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 דף ג 

 

 מצוות הקהל 

ְכתֹּב  ת   ַויִּ אֶׁ ה  ל   מֹּשֶׁ אֶׁ ְתָנּה  ַויִּ ֹּאת  ַהז   ַהתֹוָרה 

ת  ים אֶׁ ְשאִּ י ַהנֹּ ים ְבֵני ֵלוִּ ֲהנִּ ל   ַהכֹּ ית ה' ְואֶׁ   ֲארֹון ְברִּ

ְקֵני - ָכל  ְשָרֵאל   זִּ ה אֹוָתם ֵלאמֹּר  .  יִּ ץ ַוְיַצו מֹּשֶׁ ִמקֵּ

ִנים  שָׁ ַבע  ַחג   שֶׁ בְּ ה  ִמטָׁ ַהשְּ ַנת  שְּ ד  ֹמעֵּ בְּ

ּכֹות  ל .  ַהסֻּ בֹוא כָׁ ת   בְּ אֹות אֶׁ רָׁ ל לֵּ אֵּ רָׁ י ה'    ִישְּ נֵּ פְּ

ר חָׁ ִיבְּ ר  ֲאשֶׁ קֹום  ַבמָׁ יָך  ת  ֱאֹלהֶׁ אֶׁ א  רָׁ  ִתקְּ

ל  ּכָׁ ד  גֶׁ נֶׁ ַהזֹאת  ה  ם  ַהתֹורָׁ יהֶׁ נֵּ זְּ אָׁ בְּ ל  אֵּ רָׁ . ִישְּ

ל  הֵּ ת  ַהקְּ ם   אֶׁ עָׁ ַהַטף   הָׁ וְּ ִשים  ַהנָׁ וְּ ִשים  ֲאנָׁ הָׁ

יָך  רֶׁ עָׁ ִבשְּ ר  ֲאשֶׁ ָך  רְּ גֵּ ַמַען   וְּ ּולְּ עּו  מְּ ִישְּ ַמַען  לְּ

ד  מְּ ת ִילְּ אּו אֶׁ יָׁרְּ רּו ַלֲעשֹות   ּו וְּ מְּ שָׁ ם וְּ יכֶׁ ה' ֱאֹלהֵּ

ת  ל   אֶׁ ה ַהזֹאת  ּכָׁ י ַהתֹורָׁ רֵּ ֹּאִדבְּ ר ל ם ֲאשֶׁ   . ּוְבֵניהֶׁ

ת אֶׁ ְרָאה  ְליִּ ְוָלְמדּו  ְשְמעּו  יִּ ם   ָיְדעּו  ֱאֹלֵהיכֶׁ ה' 

ים ַעל   ָכל  ם ַחיִּ ר ַאתֶׁ ים ֲאשֶׁ ר   ַהָימִּ ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ

ת  ים אֶׁ ם עְֹּברִּ ְשָתּה ַהַיְרדֵ   ַאתֶׁ דברים )   ן ָשָמה ְלרִּ

 י"ב(-ט'  ל"א 

 

 אינו מדבר בלבד וכן אינו  

 שומע בלבד פטורים מראיה

נתבאר, שזה שהוא שומע ואינו מדבר, וכן זה  

ש אף  שומע,  ואינו  דעת,   הםשמדבר  בני 

וחייבים ברוב המצוות, פטורים הם ממצוות 

 ראיה.

למד   זה  שדבר  שווהואמרו  שכן ,  בגזרה 

"  נאמר בענין מצוות ראיה ָשֹלש  לשון ראיה 

ַבָשָנה   ים  ָך ְפָעמִּ כּורְּ זְּ ל  ּכָׁ ה  אֶׁ נאמר   ."יֵּרָׁ וכן 

הקהל מצוות  "  בענין  ראיה,  ל  לשון  כָׁ בֹוא  בְּ

אֹות רָׁ ל לֵּ אֵּ רָׁ    ".ִישְּ

מדבר  ואינו  ששומע  מדבר    , ומעתה כשם  וכן 

שומע  הקהל   , ואינו  ממצוות  ]מטעם  ,  פטורים 

בסמוך[,   בעזה"י  פטורים  שיתבאר  הם  כך 

 . ממצוות ראיה 

 

 פטור מהקהלמדבר ואינו שומע 

עּו ",  נאמרבעניין מצוות הקהל   מְּ ִישְּ ַמַען   ,"לְּ

שמדברו  מי  שגם  למדנו  אינו   אם,  מכאן 

 . ממצוות הקהל פטור, הרי זה שומע

 

 פטור מהקהלשומע ואינו מדבר 

דּו ",  נאמרבעניין מצוות הקהל   מְּ ַמַען ִילְּ  ,"ּולְּ

ששומעו  מי  שגם  למדנו  אינו   אם,  מכאן 

 . ממצוות הקהל פטור, הרי זה מדבר

נראה היה  לכך  ומתחילה  שהסיבה  שזה , 

, ולכן  כי אינו ראוי ללמוד,  שאינו מדבר פטור

ְלְמדּואינו בכלל הכתוב "  ". ּוְלַמַען יִּ

כך על  שכן  ממעשה  והקשו  שני  ,  אותם 

י  אלמים ש אומרים שהיו בשכנותו של רבי, 

וי גודגדא,  יוחנן בן  ש  שהיו בני בתו של רבי 

יוחנן, כל  אומרים   בני אחותו של רבי  שהיו 

היו  המדרש,  לבית  נכנס  רבי  שהיה  זמן 

בראשם  ומנידים  לפניו,  ויושבים  נכנסים 

כמי   מרחשות  ושפתיהם  דבריו,  כמבינים 

שמדבר, והתפלל עליהם רבי, ונרפאו, ונמצא  

וספרא וספרי וכל ]=משניות[    שלמדו הלכתא

אף על פי שלא היו  , ולמדו כל זאת  התלמוד

לדבריכולי מדבר  ם  ואינו  שהשומע  הרי   ,

 מסוגל ללמוד. 

, שכן אם השומע ואינו מדבר אינו  ועוד הקשו 

מסוגל ללמוד, אם כן מה ששומע אינו כלום, 

בפסוק   ודי  שומע,  שאינו  כמי  הוא  והרי 

ְשְמעּו" יִּ ", ללמד, שגם הוא פטור הוא ְלַמַען 

 ממצוות הקהל.

הסוגיה ואינו ,  ומסקנת  השומע  שאמנם 

והסיבה לכך שהוא פטור ,  י ללמודמדבר ראו 
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ְלְמדּוכשנאמר "כי  ,  מראיה ", הכוונה ּוְלַמַען יִּ

", כלומר שילמדו אחרים,  ְלַמַען ְיַלְמדּוהיא "ּו

שראוי   שאף  מדבר,  ואינו  שומע  להוציא 

 .אינו ראוי ללמד אחרים ללמוד, 

 

 חרש באזנו אחת פטור מראיה

חרש באזנו אחת פטור מן  ,  אמר רבי תנחום

ת ְפֵני  "  ,שנאמר  .הראיה ְשָרֵאל ֵלָראֹות אֶׁ ְבבֹוא ָכל יִּ

ֹּאת  קֶׁ ֱאֹל  ה' ת ַהתֹוָרה ַהז ְקָרא אֶׁ ְבָחר תִּ ר יִּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ

ְשָרֵאל   ד ָכל יִּ גֶׁ ם נֶׁ יהֶׁ נֵּ זְּ אָׁ דווקא  ,  י"א(  דברים ל"א)"  בְּ

 מי ששומע בשתי אוזניו.

 

 באופן שישמעו כולם קריאת המלך בהקהל

הוא  בהקהל,  התורה  את  קורא  כשהמלך 

 לעזרה.   לפני כל הבאיםאותה  צריך לקרוא  

"שנאמר ֹּאת  ,  ַהז ַהתֹוָרה  ת  אֶׁ ְקָרא  ל תִּ ּכָׁ ד  גֶׁ נֶׁ

ל אֵּ רָׁ באופן שישמעו  בקול וצריך לקרוא  ."ִישְּ

עּו , שנאמר "כולם מְּ ַמַען ִישְּ  ". לְּ

 

 חיגר ברגלו אחת פטור מראיה

חיגר ברגלו אחת פטור מן ,  תנחוםאמר רבי  

ִלים  ָשֹלש  "  ,שנאמר  .הראיה גָׁ ַבָשָנה רְּ י  לִּ "  ָתחֹּג 

 ם. רגלישתי  לומר שיש לבוא ב  )שמות כ"ג י"ד(,

 .פטור  מהלך על רגל אחת בלבדשזה  לפיכך,  ו

 בעלי קבין פטורים מראיה 

מי שנחתכה רגלו, נותן קב קטן בסוף שוקו, 

 מוכין, וסומך סוף שוקו עליו.  אותו וממלא

מהראיה פטורים  קבין  שבעלי   .ואמרו 

"שנאמר   ראיה  ִמים  ָשֹלש  בענין  עָׁ ַבָשָנה  פְּ

ְזכּוְרָך ָכל  ה  ַר   ."ֵיָראֶׁ הם  כמו  םיִ לַ גְּ ופעמים   ,

ים שנאמר " י ַפֲעֵמי ַדלִּ ל ַרְגֵלי ָענִּ ָנה ָרגֶׁ ְרְמסֶׁ "  תִּ

ים ַבת  וכן "  .ו'(  ישעיהו כ"ו) ְך ַבְנָעלִּ ַמה ָיפּו ְפָעַמיִּ

יב   ָאָמןָנדִּ ְיֵדי  ַמֲעֵשה  ים  ֲחָלאִּ ְכמֹו  ְך  ְיֵרַכיִּ "  ַחמּוֵקי 

   .ב'( ז' )שה"ש 

נָׁה "  ואם כן כשאמר הכתוב  ִמים ַבשָׁ עָׁ ֹלש פְּ שָׁ

ָך כּורְּ זְּ ל  ּכָׁ ה  אֶׁ שיש   ,"יֵּרָׁ אדם  לבני  הכוונה 

 .להוציא בעלי קבין , להם רגלים

 

ִדיבַמה " ִלים ַבת נָׁ עָׁ ַמִיְך ַבנְּ עָׁ  "יָׁפּו פְּ

רבאכך   הכתוב,   דרש  ְך "  את  ְפָעַמיִּ ָיפּו  ַמה 

יב ים ַבת ָנדִּ  ". ַבְנָעלִּ

ִלים" עָׁ ַבנְּ ַמִיְך  עָׁ פְּ יָׁפּו  נאי   , "ַמה    ם כמה 

  .לרגל םשל ישראל בשעה שעולי םרגליה

ִדיב" נָׁ בתו של אברהם אבינו שנקרא    ,"ַבת 

 כפי שיתבאר. נדיב

 

 אברהם אבינו נקרא נדיב

נדיב,   נקרא  אבינו  שאברהם  שם  היה על 

 . נדבו לבו להכיר בוראוראשון ש

נאמר "ולכן  ֱאֹל,  ַעם  פּו  ֱאסָׁ נֶׁ ַעִמים  י  ִדיבֵּ י קֵּ נְּ

ם הָׁ רָׁ דוש אף שהק  ,כלומר  . י'(  תהלים מ"ז)  "ַאבְּ

הוא   ויעקב, ברוך  יצחק  אלוקי  גם  הוא 

עמים,   בנדיבי  המדבר  הגרים בכתוב  הם 

  נקרא,  המתנדבים לקבל עליהם עול מצוות

אלוקי אברהם, שהוא היה    דוש ברוך הואהק

 הראשון לנדיבים, שהיה תחילה לגרים. 

 

ִים" ין בֹו מָׁ ק אֵּ ַהבֹור רֵּ  " וְּ

הבור שהשליכו את יוסף לתוכו נאמר,   בענין

ַהבָֹּרה  " אֹּתֹו  כּו  ַוַיְשלִּ ָקֻחהּו  בֹו  ַויִּ ֵאין  ֵרק  ְוַהבֹור 

ם  כ"ד(.  בראשית ל"ז)" ָמיִּ

כהנאו רב  מניומי ,  אמר  בר  נתן  רב  דרש 

רבי תנחום ְוַהבֹור "ממשמע שנאמר    ,משום 

מים רק  אלא  ?  איני יודע שאין בו מים  "ֵרק

  .נחשים ועקרבים יש בו אבל  ,אין בו 
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 רבי יהושע מבקש לדעת  

 מה חידוש היה בבית המדרש 

אלעזר  ורבי  ברוקה  בן  יוחנן  ברבי  מעשה 

להקביל    ,חסמא יהושע את  שהלכו  רבי  פני 

טוב,    ,בפקיעין יום  היום  אותו  חייב ושהיה 

  .אדם לכבד את רבו בהקבלת פנים

להם המדרש   ,אמר  בבית  היה  חידוש  מה 

  ?היום

  ם, ומימיך אנו שותי  ,תלמידיך אנו  ,אמרו לו

 .  ואין לנו לדבר בפניך

והסיבה שאמרו לו כן, ולא לא רצו להשיבו מיד  

מעשה   משום  המדרש,  בבית  היה  חידוש  מה 

שהלך   דורמסקית  בן  יוסי  ברבי  זה,  כעין  שהיה 

חידוש   מה  וכששאלו  אליעזר,  רבי  פני  להקביל 

בבית המדרש, השיבו מיד, ובא רבי אליעזר  היה  

בעיניו,   יוסי  רבי  את  לענוש  הקפדה,  כפי  ]לידי 

 שיתבאר בעזה"י בהמשך[. 

אי אפשר    ,אף על פי כן  ,רבי יהושעאמר להם  

חידוש בלא  המדרש  מי .  לבית  של  שבת 

 ? היתה

שבאותו הזמן שמשו בנשיאות יחד, רבן גמליאל  

והיו   עזריה,  בן  אלעזר  לסירוגין,  ורבי  דורשים 

   ולפיכך שאל מי היה דורש באותה שבת.

   . שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה והשיבו לו,  

  ?הגדה היוםבמה היתה ו  ,שאל

 .בפרשת הקהל ,אמרו לוו

שלוש דרשות שאמרו    ולהלן יתבארו בעזה"י

  לו, ממה שדרש רבי אלעזר בן עזריה.

 

 למה הכל באים להקהל ]דרשה א[

שדרש   מה  היא  לו,  שאמרו  ראשונה  דרשה 

ת "  רבי אלעזר בן עזריה על הכתוב, ַהְקֵהל אֶׁ

ַהַטף  ָהָעם   ִשים וְּ ַהנָׁ ִשים וְּ ֲאנָׁ יָך  ְוֵגְרָךהָׁ ְשָערֶׁ ר בִּ  ֲאשֶׁ

ת   ְלְמדּו ְוָיְראּו אֶׁ ְשְמעּו ּוְלַמַען יִּ ם ְוָשְמרּו  קֵ ֱאֹל  ה' ְלַמַען יִּ יכֶׁ

ֹּאת ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהז ת ָכל דִּ   . י"ב(  דברים ל"א" )ַלֲעשֹות אֶׁ

באות  נשים  ו,  ללמודבאים  אנשים  אם  

באיטף  ,  לשמוע שכר   ם?למה  ליתן  כדי 

  .ם למביאיה

מרגלית  ,  אמר להםוכששמע זאת רבי יהושע,  

   ?ובקשתם לאבדה ממני ,טובה היתה בידכם

 

 בענין שבח ה' וישראל זה לזה  ]דרשה ב[

דרשה שניה שאמרו לו, היא מה שדרש רבי 

ת אלעזר בן עזריה על הכתוב, "  תָׁ   ה' אֶׁ ֱאַמרְּ   הֶׁ

ֵלאֹל  ַהיֹום  ]=שבחת[ ְלָך  ְהיֹות  ְדָרָכיו   יםקִּ לִּ בִּ ת  כֶׁ ְוָללֶׁ

ְבקֹּלֹו ְשמַֹּע  ְולִּ ְשָפָטיו  ּומִּ ְצֹוָתיו  ּומִּ ֻחָקיו  ְשמֹּר   ַוה' .  ְולִּ

ָך ַהיֹום ֱאִמירְּ ר ָלְך    הֶׁ בֶׁ ר דִּ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻלה ַכֲאשֶׁ לִּ

ְצֹוָתיו ְשמֹּר ָכל מִּ    .י"ח(-י"ז דברים כ"ו " )ְולִּ

אתם  ,  אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל

בעולםעשי אחת  חטיבה  כלומר תוני   ,

אין כמוך, שבחתם שבח אחד ומיוחד לומר  

לאלוה בחרנוך  אתכם ,  לכך  אעשה  ואני 

  .חטיבה אחת בעולם

 , שנאמר,  אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

ל  " אֵּ רָׁ ִישְּ ַמע  ד  ה' ינּו  קֵּ ֱאֹל  ה' שְּ חָׁ   דברים ו' )"  אֶׁ

 ד'(. 

בעולם  אחת  חטיבה  אתכם  אעשה    . ואני 

ץ  , " שנאמר  רֶׁ אָׁ ד בָׁ חָׁ ל ּגֹוי אֶׁ אֵּ רָׁ ָך ִישְּ ַעמְּ ר  ּוִמי ּכְּ ֲאשֶׁ

ְפדֹות לֹו ָעם ָלשּום ְלָך ֵשם ְגֻדלֹות ְונָֹּראֹות  קִּ ָהַלְך ָהֱאֹל  ים לִּ

ם  ם גֹויִּ ְצַריִּ מִּ יָת מִּ ר ָפדִּ ְפֵני ַעְמָך ֲאשֶׁ   א' י"ז   ה"י ד " ) ְלָגֵרש מִּ

   .   כ"א( 

 

 דברי התורה ולומדיה בענין  ]דרשה ג[

רבי   שדרש  שלישית,  דרשה  לו  אמרו  ועוד 

 " הכתוב,  על  עזריה  בן  ים  אלעזר  ֲחָכמִּ ְבֵרי  דִּ

ֲאֻספֹות  ַבֲעֵלי  ים  ְנטּועִּ ּוְכַמְשְמרֹות  ַכָדְרבֹּנֹות 

ָחד ה אֶׁ ְתנּו ֵמרֹּעֶׁ  י"א(.  קהלת י"ב)" נִּ

ֹבנֹות" רְּ ִמים ַּכדָׁ י ֲחכָׁ רֵּ נמשלו דברי תורה  ",  ִדבְּ

וקרוי    ,לדרבן  בו את הבקר  הוא המקל שמכוון 

מכוין  ,מה דרבן זה ,לומר לך .גם מלמד הבקר

לתלמיה הפרה  ל  את    ,החרישהשורות  כלומר 
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לעולם  חיים  תורה  אף  ,  להוציא  דברי 

מדרכי מיתה לדרכי    םאת לומדיה  םמכווני

 . חיים

זה נמשלו דברי תורה    , שגם לעניןולא תאמר

כך דברי  ,  כשם שדרבן מטלטללדרבן, לומר,  

שנאמר ונתונים לשינויים.    תורה מטלטלים

רֹות" מְּ ַמשְּ הם כלומר  ",  ּוכְּ תורה  דברי 

 . כמסמר שהוא קבוע

שגם לענין זה נמשלו דברי תורה  ולא תאמר  

לומר,   מחסר  למסמר,  שמסמר  את שכשם 

בו,   ננעץ  שהוא  תורה  הכותל  דברי  כך 

ללבורים  מחס שמכניסם  מי  שנאמר   .את 

טּוִעים " לך",  נְּ פרה  ,  לומר  שהנטיעה  כשם 

 . כך דברי תורה פרים ורבים, ורבה

פֹות "  ֲאסֻּ י  חכמים ",  ַבֲעלֵּ תלמידי   ,אלו 

 ,בתורה   ם ועוסקי   ,אסופות אסופות   ם שיושבי 

מטמאי  מטהרי   , ם הללו  הללו   , ם והללו 

והללו   ם, הללו פוסלי   ם, והללו מתירי   ם,אוסרי 

 ם.מכשירי 

  היאך אני למד תורה מעתה  , שמא יאמר אדם 

הרי יש בכל דבר כמה דעות ואם כן אין זו תורה  

ד " כולם    , תלמוד לומר אחת.   חָׁ ה אֶׁ ֹרעֶׁ נּו מֵּ ",  ִנתְּ

מי שיביא  אין לך מבני המחלוקת  ו , ם אל אחד נתנ 

כולם מביאים ראיה  ראיה מתורת אלוה אחר, אלא  

מפי  ,  ם אמר   הוא משה   פרנס אחד   , ינו ק מתורת אל 

ַוְיַדֵבר  שנאמר, "   , אדון כל המעשים ברוך הוא 

ה  קִּ ֱאֹל  ים ָהֵאלֶׁ   שמות כ' " ) ֵלאמֹּר ים ֵאת ָכל ַהְדָברִּ

אין לך מביא ראייה מדברי נביא הבא לחלוק  ו א'(.  

   . על משה רבינו 

וקנה לך לב  ,  אף אתה עשה אזניך כאפרכסת

ואת דברי  ,  מבין לשמוע את דברי מטמאים

אוסרי  ,מטהרים דברי  דברי    ם את  ואת 

פוסלי  םמתירי דברי  דברי    םאת  ואת 

כלומר,  מכשירי שכולם,    ם לב  םמאחר 

ודע דברי  ,  ולמודעשה אזנך שומעת    ,לשמים

יכשר,  םכול זה  אי  להבחין  קבע    ,וכשתדע 

   .הלכה כמותו 

 

 שבח רבי אלעזר בן עזריה

יהושע   רבי  את  כששמע  כל מתלמידיו 

הדרשות הללו שדרש רבי אלעזר בן עזריה,  

יתום שרבי ,  אמר להם בלשון הזה דור  אין 

   .אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו 

 

 עמון ומואב בשביעית 

דורמסקית בן  יוסי  ברבי  שהלך   ,מעשה 

   .עזר בלודילהקביל פני רבי אל

לו   מה חידוש היה בבית רבי אליעזר,  אמר 

   ?המדרש היום

יוסי,   רבי  וגמרווהשיב  ומואב    , נמנו  עמון 

כלומר תקנו    .מעשר עני בשביעית  םמעשרי

הירדן   בעבר  הדרים  ישראל  שבני  זו,  תקנה 

ומעוג,   מסיחון  שכבשו  ומואב  עמון  בארץ 

בשנה   בשביעית,  שדותיהם  זורעים  שהם 

 שביעית יהיו מעשרים מעשר עני. 

ורביעית   ושניה  ראשונה  בשנה  ישראל  שבארץ 

שני,    וחמישית  ומעשר  ראשון  מעשר  מעשרים 

ראשון   מעשר  מעשרים  וששית  שלישית  ובשנה 

ומעשר עני, אבל בשביעית אין זורעים, ואין בה  

   .מעשרות כלל

ובארץ עמון ומואב שלא קדשו עולי גולה להיות  

את   לעשר  ויש  בהן,  זורעים  ישראל,  כארץ 

 התבואות, והתקינו לעשר מעשר עני.

, שנתן רבי  יעזרהדבר בעיני רבי אל הוקשה  

והלא מימות אנשי עטרה לאותו דורש,  יוסי  

ולפיכך אמר ,  כנסת הגדולה היתה תקנה זו 

",  פשוט ידיך וקבל עיניך  ,יוסי, "לרבי יוסי

 . עיניואת וקבל  ,ידיורבי יוסי פשט 

אל רבי  "ואמר  עזריבכה  יו   ה' סֹוד  ,  אָׁ ִלירֵּ

ם הֹוִדיעָׁ ִריתֹו לְּ ופנה לרבי י"ד(,    תהלים כ"ה )"  ּובְּ

ואמר   להם  ,לויוסי,  אמור  תחושו    ,לך  אל 

חשש כלומר,    ,למניינכם  שום  לכם  יהי  אל 
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שהרי  ותיקנתם,  שמיניתם  במה  וגמגום 

ך מקובלני מרבן יוחנן בן  כ,  הסכמתם להלכה

למשה    ההלכ  ,ורבו מרבו  ,ששמע מרבו  ,זכאי

מעשרי  ,מסיני ומואב  עני   םעמון  מעשר 

 .  בשביעית

לכך,   עולי  כי  והטעם  כבשו  כרכים  הרבה 

מפני שקדושה   ,ולא כבשו עולי בבל  ,מצרים

יהושע,  ראשונה לשעתה  שקידש  ולא    ,קדשה 

שקדשו  , אבל קדושה שניה  קדשה לעתיד לבא

עזרא, יש מקומות    בימי  ולכן  לעולם,  קדשה 

ומואב, ש כדי    ולא קדשו,  הניחוכארץ עמון 

בשביעית עניים  עליהן   שיזרעו ,  שיסמכו 

לעניים   ויהיה  ו בהם  ופאה  שכחה  כן  לקט 

וברשות החכמים היה להטיל עליהן  ,  מעשר עני

 .איזה מעשר שירצו, לפי שאינן חייבין מן התורה

דעתו   ,תנא שנתיישבה  רבי   לאחר  של 

יוסי  ,  אמר  ,אליעזר עיני  שיחזרו  רצון  יהי 

  .וחזרו   ,למקומן 

 

 השוטה

מהמצוות,  פטור  דעה,  בו  שאין  שוטה 

 ומהעונשים, ואין קניינו קניין. 

בברייתא,   שלושת  שוביארו  את  העושה 

הבאים   שוטההדברים  נחשב  זה  )א(  .  הרי 

בלילהה יחידי  בבית  וה )ב(  .  יוצא  בלילה  לן 

 .מקרע את כסותווה)ג( . הקברות

כדרך ו  שלא  הללו  הדברים  את  עשה  אם 

, כגון שיצא יחידי בלילה, כי היה בהול  שטות

למקום   בבית    .מסויםלהגיע  לן  וכגון 

וחשיכה  יצא לקבור את המת,  כי  הקברות, 

שם  לישון  והחליט  שם,  מקרע   .לו  וכגון 

מסוים,   לצורך  הואכסותו  פשוט  , דין 

,  עשה את כל הדברים הללו יחדאם  שאפילו  

 .אינו נידון כשוטה

חכמיםו  את  ,  נחלקו  כשעשה  דינו  מה 

כלומר שלא נראה  ,  הדברים הללו דרך שטות

 . הגון למעשהו לנו טעם 

יוחנן  רבי  אחד  ,  לדעת  רק  עשה  אם  אפילו 

שטות הללו  מהדברים   מוחזק  ,  דרך  זה  הרי 

דרך  ,  לשוטה  דברים אחרים  עשה  אם  הדין  והוא 

שטות, שאין השלוש הללו אלא דוגמאות למעשים  

 של שטות. 

הונא רב  אחד    ,ולדעת  מעשה  רק  עשה  אם 

, כי יש  עדיין לא הוחזק לשוטה,  דרך שטות

ולא  שעשה,  למעשה  טעם  יש  שמא  לחוש 

מחמת שטות עשה. כגון שלן בבית הקברות, 

טומאה   רוח  עליו  שתשרה  רוח  כלומר  כדי 

מכשף.   להיות  שיסייעוהו  שיצא  שדים  וכגון 

גנדריפס,   מחמת  בלילה,  שמע  יחידי  ]רש"י 

עצמו   ולרש"י  דאגה.  מתוך  האוחז  חולי  שהוא 

 א להתאוורר[.נראה שהוא מי שנתחמם גופו, ויוצ 

בעל   שהוא  משום  כסותו  שמקרע  וכגון 

 מחשבות. 

הללו,  שלושת הדברים כל  אתאם עשה  ורק

למה   טעם  לו  יש  אחד  בכל  לומר  אין  שוב 

הוחזק  שעשה, אלא הכל עשה מחמת שטות, ו

  .לשוטה לכל דבר

שלוש  כןו עשה  אם  דרך    ההדין  אחרים  דברים 

שטות,   של  מעשים  שלושה  שעשה  כל  שטות, 

   . הוחזק לשוטה לכל דבר

שלוש  וזה   שנגח  שור  לענין  שאמרו  כדרך 

בהמות שונות, כגון שור גמל וחמור, שמעתה 

 הוחזק כנגחן לכל דבר.

פפא רב  בה מבואר    שמצינו ,  ואמר  ברייתא 

, שעל ידי מעשה אחד הוחזק כדברי רבי יוחנן 

 ,ואם רב הונא היה יודע ברייתא זו   .לשוטה

בו  חוזר  ברייתא,  ש.  היה  באותה  שנינו  כך 

איזהו שוטה? זה המאבד כל מה שנותנים לו. 

 הרי שבמעשה אחד, מוחזק שוטה גמור.

בו   חזר  אם  הדין  מה  בגמרא,  ונסתפקו 

כסותו, האם מעתה    ממעשה שטות של מקרע

חזר לגמרי מהיות שוטה, או שרק בדבר זה  

 הספק בתיקו.  נשארו .חזר בו
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