבן הבית השני. הוא התחתן עם אמו, כדי שהיא תוכל להחשב למלכה, כי הוא עלה למלוכה   215לפני  

אופטרה ב' בהיותו בן שלוש כשאמו קליאופטרה א' שולטת בינתיים בפועל. מאוחר יותר הוא מלך יחד עם אחותו קלי

לאחר שנשא אותה לאשה וילדה לו את קליאופטרה ג'. קליאופטרה ב' נישאה לאחר מכן לתלמי ח' ובלא לגרשה נשא  

קליאופטרה ג' וממנה נולדה קליאופטרה ד' ותלמי ט' ותלמי י'. ייתכן ותלמי ו' שנשא את אמו   –גם את בתה מתלמי ו'  

היתה השפעת היהודים באלכסנדריה בשיאה. הוא נתן רשות לחוניו  הוא אותו תלמי המובא כאן בגמרא. בימי מלכותו  

ד' נינו של חוניו בן שמעון הצדיק לבנות מקדש דוגמת המקדש בירושלים בלאונטופוליס, אשר ליהודים שם היה צבא 

זה לבין חוניו הראשון לגבי בניית המקד"גדול ומאורגן. כידוע חז בין חוניו  ש שם.  ל בסוף מס' סוכה אינם מפרידים 

יתכן שהיתר בניה זה נועד כדי להצליח לגייס את הצבא היהודי שבראשם היו המצביאים חנניה וחילקיה בני חוניו נגד  

 אחיו שהוא היה מסוכסך אתו. 

גם נקרא ארנבת   השם קלאופטרה הוא רק שם של שולשלת ולכן ארנבת היה השם הפרטי. אומנם ראינו שתלמי א' 

מופיע "שם אביו" בקטע של הגמרא והכוונה היא לתלמי ב' המופיע באגרת אריסטאס    )לגוס(. אומנם יש כתב יד בו

מלכתא   קלפטרא  בד"ה  רש"י  כתב  )ח:(  ע"ז  במס'  ארנבת.  אביו  וששם  התורה  את  לתרגם  ציווה  של „  –שהוא 

המלוכה את  הם  ותפסו  ונצחוה  עמה  רומים  ונלחמו  )ל:(  נידה  במס'  בהמפלת  כדאמר  כת  “אלכסנדריא  שם  ב והר"ח 

בשם  שנקראו  מקומות  כמה  היו  וכידוע  מצרים"  של  מאלכסנדריא  "קלפטרא  כתב  שם  ובמאירי  "קליפטרא" 

 אלכסנדריא.

נידה )ל:(,   זו המוזכרת במס'  שבע קליאופטרות היו בשולשלת התלמאית ואם רש"י כותב שנלחמו בה הרומים והיא 

רומא אנטוניוס לח ז' שפיתתה את קיסר  בלא לגרש את אשתו אוקטביה ברור שכוונתו לקליאופטרה  יות עמה כבעל 

אוקטביאנוס עד לערך מאה שנה לפני חורבן הבית. קליאופטרה ילדה לו תאומים הליוס וקליאופטרה    –אחות אוגוסטוס  

סלנה ואחר כך את תלמי פילודלפוס והוא הכיר בהם כילדיו. קליאופטרה אילצה את הורדוס למסור לה את סביבות עזה 

מ עם  יריחו  אותו  ואת  אינו  שזה  ונראה  הרומים  לידי  יפלו  שלא  כדי  הבית  בחורבן  שהושמדו  שלה  האפרסמון  טעי 

 הורדוס המוזכר במס' ב"ב )ד:( אלא "הורדוס השקר".
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לפני חורבן הבית הכריז עליה אנטוניוס כעל "מלכת המלכים", כאילו היא    שנים    106  -השפעתה גברה עד כדי כך שב

מוק אלכסנדר  יורשי  הם  רומא  ובניה  להוריש שטחים של  נודע שבכוונתו  וכך  ופורסמה  נתפסה  אנטוניוס  צוואת  דון. 

ממנו  דרשו  אנטוניוס  של  עוזריו  מלחמה,  עליה  הכריז  ברומא  הסנט  באלכסנדריה.  לקוברה  ושציווה  ממנה  לילדיו 

בס והם בורחים  להרחיקה וכשסירב הם ערקו מצבאו. קליאופטרה מלווה את אנטוניוס לקרב המכריע באקטיום, הוא מו

למצרים. הוא מתאבד והיא נופלת בשבי אוקטביוס אוגוסטוס וגם מתאבדת עם שתי שפחותיה באפשרה לנחש האפעה 

שתלטנית   מלכה  היתה  גם  ג'  קליאופטרה  מכולם.  יותר  ממנה  ופחדו  שנאוה  הרומים  להכישה.  רע  לאליל  שהוקדש 

 מכך ולה לא היה כל מגע עם הרומאים.  וניסתה להשתלט על יהודה, אך חנניה מצביאו של ינאי מנעה

החורבן   אחר  השלישי  הדור  את  ז'(  )עמ'  אבות  למס'  בפירושו  מזכיר  הנקרא „  –המאירי  המלך  ותלמי  עקיבא  רבי 

ז' ויוליוס   ואינו מובן כי תלמי האחרון, בנם של קליאופטרה  “בטלמיוס ובן כוזיבא והוא חמישים שנה אחר חורבן הבית

קיסר, נרצח כמאה שנה לפני החורבן, בערך שלושים שנה לפני לידתו של רבי עקיבא. אומנם תלמי האסטרונום פעל 

 בזמן חורבן ביתר. 

: בשמות רבה )ה, ה( מובא שהיו י"ח שינויים ועיין שם ב"יד יוסף" המביא  מספר השינויים שהיו בתרגום השבעים

ח( משמע שהיו ב' מעשים. פעם ראשונה תרגמו את התורה ה' זקנים ולא עלתה  -א, זלכך עוד מקורות ובמס' סופרים )

להם לתרגמה כהוגן ואחר כך התעורר תלמי להביא אסיפה של ע"ב זקנים כדי לתרגם את התורה, שלא ידעו זה מזה  

המלך תלמי  בימי  יוונית  התורה  נכתבה  בטבת  ח'  איתא  תענית  מגילת  בסוף  נפרדים.  לבתים  הבאתם  חושך   עד  ובא 

לעולם. עיין שם וכן עיין בשו"ע או"ח סי' תק"פ ובסליחות לי' בטבת. מרן החת"ס הסביר כי מאז התרגום פסקו להיזקק 

הובאו   וזכרו ט"ו שינויים וכן שם )א, ח( לחכמים כבתחילה וממילא החלו להיזקק לחוכמות חיצוניות. במס' סופרים ה

 י"ג שינויים.  –לה )א, ט( י"ד שינויים וב"תלמוד ירושלמי", מס' מגי

  –בפירוש הרוקח על התורה ]פ' כי תשא, ש' )לד, כז([ בד"ה אר"י ב"ר שלום )תנחומא, פ' כי תשא, סי' לד(, הובא  

 .“ כי אם לישראל... משנה...עתידין לתרגם תורה ולקראות אותה יונית ואומרים שהיו ישראל... למי המיסטורין „

 

לירושלים שילה  בין  אין  הרואה    מתני'  בכל  שני  ומעשר  קלים  קדשים  אוכלים  שבשילה  אלא 

 ...קדושת שילה יש לה אחריה היתר ובירושלים לפנים מן החומה

 מדוע לא הביאה המשנה עוד הבדל, שבזמן משכן שילה, חטאת אינה קריבה בבמה גדולה ? 

 

(  אין להקשות מדוע לא הביאה המשנה עוד הבדל כדברי ר"ש לעיל שהמשנה היא כשיטתו ]מס' זבחים )קיז.  לכאורה,

כיון ששילה דינה כמקדש ולא כבמה גדולה , בניגוד לדברי    תד"ה מני ר"ש[ שבשילה חטאת אינה קריבה בבמה גדולה, 

[ ששלטו   40עמ'    ,ה, תקופת המקראפתיח]כרך ה  הגר"ח מבריסק  ה"דורות הראשונים" להגרי"א הלוי, ידידו של מרן

 תרמ"ב[ שנוב ושילה דינם היה כבמה גדולה. י"א,  ח"א', ידי זרים ]כדברי ה"קדשי יהושע",בספרו  

 .י

 “ קשיא היאך מקריבין שם בטומאה דהא גזור על ארץ העמים„  –שמעתי  תד''ה

 קורבנות קושית התוס' היא על "הזמן הזה", אך לא על הזמן שהקריב חוניו  
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המהר"ץ חיות    )טו.(.  כדאמרינן במס' שבת  ,זמן שהקריב חוניו עדיין לא גזור רבנןאך ב קושיית התוס' היא על הזה"ז,

נדרים מס'  על  בהגהותיו  שמדובר    )כג.(,  הביא  הזמן  על  וכתב  החורבן  לאחר  גם  לרגל  עליה  לגבי  רבים  מקורות 

 שיתכן שגם אז הקריבו קורבנות.  ,בגמרתנו

   –  . בלשון זה אמר רבי יהושע עוד מספר פעמים. “שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית„   –רבי יהושע בן חנניה אמר  

]מס'   “שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו„.  ]מס' פסחים )צו:(  “יהושע שמעתי שתמורת פסח קריבה...אמר רבי  „

. אמרו לו, מה הלשון הזה אמר רבי יהושע לא שמעתי אלא שלישית„  –יבמות )עט:(. לענין גיל הפרה האדומה, הובא  

סתם  ?"שלישית"   כך שמעתי  להם  הרגילה  “אמר  הלשון  זו   . )א,א(  פרה  תנאים   ]מס'  כפי שלעוד  יהושע,  רבי  של 

ואמוראים שונים יש נוסח של לשון שהם רגילים לומר את דבריהם, אולם היו כאלה שלשון זו נשמעה לא מובנת, אף 

לא שמע מרבו יותר ממה שהוא אמר ולכן הוא לא רצה   יהושע מסר מה שקיבל מרבו והוא  שלכאורה הענין פשוט. רבי

 ששמע מרבו. להרחיב מדעתו יותר מהשמועה 

הסביר   מגור  מנחם"  ה"פני  הביאתו „  –האדמו"ר  אמו  כי  יולדתו",  "אשרי  חנניה  בן  יהושע  רבי  אודות  מובא  הרי 

, שהרי תינוק  בהיותי תינוק ואיני יודע לפרש  –בעריסה לבית המדרש כדי שיקלטו אוזניו תורה וזהו פירושו "שמעתי"  

  [.523}"נר לשולחן שבת", פרשת שמיני, גליון  "הייתי ואני רק זוכר את המילים ששמעתי 

ועוד להלכה על דבריו, על פי מה ששמע בתור תינוק בעריסה, נסתר לכאורה    מבקש שיסמכו  הסבר זה שרבי יהושע

נאמר   שם  )כח.(,  כתובות  במס'  מפורשת  נאמן  „  –ממשנה  אין  בקוטנן...אבל  שראו  מה  בגודלן  להעיד  נאמנין  ואלו 

יהושע    לומר...גמ' אמר רב גדול עמוהונא בריה דרבי  וכן ההלכה. אם כן אפילו מה שראו עיניו צריך    “והוא שיש 

  מה"תלמוד ירושלמי" במס'   ,בצורה המפורשת ביותר נשללים דברי ה"פני מנחם" שיהיה גדול עמו וכל שכן מה ששמע.

דאבא וראיתי בת כהן שזינתה והקיפוה   ...רבי אלעזר בר' צדוק, תינוק הייתי ורוכב על כתיפו„  –סנהדרין )ז,ב( )לא:(  

כד חמא דא מילתא לא היה פחות מבן   תינוק היית ואין עדות לתינוק.חבילי זמורות ]= של גפן[ ושרפוה. אמרו לו  

לשון של   .כעדות שניתן לסמוך עליה  לשמש  ושמיעתו  ראייתואם כן, כל שכן שתינוק בעריסה אינה יכולה  “  עשר שנין

 “. אמר ריב"ל בעליה זו שמעתי...„ –"שמעתי" מצינו גם בפי ריב"ל  במס' זבחים )יג:( 

 

 ...וכי לא היה יודע המשנה והלא הן שגורות בפי כל...“„  -תד"ה ומאי טעמא

 האם האמוראים  היו בקיאים בכל ששת סדרי המשנה והברייתות? 

 

ד:( בתד"ה ה"ג   היו שגורות בפי כל, כך גם הובא במס' בבא מציעא)קישת סדרי המשנה  מהתוס' משמע שכוונתו שכל ש

... דאינה משנה בשום מקום ועוד דמשניות אף של זרעים וטהרות היו שגורות להם כדמשמע  „  –דתניא רשב"י אומר  

בתד"ה  )קי:(    וכן הובא במס' חולין  “בתוספתאוהא דקאמר "בארבע לא מצינא בשיתא מצינא?", היינו    בכמה  דוכתין

אפילו דזרעים וטהרות היו    היה יודע, דמשניות   ותימה רב ספרא מעיקרא מאי סבר...דבסתמא גם מתחלה...„  –  דתנן

גבי "עתידה תורה שתשתכח מישראל הא נמי מתניתין היא   [)קלח:(  ]מס' שבת  שגורות בפיהם כדפירש בפרק תולין

...ובכל התלמוד משמע שכל המשניות של  „  –  בד"ה מאיוכן כתב שם ה"תוס' רא"ש"    “  'השרץ שנמצא בתנור'..."

שיתא סדרי היו שגורות בפי כל, כדמוכח בפרק תולין...כלומר היאך יוכלו לשכוח מה ששנוי במשנה ומה שאומר בפרק  

,  היינו, בברייתות שאינן מהתוספתא  , “קאמר  בברייתות)קיד:([ "בארבע לא מצינא בשיתא מצינא?"    ]מס' ב"מ  המקבל

בתוספתא גם  בקיאים  היו  לא  כתב שהם  שהתוס'  לעיל  ראינו  לעיל    .אך  הנאמר  כל  פי  טובאעל  בכמה    ק"ל  דחזינן 

שהתוס' בכמה מקומות כתבו להפך שיתכן שאמורא לא יהיה בקיא בכל המשניות ובפרט    ,מה"אחרונים" דכתבו להפך



 ק

 

ואולי התחלף  להם משניות עם פסוקים, כי    במשניות של זרעים וטהרות וקשה הרי אין החי יכול להכחיש את החי  

 ונביא להלן את דבריהם. שהם לא היו בקיאים  )קיג.( פסוקים אכן כתב התוס' במס' ב"ב לגבי

לוג[    ]מס' מנחות  מלאכת יו"ט" כתב"ה בכמה מקומות כתבו התוס', שהמשניות של „   –)ט.( בד"ה תד"ה חסר 

שגורה בפי כל ויכול להיות שאמורא לא ידע אותה משנה ואינה תימה כלל  ועי' ברש"י סוכה מה   סדר טהרות לא היתה

דאיתא שם   מר אמתניתין  –שכתב אהך  ...מעתה בכיוצא בזה  „  –[  )יח,ג(  ]במדבר   וכן כתב ה"אוה"ח" עה"ת  “אמר 

לומר... התוספות  ותמצאמצינו  היו    שכתבו  לומר שלא  נוכל  במשניות  הכהן    וכן    “בקיאים שאפילו  אברהם  רבי 

 בשם התוס' במס' חולין   )לז:(  כתב במס' פסחים  ,]ג' כרכים[  יצחקי מרבני תוניס לפני כמאתיים שנה בחיבורו על הש"ס

שניות דסדר מוכבר נודע דב„   –)ט,א(    ]צ"ל )קי:([ דמשניות דסדר זרעים לא רגילי בהו וכן כתב במס' מקוואות  )קיא(

במס' חולין[ בשמעתא   וסדר טהרות אינם בקיאים בהם בעלי הגמרא וכמו שכתבו התוספות בפרק 'כל בשר' ]=  זרעים

קשה לפי מה שכתבו התוס' לקמן דף ק"י ע"ב,  „ –סתר את עצמו וכתב כפי שהוא באמת  )יב:( הוא ובמס' חולין “דכחל

דה סוגיא  ליישב  והוצרכו  בקיאין  היו  וטהרות  זרעים  דסדר  לסוגייןדבמשניות  יענו  מה  הידוע   “תם,  ככלל  נכתב  וכן 

בספרי חכמי ג'רבא שהאמוראים לא היו בקיאים במשניות דזרעים וטהרות, כגון בהגהת הרה"ג  המקי"ש לספר "פרחי  

 )לה:( בשם "בעלי הכללים". כהונה במס' ברכות

והיא סדורה בפי  לד:(  ) מתניתין היא במס סוכהפלוגתא דאתרוג  „  –בד"ה התם מתני'    [)פא.( ]מס' שבת רש"י גם כתב 

 הסיבה לכך שהאמוראים לא היו בקיאים בברייתות של סדרי זרעים וטהרות, היא משום שלא היו נוהגים   התלמידים“.

ג בחוצה  בתמיהה, זרעים אינו נוה„  –תא מצינא   בד"ה בשי  (:בחו"ל כמו שכתב רש"י במס' ב"מ)קידהלכות סדרים אלו

, לעומת סדר קדשים שאף שאינו נוהג בחוצה לארץ, האמוראים היו בקיאים בברייתות של סדר זה,  “ותלארץ וכן טהר

 ]מס' מנחות) דשים נמי כדכתיב  "ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי" ואמרי...וק„ –שם רש"י בד"ה בארבעה כפי שכתב 

   .“עבודה בכל מקום, מעלה עליהן הכתוב כאילו מקריבין אותן בבית המקדש"ח העוסקין בהל' קי.([ "אלו ת"

הך מתניתין    לא שמיע לר' יוחנןלר' חייא בר אבא ותבעי ליה מעשה אי  „  –)יב:( כתב רש"י בד"ה א"ל   במס' חולין

האלו מעשה…דלקמן  להן  דיש  בה  דתנן  והרמון  שהפירוש    “ן  שמיע"  "לא  בכותבו  רש"י  שכוונת  לומר  הוא, ואין 

יוחנן מר'  נשכחה  הזו  בש"  ,שהמשנה  רבות  פעמים  שמובא  כפי  גורסה  אינו  שהוא  שכוונתו  לי, „ -סאלא  שמיע  לא 

  –:([ וכן  מס' סנהדרין)כח (,:)יג מס' ב"ב (,:)יג מו"ק   )מא.(, מס' פסחים (,:)קב ]מס' עירובין “כלומר לא סבירא לי

  )י.([ ושם הכוונה היא שהוא אינו סובר את השמועה הזו ]מס' עירובין “לא שמיע לי הא שמעתא, א"ל את אמרת לן„

ולכן הם אמרו לו הרי    "לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי"[  –]כמובא במס' עירובין )קב:( ובמס' ב"ב בסוף )קסה.(  

סימן שאתה כן סובר כשמועה זו ואם הייתה הכוונה שאיני מכיר   אתה אמרת לנו בעצמך את השמועה הזו ואם כן זה 

שהרי הוא בזמנו אמר להם שמועה זו? אלא בודאי שהם התכוונו לשאול   שמועה זו וכי הם באו ללעוג לו שהוא שכחה,

יותרהאם הוא   סובר  ואינו  בו  מי שניסה להוכיח שכל האמוראים ממסדרי הגמרא    חזר  יש  היא להלכה.  זו  ששמועה 

ב"ק במס'  דמאי.  ממס'  שלמה  משנה  במשנה   שכחו  תחלה  הובא  הובא    "כד")כז.(  מכן  שם    "חבית"ולאחר  ושאלה 

מי שהיו לו  „  –)ז,ח(   פתח בכד וסיים בחבית? ולדעתו זה מראה שהם שכחו שקיימת עוד משנה כזו במס' דמאי   -הגמרא

שורות של עשר עשר   ב'  כדעשר  יין...נוטל  המהר"י   “לוכסן...  חביותי  והרא"ש   ופירשו שם  ר"ש   , צדק    בן מלכי 

מ היא לענין מקח וממכר, כשם שהגמרא כתבה שם במס' ב"ק וזו  ,היינו חבית והנפק"שהכוונה היא להורות שהיינו כד

 כלל אינה הוכחה, כי עיקר הענין של מקח וממכר הוא  במס' ב"ק לכן הם בחרו לשאול ולהבהיר את הספק שם.

'  . מדברי התוס“ועוד קשיא, כיון דתנאי היא אמאי הדר ביה, לימא אנא דאמרי כמאן דאמר...„  –הוסיף והקשה    התוס'

]הל'  משמע שהאמוראים רואים בתירוץ זה רק כאחת האפשרויות לתרץ את עצמם, אך הרדב"ז בפירושו על הרמב"ם 

 “....וכן דרך האמוראים להכריח דבריהם אליבא דחד תנא„  –)ד, סוף ב([ כתב  מע"ש
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 רש''י  ד''ה קלעים להיכל

 מתי התחילו וסיימו לבנות את בית המקדש השני ? 

 

שאלמלא כן לא היו   שיהא מזבח בנוי בעזרה קרוי "אשר פתח אהל מועד", היכלבמקום חומות  „קס"ד   – רש"י כתב 

כמו שכתוב בספר עזרא ועד עשרים    משבאו שם בימי כורש  מקריבין עד שיגמר הבנין והם התחילו להקריב קורבנות

„תמוה ועי' לקמן )טו( בפי'   –   . הרש"ש כתב כאן“שנה אחרי כן לא נגמר הבית בשנת שלש לדריוש האחרון שניםו

" ומקרא מלא "ושיציה ביתה דנא וכו' עד שנת שית לדריוש "שנתבטלה המלאכה זה י"ח שנה וכו'  בשנת שתים   ד"ה

משגלו „ -בד"ה נ"ב שנה   )קמה:(  במס' שבת “. רש"י כתבבשנת שש לדריוש  ". לכן נכתב בצידו דט"ס הוא וצ"למלכא

נפקדו בימי כורש ואז עלו מהם לייסד את הבית י"ח שנים קודם גמר הבנין שהיא  בחרבות ירושלים עד שבימי צדקיה  

 “.)יא:( לסוף ע' שנה בשנת שתים לדריוש כדאמרינן במגילה

 “. עמש"כ במגילה )י: ( ותראה שדבריו כאן שלא בדיוק„ –רש"ש העיר שם ה

 י:

 ל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים כ

 מהו הקשר בין צניעות למלכות, נבואה וכהונה גדולה ?

 

בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה   „בשכר צניעות שהיתה –, הובא  )יג: ( לקמן

שכולם רואים את כבוד המלכות וכן כאשר  ,אנו רואים שצניעות מביאה למלכות  ויצאת ממנו אסתר“. במקרים הנ"ל

ים בבית קודש הקודשים כפי שזכתה לכך האשה הקמחית נצנועה יוצאים ממנה כהנים גדולים הנכנסים לפני ולפ  האשה

 .הובא שיצאו ממנה הרבה כהנים גדולים  )א,א(, במס' יומא )מז.( ובתלמוד ירושלמי במס' יומא

 

 

לשון מלכות( שהמלכים משתמשים בו שאין    )=  נראה דרוצה לומר„...ו – שאר זה לשון  תד"ה

 “ שאר העם מכירין בו

 יחודיותו של הלשון היוני

 

כתב ולשון של רומים  „  –רש"י פירש שם  “.  "בזוי אתה מאד" שאין להם לא כתב ולא לשון„  –הובא    )י.( במס' ע"ז

קשה על פירוש זה ופירש כמו התוס' כאן והוסיף שהוא כעין "חכמת ה ,, אך התוס' בד"ה שאר“מאומה אחרת באה להם

 .יונית"

 שמובןמשאר לשונות לפי  ומה שנשתנה לשון יוני  „ –השפה היוונית    על מה שפירש הרמב"ם כאן בפהמ"ש )יז.(ראה  

כי  ,אותו לשון כמו לשונם אצלם...מפני שהם פירשו התורה בלשון יון לתלמי המלך ונתפרסמה אצלם,עד שהיתה אצלם

 .“"מה לי לשון תרסי או לשון עברי או לשון יוני"... זה הלשון היה משובח אצלם. רבינו הקדוש אומר
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יונית ר"ל  „  –)מט.( פירש הרמב"ם בפהמ"ש   במס' סוטה וזה שהיו קורין חכמת היונית,...ומה שאמר  יונית   חכמת 

רבי משתעי  הרמזים שהם בלשונות והלשונות שנוטים מדרך הישרה לפי הנראה מהם ויש להם פנים  ובגמרא אמרו "

חכמה בגבלשון  שמבואר  כמו  ובחידות,  בלשונות  לנו  באו  וכבר  מזה  "  לשונות  היונים  אצל  והיו  מיוסדין מרא  הענין 

נותנים בהם כל מה שהיו רוצים כמו הרמזים והחידות...וזה הענין אין ספק שנאבד ולא נשאר  באומתם שהיו נושאין ו

 “.ממנו היום בעולם לא מעט ולא הרבה

שאין  )מה.([, "ל ]מס' נדהאומנם כבר אמרו חז  י וגם כשיטת התוס'.כשיטת רש"גם    אומנם, ממקורות חיצוניים נראה

אף ש"אל להאמין  כיון  שבהם,  דבר  טובים  פיהם  שקר"שר  ימין  וימינם  מרן   ]תהלים  שווא  התבטא  וכן  )קמד,יא([ 

היסוד הדתי הפרוטסטנטי,  שרק מה שהאדם קורא פי  הנוצרית על  מדע ההיסטוריה שיסדו באקדמיה   ה"חזו"א" על 

שם ש"המחקר" המדעי הוא חסר כל ערך ל  ורואה בעיניו ניתן לסמוך על כך.  הוא ניסח באמצעות שאלה את קביעתו

 ,כיצד ניתן לסמוך על מדעני ההיסטוריה, הרי מאורע שקורה אפילו היוםהבנת אמיתית של מציאות כלשהי. הוא שאל,  

אם כן כיצד ניתן לסמוך על דיווחם של ההיסטוריונים לגבי מה שקרה  אחרת, למחרת ארבעה עיתונים מדווחים כל אחד 

הם כולם  מתארים את מה שהתרחש בדיוק כפי  שבענין זה    ון  לפני מאה שנה וכל שכן לפני אלפי שנים. מכל מקום, כי

 , אך גם אז לא על כל פרט ופרט.זאת חז"ל ניתן אולי  לסמוך עליהםשחז"ל מתארים ואף בלי לדעת שכך תיארו 

' מתכוון "איטליאה של יון" ואילו התוס - רש"י נראה שהוא התכוון על התקופה שרומא הייתה עדיין חלק מהעם היווני

לתקופה שרומא החלה להתפתח כעם בפני עצמו. העם הרומאי היה נקרא הלטיניים על שם השפה שהם קיבלו מהעם  

זו מהפי [ שהם הכנענים. השפה הלטינית  בלטינית ק' וצ' מתחלפים -ייניצים]או הפ ניקיםיהיווני. היוונים קיבלו שפה 

סנדרוני כתב שכולם מקורן בלשון הקודש לא רק מזמן דור חדרה במשך הזמן לכל השפות האירופאיות. פילון האלכ

הפלגה, אלא גם אחרי התגבשותן של השפות. האלפא ביתא הפייניקית הובאה ליוון על ידי הפייניקי קדמוס והוא ייסד  

  [ הוא היה weltgesch. B. 1 kap. 2] ולדברי מילר בחיבורו  [ המובאת לעיתים בגמראtheben] בה את עיר החכמה טאבן

 ממגורשי הכנעני במלחמת יהושע בן נון. מס' האותיות היו בתחלה ט"ז ולבסוף הם מנו כ"ד אותיות.

יותר מאוחרת   והכאשר מלך המלך לטינוס על  התוס' התכוונו לתקופה  פלסגרים. שפתם של הרומים  על ההלניסטים 

גם משום מיעוט אותיו חיבור,  בו שום  ניתן אפילו לכתוב  היה  ולא  הוסיף להם  היתה דלה מאד  והעם האטרוסקי  תיו 

ורק שלש מאות ועשר שנים   כלל אותיותיהם התחלפו מיונית לאטרוסקיתשל  שמות  האותיות ולימדם את לוח השנה.  

החל לארגן את הדקדוק עבור בני רומא פ'    לפני חורבן הבית השני החל אנדראניקוס לעצב להם את השפה ורק קטו

 שנים לאחר החורבן ולכך התכוון התוס' בכותבו שלא היה להם משל עצמם שפה מיוחדת ומליצית מעין "חכמת יונית". 

 

 המן הרשע שעשה עצמו ע''ז 

 

וכיצד “  נפשיה ע"ז  דשוי,  מה ראה מרדכי דאיקני בהמן„ –  שהמן עשה את עצמו לע"ז,  )יט.( גם הובא בגמרא בהמשך

 לע"ז? בתרגום על מגילת אסתר מובא שהמן לבש צלם מלפניו ומלאחוריו ואילו במדרש אסתר רבה  עשה את עצמו

 “.חקק עבודת כוכבים על לבו... אחשורוש להשתחוות להמן, כשצוה אלא...„ –הובא  אות ב'[, ]פרשה ו',

 

 

 

 מרי דיכי 



 קג

 

 מ"מסורת הש''ס" ומהמהר''י ברלין השלמת מקורות על כך, שנשמטו 

 

עוד מקור אחר    )קלט:(,אך גם ממנו נשמט  המהר"י פיק ברלין השלים עוד מקור שהשמיט "מסורת הש"ס"  במס' חולין

)קלט:( לא נאמר ממש "מרי דיכי" אלא  בעוד ששם במס' חולין "מרי דיכי", -  )צ:( ככנוי לרב הונא שם במס' חולין

 אך שם מדובר כמו אצלנו כתשובה לשאלה "מרדכי מן התורה מנין".  "מירא דכיא",

 

 אין הקב''ה שמח במפלתן של רשעים ש

 אך הוא שוחק עליהם 

 

 עליהם". "יושב בשמים ישחק  - )ג.( על פי הפסוקכמובא במס' ע"ז  ,הוא שוחק עליהם אף שאין הקב"ה שמח, אמנם,

 

 

 יא.

 ובניו ומתתיה כהן גדול  חשמונאי

 מי היו החשמונאים? האם מתתיה היה כה"ג ואיזה יוחנן היה כה"ג והאם היה לו שם נוסף? 

 

הגירסה הובאה  יעקב"  וב"עין  הניסים"  בכת"י  ב"על  כמו  ובניו"  -כמעט  וחשמונאי  כה"ג  יוחנן  בן  בסידור    ."ומתתיה 

מובא הפירוש "תקון תפלה" על התפלות ושם בפירושו על "על הניסים" הוא מעלה סברא שמתתיה    "אוצר התפלות"

ול" הכוונה על מתתיה  כהן גד)ח"ג סי' קלח( הוא הסתפק האם "  לא היה כהן גדול רק אדם חשוב וב"תשב"ץ" בשו"ת

  ,ה בכהונה גדולה ונעשה צדוקיים שנ הוא כתב שאותו יוחנן חשמונאי הוא אותו כהן גדול ששימש שמונ   .או על יוחנן

 . )כט.( כמובא במס' ברכות

)לג.( כתב רש"י בד"ה    במס' סוטהו   )סו.( שהרג את חכמי ישראל  קידושיןדעות הסוברות שהוא ינאי המובא במס'    ישנן

באנטוכיא    נצחו קרבא  לאגחא  דאזלו  יום  „  –טליא  לפני  יוונים  עם  להלחם  חשמונאי  בית  בני  כהונה  פרחי  שהלכו 

על כך שם המהרש"א העיר    .“הכפורים ונלחמו ביום הכפורים ושמע יוחנן בת קול כשהיה עובד עבודת יום הכפורים

נבואה אז משמתו  ואלו המעשים בבית שני היו שכבר בטלה ה  משמע להו דלא מפי השכינה היה דאם כן נבואה הוה„  –

היו משתמשין גם לאחר חורבן בית שני כדמוכח פ"ק דיבמות וכן יש לומר    ,בת קול, כדמסיקאבל ב  ,חגי זכריה ומלאכי

בלשון יודע  דגבריאל  ואע"ג  הוה  גבריאל  כדמסיק  או  במלאכים  היו  בלשון    ארמי,  דמשתמשין  צרכיו  אדם  ישאל  אל 

 ב"ה ודוק“.  לקבל תפלות להביאן לפניו יתברך דאפשר שהוא אינו ממונה ארמי

הוא ינאי הוא    יוחנן כהן גדול שמש בכהונה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי אמר אביי„  –במסכת ברכות )כט.( הובא  

 .“יוחנן. רבא אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד. ינאי רשע מעיקרו ויוחנן צדיק מעיקרו

„ונעשה צדיק וחזר לרשעתו“, משמע שהיה רשע ואחר כך חזר בתשובה ונעשה   –רש"י בד"ה רשע מעיקרו, פירש  

נ ולבסוף  בכהונה שמונים שנה  וכן הלשון של "שמש  חזר לרשעתו,  ואחר כך שוב  צדוקי", משמע שהיה צדיק  עשה 

 שרק אביי סובר שינאי הוא יוחנן.  שכתב, מה ט הערה )ג(" עיין ב"דורות ראשונים" ח"ב עמ' קצ צדיק מעיקרו.
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...שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול“.  „...ומי עשאן  –נים הגדולים שעשו את הפרה האדומה  )ג,ה(, הובאו הכה  במס' פרה

א מ[  ה"תפא"י" מבאר שם  יוחנן כה"ג   וכותב על  פ' שנה  –ת שיטתו  גדולה  בכהונה  יומא  „שימש  ונ"ל   ]מס'  )ט.([ 

יותר מכל הכה"ג   וארוך  גדול  היה  גדולה  בכולא תלמודא בשם "כה"ג", משום שזמן שימושו בכהונה  דמה"ט מכונה 

]בסוף מס' מע"ש[ וגם זכה לשמוע בת קול יוצא מבית    נות גדולות ונכונות בישראלשבבית שני וגם מדתיקן כמה תק

]מס'   )לג([ ואפ"ה אחר כל הכבוד והגדולה הזאת לבסוף החמיץ ונעשה צדוקי  ]מס' סוטה  ק"ק שנצחו בניו במלחמה

מנהג יונית וכן קראו לכל )סו.([, מדנהג    ]מס' קידושין  )כט.([ וקראוהו אח"כ ינאי והוא עצמו שם יוחנן ביונית  ברכות

)מח.([, מדכולם לא הלכו בדרך טובים ולא    )יט.(, ברכות  )כב:(, מס' סנהדרין  ]מס' סוטה  הבאים אחריו בשם ינאי זה

  „וא"ת הרי גם לרבא בסוגיא דברכות   –)ח(    היה להם שם יוחנן, כי לא חנן אותם ה'“ ועוד הוא הוסיף שם ב"בועז"

ו ינאי, עכ"פ מודה דיוחנן החמיץ בסוף כדמשמע סתמא התם והרי זה סותר לכללא דכייל )כט.(, דס"ל דיוחנן לאו היינ 

)לח:([ דכל שעברו שנותיו של אדם ולא מהבאים חטא שוב אינו חוטא. ותו קשה דגם הם אמרו כל    הש"ס ]מס' יומא

, בשימושו בכהונה גדולה  המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו]מס' אבות פ"ג[ ומי אחריו זיכה את הרבים יותר ממנו 

פ' שנה ובתקנותיו הנכונות ואין לומר דהחמיץ כשעדיין לא עברו רוב שנותיו, דהרי לבסוף נעשה צדוקי קאמר. י"ל 

 )כז.(“. ]מס' עירובין דאין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר  בהן חוץ

ים קניבסקי, תשע"ג, עמ' ז, בעריכת ר' משולם בקונטרס "הודאת 'על הנסים' ופיוטי חנוכה" עם ביאורים ממרן רבי חי

יבר צבי  והרב  הובא  הרט  גדול,  כהן  יוחנן  בן  ד"ה  גדול   –וב,  כהן  יוחנן  זה  אין  ה"א(  דמעשר  )פ"ט  הרמב"ם  „לפי 

ששלח    דמתני', עיין מס' עבודה זרה )ט.(, אבל מתתיהו היה כהן גדול, כמו שאמרו במס' מגילה )יא.(. ובמכתב אחר )=

( לשאלה, כי הרי יוחנן שימש בכהונה גדולה פ' שנה ולבסוף נעשה צדוקי? אין זה אותו יוחנן, אלא אבי מרן הגר"ח

=( הלכה"  ב"ביאור  מה ששכתבנו  ועיין  ביוסיפון.  כמו שאיתא  והנה   אביו,  ה"ד.  פ"ט ממעשר  אמונה"(  "דרך  בספר 

)יא,יד ]זכריה  )סי' תרפ"ב(  הרד"ק  יוסף"  וכן ה"בית  ואולם ב"אבודרהם"  ([ כתב ש"חשמונאי" הוא תואר למתתיהו 

סופרים   ]ועיין מסכת  גדול  מפורש מתתיהו כהן  )יא.(  ובמגילה  ליוחנן כה"ג,  ובתרגום שיר  כתבו שהוא תואר  )כ,ח( 

 ”.השירים )ו,ט([

„מתתיהו בן יוחנן    –מונאי. במס' סופרים מובא  שייך לחשבמס' סופרים ובתרגום על שה"ש מופיע מתתיהו כמי שאינו 

„בני חשמונאי ומתתיה”. אומנם מפליא כיצד לא הרגיש מרן הגר"ח קניבסקי   –תרגום שם כה"ג וחשמונאי ובניו” וכן ב

בפירוש  מהתרגום על שה"ש ב  -)ו,ז(, שכתב  א' הובא ברמב"ם  „מתתיה כהנא רבא”.  „בימי    –הל' מעשר שם בהל' 

„ר"ל שהיה כה"ג אחר שמעון הצדיק”[ שלחו ב"ד הגדול ובדקו    –]דרך אמונה    ה אחר שמעון הצדיקיוחנן כה"ג שהי

בכל ישראל ומצאו שהכל זהירים בתרומה גדולה...אבל מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני היו עמי הארץ מקילין  

 על עצמןו לא היו מפרישין אותן...”. 

„...ומה שכתב רבינו   –ר הלכה" בד"ה ועזרא קנס את הלוים  ב"ביאו  )א,ד(  בספר "דרך אמונה" כתב שם בהל' מעשר

]ולא    ברפ"ט ממעשר, שיוחנן כה"ג הי' אחר שמעון הצדיק ויתכן דס"ל דיוחנן כה"ג הוא אבי מתתיהו בעל נס החנוכה

' שנה  כמו שכתב ב"פירוש המשניות" בהקדמה פ"ו שהי' בנו וכנראה שיש שם טעות סופר[ ושמעון הצדיק היה כה"ג מ

)ט.(, שהיה אחר עזרא ומ"מ דוחק   )ט.(. אם כן הגיע קרוב להזמן דאמרי' בע"ז  ויוחנן היה כה"ג פ' שנה כמ"ש ביומא

וברש"י שם בד"ה ומלכות[   ]=  גדול לומר כן, שהרי בית חשמונאי התחיל רי"ד שנה אחר בית שני כמ"ש בע"ז שם 

ימיו בתחילת  זה  כה"ג תיקן  דיוחנן  נאמר  אם  ואפילו  עזרא  בימי  עלו  חיו הלוים שלא  לומר שעדיין  מאד  ]עי'    וקשה 

ירושלמי מע"ש פלוגתא בזה[ גם כן היה קמ"ד שנה אחר התחלת הבנין ועוד שכבר הוכיחו מספר יוסיפון שאותו יוחנן 

י' בן בנו של מתתיהו בן יוחנן מנס חנוכה. אם כן הי' הרבה דורות אחר עזרא. גם מה כה"ג שביטל הוידוי ותיקן דמאי ה

שכתב רבינו בהקדמה ל"משנה תורה" דשמעון הצדיק היה כה"ג  אחרי עזרא צ"ע, דבספר נחמיה פי"ב חשיב ו' כה"ג  
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חוניו   בן  שהוא  הצדיק  שמעון  היה  ואחריהם  כה"ג  יהוצדק  בן  יהושע  מזרע  וכולן  בן  אחר  כמ"ש  בן  הכה"ג  ידוע  בן 

יוסיפון משמע שעזרא לא הי' כה"ג, אף  ד)ה,ה(    ]ועי' בשהש"ר  ב"סדר הדורות" בשם היוחסין וכן הביאו בשם ספר 

 שכתב הרמב"ם[ של עזרא”. ]= שהיה דודו של יהושע בן יהוצדק[ וע"כ דכל זמן הבית נחשב "זמנו"

ם בו הוא מאה עשרים וחמש כמנין "כהנים" ובענוותנותו ה"רוקח" כתב שיוחנן הוא מחבר "על הניסים" ושסכום המילי

 "יוחנן". -כי בלעדיו יצא מאה עשרים וארבע שהוא כמנין שמו הוסיף עוד מילה,

והנה מכך שיוחנן שימש בכהונה פ' שנה, מוכח לשיטות שכיהן פ' שנה ולא שהיה אז בן שמונים שנה, שהגיע לזקנה 

היה כשר לשרת בכהונה גדולה. ה"אור שמח"/הל' ביאת מקדש )ז,יב( רואה מופלגת לפחות קרוב למאה שנה בכל זאת  

„ועוד דיש שם שלשה     –מום לעבודה, שכן כתב שם הרמב"ם     מכאן ראיה לדברי הרמב"ם, שזקן לבד אינו נחשב

חו...“, מומין אחרים ואלו הן, הזקן שהגיע להיות רותת ורועד כשהוא עומד, החולה שהוא רועד מפני חוליו וכשלון רו

זו, כשר הוא לכהונה גדולה ומכאן   משמע דוקא "הזקן שהגיע להיות רותת ורועד", אך אם הזקן לא הגיע לידי מדה 

הראיה, שהרי יוחנן היה זקן מופלג ועדיין שימש בכהונה גדולה ולרמב"ם ודאי שימש פ' שנים ולא מ' שנים. לכאורה  

הונה גדולה בהיותו זקן מופלג עד פטירתו. בהלכות עבודת יוה"כ ישנה ראיה גדולה מזו, מאהרן הכהן עצמו ששימש בכ

„היה כהן גדול זקן או חולה מלבנין עששיות של    –יטות שכה"ג זקן אין עבודתו פסולה  )ב,ד(, שם נוקט הרמב"ם בפש 

גם כשר  ברזל באש מבערב ולמחר מטילין אותן למים, כדי להפיג צינתן...“. מכאן גם מוכח שחולה לחוד, שאינו רועד  

 לשרת ככה"ג.

לגבי השאלה מיהו אותו יוחנן כה"ג ]תשמ"ה, בני ברק[ לרבי יהושע דומב,    שבירר ה"אמרי יהושע"  נביא להלן את מה

זקן בן פ' שנים    עד יום מותך", ועיין בתפארת ישראל  וז"ל "ויוחנן כה"ג)ב,ד( "ואל תאמן בעצמך    בפרקי אבות„  –

יוחנן כה"ג   מותך, שהרי  יום  תנן אל תאמין בעצמך עד  "והא  וז"ל הגמרא בברכות שם  צדוקי כברכות כ"ט".  נעשה 

 .  שמש בכהונה  גדולה שמונים שנה ולבסוף נעשה צדוקי..."

י...דעיין מהתפארת ישראל  משמע שלומד פשט בגמרא "שמש בכה"ג פ' שנים", היינו שהיה זקן בן פ' שנים וקשה ל

)ט.( "ושנות רשעים תקצרנה זה מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרים שנה ושמשו בו יותר משלוש מאות    במסכת יומא

צא מהם צ' שנה ששמש שמעון הצדיק ושמונים ששמש יוחנן כה"ג עשר ששמש ישמעאל בן פאבי ואמרי ליה  כהנים  

ואחד לא הוציא את שנתו". הגמרא שאומרת "צא    צא וחשוב כל אחד  י"א ששמש ר' אלעזר בן חרסום. מכאן ואילך

וחשוב", היינו שאם נצרף את הארבעים שנה של שמעון הצדיק והשמונים של יוחנן כה"ג ועשר של ר' ישמעאל בן  

נקבל מאתיים  ל  פאבי בצרוף, נקבל מאה ושלושים שנה והיות והבית עמד ארבע מאות ועשרים שנה, אם נפחית את הנ"

 כח שלא הוציאו שנתם. זה פירוש הגמרא.רתו כשלש מאות כה"ג וא"כ מוותשעים שנה, שבו ש

מכל מקום מוכח מהגמרא דיוחנן כה"ג שמש ממש שמונים שנה בכהונה גדולה וכך גם כתב בסדר הקבלה לראב"ד וזה  

 דלא כתפארת ישראל הנ"ל, שאומר שהיה זקן בן פ' שנים ולא שמש בכהונה גדולה פ' שנים.

כתב, שיוחנן כה"ג ששמש פ' שנים בכה"ג ונעשה צדוקי הוא הורקנוס בן שמעון החשמונאי,   בסדר הקבלה לראב"ד

)סו.(, אך שם   היינו, מה שהובא על כך במס' קידושין  ]=  שאמו נשבית במודיעין וחשדו בו שהוא חלל מאמו השבויה

 .  הובא ששמו היה "ינאי"[

, שמש בכהונה  יתכן שיוחנן כה"ג, שהוא לפי סדר הקבלה הורקנו בן שמעון , איך זהקשה לי על סדר הקבלה לראב"ד

גדולה פ' שנים והרי אם נעשה חשבון נראה שכל שנותיו היו כששים שנים, כי המלחמה במודיעין על ידי מתתיהו ובניו  

לכ מלכותו  בתחלת  היה  הורקנוס  כן  ואם  הורקנוס  של  למלכותו  קודם  שנה  שלושים  היתה  היוונים  בן נגד  היותר  ל 

שלושים, שהרי חשדו בו שנוד לאמו שנשבתה במודיעין, שזה היה שלושים שנים קודם למלכותו וכנ"ל ולפי המבואר  

 ביוסיפון שהורקנוס הזה מלך כשלושים שנה ואם כן בצירוף נקבל רק כששים שנה. 
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שהנאמרונלע"ד   וה  לתרץ  כה"ג  יוחנן  לבית  הכוונה  שנים"  פ'  שמש  כה"ג  "יוחנן  הכהנים  בגמרא  לשולשלת  יינו 

יוחנן כה"ג   נכדו  בנו מתתיהו כה"ג,  ואת  יוחנן כה"ג  הגדולים שהתחילה מיוחנן כה"ג אביו של מתתיהו, שכללה את 

מת של  בנו  כה"גשהיה  הורקנוס  יוחנן  ולבסוף  שנה    תיהו   שמונים  בקדושה  שמשה  הזו  השולשלת  צדוקי.  שנעשה 

 עון לצדוקי. ולאחר שמונים שנה נעשה יוחנן הורקנוס בן שמ

זה   יומאלפי  בין הכה"ג הצדיקים את מתתיהו כה"ג ולפי    נוכל לתרץ את קושית העולם למה בגמרא  )ט.(, לא מונה 

 דברינו זה מיושב, שהוא נכלל בשולשלתשל בית יוחנן כה"ג ששמשו בכונה גדולה פ' שנה. 

)יא,יד([   ]זכריה  יתורץ את שלכאורה יש להקשות על ה"צמח דוד" וה"שלשלת הקבלה" והרד"קולפי דברינו אלה  

פ'    ' שנים נעשה צדוקי ואילו בכל המקומות בחז"ל מבואר ששמששיוחנן הורקנוס לאחר ששמש בכה"ג משסוברים  

ים שנה מתחילות מיוחנן שנים וכבר העיר על כך ב"סדר הדורות" דף נ"ט ע"ש. לפי מה שכתבנו לעיל ניחא, כי השמונ 

כה"ג אביו של מתתיהו ואילך עד יוחנן הורקנוס שנעשה צדוקי בסוף ימיו, אבל יוחנן הורקנוס עצמו שמש בכה"ג רק 

 מ' שנה וכדברי ה"צמח דוד" וה"שלשלת הקבלה".

במלחמות     לסדר זרעים פ"ו כתב וז"ל "יוחנן כהן גדול הוא יוחנן בן מתתיה המוזכר  בתפילות  בהקדמתו  הרמב"ם  

יוון" ומקשה בספר היוחסין ]ע' יוחנן כה" "מתתיה בן יוחנן כה"ג" ואם כן היה   ג[ שבתפלות אינו אומר כי אםמלכי 

אביו של מתתיה ע"ש. ואולי יש לתרץ שכוונת הרמב"ם במילים "המוזכר בתפילות", כוונתו לנאמר במגילת אנטיוכוס  

אומרה בשבת של חנוכה ושם במגילה בפסוק י"ז נאמר על יוחנן בן  המודפסת בהרבה סידורים של הספרדים הנוהגים ל

מתתיה "כהנא רבה די יהוד", כלומר כהן גדול של היהודים ויש גורסים גם בפסוק ט"ז שם "יוחנן בר מתתיה כהנא 

 רבה". 

שם שמים אפילו בשטרות    וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחום התקינו שיהיו מזכירין"  –)יח:(    עיין עוד בגמרא ר"ה

מתתיהו שהשתתף   ליוחנן בן    ". נראה לי שהכוונה בגמרא ר"הג לאל עליוןוכך היו כותבין בשנת כך וכך ליוחנן כה"

 במלחמות היוונים. 

)ג,ה( איננו יוחנן כה"ג הצדוקי אלא זה שעשה    ע' יוחנן כה"ג, כתב שיוחנן כה"ג שעשה שתי פרות במס' פרהביוחסין  

א יוחנן כה"גאביו של מתתיהו ואילו יוחנן הצדוקי הואבן בנו של מתתיהו ע"ש, אולם בתפארת ישראל שתי פרות הו

כתב, שאותו יוחנן כה"ג שעשה את שתי הפרות הוא יוחנן כה"ג שלבסוף נעשה צדוקי. בסדור    במס' פרה פ"ג סקמ"א 

, הוא נעשה לבסוף צדוקי וזה דלא  "בית האוצר" בשם הרה"צ ממעזיבוז נאמר שיוחנן כה"ג המוזכר בתפלות בחנוכה

 כיוחסין ע"ש. 

חפץ"   "אבני  בספר  וז"ל  עיין  חילו...'   –)נח,יב(  ה'  'ברך  מקרא  על  ברכה  פרשת  עוזיאל  בן  יונתן  בתרגום     "ועיין 

למקום' רגל  רבא  כהנא  דיוחנן  לסנאוי  יהי  'ולא  חנוכה,   שכתב  נס  על  רמז  הכתוב  בדברי  להעמיד  רצה  הנראה  וכפי 

החשמונאים, היינו, להיוונים תקומה והחשמונאים יתגברו עליהם    שמשה רבינו בירך את שבט לוי שלא יהיה לשונאי

 וינצחום ולא ידעתי מדוע קרא את היוונים בשם שונא יוחנן כהנא רבא ועל איזהו יוחנן כה"ג רמז בזה, כי אם כוונתו 

על יוחנן אבי מתתיהו, הנה מלבד שהוא לא היה כה"ג, דהתואר כהן גדול קאי על מתתיהו ולא על אביו וכמו שהבאנו 

למעלה בשם הגמרא דמגילה. הנה יוחנן אבי מתתיהו לא היה כלל מהלוחמים עם היוונים, כי המלחמה עם היוונים לא  

 ".הנבואה וצ"ע בזה  יוחנן איפוא קאיפרצה בימיו אלא רק בימי מתתיהו בנו ועל איזה כהן גדול 

: קודם כל, מה שכתב שאביו של מתתיהו לא היה כה"ג, כבר הבאתי את המאירי  על דבריו  ויש להעיר כמה דברים

משמע שיוחנן אביו של מתתיהו לא היה   והיוחסין האומרים בפירוש שכן היה כה"ג ומה שהוא אומר שמהגמרא דמגילה

"במתניתא תנא...ולא גאלתים בימי יוונים זהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי   –  )יא.(  כה"ג כוונתו לגמרא מגילה

 ובניו ומתתיהו כהן גדול..." עיי"ש.
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 י חפץ.תו של בעל אבנ יגורס אחרת ומתתיהו בן יוחנן כהן גדול ולפי זה אזדא לה ראי  אולם ביוחסין שם

ליוחנן כה"ג אביו של מתתיהו, שהרי  והיא שלא יתכן שכוונת התרגום יונתן    אומנם קושיתו השניה היא קושיה חזקה

 הוא לא נלחם נגד היוונים, כי המלחמה פרצה בימי מתתיהו בנו ולא בימיו. 

ו של מתתיהו ויסבור כמו  , שאין כוונת התרגום יונתן ליוחנן אביו של מתתיהו, אלא כוונתו ליוחנן בנ ונלע"ד ליישב

 הרמב"ם שהבאנו לעיל, שיוחנן בנו של מתתיהו היה כה"ג והוא כמובן השתתף במלחמות נגד היוונים. 

תלמידו של   "ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאבי  –, שם הובא  )נז.(  עיין במס' פסחים

פנחס וישמש בכהונה גדולה ועוד צווחה העזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי וימלא 

 כרסו מקדשי שמיים. אמרו עליו ע יוחנן בן נרבאי שהיה אוכל ג' מאות עגלים ושותה ג' מאות גרבי יין..." 

לדקדק  בזה דחשיב ליה הכא בכל כהנים כשרים ובפרק  "יש    –  עיין שם במהרש"א בד"ה ויכנס יוחנן בן נרבאי

קמא דיומא לא הוציא מכלל שנות רשעים שהוציאו שנתן, אלא שמעון הצדיק ויוחנן כה"כ וישמעאל בן פיאבי ור"א 

ב"ח, אפשר דהיינו יוחנן כה"ג והיינו יוחנן בן נרבאי דהכא ומזה יש ליישב דגבי ישמעאל  ניחא דאמר שהוא תלמידו  

ס על שם מעלתו כאילו היה פנחס בן אלעזר רבו שהיה מפורסם  במעלה, אבל ביוחנן בן נרבאי שאמר שהוא  של פנח

תלמידו של פנקאי למעלתו אין שם רבו פנקאי מפורסם מי הוא, אבל אם הוא יוחנן כה"ג, שהוא שמש פ' שנים בכהונה  

אי, כלומר שאינו עוד תלמיד של פנחס וניחא  ניחא, דשינה שם רבו פנחס לגנאי  לו פנקגדולה ואחר כך נעשה צדוקי  

כהנים  חשמונאי  מבני  לפי שהיה   ועשירות,  בגדולה  כל כך  מתנהג   כה"ג שהיה  יוחנן  הוא  דהכא  יוחנן  היה  אם  נמי 

 גדולים ומלכים". 

הזה   נרבאימהמהרש"א   היה  צדוקי  שנעשה  כה"ג  יוחנן  של  אביו  ששם  משמע,  כשם    ]=  לכאורה  כי  דווקא,  לאו 

וזה מאדפשוט   שחז"ל שינו את השם פנחס לגנאי כמו כן יתכן והם שינו את שמו נרבאי לגנאי. נרבאי על משקל פנקאי

[, אבל ביוחסין ובסדר הקבלה לראב"ד הם  והוא אכן כך מסיק מיד לקמן ולא הבנתי מה היתה כלל ההוה אמינא שלו

 עון חשמונאי.כתבו שיוחנן כה"ג הצדוקי הוא בנו של שמ

, שגם המהרש"א יודה לסדר הקבלה לראב"ד ששם אביו של יוחנן כה"ג הצדוקי היה שמעון החשמונאי ולא  ונלע"ד

בראי  -על פנקאי[ והוא מורכב מקיצור של שתי מילים נור  נרבאי, אלא "נרבאי" זה כינוי גנאי]וכמו שהמהרש"א אומר

 “. מובן משום שהצדוקים היו שמים את הקטורת על האש מבחוץ)נג.( זה  וכלומר אש בחוץ. לפי הגמרא במס' יומא

 

 

 

 וממונא יתירא הוא דקא יהיב וקם 

 מנין היו לאחשורוש אוצרות כסף וזהב ? 

 

שני" הובא שהוא שלט על מאה    בתרגומים על מגילת אסתר מובא שעושרו בא לו מאוצרות שמצא כורש וב"תרגום

 רק אחרי שהוא התמנה למלך.ושמונים אוצרות של בית המקדש ולכאורה אוצרות אלו יכלו להיות שלו 

 

 „ בן מזלו שתיהן דעת אחת היה להן“   –רש''י  ד''ה בן גילו 
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 ברור הקשר בין גיל ומזל   

 

אחיו של ראש...גם בתורה נתנו טעם לכמה שמות ועל כך ראו החכמים ז"ל גם כן „  –המהרש"א כתב בד"ה אחשורוש  

ן גילו...דודאי לאו וקאמר אחיו של ראש וב  אועל פי מה שאמרו ר"מ דייק בשמבדרשותיהם לתת טעם לקצת שמות  

שזה הרג...מזלו    אלא פירושו בן גילו כי האחים על הרוב דומים זה לזה והיינו שהיו דומין בבן מזלו  ,אחיו ממש היה

( כתב התד"ה הנושא )סב:  ובמסכת יבמות  “מאדים כדאמרינן ספ"ב דשבת האי מאן דבמאדים יהא גבר דאשיד דמא...

ת  פירש רשב"ם דה"ה בן אחיו אבל אחותו נקט לפי שמשדלתו בדברים ושכיח שנושא בת אחותו ור"„  –את בת אחותו  

ורש"י פירש    “)קו:([ רוב בנים דומים לאחי האם  ב]מס' ב"  חותו לפי שהיא בת מזלו כדאמרינןאומר דדוקא נקט בת א

יותר מן אחיו  גיעגועי אדם „  –שם   אמרינן בירושלמי "זאת אומרת  „  –  כתב שם  ,התד"ה  ספק  .“...רבין על אחותו 

אשת בן אחיו"...מכאן יכול להיות ראיה לריב"ן שפירש לעיל )סב:( "והנושא בת אחותו" דוקא בת    מותר אדם לישא

ה נוטל אחד  בענין "המבקר את החול)לט:(  כתב במס' נדרים "רש"י". “אחותו ,אבל בת אחיו אין עושה כל כך מצוה... 

גילו  מ בבן  מצערו"  לזקן„  –ששים  זקן  או  כמותו  הר"ן  ,“בחור  כאן    וכתב  והרא"ש    אך  רש"י  כמו  שנולד „  –שם 

...דאמר רב הונא כל מי שמבקר את החולה פוחתים לו אחד  „  –)לד,א(  הובא    ב"ויק"ר".  “המבקר במזלו של החולה

בחוליו...ובלבד   ]מהרז"ו  מששים  כנפשו  אותו  ואפילו שאין „  –שיהו אוהבין  נמצא  דבר שאינו   , ויונתן  דוד  כאהבת 

 .  “[ אעפ"כ מרויחין לו“ס לבקר את החולה מרויח לו מחוליואוהבין אותו כנפשו אף על פי כן מי שנכנ 

 

 

 ...א''ר חסדא בתחלהמהודו ועד כוש רב ושמואל חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם

מלך על שבע ולבסוף מלך על עשרים ולבסוף מלך על מאה...ת''ר שלושה מלכו בכפה ואלו הן  

 אחאב נ''נ ואחשורוש 

לכותם  דהאם אחשורוש מלך גם על ספרד ואפריקה ? מי הם אלו ששלטו על  כל העולם מה היו תחומי מ

 והאם ישנה על כך מחלוקת בין המדרשים וב"ראשונים"? 

 

ומשמעויות שונות לגבי מושג "העולם", שהוא מלשון   אים משמעות של מלכות על כל העולםישנם שמות שונים המבט

בכך שהם   כדי להוכיח  ,מקומות עליהם שלטו אנשים  הזכרת    בכתובים מופיעים לעיתים  ."העלם" כמובא במקורותינו

)ה,ד([ וכן    ]מלכים א'  "מהודו ועד כוש" או "מתפסח ועד עזה"  ]מס' מגילה )יא.([על כל העולם, כמופיע כאן    שלטו

" או  הממלכות"  זו    .ות"צהארכל  "כל  משמעות  מופיעה  שונות  בחז"ל  בצורות  העולם  כל  על  שליטה    -של 

בכיפה",  , "קוזמוקרטור" ועד סופומסוף העול"מולך    "מלכו  הולך    "ם  נאמר "ששמך  מסוף העולם  ועל רבי עקיבא 

יבמות )טז:(, היינו, מושג שמשמעותו  "  ועד סופו יחסי. כמו כן הובא, "הוא  ]מס'    ]מס' ב"ב  "עולםמנהיגו של  מאד 

 כיבוש, פחד מהמלך,  –על כל העולם    מלכות  )צא.([ שנאמר על אברהם אבינו. ישנן גם דעות שונות במה מתבטאת

חכמת שלמה ומתוך   ל אומות כלפיאו הערכת כ  לאברהם  ביחסכמו    קבלת מלכות מתוך אהבת המלך או הערכה למלך,

מלכו על   או שולשלות מלוכה ואיזה מלכים ישנן דעות שונות בחז"ל כמה מלכים  כך הם קיבלו את עול מלכותו עליהם.

 לגבי מי היו אותם מלכים.  נביא תחלה את מנין הדעות, .וכמה מדינות היו בעולם בזמן אחשורוש כל העולם
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די    מן עשר מלכין  אחשורוש חד„  –מונה עשרה מלכים ואת האחשורוש בכללם    ,ה"תרגום שני" על מגילת אסתר

  יון, אחשורוש, דנצר,נבוכ ישראל, ,)= שם המציין את שולשלת המלוכה( פרעה נמרוד, הקב"ה, ,עלמאמלכו ועתידין ב

היות המלכות, גם  בהם במשך כל זמן    שהמלכים מלכונראה שהתרגום סובר שמלכויות    .“משיח בן דוד, הקב"ה  רומי, 

 נחשבות כמלכות אחת ששלטה בכל העולם.  ת,אפילו בהפסקו שלטו על כל העולםאם המלכים 

 התרגום שני ושאר המקורות בהמשך, נראה שהם נוקטים במושג "עולם", כי הוא כולל את המשמעות של "העלם",

מצב   הוא  העליונים,  על  גם  שמלך  המלך  שלמה  וכן  מעינינו  נעלם  הגדול  בחלקו  מולך,  שהקב"ה  מה  כל  על  שהרי 

 שנעלם מעינינו. 

אחשורוש היו    , משמע שרשב"י סובר שקכ"ז מדינות“שבכל העולם לא יהרגו„  –את תלמידיו    אל רשב"י )יב.( ש  קמןל

הוא מתייחס למדינות אלו כאילו    ,שכיון שבסוגיה שם מדובר רק על מדינות אלו  ,אך יתכן שכוונתו היא  , כל העולם

אף    ,"לכולי עלמא"  -, הביטויאמוראים החולקים בסוגיההמדובר על כל העולם, כפי שמופיע לעיתים קרובות לגבי כל  

כולי ובד"  -  ( על כל החולקים שםפו:ס' שבת )כפי  שנאמר במ  שישנן עוד דעות אחרות  שאינן מופיעות באותה סוגיה,

אף שישנה גם את דעת    ,דעות החלוקות שם מתי עלה משה רבינו להר סינילגבי ה  ",בשבת ניתנה תורה לישראל  עלמא

  אלא ב"פרקי דרבי אליעזר"  שדעתו אינה מופיעה שם בסוגיה, שהתורה ניתנה ביום ששי, אף על פירבי אליעזר הסובר 

כך יש    ,כשם שיש בחלק העליון ישובים רביםש  , )י.([ בשם רב המנונא סבא  ובפרט שרשב"י אמר ב"זוה"ק" ]ויקרא

 . מתחתינו בעולם התחתון גם ישובים רבים עם הרבה בני אדם עם אותו קלסתר פנים כשלנו

 -"סופו עולם ועד  מונה עשרה מלכים שמלכו "מסוף ה   , לתנא רבי אליעזר הגדול,ה"פרקי דרבי אליעזר" בפי"א

כל שרי    והיו„  אחאב,ושלמה    ך ומ' שנה מלך מעצמו(,היה מ' שנה משנה למל)  יוסף  ה בשמים ובארץ, נמרוד, הקב"

כל אפרכיות שבעולם רל"באפרכיות כבושים תחתיו...  בחציו של עולם קט"זוהלא  בזכות אסתר  ו   , אחשורוש מלך 

 . “מלך המשיח והקב"ה אלכסנדר מוקדון,כורש,  נבוכדנצר, ,נתוספו לו י"א מדינות

עמרי שלא היה עשיר כמו אחאב מלך  „  –שהיו רק רל"ב מדינות בעולם     ה"תנא דבי אליהו רבה" גם סובר בפ"ט 

ב מלכים למרוד בו שלח והביא  מן הבריות שביקשו אלו רל"  רל"ב מלכים עבדו אותו...כיון ששמע אחאב  ישראל בנו,

 .“והושיבן תחת ידו בירושלים ושומרוןבנו של כל אחד 

רבה" "אסתר  העולם    )א,ה(  המדרש  בכל  אפרכיות  רנ"ב  שהיו  ומאה„  –סובר  ועשרים  ר'   ,שבע  בשם  אלעזר  ר' 

)יח,י([ "חי ה'   ]מלכים א'  אחאב שלט בכולן הדא הוא דכתיב..רכיות הן בעולם ודוד שלט בכולן.חנינא והלא רנ"ב אפ

וממלכה  אלהין גוי  יש  ]שם,"  אם  הדא  מן  ועוד  שולט  שאינו  במקום  משביע  אדם  שרי   וכי  נערי  את  "ויפקד  )כ,ט([ 

ו ורבנן הרבי לוי ורבנן. רבי לוי אמר כלו ברעב בימי אלי  ,." והשאר היכן היו..ושלושים  שנים  המדינות ויהיו מאתים

  ארם קבץ את כל חילו ושלשים ושנים מלך אתו וסוס א( "ובן הדד מלך    אמרי בן הדד בא ולקחן, הדא הוא דכתיב )שם,

וילחם בה"ויע  ורכב ויצר על שמרון    החסרים למנין רנ"ב אפרכיות( ותימר שלשים ושנים,  )=  . אנן בעיין עשריםל 

אפרכיא שהיתה יש  ידו...נבוכדנצר    אלא  תחת  ערבון  אותה  ועושה  שנים  ממנה  נוטל  והיה  בכולן...דריוש קשה  שלט 

כי    וגמרתנו דחתה ראיה זו,  =)  ..." "באדין דריוש מלכא כתב לכל עממיא  ו,כו([  )  ]דניאל  שלט בכולן הוא הדא דכתיב 

מדינות(.הוא   על שבע  מלך  אחת  „  –  מהרז"ו)  בחצייןאחשורוש שלט    לא  לו  אחר  ...)ז((.“יתירהוהיה  קכ"ז    : דבר 

כבש שבע שהן קשות  -  מדינה אמר  יודא  רבי  נחמיה.  ורבי  יודא  כמאה  רבי  כבש עשרים שהן קשות  רבי  כעשרים   .

)=דעתו היא כדעת רב חסדא כאן   נחמיה אומר נטל אוכלוסין משבע וכבש עשרים נטל אוכלוסין מעשרים וכבש מאה 

  .בגמרתנו(

רבי יודא אמר כחצי עטרה שאת מכבש החיצונות והפנימיות נכבשות מאליהן. אמר ורבי נחמיה:  רבי יודא  ?כיצד כבשן

כלי עץ חלול למדוד בהם תבואה    כפני קביים,„  – ]יפ"ע  רבי פנחס העולם הוא עשוי כעטרה ורבי אבון אמר כאפי קבאי
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הם מעלה היקף שלם וחלל באמצע כן  שעל פני  ,או לקיטע רגלים לתקוע בהם שארית רגליו להלך בהם כבמס' שבת )סה.(

.  “כבש חצי היקף וכך נכבש לו חצי העולם  והוא   ישוב העולם מקיף כטבעת שלמה את הים התיכון והמדבריות שבאמצע

שכבש מעט מקצה זה    =ורבי נחמיה אמר כאמת המים )  הכוונה שהעולם  הוא  אליפטי ועיין שם ביאורו[  – מנות הלוי" "

זה(   נכבשות מאליהןומעט מקצה  והפנימיות  מכבש את החיצונות  מונמצא אתה  לוי כל  קום שנאמר  ...)ט( אמרי רבי 

 . “אפרכיא - מדינה ,מדינה - עיר שדה הוא עיר,

זה  „  –  ]יפה תואר  “זו שכונתך  -  מאפרכי שלך."ממולדתך"  -  לך לך מארצך"„"  – הובא  ,)לט,ט(  "בראשית רבה"ב

אשר בתוך המחוז...והא דאמרינן במדרש רות    תושכונתך היא המדינה הפרטי   יהודהארץ    המחוז בכלל וכמו ארץ כנען,

לקמן וכן  שכונתך  זו  "ומולדתך"  מדריש  ופה  שלך  אפרכיא  זו  מולדתך"  זו    "וארץ  מולדתי"  "ומארץ  גרסינן  )נט,י( 

ן על שכונה לפי  ש? וי"ל  כי מולדתך לבד הוא רק שכונה אבל ארץ מולדתך יש לפרש בין על אפרכיא ובישכונתי  ע"

   .[“. עיר מולדתו והערים הסמוכים לה  היינו, ,)נט,י( )נה,ז( ו כמ"ש לקמן „ –מהרז"ו . “הענין

אלא גם אביו דוד  שלא רק שלמה    ,גם סובר  ( בד"ה הה"ד תחת אבותיך[)א,ו  2]עמ'    מדרש "שיר השירים רבה" ה

וזה מלך  „  –שלט על כל העולם     -  העיר שם   הרש"ש.  “מסוף העולם ועד סופו...אביו מלך מסוף העולם ועד סופו 

)יד,יז([ "ויצא שם דוד    ]דברי הימים א'  כתיבמשום ד  אוליצינו זאת מפורש בדוד...לקמן לא הביא קרא לזה וגם לא מ„

 .  “ת וה' נתן פחדו על כל הגויים..."בכל הארצו

ועד צדיק אחד יוצא  „   –    )לו,ב(  "ויקרא רבה"במפורש ב  מופיע  כדברי הרש"ש  אמנם, מהן ושולט מסוף  העולם 

"ויוסף הוא השליט",  הה"ד ]בראשית סופו,   יהושע ויהי שמעו בכל הארץ"  )ו,כז([  ]יהושע   )מה,ו([   )=  "ויהי ה' את 

)יד,יז([ "ויצא שם דוד בכל הארצות וה' נתן פחדו על כל הגויים" ושלמה    ]דברי הימים א'  מה שנאמר ביוסף(.  ,היינו

   “.)ה,א([ ]מלכים א' מושל בכל הממלכותהיה 

ד דו...שיצאו ממנה שני בנים הללו לכבוש העולם, שהרי עתיד  „  –  )כג:( בד"ה ממנו  רש"י במס' מכות כך גם כתב  

)לט,יא( כמוכיחים רק על    אומנם מאידך, הובאו פסוקים אלו על יהושע ודוד ב"בראשית רבה"   “..ומשיח לצאת ממנה..

 [ בעולם על גדלותם הרוחנית.“מטבע„  -מתנות כהונה] כך שהם היו מהארבעה שיצאו להן מוניטין

כאןהמהרש"א   ה  ,כתב  לשיטת  אבן"בניגוד  של   ,"טורי  ארצותיו  אורך  על  ללמד  באו  לא  וכוש  הודו  שהזכרת 

אחשורוש שהרי קכ"ז מדינות הם הרבה יותר גדולות מאשר המרחק שבין הודו וכוש, אלא שהם באו ללמד שמלך על 

   .מלך על הודו וכוש הסמוכות זו לזוהכל באותו תוקף ש

ושמואל לא נחלקו על מקום הודו וכוש    שרב   , מפרשים עמ' ע"ז( והרי"ף על ה"עין יעקב" )"אור חדש",  המהר"ל

אר לזוולשניהם  זו  סמוכות  אלו  העולם  ,צות  בקצה  ששניהם  שהסובר  ביניהם  ,אלא  מונח  העולם  שכל  כפי   ,סובר 

 לתוקף מלכותו.  שרואים זאת מעברו השני של כדור הארץ ולדעה השניה הכוונה היא 

  חלק מאסיה ובנוסף הודו וכוש   לא מלך על כל העולם אלא רק על החלק המיושב,   שאחשורוש  ,מבאר  "בן יהוידע" ה

 . ריקהאירופה ושאר אפריקה ואמ ,אך לא על סין )חבש(,

ו מאה  דכמן מדינחא דהנדיא רבה ועד מערבא  ד„   –מגילת אסתר    הראשון" של   תרגום" הובא ב  כדברי ה"בן יהוידע" 

יומא  “כוש„  –)לו.( פירש בד"ה הינדואה    ברכותכת  ורש"י במס  “ועשרין ושבע פלכין )לד:(   וכן פירש רש"י במס' 

כיון שהם סמוכים וכן רש"י מחליף   ,“הינדואה„ - ג,כג([ כושי) ]ירמיה ויב"ע תירגם “,והיא ארץ כוש„ –בד"ה הנדוין 

 “.ארץ הודו„ -ט.( בד"ה בפרזלא הינדואה)  וכן כתב במס' ע"זשם 

 הארץ  כדוריות  

שהארץ אינה שטוחה אלא היא בצורת כדור מעט פחוס    ,הכתוביםמקורותינו  וב  פה-בעל  במסורת מאז ומתמיד היה ידוע  

, כאשר בדרך כלל אומות העולם סברו שהארץ  ארבע כנפות גוף בעלכ תוארה האליפטיות ךשצורתו אליפטית, כשבתנ"
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מאידך, כיון שהתורה .  יא לא תיפול ותתרסקשטוחה, שיש מהם שסברו שהארץ נתמכת בידי פילים ענקיים, כדי שה

רוחנית, כדי -שבעל ורק להורות את פרטי תרי"ג המצוות ואת הבנת המציאות, שהיא למעשה קדושה  נועדה אך  פה 

שבאמצעותה יתברר גילוי הכבוד האלוקי בעולם, לכן לעיתים קיימים ניסוחים המחייבים תאור רק של הצד העליון של  

,  גם צד עליון זה מתואר רק על הציר של מזרח ומערב תוך התעלמות מהציר של צפון ודרום  ובדרך כלל  כדור הארץ

מלכויות היו  לא  שם  מזרח  כי  כ"מלכי  מתוארים  הם  בעולם,  השולטים  האומות  מלכי  כלל  מתוארים  כאשר  למשל,   .

 .בתרא )טז:([-מס' בבאמס' סוטה )לד.(, ומערב" ]מס' ברכות )ד.(, 

)כה:(,    )ה,ג(  מעשרות  מס'  ירושלמי",  התוספתאב"תלמוד  מרובע  „  –  הובאה  אין  גמליאל,  בן  שמעון  רבן  תני 

בראשית ימי  הגמרא שכן    “מששת  ביארה  ב"תלמוד  ושם  הובאו  דברי רשב"ג  )ו,א(.  נגעים  במסכת  משמע מהמשנה 

נברא ובכללה הכל  ימי בראשית    ובמסכת שבועות) ג,א(. הגמרא מבארת שמששת  נדרים )ג,ב(  גם במסכת  ירושלמי"

. על כך שאת הארץ ניתן לחשב רק  הארץ בצורה מעוגלת  ללא כל משטח שטוח שניתן לבצע בו או מחוצה לו ריבוע

חוג הארץ על  "היושב  הפסוק  על  )מ,כב([  ]ישעיהו  עזרא  האבן  כתב  מרובע,  ולא  עגול  היוצרת  מחוגה   –  באמצעות 

  .“רבועה וגם אין צריך לפסוק, כי הדבר ידוע בראיות ברורותוהנה לעד, כי הארץ עגולה לא ...„

מונה מספר סיבות לכך, מדוע לעיתים העולם מתואר במקורותינו כקיים רק במשטח העליון של   מרן ה"חזון איש"

  –"קונטרס י"ח שעות" )א,ב([  קטן י"ז,  -סימן מ"ד, סעיףהלכות שבת,    מועד,  כדור הארץ ]"חזון איש", אורח חיים,

ארו  "מרכז"„ בשטח  עגול...גם  בשטח  גם  אלא  בכדור,  רק  לא  הוא  משמש  הארץ  של  עליון  וקצר...שטח   עיקרך 

ישראל וירושלים וכן תחילת הישוב בשעת בריאת העולם -הישוב, משום שבאמצעו המקומות המקודשים ביותר ארץ

טעו בו ורצו לומר לו שירה כמו    ובו ישב אדם הראשון )= שהיה נזר הבריאה, יציר כפיו של הקב"ה, עד שהמלאכים

לאלוקים( ולפיכך משמשים הרבה פעמים בשם "מרכז" הישוב על ירושלים, בבחינת מרכז שטח העליון ולא על מרכז  

)= שמרן אינו מפרטם, כי אינם שייכים לנושא    ת מיוחדותיוהכדור )= שהוא במרכז הפנימי של הכדור( ועוד חשיבו

נמצאנו למדים, שכאשר    .“ בכלל "איי הים")= נחשב(    מייחדים לו לשטח העליון והיישוב התחתון    עליו הוא דן שם(

כי חז"ל רוצים למקד את תשומת    היא,    סיבה לכךהעולם הוא שטוח, הקיימים ניסוחים במקורותינו, שמשתמע מהן ש

ליסודות המציאות    ליבנו,  של  מה  הקדושה  לגבי  המציאות,  כלל  של  הרוחנית  למהות  או  ירושלים,  ושל  ארצנו  של 

 מה שנקרא במקורותינו "תבל".   –שנגלה לעיני הבשר כמציאות היקום, או המציאות הכלל האנושית 

-משתמשים במושג הדומרחב גם במובן הרוחני וכן להפך ולכן הם  -ים רוצים להדגיש לנו שזמן הוא תלוחז"ל לעיתי

משמעי של "לפנים ולאחור" מבחינת הזמן של מה שהיה לפני בריאת העולם ומה שיהיה לאחריו ומבחינת המרחב של 

דרום( של העולם, מבחינתם הרוחנית, כדברי "בעלי התוספות" ]מס' מגילה  -כביכול גבולי המזרח והמערב )ולא צפון

 .)כה:(, מס' חגיגה )יא:(, מס' תמיד )לב.([

בר שמעון  לג-רבי  מתייחס  הוא  כאשר  )י.יוחאי,  ויקרא  ב"זהר",  כמובא  הארץ,  ככדור,  (וף  אותו  מתאר  הוא   ,

כשמתחתינו גם גרים בני אדם כמונו, אך כאשר הוא מתייחס לרוחניותו של מושג "הארץ", הוא יתארו יחד עם מושגי  

המשמעות של ההדדיות שביניהם ביחס למהותם    "השמים" או "הרקיע" כאלפס וכיסויו ]"ויקרא רבה" )לו,א([, לגבי

אפשר לבריות -יוחאי ]"בראשית רבה" )ו,ז([, שאי-מהות בלתי נתפסת בשכל אנוש ולכן אמר רבי שמעון ברהרוחנית,  

"עובי הרקיע", )ב,ד(    להבין את המשמעות של  ירושלמי, מס' ר"ה  מיסוד המים ]תלמוד  ורשב"י אמר שהרקיע הוא 

וחומרית, יחשוב שכוונת רשב"י היא לכך שהארץ היא   , שיויוניתכלותו על המציאות היא מגושמתאך מי שהסת  )יב:([,

מפת השמים האמיתית נגנזה ולכן מאז נסמכים    בדברי רשב"י עצמו.  כביכול  "סתירה"שטוחה, על אף שבכך הוא יוצר  

 הגוים.  האסטרונומיה של רק כשפה על
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וטעם כל אלו החשבונות ומפני מה מוסיפים מנין זה...היא חכמת  „  –  הרמב"ם כתב ]הלכות קידוש החודש )יז,כד([

הוא חכמת השעור    כתבי הגימטריות„  –ה"מגיד משנה" על הרמב"ם, הלכות גנבה )ח,א(  =  ]התקופות והגימטריות  

"תקופות וגימטריות פרפראות לחכמה", פירוש לחכמת התכונה הקרויה    [()ג,כג  אבות  ]מס' והחשבונות ועליהן אמרו  

ובינה הסברי  .  “חכמה  את  ושאר  ראה  המאיר  רש"י    על  המפרשיםהמהר"ל,  אך  פירשו,  כך  שרובם  אבות,  מס' 

. בש"ס מופיעה "גימטריא" במובן זה במספר מקומות, כגון: מס' נזיר  ו"הערוך" פירשו שהכוונה שם לחשבון האותיות

רק ב"תלמוד ירושלמי", מס' תרומות )ח,א( )ה.( ומס' מנחות )פט.(, אך צירוף המילים של "חשבון גימטריא" מופיע  

נפחים, הנקרא גם "חכמת השיעור יון ספרים הרבה    .[ב"חובות הלבבות" ח"ב )ח,ד(  "לגבי חשבון  שחברו בה חכמי 

אבל הספרים שחברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו  והם נמצאים עכשיו ביד החכמים,  

חכימין למקבע „  –ע"ב. תרגום רב יוסף, דברי הימים א' )יב,לב(, כתב על בני יששכר  ]"בראשית רבה", פרק    אלינו

ואיצטרולוגין   בתקופתא דשמשא  דסיהרא...בקיאין  במולדא  סופיסטין  ושניא,  ירחיא  ולעברא  ירחין  ורישי  שנין  רישי 

ומאחר שכל  [   הירח", פ"ג(והנביאים העבירו את כל החוכמות לזוגות התנאים הראשונים )אבא מארי, "ספר    “במזלא

אפשר לאדם להרהר אחריהם אין חוששין למחבר בין שחברו אותם נביאים  -שאין בהם דופי ואי  אלו הדברים בראיות

האיש   זה  על  סומכין  אין  דופי  בהם  בראיות שאין  ונודע אמתתו   טעמו  דבר שנתגלה  הגוים, שכל  אותם  בין שחברו 

ו זו של   . ה"שבות יעקב", ח"ג, סימן כ',“הטעם שנודעשאמרו או למדו אלא על הראיה שנתגלתה  כתב שמסיבה 

 הסתמכות על האסטרונומיה היוונית, נמנעו גדולים ללמוד ענינים אלו.

אתהספרים   כללו  יששכר  בני  העבור",    שכתבו  "סוד  תקופת    והועברשספרי  גדול  דור.  אחר  דור  ישראל  חכמי  בין 

תקופת התלמוד  "הגאונים" רבינולאחר  קכ"ב    ,  כתב בתשובה  גאון  "שערי תשובה" ב  שהובאה)האי  הגאונים  ,  שו"ת 

לוריא דוד  בו לייפציג, תרי"ח עם הערות של רבי  היו צריכים לעמוד  זה  ידע  הם  „  –  (, שהיו מספר תנאים שמקבלי 

וסודותיה  שלהם  רמזים  והללו  מאד  ונפלאים  הררים  הרי  מכל  גבוהים  גדולים,  טעמים  צפוניהם  שיש  חכמים  ם  דברי 

וכל שכן  -ורזים וסתרים שאי ואפילו ראשי פרקים  לו מדות המסורות בידינו  אפשר למוסרן לכל אדם, אלא מי שיש 

ראה את אמרו חכמים ]  ,ממעשה מרכבה  ,]= מתאור מהות האלוקים[  פרטיהם, כי על דבר זה ועל שהוא למטה ממנו

ב  חגיגהגירסתנו  מוסרין  )יג.([  מס'  אין  חייא  רב  בקרבו"    "אמר  דואג  שלבו  והוא  דין  בית  לאב  אלא  פרקים  ראשי 

ובדברים שלמטה מכל אלו, "אמר ר' אמי אין מוסרין סתרי תורה אלא ליועץ חכם חרשים ונבון לחש" ובלחש לוחשין 

זה המבין דבר    –ונבון לחש  בו וכללות נותנין לו והוא מבין בהם ומן השמים מראין אותו בסתרי לבו, דאמר במדרש " 

זה שראוי למסור לו סתרי תורה שניתנו בלחש" ולכן היו מוסרין חכמים אחד לחברו הכרת פנים   –לחש  ך דבר.  מתו

ונקבה בראם" "זכר  ומקצתן בסדר פסוק שלאחריו  ב"זה תולדות אדם"  ]בראשית    וסדרי שרטוטין, שמקצתן אמורין 

כמו כן, שם בסימן י"ד, לענין   .“יין לכךין ראו, לפי שאין מוסרין סתרים ורזים הללו אלא למי שרואין בו סימנ )א,כז([

והיה צריך לדעתם כדי נביא השקר  בתופעות הטבע שהיה מראה  ואותות  "ונתן    הלכות כישוף  בסנהדרין  לדון אותם 

כדברי רבינו האי , בין השאר,  יכולות אלו התאפשרבדיקת    משה רבינו לסהדרין בקבלה הלכות כשפים ולימד אותם".

שבאמצעותם בדקו את אלו שהיו מועמדים להעביר להם     ,ןשרטוטיהכרת הפנים וסדרי הת ידיעת  גאון שם, באמצעו

ועכשיו שאין לנו ארבע מיתות, לא נצרכה ללמדם „ – סוד העיבור ובכללם   האלו בכל עניני הסוד גםאת הידע שהופיע 

חכמים ויש ברית בחרם בית דין שאין  בקבלה שלא יהיה תקלה ויש מהם מעט סודות מסורים ביד ביניהם של אותם  

הלל השני בתקופת האמוראים היה בין אלו   .“למוסרן אלא לנאמנים ולמי שרואים בו הכרת הפנים שהוא ראוי לכך

באמצעותו ורק  העיבור  סוד  את  ידעו  היה  שעדיין  הבאים ו  ניתן  הדורות  לכל  המדויק  השנה  לוח  את  לתקן  יכל  הוא 

 .([ביצה )ה.  שבידינו ]רש"י, מס'
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גאון "שלא יהיה תקלה", כי כבר היה   האי  רבינו ב, כפי שכתלחלוטין כמעט ידע זה  נעלם נראה שבזמן תקופת הגאונים

האסטרונומי היווני. היוונים היו ידועים כמי שמצד עצמם היו    "ידע" ומאז החלו להשתמש ב  את הלוח שתיקן הלל השני

מחוסרי כל ידע וכל הידע שהם עסקו בו נלקח מהיהודים, המצרים והכשדים. קיימת מסורת אצל היוונים, שאלכסנדר 

, השליט את אריסטו על חלק קטן מספרי  בתחילת בית המקדש השני  מוקדון שהיה בסוף תקופת הנביאים האחרונים

 ה המלך שמצא בירושלים. שלמ

שהם   הידיעה  מתוך  נובע  בהם  שהשימוש  נראה  היוונים,  במקורות  גם  ידועים  והם  כתב  שהרמב"ם  דברים  גם  לכן, 

ב"טימאוס" וכן כתב אפלטון  יהודיים  היוונים ממקורות  ידי  יהודיים  נלקחו על  נלקח ממקורות  , שהידע הקיים אצלם 

 . במצרים

הלכו כל  עולה, שאת  הרמב"ם  נאבדומדברי  לא  החודש, שהם  קידוש  בשפת האסטרונומיה    ,ת  ברירה  בלית  הלבישו 

שאת כל סוגי החכמה האדירה שידעו בני    ,ום צר ביותר של עריכת החישובים ותו לא וכפי שראינו לעילחהיוונית בת

  שולב הזה יששכר כפי שקיבלו ממתן תורה בסיני, בכל מה שקשור לגרמי השמים, קביעת הזמנים, מזג האויר וידע המ

את שכלל  בראשית  מעשה  היהודי    של  העם  שיעבוד  ועקב  מהיהודים  לגנוב  היוונים  הצליחו  לא  והחי,  הצומח  ידיעת 

שידע זה כלל סודות גדולים של השמות    ליוונים והרומאים העדיפו חכמי ישראל לגונזם, כדי שלא יפלו לידיהם ובפרט

ותם יכלו לברוא עולמות, כפי שכתב שם רב האי גאון והוא  האלוקיים שבאמצעותם ברא אלוקים שמים וארץ, שבאמצע

כוונת דברי חז"ל בנושאים     ינסופיים שללכן, העומקים הא  מציין את רבי עקיבא כאחד מאלו שיכלו לברוא עולמות.

ואנו יכולים להבין רק מעט באמצעות ענקי הדורות שבאו אחריהם ברמת עומק מסוימת,    של המציאות נעלמו מאיתנו

כשגם את כוונת ענקים אלו יש הרבה לעמול כדי להבינם, רק  לאחר שאנו נדע את כל מקורות חז"ל ושל אותם ענקים 

אחדותי ולכן מסרו לנו חז"ל   ידי אלוקים שהוא-, כי תורותינו הן אחדותיות כי ניתנו על זמנית ולא מקוטעת-בידיעה בו

את הכלל ש"דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר" ונסיון להבין מאמר או קטע בתורה כשלעצמו נידון  

 . מיד לכשלון, סילוף ושדרוג כוונת הנאמר

י כפי שזה  כשהוא מולבש באמצעות תאור גשמ  מכל הנ"ל עולה, שתמיד כוונת חז"ל בענינים אלו למובן רוחני ומהותי

נתפס בראיה האנושית, כי כך ברא האלוקים את העולם שנראה זאת בצורה מסוימת המתאימה לחוויה האנושית, כדי  

בחיבורו    וכך ביאר המהר"ל את חז"ל והסביר זאת במיוחד  שנוכל להבין את המהות המציאותית שעליה הושתת העולם

ספק כל  ללא  במפורש  בחז"ל  נאמר  כאשר  ורק  הגולה"  השמים    "באר  הרקיע,  הארץ,  לגבי  הגשמי  למובן  שכוונתם 

שכך   בתנאי  אז  וגם  זו  כוונה  להם  לייחס  ניתן  השמיימיים,  "הראשונים" והגרמים  תקופת  גדולי  ידי  על  הוסברו  הם 

וגם מה שהובא כאן מחז"ל  כדי להוכיח על כדוריותו של הארץ ומרכזיותו  הותנה בכך   כשאין ביניהם מחלוקת על כך

, כדי לדעת לגבי כדוריות הארץ, נוכל לסמוך רק על  . לכןשל מעבירי המסורת של התורה שבכתב ובעל פה שכן דעתם  

 ענקי תקופות "הראשונים" ו"האחרונים" שיובאו להלן.

למניינם(, כמשלוח מנות לרבו,    1529ט )]חובר בשנת רפ"  רבי שלמה אלקבץ דן בספרו "מנות הלוי"המקובל האלוקי  

ורי קבלה שחיבר ואת הפזמון "לכה דודי". הוא חי בזמנו של מרן מהר"י קארו ורבי משה אלשייך מלבד עוד הרבה חיב

כמובא לעיל במדרשים, שאחשורוש מלך    רק חלק ממדינות העולם  שקכ"ז המדינות הן  ,החל מעמ' )כה:( ומסיק  בצפת[

מלכים    היינו,  ,ירי תגאשבגרממיא בלבד יש ש' קט  ,לפני כן  וכך גם יותר מובן מה שאמרו בגמרא  רק על חצי העולם

לה ואחר כך מלכותו יהוא שלט תח כוש הכוונה היא לכל המדינות שבהן אך מאידך הוא כתב שמהודו ועד ,של אפרכיות

 נחתכה וראה עוד שם את דבריו באריכות. 

 )א,א( על מגילת אסתר  רבינו יעקב מליסא )בעל ה"נתיבות המשפט"( בפירושו "מגילת סתרים"  כדעתו סובר גם

אף שאבד קי"ג אפרכיות לא נכנע  „ –אלשיך" בפירושו על מגילת אסתר שם הביא את דעתו של ה"הוא וכסימוכין לכך 
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והאחשורוש השתייכו לכת "בוני מגדל בבל"  כתב שם שהמן  גם  רבי יעקב מליסא  “.  בשמחה  לבו והוא בהוייתו כמקדם

 . שמאוחר יותר אימצו את עיקרי כת זו "הבונים החופשים"

שרב ושמואל לא נחלקו במציאות ובאמת הודו וכוש הן סמוכות זו לזו,  ,  "מנות הלוי" כתב בשם רבי משה בן תיבון

מהודו לכיון ההפוך ונקיף את כל העולם נגיע בסוף לכוש,  אלא   אלא כיון שהעולם הוא עגול ככדור נמצא שאם נפנה  

העולם עד שמגיע ואז מקיפים את כל  לכיון הרחוק  או שפונים  לכיון הסמוך לכוש  מהודו  פונים  ים לכוש שתלוי אם 

שאחד סובר שמהודו ועד כוש הכוונה היא לדרך הקצרה ואז הן סמוכות זו לזו ממש   ,ומחלוקתם של רב ושמואל היא

ה  בין  נמצאות  מדינות העולם  ונמצא שכל  בדרך ההיקף הארוך  ושכן מחלוקתם ווהשני סבר שכוונת הפסוק  וכוש  דו 

 לגבי תפסח ועזה. 

זו ה  סימוכין לשיטה  זוטא  מרן רבי חיים קניבסקיל  "טעמא דקרא"מוצא  והלא „  –(  )א,א  במדרש שיר השירים 

היה    כולו עד שיבוא לעזה כך שלמה   צא מתפסח וילך ויקיף את כל העולםאלא כמה שי  תפסח ועזה נתונות זו בצד זו,  

שבמציאות  , גם הוא מודה  ן תפסח ועזה היו כל מדינות העולם, שאפילו למאן דאמר שביהיינו  ,שולט בכל העולם כולו

את כל העולם עד  אלא שהפסוק מתכוין לכך כשילך ויקיף את העולם לצד הרחוק ויעבור    היו שתיהן סמוכות זו לזו,

 שיחזור לעזה. 

הארץה" כפשוטה,תבואות  הגמרא  את  פירש  לזו  "  זו  קרובות  בפסוק  הנזכרים  וכוש  הודו  אם  נחלקו  ה"בן  ]  שהם 

נחלקו ממש אם הן סמוכות זו לזו או לא ולכן גם הוא כתב שצריך  יהוידע" כתב שמלשון הגמרא משמע שהם  

לנו  ומר שישנןל הידועות  וכוש  לזו    ,הודו  זו  וחבש הסמוכות  אנדיא  בזמנו  שהם  כאן שגם  כתב  )ר"י מעמדין 

ליד הודו(   כוש  העולם מצד   וישנןישנה מדינה בשם  בסוף  וזו  אחד  בסוף העולם מצד  וכוש אחרות  הודו  עוד 

   .אחר[

שני מקומות    משום שישנםבמציאות, שאז ניתן הדבר לבדיקה,    אין להקשות שקיימת בין רב לשמואל מחלוקת  ,כןכמו  

הנקראים בשם כוש, אחד הוא מדינת כוש הידועה ביבשת אפריקה הרחוקה מאד מהודו וישנו עוד מקום הנקרא כוש  

 ביבשת אסיה במדינת תימן ומתפשט אותו מקום למזרח עד סמוך להודו. 

לדבריו  הו כראיה  מביא  בבראשיתמה  מא  הפסוק  את  יונתן  ופו  )י,ו(   שתירגם  ומצרים  כוש  חם  וכנען"  "ובני    –ט 

היינו, שמדינתו של כוש נקראת "ערביא", משמע שישנה כוש  “,  תהום ערביא ומצרים ואליחרוק וכנעןושום אפרכיו„

נקראה צפורה   ולכן  היא  כי    אשת משה שבאה ממדין "אשה כושית",שאינה באפריקה אלא בארץ ערב באסיה  מדין 

 . באסיה ממדינת כוש שהיא חלק מארץ ערב

יונתן ]ירמיהעל פי מה ש   ,שכוש הוא בארץ ערב  איפוא,  מוכח   –את הפסוק "היהפוך כושי עורו"    ג([)יג,כ  תירגם 

הידואי...  „ דישני  ב  ,היינו  ,“האיפשר  וכן  ומכוש"  ישעיההודו  "ומפתרוס  את  תירגם  הוא  ומפתרוס  „  –  )יא,יא( 

 . במזרחוובכך נחלקו רב ושמואל האם הכוונה לכוש שבמערב העולם המיושב או  “ ומהודו

י תפסח, האחת נמצאת  משום שיש שת  לגבי תפסח ועזה,  את המחלוקת  ר"א הגוכן פירש  "שפתי חכמים"  כן כתב ה

ואחת נמצאת על שפת נהר הפרת והוא כתב    )טו,טז([ ואינה רחוקה בהרבה מעזה  ]והיא מופיעה במלכים ב'  בשומרון

נחלקו רב ושמואל על איזה   זו קיימת שם עד היום בגבול הצפוני של מקום היישוב של הרי החושך ולכן  שם שעיר 

 תפסח הכתוב מדבר. 

של העולם המיושב באפריקה.    שכוש היא בקצה המערביאסתר שנביאו להלן,    הראשון של  משמע בתרגום  כפירוש זה

דקרא"ה אמרו    ,ביאר  "טעמא  שבשלכן  העולםגמרא  כל  על  מלך  מהודו אחשורוש  השתרעה  שמלכותו  משום   ,

שבמזרח ועד כוש שבמערב, היינו חצי הכדור העליון, שבזמנם היה עיקר הישוב, דהיינו מאה ושמונים מעלות אורך 
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אה ושמונים  המעלות שהוא שלט  שהם חצי מכדור העולם ויתכן שלכן עשה אחשורוש משתה מאה ושמונים יום כנגד מ

 עליהם.

 ...ויתכן שהיה במלכי פרס הקדמונים מלך ששמו אחשורוש ושניהם היו  מלכים על מדי ופרס, „  –  פירשהאבן עזרא  

כי ארץ מדי ופרס צפונית לארץ ישראל והודו, רק    רק זה אחשורוש השני מלך על מדינות אחרות שהן בין הודו לכוש,

לכאורה, לפי דבריו מלכותו היתה מן הצפון לדרום ולא מן המזרח למערב. רש"י הכריע שם במגילת    “.כוש דרומית

 אסתר במחלוקת שבין רב ושמואל, כדעה הסוברת שכשם שמלך על הודו וכוש כן מלך על  קכ"ז מדינות.

ין בית המקדש  שמשום ששמע בעצת ושתי נכדת נבוכדנצר להפסיק את בנ   כתב,,  הראשון על מגילת אסתרהתרגום  

תחת ידוי וכען לא    דמן קדמת דנאהוון כל עממיא אומיא לישניא ואפרכיא כבישן„  –נתקצרו שנותיו והתפלגה מלכותו

  ועתיד הוא למסב ית אסתר דהיא מבנת   אשתעבדא ליה מן בגלל הכי ובתר כדון אתגלי קדם ה' דעתידא ושתי לאתקטלא

ועד כוש,  שרה דחית מאה ועשרין ושבע שנין אתיהבת ליה ומלך מן הנדיא רבא  וע  הנדיאדמן מדנחא    ארכא  ד  רבא 

 .  “יןמערבא דכוש מאה ועשרין ושבע פלכ

ה"תרגום שני" הופך את הסדר וכותב    .שכתב שמלכותו השתרעה מהצפון לדרום  ,התרגום חולק על דברי האבן עזרא

הכי הוה שליט    ,והלא הודו וכוש דהוון קריבן ליהמדינחא על מאה ועסרין ושבע מדינן...ועד כוש ד   דמערבא  מהודו„  –

כפי הכרעת רש"י במחלוקת רב ושמואל(...ארבע הינון דשליטו מסוף  )= על מאה ועסרין ושבע מדינן ואפרכיא די להון

ישראל. מן  ותרין  עלמא  אומי  מן  תרין  סופיה  ועד  י  עלמא  מן  ואחאב  ואחשורוששלמה  אלא    ,שראל...ונבוכדנצר 

 “. אחשורוש אתקצרת מלכותיה ולא הוה שליט אלא על מאה ועסרין ושבע מדינן...

כי בארמית   ,וזה אינו  .  “היה מושל על שבע ועשרים ומאה מדינה ואיי הים„  –  פירש  על התרגום   פתשגן הכתב""

אך במקורות    ,ותקטנות ממדינ   מה"תרגום שני" משמע שאפרכיות הן.  כפי שראינו לעיל  ,""נגוות  –נקראים "איים"  

 הכל לפי הענין.  רכיות הכוונה למדינות ו/או ארצות ו/או ארץ מולדת,פלעיל ראינו שא

 רש"י]פה  ימונה רק שלשה שמלכו בכ  שהובאה כאן  מדוע הברייתא  ,במס' מגילה )יא.(  יש לציין שהגמרא שואלת כאן 

שתם שלטו ומהתשובות של הגמרא משתמע שרק של  .כורש ודריוש  מונה את סנחריב,  ואינה “[  תחת כיפת הרקיע„  –

הגמרא אינה    ממש על כל העולם ושסנחריב כיון שלא משל על ירושלים זה כבר נחשב שהוא לא משל על כל העולם.

מלכים שכבר נמנו בשאר המדרשים כמי שמלכו על כל העולם וגם תימה שהתוס' כאן    רייתאשואלת מדוע לא נמנו בב

ם ובכל זאת הם רק מי שהוזכר במפורש בכתובי  שהברייתא מנתהתירצו  הם  ו  מוקדון  מדוע לא נמנה  אלכסנדר  ושאל

לכאורה נראה,    אינם שואלים מדוע הברייתא אינה מונה את המלכים שהוזכרו בשאר המדרשים כמי שמלכו על העולם.

 ש"תחת כיפת הרקיע", הכוונה היא רק לחלק העליון של כדור הארץ ולא לאמריקה.

  ...הרלב"ג כתב שאלכסנדרוס כבש את כל הישוב וחוץ מכבודו אינו „  –  ()ט,ד  האברבנאל כתב ב"מעייני הישועה"

מיון...אלכן יצא  באפריקהכסנדר  בדרכו  ...ונכנס  היו  אשר  האפריקה  ארצות  אר...וכבש  שאר  על  חזר  צות ולא 

...ובקצת האירופה...ואל תשית אל לבך למה שכתוב ב"פרקי רבי אליעזר" מעשרה  האפריקה...וכבש את רוב אשיאה

סופו ועד  העולם  מסוף  ומלכו  ששמשו  מוקדון,  ,מלכים  לאלכסנדרוס  בכללם  ואחאב    שמנה  יוסף  מהם  מנו  הנה  כי 

  שהרי הגמרא מדקדקת לגבי כל מלך  ,דבריונכונות  קשה להבין את    לכאורה,  .“על דרך המשל והגוזמא  בזה  ודבריהם

וכן בשאר המדרשים שהזכרנו ראינו שהם מוכיחים מהפסוקים שחייבים לומר    הברייתא לא מנתה אותומדוע    ואם כן  

  ?מאן לומר שמדובר במשל ובפרט בגוז שהם מלכו על כל העולם ואם כן כיצד נית

ן מי שיכול לעמוד שאיכמלכים    ,הם היו ידועים בגבורתם בכל העולםשלמה ואחאב ש  תירץ לגבי דוד,  "ה"יפה עינים

 המלכים סרו למשמעתם וכן אחאב ניצח הרבה פעמים את ארם ויהושפט היה נכנע תחתיו.ם ולכן כל מולם ולנצח
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שאחאב קנה את אהבת כל מלכי הגוים על ידי כך   ,ספר מלכיםפירש בפירושו על  למרן הרב חיד"א, ה"חומת אנך"

כל   את  עבד  זו  . הםיאלילשהוא  להולמה  לכאורה  סברא  בחז"ל,  ,קשה  רמז  לכך  שאין  משום  רק  משום    לא  גם  אלא 

  שעל אף שהיה   ,הלא הוא אברהם אבינו  בענקים",  ל מוסרים לנו על "האדם הגדול"שישנה דוגמא מובהקת לכך שחז

לא ובכל זאת חז"ל    מוערך ונערץ על ידי כל האומות ואף מעבר לכך  היה    הוא  גדול הלוחמים נגד כל אלילי העמים

  נחשב   ועל אף שחז"ל אמרו עליו שהוא  שמלך בכיפה או כמי ש"מלך מסוף העולם ועד סופו"כמי    ,מנוהו בשום מקום

)טז:( הובא   במס' בבא בתראובפרט ש  "ל אברהם אבינו "מלך נתתיך לאומותע  )קה.( במס' שבת   מלך, כפי שמובאכ

העולם    )צא.( הובא, שבשעה שאברהם אבינו נפטר מן-ושם ב  של אברהם  לפתחו"  "כל מלכי מזרח ומערב משכימיןש

שאומות  "  ...לקברניטא של ספינה" וכן הובא ב"ב"רוי למנהיגו של עולםאואמרו "ומערב בשורה  עמדו כל מלכי מזרח  

סירב והוא  אלוהות  עליהם  לעשותו  רצו  האברבנאל,  .העולם  על  להפליא  לו    יש  שהיתה  אף  מפליגה שעל  בקיאות 

החיצוניים כיום    , במקורות  זאת  מאשרים  גם  וכך  העולם  כל  על  שלט  שאחאב  כך  על  ידיעות  שם  ידע שמובאות  לא 

 . יא האמת הצרופההובקבלתם  דשם וושכל מה שאמרו חז"ל ברוח ק הממצאים הארכאולוגיים

שספרד    ,ד"ה אני[ בשם המפרשים  ]פיסקא תם,  חיד"א כתב בפירושו על הגדה של פסח "בתי נפש"   הגאון הרב

ותירץ  אואפריקה לא היו תחת ממשלת אחשורוש וממילא יש לברר מדוע חויבו בני ספרד ואפריקה בקרי ת המגילה 

לולא הנס הם היו בסוף גם נפגעים ופלא מדוע הוא  ב.  ת שבקעו מהנס השפיעו גם עליהם  רוהיות והאו  א. חיד"א  הרב  

 בפירושו על מגילת אסתר.  בפירושו "חומת אנך" על התנ"ךדבר לא כתב על כך 

פרעה    הרי גם  לכאורה קשה,  שפרעה היה קוזמוקרטור.  ,ב"חומת אנך" ח"ב על חבקוק פ"א הוא כתב בשם הרמ"ך

 .ההבדל בין פרעה לבין אחשורוש ואם כן מה כלולים בין העשרה שמלכו על העולם רושוגם אחשו

  "קוסמוס"  מוקרטור הוא מלשוןזק לחצי כדור הארץ העליון שנחשב למיושב ואילו קורהיא  הכוונה  "כיפה"ש לומר יש

טימאוס" אומר מספר פעמים,  . היוונים תיארו את המציאות במושגים של יופי ולכן אפלטון בספרו "קישוט  )ביוונית:

 . שהכוונה לכל כדור הארץ ים ליפת".(-שהאלוקים יצר "עולם יפה", כי היוונים מוצאם מיפת, עליהם נאמר "יפת אלוה

מישראל לא עלו    כי העיקר„   – שם על עזרא פ"ב הוא כתב בשם הרב אבן חייא ז"לשל מרן החיד"א  בפירושו  

 . “רבים מהגולים משמע קצת שהיו בספרד .כאן דבריו דבבל,  עב בספרד וונשארו 

 השתתף בחורבן ירושלים יחד עם שפירו"ש מלך ספרד  ,)עמ' תר"ף( בסוף פירושו לספר מלכים גם כתב האברבנאל

אשר היו בירושלים והושיבם    ,מהלויים והכהנים  שמעון,  בני יהודה, ולקח מא"י לספרד מ   נבוכדנצר והוא היה משרי יון

רק אחרי חורבן בית  עדיין לא קיימו את הלכות פורים,  אלא    . יתכן לומר שבזמן נס פורים הםבאנדלוסיה וטולטילה

...בספרי  „  – כפי שכתב האברבנאל שם  ,הגיעו לספרד מאות אלפי יהודים מצאצאי המשתתפים בנס פורים  שני שאז

אל ערי ספרד  שהקיסר שהיה מושל ברומי שלח חמשים אלף בתי יהודים    הקדומים מצאתיהימים אשר למלכי ספרד  

נראה שמאז    .  “ם ראשונים ואחרונים והיו לעם אחדשהיו תחת ממשלתו מאותם שהגלה טיטוס מירושלים ונתקבצו כול

 החלו כולם בספרד לקיים את הלכות יום הפורים. 

]"תלמוד כד עם מכסה לשמירת הריח שלא יתנדף "צלוחית פלייטון"  חז"ל מתארים את הארץ ככד של בשמים, היינו  

היינו, לא עגול ממש  אלא אליפטי.    ירושלמי", מס' כלאים )ט,ג(, מס' כתובות )יב,ג(, "בראשית רבה" )לד,ט([,

 .ככדור המושג עיגול משמעו או עגול ממש או דבר שהוא מתעגל

ובד"ה סכנה, הוא עגולה כביצה וכאגוז“  תפילין שבראשו  „  –כתב לעיל )כד:( בד"ה העושה תפלתו עגולה    רש"י

אמר רב פפא „  –. מקורו של רש"י שהוא עושהו עגול כאגוז, הוא במס' מנחות )לה.(  “שלא תכנס בראשו„  –כתב  

ושם בד"ה  “  [“...  ל כעגיל וטבעתעגושעור בית מושבם חדוד ביותר, אבל  „  –  רש"ימתניתין דעבידא כי אמגוזא ] 

צורה "עגולה" זו “.  בית מושב תפילין עגול, שאין להם בית מושב אלא כמין דופן ביצה„  –הוא כתב    תפילתו עגולה,
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גם ככדור, כמובא במס' שבת )עח:(   ] „  –כאגוז, שימשה  קטנה וכמה   “[פלוט"א„    –רש"י  מוכין כדי לעשות כדור 

כאגוז כ  “.שיעורו  שימש  פחו לבנות,    משחקהכדור  צורה  לו  שהיתה  נראה  רך  מבד  נעשה  שהוא  היינו, וכיון  סה, 

". אמנם נראה שהיה סוג נוסף בנות-כדורכפי שדורשים חז"ל על הפסוק "נטועים כמסמרות  ,  אליפטית ולא עגול ממש

תינוקות להכות הכדור בכותל בכח   רגילין„  –  רש"יכגון אלו המשחקין בכדור שהרגו  ]„  –של כדור שלא היה רך  

. כדור  ]סנהדרין )עז:([  “[ תוך ארבע אמות פטור חוץ לארבע אמות חייב“כדי שיחזור לאחוריה הרבה ולאחר שזרקו...

של   במרחק  עומד  שהוא  אף  אותו,  להרוג  ויכול  מהקיר  בעוצמה  חוזר  כשהכדור  אדם,  להרוג  יכול  ואף  רך,  אינו  זה 

 ראה, שגם כדור זה פחוס והאדם נפגע מהצד המחודד יותר של הכדור.מטר מהקיר. נ  2.4-למעלה מ

ב לעגולה  נחשבה  האסהארץ  מגדולי  היו  שגם  "הראשונים"  תקופת  גדולי  של  האסרונומיים  החיבורים  רונומים  טכל 

הרלב"ג שיצר    נכד הרמב"ןבר אברהם הנשיא, רבי אברהם אבן עזרא,    בתקופתם ובדורות שאחריהם, כגון רבי חייא 

 ת זוויות הכוכבים "מקל יעקב".את המכשיר למדיד

רונומי חשוב "מלחמת ה'" וכן ייסד את חוכמת ההסתברות והסטטיסטיקה כולל מה שנקרא טחיבר חיבור אס   הרלב"ג

יונים, כמי שהמציא את ההסתברות והסטטיסטיקה  מאוחר יותר "משולש פסקל". פסקל נחשב בטעות על ידי ההיסטור

בספרו   שנה  מאות  כשבע  לפני  הרלב"ג  היה  המייסד  למעשה  אך  שנה,  מאות  כשלש  חושב המתמטי    לפני    " "מעשה 

 כדי לדעת כיצד לחשב את המולדות. מתמטיות,  משפטים והוכחות באמצעות

כגדול האסטרונו שנים  בעיני האסטרונומים במשך מאות  נחשב  והמתמטיקאיםהרלב"ג  טיכו  מים  הידוע  . האסטרונום 

ברהא התייעץ עם המהר"ל מפראג לפני שהוא חיבר את "הלוחות הרודולפיניות" הידועות וחיפש לשם כך את חיבורו  

 האסטרונומי של הרלב"ג. 

הרא"ש ידיעת   תלמידו של  לשם  אסטרונומי  ספר  לכתוב  )הרא"ש(  רבינו אשר  ידי  על  הישראלי התבקש  יצחק  רבי 

זרה )מא.( בד"ה ככדור גם  -ההלכות של קידוש החודש וגם אצלו היה פשוט שהארץ כדורית. התוספות במס' עבודה

.  ראה את הארץ ככדורברור לו שהארץ היא ככדור, בהביאו מ"התלמוד ירושלמי" שאלכסנדר מוקדון עלה לגובה רב ו

לפני כמאתיים שנים הגויים היו נבערים מדעת גם בענין זה ורנה דקרט, המכונה "אבי הפילוסופיה המודרנית", האמין 

 .  שהארץ היא שטוחה ולא כדורית הנצרות הפרוטסטנטית( -עד סוף ימיו כמו מרטין לותר )מייסד מרכבת הטומאה 

  , 53עמ'    תקופה ההיא כתב רבי יעקב מעמדין את מה שהיה מקובל לחז"ל מאז ומתמיד, בחיבורו "מטפחת סופרים",ב

( תר"ך  בשנת  נוספת  במהדורה  לאור  שכן  „  –  למניינם(   1860שיצא  הארץ,  בכדוריות  מודים  שחז"ל  להכחיש,  אין 

, הוא גם מרבה להוכיח  שם  54“. בעמ'  ([זרה )מא.-צלמים במס' עבודההל  כרק  בפזכרוהו במשנה ובגמרא בפכ"ה ]=  

 מעוברי דרכים בתקופתו שחייבים לומר שהארץ היא כדורית.

המפורסמים   )חיבוריו  בדורו  הגדול  אייבשיץ,  יהונתן  בחיבורו    -רבי  כתב  ופלתי"(,  "כרתי  ותומים",  "אורים 

למהר תנועתם בחפזון לסבב יום  „ועתה דע לך והבן... אשר פקד ה' עליהם    –  "יערות דבש" )חלק ראשון, דרוש ד'(

   “.כל הכדור הארצייום 

ואורו על כנפות  „  –שלארץ יש מעין כנפים ונביא על כך מספר מקורות    פחוסה ובנויה כאליפסה ולכן מובא  הארץ מעט

( וזה פלא  “סופי הארץ„    –  תרגוםירד למטה על כנפות הארץ )  והברק היוצא ממנו„  –  רלב"ג  .]איוב )לז,ג([  “הארץ

קשת    . “שירד למטה והנה טבעו שיעלה למעלה  והשנישיצא אש מהמקום אשר היו שם המים.    האחדמשני צדדים.  

כמו כן מופיע מושג "כנפות    “.שהוא הברק הנראה עם הרעם על ידי אור העלאקטרי היוצא אז„  –  המגן )המלב"ים(

 ."ארבע כנפות הארץ" ביחזקאל )ז,ב ([]ישעיהו )יא,יב( וכן  בחז"ל ובנביאים האחרונים הארץ"

עמ'   אליהו",  "עליות  בספר  מרובע.  הוא  שהארץ  סובר  שהוא  נראה  הגר"א  פ"ב   62מדברי  בהערה  הובא  שם   ,–  

הגר"א(ז"ל  דעתו  ...„ של  על  )=  מכבר, פי  -המפורסם  החכמים  הכרעת  ]נגד  הארץ  מריבוע  והקבלה  רז"ל  דברי 
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במופתים רבים את כדוריות הארץ וכן הוא בזוהר ויקרא י' משמיה דרב המנונא סבא )הרד"ל( ועיין מדרש כונן ארכו 

והוא עגול )הר"ה הלוי( ובפירושו )= של הגר"א( על התיקונים )= "תיקוני הזהר"( ראיתי )ואין אתי    של עולם כו' 

למעוטי עיגולא" )הרא"ש      –"הכנף      –לעיין מקומו( שהארץ ריבוע דכתיב "לאחוז בכנפות הארץ" ואמרו ב"ספרי"  

נקראת   .“מאמציסלאוו[ היא  לכן  עגולה  ממש  אינה  והיא  כנפים  לה  ויש  פחוסה  שהארץ  שמכוון  לומר,  ניתן  אמנם, 

 רוחב או קרוב לכך. מרובעת, אך אין הכוונה ל"ריבוע" במובן של זמננו שהאורך שווה ל

 מרכזיותו של כדור הארץ

ראש "המכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות" ודיקאן מדעי הרוח באוניברסיטת ת"א, ביקש לדעת את  

זו האם הגישה הגיאו צנטרית של תלמי )או פתולימאוס( צודקת, שהארץ במרכז והשמש סובבת  -חוות דעתי בשאלה 

וס  שכבר האמין בה אריסטרכ)Revolutionibus   Deבחיבורו    הפולני נטרית של קופרניקוסצ-אותה או הגישה ההליו

 תשובתי היתה:  ? הנמצאת במרכז  צודקת, שכדור הארץ סובב את השמש היווני(

כדי לדעת את האמת המוחלטת של שאלה זו, לא שייך לדעתה באמצעות ראיה על ידי עמידה בנקודת ייחוס כלשהי  .א

כל היקום, בפרט שבמדע כיום    מרחבית על-זמנית ובו-הארץ או במרחק ממנה, אלא ביכולת הבטה בועל פני כדור 

רובו של המרחב של היקום הוא ה"חומר האפל", שם אין מתקיימים כל חוקי הטבע ובכללם הפעלת חושי האדם 

הפרוייקטיבית, המנוגדת וההפוכה מטריה    -בגיאו  וגם כיום מדובר שהמרחב מתעקם, שלשם חישוביו משתמשים

לעולם   "והארץ  לפסוק  להתייחס  מניעה  שום  אין  בלבד,  זו  מסיבה  בעיניו.  רואה  שהאדם  וממה  הישר  מהשכל 

 עומדת" כעובדה קיימת. 

שנוצר .ב חישוביות  בעיות  משום  היא  בהליוצנטריות,  בחר  בשיטה    והסיבה שקופרניקוס  בחר  לאחר שהוא  וגם  לו 

חדש בעיות  נוצרו  גדול    ותהחדשה  שהיה  והרלב"ג  כהרמב"ם  שענקים  ובפרט  מתים"  לא  ש"שמקושיה  וכידוע 

האסטרונומים במשך דורות לא חשבו שמדובר בקושיות, אחרת הם היו מציינים קושיות אלו ולכן אין שום סיבה 

יורק ק.  -לשנות את השיטה. כדוגמה לקושיות של מדענים, ניתן להציג את דבריו של הפרופסור לפיזיקה מאוני' ניו

( החודש"  קידוש  "הלכות  בספרו  שכתב  ניו90-94עמ'  קאליקשטיין,  ומפרשיו",  התלמוד  לחקר  "המכון  הוצ'   ,-

רונומיה עתיקה, פלדמן ונוגבאור כתבו  ט(, ששני המומחים הגדולים ביותר אז לאסלמניינם   1978,  יורק, תשל"ח

מצטט   קאלקשטיין  הכוכבים.  מראה  שינוי  ערכי  לגבי  טעה  איך  שהרמב"ם  שלפי  החזו"א,  מרן  של  ביאוריו  את 

שהוא מסביר את הרמב"ם אין כלל כל קושיה על הרמב"ם אלא קושיה עצומה על כל אותם מומחים. הסבריו של 

מרן החזו"א מבוססים על יסודות חישוב וחשיבה, שמאוחר יותר נוסחו והפכו לענף מתמטי הנקרא "טריגונומטריה 

גדולי הענקים הקדמונים בקושיות שהפכו למכוננות במדעי האסטרונומיה, אם    לכן אין כלל להתחשב  היפרבולית".

  .רק משום שיש קושיות על השיטה כלל קושי ולכן אין כל צורך לבחור בשיטה אסטרונומית חדשה לא ראו בהן

אריסטרכוס  .ג של  ההליוצנטרית  על  היווני,  השיטה  והתקבלה  מסיבות  -מוחזרה  הפרוטסטנטי  האקדמי  המנזר  ידי 

לא חשב כלל לפרסם את   הפולני  ם שזו השיטה הנכונה. קופרניקוס הנוצרי הפרובסלביופוליטיות ולא מש-אסטרו

פון אלא  רטיקוס-שיטתו,  המכונה  קופרניקוסלאוכן  אל  במיוחד  נסע  הפרוטסטנטית,  מאמסטרדם  פרוטסטנט   , 

ל להעביר  קופרניקוסושכנעו  של  חיבורו  באמצעות  רצה  רטיקוס  עבודתו.  את  הנצרות    , ידיו  את  לבסס 

והוותיקן הקתולית  הנצרות  נגד  מהמלחמה  וכחלק  את    ,הפרוטסטנטית  למוטט  בכך  רצה  הקתוליהוא  ת הנצרות 

האמיתית   את מפת השמים  יודעים  קודשם"  ב"רוח  הכנסיה  באומרה שאבות  טועה  הקתולית  ולהראות שהנצרות 

 מאמיניה.  למוטט את סמכות הוותיקן בעיני  בכךו
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( מרדכהמהרש"ם  תרע"ג"תכלת  סיגעט,  ל"ה,  עמוד  הגדול,  לשבת  דרוש  שלישי,  חלק  דעת   –  (י",  לפי  „גם 

האומות   חכמי  השמש...וכל  את  תסבב  והארץ  הגלגלים  מרכז  השמש  כי  באומרו  עמו,  אחרת  רוח  אשר  קופרניקוס 

ה דרכו כדעת החכם טיחא ברעאה )= בזמנו של קופרניקוס( שדחה דבריו...וגם  מאשרים ומקיימין כן...אמנם האמת יור

דעת נוטה כן במאמר שלמה המלך עליו השלום "והארץ לעולם עומדת"...כיון שגם הסברא מוכחת להיפוך למה לנו 

 .“ומדה להוציא הכתוב מפשטו...על כל פנים גם לפי דברי קופרניקוס על כל פנים הכל בחשבון 

כבר )הובא  הרופא  טוביה  על-רבי  קס"ז -סמכא  סימן  דעה,  יורה  סופר,  חתם  "שו"ת  כגון  ישראל,  גדולי  ידי 

תרס"ח   קרקא,  שלישי,  פרק  הגלגלים",  "עולם  ראשון,  חלק  טוביה",  "מעשה  לכל  „  –ועוד(,  ראוי  בהכרח 

והנלוים עליו, כי כל אותן נגד כתבי הקודש  וחבריו  ראיות שהביא הוא    פילוסוף אלוקי שיבטל דעת קופרניקוס  הם 

בדבריהם.   הנאמנים  האמת  נביאי  דעת  ודברי  כפי  אבל  עומדת",  לעולם  "והארץ  )א,ד(  בקהלת  שכתוב  מפני 

קופרניקוס איננה עומדת כלל והשמש לא יזרח ולא ישקע ואינו סובב ואינו נוטה לשום צד, רק שתמיד עומד במקומו כי 

ו([ "וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף  -למה כתוב ]קהלת )א, ה  אין לו משפט התנועה. אם כדבריו כן הוא,

זורח...הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סובב הולך..." וביהושע )י, יג( "ויעמוד השמש ולא אץ לבוא..." ובישעיה 

מקומות שבכמה  רואה  הנך  ירדה".  אשר  במעלת  מעלות  עשר  השמש  "ותשב  עידיהן    )לח,ח(  "יתנו  הפסוקים 

שהשמש והלבנה ויתר הכוכבים מסבבים סביב הארץ ולא שהארץ מסבבת סביב השמש ואם יבוא קופרניקוס  יצדקו", ו

אתה הקהה את שיניו ואמור לו, כמוני כמוך, יש לי מופתים מפורסמים ואותות   בטענותיו וראיותיו ומופתיו כוזביות, אף

נאמנים הסותרים סברותיך...אחרי שהודעתיך את כל זאת, הנה בוודאי יהיו מסולקים...מה שהיו לקופרניקוס החכם נגד 

 הכתובים ונביאי האמת“.

ב"כותרת" כתב    שם  הוא  הרביעי  אשר  „  –לפרק  הראיות  הטענות  כל  השמש  מביא  עמידת  על  וסיעתו  לקופרניקוס 

על פי דברי רבי דוסא במס' יבמות )טז.( וראה שם ברש"י   ]=   כי בכור שטן הואותנועת הארץ ודע מה שתשיב לו  

 “. ובמהרש"א[

תשכ"ח   ירושלים,  קכח,  עמ'  הרביעי,  הויכוח  דן",  מטה  הוא  השני  "הכוזרי  ניטו,  דוד  אמר   „   –  רבי  )קלא( 

 מעולם לא חשבתי שטענת התוכנים האחרונים  )= הגישה ההליוצנטרית( הן מיוסדות על עמודי הסברא.  הכוזרי:

 אמר החבר:  )קלב(

וודאי מתקבלות אל הסברא, אבל אין אנו יכולים להחזיק במונח הזה במה שהוא מבטל תנועת השמש דביהושע )י,יב( 

הרי שסובב והולך כשאר   ולא אץ לבוא כיום תמים",   כתוב "שמש בגבעון דום" וכתוב "ויעמוד השמש בחצי השמים

 פי שבעלי הסברא הזאת נתחבטו לתרץ הקושיא, לריק יגעו, כי אין תשובתם מספקת ולכן נטשתיה-על  ואף  כוכבי לכת.

 . נחלת  ה'מ וגרשתיה

 אמר הכוזרי:  )קלג(

 אנא הודיעני תוכן תשובתם.

 אמר החבר:  )קלד(

 אמרו, שהנביא אמר "שמש בגבעון דום", מפני המון העם דסבירא להו שהשמש מהלך ואינו יודע תנועת הארץ. 

 אמר הכוזרי:  )קלה(

אין ממש בתשובה זו ובכן הנה אנכי עמך, שהמונח הזה פגול לא ירצה ]= כלשון הכתוב בויקרא )יט,ז([, במה שאומר 

 שהשמש קבוע בלא תנועה... 

 אמר החבר:  )קלו(
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מצא   [הגירסה "רמון"  (= במס' חגיגה )טו:]"רבי מאיר אומר אגוז     –  ...אני שותה בצמא את דברי חז"ל שלימדונו

תוכו אכל קליפתו זרק" וכן ראוי לנו לעשות בסברות חכמי האומות, שכל מה שהוא מנגד לתורתנו הקדושה התמימה 

]=דברים )ז,כד([, אבל מה שאינו נגד הדברים    "א"שקץ תשקצנו  ותעב תתעבנו כי חרם הו  פה-בעלשבין שבכתב בין  

 ...ולא נגד פירושה, הרשות ביד כל איש ישראל להאמין או למאן בו לפי שכלו.

 אמר הכוזרי"  (נזר)

   ?שהשמש עומד ונראה לנו שהשמש מהלך והארץ עומדת( וכי אי אפשר שיהיה כך )=

 אמר החבר: )רנח(

כמו   תמים"  כיום  לבוא  אץ  ולא  השמים  בחצי  "ויעמוד  ביהושע  שסיפר  מה  נגד  שהוא  מפני  כך,  להאמין  אפשר  אי 

אשר   ועצום  גדול  ספק  לעומתנו  ניצב  הנה  חפץ,  שליבנו  מה  בזה  להאמין  בידנו  שהיה  תימא  אפילו  אבל  שהוכחתי, 

 “.שמאלבשבילו השכל פוסח על שתי הסעיפים מבלתי שיוכל לפנות על ימין או על 

פי"ד התורה,  נתיב  עולם,  נתיבות  מפראג,  והיו  „  –  המהר"ל  ביותר  הזאת  בחכמה  להתחכם  שרוצים  הם  האומות 

שר טרחו ועמדו עליהם וכמו רחם אר ידוע ותמיד באו אחריהם וביטלו טמאוד כאש  מתחכמים בזה בחכמה עצומה מאוד

אשר נתן ציור אחר וכל אשר    ,אשר טרחו ועמדו עליהם  )= קופרניקוס(  "תכונה חדשה"שהי' נקרא בעל    שבא אחד

הבינו הראשונים אשר לפניהם ונתנו הראשונים ציור ומהלך לכוכבים ומזלות ולגרמי השמים סתר את כולם ונתן ציור  

חכמי ישראל שהיה הדבר מקובל בידם  לא יוכל ליישב את הכל...אבל    חכמה חדשה, רק שהוא עצמו כתב, כי עדיין

 . הוא בלבד אפשר לו לדעת האמת“. שמסר לו השם יתברך סינימפי משה מ

מעמדין: יעקב  הסידור  רבי  על  השלישי"  בחיבורו  ליום  ל"מעמדות  סעד,  בפירושו  מוצא  לכאורה  כלשהו    הוא 

נגד שיטתו   בתקיפות  יוצא  הוא  הפרק השלישי(,  )סוף  אבות  מסכת  על  "לחם שמים"  אך בספרו  קופרניקוס,  לשיטת 

המדע המודרני והוא מגדיר היטב את מהותו של המדע, כאשר בזמנו המדענים יצרו תעמולה של גדלותם ובכלל נגד כל  

 וידיעתם המוחלטת של המציאות מתוך שגעון גדלות. 

רק כמאה שנים אחריו, עם פיתוחה של   על יסודות המדע והבינו  רבי יעקב מעמדין כתב את מה שגדולי המדע כתבו

אינם חכמה אלא סיפורים  ודרני אין לו שום קשר לידיעת המציאות ושכל ספרי המדע  פיזיקת הקוונטים, שהמדע המ

בסיפרו   שם  כתב  הוא  ותדמיתית.  מדומיינת  תיאטרון  הצגת  כמו  רק  הוא  ושהמדע  מליבם  בודים  שהם    –)נרטיבים( 

חם, נשענים על  „חכמת הגוים, רעיוני אנשי העולם הבודים מליבם חכמה שאין לה עיקר ויסוד, רק כפי העולה על רו

הנוצרי החשיבה  )מבנה  המוחש  הטבע  במנהגי  להוליכו  השכל  אל  דבר  כל  לקרב  במוחם  הנולדים   תיסודות 

החומריות של  החשיבההפרוטסטנטית  מבני  מארבעת  אחד  מושת  ,  עצמ  תעליה  הם  זה  כל  ועם  נבוכים    םהמדע( 

תיאוריות סיפורים,  השערות,   =( בהנחותיהם  כתות  לכתות  "ידע"  מאד...ונתחלקו  גלגלי  (  ותדמיות  שקטו  נחו  ולא 

ויש אומרים, שנמצא גם ] לגמרי, מקרוב באה, לא שיערוה ראשונים    "תכונה חדשה"רעיוניהם, עד שהמציאו  

אריסטרכוס  =( מאד  קופרניקוסהיווני  בקדמונים  של  כזאת  עליה  שחשב  מי  ראוי[(  אינה  מה,  יהי  להקרא.    ה 

אלא   שאינה  אחר  כלל,  ודתיהחכמה  ורעיונות  הנוצריות  דמיונות  שחידשוה  שונות  פרוטסטנטיות(-)=  ...והם 

 והמציאוה )= את כל המדעים(, מבלי יסוד ושורש בדאוה...“.

לפני כמאתים   כתב"אורים ותומים", "כרתי ופלתי"(,  -רבי יהונתן אייבשיץ, הגדול בדורו )חיבוריו המפורסמים  

ועתה דע לך והבן, כי כל הפילוסופים הקדמונים הסכימו,  „   –  ("יערות דבש" )חלק ראשון, דרוש ד'ורו  בחיב  שנים

כי תנועת הכוכבים כולם בסיבובם, היא לקנות שלמות והיא עבודת ה' שלהם. כמו שיש לנו עבודה בעשות מצות ה'  

לקנות שלמות לנפשנו, כן הם קונים שלמות בנפשם השכלית בתנועתם ובסיבובם הילך והילך ולכך אמר ישעי' )מ,כו(  

לא  "שאו   איש  כח,  ואמיץ  אונים  מרוב  יקרא,  בשם  לכלם  צבאם,  במספר  המוציא  אלה,  ברא  מי  וראו  עיניכם  מרום 
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הרצון, שיראו איך כולם כפי אשר פקד ה' עליהם למהר תנועתם בחפזון לסבב יום יום כל הכדור הארצי והוא    נעדר".

אלף פרסאות   ,ק"ע פעמים ככדור הארצישברגע אחד יסבב החמה שהוא    אחד מגבורות ה'. כמו שתמהו כל התוכנים,

נתטפשו הרבה מ זה  ועבור  והאמת עד  הלפחות  נחלו  באומרם שהארץ מסבב, אבל שקר  וסייעתו  תוכנים, קופרניקוס 

לעצמו, כי "הארץ לעולם עומדת" ]קהלת )א,ד([ והם מסבבים בכח השם שהוחק בהם ורצים לקבל שלמותן ואין אחד  

. נסתרה קושיית ו...שכל טעם התנועה היא להשיג שלמות, כי הם בעלי נפש ושכלמעכב במרוצתו כדי שישיג שלמות

, כי קופרניקוס וסייעתו שהקשו, איך השמש וכלל כוכבי השמים ירוצו כדי להאיר הכדור הארצי החומרי והקטן. ואינו

של קופרניקוס גם “. כך כתב  על קושייתו זו  ה כי זוהי מצוותם ועבודתם-מרוצתם לקנות שלמות נפשם ושפעת אלו

"אשר חלק ה' אותם לכל העמים"( ]"תורת משה השלם", ח"ה   -ה"חתם סופר" בפרושו על ספר דברים )ד,יט  

„...דקופרניקוס, אחד מחכמי העמים אמר, דהארץ סובבת לקבל אור השמש, )=    –עמ' מ"ב, ירושלים, תשס"ד[   

את הארץ    וקופרניקוס וישמש  יסבב  הטהורה  איך עצם השמש  כנגדו  ?היקשה(  ראיה  הביאו  דאם הארץ    ,ואחרים 

ועל זה השיב, דיש לומר   שיזרוק חץ בעוף וישיגהו ויפול שם, כיון שהארץ כבר השתנה ממקומומסבב, איך אפשר  

העליון לתחתון, הוא רק לפי דהארץ וכל אשר עליה וגם האויר מסבב. אמנם, ראיותיו מכח השכל שאינו ראוי שישמש  

דעות האומות העולם, אבל לנו בני ישראל, אדרבא, הארץ אשר בה בני אדם וישראל עם קדושו הם תכלית הבריאה   

ובעבורם נברא העולם, תבל וכל אשר בה וגלגלי השמים ושמי השמים לצורך הארץ ואם כן ראוי שישמשו שאר חלקי 

, דלא כדעת אומות העולם,  ואחד נברא  לתכליתוידי זה כל העולמות הם  -להעולם לעולם התחתון שבו ישראל וגם ע

אותם לכל    אלילית המדעית( וזהו שאמר "אשר חלק ה'-רבשכל אחד עולם בפני עצמו ולתכליתו נברא )= התפיסה ה

 . , היינו, אחדותיותהעמים", דאצלם הוא "חלק", מה שאין כן אצלנו הכל אחד“

לגבי ההוכחות והקושיות החישוביות, במנותק ממה שקיבלנו מסיני, כתב ה"חתם סופר", שלא ניתן להכריע בין שיטת 

, אך תלמי לבין שיטת אריסטרכוס וקופרניקוס, כי "ראיותיהם עצומות משני הצדדים" )"קובץ תשובות", סימן כ"ו(

ס ולכן הוא טבע את המושג )בהשאלה מדיני איסור  כפי שראינו לעיל הוא יוצא בנחרצות נגד המצאתו של קופרניקו

 . "כל חדש אסור מן התורה" –אכילת התבואה החדשה( 

פרשבורג,  ])ז,א(,  בראשית  ספר  על  לקץ"  "יפה  בספרו  סופר"  "החתם  תלמיד  מרגליות,  דוד  ישראל  רבי 

אין לו חלק בענין זה כלל  , כי  אין הכרעת קופרניקוס מכרעת כלל„  –מאריך בביאור המחלוקת הנ"ל ומסיים  תרנ"ב[,  

אשר   הפשוט,  בדרך  הולכים  כולם  המקובלים  וספרי  חז"ל  דברי  כל  אשר  תורתנו,  בנתיב  ללכת  עלינו  ומעתה  וכלל 

כי הלא משה ראה וחלילה שיהיה אצל כל חכמי ישראל מקובל דבר שהוא שוא ושקר,    -תשעה גלגלים המה כנודע  

 . הילוך המזלות בעין גשמי“

צדוק   מלובלין  רבי  ת"א,  קונטרס      –הכהן  מהדו'  הזכרונות",  "ספר  ספרו  בסוף  ]הודפס  הטענה"  "משיב 

ובאמת אומר אני, כי גם אם נראה מופתי חכמי אומות ויהיו נראים חזקים, כל שנמצא משמעות „ –[ 196תשט"ז, עמ' 

יח לדחות מופתיהם ואם לא דברי חכמינו ז"ל הקדושים היפך דעתם, לא נאבה להם ולא נשמע להם, אבל נעמול ונטר

הלא   כי  כנים,  ז"ל  חכמינו  דברי  כי  נאמין  אבל  לזה,  מלהגיע  לואה  ששכלינו  אלא  נחשוד,  לא  הנה  לדחותם,  נמצא 

ואחר ימים עברו    ;תראה...אז...הסכימו כולם לדברי האומר כי הארץ שוקטת והשמש סובבת ודחו דברי האומר זולת זה 

באופן שהאומר נגד זה אינו אלא טועה...הא אין לנו    מש שוקטת והארץ סובבת  שבו להחזיק כולם כדעת האומר כי הש

ואשר עליהם נאמר "מגיד   )= עליהם( רוח הקודשוחכמינו ע"ה, בעלי ההופעת  אלא לסמוך על המקובלים מפי הנביאים

 כי מי עלה השמים וירד כמו הם“. דבריו ליעקב"...ודרך רז"ל היא האמיתית בודאי, 

תר"ב( )טעשרנאוויץ,  ה'  פרק  הכוכבים",  "מהלך  לנדא,  ראובן  קופרניקוסרבי  שיטת  על  כתב  דבר  „  –  ,  הוא 

"שמש    –"וזרח השמש ובא השמש",  יהושע )י,יב(      –  נביאים הקדושים, שנאמר בקהלת )א,ה(הכתובים והמוכחש מה
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)לח,ח(   ישעיה  דום",  ירדה".  "     –בגבעון  אשר  מעלות...במעלות  עשר  השמש  האסטרונום(   התוכן ותשב   =(  

 קופרניקוס ועוד אלף כיוצא בו יאבדו מן העולם ואות אחת מהתורה הקדושה...לא יתבטלו לעולם“. 

המקובל רבי שלום מזרחי עדני מתימן כתב בספרו "שלום ירושלים" ]חלק "חכם ונבון", בענין חכמת התכונה, 

ר עמוד  ק"ו,  תרנ"ט[  אות  ירושלים,  ונרדוף„  –נ"ח,  נגישה  יתברך,  ה'  מבצרי    ובעזרת  את  ונהרוס  נרגיז  נשיג 

ומופתיו הכוזבות וסייעתו, כמו שאמרו    טענותיו וראיותיו  ונבון לקלקל ולהרע הוא קופרניקוס  של גברא רמאה חכם 

ם ואותות מפורסמים ונאמנים  גם אנו יש לנו מופתי  ,רז"ל "ודע מה שתשיב..." ונקהה את שיניהם ואמור נאמר להם

השם   נביאי  מפי  הנאמרה  אמת  תורת  תורתנו  לפניך  אמת...הנה  נביאי  דברי  הפך  הם  דבריהם  סברתך...כי  ההורסים 

וסובבים סביב    ח וכל הגלגלים וצבא השמים מקיפים, שהשמש והיר"יתנו עידיהן ויצדקו"יתברך נביאי אמת, פסוקים  

 “. הארץ והארץ עומדת במקומה מעת היבראה

ובכן כל מי שבשם ישראל יקרא, „...  –"נברשת לנץ החמה בציון", רבי חייא דוד הלוי שפיצר, ירושלים, תרנ"ח  

יט הבאי,  אל  לדברי  וכלל  כלל  עוד  אוזן  ו,  ריק,  הבלה  הכופרים  של  וכזב  לחבריהם  ה שקר  לא  וגם  הנ"ל  מינים 

 “. ותלמידיהם

משקלוב   מנדל  מנחם  הגר"א   תלמיד  מאת   אבות,  למסכת  הגר"א  לפירוש  מ„  –הקדמה  של  שמעתי  קודשו  פי 

הוא  "הגר"א...ש לו    שהיה וודאי  מראה  הייתי  לפני  בא  שאילו  סוף,  ועד  מתחילה  כופר  החמה אריסטו  סיבוב 

אם כן גם הגר"א פסל את דברי קופרניקוס “.  ..."פי טבע-כחיש בדעתו לומר שהעולם מתנהג על...ואיך היה מוהלבנה

 שהחמה עומדת ואינה מסתובבת סביב כדור הארץ.

הברי ל"ספר  מווילנא )שהשתייך  ב"ר מאיר  פנחס  רבי  חוג ת",  הגר"א(, חלק ראשון, מאמר  בית מדרשו של 

י' פרק  לקופרניקוס „...  –הארץ,  האם  יותר,  שומע  אני  מן השמים    למי  ה'  מאת  לו  ניתן  ומדע  החכמה  למי אשר  או 

יוכל המתעקש להתנצל   בוודאי הדבר באמת...ובזה לא  ידע  ויחכם מכל האדם, הוא שלמה המלך עליו השלום, אשר 

 ומדבר שקר תרחק“. אדם...לכן אחי אל תפן לדברי כזב אשר בפי קופרניקוס -זה בלשון בני את ולומר ששלמה דיבר

כתב, שהארץ עומדת כנקודה  מבית מדרשו של הגר"א ]פירוש הרד"ל, "בראשית רבה" )ה,ח([    רבי דוד לוריא,

   בתוך האויר והשמים.

"הריהו כמכחיש מסורת וכופר    הקופרניקאית  אמר שמי שנוקט על פי השיטה ההליוצנטרית  מרן רבי חיים קניבסקי

עמ'   בתקופתה",  החמה  "ברכת  גנוט,  מרדכי  ]הרב  בני131באמונתנו"  לכך  -,  שכוונתו  נראה,  אמנם  תשס"ט[.  ברק, 

שהוא כופר באמונתנו שהארץ עומדת והשמש מקיפה, אבל אין כוונתו לכך שדינו ככופר, שמשמעותו כופר בעיקרי  

כולה התורה  ובכל  דבריו"אמונתנו  לכל  "כעכו"ם  שדינו  ה,  מרן  אמר  שכבר  כפי  בריזל   איש"-"חזוון,  אלעזר    להרב 

, כיון שאת הפסוק "הולך אל דרום..."  צודקים  דבריהם  שאין , ירושלים, תשנ"ד[, שאף  "]מחבר ספרי "מקור בהלכה

ולכן אינם בגדר "כופרים". הוא הוסיף ואמר "שגם    בדוחק, אף שהתירוץ הוא נגד פשט הכתוב  ניתן לתרץ לפי שיטתם

  , ידי כוחות הרוחות הסובבים אותו -על   ,ר העולםכדוהם בעצמם הגיעו לדעת שהשמש והירח  הם הסובבים וכידוע ש

", היינו    מהגיון'  בניכם'מנעו  הוא עומד חזק וכל זה הוא מעשה בראשית שברא אבינו שבשמים ועל זה אמרו חז"ל  

טרונומית אפילו את צידקת המסורת שבידינו שהארץ היא העומדת ולכן מרן מנע מהרב  שאין לחבר חיבור להוכיח אס 

 תנו. את צדקת מסור אסטרונומית פרקים בספרו להוכיח בריזל לכתוב ב'

תכונת   כללי  קיצור  )פרק  י"ח  פרק  יוסף",  ]"נחלת  יוסף  רבי  בן  רבי שמואל   תימן  חכמי  מגדולי  כתב  גם  כך 

ומכל מקום איש    כי אלו הדברים רק פרי מחשבותם  ,והם בעצמם מודים בזה..„  –  הארץ( )צח:(, ירושלים תרס"ז[

פה, -מבני ישראל אשר יאמין בדעת הזה ויחזיק בו אין בו משום זה שום חולשה ורפיון באמונתו בתורה שבכתב ושבעל

אבל אין אנו יכולים להחזיק במונח הזה, כי היא דעה זרה ומתמיהה...לעג צחוק והיתול...אין דעת רוב חכמי ישראל  
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השמש תנועת  מבטל  שהוא  בזה,  דביהנוחה   ," הכתוב  לשון  כתיב...ובפרט  השמים  ושע  "מקצה  אורח",  לרוץ  כגבור 

נתחבטו   הזאת  הסברא  שבעלי  פי  על  ואף  לכת  כוכבי  כשאר  והולך  השמש  שסובב  הרי  קצותם,  על  ותקופתו  מוצאו 

לתרץ הקושיא, אך לריק יגעו והעלו חרס בידם, כי אין תשובתם מספקת. לכן, נטשתי הדעה המוזרה הזאת וגרשתיה  

  .“פח בנחלת ה'מהסת

של   השלישי  הפרק  בסוף  התנ"ך,  על  הראב"ע  פירוש  על  עזרא",  )"מבשר  בספרו  כתב  ראטה  משולם  רבי 

תשנ"ג(,   ברוקלין,  אותוה"מבוא",  בסידורו  רמז  את  מעמדין  יעקב  רבי  לא  שהביא  אך  לשיטת כ,  מהכתוב  ראיה 

נקראת שמה ארץ שרצתה    קופרניקוס )ה,ח( "למה  "רמז"מ"בראשית רבה"  רצון קונה", אך  יותר   זה    לעשות  הוא 

וגם   רצתה  ולא  "רצה"  "הרמז"  לפי  כתוב  להיות  צריך  היה  כי  המילה,  משמעות  את  הופך  זה  כי  דחוק,  מרמז  פחות 

נקבה.   לשון  שהוא  שבה  לרוחניות  שהכוונה  "רצתה"  לעומת  "רץ"  זכר  שם  בלשון  רבה  המדרש  מפרשי  כל  לכן, 

שהארץ   המדרש,  כפשטות  אלו  מפרשים  וגם  קונה  רצון  לעשות  של  רצתה  המשמעות  את  כאפשרות  גם   שמביאים 

ריצה, מבארים ריצה זו לגבי מה שנאמר שם על התמתחות השמים והארץ, אך לא לגבי סיבובה של הארץ, כי כאמור  

 אין מדובר שם כלל לגבי מסלולי ההקפה אלא לגבי התמתחותה של הארץ והשמים. 

)= היינו,    תוכני זמננו...הוכיחו לדעתם„  –  נה ותורה",  עמ' כ', בני ברק, תשל"ט(רבי משה שטרנבוך כתב )"אמו

...שהעולם גם כן מסבב את השמש יחד עם רק לשיטת התיאוריות שהם המציאו ועל סמך כן הם "רואים" בתצפיות(

היסוד הלכת...הנה  לחז"ל  כוכבי  סתירה  לנו  שאין  אף  מרבותינו,  שמענו  ולא  לנו  חדש  סובב  היינו,שהעולם   =(  “ 

אנו רואים במקומות שונים, שחז"ל    אמנם גם בחז"ל,  .הסתירה של שיטה זו היא רק לתנ"ך ולרבותינו שלאחר חז"ל(

 כגון במס' פסחים )צד:(, "בראשית רבה" )ו,ח( ועוד. את התנועה,  מייחסים לשמש ולירח

והיחיד  יונהרב  ה האחד  הוא  ירושלים, תשמ"ט(,  ע"ג,  עמ'  יונה",  )"עלה  התנ"ך, מרצבך  נגד  חוצץ  שיצא   ,

רק משום שהמדע המודרני אימץ את שיטתו, תוך    חז"ל וכל רבותינו הענקים עד היום, להגנת שיטת קופרניקוס

שטיפת המוח שהוא עבר כחניך מוסדות  נראה, שעקב  .  נסיון למצוא במקורותינו מי שלפחות אינו מתנגד לשיטה זו

המדעית, שהגיעה    את התעמולה של שגעון הגדלות  )כפי שנראה מדבריו(  החינוך בגרמניה, הוא העריץ בצורה עיוורת 

למניינם והתפוגגה בקול רעש גדול החל משנת תרס"ה, עם פיתוחה של פיזיקת הקוונטים    19-לשיאה בסוף המאה ה

המדע   יסודות  כל  את  האובייקטיביותשהפריכה  יסוד  ובראשם  הגדרת  המודרני  את  לשנות  המדע  ראשי  את  , שאילץ 

מושג זה בעורמה, כמושג המתייחס לאמינות התיאוריות, כדי לבלבל את ההמון, שכביכול עדיין המדע הוא אובייקטיבי,  

הפכה המדעית נראה שהרב מרצבך היה מנותק מכל המ  על אף שלהגדרה המחודשת אין ממש קשר למושג "אובייקט".

ז מדעית  תעמולה  מספרות  וניזון  בגרמניה  מולדתו  בארץ  השהתרחשה  לבין  שבינה  לידיו,  שהתגלגלה    מציאות ולה 

יונה מרצבך ונדגיש את סילופיוראשית, נצטט את  כל קשר.    אין  המדעית ונראה שגם הוא   דבריו החמורים של הרב 

הרמיה   בדרכי  מאזיניונוהג  את  לבלבל  כדי  אולי  וממערב  „  –    הנ"ל  ממזרח  לשמים  קצה  להוכיח...שיש  שרצה  מי 

דיברה תורה כלשון בני אדם" )עי' ושהאדמה שטח היא ולא כדורית, הסתמכו על מאמרי חז"ל וטעו, כי לא הבינו ש"

יסודי הלכות  ו-רמב"ם,  שם  )א,ט.  חז"ל-התורה  דיברו  וכן  שם      יב([  הרמב"ם  כי  אמת,  דובר  אינו  הוא  כאן   =(

לא בעניני התכונה, אלא לגבי תיאור האלוקים בתנ"ך ובחז"ל ומאידך הוא מתעלם מדברי מרן החזו"א    מייחס אמירה זו

אלא   ומליצות,  למשלים  הכוונה  אין  ומערב"  ש"מזרח  המבאר  לעיל,  שהבאנו  שעות",  י"ח  להדגשת  ב"קונטרס 

וירושלים א"י  של  המילים  (  מרכזיותה  ואין  ותשבחותינו  תפילותינו  במליצות  מצוי  לדברים  וכן  חיצוני  לבוש  אלא 

]= מחד כוונת התורה וחז"ל לעניני קבלה,   ירוש המשניות לרמב"ם(אד וחידות להביע בהם סודות )עי' פעמוקים מאד מ

אך מאידך אין הכוונה להוציא את הדברים מפשטן, כמו  שביאר המהרש"א, כפי שהובאו דבריו בהקדמה ל"עין יעקב".  

בא על רבה בר בר חנה ששם את הסל שלו בגומחא של חלון ברקיע. מחד כוונתו  בתרא )עד.( הו-במס' בבא   ,למשל
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באלכסנדריה  הפלנטריום  של  ברקיע  לחלון  בפשטם,  הכוונה  מאידך  אך  הגר"א,  שביארם  כפי  עמוקים  מאד    לדברים 

גאון בשו"  , כפי שהובא שיצר המלך ידי רבינו האי  ו  תעל  בספר חידושי הריטב"א על "שערי תשובה", בסימן קכ"ח 

מפי רבינו חננאל, שכל דבריו הם דברי   באיגרתו וכן הובא בשו"ת הרי"ף  בסימן שי"דעל כך  שהרמב"ם כתב    ,המסכת

  ויש שדיברו בלשון ידיעות תקופתם אל בני דורם     [, כדברי הרא"ש בסוף הפרק הראשון במס' נדהקבלה מהאמוראים

התכוונו   שהםאו רמזו  כתב הרמח"ל והובאו דבריו בהקדמה ל"עין יעקב", אך הכוונה למצב שחז"ל גם ביארו  )= כן  

...והאומר לך לכך ולא ניתן להשתמש בכך תמיד כשזה אינו מתיישב עם איזו תיאורייה מדעית פרוטסטנטית השערתית(

)= גם כאן הוא אינו דובר אמת, כי נאמר    תאמיןאל    חס ושלום    –אמונה בגוים    יש    :תאמין    –יש חכמה בגויים  

"תורה בגוים אל תאמין" וחכמה זו נאמרה עד לתקופתו של אריסטו, כדברי המהר"ם רקאנטי בפירושו על ספר 

בראשית ולא על המדע המודרני שהוא אינו חכמה כלל, אלא דת נוצרית פרוטסטנטית, כמוכח בארוכה בחיבורנו 

ערבית, שהיא מבוססת על החשיבה הנוצרית הפרוטסטנטית, המוכחת בספרי תחום על המדע, תרבות והחברה המ

בכך העוסק  באקדמיה  הרי מדעי  אמונה,  צריך  כך  על  חיצוניות, האם  על "חוכמות"  היה מדובר  בפרט שאם   ,

אלו, שהרי חז"ל שלחו לאלכסנדריה להביא אומנים לפיטום הקטורת   בזמן חז"ל היה לכולם ידוע על "חוכמות"

בודאי שהכוונה  ול אלא  השוטים",  מן  ראייה  מביאים  "אין  "חוכמתם"  על  חז"ל  אמרו  נדה  ובמס'  הפנים  חם 

לכולם, שלשם   ידועה  "אמונה".הלחוכמה שלא  צריך  קיימת  והשקפה,   (ידיעה שהיא  אמונה  ואל תלמד מהם 

כתב הרמב"ם )הלכות  .  שהיא מבוססת על טומאת הנצרות הפרוטסטנטית, שאינה כלל חכמה()=    אלא ידיעות וחכמה

, כי הרמב"ם כתב זאת  סוף פי"ז( בעניינים כאלה )= כאן הוא מתחיל  לסלף את דברי הרמב"ם  החודש-קידוש

העולם   מבנה  על  ולא  וחשבונות  חישובים  על  החשבונות..."  -רק  אלו  כל  טעמו  "וטעם  שנתגלה  דבר  שכל   )

ומקדושי תנאינו היו )= כאן הוא מתחיל לסלף את דברי ונודעה אמיתתו אין חוששים למחבר אפילו חיברו גוי  

שהיתה בין חכמי ישראל ובין חכמי האומות,      –שבלבושה החיצוני נגעה בעניני טבע      –חז"ל(, אשר במחלוקת  

)= כאן הוא מתעלם ביודעין  ממה שציין רבי עקיבא   , ש"דבריהם נראין מדברינו"]= במס' פסחים )צד([  אמרו

ממש הש"ס"  הדף  על  שם  אייגר  תםב"גליון  רבינו  לדברי  ד"ה    ,  )יג:(,  כתובות  מס'  מקובצת",  ]"שיטה 

צדקו(השבתנו[ ישראל  חכמי  באמת  אך  לשיטתם,  רק  שהכוונה  היעב"ץ   ...היעב"ץ,  מדברי  מתעלם  הוא   =(

ואת שיטת המדע הקופרניקאית  בכלל  את המדע  בחריפות  תוקף  הוא  לעיל, שם  "לחם שמים" שהובא  בספרו 

ממה    )=  הוא מתעלם  שכנראה לא ראו ב"שיטת" קופרניקוס פגיעה ביסודי האמונה  –  ה"חתם סופר"ו  בפרט(

והוא מתעלם      שהבאנו לעיל את דברי ה"חתם סופר" על התורה, שם הוא תוקף בחריפות את שיטת קופרניקוס

דבר   בסופו של  אך  אומנם הסתפק,  סופר"  סופר"    מכך, שבתחילה ה"חתם  הלוחמים הפך מרן ה"חתם  לגדול 

לא רק   במדע הפרוטסטנטי ובכללו שיטת קופרניקוס, עד שכידוע הוא טבע את המושג "חדש אסור מן התורה"

את מדע הרפואה    על השיטה החדשה הנ"ל אלא לגבי כל שינוי ממה שהיה קודם לכן, עד כדי כך שהוא תקף

פרוטסטנטי של השויון שלו, שמבחינה רפואית יש שיויון מוחלט לענין  -המודרני עקב מבנה החשיבה הנוצרי

ריפוי בין גופו של היהודי לבין גופו של גוי והוא כתב שגופו של היהודי שונה לחלוטין משל גוי, למשל כפי 

( שבת  במס'  )לד:(  (פו:שהגמרא  ב  ,אמרה  ובמס'  הבדל  אשה  שיש  לבין  יהודיה  אשה  של  בגופה  תהליכים  ין 

פי דעות מומחי תקופתו ששאלם, שכן הוא  -אמנם כנראה על  –והשני      , והאחד )= היעב"ץ( הסכים להגויה.(

ועובר    )= תמוה, כיצד הוא מבזה את ה"חתם סופר"  מסופק היה   –עצמו וודאי לא הרגיש עצמו מומחה בענין  

ביזוי תלמידי חכמי ב כתב עליו שהוא    , בכך שהואםעל האיסור של  חד מגופי התורה, כהלכות  אלא היה בקי  

ועוד מה הראיה מהסילוף    שרא ליה מריה  ,קידוש החודש, שכידוע מרן ה"חתם סופר" "כל רז לא אניס ליה"

"הראשונים"   מתקופת  הענקים  גדולי  שכל  בזמן  בו  החדשה,  לשיטה  התנגדו  לא  ששניהם  כותב  שהוא 
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רבה יותר גדולים מהם כתבו בתקיפות נגד קופרניקוס, האם הוא גם הושפע בהתייחסותו  ו"האחרונים" שהיו ה

הנוצרי   מהשיויון  סופר"  ה"חתם  התורה הלמרן  לגאוני  העינים"  "בגובה  ההתייחסות  של  פרוטסטנטי 

יודע אדם לצאת לחללו של עולם  , יש צדדים לכאן ולכאן בראיות "השיטות", אך על פגם לא כתב...הקודמים,(

ידיו בירח )=    ולהנחית ישנם הרבה ראיות לכאורה, שזה סיפור  בדייקנות חשבונותיו ובידיעת חוקי לכתם את מעשי 

כל זה מלבד הראיות האחרות על סיבוב האדמה על צירה )= השערה שכתב שבוים על ידי נאס"א( וכוכבי לכת,  

"ראיות" להצדיקו( ונתאמת הכל...חוששני משום חילול השם )= כבר   קופרניקוס ומאוחר יותר מדענים פירסמו

הם   שדבריו  נראה  ועוד  שעלהראינו  השם(  ללעג  -חילול  אותנו  עושה  קופרניקוס(  לשיטת  להתנגד   =( כן  ידי 

, אולי צריך תרבות-הנחיתית כתת  ולצחוק בעיני אחרים, שלועגים על ששוללי המציאות הם היראים )= לשיטתו

יים מצוות, כי זה עושה אותנו ללעג ולצחוק, שהם אומרים שקיומם בעידן זה הוא שלילת המציאות  להפסיק לק

מכל מה שהתרחש באקדמיה בגרמניה,  , בהיותו בגרמניה  הרב יונה מרצבך היה מנותק לחלוטין   “ .הנראית(...וכו' וכו'

כמי שבקי ביותר במדעים.    את עצמו,להציג    בתחום הפרכת האמינות האובייקטיביות של המדע, על אף שהוא התיימר

ש ידע  לא  אפילו  שוורצשילד    למניינם  1916במהלך  הוא  קארל  הגרמני  הפיזיקאי  את   (Schwarzschild)פירסם 

)לגבי הכבידה של   ( המתאר את הכבידהשניות אור  40הגודל הגבולי, שהוא    –  הפתרון  המתמטי )רדיוס שוורצשילד

של   פירסומו  לנוכח  בחשאי,  מכך  בו  חזר  איינשטיין  חודשים  מספר  שלאחר  איינשטיין,  של  היחסות  תיאוריית 

יקאי אריק קרצ'מן, שאת כל מה שאיינשטיין טען, שבזמנו כבר לא ניתן להסביר כמקשה אחת את כל המציאות  המתמט 

תיאוריית היחסות, איינשטיין טעה, כי כן ניתן להסביר את כל   פי-פי המכניקה הניוטונית, אלא רק על-הפיזיקלית על

הידועה בזמנם ניוטון(  -לע  המציאות הפיזיקלית  א.  זמן מחוץ לכוכב  -ועקמומיות המרחב  פי המכניקה הפיזיקלית של 

בו   ,עיקום המרחב ו"החומר האפל"  ., היינו שככל שתידחס להיות קטנה מספיק, היא תהפוך ל"חור שחור"נייח )סטטי(

  , משמיט לחלוטין מכל היקום  95%המרכיב לטענת המדענים    דבר מכל מה שידוע על שאר היקום, כמעט    לא מתקיים  

 ה אחרים, כי אם תאורטית אדם הי  כוכבים  את הבסיס הארכימדי של היכולת המדעית להחליט אילו כוכבים  מסובבים

וכדור הארץ הוא היה "רואה" דברים    ,עומד בתוך "החומר האפל" ומנסה לצפות לעבר המערכת בו נמצאים השמש 

ידי טלסקופ מכדור הארץ או מהשמש ובפרט כשמסתכלים   -ממה שרואים על  לגבי מה מסובב את מה,  אחרים לחלוטין

 עליהם ממקומות שהמרחב "מתעקם".

 יא:

 סימן שסד"ך 

  

, היינו ארבעת המלכים שהגמרא מקשה מדוע הם לא נמנו בברייתא.  “סימן שלמה סנחריב דריוש כורש„ –רש"י פירש 

 מדוע מלכים אלו לא נמנו בברייתא.  ה"מנצח לדוד" פירש שחז"ל כיונו לרמוז את הסיבות שתירצה הגמרא

 א אומיא ולישניא ]דניאל )ו, כו([ כתב לכל עממי

 מה הפירוש של "עם" ו"לאום" ? 

 

רצונו של מקום  רצונו של מקום וכשעושין  הם עושין    יןא   "עם" הכוונה היא  כאשר    , כאשר נאמרישראל כידועבעם  

שבארמית עממיא הם אומות שיש להם   ,האבן עזרא כתב בשם יפת .ך לא כן הדבר אצל הגוייםא ,"הם נקראים "ישראל

 היינו, בלשון הקודש ,בעברית. יהםים בלשונותעממיא ואומיא הם חלוק .רה ואומיא הם בלא אלוה ובלא תורהאלוה ותו



 קכו

 

להם   המיוחדת  בדת  אותם  מלכדת  שהמלכות  אנשים  המון  פירושו  ה"לאום"  וכדברי    ישעיה  ]מלבי"ם,מושג  )יז,יב( 

ה' בפרק  ודעות"  ב"אמונות  בתורותיה  – הרס"ג  אלא  אומה  אומתנו  ה'   "[.  "אין  מלכות  היא  זו  מלכות  ישראל    בעם 

 )יד,כח([.  משלי]הגר"א ורבינו יונה, 

 

 יב.

„איך    –? ]רש''י  ם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדברמפני מה נתחיבו... כליה... שהשתחוו לצל 

 זכו לנס“[ 

 מתי ה' נושא פנים לעם ישראל ? 

 

"ה נושא שלא יאמרו הקב „  –רש"י פירש  ו“  ברכת כהנים נקרין ולא מתרגמין מ"ט דכתיב ישא„  –הובא  ,  )כה.(  קמןל

יודעין ש ואינן  )כ:( לא כדאי הם ישראל לשאת להם    כדאמרינן בברכות  ,י הן ישראל לשאת להן פניםכדאלהן פנים 

]פנים?   וברכת"  ושבעת  "ואכלת  אמרתי  כזית,י([  ח)דברים  אני   עד  מחמירין על עצמן  במס'    “עד כביצה  והן  וראה 

כיצד נאמר במס' ברכות )מח.( שאם אכל כזית   ,המקשה שאם שעור אכילה הוא כזית  )מט:( בתד"ה ואכלתה,  פסחים

     ?חברו בברכת המזון שהוא מדאורייתאאת דרבנן הוא יוכל להוציא 

  , טעם זה ולכן ענה רשב"י לתלמידיו  לא היה מספיק  ,באחדותו של הקב"ה  הנחשב כפירה   אומנם כאן שהשתחוו לצלם

 ,כי זה בגדר של "יהרג ואל יעבור"  ,אונס ולכן אף שנגזרה עליהם כליה  שישראל לא השתחוו אלא רק כלפי חוץ מתוך

שאלה בלוריא הגיורת את  „–הובא    ,(:)יז   נס ועיין בר"ן שכתב טעם אחר. במס' ר"ה  וון שחזרו בתשובה נעשה להםיכ

...כאן  [(,כוו)  במדבר]  [ וכתיב "ישא ה' פניו אליך"(  ,יזי)דברים  ]  רתכם "אשר לא ישא פנים"כתיב בתו  רבן גמליאל,

ן קודם גזר דין כאן לאחר  עד שבא רבי עקיבא ולימד כא ,  קום כאן בעבירות שבין אדם לחבירובעבירות שבין אדם למ

שגם כשהקב"ה   ,)ז.( כתב ה"חכמת מנוח" חילוקכות  במס' בר  .)ע:(  ם )יח.( בתד"ה כאן ובמס' נדהועוד עי' ש  “גזר דין

היינו   נפרע מצדיק הוא נפרע ממנו במדת הרחמים של "אל" מי"ג מדות הרחמים וזה שנאמר שם "אל זועם בכל יום ",

ים שופט צדיק" וגם זה שייך  -מה שאין כן ברשע שנפרע ממנו בבת אחת במדת הדין כמו שנאמר "אלה   קמעה קמעה, 

 ים. לענין של נשיאת פנ 

 

 מילת לבנה 

 האם יש הבדל בין "מלת" ל"מלא" ? 

 

)נב( ומס'   או "מלמלא" ויש לו פירושים שונים וראה על כך במס' שבת )י:( ומס' חולין ,נקרא "מילא"  לעיתים  "מילת"

)מד.( פירש   ובמס' סנהדרין  )כא.(  במילתא    ומס' קדושין  (:)ו  מלמלא ומס' שבועות  –)יח.(    )נט.( ובמס' מעילה  גיטין

“  „טלית של צמר נקי בן יומו שמכבנין בו למילת מלבישים לבוש שלא יתלכלך צמרו  -רש"י בד"ה איצטלא דמילתא

  –)כא:(    )נג.( ובמס' קידושין  מילין ובמס' פסחים  -אמלתרא ובמס' גיטין )יט.(    -  )יז.( במילא ובמס' עירובין  ובמס' נדה

פירש הר"ן "שבאוזן אותו של מטה" „ –" בע' מל ופירש ה"הפלאה שבערכין  “רוצעין אלא במילתאין  ,כשהן רוצעין„

 “.)לז:( איתא "במילת" בלתי סיומא א' מיהו בבכורות ולפנינו איתא "במלתא" ועיי"ש פירש"י,

 



 קכז 

 

 

 

 לשון סחור סחור“ שורות שורות סביב וסוחרת „ב   – ידרש''י  ד''ה דרי דר

 הכוונה לסידור ישר של חפצים ? האם שורה, תמיד 

 

וקיימא )קלט:( פי  ובמס' חולין  “)א,ה([  ]ויקרא  כי סביב תרגומו סחור סחור„  –גהש"ס כתב על כך רש רש"י בד"ה 

ואפשר שמכיון שכתוב "דרי דרי" הכוונה לשורות בעיגול ועי' בחיבורנו למס' תענית   “ת ט"ז שורו„   –שית סרי דרי  

 רש"י בד"ה חולות בכרמים . )כו:( לגבי מה שפירש 

 

 

 והאי "וסוחרת" לשון סהרא הוא“ „ –רש''י  ד''ה כצהריים  

 אבנים הזורחות כשמש וכירח

 

וסהר  “  לא מתמנעין רבנן למחלפי ח' בה'„  –כדברי ה"ירושלמי" כאן במס' מגילה    היא שהח' מתחלף בה',  רש"י    תנ כוו

אבן טובה „  –שמואל    אמרלעומת זאת    “.ירח, יפה כלבנה„  –.( בד"ה  אסתהר  )יג  כמו שפירש רש"י לקמן  ,הוא ירח

אבן צוהר בתיבת  כמו השמש וכמו    היינו,  ,“.הושיבה באמצע סעודה ומאירה להם כצהריםודרה שמה  יש בכרכי הים

ס  ,נח במס'  „כמובא  לנח  הקב"ה  לו  שאמר  )קח:(  ומרגלנהדרין  טובות  אבנים  בה  שיהיו  קבע  כדי  לכם  יות  מאירות 

 ' מה שכתבנו שם בחיבורנו עמ"ס סנהדרין.יוע “כצהרים

 

 יב: 

בלבד שתהא ערומה שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה  כלי שאני משתמש בו...ו 

לפיכ בשבת  מלאכה  בהן  ועושה  ערומות  ומפשיטתן  בנותישראל  מביאה  הרשעה  נגזר ושתי  ך 

 את אשר נגזר עליה" כשם שעשתה כך נגזר עליה "זכר את ושתי ועליה בשבת היינו דכתיב...

 מדוע נענשה ושתי בכזה ביזיון ? 

 

והתוס' רא"ש כתב    העבידה את בנות ישראל בשבת ערומותשהיא    כיון  היא קיבלה משאת העונש הזה  משמע    מכאן

לכן נקראה ערומה בבזיון  .  שאין הכוונה לערומות ממש אלא שהעבירה מהן את  עדיהן שהן לבשו לכבוד שבת  כאן,

היתה, כפי שכתב ב"תרגום שני" משום שנתנה עצה   אך גם כשהרגו אותה היא היתה ערומה והסיבה לכך  ביום השבת,

 .לאחשורוש להפסיק את בנין בית המקדש

זה   להביןלפי  מידה?    יש  כנגד  מידה  ושתי  עונשה של  היה  לומר  במה  והונראה  בסוכות  שעבודת המקדש  קורבנות 

ון שהיא לובשים את בגדי הכהונה וכי  הקורבנות כשהם  נועדו גם להגן על חייהם של הגויים כשהכהנים מקריבים את

 מנעה הקרבה זו ולבישת בגדים אלו לכן היא גם מתה בלי בגדים.



 קכח 

 

  ?ולאיזה כלי הוא מתכוון יש לברר מדוע האחשורוש מכנה את המלכה ושתי ככלי שהוא משתמש בו

סנהדריןבמס הובא)כב:  '  כלי„  –  (,  שעשאה  למי  אלא  ברית  כורתת  ואין  היא  גולם  לאשת  “,  אשה  הכוונה  שם  אך 

)פב.( אם ישראל הבא   ישראל אך לא לאשת גוי כושתי, שהרי יש מחלוקת בין רש"י לתוס' בד"ה פרט  במס' סנהדרין

ם בד"ה  אינה כורתת ברית לבעלה, כדברי רש"י ש  עובר על איסור אשת איש, כיון שאשת גוי  אם הוא    ,על אשת גוי

  אך התוס' במס' סוטה ,  “שסתם כותית מופקרת ואינה מיוחדת לבעלה ולא דמיא לאשת איש„  –אבל אישות אין להם  

שסתם   , כיוןשאת לבעלשסתם גויה היא מופקרת מילדותה עוד בטרם שהיא נ   ועוד  )כו:( גם סובר כרש"י שהוא פטור

גם נאמר על  בשר חמורים בשרםש"  נאמר עליונח  -בן וכך  נדה    בתו של אנטונינוס קיסר" במס' ברכות )כה:(  במס' 

 .)מה.(

זו מובאת במס' סנהדרין)כב.(  כוונת האחשורוש היתה לשרביט הזהב של מלך. השוש"ל  וי אבישג...מותרת  „  –ואה 

. על פי זה מובן מדוע המלך האחשורוש מושיט לאסתר המלכה  “בשרביטו של מלךמשתמש לשלמה, דמלך היה ומלך 

)ה,ב([, אף על פי שהשרביט לא היה אמור להיות מונח   ]אסתר   את שרביט הזהב שלו והיא נגעה דוקא בראש השרביט

אסתר, אלא  אצלו כאשר הוא יושב על כסא מלכותו וזה היה גם נס, כפי שכתב מרן המלבי"ם שם בפירושו על מגילת  

לכן, מכיון שושתי   .לכן היא נוגעת בראשו של השרביט ולא בקצהו  ,מכיון שאסתר עצמה נחשבה כשרביטו של המלך

היא אשתו של האחשורוש והיא "שרביטו של מלך", לכן הוא מכנה אותה בתואר "כלי שאני משתמש בו" ו"שימוש"  

   השימוש בשרביט הנעשה על ידי היד. במובן הצר של המילה הכוונה למה שהאדם משתמש בידיו כגון

 

 יג.

 בע''ז נקרא יהודי שכל הכופר

 כיצד רק הכפירה בע''ז מקנה את הזכות להקרא יהודי ?

 

שמאמין   שו שניות,ע"ז פירו  הוא אינו נקרא יהודי.  מכאן שאם אדם אינו כופר בע"ז אפילו שהוא מזרע יהודי,  משמע

ודי וכוון שח'  חשקיים עוד משהו הנבדל מה' ומי שכופר בע"ז מייחד את ה' כאחדות גמורה והוא מקבל על עצמו להיות י

 מתחלף בה' לכן הוא נקרא יהודי. 

 

 מגילולי בית אביה  „לטבול לשם גירות“.[  –רדה לרחוץ ]רש''י  שי

 באיזו זכות ניצלה בתיה ממיתה ? 

 

בכורות נע  במכת  ולישראל  מתו  בכורות  נקבות  כמובא  גם  פסח,  ערב  בכל  מתענים  הבכורים  ולכן  מתו  שלא  נס  שה 

 נראה)יח,ג([ שבתיה ניצלה בזכות משה.    שהובא במדרש ]"שמו"ר"  )תע,א([ וכתב שם ה"דרכי משה",  ]או"ח  ב"טור"

אך בתיה הלא טבלה לשם גירות וממילא היא כפרה בע"ז אם     ,יכים לנס כי גם עם ישראל עבד ע"זשהבכורות היו צר

 לא נכנס כלל לבתי שהמשחיתונראה כן לשם מה היא היתה צריכה את הזכות של משה כדי להנצל בזמן מכת בכורות? 

ניצלו נס שלכן הם  וזה היה  יוצא לשליחותו כדי להשחיתכי כש  ,ישראל  בין צדיק  אהוא    , כידוע  ,המשחית  ינו מבחין 



 קכט

 

ם את הזכות שהיא הצילה  ה היתה אז בבית פרעה ולתוך ביתה נכנס כן המשחית ולכן היא היתה צריכה גאך בתי  ,לרשע

 כדי להנצל ממיתת הבכורות.  ,את משה

  ?אותו הנס של הבכורות כדי להנצל    אם אכן הוא כדברי רש"י שבתיה התגיירה, מדוע לא הספיקאכתי ק"ל,  אמנם  

כפי שרש"י עצמו    ,לה דין של גרת צדק  , אך עדיין לא היהגירות ולכן היא נקראה יהודיהלשם  דבאמת היא טבלה  וי"ל  

„משה קודם מתן תורה נשא וכשנתנה תורה כולן בני נח היו   –)פב:( בד"ה בת יתרו מי התירה לך    כתב במס' סנהדרין

לכן בתיה עדיין לא חלו    ,כיון שעדיין לא היה דין גרות  ,ונכנסו לכלל מצות והיא עמהם וגרים רבים של ערב רב“ ולכן

, שהיו צאצאי בכורות ישראלת של  ווחל עליה דין של בן נח ולכן עדיין לא היו לה את הזכוי  עליה הדינים של גרת צדק

  האבות הקדושים שמסרו את נפשם על קידוש ה' ויחוד ה', לכן מה שעזר לה להנצל היתה הזכות שהיה לה בהצילה את 

רבינו.ברם, כן    משה  נח?    קשהאם  בן  נשארה  עדיין  היא  אם  גירות  לשם  טבלה  מה  של וי"ל  לשם  זו  דבטבילה 

ב"קגירות במס'  כמובא  שכר  קצת  לו  יש  מהמצוות  חלק  המקיים  נח  בן  גם  כי  שכר  קצת  זאת  בכל  לה  )לח.(   ,היה 

   ומפורש ב"פהמ"ש לרמב"ם"על מס' תרומות בפ"ג .

)יח.( מובא בגמרא   כי במס' קידושין  שלפני מתן תורה היה לישראל דין של בן נח לכאורה קשה,גבי מה שכתב רש"י  ל

יש לציין, שב"תלמוד ירושלמי" במס'    .שלעשו היה דין של ישראל משומד, דבר שלא יתכן אם  היה לו דין של בן נח

 מגילה )יד:(, הובא שעשו שימש בכהונה גדולה.

 “כלבנה ירח, יפה„ –ד''ה אסתהר  רש''י 

 על איזה צבע מדובר ? 

 

)לו,ז( בד"ה    "יפה כלבנה" וכן תירגם אונקלוס בבראשית  )ו,י(  על פי שיר השירים  רש"י מבאר את דברי הגמרא כאן

  נראה שאסתהר „–  "כי יהל)לא,כו( "אם אראה אור   ום על איוברבי יעקב מעמדין מציין כאן לגבי התרג  "סהרא".   -ירח

הרי    ,ביא לחמו מרחוק מהתרגום על איובכוכב נגה שאורו מזהיר“. לכאורה יש להבין מדוע האינו לבנה אלא הוא שם  

שהכוו כתב  כבר  )ב,ז(  אסתר  מגילת  על  שני"  הכוכבים  ה"תרגום  בין  המבהיק  נגה  לכוכב  יונית  „  –נה  נוגהא  כוכב 

נמצא בכתב פרסי קדמון  “אסתירא )"קדמוניות",  וכן  זאת בתרגום  ס(. לעומת  ר' אהרן מרקו  בחורבות שושן הבירה 

כי סבר שמקורו בארמית ואילו    ",סהרא"  –רש"י פירש  כמו כוכב.    הובא שאסתר היתה יפה  ,הראשון על מגילת אסתר

לבין   לבנה  פירושו  שבארמית  "סהרא"  בין  הבדילו  הגרם    אסתהר""התרגומים  או  נגה  כוכב  הוא  ביוונית  שפירושו 

כוונתה היתה   " ולא נקטה לשון "אסתירא"תהרסארש"י סבר שמכיוון שהגמרא נקטה לשון "  כוכב.  -השמיימי ששמו

 . הדומה למילה "אסתהר" "סהרא"למשמעות הארמית של 

 

 „כהדסה זו“  –אסתר ירקרוקת היתה רש''י  ד''ה 

 

ואם היא ירוקה  „  –ב דף)נו:([ כת ]תיקון כ"א, "תיקוני הזהר" .הכוונה לסוג הירוק של ההדסק הוא משמע שירו "ימרש

  , אות כ"א(  )דיני ד' מינים,  הסביר רבי יעקב מעמדין בסדורו "בית יעקב" ו  “משובח יתיר כגוונא דהות אסתר ירקרקת

לאתרוג ירוק    ,בקשר  השדהשהכוונה  זהר"  כעשב  ה"תיקוני  לדעת  הוא  העיר    ,ומשובח  כבר  הוא  מאידך   בספרואך 

וקציעה" כך פסק ה"מגן אברהם" שם    "מור  ואכן  זה  ס"ק סי' תרמ"ח, שאין לסמוך על  ברורה"  וב"משנה  ס"ק כ"ג 



 קל 

 

משום ששמא הוא לא יצהיב או שהוא  בצבע חזק כי   ,סיבה היאהשהירוק החזק כעשבי השדה אין מברכין עליו ו  ,)סה(

 ס"ק ט'(.  )שו"ע הרב, עדיין לא  נגמר פריו

ירוקה  „–אך הגר"א שם בדף )עד.( ביאר    על פי רבי יעקב מעמדין שהוא ירוק,  זהר"העל כל פנים, נראה מ"תיקוני  

ככרתי", "והירוק  במתניתא  שאמרו  כזהב...וזהו  לומר  שה  רצונו  ירוק  סתם  "אסתר  לאפוקי  שאמרו  כזהב...וזהו  וא 

ושמא דיליה  „  –)רעז.([    ]סוף שמות   ב"זהר"כדברי הגר"א אכן מובא    .“שהוא כזהב, דכרתי לית באדם  ירקרוקת",

גוון אתרוג ירקרוקת היתה",  ורזא דא אוקמוה חברייא "אסתר  ירקרק  זהב  "תיקוני    תלמודא  “.איקרי  חולק על  דידן 

כפי שראינו לעיל ולכן    הזהר" וגורס שהצבע הירוק שהיה לאסתר לא נאמר לשבחה אלא לגנותה וכן סובר ה"זהר",

חוט של חסד" שהיה נסוך  שרק משום ה" סובר ה"זהר" שצבעה של אסתר היה זהב שהוא יפה. הגמרא כאן מסבירה  

יפה,   נראתה  היא  לכן  רשעליה,  כאן  שהסביר  לקמןכפי  בפירוש  שהובא  וכפי  היתה    )טו.(,   "י  שאסתר  שסובר  שמי 

בעולם שהיו  היפיפיות  קבוצת  על  נמנתה  שהיא  סובר  אינו  יפה   ירקרוקת  היתה  שמי שסובר שאסתר  נראה  כן  וכמו 

זקינה יותר  . ככל שהיא משיש קשר בין גיל האשה לבין יופיה  כידוע,  שצבעה היה זהב.כלבנה או ככוכב או כנגה סובר  

 פיה פוחת. כך גם יו

נראה שמי שסובר שהיה לה יופי טבעי סובר    שנן דעות שונות ביחס לגילה של אסתר בעת שלקחה אליו האחשורוש.י

היה נסוך עליה היא נראתה מאד  ומי שסובר שיופיה לא היה טבעי ורק משום חוט החסד ששהיא לא  היתה אז זקנה  

מאד זקנה.ישנן ג' דעות האם היא היתה אז בת מ' שנה או בת ע"ה שנה או בת  העת יכול לסבור שהיא היתה באותה יפה,

 .  פ' שנה

ד אסתר היתה בת ע"ה שנה במעשה פורים כי הדסה בגימטריא ע"  כתב ב"שכל טוב",„  –  כתב בהל' פורים  מהרי"לה

מרחיב  שם הוא  ,  )נה.(  בכלל מ"ה  "בית האוצר" לגאון מהר"י ענגילוראה ב  “יליף גם כן התם מקרא  ושנה אחת,

זו  .את דבריו בענין זה ב"בראשית    הובאה בתרגום על מגילת אסתר.  , שאסתר היתה בת ע"ה שנה  ,מקורה של דעה 

נה וכן הדעה שהיא היתה בת פ'  שאסתר היתה בת מ' ש  , מובאת דעה זו לצד עוד דעות  )לט,יג(  רבה" בפרשת לך לך

ולפי זה יש לומר דגם השם הדסה דהיה ראוי ...„  –לו והוא מוסיף  כתב שם בעמוד הקודם דעות א  המהר"י ענגיל  .שנה

...היינו א' סתר דעם הא' הזאת הנסתרת דמורה על הסתתרות הא'  את ענין זה,הוא גם כן מפ  ,נחסר א'  להיות מנין ע"ה

א  לא נמצ  ,בא גם  ב"ילקוט אסתר" רמז תתרנ"גב"מדרש רבה" הנ"ל המו„  –נה.(  -)-בהוא מוסיף שם    .“ההוא יחד ע"

 “. רק אמר לבד דע"ה הוא מנין הדסה ולא זולת וכמו שהעתקתי לשונו ובאתי רק להעיר ,לימוד על שנת ע"ה

 

 קדלי דחזירי

 האם מדובר על בשר או חזרת והאם יש לגרוס "כתלי" או "קתלי" ? 

 

"כתלי דחזירי" ומפרש    רש"י חזיר(  בקונ"ש„  –גרס   נענשה  ,)חתיכות שומן  אונסה לא  ומתוך  אך התד"ה    ,שמינית 

עורף של  „  –)ע' קתל( גרס "קתלי" והוא מפרשו    אך "הערוך"  ,“ו היא לא היתה אוכלת ח"„  –קדלי דחזירי חלק וכתב  

אן והוא פירש שם בד"ה כתלי  הוא כפי שרש"י גרס כ  )יז.(  נוסחה שלפנינו במס' חוליןה  .כלומר ראש של חסה  ,“חזרת

מגיה שם דוקא    כיון ששם מדובר על בשר נחירה ותמוה מדוע המהר"י פיק ברלין  ,“חזירין יבישין בקונ"ס„  –חזירי  

 . רסת רש"יולא כגי “ קתלי,ערוךצ"ל „ –כגירסת "הערוך" 

 



 קלא 

 

טובים לצדיקים להבדילן ממאכל    שהזרעונים„  –ור' יוחנן אמר זרעונים וכן הוא אומר ]רש''י  

 טמא“.[ "ויהי המלצר נושא את פת בגם ונותן להם זרעונים" )דניאל א( 

 האם זרעונים נחשבים למאכל גרוע או בריא? 

 

זה   כתב שם בפירושו על דניאל "משמיע ישועה" שזרעונים הוא גם מאכל בריא ומאריכין בו חיים.אומנם,האברבנאל  

אות ויש גם צורך ברצון לגייס את כוחות הגוף והנפש לעבודת ה' וכשיש ירידה בכך הגוף לא תנאי יחיד לשמירת הברי

 “.רבן גמליאל ירד חולי לעולםמשמת „ –)כא.(  נחלש ולבסוף נחלה,כמובא לקמן

 

 רי''א אנפיקנון שמן זית שלא  מר הוא שמן זית שלא הביא שליש...ר''פ אמאי שמן המור...

 הביא שליש 

 חנטו מתים ?האם בשמן זה גם 

 

רשב"ם( אותו שמן נעשה   שור, בכור  מנחם   )=  ש מפרשים„י  –)נ,א([ בד"ה לחנוט את אביו    ]בראשית  ה"חזקוני"  כתב

 “. שמן זית שלא הביא שליש ,)ב,יג([ וכן אנפיקנון שיר השירים מדבר שלא הביא שליש והוא לשון התאנה חנטה פגיה

 

 

ד''ה הגוף    רש''י   מן  נהנה  על    –שהגוף  לחבבה  השמים  מן  מתכוונין  שהיו  הצינה...  „מפני 

 בעלה“ 

 רוח צפונית וריבוי הסיכה בשמן הם גם תנאים הנצרכים להנאה זו 

 

 היה צורך מיוחד שהיא תבוא אל האחשורוש דוקא   לשיטת רבי יהושע בן קרחה הסובר כאן שאסתר היתה ירקרוקת,

כיון שלא ניתן לסמוך רק על חוט החסד הניסי שהיה נסוך עליה, כיון שלא בכל   בחודש טבת כדי לחבבה על בעלה,

 לכן סיבב הקב"ה גם סיבה טבעית כדי שאסתר תהיה חביבה על בעלה. שעתא מיתרחיש ניסא  וגם אין לסמוך על כך,

המובא    ,אומנם על לפי  אפרים  היתה    )ב,כה([  ]במדבר  התורה  ברבינו  לא  שאסתר  הסוברת  האחרת  לשיטה  גם 

יהנה מהגוף כדי לחבבה על בעלה, היה צריך שהגוף  זאת  פגם ביופיה,בכל  היה  ולא  בחודש     אך  ירקרוקת  דוקא  לאו 

...ואין לך נוח לגוף כמו אויר של רוח צפונית...ובנות אשר היו יפות יותר „  –אלא מסיבה אחרת    טבת מפני הצינה,

ישראל   בנות  רבה"] מכל   נאות    –)עא,א(    "בראשית  בנותיהם  בשמן  „שהיו  שנמשחו  לכהנים  נשואות  והיו 

והגוף היה נהנה מהם   משחה...שהיו נשואות  למלכים שנמשחו בשמן זית ונחלת שבט אשר  התברך בהרבה שמן טוב“.[ה

 היו בצפון “. ביותר ולכן

 



 קלב 

 

 יג:

]רש'' עיניו  מצדיק  יגרע  בשכר „  –  ילא  במדה“.[  מדה  רבים  לימים  אף  גמולן  להם  ...לשלם 

 צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול 

 כיצד ניתן לשלם שכר בעולם הזה על קיום מצווה שהיא רוחנית ? 

 

ל כך בעולם הזה לא ניתן לשלם לו שכר רוחני ע  ,עושה  מצוה בלא נגיעות ולשם שמיםהרי כאשר אדם   ויש להבין,

ניתן לומר שלשלם שכר   אמנם,  אם כן ניתן לה שכר על צניעותה  שהוא דבר רוחני בעולם הזה?  ,בעולם הבאאלא רק  

האדם    אך כאשר האדם כבר אינו חי וצאצאיו נהנים משכר זה,  שהוא חי זה לא שייך,  כל זמן  ,ם הזה לאדם עצמולבעו

 בא.עצמו נהנה מכך כשהוא כבר בעולם ה

כמו שנאמר בפרקי   ,ה וכתוצאה ממנה הוא עשה עוד מצוהכאשר אדם עושה מצו   יש עוד שכר ששייך בעולם הזה,

שהוא עשה    מכך  אך כאן הכוונה היא שהאדם מחליט בבחירתו החופשית, שכתוצאהש"שכר מצוה מצוה",  )ב,א(    אבות

בכך בהכרח שהרי רשע לא יראה    הוא עושה עוד מצוה וזה רק בתנאי אם הוא מחליט שזו מצוה,מצוה מאוחר יותר  

, זה הרי שייך לטבע האדם  ועוד מעניק אלא הוא בוחר להבין שמדובר בשכר מצוה.  מצוה ולכן זה לא שכר שהקב"ה

זה מושרש גם    טמיר   כח  ,מצוה על פי בחירתושכאשר הוא עושה מצוה משתרש בו כח רוחני הגורם לו לעשות עוד  

לך ותאמר לאברהם אבינו אתה עקדת בן   –רגו המלך  כמו בחנה ושבעת בניה שאמרה לבנה הקטן לפני שה,  בצאצאיו

בנים שבעה  עקדתי  ואני  קוטלר, והסביר    אחד  הגר"א  עשית,    מרן  שאתה  ההקרבה  מעשה  שבזכות  היתה  שכוונתה 

 השרשת בצאצאיך שאני אחת מהן את הכח להקריב שבעה מזבחות. 

לומר יש  נצחון על היצר הרעש"זכ  ,עוד  יהונתןכפי   ,תה" הוא מלשון  לגבי    ב"יערות דבש"אייבשיץ    שהסביר רבי 

לגבי "ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים    )יג:(  וכן ביאר המאירי במס' ברכות  )יז.([    ]מס' ברכות  זכיין"  "נשים במאי

נצחון  ", שהכוונה היא ל)י:( את המשמעות של "דזכי למלכא   )לט.( ובמס' ע"ז  ]וכן ביאר רש"י במס' סנהדרין  בלילות"

כך גם הובא    . "זכינהו רבי אלעזר לרבנן"[  –)לח:(    "זכנהו  רבי נתן לרבנן" ובמס' נדה  –וכן הובא במס' חולין )לא:(  

ונביאים „  –)י:(    במס' סוטה ויוצאין ממנה מלכים  זוכה  יומא    כן  כמו  .“כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה  הובא במס' 

)א,א([ שמתוך צניעותה של האשה הקמחית שלא ראו קורות ביתה מלמעלה את   ירושלמי" ]מס' יומא  מז.( וב"תלמוד)

אמרו לה שהצניעות היא עדיין אינה סיבה  אך  ,  יצאו ממנה שבעה כהנים גדוליםהיא סברה שזכתה ש  ,שערות ראשה

בעם ישראל על ידי האמהות הקדושות כרחל אמנו וכן שאר   מכיוון שהצניעות כבר הושרשה ,למה שהיא זכתה מספיקה

 האמהות.

 

 אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא 

 מדוע לא הועיל ליעקב שראה לפני כן עם מי הוא מתיחד ? 

 

שלבן החשיך את מקום   )ע,יט(,  על פי "בראשית רבה"   וי"לוהרי יעקב אבינו ראה לפני כן עם מי הוא מתיחד?     ק"ל

לו הסימנים שמסר יעקב ללאה לא הועילואת  טען שזה משום צניעות ולכן יעקב אבינו לא ראה וכאמור גם  ו ההתייחדות  

 רחל, אז רחל ענתה בקולה. –ועוד הובא שם במדרש שרחל עמדה לידם וכאשר יעקב קרא 



 קלג 

 

 

 תד''ה וטובלת 

 מי היה בנה של אסתר ? 

 

שדריוש לא היה בנה של אסתר והמקובלים  כתבו ששד היה משמש עם האחשורוש ולא אסתר  משמע    מדברי התוס' 

במוך כהש לומר שאסתר שימשה  ניתן  התוס'.אומנם  דברי  על  חולקים  ודבריהם  אסתר  שזו  חשב  משום תוהוא  דלות 

ו בד"ה שהיתה  .רבי יעקב מעמדין כתב כאן בהגהותיה ראויה לנס שישמש עמו שד במקומהשהיא לא ידעה אם היא תהי

י גילולים שיהו כזבים  על עובדשהרי גזרו    ,שלא תטמא את מרדכי ואת חוליו„  –עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת  

דבריהם שבת  ,לכל  ]מס'  דבר  מי"ח  שהוא  פי  על  לא    )יז.([,  אף  העמים  ארץ  ומטומאת  בכך  לעצמו  היה  מחמיר 

 “.היהאפשר להזהר

ולומר שמרדכי החמיר על טהרותיו,  ק"ל ולמה לא    למה לדחוק  טומאה  אין כאן כלל  טומאה  נגזר  זמן שלא  הרי כל 

כיון שמרדכי היה נשיא סנהדרין  ועוד    להסביר כפי שפירש רש"י, שאסתר טבלה כדי שלא תמאיס את עצמה על מרדכי 

אם כן    ילא היא היתה צריכה לטבול לנדתה,ממ   ,ועיי"ש במהר"ץ חיות[  )כד.(  ]מס' ברכות  ועונתו היא רק פעם בחודש

נדה  ושמרה על כל הלכות  לומר שלא שינתה  ובפרט שהגמרא אמרה שרצו  סיבות אחרות?  מנין שהיא טבלה משום 

ד יתכן שהיא לא  שימשה כלל עם  עוו  לשמש עם בעלה  "עד" שלה כדי לדעת  אם היא מותרתהוהראתה לחכמים את  

אמר רבה בר לימא "ויושבת בחיקו של מרדכי" ולא "ושוכבת בחיקו של מרדכי" כמו    אמאייש להבין,    עודמרדכי,  

שנאמר בספר משלי  "משוכבת חיקך..." ואפשר שלא שימשה עמו כלל כפי שנאמר לקמן על הפסוק "כאשר אבדתי  

 . אבדתי"

 

 „שם מקום“ -רש''י  ד''ה לשון טורסי

 אומנות מסוימת ? האם הטורסיים הם אומה או בני מקום מסוים או בעלי  

 

נזיר :( )נז  וכן פירש התוס' במס' חולין  פירש שהטרסיים הם אומה  שהוא הריב"ן מבעלי התוס'  (,)נב.  "רש"י" במס' 

תוס מיסודו של  טוך  תוס'  מגילה  ,הם אומהש  רבי שמשון משאנץ[  ']שהוא  במס'  פירש רש"י  )יג  אך כאמור כאן    ):

נזירשמדובר בשם מקום. נראה שרש"י חולק על התוס'   ועל הריב"ן במס'  אולי משום שלא שמענו על    ,במס' חולין 

 ז"ל. אומה בשם זה ושהם בכלל ע' האומות המובאות בפרשת נח ולא בשום מקום אחר בח 

של  השפה הפרסית או של היה להם ניב לשוני מיוחד שיתכן שהוא אחד מהניבים    סובר שהטרסייםשרש"י    ,לכן נראה

למקום השייך  חד  "י שהוא מביא בפירושו בכתבי הקודש ובש"ס שייכים לניב צרפתי מיוכפי שלעז"י רש  ,אומה אחרת

ת האידיש הוא  גם שפ כידוע,. השונה מאד מהצרפתית הידועה ומהצרפתית במחוזות אחרים  בצרפת ,שרש"י היה גר בו

גרמני מיוחד המדובר לונדון עצמה הא  רק במספר  ניב  בוואריה שבגרמניה.בעיר  לונ נ כפרים במחוז  במזרח   דון גלית 

כל מאות הניבים של שבעים  לכן בסנהדרין  היה צריך שיהיו כאלו שיהיו בקיאים ב  .שונה מהאנגלית שבמערב לונדון

שכן שם   מתברר לפי רש"י שהיו בסנהדרין צריכים גם לדעת את שפת האלמים והחרשים,)סד:(    .במס' מנחותהלשונות

שאותו מרדכי המופיע שם הוא    ,מופיע שמרדכי היה היחיד שידע גם את שפת האלמים והחרשים, שכן רש"י כתב שם

מזמן   חי עדיין שאומנם התוס' שם חלק עליו,    . אחשורושהאותו מרדכי  יתכן שמרדכי  לש מאות שנים  כי לדעתו לא 



 קלד 

 

כמו    ויש להבין,מדוע זה לא יתכן הרי על רב ועל רב פרידא הובא בגמרא שחיו ארבע מאות שנים.  לאחר זמן המגילה.

 . כן יתכן שמדובר שם במס' מנחות בזמן בית המקדש הראשון שאז מרדכי היה עדיין צעיר

 

 שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך 

 מהו הנזק שבכך ? 

 

קרו לך מלכותא  „  –  )י:(  ויש לומר  שזה נחשב לבזיון למלכות, כפי שהובא במס' ע"ז   ?איזה נזק יש בכךלהבין  יש  

 .“קטיעא

 

 אנגריות ומסים וגולגליות וארנונות אינן נותנין“ „  –רש''י  ד''ה ואת דתי המלך אינם עושים  

 התבואות והבהמות ? גולגולתא נקרא גם כרגא, האם ארנונא הוא מס על הקרקע או על 

 

 “וארנונא  מכסי גולגולתא„  –)יג.( בד"ה דל כרגא    "גולגולתא" בארמית פירושו הוא "כרגא" כמו שכתב רש"י לעיל

פסהים ארנונא  ובמס'  בד"ה  רש"י  פירש  נוט„  – )ו.(  התבואההמלך  ומן  הבהמה  מן  עישור  סנהדרין  “ל  )כו.(   ובמס' 

  במס' ב"ב  על כך  עוד  ראה  .על התבואה, אך לא הזכיר מס על הבהמותשהמלך לוקח מס  פירש רש"י בד"ה ארנונא  

 )כג.( סוף תד"ה תליסר.   )ח.( ובחיבורנו על מס' ברכות

 

 בקרקעחובטן   דוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהןואם א

  .)יז:( שבתים רבות מאוחר יותר בגזרות "י"ח דבר" ]מס' שנ , , הרי גזרת יינן נגזרה מאוחר יותר בזמן בית שניקשה

  .אך היו כאלו שנהגו כך לשם החמרה ,כגזרה מחייבת זה נגזר מאוחר יותרש לומר ויש

 יד. 

 שבע נביאות מאן נינהו:  שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה אסתר

 מנין הנביאות שונה ממדרשי חז''ל ודרגת נבואתן 

 

רבה"  הובא   ז,ט)ס  ב"בראשית  יצחק,„  –(  רבי  בשם  חגי  נ   רבי  הנביאותאמהות  מן  היתה  ורבקה  היו    ושם   “ ביאות 

רמז תתסג[ הובא    ,]תהלים וב"ילקוט שמעוני"  “אמהות נביאות היו ורחל מן האמהותר' חנינא בן פזי:  „  –הובא    )עב,ו(

"אל תגעו  „  –שם הובא    וב"שוחר טוב"ח עליהם מלכים"  ויוכ...על האבות "ויתהלכו מגוי לגוי ומממלכה אל עם אחר

ולנביאי אל תרעו" מה ענין יש לו אחרי שאמר   , זור ולומר עוד "ולנביאי אל תרעו""אל תגעו במשיחי" לח  במשיחי 

. ברבקה כתיב  ויש מהן נביאות אלא "אל תגעו במשיחי" אלו האבות "ולנביאי אל תרעו" אלו האמהות שהיו נביאות

 .  “ויים בבטנך", הרי שהיה דבור גמור"ויאמר ה' לה שני ג

סוטה הובא כדלעיל ירושלמי" במס'  ר' שמעון  ר'„  –  ב"תלמוד  בן  ר' לעזר  מצינו שדיבר המקום עם  ,יוחנן בשם  לא 

ן על ידי  )ג,טז([ "אל האשה אמר הרבה ארבה..." אמר ר"י דכפר חנו  ]בראשית  והא כתיב  אלא עם שרה בלבד  אשה



 קלה 

 

על ידי  „  –  פ"מהדיבור  נפלה לה ]   ,ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך" אמר רבי בא בר"י" ,מלאך( והא כתיב  )=  תורגמן

 .“[“או שם בן נח  היינו מלאך אחר,

כפי שהיה בתחלת נבואתו  ,)ב,מה( כאחד מי"א דרגות הנבואה  "המושג "נפלה" מוסבר על ידי הרמב"ם ב"מורה נבוכים

דרגת  , אם כן )כד,ד([. "נופל וגלוי עינים" ]במדבר"רנאמר   וכן אצל בלעם  “ותרדמה נפלה על אברהם„ –של אברהם 

נבואתה בהקשר  נאמר  רבקה שבה  נבואתה של  דרגת  יותר משל  גבוהה  היתה  "נפילה".   נבואתה של שרה  לשון   רק 

יו שהנבואה ומשתמע מדבר  “עלי איתאמר בנבואה„  –)כז,יג( תירגם אונקלוס את הפסוק "עלי קללתך בני"    בבראשית

י אל„  –  )כד.( בד"ה לא רגל[   ]מס' מכות  אך רש"י גרס בתרגום אונקלוס  עליה,  אלא רק  ,לא נאמרה ישירות אליה

  שכן פירש לפני כן שה כי לכאורה רש"י סותר את עצמו,   שהנבואה נאמרה ישירות אליה וק   היינו,  ,“איתאמר בנבואה

"ויאמר ה' לה" לומר ששם פירש רש"י לפי   “ שם נאמר ברוח הקודש והוא אמר להל„  –  )כה,כז( את הפסוק  וניתן 

בתי  „  –רם לבתו מרים  מהובאו דברי ע  )יג.(,  במס' סוטה  .לפי הדרשת פירש רש"י  פשוטו של מקרא ואילו במס' מכו

 .“"למה אשכל שניכם" באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה„ –ושם להלן הובא  “נתקיימה נבואתך

נביאות בפרק    מדעת היה  וצריך לומר דלא כמתנבאת„  –המהרש"א כתב על כך שם   ז'  שהרי לא חשיב רבקה בהדי 

המדרש הסובר שרבקה כן היתה נביאה ואינו קשה כלל  חיות כתב על כך שנעלם מהמהרש"א    . המהר"ץ“קמא דמגילה

כיח  על פי שיטת  הש"ס ובפרט כיון אינו מופיע בש"ס והמהרש"א רצה להו  כי הדרש הסובר שהיא כן היתה נביאה  

 עדיף המהרש"א את המדרש שתלמודא דידן סומך עליו., השמדובר במדרשים החולקים זה עם זה

 

 והיא יושבת תחת התומר... אר''ש בן אבשלום משום יחוד 

 כיצד יתכן יחוד כששניים באים לדון לפניה ? 

 

המהרש"א פירש מדוע היא ישבה דוקא תחת עץ    .ישראל למשפטובר כשבאים אליה בני  התד"ה משום יחוד כתב שמד

 ,אומנם  .בניגוד לשאר האילנות  ,התמר כדי לא לעבור על איסור יחוד, כיון שלתמר  איןענפים למטה אלא רק למעלה

יחודכשבא בכך  אין  שנים  לפניה  לדון  פרוצים  ,ים  שניהם  ולעיתים  לדיון  מופיע  אינו  השני  לעיתים  כיון   אך  ועוד 

י,  דיןשלהלכה לפני הפסק   יטה את הדין נאמר  שהדיין  תייחס לשניהם כאילו הם רשעים, גם משום  כדי שהדיין לא 

ניתן גם לראות בתמר רמז למעשה אמנון ותמר שבעטיו של המעשה שעשה  גזרו הב"ד של דוד    אולי שניהם פרוצים. ש

 על יחוד עם פנויה.

 

 יד:

 תד''ה שגלתה שוקה 

 כן שצדקת זו גלתה שוקה ואיזה סוג של אור קרן ממנה ? כיצד ית

 

הרי היא היתה במרחק ג' פרסאות מדוד ובפרט שהיה אז   וק"להיאך אותה צדקת גלתה שוקה לפני דוד    -התוס' מקשה

שג'    שקושיה זו נסמכת על הקושיה השניה של תוס',  וי"ל    ?  אם כן כיצד היא צריכה לדעת שדוד רואה אותה  לילה,

אבל זה קשה מדוע התוס' לא הפך את קושייתו   ,פרסאות זה גוזמא והמרחק היה מספיק קטן כדי שהיא כן יכלה לראותו

ו להסתמך  ועליה  הראשונה  לקושיה  קשההשניה  גוזמא,  עוד  הוא  זה  מרחק  כוונת,שאם  מקרה  להדגיש    בכל  הגמרא 



 קלו

 

בי יכלה לראות אותו  ניהם היה מאד גדול ולכן היא בודאישהמרחק  ובפרט בחושך ולכן יש להבין מה היה קשה    לא 

זכיתי להבין,  לתוס'. שהרי גם אם דוד הלך לאור חמימות    כיצד תירוץ התוס' מתרץ את קושיותיו,  כמו כן עדיין לא 

  ? יא גילתה את שוקהתאוותו, עדיין קשה כיצד ה

הגוז חז"ללענין  בדברי  המובאות  "  כבר  ,מאות  בספרו  ובפרט  בספריו  מקומות  של  רב  במספר  המהר"ל   בארכתב 

להורות על המספר המורה על מהות הענין ועל מה שהיה    נה ממש גוזמא כי כוונת חז"ל היתה שבאמת זו אי  ,"הגולה

 ראוי להיות על פי תכלית הבריאה.

הובא . על אור זה  של עור הבשרוהק בצורה לא טבעית  דגם במרחק ג' פרסאות ניתן לראות בלילה אור הב  ,עוד ק"ל

( בד"ה  )ה:  במס' ברכות  יוכן ראה את דברי רש"  “נפל נהורא בבי דינא  איגלי דרעא„  –במס' כתובות )סה.(    בגמרא

 גליא נהורא.

מקומות בש"ס מוכח בסוגיות הגמרא להלכה שאדם יכול לראות הרבה יותר רחוק מג' פרסאות.    הרי בכמהעוד ק"ל  

בכורות  ל)נד:( הובא שרועה    במס'  בין פריטים של העדר שלו  ד' פרסאותיכול להבחין    . בין של אחרים במרחק של 

ב,  [)ד,ג(  מס' פסחים  )ז,ז(,  ]מס' ב"ק  ב"תלמוד ירושלמי" כיון   שטח הגדול מט"ז מיל,הובא, שאין לגדל בהמה דקה 

נמ  שעל הרועה להבחין "לא תגזול"צא צאנוהיכן  יעבור על  הוא  ובכך  כי בהמותיו עלולות לרעות בשדות אחרים   ,  .

רש"י פירש    .“עד שהסוס רץ ומציל  ,ף על ירושליםעתיד הקב"ה להוסי„  –)נ.( אמר רבי יהושע בן לוי    במס' פסחים 

וירושלים תתרחב עד המקום שהסוס יגיע אליו בצהרים וצילו  ל לרוץ מירושלים  יחלסוס שית  שהכוונה  עד שעה,  בד"ה

תענית להלכות  ]בהשמטות  פענח"  ה"צפנת  הנידונים  ,  )ה,טו([ מפרש  תחתיו.  את  להציל  המיועד  לסוס  היא  שהכוונה 

זר הדין. סוס זה עמד במרחק  הגיעה עדות  שעל פיה בוטל גלמוות שכבר  הוליכו אותם  למקום ביצוע גזר הדין ולפתע  

לשם מטרה זו, שימהר להגיע    ,ןשל ט"ז מיל מבית הדין  ואז סימנו ממקום מושב בית הדין לרוכב על הסוס שעמד הכ

ביטול הגזר כדי להודיע להם על  וזה הוא ה"סוס המציל"–אל המוציאים להורג  מוות  לו  דין  רואים  אין  ומר שבלילה 

ומאין היו  „  –(  :)כב  שנהניתן לראות ממרחק כפול מכך, שכן הובא במס' ראש השנה במאלא להפך  ,  ממרחק יותר קצר

מהר המשחה לסרטבא ומסרטבא לגרופינא ומגרופינא לחוורן ומחוורן לבית בלתין ומבית בלתין לא  משיאין משואות: 

א דאמרי להך גיסא דארץ איכ  .ביני ביניאיכא דאמרי    רשב"א אומר אף הרי מכוור וגדור וחברותיה.זזו...)כג:( תניא  

כמה    .שמונה פרסאותאמר ר' יוחנן בין כל אחת ואחת    מר חשיב דהאי גיסא ומר חשיב דהאי גיסא..  ישראל הוו קיימי

אם כן בלילה ניתן היה לראות    .“הוו ליה תלתין ותרתין והא האידנא טובא הוו אמר אביי אסתתומי אסתתם להו דרכי

זה נחשב   ,לראות אפילו במרחק של ג' פרסאותש  ,אור של אבוקה ממרחק של שמונה פרסאות ואם כן כיצד כתב התוס'

לגוזמא ות   ?כבר  הזה  התד"ה  את  מביא   אינו  מגילה  במס'  כאן  הרא"ש  תוס'  הרו ואכן  יותר  ס'  מדויק  נחשב  א"ש 

מפאת קמירותו    ,ההרים הנ"ל  גובהי    אומנם, יש לציין שחייב להיות יחס עולה בין  שלפנינו.התוס'  מגירסת   בגירסאותיו

 . במישור  מטר כדי לראות כבש בגובה של חצי מטר 56הרועה חייב לעמוד על תל בגובה של   ולכן של כדור הארץ

עם משיאי המשואות במרחק  עין  -ם משואות והיו צריכים להיות בקשרהיו משיאין עליהמשיאי המשואות על ההרים  

מ'    112-גבוה ב  לפחות  מ'. ההר חוורן היה צריך להיות  112-ח' פרסאות, הפרש הגובה היה צריך להיות כפול    -  כפול

אם כן, הפרש הגובה שבין הר המשחה  וכן גרופינא מחוורן וסרטבא מגרופינא והר המשחה מסרטבא. יותר מבית בלתין

  יון שקשר העין בין משיאי המשואות היה הדדי, לכן יתכן שהפרש הגובה היה הפוך, מ' ומכ  448לבין בית בלתין היה  

רש"י והר"ן לבין  הכרעה במחלוקת שבין  משם  מ' ולכן אין    448-היינו, שבית בלתין היה גבוה יותר מהר המשחה ב

הה יותר מבבל כדברי  האם ארץ ישראל גבו  )מ:([,  ומס' נדרים  )נה:(  ]וכן במס' בכורות  )סה:(   התד"ה סהדא במס' שבת

   רש"י והר"ן או להפך כדברי התוס'.
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אם כן ההפרש ,  שבין הרים אלו שנמנו היו עוד הרים שההפרש שביניהם היה גם ח' פרסאות  ,לפי האיכא דאמרי לעיל

 . שבין בית בלתין והר המשחה היה עוד יותר גדול

ישנה שיטת "ראשונים" הסוברת, שכדי להקיף    הארץ.ור  קמירותו של כד  התייחסו לבעיית  לאיש לציין שפוסקי זמננו  

במרכזו. העומד  אחד  אדם  ידי  על  לצפיה  ניתן  שהוא  התנאי  מתקיים  אם  לבדוק  יש  אחד  בעירוב  ענק  הגר"מ    מקום 

שהוא יחד ל"ב   ,ט"ז מיל לכל כיוןעד  סי' קל"ט[ שזה צריך להיות    ח"א,  , או"ח,ת "אגרות משה"]שו"  פיינשטיין כתב

  –יורק ועל כך הוא כתב שם    -מנהטן שבעיר ניואזור    הנידון שם היה האם ניתן לעשות עירוב אחד עבור כל    .  מיל

אך הוא אינו לוקח בחשבון, שגם אם יש     היינו, שלכאורה ניתן לעשות עירוב אחד,  ,“שטח כזה אולי ליכא במאנהעטן„

 ]ח"ג,  הוא גם כתב שם  יהיה בערך חמישים מטר.שם רק ט"ו מיל עדיין צריך שהפרש הגובה בין מרכז מנהטן לסופו  

  סי' פ"ה[, שאם אדם נמצא בבית הרחוק ט"ז מיל ממקום המקדש ורואה מחלון ביתו את מקום המקדש הוא אינו חייב 

)ג,מ( כתב שהרואה מצבות    ה"בצל חכמה"  אף שהוא לא היה שם שלושים יום.   ,לקרוע כאשר הוא בא לכותל המערבי

 .)רכד,יב([ ו"ח,א ]שו"ע, חייב לברך את ברכת "אשר יצר אתכם בדין"במרחק ט"ז מיל 

תו לאמן את עיניו ולאמצן בחמשים שנים האחרונות, כיון שכל מקום מואר בחשמל, ממילא  האדם הפסיק מגיל ילדו

ירדה בצורה קיצונית  וממילא והוא אכן הסכים לכךטווח יכולת ראייתו  זה הובא בפני מרן הרב אלישיב  ולכן    . מצב 

בהלכה הראיה  טווח  ומרחקי  בהלכה  הראיה  בדיעבד.    יתכן שמושגי  במצב של  לפחות  אז  לכתחלה  לא  ואם  משתנים 

לקמן )כ( דרש רבי זירא מהפסוק שיום מן התורה נקרא מעלות השחר והמרדכי בשם הראבי"ה שם כתב, דכיון דלא  

לכן שרי לכתחלה ללובשו מעלות השחר והובא להלכה    בציצית "יום" אלא "וראיתם אותו" ובראיה תליא מילתא  כתיב

שהוא הזמן   )יח,א(, אך הגר"א דחה וכתב שמשם מוכח איפכא שתלוי בראיה של הכרת חברו במרחק ד' אמות  ברמ"א

מנם סימנים אלו שנוים במחלוקת לכאורה )ד,ו([ בכך. או  ]או"ח  וראה על כך ב"אגרות משה"  שיבחין בין תכלת ללבן

"משיכיר את חברו" אינו זמן שיכול להשתנות מימי הגמרא    בין מרן הרב אלישיב ומרן רבי א. י. ל. שטיינמן שלדעתו

אלישיב שהזמן "משיכיר" הוא "זמן משתנה" ביחס ליכולת הראיה בלא כל קשר ל"השתנות  בניגוד לדעת הרב    ,לימינו

. על אף  בעמוד האחרון[  מוסף שב"ק, תשע"ה, פ' משפטים,  "יתד נאמן",הגאון ר' יצחק דרזי,     עדותו של]  הטבעים"

     .ל  מקום  גם  מרן ראש הישיבה מחמיר ומאחר  כמרן הרב אלישיבהשינוי הקשה שחל כיום בראייתו של האדם,  מכ

"ב  כיצד יתכן שהמרחק בין ירושלים לבבל הוא רק ל"ב פרסאות ולכאורה קשה, הרי ל  ,קשתהראינו לעיל שהגמרא ה

בין בבל לירושלים אלא רק המרחק האוירי שלהם הדרוש לצורך קשר העין    הפרסאות אינו המרחק של מהלך אדם 

ל"ב פרסאות  שאם    וי"לשביניהם וגם אין מדובר שהרים אלו הם רכסי הרים שחייבים לעבור דרכם מירושלים לבבל?  

האוירי המרחק  ש  ,הוא  כורחך  רחוקעל  כה  אינו  האדם  מהלך  מסלול  מהכפלת  ק"נ    היינו,  ,גם  המתקבל  י'  פרסאות 

אלא   ,.()י  ירושלים לבבל כמובא במס' תעניתפרסאות שהוא מהלך אדם בינוני ביום כפול ט"ו יום שהוא מהלך האדם מ

גם המרחק האוירי ק  ודאי  גם מהלך האדם הוא  ולכן תירצה הגמרא שאכן  גדול מל"ב פרסאות  יותר  צר  חייב להיות 

הסובר שגם הרי    ,הגמרא לא שאלה על אותו איכא דאמרי  שהדרכים הקצרות שובשו לכן התארכה הדרך.  אלא  ,יותר

בין    מכוור, היו  וחברותיה  זה לא קשהגדור  כיון שאז  בין המרחק הא  ,הרי המשואות,  וירי למרחק מהלך כי ההפרש 

 האדם וכבר אינו כל כך גדול. 

מיל   ט"ז  של  ממרחק  שונים  בעצמים  ולהבחין  לראות  יכול  שאדם  מקורות  אותם  מהתוס'  נעלמו  כיצד  לעיל  הקשנו 

גוזמא   מיל, אם כן כיצד כתב התוס' שזה  ג' פרסאותובלילה אף ממרחק  של ל"ב    וי"ל   ?לומר  שדוד הלך לאורה 

  , כאילו שהוא היה לידה  ר כזה גדול, אלא שממרחק כזה זה גוזמא לומר שהוא ראה אות אלוומקורשודאי שהתוס' ידע  

מה"תלמוד    []מס' ר"ה )כב:(  כי ממרחק כזה האור הזה היה אולי נראה כמו חצי ירח, שהרי כבר הביא התד"ה מוליך

סוגל להבחין בכך בפרטים קטנים האדם מכיון שלהבחין    שממרחק ח' פרסאות ראו את המשואה כמו כוכב,  ירושלמי",
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מיל של  ממרחק  ממנו   למשל,  . רק  התרחקה  היא  לנשום  מפסיק  הוא  כאשר  בנה  במות  להבחין  תוכל  לא  שהגר  כדי 

אדם אינו מסוגל להבחין אם טומאה   )נג,יג([.  פרה  ]"בראשית רבה",  למרחק של כמטחוי קשת שהוא מרחק של מיל

ניצב ממנו במרחק  ,  ששילח את השעיר לעזאזל  מלווהו של הכהן  )כ:(.  מס' חגיגה]  נגעה בפועליו כבר במרחק של מיל

 .[)סז.( ]מס' יומא של מיל כדי לצפות במעשיו

  ,גוזמא ועל כך הוא מקשה על התוס'  שעצם הדבר שבקע אור משוקה של אביגיל זהו  ,המהרש"א הבין שהתוס' מקשה

  ?של רבי יוחנן גם בקע אורועו )ה.( שמזר הרי ראינו מעשה דומה במס' ברכות

  אותו   אלא רק על דבר שכבר קיים ואז מפליגים ומעצימים  ,גוזמא –הרי על דבר כזה כמעט אף פעם לא נאמר    ק"ל

רוחני שלא קיים במציאות בכלל ועוד  ים לדבר גוזמא כשממציאים דבר  את הדבר, אך אין קורא  בגודל, בכמות במדה

שבקע אור מזרועה ועוד   ,מדוע הוא מביא כדוגמה דוקא איש ולא אשה כפי שהבאנו לעיל את חומה אשתו של אביי

 אין על כך תירוץ ונראה שהגוזמא  שמתכוון התוס' הוא כפי שהבאנו לעיל. ,שאם לזה כיון התוס' כגוזמא

שמקרין על סביבותיהם ולא    אור כזה רוחני  של אנשים גדולים בוקע  ו שוקמדוע דוקא מיד א  ,יש לכאורה להקשות

התרגום שם מפרש    היינו, את פניו אך לא את סביבתו.  ,)ח,א([   ]קהלת  חכמת אדם תאיר פניו""  כפי שכתוב  ,מפניהם

משה. פניו של  עור  קירון  על  זאת  ורש"י שם מפרש  הנביאים  חוכמת  על  אור    מהזרוע    שדוקא  וי"ל,  זאת  כזה  בקע 

ניים כל כך עד שקרן מהם אור חצניעות והצנעת איבריהם ולכן איבריהם הפכו לרו  על  מכיון שהם נזהרו ביותר  ,רוחני

 רוחני מיוחד. 

 

 

חולדה...ובמקום דקאי ירמיה היכי מתנביא איהי, אמרי בי רב משמיה דרב חולדה קרובת ירמיה 

 מקפיד עליה... ר' יוחנן אמר ירמיה לא הוה התם  היתה ולא הוה

 

ברייתות אחרות שנביאן לקמן. זה לאור  ענין  בנביאים ראשונים שסיימו  „  – )לא.(  מס' ברכות  יש לברר  מצינו  שכן 

ומקשה בירושלמי חוץ מירמיה...מיהו מההיא קראי דסוף  „   – כתבו שם  התד"ה שכן,  .“שבח ותנחומים   דבריהם בדברי

דישראל בפורענות  מיירי  ולא  תנחומין  בדברי  בטוב  מידי שחושבו  פריך  לא  וקהלת  סוטה  .“תרי עשר    –)מח:(    מס' 

מאן נביאים ראשונים אמר רב הונא דוד ושמואל ושלמה...אלא אמר רב נחמן בר יצחק מאן נביאים ראשונים לאפוקי  „

אין  „  – "אבות דרבי נתן" )פ"לה(  .“חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל  דת"ר משמתו  ה ומלאכיחגי זכרי

   "חזו"א" ה.  “ירושלים...ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וחולדה הנביאה שהיו שם מימות נביאים ראשונים

אגרות"כתב   כידוע  „  – )ג,ז([  ]"קובץ  היא  ...כי  הגמרא  הסוגייהסוגיית  נגד  שהיא  ותוספתא  ולא    המכריעה  בגמרא 

בי מתניא  דלא  בגמרא  הובאה  שלא  מזה  ומוכיחים  הפוסקים  דוחים  בגמרא  זה    הובאה  ודבר  אושעיא  ורבי  חייא  רבי 

 . “קבלה בפי כל הראשונים ז"ל

ביאים בתקופתו נ ירמיה היה גדול ה  חולדה קרובתו של ירמיה הוא היה מתקנא בה.  ,שלולא היתהמהגמרא כאן משמע

אלא אם    ,[)קה:(  ]מס' סנהדרין  אין אדם מתקנא בבנו ולא בתלמידו  נחשבת כתלמידתו וקשה הרי   ומן הסתם היא היתה

של קנאה אלא הכלל  זה    לענין זה לא שייך כלל  ,תלמידתו או שגם אם היתה תלמידתו  כן נאמר שחולדה לא היתה ממש

דרך ארץ סנהדרין  , של  במס'  גבי    כמובא  במחנה    התנבאותם)יז.(  ומידד  אלדד  ליה„  –של  דהוה  ארעא  אורח   דלא 

 . “כתלמיד המורה הלכה במקום רבו
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  ,היו בני יוכבד לאחר שגירשה עמרם  שהרי שם נאמר כלל זה, על אף שאלדד ומידד היו קרובי משה, כי  קשה  מנםאו

יב” עה"ת שםכמובא בתרגום  קרובת משפחתו    ,ע  היתה  הגמרא שחולדה  מתרצת  כיצד  כן  לכן אם  ושרק  ירמיה  של 

להתנבאות כתנחומא  וי"ל      ?יכלה  אלא  משה,  קרובי  היו  שהם  כיב"ע,  ליה  סבירא  לא  בפר'   דהגמרא  י"ב  בסי' 

במס' סוטה )יב.( משמע שהם לא נולדו ליוכבד ולאליצפן אחרי  )טו,יט( ו  המדרש  ב"במדבר רבה"  וכשיטתבהעלותך  

 . , אם כן משמע שמיד אחרי גירושיה עמרם החזירה“ ירחאדהא מיעברא מקמי דהדרא תלתא „ – מעמרם  הגירושי

   ?ש את נבואתו חייב מיתה בידי שמיםהרי הכוב  ,ולדה היתה צריכה להמנע מלהתנבאותמדוע ח,  לכאורה עוד קשה

מישרים"   ושו"ר   ולא    ,סי' צ"ב( )ח"א, שכיוונתי לדעתו של ה"דובב  מדובר רק באיש  ותירץ שזה  זאת   שגם שאל 

באשה, אך לכאורה ניתן לתרץ, שכדי לא להיות בכלל כובש נבואתו וגם לא להתנבא במקומו של ירמיה יכלה חולדה  

אך אלדד ומידד הרי    ,דה היא הרי היתה אשה, דבשלמא חולללכת למקום אחר ולהתנבאות שם ועוד דקשה  על תירוצו

שהרי הם יכלו ללכת לחוץ מהמחנה ושם להתנבאות   אם כן הדרא קושיא לדוכתא, אך על פי תירוצנו ניחא,  ,היו אנשים

 .שים והם יעבירו את נבואתם לישראלבפני מספר אנ 

שהנביאים הראשונים היו רק שמואל דוד ושלמה והרי אנו    )מח:(  כיצד ר"ה סבר במס' סוטהא.  :  אמנם יש להקשות

אם כן על כרחך    רואים שחולדה היתה בזמן ירמיה וב"אדר"ן" בפ"לה נאמר שחולדה היתה בזמן הנביאים הראשונים,

 .שגם ירמיה נכלל בכלל הנביאים הראשונים

שהיה בזמן שהנביאים הראשונים כוללים את ירמיה    ,ראיה מאדר"ן  ביאה ישירותואינה מ  מדוע הגמרא אינה מקצרת  .ב

ז חגי,  רק  וממילא  האחרוניםהחורבן  הנביאים  נחשבים  ומלאכי  מסקנת    ,כריה  חורבן כפי  אחר  היו  הגמרא שם שהם 

  ?הבית

הרי  לכו"ע הנביאים הראשונים מתחילים מאז שמואל וכל המחלוקת והשאלה היא מתי מסתיימת תקופת הנביאים    ג.

ם ותומים גם הנביאים שלפני הרי שם מדובר לגבי ה"אורים ותומים" והרי לכאורה תמיד השתמשו באוריהראשונים ו

  ?שמואל

ב  וי"ל  שהובאו  ברייתות  על  רק  מסתמך  הושעיא,  שהש"ס  ורבי  חייא  רבי  של  וכפי  תוספתא  אמרה  שהגמרא  כפי 

את דבריו באיגרתו ולכן ר"ה והגמרא לא הביאו כלל ראיה מאדר"ן לגבי    כפי שראינו לעיל  שהסביר מרן ה"חזו"א",

 . ם תקופה זוסיו

והסוגיה המשנה  כן  הנביאים  שם  כמו  לאותם  רק  שהשתמשו     ,מתייחסים  בחז"ל,  או  בפסוקים  במפורש  שהובאו 

מזמן רק  היה  וזה  ותומים"  לחנ   ,שמואל  ב"אורים  להתייחס  כיצד  לדעת  כדי  בכך  השתמש  הכהן  של  כשעלי  אמו  ה 

 שמואל ולכן לא הוזכרו בסוגיה שם נביאים שהיו לפני שמואל.

שהסיבה שהירושלמי לא הקשה מסוף תרי עשר וקהלת   ,של התוס' במס' ברכות שהובא לעיל הסברםעוד קשה   ,כמו כן

שנביאי  הרי הסיבה לכך היא סיבה  אחרת והוא משום    ,וקשהמשום ששם בכל זאת ניתן לומר שמדובר בשבח    ,היא

זכריה ומלאכי שהם היו הנביאים האחרונים ואילו הכלל  שהנביאים סיימו את דבריהם בדברי    ,הם חגי  עשר  סוף תרי

על מס' ברכות )ג:( בד"ה ושואלין    "בדבר אהרן"    על כך עוד בחיבורנושבח נאמר רק על הנביאים הראשונים. ראה  

 באורים ותומים. 

 

 הן  שהנשים

 פי חז''ל ? מהן תכונות האשה על  

 



 קמ

 

)קג,יג([ והוא משום    ]תהלים  הרחמנות של הנשים הוא משום רכות ליבם ובאנשים ידוע הפסוק "כרחם אב על בנים"

מי שהוא בדרגת ישראל יש בו את הרחמנות שהיא אחת   כפי שפירש שם המלבי"ם. אומנם,   קרבתו הטבעית אליהם,

)עט.([ והם שלש המתנות שנתן הקב"ה   ]מס' יבמות  סדיםמשלש הסימנים שיש באומה זו ביישנים, רחמנים וגומלי ח 

"מה הוא רחום    –דבקים בהקב"ה על ידי קיום מדותיומשום שהם    ,)ו,ז([  מס' סנהדרין  למוד ירושלמי",]"ת  לישראל

 ואף אתה הייה רחום...". 

רבים במקומות  מתייחסים  עצמו,רק    חז"ל  בפני  עם  כאל  הנשים  רק    אל  המיוחדות  תכונות  ניסוחעם  באותו    -להן 

כה רובן של התכונות המיוחסות אליהן הן שליליות ויש להבין כיצד הדבר מתיישב מאידך עם יחס ההער  ,"נשים...הן"

 כאשר מדובר על יחס בין הנשים לבין האנשים בעם ישראל. ,העצום המובא בחז"ל לגבי הנשים

]מס'    “שהנשים דברניות הן„   )סב.([,  ]מס' שבת  “עצמן הןנשים עם בפני  „  נביא את דברי חז"ל בניסוח שהובא לעיל:

 “שיחה ירדו לעולם, תשעה נטלו נשיםעשרה קבין של  „  –  :()מט  וזה מתאים למה שהובא במס' גיטין  )מח:(  ברכות

 .[)מה.( ]מס' גיטין “נשי כל מה דאית להו סדרן להדדי בבית הכסא„ –והיכן הן משוחחות

יחוד  דוקא שם הוא משום חשש  הן„  )יט.(.  ]מס' סנהדרין  הסיבה לכך שהן משוחחות    ]מס' פסחים   “נשים כשפניות 

בדורות אחרונים  „   –. במס' עירובין, הובא בשם רשב"י  )סז.(  ]מס' סנהדרין  “רוב נשים מצויות בכשפים„  –  וכן  [)קי:(

לענין    וכן במס' בבא מציעא )כא(  “שבנות ישראל פרוצות בכשפים מעבירין. תנא שלימין מעבירין פתיתין אין מעבירין

"בראשית    מס' פסחים פ"א,  ]"תלמוד ירושלמי",  “נשים עצלניות הן„מעבירין על האוכלין נראה שמדובר על פתיתין.  

...והאיש  )לג:(  [ והיא מתרתן לחבירתה“גסי רוח הן„  –]פ"מ    נשים שחצניות הן„,  “נשים קפדניות הן„  )מה,ו([,  רבה"

מותר ידי שאינו שחוץ  מס' שבת פ"ו  “ על  ירושלמי"  מענוונתנות, אך  לד:()  ]"תלמוד  היא לכאורה ההפך  [. שחצנות 

)צז.([,    ]מס' כתובות  “נשים הדרניות הן„.  “ענותנין ותשושי כח„   –רש"י כתב במס' יומא )עא.( בד"ה שדומין לנשים  

 ]"מדרש אגדה"/הוצ' בובער,  “נשים כחשניות הן„)מה,ו([,    "בראשית רבה"  )ז,א(,  ]מס' טהרות  “נשים גרגרניות הן„

ע'   וב"הערוך"  בהקדמה  כתב  נשים[.עי'  שרה"  סו  )יח,טו(,  ]בראשית  ה"רוקח"  "ותכחש  הפסוק  על  ר"ב[  עמ'    –ף 

]"ברייתא דרבי    “ז' מדות בנשים„  )"מדרש ויכולו"(,  “שהצדקת שבהן כיחשה  מכאן אמרו שהנשים פסולות לעדות,„

הנשיא", ז'   יהודה  ופ"מה  אות  פ"יח  רבה"  פ  )קכא(,"בראשית  רבה"  וב"בראשית  ו"דברים  וישב[  פ'  וב"תנחומא"  "ו 

הובא    רבה" בנשים  „  –)מה,ו(  נאמרו  מדות  ד'  לעיל   גרגרניות...צייתניות...עצלניות...קנאניותורבנן אמרי   ]=כמובא 

חבירתה„  -)יג.( בירך  אלא  מתקנאת  אשה  גנביות...יוצאניות[“אין  אף  אומר  לוי  אסטטניות...ודברניות...ר'   .“...אף 

 .“"פיה...לא פעלתי אוןאכלה מחתה "ג' כפויי טובה...והאשה...מניין „  –הובא )ד,ב(  רבה"ויקרא ב"

נשים אינן בנות הוראה „.  על האדם הראשון נאמר שהוא היה כפוי טובה שנאמר "האשה אשר נתתה עמדי"אומנם גם  

דבריהן על  לסמוך  רבה"  “ואין  וכן    ]"במדבר  הן„)י,יז([  הוראה  בנות  לאו  ירושלמי",  “ נשים  פסחים   ]"תלמוד    מס' 

]מס'    “נשים דעתן קלה עליהן„  מגילת אסתר רמז תתרמט[,  ]"ילקוט שמעוני",  “נשים מבקשות לדעת הכל„  )א,ד([,

  .“בנות ישראל נאות הן „ –)סו.( הובא במס' נדרים[. )לג:( שבת

ישראל.  ,מאידך לכלל  תרומתן  לגבי  מהגברים  יותר  מצטיינות  ישראל    הנשים  לעם  הגאולות  את  הביאו  בזכות  „–הן 

נגאלו  בימי המןבזכות אסתר    ,“ממצריםאבותינו    נשים צדקניות  א  ,נגאלו  יעל  נגאלו משלטון בזכות  חבר הקיני  שת 

 . מיהן לעגל בנגוד לגברים שכן נתנוהנשים היו צדקניות ולא נתנו נז .סיסרא

שר יענו אותן  אאך כ  ,ברים במקום שיש צורך במסירות נפשהן יותר צדקניות ויראות שמים מכלל הג  כלל הנשים  לכן,

לגלות   יוחאי  בר  שמעון  רבי  רצה  לא  ולכן  בקלות  לשוברן  יותר  מתחבא  לאשתו    ניתן  הוא  קטן   .היכן  מועד  במס' 

וכן    ])כג:(, נשות שכנציב  ידי  יראת שמים שנאמרו על  בהן  דור המדבר כשרות „–)כח:([ הובאו אמירות שיש  נשי 

נשים „   )ל:([,  ]מס' נדרים  “נשים לעולם מכסו רשייהו„  –כן  ד,ב([ ו)  "שיר השירים רבה"  )ב,א(,  ]"ויקרא רבה"  “היו



 קמא 

 

]"פרקי דרבי אליעזר"    “נשים משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים„,  )כח,ב([  "]"שמות רבה  “מזדרזות במצוות

 פרשת בשלח י"ג[.  ]"תנחומא"/הוצ' בובער, ]בשירת הים[ “נשים קילסו תחלה„פ"מה[, 

 

 פתיא אוכמא 

 כונו חלק מחז''ל בכינויי גנאי ?האם 

 

לומר כן לרב   רצוני לומר,  מתכוין,  עיין שם ונראה דלא לגנאי היה  ,כלי שחור  –פירש בערוך  „  –המהרש"א כתב כאן  

  ]מס' תענית   "חכמה מפוארה בכלי מכוער"עינא אלא לשבח וכדאמרינן ברבי יהושע בן חנניה שאמרה לו בת הקיסר  

 . “כמפורש שםהוו סני הוו גמירי טפי"  אלו")ז.([ ואמר לה 

לחבירי    )כז:(  להלן שם  כיניתי  לא  בד"ה  המהרש"א  דאמרינן „  –כתב  והא  גנאי  הוי  דלא  כינוי  אפילו  התוס'  פירש 

]מס'    עיין שם הכי איתא בהדיא בפרק הזהב  "המכנה שם לחבירו אין לו חלק לעולם הבא", הוי בכינוי של פגם וכו', 

 . “"שם לחבירו אין לו חלק לעולם הבא )נח.([ "המכנה בא מציעאב

יוסי החורםב)לז.(    זה תלוי גם במחלוקת רש"י ותוס' במס' מנחות  לכאורה פירש בקונטרס חוטמו היה  „  -תד"ה רבי 

 . “אלא על שם מקומו נקרא כן )מג:( ותימה הוא לומר שכינהו בלשון גנאי, שקוע כעין חרום דבכורות

אמר ליה ההוא גוזאה  „  –  הובא   )קנב.(,  קרחה" גם נידון בהרחבה בקשר לרבי יהושע בן קרחה. במס' שבתהמושג "

ולהקניטו על קרחתו  „  -]רש"י  מהכא לקרחינא כמה הוי  .[“וצדוקי היהסריס  „  –לר' יהושע בן קרחה ]רש"י ד"ה גוזא  

)נח.( משמע    אך במס' בכורות  ,יהושע היה קרחרש"י משמע כאן שר'  . מ“[ אמר ליה צדוקי ברחא קרחא...“נתכוון

לדברי בן עזאי . רש"י שם מתייחס  היינו, רבי עקיבא  ,רחה לא היה קרח אלא אביו היה קרחשר' יהושע בן ק  ,מרש"י

שאמר על רבי ,  ]שהיה חבר ותלמיד של ר"ע, כפי שאמר ר' שמואל בן רב יצחק ב"תלמוד ירושלמי" במס' ב"ב )ט,ט( )ל:([

ו רבי  היינ „  –ופירש רש"י שם בד"ה חוץ“  הזה  חכל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקר„  –עקיבא  

 –)ו.([    ]מס' שבועות   היינו בן של רבי עקיבא כדגרסינן התם  הש"ס רבי יהושע בן קרחה,עקיבא והא דגרסינן בכוליה  

  , כתב כך, אך שם התד"ה חוץהוא גם    וכן שם ברש"י כת"י    “""אמר לו ר' יהושע בנו של רבי עקיבא לרבי עקיבא

  "עלה קרח" כדכתיב    מי סני ליה להזכיר רבי עקיבא בשמו שמזכירו בלשון גנאי,  שהק...ו„  –מקשה על פירוש רש"י   

רבי אליעזר בן עזריה, דאמר בירושלמי    -...ורבינו ניסים פירש[)קנב.(  ]מס' שבת  ,כג([ ובפרק השואל)ב  ]מלכים ב'

בן קרחה“שהיה קרח...ורבינו תם מפרש שם אדם יהושע  ורבי  ושם כתב    ,.(קנ )  במס' שבת  . התד"ה  גם כתב כנ"ל 

גנות    כל שעה דלשון  אין לנו לקרותו כן  ,לרבי עקיבא "קרח" בבדיחותא דעלמא...דמה שקראו בן עזאי  „  –רבינו תם  

ראה לרבינו תם דלא רבי עקיבא היה אלא איניש אחרינא היה ששמו קרחה וקרחה הוא שם אדם כמו קרח הוא ...לכך נ 

אף שלרבי עקיבא היה   ,ע בן קרחה אינו בנו של רבי עקיבאר' יהושהיינו,     ,“של ר"עונולד הרבה קודם ר' יהושע בנו  

 בן בשם יהושע. 

דקרחה הוא רבי  ...„   –יג.( תד"ה ומטו בה משמיה דריב"ק[   )ק  בר ]מס' בבא בתרארבינו יצחק חולק על רבינו תם וסו

קרח...עקי עזאי...בא שהיה  בן  פסחים  “דקאמר  במס'  סובר הרשב"ם  בנו  )ק  וכן  את  עקיבא  רבי  צוה  בתד"ה   –יב.( 

אומר...ואין נראה שיהיה הגמרא קורא אותו    כדאמרינן...בן עזאי  , דרבי עקיבא קרח היהפירש רשב"ם דהוא ריב"ק„

 . “ח" ובן עזאי קראו כן דרך בדיחותאבן קרחה דרך גנאי, שהרי נענשו הנערים שקראו לאלישע "עלה קר

ורבינו ניסים הוא אינו בנו של רבי    לר"ת  ,שע בן קרחה הוא בנו של רבי עקיבאלרש"י, ר"י ורשב"ם, ר' יהו  סיכום:

לר"ת ורבינו ניסים    ,שע בן קרחה הוא בנו של רבי עקיבאר' יהו רשב"ם,  לאף שרבי עקיבא היה קרח. לר"ת ו,  עקיבא



 קמב 

 

עקיבא, רבי  של  בנו  אינו  "קרח"   הוא  עקיבא  רבי  על  אמר  עזאי  בן  ורשב"ם  לר"ת  קרח.  היה  עקיבא  שרבי  אף 

  , ניתן לומריא אוכמא ולגבי ר' יהודה החורם,   תן להסביר את סברת רש"י לגבי פתבבדיחותא ולא לשם גנאי וכך ני

שלרש"י אין הכוונה לגנאי אלא כדי שידעו לענין העברת השמועות בשלשלת הקבלה על איזה ר' יהודה מדובר ויתכן 

לגבי תנאים שהוזכרו על  לכן נזקקו חז"ל לסימן יותר מייחד וכן ניתן לומר  ,דומה שהיו כמה ר' יהודה ששם אביהם היה

מייחדם, כי היו מספר תנאים ששמם כי לציינם בשמם ובשם אביהם זה לא היה    ,שם מלאכתם כדי שידעו למי הכוונה

 שם אביהם היה דומה. ו

שלכאורה ישנם ב' סוגי קרח. הסוג הראשון הוא קרח הנחשב כמום, שהכהן  אם הוא קרח בלא אפילו שיטת  יש לציין,

שער אחת המקיפה מאוזן לאוזן פוסל אותו מעבודת המקדש, כדברי המשנה במס' בכורות )מג.(, אך אם הוא קרח אך  

נחשב אך  לו,  כנוי  אפילו  נחשב  זה  לאוזן,  מאוזן  המקיפה  שער  שיטת  לו  ב"תלמוד    יש  כמובא  האשה,  אצל  כמום  

)ז,ז( )מו:( וכך מסביר זאת שם בפירוש ה"קרבן העדה" ואולי כך ניתן להסביר, שכאשר זה    ירושלמי" במס' כתובות

הוזכר לגבי רבי עקיבא, מדובר שהיה לו שיטה המקפת מאוזן לאוזן והקרחות היתה לנוי לו ואילו אלישע היה קרח בלא  

 זן ולכן הנערים שביזו את אלישע התכוונו לבזות אותו. שיטה המקפת מאוזן לאו

חייא ר'  מובא על  במס' מו"ק  מאידך  כינהו  יהודה הנשיא  גנאי  )טז:(  שרבי  ישנו  „  –  בלשון  גזר רבי שלא  פעם אחד 

ליה אמר ליה   ...יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק...שמע רבי איקפד אתא ר' חייא לאיתחזויילתלמידים בשוק

על פי כ"י הוותיקן ]  עוזיע" ד"ה  . "פירוש רש"י האמיתי“[“ך כינה שמו של ר' חייא לשון גנאיכ„  –]"רש"י"    עייא

לשם גנאי וכן אתה    כך כינה שמו של ר' חייא„  –  )ח.( גורס רש"י "עייא"[  והוא טעות של המעתיק שכן במס' כריתות

 “.(“לשון בזיון„ –)רד"ק  "אחיך  במקום אמנון( )= )יג,כ([ "האמינון ]שמואל ב'מוצא במקרא 

' שמעון בר רבי אלמלי אתה לוי אמר ליה רבי חייא לר„  –ר' חייא "עייא" מובאת לקמן )כד:(  הסיבה לכך שרבי קרא ל

  אתא אמר ליה לאבוה אמר ליה זיל אימא ליה כשאתה מגיע אצל "וחכיתי לה'"  .קלךפסול אתה מן הדוכן משום דעבי  

ר'    היינו,  ,““[שהיה קורא לחיתי"ן היה"ן, נראה כאומר "והכיתי"„  –]רש"י    [ לא נמצאת מחרף ומגדף)ח,יז(]ישעיה  

ולכן   )טז:(, והיה מחליף ח' בה' וא' בע'  מגמגם בלשונו, כפי שביאר ה"תפארת ישראל" בהגהותיו עמ"ס מו"ק  חייא היה

נראה שהסיבה שרבי ובר קפרא כינוהו בלשון גנאי   )ח.(.  קרא לו רבי "עייא" וכך קרא לו גם בר קפרא במס' כריתות

"כל כי     יר לו כל פעם שלא יכשל  יותר בלשונומשום שהוא פגע בר' שמעון על כך שיש לו מום ולכן הם רצו להזכ

של חירוף    וכמו כן להזכיר לו שימנע מלומר מילים מסוימות, כדי שלא יצאו מפיו בטעות מילים  הפוסל במומו פוסל"

 וגידוף כלפי מעלה.

 

דאיגיירה דאפילו  קשיא,„  -יהושע  ה ונסב  תד''ה  אמרינן  הא  נסבה  להו    היאך  לית  בגירותן 

 “ חתנות...

 כיצד היא גוירה על אף האיסור שכרוך בכך ? 

 

נידון ובירור במפרשים,כיצד קיבלו    במס' גיטין )נז:( הובא שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק ועל כך ישנו 

 )צו:( . גרים מזרע עמלק. ראה על כך בחיבורנו עלמס' סנהדרין

 

 טו.



 קמג

 

אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי... אמר ריב''ק מלאכי זה עזרא... אמר רב נחמן מסתברא כמ''ד 

 מלאכי זה עזרא

 

ונשוב לד ידעת שמלאכי  הוא  „  –רכינו והוא שבזמן חורבן בית שני  בפתיחה למס' אבות כתב המאירי בד"ה  ..וכבר 

  על כך העירו  “מלאכי זה עזרא...  [)טו.(  ]מס' מגילה  וקיימא לן ...„  –)פו: (, כתב התד"ה מפני    ' יבמותבמס  .“עזרא...  

חיות   מגילה  בש"ס„  –המהר"ץ  פלוגתא  [)טו.(  ]מס'  ר  הוא  דאמר  התוס'  כוונת  כמאן  )נ"פ  "מסתברא  שם  נחמן  ב 

דתרגום  אשר כיון    ", דהרי אין נפקא מינה לדינא ואולי כוונת התוס',איך נופל בענין זה הלשון "וקיימאוגם    (דאמר..."

גם הוא הזכיר בתרגומו ריש מלאכי בזה הלשון "מלאכי דיתקרי שמיה   )ג.([,  ]מס' מגילה  נאמר מפי חגי זכריה ומלאכי

מי חיבר את   המברר  יבמות בהגהות מהר"י מעמדין,)ראה שם במס'   “עזרא ספרא" ובלי ספק זה ראיה לסמוך על דעתו

 ספר עזרא(.

חגי זכריה ומלאכי  „  –ב בתחילת ספר מלאכי  תבתחילת ספר מלאכי מתייחס לגבי דעה זו שמלאכי זה עזרא וכו  הרד"ק

כי לא  אחרון שבהם וכן יראה,    הם שנבאו בבית שני ובחגי וזכריה נכתב זמן נבואתם ובמלאכי לא נכתב ואפשר שהיהה 

כמו שנזכרו חגי וזכריה כמו שכתוב "והתנביאו    ,זרא הוא שבנה את בית המקדש השני(וע  )=  נזכר בדבריו בנין הבית

ואמר נביאיא  עדוא  בן  וזכריה  עדוא"    חגי  בר  וזכריה  נביאיא  חגי  בנבואת  מצלחין  בנין  יהודאי  אמרו    ורז"ליושבי 

עזרא"   זה  ישראל"מלאכי  אל  ופירוש  הסופר"  "עזרא  אלא  נביא  מקום שקראו  בשום  מצאנו    )א,א([   ]מלאכי   ולא 

להוכיחם על מעשיהם, כי הדור העולה מבבל היו רובם מחזיקים במעשים שאינם טובים, שהיו נושאים נשים נוכריות, 

נזהרים   היו  לא  בחלול שבתות  וכן  נכר"  אל  בת  "ובעל  כמו שכתוב  בזה  הוכיחם  מלאכי  וכן  בזה  עזרא  כמו שהוכיח 

 .“ובדברים אחרים כמו שכתוב בספר עזרא

מחד, הוא תמה על כך שלא נזכר עזרא   ין שמסקנת חז"ל בגמרתנו היא שמלאכי הוא עזרא.מהרד"ק גם משתמע  שהב

ומאי  נביא  עזראבשם  שהוא  לכך  ראיות  מביא  הוא  הנגע    ,דך  בביעור  עסקו  שניהם  וחילול כי  הנוכריות  הנשים  של 

יב"ע  השבתות ונראה שזה מ. אמנם, הוא אינו מביא כלל ראיה ממה שכתב  בסוגיות שונות    שום שגם חז"לבתרגומו 

אמוראים  ,בש"ס של  מחלוקות  אינם  ,  כולל  ת  ים מזכיר  אפילו  שיטת  אלואת  למחלוקות  המתייחסת  יב"ע  אף    ,רגום 

 .שהיה גדול תלמידי הלל הזקן

אף שהם ידעו שהוא עשה תרגום על    ,שזה משום שהם לא ידעו על קיומו בפועל  מרן הגר"ח קניבסקי אמר לי שיתכן

נחמן שאמר שמלאכי   התנ"ך כמוכח בגמרתנו. מגמרתנו מוכח  שמסקנת  הגמרא היא שמלאכי הוא עזרא, שהרי רב 

 הוא מרדכי חוזר בו ואומר שמסתבר שמלאכי זה עזרא.

" לשיטת  התוס'  ואילו סתם "רב נחמן  אומנם ישנה גירסה הגורסת שרב נחמן זה שאמר זאת הוא רב נחמן בר יצחק

הכוונה  המופיע בש"ס  חמן  נ   חולק עליו וסובר שסתם רברש"י  אך    ,)לא:( ד"ה אנא[  ]מס' גיטין  יעקב  הוא רב נחמן בר 

  . )לא:( ד"ה אנא[ גיטין מס' ד"ה ר"נ, )כח:(  ]לקמן היא לרב נחמן בר יצחק

 

 ארבע נשים יפהפיות היו בעולם 

 יפהפיות ויפהפיים ?האם יש הבדל בין יפות ויפים לבין 

 

 



 קמד 

 

מכאן משמע שהכוונה ליפות ביותר מבין שאר היפות, אך במדרש "אלה אזכרה" על עשרת הרוגי מלכות, מובא על רבי  

יופי פניו ]מס' ע"ז)יא([, שהיה   ושם לא נאמר כמו כאן    מז' יפים בעולםישמעאל כהן גדול, שבת הקיסר חמדה את 

 "יפיפיים" בעולם. 

שהכוונה היפות מבין הנשים ושם לכאורה משמע   “הן מה היו אומרות...ר יפיפיות שבת"„  –לא.(, הובא  במס' תענית)

שהיו בהן נשים   ,שוודאיעל כל העולם במשך תקופות ארוכות  שהיו שם ולא מבין כל הנשים שבעולם ואולי כשמדובר

לכן נאמר רק  ,שלא שייך שיהיו הרבה גברים יפים  יפות רבות, לכן הכוונה היפות ביותר מבין כל היפות ולגבי גברים

יופי  "בעולם "יפים של  מושגים  גם  ישנם  העמים  שבשאר  משום  הוא  שם"  באהלי  יפת  של  "יפיפיות  שנאמר  ומה 

יופי מבין מושגי היופי בשאר האומות ולכן נאמר לגבי עמי יפת    בכתיבה ובאומנות ולכן אצל יפת היתה הצטיינות של

 "יפיפיות". 

 

 שמא עברו ישראל על חמישה חומשי תורה דכתיב בהן מזה ומזה הם כתובים 

 כיצד ניתן לכפור במה שהיה כתוב על הלוחות ? 

 

כופרים בלוחות והלוחות הם  „ –ותקרא אסתר להתך, שהחשש היה שהם    )קמח.( בד"ה המהר"ל כתב ב"אור חדש"

הם שכל לגמרי ובפרט הלוחות שהם ראשונים לכל התורה והוא שכל עליון, לכך כתוב בהן "מזה   ,מחויבים מוכרחים

 . “שלא יהיו ח"ו במציאות כלל כליון לגמריומזה הם כתובים" וכאשר כפרו בהם חייבים כליה...נגזר עליהם 

 -  )א,יד([ ]"קובץ אגרות" הר"ל מגדיר את הלוחות כ"מחויבים מוכרחים". מרן ה"חזו"א" משתמש גם במושג זה המ

רבו    "אמת מחייבת" מול "אמת אפשרית" וכן משתמש במערכת  מושגית זו בעל "אור ה'" רבינו חסדאי אבן קרשקש

 של בעל "העיקרים" ר' יוסף אלבו.

המהר"ל ב"תפארת ישראל" בפרק י"ט משתמש במערכת  מושגית אחרת לגבי אמיתותה של התורה שניתנה על ידי  

"שקר בעצם" ו"שקר במקרה" ובכך הוא מסביר את הסיבה לצורת  ,וד ל"אמת במקרה""אמת בעצם" בניג  -משה רבינו

הוא מציב את  ,ממילא מי שכופר בתורה זו כיון שתורת משה היתה "אמת בעצם",מותם היחודית של קורח ועדתו, שמ

והוא האפיסה המוחלטת  ולכן נגזר עליהם שהם   "שקר בעצם" שהוא ההעדר הגמור –עצמו במקום שהוא הפך הגמור  

 . ואף לא ישאר מהם גוף שישאר בקבר יתאפסו

ה יותר מהמערכת המושגית שבה  הלוחות היא גבוה  מדברי המהר"ל משתמע שהמערכת המושגית שהוא הגדיר בה את

ה התורההוא  את  ש , גדיר  האלוקיםשאת  מאת  רבינו  משה  קיבל  במושגים  ניהם  לעיתים  השתמשו  הדורות  גדולי   .

אינם השכל המוחלט האלוקי כפי שהבינו אותם יוצריהם והם מוגבלים כיון   מהלוגיקה, כדי להורות לנו שמושגים אלו

שנוצרו על ידי שכל אנושי מגושם ושרק לעיתים ניתן להשתמש במושגים אלו וגם אז  רק כמשל כדי לסבר את האוזן 

א כפי  הגשמית ושברוב  המוחלט אפילו של המציאות הנתפסת כמגושמת יהיה בו משום עיוות שכלי להשתמש בו ול

 .שהבינו יוצרי מערכות מושגיות אלו מהיוונים וממשיכיהם שמושגים דלים ועלובים אלו הם חזות הכל

מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה...אמר להם מפני  „  –)יב.( שאל רשב"י את תלמידיו  -לעיל ב

שהיא כפירה בכל התורה וכן   ,הים אחרים"אל   , שהוא נגד מה שהיה כתוב בלוחות "לא תעשו לכם“שהשתחוו לצלם

  , על שם "יחודי"  כי יהודי נקרא [,“יהודיה על שום שכפרה בע"ז„  –יהודי ]לעיל )יג.(    להפך, שכל הכופר בע"ז נקרא 

 כי הוא מייחד את שם ה'. ,כי ה' מתחלף בח'

 



 קמה 

 

 ויעבר מרדכי 

 מה תיקן מרדכי בהתנגדותו להמן ? 

 

יוסף" כתב כאן   נשאר החטא שנהנו )=„    –ה"פורת  זה שהשתחוו, אבל עדיין   ...מרדכי במה שלא כרע להמן תיקן 

ק )פר  , אך בתרגום על אסתר“  מסעודתו של אחשורוש(, על כן צוותה אסתר לצום כל הנמצאים בשושן מפני שנהנו...

 תפילת הסנהדרין אז. ם  בז' ימי המשתה ועל ידי על ידי שצ כיפר מרדכי  אז כבר ,א'( נאמר שעל זה שנהנו מהסעודה

 

 "]דברה"י א'ורוח לבשה את עמשי"ותלבש אסתר מלכות... שלבשתה רוח הקודש... כתיב התם  

 )יב,יח([

 מחלוקת התרגומים האם מדובר כפשוטו ? 

 

וא   גדי מלכות ובדברי הימים  בתרגום הב - תירגמו לפי הפשטמלכות היא אותה ספירה השייכת לנשים. התרגומים כאן  

 –ג הלבישה בפסוק "לבשו כרים הצאן   )סה,יד( הוא כן תירגם בהשאלה את מוש  "רוח גבורה", אך בתהלים  - תירגם

 . “יעלון דכריא עלוי ענא„

 

לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך שהרי שני גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ונתקיימה  

 בהם... דוד דברכיה ארונה

 מי הוא ארונה היבוסי? 

 

ומלאכא דה' הוה שרי בבית  „ –תרגום יונתן  .“היבוסי ...ומלאך ה' היה עם גורן הארונה„  –נאמר )כד,טז([  בשמואל ב'

נו, לפי היי ,“שר מצודת ציון היה ששמה יבוסי„  –  , כתבו. המהר"י קרא ורש"י בד"ה היבוסי“יבוסאהאידרי דארנון  

שם בהר    אלא מצודת ציון שמה היה יבוסי והוא היה השר שלה. הגורן היה כדברי הרלב"ג ,רש"י ארונה לא היה יבוסי

א'  יבוסי  לאך[מ)כא,כ( שהיה מתחבא מפני ה המוריה כמובא בדברי הימים]ראה שם    –. ה"מצודת דוד" כתב  בד"ה 

 .“)כד:([ שהיה גר צדק ]מס' ע"ז מבני יבוס, ואמרו רבותינו ז"ל„

שהיתה בין ציון   המקדש,כי היה גורן ארונה מקום בית  ,...הגיע אל עיר ציון, עיר דוד„ –המלבי"ם כתב בד"ה רב עתה 

 ."וישקף ארונה וירא את המלך..." -)כ( ,“וירושלים

מבאר   היבוסי  „   –הרד"ק  היה, מלך  בירושלים  בירושלים,  כי   היושב  היבוסי  היה  דוד  בימי  שם  אף  שנשארו  כמו 

משכבשו בני יהודה כמו שכתוב "וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה" והיו שם למס עובד...וזה השדה  

דוד המצודה הניחם לשבת בעיר ירושלים אותם שהיו יושבים בעיר מתחלה למס   ...ואף אחר שכבשלארונה היבוסיהיה

...שקבלו  אומות ולא מפלישתים מזרע אבימלך  בוסי לא היה מן שבעעובד והיו שם עד שבנה שלמה את הבית וזה הי 

ואפילו מז' אומות היו יכולין לשבת בארץ בתנאי זה שלא   עליהם  לא לעבוד ע"א ושאר מצוות שהוזהרו עליהם בני נח

 .  “ או...יחטי



 קמו

 

הב ארון למלכא די בעא י„  – )פס' כג( "נתן ארונה המלך למלך"את הפסוק    רגםיתהוא    ,התרגוםבמקצת נוסחאות של  

היינו, מלך  ,“שר היבוסי היה„ –ורש"י פירש  “יהב ארון מלכא למלכא...כלא „ –בנוסח שלפנינו הובא  .“מיניה מלכא

הוא היה למלך על היבוס עד שלא „  -והמצודת דוד כתב"מלך היבוסי"  , אך המהר"י קרא כתב עליו  במשמעות של שר

בי  והאברבנאל לג  וכן פירש האברבנאל, אך קשה על ה"מצודת דוד" “משכבשה נתגייר ונשאר עליו שם מלךדוד ו כבש  

 “אמר רב נחמן ארונה גר תושב היה„ –)כד:( הובא  ,שהרי בנוסחא שלפנינו במס' ע"זמה שכתבו שארונה היה גר צדק

בד"ה ארונה   פירש  היה בספר שמואל „  –ורש"י שם  "יבוסי" לשם ש  ,“יבוסי  מייחס רש"י את  ל אך בספר שמואל 

החתי אוריה  כמו  היינו,  כד  ,המצודה,  ולא  חת  אנשי  יהודי שגר במקומם של  גר  שהיה  היה  הרד"ק שכתב שהוא  ברי 

במס'   . אומנם בתוספתא,לומר שגר תושב עדיין נקרא יבוסי  , אך מאידך ניתן ינו, שקיבל עליו ז' מצוות בני נחהי ,תושב

נבלטא[ -]ובכי"פ וכי"ו]אנטביא[      משפחת  בית גבלתא„הובא על  ,  )לז.(  )ח,ה( )ד,יא( וב"תלמוד ירושלמי" שם פאה

לי זהב ולא  שש[ מאות שק-]וכי"פ שהיתה בירושלים והייתה מתייחסת על בני ארנן היבוסי, העלו להם חכמים שלש

מירושלים  רצו שם .“להוציאן  הגר"א  לירושלים„  –  גירסת  חוץ  פ ,“להוציאן  בסוף  הרמב"ם  גירסת  מהלכות  אך  "ו 

ראה אות קכ"א וב"עמק הנצי"ב"  , פרשתלהוציא את המעשר. ראה על כך עוד ב"ספרי" היינו,מתנות עניים "להוציא", 

 פר' כי תבוא אות י"ב.  דברים, סוף אות נ"ז וכן ב"ספרי", 

איזה ייחוס יש לו עם משפחת גבלטא וכאן מכנים אותו    ,אם ארונה היה גר תושב או אפילו גר צדקלכאורה יש לברר,  

צדק מלך שלם    -לכישהוא היה ניצוץ של מ  ,כתב  ע' דוד    104ב"סדר הדורות" עמ'  "הדיוט" יחד עם המלך דריוש ו

לבין מדרשי ארץ ישראל והתלמוד הירושלמי ולכן   מעמדו שנוי במחלוקת בין התלמוד הבבלי הקורא לו הדיוט  ואולי

שארונה היה יבוסי וכן שהוא היה מלך ואילו בספר שמואל ב' הוא    ,אולי רש"י במס' ע"ז פירש על פי התלמוד הבבלי

פירש על פי מדרשי ארץ ישראל  והתלמוד הירושלמי, ששם ישנם עוד הבדלים ממה שהובא בתלמוד הבבלי. ב"יפה  

. תוספתא שהבאנו לעילהו  "ספרי"ע"ז הוא  ציין והיפנה לעוד מקורות בקשר לארונה והוא הביא את העינים" על מס'  

 . “גולגלתו של ארנון היבוסי מצאו תחת המזבח„ –)כב:([ הובא  )ה,ב( ]מס' סוטה  ב"תלמוד ירושלמי"

שארונה היה שר מצודת ציון ושציון לא היתה חלק   ,מפירושם בשמואל ב' שם בפסוק ט"ז  מרש"י והמהר"י קרא משמע

סי' תרל היהודים    שקבלה„  –"ג, מה שכתב  מירושלים. ראה על כך בשו"ת הרדב"ז ח"ב  בתוך בידם ששכונת  אינה 

ירושלים בקדושת  נתקדש  ציון, שלא  בתוך  אלא  המקודש  לעיתי“ירושלים   נקראה  שירושלים  אף  על  ציון,,  כגון   ם 

 ציון קרית מועדנו"   מקדשה)ט,יב([ וכן "ובית    ]תהלים  )נ,ב([ וכן "זמרו לה' ישב בציון"  ]תהלים   פי"מציון מכלל י"

הרדב"ז  )לג,כ([.  ]ישעיה דברי  פי  מקיימין  , על  שאין  בתוספתא,  שמובא  מה  גם  חוץ    מובן  ירושלים  בתוך  קברות 

 הר הזיתים נתקדשו בקדושת ירושלים.  זה וקבר חולדה הנביאה  בראש  מקברות בית דוד, שהם גם בתוך ציון ושקבר

 

 

 

 

 

 כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם 

 מהו עונשו של מי שאינו אומר דבר בשם אומרו 

 



 קמז 

 

שלא  "לא תגזול". הוא גוזל את הגאולה  שמי שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר על    ב"תנחומא" על פר' במדבר הובא,

 הם מתפללים עליו  (,של צדיקים  כל האומר דבר שמועה מפיהם)=„  –ד הובא  ב"ספר חסידים" בסי' רכ"  תבוא לעולם.

עליו טובה  ומליצים  עדן(  עולם  .“)=בגן  "ברית  בהגהות  כתב שם  החיד"א  הרב  זה אפשר  „  –  "הגאון  דבר  להסמיך 

ירמיה בספר  יולד,  בכתוב  ולא  דגר  "קורא  נבל",   )יז,יא(  יהיה  ואחריתו  יעזבנו  ימיו  בחצי  במשפט  ולא  עושר    עושה 

דהנה שמעתי משם הרב מהר"ש יצחק ז"ל מחבר שו"ת "נאמן שמואל", שפירש בדרך רמז על האומר חידושים משל  

יולד", שהוא אוסף חידושים ולא ילד מתעטף בטלית שאינה אחרים ואומר שהוא חידשם וזה שאומר "קורא דגר ולא  

חר ויהיה מזולזל, כי  כשאומרים חידוש משמו אין שפתותיו דובבות בקבר...יבוא בגלגול אשלו..."ואחריתו יהיה נבל"  

דודי"    כך  והאריכו על “נבל הוא עמו למהר"ש אלקבץ מחבר ה"לכה  "מנות הלוי"  היעב"ץ כן הגאון  ועוד בהקדמת 

בחיבורו "לחם שמים" על מס' אבות פ"ו על המשנה "האומר דבר בשם אומרו" וכן בהקדמת ה"משמרת שלום" לבעל  

להגה"ק רבי מרדכי הכהן  עמ' ד'(  ,הקדמת "שפתי כהן" )דף י"גבוכן  ה"פרי מגדים" על "שולחן ערוך" חלק  יורה דעה

כי כל אחד נשמתו  קיבלה במעמד הר    בשמו נקרא גזלן,  האומר מה ששמע מאחר ולא אומרו „–מגורי האריז"ל בצפת  

שם אומרו היה מביא וגוזלו מקבלתו, כי אם היה אומרו ב...נמצא מכזב בקבלתו הסיני ופעמים מה שקיבל זה לא קיבל ז

  , נעו ממנה ואין לך גזלן גדול ממנו)"תנחומא", פר' פקודי( והיה לו לנחת רוח וזה מ  שהאדם נקרא עולם קטן,  גאולה

 .“שהוא גזל שאין לו השבה...

אם שמעת שום חידוש לא תאמר אותו אלא בשם אומרו,  „  –])יט,יד()נא:([  ה"ש"ך" מוסיף וכותב שם בפר' שופטים  

)מז:([   ]מס' ברכות ר"ת תגר וכן אמרו עךר'בול ג''סיג  תכדי שתביא לו גאולה ואם לאו אתה נענש, כי יקרא עליך תגר  

פירוש שהיה    כצורבא מרבנן דמי",  וגריס להו  "דלא נח נפשיה דרמי בר חמא אלא דשמע שמעתתא מפומיהו דרבנן  

היינו, דהקפידה בשמים על רמי בר חמא מפאת גדולתו    ,“ם אומרהגורס ההלכה כאילו הוא חידשה ולא היה אומרה בש

הוא היה גורס בינו לבין  ,שלא ישכח את ההלכות שיש לעשותשאע"פ שלא אמר ח"ו לאחרים שהוא חידשו, אלא שכדי 

בקי עצמם,  עצמו  הדינים  את  יצור  ה"פלא  כך.  על  נענש  הוא  כתב    ועץ"אעפ"כ  חסד(  חכמים  כשלומד  „  –)ע'  דברי 

שפתיו על  שמותם  גדולונושא  חסד  זה  גם  כי  בקבר,  דובבות  שפתותיהם  שיהיו  מצבים     . “,יכוין  גם  אומנם,ישנם 

נאמרהפוכים, שבהם אומרים דבר בשם אומרו, אך   בהיותו    כפי שקרה למהר"ם   ,באמת הדבר לא  שפירא מלובלין, 

במקום מסוים לצורכי הבראה ניגש אליו יהודי מסוים ואמר לו שיש לו קושיה חזקה על המהרש"א ולאחר שהוא גמר  

  אך כלל וכלל לא משום עוצם הקושיה,   , "ם שהמהרש"א ממש נשאר עם פה פתוחלהרצות את קושייתו ענה לו מהר

ו שפתותיו דובבות בקבר ולכן כאשר הוא אמר "המהרש"א אומר", אלא משום שנאמר שמי שאומרים דבר שמועה מפי

וכיון שהוא החל לומר דברים שהמהרש"א כלל לא אמרם לכן הוא נשאר עם הפה    המהרש"א פתח את פיו כדי לומר,

 פתוח.

 

 טו: 

 חזרה וקראתו אריה  שמא על שקראתיו כלב...

 לדב לכאורהקשה, שהרי הפרסיים נמשלו 

 

קשה לעיל  ,לכאורה  כמובא  הדב,  שם  על  נקראים  והפרסיים  האחשורוש  הרי  אריה,  לו  קראה  היא    –)יא.(     מדוע 

שוקק"  „ "דוב  מסובכו".  אריה  "עלה  ביה  דכתיב  הרשע  נ"נ  זה  נוהם  ארי  שוקק...".  ודוב  נוהם  אחשורוש "ארי  זה 

ין כדוב ומסורבלין בבשר כדוב  דכתיב ביה "וארו חיוה תניינה דמיה לדוב" ותני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושות



 קמח 

 

אפרים    דאסתר קראה לו כלב, כיון שהגוים נקראים כלבים ]רבינו  וי"ל.  “ומגדלין שער כדובואין להם מנוחה כדוב

, אך אסתר קראה לו "כלב יחידתי" על שם שהוא היה מסור לה ככלב נאמן ובפרט לפי  )כב,ל([   שמות  בפירושו עה"ת,

, היה רק כהשתדלות ובפרט שהיא שמרה על עצמה כמובא במס'  המ"ד שהוא היה טפש והצום שאסתר ביקשה שיצומו

ן היא קראה לו  היא הבינה מהי הסיבה ולכ  ,לכן כשהסתלקה ממנה רוח הקודש  יה",)קכו:( ש"אשה כלי זינה על  יבמות

אריה שדורס ואוכל ואינו מתחשב באף אחד ובכך היא הראתה שהיא שוב דבוקה וסומכת רק על הקב"ה ולכן רק אז 

לכן,   והצילה  מארי בשר ודם.  )ג.([  ]מס' ברכות  התרחש הנס שעשה ה' את רצונה ובא הארי השואג כביכול בשמים

אך מצד    ,א דוביאלש כדוב ואף השר של פרס בשמים נקראף שמצד ההנהגה הכללית ביחס לאומתו נחשב האחשורו

 ולהדבק שוב בהקב"ה.  כדי לעורר אתעם ישראל לחזור בתשובה ההנהגה הניסית הפך הקב"ה תכונותיו לשל ארי,

לבקש ממנו לבטל את מה שהוא לאחשורוש  כדי    שמחד אנו רואים שאסתר מאוד פחדה מהכניסה  עדיין קשה  אומנם,

אף שתמיד נאמר עליה  "ואת מאמר מרדכי אסתר עושה" ולבסוף הסכימה אך   ,עד שסירבה לבקשת מרדכי להכנס  גזר,

אלא אף אמרה "איש    ,חדהאם כן כיצד יתכן שדוקא כשנכנסה לא רק שלא פ  ,ביקשה שכל עם ישראל יצומו כדי להנצל

סתר לא רק  להסיט את ידה לעבר המן ולארע" ורצתה להצביע על המלך באומרה מילים אלו והיה צריך לבוא מלאך ו

ככלב לה  נדמה  בפ  ,שאחשורוש  לו  קראה  גם  כלב נ אלא  כלב"  "על  -יו  שמפרשים  וי"ל   ?שקראתיו  שאסתר    ,כפי 

, בעומדה לפני המלך היא דבקה לחלוטין בבורא העולם והתפללה אליו ולכן כאשר היא קראה לו כלב והצביעה עליו

הקב"ה.   עם  זמן  באותו  דברה  הסתלק  היא  שרוה"ק  אמר  לוי  ר'  הרי  להבין,  יש  לבית אומנם  שנכנסה  כיון  ממנה  ה 

אם כן כיצד היא לא הבינה שזוהי הסיבה להסתלקות רוה"ק ממנה וחשבה שהסיבה היא משום שהיא קראה לו  ,הצלמים

נ  כבר  הרי  היינוכלב,  מהשתרע",  המצע  קצר  "כי  שהאמר  שייך  שלא  הע,  עם  יחד  מחיצה  באותה  תשכון  "ז   שכינה 

השכינה, של  קיומה  את  יצרו  המכחישה  הע"ז  שהרי  על   ,את  משגיחה  ואינה  בשמים  רק  נמצאת  סברו שהשכינה  כי 

של הצדיקים כמו שאמר יונה   םכדרכ  וי"ל דאסתר שהיתה צדקת תלתה את הסיבה בחטא שלה הארץ למטה בתחתונים.

)כד:([ בד"ה    ]מס' ר"ה  רש"י ו שם הצלמים, היינו צלמו של אחשורוש, כדברי  ומה שהי  הנביא "בשלי הסער הזה"

 .“צלם דמות המלך „ – אנדרטא

נעבד כשהוא בפתח המדינה אלא    , שאנדרטא  :([)מ  ]מס' ע"ז  אסתר סברה כדברי ר"ת בד"ה אנדרטא של מלך אינו 

לכן צלם  ,שאז עובדים לו אישית ולא לצלמו ,שצלם זה נמצא במחיצתו של אחשורושדכיון  ,ולכן היא חשבהעשוי לנוי 

שהוא שלט    שורוש, כיוןחהא   .ל מקום צלמו נעבדשם הסיקו כדברי רש"י, שבכ  אומנם רש"י ותוס'.  זה עשוי רק לנוי

לם כשהוא ו לו צ)מא.( תד"ה ככדור[ שעש  ]מס' ע"ז  בודאי שהוא הפך את עצמו לע"ז כמו אלכסנדר מוקדון  ,בכיפה

וראה את כל העולם עגול ומכיון שנעבד , כי הוא עלה לחלל החיצון כשהוא רכוב על נשר  נושא בידו את כדור הארץ

ולא   כי היא קראה לו "כלב יחידתי"  ,לכן הסתלקה ממנה רוח הקודש  ,ביתו ובכל מקום כדברי רש"י ותוסצלמו גם ב

גוי נקרא כלב  ,י רבינו אפרים. ראינו לעיל את דבראלא מסיבת חיבתו אליה  ,משום שמהותו היה של כלב ואת    שכל 

שאין מהם לקדושה נמשלו לכלבים    אבל הרשעים „  –  )ו,י( בד"ה כעדר הרחלים  השירים י בשיר  הסיבה לכך כתב רש" 

כדברי    ,“כלום טומאה,  רק  תענית  ירש"אלא  טמא  במס'  דבר  בד"ה  חזיר„  –  )ד.(  או  ראינו   .“כלב  פרס  במלכי 

 " ויאמר לו המלך והשגל יושבת אצלו„"  –  )ב(  )ד.( על פי ספר נחמיה  שכלבה היא פלגשו של המלך, כגון במס' ר"ה

שגל...כלבתא ביקר“למשכב„ –]רש"י    מאי  מלכים  לימינך"[..."בנות  שגל  נצבה  קאמרותיך  שחביבה    ...הכי  בשכר 

כוכבים לעובדי  כשגל  לישראל  הכלבה“תורה  כן,  אם  סיבה שאחשורוש    .  עוד  היא  וזו  פרס  מלכי  אצל   חביבה  היא 

וזו היא עוד סיבה לקריאתו על    נמשל לכלב וממילא אסתר אצלו חביבה ככלבה ולכן הוא גם עבור אסתר  נדמה ככלב

,לכן היא  שכלב נקרא כן משום שהוא כולו לב  צד החיבה ובפרטידי אסתר "כלב יחידתי" וכיון שהיא התייחסה אליו מ

ל האמורא קראו  כשם שלשמוא  ,חזרה וקראה לו אריה, מצד חשיבותו  חשבה שנסתלקה ממנה רוח הקודש על כן היא
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שמצד הטבע לא ניתן להמלט, אלא  א ביטאה את היסוד,  ובפרט שמאריה לא ניתן להמלט ובכך הי  אריה וכן למלך פרס

 בהקב"ה בלבד.  רק לבטוח

אליו  התכוונה  והיא  האחשורוש  על  הקב"ה  עם  דיברה  למעשה  היא  לאחשורוש  באה  אסתר  שכאשר  לעיל,  ראינו 

באומרה "איש צר ואויב", היינו, שכלב נחשב כאויב. סימוכין לכך שהכלב נחשב לאויב האדם ניתן למצוא ב"תלמוד  

זה   -טז,ז([  ]משלי)  „"ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלם אתו"  –  מד:(-)מד.  ירושלמי" במס' תרומות בפרק השמיני

 הכלב“ וראה שם את הדוגמאות שהגמרא מביאה כהמחשה. 

הכותב שאות הקין שנתן ה' לקין היה כלב לשומרו.  ,)ד,יג([ מתייחס לדברי מדרש ב"בראשית רבה" ]בראשית הרמב"ן

  „נבזה כראוי לו“.   –ה כנגד מידה" במוסרו לו את הכלב  דהרמב"ן מבאר שה' נהג בכך עם קין על פי היסוד של "מי

„כלב או חזיר“. כמו כן, כאשר    –רש"י ]מס' תענית )ד.([, בבואו לבאר מהו דבר טמא, הוא מפרש בד"ה דבר טמא  

 חז"ל באים לבאר עד כמה הדור יהיה בשפל המדרגה בימות עקבתא דמשיחא, הם מציינים ש"פני הדור כפני הכלב".

חלקם.  את  להלן  ונביא  הכלב  של  טבעו  מהות  לבאור  ספריו  כלל  מתוך  ספרים  בחמשה  מתייחס  מפראג   המהר"ל 

שבת  עמ"ס  אגדות"  לכל „  –  )מא:(  עמ'  )סג.(,  "חידושי  דומה  הכלב  ואין  הנבראים  מכל  פחות  היותר  הוא  הכלב 

]שם ט"ז[ "למה יקלל הכלב המת", הנבראים...]ש"ב ג'[ "הראש כלב אנכי", ]שם ט'[ "אל הכלב  המת אשר כמוני",  

 ]מלכים ב' ח'[ "כי מה עבדך הכלב", ]איוב ל'[ "היה לשית עם כלבי צאני" וכן הרבה ודברים אלו ברורים למבינים“.

כל המגדל   )סג.( "אמר ר' אבא אמר ר"ש  „במס' שבת  –  )קסז:(  "נתיבות עולם", ח"א, נתיב "גמילות חסדים, פ"ה, עמ'

כלב רע בתוך ביתו מונע חסד, שנאמר 'למס מרעהו חסד', שכן בלשון יוני קורין לכלב "למס". רב נחמן בר יצחק אמר  

]=בעצמותו, במהותו[ וכאשר יש בתוך ביתו מתחבר    אף פורק ממנו יראת שמים...". דע כי הכלב שהוא רע בעצמו

כל הנבראים יש בהם הטוב והחסד חוץ מן הכלב שאין בו טוב,    אליו דבר רע, מזיק נראה שאין ביתו מוכן לחסד, כי

אצל הכלב  עצם  הוא  בכלל   ]=   שכך  נחשב  אינו  כלל,  טוב  דבר  בו  שאין  הכלב  רע...כי  כלב  ובפרט  הכל  אל[  ביחס 

יתברך“.  השם  תחת  שהוא  העולם  בכלל  ואינו  האדם  תחת  הוא  שהכלב  שלו  אדון  אוהב  הכלב  כך  העולם...מפני 

„דדרך מגדל הכלב להעמידו על הפתח לשמירת ביתו ויראת שדי שהיא על   –)סג.( מבאר    ס' שבתהמהרש"א שם במ 

 המזוזה לשמירת פתח ביתו הוא יעזוב ופורק“.

„כי הכלב הוא בעל נפש ולכך יש בו הכרה   –)יג.( ד"ה כלב מכיר את קונו    "חידושי אגדות", מס' הוריותהמהר"ל,  

ב ואילו החתול הוא הפך זה, שאינו מכיר קונו, היינו, האדון שלו...מפני שאינו  ונקרא בשביל זה "כלב" שהוא כולו ל

נפש, הפך הכלב שהכתוב אומר נ"ו[ "והכלבים עזי נפש"...ועזותו הוא הפלגת הנפש ואחר הנפש    בעל  ]ישעיה פרק 

כך על  עוד  ראה  קונו“.  את  שמכיר  זה  דבר  המהר"ל    נמשל  שכתב  סוטה  מה  עמ"ס  אגדות"  ועמ"ס  )  ב"חידושי  ג:( 

 )מ:(. קידושין

בין כל שני    הנצרות הפרוטסטנטית יצרה את היסוד המעוות של השויון הקיצוני והמעוות, כמעט  ]הרפורמית[ כידוע 

  , דברים ובכללו את השויון המטורף בין האדם לחיה ובמיוחד בין האדם לכלב, חתול והסוס ולכן ]כך אומרים[ שבת"א

כמעט כולם חיים עם כלב אחד ואף יותר. הכלב הפך להיות חלק   פרוטסטנטים, ם נוצרים  שרוב תושביה הם משומדי 

זו דת  מייסד  לותר  מרטין  של  קרנים"    , ממשפחתו  "ספר  בחיבורו  כתב  מאוסטרופולי  שמשון  רבי  האלוקי  שהמקובל 

זו היא מרכבת הטומאה ולכן מתאים לבני הדת הזו ומשו שראינו  שכפי  ]  מדיה להתחבר בחיבור כה עמוק לכלבשדת 

ולסגוד לתכונותיו ו"מעלותיו" כפי שסגדו לו עובדי האלילים בימי קדם, כגון עם   [שהכלב הוא גם שיא הטומאה והרוע

 ]פ' צו   וכבר הובא ב"זהר" ב"רעיא מהימנא"”  ...והעוים עשו את נבחו...כלב„  –  )סג:(  העוים, כמובא במס' סנהדרין

 . ”, הכלב הוא השטן הוא שרו של עשו הוא מלאך המות..."לכלב תשליכון אותו" זה סמא"לבפנימיות הענין„ –)כט,א([ 
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 רש''י   ד''ה בשיני רשעים

 האם קיימת מחלוקת מהו גובהו של ההר שעקר עוג ? האם נמלים או חגבים ניקבו את ההר שעקר עוג ? 

 

אך   ,כרוחב מחנה ישראל  “ק"מ[   14.4]  הר בת ג' פרסי[ שעקר  )נד:(  ]מס' ברכות  עוג מלך הבשן„  –כאן פירש    רש"י

השווה לב' מיל,    א שעקר הר בן ו' פרסאות והכוונה לסוג פרסה  הוב  )כא,לו([,  ]במדבר, בפרשת חקת    בתרגום יב"ע

ולעיתים המיל אינו כפול ממש מהמיל הרגיל ואז    הפרסה הרגילהשהיא מחציתה של    כאשר המיל כפול מהמיל  הרגיל

א של  שטחה  חישוב  לגבי  מסביר  כפי שרש"י  ומחצה  מילין  ב'  מכילה  פרסה הפרסה  מאות  ד'  על  פרסה  מאות  ד'    "י 

 ,ילין של חשבון הרצועות גדולים הם...ולמנין ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה של א"י...שמא מ„  –  )מח,א(  ביחזקאל

ואם ג'    “ד' מאות פרסה לאלף מילין..., יעלו  ב' מילין ומחצה בפרסהכן בא למנות  או  בפרסה  עה מהםאין נכנסין ארב

בוודאי שהיה  פרסאות   לגובה  רוחב ההר הרי שגודלו  יהיה    .הנה ערשו ..„  –  הובא  )ג,יא(,  ספר דבריםב  .ותרהרבה 

ופירש שם הרמב"ן    “באמת מלך„  –ואונקלוס תירגם    “ערש ברזל...תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש 

)נד:( שמשה רבינו היה צריך לקפוץ לגובה   מדות יחסיות לענקים וכן נראה דעת הגמרא במס' ברכותלהיא    שכוונתו

)כד:( הובא    ובמס' נדה  כדי להגיע לקרסולו של עוג    ,גובה העקב של הנעל של עוג  מ'[,  18]כמעט    של שלשים אמות

רש"י והתרגום אינם מזכירים את    . שאורך ירכו של עוג היה ג' פרסאות, אך ראה שם את הסברו של המהרש"א על כך

"עקר"   -  את הלשוןהכולל את שורשיו בתוך הקרקע ולכן הם נוקטים    משוליו אלא את גודלו,  היינו,  ,של ההר  גובהו

, ההר נראה כמו גיגית,  שמעו לקיחת ההר רק מעל פני הקרקעלעומת לשון "תלישה" שמ  ,ההר  שורשי  שמשמעו עם

ולפי זה אין אנו יודעים מה  ([  )פה.  ]מס' שבת   שכפה על ישראל את הר סיני כגיגית   כפי שעשה הקב"ה במעמד הר סיני,

גובהו עוג    היה  שעקר  ההר  הקרקע  של  פני  העמוקים  מה  רק    אלא  ,מעל  שורשיו  עם  יחד  גודלו  פני   היה  שמתחת 

  ,הגובה הזעיר הגלוי מעל פני הקרקעמשמעו אינו  ,)נד:([ ]מס' יומא  הושתת העולםכשם שאבן השתיה שממנו , הקרקע

אצבעות ג'  היא    היינו,  שמשנה  נאמר  ושם  עו  כמ"ד„...  –)שם(  אומר  אליעזר  רבי  דתנא  העולם  נברא  ם  למציון 

  [ ...רבי יצחק אמר אבן “עד סוף העולם מכל צדאחד היה וסביביה נדבקו  רגביה    מוצק„   –  רש"ינברא...]  מאמצעיתו

העולם נשתת  וממנה  בים  הקב"ה  לא,  לעיל  רש"י]  “ירה  ד"ה  העולם[  )טו.(  אמצעיתו של   כתב שבית המקדש הוא 

את , שהרי תחלה היה רק מים ולתוכו הוא ברא  הכוונה לשיתין העמוקים החוצים את כל כדור הארץ  ולשני דעות אלו

 . “כי הוא על ימים יסדה„ –)כד,ב(   קרקע העולם, כמובא בתהלים

בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה  „  –  [)נו:(  ]מס' שבת  ך גם מובא על שלמה המלךכ

 “. ונבנה כרך גדול שברומיבו שרטון 

דהא    וק"ל מפרש,שהנמלים חיררו את ההר שעקר עוג מלך הבשן    רש"י כאן  –  האם "קמצי" הם נמלים או חגבים

במס' ברכות זה שמקורו  מביא מעשה  הובא    רש"י  ושם  ואייתי על רישיה  „  –)נד:(  בר תלתא פרסי  טורא  אזל עקר 

בריך הוא ונחית בצאוריה  קמציעליה    ואייתי קודשא  בד"ה קמצי“  ונקבוה  והרי   "נמלים"-  ואמנם רש"י שם מפרש 

)לה.( על הפסוק "ונהי בעינינו כחגבים וכן   ]וכבר העיר על כך הרש"ש שם[, כמובא במס' סוטה  קמצי פירושו חגבים

  מרא אומרת בפירוש , אם כן הרי הג“באילני קמציסלקו יתבי באילני, שמעי דקאמרי קחזינן אינשי דדמו ל„ –היינו..." 



 קנא 

 

וגם שם     ?ן כיצד כתב רש"י שקמצי הם  נמליםשחגבים פירושו קמצי וכן תירגמו שם בפסוק אונקלוס ויב"ע, אם כ

' סוטה  ובמס“רים זה לזה נמלים יש בכרם כאנשיםשמענו אומ„ –א במס' סוטה  ( מביא רש"י את הגמריג,לג) בבמדבר

נכנסו לכרם, אלא שהם התחבאו על האילנות.   מאי טעמא קרנא „   –)עז:(, הובא   כמו כן במס' שבת  לא הובא שהם 

לקמצא  דליסמיה  דבעי  מאן  רכיכיא...האי  קמצא   ארבה„-]רש"י דקמציא  נראה  של    [“)נמלה( ולי  תיקונו  פי  על  וזה 

  “ ית גובא...וית חגבא„  –אונקלוס תירגם שם     .“למינו...ואת החגבאת הארבה  „ -)יא,כב(, הובא ובויקרא  מהרש"לה

שם   תירגם  לזניה„  –ויב"ע  גובאי...ונדונא  חולין“ית  ממס'  שם  מצטט  רש"י  שיהא .  שצריך  חגב    )נט.(    וי"ל שמו 

הם היו נראים כיון ש  , אךדוקא  נראית בעיני האמוריים כצורה של חגב  שצורת המרגלים היתה  ,שרש"י סובר בבמדבר

מחגבים   קטנים  מובןיותר  הכל  ולכן  נמלים  פירושו  ושקמצי  נמלים  שהם  האמוריים  סברו  יותר    לכן  מובן  גם  וזה 

זו היא התנהגותם בניגוד לחגבים שהם רק מכרסמים את כל הצמחים אך אינם יוצרי  ,שהנמלים חיררו את ההר ם  כי 

)יד,א(, אמר להם הקב"ה שהוא   חורים בקרקע. יש מי שרצה לפרש, שעל כך שבני ישראל בכו בכיית  חנם בבמדבר

הסיפור עם    יעשה להם בכיה לדורות בתשעה באב, כי אז באו המרגלים וחז"ל רצו לרמוז לנו שהחורבן התרחש בגלל  

רגלים ולכן בסופו של דבר הגיע החורבן אז לדור  שני האנשים קמצא ובר קמצא הדומה למילה קמצי שעל כך סיפרו המ

 המדבר ודורות הבאים בחורבנות שארעו בתשעה באב.

המפרשים על החומש גם שואלים על רש"י בבמדבר שם מה הקשר בין החגבים המוזכרים שם בפסוק לבין מה שהוא 

וניתנו לכך מספר תשובות.  [?  ]יש לציין, שישנן נוסחאות שם ברש"י הגורסות "חגבים" פירש שם שהכוונה לנמלים 

ואומר אני כי הדברים בטלים הם  ...„ –נת רע"ד[ כתב בספרו "משיבת נפש"  ]נפטר בערך בש רבי יוחנן ב"ר לוריא

בוודאי    ובידוע שקמציןומרים גובריא אזלי בכרמיא כקמצין"  וטעה הסופר בוודאי כי איתא במס' סוטה וז"ל "שמענו א

)לה.([ שאמרו קמצים אית   ]מס' סוטה ..ואמרו רבותינו ז"ל  .„ –. האלשיך הקדוש כתב שם  “ה לא תזוזחגבים הם ומינ 

  שפירש שם[.]וראה מה  “ בכרמא שהם נמלים והכתוב אומר חגבים

שיתכן שהנמלה שבארץ   בשם רבי אהרן הקדוש ז"ל, ]פר' בשלח אות צ'[ מביא מביאורי מהרא"י ה"פרדס יוסף החדש"

שבחו"ל חגב  כמו  גדולה  היתה  מ ,ישראל  גדול  יותר  היה  הכל  ישראל  שבארץ  מביאכיון  והוא  בחו"ל  מדברי    אשר 

 חגבים.  –המהרש"ל ב"יריעות שלמה" שהנמלים קרויות בלשון הארמיים 

נקא"   נמוך שהם   ,ונראה לי„ –רבינו עובדיה מברטנורא מתרץ בחיבורו "עמר  שכן דרך בני אדם המהלכים במקום 

רו והגבוהין  עליהם  הגבוהין  לגבי  קטנים  נראים  ולכך  עצמם  בעיניהם  נראים  ממה שהנמוכים  קטנים  יותר  אותם  אים 

שהם   ,עיניהם שהיו גבוהים היינו כנמליםאבל ב ,נו הנמוכים היינו בעינינו כחגביםאמרו "ונהי בעינינו כחגבים" שאנח

הגבוה יו כחגב  נראה  הנמוך  ואם  נמלים  והיינו  בעיניהם  היינו  הזה  בערך  ר"ל  "וכן"  ומה שכתוב  מחגבים  קטנים  תר 

 . “רואה אותו כנמלה וכמו שפירשנו לעיל

שהרגילות היא שאדם חשוב בעיני עצמו יותר    ,פירש ה" ובקצרה ב"לקוטי חבר בן חיים"[]"תורת מש ה"חתם סופר" 

על ידי ששמענו שיושבי הארץ  -מערכו האמיתי וזו הכוונהממה שהוא באמת ובעיני בני אדם אחרים הוא חשוב פחות  

 מדמים אותנו לנמלים, יכולנו להבין שעל כל פנים באמת אנו נגדם כחגבים. 

בפסוק עצמו לדברי  "בעל הטורים" מראה רמז  יעקב  בעיניה„ –רש"י    רבינו  היינו  קן "וכן  "וזהו  בגימטריא  ם" הוא 

כי   ,רש רש"י שמענו אומרים נמלים בכרם"וכמו נמלים" ובזה יתיישב מה שפי  ."וכן" הוא גם כן נוטריקון שלנמלים"

 כחגבים וכן היינו בעיניהם ומשמע כחגבים ולא כנמלים, אלאמאן דכר שמם של נמלים והלא הפסוק אומר ונהי בעינינו  

ע"כ רש"י  נראה שמדקדק  "ונהי" .“כמו שאמרנו  נ' של  מהאות  כן  מתקבלת    כמו  אחורנית  אותיות  בדילוג של תשע 

...וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן  „ –ג -ב", כך בפסוקים לנמלים"המילה "

 ראה מה שכתב הרשב"א בביאור האגדות כאן וב"ערוך" בע' קמץ. .“הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם



 קנב 

 

 

 „שמעה תינוקות אומרים כן“  –רש''י   ד''ה מבית אביה למדה 

 האם מרדכי לימד תורה לאסתר ?

 

זילברשטיין ר"י  מכאן הגאון  מגילה למד  עמ"ס  חמד"  מבית  „ –)יט.([   ]"חשוקי  ששמעה  כפשוטו  פירש  לא  ולמה 

. לשון זה של "בית אביהם" או "על פי אביהם" מובא כפשוטו לגבי שאלה “שאסור ללמד בתו תורהאלא משום  אביה...

בשו"ת "דברי   .“בלת אביהם...שעל פי אביהם עשו...על פי ק„ –)רכו(    בסי' קצ"ט   בענין לימוד נשים בשו"ת המהרי"ל

כמו   שלפנינו חיברו ספרים מיוחדים לנשים ,וידוע שכמה גדולי ישראל מדורות  „ –הוא כתב   סי' קלט[, ]יו"ד, יציב" 

ל "ישמח משה"  העתיקו לעברי טייטש ואא"ז בע מהר"י אבוהב שחיבר את ה"צאינה וראינה" וכן ספר "מנורת המאור",

המעשה שנפרץ הדבר כעת עד כדי כך    טייטש לנשים ונדפס בכמה סידורים...ומה מאד רע עלי-חיבר הל' נדה בעברי

חקירה ספרי  לת"ח   שמלמדים  גם  זה  ללימוד  תוקף  בכל  מתנגדים  ישראל  גדולי  היו  שכידוע  קלות,  שדעתן  לנשים 

]בפ"ב וסוף פ"ה[ שבגלות ספרד   ולומדים ועיין בספר "אור החיים" למהר"י יעבץ מגולי ספרד מה שהרעיש בזה והעיד

נשים באמונתן הפשוטה אלו שלמדו מחקר לא יכלו לעמוד בנסיון ונשתמדו רח"ל ופשוטי העם באמונתם הטהורה וה

 “....עמדו ומסרו את נפשם על קדושת השי"ת

כדי לממש את  ,שהנשים תלמדנה הכל בשויון לגבריםנוצריות הרפורמיות לוחמות על כך  -כידוע, כיום הכתות היהודו

  ר חולה הנפש מרטין לותר מויטנברג הפנטי והטוטלי הפרימיטיבי שהמציא הנזי  השיויון  -הנוצרי הפרוטסטנטיהיסוד  

בחיבורנו "בדבר אהרן", שהתירו ללמד את הנשים   ,ו בזמננו גדולי הדורות ללמד נשיםוראה לגבי מה שהתירבגרמניה  

כי אז היא   ,נטיתפרוטסט–ה ובתנאי שאינה שייכת לכת היהודוגם פרקי אבות אלא אם כן האשה לומדת מעצמה בלי מור

תלמד את כל מקורותינו על פי יסודות נצרות זו ולימוד זה יהפוך עבורה לסם המוות וראוי היה ששלייתה היתה נהפכת  

 ולא יהיה לה חלק אמיתי בעולם הבא.  על פניה

 

 טז.

 דיתבו רבנן קמיה ומחוי ליה

 במעומד כיצד התלמידים ישבו לפני רבם, הרי מימות משה רבינו למדו 

 

יתכן  ,ק"ל גמליאל למדו מעומד  כיצד  )כא:([   ]לקמן שהתלמידים ישבו לפני מרדכי, הרי מימות משה רבינו עד רבן 

ה  ועוד קשה על כךששם  אבן"  ה"טורי  עירובין  קשה  ממס'  בעמידה  והוא    ,)נד:( שלמדו  מיושב  לימד  רבינו  שמשה 

ועל כך נאמר במס'    שאת הדברים הקשים לימד משה מיושב כי הוא סבר     ,שלפחות לרבא לא יהיה  קשה  ,תירץ שם

אומנם ניתן    .להקשות מכאן שהוא חמש דפים קודם  שה"טורי אבן" לא  התעורר  וקשהעירובין שמשה לימד בישיבה  

ומליקת   כשם שהחפינה   ]מס' יומא )מז:( ע"ש[  הקשות שבמקדשהעבודות  לתרץ, שמרדכי לימד הלכות קמיצה שהן מן  

)סד:([ זבחים  ]מס'  מהעבודות הקשות שבמקדש  הן  העוף  בישיבה.  חטאת  לימדם  הובא    ולכן  חפינה,  ב"תלמוד  לגבי 

)כה:(]  ירושלמי"  )ה,א(  יומא  כבן  „  –  [מס'  אפילו  גודלו  לפי  הגדול  חפנים  בכל  ומשערין  לחופניו  מידה  עושין  ואין 

  “. ו אפילו כבן גמלא, שלא היתה ידו מחזקת אלא כשני זתיםקמחית שהיתה ידו מחזקת כארבעת קבין והקטן לפי קוטנ 

 )כא:(.  ראה עוד מה שכתבנו על כך לקמן



 קנג

 

ניתן לברר קושיה יתיישבו כל הקשיים. במס' פסחים  זו בעזרת עוד קושיה  אומנם,  )מט:(,   )פז.( ובמס' קידושין וכך 

ללמד„  –הובא   ולא  ללמוד  זכתה  דניאל)ח,ב(“  עילם  כמובא בספר  בעילם,  היתה  הבירה  בשושן „  -והרי שושן  ואני 

...וכן מרדכי ולא היו דורם עוסקים  „ –רש"י שם במס' קידושין בד"ה דכתיב  וכבר כתב  “  הבירה אשר בעילם המדינה

ור  אם כן קשה,  “ולא זכו אלו החכמים ללמד  בתורה ש"י  כיצד הובא כאן שמרדכי מלמד את "רבנן" הלכות קמיצה 

 מפרש כאן ש"רבנן" אלו הם "תלמידיו". 

לתרץ מארץ   ניתן  מרדכי   עם  שהוגלו  תלמידים  אותם  הם  אלא  בעילם  שנולדו  תלמידים  אינם  הם  אלו  שתלמידיו 

ניתן   .  ישראל, אך מרדכי ותלמידיו אלו לא הצליחו להקים דור חדש של תלמידים מאלו שנולדו בעילם ובשושן הבירה

, אך הביאור האמיתי הובא ב"תרגום שני", שאכן  גם לומר שתלמידים אלו כן נולדו בעילם אך הם כבר לא זכו ללמד

כדי   התשב"ר  תלמידי  את  ארעי  דרך  קיבץ  הוא  המן  גזירת  עקב  השעה  צורך  משום  אלא  תלמידיו  ממש  היו  לא  הם 

הסיבה לעניות  .  אחד האמצעים לביטול גזירה זו)ראה במהרש"א( כ ללמוד איתם את הלכות קמיצת המנחות או העומר

"גסות רוח" שגרמה ל"עניות תורה" בעילם ומסיבה זו כמובן שלא היה  - ספר מקומות בחז"למובאת במ  התורה בעילם

 שם כבוד התורה,  שפגע גם בתלמידים אלו שלא למדו כבר את התורה בעמידה. 

גסות רוח„  – )כד.(, הובא במס' סנהדרין נטלה תשעה קבין  רוח...עניות תורהעילם  במס' קידושין“...סימן לגסות   . 

לכמ)עא גרמה  זו  רוח  גסות  הובא ששיאה של  נישואי תערובת  :(,  ביותר של  גדולה  בריאה„  –ות  מבחינת   ]=  בבל 

למיתה גוססין  גוססת...רובא  עילם  חולה  מדי  מתה  מישון  תערובת[  סנהדרין“נישואי  במס'  הובא .  כמה   )יא.(,  על 

כדי    , הםאישים שמשום הענווה שלהם בכלל עוברי עבירה   – לא לביישם. אחד מהם היה שכניההכלילו את עצמם 

לעזרא„ ויאמר  יחיאל  בן  משכניה  לה  מעמי הארץ" ]עזרא ...גמיר  נכריות  נשים  "ונושב  שם.  “)י,ב([  )כו(  בהמשך 

הובאה רשימה של אנשים חשובים שנשאו נשים נכריות ומוזכרת שם קבוצה מבני עילם, אך שאר האנשים ברשימה  

אה לכן שהקבוצה הגדולה ביותר של נושאי הנשים הנכריות היו מעילם וביניהם  אינם מוזכרים שם על שם מקומם ונר

ו„ –  יחיאל, כמובא שם  -אבי שכניה כל אלו  „ – )מד(, הובא ... ובפסוק האחרון שםיחיאלומבני עילם מתניה זכריה 

וכנראה שיחיאל    “[“ויש מקצתן...שנולדו להם מהם בנים  „   –]רש"י   נשאו נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים 

 אבי שכניה לא הוליד בנים מנכריה.

 

 „ואטול שערי“  –רש''י   ד''ה ואשקול למזייא 

 האם לספר, הכוונה בדר''כ לראש או לזקן ? 

 

מרגליות היו תלויות לאהרן ן שני טפי יכמ„ –הובא  ,ות )יב.(במס' הורי .“המן ספר של כפר קרצום היה„ – להלן הובא

כאן הכוונה לספר את שער הראש ושם יש מי שפירש    [.“.כשהיה מדבר עם אחרים„ –  רש"י ] “בזקנו...כשהוא מספר

 כי זה נגד הקבלה. לספר את הזקן, אך ה"בן יהוידע" שם מפרש "מספר עם אשתו" וכתב שאין הכוונה לספר את הזקן,

 

 טז:

 בנשימה אחת  צריך למימרנהו

 כיון שניתלו בבת אחת 

 



 קנד 

 

הי שהסיבה  לומר  אחתיש  בבת  נתלו  המן  בני  משום שכל  משום   , א  ואז משתכרים,  לאט  דווקא  שותים  היין  את  אך 

הוא". שכאשר    "ונהפוך  לציין  תש"ז  תלויש  בשנת  הושענא  בערב  הנאצים  הפושעים  עשרת  המשפט    את  אחרי 

שטרייכר  בנירנברג, יוליוס  האנטישמי  צעק  העתון  שטירמר"  הנאצי  עורך  )=  –  "דר  פסט    "1946חגיגת(    "פורים 

במרירות   נהם  הוא  תלייתו  לפני  האחרונים  הפורים„  –וברגעיו  חגיגת  את  כעת  חוגגים  ידע  “היהודים  לא  הוא  אך   ,

 שאותיות ת', ש', ז' מופיעים ברשימת עשרת בני המן במגילת אסתר בגודל מוקטן. 

 

 הבאים עם זרובבל 

 באיזו דרגת חשיבות נמנה מרדכי  מבין הגולים מארץ ישראל 

 

ואחר   לפני שהחל  לעסוק בהצלת עם ישראלחמישי בכלל הגדולים,    שמרדכי נמנה שם    ,הגמרא מביאה מספר עזרא

נמנה בספר נחמיה מאוחר יותר מ ,שהחל לעסוק בהצלת עם ישראל אך   ,ספר עזרא במקום השישי אחר זרובבלהוא 

ומרדכי    עזרא הכהן וזרובבל וישוע ונחמיה„  –ה מרדכי במקום החמישי אחר זרובבל  )ז,ג( נמנ  שיר השירים  בתרגום 

שבסופו של דבר   והוא בא ללמדנו ולומר לנו רב יוסף  תרגום שיר השירים כתב אותו . “הבלשן אנשי  כנסת הגדולה

שוב   הוא  התורה  לימוד  הבלעדי של  לעיסוקו  מרדכי  הקודם לאחר שחזר  מקומו  את  גדולי    תפס  בין  החמישי  במקום 

 אנשי הכנסת הגדולה.

 

 

 

 

 גדול ת''ת יותר מכיבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית עבר לא נענש 

 האם יעקב לא ישן שם גם כדי לא להענש על כיבוד אב ואם 

 

אבל י"ד שנים ששימש   באותו מקום שכב, ,לשון מיעוט„  –בד"ה ושכב במקום ההוא   )כח,יא( כתב רש"י בבראשית

בתורה עוסק  שהיה  בלילה,  שכב  לא  עבר  זמן   .בבית  על  להענש  לא  כדי  לישון  שכב  לא  הוא  כך  לומר שמשום  אין 

כי בוודאי שאם היה חושב כך הוא היה חוזר   ,שהוא עובר על עבירת כיבוד אב ואם. ודאי שיעקב לא חשב  אכי    ,השינה

כפי שעשו האר"י ז"ל והגר"א ז"ל שלמדו גם  . בשינה גם ניתן ללמוד,ב  .מיד לביתו או ממשיך מיד לחרן כמצות הוריו

 אלא בוודאי שרק משום חשקו בתורה הוא עסק בתורה בלא שינה. בזמן השינה ואז גילו להם מן השמים רזין טמירין,

 

 

 

 

 

 יז.



 קנה 

 

 את מחלת בת ישמעאל אחות נביות... והשיאה נביות אחיה  יקחו

 מהו ההבדל בין מחילה וסליחה, בפרט לגבי עשו ? 

 

הוא לרמוז שנמחלו  ששמה לא היה מחלת אלא בשמת וכוונת הכתוב    ,  תחילת הפסוק גם נדרש ב"אגדת מדרש שמואל"

סליחהעוו אינה  ומחילה  עשיו  של  המלבי"ם  ,נותיו  כדברי  מהעוונות,  עין  העלמת  רק  ע'   אלא  "הכרמל"  ספר  ]ראה 

 הנעשית בתוך ערמת קש או בערמת עפר, רק לצורך הסתרה מעין רואה. מחילה[ כמו מחילה

)סז,יג( הובא, שעשיו נתן את דעתו להתגייר וודאי שאין הכוונה לכך, שהוא היה צריך לעבור לשם כך טבילה  ב"ב"ר"

]או כפי ששונה על ידי הצנזור   )יח.( הובא שהוא היה במעמד של ישראל משומד ברית, שהרי במס' קידושיןוהטפת דם 

הר שעיר"„ -ל"מומר"[ את  נתתי  לעשו  ירושה  "כי  דכתיב  תורה  דבר  אביו  את  יורש  כוכבים  )ב,ט([   ]דברים עובד 

צ"ע דתחלה נמי חוטא הוא „ –ה  שם, בהערותיו על המדרש תמ  “ והרד"לאלא מהכי...  ישראל מומר שאניודלמא  

 . “)יח.( והול"ל "נתן דעתו לשוב בתשובה" כמ"ש בקידושין

פעמית זה נקרא "התגיירות".  -דהיא הנותנת, שמי שצריך לחזור בתשובה ממעמד של משומד ולא ממעידה חדוי"ל,  

ואומנם הרמב"ן כתב   שכנראהןיהרש"ש כתב שם בחידושיו עמ"ס קידוש נשא  גייר את הנשים הכנעניות שהוא    הוא 

של אשתו הכנענית[ "יהודית", לומר שהיא כופרת בע"ז, כדי להטעות   אותו רשע כינה שמה ]=„  –  )לו,ג([  ]בראשית

, אך קשה להלום את דברי הרש"ש, שאם הוא  סיפר שהפך אותן ממש לגרות צדק ולא רק לכופרות בע"ז,  “את אביו

זה עולה בקנה אחד עם המובא במדרש, שהם היו מקטרות לע"ז בפרהסיא ושלדעה אחת זו היתה גם הסיבה לכך   כיצד

יצחק אביו כהו? הסיבה לכך שמי שנושא אשה נמחלים עוונותיו, לדברי ה"גור אריה" הוא משום שהוא  שעיניו של 

בד  שיש  משום,  היא  שהסיבה  כתב  שטיינמן  הגראי"ל  ומרן  חדשה  לבריה  זו  הופך  גדולה  וזכות  העולם  ישוב  זה  בר 

מצוה לשם  התכוון  לא  שעשיו  אף  על  דברים  מכפרת,  השחר",  לחתן,    ]"אילת  אמר  הוא  אחרת  ובהזדמנות  )כד,ה([ 

שסביר לומר שעשיו לא עשה תשובה ובכל זאת כיון שהוא מתחיל חיים חדשים, אומר לו הקב"ה בוא ותתחיל חיים  

  אוירבך סבר שרק אם עשה תשובה ימחלו לו עוונותיו   , עמ' רנ"ח[, אך הגרש"זיל תערוג"]"א  חדשים ואני אמחול לך

 ]"הליכות שלמה", מועדים א', עמ' ג' וראה שם מה שהאריך על כך[.  

 

 פרק שני 

 

 אבל קורין אותה ללועזות בלעז

כו.( ב"שינוי  המושג "לעז" היא בעברית וכך מסיק ממשנתנו  ב"תלמוד ירושלמי" בהוצאת "מאורי אור" במס' ב"ב )

 גירסאות" וכותב שהוא מלשון הכתוב "היתה מעם לועז". 

 

 

„כשם ששקיעת וזריחת החמה    –]רש''י יב "ממזרח שמש עד מבואו"הלל מנלן רבה אמר דכת 

 " רבי יוסף אמר "זה היום עשה ה'לא יהפכו כך מהולל שם ה' ולא למפרע“ וכן פירש ר''ח.[ 



 קנו

 

 על מי נאמר ההלל? 

 

)קיג,ג( ונראה שהחולקים על רבה סוברים שזה נאמר על הגויים המהללים את ה', שכן    לתהלים  ציין"מסורת הש"ס"  

)קי.( אומרים חז"ל שהכוונה לגויים המהללים    )א,יא( ובמס' מנחות  "ממזרח שמש עד מבואו" מובא גם במלאכיהפסוק  

נה לזריחה והשקיעה מערב אין הכוום  ומה שנאמר מזרח ושכן גם הכוונה בתהלי  את ה' ובתהלים שם מפרש הרד"ק,

 מרוכזים רוב הגויים. של העולם  מערב-משום שעל הציר מזרח אלא

". בגמרא הובאו ג' טעמים לכך מדוע אין קוראים הלל בפורים. רב נחמן  )יד.( הובא בגמרא "קרייתא זו הלילא-לעיל  ב

היא משום   ורבא אמר שהסיבה  מגזרות המן  היא ההלל לקב"ה שהצילנו  היא משום שקריאת המגילה  אמר שהסיבה 

כי כשנכנסו ישראל לארץ ישראל   ,משועבדים לאחשורוש ועוד טעם נאמרשההצלה לא הושלמה, כיון שישראל נשארו 

נס שהתרחש בחוץ לארץ. רוב הפוסקים ציינו    הם ויש שציינו את הפסיקו לומר הלל על  להלכה את טעמו של רבא 

רבא  של  רבו  היה  שהוא   משום  נחמן  רב  של  ותוס'   טעמו  רש"י  במחלוקת  תלוי  זה  לעיל  ]אך  שהראנו  האם    ,כפי 

יא לרב נחמן בר יצחק או שהכוונה ההיא לרב נחמן בר יעקב כדברי תוס'  סתם רב נחמן האם הכוונה    כשמופיע בש"ס 

רש"י[   זה  כדברי  בעניין  החולקים  מבין  האחרון  היה  שהוא  משום  רבא  של  כטעמו  הסוברים  ה"נודע    ויש  של  ]בנו 

 [.)תרצג, ד( ב וה"ברכי יוסף""סי' כביהודה" בחיבורו שו"ת שיבת ציון, 

המאירי כתב שלשיטת  רב נחמן שקריאת   ? ההללמי שאינו יכול לקרוא את המגילה האם הוא יכול לקרוא במקומה את 

את ההלל, אך לרבא  שאין לקרו יוכל לקרוא  הוא  לכן   היא תחליף לקריאת ההלל  נס  המגילה  על  א כלל את ההלל 

המאירי והרמב"ם סוברים שטעמו של רב נחמן הוא העיקר להלכה,    ,לכן הוא לא יוכל לקרוא את ההלל.שאינו מושלם

יוסף" שם לקרוא את ההלל ועוד שגם לרב  שאין    רוב הפוסקים וה"ראשונים" סוברים כטעמו של רבא  ,אך ל"ברכי 

, כיון שבפועל לא תיקנו לקרוא את ההלל לכן אין לקרוא את ההלל משום "לא פלוג" וכן כתב ה"פרי מגדים", אך נחמן

נס ה   כי ההלל  ,ת ציון" סובר שלא שייך "לא פלוג"ה"שיב נביאים לאומרו על  )קיז.([   ]מס' פסחים   הצלההיא תקנת 

וכאשר תקנת חכמים מאוחרת אינה מאפשרת קריאה יש כן לומר את ההלל, כי חכמים לא אסרו לומר את ההלל בכל  

]מס'    מקרה, אך בכל אופן אין לקרוא את ההלל כי ההלכה היא כרבא והקורא את ההלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף

 לכה שיש לחוש לדברי המאירי ולקרוא את ההלל בלא ברכה., אך ה"שערי תשובה" פסק לה[קיח:() שבת

 

 

 

 יז:

 תד''ה כל התורה בכל לשון נאמרה 

 

השו"ע אך  מדאורייתא,  שהוא  זכור  פרשת  על  רק  הזכיר  כתב  )תרפה,ז  ]או"ח  התוס'  פרה „  –([  ופ'  זכור  שפ'  י"א 

 ה מדאורייתא,שפ' זכור ופ' פרה שהם בע„  –)קמו,ב(    וכך הוא פסק בהל' קריאת התורה  “חייבים לקוראם מדאורייתא

)יג.(  ]תוס' ר"י חסיד בתוס' הרא"ש עמ"ס ברכות . מקור השו"ע הוא ב"ראשונים"“שצריך לכוין ולשומעם מפי הקורא

אינם מזכירים את    ס' ברכות פ"ותוס' במס' ברכות)יג.( והרא"ש במ)יג.([, אך התוס' כאן, ה  וחי' הריטב"א במס' מגילה

שהשו"ע השווה אותם מפני נוסחה משובשת שנזדמנה    ,לכן כתב ב"ביאור הגר"א" שם בשו"עפ' פרה יחד עם פ' זכור ו

פוסקיםלו   ועוד  ה"פר"ח"  דעת  )קמו,יג(]ראה    וכן  וזמנים"  ,"מ"ב"  ה"מועדים  קס  )תרפה,טו([.  סי'  דוחה  " ]ח"ב  ח[ 



 קנז 

 

ויבוא עמלק, הנקרא בפורים בבוקר וכוונתם   -היינו, "פרשת פורים",  פ"פ" מן התורההשערה שה"ראשונים" כתבו "

בקר עמלק  מחיית  חובת  ידי  לצאת  זו  שניתן  השערה  דוחה  הוא   . טעויאתה  המעתיקים  שכל  שהראשי    לומר  וחשבו 

 .התיבות הנ"ל פירושם "פ' פרה"

לקריאתה: המקור  הבושם"  מהו  "ערוגות  "ארצ  שו"ת  רה[,  סי'  להמלבי"ם]או"ח  החיים"  ח'[,  ות  סי'    ת שו"  ]או"ח 

מישרים" מ  "דובב  סי'  תמימה"]ח"ב  "תורה  )וראה  קכ  ,"ג[  אות  מצות "חקת  את  לקיים  נועדה  שקריאתה  כתבו,  ה( 

)ט,ז([ "זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלוקיך במדבר", אך    ]דברים  שהרי ציוונו בתורה  זכירת חטא העגל,

)ס,ב([ ולכן נבחרה פ' פרה לקיום זכירה זו,    ]מג"א   קוראים מפני שיש בה את גנותם של ישראלאת פרשת העגל אין  

)יט,כב([ הביא בשם רבי משה הדרשן, שמצות פרה אדומה באה לכפר על חטא העגל, כי כשם    ]במדבר  שהרי רש"י 

שתבוא    שהובא בחז"ל,  שפרקו נזמי הזהב לעגל, כך יביאו משלהם פרה אדומה הרומזת על חטא העגל על פי המשל

"על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בעלי מומין, תבוא זו ותכפר   -ועליה להיות תמימה  בנה   את טינוף  האם ותקנח  

עליהם ויחזרו לתמותם". רבי משה הדרשן מונה את כל דיני מצות פרה אדומה הרומזים לחטא העגל ולכן תקנו חכמים  

 לקרוא פרשה זו לזכירת חטא העגל.

)ספרי(   מביא רמז לקריאה זו, שפרשה זו נאמרה בה פעמיים "חקת עולם", היינו, לדורות  )תרפה,ז(  ך השלחן""ערו

 שגם כשאין נוהגת מצות פרה אדומה יש לקרוא את פרשתה.לרמז 

חכמה", המג"א  חוקת,  ה"משך  הנה  כתב  ד"ה  יומא„  –,  פ'    במס'  את  לקרוא  נצטוו  ובניו  שאהרן  הובא  )ב.( 

מי המילואים כשנתחנכו לעבודת המקדש, כי הוקש מעשה פרה לשבעת ימי המילואים,לכן י  בתחילת שבעת  המילואים

שחיטתה לפני  לקוראה  ניתן“יש  לכן,  שקר  .  שסברו  שה"ראשונים"  התורהאילומר  מן  זמן   ,תה  שיש  לכך  התכוונו 

.לכן, ניתן להוסיף ולומר, כי כאשר חז"ל תקנו ומהמסוים שחובה מן התורה לקרוא פרשה זו והוא עת שחיטת פרה אד

היינו, חיוב קריאת   הפרשה בעת שחיטת פרה אדומה,  הם נתנו לתקנתם את הצורה של קריאת  ,לקרוא פ' פרה אדומה

כי הוא תוקן על בסיס חיוב קריאת פ' פרה אדומה בעת עשייתה, שאז הקריאה  פ' פרה אדומה הוא כעין חיוב מן התורה,

שדה"   וב"מרומי  ה"קה"י"  למרן  חוקת  בפ'  התורה  על  פרץ"  "ברכת  בספר  כך  על  עוד  ראה  התורה.  מן  חובה  היא 

 )יג.(. להנצי"ב מוולוז'ין עמ"ס ברכות

 

 מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה עשרה 

 אים היו אז ומי נחשב מאנשי כנסת הגדולה ? כמה נבי

 

חיות פ"ק דמגילה„  –כתב כאן    המהר"ץ  )ו:([   ובירושלמי  )א,ה(  נביאים    ]=  וכמה  ובהם שלושים  זקנים  מצינו פ"ה 

נביאים עולה ק"כ במספר, אולם הא   המגילה שרצו מרדכי ואסתר לחדש והנה פ"ה זקנים ול"ה  שנצטערו על ענין חידו

שלשים   "ובהם  הירושלמי  וחמשה  נביאים  וכמהדקאמר  שלושים  נקט  כנסת   ,ולא  מאנשי  הוא  דמרדכי  כיון  הטעם 

שלושים   וגםנים  הוא טעות סופר וצריך להיות פ"ה זק  םשלושים וכמה נביאי   ובהם  ה...ומה שנאמר בירושלמיהגדול

 "נחלת אבות" למהר"י אברבנאל.וראה בתחילת    “וכמה נביאים ואמת

  , וכן שם במס' סוטה )א,ה( )ו.(  )ד:()א,א(    "תלמוד ירושלמי" במס' יבמות  מהר"ץ חיות נעלם עוד  האמנם, יתכן שמ

האם גם שם הוא יאמר  .  “אמר ר' ינאי נמנו שלשים וכמה זקנים, מניין שאין קידושין תופסין ביבמה „  –ששם נאמר  

ומאד דחוק יהיה לומר שמדובר על קבוצה אחרת שאינם נביאים, על   שזה טעות סופר ושצריך להיות "שלשים וחמש"

ניטלה  יש לציין, שבמס' בבא בתרא )יב  .אף שמדובר בדיוק באותו מספר "שלושים וכמה" .( הובא, שאחרי החורבן 



 קנח 

 

הנבואה מהנביאים, אך לא ניטלה הנבואה מהחכמים, היינו, הנבואה במובן של ההתגלות האלוקית לנביאים לנבא לעם 

לא ניטלה מהזקנים, היינו, החכמים,  ,  ישראל ניטלה, אך דרגת ההשגות הנבואיות ובכללם, לעיתים, ידיעת העתיד לבוא

והמיר דת... שמעון בן „  –במס' זבחים )יב:(, הובא    .]כגון, במס' סנהדרין )סח.([  בגמרא  כפי שמופיע על כך לעיתים

אם כן, אפשר שהמספר שלושים  “.  בחדא שיטה דיברומקובלני מפי ע"ב זקנים. למה לי למתנא ע"ב, דכולהו      עזאי

 וחמש  בא לומר שכמספר זה סברו בחדא שיטה.  

 ב"תלמוד ירושלמי" במס' יבמות )טז,ה( )פג:(, הגמרא מדגישה שאף שהיו הרבה חכמים שרצו לשנות את דעתו של 

רבי הושעיה לשנות את דעתו ובכל זאת הוא לא היה מוכן לשנות את דעתו, אך קיימת מחלוקת גירסאות בין ה"פני 

בב"ד של שלשה שישבו ועוד כמה   -זכור ר' בשלישי  „  –  . גירסת ה"פני משה"משה" וה"קרבן העדה" כמה זקנים היו

ר' הושעיא...והוא לא מקבל על כנגד  היו מתריסין  וכל כך  בדפוס  זקנים  היא כפי שמופיע  גירסת ה"קרבן העדה"  יו. 

והכוונה היא לא לדקדק בדיוק כמה זקנים ניסו לשכנעו, אלא העיקר להראות שהרבנ זקנים   "בשלושים וכמה זקנים"

 היו שניסו לשכנעו.

ל בפתיחה  כתב  כנה"ג"  המאירי  אנשי  "סדר  בפרק  אבות  שהיו„   –מסכת  והוא  לדרכינו  החורבן    ונשוב  חכמים  בעת 

ועזריה ]ונחמיה[ בן חכליה ישוע שריה ]בן[ רעליה מרדכי    גדולים עד להפליא, החרש והמסגר דניאל חנניה מישאל 

]סוף גלות   ...והיו ג' אלפים ות"חנה"ג" ואז נבנה בית שני ועברו מןזרובבל והרבה כיוצא בהם והם נקראים "אנשי כ 

תינו במלחמות המונעות השלמות במקצת והוא אצלי הרמז לקצת דברים האמור  בבל[...ואז נסתלקה הנבואה לרוב טרדו

מעט זמן והוא בתחילת בית    אלא שנקרא עדיין זמן אנשי כנסת הגדולה)כא:(שהיו חסרים מבית שני,    עליהם במס' יומא

שנאמר שם על העיר על כך ממדרש חזית מה  הגאון רבי חיים פלאג'י ]= כל ימי עזרא  שהיה כה"ג ראשון לבית שני   שני

אני..." "קמתי  מה שכתב    ,הפסוק  על  העיר  הוא  וכן  הגדול  יהושע הכהן  אם  כי  הראשון,  הגדול  היה הכהן  לא  שעזרא 

המאירי )וכן כתב הרמב"ם בריש הקדמתו ל"יד החזקה"( ששמעון הצדיק היה כהן גדול אחר עזרא שזה אינו נכון, כי היו 

וכל ימי שמעון הצדיק שהיה גם כן כהן גדול אחר עזרא והוא היה   עיי"ש דבריו[  נים גדולים אחר עזרא,לפניו הרבה כה

בין התלמודממוצע  חכמי  לזמן  הגדולה  כנסת  אנשי  אחת,   ]=   זמן  כתקופה  המשנה  חכמי  את  גם  לכלול  אף   כוונתו 

]=לכאורה ניתן לומר שהיו    אחרון אנשי כנסת הגדולה  דהיה  , שהאמוראים והתנאים נבדלים לחלוטין בדרגות השגותיהם[

מנחות כגון מרדכי הבלשן לשיטת רש"י במס'  הגדולה,  בזמנו מאנשי הכנסת  כאלו  על שמעון הצדיק  )סד.( שהרי    עוד 

וראשון   מהכנסת הגדולה[ד  "ה"שיורכנסת הגדולה בלשון רבים ולא שהיה  ה  "משיירי"  בתחילת מס' אבות שהיה   נאמר

ובית   ירושלים  והיה בזמן אלכסנדר שהשמיד מלכי פרס בשנת ארבעים לבנין בית שני...ובקש להשמיד את  לחכמים 

כך כתב    ]=)סט.([ והוא היה בן יהושע בן יהוצדק    ]מס' יומא  המקדש בשנת ארבעים לבנינו ויצא לפניו שמעון הצדיק

, עיי"ש וכן ב"לחם הפחה" הכה"ג   היה דור שביעי ליהושע  ב"סדר הקבלה", אך הגר"ח פלאג'י תמה עליו והעיר,שהרי

ר' דוסא בן הרכינס "על מדוכה זו ישב  )טז.( אמר    ...והוא מה שכתב בראשון של יבמותלהמלבי"ם בסוף  ספר נחמיה[

זמן זה היה בזמן ר' עקיבא ומ  דרך שנמצא כתוב כן, שהרי ר' דוסאחגי הנביא ואמר ג' דברים"...ולא נודע זה הסיפור מ

שהרי בהמ"ק היה קיים ת"כ שנה, חגי הנביא נפטר בשנת    דבר זה קשה להולמו,  ]=  שנה  ר' עקיבא לזמן חגי קרוב לת"ק

בזמן החורבן היה כבר לפחות בן ע' שנה, א"כ הפרש הזמנים ביניהם היה בקירוב רק   מ' שנה אחרי תחילת בהמ"ק ור"ע 

ני עלי שמים וארץ  ואע"פ שאמרו שם שר' דוסא בן הרכינס שהיה זקן מופלג ביותר,  הוא שאמר "מעיד א  של ת' שנה[

עיד מפי הכתב  כתוב וה, שבפניו נאמר כן והוא היה המעיד, אפשר שכך מצא  הם  "שמשמען של דברים.שעל מדוכה זו..

הקדמת הרמב"ם לסדר זרעים ד"ה הדרך הרביעי[   ]=   בפירוש המשניות  ראיתיולגדולי המחברים  של איזה מומחה...

  שהזכרנו בדורו של שמעון הצדיק ובדורו  של רבי עקיבא, כפשטות  של שמועת יבמות  שעשה לר' דוסא בן הרכינס



 קנט

 

גם    )טז.( לומר  להם  היה  ולדבריהם  כזה  שיעור  העוה"ז  מחיי  להם  לייחס  ע"ה  הם  הסכימו  איך  מתמיהים  והדברים 

 .“[)ג.(  ]לעילן ביונתן בן עוזיאל כ

ובגמרא  „  –הנביא האריך ימים עד חורבן בהמ"ק  גי  ח, ש)א,א( כתב להפך  התשב"ץ בחיבורו "מגן אבות" עמ"ס אבות

א"ר  ", כמו שנזכר ביבמות בפ"א  םים עד ימי התנאימשהאריך י  בא' ממגילה העלו כי מלאכי זה עזרא ויש מהנביאים 

אחר החורבן   ורבי דוסא בן הרכינס היה  היה"  וכה זו היה יושבדדוסא בן הרכינס כשאמר חגי שלשה דברים אלו על מ

"א"ר    –ובתוספתא דכלים    )כא.( על ר"ע וחביריו[ -]= וראה שם ב  )כה.(  בימי רבי עקיבא וחביריו, כמו שנזכר שם ובר"ה

 . “צדוק על הטהור ישב חגי הנביא" ור' צדוק היה בזמן החורבן כמו שנזכר שם בפרק הניזקין

ועריכתה"  מרגליות  הר"ר ב"יסוד המשנה  לכך  תימה  ]  התייחס  דברי  וכתב  ז'[  הערה  ז',  "שיירי  ...„  –עמ'  תקופת  

. ראינו לעיל את  “הכנה"ג בתואר "שיירי כנה"ג"  אחרי התכוננות  כמאתיים שנהכנה"ג" ואיך נתכנה שמעון הצדיק  

ראשון ועיין שם מה שכתב בעמ'  המקדש ק"י שנה אחר חורבן בית המקדש ה  שהיה בשנת מ' לבנין  , שכתב המאירימה  

...עוד אחדים מחברי כנסת הגדולה לא הוסיפו למנות במקומם, היו ימים שמספר  אבל כאשר נפטרו אחרי כן...„  –ל"ח  

ירושלמי. הם שהכריעו לכלול מגילהיו מאה ואחרי כן שמונים ושמונה  חבריה  מגילה ,  ת אסתר בכתבי הקודש. ראה 

כן  א,ה() במנין עד שחזרו למנין שבעים.  פוחתין  פחתו  מני אז שהתחילו  כן  ...ואחריהם שיירי כנסת הגדולה שנקרא 

חכמי ב"ד אשר בדור השני נתמנו בהחלטת אנשי כנסת הגדולה וכן נתמנה כל אחד מחכמי הדור    -ועשריםממנין מאה  

של הנמנים מחדש לראשי כל חכמי הדור ואין אפשרות לערער    התייחדותםאת זקני הדור השני וזו  השלישי על פי הור

לאשר זו היתה יפוי   ,מאות בשנים אחרי תקופת עולי בבל על התמנותם ונתכנה המוסד העליון הזה בשם "שיירי כנה"ג" 

ישראל שו כל  עליהם  המרו  צדוקים  דין של  בית  הרשות  פעם  הושיבה  וכאשר  ודין  דת  דבר  בכל  להכריע  מרי כוחם 

במקומם    התורה, יען  בידם לא היה כל יפוי כוח כלל ישראלי ואך כאשר נישל שמעון בן שטח אותם אחד אחד הושיב

דיהם ומני אז מינו חברי הבית הדין הגדול את ממלאי מקום כל חבר שנעדר. ראה רמב"ם  חברי הבית דין הקדום ותלמי

 . “)ב,ב( ובמקוריו הל' סנהדרין

א כלל מקור, כדי  גיה את הירושלמי כדברי המהר"ץ חיות, אך לכל דבריו הוא כמעט ואינו מבילפי דבריו אין צורך לה

 רותיו במציאות.לאשש ולעגן את סב

שמרדכי היהודי חי מאות שנים אחרי מאורעות המגילה, אך התוס'    , )סד.( סובר וכן סובר התשב"ץ  רש"י במס' מנחות 

)טו.([,   דברי המאירי. התשב"ץ מביא את דברי רב נחמן ]מס' מגילהשם סובר שזה לא יתכן שמרדכי חי מאות שנים וכ

יתכן לומר שהכוונה לחגי זכריה ומלאכי שמתו בחודש אחד   ,"ואכחיד את שלשת הרועים ביום אחד"כי הוא כתב שם ש

סובר ריש לקיש שכוונת הפסוק  ]במס' תענית  בתחילת בית שני ג' המתנות  )ט.(  והבאר( )ענני הכבוד, המן    היא על 

 שנסתלקו בחודש אחד[. 

   

ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים דכתיב "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם 

 תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" 

 האם מדובר על ריבוי כמותי או ריבוי איכותי של הפירות ? 

 

קשה השנים, ,לכאורה  כל  במשך  גלויות  קבוץ  לפני  גם  פרי   שהרי  עצי  בה  גדלו  שממה,  היתה  ישראל  שארץ  אף 

ובככפרים הערביים הרבים  במקומות שונים בערים  היהודי  ישהפוי"ל     ?הקדושות  בזמן שהעם  רות והענפים שגדלו 

והן במתיקותם, כפי שמסופר במס' כתובות היה  בדרגה של "ישראל" היו שונים בתכלית, הן   והן באיכותם    בגודלם 



 קס

 

בזמי)קיא:(, שהפ היורות  מקום  רצונו של  עשו  וש  ן שישראל  עצום  ומעטיני  בגודל  ומיץ  דבש  כמויות של  פעו מהם 

הכוונה היא שיחזרו כל עשרת השבטים שהם רוב מנין      קבוץ הגלויות שמדובר עליו  תמיד בחז"ל,הצאן נטף החלב.

הבנין ב"שיר  ורוב  כמובא  בצפון,  נתונים  והם  ישראל  עם  רבה"  של  נאמר  (])ד,ח  השירים  ושם  עתידות „  –  )ב([ 

"טור" בארמית הוא הר. "מוניס" ברומית הוא הר, היינו, הר ההר שבקצה הצפוני   מגיעות עד טיורוס מונוס ]=  הגליות

גיטין במס'  כמובא  א"י  של  )ו,א([ מערבי  שביעית  במס'  ירושלמי"  וב"תלמוד  אומות      )ח.(  ועתידים  שירה  ואומרים 

  “.לך המשיחלמהעולם להביא אותם סרדיוטות  

 והוא יבנה ע"י הגלויות,  “ יבוא מלך המשיח שנתון בצפון ויבנה בית המקדש„ –)ט,סו(, הובא  "ויקרא רבה"ב

ב ירושלמי"  כמובא  הובא  "תלמוד  )טו:(,  )א,יא(  מגילה  ]„  –במס'  בצפון  נתונות  שהן  הגלויות  קרבן לכשיתעוררו 

ישראל„  –  העדה לארץ  צפון  שבבל  נאמר,  בבל  המקדש[    “גלות  בית  בדרום  ויבנו  נתון  לכאורה,שהוא  קשה   “. 

ששיבת ציון מבבל, לא  ועוד  לפרש כדברי הק"ע, כי בבבל תמיד נאמר "גלות בבל" בלשון יחיד, כפי שהוא עצמו כתב  

היתה על פי התעוררות, אלא על פי ציווי אלוקי לעזרא. לעומת זאת עשרת השבטים המפוזרים בצפון בכמה ארצות,  

 רבה", כמובא לעיל. מר עליהם "גלויות" וכך אכן נאמר ב"שיר השירים שייך לו

דאמר ר' אלעזר, לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה ועלה. אתמר אביי אמר  „  –במס' קידושין )סט:(, הובא  

ית ליה  ...אביי לית ליה דרבי אלעזר. רבא א[ תנן”על כרחם„  –  רש"יורבא אמר "העלום" תנן ]  יהם תנן"עלו" מאיל

ליה דרבי אלעזר והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אפרושי אפרושינהו  דרבי אלעזר. איבעית אימא, דכולי עלמא אית 

בהם„  –  רש"י] עוד  יתערבו  וידעו שלא  מקומם  אנשי  בהם  ]”ומתוך שהופרשו הכירו  סליקו  ומנפשייהו    –  רש"י[ 

אם כן, גם לאביי וגם לרבא לפי שתי האיבעית    .”אסוקינהו[ ומר סבר בעל כורחייהו  ”לארץ ישראל שלא יכירו בהם„

אימא הגלויות לא עלו כולם והעולים לא התעוררו לעלות, אלא לאחר שעזרא החליט להעלות את כל הפסולים לארץ  

ישראל, לאביי הם הסכימו לעלו בפקודת עזרא או שהם עלו מחוסר ברירה, מתוך תקוה שלא יבחינו בפסולם ולרבא  

הם הועלו בעל כורחם ולכן פירושו של ה"קרבן העדה" מנוגד לדברי הגמרא, כפי שהובא בה שהם לא עלו    בכל מקרה

שהם גלויות המפוזרות    מתוך התעוררות עצמית, אלא מתוך חוסר ברירה ולכן ודאי כוונת הירושלמי לעשרת השבטים

ויעלו לארץ. יתעוררו מעצמן  גם כתב שמלךהרמב"ם בהלכות מלכי  בצפון, שלעתיד לבוא הם  י"א  בפרק  המשיח    ם 

ההוא   התבניות  לעשות  "לשמור  בכך  שיש  התועלת  את  מדות  למס'  בהקדמתו  כתב  הוא  ולכן  המקדש  בית  את  יבנה 

והתוכניות והצורות והערך" לבניין בית המקדש השלישי. מאידך רש"י  וכן התוס' במס' סוכה )נב:( בעקבות מדרש 

, אך רש"י שם לכאורה סותר את "בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים"תנחומא כתבו שבית המקדש השלישי ירד  

"ארבעה חרשים", שהכוונה היא למשיח בן דוד, משיח בן יוסף,    –הגמרא שם מבארת לגבי מה שמופיע בפסוק  .  עצמו

אם . “שניהם חרשים לבניין בית המקדש –משיחים „ –ורש"י פירש שחרשים הכוונה לאומנים  אליהו הנביא וכהן צדק

כן, מחד כתב רש"י שבית המקדש ירד מן השמים ומאידך הוא כתב שבית המקדש יבנה בידי המשיח כמדרש  "ויקרא  

 רבה" החולק על מדרש תנחומא.

 אמנם, ניתן לפרש בשני אופנים ולהראות שאין סתירה בתוך פירוש רש"י ואין כלל מחלוקת בין המדרשים: 

של שכינה ואותו בית המקדש   גם בית מקדש של מעלה שהוא של אש  כידוע כשם שיש מקדש של מטה כמו כן יש .א

היה מוכל בבית המקדש של מטה בזמן שבית המקדש היה קיים ולכן היו בו הרבה ניסים וגם הדומם של המקדש  

וזהו  המלך  שלמה  ידי  על  המקדש  בית  חנוכת  בזמן  להפתח  רצו  ולא  בזה  זה  שדבקו  הדלתות  למשל  חי,  היה 

, שבית המקדש  א טחינא טחנתא" כאשר השכינה עזבה את בית המקדש סמוך לחורבנו, היינוהמשמעות של "קמח

בבית המקדש מהדומם עזב את המקום וכבר לא היה למקדשאת זכות קיומו והוא כבר לא   הרוחני שהיה ממוסך



 קסא 

 

הרוחני   היה "מקדש". לכן, רש"י והמדרש תנחומא שהובאו לגבי ירידת המקדש מן השמים התכוונו לבית המקדש

ואילו רש"י, הרמב"ם  והמדרשים שפירשו  שבית המקדש יבנה    שבנוי בדיוק כבית המקדש שנראה לעיני הבשר

על ידי המשיח התכוונו לבית המקדש הגשמי שתשרה בו השכינה וירד בנוי ומשוכלל מן השמים ויתמזג עם בית  

 המקדש הבנוי על ידי המשיח. 

ברו של מרן המהרי"ל דיסקין, המתייחס למטבע הלשון שטבעו החכמים  בסידור הגר"א "אישי ישראל", הובא הס .ב

 ". תיקונוושמחנו ב בניינו"והראנו ב –בתפילת  המוסף של שלשת הרגלים 

' במס' קידושין  בחז"ל הובא, ששערי המקדש נגנזו ועתידים שוב להקבע בבניין בית המקדש השלישי ]וראה בתוס

שבית המקדש השלישי יירד מן השמים בלעדי הדלתות, כדי שעם ישראל יזכה לשמוח בקיום מצות  )לא:([, היינו,  

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", על ידי הקמת דלתות המקדש שיתגלו מחדש כאשר ירד מן השמים המקדש, על 

בתרא  -ב רבינו גרשום מאור הגולה בפירושו למס' בבאכאילו בנאו וכן כת  –פי ההלכה  ש"המעמיד דלתות בבניין  

 .“דלא חשיב בנין כל זמן שלא העמיד הדלתות„ –)ג:( 

וז כוונת דברי חז"ל "והראנו בבניינו", היינו בית המקדש שיירד בנוי מהשמים ו"שמחנו בתקונו", היינו, על ידי  

וראה על כך את דברי הגר"ח    החרשים  –  העמדת הדלתות שיתקנוהו וישלימוהו סופית, שלכך יש צורך באומנים

 ד בהוצאת "אהבת שלום".-סופר בקובץ "מקבציאל", עמ' קכ"א

 

 יח.

 אחשתרנים 

 הוכחות לכך שמדובר בגמל בן שמונה רגלים 

 

כזה הוא הסתמך רק על   היעב"ץ כתב כאן גמל  כיון שהוא לא ראה  רגלים, אך  ח'  בן  היא לגמל  בהגהותיו שהכוונה 

כה[, שגמל זה רץ במהירות גדולה רק על ארבעת   ]פ"א,  "חידושי המדינות". "הרוקח" כתב על כך בפירושו על התורה

ופושט   למעלה  מרימם  הוא  מתעייף  וכשהוא  לרורגליו  וממשיך  האחרות  רגליו  ד'  איתםאת  דבשות    ץ  ב'  גם  לו  ויש 

גמלים בעלי ב' דבשות במזרח    יםי"חשים תרים". כיום מצו   -וב"רוקח" על מגילת אסתר הוא כתב בד"ה האחשתרנים

תחום הגמלים, שכיום  ידוע רק על גמלים עם שני דבשות, אך לא  דגן הנחשב למומחה ב , אך כפי שאמר לי פרופ. אסיה

 )כד:(   ו[ כתב לגבי מה שמובא במס' סוכה"ס"קט  ]תרכ"ח,  "משנה ברורה". הליםידוע על גמלים שיש להם גם ח' רג

ולכאורה משמע שמדובר שהוא עשה   “שעשה שם הדפנות בין חטוטרותיה  היינו,„  –  בקשר לעשיית סוכה על גבי גמל

 את הסוכה בין ב' דבשותיה. 

 

 לא הוו ידעי רבנן מאי סירוגין

 מי לא ידע מ"רבנן" ? 

 

שב"ץ אך הת"ח ודאי שהם ידעו, כמו שכתב הת ,)כו:( שכוונת הגמרא ב"רבנן" רק לתלמידים וכן ראה במס' ר"הנראה 

אמר ליה רבי אליעזר לרבי  „  -)סח:(  וכן ראה במס' נדה  “...והם היו בקיאין בלשון„  –ב"מגן אבות" עמ"ס אבות)ה,א(  

במהרש"א וכן לקמן )ל.( "מסרגין לשבתות" וכן עי' בב"י    (:)כו  ועי' במס' ר"ה  “אתה מונה בסירוגין...  יהושע, לדבריך



 קסב

 

בסי' קכ"א העזר  אבן  הוא    על  "סירוגין"  הסוברים שהפירוש של  מי, שיש  בד"ה  ולהמשיך   –)ח.(  אחד  דבר  להניח 

 בדבר אחר ושי"א לשהות . 

 

 יח:

 דתניא ר' ירמיה אומר משום רבינו 

 מי הם אלו שנקראו בתואר "רבינו"

 

רב" וכמעט בכל מקום היכן שמוזכר "רבינו" הכוונה היא לרב ור' ירמיה כשעלה לארץ    -הובא "בית רבינולהלן )כט.(  

אי אפשר להסמך בבבל וראה על כך ב"מגן אבות" ריש פ"ב  סוף    ישראל הוסמך ומאז הוא נקרא "רבי", כי כידוע,

)מה.( שהכוונה לרב   רותמס' בכובפירש    )יט:( בד"ה משום רבינו שהכוונה לרב וכך הוא  )יט.( ורש"י כתב במס' ר"ה

ור"ת דעיקר דקדייק  „   –וראה במס' ב"מ בסותד"ה ה"נ שכתב  לא היפנה לשם  )לג:( ו"מסורת הש"ס"  וכן במס' סוכה

 . גמרא רבותינו שבבבל רב ושמואל...“

 

 היכי דמי מתנמנם

מב"ם "שבועת ההפלאה" בד"ה  ובחיבורנו על הר)ג:( ד"ה רב אשי אומר    עי' בחיבורנו "בדבר אהרן" עמ"ס ברכות

 יישן.שלא 

 

 יט.

ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובה רבי מאיר כולה ר' יהודה אומר מאיש יהודי 

 תניא רשב"י אומר מבלילה ההוא ' יוסי אומר מאחר הדברים האלה...ר

 מהו ההבדל בין מגילה זו לשאר המגילות ?

 

עקיבאארבעת   רבי  של  כלל    תלמידיו  בהן  שאין  המגילות  משאר  זו  מגילה  שונה  במה  להבין  יש  זה.  בענין  חולקים 

כדי להודיע את מקור הייחוס של    ,ונכתבה רק בשביל סופה  והרי לכו"ע למשל מגילת רות נקראה  מחלוקת הדומה לזו

 סובר שרק קריאת סופה מעכבת? ואף אחד לא דוד המלך ]ראה למשל על כך בסוף הקדמתו של המאירי לתהלים[

היא משום שכל מה שהתרחש היה נס נסתר וכדי    ,שההלכה נפסקה כר"מ ]שכולה מעכבת[  אמנם, נראה שהסיבה לכך

 . לראות כיצד הנס התרחש וכיצד ההשגחה דאגה שהנס יתרחש צריך לקרוא את כל הפרטים במגילה

 

 יט:

 „לאחר שמועה זו הכה על קודקודו...“   –רש"י ד"ה ומחו ליה אמוחא 

 האם מוח נקרא גם קודקוד  

 



 קסג

 

)פ:([, אם כן משמע שמוח אינו הקודקוד וכן מקום   ]מס' מנחות “כמדומה אני שאין לו מוח בקוקודו„ – הרי נאמר ק"ל

הוא שלא ניתן להכות על המוח משום שהוא נמצא במקום    דפשיטא  וי"ל התפילין הוא במקום שמוחו של התינוק רופס  

 כדי לפגוע במוח יש להכות בקודקוד.פנימי בתוך הקודקוד ולכן 

 

 תד"ה שיור התפר

 האם לפי הרא"ש שייך שיור תפר במגילה ?

 

הרא"ש   הרא"ש כתב בהל' ס"ת סי' י"ד, שהטעם הוא משום שמא יקרע, כי גוללין אותו תמיד ומהדקין אותו, אם כן לפי

 לא שייך שיור התפר במגילה, כי אין גוללין אותו תמיד, אלא כדברי רש"י שדין זה שייך רק לגבי ספר תורה. 

 

„כפי מחט כשעבר עליהן הקב"ה, כמו שנאמר "ושכותי   –רש"י  ד"ה אלמלי נשתייר בה נקב  

 כפי עליך עד עברי"“

 השרת? האם היה צריך לגונן עליו מפני השכינה או מפני מלאכי 

 

מרש"י משמע, דהיה צריך לגונן עליו מפני אש השכינה, אך ב"פרקי דרבי אליעזר" בפ"מו הובא שהיה צריך לגונן  

רוצה לראות את כבודך ועמדו עליו בזעף...מה עשה   וזה ילוד אשה„  –ני מלאכי השרת, כנגד מה שהם אמרו  עליו מפ

)לד,ה([ וזו היא ירידה שביעית וסכך עליו הקב"ה בכף ידו שלא   הקב"ה נגלה עליו בענן שנאמר "וירד ה' בענן"]שמות

 .“)לג,כב([ ]שם ימות שנאמר..."ושכותי כפי"

 

 ומה שהסופרין עתידין לחדש ומאי ניהו מקרא מגילה

 נה בסיני ?האם מגילת אסתר נית

 

סיני, אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ה"כסף משנה"   ניתנה במעמד הר  ירושלמי" כאן הובא, שהמגילה  ב"תלמוד 

)א,ב(, שדברי סופרים הם מדאורייתא, רק שהם אינם מפורשים בתורה והם נקראים "דברי סופרים"    כתב בהל' אישות

יודעים כיצד דינים אלו נלמדים מן התורה כדי להדגיש, שאלולא שהסופרים היו מקבלים מסיני דב רים אלו, לא היו 

 .וכיצד ישנן את הראיות מן התורה שממיתין ועונשין עליהם מן התורה

 

 סוף תד"ה ורבי יהודה מכשיר

 מתי סומא עדיף מקטן ומתי להפך ?  –

 

פי שהם היו סומים, כפי    ]אף על  אמרי אגדתא בלילי פסחים ומוציאין אחרים  ...דרב ששת ורב יוסף„  –כתב התוס'  

וי"ל דסומא עדיף מקטן  ...“[ מאורי עינים הוו ...רב ששת ורב יוסף „ –בד"ה פרט  )קטז:( שכתב הרשב"ם במס' פסחים



 קסד

 

שכוונתו שם   ונראה)כד.( לתד"ה אבל  . "גליון הש"ס" היפנה ללקמן“חייב כבר מדאורייתא מה שאין כן בקטןתשהרי נ 

דאין כאן סתירה, אלא כאן הקשו מרב ששת  ונראה    “דכיון שהוא גדול ובר דעת עדיף טפי מקטן„  –לסוף דברי התוס'  

ולכן כתבו שהם כבר התחייבו מדאורייתא, שהרי הם התעוורו רק לאחר מות רב והם כבר היו  ורב יוסף שהיו סומים  

)כד.( ועל כך כתב התוס' שאפילו הכי -מא מלידה, כפי שכתב התוס' בברי חיוב במצוות וכן יש עדיפות לקטן יותר מסו

ו לעמוד בקבלה שהם קיבלו על  יש לו עדיפות יותר מקטן כיון שהוא בר דעת. רב ששת ורב יוסף התעוורו, כי לא יכל

 היינו, שלא להביט מחוץ לד' אמותיהם.  ,עצמם

של  דבר   הנהגותיו  מעשר  אחד  היה  רב.  רב,זה  של  פטירתו  לאחר  לקיים  עצמם  על  קיבלו  הובא    שהם  זה  מעשה 

רבים תשובה"  במקומות  "שערי  הגאונים  מנחות  ]שו"ת  עמ"ס  גרשום  רבינו  קע"ח,  חיד"א )קט:(,    בסי'  הרב  הגאון 

עמ"ס   שם  עינים"  "פתח  לרש"יבחיבורו  "הפרדס"  ספר  בשם  וכתב    ,מנחות  הם „   –שסיים  מילי  דהני  ספק  ...ואין 

הגאונים קבלת  או  אגדה  קידושין.“ממדרש  עמ"ס  ברמב"ן  כך  על  עוד  וראה  עמ"ס   [  שם  "המקנה"  ובספר  )לא.( 

תלמידו של רב וכשנפטר רב הלך ללמוד תורה    קידושין. רב יוסף היה תלמידו של רב יהודה בר יחזקאל, שהיה בתחלה

סוכה במס'  רש"י  כפי שכתב  ג')ח.(  משמואל,  ד"א  בשנת  נפטר  רב  י'    .  ד"א  בשנת  נפטר  ושמואל  הדורות"[  ]"סדר 

שרב יוסף ניתעוור זמן    ויתכן  ובאותה שנה נעשה רב יהודה ראש ישיבת פומבדיתא ואחרי זה הפך רב יוסף לתלמידו

התפללו עלכך שכך יקרה להם וה'  ש אומרים שהם עיורו את עצמם בפועל ויש אומרים שהם  . ירב אחרי פטירת רב

 נענה להם. 

 

 כ.

 „דמעלות השחר יממא הוא“  –רש"י  ד"ה וכולן שעשו 

מהם ההבדלים בין עלות השחר, עמוד השחר ואילת השחר, ד' שיטות ב"ראשונים" לגבי הזמן שבין  

 עלות השחר להנץ ? 

 

לכל   והלילה  היום  לגדר  המקור  היא  על  סוגייתנו  ה'"  ב"מלחמות  הרמב"ן  כדברי  ברכות  הרי"ףהמצוות  )ח.([   ]מס' 

 .שהגדרת  היום והלילה תלויה בצאת הכוכבים ועלות השחר ולא בהנץ החמה

י  אה ידישנן ששה שיטות ב"ראשונים", כיצד להתייחס לזמן שבין עלות השחר והנץ החמה. הנפק"מ היא לענין היצי

אך     ,יום או  ודאי לילה מדאורייתאודאי  . האם  זמן זה הוא ספק  לילה או שהוא   חובה בקריאת המגילה ושאר המצוות

או שהוא יום, אך אינו יום גמור, או שעד שהאיר המזרח הוא לילה ואחר   מדרבנן יש לעשות את מצות היום רק מההנץ

 שהאיר המזרח יצא בדיעבד ומהנץ יוצאים לכתחלה.

הוא ספק לילה אצל , הסיבה היא משום  שעלות השחר  כאן בד"ה ]ולא תטבול[ עד הנץ החמה  לשיטת רש"יא.  

ענף ג'(    )א, קפ,  ]יו"ד  "אג"מ"נם, המ. או[]כאן בד"ה וכולן לכוון לעלות השחר, שאז מתחיל היום    הרוב שאין בקיאין

טבילה והזאה, שאינם   נקט שרש"י התכוון שהוא ספק לילה בעצם ומה שכתב בד"ה וכולן, כוונת רש"י היא רק לענין

 אלא לטהרה ולכן זה נחשב כיום.

, שרק הנץ החמה נקרא יום ורק על דרך המקרה נקרא לפעמים עלות  )יח, יד([ סובר  ]שמות, יתרו  האבן עזראב.  

יום,   ניתן לפרש את רש"י שכתב שהוא ספק  השחר  גם  חובה. כך  יצאידי  לכן אם עשה את המצוה לפני הנץ החמה 

ת אין אומרים ספק דאורייתא לחומרא, כיון שהתורה קראה לעלות השחר יום וכן יצא בדיעבד אף  מציאותי ובכל זא



 קסה

 

]תלמוד ירושלמי, מס' ברכות )ד.( מדפי הירושלמי[ דלשון   שלכתחלה צריך לעשותו מההנץ. כעין זה כתב "החרדים"

באמת גדר דיום אינו אלא על פי די אדם קורין אותו יום, אף  יום דקרא דנחמיה דהוא מעלות השחר, היינו משום דבנ 

 מהנץ החמה.

האם  ו מחלוקת תנאים אליבא דרבי עקיבא  שז  ,היא  )ט.( בד"ה לעולם, בתירוץ קמא[  ]מס' ברכות  שיטת התוס'ג.  

 . עלות השחר היא יום

דהוא ספק וכן משמע ב"חת"ס"    סתמו כדברי רש"י  )א,יח(  "מוצל מאש"  להלכה: שו"ת "שאילת יעב"ץ" ושו"ת

]ה"טז בסוף סי' תרפ"ח[ דבדיעבד אפשר לצאת קריאת המגילה    וב"הג"מ" [  ]או"ח ריש סי' פ"ט  בהגהותיו על השו"ע

דלילה לאחר עלות השחר וכן נראה ב"מטה יהודה", כיון דהוה מצוה דרבנן אפשר לצאת ידי חובה אחר עלות השחר  

 דבספק דרבנן אזלינן לקולא עד שעת ההנץ.  וכן משמע משו"ת "חוט השני" סי' כ"ד

וכן סובר  ד.   רש"י על פי הבנת שו"ת "מוצל מאש")ג,א( ]בניגוד למה שהבין ממנו ב"חיי אדם" בסי' י"ח[ 

עלות השחר הוא יום גמור מדאורייתא אך מדרבנן אין לעשות מצות היום רק אחרי  „  –)ט.([    ]מס'ברכות  הרשב"א

וכן הובא ברמב"ן שם  “  וא סייג לתורה מדרבנןלעשות את המצוות הוא רק אחרי הנץ החמה והכי החיוב    הנץ החמה,

בלשון העולם נקרא לילה לפי שעדיין לא האיר היום „  -ב"מלחמות ה'" וכן לכאורה פשטות דברי הרא"ש שם שכתב

השחר יצא",  עמוד  "וכולן שעשאן משעלה    יום לכל אותן שמצוותם ביום כדאיתא במגילה  ואף על פי שהוא חשוב

 . “כלילהאין לעשותה משום דנראה  מכל מקום לכתחלה

לפי מהלך זה שהוא נקרא יום, אם כן גם בין השקיעה לצאת הכוכבים הוא יום וקשה דהא קיי"ל דהוה ספק כמבואר  

ודה ורבי יוסי  רבי יה  דה"ט משום דנחלקו  ,( ד"ה תרי.על  פי התוס' שם )לה"  ( ותירץ ה"מנחת חינוך:)לד  במס' שבת 

, האם הכוונה לכוכבים הקטנים מזמן השקיעה או הכוכבים הבינונים מזמן צאת הכוכבים, אם כן בגדר דצאת הכוכבים

)רלג,כא( דבשעת   לכו"ע לפני צאת הכוכבים יום הוא, אך הספק הוא לגבי גדר צאת הכוכבים ולכן כתב ה"שער הציון"

דעד צאת    )ב:(  , כי סומכים על רבי יוסי שזה עדיין נחשב יום והסוגיא דברכותהדחק ניתן להתפלל מנחה אחר השקיעה

 אור הגר"א" בסי' רס"א. ייום הוא כרבי יוסי אזלא וכן כתב ב"בהוא נחשב  הכוכבים 

מגילהה.   במס'  כאן  ב"מרדכי"  המובא  עש-סבר  הראבי"ה  גמור  משעת  יום  אינו  עדיין  זה  השחר  ראה נ „  –לות 

, בראיה  , אבל ציצית לא כתיב ביה "יום" בהדיא, אלא "וראיתם אותו"הנ"מ בהנהו דכתיב בהו ביום בהדיאלראבי"ה ד

לכתחלה השחר שרי  ומעמוד  מילתא  סובר  “תליא  אינו  כן   אם  הראבי"ה  דהטעם.  לעיל,  ה"ראשונים"  דאין    כשיטת 

לעשות מצוות דיום מעלות השחר, משום חשש שמא יעשנו לפני כן, דאם כן מאי שנא ציצית משאר המצוות אלא על 

 כרחך משום דהיכא דבעינן יום, עדיין לא הוה יום גמור עד הנץ החמה.

שיטתו "יום".  בעינן  דלא  השחר  מעלות  הציצית  על  לברך  שאפשר  י"ח,  סי'  ה"לבוש"  נוקט  הראבי"ה  של    כדברי 

)יח,ג( וכתב על כך הרמ"א "דכן נוהגין" וב"פרי מגדים" סי' תקפ"ח ב"אשל   הראבי"ה מובאת להלכה בשו"ע ברמ"א

וכן    דעלות השחר לא הוה יום גמור אלא רק מהנץ החמה  ,תב בשם ה"לבוש" לענין תקיעת שופראברהם" אות א' כ

וכן כתב   חת השמש. הוא מוסיף דיום הוא כינוי לשמש])תרנ"ב,מז( אות א'[ דעיקר היום הוא מזרי הובא ב"פרי מגדים"

הוא אחר הנץ    המעשה הגמור, אבל  "...ומה שאמרו "וכולן שעשו משעלה עמוד השחר„  –המ"ש לרמב"ם"  יכאן ב"פ

([ את דעת רש"י במס' מגילה שם, שכתב דהוה ספק לילה, היינו, דעדיין הוא  )א, קפ  ]יו"ד  וכן פירש ה"אג"מ"“  החמה

ון שהרמ"א סתם בהל' ציצית  ישזהו ספק בעצם. מכנם ראינו לעיל שאחרים מבינים בדעת רש"י  מ. אוראינו יום גמו

לאחר הנץ החמה מדאורייתא    היינו,  בשאר דיני התורה שיהיה יום גמור,  כדעת הראבי"ה, אם כן קיי"ל דבעינן לכתחלה

' תרנ"ב לענין מצות לולב דעיקר מצותו הוא מהנץ החמה. אמנם, אם ה"משנה ברורה" בס'  יוכן משמע ב"בית יוסף" בס

הנ"ל רש"י  כתב בשם  תרנ"א  ובסי'  יע  ,תקפ"ח  הרחקה, שלא  משום  מדרבנן   הוא  החמה  להנץ  בור  דמה שממתינים 



 קסו

 

כשיטת   לגמרי  דקיי"ל  לומר  אינו  ציצית  בהל'  הרמ"א  דכוונת  סובר  דהוא  לומר  יש  בקיאים,  הרוב  אין  כי  הזמן, 

את הטלית מעלות השחר ולברך, כי לדעתו, לרמ"א לכתחלה אין ללובשו עד שיכיר   הראבי"ה שיכול לכתחלה ללבוש

 )ל,א([ וכן כתב ה"פרי מגדים". ]או"ח את  חברו ממרחק ד' אמות

הם סוברים    –פ"ט[  ריש סי'    מובאים ב"ביאור הלכה"ה]  "מגן גבוריםהגר"א וה"  ,"אליה רבה","מטה יהודהו.  

המזרח ש"האיר  קודם  השחר  עלות  אחר  בין  להבדיל  לבין  שיש  יצא,  לא  בדיעבד  ואף  לילה  דהוי  ש"האיר ",  אחר 

שהוא   מצוה המזרח"  דכל  לדינא,  כן  גם  סוברים  הם  לכתחלה.  יוצא  הוא  כך  ואחר  החמה  הנץ  עד  בדיעבד  רק  יוצא 

ולא היה אז שעת הדחק הוא שעשאו קודם "האיר פני המזרח", מוטל עליו לחזור ולעשותו ומשמע מהם דאם עשאו  

תרנ"ב ב"משנה ברורה", אך   צריך לחזור ולברך. ה"משנה ברורה" חוזר ומביא שיטה זו ב"ביה"ל" בסי' תרפ"ח ובסי'

 בסי' תקפ"ח משמע שהוא מערער על עצם הדין שהם כתבו שדבריהם הם גם לדינא. 

אדם לקרות את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום ושל לילה זמנה כל הלילה ושל יום זמנה   חייב  –סיכום להלכה  ה

)תרפ"ז,א([ ואם לא קרא בלילה יש אומרים דיכול   או"ח  ,]שו"ע  מההנץ ועד סוף היום ואם קראו מעלות השחר יצא

נ"ל [  יאת שמע של ערבית כעוד  לקרותה עד הנץ החמה ]הגמרא מובאת על ידי ה"מגן אברהם" שם וראייתו היא מקר

חולקים וס"ל דאי אפשר לקרות קריאה דלילה ה"פרי מגדים" ריש סי' תרפ"ז והפוסקים  )תרפ"ח,ז( וה  וכן כתב ה"ט"ז"

לפני ההנץ בלי ברכה לצאת ידי    מכל מקום יקראנה ,,"יד אפרים" וכן פירש  ב"מ"ב"[]"מגן אברהם"  אחר עלות השחר

 ]שו"ת הלכות קטנות )א,רפו([.  חובת הלילה

 

 כ:

 „מעריבין“ -רש"י ד"ה מחשכי

ו בא לפרש שהכוונה ללילה ממש  בן תלא  שמתחיל להחשיך.  ע  לא מהרגרש"י  ודלא כרבי אלעזר  ויי אכילת פסחים 

 עזריה

 

 כא.

 כרבי אלעזר בן עזריה  תד"ה לאתויי אכילת פסחים ודלא

ראב"ע   לפי  מצרים  מצות  אם  יציאת  הוא    עד   רק   מדאורייתאסיפור  כיצד  עד  חצות,  זו  במצוה  עסק 

 כמובא בהגדה של פסח? הבוקר כשהיה בסדר פסח אצל רבי עקיבא בבני ברק,  

 

הבוקר כשהיה   אם לפי ראב"ע מצות סיפור יציאת מצרים מדאורייתא הוא רק עד חצות, כיצד הוא עסק במצוה זו עד

 בסדר פסח אצל רבי עקיבא בבני ברק, כמובא בהגדה של פסח?

„...מכל  –עד חצות הלילה וכתב על כך התוס'    שיטת רבי אלעזר בן עזריה היא שאכילת הפסח זמנה היא בערב פסח

חיוב מצה בזמן הזה   כר' אלעזר...ואם כן צריך למהר לאכול מצה בלילי פסחים קודם חצות...שהרי  מקום, נראה דהלכה

כתבדאורייתא...“ ברורה"  ה"משנה  הלכה"    .  ב"באור  שם  חצות  )תעז,א(  קודם  לאוכלו  זהיר  ויהא  „...כי   –בד"ה 

דאיתקש לפסח ור"ע פליג עליו   בגמרא איתא דלדעת ראב"ע דפסח מן התורה אינו נאכל אלא עד חצות, הוא הדין מצה 

בין   פלוגתא  ויש  הלילה  כל  הוא  התורה  מן  זמנה  מצה  הדין  הוא  וממילא  הלילה  כל  הוא  אכילתו  זמן  דפסח  וסבר 

 ה"ראשונים" אם הלכה כראב"ע, משום דיש הרבה סתמי משנה כוותיה או כר"ע, משום ד"הלכה כר"ע מחבירו"“. 



 קסז

 

הוא כל הלילה, אך ישנם הרבה "ראשונים" הסוברים שלאחר חצות לא   ישנם "ראשונים" הסוברים שזמן אכילת המצה

זבחים  ובמס'  כאן  התוס'  ובכללם  חובתו  ידי  פסחים  )נז:(  יצא  בכך    ובמס'  מסתפקים  וכן  בספק  נשאר  התוס'  )קכ( 

את האכילה לאחר חצות, מכיון שהוא ספיקא   "ן ולכן הם פסקו שיש להזהר מלאחרה"רוקח", הרא"ש, הרשב"א והר

אך  דא הלילה,  כל  זמנו  מדאורייתא  רק  לר"ע   הגר"א" שאפילו  ב"באור  כתב  וכן  מה"ראשונים" שכתבו  ויש  ורייתא 

לכן הרבה "אחרונים" החליטו, שאף שבודאי חייב האדם    ה שאסור לכתחלה לאכול לאחר חצות. משום הרחקה הוא מוד

ההלכה כר"ע שזמן אכילת המצה היא  לאכול את המצה אף כשאיחר מלאכול את המצה עד לאחר חצות, משום ששמא  

 כל הלילה, אך על כל פנים שלא יברך על אכילתה לאחר חצות, משום שספק ברכות להקל.

ורבי   וראב"ע  יהושע  ורבי  דר"א  מעשה  מהאי  כר"ע,  דהלכה  שקיי"ל  לכך  ראיה  כתב  קנ"א  בסי'  יעקב"  ה"משכנות 

ביציא מספרין  והיו  ברק  בבני  הסדר  בליל  מסובין  סיפור  עקיבא שהיו  דמצות  פשוט  והרי  הלילה  אותה  כל  מצרים  ת 

יציאת מצרים אינו אלא בזמן אכילת הפסח ולמ"ד שפסח הוא עד חצות, גם מצות סיפור יציאת מצרים הוא עד חצות,  

  דהא זה בכלל הלל בלילי פסחים דאמרינן ביה שהוא עד חצות לשיטת ראב"ע ]אומנם, הגר"א כתב ב"באור הגר"א" 

ד חצות הוא משום כוס רביעי, אם כן את ההלל עצמו הוא יכול לומר גם לראב"ע אחר חצות[ ובפסוק )תעז,ו( שההלל ע

)יג,ח([ משמע במפורש ש„לא אמרתי לך אלא בשעה שמצה ומרור מונחין לפניך“ ]"מכלתא", פ'   ]שמות   "בעבור זה"

דם לעסוק בסיפור יציאת מצרים  ]בסוף פרשה י"ח[ בשם ר"א שחייב א  בא, פי"ז[ וכן הובא ב"מכילתא" בסוף פ' בא

 ]בגירסתנו הובא "בהלכות הפסח"[ עד חצות.

מרן ה"קהלות יעקב" עמ"ס ברכות בסי' ד' הקשה, כיצד  ר"א וראב"ע בכל זאת המשיכו שם בבני ברק לספר בסיפור  

 הוא תירץ על פי מס' סנהדרין   ?יציאת מצרים זמנה הוא רק עד חצותיציאת מצרים אחר חצות והרי לשיטתם סיפור  

ולכן ר"א ראב"ע    )לב(, ששם נאמר "אחר רבי עקיבא לבני ברק" וקיי"ל ד"נותנין עליו חומרי המקום" שהוא בא לשם

נאכל כל הלילה   ור"ע הרי סבר דפסח  היה שם המרא דאתרא  כי הוא  לנהוג כשיטת ר"ע  היו צריכים  באתרא דר"ע 

 תו נוהג כל הלילה.וממילא גם סיפור יציאת מצרים לשיט

אומנם, קצת קשה על מה דהוא כייל שני דינים שונים בחדא מחתא. מה שנותנים עליו את חומרי המקום, הכוונה למנהג  

או דין הנוהג שם מקדמת דנא שבני המקום קיבלו על עצמם מסיבה כלשהי וגם מי שמתמנה שם למרא דאתרא מחויב  

כשהוא התמנה לרבה   ,גו כך או שהוא סובר אחרת ולכן המהרי"ל דיסקיןלנהוג כך, אפילו אם הוא בא ממקום שלא נה

של ירושלים, לפני שהוא נכנס לשערי ירושלים הוא ביקש שיביאו לו את הבגדים המיוחדים שלבשו בני ירושלים כדי  

א לדין או  להחליף את בגדיו וללבוש את הבגדים שלבשו בני ירושלים על פי מנהגם, אך דין ה"מרא דאתרא" הכוונה הי

מרא   יתמנה  וכאשר  דאתרא  המרא  כבוד  משום  כך  לנהוג  מחויבים  המקום  בני  שלכן  מחדש,  דאתרא  שהמרא  מנהג 

 דאתרא אחר שיסבור אחרת הוא יוכל לשנות דין או מנהג זה.

על תרוץ זה וגם הוסיף ש"זה דרך דרוש קצת ויש לפלפל" ולכן הוא תירץ תרוץ אחר, שרק    ה"קה"י" עצמו פקפק 

הריבוי  מצות אך  מדאורייתא,  הוא  מצרים  יציאת  תקנת   סיפור  הוא  אלא  מדאורייתא  אינו  מצרים  יציאת  סיפור  של 

צריך  ואותה  מדאורייתא  היא  מצרים  יציאת  סיפור  מצות  עצם  סוברים שרק  וראב"ע  ור"א  מדרבנן  רק  והוא  חכמים 

 רבות. לקיים רק עד חצות, אך להרבות בסיפור יציאת מצרים ניתן גם לאחר חצות לה

]שמרן ה"ב"י"    עצם התרוץ הראשון שהתבסס על כך שליל הסדר היה בבני ברק שנוי במחלוקת. דון יצחק אברבנאל

כינה אותו "הנשר הגדול"[ בחיבורו "זבח פסח" על ההגדה של פסח, כתב ש"בני ברק" הכוונה היא  לכלים מבריקים  

רך חירות,  כדי להראות שהם בני חורין ושאין הכוונה ויפים, שהיו מונחים על השולחן שם בליל הסדר כדי לנהוג ד

 לכך שהסדר נערך בעיר בני ברק. 



 קסח 

 

ניתן   א.לכאורה קשה על התרוץ הסופי שלו.    עיקרא פירכא ליתא מכמה סיבות וגםאומנם, לעצם קושיית ה"קה"י", מ

על יציאת מצרים משום מצות סיפור יציאת מצרים ולאחר מכן הם עסקו בסיפור   לומר, שעד חצות סיפרו ר"א וראב"ע

יציאת מצרים מדין מצות תלמוד תורה ובפרט שלפי גירסתנו ב"מכלתא" סבר ר"א שיש לעסוק במצוה זו על ידי לימוד  

 הלכות הפסח.

ל   ב. בהקדמתו  הגר"א,  של  מדרשו  מבית  הרד"ל  הגאון  שהוכיח  כפי  לומר,  ניתן  כן  "פרקכמו  על  דר"א",  פירושו  י 

גדולי הדור מסוים  גבר    שבשלב  תלמידיו, משום שהוא  להיות  יהושע שהיו רבותיו של ר"ע הפכו  ורבי  רבי אליעזר 

לפחות   ובודאי  דעתו  את  ולקבל  דעתם  את  לבטל  חייבים  היו  הם  ולכן  ההוא  הדור  לגדול  הפך  והוא  בחכמתו  עליהם 

)סח.( שבנוכחותם של   ך בין שאר ראיותיו על מה שהובא במס' סנהדריןבנוכחותו לנהוג על פי שיטתו. הרד"ל מסתמ

. אומנם, לפני כן נחשב ר"ע "ר"ע וחביריו" כשהם נחשבים טפלים לו  -ר"א, רבי יהושע ור"ע נקראו חבורה מכובדת זו

]מס'    מ"הוכן כבר כתב הרג   )יא.( בד"ה שמעון  טפל גם לרשב" ורבי ישמעאל כה"ג, כפי שביאר רש"י במס' סנהדרין

גאון  )יב:([, שהי  בבא בתרא מגדולי תלמידיו של רב האי  היה  מעולם גברא   –ה  דקים לן דלא  ר' עקיבא  „...שהרי 

 כוותיה“.

ניתן לראות באותו מעשה בבני ברק עוד ראיה לכך שר"ע הפך להיות רבם של רבותיו, שהרי בליל הסדר היה ראוי  

אלא ודאי שהם באו אליו משום שאז הם כבר הפכו להיות לתלמידיו ואף אל רבותיו ולא שהם יבואו אליו,    שר"ע יבוא

כתלמיד כלפיו  נחשבו  שהם  יתכן  כולם,  שם  הסבו  גדול  -שהם  שהיה  עקיבא  שרבי  או  רבו  בפני  להסב  שיכול  חבר 

 הענווים נתן להם רשות להסב בפניו.

היא, שלהתחיל בסיפור יציאת מצרים לאחר חצות הוא לעיכובא, אך להמשיך לספר על יציאת   כוונת ר"א וראב"ע  ג.

מצרים לאחר חצות אין בכך כל בעיה ואין צורך לחדש דין מדרבנן ותקנת חכמים ושיש מצוה מיוחדת מדרבנן, כדברי 

]מס'    ילו הוא יצא ממצרים“ה"קה"י" של "רבוי בסיפור יציאת מצרים", אלא מכיון ש„חייב אדם לראות את עצמו כא

נאמר שם על הפסוק  )קטז:(  פסחים וזה  סיפור הדבר    שם במשנה[  ידי  זאת על  זה...", לכן לא שייך לקיים  "בעבור 

בצורה יבשה של מסירת העובדות שהיו במעמדים האלו, כי מי שבא לספר שהוא השתתף במעמדים הכבירים האלו 

חד הוא-שהתרחשו  הרי  העמים  בתולדות  הוא   פעמית  אלו  חויות  להמחיש  וכדי  האדירות  בחויותיו  וטעון  נסער  כולו 

 מרבה בתאור הדברים בכל פרטיהם וגווניהם. 

 

 „אבל בהלל של אחר אפיקומן, אין להחמיר כל כך שהרי מדרבנן הוא“   –בא"ד בתוס' 

ת וכן פסק כמוהו  הר"ן כתב כאן ובסוף מס' פסחים לחומרא כשיטת ראב"ע שהלל וסיפור יציאת מצרים זמנו עד חצו

הרמ"א  כתוס'  פסחים  )ת  ]או"ח  ולא  מס'  בסוף  כתב  הר"ן  בתשובה, שאין    –עז,א([.  כתב  ז"ל  גאון  האי  רבינו  „אבל 

מברכין על ההלל, שאין אנו קוראין אותו בתורת "קוראין" אלא בתורת "אומר שירה", שכך שנינו רג"א....לפיכך אנו 

 חייבים להודות ולהלל“.

„ואולי בעצם הפרשיות של ההלל המה נקראין שירה כמו שירת    –כך במס' פסחים בסי' ס"ה  " כתב על  מרן ה"קה"י

הים...אפשר לאומרן בב' דרכים...דרך קריאה ולשם קריאה דרך שיר ולשם שירה וכן הוא בלילי חג הפסח...אך צ"ע  

מובהקין כותבים כל התהלים כשירה, סופרים פי"ג, דסופרים    ה דבר נקרא ההלל שירה ושו"ר במס'לכאורה לענין איז

 ע"ש הלכה א'“. 

 

 



 קסט

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק שלישי 

 

„שלא יקשה לציבור... ושבת במנחה, סמוך לחשיכה הוא,    –רש"י ד"ה ואין מוסיפין עליהן 

 שהרי כל היום היו רגילין לדרוש“ 

 קשה ממס' שבת שמשמע שכן מפטירין במנחה 

 

אלמלא  „–ן הפטירו, כפי שמובא בתד"ה קורא  )כד.( שכ  שמשמע במס' שבתמסיבה זו גם אין זמן להפטיר. אכן, מה  

על כך יוכל רש"י לתרץ שמדובר במקומות בודדים כמו במס'   ,“שבת אין נביא במנחה ביום טוב שחל להיות בשבת...

 )קטז:(.  שבת

 

 תד"ה אלמלא 

 ברור של משמעות מושג זה

 

 . “)כד:( היה...מס' כתובות)לג:( וכן אלמלא לוי אתה, לקמןויש אלמלא שרוצה לומר אילו „.. –כתב התוס' 

ועוד למה  הוא לא הביא    שכך היתה גירסת התוס'   וי"ל  כתוב "אלמלי" ולא "אלמלא")כד:(  -חדא דב  ק"ל בתרתי:

היא   ניתן להביא סמך לדברי רבינו תם ש"אלמלי" הכוונה  נשתייר במערה".  )יט:( "אלמלי  יותר קרוב לעיל  ממקור 

ואלמלי שהוא חתום היה יוצא „  –)יד,יב(    מתרגום שה"ש  אך קשה)ז.( "שאלמלי כעסתי",    " ממס' ברכותלא  ל"אילו

העולם מנחות   “ושוטף  עמ"ס  כת"י  ברש"י  גירסאות    וראה  ב'  המביא  היו  „  –)פה.(  לירושלים  סמוכות  שהן  אלמלא 

האם הם כן סמוכות או שאינן סמוכות   ,שניה "אלמלי" ולפי פירוש ר"ת ישתנה פירוש הגמרא  וגירסה  “מביאין מהן

ע' שבערכין"  וב"הפלאה  ב"ערוך"  עוד  וראה  אהרן"  "אלמלי"  לירושלים  הש"ס  וב"בית  תקנג.  ]ח"ט,  לכללי   -עמ' 

 תקסב.[ המביא את כל המקורות של מילים אלו. 

 

היו   גמליאל לא  רבן  ועד  חולי  מימות משה  ירד  גמליאל  למדין תורה אלא מעומד, משמת רבן 

 לעולם והיו למדין תורה מיושב 



 קע

 

 מהו מספר השעות שהיו לומדים ביום בעמידה ?  

 

)קיא.( הובא שהאדם במשך היום    זה אנו למדים לכאורה, שהיו לומדים רק ח' שעות ביום, כיון שבמס' כתובותעל פי  

שכיבה ושליש מן מהיום בעמידה וי"ל שעצה זו ניתנה אחרי פטירת רבן צריך להיות שליש מהיום בישיבה ושליש ב

כיצד מלמדין, הרב יושב בראש והתלמידים לפניו מוקפין כעטרה כדי שיהו  „  –)ד,ב(    גמליאל והרמב"ם כתב בהל' ת"ת

ותלמידיו על הקרקע, אלא או הכל על הארץ או הכל    הכסא  ושומעין את דבריו ולא ישב הרב על  רואין את הרב  כולן

היה ובראשונה  כסאות  עומדים    על  והתלמידים  יושב  והן הרב  לתלמידים  ללמד  הכל  נהגו  שני  בית  חורבן  ומקודם 

)רמו,יג([ ובש"ך שם ומה שכתבו עליו    ]יו"ד  עוד שם ב"כסף משנה" וב"לחם משנה" ומה שפסק השו"ע. ראה  “יושבין

שהש"ך השתבש שם והחליף את רבן גמליאל שהיה אחרי החורבן עם רבן    ," ובה"הגהות יד שאול"שם ה"ברכי יוסף

 גמליאל שהיה לפני החורבן. 

 

 

 

 משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם 

 מושגי החולי והבריאות הם יחסיים

 

, עשרה מנה ליטרא ירק  לאלפסו[  ]=  אמר רבי אלעזר בן עזריה מי שיש לו מנה יקח לפסו„  –הובא    )פד.(,  במס' חולין

ך על ראב"ע עצמו )לפי  א]  [,“במקומם היו הדגים בזול„  –  רש"י ד"ה משקל ותד"ה עשרהיקח לפסו ליטרא דגים ]

בקר מעדרו למעשר בהמה  שנים עשר אלף עגלי  שהיה מעשר כל שנה    , אמר רב במס' שבת )נד:(  רוב בעלי התוס' בש"ס(

והיה בשעת החורבן בן י"ד שנה או ט"ו וכשהיה בן י"ח מונה לנשיא כשהורידו את רבן גמליאל מנשיאותו ועישר בזמן  

...אמר רב  יקח לפסו ליטרא בשר... מע"ש לע"ש  ,נ' מנה   שם[  ,בן י"ג שנים כדברי התד"ה הוה מעשה  הבית כשהיה

רב[    ]=  [ אמר ר' יוחנן ]מחבר ה"ירושלמי"[ אבא“ולהסתפק במזונות קלים„  –  רש"י]  צריכין אנו לחוש לדברי זקן

[ מי שיש לו פרוטה בתוך “שאין אנו בריאים„  –רש"י  ]  המשנה[בזמן חתימת    ממשפחת בריאים הוה אבל כגון אנו ]=

רב נחמן  „  –  רש"י[ א"ר נחמן כגון אנו ]“עצמו בעינוי ויצטרך לבריות יותר  ולא יסגף„  –  רש"י]  כיסו יריצנה לחנוני

היה העולם  ותמיד  היה   יוחנן  ר'  של  דורו  ...  אחר  יוחנן  רבי  שבימי  כאותן  בריא  היה  ולא  והולך  לווין   [“מתנוונה 

, יכול להיות שהיה גם לאחר פטירתו של ר"ג, שמאז ירד חולי לעולם ובמס' חולין נראה שמה שאמר ראב"ע  .“ואוכלין

אנו רואים שלא רק בזמנו של ראב"ע היו בריאים, אלא אף זמן רב אחרי כן בזמן רב עדיין נחשבו האנשים בריאים,  

  ? אם כן כיצד הגמרא כאן אומרת שרק אחר פטירת ר"ג ירד חולי לעולם

כי העולם כל הזמן הולך ומתנוון   שאת זה בא לחדש רש"י, שמושגי ה"חולי" וה"בריאות" הם מושגים יחסיים,  וי"ל

נחשב בעיני דור שלפניו לחולי   דור העבר כדור בריא  -בגוף ובנפש ומה שנחשב בזמן רב נחמן במסגרת ירידת הדורות

 ביחס לדור הקודם וכל שכן לשני דורות לפני כן. 

שבתחלה היו צדיקים והיו יכולים  „ – שהדורות יורדים גם בצדקתם)כד.( בד"ה והעמידן,  גם במס' מכותרש"י כתב כך 

לקבל עול מצות הרבה, אבל דורות אחרונים לא היו צדיקים כל כך ואם באו לשמור כולן, אין לך אדם שזוכה ובא דוד 

 “. ת של מטה הולכין וממעטין אותווכן כל שעה דורווהעמידן וכו' כדי שיזכו אם יקיימו י"א מצות הללו 



 קעא 

 

תר צדיק נותנים לו גם את כוחות הגוף והנפש היותר גדולים, כדי שיוכל לקיים יותר מצוות  ו, שלכן דור שהוא ינראה

ובדרגות גבוהות יותר וכשהדור פחות צדיק נותנים לו בהתאם פחות כוחות גוף ונפש, כי אין להם צורך בכוחות גוף 

יותר   שהיתה   גדוליםונפש  כיון  מעומד,  ללמוד  יכולים  היו  ולא  לעולם  חולשה  ירדה  גמליאל  רבן  משמת  דוקא  ולכן 

 ]בראשית אצלם ירידה ביראת שמים שלהם וכבר התעצלו ללמוד כל הזמן בעמידה.מסיבה זו, מסביר "אוה"ח" הקדוש

הדרישות הרוחניות מן המין האנושי    )מז,כט([ מדוע אחרי המבול נתקצרו שנותיו של האדם על ידי משל בד"ה גם, כי

קטנו וממילא לא היה כבר צורך שאלוקים יתן להם כוחות גוף ונפש גדולים במיוחד ותוספת של חלקי נשמה כדי שהם  

 .יוכלו להאריך שנים לשם עבודת האלוקים

 

 כא: 

 אין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסת 

 

 וקים למלכויות זכרונות ושופרות. יתכן ומסיבה זו נתקנו בתפלות ראש השנה עשרה פס

 

 

 

 

 כב: 

 

 לא אסרה תורה אלא רצפה של אבנים בלבד 

 מהו אבן משכית

 

בבית המקדש ונראה שעל פי זה    אבנים בבית הכנסת כדוגמת האיסור  רש"י פירש בד"ה לא, שיש איסור לעשות רצפת

ברורה"  היא...„ – )קלג,מ( ביאר ה"משנה  מילתא  דחדא  או על רצפת אבנים,  פירושו של    “...אבן משכית  והוא לפי 

בויקרא משכית  רש"י  ואבן  בד"ה  כפי" „ – )כו,א(  "ושכתי  כמו  כסוי  )לג,כב([ לשון  ברצפת   ]שמות  בקרקע  שמכסין 

"החינוך" ]מצוה שמט[  , אך על פי ספר  "אבן משכית ם נקרא "הכלש, היינו, כל קרקע שמכסים אותו באבנים  “אבנים

 "משכית" היא אבן מצוירת וכן אבני גזית מגורדות הם בכלל האיסור של אבן משכית. 

 כג.

 תד"ה שבעה רואי המלך 

 מי הם ז' רואי המלך ? האם של מלך רשע או מלך צדיק ? 

בתוס' הרא"ש  .  “ו חכמים כנגד עניינו של אותו רשעוקשיא לומר שתקנ פירש בקונטרס דאחשורוש  „   – קשההתוס' ה

, שהרי מקדמי הכא קריאת התורה למלכות אחשורוש, לכן  רפירש רש"י מרואי פני אחשורוש ואינו מחוו„ – הובא כאן

, העיר  . המו"ל של תוס' הרא"ש הרה"ג שרגא הכהן וילמן“נראה לר"ת, דהיינו ז' רואי פני המלך דירמיה וסוף מלכים



 קעב

 

הא לא   שיהא מדמי התנא וכו' ")דאי  הקושיא היא דקה"ת קדמה,ר "נראה דצריך לומ„ –על המילים "ואינו מחוור"  

. נראה דהטעות  בכת"י היה בהחלפת ב' אותיות וצ"ל "קמדמי". התד"ה שבעה וכן התוס' הרא"ש “משני מידי בכך(

סנהדרין נקטו   במס'  עו"ג. „  –)י:(  כנגד שרי  נראה שתקנו  לחז"ל “..ואין  מקובל  יתכן שרש"י סבר, שהיה  אומנם,   .

אומנם, יש להבין את כוונת התוס' ומה קשה להם והרי כל מגילת אסתר   שנוהג זה היהנוהג אצל כורש שהיה מלך כשר.

וניסים נסתרים הרומזים לענינים נסתרים עד כדי כך שחז"ל אמרו שכאשר אותו רשע קרוי  הנחשבת לנס ההסתרה 

"המל בסתם  אינם  במגילה  שריו  שבעת  מדוע  לה'  משול  הוא  עצמו  הרשע  אם  ובעצמו.  בכבודו  להקב"ה  הכוונה  ך" 

 יכולים לשמש כמשל?

ם אלו, הוא  הרמ"א חיבר את "מחיר יין" כחיבור המשמש כולו כמשל למעשה בראשית ומעשה מרכבה ועל שבעת שרי

 “.שבעה הידועים לחכמי האמת והקבלה„ –כתב שם בעמ' י"ח שהם 

 

 כג:

 תד"ה אין פורסין על שמע פחות מעשרה

 מה פרוש המושג "פורסין" ?

א מביא  הישר"  התוס'  ב"ספר  שכתב  ממה  ר"ת  דברי  דקרא„  –ת  פירושו  והכי  שמעו  שלא  בשלשה  אפילו   ...ונ"ל 

. כך גם  “עשו מה שמוטל עליהם לעשות אז יתנדב העם לברך את ה'  שלא)ה,ב([ "בפרוע פרעות בישראל" ]שופטים

העונה איש"ר מבורך לעלם ולעולמי עולמיא בכל כוחו  „ –בספר שופטים, אך ריב"ל סובר להפך פירשו המפרשים שם 

 .“...קורעין לו גזר דינו שנאמר "בפרוע פרעות בישראל"...מה טעם "בפרוע פרעות" משום ד"ברכו את ה'"

ברכו  – ןפורסי קדיש,  לענות  כדי  שהוא  דבר,  חצי  מלשון  שהוא  פירשו  פ"ח,  תפלה  בהל'  והראב"ד  ר"ן,  רש"י, 

קושיית   את  הביא  כאן  שדה"  ה"מרומי  מעשרה.  פחות  אומרים  אין  דיוצר  דקדושה  מבואר,  זה  ולפי  וקדושהדיוצר 

חיד גם יכול לומר קדושה, אך רש"י  די )כא:([ ]מס' ברכות הסוברה"טורי אבן" והתוס' ר"י, שזה יהיה קשה לרב הונא  

כבר יישב את הקושיה שם במס' ברכות, שרב הונא מודה שאין קדושה בפחות מעשרה, אך היחיד אומרו כשהוא עומד  

אפילו בפני עצמו, משום דבכל מקום שכינתא שרא שם, אך רב אדא בר אהבה שאמר "מנין שאין היחיד  בתוך הצבור  

 כריב"ל ולא כרב הונא. אומר דבר שבקדושה", הוא סובר 

 

 .כד

 המפטיר בנביא הוא פורס את שמע 

 ( ב"נחלת יעקב" המבאר את דברי המשנה. ד,חראה מס' סופרים )י

 

 פוחח

 האם קרעיו הם בבגד העליון או התחתון 

מבארים   והפוסקים  המפרשים  רוב  מגולים.  שאיבריו  או  בגדיו  לקרעי  מבעד  מבשרו  חלקים  שנראים  מי  הוא  פוחח 

כך  מפרש  שר"ח  משום  כך  מפרשים  שהם  ונראה  גופו  של  העליון  בפלג  מגולים  שאיבריו  או  שבשרו  שמדובר 

 (,)מב,א חו"מ  ,כ"גאון" ]ש"ךשב  ובעקבותיו ה"ערוך" והם סומכים עליו משום שכל דברי ר"ח הם דברי קבלה והוא נח



 קעג

 

ואילו   אך רש"י ו"פסקי רי"ד" מעדיפים את דברי חז"ל, על אף שמדובר בברייתא חיצונית שאינה מן התוספתא  ,א([

שאר הפוסקים והמפרשים מעדיפים את פירוש ר"ח גם משום שכבר הובא שמה שכל שלא נשנה בתוספתא של ר' חייא  

ורבי הושעיא, אינו באותה דרגת אמינות של התוספתא, אלא אם כן אין מי שחולק על דבריהם ואילו כאן ר"ח חולק  

 והרי כל דבריו דברי קבלה. נביא להלן את דברי המפרשים: 

ויחף תלת  „  –  "חר "פחח  ג([  )כ,  ]ישעיה  ידיו כמו ערומות כדמתרגם  ידים, אלא  בבגדיו בתי  ואין  בגד קרוע  לבוש 

 .“שנין"

 . “...וכתוב ב"ערוך" ע' פחח ופוחח, היינו, שלבוש בגד קרוע ואין בבגדיו בתי ידים, אלא ידיו ערומות„ –)נג, יג(  ב"י

)טו.( וז„  –  רי"ף  וכתפיו  קרועים  שבגדיו  כעמי  שעליו  בגדו  שנמצא  ערומות,  ידיו רועותיו  אצילי  תחת  אזור  ין 

הוא החוגר חגור על מותניו ומניח כתפיו   ,הא למדת שהפוחח “."פוחח ויחף"ולמטה...כדכתיב...ערום ויחף ומתרגמינן...

מה"ירושלמי" הנ"ל ]ומה שכתב ...עיין ברי"ף שהביא כאן  „  –  מראה כהן]סוף פ"ב[.    וזרועותיו פרועות, סוף משקין

דבאמת הוא בסוף ואלו מגלחין, היינו, משום דדרך הרי"ף ז"ל לכנות   ואףברי"ף "ובירושלמי סוף משקין אמרינן כו'"  

מס' מו"ק בשם מס' משקין כידוע[ אמרינן "מת לו מת קורע, מת לו מת אחר, מרחיק ג' אצבעות וקורע. שלמו מלפניו  

  ר"ן ]  “"עלה מתחיל מלמטה, שלמו אלו ואלו, ר' חייא בר אבא דמן יפו אמר נעשה כפוחחמתחיל מאחוריו, שלמו מלמ

הריטב"א גם פירש שפוחח   [.“מקומות וכן פירש הרב אלפסי ז"ל......פוחח שבגדיו מקורעין ובשרו נראה בהרבה  „  –

 הוא מי שבגדיו קרועים. 

יב( )ח,  תפלה  הל'  פ„  –  רמב"ם,  על  מגולות, אף  מי שכתפיו  ציבור  אבל  נעשה שליח  אינו  על שמע  פורס  י שהוא 

 . “לתפלה עד שיהי עטוף

או" יג(  חטור,  כדתנן„  –  )נג,  ומעוטף,  לבוש  שיהיה  בגדים    וצריך  שלובש  מי  וזהו  התיבה  לפני  עובר  אינו  פוחח 

 .“קרועים בכתפיו וזרועותיו מגולות

 . “פוחח הוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולים„ – שו"ע, או"ח )נג, יג(

)שם( כבוד  „  –  לבוש  מפני  מגולין  וכתפיו  שזרועותיו  עד  קרועין  בגדיו  יהיו  ולא  ומעוטף"  "לבוש  שיהיה  ...וצריך 

 . “הצבור

דברי  כל את  הביא  הגר"א"  "ביאור  יד(.  )נג,  השולחן"  ו"ערוך  יד(  סעי'  כט,  )כלל  אדם"  ה"חיי  העתיקו  השו"ע  שון 

ה"ירושלמי" ]מו"ק )ג, ז([ שקורע בגדו על מתים בכמה מקומות "נעשה כפוחח" ואת הגמ' ]מס' יומא )עז.([ שערום, 

עותיו וגם כתפיו מגולין והביאו ה"משנה ברורה" להלכה היינו, בגדים בלויים ומדייק מלשון הרי"ף והטור, דבעינן זרו

 שם )ס"ק כ"ט(.

כתפיו   רק  שהזכיר  )כרמב"ם  פוחח  שיקרא  כדי  זרועותיו  או  כתפיו  גילוי  שמספיק  וסובר  חולק  שם  הב"ח  אומנם, 

 והשו"ע שהזכיר רק זרועותיו(.

א ד"פחח" הוא תרגום של ערום וכן  ולית פירש הקונטרס "ערום ויחף מתרגמינן ערטילאי ופחח"„  –  תוס' ד"ה פוחח

ובהגהת הב"ח )ד(   פרק קמא דמס' קידושין“פירש רב אילפס ופוחח זהו אותו שלבוש בגדים קרועין והכי נמי משמע  

 . “דמס' סופרים ]=הלכה ט"ו[ ...פרק י"ד„ –ציין 

לא ידעתי  „ – ברלין ז"ל  פיק    וכתב על זה מהר"י  “בתוס' ד"ה פוחח והכי נמי משמע פ"ק דמס' קידושין„ –  מראה כהן

לומר   צריך  וכן  הוא  סופר  דטעות  לי,  נראה  ובאמת  דרכו.  את  צדיק  טוב  למה  ידעתי  לא  משמע "מקומו.  נמי  והכי 

והוא ראשי תיבות פרק בתרא דמו"ק והסופר השמיט תיבת "בירושלמי" ותיבת ד"מו"ק" חשב    "בירושלמי פ"ב דמו"ק

 “.ידושין...שהוא ר"ת דמסכת ק



 קעד

 

כתב על כך שזו   . הואדנשמט ממנו מה שכתב ה"ערוך לנר" בסוף מס' סוכה שם על שגיאת מקור אחרת בתוס'  ק"ל

תוספת   הם  שם  והמקורות  לדבריהם  מקורות  כלל  ציינו  לא  ותוס'  שרש"י  ומפורסם  שידוע  אלא  סופר,  טעות  אינה 

 מאוחרת. 

ויחף מתרגם ערטילאי  „  –)כד.( במשנה ד"ה פוחח    רש"י נראין. ערום  )יד, טו( מפרש כל שכרעיו  במסכת סופרים 

גדול פוחח הוא דאסור משום "דלא יראה „ –)כד:( כתב בד"ה פוחח מהו שיקרא בתורה   רש"י. “ופחח ]ישעיה )כ, ג([

ובישעיה )כ, ג(    “ליג מתניתין בין קטן לגדולבך ערות דבר" ]דברים )כג, טו([ אבל קטן אינו מוזהר או דילמא לא פ

שבגדיו קרועין ונראה בשר  „  –  "פסקי רי"ד". כשיטת רש"י פירש גם  “פחח  –ערום תרגם יונתן  „  –כתב שם רש"י  

 . “רגליו, ערום ויחף תרגם ערטילאי פחח

 . “ו מי שראשו מגולההנראים קרעיו או בגדים פרומים א„ – )צא, ג( מביא ממס' סופרים, שפוחח הוא ה"בית יוסף"

"תרגום   שזה  בפירוש  כתב  ולא  סופרים  מס'  גירסת  את  כאן  פירש  ורש"י  יונתן".  ב"תרגום  גרסאות  ב'  שיש  נראה 

 .ים שלנוספר הלפי הפירוש המופיע שם בגירסת  ,יונתן", כפי שציין זאת במפורש בפירושו על ישעיה

אולי לכן,   ,"זרועותיו"  –גם במס' סופרים במקום כרעיו  המאירי כאן בד"ה ואינו נושא את כפיו, ציין שיש הגורסים  

רוב הפוסקים והמפרשים אינם מפרשים "כרעיו", הן משום שגירסתם במס' סופרים היתה "זרועותיו" והן משום שר"ח  

 מפרש כמוהם.  

מגולין עד כרעיו, ...פוחח יש שפירשו יחף עד שכל שוקיו  „  –רוש רש"י  שם מפרש מעט יותר בהרחבה את פי  המאירי

"ערטלאי" ואין הדברים נראין, שהרי אמרו העובר לפני   –ממה שתרגם יונתן "כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף"  

התיבה בסנדל אף ביחף לא יעבור, הא בשאר בני אדם לא, ומתוך כך פירשו גדולי הפוסקים שבגדיו קרועים עד שנפלו  

. נראה שלמאירי “פרים אמרו שכרעיו מגולין ויש גורסין שם זרועותיו נראיןמכתיפיו ונשארו כתיפיו מגולין ובמס' סו

היתה גירסה "ערטילאי" בדברי "תרגום יונתן" ואף שמובא במס' סופרים "כרעיו", היינו החלק העליון של הרגל, הוא  

 מפרש "עד שכל שוקיו מגולין עד כרעיו".

רי מגולין עד שמגיעים לערותו ואז יסורו הקושיות על רש"י,  אמנם, אם נפרש בפשטות שכרעיו מגולין, יתכן והם לגמ

שכתב שמדובר בגמ' על הלאו של "ערות דבר" ואילו בפירושו למשנה לא הזכירו ולפי דברינו זה היינו הך. הר"ן על  

  ולא זכיתי להבין תורתן של ראשונים, הרי  וק"להרי"ף )טו.( הקשה על רש"י את קושיית המאירי ממתניתין דלקמן  

יחף   יוכל לעבור לפני התיבה, כשרק כפות רגליו יחפות, אך רש"י מדבר על  ולכן אחר  יחף מהסנדל  שם מדובר רק 

כשכל כרעיו מגולין או כפי הבנת המאירי ברש"י שרק שוקיו מגולין עד הברך וכשם שמושג ה"ערום" הוא יחסי כן 

"כרעיו" מגולין הכוונה היא רק עד כרעיו, לא  לפי מה שפירש המאירי בדעת רש"י ש  ,"יחף" הוא מושג יחסי. אמנם

 שייך לומר שנראה מעט מערותו.

אבן" ותירצו  ה  ה"טורי  דבר"  "ערות  משום  פירש  ובגמ'  צבור"  "כבוד  משום  פירש  דבמשנה  רש"י,  בדעת  קשה 

הקשה דאם בפוחח יש משום   עודה"שפת אמת" והרש"ש, דבמשנה פירש רש"י לפי מסקנת הגמ' ובגמרא לפי הס"ד.  

 –דאה"נ, אלא שהוא העדיף לתרץ שהסיבה היא שונה  וי"לערות דבר, אמאי הוא עצמו מותר לפרוס את שמע ולתרגם 

למה מסקנת הגמ' לפי רש"י דערות דבר הוא    ,  עוד הקשההוא  מילא עולא בר רב אינו צודק בכלל.   "כבוד צבור" ומ

ועוד לו למ"ד שאין בי"ד עצמם מצווים להפרישו(  משום כבוד צבור ולא משום שאין מניחין לקטן לעשות איסור )אפי

ודאי שאין כוונת    וק"לשגם הצבור מוזהר בערות דבר ותירץ שאפשר ומדובר בפחות מט' שאין בו איסור ערוה    קשה

רש"י באיסור דאו' של ערות דבר, )במס' ברכות סוף פ"ג(, כי מדובר רק על הערוה עצמה מה שאין כן כאן שהכוונה  

גילוי כדברי רש"י ]בראשית  רק ערווה מלש סי' ע"ה[ )ון  או"ח  ]ב"י,  מכוסה  ט([ על דבר שרגילות הוא להיות  מב, 

שניתן לבאר היטב את שיטת רש"י בלא להדחק בתרוצים דחוקים, אך נביא לפני כן את דברי התפא"י כאן )מד(   ונראה



 קעה 

 

נו לומר הכבוד שחייבין הצבור לכבד את ונראה לי דכל כבוד הצבור, אין ר"ל כבוד של צבור הראוי להם, אלא רצו„  –

היחיד   בשביל  רק  מדאינו  שמע  את  פורס  הכי  ואפילו  למחול  יכולים  שאינן  מינה  ונפקא  כראוי  להיות  שראוי  ה', 

 .“שהתאחר לבוא לבכ"נ ומתרגם מדאינו צריך רק לעמי הארץ שאינן נקראין צבור

ברכת כהנים שלו. משום כבוד התורה לא יקרא בה.  שצריכים להיות כפופים ל  ,רש"י משתמש במושג של כבוד צבור

 הוא לצבור להעביר לפני התיבה פוחח גדול וכן לישא כפיו. גנאי

ניתן לומר שרש"י מפרש במשנה כמו בס"ד שבגמרא, שמדובר בגנאי ולא כבוד הצבור. כשהפגיעה היא בכבוד הצבור  

גנאי כמו ערות דבר  עדיין הוא נחשב צבור, אך יש פגם בכך שהוא בגלל היותו   נכבד, אך  צבור הוא מתעלה להיות 

)שאינו ממש גילוי הערוה( פוגם בצבור מלהיות כלל צבור מבחינת חיובם לכבד את ה' כצבור וקריאה בתורה זה רק 

 משום כבוד התורה לא מצד הצבור ונשיאת כפים הוא פגיעה בכבוד הציבור. 

"ל שטינמן באו"ח )תעב,יג( ]"ערבי פסחים", אילת השחר, הליכה בלי חליפה וכובע:  ביאורו של מרן הגריא

יין לד' כוסות"„  –ברק[  -אדר תשע"ז, הוצ' הרב שניידר, בני ,  ". צריך ביאור אפילו עני...ימכור מלבושו...בשביל 

מיירי   בודאי  ?במאי  ערום,  וישאר  גופו  שעל  במלבוש  כמה    אי  לו  דיש  כורחך  ועל  ערום  לילך  חז"ל  חייבוהו  לא 

דמיירי במלבוש עליון. אמר  ורצו לומר,    ?שימכור מלבושו יותר משאר נכסים שיש לו    ,מלבושים. אם כן מאי קמ"ל

 .“, היינו "ערום" רבינו שליט"א, לילך ברחוב בלי מלבוש עליון

 

 כד:

 מילתא  תליא בנתא דליבאבאהרבה צפו לדרוש במרכבה... 

 

 ]"צפו"[  )ו.( ופלא הוא שהר"ח לא הביא מכאן ראיה מפורשת שראיית מראות ראה על כך בארוכה בר"ח עמ"ס ברכות

  רוחניים, הכוונה לראיית הלב ולא לראיית העין כפי שהוא מוכיח שם בארוכה. 

 

 חיפני לא ישא כפיו

 

יכול   אחד  שכהן  היא,  ה"חזו"א"  דעת  הרי  הארץ",  ב"טוב  מדהקשה  אחרים,  כהנים  וכן  להוציא  כעונה"  "שומע  ין 

לם יכול לתרום על ידי שאחר יברך והוא ישמע, מדין י, דא" בריש מס' תרומות הביא את דברי ה"ב"י"ה"תוס' רע"א

  ?פיו וכהן אחר יוכל להוציאו בברכה "שומע כעונה", אם כן גם חיפני יוכל לישא כ

יתכן וזו היא כוונת הגמרא עצמה, שבאמת הוא ישא את כפיו אך שהוא לא יברך, אלא משום שברכת כהנים    .א  וי"ל 

, שכן מדין ערבות גם מי שמשותק או מי שיש לו מכשירים שהוכנסו  את כפים", לכן נקטו לשון זהנשיעצמה נקראת "

 . ף שהוא התפלל אחר להוציאם בברכות ושמו"ע איכול  לפיו או גרונו ואינו יכול להתפלל,

היא, למי שהוא בר הכי, שהוא עצמו יכול להוציא אחרים, כפי שרואים זאת בברכת המזון ועוד,    "ה"חזו"א   . כוונתב

, אף שבכמה הלכות קיימת אפשרות האך מי שאינו יכול בעצמו להוציא אחרים, אין אחרים יכולים להוציאו ידי חוב

דאורייתא,   שהיא  תרומה  לגבי  דרבנןכזו.  מצות  את  ורק  לעשות  יכול  האילם  המצוה  עצם  יכול -את  אינו  הוא  לברך 

ניתן   ולכן  ידי חובהלעשות  הפרשת התרומה הוא כן יכול לעשות, אך בנשיאת   –בפרט שאת עצם המצוה  ו   להוציאו 

הברכה הוא  המצוה  העיקר של  מסוגל   ,כפים  אינו  הוא  המצוה  עיקר  את  ואם  לעשות  מסוגל  אינו  הוא  אילם  שבתור 



 קעו

 

המוציא  בנטילתו, אפילו ש לא ניתן להוציא  אחר ידי חובה  לעשות, לא ניתן לכן להוציאו ידי חובה, כשם שנטילת לולב

 בר הכי וכל שכן כשהוא אינו כזה.ידי חובה הוא כן 

 מקור השם 

 

אין „-"זלחן" ובתוספתא עמ"ס שבת בפ"יז, הובא  -)ד,יא( תורגם תטפנה  ובשה"ש  “זולפות דמעעיניו  „  –רש"י פירש  

  ולקמן “  מרביצים הבית במים מפני אבק  העולה...„  –בד"ה זלוחא    )ס.( פירש רש"י  במס' חוליןו  “מזלחין את הבית

יזלו מים" תורגם "זלחין מיא".  ובתרגום הפסוק "  “זרם מים שבאין בכח„  -פירש רש"י בד"ה זילחאי דמטרא  ,כח:()

"זליחא", שהוא חילוף אותיות של א"ת ב"ש, כאשר    -נראה שהתרגום מפרש בניגוד לגמרא בארמית את המילה זליפה

כמות של מים    –פירושו כדברי רש"י    אין מביאים בחשבון את אותיות ה"ו שהן אותיות מתוך שם ה' ובגמרא "זליחה"

 הניתנת בכח.

 

 בסנדל אינו עובר

 האם מותר להכנס לביהכ"נ בסנדל ? 

 

ב,ח(, הובא  )  משמע שדוקא לעבור לפני התיבה אסור, אך מותר להכנס כך לבית הכנסת וב"תלמוד ירושלמי"במס' ב"מ

ר  שאסו כתב שם, משום    וב"הגהות ציון וירושלים"“  נגנבו[  -פ"מ]  יהודה ברבי עאל לכנישתא שבק סנדלי ואזלין„  –

 ?רק לפני התיבה אסור המשנה משמע שדברי  פשט דמ  וקשהלבית הכנסת בסנדלו  ליכנס

  

 העושה תפלתו עגולה סכנה

 מנין לרש"י שמדובר שעגול הוא כאגוז ולא כדור? 

 

שלא  „  –ובד"ה סכנה, הוא כתב  “  שבראשו עגולה כביצה וכאגוז  ליןיתפ„  –כתב בד"ה העושה תפלתו עגולה    רש"י

אמר רב פפא מתניתין דעבידא „  –)לה.(    כאגוז, הוא במס' מנחות  עושהו עגול  מקורו של רש"י שהוא.  “תכנס בראשו

הוא   ושם בד"ה תפילתו עגולה,  “  [“חדוד ביותר, אבל עגול כעגיל וטבעת...  שעור בית מושבם  „  –  רש"י]  כי אמגוזא

זו כאגוז, שימשה גם  .  “ביצהבית מושב תפילין עגול, שאין להם בית מושב אלא כמין דופן  „  –כתב   צורה "עגולה" 

הכדור  “.קטנה וכמה שיעורו כאגוז “[פלוט"א„  –רש"י מוכין כדי לעשות כדור ] „ –ככדור, כמובא במס' שבת )עח:( 

)עז:([.   ]סנהדרין  כמשחק  סכנה  שימש  רש"יבד"ה  באיסקופה„  –כתב    ,  ראשו  ויכה  בפתח  יכנסו    שכשיכנס  שלא 

, היינו, המגע של מושב התפילין עם הראש הוא מחודד ויכול לפצוע את ראשו. הסיבה לכך שרק את  “התפילין בראשו

יש   יעגל  הוא  אם  התפילין  חסרמושב  מרובעות  בכך  תפילין  התד"ה  שם  כתב  במקום  „  –ון,  אלא  מרבעין  שאין  יש 

  –. כאן כתב התד"ה סכנה  “באלכסונן כמו שמפרש רב פפאופרן ומושבן...וקצת היה נראה דלא בעי מרובעות אלא בת

 . “תגין עליו המצוה ולא יעשה לו נס פר"ת בשעת הסכנה יכול להסתכן בהן ולא„

למזוזה  „–  ]רש"י  תלאה במקל„  –  )לב:(  לגבי מזוזה וכן הובא במס' מנחות( הובא  )ג,יח  אומנם, בתוספתא דמס' מגילה

מן המזיקין שאין הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת „   –]רש"י    הדלת סכנה [ או שהניחה אחר  “על הפתח במקל



 קעז 

 

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו  „    –. אומנם, גם על התפילין נאמר“אין בה מצוה  [ “כהלכתה  הפתח

 .“)ו.([]מס' ברכות  ממך"...אלו תפילין שבראש

חרום   במצבי  גם  ממך"  "ויראו  בו  יתקיים  לא  עגולות  תפיליו  את  יעשה  הוא  אם  התוס',  שלפי  לומר  ניתן  זה  פי  על 

 אחרים ולא רק בזמן של גזרה כשיאסרו על היהודים להניח תפילין. 

לעיל, כפי שראינו  כתב,  יתקלו  רש"י  יתכן שהתפילין  כיצד  לברר  יש  במשקוף.  יפגעו  סכנה שהתפילין שלו   שישנה 

וכן יש לברר את מקורו של רש"י שהמשקוף נקרא גם כן לעיתים   ? שהוא הרבה יותר גבוה מקומת האדם    במשקוף

והנביאים   בשם "איסקופה", כיון שהמקור הקדום ביותר של מילה זו מופיעה בתרגומו של יונתן בן עוזיאל על התורה

 )ה,ד(, מלכים ב'  ]שמואל א'  סקיפתא", "סכוכתא""סקופיא","סקופת","  -המילה "מפתן"  תמיד אתמתרגם    ושם הוא

 . א,ט([)  צפניה )מא,כה(, )י,ד( )ט,ג( יחזקאל )יח,טז(,

לבית ויש סימוכין   האדם והיה צריך לעיתים להתכופף כדי להכנס  ל  חלל הפתח היה נמוך יותר מקומת בפועש   וי"ל

הווי  „  -הובא  ,לפירושו של רש"י שראשי האנשים היו נתקלים לעיתים במשקוף.  בברייתא "דרך ארץ זוטא" )א,ב(

ולא כפתח כנוד שאין נושא את הרוח וכערוגה עמוקה שמחזקת את מימיה...ולא תהיה כפתח הגדול שמכניס את הרוח  

אם הפתח הוא קטן  מקומת אדם צריך אדם לשוף בכניסתו ואם  ,רצונו לומר„ – ]נחלת יעקב קטן שמנבל את היקרים

הווי כאסקופה התחתונה שהכל    אלא[  “נכנס בה לפי תומו חובט ראשו במשקוף והיינו דקאמר "שמנבל את היקרים"

 .“דשין בה...

בני אדם    שקוף העליון שאין ידאומר,  אל תהא כמ  הקפר  ר ר' אליעז„  –, הובא  [(,וכ"ו)   ]נוסח א'  ב"אבות דרבי נתן"

ולא   בה  ליגע  פרצופותיכולה  שמבלעת  העליונה  הגרי"ב    כאיסקופה  היקרים„  –]הגהות  את  שבוזה  בנין  .  “נ"א 

ב"ק„  –  יהושע כדאיתא   , ציורים  בתוכו  שנבלעים  לומר,  "ככשוראצח:)  רצונו  זו    (  "כקורה  רש"י  פירש  לצלמי", 

כאיסקופה האמצעית שמנגפת  ולא  [  “וכן הוא במס' כתובות )סו.(  "הנבחרת משאר קורות לתקן בה צורות ודיוקנאות

 . “נסתר והיא במקומה עומדת , אלא הווי כאסקופה תחתונה שהכל  דשין בה וסוף כל הבניןהרגלים

  " בפרק ג' מאידך,  במס' "דרך ארץ זוטא  .“ולא כאסקופה העליונה שבוזה את היקרים„  –כתבי יד  הובא שם    בגירסת

תהא  „  –הובא   העליונהאל  הרגליים  שמונעת  כאסקופה  הגר"א.  “שמנגפת„  –"ב  הגרי]הגהות    את    –  נוסחת 

ולא כאמצעית שמנקפת„ וסופו להסתר  שמחבל את הפנים  ולא כאמצעית  “את הרגלים  זועף    , [  ידו  היושב על  שכל 

. “וסוף כל הבנין כולה נסתר והיא במקומה עומדתשרוב בני אדם דורסין אותה  חתונהוסופה להסתר. היה כאסקופה הת

, שמשנה רק מילה  הגרי"בלשיטת    וקשה  שהאיסקופה האמצעית מנגפת את הרגליים  , אם כן ב"אדר"ן" הובא אחרת

  –ת  אין כל סתירה או מחלוקת בין הברייתוהגר"א    אומנם לפי שיטתמשאיר על כנה את הגירסה שלפנינו.  אחת, אך  

האסקופה התחתונה היא הפנימית, הנמצאת  ומהאסקופה האמצעית נפגעים הרגליים.    הפניםמהאסקופה העליונה נפגע  

המסת הדלת  ציר  נעוץ  ובה  הדלת  מתחתית  למטה  חיצונית,קצת  היא  הגבוהה  האסקופה  לעומתה  המותקנת   ובבת, 

כאשר הדלת פתוחה והיא מהווה   ,לבטיחות יתר, כדי שהגנבים לא ייכנסו לבית והיא מסתירה מבחוץ את תחתית הדלת

 )צו.(,  ומס' עירובין  )צא:(  ט.(,)  .(,)ו  ]ראה למשל במס' שבת  מעין מדרגה בגבהים שונים ויכולה להגיע עד לי' טפחים

 "הערוך" ע' אסכופה[.)צח.( ועוד וראה ב

האסקופה האמצעית היא לעיתים ו  שהאסקופה העליונה דורכים עליה והיא אינה המשקוף,  לפי גירסתנו  ניתן עוד ליישב

הרצפה עם  ישר  בקו  המפתן שהוא  הוא  והפנימית  הדלת  מתחת  הי  המפתן שממש  החיצוניוהעליונה  כעין   ת  א  שהוא 

קופה העליונה היה משקוף עליון ובינם היתה גם ס, כאשר מעל האירים היו לעיתים שערים מהודריםעש. בבתי המדרגה

 כנסת בחורבות הכפר בברעם.  מצויר בבתיוגם משקוף  לעיתים סבכה מפוארת ניתן כיום לראות משקוף כזה 



 קעח 

 

שעל אף שהיא נמצאת  כ"אסקופה הנדרסת",    שעל האדם מוטלת החובה להיות ענו  ראינו לעיל את מה שהובא באדר"ן

בתחתית הדלת שממנה נכנסים לבית, בסוף הבית נחרב אך האסקופה היא זו שנשארת. חכמי המוסר ראו ענין זה גם  

סופם של , אך בם על עם ישראל "מי מנה עפר יעקב". על העפר כולם דורכים)כג,י( בדברי בלע  נרמז בספר במדבר

ועם   נמחקות  כולם  האמפריות  דבר  של  בספו  אך  עליו,  דורכים  כולם  ישראל  עם  כך  כולם,  על  דורך  העפר  החיים 

בצורה שונה  אותו רעיון    הובא במס' סנהדרין ])יד.(, )צב.([    ישראל הנצחי היחיד שנשאר ודרך על חורבותיהן. כמוכן,

   קיים", היינו, ותתקיים.ואמר ר' אלעזר לעולם הוי קבל )= שרוי באפלה( ו„ –

  

זהברש''י   ציפן  בפיך"]שמות„  –  ד''ה  ה'  תורת  תהיה  "למען  כתיב,  הכל    נמי  שיהא  )יג,ט([, 

 “ מבהמה טהורה

 

 .“מהלל"לתפילין פסולות „ –כתב רש"י בד"ה ציפן זהב  )מח:( אמנם במס' סנהדרין

 

 

 

 

 כה.

 

 יברכוך טובים הרי זה דרך מינות 

"פושע" ?מה פירוש המושג   

 

כאן  רש" פירש  למדו„.  –י  כריתות  ..וחכמים  בין  ]מס'  הכתוב  ומנאה  רע  שריחה  מחלבנה  הקטורת,    )ו:([  סממני 

בא לרמז על כך, שצריך לכלול   . במס' כריתות שם הובא, שהחלבנה“שמצריכן הכתוב בהוצאתן להיות באגודה אחת

 ? וכי פושע מברך את ה' וקשהגם את הפושעים באגודה אחת, כמו שכתב כאן התוד"ה יברכוך, שגם הפושעים יברכוך 

המדוברת ברחוב,  המודרנית  אלא ודאי שפושע הוא אינו אותו סוג של פושע שמתכוונים אליו כיום בעברית המשיחית  

  ])קח,ז( מסוימת, כגון מי שאיחר את  זמן תפילת מוסף, כפי שנפסק ב"משנה ברורה"אלא הכוונה לצדיק שעבר עבירה 

מי שהיה לו  „  –מס' ביצה )טו:(    .“עבריינאדרבנן שרי למקרי  האי מאן דעבר א„  –  )מ.(  ואמרינן במס' שבת  )כא([

 “. להניח עירובי תחומין ולא הניח, פושע הוא

 

 על קן צפור יגיעו רחמיך

יב"ע עה"ת נאמר ע"י יב"ע? קושיה על המהרש"א האם תרגום   

 

הובא שע„  –  בגמרא  מפני  אמר  רחמיםחד  הקב"ה  של  מדותיו  הלכות".  “ושה  ב"חידושי  כאן    מתייחס    המהרש"א 

אין פירושם מוכרח  „  –ועל כך הוא העיר    “ דמשמע שר"ל שהקב"ה חס...והוא אינו אלא גזירה„  –כתב  שמפני,    תד"הל



 קעט

 

ב"תרגום יונתן" בפרשת אמור קשה מה שכתב    אבל   וכן עיין בפירוש המחזור שמפרש לה בעניין אחר ותו לא מידי,  

"  כו'"עמי בני ישראל היכמא אבונן רחמן בשמיא כן תהוון רחמנין ו  –"  בפסוק "שור או שה אותו ואת בנו...)כב,כח(  

ומזרעך  "  להעביר למולך", פירש בתרגום יונתןלא תתן  )יח,כא( בפסוק "ומזרעך    פרשת אמורבע"ש ויותר קשה מזה ש

  דמאן דמפרש לה הכישזה הפך משנתינו בשמעתין דקתני    ,לא תתן בתשמישתה לצד בת עממין למעברא לפולחנא..."

 .“ארם יתיישב התרגום לפירושו וע"ש "משתקין אותו בנזיפה" ובערוך ע'

כמובא ]  בניגוד לדעת כמה מה"אחרונים"  ,סובר שתרגום זה על התורה הוא אכן מיונתן בן עוזיאל  אם המהרש"אק"ל  

)ג.( בד"ה תרגום  של נביאים, ששם כתב    עינים" עמ"ס מגילה פתח  ובחיבורו "  ב"שם הגדולים" להגאון הרב החיד"א 

, מדוע קשה על תרגום זה מדעת ו"מוסף הערוך" כתבו שהתרגום עה"ת יב"ע לא אמרו ולא כתבו[  שגם המהר"י חאגיז

לי להקשות להפך, מנין  מו תנא וגדול תלמידיו של הלל הזקן, אם כן היה צריך אוצהתנאים שבמשנה, הרי יב"ע היה בע

הרי לפחות    להקשות מתנא על תנא,  כיון שבכל מקרה לא ניתן  ,קשהנגד יב"ע ואם נאמר שזה ודאי אינו    למשנה לפרש

צריך   אולי  בהיה  התרגום,להביאו  דברי  את  מצדיק  ה"תפא"י"  חולקת.  כדעה  ועי'   משנה  עריות   בפ'  מדובר שם  כי 

 "ט" וב"פהמ"ש לרמב"ם".יוב"ת

לאעברא ומזרעך לא תתן    -)כה.([ האומר "ומזרעך לא תתן להעביר למולך"  ]מס' מגילה„  –בע' ארם    כתב    "ערוך"ה

זרעך  להעביר  גורם  ארמיים, שאתה  כגון  למולך,  זרעם  ידועה שמעבירין  באומה  מזרעך  תתן  לא  פירוש  בארמיותא, 

דבריו   ומכלל  אלא  למולך  בנזיפה,  אותו  משתקין  לפיכך  מותר  למולך  מזרעם  מעבירין  שאין  האומות  ששאר  משמע 

ישמעאל דבי  כדתנא  הכתוב  ה  -פירוש  לע"ז  והוליד  הכותית  על  ע"זהבא  בתי  משאר  מולך  דלא שנא  מדבר,    . “כתוב 

 "נעקר מן העולם".  –המרבה בשבחו של המקום "גנאי הוא לו", אך לעיל )יח.( הובא גם עונשו של המרבה שבחו  

 

 

 

 )יח,כא([ לא תתן לאעברא בארמיותא, משתקין אותו בנזיפה  "ומזרעך לא תתן למולך"]ויקרא

 

כתב,    שדינו של מי שמפרש כך הוא בכלל "המגלה פנים בתורה שלא כהלכה".  רש"י)ג,יא([    ]מס' אבות  הרע"ב כתב

זה  המעוות  "שכוונת   אך    ,"פסוק  הגויה,   מבעילת  כתוצאה  זרה  לעבודה  ישראל  בן  להעברת  לעיל   הוא  ראינו 

ביארש מפשוטו  "הערוך"  הכתוב  עקירת  לא  היינו,  אשה,  לעבר  פירושו  ש"להעביר"  היא  שכוונתו  ארם[  אלא    ,]ע' 

...פירוש, לא תתן  „  –ה עם גויה שאינה ארמית כן מותרת  עיוות המשמעות של "ארמיותא", שממנה משתמע, ששכיב

מזרעם  מות שאין מעבירין  זרעך באומה ידועה שמעבירין זרעם למולך, כגון ארמיים...ומכלל דבריו משמע ששאר האו

הבא על הכותית והוליד בן    -מותר, לפיכך משתקין אותו בנזיפה, אלא פירוש  הכתוב כדתנא דבי ר' ישמעאל  -למולך

ומן זרעך  „  –ם  ש  , כפי שראינו לעילוכך פירש תרגום יב"ע על התורה  “לע"ז, דלא שנא מולך משאר בתי עבודה זרה

אונקלוס תירגם    ,“עברא לפולחנא אוחראד בת עממין למלא תתן בתשמישתא לצי ן לאעברא  ומזרעך לא תת„   –אך 

 .“למולך

 

 שמטיל קנאה במעשה בראשית 



 קפ

 

 האם הכוונה על העופות או על המלאכים ? 

 

ויש מפרשים בין שרי מעלה, אך אין זה נראה, דהרי חזינן  “לומר על העופות חס ועל הבהמות אינו חס„  –רש"י פירש  

ע"ז לו   במס'  הועילו  הכשפים  חושב שמעשי  זה  משום ששוטה  וכי  אומרים  מלאכים,  למעשה  )מד:( שהיסורין שהם 

עוד לפני   נקיים את שליחותנו שנגזר עליו  אנו לא  פלונית  יפסקו בשעה  להפסיק את כאביו באותה שעה  כן  שכאביו 

כפי שעשה כן בין האש והמים ויצר את   ,אה הקב"ה היה "עושה שלום במרומיוף אם היה מציאות כזו של קנ ואפלונית  

השמים, אלא החשש הוא שהמינים יטילו קנאה במעשה בראשית ויבואו לטעות כמו יעקב מינאה ששאל את רבא מדוע 

, משום יסוד השיויון של [)פד.(   ]מס' חולין  כמצוה מן התורה, את דם החיה  ,ת דם הבהמה כפי שמכסיםשלא יכסו גם א

הנוצרית, "האהבה"  בש"סשה  דת  "מין"  שנזכר  מקום  כל  על   רי  מצונזר  הלא  רש"י  ידי  על  כמובא  לנוצרים  הכוונה 

 לכן גם כאן הם יטענו שיש חוסר שיויון בין העופות לבין הבהמות.  הש"ס,

 

 וחד אמר מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירות 

אלא שיש להבחין בין “,  אי אתם רחמנים בו יותר ממניאמר הקדוש ברוך הוא  „  –במס' מועד קטן )כג:(, הובא  אמנם,  

של  הגילויים  שהן  וחנון...",  "רחום  הקב"ה  של  הידועות  המידות  הואי"ג  הראשון  הסוג  רחמים.  של  סוגים  שני  בין 

ביה   תפיסא  דלית  הקב"ה  של  מהותו  עצם  על  היא  הומר  כוונת  כאן  ואילו  מו"ק  במס'  הכוונה  ולזה  בעולם  הקב"ה 

 נן אלא גזירות.שמבחינתנו אי

 

אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל 

 ..."מעמך כי אם ליראה

כל הבא על האדם  „  –]רש"י  ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים  „  –  ו כבר דברי רבי חנינאהובאבמס' ברכות  )לג:(,  

שחור, הכל בידי שמים הוא, אבל צדיק ורשע, אינו בא  -שוטה, לבן-עשיר, חכם-קצר, עני-ביד הקב"ה הוא, כגון, ארוך

 . “חוץ מיראת שמים [“ידי שמים. את זה מסר בידו של אדם ונתן לפניו שני דרכים והוא יבחר לו יראת שמים-על

ולא אם הוא יהיה חכם או טפש,   ם שניתן לו רק לבחור בין טוב לרעבטבעו של האד  התוד"ה הכל מפרש שהכוונה היא

, אך לגבי המאורעות של האדם העוברים עליו כאדם פרטי בביתו ניתן לו גם בחירה,  גבור או חלש או עשיר או עני 

ופחים" מצנים  חוץ  שמים  בידי  "הכל  )ל.(  כתובות  במס'  בדרכים  כדאמרינן  נמצא  שהוא  במצב  לא  אך  במצבים  , 

 . מיוחדים של התערבות אלוקים של קור או חום מאד חזק

התוס' הסביר של"הכל" יש יוצאים מן הכלל וכן ל"חוץ", היינו, כפי שכתבו הרמב"ן בהקדמה לתורה ו"החינוך, במצוה  

מן  ולכן גם ליוצא מן הכלל יש יוצא    "שהם זכרונם לברכה וגם התורה הקדושה ידברו )= רק( ברוב" המקרים    ,ל"א

יש לומר ש"צנים ופחים" הכוונה היא ליראת שמים, היינו, היראה מלעבור על הלאו של "ונשמרתם לנפשותיכם    הכלל.

 מאד". 

רב ור' חייא רבה תריהון אמרין „  –  י" במס' שבת ])יד,ג( )עה:([ב"תלמוד ירושלמעל פי זה ניתן להבין את מה שנאמר  

ר' חנינה ושמואל תריהון אמרין צ"ט מתים בצינה ואחד בידי    תשעים ותשעה מתים בעין ואחד בידי שמים.  []ב"מ )קו:(

[ בעין     קרבן עדהשמים  בדרך ארץ„   –ד"ה  ואחד  ור“רעה  ]ויקרא רבה [. רב אמר כדעתיה  חנינה אמר כדעתיה   '

ידי שהיה שוכן בבבל, דעין הרע שכיח שם מפני שהם -רב על „  –  קרבן העדה ]   ידי דהוה שרי תמן-. רב על[(,חז)ט

יש לומר שאין הכוונה לכל ארץ בבל, אלא רק בעירו של רב ומשום "חן המקום על   .“ט מתים בעיןשחצנים אמר צ"



 קפא 

 

יושביו" גם מי שנפגע מהעין הרע היתה בו השחצנות וגם הוא נתן עין הרע על האנשים בסביבתו מתוך חוסר יראת  

כן "מידה כנגד מידה" גם הוא נענש ונפגע מהעין הרעה של בני עירו ולכן גם עין הרע הוא למעשה בעיה של  שמים ול

ידי שהיה יושב בציפורי שהיא יושבת על ההרים והרוחות שולטים  -על„  –  ר"ח  יראת שמים שעל כך יש לאדם בחירה.  

ק לעירו כך גם רב התכוון לעיר בבל על פי  ניתן עוד לומר, שכשם שרבי חנינא התכוון ר  .“שם ומקררים את האויר

לא"י   ביותר  הקרובה  בבל  בעיר  התיישב  הוא  בבל  לארץ  ובתחילה כשהגיע  בבל  עיר בשם  גם  רש"י, שהיתה  שיטת 

חנינא על עינא בישא שכיחא תמן הוה אמר צ"ט מתים בעיינה ואחד בידי שמים. רבי  [, דולאחר מכן הוא עבר לסורא

בי שמואל בר נחמן בשם  תמן הוה אמר תשעים ותשעה מתים בצינה ואחד בידי שמים. ר  דהוה שרי בציפרין דצינתה

יונתן   בשרב    –רבי  מתים  ותשעה  העדה]תשעים  החמימות„  –  קרבן  תשעים  [  “היא  אמרי  ורבנן  בידי שמים  ואחד 

ואחד בידי שמים.    [“המאכלות והכעס ודומיהן  שאינן נזהרים מקור וחום ורבוי „  –  קרבן העדה]  ותשעה מתים בפשיעה

והיא הקדחת ששולטת בכל „   –    קרבן העדה]  רבי חוניא יעקב מעפרתים בשם רבי "והסיר ה' ממך כל חולי" זו שריפה

 שכל החלאים„ – קרבן העדה]  . ר' חונה ותני לה בשם ר' אלעזר בן יעקב "והסיר ה' ממך כל חולי" זו רעיון[“החלאים

יצאו ממנו עד מותו וכיוצא מהנזקין שלא  מלשון "ורעיונך על  „  –  פני משה.  תלויים בהרהורים רעים, בפחד האויב 

אליעזר "ונתן עול ברזל    דאמר ר' [.  “משכבך" סליקו וזו היא המחשבה המועלת והדאגה אשראדם משים אל לבו הרבה

עבודה ממש, הרי כבר נאמר "ועבדת את אויבך" אלא ודאי ברעיון והוא    דאילו„  –  קרבן העדה]  על צוארך" זה רעיון 

אפשר לו לפנות אנה ואנה, כך  -זה הרעיון דומה לעול ברזל הנתון על הצואר ואי„  –  פני משה.  “העול אשר על צוארו

  – קרבן העדה]  . אמר ר' אבון "והסיר ה' ממך כל חולי" זה יצר הרע[“הוא זה שמשתקע ברעיונו אינו יודע היכן לפנות

זרה ואחריתה מרה כלענה"„ [  “ומפרש "חלי" לשון מתיקות וכמאמר שלמה המלך עליו השלום "נפת תטפנה שפתי 

קרבן  ]  בשם רבי אלעזר רבי מנחמה בשם רב "והסיר ה' ממך כל חולי" זה המרה  שראשו מתוק וסופו מר. רבי תנחומא

והוא  „  –  העדה החלאים  משאר  יותר  ניכרת  היא  כי  גם  ועצמות,  בגידין  ומתפשטת  ונובעת  גדולה  שבה  שהמרירות 

יסורים  גם כאן הכוונה ליראת שמים, כי ה,  “מתים במרה ואחד בידי שמים, דא"ר אליעזר תשעים ותשעה  [  “הירקון

אמנם, אכן ניתן לכן לומר   שמביא הקב"ה על האדם הם כתוצאה מעבירות שעשה האדם כתוצאה מחוסר יראת שמים.

שהרבה מצבים ניתנים לבחירה, אלא שהצינה והשרב נאמרו, כדברי הירושלמי רק במקומות מסוימים ששם השכיחות  

הבחירה הק גם  מקום  מכל  גבוהה,  מאד  היא  והצינה  מצבי השרב  ההרהורים של  בשלב  רק  היא  המקרים,  בכל  יימת 

יצא  שהדבר  האלוקי  ברצון  רק  תלוי  הוא  אלא  לעשות,  לבחור  יכול  האדם  אין  את עצם המעשה,  אך  האדם,  וכוונת 

 לפועל.  

]מס' שבת )לב.([ "לעולם לא יעמוד אדם במקום סכנה", אלמא יכול   והא דאמרינן„  –מס' כתובות )ל.( תד"ה הכל   

מן הפשיעה יכול לשמור עצמו, דהא בודאי   התם  ?וכן קיר נטוי דאסור לעבור תחתיו    ?לשמור עצמו מפני הפורענות  

ו עליו בידו להמית עצמו, אבל כשמביאין עליו מן השמים באונס אי אפשר לו לשמור, אבל צנים פחים לעולם אל יבוא

חולי' זה צינה", אלמא דבידי שמים  סיר ה' ממך כל  הו'  והא דרשינן ]ב"מ )קז:([ ",  ואם תאמרבאונס אם רוצה ליזהר.  

לו מלבושים ולא יצטרך ליזהר. ואם תאמר, והא פחים הוא בידי    , דהיינו, שיחם הקב"ה עולמו או יתןויש לומר  ?הוא  

, שהם תוספת  ]= טעות המדפיסים, רש"י ותוס' אינם מציינים מקורותשמים הוא, כדאמרינן ב"בראשית רבה" בפרשה ט"ו  

א שיזבך צלי עלי. אמר ליה רחמנ "אמר ליה אנטונינוס לרבי  וצריך להיות "ויקרא רבה" בפרשה ט"ז אות ח'[    המדפיסים

כדו צלותא,  ליה הא  ליה תשתזב משרבא. אמר  וצינתא אזלא. אמר  חד כסו  יתיר  ליה דא צלותא היא  מצינתא. אמר 

, דקרא כתיב בעוברי דרכים או במלחמה כדרך שהמלכים עושים, דבדרך, אין ויש לומרדכתיב 'אין נסתר מחמתו' ".  

יכול בביתו  לישב  רוצה  אם  אבל  החום,  מן  ליזהר  יכול  במרתף.    אדם  יכנס  או  אבנים  של  בבית  שישב  ויש  ליזהר, 

כלומרדמפרשים היא,  מילתא  חדא  פחים  דצינים  דבפרק קמא  ,  כן,  ואינו  ומוקש.  פח  לשון  לאדם  פחים  צינם שהם   ,
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זרה )ג: ושם(, מייתי לה ]אהא דכתיב "ותעשה דם כדגי הים מה"[, דגים שבים כיון שקדרה עליהן חיה  -דמס' עבודה

בני אדם, כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים[. והא דאמר )מס' ברכות )לג: ([ "הכל בידי שמים חוץ    מיד מתים ]אף

יהא עני או עשיר, גבור  מיראת שמים", אין ענינו לכאן, דהתם קאי על הולד במעי אמו ]מס' נדה )טז:([, שגוזרין אם  

)שם במס' כתובות    תוס' ישנים. “ות על האדםטפש או חכם, אבל צדיק או רשע לא והכא מיירי במאורעות הבא או חלש,

לר"י,    ועוד נראהוהא דתנן פרק ד' דאבות "על כרחך אתה חי", היינו, שאין לך אדם המניח להרוג את עצמו.  „  –  )ל.((

כמו המתים להחיות והחיים    ד"על כרחך אתה חי", לעתיד קאמר וגרסינן "על כרחך אתה מת ועל כרחך אתה חי" והוי

 “.לידון

פירוש על המאורעות הבאות על האדם מידי יום „  –  מס' ע"ז )ג:(, תוס' ד"ה הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים  

להרחיק יכול  אדם  ואין  שמים  בידי  על   מהן  נפשו  יום  "ימטר  יא(  )תהלים  כמו  פחים  וחום.  קור  ופחים,  מצנים  חוץ 

 “.פח בלועך ניפק לקיבליה", פרק שני דסנהדרין )יח:(רשעים פחים. ולשון תלמוד"י

והא דאמרינן ]מס' ב"מ )קז:([, "והסיר ה' ממך כל חולי" זה צנה, אלמא  „  –שם, תוס' ד"ה שומר נפשו ירחק מהם  

]"ויקרא רבה"   והא דאמרינן, דהכי קאמר, שיתן לך מלבושים שתוכל להציל מן הצנה.  יש לומר  ?בידי שמים הוא  

 עלי... ורבי היה מתפלל שיכסה העת בעננים להיות לו לצל,   )טז,ח([ אנטונינוס הוה קא אזיל באורחא אמר לי לרבי צלי

, דהיינו ודאי לאדם שהולך אנה ואנה כאנטונינוס, לא היה ויש לומר  ?אלמא לא היה ביד אנטונינוס להציל מן החמה  

]מס' ברכות )נג:([ "הכל בידי    והא דאמרינןתו יבנה לו בית הקיץ וחדר הקרה.  בידו להסת מןל החמה, אבל ביושב בבי

התם מיירי במה שנגזר עליו בשעת יצירה, כגון ]מס' נדה )טז:( "גבור או חלש, עני או   ?שמים חוץ מיראת שמים"  

 “. עשיר, טפש או חכם, אבל צדיק ורשע לא", כי שני דרכים נתונים לפניו הטוב והרע

נערות )מס' כתובות )ל.(, דאמר "הכל „  –  חוץ מיראת שמים  , תוס' ד"ה הכל בידי שמיםנדה )טז:(מס'    ובאלו 

", הכא אייר בתולדות האדם ובמדותיו והתם איירי במאורעות, כגון חלאים ופורעניות, בידי שמים חוץ מצנים ופחים 

נ  אדם  "אין   ) )ז:  בחולין  כדאמר  ליזהר,  יכול  ואינו  עליו  נגזר  עליו  דהכל  מכריזין  כן  אם  אלא  מלמטה  אצבעו  וקף 

ופחים שיכול לשמור עצמו. ואם תאמר, והא חזקיה חזא דהוו ליה בני דלא מעלי ]מס' ברכות   מלמעלה", חוץמצנים 

ויש לומר, דהראהו מה שעתיד להיות. ועוד דהרבה דברים תלוי    ?)י.([, אלמא דנגזר קודם לידה שלא יהיו יראי שמים  

, דאיתיליד בשבת מתקריא קדישא"  בשילהי מס' שבת )קנו.( "מאן דאתיליד בצדק יהא צדקן במצוות  במזל, כדאמרינן

וכן הא דאמרי כלדאי לאמיה דרב נחמן בר יצחק "בריך גנבא ליהוי )שם( ועוד דאין זה בידי שמים ]כך היא גירסת  

 “.הקב"ה רוצה לשנות הילוך המזלות המהרש"ל וגירסת ר"מ צריל להיות "ליהוי גנבא ואין זה בידי שמים"[, כי אין

 

 

אמר ד"ה  לה    מילתא  רש"י   ותני  שתי    –מילתא  משמעות  כאן  אין  ושונה,  אומר  תיבה  „כל 

 רשויות אלא מגונה וסכל הוא“ 

 

 מדוע אין משתקין אותו ? 

 

מדוע אין משתקין אותו, הרי הוא משנה ממטבע שתיקנו חכמים והוא אף מזכיר פעמיים את שם ה' השני לבטלה   ק"ל

דאין הכי נמי, דודאי מתקנים אותו שיאמר כהלכה, אלא שלשון "משתקין אותו" משמע שמורידין אותו מהתיבה    וי"ל

 ינסח את תפילותיו בלשון מינות. משיך אפילו אם יתקן ויאמר כראוי, דשמא הוא שובהוהוא אינו יכול ל



 קפג

 

 

 כה: 

 עד שאתה בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך 

 

ב"ק זעירא]מס'  לאליעזר  גלותא  ריש  עבדי  שאמרו  למה  מתאימה  זו  לאיתאבולי  „  –)נט:([    מימרא  חשיבת  את 

 .“סבור יוהרא הוה...  ,? אירושלים

 

 תד"ה מעשה 

גנאי או כפרה מה יותר היה נוח לאהרן הכהן   

 

מתרגם [ לפי שאין דומה    קרא ולא  ]= דמעשה עגל שני נ   ...לכן נראה כדמפרש בירושלמי, דהטעם הוי „  –כתב התוס'   

הרי    ק"ל.  “משום כבודו של אהרן לא רצו לתרגםגנאי של יחיד ביחיד או של צבור בצבור לגנאי של יחיד בצבור ו 

מהו דתימא ליחוש לכבודן של ישראל קמ"ל כל שכן דניחא „  –עגל ראשון אמרו כאן בתלמוד בבלי  לעיל לגבי מעשה  

 “ ?א ניחא ליה לאהרן דהויא ליה כפרה ודלמלהו דהויא להו כפרה 

אולי לגבי אהרן סובר הש"ס על פי דברי התוס', שנוח לו בכל מקרה שלא יכתב, כמו שאמרו שאילו היה יודע    וי"ל

שכשיצא לקראת משה היה בדרגה של "ושמח בלבו", היה יוצא לקראתו במחולות ובתופים ]"רות    ,יואהרן שיכתב על

 )ה,ו([, אם כך ודאי שהוא לא רצה להתפרסם לגנאי אפילו לשם כפרה.  רבה"

 

ר"ח   )גירסת  המערערים  פקרו  למשה  אהרן  תשובה שהשיבו  שנאמר   –שמתוך  המינין(    פקרו 

 ואשליכהו באש 

התשובה בירור   

 

  ?ובת "ואשליכהו" לכך שיש ממש בע"ז מה הקשר בין תש  “ וק"ל "זהעיזו פניהם לומר יש ממש בע„  –רש"י ביאר  

פ"מה, שם הובא שאהרן מצא  בשאהרן השליך ע"ז של עגל קטן ויצא עגל גדול, כמובא ב"פרקי דרבי אליעזר"    וי"ל

וכשהשליכוהו לאש   ציור של עגל קטן ועליו היה שם קודשציץ זהב בין הנזמים שנתנו לו בני ישראל ועליו היה רק  

אלא שהם חשבו שיש כח   , שהסיבה לכך הוא משום שם הקודש שהיה עליו,הפך לעגל גדול ממשי והם לא ידעו  הציור

 רוחני ממשי בעגל אשר נתן הוראה לציור להפוך לעגל גדול וממשי. 

 

 בגימ"ל שי"ן 

עברין" מהן המשמעויות של המושגים "גיורתא" ו"  

 



 קפד

 

. כוונת הב"ח היא לתרגום של  “גיורא וגיורתא  -בר גיורתא, תרגום ירושלמי הנואף והנואפת„  –)ה( כתב    הב"ח כאן

אלא יב"ע מתרגם "גיורא וגיורתא"    ,)כ,י(, אך שם התרגום הירושלמי אינו מתרגם כלל את הפסוק  הפסוק בפ' קדושים

ש"יב"ע" עה"ת גום הירושלמי ונראה שהתוס' סובר  כמו הב"ח בשם התר  [)י:(  ]מס' ע"ז  התד"ה שדר את זה    וכן כתב

 ואונקלוס תירגם שם "גיפא וגיפתא". אין מקורו מיב"ע 

תניא "לא תונו איש את עמיתו" עם שאתך בתורה  „  –כתב    , [)ז(  )יד, טו(  הל' מכירה  ]ס' קנין,  ות מיימוניות"ה"הגה

באונאת דברים אלא ירא השם ואמרו במדרש, שאם הונה    שלא הזהיר הכתוב)נט.([. למדנו    ]מס' ב"מ  לא תונו-ובמצות

מגילה ואמרו במס'  דסני שומעניה",  את עצמו אתה רשאי להונהו, שאין קרוי עמיתך  פירוש שיצא    )כה:( "האי מאן 

אחר גערה    גייפא שטייא. פירוש אחר בן גויה, בן שפחה. פירושעליו שם רע, עליו בודאי שרי לבזויה בג' וש' פירוש  

דרבנן א)מ.( האי מאן דעבר אפילו    שנדה תלמיד דסני שומעניה ואמרינן במס' שבת   ,)יז.(  שמתא כדאשכחן במס' מו"ק

 . “ע"כ  שרי למקריה עבריינא. ספר המצוות ]ל"ת קעא[.

  פירוש   ,כב([)יג,    ]ירמיה  לבזותו בן זונה דגיורא וגיורתא "ונגלו שוליך ונחמסו עקביך"...מותר  „  –הר"ח פירש כאן  

. רש"י כאן פירש  “בן עכו"ם, כדגרסינן כמאן קרינא לרשיעא בר צדיקא רשיעא בר רשיעא כי האי תנא...    -בן שפחה

בר גירתא זונה שמה סריא שם מוסרח כן הוא בתשובות הגאונים מותר לבזות גם את אמו שילדתו ורבותי מפרשים  „  –

)י:( הובא על    הגאונים הוא כשיטת התרגום ירושלמי. במס' ע"ז  והב"ח מעיר על רש"י ששו"ת  “גיופא שייטא שטייא

  –]רש"י    “[ שדר ליה גרגירא“זנתה„  –]רש"י    הוה ליה ההוא ברתא דשמה גירא קעברה איסורא„  –קיסר  אנטונינוס  

  -גרגירא  .והבין רבי, מה לי לעשב זה, ודאי סימנא היא  דשלח לי  רוק"א בלע"ז  ,עשב ששמו גרגירא  ,אנטונינוס לרבי„

כפי שרש"י תירגם את המילה    ,אורוג"א  -גירסת הלע"ז האמיתי ברש"י היא[.     “נגררת ונמשך לב גירא עם הנואפים

 חרדל. -)קט.( וכן בספר מלכים ב' )ד,לט( והוא צמח הנקרא "אורה" ובימינו קוראים לו בן גרגירא במס' שבת

כלומר נאפה גירא הנואף    ,)ע' כרת( שדר ליה גרגירא  ח והערוך..נראה כפירוש ר"„.  –י  כרש"  לא סוברהתד"ה שדר  

 . “תרגום ירושלמי גיירא וגיירתא... והנואפת

כאן כמו  סובר  והגררות    שגיורתא  ,נראה שרש"י  התפתות  מלשון  הוא  מבאר שמקור השם  אלא שהוא  זונה,  פירושו 

 אחרי חברת הנואפים  ומעשיהם.

 כו.

 „צורפי נחושת“ –רש"י  ד"ה טורסיים 

 מי הם היו ? 

 

ערוך" פירש כרש"י שהביא  הנז:( פירש רש"י כמו כאן והתד"ה מטלית, מקשה עליו שם. הוא כתב שגם ")  במס' חולין

ראיה   נזירמכאן  וממס'  טרסיים  לפירושו  של  הכנסת  בית  לגבי  מזוהמים  „  -)נב.(  נחושת  שצורפי  מפני  ומסתברא 

ם[ ועל כן היה )עז:( ביאר במשנה שאומנותם מסרחת כבורסקי שמקמץ צואת כלבי  ]=אך רש"י במס' כתובות  כבורסקי

"צורפי    -שאומנם גם הוא מפרש  ,  ]שהוא בעצם פירוש הריב"ן[  במס' נזיר  "רש"י"אך עי' ב  ,“להם בית הכנסת לבד

)יז:( במעשה   אמרי לה של אותה  אומה ואמרי לה אורגים ודומה לו במס' ע"ז„  -אך הוא מביא עוד פירוש  נחושת",

זה   ,מה שפירש "רש"י" שמדובר על אומה ,אומנם  .“דרבי אליעזר כשנתפס למלכות דאמר להו "רבם של טרסיים אני"

בית כנסת של „  -)כד.( הובא  כן גם במס' בבא מציעא"בית הכנסת של טרסיים",ש  -אינו סותר למה שמובא שם בגמרא

...לא מכר את המגורות...ולא בית כנסת של  „  –ב"תלמוד ירושלמי" במס' ב"ב )ד,ו( )יד.(, הובא  שהם גויים.    “כנענים

 “.עצים



 קפה

 

)יג מכאן  חולין ראיה   במס'  מביא שם  בלשון  „  –ממה שכתוב    ,(:התוס'  והיו מספרים  היו  טרסיים  שני  ותרש  בגתן 

לכן נראה  "שם מקום" ו  -  )יג:(-, משמע שטרסיים היא אומה שיש לה לשון בפני עצמה וכן פירש רש"י כאן ב“טרסיים

 את שני   שמובא ב"רש"י", דלרש"י טרסיים יכול להיות שם מקום וגם מצרפי נחושת, כפי  לומר שאינו קשה על רש"י

 )נב.(. הפירושים במס' נזיר

שהטרסיים הם גרדיים, כי שם נאמר שר"א אמר "רבם    ע"ז )יז:(   שמחד נראה במס'  ,התוס' מוסיף ומקשה במס' חולין

שהאורגים  )נא:(    תי  ומאידך נאמר במס' סוכהשל טרסיים אני" והביאו לו שני חבילות צמר אחת של ערב ואחד של ש

על טרסיים הוא      ,מאידך  גרדיים שהכוונה לאורגים, אך  כתב שם רש"י בד"ה   ,וכן מחדהם שונים זה מזה    והגרדיים

אינו קשה כי לרש"י ישנם ג' פירושים למילה    )נב.(,  שהבאנו ממס' נזיר  "רש"י "כתב שהם "צורפי נחושת". אומנם, מ

א מתלמידי רבינו פרץ חולק על התוס' במס'  טרסיים ובכל מקום תתכן משמעות שונה למילה זו והתוס' במס' ע"ז שהו

כלל את קושיות התוס'    קשהונה לצורפי נחושת והוא לא ה , שפירש שם שהכוהתוס' במס' נזירעליו  חולין וכן חולק  

  כרכה במטלית של צורפי נחושת, „  –בד"ה ותלה עליה במטלית של טרסיים  )נז:(    . רש"י פירש במס' חוליןבמס' חולין

  ]או כרב  , משמע שהוא מפרש כרב אשי“י נחושת...וגם הנחושת מחמם לעולםשנותנים לפניהם לקבל עפרורית שחק

מחשלין ומרדדין נחושת „  –נחושת הכוונה לחשלי דודי, היינו    )עז.(, שצורפי  כגירסת "הערוך"[ שסבר במס' כתובות

יורות ומסריח הוא נחושת מעיקרו",  שסבר שמצרף    ]רש"י[ ולא כרבב"ח   “ועושין ממנו  היינו,  נחושת הוא "המחתך 

)נז.( שמטלית של טרסיים הוא עור שעליו נופל מה שנשחק   "ממקום מוצאו מן הארץ", שהרי הוא פירש במס' חולין

סוברים  רב אשי ורבב"ח שניהם  שמשמע שמדובר בזמן שהם מתקינים את הדודים, אך ניתן לומר שלרש"י    ,מהנחושת

כתובות הם  אלא ששם במס'  ,מן האדמה ושת היו אלו שמתקינים יורות וכן הם גם אלו שכורים את הנחושתשמצרפי נח

 איזה עיסוק של הבעל ניתן לגרש. חולקים על 

 

 פרק רביעי

 

 כו:

 

 חלופה וזבונה שרי 

 

  , מכתב רמ"ט  עיין על כך ב"מכתבי תורה"    מקדושה קלה לקדושה חמורה,  לגבי גדר של אתקצאי מעות של בית הכנסת

 לרבי יוסף ראזין}הרוגאצ'ובר[.

 

 האי תיבותא דאירפט

 כיצד ניתן לקרוא לארון הקודש תיבה ? 

 

הרי אין לומר על ארון הקודש    ,ב"משנה ברורה" בסי' קנד בס"ק )כו( מבואר, ש"תיבה הוא ארון הקודש" ויש להבין

ובא תואר של תיבה על ארון   שם ה  ,)טו.(  וראה גם במס' תענית  [)לב.(  ]מס' שבת" כפי שאומרים עמי הארץ  "ארנא

עיר„  –הקודש   של  לרחובה  התיבה  את  להבין  .“מוציאין  תיבותא    יש  "האי  בגמרא  גם   נאמר  לא    דקדושה מדוע 



 קפו

 

משום שלארונות הקטנים שלהם גם קראו ארנא,    שסיבת הזלזול היתה  ,כדברי רש"י שם במס' שבת   וי"ל ? "דאירפט

 מה שאין כן לגבי "תיבה". 

 

 כז.

 רש"י  ד"ה פרשא דמתא 

 מהו תפקידו, לכאורה קיימת סתירה בפירושי רש"י 

 

“ אדם רוכב סוס שיהא להן מזומן לשולחו בשליחות למושל  העיר כשיצטרכו  בני העיר שוכרין„  –י כאן פירש  רש"

הרוכב סביבות העיר  „–א כאן, שכן שם הוא כתב בד"ה פרשא )ח.( פירש רש"י פירוש הסותר למה שהבי דבב"בוק"ל 

מתני' המוכר את העיר מכר „  –הובא    ב"תלמוד ירושלמי" במס' ב"ב )ד,ז( )יד.(,  .  “לשומרה ולידע מה היא צריכה

 “. את הסנטר גמ'...אבל לא את האיקונימיס

דאין זו כלל סתירה, כיון ש"פרשא" אינו שם עצם של תפקיד מסוים אלא שם עצם של פעולת אדם הבקי ברכיבה  וי"ל

  , "פרש" ולעיתים שוכרים אותו לשם מטרת שליחות למושל ולעיתים שוכרים אותו לשם שמירה על העיר  -על הסוס

 )א,ז(.  מס' חגיגה  פתיחה ב'. "תלמוד ירושלמי",  ]איכ"ר,  היינו שומר העיר  שאז שם העצם שלו הוא "נטורא קרתא",

"שומר העיר" או    –ש"י  )קיא:([, שפירש שם ר  ]מס' פסחים  כ"ז א'[ ולעיתים הוא נקרא "רקשא"  מדרש "תנחומא",

...ורבינו  „  –במס' ב"ב)סח.( בד"ה בר מחווניתא    "שוטר העיר" או כפי שפירש הרשב"ם  -כפי שפירש שם הרשב"ם

לשומר העיר שאינו   אך יתכן ששמות אלו מיוחדים  שומר העיר,  -]ובעקבותיו "הערוך" בע' סנטר[ פירש סנטר  חננאל

ע"ז במס'  ברש"י  וראה  הסוס  על  בד"ה    רוכב  דפרשא  )יח.(  כחד   נפשיה  עניני  „   –נקט  כאחד  התקין  מן  לבושו 

במס'    ,“הפרשים בד"ה פמלניא   נדהכמו שפירש רש"י  פורצינ"ט„   –]של פרשים[    )יג:(  ]חגורה[, חללו תלוי    סינר, 

 .“.למטה ברוחב שלא יתעטף האבר.

 

 כז:

 „לכביסה אי נמי לבית מי רגלים“  -ש"י   ד"ה לבית המיםר

התורה מה פירושו ומי למד רק שם את החוכמות הנצרכות להבנת   

 

  – רש"י] „יכילנא לתקוני לכולה גולה“  –)כ:( אמר שמואל  . במס' ר"ה"לכביסה"את המילה  ]א[ מוחק מרש"י הגר"א

עדים ראיית  המ  , „בלא  וסדר  והלוכה  הלבנה  בתולדת  אני  בקי  זו,  כי  בקיאות  רכש  הוא  והיכן  הובא  על  זלות“.[  כך 

"שוחר טוב"  על ידי שמואל עצמו שהוא למד על כך רק בכניסתו ל"בית המים". הרמב"ן וה"חכם צבי" גם    מדרשב

בבית  בהיותם  רק  חול  ידיעות  בלועזית  המים,  למדו  שנכתב  ספר  מתוך  להכניס  אך  לא  כדי  המים    ,  ספרים  לבית 

ו  ענינים אלו באותו מקום, כפי שכתב בחיבור[ וכן הרמח"ל למד  'סי' י  ]"שאילת יעב"ץ",  הכתובים בשפת לשון הקודש

 "דרך חכמה". הכוונה היא ללשון נקיה של בית מי רגלים. 

  –)ה,ו(, הובא    פר' נצבים  "דברים רבה", ב.  “ובית הבורסקי...פטורין מן המזוזהבית הכסא  „  –  הובא  ,במס' יומא)יא.(

   ?גדול בתורהאמרו לשמואל הרי אתה איסטרולוגן ו  שאומנותן בשמים.  שמואל אמר אין התורה מצויה באיסטרולוגין„

מביט הייתי  לא  להן  התורה,  אמר  מן  פנוי  שהייתי  בשעה  אלא  המים    ?אימתי באיסטרולוגיא  לבית  נכנס  כשהייתי 



 קפז

 

„ושואלין הלכות   –( )כ.( הובא  . ב"תלמוד ירושלמי" במס' ע"ז )ג,ד“"למיא"[ –)ז.(   במס' תענית  ,התד"ה אף]גירסת  

 “. בית הכסא בבית הכסא

מומיש שפירשו שהכוונה לבית ה זה  מפורשות במשנה  רחץ, אך  ולבית  „  –פרך ממה שהובא כאן  ולבורסקי  למרחץ 

  "בית המרחץ".  –ו להלכה ושם נכתב במקום בית המים )קנג,ט([ הובאה משנה ז ]או"ח אכן בשו"ע ,“המים

כתב שבזמנם בית הכסא היה בשדות   ייך להכנס, אך רש"י במס' שבתפירושו מקום עם מחיצות ולשם ש"בית המים"  

אכן חולק שם על   ,ד"ה בשבתבשם  ורה לומר על כך "נכנס לבית המים". התוס'  ובלא מחיצות, אם כן לא שייך לכא

הכסארש"י   שבית  בניין  וכותב  בתוך  היה  כבר  הכסא  בית  שבזמנו  מוסיף  והוא  מחיצות  עם  אז  כך   היה  על  ]וראה 

)כז:( שבית הכסא היה עם מחיצות והיה נהוג להשמיע קול כדי להכנס  ואכן כן משמע במס' תמיד   או"ח סי' ג'[ ב"ב"י",

 כות חכה ולא יכנס. במס' ברואם היה שם מישהו בפנים הוא היה משמיע את קולו בחזרה כדי להודיע למי שמבחוץ שי 

, כי  שיש להתרחק מבני אדם כדי להתפנות בבקעה  דיני המרחק    ו דינים שונים בקשר לבית הכסא ובכללם  ובא)סב:( ה

אמנם, בית המים מיועד   עם מחיצות ואולי לכך התכוון רש"י לבית הכסא בשדות שאין לו מחיצה.  שם אין בית הכסא

למי", מס' ברכות )ב,ג( )טו.([ ולכן הוא נחשב לבית כסא עראי ]מס' ברכות )כג:(, רק להטלת מי רגלים ]"תלמוד ירוש

 רש"י[.

 

 רש"י  ד"ה קידשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא 

 ? מדוע עמדו והתפללו שם ברחובות

 

הם בתוך העיר    הרי שבילי נהרדעא,  יש לברר שאין לך ד"א בהן שלא התפללו בהן עוברי דרכים“.„ –רש"י פירש  

, היינו, כשבילי עירו,  “נהירין לי שבילי דרקיעא כשבילי דנהרדעא„  –)נח.(   נהרדעא, כמו שאמר שמואל במס' ברכות 

את   וחוסמים  הרחוב  באמצע  אחרים  ממקומות  גם  דרכים  עוברי  עומדים  נהרדעא  ברחובות  דוקא  ולמה  מנין  כן  אם 

י  והרי ר"נ לא היה מנהרדעא ואולילי נהרדעא יותר משאר הערים  התנועה ומתפללים שם ועוד מדוע הוא נקט דוקא שב

  אמר שמואל" ונהרדעא היא הרי עירו של שמואל ועל פי הכלל שבגמרא סומכים   משום שהסוגיא כאן פותחת ב"אר"י

נהרדעא,   הובאה  לכן  ביניהם  כלשהו  קשר  כשיש  לענין  לבררענין  יש  עדיין  בכ  אך  והתפללו  עמדו  רחובות  מדוע  ל 

)טו.([ לעיתים נדירות וי"ל  ]מס' תענית הרחוב התפללו רק במעמדות או כשהוכרזה תענית ציבור, הרי באמצע נהרדעא

הרדעא, בו עברו הרבה עוברי  אלא הם היו ידועים כצומת דרכים סואן מחוץ לנ   אינם כלל רחובות,   ד"שבילי נהרדעא"

ובגמרא  ששם עוברים ושבים תדיר“  חוץ לעיר...„ –דעא  שבילי נהר  )כט.( בד"ה כדברי רש"י עצמו במס' ע"ז  ,דרכים

כרה"ב„  –שם   רבים  דשכיחי  כיון  דנהרדעא  דמי“  שבילי  תעניתר  במס'  רש"י  פירש  ה"ג  )ו:( וכן  ...לשבילי    בד"ה 

בשדות“  –הרשות   לילך  שבילין  לקצר  דרכים  לעוברי  מב"ד  רשות  שיש  רבה"   „כלומר  הובא   וב"שמות    –)כח,ו( 

 „בנוהג שבעולם בשר ודם עושה לו שביל בדרך“. 

רא  כח מהגמושם מו„שביל קטן שפונים בו לשדות“   –]דמחוזא[ פירש רש"י    )סב:( בד"ה בשבילי ברכות  אומנם, במס'

. אומנם,  אמר להו אביי לרבנן כי עליתו בשבילי דמחוזא למיפק ביה לחקלא“„  –  שהכוונה אכן לדרך הפונה לשדות

נקט דוקא נהרדעא,    הוא    ואולי לכן   שיש שביל גדול ויש שביל קטן  ,)כו,כב( כתב רש"י בד"ה דרכיכם דברים בספר  

 ערוך השלם" ע' שביל.הששם יש הרבה שבילים עם הרבה עוברי דרכים וראה עוד ב" 

לא ידע. ומהו  הוא    שנראה רחבו פחות משביל    רצה לומר, דרק כוכבא דשביטאולי    ששמואל  נראהבמס' ברכות )נח.(  

ששם     ?שביל לעיל  )סב:(ראינו  הובאלקמן  דמחוזא" ,  בשו  "בשבילי  ד"ה  בו   –בילי  פירש"י  שפונים  קטן  „שביל 



 קפח 

 

יכול להיות הוא  פחות מד' אמות ולראב"ד  הוא    שביל    ,. ה"מלאכת שלמה" בריש פ"ב דפיאה כתב דלרמב"ם לשדות

„חוץ לעיר“, אך    –ט.( פירש רש"י ד"ה בשבילי נהרדעא  מיוחד בכך שהוא בשדות. במס' ע"ז )כהוא    יותר, אך  רחב

 "שבילי דמתא" ובמס' ע"ז )יז.( ו)כט.( וכן ב"קוה"ר"  –כתובות )סב:(  לכאורה משמע שזה גם בתוך העיר, כמו במס'  

, אך ממה שהוכחנו לעיל ששבילי דנהרדעא "ושבילי דמתא"  –  )טז,ו(  "שבילי טבריא" וכן במדרש "שכל טוב"   –)פ,א(  

 הם מחוץ לנהרדעא, ניתן לכן לומר שגם שבילי דמתא ושבילי טבריא הם מחוץ לעיר. 

ב"ירושלמי" משמע שידע זאת מן התורה וכן מפורש במדרש תהילים מזמור     ?נין שמואל ידע את כל שבילי הרקיעמ

)ח,ו( דאמר שמואל על   פרשת נצביםב  " דברים  רבה", אך עיין בט והובא ב"נפש החיים" )ד,ב( לרבי חיים מוולוז'ין"י

.  עראי להטלת מי רגלים  שכוונתו לבית הכיסא  ראינו לעיל עצמו שלמד זאת כשהיה צריך לצאת לבית המים. בית המים

ם,  אומנם בברייתא במס' ב"ב )עג.( וכן העתיק הטור בחו"מ )רכ,א(, מובא "בור המים" בספינה לאגור בו מים מתוקי 

אך השו"ע שם כתב "בית המים". לשון זו בכוונה זו של בור מים היא משמעות שאינה מובנת, כי היא אינה מופיעה 

בברייתא ואף השו"ע עצמו באו"ח )קנג,ט( כתב "בית הכסא" במקום "בית המים", המופיע במס' מגילה במשנה )כז:(.  

ונרא מחקו  הגר"א  אך  "לכביסה",  כתב  שם  ראשון  בלשון  אמנם  רש"י  הכסא.  לבית  היתה  שמואל  שכוונת  לכן  ה 

קדושה של תורה וה"חזון איש" היה נוהג לגנוז את חישוביו בהל' קידוש   הםחישובים לצורך הל' קדוש החודש, יש ב

החודש, אך נראה ששמואל מתכוון לחישובים ולימוד של אסטרונומיה, אשר אינה קשורה ישירות ללימוד התורה. גם  

, כפי שכתב  טיים, שאינם קשורים ישירות להלכהבמקום זה היה חושב על נוסחאות ומשפטים מתמעל הגר"א מסופר ש

 הגדול בדורו מבית מדרשו של הגר"א רבי אליהו רגולר ב"יד אליהו".

המים    "דבר"ר"ב לבית  ד"ה  המהרז"ו  כתב  בתורה  –שם  להרהר  שאין  במקום  למרחץ  או  רגלים  מי  . “„להשתין 

שמואל ירחינאה שהיה אומר  „זה    –  פסוק "מי יספר שחקים בחכמה" ]איוב )לח,לו([  את    י"ט דורש  "ליםמדרש תה"וב

, אך אחר שהשיג  “נהירין לי שבילין דרקיע כשבילי נהרדעא, שסיפר מה שבשמים בחכמה אע"פ שעסק תמיד בתורה

 . "בית המים"לא קבע לעסוק בה אלא כמ"ש כאן ב חכמה זו,

לה )כז:(  במס' מגיכאן במשנה לעיל ש ראינו כבר  מה שהעלה המהרז"ו אפשרות שבית המים הוא מרחץ, אינו נכון, שכן

([ מוזכרים יחד בית המרחץ או מרחץ  מרחץ ובית המים וכן בכל מקום בתוספתא ]מס' ע"ז )ג,ד(, אהלות )יח,יב  נאמר

„אין רואים אותו )=את המלך(...ולא כשהוא בבית המרחץ   –טו    ובית המים. וכן במדרש תנאים/דברים פרק יז פסוק

 ולא כשהוא בבית המים“.

הובא   )כ:(,  ר"ה  )רש"י    –במס'  לתקוני  יכילנא  שמואל  הלבנה   –„אמר  בתולדות  אני  בקי  כי  עדים,  ראיית  „בלא 

ניא בסוד  ידע מר האי מילתא דת  ,וכה וסדר המזלות“.( לכולה גולה. אמר ליה אבא אבוה דרבי שמלאי לשמואלוהיל

אמר ליה לא. אמר ליה מדהא לא     ?חצות או נולד אחר חצות„ברייתא שנויה ברמזים“.( נולד קודם    –העיבור )רש"י  

„כולהו שני דרב  הוה כתב ליה   –על רבי יוחנן    ' חולין )צה:( נאמרובמס  אחרנייתא דלא ידע מר“ידע מר איכא מילי  

ידע לי מידי דרביה   נח נפשיה הוה כתב לשמואל לקדם חבירנו שבבבל. אמר לא  רבי יוחנן לקדם רבינו שבבבל. כי 

אנא, כתב שדר ליה עיבורא דשתין שני. אמר השתא חושבנא בעלמא ידע. כתב שדר ליה תליסר גמלי ספקי טריפתא.  

 בבל“.אמר אית לי רב ב

בבל על תנאי הן  „אמר רב אסי בתי כנסיות שב  –זו אנו לומדים ממס' מגילה )כח:(    משמעות של "חושבנא בעלמא"

. אמר רב  חשבונות  -„על מנת שישתמשו בהן“.( ואף על פי כן אין נוהגין בהן קלות ראש ומאי ניהו  –  רש"יעשויין )

„משמע דחובה היא להלין   –  רש"יאת המת. מלינין סלקא דעתך )  אסי בית הכנסת שמחשבין בו חשבונות מלינין בו 

„שימותו בעיר מתים שאין להן קוברין“.(.   –  רש"יו בו מת מצוה“ )בה את המת“( לא סגי דלאו הכי, אלא לסוף שילינ 

)נט.( חולין  הובא  במס'  בבבל    –,  הגבוהים  מהמקומות  היתה  נהרדעא  לך“.  אנס  לא  רז  כל  דשמואל  עלה  רב  „קרי 
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מתחתיה היתה סורא בה היה רב ]הר"ח במס' תענית )י.([ ואפשר דזו היתה אחת הסיבות שבחר שמואל בנהרדעא כי ו

 מקום זה היה הנוח ביותר בבבל לצפות בכוכבים. 

יכול לחשב את המולדות בלא עדים שראו את המולד וראינו לעיל  שהוא    ששמואל אמר  ר"ה )כ:(במס'    ראינו לעיל  

)צהמס'  ב "חושבנא חולין  לזה  קרא  יוחנן  ר'  יוחנן.  לרבי  לשם  ושלחם  בא"י  שנה  לששים  מולדות  תיקן  שהוא   ):

חננאל   רבינו  בין  גדולה  מחלוקת  הוא  זה  דבר  אמנם  עדים.  צריך  כי  לדינא,  מינה  נפקא  לזה  דאין  היינו,  בעלמא", 

החו לבד  בחשבון  גם  אך  מצוה,  עוד  שזה  או  החודש  בקידוש  תנאי  זה  העדים  אם  בניגוד  לרמב"ם  מקודש,  יהיה  דש 

דינין –דון, כמו שראינו במס' ר"ה )כא:(  לשאר ההלכות שטעונות עדות, שללא עדות אי אפשר ל „בקש קהלת לדון 

 דברי אמת על פי שנים עדים...“.  שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר

ואי אפשר היה  זכאי  ומי  דינין מי חייב  בריש "תרגום שני" על מגילת אסתר מובא שהיה שלמה המלך מכיר בבעלי 

במס' מכות )כג:( אומרת שם הגמרא שמשפט שלמה והכרעתו הכי אין לדון בלא עדים והתראה.    לשקר בפניו ואפילו

הקודש  ב רוח  פי  על  היה  הנשים  ב'  מקומות    –ין  בג'  אלעזר  ר'  של „אמר  דינו  הקודש...ובבית  רוח  הופיעה 

ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתוהו )כי( היא א  "ויען המלך  ידע דלמא איערומא  שלמה...דכתיב  מו. מנא 

יצאת בת קול ואמרה היא אמו...שלמה נמי, מדהא קא מרחמתא והא לא קא מרחמתא, אלא גמרא“, היינו,     ?מיערמא

"ה שלמה מנא ידע, העיר על "ץ חיות שם דובלים ולא שמוכח כן מהפסוק. המהררוה"ק, שהיו כך מקסקו היה על פי  יפ

ק"ו  –הרא"ש   כלל  הרא"ש  תשובת  ע"פ    ,„עי'  לדון  שלמה  סמך  בזה  דהאריך.   סו,  סי'  חו"מ  טור  הב"י  מרן  הביאו 

ם. ולא זכר מדברי הש"ס כאן“,  אומדנא והעלה לדינא כי הרשות לב"ד לדון על פי אומדנא, כמ"ש ב"ב ס"פ חזקת הבתי

„...והוא הענין שנאמר בהגדה על אותן שתים נשים זונות שבאו    –י" עמ"ס יבמות )יז:( ד"ה זה, שכת  אך עי' ב"מאיר

לדין לפני שלמה, שהרי כשצוה שלמה לגזור את הילד והשיבה האחת תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתוהו. היה  

יא נותנת לי וכשאמרה גם לי גם לך לא יהיה, סכלות היה ופתיות שלה ומה היה מכיר  את שלי ה  ,ראוי לאחרת להשיב

שלמה בדבר זה ומה תועלת היה רואה בדבריה, אלא ששתי נשים אלו כלה וחמותה היו ומתו בעליהן בלא בנים אחרים, 

ליב זקוקה  היא  והרי  כנפל  נדון  תוך שלושים  וכל שמת  הכלה  זה של  ילד  ומת  השנים  אלו  וכשמצאה עצמה  אלא  ום 

י"ג שנים החליפה חי במת, כדי לומר שבנה הוא ותפטר משני צדדין,   צריכה להמתין לאותו ולד של חמותה ותתעגן 

וכשאמר שלמה גזרו את הילד החי שמחה מפני שנוח היה לה בכך, כדי לינשא    הרי תאמר שיש לה בן ואין לה יבםש

 בהיתר והרגיש שלמה בענין זה והשאירו לחמותה“. 

ל"מאירי" ניתן לומר שהרגשה והבחנה זו היתה ברוח הקודש וגם מה שאמר הרא"ש אין זה סותר לכך שהיה   ,אמנם

רוה"ק, ע"פ  גד  הפסק  חכמה  כאן  היה  ה"מאירי",  דברי  ע"פ  ובפרט  שלמה  של  זו  דבאומדנא  אומרת  הגמרא  ולה כי 

ים באיזה מהן מניח תפילין א"ל או קום קבל „שאל פלימו מרבי מי שיש לו שני ראש –שהצריכה רוה"ק. במנחות )לז.( 

„בעולם הזה ליכא אבל יש במדרש אשמדאי הוציא מתחת קרקע   –עלך שמתא“ וכתב שם התוס' ד"ה או    גלי או קבל

אדם א' שיש לו שני ראשים לפני שלמה המלך ונשא אשה והוליד בנים כיוצא בו בשני ראשים וכיוצא באשתו בראש  

והוסיף שם אביהם, מי שיש לו שני ראשים שאל שני חלקים ובאו לדין לפני שלמה. מ"ר“    אחד וכשבאו לחלוק בנכסי

„נ"א שלמה בחכמתו הרתיח מים וכסה אחד מן הראשים ושפך הרותחים על ראש השני.   –ב"שיטה מקובצת אות יח(  

א כאיש אחד“.  מחמת צער הרותחים צעק בשני ראשים. אמר שלמה ש"מ דתולדה אחת לשני הראשים ואין נידון אל

 פי זה לגבי תאומים סיאמים מסוימים שהם אדם אחד. -ן רבי משה פיינשטיין זצ"ל פסק עלהגאו

לי שבילי דשמיא", יש לדון אם הוא סובר שברקיע יש גם מושג של דרך, שכן פנו   לגבי מה שאמר שמואל "נהירין

וכן   "דרך הנשר בשמים"  רך והוכיח ממה שנאמרבזמנו לרוגאצ'ובר ושאלוהו אם הנוסע במטוס יש לו לומר תפלת הד

בנוהג שבעולם אין  כח,ו( הובא, ש)  וב"שמות רבה"    "דרך ספינה בלב ים  )ל,יט( "דרך נחש עלי צור  במשלישם    נאמר  
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כי נראה שכוונתו לבטוי מושאל לדבר שאינו על הארץ, שכן חז"ל   ,. מדברי שמואל אין להוכיחאדם עושה שביל במים

פר' “ ]איכ"ר )ג,ט([ וכן בתנחומא,  משתמשים בבטוי זה לדברים עלומים, כגון: „מסלות בלבבם, אלו שבילי אורייתא

. וכן חכמה[ בכמה שבילין"  ]=  )לא,לג([ "וכל נתיב  ]שמות  וב"אוה"ח" עה"ת  „והיה עקב...שבילי התורה“  –עקב ג'  

ח'   ויקרא  ו  –שם  ישראל“  סוף שעברו  ים  ד"ה לא כהילוכו   282עמ'  באוצר המדרשים, מזלות,  „ויקרא אל...שבילי 

  את דברי רש"י שיתכן ש"דרך"   ו לעיל  ראינ ים לדברי שמואל על שבילי דרקיע.  וזה מתא  כשבילי חמה כשבילי לבנה

רחב. שביל  או  צר  שביל  בו  יכול    יהיה  ולראב"ד  שבילים  לרמב"ם  על  שמדובר  וכי  להיות  מדובר רחבים  שכאן  ון 

 גם כאן מדובר בבטוי מושאל.שבשבילי רקיע שבהם עוברים גרמים שמימיים ודאי 

ובמקומות רבים מדובר על פעולת דריכת הרגל על  נראה, שבכל מקום בו נאמר "דרך", הכוונה לשימוש שנעשה בו  

]וראה על כך בספר "השורשים" לרד"ק בע'   הארץ במקום ההליכה וכנראה שלכן פעולה זו נקראת על שם ה"דרך"

ולכן רק כאשר עוברים במקום מסוים על ידי דריכה, מקום זה נקרא "דרך" ללא שם לוואי, אך בצורות מעבר    דרך[  

וכן הכוונה במושגים  )קלט:([    ]מס' חולין  נשר בשמים זה יכונה יחד עם שם לוואי "דרך נשר"אחרות  כגון מעבר ה

מושאלים של מילה זו ולכן משתמשים במילה זו בהטיה לצורך הסבר של פעולות שונות, כגון דריכת הקשת. לעומת 

 זאת "שביל" מציין את עצם המקום מצד עצמו גם כשהוא מופיע במובן מושאל. 

יעה אם הגרמים השמימיים מקיפים את הארץ או להפך ואם הארץ סובבת סביב צירה, הועתק מכתב ידו של לעצם הקב

אורייתאה"חת"ס"   הוצ'  גערליץ/  מ.מ.  לר'  כהלכתה"  החמה  ב"ברכת  קסט,  / ]הובא  תשמ"א/עמ'  סופר"  ירושלים  "עט  מהספר 

ה למתנועע, ממה שנייחס תנועה לבעל המנוחה, כי  „אם כן טוב לנו שניתן התנוע  -לרבי אליעזר זוסמן סופר/ עמ' )רעב:([

 מתנועת ארץ לא שמענו, מכל מקום אין בידי לדחות קופרניקוס ולא צד שכנגדו, כי ראיותיהם עצומות משני צדדים“.

  

 שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים 

 מדוע בנו אינו נקרא ר"י בן רבי זכאי? 

 

אך בעל "סדר הדורות" שאל, אם רבי  )לא.([,    ]מס' ר"ה  בנו של רבי זכאי גם כן האריך ימים וחי ק"כ שנים  ריב"ז

וכן הוא כתב בע' רבי זכאי ב"סדר תנאים ואמוראים",      ?ע בנו אינו נקרא ר"י בן רבי זכאי  זכאי הוא אבי ריב"ז מדו

גם את טבעו   בנו, לכן הוא הוריש לו  ימים. נראה שהוא מסתמך על מה שהובא ב"בראשית  שאם הוא אכן  לאריכות 

הוא  של הוריו,     של חמש שנים לפני פטירתם או חמש שנים לאחר פטירתם    ווחתוך הט)פה,יב(, שאדם שהגיע ל  רבה"

 צריך לדאוג שמא גם הוא ימות. אומנם, לבסוף הוא מסיק שכנראה ריב"ז אינו בנו של רבי זכאי.

 

 

 תד"ה שאלו 

האריך ימים ?   בזכות מה  

 

ובמס'    “ידע כן עד לבסוף שראה שחיה כל כךשהיה שונה...וי"ל דמעיקרא לא    קשה דהרי היה בזכות„  –התוס' מקשה  

זו וזו וסיפו עוד תירוץ, שרק  אך ה  ,, את מה שהם תירצו כאןלגבי רבי פרידא     ,עירובין )נד:( תירצו התד"ה תנו לו 

ירץ כאן עוד תירוץ, שמה ששאלו אותו במה הוא ברים יחד זכה לחיות ד' מאות שנים.  תוס' הרא"ש תבזכות שני ד



 קצא 

 

פעמים. על פי תירוצו יוצא איפוא, שגם בלא מעשה זה הוא    ה היה לפני ששנה עם תלמידו ארבע מאותז  ,האריך שנים

 האריך הרבה שנים.

 

 אמר ליה לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי

 

ידי ברכתו לגרום  -, לגבי מה שרב בחר על)"חזון איש", סוף חלק או"ח(  מרן ה"חזון איש"להלן את מה שכתב  נביא  

ידי אדם -על  ידי בחירתו ומתי על ידי גזרה אלוקית-, מתי פעולת האדם נעשתה עללגבי השאלה  לרב הונא להתעשר

 .  אחר, הן ביראת שמים והן בגרימת עושר

כל מצותי כל הימים למען ייטב  -"מי יתן )והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את  –דברים )ה,כו(  „  –  שמים-יראת

המקום ברוך הוא מניח את הבחירה ביד האדם, אבל האדם רשאי להכריח את רעהו לעבודתו   להם ולבניהם לעלם(".

ין בכפיה ]= כגון, "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", במס' ראש השנה )ו.( ובעוד ד' מקומות[ בין בפיתוי  יתברך ב

ולא הוי ביטול הבחירה, כיון דהמעשה )= ש( עושה )= האדם, הוא עושה( בבחירה וכל ישראל כאיש אחד והיינו "מי  

ך, אבל המקום ברוך הוא אינו נותן בלבם את )=  יתן" שיהי' בין צדיקי הדור משתדלים לקרב לב העם לעבודתו יתבר

 את הרצון של( הקירוב, דאם כן לא יתיחס הדבר )= כבחירה( לברואיו.  

הקב"ה   שעושה  הקירוב  מתיחס  נשמעת,  ותפלתו  חברו(  של   =( הקירוב  על  יתברך  לפניו  מתפלל  יש  אם  אמנם, 

)ה.([ "היה להם לומר אתה תן" ורצונו לומר ועל ידי  ידי תפלת נברא והיינו דאמרו ]מס' ע"ז  -לברואיו, כיון שנעשה על

-פי תפלתם )= היינו, רק כאשר הפעולה נוצרת מתחילתה על-זה היה אפשר לו להקב"ה לעשות הקירוב, כיון שהוא על

 ידי בחירתו של המתקרב אל ה'(.-ידי הקב"ה, זה אינו נחשב שקירובו של האדם התרחשה על

"אמר ליה לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי..., במס' תענית )כ:( מבואר דהי'    –מס' מגילה )כז:(    –  עושר ועוני

רב הונא עשיר גדול, אבל זה היה קודם שהעשיר ואפשר דברכת רב העשירו והא "דתיטום בשיראי", היה רמז שנגזר  

לדברי זקן" ובמס' ברכות "צריכים אנו לחוש     –עליו לקיים בו ברכתא דרב ורב עני היה, כדאמר במס' חולין )פד.(  

)נז:( "לא איעתרי עד דחזאי ראשי לפתות" ולכך היה ניחא ליה דליברך וליעשר ומה שהקפיד רב, לא בשביל שראה  

שנתקיים לחוד, דהרי רב הונא לא ידע מתחלה שיתקיים, אבל כל ברכה של גדול הדור עושה רושם למעלה ועושה עת  

דלות המברך תועיל והיא תלויה בשיעור גדלותו של המברך( ולכך ראוי רצון )= "עת רצון", אך לא בהכרח שהשת

למתברך לברך את המברך, אלא שמתחלה לא הוי מדרך ענוה שיחזיק רב עצמו למעלה זו, אבל כי חזי שנתקיימה היה  

 “.אפשר לו להעיר לרב הונא, שמדרך הטובה לומר כן למר

 

 כח.

 יבא את רבי נחוניא בן הקנה שאלו תלמידיו את רבי נחוניא... שאל רבי עק

 מה הוא אמר לתלמידיו ומה הוא אמר לתלמידו רבי עקיבא ומדוע ? 

 

וותרן   ,בענין גזל ]אי קבלת מתנות  ה תלמידו, דברים שבין אדם לחבירועדיין אז לא היכשר"ע  רבי נחוניא אמר לר"ע,  

לא נתכבדתי „  –אך לתלמידיו הוא אמר גם שני דברים השייכים דוקא בין חברים    כלפי המצערו,  קבממונו[  ובאיפו

כדי    ,בין תלמידיו  כדי שישרור שלום  ואותם הוא אומר להם בראשונה,“  בירי ולא עלתה על מטתי קללת חבריבקלון ח



 קצב

 

]שיש   קרחה  בן  ר"י  דרגתם.  עוצם  לפי  בזה  זה  כבוד  מספיק  נהגו  שלא  ר"ע  לתלמידי  שקרה  מה  להם  יקרה  שלא 

לדרגתו השייך  דבר  לרבי  אמר  ר"ע[  בנו של  ולכאורה   היינו,  ,האומרים שהוא  רשע  אדם  דמות  בצלם  הסתכל  שלא 

מו"ק במס'  כברש"י  אנדרטא  לצורת  גם  "צלם" שייך  אלא   מיותר,  הצלמים  צור„  –בד"ה אנדרטא  )כב:(    "צלם"  ת 

י שהופיע אצל רבי מנחם בר  ההסתכלות בצלם האנדרטא, מקורו בדרגת הקדושה, כפ-ואי  “שעושין על שם המלך שמת

שכונה "בנן של קדושים", מפני שלא הסתכל מימיו ב"צורתא דזוזא", על שום שהיה מוטבע עליה צורת עכו"ם  סימאי,  

  –]רש"י    אישתעו צלמניא„  –ביום מותו  )נ.([ ו  ע"ז )קד.(, מס'    ]מס' פסחים   ומיאו צורת אדם רשע של אחד מקיסרי ר

שלהן„ פרצוף  וצורת    כלומר,„  –  י "רש]  למחלציא  והוו   [“נימוחו  צלמים  של  פרצוף  צורת  כל  ונתמעכה  נחלק 

צורת  מפני  שנשתנית  המטבעות  הכותלהחסיד  טיט  מטחין  שבה  ובמלחציים  במעגל  שהוחלקה    מו"ק ]מס'    [“...כמו 

 . “)כ.([

א"ל נחום    ,מטין לאדורי צלמאיעקב בר אידי הוה מסתמיך בריב"ל  ר'  „  –)ג,א([, הובא    ]מס' ע"ז  "ב"תלמוד ירושלמי

  ]מס' שבת  רבי כונה "רבינו הקדוש" .   “ואת לא עבר עבור קומי סמי עינייהו  איש קדש קדשים עבר קומי אדורי צלמא

  הסתכל מימיו במילתו ולא הכניס את ידו מעולם תחת אבנטו ולכן הוא אמר לו דבר השייך למעלתו   על שלא  ,[קיח:()

תלמיד לשאלת  ענה  זירא  הדרכה,יו  רבי  של   באמצעותה  להם  ענה  הוא  וגם  ימים"  הארכת  ששייך לגבי    "במה  מה 

שלא הרהרתי במבואות  אע"פ    "לא הלכתי ד"א בלא תורה"שובקשר ללימוד,    לגבי הקשר לכבוד חבריהם  ,לדרגתם

 המטונפות.

 אתו גווזי וקא מחו ליה 

 מחלוקת בגירסת  "גווזי" 

 

 –כאן  )קנב.(, אך "הערוך" גרס    גוזא כבמס' שבת  -ובלשון יחיד  “סריסין היו עבדים משרתים אותו„   –רש"י פירש  

גם תלמידו של ר"נ, אלא שבאותו הזמן עדיין לא היה תלמידו ולכן משרתי ר"נ לא הכירוהו וחשבוהו    גואזי. ר"ע היה 

 ד להתעלות. צלאיש פשוט השואל מתוך סקרנות גרידא ומטריד את אדונם ולא משום שרצה לדעת כי

 

 ר' יוחנן אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע אמרד

 מה גרם ליצחק אבינו להתעוור ? 

 

בצלמו ובדמותו אסור, אך ראיה   -סוף סי' רכ"ו[, דדוקא להסתכל בו ביותר ולהתבונן בו  ]או"ח,  ה"מגן אברהם" כתב

  והכתוב מעיד על יהורם,   )ג,ג([   ]מלכים ב'  בעלמא שרי. הדוגמאות המובאות בגמרא הן של עשו ושל יהורם בן אחאב

וקיים את כל המצוות, מלבד העבודה לעגל, לא   ניתץ את מצבת הבעל  שלא היה כאביו ואמו שעבדו לבעל והוא אף 

שאם    , זרה לשבט יהודהמשום שהוא האמין בו, אלא הוא רק עשה את עצמו כעובד לעגל, מהחשש שהממלכה תסוב בח

י כל עשרת השבטים  דן,  העגלים שבעיר  את  גם ינתץ  כך  ומשום  כדברי רש"י שם,  לבית המקדש שבירושלים,  עלו 

 למו.שלכן אסור להסתכל על דמותו וצ ,שענקרא ר

.  היה משומד נוצרי פרוטסטנטי ולא רק רשע ועבר על כל מצוות התורהגוריון    -ד. בן  של מדינת ישראל  רה"מ הראשון

ינסה מיד להשמיד  פן    ,להכעיסו  לא  יו כדי  להסתכל על. מרן היה חייב  וביקש להפגש עם מרן החזו"א והגיע לביתהוא  



 קצג

 

בא"י היהודים  הרפורמיים  את  המשומדים  את  רק  בשלבים  ולהשאיר  זאת  לעשות  שתכנן  כפי  את ,  הוריד  מרן  ולכן 

 משקפיו בעת השיחה ביניהם, כדי לא לראות את פניו.

באונס, כי הוא חשב שעשו היה צדיק והוא לא  חק הסתכל אל עשו כהו עיניו, אף שזה היה  צר"א אומר כאן, שכיון שי

עוד סיבה לכהות עיניו, משום קללת אבימלך    הובאה    ידע שעשו עבר על שלשת העברות החמורות ביותר. בגמרא כאן

מובאת סיבה אחרת, משום שבשעת העקדה נפתחו השמים ומלאכי השרת ראו שיצחק    )סה,י(  את שרה, אך ב"ב"ר"

את לקבל    ח', הובא שעיניו כהו כדי שיעקב יוכל  "  תנחומא"תיהם נשרו אל תוך עיניו ובהולך להשחט והם בכו ודמעו

 ברכותיו מיצחק.  

, אלא אם כן קיבלו רשות לכך, כפי שקרה בזמן המלאכים אין להם אפשרות לראות מעבר למחיצת השמים העליונים

 השמים ועד הארץ, כמובא במס' ברכותמן    העקדה, אך הנשמות יכולות לראות מעבר לפרגוד כלפי פנים וכלפי חוץ

דברים מעבר לפרגוד ופירש שם  )יח:( על ב' נשמות ששטו כאן בעולם ושמעו מה שמדברים האנשים על הארץ ומה שמ

שכינה"  –רש"י   אלו  "מקום  חלק  היא  שהנשמה  משום  וזאת  לרקיע"  "סליק  לקמן  שם  נקיה  -וכן  וכשהיא  ממעל  ה 

 שהן עדיין בכף הקלע שניתן ליצור עימם שיחה, כגון ה"דיבוקים". נשמות  מעברות ניתן לה רשות לכך. ישנן גם

 

 

 

 

 רבי ברכני... שתגיע לחצי ימי ... הבאים אחריך בהמה ירעו

 

נשיא והם    בתמיה, כלומר אין טוב לך לחיות ימים רבים כמוני, שאם כן לא יטלו בניך בגדולתך ואתה„  –רש"י פירש  

גם את בניו שיגיעו לכולהו הימים ושיהו כל    מיהו הוי מצי לברך„  –המהרש"א כאן הקשה    . “כל ימיהם יהיו הדיוטות

כן צאצאיו  אך  שהוא     וי"ל.  “דורות  כזו,  לברכה  ראוים  אינם  שבניו  בנ   ק"לידע  בן  יזכו הרי  לא  בניו  ואם  כבנו  ו 

 בנשיאות?., הרי נכדיו יוכלו לזכות לנשיאות

 

 לא הקפדתי בתוך ביתי

 מהו היחס בין כעס לקפידא ?

 

מר הגם שבביתו של אדם יש לאדם להטיל אימה ולא יתירה, מכל מקום  אהכעס היא ממדה הרעה ו„  –המהרש"א ביאר  

בין כעס לקפידא, אם  הרי המהרש"א עצמו    וק"ל  “בקפידא וכעסלא כשיהיו   כן לשם מה הוא מתחיל מבדיל בסוף 

מה הרבותא שלא כעס, הרי הרבה נאמר בחז"ל על גנותו של    ועוד, שכאילו על כך התכוון ר' זירא?  לבאר על כעס

( וגם  :)סו  ...שכן מצינו בהלל זקנו]של רבי[ במס' פסחים „  –)כד:(  -על פי מה שכתב כאן הריעב"ץ ב  וי"להכועס?  

עם אחת בתוך ביתו ולכן אפילו פולכן אמר ר' זירא שהוא לא הקפיד    “מכל האדם שלא נמלט פעם מכעס וקפידא  בענו

שהגם שיש להטיל אימה שאינה יתירה בביתו, מכל מקום זה חייב להיות רק כלפי חוץ ולא מתוך הרגשה  ,  צריך לומר

 פנימית של כעס והקפדה.

 



 קצד

 

 לא הרהרתי במבואות המטונפות 

מותר להרהר במבואות המטונפות ? מה כן   

 

ביאר   שמתו„  –המהרש"א  מי  זירא   )כד:(  דבפ'  דרבי  וקאמר  אקראי  להו  ומסמיך  ק"ש  שם  לקרות  דאסור  אמרינן 

 .“מחמיר על עצמו אפילו על הרהור תורה

אינו מופיע שהוא )ב,א(    מס' ברכות  , ]אומנם ב"תלמוד ירושלמי"  דשם רבי אבהו סבר כך, אך ר' יוחנן  חלק עליו  ק"ל

רב הונא לרב חסדא, אף ששם נראה מהסוגיא וכן הלכה, שאין לומר ק"ש במבואות    גם מחלוקת ביןוזה  ליו[  חלק ע

שם   המטונפות, בכל מקרה רב הונא ורב חסדא חולקים בדבר. לענין הרהור בדברי תורה הובא ב"תלמוד ירושלמי",

המטונפות ור' יוסי אמר שאסור וכן נפסק להלכה ]או"ח )פה,ב([    חזקיה אמר מותר להרהר במבואות   –)ג,ד( מחלוקת  

ולכן קשה מה שכתב המהרש"א שמשתמע ממנו שלהרהר מותר במבואות המטונפות אליבא דכו"ע ושר' זירא החמיר  

 .על עצמו והרי זה מחלוקת ב"ירושלמי" ונפסק להלכה שאסור

שאפילו בשגגה פעם אחת הוא לא הרהר בד"ת או שהוא סבר שעל פי הדין   שהרבותא שאמר ר' זירא, לע"ד לכן נראה

נדון ב"ראשונים" וב"אחרונים" האם מותר לקרוא כתב עברי בבית   מותר כחזקיה אלא שהוא החמיר על עצמו.ישנו 

 הכסא.

 

 

 

 

 

 ח:כ

 

 "חשבונות" -אין נוהגין בהן קלות ראש ומאי ניהו

 על איזה סוג חשבונות מדובר ?

 

  )קנא,א([ הובא פסק זה, למעט חשבונות של מצוה שאותם מותר לחשב. ה"נימוקי הגרי"ב" עמ"ס נדה   ]או"ח  בשו"ע

. חלילה לא נאמר  הן...", לא למעוטי שאר הלכות אתאופתחי נדה    מה שכתב בסוף פ"ג דאבות "קינים „  –)עג.( כתב  

. במדרש "שוחר טוב" במזמור ט' מובא  “קל...רק חשבונות או שנושאם דבר    רק דרבותא אשמעינן דאעפ"י שהם  ,כן

אומנם מצוה.  של  חשבונות  אינן   שהן  סבר  שהוא  משמע  המים,  בבית  אסטרונומיים  בחשבונות  עסק  כפי  ששמואל   ,

ב"תלמוד    מרן ה"חזו"א" גנז חשבונות אסטרונומיים שהוא חישב לשם הבנת ההלכות של קידוש החודש.  שהובא לעיל,

 “. וד' ביעיןחשבון גימטריא קבא כמה עבד עשרין „ –ירושלמי", מס' תרומות )ה,א( )כז.(, הובא 

 

 כי הא דרבינא ורב אדא בר מתנא שאלו שאילתא מרבא 



 קצה 

 

 השאלה לא הובאה במסכתנו אלא במסכת ברכות   

 

אדם בתפילין לבית הכסא. רבינא שרי רב  להו מהו שיכנס    איבעי„  –)כג.(    השאלה שהוא שאלו הובא במס' ברכות

 .לשאול את רבא שרבינא הלך עם בנו של מתנא  אך מכאן משמע, ,“מתנא בר אהבה אסר אתי שיילוהו לרבא

 

 „כתר תורה“[ חלף  –  ודאשתמש בתגא ]רש''י

 קיימת מחלוקת גירסאות וקיימת מחלוקת בפירוש המושג "חלף" 

 

פירוש המשתמש במאן דמתני שמעתא ראוי „  –, אך ר"ח פירש בד"ה חלף  “מן העולםעבר  „  –רש"י פירש בד"ה חלף  

עבר מן העולם ור"ח אינו מזכיר את דברי ריש לקיש, אלא מפרש כפי שריש לקיש    ולא כדברי רש"י שודאי  “להריגה

 אמר.

  ראשון לציון" עמ"ס אבות ]קשה גם על ה"  ריש לקיש" והרי ריש לקיש היה אמורא ולא תנא  תני כיצד נכתב "  ק"ל

 גמרא אינו משמע שהכוונה לברייתא[.)א,יג( שכתב בפשטות שריש לקיש ציטט ברייתא, אף שמה

ריש לקיש" ומה שפירש    אמר]שרבים מפירושי ר"ח משוקעים בספרו[ אינו גורס "תני" אלא "  דאכן "הערוך"  שו"ר

לשון  שהוא נאמר על מי ששונה הלכות, אף שנאמר על רבנן    "כתרה של תורה",  "הערוך"רש"י "כתר תורה" כן כתב  

 “ )סב.([  מנא לן דרבנן איקרו  מלכים ]מס' גיטין„ –"מלך" ולא לשון כתר מלכות 

 שם ג' פירושים: הרע"ב מפרש  )א,יג(. מקור דברי הגמרא הם במס' אבות

 כתר.   -המשתמש בכתרה של תורה כאדם המשתמש בכליו חלף ועבר מן העולם. תגא בלשון ישמעאל .א„

מפרש  ב. "תגא  יםויש  בפהמ"ש[  תיבות  ]הרמב"ם  ראשי  שם    חרינא,אברא  גלמיד  ת"  להשתמש  לאדם  שאסור 

 בתלמידים שאינן תלמידיו. 

.  “]אדר"ן סוף פ"לב[  . ואני שמעתי "ודישתמש בתגא" המשתמש בשם המפורש חלף ואבד שאין לו חלק לעולם הבאג

לכאורה, יתכן וזו כוונת רש"י כאן "עבר מן העולם". ה"ראשון לציון" מקשה שם על רע"ב, שרק הפירוש השני שלו  

דברי ר"ל[ בלי שום חולק   ]=  נוטה לדברי ריש לקיש, אך שני הפירושים האחרים "הם נגד מאמר ערוך דבגמרא דילן

  לקיש, כפי שהראנו לעיל שר"ח אינו גורס את דבריו דהרע"ב לא גרס כלל את דברי ריש    וי"לוצריך ביאור ופנים"  

לקיש, ריש  כפירוש  של  כותבם  לציון  רק  ה"ראשון  זאת  לעומת  תורה" לדברי המשנה,  "כתרה של  בגמרתנו  גורס   "

ומי שמשתמש בתגא  „  –ן, הוא כתב  מפשטות דברי רש"י כאוהב"ח מוחקם. הרמב"ם שם בפירושו מפרש כפי שנראה  

 . “ימות...

 

 כט.

 

 „ללותה מבית אביה לבית חופתה“  –רש"י  ד"ה להכנסת כלה 

 מה הפירוש של "בית חופתה"? 

 



 קצו

 

לעשות  „–י  ]רש"  אי זהו בנין של שמחה, זה הבונה בית חתנות„  –)יד:(    בית חופתה הוא בית בעלה, כגון במס' תענית

יוסי  להקרא  היא מתחילה   וכאשר הכלה באה לבית חתנה“  [ לבנו“חופתו ר'    –  לאשתו   ביתו של בעלה, כמו שקרא  

ביתי„ לאשתי  אשתי...אלא  לאשתי  קראתי  לא  עיקר „  –  רש"י]  מימי  והיא  נעשים  ידה  על  הבית  צרכי  שכל 

(  )סב: וכן במס' יבמות“ ביתו זה אשתו„ –)ב.(, הובא   )נב.([ וכן במס' יומא מס' גיטין )קיח:(, ]מס' שבת “[“.הבית...

הכלה באה מיד לביתו של בעלה, כדי שכבר מתחילת הבנין של האיש והאשה תשרה בו “.  אשה„  –ברש"י בד"ה ביתך  

האשה נקראת  “.  כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה...„  –)סב:(    שתוסיף ותלך, כפי שהובא במס' יבמות  השמחה

ופירש   )שם(  "אהל"  אהלך  גם  שלום  כי  וידעת  בד"ה  רש"י  אשתו  „  –שם  אלא  אהלו  ואין  אהל  לך  שיש  בזמן 

 “. )ז:([ שנאמר...]מס' מו"ק

 

 ושיתא אלפי שיפורי 

 ? האם הסיבה לכך, כדי שיהיה כמו במעמד הר סיני

 

יך להיות כמו שהיה במעמד הר כפי שהיה במעמד הר סיני ועל כך אמר רב ששת,  שלכן צר  שיפורי פירושו שופרות,

של התורה במעמד הר סיני[ בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא, הני    כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה ]=„  –סיני  

)יד.( ישנה מחלוקת האם סיני    , כי התורה והמשניות ניתנו יחד במעמד הר סיני ובמס' הוריות“מילי למאן דקרי ותני

 . “מכריזין עליו שיבואו לכבדו„ -)יז.( פירש על כך רש"י בד"ה שיפורי מס' כתובותעדיף או עוקר הרים עדיף וב

 

 אבל למאן דמתני לית ליה שיעוראהא למאן דקרי ותני 

 האם מושג "מתני" הכונה ללימוד עצמי או ללמד אחרים?

 

 ?חרים ועל איזה חלק של תורה מדובר יש לברר האם "דמתני" הכוונה ללומד עצמו או למלמד לא

 הוא מפרש שהכוונה לאחרים.  רש"י כאן אינו מפרש, האם הכוונה לעצמו או לאחרים, אך במס' כתובות בתחילת )יז:(

כאן   כתב  חננאל  דמתני  „  –רבינו  אבל  תנא  או  קרא  שיעוראשמעתתפירוש  ליה  לית  את  “ א  מזכיר  הוא  כן  לפני   .

מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר   כל השונה הלכות בכל יום„  –:( ובסוף מס' נדה  המובאת לעיל )כחהברייתא  

 . “משנה ברייתות והללמ"מ„ –ושם מפרש רש"י בד"ה הלכות  “"הליכות עולם לו" אל תקרי "הליכות" אלא "הלכות"

דהיינו שקרא ושנה ועדיין ן דקרי ותני  ...למאן דמתני לאחרים...למא„  –להלכה  )שסא,א([ גם פוסק כן    ]יו"ד  השו"ע

משמע דתרוויהו בעינן אבל מלשון הריטב"א שהביא הב"י שאין לך אדם מישראל  „  –)ב(    ]ש"ך  לא שנה לתלמידים

 .“[“נה כו' משמע דקרא או שנה קאמרינן שאינו או במקרא או במש

למשנה,  בשניהם  הכוונה  ותני  דמתני  משמע  "מ  מהשו"ע  נקרא  משנה  לתלמידים  ששונה  שמי  שלומד תני"  אלא  ומי 

הלכתא, כלומר   דמתנו...והוא  „  –)ח.( בד"ה נדהו בחלום    משנה לעצמו או מרבו נקרא תני. הר"ן כתב במס' נדרים

וזה   “אבל מתני כלומר משנה לחוד לא...  גרסהלכתא כלומר    דתנודמתנו לאחרים, אבל תני בלחוד לא...ואיכא דגרס  

וכגירסת כתובות  כגירסתנו  במס'  רש"י  כן  ואם  שם  נדרים    "רש"י"  במס'  גורס  היה  משנה,  זה  שתני  המפרש  )יז.( 

 כגירסה הראשונה שהר"ן הביא שם.

 



 קצז 

 

 גלו לבבל שכינה עמהם 

 היכן היה מרכז התורה בבבל ?

 

בתרגום  אך    בזמן יכניה והשכינה שרתה אז בשף ויתיב בנהרדעא  ובכנישתא דהוצל בבבל,  לבבל גלו החרש והמסגר

 )ו,ב( משמע שהשכינה ירדה ושרתה בבבל רק בזמן עזרא. שה"ש

גם עיר, היינו  ותומכת בשיטת רש"י שבבל אינה רק ארץ  כדברי התוס' אלא  ההפרדה שבין נהרדעא לבבל מוכיחה 

תב  פ"ד דכתובות על הרי"ף סבר גם כרש"י, על פי מה שכפומבדיתא. נראה שרבינו זרחיה הלוי ב"מאור הגדול" בסוף  

ש בבל„שם  מנהג  לכתחלה  מנהגנו  שיהא  הוא  דין  ולכן  דבבל  תלמודא  עליו “  תלמודנו   חולק  שם  הרמב"ן  ואילו 

ו בבל  ששמה  עיר  שאין  כתוס'  וסובר  ה'"  שם  ב"מלחמת  כתב  הוא  יתבי  „  –לכן  בנהרדעא  בבל  ונהרדעא דתלמוד 

והוא עיקר תורה מימות גלות בנהרדעא שם   בנהרדעאדשייף ויתיב  ...ואמרינן בבבל היכא בבי דינא  מעיקר בבל היא

שגלות יכניה והחרש והמסגר, כמו שמפורש בכיצד נכתבה המשנה ומקצת הגאונים שחלקו בזה...ורבינו שרירא ורבינו 

בנו רבינו  האיי  כדברי  כתבו  כך  סנהדרין  של  כרובא  שקול  ז"ל  שהוא  הגדול  הרמב"ן    שבגירסת  נראה“.  ]=הרי"ף[ 

 נשמט הקטע שבגמרתנו "בבי כנישתא דהוצל" מיד אחרי "בבבל היכא" ואילו רבינו זרחיה הלוי גורס כגמרתנו. 

 

 „סגי נהור הוה“[... אתיא שכינה לא נפק... עלוב ושאינו עלוב   –רב ששת ]רש"י 

 בירור הגירסא בשמועה זו, הגורמת למספר משמעויות והבנת המושג "שף ויתיב"

 

נכתב לפני כשש מאות שנים וקדם לחיבור "עין יעקב" של מהר"י בן חביב על אגדות התלמוד   "הגדות התלמוד"  חיבור

ת ערך, כפי שנראה  המזכירו שם בהקדמתו. ה"דקדוקי סופרים" מציין בהקדמתו למס' ברכות שיש בו גירסאות יקרו

י שכינה שמעו קול רגשא. אבוה דשמואל  הוו יתבי בבי כנישתא דשב ויתיב בנהרדעא. אתא  אבהו ושמואל„  –להלן  

קם ונפק, רב ששת לא נפיק. אתו מלאכי השרת קא מבעתי ומצערי ליה. אמרו לפניו רבש"ע עלוב ושאינו עלוב יכול  

 .“ושאינו יכול מי נדחה מפני מי א"ל שבקוה

בגמרתנו. הגירסאות  חילופי  את  להבין  ניתן  "הגדות התלמוד"  אמוראים    בגירסה  מגירסת  ב'  בתחלה  מופיעים  דלעיל 

ב"אבוה דשמואל" מדור קודם ובלשון    " ובהמשך מופיע שמדובר רק  שמעו קול "אבהו ושמואל" שהיו באותו דור ש"

  -  "קם ונפקי" ונראה שיש כאן שיבוש בגירסה, האם הו' הוא לפני הה' ומדובר באחד או שהו' הוא אחרי הה'  -  יחיד

ויתיב"    דשבים. כמו כן מדובר שגם הם או הוא היו ביחד באותו רגע באותו בית כנסת ""אבהו" ואז מדובר בשני אנש

ויתיב" כבגמרתנו ופירש ששב ונבנה שוב או "דשייף ויתיב" כגירסת הרמב"ן ב"מלחמת ה'" על    ףבנהרדעא ולא  "דש

ו"הערוך"   "ידלג"  רש"י  שפירש  )ג.(  לעיל  מדוכתיה"  "לינשוף  מלשון  הוא  ו"שף"  שם  ח' הרי"ף  שף  בע'    פירש 

 . "החליק"או "נשיבת רוח" ובע' שף א' הוא פירש "מתגלגל" 

ואל ואבוה דשמואל  והא כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא דהוה בי אנדרטא והוו עיילי רב ושמ„  –)כד.( הובא    במס' ר"ה 

 .“רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף יתיב בנהרדעא„ – וכאן הובא “ולוי ומצלו התם

פירוש בגלות יכניה וסיעתו כד אתו  „  –"הערוך" כתב בע' שף א'    גורס שגם אבוה דשמואל היה אז שם.  "הערוך" אינו

המק מבית  בהדיהו  דאייתיהו  ועפר  באבנים  ויסדוה  כנישתא  בני  עבדיךלנהרדעא  רצו  "כי  ליה  קריין  והוו  את    דש 

שכינה עמהון כדאמרינן "בבבל היכא שריא שכינה    אבניה..." וקריוה "שף ויתיב", כלומר שנסע מקדש וישב שם והות



 קצח 

 

וכנישתא דהוצל קרובה לבית  יתיב" בנהרדעא   יתיב". "שף  רב אמר בכנישתא דהוצל ושמואל אמר בכנישתא דשף 

  ]מס' כלים   )ג.([ "גזית אבני דמשפיין" כדכתיב "מגוררות במגרה"  ]מס' ב"ב  המדרש של עזרא הסופר למטה מנהרדעא

היינו שהחליקום. מה שפירש רש"י שרב ששת היה סגי נהור, הכוונה כידוע שהוא התעוור לאחר פטירת   “,...ל,א([)

]ולוי[", כי ראינו לעיל במס' ר"ה, שם הובא שאבוה דשמואל   "אבוה דשמואל  -  רב. בגמרתנו מופיעים מספר גירסאות

אל נכנס צריך לגרוס "שמע"  וכן "קם ולוי נכנסו לשם יחד ולכן זה מתאים להמשך "שמעו", אך אם רק אבוה דשמו

 ונפקי" ולא "קמו ונפקו". 

וכפי שראינו ב"הערוך", הוא    ממה שהובא מיד אחרי זה "רב ששת הוה יתיב" משמע שמדובר בשני מעשים שונים  

גורס את המעשה של רב ששת והוא מובן יותר, שהרי אם רב ששת ואבוה דשמואל ו/או לוי היו יחד שם כפי שגורס  

ות התלמוד", מדוע הם לא עזרו לרב ששת ,שהיה עוור, לצאת יחד איתם? וכן זה מוקשה כי אבוה דשמואל חי "הגד

 הרבה לפני רב ששת ובפרט שזה היה כבר אחרי פטירת רב וכן ה"דקדוקי  סופרים" מעיר על הפער בשנים ביניהם. 

התלמוד" נוסף שהם ציערוהו ושאז הם  בגמרתנו הובא שמלאכי השרת הבעיתוהו ושהוא דיבר עם הקב"ה  וב"הגדות  

להקב"ה ושמואל    אמרו  שאבהו  ו/או   דשמואל  שאבוה  שהכוונה  "שב  או  התלמוד"  "הגדות  גירסת  להקב"ה.  אמרו 

יבה שהובא המעשה שלפנינו אחרי "שהקב"ה שב עמהן מבין הגלויות" וזו הס   ,ויתיב" מתאים יותר לדברי הגמרא לעיל

ה במעשה כשיש מילה המקשרת ביניהם. ה"דקדוקי סופרים" אכן מעיר שזו טעות , לפי הכלל שהגמרא חורזת מעשזה

 דפוס ב"הגדות התלמוד". 

 

 ואהי להם מקדש מעט 

אם השכינה נמצאה בבית הכנסת של שף ויתיב מזמן יכניה, כיצד יתכן שהשכינה באה לשם בזמן רב  ה

 ששת ולפני כן היא לא היתה שם ? 

 

השכינה היתה שם כל הזמן וזה היה ממש "מקדש מעט" ובמס'    שהשכינה באה, הרייש להבין מדוע הגמרא מספרת   

תו וכל שכן שגדולים כמותם למדו שם  ינמצאת איתם וא שנים או אפילו אחד שלומד השכינה שאפילו ,הובא )ג,ג( אבות

?  

שכשם שבבית המקדש היו ב' בחינות של שכינה בעזרה ובקודש הקודשים, גם שם שרתה בקביעות הבחינה של   יתכן,

השכינה של העזרה, אך הבחינה של השכינה של קודש הקדשים לא שרתה שם בקביעות וכאשר היא היתה באה אי 

ות שם וכאשר הוא היה בשיא  אפשר היה להמצא שם כמו בקודש הקודשים שבבית המקדש, שרק הכהן הגדול יכל להי

יכול להמצא שם   היה  נזדמן במס' מנחות   של הקדושה אפילו מלאך לא  כנס עם שהזקן שנ   ,)קט:(  ולכן כתב התד"ה 

הם טהרו    ,מה שלמדו שם אותם קדושי עליון  היתה השכינה שנכנסה עמו ועל ידי , זו  שמעון הצדיק ביוה"כ לתוך קה"ק

 דשים.ת בחינת השכינה של קודש הקו לביאעוד יותר את המקום והכשירוה 

אלא זה היה תלוי בכהן הגדול דשים לא שרתה כל הזמן השכינה באותה עוצמה,  שבקודש הק  ,ניתן להביא ראיה לכך

אזי כאשר הוא נכנס ביום הכפורים לשם אז הגיעה עוצמת השראת   ,א היה בעצמו בבחינת קודש הקדשיםאם הו  ,עצמו

השכינה לשיאה, עד שאפילו מלאך לא הורשה להמצא שם, אך אם ביום הקדוש ביותר ביום  הכפורים נכנס לשם כהן  

עד כדי הריגת אותו אדם    , "אלא אף נשלח לשם כדי "לעשות סדר  ,שםלגדול  אפיקורס, לא רק שמלאך הורשה להכנס  

 שחילל את קה"ק בעצם ביאתו לשם ועל מעשיו הרעים שם.על 



 קצט

 

יומא ניגף,   ]=  מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס„  –הובא    ,)יט:(  במס'  במקום להתקין בפנים[...וביציאתו 

כמין קול נשמע בעזרה שבא מלאך וחבטו על פניו ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו    דתני רבי חייא

 . “וכף רגליהם ככף רגל עגל")א,ז([ "ורגליהם רגל ישרה  שנאמר ]יחזקאל

יומא במס'  ירושלמי"  בתוך„  –הובא    )א,ה(,  ב"תלמוד  עגל עלת  פרסת  כתיב    בעוןמצחו...  וכמין  והא  אבהו  ר'  קומי 

)א,י([    ]יחזקאל  )טז,יז([ "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו" אפילו אותם שכתב בהן  ]ויקרא

נכנס ביום הכפורים לתוך    ואם כן, כיצד יתכן שמלאך  ]=  המלאכים[ לא יהיו באהל מועד"  ]=  "ודמות פניהם פני אדם

נכנס כדרכואמר לו בשעה שהו  ,דשים[קודש הק לא כאותו צדוקי שנכנס ושינה את סדר ]  “תיב]מס' יומא )נג.([ כ  א 

שהכהן   . כשם[שצריך להדליק את הקטורת שבתוך המחתה רק כשהוא נכנס לקודש הקודשים  , העבודה המסור לנו מסיני

  , עשיית חשבונותורה ועמלה ללא  דשים" כך נקרא גם מי שמוסר את נפשו ברציפות ללימוד התהגדול נקרא "קודש הק

והאמור התנאים  עליון  קדושי  אותם  נכנסו  וכאשר  להתקיים  כדי  פרנסה  לו מספיק  יהיה  זו של  אאם  בדרגה  ים שהיו 

כשם שהיא היתה בקודש הקדשים   ,בבחינתה הגבוהה ביותר  " מיד הגיעה השכינהשף יתיבקודש הקודשים ללמוד ב"

 דשים. גם כן בבחינת קודש הקשהיה  ,ביום הכפורים בשעה שנכנס לתוכה הכהן הגדול

מדוע   יש להבין, מדוע המלאך לא הרג את הצדוקי מיד בכניסתו לקודש הקודשים ובכך למנוע ממנו לבצע את זממו,

  ?לצאת משם לאחר שכבר ביצע את זממוהוא פנה המלאך הרגו רק כאשר 

פהנראה   פתחון  לתת  לא  כדי  היתה  לכך  מעט  ולומר שאם  שהסיבה  היה משתהה  העצומה    ,המלאך  יתכן שהקדושה 

משפיעה על אותו צדוקי והוא לבסוף היה נמנע מלבצע את זממו ולהניח את  המחתה   ששרתה בקודש הקודשים היתה

שעל אף שפשע בפעם הראשונה ונכנס לבית   , שקרה ליוסף משיתא כמובא ב"איכ"ר"שם על מקום אבן השתיה כשם  

כדי    בה שו דושה שם כה השפיעה עליו שהוא לא היה מוכן שוב להכנס בפעם השניקה,  קדש ולקח  משם מנורת  זהבמה

נוסף דבר  משם  את    ,לגנוב  שוב  להכעיס  לא  אמרכדי  שהוא  כפי  ממ  ,  בוראו,  וחתכו  שיסרוהו  אף  חתיכות על  נו 

 מאיבריו.  

אדם עובר עבירה, פעם ראשונה מוחלין לו  „  –)פו:(    זו אנו פוגשים במקומות נוספים כגון: במס' יומא  הנהגה אלוקית

בבחינת "לכבוש בבית את   מדובר בחילול ה',]אומנם כאן ש  לו רביעית אין מוחלין לו  שניה מוחלין לו שלישית מוחלין

נפרעין ממנו במקוםהמלכה" ו מתרה    ...והקב"ה„  –וכן    “[כמובא במס' קידושין)מ.(  ,בחילול ה' אין מקיפין לו אלא 

 .“)ט,ח([ "]"שמו"ר לפרעה על כל מכה ומכה כדי שישוב בו

 דשים. הק ה נקראים בשם קודשן הגדול וגם מי שיושב ועוסק בתורהכהנביא כעת ראיות לכך שגם 

„וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם   –בספר שמות )ל,י(, נאמר  

 . קדש קדשים הוא לה'“

 „המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת“.  –רש"י פירש בד"ה קדש קדשים  

בהגיעו   בבית הכנסת לפני כארבע מאות איש.  נוהג למסור כל ערב שבת שיעור בפרשת השבוע  היה  מרן המלבי"ם 

לפסוק זה בפרשת תצוה, אמר כי "קדש קדשים" נקרא אהרן הכהן. בין השומעים עבר רחש ובפרט בין אלו אשר פשה  

ה", תמהו האנשים כיצד הוא אומר דבר כה מוזר, בפרט שרש"י פירש זאת על המזבח. לאחר השיעור בהם נגע ה"הסכל

כי לו ראייה על כך. ענהו המלבי"ם על אתר,  יש  מנין  והעיז לשואלו  א'   פנה אליו מקורבו  בדבה"י  מפורשת  הראיה 

ובניו ע  –)כג,יג(    ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא  ד עולם להקטיר לפני ה' לשרתו „בני עמרם אהרן ומשה 

המלבי"ם   זה.  לפסוק  שוב  להתייחס  הבא  בשבוע  מוכן  יהיה  אם  ושאלו  אליו  פנה  מקורבו  עולם“.  עד  בשמו  ולברך 

הסכים. המקורב פירסם, כי בשבוע הבא יתייחס שוב מרן הרב לפסוק זה ויביא ראייה לדבריו. בשבוע שלאחר מכן, 

יו הרבה  באנשים  גדוש  היה  הכנסת  להתייחס בית  התבקש  הוא  כי  ואמר  שיעורו  את  פתח  המלבי"ם  שבוע.  מכל  תר 
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לפסוק האחרון בפרשת תצוה. הוא שוב אמר את הסברו, אך לתדהמת הנוכחים, בלא להוסיף לכך כל ראייה. לאחר  

היא  הסיבה  כי  ענהו,  המלבי"ם  להסברו.   הראייה  את  הפעם  הביא  לא  מדוע  ושאלו  מקורבו  שוב  אליו  פנה  השיעור 

 "אל תען כסיל כאוולתו". -וםמש

הסיפור. ענהו מרן המהרי"ל בשאלה   לימים עלה מקורבו לירושלים ונכנס למרן המהרי"ל דיסקין. הוא סיפר לו את כל

 “. ?לך לרגע ספק כי מרן המלבי"ם טעה „האם לפני ששמעת את הראייה, היה –

„וע"ד הדרוש רצונו לומר שאהרן היה השורש והמקור    –בד"ה וכפר בפרשה    מרן המלבי"ם כתב זאת גם בפירושו כאן

לכלל הכהונה עד סוף כל הדורות, כי כל זרע אהרן זכו בכהונה בזכותו, ומעשה הכ"ג ביוה"כ נקרא על שם אהרן, כמו 

 אחריו יכנסו מכחו ומזכותו...“.  שכתוב "בזאת יבוא אהרן אל הקדש" וכן תמיד, כי כל הכהנים הגדולים

קד כי קדש  וכבד"ה  לבאר  ממשיך  הוא  אהרן   –ותב  שים,  "ויבדל  הוא קדש קדשים כמו שנאמר  אהרן  לומר  „רצונו 

ועל   הקדשים"  קדש  כמו  להקדישו  לדורות...“.  הכפרה  המסבב  הוא  כותב  כן  הוא  ב"דברי  כן  בפירושו  בקצרה  זאת 

ה מ"דברי הימים", לכאורה,  „כי אהרן נבדל מן הלויים להיות קדש קדשים“. פסוק זה, שהובא על ידו כהוכח –הימים"  

הקדשים" "קדש  אחרי  כתוב  מיד  שם  כי  כדבריו,  בעליל  מוכח  בניו    -אינו  כל  גם  כי  משתמע,  כן  אם  ובניו".  "הוא 

בין הכהנים „  –' פסחים )קד.(, לגבי סדר ההבדלות  וצאצאיו נקראים "קדש הקדשים". כך גם משתמע מהגמרא במס

 . “ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים" [ "בני עמרם אהרן ומשה ללוים דכתיב ]דברי הימים א' )כג,יג(

ומה שאין הגמרא מזכירה בפירוש את המשך הפסוק "הוא ובניו", אשר    אם כן, הגמרא מביאה פסוק זה על כל הכהנים

לשם כך היא הביאה את הפסוק, הוא משום דרכה של הגמרא, כידוע, בהביאה ראיה לדבריה, להביא רק את תחילת 

גם הרמב"ם ]ס' עבודה,   ו/או הברייתא לשם קיצור, כאשר הכוונה היא להמשך הדברים.  הפסוק, או תחילת המשנה 

בו )ד,א([ הביהל כוונת הגמרא, שכן כתב שם  כות כלי המקדש והעובדים  הכהנים הובדלו מכלל הלוים „  –ן כך את 

 . כך גם נראה מדברי הרמב"ם במקום אחר. לעבודת הקרבנות שנאמר "ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים“

„ולא שבט לוי בלבד אלא    –)יג,יג(    תב בסוף הל' שמיטה ויובלאת מי שתורתו אומנותו בתואר זה וכו  הרמב"ם מכליל

כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר  נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה'  

והלך ישר כמו שעשהו האלוהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם הרי זה נתקדש קדש 

לתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו כמו שזכה לכהנים וללוים.  קדשים ויהיה ה' חלקו ונח

 הרי דוד ע"ה אומר "ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי"“. 

הם רק  שלא  כותב  הוא  זו  ובהלכה  כוללת  בצורה  והלוים  הכהנים  על  מדבר  הוא  שם,  הקודמת  מי    ,בהלכה  גם  אלא 

דשים". אם כן, ברור לפי זה, שלא רק הכהנים הם קדש קדשים )ולא רק אהרן הכהן(,  שתורתו אומנותו הוא "קדש ק 

 אלא גם מי שתורתו אומנותו. אם כן, כל הכהנים גם נקראים כך.

דכוונת המלבי"ם היא דאין הכי נמי, דאכן גם כל הכהנים נקראו כך, אלא כיון שהוא "השורש והמקור   ,אמנם יש לומר

פרה לדורות", לכן עליו בעיקר נאמר תואר זה של "קדש הקדשים", כיון שמעוצם קדושתו  לכלל הכהונה" ו"המסבב כ

הושרשה אצל כלל הכהנים מעלה מרוממת זו של "קדש הקדשים" וגם בכל כהן וכהן טמונה אותה קדושה של אהרן  

 הכהן ובכל נשמת כהן מתנוצץ אותו ניצוץ של נשמת  קדש הקדשים של אהרן הכהן. 

בדברי הימים מסייעת לדבריו, שהרי לכאורה מיותר לכתוב באותו פסוק פעמיים אהרן, פעם בשמו    גם לשון הפסוק

ויבדלו אהרן ובניו להקדישו קדש קדשים עד „  "הוא", הרי ניתן היה לכותבו רק פעם אחת  -הפרטי ופעם בלשון נסתר

", אלא על כרחך הסיבה היא כדברי מרן ולכאורה קשה, לשם מה לכתוב "ויבדל אהרן" ושוב לכתוב "הוא ובניו  “עולם

 המלבי"ם, דאהרן הוא קדש קדשים ומכחו זוכים צאצאיו גם כן להיות קדש קדשים. 
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אברהם אבינו, על ידי עקדת בנו. מרן הגאון הגדול רבי אהרן קוטלר    -מעין זה ראינו גם בעמוד החסד ומסירת הנפש

הו  בניה, כאשר  ושבעת  חנה  מדוע במעשה של  לו לאברהם זצ"ל שאל,  ותאמר  לו לך  בניה להורג, אמרה  צא אחרון 

 אבינו אתה עקדת בן אחד למען שמו יתברך ואני עקדתי שבעה בנים. מרן הגר"א קוטלר זצ"ל שאל וכי חנה מתגאה

הרעות. המידות  שורש  זה  הרי  שמכח   בכך,  הוא,  אבינו  לאברהם  לומר  באה  שחנה  מה  כי  ומסביר,  מתרץ  מיד  הוא 

מסירת הנפש ויכולת ההקרבה שלו לעקוד את בנו, הוא השריש בעם ישראל את היכולת שלהם לפשוט צוארם ולמסור  

 למען ה', וכח זה "קבירא ביה" מאז ומושרש בכל יהודי. ואת נפש בניהם  את נפשם 

ב"מ כי  לציין,  יש  פרשאמנם  הגדול",  הובא  דרש  )כח,ב(,  תצוה  קדוש  –ת  דכתיב   )=  „ואהרן  הקדשים(  קדש  ולא 

 . “"ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים"

„אין כונת רבינו שיקח מהבריות,    –יובל )יג,יג( ב"דרך אמונה" )סח(  מרן הגר"ח קניבסקי ביאר שם בהלכות שמיטה ו 

נתו שיעשה השתדלות מועטת והקב"ה ישלח ברכה במעשה ידיו  שהרי בפ"ג מה' ת"ת ה"י התרעם על זה הרבה, אלא כו

„אמרו "נקטינן צורבא מרבנן לא מעני" ואף על גב שאנו   –)ע( הוא מוסיף  -ויוכל להתפרנס בכל מה שצריך לו“. שם ב

 רואים, שיש תלמידי חכמים וכהנים שהם עניים ואביונים, זהו כשהקב"ה יודע שזה טובתם“. 

, פרשת חיי שרה( את דברי רבי מאיר ור' נהוראי, שהם עה"ת  "אר )"חידושי מרן רי"ז הלוימרן הגרי"ז זצוק"ל מב

מה שאמר רבי מאיר "לעולם ילמד אדם את בנו אומנות   סתירה, דבאמת   שאין בדברים  ,אותו תנא ]מס' עירובין )יג.([

לבטל  הותר  לא  שלדעתו,  )לה([  ברכות  ]מס'  כרשב"י  ולא  ישמעאל  כרבי  להלכה  שנפסק  מה  כפי  הוא  וקלה"  נקיה 

מלימוד אף שעה אחת. כדברי רי"ש פסק הרמב"ם ]הל' תלמוד תורה )ג,י(, פירוש המשניות עמ"ס אבות )ד,ז([ ופסקו  

„וכמדומני שראיתי בשם הגר"א  –ג([, כמו שכתב מרן הגרי"ז שם  -,יבלדבריו בהלכות שמיטה ויובל )יג  זה אינו סותר 

שמקור דברי הרמב"ם אלו מפני שזוהי מדתו של רשב"י וחבריו, ולמדנו מזה דאע"ג דאיפסיקא הילכתא כר"י ד"הנהג  

איש מכל באי עולם להתנהג במדה זו אינו בהן מנהג דרך ארץ", מ"מ גם זו המדה של רשב"י וחבריו מדה היא. ואם בא 

צריך לשום דבר בעולם הזה, כי ה' יזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, בלי שום השתדלות מצדו כלל. ולפי זה נראה,  

נקיה  נהוראי השנויים במשנה, דרבי מאיר קפסיק הילכתא דילמד אדם את בנו אומנות  ורבי  דהן הן דברי רבי מאיר 

י"ש ד"הנהג בהן מנהג דרך ארץ" ודברי ר' נהוראי הם דבר אחר לגמרי, דאע"פ שכך הוא הדין ללמד  וקלה, והיינו כר

את בנו אומנות, אבל הרי יש עוד מדה אחרת והיא מדת רשב"י וחבריו שגם זו מדה היא כמו שהבאנו מדברי הרמב"ם,  

תרונות שיש במדה זו לגבי מדת ר"י של  ולכן מניח הוא כל אומנות שבעולם ואינו מלמד את בנו אלא תורה, וקחשיב הי

"הנהג בהן מדת דרך ארץ" ולפי זה אין רומיא מדברי ר' נהוראי על דברי ר'  מאיר, כי שניהם מתאימים זה עם זה, גם  

מבואר הלשון של "איני מלמד את בני", דלענין ההלכה הוא כדברי רבי מאיר השנויים למעלה, רק לבנו הוא בוחר מדה 

 מדו אלא תורה כנ"ל“. אחרת ואינו מל

ח(, "שאילת יעבץ" )א,מא(, "אגרות החזו"א" )א,פו(, "אגרות משה", יו"ד  -על כך עיין עוד ב"שו"ת תשב"ץ" )א,קמז

 ב(, )ד,לו([ ו"פסקי תשובות" בסי' קנו.-])ב,קטז( )ג,פא

 

 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל 

 ויתיב יבנה בית המקדש השלישי ? האם מאבני בית הכנסת שף 

 



 רב

 

וכן   נראה ד"שף יתיב" שנבנה מאבני המקדש, אבנים אלו יקבעו לעתיד לבוא בבית המקדש השלישי שירד מהשמים

כמו  , מקומות  אלו הגיעו לארץ ישראל כאשר בני ישראל נכנסו לארץ,  וזרי", שהמקומות שה' דיבר עם משהכתב ה"כ

 ר סיני. שהכרמל והתבור להלן הגיעו לה

 

 

 כולכם בעלי מומים אתם אצל הר סיני

 

מדוע יהירות   ?היה לו שמינית שבשמינית של גאוה  כיצד ניתן ללמוד מגובהו של הר סיני את ההיתר לת"ח שת

 ?נחשבת כמום 

 

המביא את האדם לגאוה והרי הר סיני גובהו היה    ,ל גובהםשלהם  היה בש  שהמום   רבינו העשל כתב ב"חנוכת התורה"

אם כן   שש עשרה מיל ומיל שווה לאלפיים אמה,  היינו,  חמש מאות אמה וגובהם של הכרמל והתבור היה ד' פרסאות, 

ת שבשמינית  מהתבור והכרמל  שהוא פי ששים וארבע מהר סיני שהיה שמיני  אמהשלושים ושתים אלף    גובהם היה

חז"ל    ומכאן בין השאר מה שאמרו  סוטה  נובע  לו רק שמונה שבשמינית של   ]מס'  )ה.([ שתלמיד חכם צריך שיהא 

 כי אז זה כבר יותר משעור זה. )מג:(, ]מס' ברכות אך אל יהלך בקומה זקופה גאוה,

 

 ר בעל מום הוא  ש"מ האי מאן דיהי

 

"אדם" זה תלוי רק במהותו הרוחנית, אך אם הוא נעדר מהות זו הוא נחשב בהמה כמו גוי, ממילא פגימה  כדי להחשב  

 במהות זו על ידי גאוה נחשב למום ב"אדם" שבו. 

 

 כט:

 

 אמרה תורה חדש והביאו קרבן מתרומה חדשה 

 בפירוש, ניתן לומר זאת על פי דרשה          שמועה זו אף על פי שאין התורה אומרת זאת 

 

שהרי    ..אע"פ שאותה דרשה אינה פשוטה, „.  –ה תורה מנה ימים, מקשה על כך שם  )יז:( בד"ה אמר  התוס' במס' חגיגה

, “שאע"פ שאין דרשה מצינו כהאי לישנא„  –  ומתרץ שם ר"ת“  לומר שהיחיד מתנדב ומביא תמידצדוקין חולקין בה  

כאן ושם "אמרה תורה מנה ימים", אף שהתורה לא אמרה בפירוש למנות ימים לקדש חודש, אלא לומדים את    היינו,

 .“ואי אתה מונה שעות ם אתה מונהימי„ –)ה.(   ההלכה למנות ימים מדלעיל

 

 חל להיות בפרשה הסמוכה לה בין מלפניו ובין מלאחריו 

 



 רג

 

 בלוח הקבוע שתיקן הלל את פרשת שקלים היא אינה מופיעה לא לפני פרשת כי תשא ולא לאחריה. 

 

והלכתא   כוותיה,  „  –תד"ה  הלכה  לפסוק  הוצרך  מ"מ  יוסף  רב  לגבי  כרבה  דהלכתא  ...ואע"ג 

 “ משום דפליגי עליה שאר אמוראי

הכלל מן  יוצאים  ישנם  התוס'  שלשיטת  או  כרבה  תמיד  הלכה  בין   ?האם  במחלוקת  שנוי  גם  זה  כלל 

 הגאונים 

התוס' כאן סובר, שתמיד הלכה כרבה מול רב יוסף, אך אין דבריו מדוקדקים ואכן התוס' הרא"ש כאן אינו גורס את  

 התוס' הזה. 

, סוברים  )כט.( בד"ה והוי שהלכה כרב יוסף בשדה, ענין ומחצה. התוס' שם ובמס' ב"מ  )קיד:( פסקה הגמרא   במס' ב"ב

שכוונת הגמרא היא לפסוק בדרך השלילה, היינו, שבשאר המחלוקות בין רבה ורב יוסף ההלכה כרבה, אך שו"ת רב  

רק יוסף  רב  מול  כרבה  שההלכה  היא  שם  הגמ'  שכוונת  סובר,  גאון  לעילמלב  -צמח  שהובאו  המחלוקות  שלשת   -ד 

 ההלכה היא כרב יוסף.המופיעות בש"ס  יניהם במחלוקות שביניהם המופיעות במס' ב"ב, אך בשאר המחלוקות שב

]שתוקף סמכותו ההלכתית היא כשל "גאון"   שבעל "הלכות גדולות" ורבינו חננאל  התוס' עצמו שם במס' ב"מ מציין,

[ סוברים שהלכה כרב יוסף מול רבה  )מב,א( א(  הש"ך ב"חו"מ"ו  הרמב"ן ב"מלחמות" בסוף פ"ד דמס' כתובות  כדברי

חולק עליהם וסובר שם שהלכה אם דינו הוא כשומר חנם או כשומר שכר, אך התוס'    , ומר אבדהבמחלוקתם בענין ש

  כרב יוסף, הן משום שכך נראה לו שהש"ס פסק והן משום שכך סובר ב"סדר תנאים ואמוראים" מתקופת ה"גאונים" 

. ["סדר תנאים ואמוראים"  עלם, כדברי הגאון הרב חיד"א ב"שם גדולים", שם בערך-]והועתק על ידי רבינו יוסף טוב

התוס' כתב שם שכל בעלי התוס' סוברים כך, אם אין הוכחה בענין מסוים שההלכה כרב יוסף. תוס' הרא"ש שם מביא  

ששחטן בדרום אם    הך דריש מעילה, בקדשי קדשים„  –נן עוד ב' הלכות שההלכה כרב יוסף  עוד הגבלה לכלל זה, שיש

משום דמילתא דפשיטא  „  –ו אינה ראיה שהלכה תמיד כרב יוסף  אך הוא כתב שם שז  ,“יש בהן מעילה, דאיתותב רבה 

משום...  היא ועוד  למשיחא  אלא  מינה  נפקא  ועודדלא  רבה  דאיתותב  כיון  יוסף,  כרב  הלכה    “דהלכה  בעוד    –וכן 

 “. כאי גוונא הלכה כרבה בארעאוהלכתא כרב יוסף בזוזי, לא שייך למחשב, כיון דב„

 

 ל.

 

רב אמר מקדימין פרשת זכור ושמואל אמר מאחרין... ור"נ אמר עדיין הוא מחלוקת איתמר נמי  

 א"ר חייא בר אבא אמר רבי אבא אמר רב ... מקדים וקורא בשבת שעברה זכור

 מנין שהוא עדיין שנוי במחלוקת 

 

מכך שר' חייא ב"א אמר בשם רבי אבא שרב סובר שמקדימין, הרי זה כבר    ,כיצד זו ראיה שהיא עדיין מחלוקת  ,ק"ל

ושמא  ושרב לא הודה בסוף לשמואל  , אך מכאן אין ראיה שהמחלוקת לא פסקה  אמר לפני כן שזו היתה דעתו של רבנ 

ין, על שכיון שכבר דור שלישי מאז רב עדיין רואים החכמים מבית מדרשו של רב צורך לציין, שרב סבר שמקדימ  י"ל

 כרחך שהסיבה היא משום שרב לא חזר בו. 



 רד

 

 

 כי תשא ומפטירין ביהוידע ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין

ממתי החלו לקרוא הפטרה ומה הסיבה לכך וממתי החלו מנהגי ההפטרה להיות קבועים בכל עם ישראל  

 ומהם סוגי ההפטרות שהיו נהוגים בעם ישראל 

 

קוראים מעין המאורע. עצם    בשבתות רגילות הן מעין הפרשה וכאשר חל מאורע כמועד או תענית  שההפטרות  ידוע,

 , ]הכס"מ, הל' תפלה  קריאת הפטרה היתה גם בזמן הגמרא כאשר בכל מקום קראו פסוקים על פי הכרעת בני המקום

אלבק,  "אשכול", ורק  171עמ'    מהדו'  ו[  בר"ח  ההפטרות.  מנהגי  נקבעו  הגאונים  את  בתקופת  קוראים  אין  בחוה"מ 

)כא.( ד"ה ואין מוסיפין וד"ה    ]רש"י  אם כדי לא להאריך יותר מידי את התפלה המבטלת את העם ממלאכה  ,ההפטרה

ויו"ט חול לשבת  ימי  בין  ואם כדי להבדיל  ויטרי עמ'    ואין מפטירין[  . ראשית קביעת קריאת ההפטרה [309]מחזור 

שלא לקרוא שגזרו הגויים    המכריע", סי' ל"א[ או משום גזרה   ]"ספר  ורה היתה בימי עזרא שכללן בתקנתו לקרוא בת

]"הלבוש", או"ח    בתורה ולכן תקנו חז"ל כתחליף את ההפטרה בנביא וגם אחרי ביטול הגזרה לא ביטלו את קריאתה

 סי' רפ"ד ובמ"ב שם[. 

חכ נפטר  בו  שבשבת  תיקן  המאורע,  רס"ג  למעין  ההפטרה  את  משנים  נהגו  ם  התבטל.באשכנז  כידוע  זה  מנהג  אך 

ן וכלה ויש משום שמוזכר שם חת ,)סא,א([ ]ישעיה" שוש אשיש"בשבתות רגילות לקרוא בשבת חתן את ההפטרה של 

 שלא שינו אלא קראו את שני ההפטרות גם יחד. 

 

 :ל

 

 תד"ה ושאר ימות החג קורין בקרבנות החג 

 ההכרעה ההלכתית כאשר דברי גאון חולקים על סתימת המשנה כיצד 

 

קורבנות פרשיות  קורין את  בסוכות  משמע שרק  מקשה שמסתימת המשנה  כ  התוס'  המועדות  בשאר  לא  אך  גון החג 

אם כן קשה כיצד אנו נוהגים נגד המסורת המובאת במשנה ואם היה לכך מסורת שלא הוזכרה במשנה,    ,בחוה"מ פסח

לכתוב   צריך  היה  התוס' הרי  ותירצו  בפירוש  בגמרא  כך  שאנו על  וכיון  הובא  זה  גאון"  עמרם  רב  "סדר  שבסידור   ,

מהתלמוד, מפורשת  ראיה  בלא  גאון  על  לחלוק  אפשר  ואי  דבריו  על  שכןשראי  כפי  סומכים  לעיל  הרמב"ן  כתב  נו  ו 

)מב,א( א([ ואין לנו ראיה מפורשת נגדו מהתלמוד, לכן יש לומר   ]חו"מ  הש"ךב"מלחמות" בסוף פ"ד דמס' כתובות ו

, שלא רק שאין ראיה מפורשת מהתלמוד נגד רב עמרם גאון, אלא  בזמן המשנה והתלמוד. התוס' מוסיףשכדבריו נהגו  

 .(:)לא מדברי התלמוד לקמןאף יש קצת ראיה  לדבריו 

 

 לא. 

 

 תד"ה במנחה קורין בעריות 



 רה

 

 מדוע קוראים פרשת עריות דווקא ביום הכיפורים ? 

 

פורים,  לתוס' היה קשה, למה קוראין דוקא ביום הכפורים שאנו דומין למלאכים בלא חטא ולכן הוא תירץ  שביום הכ

אנו שמחים ולכן כל הנשים מתקשטות בבואם לבית  בניגוד לשאר המועדות,  לנו  יסלח  ה'  , שאחרי שחזרנו בתשובה 

בהם,   להכשל  לבל  להזכירם  ויש  בבוקר   ק"לאך  הכנסת  העריות  פרשת  את  לקרוא  כבר  צריך  היה  להזכיר  כדי 

מנחה  שבבוקר הנשים אינן באות להתפלל אלא רק לתפלת נעילה שמיד לאחר תפלת    וי"ל כשהנשים באות להתפלל  

 היה צריך להזכיר  להן דוקא במנחה, לפני שהנשים באות לתפלת נעילה.  ולכן

 

 לא: 

 מגמגם

 מה פירושו 

 

)כב. ברכות  פירש"י  )במס'  כת  –  וכאן  במס'  ובקושי“.  במרוצה  אותן  גלוי  „קרא  בד"ה  פירש"י  )כח.(  סוף  –ובות 

א כדברי ווה  ליבו נוקפו“מגמגם בדבר ו„לשון "לא תחסום" )דברים כה(    -„...שיצא הדין לאור בלא גמגום“. מחסם

מגמגם וקרא בארורי )א"ב פי' בלשון ישמעאל מי שאינו מבטא המילה בפעם אחד, אלא הוא „  –בע' מגמגם    "הערוך"

. במס' כלים  “(“עמוס בלשונו ואולי נאמר כן מאות גמא יונית, כי העלגים חוזרים ואומרים אות גימל פעם אחר פעם...

„היינו טיפין טיפין והנה כך הקורא במרוצה מדלג ומפיל אותיות ותיבות ועל כן  –תא מגמגם ושופך )ל,ב(, הובא בתוספ

יתכן להיות תיבת מגמגם מהיפוך ממגמגם )גליוני הש"ס(.  ויש מפרשים, שלא היה קורא התיבות בצחות אלא בגמגום  

  –מגילה )יז:( כתב בתד"ה עיקם פיו    ויש מפרשים שהיה קורא כדרכו אלא  שלא היה מזכיר אזכרות )תר"י(. במס'

 .“בלחישה שלא רצה שירגישו„ –, והרגמ"ה פירש “מיהר להשיב„

ב"מ בד"ה מחסם  )כג:(   במס'  רש"י   כתובותפירש  במס'  פירש  כפי שהוא  פירש    )כח.( שהובא   ,  מעילה  במס'  לעיל. 

פיו    התד"ה להשיב„  –עיקם  שם  “מיהר  לעיל  והרגמ"ה  שירגישו„  –פירש    כאמור  רצה  שלא  ונראה “  בלחישה 

 דהרגמ"ה מיאן בפירושו של התוס' , כיון דהפירוש של "מיהר להשיב", אפשר דסבירא ליה דהוא מגמגם. 

 

קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ושבמשנה תורה קודם    עזרא תיקן להם לישראל שיהו

ר"ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה... עצרת נמי ר"ה  

 היא דתנן ובעצרת על פירות האילן 

 מדוע הגמרא אינה מקצרת וכותבת את שמות הפרשות במקום את שמות ספרי התורה 

 

כהנים"  אמאי   ק"ל "שבתורת  במקום  וכתבה  הגמרא  קיצרה  תורה"  "ש  -לא  "ושבמשנה  ובמקום  "בכי  –בבחוקותי" 

עיל הובא שאת הקללות שבפרשת כי תבוא  בזמנם לא היו שמות לפרשות השבוע. לועל כורחך מוכח מכאן ש  תבוא"

והוא על פי פסק  “  כ נהגו שלא להפסיק בהםאעפ"„  –)תכח,ד([, הובא    ]או"ח  אין צורך לקוראם בבת אחת, אך בשו"ע

הנה ראיתי שערוריה בענין זה בין ההמון שיש מקומות מן הישובים שבהגיעם  ו„  –הרמב"ם. ב"ביאור הלכה" כתב שם  



 רו

 

בחוקותי וכמה רעות עושין. אחדוכי    לסדר  זו  בתורה בשבת  אין קוראין  מקיימין קריאת התורה שהיא    -  תבא  שאין 

וץ בתוכחתו" וגם הוא טעות וגם על מה שאמר הכתוב "מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקתקנה קדומה מימות משה רבינו  

ימעיקרו שלא  הם  בטוחים  בתוכחה  להביט  רוצין  ואין  בתורה  קוראין  שאין  מפני  דכי  ואדרבה ,  התוכחה  עליהם  חול 

ונראה  “ח"ו... הנביא   עזרא  שתיקן  בזמן  הקריאה  את  שמבטלין  בכך,  רעה  עוד  שיש  להוסיף,  צריך  היה  לכאורה   .

דנורא דב"פולסא  משום   להם  בא  הקללות"ששיבושזה  את  שם  כשקוראים  ואינ ,  שם  ונמצא  שמשתתף  מי  נקי ,  ו 

שם מעביר המוקראת  כלשהי  הקללה  ל  ,ה  עליו  באה  מכךכן  נפגע  גם    ,והוא  הדבר  שכן  לחשוב  ההמון  השתבשו  לכן 

לי הם עוד חושבים  ואו  שאם לא יקראו את התוכחה לא יפגעו מקללותיהוכאשר נקראים הקללות בתוך פרשת השבוע

 . הם מושלמים והם אינם עוברים כלל את העברות האלו אות כבעלי גאוה,שכאילורלהזאת למעלה, שאין הם רוצים 

 

 „לא ידעתי“ –רש"י  ד"ה הלוחות 

 מקור זה של רש"י אינו מופיע במנין אמירות אלו ב"גליון הש"ס" במס' ברכות )כה.( 

 

ברכות  הביא    "גליון הש"ס" ידעת)כה:(    במס'  "לא  כתב  בש"ס שרש"י  המקומות  ד"ה   "יאת  הושמטה  זו  מרשימה   .

 . ששם הוא השלים את מה שנשמט מרשימת ה"גליון הש"ס" ,גליוני הקהילות יעקב" עמ"ס ברכותהובא ב" אך ,וחותהל

 

 כל האוחז ס"ת ערום 

 יותר חמור מכך מי שעומד ערום מול ס"ת 

 

הסתם ב"אור    ,מן  וראה  חומרה  דרגת  באותה  נחשב  זה  לפחות  או  חמורה  יותר  עברתו  תורה  ספר  מול  ערום  העומד 

 ]א[. )פב,א([ וב"ביאור הגר"א" שם ס"ק ]יו"ד )ג,ט([ ובשו"ע ]בראשית החיים" עה"ת

 

 וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל 

 

 עי' "מכתבי תורה" במכתב קי"ח להרוגאצ'ובר. 

 

 

ואמר ר' שפטיה א"ר יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר "וגם אני 

 „כגון טעמי המקראות“[  –נתתי להם חוקים לא טובים" ]רש"י  ד"ה נעימה 

 "כגון" ובכל זאת הכונה רק לאפשרות אחת 

 

מקשה   אביי,„  –הגמרא  ליה  קלא  מתקיף  לבסומי  ידע  דלא  בהם"  משום  יחיו  לא  שני   "משפטים  אלא...  ביה  קרית 

בהלכה לזה  זה  נוחין  ואינן  אחת  בעיר  היושבים  חכמים  אני..."תלמידי  "וגם  אומר  הכתוב  עליהם  יתכן  .“,    , אומנם 



 רז

 

  , “ כגון דשויה שליח„  –)כב.(    שרש"י יאמר "כגון" וכוונתו רק לדוגמא יחידית לאפשרות אחת, אך כאן וכן במס' ב"מ

 הכוונה שקיימת רק אפשרות אחת.אין 

 

 

 


