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        : : : : השיעורהשיעורהשיעורהשיעור        נושאינושאינושאינושאי
  

דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל  דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל  דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל  דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל  
על דברי הגמרא ביצה דף  על דברי הגמרא ביצה דף  על דברי הגמרא ביצה דף  על דברי הגמרא ביצה דף          גם למי שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר ַהּבֹוֶנהגם למי שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר ַהּבֹוֶנהגם למי שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר ַהּבֹוֶנהגם למי שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר ַהּבֹוֶנה

        ט"ז ע"ב במעשה של ההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל וכו'. ט"ז ע"ב במעשה של ההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל וכו'. ט"ז ע"ב במעשה של ההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל וכו'. ט"ז ע"ב במעשה של ההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמיה דמר שמואל וכו'. 

        ביאור המושג "מסדר מתנייתא", וכיצד יכול להיות שאותו סומא היה מיקל בדברי חז"ל. ביאור המושג "מסדר מתנייתא", וכיצד יכול להיות שאותו סומא היה מיקל בדברי חז"ל. ביאור המושג "מסדר מתנייתא", וכיצד יכול להיות שאותו סומא היה מיקל בדברי חז"ל. ביאור המושג "מסדר מתנייתא", וכיצד יכול להיות שאותו סומא היה מיקל בדברי חז"ל. 

תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ' מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי  תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ' מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי  תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ' מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי  תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ' מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי  
עת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו' ואל תיעצבו כי עת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו' ואל תיעצבו כי עת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו' ואל תיעצבו כי עת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו' ואל תיעצבו כי אליעזר וכו' בש אליעזר וכו' בש אליעזר וכו' בש אליעזר וכו' בש 

חדות י"י היא מעוזכם", מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא בספר עזרא' וכו', חיזוק חדות י"י היא מעוזכם", מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא בספר עזרא' וכו', חיזוק חדות י"י היא מעוזכם", מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא בספר עזרא' וכו', חיזוק חדות י"י היא מעוזכם", מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא בספר עזרא' וכו', חיזוק 
        לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו, ודוגמאות נוספות לכך. לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו, ודוגמאות נוספות לכך. לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו, ודוגמאות נוספות לכך. לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו, ודוגמאות נוספות לכך. 

שים ורמזים וכוונות וכו'  שים ורמזים וכוונות וכו'  שים ורמזים וכוונות וכו'  שים ורמזים וכוונות וכו'  ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב בהבנת פירו ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב בהבנת פירו ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב בהבנת פירו ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב בהבנת פירו 
בדברים שלא בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם, ומזה נלמד לעניין כלל הרמזים שלנו לגבי  בדברים שלא בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם, ומזה נלמד לעניין כלל הרמזים שלנו לגבי  בדברים שלא בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם, ומזה נלמד לעניין כלל הרמזים שלנו לגבי  בדברים שלא בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם, ומזה נלמד לעניין כלל הרמזים שלנו לגבי  

        תליית ביצי בת יענה בבית הכנסת. תליית ביצי בת יענה בבית הכנסת. תליית ביצי בת יענה בבית הכנסת. תליית ביצי בת יענה בבית הכנסת. 

        ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. 

קורונה, נכון לחזור לומר את  קורונה, נכון לחזור לומר את  קורונה, נכון לחזור לומר את  קורונה, נכון לחזור לומר את  תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת מגיפת ה תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת מגיפת ה תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת מגיפת ה תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת מגיפת ה 
        התפילה לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם ישראל וגו'. התפילה לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם ישראל וגו'. התפילה לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם ישראל וגו'. התפילה לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם ישראל וגו'. 

חלק רביעי, שיצא לאור  חלק רביעי, שיצא לאור  חלק רביעי, שיצא לאור  חלק רביעי, שיצא לאור          ----דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על הלכות שבת  דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על הלכות שבת  דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על הלכות שבת  דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על הלכות שבת  
 בס"ד השבוע, והמעלות המיוחדות שבספר זה. בס"ד השבוע, והמעלות המיוחדות שבספר זה. בס"ד השבוע, והמעלות המיוחדות שבספר זה. בס"ד השבוע, והמעלות המיוחדות שבספר זה. 

�� 
        שמורותשמורותשמורותשמורות        כל הזכיות כל הזכיות כל הזכיות כל הזכיות 

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

                yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        להאזנה לשיעור דרך הטלפון: להאזנה לשיעור דרך הטלפון: להאזנה לשיעור דרך הטלפון: להאזנה לשיעור דרך הטלפון: 
        6666שלוחה  שלוחה  שלוחה  שלוחה          642642642642----23232323----33333333----072072072072        ––––קול יהודי תימן  קול יהודי תימן  קול יהודי תימן  קול יהודי תימן  

  604 – בקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור 
  03-6171031 -קול הלשון  לשמיעת השיעור במערכת 
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פי המקור, מחפוץ')  פי המקור, מחפוץ')  פי המקור, מחפוץ')  פי המקור, מחפוץ')  השיעור מוקדש להצלחת ידידנו ר' דוד יהודה בן ר' מחפוד (ל השיעור מוקדש להצלחת ידידנו ר' דוד יהודה בן ר' מחפוד (ל השיעור מוקדש להצלחת ידידנו ר' דוד יהודה בן ר' מחפוד (ל השיעור מוקדש להצלחת ידידנו ר' דוד יהודה בן ר' מחפוד (ל 
ֻקַרְיש הי"ו, ונו"ב מרת ורדה בת יוסף צבי שתחי', והילדים שיחיו לזיווג הגון  ֻקַרְיש הי"ו, ונו"ב מרת ורדה בת יוסף צבי שתחי', והילדים שיחיו לזיווג הגון  ֻקַרְיש הי"ו, ונו"ב מרת ורדה בת יוסף צבי שתחי', והילדים שיחיו לזיווג הגון  ֻקַרְיש הי"ו, ונו"ב מרת ורדה בת יוסף צבי שתחי', והילדים שיחיו לזיווג הגון  

        ולהצלחה בכל מעשי ידיהם.  ולהצלחה בכל מעשי ידיהם.  ולהצלחה בכל מעשי ידיהם.  ולהצלחה בכל מעשי ידיהם.  
        בעבוד שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ.  בעבוד שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ.  בעבוד שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ.  בעבוד שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ.  

        המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם,  המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם,  המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם,  המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם,  
        ברכה, אכי"ר. ברכה, אכי"ר. ברכה, אכי"ר. ברכה, אכי"ר. וליבכם לטובה ול וליבכם לטובה ול וליבכם לטובה ול וליבכם לטובה ול     ם ם ם ם וימלא כל משאלות ליבו וליב וימלא כל משאלות ליבו וליב וימלא כל משאלות ליבו וליב וימלא כל משאלות ליבו וליב 
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  בשם רחמן. 
להצלחת ידידנו ר' דוד יהודה בן ר'  השיעור מוקדש

ש הי"ו, ונו"ב מרת יְ ַר קֻ  )'מחפוץ ,(לפי המקור  מחפוד 
', והילדים שיחיו לזיווג הגון ורדה בת יוסף צבי שתחי

  ולהצלחה בכל מעשי ידיהם.  
  בעבוד שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ.  

המקום ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם, 
ליבם ליבו וימלא כל משאלות ו ומכל צרה ונזק יצילם,

  , אכי"ר.ולברכה לטובהוליבכם 
  

זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב  זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב  זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב  זיע"א בעניין גדול העיר העושה עירוב          דברי מהרי"ץדברי מהרי"ץדברי מהרי"ץדברי מהרי"ץ
תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל גם למי  תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל גם למי  תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל גם למי  תבשילין עבור כל בני העיר, האם מועיל גם למי  

שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר  שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר  שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר  שבמזיד לא עשה עירוב, וחיזוק לדבריו מפירוש ספר  
ה על דברי הגמרא ביצה דף ט"ז ע"ב במעשה של  ה על דברי הגמרא ביצה דף ט"ז ע"ב במעשה של  ה על דברי הגמרא ביצה דף ט"ז ע"ב במעשה של  ה על דברי הגמרא ביצה דף ט"ז ע"ב במעשה של  נֶ נֶ נֶ נֶ וֹ וֹ וֹ וֹ בּ בּ בּ בּ הַ הַ הַ הַ 

תא קמיה דמר שמואל  תא קמיה דמר שמואל  תא קמיה דמר שמואל  תא קמיה דמר שמואל  י י י י ההוא סמיא דהוה מסדר מתניההוא סמיא דהוה מסדר מתניההוא סמיא דהוה מסדר מתניההוא סמיא דהוה מסדר מתני
        וכו'.  וכו'.  וכו'.  וכו'.  

חיים  לשון  לשון  לשון  לשון   בעץ  זיע"א  הובא  מהרי"ץ  שני,  [חלק 
מהרי"ץ ק"ג]    בפסקי  דף  חמישי  עירובי  חלק  בעניין 

הוא,    תבשילין, טוב  כך  מיום  לבשל  טוב  אסור  מיום  לבשל  טוב  אסור  מיום  לבשל  טוב  אסור  מיום  לבשל  אסור 
שבת שבתלצורך  שבתלצורך  שבתלצורך  משהו בלעדי  דהיינו,  .  לצורך  שעושים 

אסור   היה  תבשילין',  'עירובי  הנקרא  מיוחד, 
  לבשל. 

דילפינן מוהכינו  דילפינן מוהכינו  דילפינן מוהכינו  דילפינן מוהכינו          , , , , יש אומרים שהוא דאורייתאיש אומרים שהוא דאורייתאיש אומרים שהוא דאורייתאיש אומרים שהוא דאורייתא
מכין  מכין  מכין  מכין          טטטטול מכין לשבת ואין י" ול מכין לשבת ואין י" ול מכין לשבת ואין י" ול מכין לשבת ואין י" ח ח ח ח         , , , , את אשר יביאו את אשר יביאו את אשר יביאו את אשר יביאו 

        ,,,,ול מכין לשבת ול מכין לשבת ול מכין לשבת ול מכין לשבת ח ח ח ח ויש אומרים דדוקא  ויש אומרים דדוקא  ויש אומרים דדוקא  ויש אומרים דדוקא          ת. ת. ת. ת. לשב לשב לשב לשב 
לשבת  לשבת  לשבת  לשבת          ט ט ט ט י" י" י" י" מ מ מ מ אבל  אבל  אבל  אבל          , , , , ולולולולחחחחמכין ל מכין ל מכין ל מכין ל         ט ט ט ט ואין שבת או י" ואין שבת או י" ואין שבת או י" ואין שבת או י" 

יום    ....מותר מותר מותר מותר  אמנם  מדאורייתא.  איסור  אינו  זהו 
האיסור הוא לגבי יום   ךטוב יותר קל משבת, א

לשבת   .חול מיו"ט  מותר.  ,אבל  כן  אלא  אלא  אלא  אלא          זה 
אסרוהו חז חז חז חז ש ש ש ש  אסרוהו "ל  אסרוהו "ל  אסרוהו "ל  מי"         , , , , "ל  לבשל  יבאו  שלא  מי" כדי  לבשל  יבאו  שלא  מי" כדי  לבשל  יבאו  שלא  מי" כדי  לבשל  יבאו  שלא          טטטטכדי 
הוא .  .  .  .  ול ול ול ול ח ח ח ח לללל ק"ו  הוא שיאמרו  ק"ו  הוא שיאמרו  ק"ו  הוא שיאמרו  ק"ו  אין          טטטטמי" מי" מי" מי"         ....שיאמרו  אין  לשבת  אין  לשבת  אין  לשבת  לשבת 

        טטטטי" י" י" י"         לפיכך לפיכך לפיכך לפיכך         ן.ן.ן.ן.ול לא כל שכ ול לא כל שכ ול לא כל שכ ול לא כל שכ חחחחל ל ל ל         ט ט ט ט מי" מי" מי" מי"         , , , , מבשליןמבשליןמבשליןמבשלין
        , , , , להלהלהלהחי חי חי חי לא יבשל בת לא יבשל בת לא יבשל בת לא יבשל בת         , , , , ל להיות בערב שבתל להיות בערב שבתל להיות בערב שבתל להיות בערב שבתח ח ח ח ש ש ש ש 

ת  ת שיהא  ת שיהא  ת שיהא  בחי חי חי חי שיהא  ועיקר  בלתו  ועיקר  בלתו  ועיקר  בלתו  ועיקר  שבתי י י י לתו  לצורך  שבתשולו  לצורך  שבתשולו  לצורך  שבתשולו  לצורך          ,,,,שולו 
בפע"צ  בפע"צ בקדרה  בפע"צ בקדרה  בפע"צ בקדרה  של          בקדרה  התקנה  את  ישנה  וכו'. 

זאת   מסביר  מהרי"ץ  כידוע,  תבשילין,  עירובי 
        שם באריכות.  

כי מצוה על כל אחד לעשות    ,מפורסם  כןכןכןכן־ ־ ־ ־ כמו כמו כמו כמו 
עירובי תבשילין לעצמו, למרות שמצוה גם על  
גדול העיר לערב על כל בני העיר, על כל מי  

  שבתוך התחום.
היא, האם העירוב של גדול העיר, או   השאלההשאלההשאלההשאלה

זאת  העושה  אדם  כל  או  העיר,  מרבני  אחד 

לאנשים   גם  מועיל  הדבר  האם  לכולם,  ומזכה 
ת עירובי  עשו  לא  במזיד  יכלו אשר  בשילין. 
  לעשות, אבל התרשלו ולא עשו. 

, [דף קכ"א]שם בסעיף ח'    מהרי"ץ  כך מדבר  על על על על 
הש"ע  ד ד ד ד  מר"ן  הש"ע  עת  מר"ן  הש"ע  עת  מר"ן  הש"ע  עת  מר"ן  ז']  עת  סעיף  תקכ"ז  ז']  [סימן  סעיף  תקכ"ז  ז']  [סימן  סעיף  תקכ"ז  ז']  [סימן  סעיף  תקכ"ז  כדעת  כדעת  כדעת  כדעת  [סימן 

וה  וה הרא"ש  וה הרא"ש  וה הרא"ש  בעירוב של ש"צ         , , , , ורורורורטטטטהרא"ש  יוצא  בעירוב של ש"צ דאין  יוצא  בעירוב של ש"צ דאין  יוצא  בעירוב של ש"צ דאין  יוצא    – – – –         דאין 
פוסקים,  ,הוא הרבה  'שליח   יםקורא  כמו  לו 

'מי שלא    ציבור', כי בביהכ"נ החזן היה מכריז, 
לכן   עירובי'.  על  יסמוך  עירובי תבשילין  הניח 
על  הממונה  ציבור,  כשליח  זאת  מגדיר  הוא 

אלא  אלא  אלא  אלא          זה לאו דוקא.כמובן  ענייני הציבור. אבל  
נאנס  או  נאנס מי ששכח  או  נאנס מי ששכח  או  נאנס מי ששכח  או  עירובו        , , , , מי ששכח  עירובואו אבד  עירובואו אבד  עירובואו אבד  מי          ....או אבד  מי  אבל  מי  אבל  מי  אבל  אבל 
לערב לו  לערבשאפשר  לו  לערבשאפשר  לו  לערבשאפשר  לו  עירוב          , , , , שאפשר  על  לסמוך  עירוב  ורוצה  על  לסמוך  עירוב  ורוצה  על  לסמוך  עירוב  ורוצה  על  לסמוך  ורוצה 

פ         , , , , ש"צש"צש"צש"צ פ נקרא  פ נקרא  פ נקרא  יוצאוש וש וש וש נקרא  ואינו  יוצאע  ואינו  יוצאע  ואינו  יוצאע  ואינו  הוא,          . . . . ע  והמקור 
עובדא לו לו לו לו וווו מההוא  עובדא מדים  מההוא  עובדא מדים  מההוא  עובדא מדים  מההוא  דהוה  ס ס ס ס וא  וא  וא  וא  ה ה ה ה דה דה דה דה         מדים  דהוה  מיא  דהוה  מיא  דהוה  מיא  מיא 

וכו'ס ס ס ס מ מ מ מ  מתנייתא  וכו'דר  מתנייתא  וכו'דר  מתנייתא  וכו'דר  מתנייתא  במסכת          . . . . דר  בגמרא  מבואר 
אדם   אותו  על  מעשה  שהיה  ר  נהו ־סגיביצה, 

מסדר את המשניות לפני שמואל, וראה שהוא 
לו שהוא  הוא אמר  השנייה  ובפעם  וכו',  עצוב 

עוד מעט   וכו'.  יתב'  לא התכווין עליו  בעזרתו 
  נראה זאת בפנים.  

  

        ומכין ומכין ומכין ומכין ס ס ס ס         , , , , ורוב העם בכאןורוב העם בכאןורוב העם בכאןורוב העם בכאןעל כך מהרי"ץ,    מעיר מעיר מעיר מעיר 
לכתחילה  אפי'  ש"צ  לכתחילה על  אפי'  ש"צ  לכתחילה על  אפי'  ש"צ  לכתחילה על  אפי'  ש"צ  כי         ....על  אומר,  מהרי"ץ 

למעשה נוהגים אצלינו, שרובם סומכים על כך  
שהם   למרות  לכתחילה,  יכולים  היו  אפילו 

  לעשות עירובי תבשילין, אבל אינם עושים.  
  

היה בזמנו של מהרי"ץ, אבל כנראה שאחרי    כך כך כך כך 
נשתנ  יודעים הענייןה  מהרי"ץ  שאנחנו  ומה   ,

היו עושים. הוא, שבדורות האחרונים האנשי  ם 
אבל בכל זאת, אם ישנם כאלה מעטים  רובם.  

אומרת,  זאת  כך.  על  סומכים  הם  עשו,  שלא 
  מבחינה הלכתית יש בכל זאת נפקא מינה.

  

הראיה מן הגמרא, כותב מהרי"ץ בזה"ל,    ולגבי ולגבי ולגבי ולגבי 
כן        , , , , מיאמיאמיאמיאס ס ס ס דא דגמ' דההוא  דא דגמ' דההוא  דא דגמ' דההוא  דא דגמ' דההוא  בָ בָ בָ בָ ועוּ ועוּ ועוּ ועוּ   . . . . אדרבה מוכח כןאדרבה מוכח כןאדרבה מוכח כןאדרבה מוכח 

ששמואל   ראיה?  מביאים  אתם  מה  אדרבה, 
ך, כי אינו מתכוין אמר לו שהוא לא יכול לסמו

שלא          ,,,,רש"י רש"י רש"י רש"י         תבתבתבתבשכ שכ שכ שכ         עליו?  היה  שמואל  שלא  שדעת  היה  שמואל  שלא  שדעת  היה  שמואל  שלא  שדעת  היה  שמואל  שדעת 
הפושעים הפושעיםלהוציא  הפושעיםלהוציא  הפושעיםלהוציא  היה .  .  .  .  להוציא  לא  שמואל  דהיינו, 

מתכוין  היה  לא  הוא  הפושעים,  את  מוציא 
אחר   שמישהו  ראיה  אינה  זאת  אבל  עליהם, 
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        ג,ג,ג,ג,בתשו' סי' תרפ" בתשו' סי' תרפ" בתשו' סי' תרפ" בתשו' סי' תרפ" רשב"א  רשב"א  רשב"א  רשב"א  ה ה ה ה וכ"כ  וכ"כ  וכ"כ  וכ"כ  אינו מתכוין.  
דעת   דעת  שאם  דעת  שאם  דעת  שאם  על  ה ה ה ה שאם  אף  על  ש"צ  אף  על  ש"צ  אף  על  ש"צ  אף  וא  וא  וא  וא  ההההרי  רי  רי  רי  ה ה ה ה         ,,,,ידים ידים ידים ידים המזהמזהמזהמזש"צ 

ממ מ מ מ ו ו ו ו סססס על  לעולם  מך  על  לעולם  מך  על  לעולם  מך  על  לעולם  ש ך  ש י  ש י  ש י  שם         ניח ניח ניח ניח ה ה ה ה י  ומהרי"ץ  וכו'. 
        ממשיך לדון בכך.

[דף ט"ז  הזה מובא בגמרא במסכת ביצה    הענייןהענייןהענייןהעניין
א  א  א  א  ָת ָת ָת ָת יַ יַ יַ יַ נְ נְ נְ נְ ְת ְת ְת ְת דהוה מסדר מַ דהוה מסדר מַ דהוה מסדר מַ דהוה מסדר מַ         ,,,,א א א א יָ יָ יָ יָ ְמ ְמ ְמ ְמ ההוא סַ ההוא סַ ההוא סַ ההוא סַ ,  בזה"ל  ע"ב]

שמואל  דמר  שמואל קמיה  דמר  שמואל קמיה  דמר  שמואל קמיה  דמר  רש"י          . . . . קמיה  מסדר [ד"ה  מסביר 
משנָ   ,]תאי מתני  יודע  משנָ שהיה  יודע  משנָ שהיה  יודע  משנָ שהיה  יודע  בגרסאשהיה  בגרסאיות  בגרסאיות  בגרסאיות  ומחזר  ומחזר  ומחזר  ומחזר          ,,,,יות 

שמואל  מר  לפני  שמואל עליהן  מר  לפני  שמואל עליהן  מר  לפני  שמואל עליהן  מר  לפני          או ,  ,  ,  ,  הוּ הוּ הוּ הוּ שיְּ שיְּ שיְּ שיְּ         (נ"איו  יו  יו  יו  שהָ שהָ שהָ שהָ         , , , , עליהן 
לקמן)        יו. יו. יו. יו. הְ הְ הְ הְ שיִ שיִ שיִ שיִ  כעיקרן        ועי'  בפיו  כעיקרןסדורות  בפיו  כעיקרןסדורות  בפיו  כעיקרןסדורות  בפיו    . . . . סדורות 

זה   'מסדר מתנייתא', שאדם  משמעות המלים 
היה זכרן, והיה חוזר על המשניות ומשנן אותן  

והסיבה שאותו אדם היה צריך את מר    .בגירסא
אם   אותו  יתקן  ששמואל  בכדי  היא  שמואל, 
הוא אומר משהו שאינו נכון, בכדי שיסדר אותן  

  'כעיקרן', שיהיה כמו שצריך. 
כי    מה מה מה מה [ כת"ר  זכרן שאמר  היה  סומא  , אותו 

הלא בזמנם כולם שיננו בעל פה. שוב    לכאורה
ההבנה   לפי  כך  מעכ"ת  אמר  הבנתי שכנראה 
באופן  שמואל,  לתועלת  שהכוונה  דלקמן 

. שאותו סומא היה זכרן אפילו יותר מאמוראים 
  איתמר].

שמואל ראה, כי הסומא הזה          . . . . דהוה עציב דהוה עציב דהוה עציב דהוה עציב חזייה  חזייה  חזייה  חזייה  
        ,,,,אמר ליהאמר ליהאמר ליהאמר ליה        ? ? ? ? ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ אמאי עציבְ אמאי עציבְ אמאי עציבְ אמאי עציבְ         , , , , אמר ליה אמר ליה אמר ליה אמר ליה היה עצוב.  

היה לו צער, מה          . . . . י ערובי תבשיליןי ערובי תבשיליןי ערובי תבשיליןי ערובי תבשיליןיבִ יבִ יבִ יבִ ִת ִת ִת ִת דלא אוֹ דלא אוֹ דלא אוֹ דלא אוֹ 
עכשיו?   ליה יעשה  ליה אמר  ליה אמר  ליה אמר  אדידי        ,,,,אמר  אדידיסמוך  אדידיסמוך  אדידיסמוך  אני          . . . . סמוך 

ידי   אותך  הוצאתי  תבשילין,  עירובי  עשיתי 
לבשל.  אתם  חובה, אתה יכול לסמוך, ויכולים  
        לכם.   עירובי התבשילין שלי, מועיל גם

עציב        ,,,,לשנה לשנה לשנה לשנה  דהוה  עציבחזייה  דהוה  עציבחזייה  דהוה  עציבחזייה  דהוה  ליה        . . . . חזייה  ליהאמר  ליהאמר  ליהאמר  אמאי  אמאי  אמאי  אמאי          , , , , אמר 
ליה        ? ? ? ? עציבת עציבת עציבת עציבת  ליהאמר  ליהאמר  ליהאמר  ערובי          , , , , אמר  אותיבי  ערובי  דלא  אותיבי  ערובי  דלא  אותיבי  ערובי  דלא  אותיבי  דלא 

בפעם הראשונה    זאת הפעם השנייה.        . . . . תבשילין תבשילין תבשילין תבשילין 
, כגון פסח. ובפעם השנייה,  זה היה יום טוב רגיל

רש"י אומר שהיה ראש השנה, שאז אי אפשר  
        לעשות תנאי.  

  

לדידך  לדידך  לדידך  לדידך          ,,,,לכולי עלמא שרי לכולי עלמא שרי לכולי עלמא שרי לכולי עלמא שרי         ....פושע את פושע את פושע את פושע את         ,,,,אמר ליה אמר ליה אמר ליה אמר ליה 
כאשר          ....אסור אסור אסור אסור    לו   אמר  שמואלמלכתחילה, 

בש  כיוןדידי',  א'סמוך   היה  עיר  שמואל 
נהרדעא, א"כ הוא מניח עירובי תבשילין עבור 

וך אתה יכול לסמגם    וממילא כל בני נהרדעא,  

כל   אבל בפעם  .  העיר  אנשישאר  על כך כמו 
 ' אסורהשנייה,  שאין  שאין  שאין  שאין  רש"י,    מפרש  '. לדידך 

חרדים   שאינם  והפושעים  המזידין  על  חרדים  דעתי  שאינם  והפושעים  המזידין  על  חרדים  דעתי  שאינם  והפושעים  המזידין  על  חרדים  דעתי  שאינם  והפושעים  המזידין  על  דעתי 
  . . . . ' ' ' ' חכמים חכמים חכמים חכמים ' ' ' ' לדברי לדברי לדברי לדברי 

כי    המשמעות המשמעות המשמעות המשמעות  שעירובי    רש"יהיא,  סובר 
מדרבנן זה  זה    .תבשילין  אם  גם  אבל 

שהבאנו מדאורייתא,   הראשונה  הדעה  כפי 
  . הדבר אינו מפורש בתורההרי  בכל אופן  קודם,  

אופן, מדייקים מכך, הבית יוסף ומהרי"ץ    בכלבכלבכלבכל
אומר,   ששמואל  פוסקים,  עצמו,  ועוד  אני  על 

  אין דעתי על המזידים והפושעים.  
היא  שעים', בלשון חז"ל הכוונה  המלה 'פו   לגבי לגבי לגבי לגבי 

במזיד.  שהתעצלו  אנשים  דהיינו  לעצלנים, 
יצא לך או  לא שהיית אנוס,  זה  לת לעשות,  ויכ

  מהראש, אלא נראה שמזלזל.
  

  להבין, כמה דברים. צריכים צריכים צריכים צריכים 
  

היה  ראשיתראשיתראשיתראשית אדם  שאותו  לנו  משנה  זה  מה   ,
  סומא. סתם סיפור, 'ההוא סמיא', היה סומא?

  

מתניי   דברדברדברדבר מסדר  'הוה  דמר  שני,  קמיה  תא 
וכי רק שמואל', גם דבר זה, למאי נפקא מינה? 

בכדי להסביר לנו מה הוא עושה אצל שמואל?  
  הקשר שלו איתו? היה  מה  

ההמשך, בשנה השנייה וכו', מה שקראתי    לגבילגבילגבילגבי
הגמרא   גירסת  עפ"י  זהו  מקודם  בפניכם 
שלפנינו, אולם בעין יעקב חסרה שורה שלימה,  

  זאת.ה   ה השורהלא כתוב ו
הכידוע כידוע כידוע כידוע  יעקב  ,  עין  וערךספר  בן    יסד  מהר"י 

חביב, זאת גירסא ספרדית, וישנם שינויים בין 
של עין יעקב, לבין הגירסא של בגמרא  הגירסא  
אשר הדפיסו זאת,  המדפיסים  ו .  לפנינו  הגמרא
ההבדלים,  שהיו   את  ראו  כאשר  אשכנזים, 

הגמרא   של  הגירסא  את  מביאים  הם  כאשר 
מרובעות,   בסוגריים  זאת  עושים  הם  הרגילה 

זאת הגירסא   כביכול  ואת  העיקרית,  הגירסא 
של המחבר הם עשו בסוגריים עגולות, כביכול 
זה פחות חשוב. אבל למעשה אנחנו יודעים שזה  

הן    ,בדיוק ההיפך, הגירסאות הספרדיות בגמרא 
מדוייקות בספר  .  יותר  הרמב"ן  כמ"ש 

ויותר מדוייקות   המלחמות במס' יבמות, ועוד. 
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ת מהן, גירסאות התימנים אף בגמרא, ומקוריוֹ 
  ואכמ"ל.

, חשוב מאד לשים לב לכך. למשל בנ"ד,  לכןלכןלכןלכן
 יה חזי  האם לא גורסים את המלים הללו, 'לשנ 

אמר עציב,  עירובי  ליה    דהוה  אותיבי  דלא 
שמואל לא שאל  , משמע לפי זה כי  תבשילין'

למה הוא עצוב, כיון ששמואל כבר  שנית  אותו  
ראה   הוא  עצמו.  על  חוזר  בטוח שהסיפור  היה 

ו עצוב  רואה מיד  אותו  אני  תשמע,  לו,  אמר 
  שחזרת על כך, ואתה לא בסדר.  

כי    ךךךךא א א א  כך,  להסביר  מוכרח  לא  כנראה  אולי 
לו  ליו  מא ענה  וההוא  אותו  שאל  שהוא  מובן 

מרא לא רצתה לחזור על כך כיון שזה  וכו', הג
אין הכרח ש  דהיינומובן, כי זאת אותה הסיבה.  

מקודם.  שאמרנו  כפי  מי    להסביר  ראיתי  ולא 
  שדן בזה.

בודאי    אבל אבל אבל אבל  אלו  הקודמות,  השאלות  לגבי 
דברים אשר צריכים לדעת. מה זה משנה, למאי  

שאותו    נפק"מ לנו  איכפת  ומה  סומא,  שהוא 
  אדם היה מסדר משניות וכו'.

הבונה, זהו אחד המפרשים על עין יעקב,    בספר בספר בספר בספר 
אומר   וז"ל, בעניינינו  הוא  מאד,  חשוב  דבר 

        , , , , ויקרים הם אצלוויקרים הם אצלוויקרים הם אצלוויקרים הם אצלו        , , , , העוסק ולומד בדברי חכמיםהעוסק ולומד בדברי חכמיםהעוסק ולומד בדברי חכמיםהעוסק ולומד בדברי חכמים
זהיר בהם זהיר בהםראוי לו להיות ביותר  זהיר בהםראוי לו להיות ביותר  זהיר בהםראוי לו להיות ביותר  דהיינו, אדם         . . . . ראוי לו להיות ביותר 

מחשיב את דברי חז"ל, משנן העוסק בתורה,  
ם  ם  ם  ם  גַ גַ גַ גַ הֲ הֲ הֲ הֲ וַ וַ וַ וַ יהם, לא סתם קובע עתים לתורה.  את דבר

עליהם  חש  בלתי  אחת  פעם  נראהו  אם  עליהם כי  חש  בלתי  אחת  פעם  נראהו  אם  עליהם כי  חש  בלתי  אחת  פעם  נראהו  אם  עליהם כי  חש  בלתי  אחת  פעם  נראהו  אם          , , , , כי 
היא שגגה  כי  היאנאמר  שגגה  כי  היאנאמר  שגגה  כי  היאנאמר  שגגה  כי  קורה.  . . . . נאמר  אחת,  מ"מ  מ"מ  מ"מ  מ"מ          פעם 

יִ  יִ כאשר  יִ כאשר  יִ כאשר  באולתושְׁ שְׁ שְׁ שְׁ כאשר  באולתונה  באולתונה  באולתונה  נכסה          , , , , נה  ולא  נחמול  נכסה  לא  ולא  נחמול  נכסה  לא  ולא  נחמול  נכסה  לא  ולא  נחמול  לא 
          . . . . עליועליועליועליו

בַּ  מעשה  היה  בַּ כך  מעשה  היה  בַּ כך  מעשה  היה  בַּ כך  מעשה  היה  הלזמֶ מֶ מֶ מֶ סוֹ סוֹ סוֹ סוֹ כך  הלזא  הלזא  הלזא  לומר          , , , , א  לומר  שהקדים  לומר  שהקדים  לומר  שהקדים  שהקדים 
שמואל ד ד ד ד  דמר  קמיה  מתניתא  מסדר  שמואל הוה  דמר  קמיה  מתניתא  מסדר  שמואל הוה  דמר  קמיה  מתניתא  מסדר  שמואל הוה  דמר  קמיה  מתניתא  מסדר          , , , , הוה 

        כפרש"י ז"ל שהיה יודע משניות בגרסא ומחזר כפרש"י ז"ל שהיה יודע משניות בגרסא ומחזר כפרש"י ז"ל שהיה יודע משניות בגרסא ומחזר כפרש"י ז"ל שהיה יודע משניות בגרסא ומחזר 
(עי' לעיל ד"ה העניין, ולקמן ד"ה          יוּ יוּ יוּ יוּ הְ הְ הְ הְ יִּ יִּ יִּ יִּ עליהן שֶׁ עליהן שֶׁ עליהן שֶׁ עליהן שֶׁ 

        ....דא"כ היה מחבבן הרבה דא"כ היה מחבבן הרבה דא"כ היה מחבבן הרבה דא"כ היה מחבבן הרבה         , , , , סדורות בפיו סדורות בפיו סדורות בפיו סדורות בפיו נראה)  
וכו'   לך לשנן  וחשוב  הינך אדם הלומד תורה, 
שיהיה מסודר לך בפה, שלא יהיו טעיות, א"כ  

  אתה מחבב את דברי התורה ודברי החכמים.  
הראשונה הראשונהובפעם  הראשונהובפעם  הראשונהובפעם  עצב          , , , , ובפעם  שמואל  מר  עצב  כשראהו  שמואל  מר  עצב  כשראהו  שמואל  מר  עצב  כשראהו  שמואל  מר  כשראהו 

        . . . . א"ל סמוך אדידיא"ל סמוך אדידיא"ל סמוך אדידיא"ל סמוך אדידי        , , , , כשלא הניח ערובי תבשיליןכשלא הניח ערובי תבשיליןכשלא הניח ערובי תבשיליןכשלא הניח ערובי תבשילין

אבל כאשר חזר והשליך אחרי גיוו הדבר לשנה  אבל כאשר חזר והשליך אחרי גיוו הדבר לשנה  אבל כאשר חזר והשליך אחרי גיוו הדבר לשנה  אבל כאשר חזר והשליך אחרי גיוו הדבר לשנה  
כי אתה עוסק בדבריהם  כי אתה עוסק בדבריהם  כי אתה עוסק בדבריהם  כי אתה עוסק בדבריהם          , , , , א"ל פושע אתא"ל פושע אתא"ל פושע אתא"ל פושע את        , , , , הבאההבאההבאההבאה

בקיומם זריז  בקיומםואינך  זריז  בקיומםואינך  זריז  בקיומםואינך  זריז  היה    . . . . ואינך  אם  בשלמא  זה?  איך 
אתה   אבל  פשוט,  אדם  רגיל,  באדם  המדובר 

בשינון? בקביעות  בתורה  עוסק  ואין  ואין  ואין  ואין          שהינך 
          . . . . לעשות נחת רוח למסכיל סכלות קנינולעשות נחת רוח למסכיל סכלות קנינולעשות נחת רוח למסכיל סכלות קנינולעשות נחת רוח למסכיל סכלות קנינו

לא מלשון   'למסכיל' כאן היא בסמ"ך,   המלה המלה המלה המלה 
שיבולת שמאלית,  'משְׂ  בשי"ן שמאלית,  כיל' 

י', [קהלת  טפש. כמו  ל, בסמ"ך.  כָ אלא מלשון סָ 
ֶרְך  ]  ג' ּדֶ ֶרְך  ְוַגם ּבַ ּדֶ ֶרְך  ְוַגם ּבַ ּדֶ ֶרְך  ְוַגם ּבַ ּדֶ ָכל ְוַגם ּבַ ּסָ ׁשֶ ָכל ּכְ ּסָ ׁשֶ ָכל ּכְ ּסָ ׁשֶ ָכל ּכְ ּסָ ׁשֶ הקניין שלך, זה  וגו'.    הֵֹלךְ הֵֹלךְ הֵֹלךְ הֵֹלךְ         ּכְ

  התורה.  
איך אמר כל זה בקצורו  איך אמר כל זה בקצורו  איך אמר כל זה בקצורו  איך אמר כל זה בקצורו          , , , , וראה בדברי רש"י ז"ל וראה בדברי רש"י ז"ל וראה בדברי רש"י ז"ל וראה בדברי רש"י ז"ל 

הוא אומר, כי כל מה שאמרתי, רש"י  ,  ,  ,  ,  הנפלאהנפלאהנפלאהנפלא
שאין  שאין  שאין  שאין          , , , , לדידך אסורלדידך אסורלדידך אסורלדידך אסור' ' ' ' באמרו  באמרו  באמרו  באמרו  רומז זאת בתמצית.  

המ על  המדעתי  על  המדעתי  על  המדעתי  על  חרדים  זי זי זי זי דעתי  שאינם  והפושעים  חרדים  דים  שאינם  והפושעים  חרדים  דים  שאינם  והפושעים  חרדים  דים  שאינם  והפושעים  דים 
  '. '. '. '. חכמים חכמים חכמים חכמים     לדברי לדברי לדברי לדברי 
לדברי  דהיינודהיינודהיינודהיינו חרדים  'לא  של  הזה  העניין   ,

היא בעיקר על תלמיד חכם,  חכמים', הטענה 
  . הרבה  על אחד שיודע, שעוסק בתורה

, כי לפי זה יש לנו חיזוק עוד יותר גדול,  חושבניחושבניחושבניחושבני
נוהגים,  שאנחנו  וכפי  כותב,  שמהרי"ץ  למה 

  וישנה מכך נפק"מ גם לזמנינו. 
יצחק    בספר בספר בספר בספר  יו"ט  בארות  ד"ה  ד[הל'  קכ"ח  ף 

  להועיל בזמנינו זה יכול  כי  כתבתי בס"ד,  ונמצא]  
כי כך,  נוהגים   ון גם לגבי עדות אחרות שאינם 

עליהם.  ש גם  מתכוונים  אם  כלומר,  אנחנו 
הסוברים   כאלה  גם  העיר  באותה  נמצאים 

כיון אבל  אינו מועיל,  ר  העי־של גדולשהעירוב  
כולם,  ש על  מתכוונים  הם  ממילא  אנחנו  גם 

יכולים לסמוך על כך. אמנם ישנן עצות אחרות,  
הע  זאת  גם  אבל  הכי פשוטה. שהרי אנחנו  צה 

כך,   עירובי  ''''מכריזים  הניח  שלא  מי  עירובי  [כל]  הניח  שלא  מי  עירובי  [כל]  הניח  שלא  מי  עירובי  [כל]  הניח  שלא  מי  [כל] 
עירובִ  על  יסמוך  עירובִ תבשילין  על  יסמוך  עירובִ תבשילין  על  יסמוך  עירובִ תבשילין  על  יסמוך  לא    ....' ' ' ' ייייתבשילין  הם  אם  גם 

זה    שמעו את ההכרזה, הם אינם חייבים לשמוע.
  לא מעכב.

כ   בכל בכל בכל בכל  היא  הנקודה  מהרי"ץ  דלקמןאופן,   .
מדייקים את הרישא של  עָ וסי הם  פי תו,  רש"י. 

על   דעתי  'אין  אומר  כי מכך שרש"י  אומרים, 
כי   משמע  שגדאמנם  המזיקים',  העיר  שייך  ול 

אינני   - דהיינו שמואל    -אבל אני  ן עליהם,  ייכו
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מכוון עליהם. שמואל לא רצה. בסדר, א"כ אין  
מה לעשות. אבל באופן כללי, כן. מן הסתם זה  

  כך.  
הסיפא,    אולם אולם אולם אולם  מן  גם  לכך  דיוק  לנו  יש  כעת, 

בגלל   דוקא  זה  חכמים',  לדברי  חרדים  'אינם 
  שבמקרה הזה אותו אדם היה 'מסדר מתנייתא',
על כך הטענה, לגבי אנשים מסוג כמותו, אם  
אינך   חז"ל  בדברי  העוסק  אדם  שהינך  אתה 
עליכם   השנייה,  בפעם  באיוולתו  וחוזר  עושה, 

  אני לא מתכוין. זאת היא הנקודה. 
שאינם    א"כ א"כ א"כ א"כ  רגילים,  אנשים  לגבי  כי  יוצא, 

יכולים   מיוחד, הם אכן  תלמידי חכמים באופן 
א העיר,  גדול  של  העירוב  על  פילו לסמוך 

בעירוב של־שמואל שאין דעתו על אנשים כמו  
  .אותו סומא 

  

תא", וכיצד יכול להיות  תא", וכיצד יכול להיות  תא", וכיצד יכול להיות  תא", וכיצד יכול להיות  ייייביאור המושג "מסדר מתניביאור המושג "מסדר מתניביאור המושג "מסדר מתניביאור המושג "מסדר מתני
        שאותו סומא היה מזלזל בדברי חז"ל.  שאותו סומא היה מזלזל בדברי חז"ל.  שאותו סומא היה מזלזל בדברי חז"ל.  שאותו סומא היה מזלזל בדברי חז"ל.  

'מסדר    לגבי לגבי לגבי לגבי  היה  סומא  שאותו  הזה,  העניין 
וכפי שאמרנו מקודם, נראה שהוא  מתנייתא', 
רצה ששמואל יתקן אותו, 'שיהיו סדורות בפיו  

,  על מי המדובר? נקרא שוב את לשונוכעיקרן'.  
'היה יודע משניות בגירסא, ומחזר עליהן לפני  
מר שמואל, שיהיו סדורות בפיו כעיקרן'. נראה  
ראשון',  'במבט  רש"י  את  ראיתי  כאשר  לי, 
אותו   כי  לשמואל,  היתה  שהתועלת  הבנתי 
דשמואל'.  קמיה  מתנייתא  'מסדר  היה  סומא 
בפיו   סדורות  יהיו  שהמשניות  רצה  שמואל 

מביא  היה  הוא  ולכן  הזה,    כעיקרן,  האדם  את 
  זכיר לו.  שיבכדי  
שבכך תלוי ההבדל שבשינוי הגירסאות    נראה נראה נראה נראה 

כתוב   לפנינו  הרגילות  בגמרות  כי  ברש"י. 
מובא יויויויושהָ שהָ שהָ שהָ בפרש"י   סופרים  בדקדוקי  אך   ,

עוז הוּ הוּ הוּ הוּ שיְּ שיְּ שיְּ שיְּ מכת"י   ש"ס  שבגליון  בהגהות  וכן   ,
,  יויויויוהְ הְ הְ הְ שיִּ שיִּ שיִּ שיִּ ומדפוס ראשון  והדר מובא כזאת מכת"י  

הבונה   ובפירוש  יעקב,  שבעין  ברש"י  וכ"ה 
  שהבאנו לעיל ד"ה כך.

פה.    ,בזמנם  הרי הרי הרי הרי  בעל  היה  שרש"י    ידוע והכל 
מגילת, ב"מ דף ל"ג    ב ע"ב ד"ה כגון[בעירובין דף ס"

ועוד]   רבי,  בימי  ד"ה  לא  ע"ב  המשניות  כי  סובר 
אלא יותר מאוחר. נכתבו בזמן רבינו הקדוש,  

הקדוש   רבינו  כי  אומרים,  והרמב"ם  הגאונים 
כבר בזמנו כתב את המשניות. לא רק שרבי'  
את   סידר  המשניות,  את  חיבר  הנשיא  יהודה 
פה,   בעל  נשאר  זה  אבל  משנה,  סדרי  ששה 
וחכמי   רש"י  אולם  אותם.  כתב  גם  הוא  אלא 
צרפת ועוד, סוברים כי אפילו שהוא סידר וגיבש  

במתכ הכל  המשניות  את  כל  את  אחת,  ונת 
שלפני כן, עשו סדר מסויים שהוא קבע, אבל  
זה עדיין לא נכתב. אם כן, שמואל היה אמורא, 
עדיין לא היו להם ספרים של משניות, לכן הוא  
היה צריך מישהו שיזכיר לו את המשניות, בכדי  
לא   יהיו  שלא  'כעיקרן',  בפיו  סדור  שיהיה 

  דם הזה. אטעיות. שמואל היה צריך את ה 
משהו    רש"י מתכוין לכך, אז אפשר לפרש  אםאםאםאם

אלא   שמואל,  לתועלת  היה  לא  זה  כי  אחר, 
שלא   לראות  רצה  הוא  סמיא,  אותו  לתועלת 

  יהיו טעיות.  
אבל הלא מתנייתא הכוונה הן  מהקהל:    שאלהשאלהשאלהשאלה

בודאי   והברייתות  לברייתות,  והן  למשניות 
ע דכולי  אליבא  מהן  חלק  לא  ללפחות  מא 

  נכתבו. 
כתב    תשובת תשובת תשובת תשובת  רש"י  אבל  יתכן.  שליט"א:  מרן 

כאן בהדיא דהיינו משניות. וגם אם זה בעלמא  
נה  לל ברייתות, אין ראיה שגם ההוא סמיא שָ כו

  אותן.
  

מאי   ישנה ישנה ישנה ישנה  ידע  ולא  תנא  'תני  בגמרא,  לשון 
איזה  על  קושיא  איזו  מביאה  הגמרא  קאמר'. 

, חרש שוטה וקטןלגבי  שזכורני  חכם אחד, כגון  
שם אחד מן הדברים אינו מתאים,    ולפי העניין

אבל כיון שהוא היה חוזר על כך בע"פ, הוא לא  
  מה שהוא אומר.   ממש   יודע 

  

הפירוש? איך אפשר להבין זאת? תנא, לא    מה מה מה מה 
ידע מה שהוא אומר? אמר איזה דבר בטעות,  

  ולא הבין שזה לא שייך לפי הנושא? 
  

על    אלא אלא אלא אלא  כאן  המדובר  אין  כי  מסבירים  מאי, 
 ., כגון רבי יהודה ורבי יוסי וכו'הגדוליםהתנאים  

מושג    ,'תנא'אלא   גם  זהו  אנשים  של  הכולל 
דעים לחזור על דברים  יו  היו בעלי זיכרון, היו ש

להבין  בע"פ,   אומרים.  היטב  מבלי  שהם  מה 
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ירדו   לא  שהם  מכיון  טעיות,  להם  היו  ולכן 
  לעומק הדבר.  

מהרי"ץ    כך כך כך כך  משנת  במאמר  [שהודפס הבאתי 
המשניות   ע"יבהתחלת  סדר   המנוקדות  מהרי"ץ, 

בקובץ  יודפס מחדש  בעז"ה  ו  .זרעים, פרק ששי דף ט'
הבא חפץ  התשפ"ב דברי  תשרי  י"ז  חלק  ,  ] בשל"ג  , 

המדובר שם על עניין 'חסורי מחסרא  ולפני כן  
'. איך להבין את הנושא הזה? כיצד  והכי קתני

שזה   האומרים,  כאלה  ישנם  במשניות?  חסר 
נחסר ע"י שכחה, או שלפי תנא מסויים לא חסר  
כמה   ישנן  חסר,  כן  שזה  סוברת  שהגמ'  רק 

  הבנות בזה.  
בהמשך, הבאתי שם  העיקר לעניינינו, כי    אבלאבלאבלאבל

סוטה   במסכת  הגמרא  ע"א]את  כ"ב  תני  תני  תני  תני  ,  [דף 
תנא ולא ידע מאי קאמר. וכמו שמצינו פירושו  תנא ולא ידע מאי קאמר. וכמו שמצינו פירושו  תנא ולא ידע מאי קאמר. וכמו שמצינו פירושו  תנא ולא ידע מאי קאמר. וכמו שמצינו פירושו  

לפי  ש ש ש ש  שיטפא  אגב  בגירסתם  טועים  שהיו  לפי  יש  שיטפא  אגב  בגירסתם  טועים  שהיו  לפי  יש  שיטפא  אגב  בגירסתם  טועים  שהיו  לפי  יש  שיטפא  אגב  בגירסתם  טועים  שהיו  יש 
  . . . . שהיו לומדים על פה, ומחליפים מעניין לעניין שהיו לומדים על פה, ומחליפים מעניין לעניין שהיו לומדים על פה, ומחליפים מעניין לעניין שהיו לומדים על פה, ומחליפים מעניין לעניין 

יש   ואם  אומרים,  שהם  מה  מבינים  אינם  הם 
משהו דומה הכתוב במקום אחר, הם מקשרים 
        משם לכאן, כי זה רק 'מן הפה ולחוץ', כמעט.

להם  נזקקים  החכמים  גדולי  שהיו  להם אלא  נזקקים  החכמים  גדולי  שהיו  להם אלא  נזקקים  החכמים  גדולי  שהיו  להם אלא  נזקקים  החכמים  גדולי  שהיו  מפני  מפני  מפני  מפני          ,,,,אלא 
ו  ו  ו  ו  ס ס ס ס ותם לפניהם שיגר ותם לפניהם שיגר ותם לפניהם שיגר ותם לפניהם שיגר והיו מביאים אוהיו מביאים אוהיו מביאים אוהיו מביאים א        , , , , רוב זכרונםרוב זכרונםרוב זכרונםרוב זכרונם

ון שעיקר עסקם היה בגירסא ולא  ון שעיקר עסקם היה בגירסא ולא  ון שעיקר עסקם היה בגירסא ולא  ון שעיקר עסקם היה בגירסא ולא  וכיוכיוכיוכי        . . . . המשניותהמשניותהמשניותהמשניות
וזהו   לפעמים,  מחליפים  היו  העיון,  וזהו  בעומק  לפעמים,  מחליפים  היו  העיון,  וזהו  בעומק  לפעמים,  מחליפים  היו  העיון,  וזהו  בעומק  לפעמים,  מחליפים  היו  העיון,  בעומק 

  שאמרו תני תנא ולא ידע מאי קאמר.  שאמרו תני תנא ולא ידע מאי קאמר.  שאמרו תני תנא ולא ידע מאי קאמר.  שאמרו תני תנא ולא ידע מאי קאמר.  
שהתנאים  דהיינודהיינודהיינודהיינו כיון  אותם,  צריכים  היו   ,

בעומק אוהאמור היה  שלהם  הלימוד  עיקר  ים, 
צריכים   היו  הם  השינון  בשביל  אבל  ההבנה, 

        כירו להם. אותם בכדי שיז 
  

ה שאלה  שאלה  שאלה  שאלה   חסורי של  ביאור  מהקהל:  עניין 
חז"ל   פי דברי  על  ידע  מיחסרא  ולא  תני תנא 

ביאור זה יכול להיות רק לפי חכמי    ,מאי קאמר
צרפת, ולא לפי הסוברים שרבי עצמו כתב את 

  . המשנה
אולי  תשובת  תשובת  תשובת  תשובת   כי  מוכרח,  לא  שליט"א:  מרן 

  המדובר לפני שרבי כתב אותן.
  

אפשר להבין את נדון דידן, איך  לפי זה    כןכןכןכן־ ־ ־ ־ אםאםאםאם
כמו  זלזל,  הוא  הזה,  הסמיא  שדוקא  זה 
לדברי   חרד  לא  פושע,  שהוא  אמר  ששמואל 
חכמים. מי שלומד באופן שטחי, ככה 'מבחוץ',  

הוא אינו מעריך את חז"ל, הוא לא מבין את  
גדלותם ועמקותם. הוא כמו שט על פני המים.  

נכנס לתוך עומק העניינים,   אולם אם הוא היה
הוא היה מכבד את החכמים, מבין איזו גאונות 
לפני   נכנסו  איך  הבנה,  ואיזו  גדלות  ואיזו 

  ולפנים.
אומרים לנו, שזאת היא התוצאה, כי הוא    לכן לכן לכן לכן 

לא   שהוא  מכיון  חכמים,  לדברי  חרד  היה  לא 
  חכמים.ה  י הםיודע מ

'ההוא סמיא'.    ולפי ולפי ולפי ולפי  זה  גם, למה  מובן  כתב  זה 
, ] [סי' קע"ו  בספר שו"ת חוות יאיר  מהר"י בכרך

מפורש א ל  -שאנשים אשר נולדו בעלי מומים 
בעל מום, אבל  כך  האם הסמיא הזה נולד    אמנם 

או   -  מלידה  מסתבר כך, שהוא היה סגי נהור
סומא או בעל מום באחד מאיבריו, החיצוניות  

פ על  החיצוניים,  מראה  המומים  בנפש.  גם  גם 
. ולכן אין ליתן  מראים על משהו שפגום בפנים

לסומא, אפילו באחת מעיניו, להתפלל כש"צ 
נוראים   ב יעו"שבימים  מהרי"ץ  מביאו  שו"ת . 

  פעולת צדיק ח"ג סי' ע"ו, ובספרים נוספים.
שהוא היה תלמיד חכם וכו', אבל רואים    למרותלמרותלמרותלמרות

משהו כאן  שהיה  ושמואל   כאן  אצלו,  שחסר 
מצא לנכון להעמיד אותו על כך, שלכל הפחות  
מכאן והלאה יתקן את עצמו ויעריך את חז"ל, 

  את התורה שהוא לומד.   יוקיר
  

אם הוא היה בצער מכך,   מהקהל: אבל   שאלהשאלהשאלהשאלה
  זה מראה שהדבר איכפת לו.

מרן שליט"א: בצער שלא יהיה לו מה    תשובת תשובת תשובת תשובת 
  .שלא קיים מצוה לאכול... לא על 

  

מהקהל: כתבו ההוא סמיא, כי כך היתה   שאלה שאלה שאלה שאלה 
  המציאות? 

  כתוב ההוא גברא. מרן שליט"א: יכלו ל  תשובת תשובת תשובת תשובת 
כן    שאלה שאלה שאלה שאלה  אם  מהקהל:  הבחוזרת  יאור  לפי 

איזה מום, בין אם היה   לא נפק"משחידש הרב,  
  ם, או קטע וכדומה? ּדֵ סומא, בין אם היה גִּ 

סומא, עוור, לא רואה.  מרן שליט"א:    תשובת תשובת תשובת תשובת 
ברִא  לו  חסר  שהיה  רומז  בהשקפה.  זה  יה. 

לו  יש  גופני,  מום  כל  חז"ל.  על  בהסתכלות 
אותו חסרון רוחני המקביל. וכל אחד לפי    בפרט 
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דומות.  נוספות  אפשריות  להיות  יכול  עניינו. 
  ובל"נ נרחיב עוד בזה. 

  

תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ'  תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ'  תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ'  תוספת דברים לגבי שאלת המפרשים על רש"י בגמ'  
מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי אליעזר וכו'  מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי אליעזר וכו'  מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי אליעזר וכו'  מסכת ביצה דף ט"ו ע"ב מעשה ברבי אליעזר וכו'  

בשעת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו  בשעת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו  בשעת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו  בשעת פטירתן אמר להם "לכו אכלו משמנים ושתו  
כי חדות י"י היא מעוזכם",  כי חדות י"י היא מעוזכם",  כי חדות י"י היא מעוזכם",  כי חדות י"י היא מעוזכם",  ואל תיעצבו  ואל תיעצבו  ואל תיעצבו  ואל תיעצבו  ממתקים וגו'  ממתקים וגו'  ממתקים וגו'  ממתקים וגו'  

בספר  בספר  בספר  בספר  מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא מדוע היה צריך רש"י לומר כי 'מקרא הוא 
, חיזוק לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו,  , חיזוק לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו,  , חיזוק לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו,  , חיזוק לתירוץ מרן שליט"א על שאלה זו,  וכו' וכו' וכו' וכו'         עזרא' עזרא' עזרא' עזרא' 

        ודוגמאות נוספות לכך.  ודוגמאות נוספות לכך.  ודוגמאות נוספות לכך.  ודוגמאות נוספות לכך.  

אומרים, כי המאמר המובא לפני כן בגמרא   יש יש יש יש 
שאמר    רבי אליעזר  לגבי,  ]דף ט"ו ע"בביצה  [   שם 

תיעצֵ לתלמידיו  'ואל  'ההוא   וזהשבו',  ,  כמו 
  יב'.צִ סמיא דהוה עֲ 

ומוצש"ק [כבר בזמנו    הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו שיעור מוצש"ק אמור 
התשפ"א הזה,    ]מטות  המאמר  רבנןאת  רבנןתנו  רבנןתנו  רבנןתנו          , , , , תנו 

מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום  מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום  מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום  מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום  
טוב יום  בהלכות  טובכולו  יום  בהלכות  טובכולו  יום  בהלכות  טובכולו  יום  בהלכות  ראשונה        . . . . כולו  כת  ראשונהיצתה  כת  ראשונהיצתה  כת  ראשונהיצתה  כת          ,,,,יצתה 

פַּ         , , , , אמראמראמראמר בעלי  פַּ הללו  בעלי  פַּ הללו  בעלי  פַּ הללו  בעלי  שניה         . . . . יןיןיןיןסִ סִ סִ סִ טְ טְ טְ טְ הללו  שניה כת  שניה כת  שניה כת  שש          . . . . וכו'         כת 
זה.   אחר  בזה  יצאו  ששית  כתות  כת  ששית  התחילו  כת  ששית  התחילו  כת  ששית  התחילו  כת  התחילו 

מארה         , , , , אמר אמר אמר אמר         , , , , לצאתלצאתלצאתלצאת בעלי  מארה הללו  בעלי  מארה הללו  בעלי  מארה הללו  בעלי  עיניו          . . . . הללו  עיניו  נתן  עיניו  נתן  עיניו  נתן  נתן 
התלמידים          . . . . התחילו פניהם משתניןהתחילו פניהם משתניןהתחילו פניהם משתניןהתחילו פניהם משתנין        , , , , בתלמידיםבתלמידיםבתלמידיםבתלמידים

לא לכם אני  לא לכם אני  לא לכם אני  לא לכם אני          , , , , י י י י נַ נַ נַ נַ בָּ בָּ בָּ בָּ         , , , , אמר להם אמר להם אמר להם אמר להם חשבו שהוא כועס.  
שמניחים חיי עולם  שמניחים חיי עולם  שמניחים חיי עולם  שמניחים חיי עולם          , , , , שיצאושיצאושיצאושיצאו        לוּ לוּ לוּ לוּ לַּ לַּ לַּ לַּ הַ הַ הַ הַ אלא לְ אלא לְ אלא לְ אלא לְ         ,,,,אומר אומר אומר אומר 

  .  .  .  .  ועוסקים בחיי שעה ועוסקים בחיי שעה ועוסקים בחיי שעה ועוסקים בחיי שעה 
פטירתן   פטירתן  בשעת  פטירתן  בשעת  פטירתן  בשעת  התלמידים   - בשעת  כאשר    דהיינו 

        '] '] '] '] , י, י, י, י''''נחמיה חנחמיה חנחמיה חנחמיה ח[[[[אמר להם  אמר להם  אמר להם  אמר להם    -נפטרו ללכת לבתיהם  
תּו ַמֽ  ים ּוׁשְ ַמּנִ תּו ַמֽ ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ ים ּוׁשְ ַמּנִ תּו ַמֽ ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ ים ּוׁשְ ַמּנִ תּו ַמֽ ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ ים ּוׁשְ ַמּנִ ים ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ ים ְמַתּקִ ים ְמַתּקִ ים ְמַתּקִ ְלחּו ָמנֹות          , , , , ְמַתּקִ ְלחּו ָמנֹות  ְוׁשִ ְלחּו ָמנֹות  ְוׁשִ ְלחּו ָמנֹות  ְוׁשִ ְוׁשִ

לוֹ  ָנכֹון  לוֹ ְלֵאין  ָנכֹון  לוֹ ְלֵאין  ָנכֹון  לוֹ ְלֵאין  ָנכֹון  ַלֲאדֵֹנינוּ         , , , , ְלֵאין  ַהיֹּום  ָקדֹוׁש  י  ַלֲאדֵֹנינוּ ּכִ ַהיֹּום  ָקדֹוׁש  י  ַלֲאדֵֹנינוּ ּכִ ַהיֹּום  ָקדֹוׁש  י  ַלֲאדֵֹנינוּ ּכִ ַהיֹּום  ָקדֹוׁש  י  ל  ל  ל  ל  ְואַ ְואַ ְואַ ְואַ         . . . . ּכִ
ָעֵצבוּ  ָעֵצבוּ ּתֵ ָעֵצבוּ ּתֵ ָעֵצבוּ ּתֵ י ֶחְדַות יְ         , , , , ּתֵ י ֶחְדַות יְ ּכִ י ֶחְדַות יְ ּכִ י ֶחְדַות יְ ּכִ ֶכם        "יָ "יָ "יָ "יָ ּכִ ֶכםִהיא ָמֻעזְּ ֶכםִהיא ָמֻעזְּ ֶכםִהיא ָמֻעזְּ         . . . . ִהיא ָמֻעזְּ
מסביר, כי זהו   ]שםעמ"ס ביצה  [שדה יצחק    בספר בספר בספר בספר 

כמו 'ההוא סמיא דהוה עציב'. ר"א אמר להם,  
הכינו   לא  שהם  חשב  הוא  כי  מנות',  'ושלחו 

  עירובי תבשילין. 
לכך,    הוא הוא הוא הוא  השאלה, הגיע  לגבי  שדיברנו  כפי 

    , [ד"ה אכלו משמנים]לגבי מה שרש"י אומר שם  
עזרא בספר  הוא  עזראמקרא  בספר  הוא  עזראמקרא  בספר  הוא  עזראמקרא  בספר  הוא  היא          , , , , מקרא  ה'  חדות  כי  היא  עד  ה'  חדות  כי  היא  עד  ה'  חדות  כי  היא  עד  ה'  חדות  כי  עד 

י מחדש  הבאנו את השאלה, מה רש"  ....מעוזכם מעוזכם מעוזכם מעוזכם 
בכך, 'מקרא הוא בספר עזרא, עד כי חדות י"י 

  היא מעוזכם'?  
ו  אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו  למדנו  זאת,  כאשר  נראה  לומדים  לא 

עולם   גדולי  אבל  שאלה,  בכלל  זאת  כי  לנו 

הזאת,   השאלה  על  נודע  עמדו  בעל  ובכללם 
וז"ל,   מה  מה  מה  מה          , , , , לכאורה תמוהלכאורה תמוהלכאורה תמוהלכאורה תמוהביהודה בספר צל"ח 

    בישר לנו רש"י בזה?בישר לנו רש"י בזה?בישר לנו רש"י בזה?בישר לנו רש"י בזה?
מה    איזואיזואיזואיזו שכתב,  הוא  בשורה?  בכך  לנו  חידש 

'מקרא הוא בספר עזרא'? שנית, וגם מגביל עד  
חדות י"י? כי עד שם הפסוק? כך הוא אומר, ויש  
שכתוב  קשה,  היה  לרש"י  כי  פלפול,  שם  לו 

לא מנות  צריכים   ין'ושלחו  למה  לו',  נכון 
וכו',  להקנות  אפשר  לבד,  שיטרחו  לשלוח? 
ישנן עצות, למה צריכים לשלוח מנות? יש לו  

  פול שלם בכדי לתרץ זאת.פלשם 
מעניין.    זהוזהוזהוזהו ה דבר  שיטת  בזמן  היתה  צל"ח 

לפי שמות  כגון  ה כל מיני שמות,  יש ל ש,  לימוד
. אלו כללים  רגנשבורגשל ערים, כגון נירנברג,  

זאת שיטת   כי  חושבים  היינו  בלימוד, שאנחנו 
העיון'  'דרכי  את  שיש  כמו  ספרדית,  לימוד 

י כללים,  מגירוש ספרד. כל מינ   ,להרב קנפנטון
של הקדמות. לדוגמא, אם הגמרא מביאה איזו 

משהו,  ברייתא,   מן להקשות  שחלק  ונראה 
צורך   היה  לא  לכאורה  מיותר,  הוא  הברייתא 
להביא זאת כאן, אבל לא, חייב להיות שישנה  

קושיא.   איזו  קושיא.  כאן  היתה  לא  זה,  בלי 
לימוד  אויסברינגר,  לזהקוראים   שיטות  ישנן   .
  כאלה.  

זה  אומרים שמעתי    אבל אבל אבל אבל  הן  כי  ,  על  הקושיות 
אשכנ הוא  והתירוץ  שיטת  זי...  ספרדיות, 

היתה, שאלה  איזה    ,קושיא  או  הלימוד  פי  על 
יסודות מסויימים של כללי הלימוד, איך בנויה 
שמות,   מיני  כל  להם  ויש  בתלמוד,  הסוגיא 

מי מהם,  אחד  רק  בספר   אמרתי  יש  שיראה 
שם   הביאו  החדשות  המהדורות  באחת  צל"ח 

ידו, דף  את כל הפרטים בזה.   וסמך  וכן בספר 
אבל התירוצים, זה פלפול. בסגנון של  י"ט כ'.  

על  אשכנזים.   עמד  שהוא  רואים  אופן,  בכל 
  השאלה הזאת.

,  בספרו שדה יצחק  בנ"ד, רבי יצחק גואטה  גםגםגםגם
וז"ל,   הזאת,  השאלה  על  לדעת,  עומד  לדעת,  צריך  לדעת,  צריך  לדעת,  צריך  צריך 

    קרי בי רב הוא.קרי בי רב הוא.קרי בי רב הוא.קרי בי רב הוא.חידש לנו רש"י בזה? זיל חידש לנו רש"י בזה? זיל חידש לנו רש"י בזה? זיל חידש לנו רש"י בזה? זיל         אי אי אי אי ממממ
אומר  תשמעו תשמעו תשמעו תשמעו  הוא  מעניין.  ואפשר  ואפשר  ואפשר  ואפשר  ,  כך   דבר 

אמאי  ליה,  קשיא  אמאי שרש"י  ליה,  קשיא  אמאי שרש"י  ליה,  קשיא  אמאי שרש"י  ליה,  קשיא  'ואל          שרש"י  לומר  'ואל  הוצרך  לומר  'ואל  הוצרך  לומר  'ואל  הוצרך  לומר  הוצרך 
רבי אליעזר חושד בתלמידיו שיהיו וכי  תעצבו'?  תעצבו'?  תעצבו'?  תעצבו'?  
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אבק  עצובים?   הוא  העצבון  ז"ל,  אמרו  אבק  דהרי  הוא  העצבון  ז"ל,  אמרו  אבק  דהרי  הוא  העצבון  ז"ל,  אמרו  אבק  דהרי  הוא  העצבון  ז"ל,  אמרו  דהרי 
ומהיכי תיתי שיבואו לזאת המדה, עד  ומהיכי תיתי שיבואו לזאת המדה, עד  ומהיכי תיתי שיבואו לזאת המדה, עד  ומהיכי תיתי שיבואו לזאת המדה, עד          ,,,,הכעס הכעס הכעס הכעס 

        שהוצרך להזהירם עליה. שהוצרך להזהירם עליה. שהוצרך להזהירם עליה. שהוצרך להזהירם עליה. 
עצבון.    אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו  ויש  כעס,  יש  כי  שני  חושבים, 

שונים.  להם    דברים  שחסרה  אנשים,  ישנם 
, כי זה 'ענף  מביא  שמחה, הם עצובים. אבל הוא

נוספים.  של־כעס'.   רבים  בספרים  מוזכר  שזה 
שהוא  הכועס,  אדם  על  אומרים  לכן  אולי 
בלי   מושגים,  שני  אלו  לכאורה,  'מתעצבן'. 
קשר. אדם עצוב, אין לו על מי לכעוס, זה משהו  
פנימי שלו. אבל, זה אבק של־כעס, כי זה בא  
באותו השורש. אם האדם היה בוטח בהקב"ה,  

וכנראה כי גם  את    אז לא כל דבר מפריע לו, 
  עניין העצבות לא היה לו.  

עד  עד  עד  עד          ,,,,מקרא הוא בספר עזרא מקרא הוא בספר עזרא מקרא הוא בספר עזרא מקרא הוא בספר עזרא         [רש"י]ולזה כתב  ולזה כתב  ולזה כתב  ולזה כתב  
יידי דאמר  יידי דאמר  יידי דאמר  יידי דאמר  כלומר אַֽ כלומר אַֽ כלומר אַֽ כלומר אַֽ         . . . . כי חדות י"י היא מעוזכםכי חדות י"י היא מעוזכםכי חדות י"י היא מעוזכםכי חדות י"י היא מעוזכם

הפסוק  הפסוק תחילת  הפסוק תחילת  הפסוק תחילת  הפסוק.         ,,,,תחילת  כל  הפסוק. השלים  כל  הפסוק. השלים  כל  הפסוק. השלים  כל  צריכים   השלים 
שייך   לא  זה  נמי,  הכי  אין  הפסוק.  את  לגמור 

הוא   אבל  עד  רק  לכאן,  הפסוק  כל  את  אמר 
  סופו.

לפי   לי  שנראה  מה  לפי  זה  לי  שנראה  מה  לפי  זה  לי  שנראה  מה  לפי  זה  לי  שנראה  מה  הוא  ז"לז"לז"לז"לרש"י  רש"י  רש"י  רש"י  פי'  פי'  פי'  פי'  זה  כך   .
  מסביר, לבאר את רש"י. 

דהא דהוצרך  דהא דהוצרך  דהא דהוצרך  דהא דהוצרך          ,,,,ולפי שיטת הגמרא אפשר לומר ולפי שיטת הגמרא אפשר לומר ולפי שיטת הגמרא אפשר לומר ולפי שיטת הגמרא אפשר לומר 
להם   דאמר  מפני  וגו',  ואל תעצבו  להם  להם  לומר  דאמר  מפני  וגו',  ואל תעצבו  להם  להם  לומר  דאמר  מפני  וגו',  ואל תעצבו  להם  להם  לומר  דאמר  מפני  וגו',  ואל תעצבו  להם  לומר 
שלחו מנות לאין נכון לו, ואמר רב חסדא למי  שלחו מנות לאין נכון לו, ואמר רב חסדא למי  שלחו מנות לאין נכון לו, ואמר רב חסדא למי  שלחו מנות לאין נכון לו, ואמר רב חסדא למי  
הניח   שלא  ומי  תבשילין.  עירובי  הניח  הניח  שלא  שלא  ומי  תבשילין.  עירובי  הניח  הניח  שלא  שלא  ומי  תבשילין.  עירובי  הניח  הניח  שלא  שלא  ומי  תבשילין.  עירובי  הניח  שלא 
עירובי תבשילין, דרכו להיות עצב, כדאמרינן  עירובי תבשילין, דרכו להיות עצב, כדאמרינן  עירובי תבשילין, דרכו להיות עצב, כדאמרינן  עירובי תבשילין, דרכו להיות עצב, כדאמרינן  

הוה עציב מפני שלא הניח  הוה עציב מפני שלא הניח  הוה עציב מפני שלא הניח  הוה עציב מפני שלא הניח  לקמן בההוא סמיא ד לקמן בההוא סמיא ד לקמן בההוא סמיא ד לקמן בההוא סמיא ד 
ּתֵ  ּתֵ עירובי תבשילין. ולכן אמר להם ואל  ּתֵ עירובי תבשילין. ולכן אמר להם ואל  ּתֵ עירובי תבשילין. ולכן אמר להם ואל  ,  ,  ,  ,  בוּ בוּ בוּ בוּ צֵ צֵ צֵ צֵ עָ עָ עָ עָ עירובי תבשילין. ולכן אמר להם ואל 

        , , , , אם אחד מכם שכח ולא הניח עירובי תבשיליןאם אחד מכם שכח ולא הניח עירובי תבשיליןאם אחד מכם שכח ולא הניח עירובי תבשיליןאם אחד מכם שכח ולא הניח עירובי תבשילין
אל יהא עצב. וטעמא טעים, כי חדות י"י היא  אל יהא עצב. וטעמא טעים, כי חדות י"י היא  אל יהא עצב. וטעמא טעים, כי חדות י"י היא  אל יהא עצב. וטעמא טעים, כי חדות י"י היא  
טוב   יום  שמחת  קיימתם  לא  דאפילו  טוב  מעוזכם,  יום  שמחת  קיימתם  לא  דאפילו  טוב  מעוזכם,  יום  שמחת  קיימתם  לא  דאפילו  טוב  מעוזכם,  יום  שמחת  קיימתם  לא  דאפילו  מעוזכם, 

דעיקר שמחת הקדוש  דעיקר שמחת הקדוש  דעיקר שמחת הקדוש  דעיקר שמחת הקדוש  באכילה, אין בכך כלום,  באכילה, אין בכך כלום,  באכילה, אין בכך כלום,  באכילה, אין בכך כלום,  
ואתם שונים  עוז,  ואתם שונים ב"ה היא תורתכם שנקראת  עוז,  ואתם שונים ב"ה היא תורתכם שנקראת  עוז,  ואתם שונים ב"ה היא תורתכם שנקראת  עוז,          ב"ה היא תורתכם שנקראת 

        כל היום. כל היום. כל היום. כל היום. 
  

שלכם? שאין לכם עירובי תבשילין?    הבעיא   מהמהמהמה
?  יםרעב   ו לאכול ולשתות ותישאר  ושלא תוכל 
משהו מכובד לשמוח ביום טוב?    כםכיון שאין ל

תדאג היא ואל  י"י  'חדות  התורה.  זה  העיקר   .
ינו, כל היום עסקנו בתורה, נִ מעוזכם'. למדנו, שָׁ 

א"כ אין לכם על מה להיות עצובים. כך המהלך  
  שלו.

אה לי לגבי הקושיא  מה שנרשל דבר,   לאמיתו לאמיתו לאמיתו לאמיתו 
הבאנו הזאת,  על השאלה  עמדו  רבים    הזאת, 

גם את הבן יהוידע, ואולי בהמשך גם    לשעבר
, אבל לכאורה נראה לי, חושבני כי  עוד  נראה 

כך רוב העולם סוברים, כי לגבי השאלה למה  
כי כך  פשוטה,  רש"י כתב זאת, התשובה היא  

כאשר   מקומות,  בהרבה  לכתוב  רש"י  דרך 
כ וכי  מפורסמים.  אינם  בקיאים  הפסוקים  ולם 

כולם   נמצא בתנ"ך?  פסוק  כל  היכן   יודעים 
לנו כיום, ישנם בגמרא ציונים, 'תורה ב'מקרא'?  

המציין אבל    במקום  אור'  הפסוקים,  הם  היכן 
בזמנם הכל היה כמו ספר חתום, אין שום ציון  

לדעת. לכן ישנם דברים, שמי  היה  ואי אפשר  
שזהו   יידע  לא  הוא  במקרא,  טוב  בקי  שאינו 

ספ  באיזה  יודע  שאינו  וחומר  וקל  זה  פסוק,  ר 
  כתוב. 
, רש"י בפסחים דף קל"ג ע"ב, מובא שם למשללמשללמשללמשל

ד[הפסוק   ְתָגָמא    ]ד" י  ',דניאל  ּפִ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ְתָגָמא  ּבִ ּפִ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ְתָגָמא  ּבִ ּפִ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ְתָגָמא  ּבִ ּפִ ִעיִרין  ְגֵזַרת  ּבִ
ֵאְלָתא ׁשְ ין  יׁשִ ַקּדִ ֵאְלָתאּוֵמאַמר  ׁשְ ין  יׁשִ ַקּדִ ֵאְלָתאּוֵמאַמר  ׁשְ ין  יׁשִ ַקּדִ ֵאְלָתאּוֵמאַמר  ׁשְ ין  יׁשִ ַקּדִ אומר,  ּוֵמאַמר  שם  רש"י   .

  'מקרא הוא בדניאל'. 
  

שספר עזרא  מרש"י  מהקהל: ישנה ראיה    שאלהשאלהשאלהשאלה
  ביחד.   הם ונחמיה  
[דיברנו על כך בשיעור מרן שליט"א: נכון.    תשובת תשובת תשובת תשובת 

לא נקרא שמו    ה נחמי, כי 'מוצש"ק אמור התשפ"א] 
ספרו לעצמו'על  טובה  שהחזיק  מפני  לכן  ,   .

זה   למרות שבעצם  עזרא',  'בספר  כותב  רש"י 
כי נחמיה   . במדוייקכן  רש"י כתב    בספר נחמיה.

לא נקרא שמו על ספרו. בספרים במקור, אין  
נכנס   ונחמיה',  'עזרא  השמות  ונחמיה'.  'עזרא 

בוניצ  זאת  שהדפיסו  של  יה,  מאז    דניאלדפוס 
ו'ספר   הפרידו הם  בומבריגי,   עזרא'  'ספר 

שאמרנו   וכפי  נפרד.  ספר  זהו  כביכול  נחמיה', 
כי  אז ישנם כאלה העושים  גם  ,  בליל שבועות 

מכך שני ספרים, אבל לא, הדבר מיותר. אמנם  
של נחמיה כנראה  החיד"א כותב כי העוון הזה  

נחמיה   של  הזכות  חזרה  ואז  התכפר,  כבר 
א שמו על ספרו. כך החיד"א אומר, רק  שייקר

הדבר   האם  לבדוק  צריכים  יודע,  שאינני 
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מבוסס. כי נראה לי שזה בא רק מהמדפיסים,  
מלכים א'  כפי שהם עשו שמואל א' ושמואל ב',  

בתורה וגם    .ומלכים ב', בלבלו את כל העניין
פרשיות.   בחומשים  עשו  שתי  וילך'  'נצבים 

דברים שאינם מקוריים. חושבני כי הדבר בא מן  
הדפסה הזאת, וזה התפשט בכל העולם. אבל  ה

כזה,    אצלינו  למשל דבר  אין  התיגאן,  בספרי 
ונחמיה,   עזרא  אין  ב',  א' שמואל  אין שמואל 

ההמשך.   זהו  הרי  אלא  הנצרים,  בגלל  רק  זה 
    .היה נצרי  גייבומבראותו  

ציוני , הרי גם הפרקים נכנס מן הנצרים.  ובפרטובפרטובפרטובפרט
מחוסר   נכנס  'קפיטל',  שנקרא  מה  הפרקים, 
ברירה, כי הנצרים הרי לומדים תנ"ך, והם היו 

כגון היהודים.  עם  ליהודי  מתווכחים  ,  שאומר 
"ו פסוק ח' כתוב כך וכך, וגם עשו נבישעיה פרק  

להתווכח  הקונקורדנצי שרוצה  יהודי  א"כ   ,
בכדי   זאת,  להעתיק  צריך  היה  לו,  ולענות 

איתו להתווכח  איך  לענות,  לדעת  מה  על   ,
  וממילא זה נכנס.  

יש    הערה הערה הערה הערה  אז  נחמיה,  ספר  גם  יש  אם  מהקהל: 
  עשרים וחמשה ספרים, ולא כ"ד.

  מרן שליט"א: נכון. זה לא בחשבון. ת ת ת ת תשוב תשוב תשוב תשוב 
מהקהל: לגבי מה שהרב אמר מקודם כי    שאלה שאלה שאלה שאלה 

הוא   נחמיה  כת"י  האם  בתיגאן  עזרא.  המשך 
ה  ספרים,  בשאר  היכר  יש  מתחיל בתיגאן  יכן 

כל ספר וספר. אם אין, ממילא אין הוכחה, אף  
  .כי בודאי כך שיטתם 

שלוש    תשובת תשובת תשובת תשובת  כיום  יש  בודאי.  שליט"א:  מרן 
בגמ'   הדין  כפי  לספר,  ספר  בין  ריקות  שיטין 
בבא בתרא ובפוסקים לגבי נביאים וכתובים [כי  

חוֹ  בין  ריוח  שיטין  ארבע  צריך    שׁ מֶ בתורה 
נכתבים   היו  אם  כך  הבגליללחומש]  ועשו   ,

  בתיגאן אפילו שכתבו ע"ג נייר.
, מובא  ]דף ח' ע"א[למשל בראש השנה    כמו"ככמו"ככמו"ככמו"כ

הפסוק   ס[שם  ַהּצֹאן ]  ד"י  ,ה"תהלים  ָכִרים  ַהּצֹאן ָלְבׁשּו  ָכִרים  ַהּצֹאן ָלְבׁשּו  ָכִרים  ַהּצֹאן ָלְבׁשּו  ָכִרים   ָלְבׁשּו 
ו יודעים  הי  רבים לא אותנו,  אם היו שואלים  וגו'.  

אומר רש"י, 'מקרא הוא    . לכןהיכן הפסוק הזה
  בתהלים'.  

מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים, לפעמים כותב כך,    גםגםגםגם
נגיד? אז אפילו התימנים    שזהו פסוק.  א"כ מה 

  צריכים שמישהו יגיד להם שזהו פסוק... 

לגבי הפסוק 'אל  [דף ס"ב ע"א]  , בעץ חיים  למשללמשללמשללמשל
י"י עד מאד', אומר מהרי"ץ פסוק  פסוק  פסוק  פסוק  ,  כך  תקצוף 

. נו, מה תגיד? כעת נעשה כאן  "ד"ד"ד"דססססהוא בישעיה  הוא בישעיה  הוא בישעיה  הוא בישעיה  
וכן   זאת?  כתב  מהרי"ץ  למה  פלפול,  איזה 

שם.   'אל  בהמשך  הפסוק  למען    ץ תנאלגבי 
תנבל כסא כבודך', כותב מהרי"ץ, , אל ךשמע 

י"ד.  י"ד. פסוק הוא בירמיה  י"ד. פסוק הוא בירמיה  י"ד. פסוק הוא בירמיה  אלא, לא כולי עלמא    פסוק הוא בירמיה 
זאת,   מציין  הוא  ולכן  תחשוב בקיאים,  שלא 

אולי כי זהו הלשון של־פייטן, ע"כ הוא  בטעות  
  כותב שזהו פסוק.

יש לו הרבה   -  רדו אדוד פ   כמהר"רשני,    מצד מצד מצד מצד 
בשם 'חסדי  חיבורים, אחד מהם זהו חיבור גדול  

ודוד'   ו'] שם  על תוספתא סוטה,  ז' הלכה  [בפרק 
, על פי  על הרש"י הזה  הוא עושה מהלך שלם

זה,  ב   רש"ידברי  להסביר את  בכדי  הסוד.  תורת  
  למה רש"י כתב 'מקרא הוא בספר עזרא'.  

  דברים, גבוהים ונשגבים.   תשמעו תשמעו תשמעו תשמעו 
דן,    בהתחלה בהתחלה בהתחלה בהתחלה  שהגמ'    המחלוקתלגבי  הוא 
יהושע   ביןמביאה   ורבי  אליעזר  בעניין    רבי 

י"ט זה וז"ל,    ,שמחת  זה ולהבין  זה ולהבין  זה ולהבין  לבאר          , , , , ולהבין  לנו  לבאר  יש  לנו  לבאר  יש  לנו  לבאר  יש  לנו  יש 
אחריתיי י י י בתחבתחבתחבתח מתניתא  אחריתילה  מתניתא  אחריתילה  מתניתא  אחריתילה  מתניתא  ב'          , , , , לה  בפרק  ב'  דאיתא  בפרק  ב'  דאיתא  בפרק  ב'  דאיתא  בפרק  דאיתא 

ע"ב  ט"ו  דף  ע"ב די"ט  ט"ו  דף  ע"ב די"ט  ט"ו  דף  ע"ב די"ט  ט"ו  דף  אומר        , , , , תניאתניאתניאתניא        , , , , די"ט  אומרר"א  אומרר"א  אומרר"א  לו          , , , , ר"א  לו  אין  לו  אין  לו  אין  אין 
בי" בי"לאדם  בי"לאדם  בי"לאדם  יושב          ט ט ט ט לאדם  או  ושותה  אוכל  או  יושב  אלא  או  ושותה  אוכל  או  יושב  אלא  או  ושותה  אוכל  או  יושב  אלא  או  ושותה  אוכל  או  אלא 

ושונה ושונהושותה  ושונהושותה  ושונהושותה  יהושע  ר ר ר ר         . . . . ושותה  יהושע  בי  יהושע  בי  יהושע  בי  חציו  חציו  חציו  חציו          , , , , לקהולקהולקהולקהוחָ חָ חָ חָ         ומר,ומר,ומר,ומר,אאאאבי 
דלר"א  דלר"א  דלר"א  דלר"א          , , , , ועיין שם בתוס' שכתבוועיין שם בתוס' שכתבוועיין שם בתוס' שכתבוועיין שם בתוס' שכתבו        . . . . לה' וחציו לכםלה' וחציו לכםלה' וחציו לכםלה' וחציו לכם

נמי מצוה איכא לאכול משמנים משום שמחת  נמי מצוה איכא לאכול משמנים משום שמחת  נמי מצוה איכא לאכול משמנים משום שמחת  נמי מצוה איכא לאכול משמנים משום שמחת  
דהא ר"א גופיה אמר להם  דהא ר"א גופיה אמר להם  דהא ר"א גופיה אמר להם  דהא ר"א גופיה אמר להם          , , , , אחר הדרשה אחר הדרשה אחר הדרשה אחר הדרשה         ט, ט, ט, ט, י" י" י" י" 

                ....לתלמידיו לכו אכלו משמנים וכו' עיין שם לתלמידיו לכו אכלו משמנים וכו' עיין שם לתלמידיו לכו אכלו משמנים וכו' עיין שם לתלמידיו לכו אכלו משמנים וכו' עיין שם 
דלהנהו דנפקי מבית  דלהנהו דנפקי מבית  דלהנהו דנפקי מבית  דלהנהו דנפקי מבית          ,,,,ם איתאם איתאם איתאם איתאואמנם בסוגיא ש ואמנם בסוגיא ש ואמנם בסוגיא ש ואמנם בסוגיא ש 

עולם          , , , , המדרשהמדרשהמדרשהמדרש חיי  מניחין  ר"א  עלייהו  עולם  קרי  חיי  מניחין  ר"א  עלייהו  עולם  קרי  חיי  מניחין  ר"א  עלייהו  עולם  קרי  חיי  מניחין  ר"א  עלייהו  קרי 
שעה  בחיי  שעה ועוסקין  בחיי  שעה ועוסקין  בחיי  שעה ועוסקין  בחיי  לַ         ....ועוסקין  התם  איתא  לַ ותו  התם  איתא  לַ ותו  התם  איתא  לַ ותו  התם  איתא          ,,,,א א א א יָ יָ יָ יָ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ הְ הְ הְ הְ ותו 

להיפך מדברי  להיפך מדברי  להיפך מדברי  להיפך מדברי          ונראה ונראה ונראה ונראה         ,,,,רשות רשות רשות רשות         טטטטדלר"א שמחת י" דלר"א שמחת י" דלר"א שמחת י" דלר"א שמחת י" 
האחרונות[התוס'  התוס'  התוס'  התוס'   המלים  בד  ,שלושת   פוס חסרות 

        ....מהדורא הישנה. העורך]לנכון ב, אולם כך כתוב  החדש
  

וממילא יתבאר במאי  וממילא יתבאר במאי  וממילא יתבאר במאי  וממילא יתבאר במאי          , , , , שזה יובן שזה יובן שזה יובן שזה יובן         ואולם נלע"ד ואולם נלע"ד ואולם נלע"ד ואולם נלע"ד 
על פי מאי דאיתא בספר  על פי מאי דאיתא בספר  על פי מאי דאיתא בספר  על פי מאי דאיתא בספר          , , , , י ר"א ור"יי ר"א ור"יי ר"א ור"יי ר"א ור"יגֵ גֵ גֵ גֵ לְ לְ לְ לְ פַּ פַּ פַּ פַּ א ִמ א ִמ א ִמ א ִמ קַ קַ קַ קַ 

הוא מקדים מאמר מספר הזוהר הקדוש,    - - - -         הזהר הזהר הזהר הזהר 
דאי בר נש חדי בי"ט ולא  דאי בר נש חדי בי"ט ולא  דאי בר נש חדי בי"ט ולא  דאי בר נש חדי בי"ט ולא          - יסוד חשוב ונפלא  

למסכני למסכנייהיב  למסכנייהיב  למסכנייהיב  סַ ווווע ע ע ע         , , , , יהיב  סַ נשיה  סַ נשיה  סַ נשיה  ליצלן.  .  .  .  .  ייייגִּ גִּ גִּ גִּ נשיה  רחמנא 
חגים, ימים טובים, ולא נותנים  ה מגיעים    כאשר

        , , , , עליה כתיב עליה כתיב עליה כתיב עליה כתיב ווווצדקה לעניים שישמחו ג"כ ביו"ט.  
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חגיכם  פרש  פניכם  על  פרש  חגיכם וזריתי  פרש  פניכם  על  פרש  חגיכם וזריתי  פרש  פניכם  על  פרש  חגיכם וזריתי  פרש  פניכם  על  פרש  [מרן          . . . . וזריתי 
  , פניהםעל  שליט"א אומר זאת ב'כינוי', 'פרש  

יהיב          , , , , שבתאשבתאשבתאשבתאב ב ב ב לו  לו  לו  לו  ואואואואפרש חגיהם'].   יהיב  אע"ג דלא  יהיב  אע"ג דלא  יהיב  אע"ג דלא  אע"ג דלא 
זימנין          , , , , למסכנילמסכנילמסכנילמסכני כשאר  עונשא  ליה  יהבין  זימנין  לא  כשאר  עונשא  ליה  יהבין  זימנין  לא  כשאר  עונשא  ליה  יהבין  זימנין  לא  כשאר  עונשא  ליה  יהבין  לא 

שבתכם          , , , , וחגיןוחגיןוחגיןוחגין פרש  ולא  חגיכם  פרש  שבתכם  דכתיב  פרש  ולא  חגיכם  פרש  שבתכם  דכתיב  פרש  ולא  חגיכם  פרש  שבתכם  דכתיב  פרש  ולא  חגיכם  פרש  דכתיב 
  ין רמב"ם פרק ו' מיום טוב הלכה י"ח]. [ועי    . . . . עיין שם עיין שם עיין שם עיין שם 
, למה בשבת לא? גם בשבת, יש שלוש  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

סעודות, אמנם לא שמחה כמו ביו"ט, אבל בכל  
א"כ מה עם שבת,    יש הוצאה כספית רבה.  זאת,

אם לא נותנים לעניים? אומר הזוה"ק, כי על כך  
כתוב   כי  צדקה,  יתנו  לא  אם  אפי'  עונש,  אין 
א"כ   שבתכם'.  'פרש  כתוב  לא  חגיהם',  'פרש 

  רק יום טוב, אבל לא שבת. מהו ההבדל? 
  

הדב הדבוטעם  הדבוטעם  הדבוטעם  נראה וטעם  נראה ר  נראה ר  נראה ר  הַ         , , , , ר  דשבת  הַ משום  דשבת  הַ משום  דשבת  הַ משום  דשבת  קדש  וֵ וֵ וֵ וֵ משום  קדש  י  קדש  י  קדש  י  י 
ואיקרו קדש ממש        , , , , ממש ממש ממש ממש  זו"ן לאו"א  ואיקרו קדש ממשדסלקין  זו"ן לאו"א  ואיקרו קדש ממשדסלקין  זו"ן לאו"א  ואיקרו קדש ממשדסלקין  זו"ן לאו"א          , , , , דסלקין 

עכ"פה ה ה ה  קדש  היא  בו  האכילה  עכ"פלכך  קדש  היא  בו  האכילה  עכ"פלכך  קדש  היא  בו  האכילה  עכ"פלכך  קדש  היא  בו  האכילה  דהיינו  דהיינו  דהיינו  דהיינו          , , , , לכך 
דאת  מאו"א  רוחנית  דאת אכילה  מאו"א  רוחנית  דאת אכילה  מאו"א  רוחנית  דאת אכילה  מאו"א  רוחנית  אכלו  א א א א אכילה  בהו  אכלו  מר  בהו  אכלו  מר  בהו  אכלו  מר  בהו  מר 

ממש        ,,,,ריעים ריעים ריעים ריעים  המן  כאכילת  ממשוהויא  המן  כאכילת  ממשוהויא  המן  כאכילת  ממשוהויא  המן  כאכילת  זה          . . . . והויא  שבת 
קודש, האכילה של שבת זה משהו גבוה. לכן,  

הזאת. האכילה  את  לתקן  צריכים  זה מָ   לא  ן 
כנראה כפשוטו, אבל אולי רומז לראשי תיבות  

ת  ת  ת  ת  ולא דמיא לאכיל ולא דמיא לאכיל ולא דמיא לאכיל ולא דמיא לאכיל   .מ"ן, דהיינו מיין נוקבין  של 
הארץ         , , , , חולחולחולחול מן  הארץ לחם  מן  הארץ לחם  מן  הארץ לחם  מן  לברר          , , , , לחם  אלא  לברר  שאינה  אלא  לברר  שאינה  אלא  לברר  שאינה  אלא  שאינה 

        , , , , אבל י"טאבל י"טאבל י"טאבל י"ט        . . . . ניצוצות הקדושה שבדצח"ם כנודע ניצוצות הקדושה שבדצח"ם כנודע ניצוצות הקדושה שבדצח"ם כנודע ניצוצות הקדושה שבדצח"ם כנודע 
גם בשבת כתיב [         . . . . כנודע כנודע כנודע כנודע         , , , , אינו אלא מקרא קדשאינו אלא מקרא קדשאינו אלא מקרא קדשאינו אלא מקרא קדש

מקרא קודש, אלא שיום טוב לא מצינו שנקרא  
  . איתמר].קודש סתם כמו שבת

  

ר"אוה וה וה וה  סבר  ר"אלכך  סבר  ר"אלכך  סבר  ר"אלכך  סבר  מַ ד ד ד ד         , , , , לכך  דלא  כמה  מַ כל  דלא  כמה  מַ כל  דלא  כמה  מַ כל  דלא  כמה          יךְ יךְ יךְ יךְ שִׁ שִׁ שִׁ שִׁ כל 
קדש ממדת  מלעילא  עילאין  מוחין  קדשמעיקרא  ממדת  מלעילא  עילאין  מוחין  קדשמעיקרא  ממדת  מלעילא  עילאין  מוחין  קדשמעיקרא  ממדת  מלעילא  עילאין  מוחין          , , , , מעיקרא 

לכך קרי עלייהו דהנהו  לכך קרי עלייהו דהנהו  לכך קרי עלייהו דהנהו  לכך קרי עלייהו דהנהו  ה ה ה ה         . . . . לא יאה ליה למיכל לא יאה ליה למיכל לא יאה ליה למיכל לא יאה ליה למיכל 
עולם        , , , , דנפקידנפקידנפקידנפקי חיי  עולםמניחין  חיי  עולםמניחין  חיי  עולםמניחין  חיי  עילאין          , , , , מניחין  מוחין  עילאין  דהיינו  מוחין  עילאין  דהיינו  מוחין  עילאין  דהיינו  מוחין  דהיינו 

מ        , , , , "א"א"א"אדז דז דז דז  לחם  מדהיינו  לחם  מדהיינו  לחם  מדהיינו  לחם  בחיי          ....השמים השמים השמים השמים         ן ן ן ן דהיינו  בחיי  ועוסקין  בחיי  ועוסקין  בחיי  ועוסקין  ועוסקין 
במקום העליונים,   . . . . דהיינו לחם מן הארץדהיינו לחם מן הארץדהיינו לחם מן הארץדהיינו לחם מן הארץ        , , , , שעה שעה שעה שעה 

  מתעסקים בדברים שהם ארציים.
  

נודע וווו נודע הנה  נודע הנה  נודע הנה  איזה          , , , , הנה  ידי מה שמחדש  על  איזה  שהאדם  ידי מה שמחדש  על  איזה  שהאדם  ידי מה שמחדש  על  איזה  שהאדם  ידי מה שמחדש  על  שהאדם 
        , , , , יש לו כח לעשות שמים חדשיםיש לו כח לעשות שמים חדשיםיש לו כח לעשות שמים חדשיםיש לו כח לעשות שמים חדשים        , , , , חידוש בתורהחידוש בתורהחידוש בתורהחידוש בתורה

כמה דלא חידש  כמה דלא חידש  כמה דלא חידש  כמה דלא חידש          נמצא דכל נמצא דכל נמצא דכל נמצא דכל         . . . . והיינו מוחין חדשיםוהיינו מוחין חדשיםוהיינו מוחין חדשיםוהיינו מוחין חדשים
בתורה  חידוש  בתורה שום  חידוש  בתורה שום  חידוש  בתורה שום  חידוש  לאכול  ּתִ ּתִ ּתִ ּתִ כַּ כַּ כַּ כַּ ִא ִא ִא ִא         ,,,,שום  רשאי  אינו  לאכול  י  רשאי  אינו  לאכול  י  רשאי  אינו  לאכול  י  רשאי  אינו  י 

חול        ט, ט, ט, ט, בי" בי" בי" בי"          , , , , כדי שלא תהיה אכילתו כאכילת חולכדי שלא תהיה אכילתו כאכילת חולכדי שלא תהיה אכילתו כאכילת חולכדי שלא תהיה אכילתו כאכילת 
כדבר  כדבר  כדבר  כדבר          , , , , דהיינו חיי שעה לברר הניצוצות בלבדדהיינו חיי שעה לברר הניצוצות בלבדדהיינו חיי שעה לברר הניצוצות בלבדדהיינו חיי שעה לברר הניצוצות בלבד

לכן          ....הויא לה אכילת רשות הויא לה אכילת רשות הויא לה אכילת רשות הויא לה אכילת רשות         , , , , ילילילילכֵ כֵ כֵ כֵ ואי אַ ואי אַ ואי אַ ואי אַ         . . . . האמורהאמורהאמורהאמור
רבי אליעזר אומר, כי צריכים בהתחלה ללמוד.  
צריכים לחדש חידושים, או לכל הפחות לשמוע  

מת"ח האומר לו איזה חידוש, ובלעדי   חידושים
נמוכה.   דרגא  זאת  חול.  אכילת  כמו  זה  זאת 

  אכילת רשות.  
זכה   י"ט תהיה אחר שכבר  י"ט תהיה אחר שכבר זכה  אלא עיקר שמחת  י"ט תהיה אחר שכבר זכה  אלא עיקר שמחת  י"ט תהיה אחר שכבר זכה  אלא עיקר שמחת  אלא עיקר שמחת 

חידוש  שום  חידוש לחדש  שום  חידוש לחדש  שום  חידוש לחדש  שום  לקדש  ד ד ד ד         , , , , לחדש  סליק  זה  ידי  לקדש  על  סליק  זה  ידי  לקדש  על  סליק  זה  ידי  לקדש  על  סליק  זה  ידי  על 
כמו          ,,,,ממש ממש ממש ממש  קדש  אכילת  אכילתו  תהיה  כמו  ואז  קדש  אכילת  אכילתו  תהיה  כמו  ואז  קדש  אכילת  אכילתו  תהיה  כמו  ואז  קדש  אכילת  אכילתו  תהיה  ואז 

עדיף ליה שלא  עדיף ליה שלא  עדיף ליה שלא  עדיף ליה שלא          , , , , ואי לא זכה לחדש טפיואי לא זכה לחדש טפיואי לא זכה לחדש טפיואי לא זכה לחדש טפי        . . . . בשבתבשבתבשבתבשבת
כדי         ....ם לעסוק בתורה ם לעסוק בתורה ם לעסוק בתורה ם לעסוק בתורה אלא ישב כל היו אלא ישב כל היו אלא ישב כל היו אלא ישב כל היו         ,,,,יאכל יאכל יאכל יאכל 

ע"י   זאת  לקדש  צריך  הזאת,  לדרגא  להגיע 
לחידוש,  זכה  לא  הוא  אם  קודש.  של  אכילה 

ללמוד  וידוע  אמנם הוא למד תורה, הוא יכול  
שכבר   דברים  אלא  חידושים  לא  אבל  תורה, 
ללא   למד  שכבר  דברים  על  חוזר  אותם,  ידע 
שום דבר חדש, עדיף שלא תאכל. עדיף לך לא  

שתש  לך  עדיף  ותלמד,  לאכול.  היום  כל  ב 
        תעסוק בתורה בלי חידושים.  

  

הדרשהה ה ה ה  ר"א  דסליק  בתר  הדרשהלכך  ר"א  דסליק  בתר  הדרשהלכך  ר"א  דסליק  בתר  הדרשהלכך  ר"א  דסליק  בתר  חידש          , , , , לכך  חידש  שאז  חידש  שאז  חידש  שאז  שאז 
תורה חידושי  תורהלהם  חידושי  תורהלהם  חידושי  תורהלהם  חידושי  אכלו          , , , , להם  לכו  להם  אמר  אכלו  אז  לכו  להם  אמר  אכלו  אז  לכו  להם  אמר  אכלו  אז  לכו  להם  אמר  אז 

        ,,,,דודאי השתא אכילת י"ט מצוהדודאי השתא אכילת י"ט מצוהדודאי השתא אכילת י"ט מצוהדודאי השתא אכילת י"ט מצוה        , , , , משמנים וכו'משמנים וכו'משמנים וכו'משמנים וכו'
כעת זאת מצוה.         . . . . דתו לא דמיא לאכילת חולדתו לא דמיא לאכילת חולדתו לא דמיא לאכילת חולדתו לא דמיא לאכילת חול

אבל בעצם, לא צריך כל היום, מספיק חידוש  
ח שמים  לעשות  העיקר  הכי  דשים.  אחד,  הכי  ואין  הכי  ואין  הכי  ואין  ואין 

אחד          , , , , נמינמינמינמי חידוש  אפי'  לחדש  זכה  אי  אחד  דאפי'  חידוש  אפי'  לחדש  זכה  אי  אחד  דאפי'  חידוש  אפי'  לחדש  זכה  אי  אחד  דאפי'  חידוש  אפי'  לחדש  זכה  אי  דאפי' 
אור אורבבקר  אורבבקר  אורבבקר  לאכול        , , , , בבקר  רשאי  לאכולדתכף  רשאי  לאכולדתכף  רשאי  לאכולדתכף  רשאי  דר"א  דר"א  דר"א  דר"א          אלא אלא אלא אלא         , , , , דתכף 

        . . . . רצה להרבות בחידושי תורה בדרשתו רצה להרבות בחידושי תורה בדרשתו רצה להרבות בחידושי תורה בדרשתו רצה להרבות בחידושי תורה בדרשתו 
  

זאת כמובן טעות, זה לא    -והשתא זהו שכתב  והשתא זהו שכתב  והשתא זהו שכתב  והשתא זהו שכתב  
המדפיסים  כנראה  זאת,  שכתב  אליעזר  רבי 

ז"ש   ר"ת  'זהו    -פתחו  צ"ל  אבל  שכתב',  'זה 
לכם   -שאמר'   כולו  או  לה'  כולו  אומר  לכם ר"א  כולו  או  לה'  כולו  אומר  לכם ר"א  כולו  או  לה'  כולו  אומר  לכם ר"א  כולו  או  לה'  כולו  אומר          , , , , ר"א 

לחדש הוא  הכי  בר  לאו  אי  לה'  כולו  לחדשפירוש  הוא  הכי  בר  לאו  אי  לה'  כולו  לחדשפירוש  הוא  הכי  בר  לאו  אי  לה'  כולו  לחדשפירוש  הוא  הכי  בר  לאו  אי  לה'  כולו          , , , , פירוש 
לה' או כולו   ומה זה כול        ....וכולו לכם אם חידש וכולו לכם אם חידש וכולו לכם אם חידש וכולו לכם אם חידש 

יכול לכם? הדבר תלוי. כולו לה', זה למי שאינו  
לחדש. ואם חידשת, אזי 'כולו לכם'. אם אתה  
או  משהו  לך  התחדש  אם  אחד,  חידוש  אומר 
לאכול  יכול  אתה  אז  חידוש,  איזה  שמעת 
סובר   כך  שבת.  של  דרגא  כבר  וזה  ולשתות, 

  רבי אליעזר.
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דסבירא ליה שאפי'  דסבירא ליה שאפי'  דסבירא ליה שאפי'  דסבירא ליה שאפי'          , , , , אבל ר"י סבר חלקהו וכו'אבל ר"י סבר חלקהו וכו'אבל ר"י סבר חלקהו וכו'אבל ר"י סבר חלקהו וכו'
בי"ט   להגיע  האדם  יכול  תורה  חידושי  בי"ט  בלא  להגיע  האדם  יכול  תורה  חידושי  בי"ט  בלא  להגיע  האדם  יכול  תורה  חידושי  בי"ט  בלא  להגיע  האדם  יכול  תורה  חידושי  בלא 

עליונה  עליונה לאכילה  עליונה לאכילה  עליונה לאכילה  הצדקה        לאכילה  מצות  ידי  הצדקהעל  מצות  ידי  הצדקהעל  מצות  ידי  הצדקהעל  מצות  ידי  וכמו  וכמו  וכמו  וכמו          , , , , על 
בזהר בזהרשכתב  בזהרשכתב  בזהרשכתב  יהושע  דעת   ....שכתב  לא  רבי  חלקהו,   ,

צריך חידושי תורה, כי כתוב בזוה"ק שאם אני 
עושה צדקה, הצדקה שאני נותן זה מעלה את  

  . . . . ובהא פליגי ר"א ור"יובהא פליגי ר"א ור"יובהא פליגי ר"א ור"יובהא פליגי ר"א ור"י        האכילה הזאת לקודש.
  

יובנו דברי רש"י ז"ל שכתב שם  יובנו דברי רש"י ז"ל שכתב שם  יובנו דברי רש"י ז"ל שכתב שם  יובנו דברי רש"י ז"ל שכתב שם          , , , , ל פי דרכנול פי דרכנול פי דרכנול פי דרכנווע וע וע וע 
משמני  אכלו  להם  דאמר  דר"א  משמני אההיא  אכלו  להם  דאמר  דר"א  משמני אההיא  אכלו  להם  דאמר  דר"א  משמני אההיא  אכלו  להם  דאמר  דר"א  וכו'  אההיא  וכו'  ם  וכו'  ם  וכו'  ם  ם 

אכלו  אכלו  אכלו  אכלו          , , , , סימן ח'סימן ח'סימן ח'סימן ח'        ] ] ] ] נחמיה נחמיה נחמיה נחמיה [ [ [ [ מקרא הוא בספר עזרא  מקרא הוא בספר עזרא  מקרא הוא בספר עזרא  מקרא הוא בספר עזרא  
לאין נכון  לאין נכון  לאין נכון  לאין נכון          משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות 

היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות  היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות  היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות  היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות          ש ש ש ש לו כי קדו לו כי קדו לו כי קדו לו כי קדו 
מעוזכם  היא  מעוזכם ה'  היא  מעוזכם ה'  היא  מעוזכם ה'  היא  השאלה          ....ה'  את  שואל  הוא  גם 
דאטו מראה מקום הוא  דאטו מראה מקום הוא  דאטו מראה מקום הוא  דאטו מראה מקום הוא          , , , , וקשה וקשה וקשה וקשה שהבאנו לעיל.  

                ? ? ? ? לנולנולנולנו
  

מתפלא,    אניאניאניאני שואלים    כיצדממש  כולם 
אצלם זאת  איך  את השאלה הזאת,  בפשיטות  

רש"י צריך להגיד לנו היכן הפסוק    למה קושיא,  
  הזה? 

  

נַ  דרכנו  עפ"י  נַ אבל  דרכנו  עפ"י  נַ אבל  דרכנו  עפ"י  נַ אבל  דרכנו  עפ"י  בעזרא        . . . . אאאאחָ חָ חָ חָ יְ יְ יְ יְ אבל  בעזראדהתם  בעזראדהתם  בעזראדהתם  כתיב  כתיב  כתיב  כתיב          , , , , דהתם 
ושום  ושום  ושום  ושום          , , , , תורת האלהים מפורשתורת האלהים מפורשתורת האלהים מפורשתורת האלהים מפורש[ב] [ב] [ב] [ב] ויקראו בספר  ויקראו בספר  ויקראו בספר  ויקראו בספר  

במקרא ויבינו  במקראשכל  ויבינו  במקראשכל  ויבינו  במקראשכל  ויבינו  ז"ל          ,,,,שכל  רבותינו  ז"ל  ופירשו  רבותינו  ז"ל  ופירשו  רבותינו  ז"ל  ופירשו  רבותינו  ופירשו 
וכו' טעמים  ופיסוקי  תרגום  זה  וכו'מפורש  טעמים  ופיסוקי  תרגום  זה  וכו'מפורש  טעמים  ופיסוקי  תרגום  זה  וכו'מפורש  טעמים  ופיסוקי  תרגום  זה  נמצא  נמצא  נמצא  נמצא          . . . . מפורש 

ז הוא דאמר להם לכו  ז הוא דאמר להם לכו  ז הוא דאמר להם לכו  ז הוא דאמר להם לכו  ואואואוא        ,,,,ובאובאובאובאט ט ט ט שחידש עזרא  שחידש עזרא  שחידש עזרא  שחידש עזרא  
אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין  אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין  אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין  אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין  
כי   ואל תעצבו  היום לאדוננו  כי קדוש  לו  כי  נכון  ואל תעצבו  היום לאדוננו  כי קדוש  לו  כי  נכון  ואל תעצבו  היום לאדוננו  כי קדוש  לו  כי  נכון  ואל תעצבו  היום לאדוננו  כי קדוש  לו  נכון 

מעוזכם  היא  ה'  מעוזכם חדות  היא  ה'  מעוזכם חדות  היא  ה'  מעוזכם חדות  היא  ה'  מה          , , , , כלומרכלומרכלומרכלומר        . . . . חדות  ידי  מה  על  ידי  מה  על  ידי  מה  על  ידי  על 
לה זו כי קדוש היום  לה זו כי קדוש היום  לה זו כי קדוש היום  לה זו כי קדוש היום  גענו למעֲ גענו למעֲ גענו למעֲ גענו למעֲ י י י י כבר ה כבר ה כבר ה כבר ה         , , , , שחידשנושחידשנושחידשנושחידשנו

ממש שבת  ממשכמו  שבת  ממשכמו  שבת  ממשכמו  שבת  אכילה          , , , , כמו  תהיה  אכילה  ואכילתנו  תהיה  אכילה  ואכילתנו  תהיה  אכילה  ואכילתנו  תהיה  ואכילתנו 
                . . . . עליונהעליונהעליונהעליונה

  

קי  עלעלעלעל האלה,  החידושים  היום ד ידי  את  , שנו 
העלינו את היו"ט מ'מקרא קודש' ל'קודש', ע"י  

ה  היום'.  'קדוש  יהיה  הוא  למדרגא  י כך  גענו 
אכילה   זאת  שלנו,  האכילה  וכעת  הזאת. 

  עליונה.
  

מקרא הוא בספר עזרא עד  מקרא הוא בספר עזרא עד  מקרא הוא בספר עזרא עד  מקרא הוא בספר עזרא עד          ,,,,וזהו שדקדק רש"י וזהו שדקדק רש"י וזהו שדקדק רש"י וזהו שדקדק רש"י 
כלומר פוק עיין ביה  כלומר פוק עיין ביה  כלומר פוק עיין ביה  כלומר פוק עיין ביה          , , , , כי חדות ה' היא מעוזכםכי חדות ה' היא מעוזכםכי חדות ה' היא מעוזכםכי חדות ה' היא מעוזכם

דכתיב  דכתיב ותמצא  דכתיב ותמצא  דכתיב ותמצא  לאדוננו        ותמצא  היום  קדוש  כי  לאדוננוביה  היום  קדוש  כי  לאדוננוביה  היום  קדוש  כי  לאדוננוביה  היום  קדוש  כי  .  .  .  .  ביה 
        והבן. והבן. והבן. והבן. 

בפעם   האמת האמת האמת האמת  זאת  קראתי  שכאשר  היא, 
הראשונה והשנייה, לא הבנתי את עומק דבריו,  
לאחר   רק  אבל  סמיא'...  'ההוא  כמו  הייתי 
שמתעמקים, טועמים את צוף דבש, מה כתוב  
'מקרא   זה שכתב רש"י  הוא מסביר, מה  כאן. 

  הוא בספר עזרא'.  
מסביר    היה היה היה היה  הוא  כי  דחוק, נראה,  תירוץ  איזה 

  אבל למעשה 'דבר גדול דיבר הנביא'.  
בספר    הוא הוא הוא הוא  הוא  מקרא  רש"י  מ"ש  כי  מבאר, 

עזרא, פירושו שרש"י שולח אותך לפתוח את 
ולראות מה כתוב שם לפני כן. רש"י  ספר עזרא,  

כי זה שהפסוק הוא בספר   .לא אומר לך סתם
הייתי יודע לבד, לא צריך להגיד זאת.    ,עזרא 

ר, תפתח את ספר עזרא ותראה  אלא רש"י אומ
כי הסיבה שעזרא אמר  ותבין  שכתוב שם,  מה  

להם לכו אכלו משמנים וגו', היא בגלל שלפני  
כן היו חידושים, 'ויקרא בספר תורת י"י', תרגום  
במקרא',   ויבינו  שכל,  'ושום  טעמים,  ופיסוקי 
אהה, אם כן כעת תבין 'כי קדוש היום לאדוננו',  

  לכן כעת אתם יכולים ללכת לאכול.
רק  אחרות, אנחנו חושבים כי רש"י הוא    במלים במלים במלים במלים 

מקובל  הוא  שרש"י  לנו  מתגלה  וכעת  פשטן, 
אלהי. והאמת היא, כי זהו דבר ידוע, החיד"א  

הגדולים,   שם  בספרו  זאת  פירש"י  מביא  לגבי 
כדי   תעניות  תר"ג  התענה  שהוא  התורה,  על 

האמת.   דרך  לפי  יעלה  שלו  כןשהפירוש    אם 
  ס.מסתמא גם בש"

ל,  אבלאבלאבלאבל כאן  יסודצריכים  מישהו .  דעת  אולי 
שבכל זאת נראה לו כי הדבר אינו  יטען,  יגיד,  

שרש"י מתכוין  ולהעמיס  מתקבל, קשה להכניס  
לא   זה  המלים,  נראה  לזה,  צריך    הרי מדיוק 

הקדמות   שרש"י  כדי  כאלה  מה  שזה  להגיד 
  התכוין. 

  
  

ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב  ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב  ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב  ביאור נפלא בעניין הסימן יע"ל קג"ם, ויסוד חשוב  
בהבנת פירושים ורמזים וכוונות וכו' בדברים שלא  בהבנת פירושים ורמזים וכוונות וכו' בדברים שלא  בהבנת פירושים ורמזים וכוונות וכו' בדברים שלא  בהבנת פירושים ורמזים וכוונות וכו' בדברים שלא  

ומזה נלמד לעניין  ומזה נלמד לעניין  ומזה נלמד לעניין  ומזה נלמד לעניין  בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם,  בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם,  בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם,  בטוח שהמחבר עצמו כיוון אליהם,  
לגבי תליית ביצי בת יענה בבית  לגבי תליית ביצי בת יענה בבית  לגבי תליית ביצי בת יענה בבית  לגבי תליית ביצי בת יענה בבית  שלנו  שלנו  שלנו  שלנו  הרמזים  הרמזים  הרמזים  הרמזים          כלל כלל כלל כלל 

        הכנסת.  הכנסת.  הכנסת.  הכנסת.  
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יודעים, ישנם לפעמים כל מיני חידושים,    אתם אתם אתם אתם 
  רמזים וגימטריאות וראשי תיבות.

הש"ס,  ,  למשללמשללמשללמשל בכל  כי  אביי  ומחלוקב ידוע  ת 
דברים   ששה  וישנם  כרבא,  הלכתא  ורבא 
הדבר  קג"ם.  יע"ל  וסימנן  כאביי,  שההלכה 
מובא בגמרא בכמה מקומות, בבבא מציעא דף  
כ"ב, ובקידושין דף נ"ב. ששה דברים. י', יאוש  
העומד   לחי  ל',  זומם.  עד  ע',  מדעת.  שלא 

'לידה',   אומרים  והתוספות   יבישתא מאליו, 
ו'. ק', קידושין שלא נמסרו לביאה. ג', גילוי וכ

דעת בגט. מ', משומד אוכל נבלות לתיאבון, 
ההלכות,   ששת  אלו  לעדות.  פסול  שהוא 

  שהלכה בהן כמו אביי.
  

זהו  למלמנצח לדוד,    בספר בספר בספר בספר  הר"ר דוד פארדו, 
, כותב דבר נפלא. שהבאנו לעילהמחבר הזה  

ש מה  את  יישבנו  דבריו,  פי  דורש  ה ועל  ספר 
כפי  לציון   יע"ל קג"ם אינו  שואל, למה הסימן 

הש"ס.   של  בבא  הסדר  עם  מתחילים  כיצד 
בעירובין?  כבר  מציעא? ולחי העומד מאליו, זה  

למה  הש"ס,  של  הסדר  לפי  ללכת  צריך  היה 
  סידרו זאת כך?  

לדוד,  בס"ד    אמרנואמרנואמרנואמרנו כי לפי דברי ספר למנצח 
דבר   אומר  הוא  מיושב.  הגמ'  פלאנהדבר   .

שאביי היה מבית  בראש השנה דף כ"ח אומרת,  
עלי. אביי ורבא. אביי עסק בתורה וגם בגמילות  
וחי   בתורה,  [רק?]  עסק  רבא  אבל  חסדים, 

לגבי   נאמר הרי  לי,  אארבעים שנה. באופן נורמ
יְתָך ָימּותּו  ]  ג" ל  ',ב  'שמואל א[   עלי  ית ּבֵ יְתָך ָימּותּו  ְוָכל ַמְרּבִ ית ּבֵ יְתָך ָימּותּו  ְוָכל ַמְרּבִ ית ּבֵ יְתָך ָימּותּו  ְוָכל ַמְרּבִ ית ּבֵ ְוָכל ַמְרּבִ

ים יםֲאָנׁשִ יםֲאָנׁשִ יםֲאָנׁשִ צריכים  ֲאָנׁשִ דהיינו  שמונה  היו  ,  בגיל  למות 
חי   הוא  בתורה  עסק  שרבא  כיון  אבל  עשרה, 

שנה.   שנה,    משא"כ ארבעים  ששים  חי  אביי 
    בזכות שעסק גם בגמילות חסדים.

  

רמוז במלים יע"ל קג"ם, יעל זה אותיות    הדבר הדבר הדבר הדבר 
א"כ   עלי.  מבית  הוא  לפיעלי,  עלי?    שיסדרו 

ל, עלי הוא גלגול של  עֵ ל? אלא, זאת יָ "עַ למה יְ 
ו הפלא ופלא. יעל, הגלגול שלה, יעל. תשמע

היא   שלה  רמוז חזרה  הנשמה  הדבר  בעלי. 
ת  ]  ד"כ  ',שופטים ה[בפסוק   ים ָיֵעל ֵאׁשֶ ׁשִ ֹבַרְך ִמּנָ ת  ּתְ ים ָיֵעל ֵאׁשֶ ׁשִ ֹבַרְך ִמּנָ ת  ּתְ ים ָיֵעל ֵאׁשֶ ׁשִ ֹבַרְך ִמּנָ ת  ּתְ ים ָיֵעל ֵאׁשֶ ׁשִ ֹבַרְך ִמּנָ ּתְ

ֹבָרךְ  ֹאֶהל ּתְ ים ּבָ ׁשִ יִני ִמּנָ ֹבָרךְ ֶחֶבר ַהּקֵ ֹאֶהל ּתְ ים ּבָ ׁשִ יִני ִמּנָ ֹבָרךְ ֶחֶבר ַהּקֵ ֹאֶהל ּתְ ים ּבָ ׁשִ יִני ִמּנָ ֹבָרךְ ֶחֶבר ַהּקֵ ֹאֶהל ּתְ ים ּבָ ׁשִ יִני ִמּנָ חז"ל אומרים   .ֶחֶבר ַהּקֵ
כי 'מנשים באהל' היינו שרה    ]דף כ"ג ע"ב[בנזיר  

ע כאן  ישנה  כעת  ולאה, אבל  ורחל  וד ורבקה 
'מנשים באהל' דהיינו שייצא ממנה עלי  כוונה,  

  עלי.   - שהיה יושב באהל מועד. זהו יע"ל. יעל  
הרי קג"ם קג"ם קג"ם קג"ם  מרבית.  גזירת  קרע  תיבות  ראשי   ,

הכלל הוא, שגזר דין אשר יש בו שבועה, אינו 
אבל   להתבטל.  יכול  רגיל,  דין  גזר  מתבטל. 

שבועה,   ישנה  ברוך  כאן  נשבע הקדוש  הוא 
ב אבל  אנשים.  ימותו  עלי  החסד,  שבית  זכות 

נקרעה הגזירה. 'קרע גזירת מרבית', ר"ת קג"ם.  
  כך הוא אומר.

  

ק  חידוש חידוש חידוש חידוש  בספר  כתב  נפלא,  יותר    הילתעוד 
ה  מסילות  בספר  הובא  בס' יעקב,  נביאים 

, חוץ מכך שאביי מתקן את החטא של  שמואל
קיניהם של־   חטאם היה שהם שיהוהרי  בני עלי,  

את   מלהקריב  התעצלו  היולדות,  נשים 
הן היקרבנות זה  ידי  ועל  היו צריכות לחכות    ן, 

  ולהמתין פתח אהל מועד.  
זאת?    היכןהיכןהיכןהיכן תיקן  סדר  אביי  מסדר  הוה  סדר  אביי  מסדר  הוה  סדר  אביי  מסדר  הוה  סדר  אביי  מסדר  הוה  אביי 

המערכה משמא דגמרא ואליבא דאבא שאול,  המערכה משמא דגמרא ואליבא דאבא שאול,  המערכה משמא דגמרא ואליבא דאבא שאול,  המערכה משמא דגמרא ואליבא דאבא שאול,  
גדולה   גדולה  מערכה  גדולה  מערכה  גדולה  מערכה  שלמערכה  שנייה  למערכה  שלקודמת  שנייה  למערכה  שלקודמת  שנייה  למערכה  שלקודמת  שנייה  למערכה          קודמת 

לג.]  וכו'  קטורת קטורת קטורת קטורת  דף  סדר,  [יומא  עשה  הוא   .
היטב  יודעים  שהיו  מקדש,  לעבודות של בית ה 

מה, אז הכל הולך 'חלק', יודעים ולא  מה קודם לְ 
מתבלבלים, הכל מסודר, שלא תהיה עצלות, 

זים הם. אביי תיקן זאת, בכך שסידר  י כהנים זר
  סדר המערכה.  

  

'מערכה גדולה קודמת', זה ר"ת קג"ם.   המלים המלים המלים המלים 
אבל הסדר הוא הפוך, מ'ערכה ג'דולה ק'ודמת,  

זה מהסוף  מן הסוף להתחלה להתחלה? . למה 
זאת אני מוסיף, הדבר אינו כתוב שם. הסיבה  
היא, כיון שהוא העלה אותם משאול תחתית,  
משמאל לימין. כיון שהוא מעלה אותם, צריך  

    להתחיל מהסוף להתחלה.
  

'ועליה השלם כל הקרבנות    הדבר הדבר הדבר הדבר  רמוז בסוף, 
כולם'. ועליה, אותיות עלי. השלם, בזה נשלם,  

ופ הפלא  התיקון.  את  השלמתי   לא.בכך 
בנפלאות   בס"ד  הרחבתי  כי  אמנם,  קיצרתי 

ראש השנה, על פסוק ועלי מתורתך בהפטרת  
  הכהן יושב וגו'.
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ישנם  כעתכעתכעתכעת בסדר,  שיאמרואנשים  מסתמא  ,   ,
אבל תגיד לי,  נחמד מאד.  ר"ת ככה ור"ת ככה,  

מסתבר לך שחז"ל התכוונו לכך? למדנו בבא  
לא  וקידושין  מציעא   אחד  אף  פעמים,  כמה 

ר"ת   שזה  קג"ם,  יע"ל  הללו  הר"ת  מה  חשב 
גזר   זה נשמע מצויין,  'קרע  וכן  מרבית'. אמנם 

ממש   זה  קג"ם,  ר"ת  קודמת,  גדולה  מערכה 
יפה.   ההיפך,  ישנאמנם  נדבק  שיגידו  כאלה  ם 

זה   איך  כי  השמים,  מן  שהתורה  ראיה  מכאן 
נדב השני,  אל  האחד  הר"ת  בדיוק,   ק מתאים 

ישנם   אבל  האמיתות.  על  מעידה  ההתאמה 
לך   מי אמר  יטענו,  זאת.  יקבלו  אנשים, שלא 

לכך? התכוונו  שחז"ל    שחז"ל  הוכחה  לך  יש 
מה המצאת פירוש ברוח הקודש?  התכוונו לזה?  
? אביי התגלה לך? מאיפה אתה  מי התגלה לך

  יודע את הפירוש הזה? 
דבר חשוב מאד, יסוד חשוב העוזר לנו    תשמעו תשמעו תשמעו תשמעו 

  להבין הרבה דברים.  
חֲ   ישנוישנוישנוישנו בשם  תהלים,    ה זֵ ספר  ספר  על  ציון 

[בזמירות] מהרי"ץ זיע"א מזכיר אותו בעץ חיים  
חמדת    ושזה  חושבים אולי ישנם הבר"ת, ח"ץ,  

חז   .צבי זה  רפאל  כמ חיברו    ציון.  האבל  הר"ר 
עמנואל חי ריקי, מחבר הספר משנת חסידים.  
זהו ספר גדול, פירוש ארוך על תהלים הנקרא  

וסודות    החז רמזים  מיני  כל  מפרש  והוא  ציון, 
  בספר תהלים.  

אם    בהקדמה בהקדמה בהקדמה בהקדמה  לקורא,  ואומר  פונה  כותב,  הוא 
כך?  תגיד לי, מי אמר לך שדוד המלך התכוין ל 

והתכוין לכך,   מפרש אתה   שהוא התכוין לכך 
לא?   אולי  אמר?  מי  יודע?  אתה  מאיפה  אבל 

זהו פירוש רחוק מדאי, אתה 'מעמיס'    נראה כי 
הקדמות  פי  ־עללי פה כל מיני פירושים וכוונות,  

  וכו', שזה כך וזה כך וכו'. מי אמר?  
אומר, אני אענה לך, אני מסכים איתך,    והוא והוא והוא והוא 

  - ין לכך  לא התכו  ךשדוד המלאכן  יכול להיות  
תשובה   איזו  א  -תשמעו  שדוד   ינניאני  בטוח 

התכוין  הוא  ברוך  הקדוש  אבל  לזה,  התכוין 
  לזה.  

  

נתן לדוד המלך את המלים הללו? רוח השם    מי מי מי מי 
דיבר בו. אולי מה שאני מסביר בכוונות זה אולי  

יכולות להיות כוונות  אבל הרי  קצת,  רחוק  רק  
  הרבה הרבה יותר גדולות.  אפילו 

כאשר  ושורש  יסוד    זהו זהו זהו זהו  רבים,  דברים  להבין 
אומרים כל מיני פירושים ורמזים וכוונות, שלא  
לא   הוא  אולי  לכך,  התכוין  שהמחבר  בטוח 

  אבל לא צריך שהוא יתכוין לזה.  .התכוין לזה
  

לעניין  נלמד  נלמד  נלמד  נלמד   גם  ביצ   כגוןמזה  ת  וֹ יּ ִמ עֲ נַ   יבעניין 
ה יענה],  בסוף  י[בת  ה'  ברגענו  כי  וך  למסקנא 

טעמיםלנו  ישנם   וששה  ופלא. ששים  הפלא   .
ט כתב  כהן  תלפיות  השפתי  ומדרש  אחד,  עם 

ובסוף   מפרשים,  כמה  ועוד  נוסף,  טעם  כתב 
זה אשר   לי,  נו, מה תגיד  ושש.  הגענו לששים 
עשה את המנהג הזה, אינני יודע מי עשה אותו, 

אינני  נכון.  וכי הוא התכוין לכל הטעמים הללו?  
הוא התכוין אליהם, הרי אני לא אומר ש  , יודע

לא  ו,  אנחנו אומרים כל מיני פירושים ורעיונות
אחד  ע  ודי אבל  לאף  לזה,  התכוין  הוא  האם 

הרעיון  את  לו  שנתן  מי  לזה.  התכוין  הקב"ה 
  ומסתמא   .הקב"ה זה דבר בלי סוף  .אתזלעשות  

ש כוונות  עוד עשרות  יודעים, עדיין  ישנן  איננו 
בודאי   כי  להכניס,  יכולים  אנחנו  הכל  ואת 

  שהדבר יתכן.  
, ] 53[דף  ציון    הכותב בהקדמת ספר חזהוא    כך כך כך כך 

וז"ל,   מחכימות,  אותיות  המצא  תשמעו  המצא  ואם  המצא  ואם  המצא  ואם  ואם 
שהיה נראה לכאורה רחוק  שהיה נראה לכאורה רחוק  שהיה נראה לכאורה רחוק  שהיה נראה לכאורה רחוק          , , , , מהמהמהמה־ ־ ־ ־ דברדברדברדבר        ו ו ו ו תמצא בתמצא בתמצא בתמצא ב

ההוא לפסוק  הראויה  ההואמהבנה  לפסוק  הראויה  ההואמהבנה  לפסוק  הראויה  ההואמהבנה  לפסוק  הראויה  תאמר          , , , , מהבנה  תאמר  ושמא  תאמר  ושמא  תאמר  ושמא  ושמא 
בלבבך מפני זה שודאי לא כיון לו דוד המלך  בלבבך מפני זה שודאי לא כיון לו דוד המלך  בלבבך מפני זה שודאי לא כיון לו דוד המלך  בלבבך מפני זה שודאי לא כיון לו דוד המלך  

הוא אומר למעיין, אולי תגיד כי    - - - -         עליו השלום עליו השלום עליו השלום עליו השלום 
לא יכול להיות שדוד המלך התכוין לכך, לא  

אף  אף  אף  אף          -התכוין לזה במלים הללו  נראה לך שהוא  
אומר   שאתה  כמו  להיות  דאפשר  מודה  אומר  אני  שאתה  כמו  להיות  דאפשר  מודה  אומר  אני  שאתה  כמו  להיות  דאפשר  מודה  אומר  אני  שאתה  כמו  להיות  דאפשר  מודה  אני 

לזה  כיון  לא  לזה שהוא  כיון  לא  לזה שהוא  כיון  לא  לזה שהוא  כיון  לא  התשובה    ----        שהוא  מפליא  ממש 
        -שלו, אני מודה כי אפשר שהוא לא כיוון לזה 

  - - - -         י מיוסדים על דברי רז"ל י מיוסדים על דברי רז"ל י מיוסדים על דברי רז"ל י מיוסדים על דברי רז"ל ַר ַר ַר ַר אבל מאחר שדבָ אבל מאחר שדבָ אבל מאחר שדבָ אבל מאחר שדבָ 
לפי   אלא  יסוד,  בלי  דברים  אומר  לא  אני 

ועוד פרט ועוד    ,אני בונה בנייןנכונות  הקדמות  
אני אומר  אני אומר  אני אומר  אני אומר          -ואז אני מגיע למסקנא שלי  פרט,  

שהקב"ה שהזמין הלשון ההוא בפי דוד המלך  שהקב"ה שהזמין הלשון ההוא בפי דוד המלך  שהקב"ה שהזמין הלשון ההוא בפי דוד המלך  שהקב"ה שהזמין הלשון ההוא בפי דוד המלך  
על זה לא תוכל לסתור   ....עליו השלום לזה כיוןעליו השלום לזה כיוןעליו השלום לזה כיוןעליו השלום לזה כיון

לא ידע  לא ידע  לא ידע  לא ידע  - דהיינו דוד המלך    -י הוא  י הוא  י הוא  י הוא  כ כ כ כ אף  אף  אף  אף          אותי.
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 ----        ורוח אחרת עמו היתה במה שכתב ורוח אחרת עמו היתה במה שכתב ורוח אחרת עמו היתה במה שכתב ורוח אחרת עמו היתה במה שכתב         , , , , כוונה זוכוונה זוכוונה זוכוונה זו
אולי הוא התכוין למשהו אחר, אינני יודע למה  

חש אני  התכוין,  כךהוא  התכוין  שהוא    ,בתי 
אחרת  קושטא  לפום  והוא   דרך          - התכוין  דרך  על  דרך  על  דרך  על  על 

                . . . . דאמור רבנןדאמור רבנןדאמור רבנןדאמור רבנן        ' ' ' ' ניבא ואינו יודע מה ניבא ניבא ואינו יודע מה ניבא ניבא ואינו יודע מה ניבא ניבא ואינו יודע מה ניבא ''''
ודעת  טעם  בטוב  זה  ענין  הטעמתי  ודעת וכבר  טעם  בטוב  זה  ענין  הטעמתי  ודעת וכבר  טעם  בטוב  זה  ענין  הטעמתי  ודעת וכבר  טעם  בטוב  זה  ענין  הטעמתי          , , , , וכבר 

י חושב מחשבות ע"ש ותודה על  י חושב מחשבות ע"ש ותודה על  י חושב מחשבות ע"ש ותודה על  י חושב מחשבות ע"ש ותודה על  בהקדמת ספִר בהקדמת ספִר בהקדמת ספִר בהקדמת ספִר 
יש לו ספר נוסף בשם חושב מחשבות,          . . . . האמתהאמתהאמתהאמת

ושם הוא מאריך ומחזק ומבסס את הדבר הזה. 
הנושא הזה, אבל  אינני רוצה להאריך כעת על  

        מי שירצה יוכל לראות זאת שם. 
זה בכמה  מ שאלה  שאלה  שאלה  שאלה   על  כבר  דיבר  הרב  הקהל: 

מקורות   והביא  ה'תשע"ח,  בשנת  שיעורים 
אחרים, שהרמב"ם וש"ע נתחברו ברוח הקודש,  

  ולכן אפשר להעמיס בהם כוונות? 
בנפלאות תשובת  תשובת  תשובת  תשובת   גם  נכון.  שליט"א:  מרן 

שם   הבדל.  יש  אבל  פינחס.  פרשת  מתורתך 
לא  והש"ע  הרמב"ם  שודאי  בכוונות  המדובר 

ו אליהן.  כאן התכוונו  טפי.  גדול  חידוש  זה 
  המדובר שיתכן שהם כיוונו, ודוק.

  
ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף  ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף  ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף  ביאור דברי רש"י על הגמרא במסכת כתובות דף  

        קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. קי"א ע"א 'מקרא הוא בנבואת עמוס'. 
  

בגמרא    ישנוישנוישנוישנו לכך,  דומה  כתובות  מסכת  דבר 
   .]קי"א ע"אדף [

כך,    כתוב כתוב כתוב כתוב  סליק          , , , , עולאעולאעולאעולאשם  דהוה  רגיל  סליק  הוה  דהוה  רגיל  סליק  הוה  דהוה  רגיל  סליק  הוה  דהוה  רגיל  הוה 
היה מצוי לו לבוא הרבה פעמים          . . . . לארץ ישראללארץ ישראללארץ ישראללארץ ישראל

לא"י. אבל כשהוא מת, זה לא היה בא"י, אלא  
לא זכה למות          . . . . נח נפשיה בחוץ לארץנח נפשיה בחוץ לארץנח נפשיה בחוץ לארץנח נפשיה בחוץ לארץבחו"ל.  

אתו אמרו ליה  אתו אמרו ליה  אתו אמרו ליה  אתו אמרו ליה  בא"י, אלא מת כשהיה בבבל.  
        , , , , אמראמראמראמראמרו לר"א שהוא נפטר.          . . . . לרבי אלעזרלרבי אלעזרלרבי אלעזרלרבי אלעזר

מּות        ]ז", י'עמוס ז[        , , , , אנת עולא אנת עולא אנת עולא אנת עולא  מּותַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ּתָ מּותַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ּתָ מּותַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ּתָ   . . . . ַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ּתָ
.  אומר את הפסוק ב'כינוי', 'ימות'  [מרן שליט"א

        כך הגיב רבי אלעזר.     ]. וכן בהמשך
לו לואמרו  לואמרו  לואמרו  בא         , , , , אמרו  בא ארונו  בא ארונו  בא ארונו  מת          . . . . ארונו  אמנם  הוא  דהיינו, 

בחו"ל, אבל יקברו אותו בא"י. א"כ למה אתה  
אומר 'על אדמה טמאה'? הרי הנה עכשיו הוא 

באדמה  יגיע להיקבר בא"י? יקברו אותו כאן,  
זכות.  טהורה,   גם  להם זאת  להם אמר  להם אמר  להם אמר  דומה          , , , , אמר  דומה  אינו  דומה  אינו  דומה  אינו  אינו 

מיתה        , , , , חיים חיים חיים חיים מ מ מ מ         וּ וּ וּ וּ ּת ּת ּת ּת טַ טַ טַ טַ לְ לְ לְ לְ קוֹ קוֹ קוֹ קוֹ  לאחר  מיתהלקולטתו  לאחר  מיתהלקולטתו  לאחר  מיתהלקולטתו  לאחר  בכל          . . . . לקולטתו 

זאת, זה לא אותו הדבר. אם היה מת בא"י, היה  
        יותר טוב. 

כך   אומר אומר אומר אומר  על  אדמה טמאה [בד"ה    רש"י  על  אתה 
וגם כאן, העץ  .  מקרא הוא בנבואת עמוס מקרא הוא בנבואת עמוס מקרא הוא בנבואת עמוס מקרא הוא בנבואת עמוס ,  ] תמות

חיים בן   הר"רמיוסף מביא בשם שבות יעקב, ל
, העומד על השאלה  [דף י"ח]  פיהּ א יעקב אבולע
שוב    ????לכאורה מה חידש רש"י בזה לכאורה מה חידש רש"י בזה לכאורה מה חידש רש"י בזה לכאורה מה חידש רש"י בזה ווווהזאת. וז"ל,  

צריך   רש"י  למה  קושיא.  זאת  אצלם  הפעם, 
    שזה בנבואת עמוס? פרש לנול

  

יפות  עונה על כך,  הואהואהואהוא         , , , , ונראה ונראה ונראה ונראה   .שתי תשובות 
אנת עולא על  אנת עולא על  אנת עולא על  אנת עולא על  ' ' ' ' ח  ח  ח  ח  כַ כַ כַ כַ וֹ וֹ וֹ וֹ נּ נּ נּ נּ לַ לַ לַ לַ         וֹ וֹ וֹ וֹ מר מר מר מר אָ אָ אָ אָ         , , , , דהיה קשה לרש"ידהיה קשה לרש"ידהיה קשה לרש"ידהיה קשה לרש"י

תמות  טמאה  תמות אדמה  טמאה  תמות אדמה  טמאה  תמות אדמה  טמאה  אדמה  ' ' ' ' ומר  ומר  ומר  ומר  ל ל ל ל י  י  י  י  דסגֵ דסגֵ דסגֵ דסגֵ         ', ', ', ', אדמה  אדמה  על  אדמה  על  אדמה  על  על 
ימות  ימות טמאה  ימות טמאה  ימות טמאה  לנוכח        ' ' ' ' טמאה  לנוכחשלא  לנוכחשלא  לנוכחשלא  תיבת          . . . . שלא  תיבת  גם  תיבת  גם  תיבת  גם          ', ', ', ', תמות תמות תמות תמות ' ' ' ' גם 

לעתיד לעתידמורה  לעתידמורה  לעתידמורה  עולא         . . . . מורה  מת  שכבר  עולא ומאחר  מת  שכבר  עולא ומאחר  מת  שכבר  עולא ומאחר  מת  שכבר  ה"ל  ה"ל  ה"ל  ה"ל          , , , , ומאחר 
היה      . . . . לשון עבר לשון עבר לשון עבר לשון עבר         ', ', ', ', על אדמת טמאה מת על אדמת טמאה מת על אדמת טמאה מת על אדמת טמאה מת ' ' ' ' למימר למימר למימר למימר 

מספיק לומר, עולא על אדמה טמאה ימות. וכי  
עולא? עם  מדבר  התיבה   הוא  זאת  מה  גם 

'ימות'? הרי הוא כבר מת? היה צ"ל 'על אדמה  
  טמאה מת'.

רש"י         כי כי כי כי ה ה ה ה ום  ום  ום  ום  משמשמשמש רש"י כתב  רש"י כתב  רש"י כתב  בנבואת  ''''        , , , , כתב  הוא  בנבואת  מקרא  הוא  בנבואת  מקרא  הוא  בנבואת  מקרא  הוא  מקרא 
בספר    '.'.'.'.עמוס עמוס עמוס עמוס  מקרא  זהו  כי  רש"י,  אומר  לכן 

בפסוק   הפסוק.  את  לשנות  אפשר  ואי  עמוס, 
ולישנא  ולישנא  ולישנא  ולישנא          על העתיד.לנוכח, ומדובר על מישהו  

שמדבר לנוכח עם אמציה ומקללו  שמדבר לנוכח עם אמציה ומקללו  שמדבר לנוכח עם אמציה ומקללו  שמדבר לנוכח עם אמציה ומקללו          , , , , דעמוס נקטדעמוס נקטדעמוס נקטדעמוס נקט
יגלה גלה  וישראל  טמאה  אדמה  על  יגלהשימות  גלה  וישראל  טמאה  אדמה  על  יגלהשימות  גלה  וישראל  טמאה  אדמה  על  יגלהשימות  גלה  וישראל  טמאה  אדמה  על          , , , , שימות 

  מה לעשות?     . . . . והתם כתיב לשון עתידוהתם כתיב לשון עתידוהתם כתיב לשון עתידוהתם כתיב לשון עתיד
ז' פסוק י"ב] הפסוק בספר עמוס    כתוב  כך כך כך כך  , [פרק 

ֶאל  ַויֹּ ַויֹּ ַויֹּ ַויֹּ  ְלָך  ַרח  ּבְ ֵלְך  חֶֹזה  ָעמֹוס  ֶאל  ֲאַמְצָיה  ֶאל  אֶמר  ְלָך  ַרח  ּבְ ֵלְך  חֶֹזה  ָעמֹוס  ֶאל  ֲאַמְצָיה  ֶאל  אֶמר  ְלָך  ַרח  ּבְ ֵלְך  חֶֹזה  ָעמֹוס  ֶאל  ֲאַמְצָיה  ֶאל  אֶמר  ְלָך  ַרח  ּבְ ֵלְך  חֶֹזה  ָעמֹוס  ֶאל  ֲאַמְצָיה  אֶמר 
ֵבא  ּנָ ּתִ ם  ְוׁשָ ֶלֶחם  ם  ׁשָ ֶוֱאָכל  ְיהּוָדה  ֵבא ֶאֶרץ  ּנָ ּתִ ם  ְוׁשָ ֶלֶחם  ם  ׁשָ ֶוֱאָכל  ְיהּוָדה  ֵבא ֶאֶרץ  ּנָ ּתִ ם  ְוׁשָ ֶלֶחם  ם  ׁשָ ֶוֱאָכל  ְיהּוָדה  ֵבא ֶאֶרץ  ּנָ ּתִ ם  ְוׁשָ ֶלֶחם  ם  ׁשָ ֶוֱאָכל  ְיהּוָדה  אתה    ....ֶאֶרץ 

ל  תלך  פה,  לא  נבואות,  פרנסה,  .  שםמחפש 
ֵבא ֵבאּוֵבית ֵאל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהּנָ ֵבאּוֵבית ֵאל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהּנָ ֵבאּוֵבית ֵאל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהּנָ ׁש ֶמֶלְך          , , , , ּוֵבית ֵאל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהּנָ י ִמְקּדַ ׁש ֶמֶלְך  ּכִ י ִמְקּדַ ׁש ֶמֶלְך  ּכִ י ִמְקּדַ ׁש ֶמֶלְך  ּכִ י ִמְקּדַ ּכִ

הּוא  ַמְמָלָכה  ּוֵבית  הּוא הּוא  ַמְמָלָכה  ּוֵבית  הּוא הּוא  ַמְמָלָכה  ּוֵבית  הּוא הּוא  ַמְמָלָכה  ּוֵבית  לא    ....הּוא  שלך  הנבואות 
גלות   על  ח"ו  מנבא  אתה  לכאן,  מתאימות 

  ושיהיה חרבן. 
אותו אמציה היה    –ַויַַּען ָעמֹוס ַויֹּאֶמר ֶאל ֲאַמְצָיה  ַויַַּען ָעמֹוס ַויֹּאֶמר ֶאל ֲאַמְצָיה  ַויַַּען ָעמֹוס ַויֹּאֶמר ֶאל ֲאַמְצָיה  ַויַַּען ָעמֹוס ַויֹּאֶמר ֶאל ֲאַמְצָיה  

        , , , , לֹא ָנִביא ָאֹנִכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאֹנִכילֹא ָנִביא ָאֹנִכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאֹנִכילֹא ָנִביא ָאֹנִכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאֹנִכילֹא ָנִביא ָאֹנִכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאֹנִכי  –נביא שקר 
שִׁ  ּובֹוֵלס  ָאֹנִכי  בֹוֵקר  י  שִׁ ּכִ ּובֹוֵלס  ָאֹנִכי  בֹוֵקר  י  שִׁ ּכִ ּובֹוֵלס  ָאֹנִכי  בֹוֵקר  י  שִׁ ּכִ ּובֹוֵלס  ָאֹנִכי  בֹוֵקר  י  אני מתנבא          ְקִמים. ְקִמים. ְקִמים. ְקִמים. ּכִ וכי 

אני   לי.  אמר  הקב"ה  מעצמי?  דברים  וממציא 
לי   חסר  לא  פרנסה,  לי  חסרה  לא  כשלעצמי, 

ֵחִני יְ לחם.   ּקָ ֵחִני יְ ַויִּ ּקָ ֵחִני יְ ַויִּ ּקָ ֵחִני יְ ַויִּ ּקָ ֵלְך  ֵלְך  ֵלְך  ֵלְך          "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן ַויֹּאֶמר ֵאַלי  ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן ַויֹּאֶמר ֵאַלי  ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן ַויֹּאֶמר ֵאַלי  ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן ַויֹּאֶמר ֵאַלי          "יָ "יָ "יָ "יָ ַויִּ
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ָרֵאל.  י ִיׂשְ ֵבא ֶאל ַעּמִ ָרֵאל. ִהּנָ י ִיׂשְ ֵבא ֶאל ַעּמִ ָרֵאל. ִהּנָ י ִיׂשְ ֵבא ֶאל ַעּמִ ָרֵאל. ִהּנָ י ִיׂשְ ֵבא ֶאל ַעּמִ אני מסודר. אבל הקב"ה          ִהּנָ
ַמע אמר לי, לך תינבא.   ה ׁשְ ַמע ְוַעּתָ ה ׁשְ ַמע ְוַעּתָ ה ׁשְ ַמע ְוַעּתָ ה ׁשְ ַבר יְ         ְוַעּתָ ַבר יְ ּדְ ַבר יְ ּדְ ַבר יְ ּדְ ה          "יָ "יָ "יָ "יָ ּדְ ה  ַאּתָ ה  ַאּתָ ה  ַאּתָ ַאּתָ

ית   יף ַעל ּבֵ ָרֵאל ְולֹא ַתּטִ ֵבא ַעל ִיׂשְ ית  ֹאֵמר לֹא ִתּנָ יף ַעל ּבֵ ָרֵאל ְולֹא ַתּטִ ֵבא ַעל ִיׂשְ ית  ֹאֵמר לֹא ִתּנָ יף ַעל ּבֵ ָרֵאל ְולֹא ַתּטִ ֵבא ַעל ִיׂשְ ית  ֹאֵמר לֹא ִתּנָ יף ַעל ּבֵ ָרֵאל ְולֹא ַתּטִ ֵבא ַעל ִיׂשְ ֹאֵמר לֹא ִתּנָ
ָחק. ָחק.ִיׂשְ ָחק.ִיׂשְ ָחק.ִיׂשְ ְזֶנה ּוָבֶניָך          "יָ "יָ "יָ "יָ ָלֵכן ּכֹה ָאַמר יְ ָלֵכן ּכֹה ָאַמר יְ ָלֵכן ּכֹה ָאַמר יְ ָלֵכן ּכֹה ָאַמר יְ         ִיׂשְ ִעיר ּתִ ָך ּבָ ּתְ ְזֶנה ּוָבֶניָך  ִאׁשְ ִעיר ּתִ ָך ּבָ ּתְ ְזֶנה ּוָבֶניָך  ִאׁשְ ִעיר ּתִ ָך ּבָ ּתְ ְזֶנה ּוָבֶניָך  ִאׁשְ ִעיר ּתִ ָך ּבָ ּתְ ִאׁשְ

ק ֻחּלָ ּתְ ֶחֶבל  ּבַ ְוַאְדָמְתָך  ִיּפֹלּו  ֶחֶרב  ּבַ קּוְבֹנֶתיָך  ֻחּלָ ּתְ ֶחֶבל  ּבַ ְוַאְדָמְתָך  ִיּפֹלּו  ֶחֶרב  ּבַ קּוְבֹנֶתיָך  ֻחּלָ ּתְ ֶחֶבל  ּבַ ְוַאְדָמְתָך  ִיּפֹלּו  ֶחֶרב  ּבַ קּוְבֹנֶתיָך  ֻחּלָ ּתְ ֶחֶבל  ּבַ ְוַאְדָמְתָך  ִיּפֹלּו  ֶחֶרב  ּבַ         ....ּוְבֹנֶתיָך 
מּות ּתָ ְטֵמָאה  ֲאָדָמה  ַעל  ה  מּותְוַאּתָ ּתָ ְטֵמָאה  ֲאָדָמה  ַעל  ה  מּותְוַאּתָ ּתָ ְטֵמָאה  ֲאָדָמה  ַעל  ה  מּותְוַאּתָ ּתָ ְטֵמָאה  ֲאָדָמה  ַעל  ה  לֹה  ְוִישְׂ ְוִישְׂ ְוִישְׂ ְוִישְׂ         , , , , ְוַאּתָ ּגָ לֹה  ָרֵאל  ּגָ לֹה  ָרֵאל  ּגָ לֹה  ָרֵאל  ּגָ ָרֵאל 

ַאְדָמתֹו. ֵמַעל  ַאְדָמתֹו.ִיְגֶלה  ֵמַעל  ַאְדָמתֹו.ִיְגֶלה  ֵמַעל  ַאְדָמתֹו.ִיְגֶלה  ֵמַעל  יעזור שום דבר, תהיה          ִיְגֶלה  לא 
גלות, והוא לא יזכה, וימות על אדמה טמאה.  

  זאת תשובה אחת.
        ומר,ומר,ומר,ומר,ללללש  ש  ש  ש  עוד י עוד י עוד י עוד י   תשובה נוספת.  הוא מוסיף,  אח"כ אח"כ אח"כ אח"כ 

שרש"י משמיענו בזה שמתאנח רבי אלעזר על  שרש"י משמיענו בזה שמתאנח רבי אלעזר על  שרש"י משמיענו בזה שמתאנח רבי אלעזר על  שרש"י משמיענו בזה שמתאנח רבי אלעזר על  
כמופת בנבואת עמוס  כמופת בנבואת עמוס  כמופת בנבואת עמוס  כמופת בנבואת עמוס          , , , , הרעה אשר יבא אחריוהרעה אשר יבא אחריוהרעה אשר יבא אחריוהרעה אשר יבא אחריו

  . 'וישראל גלה יגלה מעל אדמתו וישראל גלה יגלה מעל אדמתו וישראל גלה יגלה מעל אדמתו וישראל גלה יגלה מעל אדמתו ''''
  

הראשון היה נראה לי כי זהו תירוץ דחוק.   ברגע ברגע ברגע ברגע 
מצטער,  היה  שר"א  נוסף,  תירוץ  אומר  הוא 
כתוב 'וישראל גלה יגלה', א"כ מי יודע ח"ו, אם  

איזה   טמאה,  אדמה  על  מת  יקרה  הוא  אסון 
כי זהו דבר תמוה, כי    תחילה להם. היה נראה לי  

את ההמשך של־פסוק.  בגמרא כלל  לא כתוב  
האבל   את  נזכרתי  בהרבה אח"כ  כי  ידוע 

מקומות, כאשר לפעמים חז"ל מביאים פסוק, 
אבל מתכוונים על    , הם מביאים את ההתחלה

כנראה הוא והסיפא. הם היו בקיאים בפסוקים.  
להגיד   רצה  בפיו  לא  הפסוק,  בהדיא  סוף  את 

כי  אבל   סמך  להשומעים  הוא  הוא  יודעים  מה 
ואבוי.   אוי  בהחלט  מתכוין.  הזה  הפירוש  א"כ 

        יכול להתקבל.
  

, כתב  ]עמ"ס כתובות דף קי"א[חלב חטים    בספר בספר בספר בספר 
תשמעו   הזאת.  השאלה  על  תירוצים  ארבעה 

'אנת עולא    המלים דיוק נפלא. רש"י אומר על  
ימות' טמאה  אדמה  בנבואת ,  על  הוא  מקרא 
צריך  רש"י  למה  מקרא    עמוס.  שזהו  להגיד, 

תחליט, אתה ר"א מדבר  אלא,  בנבואת עמוס?  
בלשון הקודש, או בלשון ארמית? אתה מתחיל 

'על    תמשיך 'אנת עולא', זה בלשון ארמית, אז  
מות'. מה זה שאתה מדבר  ת א מסאבתא  רע א

לכן רש"י  חלק בארמית, וחלק בלשון הקודש?  
אומר, לא, זהו פסוק בנבואת עמוס. את הפסוק  

ל צריך  השאר  אני  ואת  הקודש,  בלשון  הגיד 
  בל' ארמית.  אפשר 

שם,    וזהוזהוזהוזה תרגום ד ד ד ד לשונו  לשון  אמר  תרגום מעיקרא  לשון  אמר  תרגום מעיקרא  לשון  אמר  תרגום מעיקרא  לשון  אמר          , , , , מעיקרא 
ואח"כ אמר על אדמה טמאה בלשון הקודש,  ואח"כ אמר על אדמה טמאה בלשון הקודש,  ואח"כ אמר על אדמה טמאה בלשון הקודש,  ואח"כ אמר על אדמה טמאה בלשון הקודש,  
תירץ,   לכן  מסאבא.  ארעא  על  לומר  לו  תירץ,  היה  לכן  מסאבא.  ארעא  על  לומר  לו  תירץ,  היה  לכן  מסאבא.  ארעא  על  לומר  לו  תירץ,  היה  לכן  מסאבא.  ארעא  על  לומר  לו  היה 

  .לשון מקרא הואלשון מקרא הואלשון מקרא הואלשון מקרא הוא
  

אומר,    תירוץ תירוץ תירוץ תירוץ  הוא  על  נוסף  לומר  לו  על  היה  לומר  לו  על  היה  לומר  לו  על  היה  לומר  לו          על על על על היה 
עתיד?   לשון  תמות  מהו  הומת,  טמאה  עתיד?  אדמה  לשון  תמות  מהו  הומת,  טמאה  עתיד?  אדמה  לשון  תמות  מהו  הומת,  טמאה  עתיד?  אדמה  לשון  תמות  מהו  הומת,  טמאה  אדמה 

בנבואת  הוא  דמקרא  כתב,  בנבואת לזה  הוא  דמקרא  כתב,  בנבואת לזה  הוא  דמקרא  כתב,  בנבואת לזה  הוא  דמקרא  כתב,  . אח"כ  עמוסעמוסעמוסעמוס        לזה 
מפליא דקדוק    הוא אומר עוד תירוצים אחרים.

  העיון שלהם.
  

 , חשוב   עניין  זהוהראשונה,          הזאת,  הנקודה הנקודה הנקודה הנקודה 
מקומות,  בכמה  כך  על  עומד  זיע"א  ומהרי"ץ 

        , , , , כתב הרד"אכתב הרד"אכתב הרד"אכתב הרד"א,  ]ח"א דף ל"א ע"א[כגון בעץ חיים  
לומר   נהגו  לומר  בספרד  נהגו  לומר  בספרד  נהגו  לומר  בספרד  נהגו  וכו' בספרד  מכל  לעילא  וכו' לעילא  מכל  לעילא  וכו' לעילא  מכל  לעילא  וכו' לעילא  מכל  לעילא          לעילא 

. אנחנו אומרים בקדיש 'לעילא בלשון הקודשבלשון הקודשבלשון הקודשבלשון הקודש
ות שירתא  ברכתא  מכל  שבחתא', ולעילא 

לומר בספרד  בזמנם  מנהג  היה  זאת    אבל 
והשירות    בלשה"ק  הברכות  מכל  'למעלה 

האבודרהם,   כך  על  אומר          ולא ולא ולא ולא והתושבחות'. 
לומר        . . . . יתכן יתכן יתכן יתכן  באמצע,  מפסיקין  למה  לומרכי  באמצע,  מפסיקין  למה  לומרכי  באמצע,  מפסיקין  למה  לומרכי  באמצע,  מפסיקין  למה  בלשון  בלשון  בלשון  בלשון          כי 

כיצד  כל  הרי    הקודש?הקודש?הקודש?הקודש? בארמית,  הוא  הקדיש 
ללשון   עוברים  אינו הקודש?  פתאום  הדבר 

  מתקבל על הדעת. לא יתכן. 
עמרם  וווו רב  עמרם  גם  רב  עמרם  גם  רב  עמרם  גם  רב  כתבוהו  גם  והרמב"ם  סעדיא  כתבוהו  ורבי'  והרמב"ם  סעדיא  כתבוהו  ורבי'  והרמב"ם  סעדיא  כתבוהו  ורבי'  והרמב"ם  סעדיא  ורבי' 

        בלשון תרגום. בלשון תרגום. בלשון תרגום. בלשון תרגום. 
יתברך   לומר  שתיקנו  מה  בעיניך  יקשה  יתברך  ואל  לומר  שתיקנו  מה  בעיניך  יקשה  יתברך  ואל  לומר  שתיקנו  מה  בעיניך  יקשה  יתברך  ואל  לומר  שתיקנו  מה  בעיניך  יקשה  ואל 

הקודש.   בל'  וכו'  הקודש.  וישתבח  בל'  וכו'  הקודש.  וישתבח  בל'  וכו'  הקודש.  וישתבח  בל'  וכו'  הרי וישתבח  תשאל,  אולי 
מה   א"כ  בלשה"ק,  זה  וכו'  וישתבח  'יתברך 
'ויתפאר   ערבבו,  זאת  בכל  הנה  הבעיא? 

לא היו  לא היו  לא היו  לא היו          , , , , כי השבחכי השבחכי השבחכי השבחוא עונה,  ויתרומם'? על כך ה
תרגום.   ללשון  לשנותו  תרגום.  יכולים  ללשון  לשנותו  תרגום.  יכולים  ללשון  לשנותו  תרגום.  יכולים  ללשון  לשנותו  זאתיכולים  אי    ,את 

תרגום ללשון  לשנות  היה  הטור  .  אפשר  הטור  וגם  הטור  וגם  הטור  וגם  וגם 
                תמה על מנהג ספרד יעו"ש. תמה על מנהג ספרד יעו"ש. תמה על מנהג ספרד יעו"ש. תמה על מנהג ספרד יעו"ש. 

  

ל'.שאלה  שאלה  שאלה  שאלה     מהקהל: ישנם כאלה האומרים 'יתגּדֵ
שליט"א  תשובתתשובתתשובתתשובת כך,  מרן  אומרים  הליטאים   :

  נה ואכן לפי זה ישהדל"ת בצירי על פי הגר"א.  
ל  אני מתפלא שעשו זאת.  .  אותה תמיהה יתגּדֵ

ל   חנו  בפתח, כמו שאנ זה בלשה"ק, אבל יתגּדַ
זה בארמית. לא ראוי לומר זאת כך.  אומרים,  

ל,  טעמם צריך עיון. נראה ש  בדוקא,  צ"ל יתגּדַ
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לומר   שאפשר  מה  בארמית.  הוא  הקדיש  כי 
  בארמית, צ"ל בארמית. 

  

כותב  במקום  במקום  במקום  במקום   פ"א   שם[מהרי"ץ  כזאת  נוסף  דף 
וכו'. הכי          יהא שלמאיהא שלמאיהא שלמאיהא שלמא''''לגבי  ע"א]   וסייעתא  וכו'. הכי  וכו'  וסייעתא  וכו'. הכי  וכו'  וסייעתא  וכו'. הכי  וכו'  וסייעתא  וכו' 

גרסינן, לומר יהא שלמא כולו בל' ארמי, כיון  גרסינן, לומר יהא שלמא כולו בל' ארמי, כיון  גרסינן, לומר יהא שלמא כולו בל' ארמי, כיון  גרסינן, לומר יהא שלמא כולו בל' ארמי, כיון  
אין סברא לומר  אין סברא לומר  אין סברא לומר  אין סברא לומר          , , , , שכל הקדיש כולו בל' ארמישכל הקדיש כולו בל' ארמישכל הקדיש כולו בל' ארמישכל הקדיש כולו בל' ארמי

גם   מה  הקודש.  בל'  ומקצת  ארמי  בל'  גם  מקצת  מה  הקודש.  בל'  ומקצת  ארמי  בל'  גם  מקצת  מה  הקודש.  בל'  ומקצת  ארמי  בל'  גם  מקצת  מה  הקודש.  בל'  ומקצת  ארמי  בל'  מקצת 
א  א בפסקא  א בפסקא  א בפסקא  תיבת  חתחתחתחתבפסקא  גבי  מ"ש  לקמן  גם  ועיין  תיבת  .  גבי  מ"ש  לקמן  גם  ועיין  תיבת  .  גבי  מ"ש  לקמן  גם  ועיין  תיבת  .  גבי  מ"ש  לקמן  גם  ועיין   .

        לתכן שבעלינו לשבח. לתכן שבעלינו לשבח. לתכן שבעלינו לשבח. לתכן שבעלינו לשבח. 
  

מה    כותב זאת במסכת ברכות, לגבי  מהרש"א מהרש"א מהרש"א מהרש"א 
אומרת   ע"א[דף  שהגמרא  בשעה שישראל  בשעה שישראל  בשעה שישראל  בשעה שישראל  ,  ]ג' 

נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא  נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא  נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא  נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא  
מבורך  הגדול  מבורך שמיה  הגדול  מבורך שמיה  הגדול  מבורך שמיה  הגדול  שמיה'  וכו'   שמיה  'יהא   .-  

'הגדול'? איך זה? אומר מהרש"א, כי נראה לו  
וז"ל,   טעות.  דל שזאת  דל ונראה  דל ונראה  דל ונראה  נמי  נמי  נמי  נמי          רסינן רסינן רסינן רסינן ג ג ג ג א  א  א  א  ונראה 

הגדול הגדולשמיה  הגדולשמיה  הגדולשמיה  הגדול        , , , , שמיה  שמו  הגדולאלא  שמו  הגדולאלא  שמו  הגדולאלא  שמו  בלשון          . . . . אלא  בלשון  הכל  בלשון  הכל  בלשון  הכל  הכל 
'יהא  הקודשהקודשהקודשהקודש צ"ל  לא  .  כי  מברך',  הגדול  שמו 

זה בארמית,    יהּ שמֵ   מערבבים שתי שפות ביחד.
  . ובלשה"ק זה שמוֹ 

  

נגמר  אני אני אני אני  שהזמן  את  רואה  אשלים  רק  ע"כ   ,
לי   נראה  הזה,  נוסף  בס"ד  הפרט  לא    - פירוש 

לגבי השאלה למה רש"י    -ראיתי שכתבו אותו  
יתכן  כי  עמוס',  בנבואת  הוא  'מקרא  אומר 

אחרת   גירסא  לרש"י  וישנה שהיתה  בגמרא, 
  ראשונים. בכמה 

  

אדמה טמאה  אדמה טמאה  אדמה טמאה  אדמה טמאה  קרי עליה על  קרי עליה על  קרי עליה על  קרי עליה על  רי"ד כתוב,    בתוס'בתוס'בתוס'בתוס'
אמרו  אמרו  אמרו  אמרו  . 'קרי'. גם במדרש הגדול גרס כך,  ימותימותימותימות
קרי ליה  קרי ליה  קרי ליה  קרי ליה          לרבי אליעזר נח נפשיה דעולא, לרבי אליעזר נח נפשיה דעולא, לרבי אליעזר נח נפשיה דעולא, לרבי אליעזר נח נפשיה דעולא, ליה  ליה  ליה  ליה  
משמע,    עולא עולא עולא עולא         ה ה ה ה אנת אנת אנת אנת  ליה'  'קרי  מהלשון  וכו'. 

לכן   מקרא.  זה  וכך,  כך  קורא  אומרים  כאשר 
כתוב  ולכן  פסוק,  זהו  כי  רוצה להסביר,  רש"י 

  בגמ' קרי עליה.  
  

בגטין    למשלהרבה מקומות שכתוב כך,    ישנםישנםישנםישנם
הרכה  הרכה  הרכה  הרכה      , , , , קרי עלה רבי יוחנן בן זכאיקרי עלה רבי יוחנן בן זכאיקרי עלה רבי יוחנן בן זכאיקרי עלה רבי יוחנן בן זכאי,  ע"א   דף נ"ו

. לא תמיד זה כך, אבל בדרך כלל  בך והענוגה בך והענוגה בך והענוגה בך והענוגה 
        אלאלאלאל        ,,,,ליה ליה ליה ליה ע ע ע ע קרי  קרי  קרי  קרי  ,  ע"א  דף צ' גטין  כן שם ב וזה כך.  

רעהתחרוש  תחרוש  תחרוש  תחרוש   רעך  רעהעל  רעך  רעהעל  רעך  רעהעל  רעך  דף על  בתרא  בבבא  וכן   .
.  אחישנהאחישנהאחישנהאחישנה        אני י"י בעתה אני י"י בעתה אני י"י בעתה אני י"י בעתה         ,,,,קרי עליה קרי עליה קרי עליה קרי עליה ,  ע"ב  קל"ג 

רבא   על  המדובר  על  שם  עליששאמר  .  רב 

פ"ב דף  ביומא  עליה ,  ע"ב  כמו"כ  עליה קרי  עליה קרי  עליה קרי  בטרם  בטרם  בטרם  בטרם          , , , , קרי 
  . ידעתיך ידעתיך ידעתיך ידעתיך         אצרך בבטן אצרך בבטן אצרך בבטן אצרך בבטן 

מה   א"כ א"כ א"כ א"כ  מובן  אזי  כך,  גרס  רש"י  אם  אולי 
  שכתב 'מקרא הוא וכו'.  

כתב  ש   כי הסיבה צריכים להסביר,    עדיין  אבל אבל אבל אבל 
כמו ,  רש"י 'בנבואת עמוס', ולא 'בספר עמוס'

כיון שהוא דיבר בלשון עתיד, איך  לל,  כ־בדרך 
עמוס  אלא  ימות?  הוא יכול להגיד על מישהו ש

  הוא ידע להגיד זאת. לכן  היה נביא,  
וארוכים,   השם השם השם השם  טובים  לחיים  יזכנו  הוא  ברוך 

  אכי"ר.
בשיעור    רציתי רציתי רציתי רציתי  שהתחלתי  מה  את  להשלים 

לגבי   דשלוםהקודם,  אני    וא"ו  אבל  קטיעא, 
בעז"ה  אז  מספיק,  אינו  שהזמן  בעתיד,    רואה 

 כנראה כל דבר יש לו את הזמן שלו בלי נדר.  
  .מן השמים 

  
תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת  תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת  תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת  תשובת מרן שליט"א לשואל האם בעקבות חזרת  

מגיפת הקורונה, נכון לחזור לומר את התפילה  מגיפת הקורונה, נכון לחזור לומר את התפילה  מגיפת הקורונה, נכון לחזור לומר את התפילה  מגיפת הקורונה, נכון לחזור לומר את התפילה  
לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם  לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם  לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם  לעצירת המגיפה, וכן את הפסוקים ויאמר אליהם  

        ישראל וגו'.  ישראל וגו'.  ישראל וגו'.  ישראל וגו'.  

הרב ישראל מאיר חדד הי"ו שלח אלי    ידידנוידידנוידידנוידידנו
אל כבוד מרן הגאון הגדול רבינו  אל כבוד מרן הגאון הגדול רבינו  אל כבוד מרן הגאון הגדול רבינו  אל כבוד מרן הגאון הגדול רבינו  שאלה בזה"ל,  

        פוסק עדת תימן. פוסק עדת תימן. פוסק עדת תימן. פוסק עדת תימן.     יצחק רצאבי שליט"א יצחק רצאבי שליט"א יצחק רצאבי שליט"א יצחק רצאבי שליט"א 
ברצוני לשאול בעקבות חזרת המגיפת קורונה  ברצוני לשאול בעקבות חזרת המגיפת קורונה  ברצוני לשאול בעקבות חזרת המגיפת קורונה  ברצוני לשאול בעקבות חזרת המגיפת קורונה  
לומר   לחזור  נכון  האם  נחלש,  שהחיסון  לומר  מכיון  לחזור  נכון  האם  נחלש,  שהחיסון  לומר  מכיון  לחזור  נכון  האם  נחלש,  שהחיסון  לומר  מכיון  לחזור  נכון  האם  נחלש,  שהחיסון  מכיון 
את   לומר  וכן  המגיפה,  נגד  התפילה  את  את  לומר  וכן  המגיפה,  נגד  התפילה  את  את  לומר  וכן  המגיפה,  נגד  התפילה  את  את  לומר  וכן  המגיפה,  נגד  התפילה  את 

        הפסוקים ויאמר ישראל וכו'? הפסוקים ויאמר ישראל וכו'? הפסוקים ויאמר ישראל וכו'? הפסוקים ויאמר ישראל וכו'? 
וגו', ימי מלך תוסיף  ימים על  וגו',בברכת  ימי מלך תוסיף  ימים על  וגו',בברכת  ימי מלך תוסיף  ימים על  וגו',בברכת  ימי מלך תוסיף  ימים על  ישראל  ישראל  ישראל  ישראל          בברכת 

        , בני ברק. , בני ברק. , בני ברק. , בני ברק. מאיר חדדמאיר חדדמאיר חדדמאיר חדד
תמגר, וזה חוזר, לא זכינו שהמגיפה ת   בעוה"ר בעוה"ר בעוה"ר בעוה"ר 

ה' ישמור. כמובן שעלינו לחזור ולחזק את כל  
לא   שאנחנו  הדברים  איפה  ולראות  הקבלות, 

  בסדר.
נכון לחזור לאמרה בכל יום, וכן  נכון לחזור לאמרה בכל יום, וכן  נכון לחזור לאמרה בכל יום, וכן  נכון לחזור לאמרה בכל יום, וכן  לו כך,    כתבתי כתבתי כתבתי כתבתי 

, ורצוי עם  , ורצוי עם  , ורצוי עם  , ורצוי עם  ויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' ג"פויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' ג"פויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' ג"פויאמר אליהם ישראל אביהם וגו' ג"פ
כוונותיו למי שיודע ומבין, וכמו שהסברנו בס"ד  כוונותיו למי שיודע ומבין, וכמו שהסברנו בס"ד  כוונותיו למי שיודע ומבין, וכמו שהסברנו בס"ד  כוונותיו למי שיודע ומבין, וכמו שהסברנו בס"ד  

מוצש"ק ראה [כפי שאמרנו בזמנו  בשיעור בזמנו.  בשיעור בזמנו.  בשיעור בזמנו.  בשיעור בזמנו.  
, ] התש"פ, ומוצש"ק בראשית ומוצש"ק וארא התשפ"א

לצדנלב"שאותיות   שראוי  וע"ב  ,  בהם,  כוון 
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תיבות כשחוזרים עליו ג' פעמים כמבואר בספר  
        צבאות עמנו וגו'.  צבאות עמנו וגו'.  צבאות עמנו וגו'.  צבאות עמנו וגו'.          גם ג"פ פסוקי י"י גם ג"פ פסוקי י"י גם ג"פ פסוקי י"י גם ג"פ פסוקי י"י . צרור המור

וראוי גם כן שיעמדו כל הקהל אז, לעורר את  וראוי גם כן שיעמדו כל הקהל אז, לעורר את  וראוי גם כן שיעמדו כל הקהל אז, לעורר את  וראוי גם כן שיעמדו כל הקהל אז, לעורר את  
שאומרים    הלבבות. הלבבות. הלבבות. הלבבות.  בזמן  חשובה.  נקודה  זאת 

את התפילה הזאת, לומר אותה בעמידה. והשם  
  ישמור ולא יטוש את עמו ונחלתו.

בין    ויעמוד ויעמוד ויעמוד ויעמוד סימן ורמז לדבר, מן הפסוקים    נוסיף נוסיף נוסיף נוסיף 
 ויעמוד ויעמוד ויעמוד ויעמוד . וכן  ותיעצר המגפהותיעצר המגפהותיעצר המגפהותיעצר המגפההמתים ובין החיים,  

יפלל, ותיעצר המגפה. דהיינו גם בזכות  פינחס ו
  העמידה. 

  

דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על  דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על  דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על  דברי מרן שליט"א בשבח הספר "בנין משה" על  
חלק רביעי, שיצא לאור בס"ד  חלק רביעי, שיצא לאור בס"ד  חלק רביעי, שיצא לאור בס"ד  חלק רביעי, שיצא לאור בס"ד      - - - - הלכות שבת הלכות שבת הלכות שבת הלכות שבת 

  ת המיוחדות שבספר זה. ת המיוחדות שבספר זה. ת המיוחדות שבספר זה. ת המיוחדות שבספר זה. השבוע, והמעלוהשבוע, והמעלוהשבוע, והמעלוהשבוע, והמעלו
  

הספר    ברוך ברוך ברוך ברוך  חדתא,  לאורייתא  כעת  זכינו  ה', 
משה   רביעי,    –בנין  שבת,  חלק  הלכות  על 

גוזז, מלבן,  שיצא לאור השבוע.   גוזז, מלבן,  דיני מלאכת  גוזז, מלבן,  דיני מלאכת  גוזז, מלבן,  דיני מלאכת  דיני מלאכת 
מנפץ, צובע, טווה, עושה שני בתי נירין, מיסך,  מנפץ, צובע, טווה, עושה שני בתי נירין, מיסך,  מנפץ, צובע, טווה, עושה שני בתי נירין, מיסך,  מנפץ, צובע, טווה, עושה שני בתי נירין, מיסך,  
צד,   קורע,  תופר,  מתיר,  קושר,  בוצע,  צד,  אורג,  קורע,  תופר,  מתיר,  קושר,  בוצע,  צד,  אורג,  קורע,  תופר,  מתיר,  קושר,  בוצע,  צד,  אורג,  קורע,  תופר,  מתיר,  קושר,  בוצע,  אורג, 
מעבד,   מפשיט,  דם,  והוצאת  חובל  מעבד,  שוחט,  מפשיט,  דם,  והוצאת  חובל  מעבד,  שוחט,  מפשיט,  דם,  והוצאת  חובל  מעבד,  שוחט,  מפשיט,  דם,  והוצאת  חובל  שוחט, 

רשימה .  .  .  .  ליחת אוכלין, ממחק, ממרח, מחתךליחת אוכלין, ממחק, ממרח, מחתךליחת אוכלין, ממחק, ממרח, מחתךליחת אוכלין, ממחק, ממרח, מחתךממממ
  שלימה.  

הספר רב הכמות ורב האיכות, ממש לא    ב"ה ב"ה ב"ה ב"ה 
על  הספרים  את  שמכיר  מי  הזה.  כבושם  בא 
הלכות שבת. הספר כל כך ברור, בלשון צחה  
וברורה, הכל מפורט ומבורר להלכה ולמעשה, 
זכות   דשמיא.  סייעתא  הרבה  עם  ספר  ממש 

עד היום, אבל   היהגדולה זכינו, דבר כזה שלא  
לך שישנו ספר הכולל את כל  לפחות מכאן ואי

מפורט   הכל  עם מפתחות,  הדברים המעשיים, 
וכו'. הרבה מעלות יש לספר, אי אפשר לעמוד  
על כולם. חוץ מהחידושים שיש בספר, והפסקים  
וכן   זיע"א.  מהרי"ץ  בפרט  תימן,  חכמי  של 
חידושים מכתבי יד של חכמי תימן הראשונים, 

יד.   בהישג  אינם  כמובן המציאות.  ־יקריאשר 
ותם, ולתרגם אותם. מי  לפרש אהיה גם  צריך  

  יודע ומבין? מי מגיע לזה? 
הדברים החשובים בספר, אחת ממעלות    אחד אחד אחד אחד 

הספר, זה שהוא בא אחרי כל המחנות. דהיינו, 
על הלכות שבת,  שנתחברו  ישנם הרבה ספרים  

שעברו,  בדורות  הגדולים  ומן  דורינו  מגדולי 

וישנם חילוקי דעות פה ושם. א"כ לבוא אחרי  
ם ולראות את כל כולם, לעבור על כל הספרי

וי"א כך  השיטות, אז הכל כבר ברור. י"א כך 
כן  אחרי  ולבוא  הכל,  את  לפרט  כך,  וי"א 
ולהכריע, לאחר שיודעים את כל הצדדים ואת  
כל הסברות, וללבן את הדברים, הדבר חשוב 

  מאד. 
  

אותיהשבוע    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק יצ"ו   שאל  אחד  , אברך 
משה   בנין  בספר  כי  לי  דף [הראה  שלישי  חלק 

בערב  בערב  בערב  בערב  ליתן  ליתן  ליתן  ליתן  מותר  מותר  מותר  מותר  בזה"ל,    כתובה הלכה תל"ו]  
כגון גריסי חטה, אורז, גחנון, קוגל  כגון גריסי חטה, אורז, גחנון, קוגל  כגון גריסי חטה, אורז, גחנון, קוגל  כגון גריסי חטה, אורז, גחנון, קוגל          , , , , שבת מאכלשבת מאכלשבת מאכלשבת מאכל

וכיוצא בזה, כשהוא עטוף בתוך שקית אפייה,  וכיוצא בזה, כשהוא עטוף בתוך שקית אפייה,  וכיוצא בזה, כשהוא עטוף בתוך שקית אפייה,  וכיוצא בזה, כשהוא עטוף בתוך שקית אפייה,  
בנייר   או  אפייה,  נייר  בתוך  או  בד,  שקית  בנייר  או  או  אפייה,  נייר  בתוך  או  בד,  שקית  בנייר  או  או  אפייה,  נייר  בתוך  או  בד,  שקית  בנייר  או  או  אפייה,  נייר  בתוך  או  בד,  שקית  או 
בתוך   כך  ולהניחו  וכדומה,  (אלומניום)  בתוך  כסף  כך  ולהניחו  וכדומה,  (אלומניום)  בתוך  כסף  כך  ולהניחו  וכדומה,  (אלומניום)  בתוך  כסף  כך  ולהניחו  וכדומה,  (אלומניום)  כסף 
קדירת החמין שעל הפלאטה, כדי שיתבשל עם  קדירת החמין שעל הפלאטה, כדי שיתבשל עם  קדירת החמין שעל הפלאטה, כדי שיתבשל עם  קדירת החמין שעל הפלאטה, כדי שיתבשל עם  

אמר לי,    הוא  ואין בכך משום הטמנה.ואין בכך משום הטמנה.ואין בכך משום הטמנה.ואין בכך משום הטמנה.        החמין, החמין, החמין, החמין, 
אני שאלתי את הרב על כך לפני כמה שנים, 
אבל   מתירים,  שישנם  נכון  כי  לי  אמר  והרב 
נראה לרב יותר שאסור, ועדיף להחמיר. א"כ  
  הוא שאל, אבל כאן בבנין משה כתוב שמותר? 

כי בספר   ניר וכזלו, תשמע, תן לי לעיין.    אמרתי אמרתי אמרתי אמרתי 
שערים מצויינים בהלכה, מובא הדעות הללו, 
והנטייה היא להחמיר, רק לימוד זכות על עדות  

  בכל זאת.  אבלשהקילו בזה, 
קשה    הואהואהואהוא בפרט  שבגחנון  לי,  וטען  הוסיף 

להחמיר לעשות. חורים בשקית, כי נכנס משקה  
    וזה מקלקל אותה. 

ה',    לאחרלאחרלאחרלאחר ברוך  תשמע,  לו,  אמרתי  שעיינתי 
בספר בנין משה הוא פתח את כל הספרים, ואני  
רואה שישנם הרבה המתירים, א"כ נכון שישנם  
וישנן  נתלבן  כבר  העניין  אם  אבל  מחמירים, 
דבר   שזהו  ובפרט  המתירים,  דעות  הרבה 
מדרבנן, זאת גזירה, אזי בהחלט אפשר להתיר. 

שהתברר   גדולים  לאחר  הרבה  ישנם  כי 
הסוברים להתיר, א"כ זה לא גרע כמו ספיקא  

לקולא.   יכול אמנם  דרבנן  שיחמיר,  מי 
אבל מסתמא, גם וטוב עושה ותע"ב.  להחמיר.  

אני אם הייתי לומד את הנושא ורואה את כל 
השיטות ואת כל הספרים שכתבו בזמנינו, זאת  
כל   את  בפטיש,  מכה  זה  גדולה,  מלאכה 
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על זה.  הפרטים וכל הספרים וכו', צריך לשבת  
ברוך ה' שהוא ישב על המדוכה, והגיע למסקנא 
לומד  הייתי  אם  לכך.  מצטרף  אני  וגם  הזאת, 
הזה,   בנושא  שכתבו  מה  כל  את  ורואה  זאת 
הזאת. למסקנא  מגיע  הייתי  אני  גם   מסתמא 

  קרוב לודאי.
  נו שמו משה, וגם שםקראכי לא לחנם    חושבני חושבני חושבני חושבני 

יש לו ניצוץ של משה רבינו,  כי  הספר בנין משה,  
נולד  הוא  קאמרת',  שפיר  'משה  שכתוב  כפי 

  בפרשת יתרו, מתן תורה. ברוך ה'. 
מהקהל: אנחנו זוכים ללמוד בספר בכל   הערה הערה הערה הערה 

  שב"ק.
רבו כמותכם  אשריכם וי מרן שליט"א:    תשובתתשובתתשובתתשובת

  טוב.־ בישראל. דבר בעתו, מה
נותר אלא לברכו, שימשיך את המלאכה    לאלאלאלא

גמירא.   הענועד  לגבי  שזה  גם  של שמיטה,  יין 
משהו   לו  יש  'שבת'.  נשמתו  עוד  עם  בשורש 

בשבת.  נולד  הוא  לכם,  שאמרתי  כפי  שבת. 
התחום   זהו  ָהָאֶרץ  שלו.  העיקרי  שבת  ְבָתה  ָהָאֶרץ  ְוׁשָ ְבָתה  ָהָאֶרץ  ְוׁשָ ְבָתה  ָהָאֶרץ  ְוׁשָ ְבָתה  ְוׁשָ

ת ַלי  ּבָ ת ַלי ׁשַ ּבָ ת ַלי ׁשַ ּבָ ת ַלי ׁשַ ּבָ . שיזכה בעז"ה, ושנזכה  ]'ב  ,ה"ויקרא כ[  "יָ "יָ "יָ "יָ ׁשַ
מפורט   לספר  מחכה  הציבור  על  גם  בקרוב, 

  הלכות שמיטה, כל השאלות שישנן בזמנינו.  
ב"ה   וכפי וכפי וכפי וכפי  על    שאמרתי,  ספרים  הרבה  ישנם 

השאלה מה לדידן. עדיין  הלכות שמיטה, אבל  
ובפרט מי שמאסף לכל המחנות, מי שבא אחרי 
כולם, הוא חכם יותר מכולם, כי הוא כבר יודע  
את דעת כולם. לאחר שיודעים את כל השיטות  
וכל הדעות, אז כבר אפשר לפלס נתיב. אמנם 
הדעות,  כל  את  להבין  הרבה,  להשקיע  צריך 

שהדרך יותר סלולה ומבוססת. זה לא    אבל ב"ה 
כמו שאחד אמר ככה ונראה לי ככה, אחד כתב  

אחרת.   לי  ונראה  קשה  ככה  יותר  זה  אמנם 
מתחיל.   ישנם  שעכ"פ  אלא  להיות  כאשר 

לעשות   אפשר  ושרשים,  את  היטב  יסודות 
לכך  ויש  ומבוסס,  חזק  הבניין  אז  כי  הבניין, 

  הרבה יותר ערך וחשיבות.
שיפוצו    כן כן כן כן  בעז"ה  שיזכה  יפרוץ,  וכן  ירבה 

חוצה,   מיםמעיינותיו  פלגי  ובזכות  ,  ברחובות 
שבת לגאולה,  ־שמירת  שזוכים  אחז"ל  קודש 

 אכי"ר.

        הודעה חשובה! הודעה חשובה! הודעה חשובה! הודעה חשובה! 
  

  יעה בעיקר,  שיעור זה הוקלד עפ"י שמ
  לפי הבנת העורך. הּ גָּ נערך והֻ 

   

השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א קודם  
  הוצאתו, הוסיף עניינים וציין מקורות,  

שיפר ותיקן דברים רבים, אולם מפאת  
  העומס הרב המונח על כתפיו, 

נבצר ממנו לעבור הגהה מדוקדקת, להאיר  
 ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  

לאור האמור, בכל ספק או שאלה  
  המתעוררת למעיין בשיעור זה, 

יש לו לברר היטב את הדבר להלכה  
  ולמעשה אצל מרן שליט"א. 

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 
  

  להצלחה   שיעור  כל  להקדיש  ניתן
    .נשמת  לעילוי או,  ולרפואה

  מרן מפי  השיעור  בתחילת  נ"בל  יוזכר  השם
    , א"שליט הגאון

  .השיעור  בסוף  "  שבירך מי" באמירת וכן
  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  

  התורה  להפצת והמסייעים והתורמים 
 כל  ברוך הוא המקום  ימלא ,הרבים ולזיכוי

 .ר" אכי  לטובה, ליבם   משאלות


