
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈ„ÏÈ ÂÏ ‡‰È˘ ÔÎ˙È˘Î Ì‡‰ ÔÈ„ ˙È·· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ˙�˘ ÈÓ
Â˙Â‡ ‚Â¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈ·ÂË?  

 Ô˙˘¯Ù·· 'È''È ‡'' · ‰Î ÔÙÈÂ ÂÈÁ‡Ó È¯·Ú ˘È‡ ‰ÎÓ È¯ˆÓ ˘È‡ ‡¯ÈÂ
È¯ˆÓ‰ ˙‡ ÍÈÂ ˘È‡ ÔÈ‡ ÈÎ ‡¯ÈÂ ‰ÎÂ.  

  

˘¯ ‰�‰"˘È‡ ÔÈ‡Â ·˙Î Èאין עתיד לצאת ממנו איש שיתגייר  ,
 ,יד לצאת ממנו איש שיתגייר או שום צדיקמשמע דאם היה עת

  . אותולא היה הורג
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: וכי המחויב מיתת בבית דין אם יתכן שיצא ממנו 
 ,בוודאי שהיו הורגים אותו, אותוילדים טובים לא היו הורגים 

הרי עבר אותו מצרי ש, נתחייב מיתה מדינאהרי כאן  כ קשה"א
וכן , וזהר על העריותוגוי מ י''כמו שמבואר ברשעל איסור אשת איש 

ח ''סנהדרין נ' כמו שמבואר בגמנמי הכה את ישראל שחייב על זה מיתה 

, כ מדוע בדק משה רבינו אם עתיד לצאת ממנו צדיקים"אב "ע
, אפילו אם היה עתיד לצאת ממנו צדיקים היה לו להורגוהרי 

אריה וכן בגור , כך מקשה במזרחי בפרשתן, פ דין" עמיתה כיון שנתחייב

ל דסקין ''וכן במהרי, ה''ז סימן פ''וכן בחדושי הגרי', וכן בנחלת שבעה סימן א, בפרשתן
        .בפרשתן

        

ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÌÈˆ¯˙ÓÂ: דמדינא לא היה חייב המצרי מיתה בידי 
„ÂÒÈ‡ ÏÚ¯ ‡˘˙ , אדם לא על איסור אשת איש ולא על הכאה

Ì„‡ È„È· ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Ï ˘È‡, כיון דמשה לא ידע שבא על 
 דגוי נהרג אף בלא אף על גבו,  איש רק על פי רוח הקודשאשת

 עד אחד ד'' י'מלכים ט' ם הל"רמבוכן בז ''סנהדרין נ התראה ואף בעד אחד
אבל אם היה , ומשה לא ידע זה כי אם ברוח הקדש, מיהא בעינן

דלא תהא שמיעה , רואה אותו אפילו בלא שום עד היה לו להרגו
לא ,  וכיון שלא היה מחוייב הריגה'בה ''ראש השנה כ, גדולה מראיה

, אילו היה מסופק לו, היה לו להרגו אף על פי שהוא חייב מיתה
ל מפראג בגור ''וכן המהר, כך כתב המזרחי, צדיקים תדושמא יצא ממנו תול

  .אריה
  

Ïˆ·Â"Á ב''ח ע''נ סנהדרין ‰¯ÂÓÁ ‡È˘Â˜ ‰Ê „ÂÒÈ· ·˘ÈÈÓ: על הא 
מצרי שהכה את ישראל חייב אן ד מכב''ח ע''סנהדרין נ' דילפינן בגמ

י שהרגו ''הרי איתא ברש, דיש להקשות איך ילפינן מזה, מיתה
נח  דבן ז" נסנהדריןל "דאף דקי :ı¯˙ÓÂ, משום עבירה של אשת איש
, מ בידיעה בלא עד אינו נהרג"מ, נהרג בעד אחד ובדיין אחד

חייב  ואינו עד אחד לא היה שם ה שידע ברוח הקודש אפילושומ
  .ילפינן דהחיוב משום מכה את ישראל לכן שפיר ,על זה מיתה

  

ÏÚÂ ¯ÂÒÈ‡ ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Ï ÈÓ� Ï‡¯˘È ˙‡ ‰ÎÓ, פ מה ''ע
 דנכרי שהכה את ישראל 'מהלכות מלכים הלכה ז' פרק ים "שכתב הרמב

בידי רק הוא מחויב מיתה ד, פ שהוא חייב מיתה אינו נהרג"אע
אילו היה יוצא ממנו ולכן , כ לא היה חייב להרגו'' א,שמים
  . טובים לא היה הרגו כיון שאינו חייבותדתול

  

¯˘‡ È�„ÚÓ :יש להעיר איזה היתר היה למשה להרוג את המצרי ,
  .וכי מותר להרוג מי שחייב מיתה בידי שמים

  

· ·˙ÎÂÈ¯‚‰ È˘Â„ÈÁ"Ê כמו  בשם המפורשדלכן הרגו ה''סימן פ 
 יש י שמיםבידובמיתה , דהיינו מיתה בידי שמים, י''שכתב ברש

לא , ואם היה עתיד לצאת ממנו איש שיתגייר, מקום לחשבונות
וכעין זה בדברי שאול , ל דסקין בפרשתן''וכן כתב המהרי, היה יכול להמיתו

 עיין אריכות Ú ˘Ù� ‚¯Â‰‰ ÔÈ�Ú·Â''‰ÁÈˆ¯ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ Ì‡ Ì˘ È, וכן ביציב פתגם, בפרשתן
  .ח''גדולה בספר מעדני אשר פרשת שמות תשס

  

È˙Â˘˜‰Ï ˘ :דסבירא ליה שבן נח ב''ח ע''סנהדרין נן ''לשיטת הר 
כ קושיא במקומה ''א, שהכה את ישראל חייב מיתה בידי אדם

  .ע'' וצ מדוע בדק אם עתיד לצאת ממנו צדיקעומדת
  

Â¯·˜Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰ ÈÂ‚ ˙Ó ‡ˆÂÓ˘ ÈÓ?  
 Ô˙˘¯Ù·ב"י' בÏÂÁ· Â‰�ÓËÈÂ ˘È‡ ÔÈ‡ ÈÎ ‡¯ÈÂ .        

  

‰ ‰�‰·Ó¯" Ôמנהג רוצחי מסתרים להרוג כתב  'יז ''ק לבראשית פר
ב '' י'שמות בכענין שנאמר , הנרצח ולקברו ולכסות דמו בעפר

משמע מדבריו שלא טמנו משום חיוב קבורה , ויטמנהו בחול
  .אלא משום לכסות את הדבר

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ן ''רמב לשיטת הפוסקים דיש חיוב לקבור מת גוי
ת דובב ''ז ובשו''מנחת חינוך מצוה תקל, ט''ן קלת חות יאיר סימ''ובשו, פרשת כי תצא

וכן ', ק ג''ט ס''ד שמ''יד שאול יור, ג''מ כ''ב ע''וחמדת ישראל ח, ח''א סימן נ''מישרים ח
·Â ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ, ב"ו ע"א סנהדרין מ"עיין במהרש ,א''ק סימן קנ''מ מ''בספרו שו

Ò˘˙ ‰¯˘ ÈÈÁ''¯Î� ˙ÓÏ ‰¯Â·˜ ·ÂÈÁ ÔÈ�Ú· ˙ÂÎÈ¯‡ Á Èכ קשה על מה שכתב ''א
, ן דטמנו כדי להחביאו מדוע לא טמנו משום קבורה''הרמב

כ ''ומיסתבר דכיון דהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה א
  .מעדני אשר, ומדוע לא קיים מצות קבורה, ה משה רבינו''ה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡: 
 כיון דחשש מאימת המלך לכן לא הספיק לקברו רק טמנו .‡

  מעדני אשר,  ידעו מהמיתהמהר שלא

ל שלא '' דבחוע''סימן תתקפ מה שכתב בספר אוצר יד חיים '' ע.·
לפי , ע''ם לכ''שייך לא תטמא אדמתך אינו חיוב לקבור עכו

, ל אתי שפיר דכאן היה במצרים לכן לא היה חייב קבורה"הנ
  .מעדני אשר
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ÍÈ‡  ‰Î‰˘ È¯ˆÓ‰ ‚Â¯‰Ï ‰˘ÓÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰  

ÂÎÏÓ„ ‡�È„ È¯‰„·ÂÚ Â�È‡˘ ÈÓ· ˙ÂÎ‰Ï ÍÈ¯ˆÂ ‡�È„ ‡˙?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : איך הרג משה את המצרי בלי ששאל מדוע הכה

מ הרי ''מ, ואף דבן נח המכה את ישראל חייב מיתה, את העברי

והכא הרי פרעה גזר ,  דדדינא דמלכותא דינאט"מ סימן שס"חול "קימ

על ישראל שיעבדו ומינה עליהם נוגשים שאם לא יעבדו יכו 

כך , ם ואפשר עבר העברי על מצות המלך לכן היכה אותםאות

  .וכן בבבנין דוד בפרשתן, הקשה באמרי שפר להגאון רבי שלמה קלוגר בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡  

 כיון שהמצרי בעת שהכה את העברי פנה לכל המקומות שם .‡

ואם היה הצדק , סביבותיו לראות אם אין אדם רואה ההכאה

ה מורא להכות בפני עיני כל למען עם המצרי לא הויא לי

על כן ידע משה , ישמעו ויראו מלעבור עוד על מצות המלך

  .כך תירץ בבנין דוד בפרשתן, רבינו שאין הצדק עם המצרי

 דלא נאמר דינא דמלכותא ט''מ סימן שס''חופ מה שכתב הטור '' ע.·

אך אם גזר תקנות , כ משוה גזירתו על כל העם''אלא א, דינא

ל " לפי הנ,אין בזה דינא דמלכותא דינא, מסיומיםלמקומות 

אתי שפיר דכאן כיון שהיה הגזירה רק על בני ישראל ולא על 

כך תירץ בבנין דוד , המצרים לכן לא שייך כאן דינא דמלכותא דינא

  .בפרשתן

מכה איש עברי  ז"ילקוט שמעוני שמות רמז קספ מה דאיתא במדרש " ע.‚

כ לפי דעת המדרש שזה "או, מאחיו היינו מאחיו הקהתים

לכן היה חייב מיתה שהרי , המוכה היה מהקהתי משבט לוי

כך , והיה אסור לו להכות אותו, שבט לוי לא נתשעבדו כלל

ח "ש שמביא מדרש שחולק שהיה משבט דן ועיין בצל"ועי, תירץ באמרי שפר בפרשתן

  .ב נמי דן במחלוקת המדרשים"ח ע"סנהדרין נ

כך תירץ הגאון רבי ישראל , ל אתי שפיר" לפי הנ הכה אותו יותר מדאי.„

מ בישיבת סוכטשוב ''ור, ס''ד תל ציון ראש כולל תלמידי הכת''א רב ואב''שוורץ שליט

  .מרבני המערכת
  

 ‰‡Î‰ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ Ô�È·˘Á ‡Ï ÚÂ„Ó  

‰Ê· ÌÈÂÂˆÓ Ì‰˘ Á� È�· ˙ÂÂˆÓ Ú·˘‰ ÔÈ·?  

‰  ‰�‰‰�˘Ó ÛÒÎ ראיה לשיטות הביא   ' הלכה ו'הלכות מלכים פרק י

ם שנכרי המכה את חבירו אינו חייב מיתה בידי אדם "הרמב

אם גר תושב שהרג את ישראל  ב"ע' מכות ח' בגממדשקלינן וטרינן 

 ואם איתא לשקול וליטרי בחובל בישראל אלא ,גולה או נהרג

 וקרא דויפן כה וכה , אינו נהרג,פ שחייב מיתה"ודאי אע

  .אסמכתא בעלמא הוא
  

˘¯‰Ó‰ Ï·‡" ‡ח "סנהדרין נÂÊ ‰È‡¯ ‰Á„:ואין ראייתו ל " וז

ומסתייה שיהרג בשוגג על הריגתו   דהתם בשוגג איירי,מכרעת

ולא על חבלתו ועוד דמשום הריגת בר מיניה הוצרך למינקט 

  .הריגה דגר תושב אינו חייב על גר תושב בחבלה בעלמא
  

˘¯‰Ó‰ ·˙ÎÂ"‡ ם מדלא קחשיב ליה "נראה דטעמו של הרמבד

 על כרחך היינו טעמא משום דאין נהרג עליו , מצותבהדי שבע

זו ' וגו' מצות דאזהרתן מויצו ה' על פי בית דין כמו שנהרג על ז

  .היא מיתתן
  

·Â¯�Ï ÍÂ¯Ú כתב טעם מדוע לא חשבה בשבת 'ח עמוד ב''סנהדרין נ 

נ דהיינו המצות " דלא קחשיב אלא מה שהוא משום ב,מצוות

 גוי שהכה ישראל אין החיוב נ אבל"שחייב עליהן מחמת שהוא ב

נ אחר אינו חייב ולא חייב רק "נ דהא אם הכה ב"מחמת שהוא ב

 בהדי משום שהכה ישראל ולא הוי דומיא דאינך לכן לא קחשיב

    .שבע מצוות

Ïˆ·Â" Áכתב דלכן לא חשבה בין שבע מצוות דהויא  ב"ח ע''סנהדרין נ

  . בכלל גזל

 ‰˘Ó Ì˘ ÏÚ Â�È·¯ ‰˘Ó ‡¯˜� ÚÂ„Ó  
 È¯‰ÈÂ˘Ó ‡¯˜È‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰?  

 Ô˙˘¯Ù·· 'È'Ï„‚ÈÂ  ‰Ï È‰ÈÂ ‰Ú¯Ù ˙·Ï Â‰‡·˙Â „ÏÈ‰ Ô·Ï ‡¯˜˙Â 

Â‰˙È˘Ó ÌÈÓ‰ ÔÓ ÈÎ ¯Ó‡˙Â ‰˘Ó ÂÓ˘ .  
  

ÊÂ ‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡'' Ï מכאן אתה למד מתן שכרן של גומלי
לא נקבע לו שם ,  אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה,חסד

ה לא קראו בשם "ואף הקב, בתורה אלא כמו שקראתו בת פרעה
  .אחר

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: כיון דהטעם שקראו למשה על שם שם שמן המים 
, משתיהו מדוע נקרא בשם משה דמשמע שהוא משה את אחרים

כך מקשה בטור על  ,הרי היה צריך להקרא משוי שהוציאו אותו

א "וכן החיד', ב' וכן בכלי יקר שמות ואבן עזרא וכן ב, בחזקוני בפרשתן, התורה
  .וכן במעגלי צדק בפרשתן, ני דודבספרו פ

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
כך הוא יציל ,  נתכוונה לומר כמו הוא היה בצרה והצילו אותו.‡

 ,נתנבאה ולא ידעה מה שקראתו משה, אחרים כשיהיו בצרה
מצרים ומן הים לכן קראתו שהוא משה את ישראל מן ה

  .וניוכן בחזק, כך כתב במדרש בפרשתן ,משה הוא יוציא את אחרים

 בשכר שהיא הוציאתו מהמים הוא יוציא אותה מגיהנום .·
סוטה שרחצה מגלולי בית ' שכבר ברדתה לרחוץ אמרו בגמ

אביה וכבר רוח נכון חדש בקרבה ועל כן קראתו משה כי 
א בספרו פני דוד "כך תירץ החיד, הוא יוציאנה מאפילה לאורה

  .בפרשתן

נה על כרחך  משום שראתה שנשתרבב אמתה והיה לפלא בעי.‚
כ היינו משה לשון מוציא "שהילד הזה משך היד אצלו וא

  .כך תירץ במעגלי צדק בפרשתן מובא בבנין דוד בפרשתן, ומושך אצלו

 שמוש בלשון מצרי ,לפי מה שכתב בספר שלשלת הקבלה .„
ואם כן להכי קראה אותו משה כי מן המים משיתיהו , מים

ו משה ולא נמשה  קראה אותולכן, דייקא כי משה לשון מים
כי היא לא קראה אותו על שם המשיכה מן המים , או משוי

   .ו''ספר נחלת שבעה שטרות סימן מכך כתב ב ,רק על שם המים עצמן

  
ÌÂÓ ÏÚ· ‡‰È˘ ‚È‰�ÓÏ ‰‡� ÈÎÂ ‰Ù „·Î Â�È·¯ ‰˘Ó ‰È‰ ÚÂ„Ó?  

Ô˙˘¯Ù· „ 'È' ‰ Ï‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ ' ÏÂÓ˙Ó Ì‚ ÈÎ�‡ ÌÈ¯·„ ˘È‡ ‡Ï

Â‚Â ÌÂ˘Ï˘ 'Ù „·Î ÈÎÈÎ�‡ ÔÂ˘Ï „·ÎÂ ‰.  
  

Ô˙˘¯Ù· ¯ÙÂÒ ·˙Î· ‰�‰  כתב דבר דבשבת זו חל יומא דהילולא דיליה
ן מדוע היה צריך לומר גם ''נפלא לתרץ את קושיית הרמב

מי È˘ וכתב דיש כמה סוגים של דרשנים , מתמול שלשום
גם אם לא יסדר לעצמו דבריו תחילה יוכל לדבר לפני  שבטבעו

 מי שיקשה עליו ÈÂ˘, ופר מהירמלכים ושרים כי לשונו עט ס
לדבר צחות דברים המושכים לב בני אדם אבל צריך זמן שיסדר 
דבריו לעצמו תחילה כמה פעמים ולברר הדברים הראוי להגיד 

אבל מי שהוא כבד פה בטבעו בעל מום מלידתו אף , בפני רבים
וזה מה , אם יכין עצמו כמה ימים לא יוכל לדבר כי כבד פה

ש דברים אנכי גם אם אני יכין מאתמול או שאמר משה לא אי
   .משלשום כיון שאני כבד פה

  

נראה בעיני שלא רצה להסיר ממנו   כתבןן בפרשת''הרמב ‰�‰
כמו דאיתא במדרש כובד הפה בעבור שהיה בו ממעשה הנס 

אלא כאשר היה קטן , כבר פה מלידתו היה לא  שמשהו''כ' ארבה 
וחרטומי מצרים , אשוהיה נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ר

אמרו מתיראין אנו מזה שנוטל כתרך ונוטל כתרך ונותנו על 
והיה יתרו יושב ביניהם ואומר להם הנער הזה אין בו ' ראשו וכו

אם  ,והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת, אלא בחנו אותו, דעת
, ואם יושיט ידיו לגחלת, יש בו דעת והרגו אותו, יושיט ידו לזהב
מיד הביאו לפניו ושלח ידו , ין עליו משפט מותאין בו דעת וא

והכניס , ליקח הזהב ובא גבריאל ודחה את ידו ותפס את הגחלת
וממנו נעשה כבד פה וכבד , ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכוה לשנו

  .ולנשאר בזה כדי שיזכרו את הנס, לשון
  

˘¯„·ÂÂ¯‰ ˙''Ô שלא יאמרו כתב דלכן היה משה כבד פה  'דרוש ג
מוכשר בדיבור ומושך את י משה רבינו שהיה ''רה עשניתה תו

ה "מרעד' יד המלך הלכות יסודי התורה פרק זוכן כתב ב ,הציבור בדיבור

  .ב''ח סימן י''ת חתם סופר אור''ועיין שו ,זה לא היה מצד חסרון, שהיה כבד פה



 ‡·È˜Ú È·¯ Ï˘ ÂÈÓÁ ‰˘Ú˘ ¯„�‰ Â¯È˙‰ ÍÈ‡  

 ÔÈ‡ È¯‰ ÂÈÒÎ�Ó ‡·È˜Ú È·¯ ‰�‰È ‡Ï˘„ÏÂ�· ÔÈÁ˙ÂÙ?  

 Ô˙˘¯Ù·ט"י' ד‰ ¯Ó‡ÈÂ  ' Â˙Ó ÈÎ ÌÈ¯ˆÓ ·Â˘ ÍÏ ÔÈ„Ó· ‰˘Ó Ï‡

Í˘Ù� ˙‡ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ˘�‡‰ ÏÎ.  
  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ אמר רבי אליעזר פותחין בנולד היינו א"ד ע"נדרים ס 

כ נולד איזה סיבה שאם היה יודע את זה "מי שעשה נדר ואח

  ÛÈÏÈÂÔ˙˘¯ÙÓ, מתירין לו את הנדר, בשעת הנדר לא היה נודר

מ "פ שנדרת לא לשוב מצרים מ"ה למשה אע"דאמר ליה הקב

פ שהמיתה לא "חזינן דאע, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך

  .כ מתירין את הנדר"היה בשעת הנדר ורק נולד אח
  

ÌÈ¯ÒÂ‡ ÌÈÓÎÁ Ï·‡כ כיון דבשעת " להתיר נדר בדבר שנולד אח

 לנדר נדר דדוקא פתח דשכיח משויא ליה, הנדר זה עדיין לא היה

  .ן שם"כך כתב הר, טעות אבל נולד לא

  

‰˘ÓÏ Â¯È˙‰˘ ¯„�‰Ó ‰È‡¯‰ Ô�·¯ ÌÈÁÂ„Â: דשם לא היה  מיתה 

  .אלא עניות שחשיבא כמיתה, ממש
  

‰ÈÁ„· ‰�ÂÂÎ‰ ‰Ó ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â˜ÏÁ� Ô�·¯ Ï˘ : דמה איכפת לן

  .מה האונס החדש שקרה סוף סוף זה נולד
  

Â·˙Î„ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘È :ה בשעת שמשה דהכונה שהעניות כבר הי

כך כתב בפירוש הקונטרס , נדר רק משה לא ידע מזה לכן לא הויא נולד

  .וכן בשיטה מקובצת שם, שם
  

Â·˙Î„ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ: דהכוונה דעניות נולד דשכיח ובכזה נולד 

, ש''ן שם וכן הרא"כך כתב הר, כ מיתה נולד דלא שכיח"פותחין משא

  ומביאים דמבוארכן בירושלמי

  

 ÛÒÂÈ ˙È··Âח"ד סימן רכ''יורÊÂ ‰Ê ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ‰˘˜‰ " Ï ותמיהא לי

מילתא דהא חזינן דמיתה מצויה בכל יום ואין לך מילתא דשכיח 

   .טפי מינה והיכי חשיב לה תלמודא מילתא דלא שכיח טובא
  

ÛÒÂÈ ˙È·‰ ı¯˙ÓÂ :מ למות שונאיו בחייו לא "דנהי דשכיחא מ

 'ח כ''תהלים לשכיח טובא דהא אשכחן דוד המלך צווח ואומר 

 כל כך שכיח שימות זה בחייו של זה אי נמי, ואויבי חיים עצמו

פ שזה בחור וזה זקן הא כמה גמלי סבי טעיני "כמו איפכא דאע

 וכיון דשקולים הם לא חשבינן מיתה ב''סנהדרין נממשכי דהוגני 

  .דאידך בחיי זה שכיחא
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' לבא שבוע הדיר דכא ''ע' א נדרים נ''ג ע''ב ס''ב ע''כתובות ס

את רבי עקיבא מנכסיו כיון שראה שנעשה אדם גדול אמר 

  . אדעתא דגברא רבה לא נדרנא והתירו לו את הנדר
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: נדרים ' גמאסור לפתוח בנולד דאמרינן בד ל''רי קימה

כיצד אמר קונם שאיני נהנה לפלוני  דאין פותחין בנולד א''ד ע''ס

כ איך פתחו לכלבא שבוע "א, אין פותחין לו בזהונעשה סופר 

, א''ג ע''כתובות ס' כך הקשה בתוס, בדבר  נולד דהיינו שנעשה גברא רבה

וכן , א''ג ע''א כתובות ס''וכן הריטב, א''ג ע''א כתובות ס''וכן הרשב, ב''ע' ן נדרים נ''וכן הר

ב ''וכן בהפלאה כתובות ס, ק ו"ח ס''ד סימן רכ''ז יור''וכן בט, ח''ד סימן רכ''בבית יוסף יור

  .א''ע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

הכא לא חשיב נולד כיון שהלך לבי רב דדרך הוא בהולך  .‡

  .א"ג ע''כתובות ס' כך תרצו בתוס, ללמוד שנעשה אדם גדול

ÒÂ˙‰ ÏÚ Â¯ÈÚ‰˘ ˘È'וכן בקהלת ' ב א"ר פ"ויקמדרש  מהא דאיתא ב

 אלף " מאלף מצאתי'אדם א"ח "כ' קהלת זעל הפסוק  ט"ז מ"רבתי פ

 דלא כולם  יוצא מהם להוראהחדד וא"נכנסין לביהמ

  .ב''ת שיח יצחק סימן תפ"שוכך הקשה במצליחים 

· Ï·‡Ë"Ê ח''יורה דעה סימן רכ ‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙:ותירוץ זה ל " וז

דוחק דמשמע בסוגיא לכאורה דבן כלבא שבוע לא ידע 

  .דכ הויא נול"א, עקיבא הלך לבי רב' בשעת נדרו שר

 שפירש בשעה שנדר על דעת אם לא ,כגון דתלה נדרו בדבר .·

קונם  א"ה ע"נדרים סיעשה סופר דבענין זה לא הוה נולד כדתנן 

שאיני נושא את פלונית שאביה רע אמרו לו מת או עשה 

ה עשה תשובה "מת נולד הוא וה' ופריך בגמ' תשובה כו

נן ומשני אמר רב הונא נעשה כתולה נדרו בדבר ורבי יוח

דמשני התם בענין אחר לאו משום דפליג אתולה נדרו בדבר 

ג "כתובות ס'  כך תרצו בתוס,אלא דלא חשיב ליה כתולה נדרו בדבר

  .א"ע

אבל הכא כבר , הויא נולד שהיה עם הארץ בשעת הנדר ווקאד .‚

היה יודע רבי עקיבא פרק אחד כשקדש את בתו ולאו נולד 

   .'מ א''ג ע''ות סא כתוב"חידושי הריטבכך תירץ ב ,הוא

שאני הכא כי היא לא נתקדשה לו אלא על דעת שיהא צורבא  .„

מרבנן ואילו הוה ידע אביה כן לא היה נודר והוה ליה כעין 

נדרי טעות אלא דכיון שנדר סתם צריך התרה ולא הוה נדר 

ואפשר כי הוא בפירוש תלה נדרו כשהוא עם , טעות ממש

ר קונם אשתי נהנית לי הארץ והוה ליה נדר טעות ממש כאומ

 והיינו דלא אמרינן דשרא ליה 'ה ב"נדרים כשגנבה את כיסי 

מ ''ג ע''א כתובות ס"חידושי הריטבכך תירץ ב, משמע שהותר הנדר מאליו

   .'א

אין פותחין דהא ד מהלכות שבועות' פרק ום  "הרמבפ מה שכתב " ע.‰

 ,בנולד כיצד נשבע שלא יהנה בפלוני ונעשה סופר העיר

 ואפילו ,יל ולא ניחם על שבועתו אין פותחין לו בדבר זההוא

אמר הוא מעצמו אילו הייתי יודע לא הייתי נשבע אין 

מתירין לו הואיל ועדיין לא ניחם אלא רצונו שלא יהנה לו 

ושלא יעשה זה סופר אבל אם ניחם הוא מעצמו מפני הנולד 

ורץ ל מת''לפי הנ, ונהפכה דעתו מתירים לו וכן כל כיוצא בזה

דשאני התם שניחם מפני הנולד ונהפכה דעתו דהא ודאי 

ניחא ליה לבן כלבא שבוע שנעשה רבי עקיבא גברא רבה 

וליתהני מיניה ומשום הכי אהני ליה פתחא דנולד וכי תנן 

אין פותחין בנולד היינו דוקא היכא שעדיין לא ניחם אלא 

ד סימן ''ורכך כתב בבית יוסף י, רצונו שלא יהנה ושלא יעשה זה סופר

  .ח"רכ

·Ó¯‰ ÏÚ ‰Ó˙ ÛÒÂÈ ˙È··Â''Ì: כ מאי מייתי רבי אליעזר "א

ממשה הא איהו היה ניחא ליה דלימותו הנך גברי וליהדר 

איהו למצרים ודמי לההיא דרבי עקיבא עם בן כלבא שבוע 

ל דרבי אליעזר לא מייתי אלא לומר דכיון דאשכחן "ושמא י

נן לכל נולד דמנא לן שם נולד בעלמא דפותחין בו מיניה ילפי

לפלוגי בינייהו ורבנן אהדרו ליה דאין משם ראיה דהתם לא 

  .הוה נולד אלא נדר בטעות

Â. בגמע על דעת שיעשה סופר נשאה כדאיתא "שאני הכא דר '

בהדיא וכיון שכן לאו נולד הוא דשכיח טובא  ב"ב ע"כתובות ס

  .'במ " ע'ן נדרים נ"רכך תירץ ב .שילמוד פרק אחד והלכה אחת

Ê. אלא שנתכוין לראות אילו , עקיבא לא בהכי שרא נדריהביר 

היה יודע שחתנו תלמיד חכם אם היה מתחרט או שרצה 

וכשראה שנתחרט פתח לו ממקום , להודיעו שהוא היה חתנו

 פותחים לו לאדם בכבוד 'ו א"נדרים סאחר בכבוד בתו וכדתנן 

 חדא יעזראל' נדרים פרק רוכדאמרינן בירושלמי , אשתו ובניו

יוחנן אמר לה אלו הוית ' אתתא נדרה מן ברתה אתת לגבי ר

 לא הידעת דברתך נסבא שום ביש מי הוית נדרת אמרה לי

והכא נמי כיון דברתיה הות נסבא שום ביש , ושרא לה

כדאמר לה ההוא גברא מדברת אלמנות חיות ומיכסיף לה 

ל חד רשע "ובנדרים פרק הנודר אמרינן גבי האי עובדא דא

עקיבא שפיר עבד לך אבוך דלא רחים לך ' לדביתהו דר

  .א"ג ע"א כתובות ס"כך תירץ הרשב, דדברת אלמנות חיות כולה שניך



    

  
  

 åúùà úøåá÷á íãà áééçù ï÷úì íéîëç íéëéøö äéä òåãî  
åéáåø÷ øàù åîë åúùà úà øåá÷ì áåéç åì ùé äøåúä ïî éøä  

éëéøö äéä òåãî íéðåøçàä íùá íúù÷äù äî úøåá÷á íãà áééçù ï÷úì íéîëç í
 åúùàîâá øàåáîë 'î úåáåúë''ò æ'' áåéáåø÷ úà øåá÷ì íãàì áåéç ùé äøåúä ïî éøä ,

íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,à ïåâë íéáåø÷ ãåò äì ùé éøä íéáåø÷ ìù áåéçä úîçî ÷ø íà éøäã åà á

ìòáä ìò ÷ø çðåî áåéçäã äð÷ú ùé ïëì øåá÷é ïáä åà áàäù úåçãì ìòáä ìåëéå ïá ,
ò õøúì äàøð ãåòå''ùá øàåáîã äî ô'' òäà''ô ïîéñ ò''ñ è''à ÷ ' éëøö ìëá áééç ìòáäã

äðéãîä âäðî àéåä êë íà úððå÷î àéáäìå äãéôñäì äæ ììëáå äúøåá÷ , éàãå äæ äðäå
ä ìò ÷ø íéáåø÷ ìò åðéàìòá.  

  

åá òâôù ìò äáåùú úåùòì ãåò êéøö íàä äìéçî åðîî ù÷éáå åøéáçá òâô íãàùë  
ìùä íùá íúàáäù äî"ä úùøô éçéå ù äìéçî ù÷éáù óà åøéáçì íãà ïéáù àèçá

á÷ä åì ìåçîéù äáåùú êéøö úàæ ìë íò åøéáçî"ä.  
  

èéìù ïééèù÷ò ïéîéðá ïúð éáø ïåàâä'' àîåã''ïåãðåì úãä é÷éæçî ö  
 äàøð íéãâî éøôä éøáã äæá ïééöìøåà"øú ïîéñ ç" åæå áúëù ïîæ äáøä éì äåîú àåäù'' ì

ìæâ ïåâë íå÷îì íãà ïéá ìù ÷ìç íâ åðééäã éúøú åøéáçì íãà ïéá àèçá ùéù , íàå
ö äîåãëå äøøçá êôäîä éðò åà íéøáãá åøéáç èéð÷ä" ïéá ÷ø àéåä àìã øîåì ùéã ò

ò åøéáçì íãà''ì éúéëæ àìå åéøáã ë àèç ùéù øîåì øùôà êéàã íéùåã÷ä åéøáã ïéáä
á÷äî åéìò åðéåèöðù àì íà åøéáçì íãà ïéá'' íéøáãá åøéáç ìùîì èéð÷äì àìù ä

òáå''á÷ä íà ÷ø àèç àéåä åøéáçì íãà ïéá ìù ïéðò ìëù ë''åðùòðù äöåø àì ä.  
  

äøä"èéìù ïééèùãìåâ äãåäé éáö â'' àø''ãåãùà øéîå÷ìéå úáùéá î  
ééöì äàøðäâä íùá éúòîùù äî ïé"ø ö ' ìåçîì ìåëé äéä àì óñåéã ïîø÷åö éëãøî

åéçàì ,ìåçîì ìåëé äéä åì äéäù øòöä ìò íðîàã , ìöà ãîìù äøåúä ãñôä ìò ìáà
ìåçîì úåøùôà åì ïéà á÷òé.  

  
  

éëáá øîåì êéøö äéä éøä äðéâðá äîéòðá éåãéåä úà íéøîåà øåôéë íåéá íéãåúîùë òåãî  
 íùá íúù÷äù äîïåâéðáå äîéòðá øåôéë íåéá éåãéå íéøîåà òåãî íéðåøçà , äéä éøä

éåãéåá éëáá øøîì êéøö ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä"èéìù ãéåååàã íçðî ñçðô â" àçî íéìùåøé"ñçðô éøáã ñ  
ë ïéá äéäù úðéðòî äçéù ïéééöì äàøð''åîãàä ÷"öæ ìàøùé úéáä ìòá ø" ìåãâä ïåàâä ïéáì ì

øáà ìà÷æçé éáøöæ é÷ñî" ììà÷æçé ïåæçä ìòá øåâá ìáå÷îä âäðîä ìò åøáéã úçà äçéùá íòôù 
íéàøåð íéîé ìù úåìôúá åìéôà äçîù ìùå äáøò ìù íéðåâéðá úåáøäì ,ðä ïåàâä ïééðòúäå" ì

äæä âäðîä øùô äî , åøøåòúéù íéðåðçúáå úåéëáá úåáøäì àðéãã àîåéá øúåé éåàø ïéà éëå
äáåùúá ,àøùé úéáä åì øîàöæ ì"ò åðéáà á÷òéù åðéöîã ì" õ÷ä úà úåìâì ù÷éáùë ä

äðéëù åðîî ä÷ìúñð ,äðéëù åðîî ä÷ìúñð òåãî äøåàëìå ,õ÷ä íñøôúé àìù éãë íàå , àìä
á÷ä ìåëé"äìâé àìù åúåååöì ä ,ø ãéâîä øîåà äéäù åîë èùôä àìà 'öæ åàìñéãàåî ùøéä" ì
äøä ìù åéáà"öæ àçñéùôî íðåá éáø ÷"øùò åøåáçá ì äàîì ä úåøåãá äôö õ÷ä úà úåìâì á÷òé ù÷éá øùàëù

 ïéà éë åðééä äðéëù äìúñð àìéîî åáì ìà áöòð éë ãò àøåðä úåìâä øòöá äàøå íéàáä
äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä , úàøùäì åìéòåé àì úå÷òæå úåéëá íâ äçîù àìá àìéîéîå

äðéëùä ,äã øîåì ùé àìéîéîå"øåôéë íåéá éåãéåä éáâì ä.  
  

äèéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áø'' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,á ÷øùåàùî éëáá øîåì êéøö åîöòî øîåà àåäù éåãé'' øåôéë íåéá ë

ù àìù úåøéáò íù  ùéù ïëúéå äìôúä çñåð àåä éåãéåäùéåì úåëé ,à'' øéôù êééù ë
äîéòðá åúåà øîåì.  

  

úéøáá ÷ãðñë ùîùì øúåî ïðåà íàä  
íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äîäëøá íåù øîåà åðéàù ïåéë ÷ãðñ úåéäì øúåî ïðåà íàä  .  

  

äøä''èéìù øâéöðã äùî ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  
øéòäì äàøð , øéè÷îì äîåã ÷ãðñäù ïåéë éìåàãîøá øàåáîù åîë úøåè÷''øåé à'' ã òåãé éøäå

áîøá øàåáîù åîë äìåñô åúãåáòå åúãåáò ììéç ùã÷îä úéáá ãáòù ïðåà ïäëù'' í
á ùã÷îä úàéá úåëìä 'å 'æ 'òà ïëì''î äëøá äùåò åðéàù ô'' úøåè÷ øéè÷îì äîåãù ïåéë î

åì ïéà ïëì ÷ãðñ úåéäì.  

 óñåéî äìéçî óñåé éçà åù÷éá êéà  
ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìîã ìåçîì ìåëé åðéà éøä  

äìéçî óñåéî óñåé éçà åù÷éá êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,÷ éøäîé'' ìé úåáåúë'' æ

ò" àìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìî ,íéøöîá êìî äéä óñåé éøäå ,à'' êéà ë
äìéçî åðîî åù÷éá ,ìåçîì ìåëé åðéà éøä ,íéðôåà äðåîùá íúöøúå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
ì åúåà åðã êëìå óãåø ïéãë åúåà åðã íéèáùä éøäã øéòäì äàøð ïééãì åì ïéàå äúéî

úåàåø åéðéòù äî àìà ,çàå''çìñé àì äîìå åúçéìñ åù÷éá íúåòè íäì òãåðùë ë.  
  

èéìù ïðàîãòéøô éåìä ìëéî ìàéçé áøä'' àøúñòùèðàî  
ò õøúì äàøð''ñåúä íùá íúàáäù äî ô'ì úåòåáù  'ò" á ìåçîì íëç ãéîìú ìåëé ïëìã

åãåáë ìò ,àåä äéìéã äøåúä íëç ãéîìúã ,àùî'' åà íìåòäù ãöî àåä êìî ë
ìåçîì ìåëé åðéà äðéãîä ãöî åì àá ãåáëäù ïåéëå êìîì åúåà éåðéî äðéãîä , éôì

ðä''ò ìåçîì ìåëé óñåé äéä òåãî øéôù éúà ì'' éåìä úéáä áúëù äî ôã áùéå úùøôá" ä

 åôéñåéåéðùä íåìçä åì øúô á÷òéå ïåùàøä íåìçä óñåéì åøúô óñåé éçàù , éøáã éôìå
çæ''äô øçà ïéëìåä úåîåìçä ìëù ì , åà íìåòä ãöî àìå íúåëæá óñåé êìîù àöîð

ìåçîì ìåëé äéä ïëì äðéãîä.  
  

á÷òé áøä èéìù õðàéàæ'' àìéæøá  
õøúì äàøð , éìåìå åá íúòéâôî äøéùé äàöåú àéäå ìùìúùä êìî ìù åãîòîã ïåéë

êìî äéä àì äæ ,àåäù úîçî ìåçîì ìåëé ïéàù øîàð íà àìéîéîå äøéúñ àéä êìî 
êìî åúåéä íöò ìò ,äìéçîä éðäî ïëì.  

  

èéìù ãìòôëàøá äãåäé íéééç áøä'' àáåáàá ììåë íéìùåøé  
õøúì äàøð , äìéçî ù÷éáù íãå÷ óà åøéáçì ìåçîéù àåä úåãéñç úãéîù òåãéã

åððîî ,àå'' åøëîå øåáì åéçà å÷øæùë ãéî åúãéñçå åúùåã÷ áåøî ÷éãöä óñåé ë
ìçî íéìàòîùéäìäøåîâ äìéçîá íäì  ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò'' ãîç éãùá àúéàã äî ôä ÷ìç 'î ïîéñ íéîëç éøáã"äø úðùî íùá  ' øæòéìà

ìåçîì éàùø åðéàã àåä åîöòî à÷åååã øùôàã , àáéå åá ãøåîä åîöò ìéôùé íà ìáà
 äù÷áá åéìàìåçîì éàùøã øùôà íéðåðçúå ,øéôù éúà äæ éôì.  

  

äøä''áåè ïîéñ éç óñåé â èéìù''à íéìùåøé ø''î çî íéìùåøéá''íåìù íøë ñ  
õøúì äàøð , äùî ìäà éùåãçáãøì''é äèåñ õéáøåä à 'ò" á ïéà åãåáë ìò ìçîù êìîù áúë

äæä íìåòá à÷ååã ìåçî åãåáë ,ìåçî åãåáë àáä íìåòá êà ,à äæ éôì'' åù÷éá íäã ù
äæ àèç íäéìò õåáøé àìå åùðòé àìå àáä íìåòì óñåéî äìéçî.  

  

äáä"éð ïééèùðáåø ìùéô íéøôà ç'' åïéáòùè á÷òéî áëåë úáéùé  
 åãåáë ìò ìçîù êìî ìù ïéãä äéä àì äøåú ïúî íãå÷ã äð÷îä íùá íúöøúù äî

ìåçî åãåáë ïéà , äùî çîùéäã øéòäì ùéáúë áùéå úùøô ìù ú÷åìçîäã  åéä åéçàå óñåé
 àì åéçàå äøåú ïúî øçàì åîë ìëä íéé÷ì íéëéøöå ìàøùé ïéã íäì ùéù øáñ óñåéù

ïë åøáñ ,äð÷îä åîë õøúì øùôà éà äæ éôì.  
  

äáä''éð ÷æéà ïäëä ÷çöé ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  
äáä''éð øòôééì á÷òé äéòùé ç'' åú"äéðúð æðàö úéø÷ úåáà éëøã ú  

õøúì äàøð ,åîòì à÷åããìåçîì ìåçé ïéà  ,àùî''ëåìîäî åðéàù íãà øàùì ëä ìåëé 
ìåçîì ,à äæ éôì"äìéçîä éðäî ïëì êìîë âäð àì åéçà éáâì óñåéã ù , äî ÷åéãî äæå

íëì ìåçîì ìåëé éðà ïëì íëéçà óñåé éðà íäì øîàù .  
  

 åéáà úøåá÷ ìò óñë íìùì íãàì áåéç ùé íàä  
íãàì áåéç ùé íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî àîìéã åà åéáà úøåá÷ ìò ïåîî àéöåäì 

åéáà úøåá÷ ìò ïåîî àéöåäì áåéç åì ïéà.  
  

äáä"éð ïàîìåà ïîçð óñåé ç" å÷øá éðá á÷òé úìéä÷ úáéùé   
ä éðé÷æ äæá áúëù äî ïééöì äàøðøôåñ íúçö úåáåúë ''ò ä"îá  'ãá" ääúøåá÷á ïéáééç ïéàå  æå" ì
íéúîä ìë úøåá÷ áåéç ïéðòì òã,åùô äðä  åéùøåéì íãå÷ àåä úåòî çéðäù éî è

åðåáæòî åúåà íéøáå÷å,éôàå åìéðéîë ìë åàì åéñëðî åäåøá÷é àìù äååéö ä øéùòäì 
íé÷ñåôá øàåáî äæå ä÷ãöä ìò åîöò ìéèäìå åéùøåé, àì íåìë çéðä àìù éî êà 

 ä÷ãö íòèî àì íà ìàøùé ìë ìòî øúåé åøáå÷ì áåø÷ä ìò áåéç íåù ùé íà éúòãé
ò ïðéúàéáåø÷ä ïî åéñëðá øéùòù éîå íãå÷ áåø÷äù äì,øúåé ïúé  . åìà øîåì ìáà

àúééøåàã ùøåé äúà úééä åéúåòî çéðä ,ò"éúàöî àì åøáå÷ì êãáì äúà áééçúú ë.  
  

  ò áãåð äæ ïåéìâ'' é  

 åðéãéãéãéâðä éðáøä ãáëðä   

äøä"â  ãðé÷ñéæ éëãøîâñ"ìàãðì  èéìù''à 

ïåãðåì   

åéáà úîùð éåìéòì  

 éáø ïåàâäàãðì øéàî öæ'' ì  

äøä ïá'' éáø âãðé÷ñéæ éëãøî öæ''ì  
 áà''ùèéáäàøã ã -ïòôøòååèðà -ú ''à 

áìð"ë ò''îùú úáè â''è ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

 áøäøðééèù íäøáà øéàî èéìù"à 

éñðàî  

åãëð ñðëéä úçîù ìâøì  

 øîë äîìùéð" å  

 åðáì ïá áøääãåäé äùî èéìù"à  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

 áøäïîøîä íééç èéìù" à  

ëðî''æðàö éàåôø æëøî ì  

åðåòîá äìåôëä äçîùä ìâøì  

îùåðá ñðëéä úç  

 øîëóñåé äùî ìàôø éð"å  
úååöîäå äøåúä ìåòì  

úáä úãìåä úçîùåéçú '  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïéáåø äçîù èéìù''à  

åðáì äåöî øáä úçîù ìâøì  

 øîëìãðî íçðî éð''å  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

ðôé øùà ìëá çéìöéåä  
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