
   מזלא טבא וגדיא יאה
  מרבה להיטיב לזולת עדין הנפש ואציל המדות חסידהרב ה ל 

  שליט"א   אביגדור פריעד  ר'

  רבות בשנים באופן מסור ומופלא רכז החברה  
    שליט"א  עמרם פריעד  הרב החסיד העסקן ר'  החשוב ו ולאבי 

    שליט"א  יוסף מנחם פריינד  הרב החסיד ר'   ולחותנו החשוב 
    ו ני"  משה   לג בתוי"ש המופ  הבה"ח  ונ נשואי בלרגל 

   שליט"א קלנימוס קלמן לאנגסאם   ר'  בת הרה"גתחי'   החשובההכלה   עב"ג

  בורו פארק  דומ"ı דקהילתינו הק'שליט"א  לאנגסאם ם פסח  שלו הרה"ג ר'בן 
ותרוו   ן עדי עדים בבניותזכו לראות דורות ישרים מבורכ בקנין השלם זה הבנין,   בורא עולם 

    ןלאוריוש"ט אממתוך בריות גופא ונהורא מעליא רוב נחת דקדושה  מהם ומכל יוצ"ח  
  המברכים חבורת הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (כח, י)   ויצא יעקב מבאר שבע.
לוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי  "ל בהקדים לפרש פסוק (שמות יז, יג) ויח נ

ל עשיו על עם הקדוש הוא הכל בכח מצות כיבוד  חרב. היות שסיבת השליטה ש 
בפיו   ציד  שהיה  בחרבו  כיבודו  היה  ובמה  קמו:).  תולדות  זוה"ק  (עי'  שעשה  אב 

אמר  ח יצ של   ולזה  מצות  ק  בשביל  פי'  מ)  כז,  (בראשית  תחיה  חרבך  על  לו 
זה לא כתב בחרבך תחיה כ"א על  שעשית בחרבך ע"י כך יהיה לך חיות קצת ול

בשביל   כמו  לעמוד  פי'  צריכים  אינם  עשיו  של  כחו  להחליש  כשרוצין  וישראל 
יטה  לצותו אין לו שאפילו בכח מנגדו בכח כל תרי"ג מצות שמקיימין תמיד כי  

עליהם כי הם קיימו כבוד אב יותר ממנו כמבואר בתורה הקדושה שיעקב כיבד  
את אביו יותר כדאיתא במדרש (תרגום יונתן בראשית כז, לא) שעשיו לא מצא  
ציד להביא וצד כלב ורצה להאכילו לאביו. ונמצא מני' וביה אבא ליזל בי' נרגא  

י' לפי מדרגתו וכחו של חרבו  חרב פ לפי הושע כו'הו ויחלוש יוז(עי' סנהדרין לט:): 
וזהו ג"כ    אשר לזה המציא עצמו ללחום עם ישראל בזה עצמו החליש אותו כנ"ל. 

היה  אשר  גדולות  למדרגות  רמז  שבע  שבאר  שידוע  שבע  מבאר  יעקב  ויצא  פי' 
מז.) ליעקב אבינו שתיקן כל השבע מדות כמבואר בספרי קודש (עי' זוה"ק ויצא ק 

כש להתייצלזה  ולב  בהצריך  עשיו  הגדולות  נגד  מדרגותיו  בכל  נגדם  הלחים  לא  ן 
אלא יצאו מבחינה זאת הנקרא באר שבע. וילך חרנה פי' שהיה הולך בכח שלהם 

  (נועם אלימלך)                                     וזהו וילך חרנה ועשה והצליח נגדם וק"ל.
  

  (כח, י) ויצא יעקב.  
וילך חרנה    י דלמה כתובו' דקשה לרש"דה כהו  דיק בעיר הוא צרש"י כל זמן שה  פי'
ל לכתוב וירד חרנה כפי' בכמה מקומות דההולך מארץ ישראל לחוץ לארץ  הו"

גבוה   ישראל  דארץ  עיקר  אמנם  לארץ  מחוץ  גבוהה  ישראל  שארץ  וירד  כתיב 
הצדיק   ביציאת  כן  שאין  מה  וירד  כתיב  לכן  לארץ  מחוץ  הקדושה  ברוחניות 

אביכ השנ יעקב  עליו  יצא  כש   לום ו 
פנה שבע  פירוש   מבאר   הודה 

והלך עמו וקדושת ארץ  שההוד פנה  
ולזה  ההוד  דהוא  עמו  הלכה  ישראל 
כתיב וילך חרנה ולא וירד שיעקב לא 
ירד כלל וזה כוונת חכמינו ז"ל גם כן 

עמך   אנכי  והנה  בפסוק  ברש"י  ומובא 
שם   עיין  לכאן  ובא  המוריה  הר  שנעקר 

על מיצר  היה  יעקב  ללכת    כי  שהוצרך 
יש  לארמארץ  לחוץ  פירש  ראל  וכן  ץ 

ויגש בפסוק אל תירא רש"י בפרשת  
הראה  לכן  שם  עיין  מצרימה  מרדה 
נעקר  המוריה  שהר  יתברך  השם  לו 

יתירא   שלא  סימן  ובזה   עד אצלו 
ילך  קדושת  שבעבורו  כמו    עמו  א"י 

הר ש הלך  שבעבורו  עתה  ראה 
  ) וי קדושת ל(                                     והבן המוריה

  
  

  א) ח י ויפגע במקום וילן שם (כ 
יז), (פסוק  הביא  וכשהגיעשהלך    ורש"י  על    חרן,  שעברתי  "אפשר  אמר:  לשם 

בית אל  ו", נתן דעתו לחזור, "וחזר עד  במקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי  
הארץ".  לו  להתעכב    ואמנם,  וקפצה  מקודם  דעתו  נתן  לא  למה  ייפלא  לכאורה, 

המוריה יבא לקראתו,  ועוד, למה היה צריך לנס שהר    במקום שהתפללו אבותיו;
ו טורח  היה  לו  חסר  היה  מה  אבות  וכי  מעשה  שכל  ידוע  אמנם,  ההר.  עד  הולך 

ת  " יב, ו), והנה כי כן השימא פר' לך אות ט וברמב"ן לעיל  וסימן לבנים (עי' תנח
במועדים וזמנים, דבר בעתו, כגון בראש השנה באור היראה, כדי שממנו    מאיר

ות השנה, ובעשרת ימי תשובה ובפרט ביום  וכל לשאוב יראת שמים על כל ימ י
באור   עמו  קדוש  ללבות  מאיר  השי"ת  שמחתינו,  זמן  סוכות,  ובימי  התשובה, 

ת  ת השי" ד ליקח שמחה אמיתית בעבו   אל באור השמחה, ממנו יוכל האדם ריש
אחרון,  צופה ומביט עד סוף כל הדורות, ראה דור    הנה השי"תו   בכל ימות השנה. 

שיגיע ואביון,  עני  האלו,  דור  הקדושים  ימים  להתעורו  לב  על  שם  איש    רואין 
וחש מחשבות  חושב  החג  נעילת  כשבא  ושוב  לאמיתו,  אמת  ון  בבהתעוררות 

ו  חלפו  איך  ימים  הנפש  כאעברו  פעלמקודשים  ולא  מאומה.   לה  לו  בהם  ומה   ..
כבר חלף והלך  לעשות כיון שהימים כבר חלפו ועברו ואי אפשר להשיב הזמן ש

א  שיעקבלו. והנה מעשה  סיבובים  השי"ת  סיבב  על כן  לבנים,  סימן  אבינו    בות 
תו  דאפילו כשכבר  עיעבור על מקום המקדש ולא ירגיש בנפשו, ושוב כד יהיב ד

הימים   דעחלפו  שיהיב  אלא  למהדר,  ת הקדושים  כן  יה  גם  לו  שולח  השי"ת 
  שם) ורוגת הב (ע                                                           אורות אלו, להאיר מחשכו". 

   

  (כח, יא) שם כי בא השמש.    ויפגע במקום וילן
הבנים,   בשביל  רק  הוא  אבות  מעשה  כל  כי  ז"ל:  הראשונים  כתבו  כבר  הנה 

ל. ולכך יעקב אבינו ע"ה בצאתו לחוץ לארץ, ידע כי זה סימן  "ז   וכמבואר ברמב"ן
במקום השתדל להתפלל    לכן  , נים לב

על ז"ל   ההוא,  רבותינו  שאמרו  דרך 
ח): אצל הר הבית הבנויות  (מע"ש ג, 

לקודש  בח  ופתוחות  קודש,   –ול 
לחול   ופתוחות  בקודש    –הבנויות 

ישראל  בני  עם  להורות  הרמז  חול, 
לארץ, בחוץ  צפים  מ ו  היושבים 

כמו   המקדש,  בית  בנין  על  ומיחלים 
ח,   (מלאכי  דרך  ללו  פוהתמח):  שכתוב 

וכמו (תהלים    ארצם,  יט)  שכתוב  קיח, 
  פתחו לי שערי צדק,  

השמים שער  הם  וזהו  כאלו  הם  הרי   ,
ולהיפך  "כאשר חס    בקודש,  ושלום 

לחול  ופתוחות  ישראל  בארץ  יושבים 
חוץ  כיושבי  הם  הרי  במחשבתם, 

שקבע וזה  להמשיך עי  לארץ",  קב 
של  כל ההוא  במקום  בני  התפילות  וזה   כל    הגולה. 

 
  ורק ניו י

  מונטריאל 
  לונדון 

 מנצ'סטר 
  אנטוורפן 

  ציריך 
 וינה 

  מלבורן 

 הדה"נ 
4:14  
3:57  
3:39  
3:38  
4:20  
4:19 
3:48  
8:09  

 מוצש"ק 
5:41  
5:24  
5:06  
5:05  
5:50  
5:49 
5:15  
9:41  

  ויצאפרשת עש"ק  בס"ד
  ק"לפ גתשפ"ח' כסלו 

 } טל" ים נדרדף היומי ביום שב"ק {

  ז"ל  אליעזר דוד בן הרב החסיד ר'    ז"ל פנחס מאיר גאנצפריד  ר' הרה"ג   לע"נ 
 משפחתו החשובה שיחיו   ע"י הונצח  נלב"ע י"ד כסלו תשע"ד



ב ויפג השמשקום  מ ע  בא  כתיב    , כי  הגאולה  ובזמן  החושך,  הוא  הגלות 
צד  שמש  שמי  יראי  לכם  וזרחה  כ):  ג,  תפלותיו:  (מלאכי  כל  היה  וכן  קה, 

ונש  הגלות,  באורך  החטא  מן  שלם  אבי,  בית  אל  בשלום  לבית  ושבתי  וב 
  (תפארת שלמה)                                                                      אבינו ב"ב, אמן.

  

  וילן שם כי בא השמש. (כח, יא) 
נתה כדי שילין שם" (רש"י) איתא  מה פתאום שלא בעו "משמע ששקעה לו ח

של   רבי יהושע באיטליז  גמליאל ואת  רבן  את  שאלתי  עקיבא  ר'  בגמ' "אמר 
ש גמלאימאום,  רבן  של  בנו  למשתה  בהמה  ליקח  לי הלכו  'ויזרח  כתיב    ו אל. 

חק: שמש  עולם זרחה? אמר ר' יצלבד זרחה והלא לכל ה  השמש', וכי שמש לו
זרחה   בעבורו  צא הבאה  (חולין  החמה  בעבורו"  לו  ששקעה  העניין  מהו   .(:

פתאום שלא בעונתה? ונראה דאמרו חז"ל (סנהדרין לח.), צדקה עשה הקב"ה  
על  ש . וטעם הדבר, כדי  'הקדים להגלותם ב' שנים קודם 'ונושנתם לישראל ש

גם   יוכל  זה  זמנםידי  קודם  אותם  יעקלגאול  של  בחלומו  והנה  רא .  הוא  ה  ב 
והחו  הגלויות  שהאת  הטעם  וזהו  שפסק  רבן,  כפי  לראשו,  מתחת  אבנים  ניח 

בשו"ע לנהוג כך בתשעה באב. לכן שקעה לו חמה קודם זמנה, לרמוז שיצאו  
מביתישראל   היציאה  בעת  כך  זמנם.  קודם  הג  לגלות  על  הרומזת  ולה  א לבן, 

משעבוד  השמ והיציאה  לו  "ויזרח  נאמר  אף  ,  כי  ללמד  תמהר  ש",  הגאולה 
  (הגה"ק רבי נתן אדלר זי"ע)                                                    תגיע קודם זמנה.  ו
  

ו ויאמר אכן יש ה' במקום  ויפגע במקום וילן שם וגו'. וייקץ יעקב משנת
נטמן  היה  יש לומר כי אותן י"ד שנים שטז)  -יא   י. (כח, הזה ואנכי לא ידעת

, ועבד  (בר"ר סח, יא)  שכב יעקב רק היה לומדדרש של שם ועבר לא  בית המ ב
השי"  השי"ת,  את  את  לעבוד  שאפשר  יודע  היה  לא  בשינה  אבל  בלמודו,  ת 

ויחלום' 'וישכב  ההוא,  המקום  אל  בא  ע"ה    וכאשר  אבינו  יעקב  ראה  אז  וגו', 
'ויקץ יעקל אשר בשינה גם כן יכו אמר  נתו וי ב מש ת לעבוד את השי"ת. וזהו: 

לים  כן בשינה, ויכויום שיש ה' גם  , רואה אנכי ה ן יש ה' במקום הזה', פירוש אכ 
לעבוד את עבודת הקודש בשינה, 'ואנכי לא ידעתי' פירוש, מזה לא ידעתי עד  

  (אוהב ישראל)                                                                                   הנה, והבן. 
  

יב)והנה    ויחלום (כח,  וגו'.  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מוצב    "י"ל   סולם 
ממורששמ  ע"פ  זעתי  מראפשיץ  ישעי'  אשר  מו"ה  הקדוש  חותני  ללה"ה  י 

ל למעלה  חיים  'אורח  כד):  טו,  (משלי  פסוק  על  סור  מש שאמר  למען  כיל 
חיים, והם מלובשים בגשמיות    ותמשאול מטה', דבאמת המצות הם הם אורח 

עוה"ז  וא   ובארציות  אנושי,  מהשגת  למעלה  מרומים  בגבהי  מה  וסודן  "כ 
בעשיי  ו תועלת  ה בקיותם  אך  בעוה"ז  מם.  שאנחנו  מאחר  הנותנת,  היא  אמת 

משתקעיעול היינו  אז  המצות,  לנו  היה  לא  אם  והארצי,  הגשמי  ח"ו  ם  ם 
שנתן   ו הקב"ה המצות שהם  לנ בגשמיות ובארציות בשאול תחתית, אבל ע"י 

  מצילין אותנו לבל נשתקע ח"ו בשאול תחתית אףמלובשים ג"כ בארציות הם  
שהם המצוה, הם    –וזה 'אורח חיים'  להשיג.    א"א  מצותשעיקר שורשם של ה

להשיג למעלה   כלל  וא"א  מלמשכיל  משאול  סור  'למען  התועלת:  אך  טה'  ם, 
עכדה"ק.   ח"ו.  נשתקע  נמילבל  כאן:    וזה  סלם  'ו הפירוש  והנה  מוצב  יחלום 
היה   שהסולם  ונודע  סו ארצה'  המד"ר  (ע"פ  התוה"ק  על  סיני)  מרמז  זה  לם 

ארצה,   מוצב  מלובשים שהמצפירוש  שהוא  מגיע    ות  'וראשו  בארציות, 
היי  מגיע  השמימה',  אלא:  להשיג,  כלל  א"א  המצות  של  וראש  ששורש  נו 

'  –  השמימה כנ"ל:  היא  ההמצות,  לנו  התועלת  רק  שורשם,  סור  למ ששם  ען 
  ערזאן) מת ב (שפת א    אול מטה".מ'ש  משאול מטה', לכן סל"ם ר"ת: ל'מען ס'ור

  

  טז).  - (כח, יג  והנה ה' ניצב עליו וכו' ויקץ יעקב משנתו.
לא   אעזבך  לא  כי  עד  ההבטחות  בכל  אשר  להבין  צריך  הנה  ולכאורה 

ההבט עד  משנתו  משנתו  הקיץ  יעקב  וייקץ  מיד  אעזבך  לא  כי  זו  חה 
כי לא    ל"י"ל דידוע אמרם זשבוודאי לא היה זאת במקרה כמובן, אלא  

הבטחת הוא  אבוהפר  אעזבך  דמעשה  וידוע  עיי"ש,  לבנים  נסה  סימן  ת 
זו בשביל    במעשה  בזה  רמז  הפרנסה  הבטחת  עד  משנתו  הקיץ  שלא 

א ולהקיץ  לעורר  מועיל  דבר  לך  שאין  אחריו,  השינה  בניו  מן  ישראל  ת 
וייקץ  מיד  בפרנסה  נושע  שכשישראל  הפרנסה,  כמו  עוה"ז  ותרדימת 

  ) י"ג כסלו תרפ"א - תר"ט  י ישראלבר (ד                              .אורמשנתו לעבודת הב
לא  נדר  יעקב  אלקיםוידר  יהיה  אם  אשר    מר  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי 

נתיירא שמא    מארץ ישראל לחו"לפירוש, כי בצאתו  "  אנכי הולך וגו'. (כח, כ) 

ארץ    חלילה יפגום במדותיו, כי בהיותו בארץ ישראל היה איש תם במדותיו, כי
מ שר י והמקום  הוא,  קדוש  חו" סייעאל  אבל  הבורא,  לעבודת  מקום  ו  שהוא  ל 

הקליפות   הב מדור  לעבודת  בנקל  כך  כל  יעקב  אינו  נתירא  כן  ועל  ב"ה,  ורא 
במדות  ח"ו  יפגום  שלא  לחו"ל  נדר',  בצאתו  יעקב  'וידר  זה:  על  הקדושים.  יו 

את  ן  רו ותקים וקדש עצמו במותר לו, וה' היה בעזועשה לעצמו סייגים ונדר 
  ) י"ב כסלו תר"א-כ" תק  (בת עין                                                                   מדותיו.

  

  ) תך. (כט, טו אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכור בן הכי  ר ל אמוי 
ר גבוה הרבה עבור  לבן הרשע היה צר עין, וחשב בלבו שמא יבקש יעקב שכ

הק ולכן  "אחיהשמירה.  כי  הוא,  העולם  דרך  ואמר:  ראוי    דים  כן  ועל  אתה" 
עוד ומה  חנם",  מעשי שסיפרת לי כי בורח    ש"עבדתני  המבקש  אתה  רגך  להו 

כומ אתה" פני  "אחי  ולפ   י  מחסה.  לך  ולתת  להצילך  לי  בוראוי  הרי  זה  ודאי  י 
אני  אבל    בוד עבורי חנם.לא באת לכאן כדי להרויח ממון וכל כונתך הוא לע 

ר אני  להיטיב אין  רק  מה משכורתך"  וצה  לכן "הגידה לי  .  עמך, יותר מהראוי, 
כדי   הזו  ההקדמה  כל  לו  הקדים  ולאשיתבייש  ולבן  על  יעקב    דעתו   יעלה 

מרא לנ  פיו  את  שאל  שגם  עוד  ולא  מרובה,  שכר  וי קוב  שיגיד  "מה  ש,  תבע 
ולהתח לחסות  שבא  שהאורח  ספק  ואין  מארחו  משכורתך",  בבית  באות 

  (הגה"ק האלקי רבי חיים וויטאל זי"ע)                                   . רויתבייש להרבות שכ
  

    באחתה וגו'. (ל, א)ל  א רחותקנ
זכתה    –פירש"י   לא  ממני  שצדקה  אלולי  אמרה  הטובים  במעשים  קנאה 

נ"ל  עכ   יםלבנ  "ויקנא"ל.  יד)  כו,  (בראשית  כתיב  פלשתים",  לפעמים  אותו  ו 
אחיו"  בו  "ויקנאו  כתיב  באחותה".  ולפעמים  רחל  "ותקנא  כתיב  הכא  וכן   ,

כי לפלשתי   והענין,  שהי'  השנאה,  מתוך  קנאה  עיש  רע  הכוונה  י ם  הוא  זה  ן, 
"אותו"   ויקנאו  קנ   –במש"כ  אבל  הגדולה.  "אותו"  לו  יהי'  שלא  את  שרצו 

"בו"  שנתקנאו למה לא יבואו גם    עצמותם, לכן כתיב ויקנאוים הוא בדיק הצ
רחל באחותה להיות ניתקנת להתדמות למעשי'  המה למדרגה זו. וכן ותקנא  

  שפת אמת) (                                                                                 הטובים, כנ"ל.
  

  ל, כג) אסף אלהים את חרפתי. (
ן  ב לה  יש  ן שכל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה כיו   –ופירש"י  

הרי מדברי    בנך, עכ"ל.   –בנך, מי אכל תאנים אלו    –כלי זה    בו, מי שיבר תולה  
ה בבנה.  המדרש אשר באמת היא שברה את הכלי, ואכלה התאנים, רק שתול 

הכל הוא מצד  י", אשר  ך הכתוב (מיכה ד, ו) "ואשר הרעותין הוא על דרוהענ
לפתות   הרע  היצר  ברא  הוא  כי  כביכול,  ב"ה  זה  ו ם,  אד   בניהבורא  כלל  אין 

הט אמדרך  בן  אשר  מחמת  בע  לא  אם  ב"ה,  הבורא  נגד  יחטא  אשה  ילוד  דם 
לו,   פותחין  לטמא  והבא  כביכול,  רצונו  (תשהבורא  שכתוב  ה) וכמו  סו,    הלים 

שיחשוב החטא והעון על    "נורא עלילה על בני אדם" שהוא כעין עלילה במה
וישב  בתנחומא  ואר  (כמבף  רר לנו מחטא מכירת יוסהאדם. והנה דבר זה נתב 

שבטים ולדורת הבאים לעון גדול, ועכ"ז ידוע אשר זה היה  אשר נחשב לפ"ד)  
(לז, יד)    ם, כמו שכתובצרים לקיים גזירת בן הבתרירצונו כדי שירד יעקב למ

עצה עמוקה שנאמר לאברהם הנקבר  ישלחהו מעמק חברון, להשלים אותה  "ו 
מובח א"כ  לחטא.  לנו  נחשב  ועכ"ז  על  אשר  מזה  כח ברון,  בני נורא  על    ילה 

של    ה החסרון בנואדם, ותול ראתה ברוה"ק הענין  על כן כשנולד יוסף, ורחל 
חרפתי"  את  אלהים  "אסף  אמרה  לזה  יוסף,  שמכירת  לנו  שאין  חרפת  ,  ום 

נה,  , כדמיון אשה שיש לה בן ותולה בבת, כי כן הוא רצונו רק שתולה בנועונו
ל כי  הרעותי",  "ואשר  שכתוב  י עתכמו  באמר  יד  א כביכול  אשר  לנו  עצמו  ין 

  (אמרי נועם)                                                                                             . האשמ
  

ועבדי  ושפחות  רבות  צאן  לו  ויהי  מאד  מאד  האיש  וגמלים  ויפרץ  ם 
הנה לא הזכיר הכתוב "בקר", וראינו ששלח לעשו "ויהי לו    רים. (ל, מג) ווחמ

(לב, וכו'"  ו  שור  הבקר",  את  "ויחץ  כן  וגם  מו).  שלח  לעשגם  ת  "פרו   ונחה 
למה לא  ארב כך בקר, צריך לדעת  אחר  נאמר דקנה  עשרה". ואם  עים ופרים 

מקודם בהך קנה  טז.)  (יבמות  בגמרא  אמרו  דהנה  והנראה  שאמר    .  ן  בעובדא 
עקיבא   לרבי  וכו',    –הרכינס  העולם  מסוף  הולך  ששמך  עקיבא  הוא  אתה 

זה  נשמע מ.  י צאןלרוע  ילואפ  –רועי בקר. השיב רבי עקיבא  ועדיין לא הגעת ל 
יש בקיאות ואומנות ברעיית בקר מרעיית צאן, דלרעיית צאן לא צריך    דיותר

טירותא לבל  נ בקר צריכין    נטירותא, רק לבל ירעו בשדות אחרים, מה שאין כן
מא.).  (כתובות  קיימי  שימור  בחזקת  לאו  שוורים  וסתם  ובהמה,  אדם    ינגחו 

 ב



שדות,  ויים  נם מציר, שם א אחר המדב רעיית צאן אם יוליכם למרעה  ה ל והנ 
ההיזק,   מחשש  בקרויצא  כן  שאין  שמירה  מה  צריכים  הפקר  במקום  גם   ,

ב לא רצה  עק רעה. והנה ילבל ינגחו שור רעהו המצוי גם כן במדבר מקום מ 
לשלם. והנה    לרעות בקרי לבן, כי חשש פן יעשו איזה היזק ולבן לא ירצה 

נו  ם שאי לבקרי   ה השייך טוב המרע שאינו בקי ב   כול להשתמט ולומרהיה י 
צאן   מרעיית  יותר  אומנות  הוא  זה  כי  וכיוצא,  להם  הטוב  המרעה  יודע 

  מו יקח גם לעצ   ומשו"ה שמר את עצמו יעקב שלא   . כדנשמע מדברי הש"ס
את   שמר  כן  על  בקר.  ברעיית  בקי  הנך  לשונו  את  לבן  יחרץ  אז  כי  בקר, 

בקר קנה  ולא  א   עצמו  כי  קנה,  אז  מלבן,  שנפטר  אעד  יעשו  היז ם    ק יזה 
מדינו התורה ענין שמירת יעקב את עצמו לבל יהיה היזק לשום  . ומל ישלם

  דכלה) (אגרא                                                                     אדם בסיבתו, והבן. 
  

  ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. (לא, א) 
ה שנ מקשין  דברי יתכן  בתורה  שאמ  כתב  לשקר  בני  היה  אמ ב   דהלאבן,  רו  ת 

מלבן. ולא  מהשי"ת  יעקב  של  מרן  ונראה    הכבוד  אא"ז  שפירש  מה  פי  על 
גו'  שעים וצת ר הקדוש מראפשיץ זי"ע הפסוק אשרי האיש אשר לא הלך בע

יש   עכ"ז  מאד,  רע  הוא  רשעים  שדרך  שהגם  ואמר  חפצו,  ד'  בתורת  אם  כי 
גם השי"ת,   להתאמץ   מדרכיהם  ללמוד  שה  בעבודת  לאדכשם  חו  ינו  רשעים 

כחותיו  י   לאו בכל  להתלהב  צריך  האדם  כן  תאותם,  להשיג  כדי  שקוטו 
ומ לבן,  בני  שאמרו  וזה  וחשקו,  חפצו  בכל  תורה  וללמוד  ית'  אשר  לעבודתו 

קונו    לאבינו רצון  לעשות  עצה  ולקח  למד  שיעקב  הזה,  הכבוד  כל  את  עשה 
נה.  מיעוט שי אמצות ובם שלבן עושה חטאיו בהתבשקידה ובכל כחו ואונו, כש 

  (עטרת ישועה)                   . , כי אמנם למד יעקב מלבן דבר זהם כנים היו יה ודבר 
  

של כתמול  אלי  איננו  כי  אביכן  פני  את  אנכי  היה רואה  אבי  ואלקי    שום 
ה)  (לא,  אשנא    עמדי.  ה'  משנאיך  "הלא  המלך  דוד  אומר  תהלים  בספר 

ש בעל  לי". מפרלית שנאה שנאתים ולאויבים היו  ט תכטו ובמתקוממיך אתק
הפלאה", כי דוד המלך מספר כאן כי שנא את משנאי ה', שכן אסור לאהוב  ה"

ת השנאה, עד כי  את משנאי ה', ולכן שנא אותם בלבו. כה שנא אותם בתכלי
"כמים  הר שהרי  אותו.  לשנוא  הם  גם  והחלו  שנאה,  אותה  את  בלבם  גישו 

  ראובן אל התיחסות  ל ראובן היא כמו  יחסות שמעון א , הת 'ו נים" וג הפנים לפ 
היו לאויבים  כי  המלך  דוד  אומר  שבלב.  פנימיים  ברגשות  ואפילו  לו    שמעון, 

לה אמר  ליבם  רק  כי  ולמה,  מה  על  ידעו  ולא  בלי שונאיו,  שנואים  שהם  בו  ם, 
המלך דוד  יעקב  .של  שאמר  לא    :זהו  ללבן,  יעקב  שנאת  גברה  שלא  זמן  כל 

גם   כל וה ידע  נג  א  לא  זמן  אותו  וכל  מלבן,  אליושנאה  הקו  לתה  דש.  רוח 
החל  ו ואמנם, כשהחל יעקב לשנוא את לבן בתכלית השנאה, הרגיש זאת לבן  

הקוד  רוח  נגלתה גם  את יעקב. או אז  שאמרגם הוא לשנוא  :  ש ליעקב. וזהו 
שח  שלשום", והרי זה מפני  ש  "רואה אני את פני אביכן כי איננו אלי כתמול 

אותשגם    ובליב  שונא  כמאני  השנאה,  בתכלית  שמידת  ו  מחי ו  ואז  הדין  יבת, 
  חתם סופר) (                           זכיתי ש"אלקי אבי היה עמדי" ונגלה אלי הקב"ה.

  

ו  בלבן  וירב  ליעקב  מה ויחר  ללבן  ויאמר  יעקב  חטאתי    יען  מה  כי  פשעי 
יעקב חרה    הלאירה רכה, ו הוא לשון אמ  ויאמר צ"ב ד   (לא, לו)  ת אחרי.דלק

שדיבר יעקב,  וידבר  לכתוב  צריך  היה  וא"כ  לבן,  על  כאן  לבן    אפו  עם 
בדיבור קשה. וי"ל דהתוה"ק מלמדת אותנו כאן, דאפילו כשאחד מתקוטט  

חבי  עלעם  לכעוס  מוכרח  והוא  בנחת,  רו  עמו  ידבר  ג"כ  שעשה  יו  וכמו 
יב  יו בלשון רכה, וזהו דכת יבא אלשאף שחרה אפו על לבן ד יעקב אבינו  

סוק ויאמר ללבן, שאף שיעקב היה לו ריב עם לבן מ"מ ויאמר שדיבר  בפ 
  (הרה"ק הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע)                                      עמו בלשון רכה.

  

  ים אליך עשה. (לא, טז)ר אמר אלקעתה כל אש 
הרה"ק   זצוק"ל  אא"ז  יחזקאל "אמר  הגאולה    מקאזמיר   רבי  דהנה  זי"ע 

הרא א הר גליות  וקיבוץ  והגאולה  שונה  לבן,  יד  מתחת  ובניו  יעקב  היה  שון 
ב לרחל וללאה השדה  ששלח יעקצז:). וכ י' סנהדרין  דוע (עתלויה בתשובה כי

תו, אף שנתרצו, אמנם לא מטעם  ואמר להן שהשי"ת צוה לשוב אל ארץ מולד
מ רק  צוה,  ונשהשי"ת  חלק  לנו  'העוד  נכריות  טעם  הלוא  אבינו  בבית  חלה 

ישו בעצמן שלא נכון דברו, עשו מיד תשובה  שבנו לו' וגו', לכן תיכף כשהרגח נ
עשה', כנודע 'אין ועתה אלא  ים אליך  אמר אלק   ועתה כל אשרמרו: 'על זה וא

ב וחזרו  ו),  כא,  (בר"ר  הנאות  תשובה'  מטעם  כהוגן  שלא  שדברו  על  תשובה 
ומיד    השעשו תשובה נתעורר תיכף הגאול שי"ת צוה, וכ שלהם, רק מטעם שה 

  ) י"ג כסלו תרפ"א -תר"ט  (דברי ישראל                                                  נגאלו. 
  

   א, כ) הוא. (ל  ו כי ברחי על בלי הגיד לן הארמ ויגנב יעקב את לב לב
ישענינ  שלשום,    ו  אליו כתמול  איננו  דאף שראה יעקב פני לבן כי  לפרש 

פנים,  לו  מראה  ג"כ  יעקב  היה  אם  יט)    א"כ  כז,  (משלי  "כמים  כדכתיב 
כיר לבן כי לבו רחוק ממנו  האדם לאדם", ובזה היה מ  הפנים לפנים כן לב 

ו  יגיד לב   פנים שלאא הראה לו יעקב  לכן ל   והיה חושש שמא יברח ממנו,
נו דאמר שגנב לב לבן על בלי הגיד לו לב לבן ללבן  יברח, והיי של לבן ש 

  (פנים יפות)                                                                             שיברח יעקב.

יצחק   אביך ואלקי  אלקי אברהם  אני ה'  ה' נצב עליו ויאמר  והנה 
יב)וגו' (כח,  יוס  .  "רבי  א):  (סט,  לך  ובמד"ר  'צמאה  פתח:  זמרא  בר  י 

פשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים כן בקודש חזיתיך' (תהלים  נ
הכוונה בדברי המדרש:    נראה לפרש  ) על כן בקדושה חזיתיך וכו'".סג, ב

  –על כן בקדושה חזיתיך" בהקדם דברי אבי זי"ע    –"כן בקודש חזיתיך  
זי"ע   מהרי"ד  שא  –מרן  פח.)  (פסחים  מצינו  זכה  דהנה  אבינו  ברהם 

המקדש במקומו, שנאמר: "בהר ה' יראה", וכן יצחק אבינו  לקדושת בית  
"ק במקומו כמ"ש: "ויצא יצחק לשוח בשדה", ואילו זכה לקדושת ביהמ

ביהמ"ק שלא במקומו, שהרי הר המוריה קפץ    יעקב אבינו זכה לקדושת
א בית  עד  לקראתו  בז-ובא  והענין  לדורות ל.  הכנה  עשה  שבכך  הוא,   ה 

לארץ   ובחוץ  הגלות  בזמן  לקדושת  שאף  לזכות  ישראל  בני  יוכלו 
כט.):   (מגילה  חז"ל  שאמרו  כמו  למקדש ביהמ"ק,  להם  "ואהי  עה"פ 

טז)   יט,  (יחזקאל  ובתי   –מעט"  כנסיות  בתי  אלו  יצחק  רבי  "אמר 
שבבבל".  ז"ל  מדרשות  כוונתם  חזיתיך",  וזהו  בקדושה  כן  "על   :

"חזיתיך", אלא "על    –מקדש  במקום ה  –מר, שלא רק "בקודש"  כלו 
ציה ועיף    ארץ כן בקדושה חזיתיך", כלומר, חזיתיך גם בחו"ל, שהיא "

שוממה וריקה מן הקדושה, כיון שנמשכה לשם קדושת    –ים"  בלי מ
ביהמ"ק ע"י עסק התורה ותפלה, וכל זה מכוחו של אותו זקן, יעקב  

שזכה לקדושת ביהמ"ק   שלא במקום אבינו,  הגדולה אף    ולהתגלות 
  )  (כ"ק מרן מהר"א זי"ע                                                                  המקדש. 

(ל,  וגו.  ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב  
צריך    א) בקשתו  הקב"ה  שיעשה  רוצה  שאדם  דבר  כל  על  דהנה  רבינו,  ופירש 

אדם  כל  לא  אמנם  זה,  על  נפשו  ח"ו    למסור  יסתכן  אולי  כי  נפשו,  למסור  יוכל 
הו   וישאר בתפלתו  נפשו  למסור  הורגל  שהוא  הצדיק  רק  חיות,  יבלא  וכל  א 

לפעול ע"י מסירת נפשו. והנה רחל החזיקה את עצמה במדריגה פחותה שא"א  
  לה למסור נפשה בתפלה, ע"כ בקשה מיעקב אע"ה שיודעת שהוא צדיק גמור  

פלל בעדי כמו  אמרה: "הבה לי בנים", ר"ל הת  ויכול למסור נפשו בשבילה, ע"כ
ר"ל    -ואם אין"  ה: " למה אין אני מתפללת בעצמי, לזה אמר  שפירש"י ז"ל, וא"ת

יש   אז  בתפלתי,  נפשי  אמסור  בעצמי  שאני  רק  בעדי  מתפלל  אתה  אין  אם 
פרי   ממך  מנע  "אשר  אע"ה  יעקב  לה  השיב  כך  על  כנ"ל.  אנכי"  שמתה  לדאוג 

מני לא מנע פרי בטן, ר"ל כיון שכבר פתח הוא שער שיהיה  בטן", ופירש"י ז"ל, מ 
  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)                                     . לו בנים, תו אין צריך למסירת נפש

  
הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי וגו' ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת  

ו כלפי רחל אמנו  לכאורה צ"ב מה היה הטענה של יעקב אבינב)  -וגו'. (ל, א 
אלוקים   התחת  לה  כי  שאמר  לה  דאמר  בטן. וי"ל  פרי  ממך  מנע  אשר  אנכי 

ם השי"ת יכול לעזור לו  מסתפק האדם בזה א לו אם חלילה אצל הקב"ה, אפי 
גם כן עוזר לו השי"ת, משא"כ אצל צדיק, אם מסופק אם יכול לעזור לו אז  

הבה רחל  שאמרה  וכיון  לו,  לעזור  יכול  ו   אינו  כו'  כלי  אין  כאילו אם  ו', 
התחת   לה  אמר  כן  על  לה,  לעזור  יכול  שאינו  אמינא  הוה  שיש 

 מרבותינו הק' מבעלזאדברי תורה 

 ג



מו השי"ת  שיש לך צד ספק אזי אין אני כ  אלוקים אנכי, פי' כיון 
שיכול לעזור לך  בכל אופן, מה שאין אני יכול לעזור באופן זה  
שאת מסופקת ביכולתי להושיעך. וזהו הכוונה אשר מנע "ממך  

  (כ"ק מרן מהר"י זי"ע)                                               פרי בטן.   
  

גד אחינו הכר לך מה עמדי את אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה  נ

גם   -יעקב טען ללבן: "את אשר תמצא את אלוקיך"    (לא, לב)  . וקח לך 
אם תמצא את הע"ז שלך  מה זה שווה לך והרי "לא יחיה" הרי אינו חי 

כלל קיום  לו  תכירואין  עמדי"  מה  לך  "הכר  לך   עדיף  בבורא   .    ותאמין 
חיים" "אלוקים  שהוא  א"  עולם  אתה  גם  תטול  לך"  אמונתי וקח  ת 

  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                                                       ת. ותאמין בהשי"

אלקים מלאכי  בו  ויפגעו  לדרכו  הלך  ב)   .ויעקב  לב,  פעם    (בראשית 
ע    היה זי"ע  הבת  תר"א)  -(תק"כ ין  כסלו  אהרן  י"ב  רבי  הרה"ק  אצל 

כמזיטומיר  לרבינו  ואמר  חולה  היה  ור"א  לו  ,  אמרו  הרופאים  י 
היא שהנכם    שרפואתו  ומכיון  וסיים,  ישראל.  ארץ  ממימי  שישתה 

רץ ישראל, ע"כ בקשתו שיקח כוס עם מעט  משתוקקים לעלות לא
לכו  חזרה  ישפכם  ואח"כ  בפיו,  ויכניסם  ממים  מים  ישתה  והוא  ס, 

א.  אלו שהיו בפיו של מי שרוצה ליסע לארץ ישראל, וכן עשה ונתרפ

שמח רבינו,  ישואמר  לארץ  לעלות  לאף  שבתו  גילה  לא  עוד  ראל 
מו  וכן  יודע.  כבר  והוא  גליא,  לא  לפומא  מלבא  אפילו  בא  אחר, 

להבין   צריכים  "אמנם  שם:  ומובא  וישלח,  פרשת  עין"  "בת  בספרו 
לאכים של ארץ ישראל שהוא עדיין לא היה בא"י,  איך באו ליעקב מ

לסוכות,   אפילו  הגיע  לא  עדיין  בזה כי  הרגיש  כבר  הרמב"ן,    והנה 
ן שהחזיק בדרך ללכת לארץ ישראל הוה כמו שכבר הגיע  ותירץ כיו 

  לארץ ישראל וכו' ע"ש. 

  כפיים  נשיאות הלכות
 מחוייב   כפיים  נושאים  שהכהנים  בשעה  שמע   קריאת  באמצע  העומד
  הברכה   פסוקי   אחר   אמן  לענות  יכול   ואף,  מהכהנים   הברכות  ולשמוע   לשתוק

  לא  אבל ,  )המצוה  מקיום  חלק  היא  אמן  שעניית,  לעיל  כאמור(  הפרק  באמצע '  אפי 
,  )המצוות  ברכות  שאר  אחר  אמן  כעניית  שדינה('  קדשנו   אשר '  ברכת  אחר   אמן  יענה
  . שמו וברוך הוא  ברוך יאמר  שלא , שכן וכל 

  וישמע   ישתוק   כפיים   נושאים   שהכהנים   בשעה   ע " ו מ ש   באמצע   העומד 
  שאנו   כיון ,  הפסק   חשיב   לא   מ " מ   , כעונה   שומע  דין   בזה   שייך   שאין   ואף (   מהכהנים   הברכות 

  לענות   יפסיק   לא   אבל ,  ) הברכה   שמיעת   י " ע  המצוה   בכלל   הישראל   שגם   לדיעות   חוששים 
  יכול   שלום   לשים   מודים   ברכת   בין   ואוחז   ı " הש   עם   יחד   מתפלל   ואם ,  אמן   שום 

  .      ) 81'  הע   דרשו   ב " מ '  עיי (   הברכה   פסוקי   אחר   אמן   לענות 
  אומר   ı" שהש  בשעה  במרום  אדיר   ר לומ   נוהגים  כפיים  נשיאת  סיום  לאחר 

 הלבוש  מדברי ,  אכן,  )ז,  קל  ב"מ('  שלום  שים'   ברכת  חתימת  לפני '  בעיניך   וטוב'
 כתבר   תחילת  אומר   היה  שהציבור   המנהג  היה  עברו  שבזמנים  מבואר   ) טו,  קכח(

  רק '  במרום  אדיר '  אמרו  ולכן',  בעיניך  וטוב'  עד  ı"הש  עם  יחד  שלום  שים
  שאומרים  עולם  של   הריבונו  אז  אמרו  והכהנים'  ךבעיני   וטוב'ל   ı"הש  כשהגיע 

 עם  יחד'  שלום  שים'  ברכת  אומרים  שאין  בזמננו  אבל ,  כפיים  נשיאות  אחרי 

 מנהג   ן כ ו,  כהנים  ברכת  סיום  אחר   מיד'  במרום  אדיר '  לומר   יכולים  ı"הש
  .  העולם 

 

'  כח   יאשר '   בברכת   אותם   ולברך ,  הברכה   על   לכהנים   טובה   להחזיק   נהגו 
,  ) יא ,  תקצב   א " מט ( '  ה   בעבודת   כח   אומı   שיוסיפו ,  וחיזוק   אומı   לשון   שמשמעותו 

  ספר '  ועיי ;  פה   מינı   ם " מהר   ת " שו (   מצוות   עוד   עשות ל   יזכו   כן   זו   מצוה   שגמרו   וכשם 
  להם   להכיר   ראוי ,  עשה   במצות   ישראל   את   רך ב ל   שמחוייבים   שאף   ט   כהנים   ערך   מטעמים 

  פירות   שלענין   ב ,  ד   שביעית   ש " רש '  ועיי ;  אחר   במקום   המצוה   לקיים   יכולים   היו   שהרי ,  טובה 
  חוזרים   והכהנים ,  ) בכך   שמצווה   אף   השדה   לבעל   טובה   להחזיק   שמותר   מצינו   שביעית 

  .  ) כד ,  קכח   ש " ערוה (   ' תהיו   ברוכים '   ואומרים 
 

  שלאחר  וקדיש   ı " הש  חזרת   באמצע   אלו  מירות א ל  להפסיק   שלא  להזהר   ויש 
  ובימים   קדיש   לאחר   רק   מהדוכן   יורדים   שהכהנים   נהגו   זו   ומסיבה ,  התפילה 

  לא   זה   שמטעם   ואפשר ;  ס ,  קכח   ב " מ (  שלום   שים   ברכת   סיום   לאחר   תחנון   שאומרים 
  שאין  בימים   ז " ולפי ,  אפיים   לנפילת   ע " שמו   בין   הפסק   איסור   משום ,  כן   לומר   י " בא   הגו נ 

  בכל   כפיים   שנושאים   ההרגל   משום   כן   נהגו   שלא   ומה ,  י " בא   גם   לומר   צריך   אפיים   נופלים 
  הבית   שכתב   שלפי   המליצו   ירושלים   וחכמי ;  כ " ע   טובה   מכיר   ואינו   , בדבר   דש   והציבור ,  יום 

  להם   שכתב   כח   ביישר   להם   די '  יום   בכל   כפיים   שנושאים ֈ  י " א   בני   של   כוחם   ויישר '   יוסף 
  אור   בקובı   יאקאב   יהודה   ישראל '  ר   ג " הרה   ı " הדומ   -   הציבור   מן   כ " לייש   זקוקים   ואין   י " הב 

  (נערך ע"י הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א)                                 )  קודש   בהררי   יסודתו   מדור   הצפון 

  
  תקע"ט - תתקנ"ד- רבינו הקדוש רשכבה"ג התנא רבי יהודה הנשיא זי"ע נלב"ע ט"ו כסליו תתקמ"ח

הדורות בסדר  רבי  ל א  מובא  הרביעי  ף 
ע"כ,   תת"פ  ג"א  בשנת  נהרג  שהי'  עקיבא  י"א 

  פי ולביום הכיפורים וי"א בערב יום הכיפורים  
שמת   ביום  נולד  הק'  שרבינו  בקידושין  הגמ' 

  .נולד בשנה הנ"ל רבי עקיבא א"כ  
ע"ב:וכדאיתא   דף  קידושין  מר    גמ'  דאמר 

רבי   כשמת  רבי",  נולד  עקיבא  רבי  "כשמת 
ל וכו'  יהודה  רב  נפטר  נולד  צדיק  שאין  למדך 

שנאמר   כמותו  צדיק  שנברא  עד  העולם  מן 
  . ובא השמש" וכו' (קהלת א, ה)  "וזרח השמש

הגזירה כדי  תוך  למול    ונולד  שאסרו 
ב עבו וכדאיתא  בגמ'  ד"ה  תוס'  י:  דף  זרה  דה 

למול,   שלא  גזרו  רבי  כשנולד  בא"ד  ליה  אמר 
לרבי   והביאו  קיסר  שלח  מלוהו,  ואמו  ואביו 

וה לפניו  באנטונינוס  ואמו  אמו  חליפתו 
ומצאוהו   קיסר  לפני  שהביאתו  עד  והניקתו 

הגמון  ופטרום לשלום, ואמר אותו  שהוא ערל  
את   שמלו  ראיתי  עושה  אני  הקב"ה  אלא  זה 

  .ת ובטלו הגזרהלהם נסים בכל ע
פלאי  שמה  אש    אמו  מליצי  בספר  כמובא 

לאנטונינוס   שהניקתו  ובזכות  כסליו.  ט"ו  ערך 
ולמד   לבסוף  רבינו  נתגייר  את  ושימש  תורה 

הק' כמובא במנורת המאור נר ג' כלל א' ח"ב  
ב'  סעי'  פ"ג  אנטונינו  סי'  של  אמרה    סשאמו 

ידי   על  נס  הוא  ברוך  הקדוש  לך  ועשה  הואיל 
ופי'   לעולם,  שושבינים  יהיו  בני  יד  על  ולבנך 

אוהבים וחברים,    –שם נפש יהודה שושבינים  
ל  ובשכר אותו חלב שינק אנטונינוס מאמו ש "

את  ושמש  תורה  ולמד  זכה  הקדוש  רבינו 
רבינו הקדוש ונעשה מלך לאמתו וירש העולם  

הבא והעולם  פ"א  ו",  הזה  מגילה  בירושלמי 
  הי"א מובא שי"א שלבסוף נתגייר וכו'.  

  הוא הי' בסוף התנאים ותחילת האמוראים,
אצל  ב מצינו  שלמעשה  מביא  הדורות  סדר 

מיוחד   שהוא  'שמעתתא'  לשון  הק'  רבינו 
הלכות  לא תשובות  בשם  ומביא  מוראים, 

 אורחות חיים

 סיפור על פרשת השבוע

 הילולא דצדיקיא

 ד



קטנות מ"ט רבינו הק' שהוא "תנא" ולפעמים  
ה  כי  "אמורא",  ליה  "סוף  ו חשיב  היה  א 

בגמ'   ומצינו  אמוראים",  ותחילת  התנאים 
תענית דף י"ד: אמר ליה מתניתא רמית עליה  

  דרבי "רבי תנא הוא" ופליג.
שביעי  דור  הזקן    הי'  מהלל  בן  אחר  בן 

י הימים א' א, ג.  ר"א בדברביאור הגוכדאיתא ב
נאמר   בדוד  וכן  מאברהם,  שביעי  משה  בא"ד 

הקדוש   "רבינו  וכן  השביעי,  ביעי  שוהוא 
משה   ע"י  שבכתב  תורה  שנתנה  וכמו  להלל", 

נו ע"ה כן נתיסד תורה שבעל פה ע"י רבינו  ירב
  .הקדוש

ב ה"גומובא  פ"ט  כלאים  ,  ירושלמי 
ובכתובות פי"ב ה"ג שרבי אמר שרב הונא הוא  

תר חשוב ממנו שהוא בא משבט יהודה ומן  יו
הנקבות",  הזכרים,   ומן  בנימין  "משבט  ואני 

ש פי'  העדה  יהודה,  הובקרבן  מן  האב  מצד  וא 
"מיהודה   האם  ומן  "מבנימין",  האב  מצד  ואני 
רב "רבי   אמר  שבת דף נ"ו.  ובגמ'  דוד",  מבית 
דדוד   בזכותיה  ודריש  מהפך  מדוד"  דאתי 

הרע רבי אומר  מדוע בזית את דבר ה' לעשות  
    .וכו'

כמובא,    הוא הי' הדור שנים עשר להתנאים
יוחסין  ב י"ב  ספר  בדור  הוא    לתנאים וכן 

והחדשים  כמספר  והימים  והמזלות  ,  הכוכבים 
דורות הי"ב  של  החשבון  שמעון  1  ומונה   (

אנטיגנוס,  2הצדיק,   יועזר )  3)  בן    )4,  יוסי 
פרחיה בן  שטח)  5,  יהושע  בן  )  6  , שמעון 

זכאי,  ר  )8,  ל הל  )7,  שמעיה  בן  יוחנן  רבי  )  9בן 
עקיבא)  10  ,אליעזר ורבי  )  11  , רבי  שמעון  רבי 

ועו ירב )  12  , מאיר  כות,  דור  ד  הוא  שרבי  ב 
השביעי   דור  הוא  הלל  שהוא  להלל  השביעי 

  .  להתנאים
השני גמליאל  בן  שמעון  רבן  הי'   אביו 

ד"ה    רש"י בגמ' בבא מציעא דף פ"ד:כמובא, ב 
גמליאל   בן  שמעון  רביאב   -רבן  של  שהרי  ,  יו 

היה עוד "רבן שמעון בן גמליאל" זקנו של רבן  
רבו הנקרא  זה  גמליאל  בן  בן    שמעון  שמעון 

הזקןגמ כמובא  ליאל  אביו  תלמיד  הי'  הוא   .
כותב  ב פ"ה  למשנה  הרמב"ם  כבר  הקדמת 

הקדוש   שרבינו  דברינו  בפתיחת  הקדמנו 
וכן כל אחד    ",תלמיד אביו היה " מחבר המשנה  

תלמי ע"ה  הלל, מזקניו  עד  האב  ובהקדמה    ד 
כותב תורה  רבן    למשנה  של  בנו  יהודא  ורבי 

רב הנקרא  זהו  הקדו ישמעון  קוהו"ש  נו  בל  א 
שמעון    "מאביו ומרבי  שמוע  בן  אלעזר  ומרבי 
  . חבריו

ירושלמי  כמובא ב  רבי הי' הבכור במשפחה
לא   פסח  בערב  אכל  לא  רבי  ה"א  פ"י  פסחים 
בקרבן   ופי'  "בכור",  שהיה  מצה,  ולא  חמץ 

פסח,  הע  בערב  להתענות  הבכורות  ונהגו  דה 
 (למעשה לא מצינו שהיה לרבי עוד אח).   

אבי  בית  כבוד  על  בהגין  כמובא  גמ'  ו 
הוריות דף י"ג: באריכות שרבי מאיר ורבי נתן  

שמעון בן גמליאל  רצו לזלזל בכבוד אביו רבן  
"אחרים"   מאיר  לרבי  שיקרא  התקינו  ומאז 

שם אחרים  וכו', ורבינו הק' אמר לבנו הלכה ב

שותים   אנו  שמימיהם  הללו  הם  מי  לו  אמר 
אמר ליה בני אדם    ,ושמותם אין אנו מזכירים 

 " וכו'. וכבוד בית אביך"עקור כבודך שבקשו ל
תוס'  כמובא ב  זקינו הי' רבן גמליאל דיבנה

אבל בנו מודי    ודה זרה דף ל"ב. ד"ה  בגמ' עב
הוא  בא"ד    –ליה   דהא  גמליאל  רבן  נמי  אי 

רבי   של  היה  כו זקנו  דיבנה  גמליאל  ורבן  ו', 
  . נכד של רבן גמליאל הזקן

תמר  קראו  ב  לאשתו  כתובות  ומובא  גמ' 
ק"ג.   רבי דף  של  פטירתו  לבניו    שבשעת  אמר 

מה   מקשה  והגמ'  וכו',  אמכם"  בכבוד  "הזהרו 
ה  הצווי  דאורייתא,  היא  היא  אם'  'כבוד  רי 

ומתרץ שאשת אב הוי, פי' שהאשה הזאת לא  
אביתהי אשת  אלא  אמם  הוצרך  ה  ולכך  הם 

לצוות על כבודה, (ומשמע מכאן שהיה לו    רבי 
ובבבא   נולדו),  הם  שממנה  אשה  עוד  מקודם 

אלעזר  מ רבי  קבורת  שלאחר  פ"ד:  דף  ציעא 
שתינשא    ב"ר  באשתו  לדבר  רבי  שלח  שמעון 

קודש   בו  שנשתמש  "כלי  בחזרה  ושלחה  לו, 
ישתמש בו חול" וכו' ואח"כ אמר רבי שבתורה  

ל במעשים טובים מי גדול  היה גדול ממנו, אב
ממנו וכו', וכעין זה מובא גם בירושלמי שבת  

 ב.   פ"י ה"ה, ובמדרש רבה קהלת יא,
מקום  הבכור הי' רבן גמליאל ומילא    בניו:

ב כמובא  בנשיאות  ק"ג. אביו  דף  כתובות  גמ' 
אמר   רבי  של  פטירתו  בשעת  רבנן  לבני  "תנו 

צריך להם  "בניו"נכנסו    ",אני  אמר  וכו',    אצלו 
מש"ו ושם  עיין  להם,  שאמר  הצווי  בהמשך  כ 

"לבנו"   אשה  חיפש  שרבי  מסופר  ס"ב:  דף 
חייא וכשרצו לכתוב  וקודם לקח בתו של רבי  

ולקח בתו של רבי יוסי  הכתובה מתה בתו וכו'  
ללמוד   הלך  הנישואין  ואחר  וכו'  זימרא  בן 
נהיית   וכשחזר  בישיבה  שנים  עשרה  שתים 

ונתרפא עליה  רבי  והתפלל  עקרה  ,  אשתו 
פ"ו   ובאבות  זה),  היה  בן  איזה  מוזכר  (ואינו 

שבע  מ"ח   אלו  אומר  מנסיא  בן  שמעון  רבי 
חכמ שמנו  נתקימו  מדות  כלם  לצדיקים  ים 

ובבניו" ו ברבי  פ"ק  ",  ויחי  פרשת  רבה  במדרש 
סעי' ז', ובירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה מסופר  
שבתוך   בשבת  שיצאו  רבי  של  בניו  שני  על 

מ ראשו  היה  מהם  אחד  גולה  השבעה 
ואחד   חלוצות,  וסנדליו  אבל  של  מהעטיפה 
(בהמשך   בסנדליו,  ולבוש  מכוסה  ראשו  היה 

להם שהיה  זה    הבאתי  ואולי  שנפטרה  אחות 
ו  לזה),  "בריבי  מצינ קשור  מוזכר  שפעם  ו 

רבי,   של  בניו  על  שהכוונה  וי"א  אומר" 
 ' כותב  השם    'וברביוביוחסין  זה  כי  ידעת  כבר 

שפרש"י   כמו  שבדור  גדול  על  בהרבה  נקרא 
ר   ,מקומות  גמליאלוכן  נקרא    בן  רבי  של  זקנו 

וזה כתבתי לאפוקי מבעל דורות עולם    ',ברבי'
ורבי  שאמר   אושעיא  רבי  הם  רבי  בני  כי 

ור גמליאל שמעון  ורבי    בן  ברבי  חייא  ורבי 
בין   כי  גדולה  טעות  וזה  ברבי,  הקפר  אלעזר 

  . ו'כו באלה ובאחרים רבים שנזכרו בתלמוד 
קטן שמעון כמובא  נו ה, ובובנו השני יעבץ 

מותו  ב לפני  צוה  רבי  ק"ג:  דף  כתובות  גמ' 
ואף על  "שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא",  

נ  בני  "גמליאל  חכם,  בני  ששמעון  שיא",  פי 
רבן   בבנו  בחר  שרבי  אומר  הגמ'  ובהמשך 
ממלא   היה  חטא"  "שביראת  משום  גמליאל 
היה   שמעון  רבי  בנו  משא"כ  אבותיו,  מקום 

  תיו "בחכמה".  ממלא מקום אבו
אחת  פעם  רק  מוזכר  הוא  והוא  במשנה   ,

כתובות   בגמ'  כמובא  רבי  של  הקטן  בנו  היה 
שרבי אמר לבני הקטן אני צריך נכנס    דף ק"ג:

ש דף  רבי  מציעא  בבא  ובגמ'  וכו',  אצלו  מעון 
הזהב    "רבי לרבי שמעון בריה"מתני ליה  מ"ד.  

הכסף  את  לו    ,קונה  לנו    "רבי"אמר  שנית 
הכסף  ותחזור    בילדותיך  הזהב  את  קונה 

הכסף ות את  קונה  הזהב  בזקנותיך  לנו  ,  שנה 
מתני ליה  ודומה לזה בגמ' עבודה זרה דף נ"ב: 

מבטל    ירב כוכבים  עובד  ברבי  שמעון  לרבי 
אמר ליה רבי    , עבודת כוכבים שלו ושל חבירו 

שנית לנו בילדותך עובד כוכבים מבטל עבודת  
 וכו'.   ישראלכוכבים שלו ושל 

ב הרהקדמ ומובא  תורה  מב"םת    למשנה 
של   דינו  בבית  שהיו  החכמים  גדולי  הם  ואלו 

וגמל  שמעון  ממנו  וקבלו  הקדוש  יאל  רבינו 
י"ט.  וכו',  בניו דף  זרה  עבודה  ורבי    ובגמ'  לוי 

פסקי   וקא  דרבי  קמיה  יתבי  ברבי  שמעון 
 וכו'.   סידרא

ב איתא  ק"גוכן  דף  כתובות  אמר  גמ'  רבי   :
הקטן שמע  לבני  רבי  נכנס  צריך,  אצלו  אני  ון 

"סד לו  מסר  שם  ורבי  ובמהרש"א  חכמה",  רי 
אומר שאצל רבינו היתה החכמה יותר חביבה  

לבנו  מהנשיאות   שכן אנו רואים שקרא קודם 
שמעון   קודם  מובא  הגמ'  בתחילת  וגם  הקטן 

  חכם וכו'.  בני
ב  פ"א ומובא  סוף  זוטא  ארץ  דרך  ,  מסכת 

בראשית   פרשת  שמעוני  רמז  ובילקוט  פ"ה 
ך לך פט"ו רמז ע"ו תשעה  מ"ב, ושם פרשת ל

בג בחייהם  עדן נכנסו  ירד  ן  בן  חנוך  הן    , ואלו 
עבד    ,ומשיח   ,ואליהו  וחירם    ,אברהם ואליעזר 

צור הכושי  ,מלך  מלך  של  "   ,ועבד  בנו  ויעבץ 
. והי' לו חתן וקראו לו  " וכו'רבי יהודה הנשיא

אלעשה נ"א.  .בן  דף  נדרים  בגמ'  בן  וכמובא 
הוה  דרבי  חתניה  ובמ   אלעשה  דרש  וכו', 

ט. מצינו חכם בשם זה פיליפוס שאל  תהלים  
  את רבי אלעשא וכו'. 

רא  מסביר למה נק  ובמהרש"א שם בנדרים
" אביו  עושר  ע"ש  היורשים  דדרך  אלעשה"  בן 

ולכן   וכו'  מעותיהם  ולפזר  לוותר  מאביהם 
שע  אביו  ע"ש  אלעשה"  "בן  היה  נקרא  ושרו 

בירושה מאביו וקאמר עליו גם שהיה בן עושר  
מאביו מעותיו וירש  מפזר  היה  לא  מ"מ   ,

להר  כדי  פיזר  אלא  יורשים  כשאר  אות  בחינם 
  בגמ' ע"כ. בהן תספורת של כהן גדול כמובא 

יעקב שם   ובעיון  בנדרים  יעקב  עין  על 
אומר שבן אלעשה היה מוכתר בשלש כתרים,  

ישמעא1 רבי  ממשפחת  שהיה  אלישע  )  בן  ל 
גדול,   נשיאה,  2כהן  דבי  חתנא  שהיה   (3  (

  דול. שהיה עשיר ג
בזמן    נכדיו: שהי'  נשיאה  יהודה  רבי 

ע"ו:ב  כמובא  , האמוראים דף  גיטין  אמר    גמ' 
 ה



ד בריה  אבא  אמר רבי  אבא  בר  חייא  רבי    רבי 
גמליאל  "יוחנן   רבן  של  יהודה נשיאה בנו  רבי 

רבי ד"ה  בר  שם  ופירש"י  רבן  ",  של  בנו 
רבי  גמליא בר  הקדוש   -ל  רבינו  של  ,  בנו 

ד" ל"ה:  דף  זרה  בעבודה  ובית  ה  וברש"י  רבי 
השמן   את  התירו  לאו    -דינו  דהא  גרסי'  לא 

  "רבי יהודה נשיאה בר בריה"איהו שרייה אלא  
כדאמר בגמ' מסתמיך ואזיל רבי יהודה    ייהשר 

דגמ  ,נשיאה נשיאה  יהודה  רבי  ורבי  היינו   '
יהודה הנשיא בנו של רבן גמליאל ברבי שהיה  
רבי   בגמרא  אמרינן  וה"נ  האמוראים  בימי 

הנשיא כו'    יהודה  הורה  גמליאל  רבן  של  בנו 
ואילו רבי בנו של רבן שמעון בן גמליאל היה  

הפוע  את  בהשוכר  ובתוס'    ,ליםכדאמרינן 
ד"ה   ל"ג:  דף  זרה  רבי  בעבודה  מיניה  בעא 

מרבי נשיאה  רבי    -אמי    יהודה  דאינו  נראה 
אותו   כי  מיחשא  בנו  "יהודה נשיאה דשרא  בן 

הקדוש רבינו  הוא    "של  בברייתא  ואף  היה 
כו', ושם בתוספתא פ"ה ה"ה רבי יהודה  כר ונז

בנו של  ובית דינו התירו וכו', וביוחסין כותב ש
רבי הלל הנשיא שתקן  הוא  נשיאה    רבי יהודה

הסמיכה   שתתבטל  קודם  ישראל  לכל  העבור 
התחילו   דורות  עשרה  והם  המשיח  ימי  עד 

  . מהלל וסיימו בהלל
ומעשה  .  דף נ"א  גמ' פסחיםוהלל כמובא ב

וה" ש ביהודה  בניו  גמליאללל  רבן  שרחצו    "ל 
ולעזה עליהן כל המדינה    , שניהם כאחד בכבול

מעשה ביהודה  ה"ח  וכו', ובתוספתא שבת פ"ח  
ר של  בניו  גמליאלוהלל  לכבול    בן  שנכנסו 

אנשי  יין    והמשיכו  בצנורות  לפניהם  העיר 
  . ושמן

ב איתא  פ"ג:  וכן  דף  בתרא  בבא  בעא  גמ' 
 וכו'.  מיניה הלל מרבי 

של רבינו הק' אנטונינוס בן    בירו אוהבו וח
    , אסוירוס מלך רומי בן בנו של אנטונינוס רבה

וישלחב פרשת  רבה  ה'  ע" פ   מדרש  סעי'  ה 
לאמר "  ע"פ אותם  לאדוני    ויצו  תאמרון  כה 

כתוב    "לעשו אפס  לרבי  אמר  אגרת  רבינו 
אנטונינוס"  אחת מלכא  למרן  שמי  קם    ",מן 

מלכא  "וכתב   למרן  נשיאה  יהודה  מן 
אמר  ו  לקח אותו רבי קראו וקרעה,,  "אנטונינוס

אפס ל עבדך"כתוב    רבי  למרן    ,יהודה   " מן 
תה  י מפני מה אאמר ליה רב  ,מלכא אנטונינוס 
  י טוב מזקני,אמר ליה מה אנ   , מבזה על כבודך 

" (בראשית  כה אמר עבדך יעקב"לא כך אמר  
וכן    לב, ה), ובמדרש תנחומא פרשת וישלח ג.

לאנטונינוס   כותב  היה  הקדוש  יהודה  רבינו 
למל כבוד  לחלוק  בשלומך  שואל    , כותעבדך 

ש  וכו', ובפ' עץ יוסף על המדר וכך עשה יעקב  
או שם  רבי  רבה  אבל  שהיה  מר  נשיאה  יהודה 

ראוי   היה  ודאי  מרומי  המלך  שליטת  יד  תחת 
  לו להראות לפניו הכנעה. 

ג.   אות  וישב  פרשת  תנחומא  ובמדרש 
אחר  מ ושלח  לקיסרין  שבא  באנטונינוס  עשה 

ה ררבינו  עמו  והלך  שמעוןקדוש  ור  בי   בי בנו 
הגדול   י:  חייא  דף  זרה  עבודה  ובגמ'  וכו', 

  וכו'.וס וס בן אסויר רט לאנטונינ פ  "מלכיה"

פ"י סעי' ז' אנטונינוס    מדרש רבה קהלת וב
שאל   הוה  רבה  דאנטונינוס  בריה  בר  זעירא 

  לרבינו הקדוש וכו'. 
גמ' עבודה זרה דף י: שאנטונינוס  ואיתא ב
  , דימלוך אסוירוס ברי תחותינא  בעיאמר לרבי  

(שתעשה טבריה לעיר    ותתעביד טבריא קלניא
וב ממס),  אפטורה  מליצי  ט"ו  ספר  ערך  ש 

סליו וכשמת אנטונינוס גם בנו אסוירוס היה  כ
 אוהב לרבי ועשה טבריה חפשי. 

דודוב צמח  קסרים    ספר  ששלושה  מביא 
רבי של  בימיו  ואחריו  2אנטונינוס,    )1  היה   (

אנטונינ  קמארוס 3וס,  מרקוס  ואחריו  וכולם    ,) 
רבינו   על  חסד  והטו  הנוצרים  על  שמד  גזרו 

באופ  ונשאוהו  וכבדוהו  בימיו  הקדוש  שהיה  ן 
 כולם ימים טובים לישראל. 

: ד"ה  רש"י בגמ' בבא מציעא דף ל"גוכתב  
הא דקתני תלמוד    -ימי רבי נשנית משנה זו  ב

אין לך מדה גדולה מזו לפי שמשרבו תלמידי  
ש  והלל  דורות  שמאי  שלשה  לפניו  רבו  היו 

מתוך   תורות,  כשתי  ונעשית  בתורה  מחלוקות 
שהיו וגזירות  מלכיות  שעבוד  גוזרין    עול 

לב   לתת  יכולים  היו  לא  כך  ומתוך  עליהן, 
ימיו   עד  החולקים  דברי  שנתן  לברר  רבי,  של 

חן בעיני אנטונינוס מלך  "הקדוש ברוך הוא לו  
 וכו'.   , כדאמרינן בעבודה זרה" רומי

להראב"דהק  סדרוב מלך  וכותב    בלה 
את   אוהב  והיה  אסוירוס  בן  אנטונינוס  ברומי 

ש ואומרים  כנפשו  הקדוש  בסתר  רבינו  גיירו 
טובים   ימים  כולם  הקדוש  רבינו  בימי  והיו 

ובי ימים  והאריך  אנטונינוס  לישראל  מת  מיו 
כבדו   וכולם  קומודוס  ואחריו  אנטיפוס  ומלך 

 . ונשאו את רבינו הקדוש כל ימיו
ב הק'ומובא  השיר   אלשיך  שיר  ו.  על  ז,  ים 

בא"ד   כותב  ככרמל"  עליך  "ראשך  אך  עה"פ 
רבותינו   במאמר  יובן  זה  מערה  הנה  כי  ז"ל 

צפור בין  היתה  לרומי  אחת  רבי,  בו  שהיה  י 
שהיה דר בו אנטונינוס, והיה הולך ללמוד עם  
בגמרא  כמפורש  לילה  ובכל  יום  יום  בכל    רבי 

של רומי    והיעלה על לב כי מכרך גדול  :)(ע"ז י
הי צפורי  מהלך  עד  והוא  מפולשת,  מערה  תה 

ושהיה   בינתיים,  הגדול  והים  חדשים  כמה 
ב ושב  לילה הולך  ראינו    ,כל  בעינינו  הנה  אך 

ששמה   עיר  לצפורי  קרוב  היום,    " רומי"עוד 
שמה   את  ויסב  אנטונינוס,  מושב  היה  ושם 
ארץ   בקרב  והיא  מלכותו,  עיר  כשם  רומי 

אמר כי המשיח  ישראל הארץ הקדושה, ועליה  
פת ושם  כנגד  כבודו,  השמים  על  רומי  של  חה 

לוי בן  יהושע  רבי  עם  שערי  דבר  ובספר   ,
שרוירושל כותב  ה'  שער  קרובא  ים  היא  מי 

דרך   לטבריא  אנטונינוס  הלך  ומשם  לטבריא 
על   שמה  וקרא  הק',  רבינו  עם  ולמד  המערה 
הגמ'   על  הש"ס  ובמרגליות  מלכותו,  עיר  שם 

מהק  מביא  לב:  פרחון  בסנהדרין  ר"ש  דמת 
לרומי,    למחברת רומא  בין  החילוק  הערוך 

הגדולה   העיר  היא  באל"ף  ש"רומא" 
"ו זעירא  שבאטליא,  רומי  היא  ביו"ד  רומי" 

 שבארץ ישראל.

יוב דף  זרה  עבודה  שהיה  גמ'  מסופר   :
אנטונינוס של  מביתו  שהלך  לבית    מערה  עד 

רבי   לבית  עבדים  שני  עם  הלך  יום  וכל  רבי, 
ועב  תורה,  לבית  ללמוד  כשהגיע  הרג  אחד  ד 

ואנטונינוס   לביתו,  כשהגיע  הרג  והשני  רבי, 
שום  א לראות  רוצה  שאינו  לרבי  אדם  מר 

מצא ופעם  ללמוד  מגיע  רבי    כשהוא  שם 
הלא   זאת  מה  לרבי  ושאל  חמא  בר  חנינא 

ענה אדם,  שום  יהיה  שלא  לך  רבי    אמרתי  לו 
שם   ומובא  וכו'  מלאך  אלא  אדם  לא  שהוא 

ביא את העבד ההרוג  שאנטונינוס שלח לו לה
וע"ע בזה באגרא   חנינא החיה אותו וכו',  ורבי 

יעקב דכל  וישלח  ע"פ  וישלח  פרשת  ה 
רבה  מ ובמדרש  בזה,  שמאריך  פרשת  לאכים 

רבי   לגבי  סלק  אנטונינוס  ד'  סעי'  פ"י  צו 
  '. אשכחיה דיתיב ותלמידיו קמה וכו

מסופר  בגמ'  רבי    שם  את  שימש  יום  שכל 
ומשקהו  מאכילהו  והיה  רבי    בסעודה  וכשרצה 

ואמר  מתחתיו  מתכופף  היה  למיטתו    לעלות 
לאו  לו רבי  אמר  לו עלה עלי ותעלה למיטתך,  

אמר    , לזולי במלכותא כולי האיארעא לז  אורח
אמר ליה    ,מי ישימני מצע תחתיך לעולם הבא

  וכו'.   איןאמר ליה   ,אתינא לעלמא דאתי 
סוף פכ"ג מסופרוב שעשה    פסיקתא רבתי 

והביא בשבת  סעודה  צוננים,    לו  תבשילין  לו 
תבשילין  ועשה   לו  והביא  בחול  סעודה  לו 

בש  שאכל  שהצוננין  לרבי  לו  אמר  בת  רותחין, 
האלו   מהרותחין  יותר  וחביבין  מוטעמים  היו 

אחד תבלין  שחסר  רבי  לו  שבת    אמר  שהוא 
  .וכו'

בעבודה   בתוס'  י"אמובא  דף  מה    .זרה 
אנטונינוס ורבי לא פסקו מעל  שמובא בגמ' ש 

לא לא    שולחנם  צנון  ולא  קישות  ולא  חזרת 
, אומר תוס'  מה ולא בימות הגשמיםבימות הח

דאמרינן  נהנ   ואע"ג  לא  העולם  שרבי  מן  ה 
היו  א שולחנו  אוכלי  מ"מ  קטנה  באצבע  פילו 

  .  רבים
: מצינו שאנטונינוס רצה  ובעבודה זרה דף י

ליתן לרבי שקים עם זהב ורבי לא רצה לקחת  
דף   ובחולין  מספיק,  לו  שיש  שרבי  ואמר  ז: 

קרא לרבי פנחס בן יאיר שיבואו אליו לאכול  
ואי רוצה  יש  לרבי  אמר  ורפב"י  ויש  וכו'  לו  ן 

רו   שיש ואינו  לך"  לו  ויש  רוצה  צה וכו' "ואתה 
  שהיה עשיר. 

קי"ג דף  שבת  דף  ובגמ'  מציעא  ובבבא   ,:
משבור  פ"ה.   עתיר  הוה  רבי  דבי  אהורייריה 
עתיר  מלכא הוה  ד"ה  מציעא  בבא  ובתוס'   ,–  

מזבל  שהשומר   עשיר  היה  שלו  סוסים 
  בהמותיו של רבי. 

ב מסופר    ירושלמיומובא  ה"א  פ"א  פאה 
אומרשא ויש  פרס,  מלך  שר,  רטבן  שהיה  ים 

מרגלית   הק'  לרבינו  שלח  חשוב  יהודי  וי"א 
יקרה ואמר לו שלח לי דבר שערכו שוה לאבן  
ארטבן   לו  שאל  מזוזה,  הק'  רבינו  לו  שלח  זו, 

לו   ענה  וכו'  זאת  וחפצי  מה  חפציך  הק'  רבינו 
הנ"ל   וכעין  וכו',  התורה  לערך  בה  ישוו  לא 

ע  פרשת  אחאי  דר'  בפי'  בשאילתות  ושם  קב,   ו



כתב   שרבי  אומר  להנצי"ב  שאלה  העמק 
אסור   היה  לא  דאם  המזוזה  את  לו  במיוחד 
וכו',   ישראל  בשביל  הנכתב  מזוזה  לו  למסור 
וע"ע מש"כ בהמשך שארטבן מת באותו חודש  

(בי  הי"ב בית  שרבי נפטר,  פ"ד  מגילה  רושלמי 
פ'   נגר,  כמין  עשוי  היה  רבי  של  מזוזתו 

 בשכיבה ולא בעמידה). 
פ"י  תאואי אליהו  דבי  בכומר    תנא  מעשה 
ור  יהודה  אחד  ושותין  בי  אוכלין  שהיו  הנשיא 

לר   ,יחד  הכומר  אותו  א"ל  לבם    בי וכשהטיבו 
מכם יותר  רחמנים  אנו  הנשיא    וכו'   יהודה 

וכו'  רגליו ואמר    נכנס אותו התלמיד ועמד על
אותו   שהגיע  עד  פעמים  ג'  ושילש  ושנה 

ונשא  מיד עמד הכומר    , הכומר לגופו של דבר 
ברוך   המקום  ברוך  ואמר  לשמים  ידיו  שתי 
הוא שבחר בכם בישראל יותר מכל באי עולם  
אתכם   וקנה  בעולם  שברא  ידיו  מעשה  ומכל 
לשמו   ועבדים  בנים  אתכם  וקרא  גמור  קנין 

ונחלה   עם  אתכם  ופיזר  וקרא  לשמו  וסגולה 
אם   ואמרנו  מקומות  מאות  בכמה  אתכם 

ום  אל שבצפון ושבדרנהרוג אותן שבארץ ישר 
אותם יהרוג  ושבדרום    , מי  שבצפון  נהרוג  אם 

בטלים   הדברים  והרי  אותן  יהרוג  מי  שבבבל 
וכו', ושם בפ' משנת אליהו    מעצמן בלא כלום

עם   שאכל  שמה  פלאג'י  ר"ח  בשם  מביא 
צורך בדבר  היה  כלל    הכומר  להצלת  שעה 

הקידוש   את  הקודש  ברוח  שראה  או  ישראל, 
  וכו'.   השם שיבא ע"י תלמידו

ש רבירבותיו  היו    ל  רשב"ג  מאביו  חוץ 
ורבי   אלעזר,  רבי  עקיבא,  רבי  תלמידי  חמשת 
וגם   שמעון  ורבי  מאיר,  ורבי  יוסי,  ורבי  יהודה, 

וב קרחה.  בן  יהושע  כותב  רבי  יוחסין  ספר 
  וכו' תיו של רבי  ועתה אאריך מעט מי היו רבו

האמורי  חמשתוהם   עקיבא  רבי    ם תלמידי 
יהוד רבי  שסמכם  כאמור  למעלה  בבא  בן  ה 

שהם    ,למעלה מפני  סתם    'רבותיו'ואולי 
שלא   אביהם  יחס  ר"ל  כבוד  דרך  שמותם 

 לקרות לרבו בשמו כי אם על דרך נעלם. 
סתם הוא רבי אלעזר בן שמוע,    רבי אלעזר

ע וביומא  נ"ג.,  דף  עירובין  וביבמות  ובגמ'  "ט:, 
אמר רבי כשהיינו לומדין תורה אצל רבי  פ"ד.  

הי שמוע  בן  ששה  אלעזר  יושבין  ששה  ינו 
ובגמ'  באמה ה"ד,  פ"ב  זבחים  ובתוספתא   ,

י"ח.   דף  רבי  מנחות  למצות  אמר  כשהלכתי 
  וסףימצאתי    בן שמוע   רבי אלעזר   אצל  מדותי

לפניו   יושב  הרמב"ם  הבבלי  ובהקדמת  וכו', 
כותב   תורה  רבן  ורלמשנה  של  בנו  יהודא  בי 

הנקרא זהו  קבל  ירב  שמעון  והוא  הקדוש  נו 
ומרבי שמעון    ", ומרבי אלעזר בן שמוע" מאביו  

  . חבריו
יהודה ב"ר    רבי  יהודה  רבי  הוא  סתם 

יוסי  .אלעאי בן    רבי  יוסי  רבי  הוא  סתם 
  . חלפתא

השלושים בשנתו  תתק"י  ג"א  נהי'    בשנת 
ב  וכדאיתא  ישראל,  על  דף  לנשיא  שבת  גמ' 

מ"ה.,  ל"ב:,   דף  וביבמות  כ"ו.,  דף  ובביצה 
הנשיא  ובקידו יהודה  רבי  מאן  ס"ג.  דף    –שין 

שלמי סנהדרין פי"א ה"ג אמר רבי  "רבי", ובירו
יהודה   רבי  הוא  רבי  "הוא  רבי  מאן  יוחנן 

כתיב אפינקסיה  הנשיא", ובגמ' שבת דף קנ"ו.  
רבי קדם  אמרית  הקדוש" ומנו    , דלוי  ",  רבינו 

כ"ב:   ירמיה    ריאיכא דאמובביצה דף  רב  אמר 
רבי ביחוד ומנו   רב שאלית את  בר אבא אמר 

הקדוש ברבינו  בבא  בגמ'  וברשב"ם  דף  ,  תרא 
ד"ה   ליה    -אבא  נ"ב.  כדקרי  שמו  היה  כך  רב 

קלז (דף  חולין  אריכא  :בשחיטת  אבא   (
אריכא   אבא  בבבל  סדרא  ריש  מאן  דאמרינן 

) רב ארוך בדורו  :ואמרינן במסכת נדה (דף כד
ל דקרי  והאי  שקורין    יה היה  כמו  לרבי  " רב 

קרו ליה נמי    "יהודה הנשיא רבי בארץ ישראל 
רב  בספ   ,בבבל  מצאתי  המובא  וכן  ערוך  ר 

  . ע"כ  מרומא
בג קנ"ו ומובא  דף  שבת  קדם    ,מ'  אמרית 

ומנו   הקדוש"רבי  סנהדרין  רבינו  ובירושלמי   ,"
רבי   הוא  רבי  הוא  אמר  אבהו  ורבי  ה"ג  פי"א 

רבה ובמדרש  רבינו,  הוא  הנשיא  רשת  פ  יודן 
  . בא פי"ח סעי' ה' ורבנו הקדוש אומר וכו'

ב ה"גוכן  פי"א  סנהדרין  ורבי    ירושלמי 
אמר הוא רבי הוא רבי יודן הנשיא הוא  אבהו  

כותב   י"ב  אות  ביכין  מ"ב  פ"ב  ובאבות  רבינו, 
שבחייו קראוהו "רבי" סתם ואח"כ "רבי יהודה  
הנשיא", ומצינו שבכמה מקומות מוזכר בשמו  

יהודה "רבי  מגילה  ה  המלא  בגמ'  כגון  נשיא" 
  " רבי יהודה הנשיאדף ל., ובקידושין דף מ"ח: "

סוט ובתוספתא  "וכו',  ה"ד  פ"ג  יהודה  ה  רבי 
היה   "הנשיא עולם  נזיר  אבשלום  ושם  אומר   ,

ה"ד   גמליאל ר פ"ו  של    בן  יהודה  "בנו  רבי 
  " וכו', ובירושלמי בבא מציעא פ"ד ה"ג הנשיא

תנחומא  ובמדרש    דברי רבי יהודה הנשיא וכו',
פרשת בשלח כה, רבי יהודה הנשיא אומר וכו',  
"רבי   אמר  יח,  תהלים  טוב  שוחר  ובמדרש 

ודה הנשיא" וכו', ומצינו גם שפעמים מובא  יה
רבי יהודה הנשיא והכוונה על נכדו רבי יהודה  
אומר   ה"ה  פ"א  פאה  בירושלמי  כגון  נשיאה 

ורבי   רבי  נחלקו  ופי'  לא  וכו',  הנשיא  יהודה 
פני  במראה  בהאי  שם  הנשיא  יהודה  שרבי  ם 

    ש"ס הוא רבי יהודה נשיאה וכו'.
ב קי"חומובא  דף  שבת  ליה    והאמרו  :גמ' 

לך   קראו  טעמא  מאי  הקדוש"לרבי    ", רבינו 
, ובבן  אמר להו מימי לא נסתכלתי במילה שלי

יהוידע שם בגמ' מסביר כי השואל לרבי מ"ט  
ה רבינו  לך  המלך  קראו  אנטיננוס  היה  ק' 

מאריך עוד שם בזה, ובירושלמי  שנתגייר וכו' ו
במגילה פ"א הי"א, ובפ"ג ה"ב, ובסנהדרין פ"י  

טונינוס ידידו של רבי שמל  ה"ה מסופר על אנ 
עצמו ובא להראות לרבי אם מל כמצותו, אמר  
ואיך   הביט  לא  עצמו  שעל  הקדוש  רבינו  לו 

שלא  יסתכל בדידך, ולמה נקרא רבינו הקדוש  
מ זה  וכעין  ימיו,  כל  במילתו  גם  הביט  ובא 

  במדרש קהלת פ"ט סעי' ב'.  
מקשה שמצינו גם על רבי    שם בגמ' שבת 

ואם כן  לה שלו ופירש"י  יוסי שלא נסתכל במי 
,  לר' יוסי נמי הוה ליה למיקרייה רבינו הקדוש

הגמ'   ביה  ואומר  הוה  אחריתי  מילתא  ברבי 

אבנטו " תחת  ידו  הכניס  נ שלא  ובתוס'  דה  ", 
ר שם תוס'  אומ  –י"ג. ד"ה אם היה נשוי מותר  

שרבינו הק' אפילו שהיה נשוי היה מחמיר על  
מאבנטו,   למטה  ידו  יניח  שלא  עצמו 

משה  וביר פני  בפי'  ה"ה  פ"ה  ביצה  ושלמי 
ידו   להניח  שלא  אפשר  איך  שואל  אומר 
ידו,   בבית  מכוסה  תמיד  שהיה  אלא  מטיבורו 

י  שהיו  הערוך  בשם  מביא  הדורות  דיו  ובסדר 
מש"כ ועיין  עבה,  במטלית  בהמשך    מלובשות 

ידו   אין  מעולם  ר"ת  "מאימתי"  שהמילה 
  מונחת תחת ירכו.

שנקרא    ספר יוחסין בשם הירושלמיכתב ב
ברית   על  שמד  היה  לידתו  שבעת  "קדוש" 

 מילה וקדשו אביו לשמים במילה.
עמ"ס ברכות דף ב.    ספר מרגליות הש"סוב

רבי הגה"צ  בשם  שם  ומביא  י"ב  שלמה    סעי' 
הטעם ברך  בזרע  כתב  זצ"ל  דמתחיל    צוקער 

המצות   כל  ודילג  שמע  בקריאת  ברכות  מס' 
בשעה   המקובלים  שכתבו  עפי"מ  שבתורה 

בינו הקדוש לחבר משניות בא אליו  דהתחיל ר 
נשמה של יעקב אבינו לכן נקרא "נשיא" ר"ת 
תיקן   דיעקב  וידוע  אבינו  יעקב  של  נשמה 

היה  ויום  יום  וכל  שמע  קריאת  קורא    מצות 
יוסף  שבא  בשעה  כמ"ש  שמע  אצלו    קריאת 

דמנהגו   שמע  מקריאת  להפסיק  רצה  לא 
של   לכבודו  התחיל  לכן  ויום  יום  בכל  לקרות 

ות קריאת שמע שתיקן יעקב שבא  יעקב במצ
הפעם   באותו  הקדוש  רבינו  של  לגופו  נשמתו 
ליעקב   נמשך  וכבוד  תועלת  מה  טעם  והאריך 

מוב דיעקב  הוכחה  יהי  בזה  שם  וכ'  חר  בזה 
היום לכן  שבאבות ולא מת והוא חי וקיים עד  

גלגולו   הקדוש  ג"כ לרבינו  תועלת  מזה  נמשך 
קדוש  בי  דכתיב  יעקב  כמו  קדוש  ג"כ    דנקרא 

יקראו   לעתיד  צדיקים  משאחז"ל  ע"פ  יעקב 
צדיקים   אף  לעולם  קיים  קדוש  מה  קדוש 

  לעולם קיים,  
וא"כ לכן כשם שיעקב נקרא קדוש שקיים  

שחיב  רבי  כה"ג  רבינו  לעולם  נקרא  משניות  ר 
יעק כמו  מת הקדוש  לא  גם  כי  גלגולו  ב 

שבת   ערב  בכל  ובא  יעקב  כמו  השני  בגלגול 
כמשאחז"ל   קידוש  לעשות  סוד  לביתו  וזה 

רבי   של  ק"ש  היה  זה  ישראל  שמע  דחז"ל 
יהודה נשיא עיי"ש מה שהאריך בזה בנפלאות  

  ע"כ. 
עמוקותו פ"ג    מגלה  ולפי  כתב  אופן 

הוא    שאנטונינוס ורבי  עשו,  של  גלגול  הוא 
יקן ברכת אתה קדוש, לכן  גלגול של יעקב שת

גלגול   שהוא  הקדוש  רבינו  רבי  כן  גם  נקרא 
 . וכו'  של יעקב

(קאזניץ) אבות פ"ב מ"א   ראל עבודת ישוב
רבי   נקרא  שלזה  ידוע  כי  כך,  הוא  דהענין  אך 

הקדוש' מופרש  ' רבינו  שהיה  צדקתו  לגודל   ,
התחתון העולם  מזה  קדוש    ומובדל  כי  כלל, 

מיתתו שקודם  עד  פרישה,  לשון  הגביה    הוא 
הזה   מעולם  נהנה  היה  לא  שמימיו  ואמר  ידיו 
מקושר   תמיד  היה  כך  קטנה,  באצבע  אפילו 

עם  בעו לדבר  יכול  היה  ולא  העליונים  למות 
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רק   בהשי"ת,  התדבקותו  מגודל  לנוכח  העולם 
  וכו'. היה מדבר בעדו והעם שומעין ממילא

ו סידר  הק'  המשניות רבינו  ואיתא    ערך 
ס"ד:  ב דף  יבמות  מת גמ'  תקין  מכדי  מאן  ני' 
בי", ובהקדמת הרמב"ם למשנה תורה כותב  ר "

וכו', המשנה"  חיבר  הקדוש  קדמה  ובה  "רבינו 
רבי הוא רבינו הקדוש  לפירוש המשניות כותב  

הזקן להלל  הששי  הנשיא  יהודה  רבי    , והוא 
   ."והוא המחבר המשנה"

רבינו  ו אל  אחריהם  הזמן  הגיע  כאשר 
איש    הקדוש ע"ה והיה יחיד בדורו ואחד בזמנו 

שנמצאו בו כל החמודות והמדות הטובות עד  
רבינו   לקרותו  דורו  אנשי  אצל  בהם  שזכה 

יהודההקדוש   ובמעלה    , ושמו  בחכמה,  והיה 
מימות   נט.)  דף  (גיטין  שאמרו  כמו  בתכליתם 

וג  תורה  ראינו  לא  רבי  ועד  רבינו  דולה  משה 
והענוה   החסידות  בתכלית  והיה  אחד  במקום 

  . והרחקת התענוגים
ב ל"ו.ואיתא  דף  סנהדרין  רבה    גמ'  ואמר 

דרבי   בריה  הלל  רבי  ואיתימא  דרבא  בריה 
ועד  "וולס   משה  תורה  מימות  מצינו  לא  רבי 

אחד במקום  ד"הוגדולה  ופירש"י  במקום    ", 
תורתן וגדולתן של ישראל באדם אחד    -אחד  

בכל ישראל בתורה ובגדולה כגון  שאין כמותו  
במלכות   ישראל  כל  על  גדול  שהיה  משה 

 .וכן רבי בנשיאות ובתורה  ,הובתור
נ"ט. דף  גיטין  בריה    ובגמ'  אחא  רב  אמר 

ת רבי ועד רב אשי  מימו"דרבא אף אני אומר  
אחד במקום  וגדולה  תורה  מצינו  והנ"ל  לא   ,"

בר   אדא  רב  בשם  בסנהדרין  שם  גם  מובא 
ופירש"י   בגיטין  אהבה,  אחד  שם    - במקום 

במקום   ישראל  של  וגדולתן  תורתן  שתהא 
בי  שאין  ובעושר  אחד  בתורה  גדול  שראל 

  . כמותו
שם בגיטין מביא בשם    ובספר שדה צופים

זצ"ל   סופר  שמעון  שאצל  רבי  מכאן  שיוצא 
משה, ורבי, ורב אשי היה תורה וגדולה במקום  
התורה   עמודי  שלושה  של  ושמותיהם  אחד, 

בתחיל  "בראשית"  נרמזים  בהמילה  התורה  ת 
בשביל   בראשית  חז"ל  אמרו  רבינו  משה  דעל 

שנ  בראשית  משה  ובהמילה  וכו',  ראשית  קרא 
בתור   רבי  אשי",  "רבי  "רבי",  אותיות  גם  יש 

ור המשנה,  הגמ',  מסדר  מסדר  בתור  אשי  ב 
היותר   מפרש  בתור  "רש"י"  אותיות  ואף 
  מפורסם ישנם בהמילה "בראשית" והוא פלא. 

בהקד  תורה ומובא  למשנה  הרמב"ם    מת 
רב" משה  רביומימות  ועד  הקדושינו  לא    "נו 

חי  בתורה  חיברו  ברבים  אותו  שמלמדין  בור 
פה דין    , שבעל  בית  ראש  ודור  דור  בכל  אלא 

  הדור כותב לעצמו זכרון   או נביא שהיה באותו
השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה  

כפי    םלרבי לעצמו  כותב  ואחד  אחד  כל  וכן 
ששמע   כמו  ומהלכותיה  התורה  מביאור  כחו 

שנת בדינים  ח ומדברים  ודור,  דור  בכל  דשו 
לא למדום מפי השמועה אלא במדה משלש  ש

הגדול   דין  בית  עליהם  והסכימו  מדות  עשרה 
הדבר   היה  הקדוש וכן  רבנו  שבא  עד    תמיד 

וכל   הדינים,  וכל  השמועות  כל  קיבץ  והוא 
רבינו   ממשה  ששמעו  והפירושים  הביאורים 
התורה   בכל  ודור  דור  שבכל  דין  בית  ושלמדו 

מהכל   וחיבר  המשנה"כולה  ושננו    "ספר 
למידים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבוהו  לת

תורה   תשתכח  שלא  כדי  מקום  בכל  כולם 
מישראל  פה  שהנ"ל    ,שבעל  כותב  וביוחסין 

כי  נ  שם  היה  אשר  ישראל  בארץ  רק  אמר 
רשות   ליתן  בענין  גולה  ראש  היה  בבבל 
והוא   שבט  גולה  שראש  ממנו  גדול  לדיינים 

  מחוקק. 
הניח   ולא  כך  הקדוש  רבינו  עשה  ולמה 

כ שהיההדבר  שהתלמידים    ,מות  שראה  לפי 
ובאות   מתחדשות  והצרות  והולכין  מתמעטים 

ב פושטת  רומי  ומתגברת  ומלכות  עולם 
מת לקצוות וישראל  והולכין  חיבר    ,גלגלין 

שילמדוהו   כדי  כולם  ביד  להיות  אחד  חיבור 
ובית   הוא  ימיו  כל  וישב  ישכח  ולא  במהרה 

  .  דינו ולמדו המשנה ברבים
ח"א הדורות  המשניות    כותב  ובסדר  חבור 

בהם   ועסקו  ישראל  כל  עליהם  וקבלו  קימו 
גמליא רבן  בניו  שני  ישראל  ארץ  ל  בישיבת 

חייא ורבי  שמעון  ורבי    ורבי  אושעיא  ורבי 
בבל   ובישיבת  וחביריהם  יוחנן  ורבי  חנינא 
וכו',   דרבי  תלמידי  ושמואל  רב  בם  עסקו 

ד"ה   ל"ג:  דף  מציעא  בבא  רבי  וברש"י  בימי 
זו   משנה  לך  הא    -נשנית  אין  תלמוד  דקתני 

שמאי   תלמידי  שמשרבו  לפי  מזו  גדולה  מדה 
רב  ו מחלוקות  והלל שהיו לפניו שלשה דורות 

כשתי תורות מתוך עול שעבוד    בתורה ונעשית
כך   ומתוך  עליהן  גוזרין  שהיו  וגזירות  מלכיות 
החולקים   דברי  לברר  לב  לתת  יכולים  היו  לא 
עד ימיו של רבי שנתן הקדוש ברוך הוא לו חן  
בעיני אנטונינוס מלך רומי כדאמרינן בעבודה  

(י תלמידי  :זרה  כל  וקבץ  ושלח  מצרה  ונחו   (
  ועד ימיו לא היו  ,שראל ארץ י

ששמע   תלמיד  כל  אלא  סדורות  מסכתות 
דבר מפי גדול הימנו גרסה ונתן סימנים הלכה  
פלוני   משם  שמעתי  ופלונית  פלונית 
ונתנו   ששמע  מה  אחד  כל  אמר  וכשנתקבצו 

טע לברר  ראוין  לב  מי  דברי  המחלוקת  מי 
לבדם   נזיקין  דברי  המסכתות  וסידרו  לקיים 

ודברי לבדם  יבמות  לבדם,    ודברי  קדשים 
דברי יחידים שראה רבי את   במשנהוסתם נמי 

דבריהם ושנאן סתם כדי לקבוע הלכה כמותם  
מזו   גדולה  מדה  לך  אין  בגמרא  אמרו  לפיכך 
בתרא   בבא  ובגמ'  המשנה,  לטעמי  לב  שיתנו 

קל" לרבי  דף  נתן  רבי  לו  דאמר  שמע  תא  א. 
וכו',  תשני ברוקה  בן  יוחנן  כרבי  משנתכם  ם 

דאמ ד"ה  לרבי  ופירש"י  נתן  רבי  ליה   - ר 
  סידר המשנה.  ש

וזה שאמר רבי לפני פטירתו (כתובות קג:)  
עשר   בכל  בתורה  שיגעתי  לפניך  וידוע  "גלוי 

המשניות   כתיבת  על  לרמז  וגמר  אצבעותי 
וי"א תתקמ"ח וי"א  בשנת תתקע"ח  הי'  חיבורו  

שכתבנו   תתקמ"ט השונות  הגרסאות  לפי 
  מתחילה אימתי היתה פטירתו. 

ה וב אבות הקדמת  למסכת  כותב    מאירי 
הידועים  ש סדרים  בששה  המשנה  ספר  חיבר 

(החורבן   החורבן,  אחר  שנים  וחמישים  במאה 
היה בשנת ג' אלפים תתכ"ח), כלל בו כל מה  
התורה   מבאורי  פה  שבעל  בתורה  שנתקבל 

ממה  והמ ודור  דור  בכל  שנתחדש  ומה  צות 
שנודע לו וכו', (עיין בהמשך שי"א שרבי נפטר  

תתקע"ט  לפי''ז    בשנת  שגמר  א"כ  נה  חיברו 
  אחת קודם פטירתו).  

הדורות  וב חבור    "אחסדר  השלמת  כותב 
תתקע" אלפים  ג'  שרירא    חהמשנה  רבי  כ"כ 

גאון ביוחסין, אך הראב"ד כתב תתקמ"ח וכו',  
מאמר   הכוזרי  וסדרה  ובספר  ס"ז  סעי'  ג' 

למנין תק"ל  בשנת  שנת   המשנה  היא  שטרות 
  ק"ן לחרבן לבית שני. 

כותב וחבר המשנה    ה להראב"דסדר הקבל 
ת"ק   שנת  שהיא  תתקמ"ט  אלפים  ג'  שנת 

ורבן זה דור רביעי  חלמנין שטרות ושנת ק"כ ל
שהוא   כותב  יוחסין  ובספר  הבית,  לחורבן 

אז    היה   ה"א שנים להחורבן, (ולפי חשבון ז כק
  ) רבי קרוב לשבעים שנה

פ בספרו  עיניםהחיד"א  מהר"ש    תח  כותב 
"מא כתב  גאון  בשם  מתי  יסיריל"ו  כמו  מתי" 

ואפשר   עוד  וכותב  אלוקים?  פני  ואראה  אבא 
לרמוז כי רבינו הק' מחבר המשניות הוסיף על  
אני   ממנו  ר"ת  שהוא  "מאי"  אותיות  "מתי" 

  יהודה לרמוז שמו הק' בהתחלת חיבורו. 
יען היה ניצוץ יעקב אבינו    ד שםומוסיף עו

פ לכך  יעקב  ע"ה  כן  כי  דערבית  בק"ש  תח 
ילת ערבית וכו' ורבינו הק'  אבינו ע"ה תיקן תפ
דרכו. צדיק  המשניות    יאחז  בכל  ומוזכר 

מוזכר   הוא  בתוספתא  וגם  פעמים  ארבעים 
מוזכר  כמה הוא  הש"ס  ובכל  -1802-פעמים 

מוזכר ובעוד  -1719- ומתוכם  "רבי"   83בכינוי 
   .הנשיא"ת הוא מוזכר בשמו "רבי יהודה מקומו 

ב קנ"בואיתא  דף  שבת  שרבי  גמ'  מסופר   :
בן לרבינו    שמעון  לבוא  רגיל  היה  חלפתא 

הקדוש   רבינו  לו  שאל  לבוא,  והפסיק  הקדוש 
כדרך   ברגל  פניך  הקבלנו  לא  מה  מפני 

לאבותיך  אבותי  ופירש"י    אמר  ,שהקבילו  וכו', 
ד"ה   פניך  שם  הקבלנו  פני   -לא  הקבלת    לא 

  . קאמר ליה "ענוה" ודרך 
פ"גומצינ כלה  במסכת  רבי    }ברייתא{   ו 

תלמי  של  דרכן  אומר  ענו  יהודה  חכמים  די 
רוח את    ,ושפל  בקשו  דכתיב  ה"מ  מנא  [גמ'] 

בקשו   פעלו  משפטו  אשר  הארץ  ענוי  כל  ה' 
ה' אף  ביום  תסתרו  אולי  ענוה  בקשו    , צדק 

צווח   קרא  הדין  מטי  הוה  כד  הקדוש  רבינו 
צדק  "ובכי   ענוהבקשו  ,  ואולי   "בקשו 

רבה   ובמדרש  ה"ג,  פ"ט  כלאים  ובירושלמי 
" ג.  לג,  עבראשית  הוה  סגירבינו  והוה    "נותן 

חוץ   אנא עביד  אמר כל מה דיאמר לי בר נש 
ממה שעשו בני בתירא לזקני שירדו מגדולתן  

אותו  רבי  והעלו  משמת  בהמשך  מש"כ  ועיין   ,
  בטלה "ענוה" וכו'. 

ת שלח  (טריסק) פרש  ואיתא במגן אברהם
ר  משמת  רבי  וזה  הוא  רבי  כי  ענוה  בטלה  בי 

 ח



הוד"ה  יהודה הנשיא שמרומז בר"ת י' ה', וגם י 
הוא יו"ד ה"ה מלא שמרמז להענוה האמיתית  

  בבחינת י"ה יושיעך.  
בולכן   בגמ'  ירדו    מ"איתא  לא  בימיו 

ב ומובא  (מקאריץ)  גשמים.  פנחס  מדרש  ספר 
אות ל"ו כשאדם הוא בעיניו דומה "לאין" אזי  

והמ העננים  את  שהוא  פזר  מי  כי  גשמים, 
ולא   לגשמים  ולא  לעננים  צריך  אין  "אין" 

וע"כ בימי רבי שהיה עניו וכו' לא    לשום דבר,
 היה בימיו גשמים וכו'. 

: מסופר שרב שאל  גמ' שבת דף גואיתא ב
אמר   חייא  ורבי  אחרת,  ממסכת  שאלה  מרבי 
רבי   עוסק  כאשר  לך  אמרתי  לא  וכי  לרב 

תשאל אל  זו  שמבמסכת  אחרת  במסכת  א  נו 
שרבי   לולא  כי  המסכת,  באותה  נתון  לבו  אין 

 וכו'. "אדם גדול" היית מביישו  
י"גוב דף  עירובין  האי  :  גמ'  רבי  אמר 

מאיר   לרבי  דחזיתיה  מחבראי  דמחדדנא 
ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא    ,מאחוריה 

דכתיב   "טפי  כ)  ל,  ר (ישעיה  עיניך  אות  ו והיו 
 ". את מוריך

בי בו מסופר  ירושלמי  ה"ב  פ"ה  צה 
באריכות שרבי מאיר ברח מבית רבי ועבד של  

פריח הרוח הסודר  רבי רדף אחריו ומתוך כך ה
שהיה מעל צווארו של רבי מאיר, ורבי השקיף  
מאיר   רבי  של  צווארו  וראה  מהחלון  אז 
מאחוריו, ואמר לא זכיתי לתורה אלא בשביל  

ובפ מאחוריו,  מאיר  רבי  של  צוארו  ני  שראיתי 
שם   מוריך"  משה  את  רואות  "ועיניך  דרך  על 

 שבכך אתה זוכה למאור החכמה של התורה. 
אמר לא    : שרביביצה דף ל"ומאירי בגמ'  וב

מן   מאיר  רבי  דחמית  מן  אלא  לתורה  זכיתי 
שמאותה שעה ואילך החזקתי  " כלומר    ,קדלוי 

 ". ועסקתי בתורה ביותר   , עצמי כלא יודע
אמר ליה אבא  : גמ' חולין דף קל"זואיתא ב

יכא קרית ליה דכירנא כד הוה יתיבנא אחר  אר 
ונפקי   דרבי  קמיה  דרב  אחוריה  שורן  י"ז 

דרבי זיקוקי לפומיה  דרב  מפומיה  דנור    , ן 
 ".ומפומיה דרבי לפומיה דרב"

ה"ב וב פ"ה  ביצה  ושמואל    ירושלמי  רב 
שראינו   משום  אלא  לתורה  זכינו  לא  שאמרו 

י לבית  מחוץ  בולטות  רבי  של  ד  אצבעותיו 
מ ובפני  לבוש  שלו,  היה  שרבי  אומר  שם  שה 

 על ידו בית יד והם ראו כשהיה מגולה. 
ב דאיתא  עירובוהא  פ"וגמ'  דף  רבי  .  ין 

עשירים  עשירים   , מכבד  מכבד  עקיבא  ,  רבי 
מהרי"ל   בלקוטי  אומר  הש"ס  בגליון  ושם 

מתוך שרבי עצמו    ששמע ממהר"ם סג"ל די"ל
לכבד   עצמו  הרגיל  לכך  מופלג  עשיר  היה 

להתלמד   כדי  ג"כ  עשירים  שיכבדו  להעם 
"שלא   תורתו  בשביל  ולא  עשרו  בשביל  אותו 

טול עטרה  רצה להשתמש בכתרה של תורה לי
  .להתגדל בה" עכ"ל

ב פ"הואיתא  דף  מציעא  בבא  אליהו  :  גמ' 
דרבי במתיבתא  שכיח  מש"כ    הוה  ועיין  וכו', 

ש ובבן  בהמשך  מיסוריו,  רבי  את  ריפא  אליהו 
לקבוע   דרכם  שהיה  אומר  בגמ'  שם  יהוידע 

ום אחד בשבוע ללמוד בסודות התורה דווקא  י
של   זו  ובישיבה  שבת,  ביום  היה  הרוב  ועל 

רק    לימוד אלא  נמצאים  היו  לא  הסוד 
זכור   ואליהו  וכו'  ביותר  הגדולים  החכמים 
וכו',   דרבי  המתיבתא  בזו  שכיח  הוה  לטוב 

שזקן  ובירו מצינו  ה"א  פ"ג  מעשרות  שלמי 
על    אחד הוכיח אותו ואת רבי יוסי ברבי יהודה

שמכניסים את הפירות דרך הגג שלא יתחייבו  
אומר   שם  פולדא  ובמהר"א  וכו'  במעשר 

להוכיחן    אפשר  כדי  ז"ל  אליהו  היה  שהזקן 
  ע"ז.

ב ק"גואיתא  דף  כתובות  שלפני  גמ'   .
אמר   שולחן  פטירתו  במקומו  דלוק  יהא  נר 

הא ערוך במקומו מטה תהא מוצעת במקומה  י
לביתי אתי  הוה  שמשי  בי  כל  טעמא  ה  מאי 

קריה   קא  שבבתא  אתאי  שמשא  בי  ההוא 
כיון   יתיב  דרבי  שתיקו  אמתיה  אמרה  אבבא 

שוב   אתא  דשמע  על  "לא  לעז  להוציא  שלא 
  ."צדיקים הראשונים

ב חואיתא  דף  בתרא  בבא  פתח  .  גמ'  רבי 
ב  יכנסו  אמר  בצורת  בשני  מקרא  אוצרות  עלי 

בעלי   הלכה  בעלי  גמרא  בעלי  משנה  בעלי 
יכנס אל  הארץ  עמי  אבל  רבי    , והגדה  דחק 

ונכנס  עמרם  בן  פרנסני   ,יונתן  רבי  לו    , אמר 
קרית בני  לו  לאו  ,אמר  לו  א"ל    ,שנית   ,אמר 

[א"ל] פרנסני ככלב    , אם כן במה אפרנסך  ,לאו 
וקא  ,פרנסיה   ,וכעורב  רבי  יתיב  דנפק    בתר 

הארץ   לעם  פתי  שנתתי  לי  אוי  ואמר  מצטער 
ש  בהמשך  שם  ומצינו  אין  וכו',  רבי  אמר 

לעול בא  הארץ  פורענות  עמי  בשביל  אלא  ם 
עם   שהיה  סיפור  איזה  שם  מביא  והגמ'  וכו' 

 רבי בענין זה. 
וישלח  מדרש  וב פרשת  ח'  רבה  סעי'  פע"ו 
ו  עשו  ע"פ  יפגשך  כי  לאמר  הראשון  את  יצו 

נחה היא שלוחה  אחי ואמרת לעבדך ליעקב מ
לעשו  ש לאדוני  מסופר  ברבי  ,  יוסי  ורבי  רבי 

בדרך מהלכין  היו  אחד    , יהודה  גוי  בא  ראו 
לן  שאיל  הוא  מילין  תלת  אמרין    לקראתם 

ישאל   שבודאי  יהודה  בר'  יוסי  לר'  אמר  (רבי 
מה אתון ומה    עץ יוסף),  –תנו מי אתם וכו'  או

  , יהודאין  ,מה אתון   ,אומנתכון ולאן אתון אזלין
א אזלין  ,פרגמוטטין  ,ומנתכון מה  אתון    , ולאן 

דיבנה אוצריא  מן  חטים  רבי    , למזבן  לו  עמד 
לר  הגוי  ישאל כנגד  מה  רבי    ,אות  לו  והמתין 

יהודה ברבי  אנא    ,יוסי  מלה  אמר  אם  אמר 
אוחרי ומ  ,אמר  הא  א"ל  לך  אית  (מאין  נין 

השאלה   קודם  התשובה  להכין  עץ    –למדת 
הוא יוסף),   גם  והנה  אבונא  מיעקב    א"ל 

הראשון את  ויצו  בהמשך    אחרינו  וע"ע  וכו', 
 נביאות שאמר לפני פטירתו. 

ב פ"בומובא  דף  יומא  עוברה  :  גמ'  ההיא 
זילו   להו  אמר  דרבי  לקמיה  אתו  דארחא 

הוא דכיפורי  דיומא  לה  לה    לחושו   ,לחושו 
עליה    ,ואילחישא  בבטן  "קרי  אצרך  בטרם 

ה),  וגו'  "ידעתיך א,  רבי    (ירמיה  מינה  נפק 
ד"ה  יוחנן שם  וברש"י  לה  ,  באזנה    -לחושו 

,  שיום הכפורים הוא היום אולי תוכל להתאפק

את    -ואלחישה   שפסק  קיבלה  הלחישה 
  . העובר מתאותו

ב כ"וומובא  דף  סוכה  אסור    :גמ'  רב  אמר 
יות ביום  לישן  וכמה  לאדם  הסוס  משינת  ר 

נשמי שיתין  הסוס  שנתיה    , שינת  אביי  אמר 
כדרב כדרבי  ,דמר  כדדוד  ,ודרב  ודדוד    ,ודרבי 

נשמי   ,כדסוסיא שיתין  שם  ודסוסיא  ופירש"י   ,
כרבי  ד"ה   הקדוש    -דרב  מרבינו  למדה  ורב 
אצלו שגד ובד"ה  ל  כדוד  ,  קבל    -ורבי  כך 

  . מאבותיו שזו היתה שינת דוד מלך ישראל
ב  לגבי  ירוואיתא  ה"ג  פ"ז  פאה  שלמי 

מסופר   ישראל  בארץ  האילנות  של  גדלם 
(פריר  לרבי  שרבי  להראות  הלך  פרידא  י) 

מרחוק   ראו  שהלכו  ובעוד  שבכרמו,  אשכול 
לא   השור  האם  רבי  לו  אמר  בכרם  עומד  שור 

אמ הכרם,  שור  מזיק  לא  זה  פרידה  רבי  לו  ר 
לראותו,   רוצה  שאתה  האשכול  הוא  זה  רק 

מלך במסבו נרדי נתן  קרא רבי הפסוק "עד שה
ריחו" (שיר השירים א, יב), בית המקדש נחרב  

בקשיותך  ואתה   עומד  אתה  עדיין  אשכול 
האשכול   זה  וחפשו  בקשו  מיד  פרותיך,  ונותן 
מחמת   בהם  קללה  שבא  לפי  עוד  מצאו  ולא 

ש אומר  דיבורו  שם  משה  ובפני  רבי,  ל 
  שהאשכול נבלע בארץ.  

ב פ"האיתא  דף  מציעא  בבא  שואל  גמ'   .
כ"כ  הג אחרים  בני  אחר  חזר  רבי  ולמה  מ' 

למוטב, רב  דאמר   להחזירן  אמר  יהודה    , רב 
רבי   אמר  אבא  בר  חייא  רבי  אמר  לה  ואמרי 

נחמני    ,יוחנן בר  שמואל  רבי  אמר  לה  ואמרי 
חבירו תורה  אמר רבי יונתן כל המלמד את בן  

(ירמיה  זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר  
וכל    ",עמודאם תשוב ואשיבך לפני תטו, יט) "

המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקדוש  
  וכו'.  הוא גוזר גזירה מבטלה בשבילוברוך 

ב ק"גאיתא  דף  כתובות  בבית    ביר   :גמ' 
אמטיוהי   דחלש  כיון  אלא  הוה  שערים 

, והיה שם שבע  וירא דמדליא ובסים אי,  לציפור 
שנה, ה"ג,    עשרה  פי"ב  כתובות  ובירושלמי 

פצ"ו ויחי  פרשת  רבה  ה'    ובמדרש  בחייו  סעי' 
קורא   והיה  שנה  עשרה  שבע  בציפורי  דר  היה 

עצמו   מצרים  " על  בארץ  יעקב  שבע  ויחי 
כח),שנה  עשרה  מז,  (בראשית  יהודה    "  וחיה 

  .  שנין שבע עשרהבציפורי 
ל"א דף  השנה  ראש  גלתה  וכנג.  ובגמ'  דן 

לחנותסנהדרין   הגזית  ומחנות    , מלשכת 
ליבנה   ,לירושלים לאוש ,  ומירושלים    , אומיבנה 

ליבנה  לאושא  ,ומאושא    ומאושא  ,ומיבנה 
שערים   , לשפרעם לבית  ומבית    , ומשפרעם 

, ופירש"י שם  ומצפורי לטבריא  ,שערים לצפורי
ד"ה   וטבריא  ע"ב  וציפורי  שערים  כולן    -בית 

) אחרי  :ב" מרינן (סנהדרין לבימי רבי הוו, כדא
הוליכוהו   כשחלה  ושוב  שערים,  לבית  רבי 

בכתובו  כדאמרינן  (ק לציפורי,  ובטבריא  :ג"ת   (
    .היה בימי אנטונינוס

ב וישלחאיתא  פרשת  רבה  פפ"א    מדרש 
ה'   אות  צו  פרשת  תנחומא  ובמדרש  ב',  סעי' 

רבותינו  א הקדוש  מרו  ברבינו  היה  מעשה  ז"ל 
 ט



בסימוניא עובר  העיר    יצאו   ,שהיה  בני  כל 
מי   ,לקראתו חכם  אחד  זקן  ממנו  בקשו 

נתן להם את רבי לוי בר סיסי    ,שילמדם תורה
בתורה חכם  הוא   ,שהיה  מה  רבי  לו  אמרו 

ו ם  (י, כא) "תוב בדניאל  שכ ש  ת ה ר  ב ל א ג  יד ל ך  א  ּ    א  ׁ  ָ ָ   ֶ  ָ ְ    ִ ּ ַ   ָ ֲ 
ב ת    ִּ ְ ָ  ב  כ ת  מ  שהוא    ", ֱ ֶ  א  בתורה  שקר  דבר  יש  וכי 

אמת מה    ,אומר  תשובה  להם  מצא  ולא 
מיד יצא משם ובא לו לפני רבו אמר    ,להשיבן

שאלו   אחד  דבר  בהם  לעמוד  יכלתי  לא  לו 
רבממני   במדרש  שלש  (שם  לו  ששאלו  ה 

להשיבןשאלות)   מה  מצאתי  ליה   ,ולא  אמר 
ומהו הדבר אמר ליה אבל אגיד לך את הרשום  

אמר ליה   ,בכתב אמת וכי יש דבר שקר בתורה
היה   ליה  אמר  להשיבן  לך  היה  גדולה  תשובה 

לומר להם האדם חוטא הקב"ה רושם עליו  לך  
מתבטל   הכתב  תשובה  עשה  וכעין  מיתה  וכו', 

  . בירושלמי יבמות פי"ב ה"ונ"ל מובא גם  ה
  

יסורים סבל  הק'  שנים    רבינו  עשרה  שלש 
ספר  בעת שהי' דר בציפורי וקיבלם באהבה. וב

לעולם היה דואג ועצב על גלות  יוחסין כותב ש 
 , וסבל יסורים בשיניו.ישראל

  

אמר רבי   .גמ' בבא מציעא דף פ"הואיתא ב
יסורין שני  ,חביבין  תליסר  עליה  שית    ,קבל 

בצפרנאו  ,בצמירתא שבעה    ,שבע  לה  ואמרי 
בצפרנא ושית  כשהלך    ,בצמירתא  שם  ומסופר 

מהבהמות  יותר  קולות  עשה  הכסא  לבית 
הקולות   שומעים  והיו  אכלם  בעת  ששואגים 
  עד הספנים מהים שהוא יותר משלושה מילים,

רבה   ובמדרש  ה"ג,  פ"ט  כלאים  ובירושלמי 
מביא שמתוך   ה'  סעי'  פצ"ו  ויחי  השבע  פרשת 

שנים   שלש  עשרה  סבל  בציפורי  גר  שהיה 
שם   משה  ובפני  שינים,  כאב  על  שנה  עשרה 
וקמ"ל חסידותו של רבי שאף שהיה לו יסורים  
וכו'  יעקב  ויחי  ע"ע  וקרא  באהבה"  "קבל  אלו 

חי יעקב  שהיה  כמו  לו  שדומה  באלו    לומר 
השנים ובשלוה גדולה היה, וע"ע בהמשך מגמ' 

להי ראוי  היה  שרבי  וכו' סנהדרין  משיח  ות 
  וכו'.  ובל תחלואים דס

  

ב תשמ"ז  ומובא  סי'  חסידים  לכן  "ספר 
כגון ר"א ורבי שהעולם נהנה    "אחלק לו ברבים

חלק   להם  שיהיה  הוא  דין  שלהם  יסורין  מן 
חוטאים  זרעם  ואם  ואחד  אחד  כל  עם  עמהם 

, ובדרשות חת"ס על הנהנין מזכותו לסבולדין  
מצינו כותב  כ"ג  דרוש  הספדים  ח"ה   השלם 

שצד  פעמים  ביסורים  כמה  מסובלין  יקים 
קשים כדי להגן על דורם, כעין מעשה דיסורין 

  של רבינו הק' וכו'.
תקכ"ח וב סי'  חסידים  אעשה    ספר  ועוד 

נהנים   יסורים  סובל  כשהצדיק  לרבים,  חסד 
רבי   כגון  מזה,  שמעון  רבים  ברבי  אלעזר 

היו נהנין העולם כשהיו הם    " ורבינו הקדוש"
וכאלו   להם  ביסורין,  עשו    טובות, בידים 

נ:   דף  נדרים  בגמ'  גם  רצה  ומצינו  לא  שרבי 
משום   בנו  של  לחתונה  קפרא  לבר  לקרוא 

לו יצחק  קפרא  שבר  דמחייך  וב   שפחד  יומא 
  וכו'.   ביה רבי אתיא פורענותא לעלמא

ב מציעאואיתא  בבא  שני  שם    גמ'  כולהו 
למיטרא עלמא  איצטריך  לא  דרבי    , יסורי 

יומא דמיטרא    דאמר רבה בר רב שילא קשי
דדינאכ צריך    ,יומא  לאו  אי  אמימר  ואמר 

ליה   ומבטלי  עליה  רחמי  רבנן  בעו  לעלמא 
אפילו הכי כי הוו עקרי פוגלא ממשרא הוה  

מיא  מליא  בירא  ד"ה  קיימא  שם  ופירש"י   ,
הכי   אתא מיטר   -ואפילו  שני דלא  ,  א בהנהו 

פוגלא  ובד"ה   עקרי  הוו  ובד"ה  צנון  –כי   ,
הערוגה   -ממשרא   וב מן  קיימא  ד"ה  ,  הוה 

מיא   מליא  עומדת    -בירא  הגומא  היתה 
  . מליאה מים 

אמר רבי יוסי   ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג וב
ברבי בון כל אותן שלש עשרה שנה לא מתה  

ולא הפילה עוברה בארץ    ,חיה בארץ ישראל 
שישראל ובהמשך  ריפא  ,  שאליהו  שאחרי  ם 

אי לכם חיות שבארץ  חייא    את רבי אמר רבי
י  ,ישראל שבארץ  עוברות  לכם  ,  שראל אי 

הדור   על  מגין  רבי  של  צערו  היה  אז  שעד 
  . ועכשיו שנתרפא לא יגן עליהם עוד

תקכ"ט וב סי'  חסידים  אמרו    ספר  הנה 
גדולים  כמה  אהבה  של  כל    יסורין  שהרי 

שמעו ברבי  אלעזר  רבי  שעשה  לא  זכיות  ן 
שסבל  שנים  באותן  כמו  העולם  נהנה 

שלא    ,יסורים  הקדוש  רבינו  הוצרכו  וכן 
מתו"לגשמים   עתם  ולא  יסורים    "בלא  הרי 

מכל גדולים  אהבה  שהעולם  ,  של  מה  וכל 
  נהנה מהם כאלו בידים עשו להם הטובה. 

מו עירובין  דקתני  כרבי  הא  הלכה   :
שדי חמד ח"ב מערכת ה' סי' ק"א  מחבירו, ב 

הר  שם  אומרים  מאריך  האם  הנ"ל  בענין  בה 
  כלל זה גם לגבי רבן שמעון בן גמליאל אביו 

ן שמעון בן גמליאל  או לא וכותב דאע"ג דרב
נתחכם   שאח"כ  כרבי  הלכה  היה  ורבו  אביו 
קודם   דרבי  מילתי'  דוכתי  בכל  מדתני  יותר 
שם   ומאריך  וכו',  גמליאל  בן  שמעון  רבן 
עם   כשחולק  גם  הזה  הכלל  אומרים  האם 

עקיבא "הלכה    רבי  נאמר  שניהם  דעל  דכיון 
בשם   מביא  וביוחסין  וכו',    פסקי מחבירו" 

מגלחי(הרא"ש   ואלו  כרבי    )ןפרק  שהלכה 
אביו ורבו    בן שמעון בן גמליאלאפילו נגד ר 

  כיון שהוא יחיד. 
מותו לפני  ציווה  הק'  על תספדוני   רבינו 

בעיירות שבא"י, והושיבו ישיבה לאחר ל' יום  
 - והושיבו ישיבה  ה  ופירש"י ד"בכתובות קג:  
בתורה ובד"ה  לעסוק  יום  ,  שלשים   -לאחר 

בה עסוקין  תהיו  ולא  מיד  פטירתי  ,  ספד של 
מובא שם  ביממא    ובגמ'  ספדין  יומין  תלתין 

וגרסי   ביממא  ספדו  ואילך  מכאן  וליליא 
עד    ,בליליא ביממא  וגרסי  בליליא  ספדו  או 

ההוא שתא  ירחי  תריסר  ובמאירי  דספדי   ,
ולע אומר  בכתובות  ימשכו  שם  אל  ולם 

מש יותר  מדרש  בבטול  יום  הספדו  לושים 
שנאמר   ע"ה  רבינו  ממשה  גדול  לנו  שאין 

  ו בני ישראל שלושים יום וכו'. ויבכ 
העולם מן  הסתלקותו  בסדר  ואיתא  גמ'  . 

ק"ג:   דף  נכנס  כתובות  רבי  כשחלה  והתניא 

בוכה שהוא  ומצאו  אצלו  חייא  לו    ,רבי  אמר 
מת   והתניא  בוכה  אתה  מה  מפני  מתוך  רבי 

סימן יפה לו  רע לו    מתוך הבכי סימן  ,השחוק 
בכינא וכו',   קא  ומצות  אתורה  אנא  ליה  ,  אמר 

אבל אני בוכה על תורה  במהרש"א שם אומר  ו
חפשי   במתים  כדאמר  ממני  שיתבטלו  ומצות 

  , שבמשך ימי חיו בכה כמה פעמים.מן המצות 
ק"דב דף  כתובות  אמתא  גמ'  על  מסופר   .

שרא רבי  מצטער  ת של  שרבי  שצריך  ה  הרבה 
לו   ויש  התפילין  ולחלוץ  הכסא  לבית  לילך 

רצ ולא  הרבה  יבקשו  תצער  שהחכמים  ה 
והפסיקו  רחמים   רעש  איזה  ועשתה  רבי  על 

דעל  לבקש רחמים ומת רבי, ופירש"י שם ד"ה  
הכסא   לבית  זימנין  הוה    -כמה  מעיים  דחולי 

ובד"ה  ליה  להו  ,  ומנח  תפילין  וקא    -וחלץ 
לחלוץ   ובתוסולהניח מצער  ד"ה  ,  שם  ומנח  ' 

מן    -תפילין   פטורין  מעיים  שחולי  ואע"ג 
היטב   ליזהר  יכולין  שאין  לפי  אבל  התפילין 

מדאי   יותר  בקדושה  עצמו  מנהיג  היה  רבי 
סליקא    שם בגמ'  .מ"ר   ,והיה יודע היטב ליזהר 

מבקשין    םאמתיה דרבי לאיגרא אמרה עליוני
ן  מבקשין את רבי יהי רצו   םאת רבי והתחתוני

תחתו העליוניםשיכופו  את  דחזאי    ,נים  כיון 
תפילין   וחלץ  הכסא  לבית  דעייל  זימני  כמה 

אמר  וקמצטער  להו  שיכופו  ומנח  רצון  יהי  ה 
  . עליונים את התחתונים

, ובכתובות פי"ב  ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג ב
מהחלון   קפרא  בר  הציץ  רבי  שבפטירת  ה"ג 
ואמר   כאבל,  קרועים  ובגדיו  מכוסה  כשראשו 

פוסים בלוחות הברית  קים ואראלים תלהם צו
וכו', (מצינו במדרש רבה רות פ"ז סעי' ב' דרש  

 בר קפרא בצפורי וכו'). 
ק"ד  שם דף  ההוא יומא דנח נפשיה    .בגמ' 

דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ואמרי כל  
בחרב ידקר  דרבי  נפשיה  נח  דאמר  וכו',    מאן 

שם שרבי לפי תורתו ומעשיו היה    ובמהרש"א
וקיי חי  להיות  ימיו  ראוי  שכל  וגם  לעולם,  ם 

כל   אמרו  ע"כ  הדור  בשביל  יסורין  סובל  היה 
 מי שיאמר שרבי וכו'. 

הקדושים  ספרוב מרבי    המקומות  מביא 
אבות   על  בפירושו  הרמב"ם)  (נכד  הנגיד  דוד 
ימים   שלשה  רבי  פטירת  שקודם  מ"ט  פ"ו 

הע שבגליל  ישראל  וגליל  נתאספו  ליון 
כם  התחתון אצל רבינו הק', ואמר להם אצוה ל

המשנה   מביאור  דבר  איזה  ששכח  מי  שכל 
ועצום   רב  קהל  והיה  אבארנו,  ואני  אלי  יאמר 

שהקהיל משה רבנו ע"ה במדבר,    דומה לקהל
וכל מי שנסתפק בשאלה היה שואל את רבנו  
ובסוף   בשלימות,  לנכון  עליה  ומשיב  הק'ף 

תפללו מנחה גדולה  שלושה ימים אמר להם ת
ל מנחה  לפי שאני ירא פן לא תספיקו להתפל

ועמדו   בקבורתי,  עסוקין  שתהיו  בזמנה  קטנה 
עונה   היה  הק'  ורבינו  גדולה,  מנחה  והתפללו 
על   מוטל  והוא  אמן,  וברכה  ברכה  כל  על 
אשתי   את  אלי  תקראו  אמר  זה  ואחר  מטתו, 
בני   אצווכם  להם  ואמר  לפניו,  ובאו  ובני, 

ו  אמכם  ע"כ,  שתכבדו  וכו'  אותה  תענו  לא 
 י



מ  אצל  כבר  מצינו  לזה  ע"ה  ודומה  רבנו  שה 
בחקתי   פרשת  סוף  שמעוני  בילקוט  כמובא 

תרפ"ב   רמז  רב  פכ"ז  אמר  יהודה  רב  אמר 
שנפטר משה לגן עדן, אמר לו ליהושע    בשעה 

כלום   רבי  א"ל  שאל,  לך  שיש  ספיקות  כל 
  כו'. הנחתיך [שעה אחת] ו

פטירתו  בעת  מלפ  והתפלל  רצון  ניך  יהי 
וגו'   במנוחתי  שלום  שם    ובמהרש"אשיהא 

זה   ובספר  מסביר  דרוש,  ע"פ  באריכות 
הנגיד   דוד  מרבי  מביא  הקדושים  המקומות 

סיף על תפילתו  בפירושו על אבות פ"ו מ"ט מו
זו   שפעולתי  אלוקי,  ממך  "אבקש  שהתפלל 
היה   וכך  במותי",  שלום  ויהי  רצונך  תשיג 
ומגודל הקדושה והאור שהיה שורה עליו בעת  

ו כי אם  פטירתו לא היה אדם יכול לשבת לפני
מעל המטה על הקרקע ויצא קול מכריז  ירדו  

ממעל לראשו מן השמים ואמר "מה רב טובך  
  .אשר צפנת ליראיך"

ב  פכ"ו מובא  אליהו  דבי  ברבי  מ   תנא  עשה 
יהודה הנשיא שאמר בשעת מיתתו גלוי וידוע  
עשר   בכל  בתורה  שעמלתי  הקב"ה  לפני 

ולא נהניתי בעו   לם הזה אצבעותי ולא אכלתי 
הקט  אפילו באחד  לא  מאצבעותי  נים ומעולם 

עו מן  ואהנה  ואשתה  ואוכל  אלך  לם  אמרתי 
עו   הזה תענוגי  מתוך  אח"כ  הזה  ואלך  לם 

העוו מן  הזהאפטר  הבאלעו  לם  לא  לם  אלא   ,
חיותי   כדי  רק  ושתיה  אכילה  לי  עשיתי 
לי   תן  עכשיו  לכן  חיי  ימי  כל  בתורה  ועסקתי 

עולמי בבית  יבא    ,מנוחה  לו  משיבין  היו  מה 
  '. ם וכושלו

פטירת  קול ואמרה "יבא    ו ובעת  בת  יצתה 
שם בגמ' כתובות,  שלום ינוחו על משכבותם"  

לו לו  שהיה  מקשה  משכבו"  ובהמשך  "על  מר 
הגמ'   ומתרץ  משכבותם,  על  ליה  ולא  מסייע 

חייא בר גמדא דאמר רבי חייא בר גמדא    בילר 
יוסי בן שאול בשעה שהצדיק נפטר    בי אמר ר

פני הקדוש  מן העולם אומרים מלאכי השרת ל
באברו פלוני  צדיק  עולם  של  רבונו  הוא    , ך 

לקראתו  ויצאו  צדיקים  יבואו  להם    ,אומר 
יבא   לו  משכבותם  ואומרים  על  ינוחו  בשלום 

בשלום  ( ויבא  לקראתו  ויצאו  צדיקים    - יבואו 
רש"י    –  ואחר כך ינוחו צדיקים על משכבותם

ר שם),   נפטר    ביאמר  שהצדיק  בשעה  אלעזר 
כיתות   שלש  העולם  השרת מן  מלאכי    של 

לקראתו לו    , יוצאות  אומרת  בא  " אחת 
אומרת    ",בשלום נכחו"ואחת  הולך  (  " הולך 
ואחת אומרת לו  רש"י),    –  בדרך ישרה  -נכחו  

  ".יבא שלום ינוחו על משכבותם"
דרבי    בגמ'  שם דאשכבתיה  יומא  ההוא 

באשכבתיה  דהוה  כל  ואמרה  קלא  בת    נפקא 
ההוא כובס כל    ,דרבי מזומן הוא לחיי העוה"ב

הוה   אתאיומא  לא  יומא  ההוא  קמיה    , אתי 
לארעא   ונפל  לאיגרא  סליק  הכי  דשמע  כיון 

ואמר  ,ומית קול  בת  כובס  יצתה  ההוא  אף  ה 
, ובתוס' שם ד"ה  מזומן הוא לחיי העולם הבא

רבי   הרב  בשם  מביא  העוה"ב  לחיי  מזומן 
די  בלא  היינו  הוא  שהכוונה  ובלא  מאיר  ן 

דכל   מסביר  שם  ובמהרש"א  יסורין, 
לכבודו זכה לכך כמצינו  המתעסק בהספדו  

שבטלה   זכה  בקבורתו  שהתעסק  שכהן 
  . קדושה 
ה"ג וב פ"ט  כלאים  וב ירושלמי  כתובות  , 

פי"ב ה"ג, ובמדרש רבה קהלת פ"ז סעי' כ"ז  
נחמן   נתן)  רבי  מעשה  (רבי  מנא  רבי  בשם 

היום  באותו  נעשו  היתה    , ניסין  שבת  ערב 
להספידו ו  העיירות  כל  ואשירוניה    ,נתכנסו 

(הושיבוהו בי"ח אסיפות    ן תמני עשרה כניש
שריי    להספידו)  לבית  (והורידוהו  ואחתוניה 

ומא עד שהיה כל  ותלה לון ילבית שערים),  
אחד ואחד מגיע לביתו וממלא לו חבית של  

הנר את  לו  ומדליק  ששקעה    , מים  כיון 
הגבר קרא  מציקין   ,החמה  (החלו    שרון 

שבתאהצטער)  ל  דחללינן  דילמא    , אמרין 
ואמרה   קול  בת  שלא  יצתה  מי  כל  להן 

לחיי   מבושר  יהא  רבי  של  בהספדו  נתעצל 
הבא בקרבן  העולם  בכתובות  שם  ופי'   ,

שלא נשתנה מהלך החמה אלא להם    העדה 
האיר הקב"ה שלא יתעצלו בהספדו של רבי,  
גוריון   בן  ונקדימון  ויהושע  רבנו  משה  (אצל 

  ש עיין בגמ' תענית כ.). שעמדה להם השמ 
ב ק"ג מובא  דף  כתובות  ווה  דצי.  גמ' 

העולם   מן  פטירתו  דלוק  דלאחר  יהא  נר 
במקומו   ,במקומו  ערוך  יהא  מטה    ,שולחן 

במק מוצעת  בי    , ומה תהא  כל  טעמא  מאי 
לביתיה  אתי  הוה  שמשא    , שמשי  בי  ההוא 

אבבא  קריה  קא  שבבתא  אמרה    אתאי 
שוב   דשמע  כיון  יתיב  דרבי  שתיקו  אמתיה 
צדיקים   על  לעז  להוציא  שלא  אתא  לא 

בהראשונים  והחיד"א  הגדולים  ,  שם  ספרו 
בא"ד   קצ"ט  סעי'  א'  אות  גדולים  מערכת 

א  מסביר שהוא מדרך ענוה שלא לומר כי הו 
 עדיף משאר צדיקים הבינונים. 

חסדוב על    מקור  מרגליות)  ראובן  (לרבי 
מ חסידים  שבשבת  הספר  היא  דסברא  ביא 

לצער   ולא  לעונג  שניתן  יום  שהוא  קודש 
הקדוש   רבינו  כשבא  בו  להתעצב  ואסור 

העדרו  בכדי   ביתו  בני  זכרון  על  יעלה  שלא 
אם היה לבוש תכריכין או אם שינה מהרגלו  

לפט חיותו  הייתה  בחיים  היום  בקידוש  רם 
לכן   צער  יותר  עוד  להם  גורמת  ביאתו 

מ כדרכו  היה  להם  וע"ע  כשנתגלה  קודם, 
  בהערה הבאה. 

תתשכ"ט   סי'  חסידים  ורבינו  בא"ד  ספר 
שהיה   חמודות  בבגדים  נראה  היה  הקדוש 

ובש בשבת, ולא בתכריכין, להודיע שעדיין  ל
חובתן   ידי  הרבים  את  ופוטר  בתוקפו,  היה 

היום  שהם  בקידוש  המתים  כשאר  ולא   ,
כמו   בבגדים  כחי  אם  כי  המצות,  מן  חפשי 

והצד  בחייו,  לובש  חיים  שהיה  נקראים  יקים 
הבית  בני  בקידוש  ופוטר  במיתתם  ,  אפי' 

ובמהרש"א שם בגמ' כתובות אומר שהגיעו  
חי וקיים לעולם  בכל   היא  ערב שבת כאילו 

בטלה באותו   הק' וקדושה  רבינו  הוא  שע"כ 
גמ' (סנהדרין צב.) 'קדוש  יום וע"פ שאמרו ב

יאמר לו כל הכתוב לחיים' (ישעיה ד, ג) מה  
לעול קיים  קיימים,  קדוש  לעולם  הם  אף  ם 

היום   קידוש  בשעת  שבוע  בכל  שבא  ולזה 
  של שבת ע"ש הקדושה שבו. 

כי  . בא"ד  שת ויחי מט, לג רבינו בחיי פר 
גופו   על  מרחפת  היתה  יעקב  של  נפשו 
נפשות  שאר  כי  קדושתו  לתוקף    תמיד 

כמוהו   הקדושה  במדריגת  שאינם  הצדיקים 
לא   שעלו  וכיון  ולעיקרן  לשורשן  חוזרות 

ומעלתו  ירדו,   גופו  לקדושת  יעקב  אבל 
הזה   הגדול  והכח  ויורדת  עולה  נפשו  היתה 

בא  אשר  לקדושים  רק  נמצא  יחידי  אינו  רץ 
הקדוש  רבינו  כגון  ובגמ'    הדורות  וכו', 

כששמע רבי תו לא אתא שלא להוציא לעז  
הצד  שחזרה  על  כלומר  הראשונים,  יקים 

המעלה   אל  הגיעו  ולא  לשורשה  נשמתם 
ג כח  להם  להיות  כמו  הזאת  כך  כל  דול 

  וכו'.  רבינו הקדוש 
בכתובותוב שם  יהוידע  למה    בן  מסביר 

' מה שלא  עשה השי"ת מעלה זו לרבינו הק 
קודם   לא  בעולם  צדיק  לשום  כזאת  נעשה 
אינו   השי"ת  כי  ואומר  אחריו,  ולא  ממנו 

ר כל בריה, ומצינו שכל החכמים  מקפח שכ
שבדורו השתדלו להתפלל בעדו שלא ימות,  

נית, והרבו תפילות ותחנונים  וענו עצמן בתע 
דור   בשום  עשו  שלא  מה  רב  בקיבוץ  ובכיה 

צדיק שבדור וכו',   בעבור  קיפח  כמותם  ולא 
השי"ת שכרם ונתן רשות שיבא לביתו בגלוי  
בגוף ממש כדי שבזה לא יהיה נפסק השפע  

  . ו בני דורו נשפעים בחייו בזכותו וכו' שהי
הכריז רבי ינאי אין    כשנסתלק רבינו הק' 

ספר  כהונה היום ירושלמי ברכות פ"ג ה"א)  
היתה   וזאת  בא"ד  אמונה  ערך  הקמח  כד 

שהיתה  ע"ה  רבינו  משה  מיתתו    מדרגת 
רבינו   של  מיתתו  היתה  וזו  וכו',  בנשיקה 
הקדוש, ומזה דרשו חז"ל בכתובות (דף קג:)  

שאף  משמ כלומר  קדושה  בטלה  רבי  ת 
ש  לפי  בקבורתו  נתעסקו  היתה  הכהנים 

מלאך   ע"י  שלא  שכינה  ע"י  מיתתו בנשיקה 
שאין   נטמאו  ולא  בו  נתעסקו  ולכך  המות 
וכו',   המות  מלאך  מצד  אלא  במת  הטומאה 

המתים    ובכלי  אבל  בא"ד  חקת  פרשת  יקר 
שהרי   טומאה,  צד  שום  בהם  אין  בנשיקה 

שבו ביום בטלה    ביום שמת רבינו הק' אמרו 
  הכהונא כי לא היה שם טומאה וכו'. 

ב אמור רבינו  פרשת  ריש  ומעלת    חיי 
שהוא   נשיקה  מיתת  היא  הזה  הדבקות 
הדבקות בשם הנכבד וכו', גם רבינו הקדוש  

שברור   לפי  אליה  זכה  מתוך  ז"ל  הדבר 
מיתתו   היתה  לא  החכמה  בהשגת  שנתעלה 
ואמרו   וכו',  המשחית  המלאך  ידי  על 

(ב רבי  בירושלמי  דמך  כד  ה"א)  פ"ג  רכות 
אי ינאי  רבי  הכריז  נשיאה  כהונה  יהודה  ן 

מוזהרין   שהכהנים  מפני  הדבר  וטעם  היום, 
עליון   משרתי  שהם  לפי  המת  טומאת  על 
היתה   שמיתתו  וכיון  לעבודתו,  מקודשים 

ידי    שלא  על  אלא  המשחית  הכח  ידי  על 
 יא



הכ  ולכך  טומאה,  שם  היתה  לא  לפי  שכינה  היום,  כהונה  אין  ינאי  רבי  ריז 
נה היום, אבל שאר  שהכהנים נתעסקו בקבורתו ונסתלקה מעליהם תורת כהו 

הנה   המת  טומאת  סיבת  שהוא  המשחית  הכח  ידי  על  שמיתתן  העולם  בני 

  ו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכות. הכהנים מוזהרין מזה שלא יטמאו וכו'
  " משנת התנא הקדוש רבי יהודה הנשיא" נלקט מהספר 
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נפטרה ב' אייר תשע"ח
תנצב"ה

הונצחה ע"י משפחתה החשובה שיחיו 

הרה"ח ר' יחיאל אויש ז"ל 
בן הרה"ח ר' בנימין זאב צבי ז"ל  

נלב"ע י"ב תשרי תשס"ו תנצב"ה
וזוגתו האשה החשובה 

מרת שפרה ע"ה 
בת הרה"ח ר' יוסף שאול ז"ל

 הרה"ג ר' אברהם אליהו איינהורן ז"ל 
בן הרה"ח ר' שלמה יוסף הכהן ז"ל 
וזוגתו האשה החשובה מרת נחמה ע"ה

בת הרה"ח ר' אליהו ז"ל

הונצחו ע"י משפחתו החשובה שיחיו


