
          

 

 

 

 

 

 
 

שר גזרו אותם ימים ימי הרומאים הארורים א, ןרבי חנינא בן תרדיוכאן יבוארו דברי                                                                                                       
בא רבי חנינא וספר תורה , גזירות על עם ישראל וביקשו לשכח את התורה והמצווה

 . 'הוא מוסר נפש וכו. בזרועו ומקהיל קהילות ברבים
אולי בעת כזאת עת היא , שאל רבי יוסי מי אמר שכך צריך לנהוג האם דרכך נכונה

' תיר לקנא לדמי ה. לרדת למחתרת עד יעבור זעם, לחשות וללמד תורה במסתרים
, וכאשר אמר רבי חנינא מן השמים ירחמו. אולי יש כאן שמץ של פסול, בצורה זו

 .שמא אינו זהיר לגורל העם, מא לא חישב רבי חנינא את סוף הקץש, חשש רבי יוסי ביותר
שמא נכרתי , שאל מה אני לחיי העולם הבא, לאחר שרבי חנינא קיבל את הדברים

אבל מה יהיה על , שיסתלק קודם זמנו, כדברי רבי יוסיאף אם יהיה , העולמות' מב
, אמר מחלקך יהי חלקי', וכאשר שמע רבי יוסי שהתחלפו לו מעות וכו. העולם האמת

יש כאן , כאן למד על הרגישות של רבי חנינא אין כאן מעשה בלא מחשבה
הרי , יש לו את ההבנה והחרדה להפסד ממונם של עניי ישראל, התחשבות בזולת

כ בודאי שלא יהין בנפשו להביא "א, הוא נושא בעול, יר הוא קצה האפשרותשזה
כ התורה שמלמד "א, אי שחושש הוא וחושב על הוגי התורהדבו, כליה על עם ישראל
אלא , אינה כי מראה את כוחו ועוצמתו האישית כנגד הגויים, ברבים בזמן סכנה
 .ץ של פסוללא מעורב שמ', עקרו קנאות אמת לד', באמת חרד לדבר ד
, תורה זו נשגבה ומעולה, תורה שיש בה מסירות נפש אמתית, כאן אמר רבי יוסי

מחלקך יהי חלקי "ה אמר רבי יוסי ועל אותה תור, המבחן לכך היה המעות של צדקה
 ". ומגורלך יהא גורלי

הוכיח אביי לרב פפא שהדורות הקודמים היו , ועתה נשוב לדברי רב אדא בר אהבה
ולזה מספיק היה הסיפור עד שקרע לה את הבגד ותו . על קדושת השם' מוסרי נפש'

אולי רב אדא הנהגתו היתה , שהו במשך הדורות וישאליידע אביי שיבוא מ. לא מידי
 .אולי היה כאן במעשה חומרה שאינה נצרכת, ואין ראיה על מוסרי נפש, תבקפדנו

ריצה ופייס את אותה , ברגע שנודע שהיה כאן טעות, המשיך אביי את סוף הסיפור
יכל , ד בעבודת הבוראהאמורא הקדוש שזמנו קצוב ומדורב אדא בר אהבה , גויה

ובזה , לשלוח תלמיד עם כסף שישלם לאותה גויה ולצאת ידי חובת חושן משפט
ולאחר שאמרה , מה שמך, ופייס אותה, ירד לפרטים הקטנים! לא. לסיים את הענין

וכאן . ע מאות זוזשובה ששווה ארבבשם שלך רואים שאת אשה ח, אמר לה, לו
 וי חיים אמיתי של כבודאלא מהו, שלא היתה כאן קנאות רגעית, השריש לנו אביי

 .שמים

 סיכום הדף
 

  . חיוב נשים עבדים וקטנים. דורות ראשונים :נושא היום 
 

 עיונים על הדף
 ?או מניעים אישיים, מסירות נפש

ביאר אביי לרב פפא שדורות הראשונים היו מוסרים את נפשם למען כבוד שמיים 
רב אדא בר אהבה שראה כותית והביאו לו את הסיפור עם . ולכך זכו לניסים

מילא הסיפור מוכיח על ', וצריך להשכיל בדברי הגמ . 'וכו ובשת בגד שאינו צנועהל
ואמר לה שבשמה נרמז חלק , אבל מה העניין ששאל אותה לשמה, מסירות נפש

, שלא חשש ולא הרגיע עצמו, מה זה קשור לעוצמה של מסירות הנפש. מהמעשה
 .אלא עשה ופעל למען כבוד שם שמים

' מספרת הגמ .א לפני מספר שנים"עקרי הדברים שמעתי מהגאון רבי אשר ויס שליט
אמר רבי , בא לבקרו רבי חנינא בן תרדיון, כאשר חלה רבי יוסי בן קסמא (א, יח)ז "בע

ח הרי עתה זו שעתה של אומה זו ושמעתי שאתה יושב ועוסק בתורה "יוסי לר
התפלא רבי יוסי ואמר תמה , ח מן השמים ירחמו"אמר לו ר. ומקהיל קהילות ברבים

, שאל רבי חנינא מה חלקי לעולם הבא. אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש
אמר לו נתחלפו לי מעות של פורים ומעות של , י יוסי האם בא מעשה לידךשאל רב

 .כ מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי"אמר לו א. צדקה וחלקתי הכל לעניים
מה רוצה רבי יוסי בן קיסמא ברבי חנינא בן , וכל מהלך הדברים הוא תמוה מאוד

לכל דבר מצווה " ת נפשמסירו"הרי תמיד יודעים אנו את גודל המעלה של , תרדיון
 .כ מדוע שלא ילמד תורה"א. ובודאי שהיתה זו עת השמד, ובודאי לתלמוד תורה

מגדולי התנאים הקדושים שאין לו בהם קצה של  –" רבי יוסי בן קיסמא"מי מוכיחו 
כ מדוע נראה שבא בטענה לרבי "א, בודאי שאף הוא למד תורה באותה עת. השגה

 .חנינא שעושה שלא כהוגן
את שאיפת האדם למלא , בי חנינא עונה משפט קצר וממצה את גודל האמונה שלוור

מדוע תשובה זו לא , "מן השמים ירחמו"את התבטלותו כלפי מי שאמר והיה העולם 
 .נראית לרבי יוסי

, בעבור זה מגיע עולם הבא', ומה הענין של המעשה של מעות פורים שהתחלפו וכו
עמל ???? לא מספיק!!! מסירות נפש לתורה, "ימחלקך יהיה חלקי"מות -ומשפט אל

זה לא , ואימת הקלגסים הרומאים, זיכוי הרבים תחת סכנה אמתית, ויגיעה בתורה
 !!!!????"מחלקך יהי חלקי מגורלך יהא גורלי"מספיק כדי לומר 

מכנה משתף להבנת  –ננסה ללבן עוד סוגיא ששורש הדברים , כדי להבין סוגיא זו
על , פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן זכה לקבל ברית שלום וכהונת עולם. הענין

בסנהדרין שיש בו כמה וכמה ניסים ' מעשה המתואר בגמ, מעשה נשגב ומרומם
' כאשר קינא לד, מעשה רב רושם שגרם לעצירת המגפה מעם ישראל, מופלאים

 .ך צורבמעשה זמרי נשיא שבט שמעון וכזבי בת למל
אמר רבי אלעזר , ויעמוד פנחס ויפלל"ב , בסנהדרין פב' במעשה זה מבואר בגמ

ביקשו מלאכי , מלמד כביכול שעשה פלילות עם קונו, ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל
ה הניחו לו קנאי בן קנאי הוא משיב חימה בן משיב "אמר להן הקב, השרת לדוחפו

 ". חימה הוא
לא רשעי עם  –" מלאכי השרת"קש לדחוף את פנחס מי בי, וצריך להבין ולהשכיל

האם  –" מלאכי השרת", לא הנכשלים, לא בני שבט שמעון, לא הערב רב, ישראל
מעשה קנאות רם ונישא , כ"יתכן שמלאכי השרת באים לעכב מעשה מרומם כ

 .שלדורות נזכר בתור אחד המעשים הנפלאים בהיסטוריה של העם היהודי
ובעקבות כך צורה להנהגה בין , יסודות ברורים בנפש האדם כאן עולים בין הדברים

האם הוא מקנא את . וזה המלאכים ביקשו לבדוק אצל פינחס ולכן דחפוהו, בני אדם
 !!!!או את קנאתו העצמית' קנאת ד

צריך לבדוק , כאשר אדם בא לבצע מעשה קנאות שיש בו גדלות המשיג והמושג
האם הוא תובע עלבון צער , כל צורת העניןלחקור ולאמת בנפשו במעשהו וב, וללבן

, מידותיו ונבכי נפשו האישיים גורמים לו לפעול, או שמא התערבב שיקול זר, השכינה
אולי יש בו מידה של אגסביות שאינה אמיתית אלא , אולי יש בו מידת הכעס אנוכית

או חייב לבדוק בכל דרכי , קנאי לא יכול לקנא את קנאת עצמו. השקטת יצרים
 .מלך עליון' אלא כולו זך וישר בדרכו לקנאת ד, שלא נדבק בו שמץ של רצון אישינהגתו ה

אולי יש כאן קנאה שאינה , דווקא הם לדחוף את פנחס –ביקשו מלאכי השרת 
ראוי הוא להתהדר במלכות , ה הוא קנאי בן קנאי"ז אמר להם הקב"וע. אמיתית

 .הקנאה ושכרו בריתי שלום
שמבאר את הדין ודברים שהיו בין , ן שם על האתר"רי הרוהדברים מבוארים בדב

לפנחס  ומבואר שמשה רבינו אמר. לבין פנחס, משה רבינו שנתעלמה ממנו ההלכה
לאחר שפנחס הזכיר את , ובהבנה הפשוטה" קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא"

 ההלכה אמר לו משה רבינו לך קיים את ההלכה של הבועל ארמית קנאים פוגעים
שהרי , הרי היה אסור למשה רבינו לומר לו כך, ן ששאלו העולם"והביא הר, בו

ן שפינחס ידע "וביאר הר. לו שכך ההלכהההלכה היא שאם בא להימלך אין מורין 
. ואף ידע שאין לו לשאול את משה רבינו כיון שזו הלכה ואין מורין כן, את כל ההלכה

האם אני " קנאים פוגעים"שאמרו " נאיק"אלא שאל אותו האם הוא ראוי להיות בגדר 
 ,שמץ של פסול במחשבת הלב ,אולי יש כאן איזה דבר אישי, ראוי להיות בגדר זה

 ". אין ראוי ממך"ז אמר לו משה "וע. ביקש את אישור לשכת הגזית שהוא קנאי אמת
והביאור כדי . 'וכו, בזה מבואר מה שאמרו שהכתוב יחס את פנחס לאהרן הכהן

הוא משורשו של אהרן הכהן , להורות שאין חסר לפנחס מאומה במידת השלום
פינחס קינא במעלת , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הרודף שלום ואוהב שלום

 . הקנאות שיש בה אמת ושלום שלובים יחד

רב  ,בזמן עצירת גשמיםש והראיה, נעשו ניסים גדוליםדורות ראשונים למדוע  ,פ את אביי"שאל ר
שהם למדו  א לומר"וא. זועקים בתפילה ואיננו נענים ואילו אנו .חלץ נעלו וכבר ירדו גשמים יהודה

ושהיו מגיעים , בשנותיו של רב יהודה כולם למדו בסדר נזיקין בלבדשהרי  ,תורה יותר מאיתנו
בקיאים בסדר טהרה ויש  ואנו. להלכות טומאה וטהרה אמר רב יהודה שאלו סוגיות חמורות מאוד

 . בתי מדרשות ששונים בהם' יג לנו
שראה כותית  כמעשה של רב אדא בר אהבה, דורות ראשונים היו מוסרים נפש, ביאר לו אביי

התברר שהיא . בגד אל וקרע מעליה את אותוחשב שהיא בת ישר, [1]ובשת בגד שאינו צנוע הל
ואמר ששמה ', מתון'ענתה לו , שילם לה ושאלה לשמהו, הבגד בארבע מאות זוזו את מׁשכותית 

 . [2] לםזה כפעמיים מאתיים שהיה צריך לש
שאלוהו אם לא , והיה מורה הלכה בהלכות הטבילה לנשים, ישב בפתח בית הטבילה רב גידל

וישב על פתח בית הטבילה , היה נאה ח"ריו. שהן דומות בעיניו כאווזים לבנים אמר, ר"חושש ליצה
, אם אינו חושש לעין הרע שאלוהו, ים אותו בשעה שיוצאות ויהיו להן בנים יפים כמוהושיראו הנש

עולי 'ונקרא , "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין"שהוא מזרעו של יוסף שלא חוששים לעין הרע  אמר
כדגים " וידגו לרוב בקרב הארץ"המקור , ולדעת רבי יוסי ברבי חנינא. היינו שאין עליהם עין' עין

לא יהיה , שת פוטיפרנהנו מאלא שיוסף של ו יעינש א"וי. ם עליהם עין הרע כך זרעו של יוסףשה
 . עין הרע שולטת בהם

היה צד לחייב למרות שזה מצות עשה שהזמן , החידוש. ש"ק .א, פטורים [3] ים עבדים וקטניםנש
החידוש שפטורות ולא עושים היקש למזוזה , תפילין. ב. כיון שיש בזה עול מלכות שמים, גרמא
 . לחייבן
ערב "כיון שנאמר לגבי תפילה פוטרן היה מקום ל .רחמים, תפילה. א, עבדים וקטנים חייביםנשים 

היה מקום , מזוזה. ב .ל"קמ, והיה במשמע שדומה למצות עשה שהזמן גרמא, "ובוקר וצהרים
היה מקום לפוטרן היות ונזכר , [4] ברכת המזון. ג. לפוטרם כיון שהוקשה מזוזה לתלמוד תורה

 . ל"קמ, ז כעין הזמן גרמא"כ ברכהמ"א" בערב בשר לאכל לחם בבקר לשבוע"
, אמנם זו מצות עשה שהזמן גרמא. נשים חייבות בקידוש היום מהתורה אמר רב אדא בר אהבה

היות ויש , אלא ביאר רבא, ונדחה שהרי להדיא אמר שהחיוב מהתורה, שחייב מדרבנן אביי סבר
 . זה לאו' שמור'ו', זכור'ל' שמור'היקש 

אם יכולה  מ"הנפק, ז זה מהתורה או מדרבנן"האם נשים שחייבות בברכהמ, את רבא שאל רבינא
שחיובה מהתורה ממה שאמרו לשון קללה על אדם שאשתו  הביא לו ראיה. להוציא ידי חובה

, שיכולה להוציאו ידי חובה מבואר. שיש לו ללמוד לברך לבד, ז"מוציאה אותו ידי חובה בברכהמ
 וקטן ודאי, ן לא יוציא אביושבאותה ברייתא מבואר אף שקט, 'דוחה הגמ. כ חיובה מהתורה"א

א יוציא ז אמרו של"חות מכדי שביעה שחיובו מדרבנן ועמדובר שאכל פ בהכרח, חיובו מדרבנן
 . אשה באופן שבעלה לא אכל בכדי שביעה וחיובו רק מדרבנן וכן, אביו

ה לוקח שוחד "כביכול הקב, טענו מלאכי השרת, בשם רב אמי ובשם רב אסי, דרש רב עוירא
והרי אף הם נוהגים לפנים משורת הדין שהרי בתורה נזכר  ה"אמר להם הקב". פניו אליך' ישא ד"

לברך מחמירים על עצמם  והם, "ואכלת ושבעת וברכת"שביעה ז רק מכדי "שחיוב ברכהמ
 .משיעור כזית ומשיעור כביצה

 :הארות
שאין דרך בנות ישראל ללבוש אדום שהוא פריצות ומביא , הכוונה לבגד אדום, לביאור הערוך [1]

. שאם היה ממתין לברר שהיא גויה לא היה צריך לשלם, י הביא עוד ביאור"רש [2]. לדבר עבירה
. ע לחינוךא בלא הגידווק, ניםה וקט"ולתוד. י הפטור נאמר אף על קטן שהגיע לחינוך"לרש [3]

ה נשים "תוד. י היה צד לפטור נשים היות ולא קיבלו חלק בארץ"לרש [4]. י"ת ור"והביאו שיטת ר
 .באריכות דבריהם' ועי. כ כהנים ולווים גם בהגדרה זו"א, ןמאריכים בנידו
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  !!!  מקום זה מיועד להנצחה!!! 
 "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

 

        כף ד - ברכות מסכת  
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