
          

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                      
ראה אותו , ל"שרבי זעלמלע אח רבי חיים וולזינער זצ (פרק ט)הובא בספר תולדות אדם  .ושעה

, ראה אותו שונה וחוזר על תלמודווחוזר על תלמודו הרבה פעמים ולאחר תקופה שב אדם ש
במגילה ששנה ארבעים פעם ' את דברי הגמאמר לו , רה זו מהי עושהושהתפלא הרואה על חז

ורמזו בה על דברי רבי יצחק הנזכרים שאדם עשוי למשמש . ודמי ליה כמאן דמונח בכיסיה
צריך למשמש בכל שעה ושעה וכל חזרה כדי שהתלמוד לא ישתכח , בכיסו בכל שעה ושעה

חפצים שיהיה התלמוד מתקיים ואם הרצון  אם, והוסיף בספר הנהגות צדיקים. מועילה לדבר זה
שיהיה יד וקנין בתורה וידיעה בהבנה בתלמוד ובהלכה תתאמצו ותתחזקו להתרגל בחזרה 

 .ש"והאריך מאוד בענין החזרה ועיי. הרבה והרבה בלי רפיון ובלי הרף
 

 סיכום הדף
 

  . מתים יודעים מה בין החיים או לא. ש מחמת המת"פטורים מק :נושא היום 
 

 עיונים על הדף
 . ת בדרך בזיון"להציל ס
ואם . ת"כך הדין בס, לרכב עליהםכשם שאסור להניח עצמות מת בשק ו', אמרו בגמ

 . מותר' מפני שודדים וכדמתיירא 
ואין באפשרותו לחלצו , ת"אדם הרואה גנב ובידו ס, הביאו לדון" בהדר' קול ד"בירחון 

מצד אחד אמנם יציל את , ת לארץ"כ יכה את הגנב ומתוך כך יפול הס"ו אאמיד
 . ת שיפול ארצה"יש חשש בזיון לסת מהגנב אולם מאידך "הס

לא יניחנו בשק  ,ת עמו"היה הולך ממקום למקום וס" תבכ (ג, ברפ' סי)ת "ס' ע הל"בשו
. אלא מניחו בחיקו כנגד ליבו והוא רוכב על החמור, ג החמור וירכב עליו"ויניחנו ע

 ."ואם היה מפחד מפני הגנבים מותר
האם הכוונה לכל , "מפני הגנבים מותר"ודנו באחרונים מהו ביאור דברי המחבר 

, גנביםת עצמו מפני פחד ה"מותר לישב על הסאף דהיינו ש, הנאמר בסעיף שאסור
 .רק להפשילו לאחוריו ולא לישב עליו ואף שמפחד מפני הגנבים לא התירו שמותראו 

 (ה אלא לפנינו בסוגיא"ותוד, ה וירכב"היטב תוד' עי)
רק , במקום סכנה לא התירו לרכוב עליושאפילו ח הסיק "ך שם דהב"הש תבוכ

ובודאי  ,ך"מ מסיים הש"מ .(שגם זה הוא איסור כמבואר שם סעיף א), להפשילו לאחוריו התירו
לרכוב ' ורה עדיף אבל היכא דלא אפשר מותר אפיהיכי דאפשר להחמיר בכבוד ת

, ם אסור"ף והרמב"שרי ולהרי' ראשונים דלהתוס לקתא הביא בזה מח"והגר .עליהם
 .ם לאסור"ף והרמב"ית לשונו נראית שמכריע כהרייונט

יש כמה וכמה צדדים , בת מהגנ"דידן שמעוניין להציל את הסומעתה יש לדון בנדון 
ה הכא "ה ,ת אף במקום סכנה"אסור לישב על הסשלהסוברים  הרלכאו. לכאן ולכאן

, ולדעת המתירים. אף שרוצה להצילו מהגנב יהיה אסור לגרום להפילו על הארץ
מצינו שהרי , נמי יש להתיר, יש לעיין אי גם בזיון כזה שמפילו על הארץ עדיין

 .(ל"הנ' שיורי ברכה בסי' עי). א אף הרואה"להתענות המפילו וי ארץנופל על השהחמירו ב
שאין הדבר בודאי שיזיקוהו גנבים  ע"בדברי השודוקא ש פשר לומראמנם מאידך א

מפני הספק שמא יראוהו , ולישב עליו ,ת בודאי"שאין לנו לבזות הס םמריואז א
ביד הגנב ועומד כבר הרי ת "הס, ת מהגנב"בלהציל את הסכ "משא', ליסטים וכד

אף , משום ברכה לבטלה שיברכו הקורין בו, האחרונים דחמור הוא תבומ כ"מ, נימא שימכרנו לישראל' ואפי), ודאי לבזיון

' ג אפי"ושמא התירו בכה. (ל בזה"ואכמ, דיש לדון בעיקר דבריהם אי הוי ברכה לבטלה כמו באתרוג הגזול
 .האוסרים באופן שהוא רק ספק שמפחד מפני הגנבים

אף דבעלמא , הנה מה שהתירו להפשילו לאחוריו מפני הגנביםשואפשר דיש לדחות 
ואדרבא מחויב , זהו כבודו שלא יפול בידי הגנביםששאני הכא , אין זה כבודוש נןאמרי

 .ועוד יש לפלפל בזה. הוא לעשות כן ואין בזה בזיון כלל

 .(א, סנהדרין צט) ואינו קוצרכזורע  –הלומד ואינו חוזר 
' קרן אורה'א רב העיר כרמיאל וראש ישיבת "הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט

המוטל על  -בעניין חיוב החזרה על הלימוד ראה . ש פבשבת קודמסר שיעור , ועוד
ואין לפחוד , שכחה היא מציאות. א, והאריך לבאר. כל אחד ואחד שלא ישכח תלמודו

 . שיעור החזרה. ד. מהות החזרה. ג. צריך להתמודד עם השכחה בכלי החזרה הנכונה. ב. מזה
אילת 'סיפר ששאל את מרן ה, חייבים מאידךרים המאלפים מחד ומבינות הדב

האם להשקיע זמן , האם לעבור על הדף בכמה דקות, כמה זה שיעור החזרה' השחר
 . אולי יש לך מוצא וראיה לשאלתך, א"שאלו מרן הרב שטיינמן שליט. 'בה בחזרה וכומרו

, משה רבינו עלה למרום וקיבל תורה מסיני, דרוש אפשר לומר כךאמר לו על דרך ה
לא נתן תנומה , מים לא שתה, במשך ארבעים יום וארבעים לילה אוכל לא אכל

לאחר . ה נתן לו במתנה"היה לומד ומשכחה עד שהקב. וחזר על כל התורה, לעיניו
ושוב לומד  ,לקבל לוחות שניות עלה שוב .'ונשברו הלוחות וכו, שירד למתן תורה

ואם , הרי כבר למד מה צריך ללמוד שוב, וכאן הבן שואל, ארבעים יום וארבעים לילה
 .(על שאלה זו רבו תירוצים וביאורים שונים)הרי מספיק לעבור על הדברים בזריזות , תאמר חזרה

זה לא , משה רבינו בא ללמד שמהות ושורש החזרה, על דרך הדרוש ניתן לומר
ושלומדים שוב מבינים , מהותה ללמוד שוב' חזרה'. ב בזריזותלעבור על הנלמד שו

מבינים דברים שבפעם הראשונה היו , מתחדשים עוד חידושי תורה אמתיים, יותר
עתה באור יקרות , מאידך מבררים שדברים שהיו פשוטים בפעם הראשונה, מוקשים

 . ם שובהחזרה מוכח שאין הדברים כה פשוטים וצריך ללבנ
כאשר טען , לפנינו בדף' יש ראיה ברורה לכך מדברי הגמ', אילת השחר'אמר מרן ה

מה האיסור שהציציות יגעו בקברים הרי אין המתים יודעים מה , רבי יונתן לרבי חייא
רבי חייא חלק עליו , "והמתים אינם יודעים מאומה"שהרי נאמר , קורה בין החיים
אלא לרשעים , האמורים אין הכוונה למתים ממש' המתים'לו שואמר בביאור הפסוק 

אם קרית לא "אבל שהוכיחו על ביאור הפסוק אמר לו . שנקראים בחייהם מתים
, מה ביאור הדברים הנזכרים, "שנית אם שנית לא שלשת ואם שלשת לא פירשו לך

, י"מבאר לנו רש, !!!ת עליו פעם שנית כדי שתתבונן בולא חזר (ה לא שנית"ד)י "אומר רש
לא להיזכר רגע כמימרא מה מסתובב סביב הרעיון ' להתבונן, 'מה ענין החזרה

 .להתבונן חזרה נועדה! לא ולא, המרכזי שנלמד בדף
 אלא כל דף ודף צריך, לא רק לזכור על מדברים פה במסכת, כי שורש החזרה

לא צריך על הרגע . אבל יש בו סיפוק עצום, דבר זה אינו קלובאמת  .ללמודו ולדעתו
לבחור מסכת אחת ועליה לחזור ולחזור ', ס"לדעת את כל הש'ההתחלה הראשון 

לא לשנות סדרי בראשית , ס"השאמת צריך לדעת את כל , לדעת בוריה ויסודה
, לומדי הדף היומי ימשיכו בסדרם, להתקדם בשאר הדברים, הדברים אמורים

א זמן מתאים ביום כדי ואולם צריך למצ, אברכים ובני הישיבות ימשיכו סדרי לימודם
 !!!לפחות על מסכת אחת, לחזור ולחזור ,לשנן ולשנן

 אמר רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה (ב, קיח)ק "וכן בב (ב, כא)מ "בב' אמרו בגמ

 'מי שמתו'פרק שלישי 
הפטור  ,פ"עת רלד .ן ושאר כל מצוות האמורות בתורהיתפיל, תפילה, [1] ש"פטור מק הטרוד לקבור מתו

ם יש לו בית שא בברייתאכמבואר , בכל המצוות אבל אם המת בבית אחר חייב, דווקא אם מתו לפניו
ואם אין לו . או שיעשה מחיצה בינו ובין המת, אם אין לו בית אחר יהיה בבית חברו', אוכל שם וכו, אחר

. 'אוכל בשר שותה יין וכו, בשבת. 'ופטור וכו' אבל לא אוכל יין וכו, [2]ואינו מברך  מחיצה יסתובב ויאכל
 .ולרבנן פטור. חייב בעונה, ג"שלרשב ח"וביאר ריו, היות והתחייב באלו התחייב בכל המצוות ג"ולרשב

אלא אם מוטל עליו להתעסק , המשנה פטרה מכל המצוות אף אם אין המת לפניו ממש, לדעת רב אשי
   .נחשב שמוטל לפניו ,במת

חייבים  ,ו שנשאוואל. ש"פטורים מק, [3] האנשים שעדיין לא נשאו את המיטה, העוסקים בליווי המת
 .וכולם פטורים מתפילה, ש"בק

, ם שיגיעו לשורהש קוד"אם יכול להתחיל ולגמור ק, לשורת ניחום האבליםשעומדים  לאחר קבורת המת
, הפנימיים שרואים פני האבל והם המדברים עמו, העומדים בשורה. לא יתחיל, ואם לא יספיק. יקרא

 .חייבים, החיצוניים, ש"פטורים מק
ולא משמר את , קרובוומר לכ' מתו'בין אם זה  'מסקנת הגמ, 'המצוות כלמפטור ' טרוד בקבורת המתה

פטורים אף יסוד פטורם מצד עוסק במצוה וואלו . אם משמר את המת אפילו שמת אינו קרובו ובין, המת
ת "ן או עם סלא יהלך בתפילי אמות' דבהנמצא סמוך למת  אבל כל אדם. שנמצאים בריחוק מהמת

 .'לועג רש'משום , בזרועו
יכולים , בספינה לדעת בן עזאי .כ מחליפים"ושני שומר ואח ש"ק אחד קורא ,על המת ומרשניים שש

בן עזאי שהתיר , שיטות' שיש כאן ב וביאר רבינא. להניח את המת ולהתפלל שניהם בריחוק מקום מעט
 . בלא שומר היות ולא חשש לעכברים בספינהמת לשניהם להתפלל וישאירו את ה

 לא ינחם בשק על החמור וישב עליהם ולכןצריך לנהוג בהם בכבוד , ממקום למקום מעביר עצמות מת
 . ת"בס וכן הדין. מגויים ושודדים יכול לשבת עליהם אם חושש. [4]

המלווהו שכרו , "חרף עשהו ועג לרשל"הרואה את המת ולא מלווהו עובר על , אמר רחבה בשם רב יהודה
 ."ומכבדו חונן אביון"וכן " חונן דל 'מלוה ד"ממה שנאמר  ביאר רב אסי', כמכבד ד

, מחר הם באים'כדי שלא יאמרו המתים , [5] שציציותיו לא יגררו על הקברים אמר רבי חייא לרבי יונתן
וכי המתים יודעים מה קורה בין  שאל רבי יונתן. 'יכולים לקיים המצוות איננוועתה הם מביישים אותנו ש

, בביאור פסוק זה לא בררת כל הצורך, אמר רבי חייא". והמתים אינם יודעים מאומה"הרי נאמר , החיים
הצדיקים שנקראים ) כי החיים יודעים שימתו"וכך ביאורו , הכוונה לרשעים שבחייהם נקראים מתים' המתים'

ובניהו " ,שנאמר ,'חי'במיתתו נקרא  שצדיק הראיה. "(הרשעים) והמתים אינם יודעים מאומה (במיתתם חיים
ריבה ) רב פעלים מקבצאל (להוסיף על שאר בני אדם שהצדיק אף לאחר מותו נקרא חי) בן יהוידע בן איש חי

ק הראשון ולא "התעלה ולא היה צדיק כמוהו לא בביהמ) [6] הוא הכה את שני אריאל מואב (וקיבץ לומדי תורה
 ויש שביארו, שקידש עצמו לטבול במי קרח יש שביארו) הארי בתוך הבור ביום השלג והוא ירד והכה את (בשני

 ".(שלמד כל תורת כהנים ביום חורפי קצר
ואתה חלל ", ממה שהתנבא יחזקאל הנביא על צדקיהו המלך וקראו בחייו חלל, הרשעים נקראים מתים

על פי שנים עדים או שלשה "שנאמר  'מת'ממה שקרא התורה לרוצח  שהמקור א"וי". רשע נשיא ישראל
 . "ומת המתעדים י

היו , יצאו לשדות ונשכח מהם תלמודם בני רבי חייא. א: ראיות אם המתים יודעים מה קורה בין החיים
יכבדו בניו " אחד סבר, ונחלקו בפסוקים, ו אם אביהם שנפטר יודע מצערםושאל אחד את אחי, עצובים
גיש כאבי התולעים שמר וביאר רבי יצחק" אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל", ואחד אמר". ולא ידע

 . ואין ראיה לגבי אחרים, ר עצמועשיודע צ, ראיה זו ודחו. האוכלים בבשר
נשים שנפטרו ' ושמע את ב, ואשתו ציערה אותו והלך ללון בבית החיים, חסיד שנתן צדקה מרובה לעני. ב

, עשה והצליח, שניהל הזורע ברביעה ושמע מדבריהם שיצליח התבואה ש, מדברות על ענין בעולם
עשה , שמע להפך שצריך לזרוע ברביעה ראשונה, לשנה הבאה. והתבואה של שאר אנשים לקתה

פר לה ששמע את הנפטרות וסי, אשתו שאלה אותו איך ידע. ותבואה של שאר אנשים נשדפה, והצליח
ושמע , בא לשמוע מהן מספרות לשנה הבאה. אחת הנפטרותסיפרה לאמה של אשתו . משוחחות

נפטר יכול להיות ש, 'דומה הגמ. הרי שיודעים מה קורה בין החיים, שאומרות שנשמעו דבריהם בין החיים
 .להם סיפר

בא לבית החיים . ידע היכן מעותיונפטרה ולא , הפקיד מעות אצל בעלת הבית של מקום לינתו זעירי. ג
שיאמר לאמה שלה שתשלח לה מסרק וכחול עם אשה פלונית  והוסיפה, אמרה לו, ושאל היכן מעותיו

אולי המלאך הממונה על , 'דוחה הגמ. הרי שיודעים המתים שאשה זו עומדת למות. שמגיע מחר לשמים
 . באה פלוניתהמתים הכריז ש

ל שמואל שאוכל מעות עורננו , לא ידע שמואל מהעניין, מעות יתומים אצל אביו של שמואל הפקידו. ד
', אבא בר אבא'את אמר שרוצה , אמרו לו יש הרבה בשם זה' אבא'וביקש את  הלך לבית החיים. יתומים

אמרו לו שעלה לישיבה של , שמבקש את אבא בר אבא שהוא אביו של שמואל אמר. יש הרבה, אמרו לו
, וביאר לו שהיות ולא נכנס לשיעורו של רב אפס והחליש דעתו, שישב בחוץ, בנתיים ראה את לוי. מעלה

 שבוכהוביאר , בא אביו של שמואל וראהו שבוכה ומחייך בנתיים. להגזר עליו לא להכנס לישיבה של מענ
, אם אני חשוב שיכניסו את לוי בזכותי אמר שמואל. היות ונחשב הוא וחייך. שעוד מעט אתה תבא לכאן

ורק המעות , ואמר לו ממושב הרחיים, היכן מעות היתומים שאל את אביו. ואכן הכניסו את לוי
המעות של היתומים יהיו , כדי שאם יגנבו או יוזק מהקרקע, יונות והתחתונות שלנוהעל, האמצעיות

הקדימו והכריזו מחמת חשיבותו של , 'דוחה הגמ .[7] החייםשידע אביו שבנו חשוב בין  מבואר. מוגנים
 .'פנו מקום'שמואל 

ה למשה רבינו "אמר הקב, שאמר רבי שמואל בר נחמניממה , חזר בו וסבר שהמתים יודעים ונתןרבי י. ד
לך תספר לאבות שקיימתי הבטחתי לתת את " זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב"

ה אמר "הם יודעים והקב לאא. מה יועיל שיספר, ואם המתים אינם בידיעת העולם מאומה. הארץ לבניהם
 . למשה לספר להם כדי שיחזיקו טובה למשה רבינו

 

  :הארות
ימים שאתה עוסק בחיים ולא בימים שעוסק , כל ימי חייך"הביאו מקור מהירושלמי , ה פטור"בתוד [1]

באריכות דבריהם כמה ' ועי, והם למדו אסור לברך, י שיכול לא לברך"ה ואינו למדו ברש"תוד [2] .במתים
, ה וירכב"ביארו בתוד [4] .י ואיך גרסו"מה שהביאו בשם רש, ה הכי"בתוד' עי [3] .'אונן'פרטים בדיני 

וכן הוסיפו  .שאר ספריםש שמותר ב"וכ. אבל במפשיל לאחוריו מותר, ת לשבת עליו"שהאיסור דווקא בס
דין , ה למחר"תוד' ועי [5]. ומאחוריו מותר בכל אופן, שלשבת עליהם מותר מפני ליסטים, ה אלא"בד

ץ "ח ומהרי"צל' עי. ה שני"תוד' עי, ה מואב"י ד"רש' עי [6]. ובסוף דבריהם הביאו הנהגה למעשה. ודברים
 .ה אלמא"תוד' ועי. י"לפי רש [7] .חיות
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  !!!  מקום זה מיועד להנצחה!!! 
 "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

 

        חיף ד - ברכות מסכת  
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