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  79  ................  אחרים כוכבים על יצורים ע"ע - חייזרים
  79  .................................  הרפואי גדרם - ומוות חיים
 כוכבים על יצורים ע"ע - אחרים כוכבים על חיים

  79  ........................................................  אחרים
  79  .....................................  מהו -  תכלת של חילזון
  79  ......................  בדורנו תלמידים הכאת ע"ע - חינוך
  79  ........................................  האיסור - הקץ חישוב

  80  .....................  בחישובים דיוק חוסר ע"ע -  חישובים
  80  .................................  סורהאי מהו - יוונית חכמה
  80  .....................  יוונית פילוסופיה ע"ע - יוונית חכמה
  80  .....................  ללומדן מותר האם - חיצוניות חכמות
  81  ....................................  ןמקור - חיצוניות חכמות
  81  ................................  חכמים אמונת ע"ע - חכמים
  81  ......................................................  היד חכמת

  82  .........................................................  חלומות
  82  ...............................  אמת בהם יש האם - חלומות
  82  ................  הפה אחר הולכים החלומות כל - חלומות
  83  .....................................  מטרתם -  רעים חלומות
  83  ........  אליהם היחס - ומצוות תורה שמרו שלא חלוצים

  83  ..........................................  האיסור טעם -  חמץ
  83  ...............................................  הוא מי - חנוך
  83  ...................................................  סופו - חנוך

  83  ...........................  במשנה הוזכר לא מדוע -  חנוכה
  84  .....................................  פירושו - מחסרא חסורי

 חסידים היו כיצד - תפילה זמן ע"ע - חסידים
  85  ................................................  אותו שאיחרו

  85  .............................  לימודו - היגיון ע"ע - חקירה
  85  ..........................ההלכה פ"ע מלכותם - חשמונאים

  85  ..........................................................  ט

  85  ....................................................  מהו - טבע
  85  ................................................  מטרתו - טבע

  86  ........................  וטבעונות צמחונות ע"ע - טבעונות
  86  .......................  וטהרה טומאה ע"ע - וטומאה טהרה
  86  ........................  פירושו - לגיהינום שברופאים טוב

  86  .....................................  המילה פירוש - טוטפות
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  86  ....................................  דין או מציאות - טומאה
  87  ...............................  ביניהן היחס - וטהרה טומאה
  87  ...................................................  בעיונו טועה
  87  ..................................................  המצוות טעמי

  87  .....................  חיות כן שהן היום לנו שידוע טריפות

  88  ...........................................................  י

  88  .........................  השבטים עשרת ע"ע - השבטים' י
  88  ............  נשיהם היו מי - שבטים ע"ע - השבטים ב"י
  88  .....................................................  שבטים ב"י
  88  ...................  השבטים ב"י כנגד תפילה נוסחאות ב"י
  89  ...........................  הדת עיקרי ע"ע - העיקרים ג"י

  89  .........................................היד חכמת ע"ע -  יד
  89  ........................................  יקוק שם ע"ע -  ידוד

  89  ............................  ביניהן הסתירה - ובחירה ידיעה
  89  ............................................  הנסתר הקץ ידיעת

  90  ......................................  יקוק שם ע"ע - ה-יהו
  90  ....................................................  ותמר יהודה
  90  ................  ארע תקופה ובאיזו המעשה מהו -  יהודית
  90  ..................  לזה הטעם - בשבת ביריחו נלחם יהושע

  91  ............................................  אליה היחס - יוון
  91  .....................................  יוונית חכמה ע"ע - יוון
  91  ................................יוונית פילוסופיה ע"ע - יוון
  91  .............................  אותו לחגוג האם - הולדת יום
 בתנועה, טביםהק באזורי, בירח -  ולילה יום

  91  ...............................................  למערב ממזרח
  92  ..............................................  מתיתיהו בן יוסף
  92  .............................................................  יופי
  92  ....................................  מעלה בו יש האם - יופי
  92  ..............................  סוף ים קריעת ע"ע - סוף ים

  92  .......................................  אורכם - המשיח ימות
  93  ...................  צדיקים יהיו כולם האם - המשיח ימות
 סדר - לבוא לעתיד ע"ע - המשיח ימות

  93  ....................................................  המאורעות
  93  ............................  שלושה שצריך הטעם - דין ימי

  93  .............................  היסודות ארבעת ע"ע - יסודות
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  93  ........................................  ללאה שנאתו -  יעקב
  94  ..............................................  לרחל נשק יעקב

  94  ...................................  אחרים כוכבים על יצורים
  95  ................................  מדוע -  עשיו את אהב יצחק
  95  .........................  היתה שנה באיזו - מצריים יציאת
  95  .................................  מה בזכות - מצריים יציאת
  95  ..............  אחרא סטרא ע"ע - שבו הטוב - הרע יצר
  95  ................................  הם המ - רע ויצר טוב יצר
  96  ........................................  יקוק שם ע"ע -  יקוק

  96  ...................  בתורה נזכר לא שמה מדוע - ירושלים
  97  ..........................................  קדושתה - ירושלים
  97  ..................................  ו"וא חסר מדוע - ירושלם

  97  ........  מיש יש או מאיין יש - בריאה ע"ע - מאיין יש
 שישים ע"ע - לתורה אותיות בוארי שישים יש

  97  .......................................  לתורה אותיות ריבוא
  97  ................................................  הרגו מי - ישו

 'מ פרק( ישעיהו נחמות את כתב מי - ישעיהו
  97  ...................................  )המקרא ביקורת) (והלאה
  98  ...............................................  טבעם - ישראל
  98  ...............................  ישראל סגולת ע"ע - ישראל
  98  ........................וישראל גויים ע"ע -  וגויים ישראל
  98  ..................................  קודם מי - והתורה ישראל
  98  ..................................................  שחטא ישראל

  99  ...........................................................כ

  99  .................  ותקופות מולדות ע"ע - ג"תשצ ב"י ט"כ
  99  ..........................  הטעם - באלמנה אסור גדול כהן

  99  ............  ועשייה כוונה - מצוות ע"ע - ועשייה כוונה
  99  .............................................  מהותם -  כוכבים
  99  .............................  זו כוכבים קבוצת איזו -  כימה
  100  .............................  בזמננו בשבת הריגתה - כינה
  100  ...........  לכך הטעם -  המימרא כלשון אמוראים כינויי
  101  ...................................מועיל הוא האם -  כישוף
  101  ..........................  בו להתרפא מותר האם -  כישוף

 ע"ע -  טועה אלא אינו חטא' וכו האומר כל
  101  .........................  ך"בתנ ישראל גדולי של חטאים
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  101  .............................  להתבטל עתידים המועדים כל
  101  ...............................  דקדוק ע"ע -  הדקדוק כללי
  101  ..................................................ואיכות כמות
 אנשי תקנת - התפילה נוסח ע"ע - הגדולה כנסת

  102  ...............................................  הגדולה כנסת
  102  ...............  ביניהם החילוק - שמיים בידי ומיתה כרת
  102  ..........................................  כישוף י"ע - כשוף

  102  .......  בזמננו -  וכשפים רעה רוח שדים ע"ע - כשפים
  102  .................................  קדושה בו יש האם - כתב
 את שינה שעזרא הטעמים - ואשורי עברי כתב

  102  .........................  אשורי לכתב עברי מכתב הכתב
 ומה עברי בכתב נכתב מה - ואשורי עברי כתב

  103  ................................................  אשורי בכתב
 על לפסוק - מאוחרות בתקופות שנמצאו יד יכתב

  103  .........................................................  פיהם
  103  .............................  וכתיב קרי ע"ע - וקרי כתיב

  103  .....................................  והתלמוד המשנה כתיבת
  103  .........................................  פ"שבע תורה כתיבת

  104  .........................................................  ל

  104  ................  לשמה לא תורה לימוד ע"ע - לשמה לא
  104  .................  הותר מה -) ובמצוות בתורה( לשמה לא
  104  ...................................  תמוהה בהוראה תסור לא

  104  ........................  ללאה שנאתו - יעקב ע"ע - לאה
  104  ............................................  הוא מה -  לוויתן

  105  ..........................................  מקורו - השנה לוח
, מקורן -  ותקופות מולדות ע"ע - השנה לוח

  105  ........מאיר ובן ג"הרס מחלוקת - השנה ראש דחיית
  105  ......................................  גודלם - הברית לוחות
  105  .............  מצדה לוחמי התאבדות ע"ע - מצדה לוחמי
  105  ............................  ולחשים קמיעות ע"ע - לחשים
  105  ...............................  ולילה יום ע"ע -  ויום לילה
  105  ..................................  עדיף מה -  ומעשה לימוד
  106  ...................................................  תורה לימוד
 אמוראים ע"ע - הקדמונים של תורה לימוד

  106  ....................................................  יםוראשונ
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  106  ...............................  ועיון בקיאות - תורה לימוד
  106  ...................................  לשמה לא - תורה לימוד
  106  ..............................  וללמד ללמוד - תורה לימוד
  107  ........................  תורה לימוד ע"ע - וללמד ללמוד
  107  ...............................  חשיבה דרכי ע"ע -  למדנות
  107  ............................  המאורעות סדר - לבוא לעתיד
  107  ..................  לשונם - פיוטים ע"ע - הפיוטים לשון
  107  ........................  כך שנקראת הטעם -  הקודש לשון
  107  .........................  בה לדבר המצווה -  הקודש לשון
  108  .....  קשה שהיא לכך הטעם - הירושלמי התלמוד לשון
  108  .............................................  פירושו - לשמה

  108  .........................................................  מ

  108  .................  אליהם היחס - העשרים המאה מאורעות
  109  ...........................  האיסור טעם - אסורות מאכלות

  109  ............................................  מקורו - דוד מגן
  109  .................................................  ישראל מדינת
  109  ....................................  ומדע תורה ע"ע - מדע
  109  ................  ומדע תורה - בריאה ע"ע - ותורה מדע
  109  ......  במהותם דומים הם האם - חדש ומדע עתיק מדע

  110  ....  עליונות למדרגות שאיפות ע"ע - עליונות מדרגות
  110  ...............................  הטעם - מואבית ולא מואבי
  110  ................  הרפואי גדרם - ומוות חיים ע"ע - מוות

, ג"תשצ ב"י ט"כ, ד"בהר ולדמ( ותקופות מולדות
  110  ..................................  מקורן -) שמואל תקופת
  111  ............  מקורו - השנה לוח ע"ע - ותקופות מולדות
  111  ......................................  ניגונים ע"ע -  מוסיקה
  111  ...............................................  לימודו - מוסר
  111  ...................  טבעי ומוסר מצוות ע"ע - טבעי מוסר

  111  ..........  להתבטל עתידים המועדים כל ע"ע - מועדים
  111  .................................  אליו היחס -  נבוכים מורה

 בלימוד בהם להשתמש האם -  הגיוניים מושגים
  112  .......................................................  התורה
  112  ..................  גויים ע"ע - מהגויים ורעיונות מושגים

  112  .................  הרפואי גדרם - ומוות חיים ע"ע - מות
  112  .............................................  שמירתה - מזוזה
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  113  ...............................................  הוא מה - מזל
  113  ..................................  אסטרולוגיה ע"ע -  מזלות

 שהוזכרו מקומות ע"ע - מקומות על מחלוקות
  113  .......................  עליהם מחלוקות - ל"ובחז בתורה
  113  ...........................................  מקורן - מחלוקות
  113  .................................  ובהלכה במחשבה מחלוקות
 מכותס ע"ע - קודמים דורות על מחלוקות
 חולקים לא מדוע - והראשונים הגמרא, התנאים
  113  .......................................................  עליהם
  113  ............................................  במציאות מחלוקת
  114  .............................  לימודו - היגיון ע"ע -  מחקר

  114  ...............................................  אנושית מחשבה
  114  ........  והלכה במחשבה מחלוקות ע"ע -  והלכה מחשבה
  114  ........................................................  מטטרון

  115  .....................  משה של חטאו היה מה - מריבה מי
  115  ..........................................................  מידות

  115  ....................................  מטטרון ע"ע - מיטטרון
  115  ................................................  טעמה -  מילה
  115  ..................................  קטן כשהוא מדוע -  מילה

  116  ..........  המימרא כלשון אמוראים כינויי ע"ע - מימרא
  116  .....  שמיים בידי ומיתה כרת ע"ע - יםשמי בידי מיתה
  116  .....................................  גדול מי - ואדם מלאך

  116  ..............................  ומלאכה תורה ע"ע - מלאכה
  116  ....  האדם בני בותמחש את יודעים הם האם - מלאכים
  116  ...........................................  הם מה - מלאכים
  117  ......................................  נבראו מתי - מלאכים
  117  ..........................  למלאכים תפילה ע"ע - מלאכים
  117  .......................................  הארץ לכיבוש מלחמה
  117  ..................................  זמנה -  ומגוג גוג מלחמת
  117  .............................  גוג מיהו -  ומגוג גוג מלחמת
  118  ..............................................  הרביעית מלכות
  118  ....................................  פירושו - חי אינו ממזר

  118  ......................................  ניגונים ע"ע - מנגינה
  118  .......................................................  מנהיגים
  118  ......................  צורתם - המנורה קני ע"ע -  מנורה
  118  .......................  מצוות ג"תרי ע"ע -  המצוות מניין
  118  ...........................  שאסור הטעמים -  ישראל מניין
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  118  ......  המבול שנת את םמוני האם - העולם שנות מניין
  119  ..................  אותן מונים ממתי - העולם שנות מניין

  119  ...............ראיות נגד פיה על פוסקים האם - מסורת
  120  ..........................................  חדש ע"ע - מסורת
  120  .......................  בחישובים דיוק חוסר ע"ע - מעגל
  120  ......................  אוב ומעשה קסם ע"ע - אוב מעשה
  120  ..................  גדרם -  מרכבה ומעשה בראשית מעשה
  120  ......................................  כוונתם - העגל מעשה
  120  ........עדיף מה - ומעשה לימוד ע"ע -  ולימוד מעשה
  120  .....................  ומעשה תלמוד ע"ע - ותלמוד מעשה
 ובאיזו המעשה מהו - יהודית ע"ע - יהודית מעשה

  120  .................................................  ארע תקופה
  120  .........................  כמשל לפרשם - שבתורה מעשים
  121  .....................  מצדה לוחמי התאבדות ע"ע - מצדה
  121  .....................................  ועשייה כוונה - מצוות
  121  ..............................................  מטרתן - מצוות
  121  ..............  מצוות ג"תרי, המצוות טעמי ע"ע - מצוות
  121  ................  ההלכה מה - לבוא לעתיד בטלות מצוות
  121  ........................  מתי - לבוא לעתיד בטלות מצוות
  121  ..........................................  טבעי ומוסר מצוות
  122  ....................  נשים ע"ע - גרמן שהזמן עשה מצוות

  122  ...........  ומהמציאות מהסברות הוכחות ע"ע - מציאות
  122  ...........................  מצריים שיעבוד ע"ע -  מצריים
  122  .................................  המקדש בית ע"ע - מקדש
  122  ...............  מתחלקים שאינם חלקים יש האם - מקום
  122  ...............................................  הרוחניות מקום

  123  ....  ליהםע מחלוקות - ל"ובחז בתורה שהוזכרו מקומות
  123  .................  המרד היה שנים כמה - כוזיבא בר מרד
  123  ......................................מריבה מי ע"ע - משה
  123  .......  הנביאים לשאר נבואתו בין החילוק - רבנו משה
  124  ..........................................  טבעו - רבנו משה
  124  .........................................  מהותו - רבנו משה
  124  ...............................................  ביאתו - משיח
  124  .......................  המשיח בביאת אמונה ע"ע - משיח
  124  .................................  המשיח ימות ע"ע - משיח
  124  ...........  המאורעות סדר - לבוא לעתיד ע"ע - משיח
  124  ................................................  יוסף בן משיח
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  125  ..........  והתלמוד המשנה כתיבת ע"ע - ותלמוד משנה
  125  ........  כמשל לפרשים - שבתורה מעשים ע"ע - משל

  125  ................  שונות בתקופות נאמרו וברייתות משניות
  125  ..................  הרפואי גדרם -  ומוות חיים ע"ע -  מת

  125  ................................  המתים תחיית ע"ע - מתים
  125  ...........................  הקולות את רואים -  תורה מתן

  125  ..........................................................  נ

  125  ..........................................................  נבואה
  125  ..................  העתיק העולם גיבמוש עתידיות נבואות

  126  .............................חטאם היה מה - ואביהוא נדב
  126  ............................................  מידה ע"ע - נדה
  126  ..............................  סמבטיון ע"ע - סמבטיון נהר
  126  ......................................................  העיר נוי

 -  חי כן לשבעה ונולד חי אינו לשמונה נולד
  126  .................................................  לזה ההסבר

  127  .................................................  התפילה חנוס
 כנגד תפילה נוסחאות ב"י ע"ע -  התפילה נוסח
  127  ................................................  השבטים ב"י

  127  ..............  הגדולה כנסת אנשי תקנת -  התפילה נוסח
 את כתב מי - ישעיהו ע"ע - ישעיהו נחמות

  127  ..............................................  ישעיהו נחמות
  127  .................................................  הקדמוני נחש

  127  ............................  בם ונטמתם ע"ע - בם נטמתם
  127  .................................................  נוכרים ניגוני

  128  ........................................................  ניגונים
  128  ............................................  המשקל - ניגונים
  128  ...........................................  מילים בלי ניגונים
  128  ................................................  טעמה -  נידה

  129  .............................................  לרשעים ניסיונות
  129  .............................................  נס ע"ע - ניסים
  129  ..............  צורתם נקבעה מתי - המקרא וטעמי ניקוד

  129  ...........................................  מטרתם - נישואין
  129  ..............................................................  נס
  130  ..................................................  מטרתו - נס
  130  .....................................  וכיצד נעשה מתי - נס
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  130  ...............  עיםלרש ניסיונות ע"ע -  לרשעים נסיונות
  130  ....................................................  וצורה נפש
  131  ..................................  מספרן - ונשמה רוח נפש
  131  ..............................  תפקידיהן - ונשמה רוח נפש
  132  ................................  ויחידה חיה נשמה רוח נפש

  132  .........................  מטרתם -  נישואין ע"ע - נשואין
  132  ....................................................  שלמה נשי

 הטעם - גרמן שהזמן עשה ממצוות פטורות נשים
  132  ..........................................................  לזה
  133  ............  לרחל נשק יעקב ע"ע - לרחל יעקב נשיקת
  133  ..............................................  מקומה -  נשמה
  133  .............................  ונשמה גוף ע"ע - וגוף נשמה
  133  ..................................................  יתירה נשמה
  133  ....................................  מופשטים לדברים נשמה
  133  .......................  עצמות של גל ונעשה בו עיניו נתן

  134  .........................................................  ס

 שנכנסו שלהם מימרות וחלקי מימרות - סבוראים
  134  .......................................................  לגמרא
  134  ...........................  סגוליות רפואות ע"ע -  סגולות
  134  .................................................  ישראל סגולת
  134  ..................................  )הפוכות( מוחלפות סוגיות
  135  .............  שבהם הטוב - רוע, הרע יצר, אחרא סטרא
  135  .....................................  למפרע -  ומסובב סיבה
  136  .......................  המסובב נעשה מתי -  ומסובב סיבה

  136  ...........................  וסיגופים צומות ע"ע - סיגופים
  136  ..................  מטרתם - רעים חלומות ע"ע - סיוטים
  136  ..............................  תבונכ מתי - ס"שבש סימנים
  136  ........................................  הוא היכן - סמבטיון
  137  .................................................  בימינו סמיכה
 לא מדוע - והראשונים הגמרא, התנאים סמכות

  137  ..............................................עליהם ולקיםח
  138  ..........................................  חידושה - סנהדרין
  138  .................  היא מה - לבוא לעתיד לצדיקים סעודה
  138  ...........................  טעמה - כיפור יום ערב סעודת
  138  .............................................  מהותן - ספירות
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  138  .............................................  סידרן - ספירות
  139  .........................  "ספירה" המילה פירוש - ספירות

 ארע תקופה באיזו -  יהודית ע"ע - יהודית ספר
  139  ......................................................  המעשה

  139  .....................................  חיברו מי -  יצירה ספר
  139  ............  ירהיצ מספר הנברא אדם ע"ע -  יצירה ספר
  139  ........................................  פירושו -  יצירה ספר
  140  ................................  רפואות אלו - רפואות ספר
  140  ...............................  שנגנז הטעם - רפואות ספר

  140  ....................  עליהם לסמוך האם - חיצוניים ספרים
  140  ...........................  )המקרא ביקורת( בתורה סתירות
  141  ........  לזה ההסבר - רבם בדברי אמוראים של סתירות

  141  .........................................................  ע

  141  ...............................  ומלאכה תורה ע"ע - עבודה
  141  ...........................  בה שחטאו הטעם - זרה עבודה
  142  .......................................  הרע היצר נגד עבודה
  142  .................................................  לשמה עבירה
  142  ....................  ועבר עתיד - זמן ע"ע - ועתיד עבר

  142  ................................  הקודש לשון ע"ע - עברית
  142  .......................  כוונתם - העגל מעשה ע"ע - עגל
  142  .................................  לשמונה נולד ע"ע - עובר
 בעולם רק שכר הוזכר בתורה למה -  הבא עולם
  142  ......................................  הבא בעולם ולא הזה
  143  .....  המאורעות סדר -  לבוא לעתיד ע"ע -  הבא עולם
  143  ..........  השמיטות ותורת, נצחי הוא האם - הזה עולם
  144  .........................................  ומטרת - הזה עולם
  144  ...................  הזה העולם תענוגות ע"ע - הזה עולם
 אופטימיות -  ועולם אדם ע"ע - ואדם עולם

  144  ....................................................  ופסימיות
  144  ............................................  מספרם - עולמות
  145  ................................  מטרתו -  הבא בעולם עונש
  145  ................................  מטרתו - הזה בעולם עונש
  145  ...............................  העופות שיחת ע"ע -  עופות
  145  .........................  תורה לימוד ע"ע - ובקיאות עיון
  145  .............................................  מהי - הרע עיין
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  146  .........................  ומסובב סיבה ע"ע -  ועלול עילה
  146  ..................................  הרע עיין ע"ע - הרע עין

  146  .......................................  הם מה - הדת עיקרי
  146  .......................................  שם י"ע לרקיע עלייה

  146  ...................  מטרתם - העדות ארון שבתוך עמודים
  147  ..........................................................  עמלק
  147  .........................................  האדם וגדלות ענווה
  147  ..........  כיפור יום ערב סעודת ע"ע - כיפור יום ערב

  147  ................................................  ישראל ערבות
  147  .......................................  האיסור טעם - עריות
  148  ..........................................  אליו היחס - עשיו
  148  ..............  מדוע - עשיו את אהב יצחק ע"ע - עשיו

  148  ...........  ועשייה כוונה - מצוות ע"ע - וכוונה עשייה
  148  ..........  הם מה -  אבינו אברהם נתנסה נסיונות עשרה
  149  ..........................  היום הם יכןה -  השבטים עשרת
  149  ....................  ועבר עתיד - זמן ע"ע - ועבר עתיד
  149  ........................  העתידה גאולה ע"ע - לבוא עתיד
 - לבוא לעתיד בטלות מצוות ע"ע - לבוא עתיד
  149  ..........................................................  מתי

  149  ..........................................................פ

  149  .........................  בחישובים דיוק חוסר ע"ע - פאי
  149  .........................  ומסובב סיבה ע"ע - ונפעל פועל

  149  .............................................  לשונם - פיוטים
  149  ..........................  אליו היחס - נדרוניהאלכס פילון

  150  ........................  לימודו -  היגיון ע"ע - פילוסופיה
  150  ..............  ופילוסופיה קבלה ע"ע - וקבלה פילוסופיה
  150  .............................................  יוונית פילוסופיה
  150  ....................  יוונית חכמה ע"ע - יוונית פילוסופיה

  150  ...........................................  אמת שאינו פלפול
 ך"התנ מגרסת שונים הם מדוע -  ס"שבש פסוקים
  150  .........................................................  שלנו
  151  ..........................  לפסוקים הסברים ע"ע -  פסוקים
 - ועולם אדם ע"ע -  ואופטימיות פסימיות

  151  .......................................  ופסימיות אופטימיות
  151  .................................................  לעתיד פסיקה
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  151  ..................................................  הלכה פסיקת
  151  ......................  ומסובב סיבה ע"ע - ותוצאה פעולה

  151  .......................  הוא מה -  הראשון אדם שאכל פרי
  151  ........................................................  פרישות

  152  ...........................  כפשוטו הוא האם - שירה פרק
  152  .........................  בהלכה - הדרש י"ע שנסתר פשט
  152  .........................  באגדה - הדרש י"ע שנסתר פשט

  153  .........................................................  צ

  153  ...........................................................  צדיק
  153  ...............  לזה ההסבר - לו וטוב רשע לו ורע צדיק
  153  ...............................................  וסיגופים צומות
  154  .............  ה"לקב וצורה גוף ע"ע - ה"לקב וגוף צורה
  154  ...........................  וצורה חומר ע"ע - וחומר צורה
  154  .............................  וצורה נפש ע"ע - ונפש צורה
  154  .............................  אדם תמונת ע"ע - אדם צורת
  154  ......................................  עימם שיתוף - ציונים

 תדרוך אם מפילה שיולדת הטעם - ציפורניים
  154  .......................................................  עליהם
  154  .......................................המצווה טעם - ציצית

  154  ...........................................  וטבעונות צמחונות
  155  ..........................  וצמצום' ה אחדות ע"ע - צמצום
  155  ................  ומוסריות שחיטה ע"ע - חיים בעלי צער

  155  .........................................................  ק

  155  .....................................  לרבים לימודה -  קבלה
  155  .........................  ביניהן הקשר - ופילוסופיה קבלה
  155  ........................  הקברות על תפילה ע"ע - קברים
  155  ................................................  העולם קדמות
  156  .............................................  הגדרתו -  קודש

  156  ..............................................  ולחשים קמיעות
  156  .........................................  קריאתו דרך - קמץ
  156  .......................................  צורתם -  המנורה קני
  157  .............................................  אוב ומעשה קסם

  157  .......................................  כיצד - הדרך קפיצת
  157  .....................................  הקץ דחיקת ע"ע - קץ
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  157  .....................................  הקץ חישוב ע"ע - קץ
  157  ....................  הנסתר הקץ ידיעת ע"ע - הנסתר קץ

  157  ...........................................  מטרתם -  קרבנות
  158  ............................................  הזה בזמן קרבנות

  158  ....................................  לזה הטעם - וכתיב קרי
  159  .......................  עברו כיוון באיזה - סוף ים קריעת
  159  ..................................  נעשתה מתי -  בענן קשת

  159  ..........................................................ר

 ראיות -  אלוקים ע"ע - אלוקים למציאות ראיות
  159  ....................................................למציאותו

 פוסקים האם - מסורת ע"ע - המסורת נגד ותראי
  159  ........................................  ראיות נגד פיה על
 י"ע או תמימה -  אמונה ע"ע - פילוסופיות ראיות

  159  ..........................................  פילוסופיות ראיות
  159  .....................  וראייה שמיעה ע"ע - ושמיעה ראייה
  159  ......................................  בו הדין - השנה ראש
  159  .........................  בו שנידונים הטעם - השנה ראש

 הגמרא, התנאים סמכות ע"ע - ראשונים
  160  ..................................................  והראשונים

  160  .....................  החשיבה דרכי ע"ע - הישיבות ראשי
  160  ......................  הרומאים נגד נפשו מסר עקיבא רבי

  160  .....  ביניהם ביחסים הסתירה - שיעורין ע"ע - רביעית
  160  ........  לקנאים התנגד ז"ריב ע"ע - זכאי בן יוחנן רבן
  160  ...............................................  תוהתלהבו רגש
  161  .........................  רעה ורוח שדים ע"ע - רעה רוח

  161  ............................  ותהרוחני מקום ע"ע - רוחניות
  161  ..................  רוחניים לדברים תנועה ע"ע - רוחניות

  161  .....................  ארא סטרא ע"ע -  שבו הטוב -  רוע
  161  ...........................................................  רופא

  161  .................  לגיהינום שברופאים טוב ע"ע -  רופאים
 עם ונפגש בירושלים לקנאים התנגד ז"ריב

  161  ..................................  אליו היחס - אספסיינוס
  162  ...............  אליו היחס -  נבוכים מורה ע"ע - ם"רמב
  162  ..................................................  אברים ח"רמ
  162  ................  השנה ראש דחיית ע"ע - מאיר ובן ג"רס
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  162  ..................  גויים ע"ע - מהגויים ומושגים רעיונות
  162  ........................................  חוטאים ע"ע - רעים
  162  .....................  בה להשתמש האם - משלימה רפואה
  162  ..............................................  סגוליות רפואות
  162  ........  בימינו מועילות שאינן הטעם - ס"שבש רפואות

  163  .......................  לו ורע צדיק ע"ע -  לו וטוב רשע
  163  ......................................  חוטאים ע"ע - רשעים
  163  ..........................  לרשעים ניסיונות ע"ע - רשעים
  163  ...............................  רשעים שמות ע"ע - רשעים

  163  .........................................................  ש

  163  ..........................................  תלמוד ע"ע - ס"ש
  163  ..................................  עליונות למדרגות שאיפות

  163  .....................  חיצוניות חכמות ע"ע -  חכמות שאר
  163  ....................................  נשיהם היו מי - שבטים
  164  .................................  שבטים ב"י ע"ע - שבטים
  164  .............................  השבטים עשרת ע"ע - שבטים
  164  .........................................  נבראו מתי -  שדים
  164  ..................................  מהותם - רעה ורוח שדים
  165  ..................................................ורוחות שדים
  165  .........................  בזמננו -  וכשפים רעה רוח שדים
  165  ...............................  לו ורע צדיק הסבר - שואה
  165  .................................  שופר תקיעת ע"ע - שופר
  165  ..................  םשבה האותיות מספר - המילים שורשי
  166  .............................................  ומוסריות שחיטה
 ע"ע - אותה רק התפלל אברהם האם - שחרית

  166  ...............................................  אבינו אברהם
  166  ....................................  היא מה - דקלים תשיח

 את יודעים הם וכיצד, לזה ההסבר - העופות שיחת
  166  .......................................................  העתיד
  166  .................................  המצווה טעם - הקן שילוח
 או באפרוחים צורך לו כשאין - הקן שילוח

  167  ......................................................  בביצים
 סתירות - ומדע תורה ע"ע - הטבעים שינוי

  167  .......................................................  ביניהם
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 לנו שידוע טריפות ע"ע - בטריפות הטבעים שינוי
  167  .........................................  חיות כן שהן היום
 שנפסקו הלכות ע"ע - הלכה בפסיקת שינויים
  167  ................................................  בעבר אחרת
  167  ........................  היה שנים כמה - מצריים דשיעבו

  167  ......  שנה מאות ארבע נמנות ממתי - מצריים שיעבוד
  167  ........................  ביניהם ביחסים הסתירה - שיעורין

  168  .......................  רציפות בו יש האם - השירים שיר
  168  .....................  במשל הרעיה היא מי - השירים שיר
  168  .......................  השירים של מקורם - השירים שיר

  169  .......................................  ניגונים ע"ע - שירים
  169  .....................  כיצד - לתורה אותיות ריבוא שישים
  169  ..............  נגדו פועל ה"הקב האם -  אובייקטיבי שכל
 שכר הוזכר בתורה למה -  הבא עולם ע"ע - שכר
  170  .........................  הבא בעולם ולא הזה בעולם רק
 שכר - חיים בעלי ע"ע - חיים לבעלי ועונש שכר

  170  ........................................................  ועונש
  170  ...................................  שלמה נשי ע"ע - שלמה

  170  .........................  שם י"ע לרקיע עלייה ע"ע -  שם
  170  ...................................  המיוחד ושם המפורש שם
  170  .......................  אותו ידעו האבות האם - יקוק שם
  170  .......................................................  רבה שם

  170  ..................................................  אנשים שמות
  170  ......  האנשים נקראו אלה בשמות האם - ך"בתנ שמות
  171  ..........................................ושםפיר -' ה שמות
  171  .......................................  ארוכים קדושים שמות
  172  ..................  בהן לקרוא מותר האם -  רשעים שמות
  172  ..........................................................  שמחה
  172  .................................  עדיף מה - וראייה שמיעה
  172  ...........................................................שמיר
  173  .......................  מי סביב מסתובב מי -  וארץ שמש
  173  .......  ללאה שנאתו - יעקב ע"ע - ללאה יעקב שנאת
  173  ..................  העולם שנות מניין ע"ע - העולם שנות
  173  ..................................  יםהפכ ע"ע -  הפכים שני
  173  ...................................................  וחמישי שני

  173  ....................  שבטים ב"י ע"ע - שבטים עשר שנים
  173  ........................................  אורכה -  החמה שנת



  25  תוכן - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

 האם - העולם שנות מניין ע"ע - המבול שנת
  174  ....................................  המבול שנת את מונים
  174  ......................................  האיסור טעם -  שעטנז
  174  .....................................  טעמו - המשתלח שעיר
  174  ..........................  נקרא מי שם על -  ניקנור שער
, גירה מעלי שהם מפורש בתורה - וארנבת שפן

  174  ........  גירה מעלי אינם בזמננו והארנבת השפן ואילו
  175  ........................................  שמה פירוש - שפרה

 חכם תלמיד ע"ע - בקבר דובבות שפתותיו
  175  ........  בקבר דובבות שפתותיו מפיו שמועה שאומרים

  175  ..............................  הוא מי -  ביעקב שנלחם שר
  175  .....................  המילים שורשי ע"ע -  המילים שרשי
 העולם חורבן ע"ע - העולם שנות אלפי ששת

  175  ..................................  שנה אלפים ששת לאחר

  175  .........................................................  ת

  175  .......................................  פירושם - ובוהו תוהו
  176  ................................................  גדרה - תורה
  177  ..................................  תורה ביטול ע"ע - תורה
  177  ..................................  תורה לימוד ע"ע - תורה
  177  .........  כמשל לפרשם - שבתורה מעשים ע"ע - תורה
  177  ........  קודם מי - ותורה ישראל ע"ע - וישראל תורה
  177  .............................  ביניהם תירותס - ומדע תורה
 ורעיונות מושגים - גויים ע"ע - ומדע תורה

  179  ....................................  מהם שלקוחים ביהדות
  179  ................  ומדע תורה - בריאה ע"ע - ומדע תורה
 לנו שידוע טריפות ע"ע -  בטריפות ומדע תורה
  179  .........................................  חיות כן שהן היום
  179  .................................................  ומלאכה תורה
  179  ..........................  לזה הפירוש -  השמיים מן תורה
 ביקורת( מסוימים פסוקים לגבי -  השמיים מן תורה

  180  ......................................................  )המקרא
  181  ...............  פ"שבע תורה כתיבת ע"ע -  פ"שבע תורה
 הוא האם -  הזה עולם ע"ע - השמיטות תורת
  181  .........................................................  נצחי
  181  .................................................  המתים תחיית



  תוכן - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  26

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  182  ...................................  תיקן מי - סופרים תיקון
 אוקימתות ע"ע - בגמרא דחוקים תירוצים

  182  ..................................  בגמרא דחוקים ותירוצים
  182  ............................  תכלת של חילזון ע"ע - תכלת
  182  ..............................................  מהותו - תלמוד
  182  ...........................  החשיבות סדר - ומעשה תלמוד
 סתירות, למודוהת המשנה כתיבת ע"ע - תלמוד
 - ס"שבש פסוקים, רבם בדברי אמוראים של

  182  ...................  שלנו ך"התנ מגרסת שונים הם מדוע
 שפתותיו מפיו שמועה שאומרים חכם תלמיד

  182  ...............................................  בקבר דובבות
  183  .................  בדורנו תלמידים הכאת ע"ע - יםתלמיד
  183  ...................................................  אדם תמונת

  183  ...............................................  לימודו - ך"תנ
  183  ................................  ך"בתנ דקדוק ע"ע - ך"תנ

  183  .............................  התנאים סמכות ע"ע - תנאים
  183  ............................  ותנועה זמן ע"ע - וזמן תנועה
  183  .....................................  רוחניים לדברים תנועה

  183  .........................................  הזה העולם תענוגות
  183  ............................  וסיגופים צומות ע"ע - תעניות
  183  .............  הגדולה כנסת אנשי לתקנת הטעם - תפילה
  184  ................................  לעולמות חלוקתה - תפילה
  184  .............................................מטרתה - תפילה
 זמני, תפילה זמן, בתפילה הברה ע"ע - תפילה

, השבטים ב"י כנגד תפילה נוסחאות ב"י, תפילה
  184  ...............................................  התפילה נוסח
  184  .............................................  למלאכים תפילה
  185  ..........................................  ברותהק על תפילה
 - אותה רק התפלל אברהם האם - שחרית תפילת

  185  .........................................  אבינו אברהם ע"ע
  185  ......................................  המצווה טעם -  תפילין
  185  ......................................  טוטפות ע"ע -  תפילין
  185  .....................................  המילה פירוש -  תפילין
  185  ..................................................  שווא תפילת
  186  ..................................  החמה שנת ע"ע -  תקופה
  186  .....................  בחישובים דיוק חוסר ע"ע -  תקופות



  27  תוכן - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

, ד"בהר מולד( תקופותו מולדות ע"ע -  תקופות
  186  ............  מקורן -) שמואל תקופת, ג"תשצ ב"י ט"כ

  186  .....................................  טעמיה -  שופר תקיעת
  186  .........................................................  תרבות

  186  ..................................................  מצוות ג"תרי
  187  ............................................  הוא מה - תרפים
  187  ...............................................  כיצד -  תשובה
  187  ........................................  אליו היחס - תשמיש

  187  ..............................  מודע בלתי ע"ע - מודע תת
  



  כללים בליקוט הדעות - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  28

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  כללים בליקוט הדעות

להקל על המעיין לחפש א) המושגים מסודרים ע"פ האל"ף בי"ת, כדי 
  מושג מסוים.

 שמפורשים יסודות הבאנו לא וכן, ידועים יסודות כאן הבאנו לא) ב
  .ס"בש
למשל,  .זו על זו חולקות שהן מוכרח לא, שיטות כמה הבאנו כאשר) ג

  יתכן שכמה מהם נכונים יחד. -עמים למצווה אחת כאשר יש כמה ט
  ) כמו כן לעיתים הבאנו שתי שיטות נפרדות בשם אותו המקור.ד
, ) השיטות הובאו כאן בתמצות, ליתר ביאור יש לעיין במראה המקוםה

על מנת להימנע מהבנה לא מדויקת. במיוחד בענייני מחשבה קשה 
  מכמה משפטים קצרים.להבין את הנושא כולו 

  מעיד על חשיבותן. ו) סדר הדעות לא
 שנתקבלו פוסקים תמיד היו לא, כבהלכה שלא, במחשבה במחלוקות) ז

 גם נחלקו דומה שבמחלוקת מוצאים אנו לפעמים, לכן. ישראל כלל על
 בין היחס, לדוגמא. אחרונים וגם ראשונים גם, אמוראים גם, תנאים
  .ודוע לגויים ישראל בין היחס, לכוונה המצווה מעשה

) לעיתים הגבול בין הלכה למחשבה אינו ברור, ולכן הבאנו גם ח
דיני שקיעה וזריחה מחלוקות שהן בעצם מחלוקות בהלכה (כגון 

  ).בקטבים
) במקרים רבים הבאנו מקורות מאוחרים, אע"פ שהיו ספרים רבים ט

לרוב ספרים מאוחרים יותר מסבירים יותר בהרחבה. שקדמו להם. 
  למצוא ספרים מאוחרים מאשר ספרים שקדמו להם. לעיתים גם קל יותר

דעות  גם הובאו - אליה היחס על מלמדת לא זה בחיבור דעה הבאת) י
 םנגד יצאוו דחו אותם ישראל שגדוליוספרים  דעותתמוהות וגם 

  .בחריפות
  



  29  יסודות המחלוקות - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  יסודות המחלוקות

מיוסדות  שהרבה מהןכאשר נלמד את המחלוקות בנושאים השונים, נראה 
  :יסודות שנחלקו בכל אחד מהם חמישהעל 

האם להתייחס אל העולם  - כגון יופי, עושר, תענוגות  -א) גשמיות 
או להתייחס הזה והגשמיות באופן חיובי ולראות בהם תועלת וקדושה, 

  אליהם באופן שלילי ולהעדיף להתרחק מהם ככל האפשר.
 - טוב או רע, אדם ועולם  -אדם דוגמאות למחלוקות כאלה: 

 - חכמות חיצוניות , חומר וגוף האדם, תורה ביטולת ופסימיות, אופטימיו
מקום , האם יש בו מעלה -יופי היחס אליה,  - יוון , האם מותר ללומדן

תענוגות העולם , תורה ומלאכה, צומות וסיגופים, פרישות, הרוחניות
  .תשמיש, הזה

האם לפרש את  -כגון אגדתות, הבריאה, פרק שירה  -ב) שכלתנות 
כפשוטה אע"פ שלכאורה נוגדת את ההיגיון, או לפרשה בדרכים הגמרא 
  אחרות.

 תמוהות אגדתות האם הן מדוייקות, -אגדות : דוגמאות למחלוקות כאלה
, מה נברא בה -בריאה , והמדע התורה - בריאה, כפשוטן הן האם -

הוכחות מהסברות , ע"פ הטבע או למעלה מן הטבע - גאולה העתידה 
, למפרע - סיבה ומסובב נחש הקדמוני, , ביאתו -משיח , ומהמציאות

  .האם הוא כפשוטו - פרק שירה , היכן הם היום - עשרת השבטים 

האם להאמין במציאויות  - כגון אסטרולוגיה, נשמה, שדים -) רוחניות ג
  רוחניות או לפרשן באופן אחר.
 ארץ, אמת בה יש האם - אסטרולוגיהדוגמאות למחלוקות כאלה: 

גן , גלגול, מהותו -גיהינום , גוף ונשמה, בת קול, הקדושת - ישראל
 האם יש בהם אמת, -חלומות , מה גורם לכך - ונטמתם בם , גר, עדן

, מציאות או דין - טומאה , כל החלומות הולכים אחר הפה - חלומות 
, מהותם - כוכבים טבעם,  -ישראל , מה הם - יצר טוב ויצר רע 

 - מזל , הטעם שנקראת כך - לשון הקודש , האם הוא מועיל - כישוף 
, מקומה -נשמה , מתי נעשה -נס , נבואה, מה הם - מלאכים , מה הוא

קמיעות , עלייה לרקיע ע"י שם, מהי -עיין הרע , נשמה יתירה
, מהותם - שדים ורוח רעה , רפואות סגוליות, קסם ומעשה אוב, ולחשים

וכיצד הם יודעים את  ההסבר לזה - שיחת העופות , שיחת דקלים
  .העתיד
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

האם להעדיף מחשבה והוכחות  -  אמונה, ביטחוןכגון  -) מסורת ד
  שכליות או קבלה מרבותינו בלי טעם.

 תמימה -  אמונה, למציאותו ראיות -  אלוקיםדוגמאות למחלוקות כאלה: 
 -  אריסטו, היסודות ארבעת, חכמים אמונת, לוסופיותפי ראיות י"ע או

מושגים ורעיונות ביהדות  -, גויים והשתדלות ביטחון, ממנו ללמוד
ידיעה , טעמי המצוות, מקורן -חכמות חיצוניות שלקוחים מהם, חדש, 

כ"ט י"ב תשצ"ג) מולד בהר"ד, מולד הלבנה (, ןהסתירה ביניה -ובחירה 
, האם להשתמש בהם בלימוד התורה -מושגים הגיוניים , מקורו -

טעם שאינן ה -רפואות שבש"ס , המשקל - ניגונים , מצוות ומוסר טבעי
 - תורה ומדע , מי מסתובב סביב מי -שמש וארץ , מועילות בימינו
  .סתירות ביניהם

 תורה למדע, ביקורת המקרא כגון סתירות בין -ה) קושיות באמונה 
האם להתעלם מהקושיות לחלוטין ולהמשיך בדרך  - והתלמוד ההלכה

אע"פ  יישובים שהיתה מקובלת בכל הדורות, או להתייחס אליהן ולמצוא
  ע"פ הדרך המקובלת. םשאינ

מה נברא  - , בריאה התורה והמדע - בריאה  דוגמאות למחלוקות כאלה:
 - ירושלים  ,סתירות בתורה ,השפעת סיבות חיצוניות על חז"ל ,בה

  .מי כתב את נחמות ישעיהו -ישעיהו מדוע שמה לא נזכר בתורה, 

מתוך היסוד יש להעיר שמבחינה מסוימת היסוד השלישי (רוחניות) נובע 
השני (שכלתנות), שהרי המציאויות הרוחניות נוגדות בפשטות את 

האם לפרש את הגמרא כפשוטה  -ההיגיון, ואם כן שוב זהו אותו היסוד 
  אע"פ שנוגדת את ההיגיון.

 יםקשורוהחמישי (קושיות באמונה) הרביעי (מסורת)  ותכן גם היסודו
ו השאלה היא האם מבחינה מסוימת ליסוד השני (שכלתנות), שגם ב

ללכת אחר המחשבה או לא. החילוק ביניהם הוא שביסוד השני השאלה 
והחמישי הרביעי  ותהאם ללכת אחר השכל או אחר הפשט, וביסוד

  השאלה היא האם ללכת אחר השכל או אחר המסורת.

לאחר שנלמד מחלוקות שונות ששייכות לאותו היסוד, נגלה שלמפרשים 
באותו היסוד. למשל, ידוע ששיטת הרמב"ם שונים היתה שיטה מסוימת 

היא שכלית, ולכן ביסוד השני (שכלתנות) והשלישי (רוחניות) הוא מפרש 
  גמרות באופן שכלי אע"פ שמוציא אותן מפשטן.



  31  יסודות המחלוקות - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

דלעיל,  היסודות תחמשמ דכמובן שיש גם מחלוקות שאינן קשורות לאח
 -  זמן גילויו, בית המקדש - האם היה רשע, אליהו  -כגון אחאב 

  מקומו המדויק.
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  במחשבה מראי מקומות לסוגיות

  א

  האם התפלל רק שחרית -אברהם אבינו 
  א) תוס': לאחר שיצחק תיקן את תפילת מנחה, גם אברהם התפלל אותה.

ב) תוס' ישנים: אברהם גם בתחילה היה מתפלל גם מנחה, אך לא תיקן 
  אותה לכל בני ביתו עד שתיקנה יצחק.

לא התפלל מנחה וערבית כי ידע בנבואה שיצחק  ג) יפה מראה: אברהם
  ויעקב יתקנו אותן.

ד) יוחסין: אברהם תיקן את שלוש התפילות, אך בתורה מפורש על כל 
אחד מהאבות שהתפלל רק תפילה אחת כי כל אחד היה זריז יותר 

  .(כל הדעות הובאו בסידור המפורש מבוא פרק ג) בתפילה מסוימת

  ע"ע רמ"ח אברים -אברים 

  גדה והלכה יחדא
 כמו שעטנז - , העושה זאת לא לערבב הלכה ואגדה יחדא) חתם סופר: 

  .(שו"ת חתם סופר או"ח סוף סי' נא)
 לעסוק בענייני הלכה לבד ובענייני אגדה לבדלי  ב) הרב קוק: קשה

  .(שמונה קבצים, ח"ג אות קלג)

  מבחינה מציאותית קותהאם הן מדוי -אגדות 
  .)105(זרמים וכתות ביהדות עמוד  הוספות וגוזמאותא) באגדות שבתלמוד אין 

ה, על עשרת ב) המסופר באיכה רבה, במחזורים ובמדרש אלה אזכר
(רבנו בחיי פרשת יק, שהרי לא נהרגו בזמן אחד הרוגי מלכות אינו מדו

  ., יוחסין המובא באוצר ישראל ערך הרוגי מלכות)27מקץ, קינות המפורש במבוא עמוד 
גון אברהם בכבשן האש) שחז"ל לא קיבלו במסורת, אלא ג) יש אגדות (כ

(בתורתו של ר' גדליה הבינו אותן מסברא ומרמזים בתורה, ואינן מוכרחות 

הגמרא דורשת מהפסוקים שמסתמא כך . וכן כתב תוס' פסחים פז. ד"ה אמר, שקלדעמוד 

  .)היה, שכך אמר לו וכך השיבו
גלה ע"י כח נבואי ד) כל הנאמר בגמרא ובמשנה בהלכה ובאגדה נת

  .(אגרות חזון איש טו)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

ה) יש לסמוך על יוסף בן מתיתיהו אע"פ שבקצת מקומות הוא סותר את 
דברי חז"ל, כיוון שהוא היה בזמן החורבן, מאות שנים לפני חז"ל, והוא 

  .)צמח דוד ח"א תתכט(מוחזק לאדם ישר 
רא כל המעשיות שבתלמוד לא קרו באמת בדווקא, והראיה לכך שהגמו) 

מדגישה על מעשה מסוים "שלא תאמר משל היה", משמע שהשאר 
. וכן כתבו תוס' מנחות לז. (בן יהוידע עירובין סג. ד"ה שלאיכולים להיות משל 

. וכן ד"ה או, לגבי המעשה בגמרא שם באדם עם שני ראשים שאין כזה בעולם הזה

זו עם זו הוא רק כתבו תוס' ראש השנה טז. שהמעשה בברכות יח: עם רוחות שמספרות 

לדעת רבי יהודה. וכן צריך לומר לדעת הרמב"ם ועוד ראשונים שאין ממשות במזלות 

לגבי המעשה בירושלמי ראש השנה פ"ג ה"ח שמשה עירבב את המזלות כדי שעמלק לא 

  .)ינצחו
ז) האגדות הן רק אומדנא וכפי שעלה על לב הדורש לדרוש כדבר 

ון, רבי סעדיה גאון, רבי שמואל הנגיד. הובאו רב האי גאון, רב שרירא גא(האפשרי 

  .)57-63באנציקלופדיה תלמודית ערך אגדה הערות 

  ןבה לעסוק האם - ותאגד
  .)מט דברים ספרי( הגדה למוד, העולם והיה שאמר מי להכיר רצונך) א

ב) רמב"ם: לא יתעסק בהם ולא ישימם עיקר, שאינם מביאים לא לידי 
  .פרק יב. דן בכל זה אוצר ישראל ערך אגדה) (מלכיםאהבה ולא לידי יראה 

 ובמפרשים. :)עט א"ה ז"פט שבת ירושלמי( אגדתא ללמוד אסור: ירושלמי) ג
 שלא משום, לכותבן שאסור משום: טעמים שלושה לזה הביאו הדף על

  .ההלכה במקום אחריהן ימשך שלא כדי, ברית עליהם נכרתה

  הסבריהן - אגדות
 ותאגד מסבירים אלא זה על זה לקיםחו לא( הסברים כמה להם יש

  :)ג"עפ גמאמר  המבואר כוזרי() שונות
  .וסודות חידות) א
 כדרך חלום או, ממשיות או דמיונות, רוחניות ממראות סיפורים) ב

  .נבואה
  .משלים) ג
  .להתבוננות עיונים) ד
רבי משה טקו בספרו כתב תמים, מסביר את כל האגדתות ע"פ הפשט, ( כפשוטן) ה

ביר עניינים מדעיים בחז"ל כפשוטם, כגון אוצרות שלג שברקיע. ויוצא בחריפות וכן מס

לרבי משה  62(אוצר נחמד ח"ג כתב תמים עמוד  )נגד הרס"ג הרמב"ם והאבן עזרא בזה

  .)טקו, מחשובי הראשונים, ומובא בשו"תים
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  מספר ההרוגים העצום -אגדות החורבן 
שראל לאותה מדרגה. ולא א) מהר"ל: הכוונה שמצד עצמם היו מוכנים י

  .)נצח ישראל ז(מהר"ל  שהיה ממש כפשוטו
ב) החזון איש והגרש"ז אוירבך: מספרם כפשוטו, וח"ו לומר שהוא לשון 

  .אב עמוד תמ)-(הליכות שלמה חלק ניסןהפרזה 
ידוע שכמה פעמים אמרו ג) הרב קוק (לגבי מספרים מוגזמים בכלל): 

שו"ת עזרת כהן סימן (ו לשון גוזמא הראשונים על דברי חז"ל באגדות שדבר

  .)סח

  כפשוטן הן האם - תמוהות אגדות
 א) ראב"ד: יש אגדות המשבשות הדעות.

  ב) רב האי גאון, ר' שמואל במבוא התלמוד: אין סומכין עליהן.
  ג) רב שרירא גאון: הן רק אומדנא.

ד) רבנו ניסים גאון: ביאר אותן ע"פ השכל, וכשאי אפשר לבארן ע"פ 
  .(ארבע הדעות הקודמות הובאו באוצר ישראל ערך אגדה)הרחיקן השכל 

 פרק למשנה הקדמה( נסתרים דברים בהם יש אלא, כפשוטן אינן: ם"רמב) ה

  .)ב חלק לפרק הקדמה, ז
מהרש"א בבא בתרא עה. ( בהן האמור בכל להאמין אנו צריכיםמהרש"א:  )ו

סיפו שמי שמבאר את ויש שהו .ד"ה אגדתות) 192שדי חמד ח"א עמוד ד"ה ודע, 
(הובא באוצר ישראל ערך האגדות ע"פ השכל ולא כפשוטן הרי הוא כופר 

כגון יומא כא. ולט: לגבי קולו (וכן מכמה תוס' משמע שפירשו כפשוטן  .אגדה)

, , בבא קמא טז. ד"ה והנחש לגבי הנחש שאינו טועםשל כהן גדול שהיה נשמע למרחק

  .)ן עדןתוס' בבא בתרא פד. לגבי מקומו של ג

  הסתירה ביחסים ביניהם -ע"ע שיעורין  -אגודל 

  דרגתו -אדם 
א) רס"ג: האדם אפילו למעלה מהשכלים הנבדלים, שיאה של הבריאה 

  עולמית.-העל
ב) רמב"ן: האדם הוא הנכבד בעולם השפל, והכל נברא כדי שהאדם 

  יכיר את בוראו.
דעת ג) רמב"ם: לאדם יש יתרון בהשגה השכלית, אך הוא פחות מ

הכוכבים והגלגלים, ובכלל כל דבר בעולם נברא לצורך עצמו ולא 
  .(כל הדעות הובאו בסיני חלק נה עמוד סד)לצורך האדם 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  רע או טוב - אדם
 לב יצר, "רע בטבעו האדם: החיים אור, ם"מלבי, ן"רמב, י"רש) א

 הכוחות :המוסר תנועת .)67 עמוד ופסיכולוגיה דת(" מנעוריו רע האדם
 מוסר לכל ביחס עול פורקי, ברייתם מטבע, הם באדם דעיםמו הבלתי

  .)המוסר תנועת( ודת
  .)67 עמוד ופסיכולוגיה דת( טוב בטבעו אדם: הירש ר"רש) ב

  מטרתו - אדם
 אחרא הסטרא מאחיזת) מהקדושה( הניצוצות את לשחרר: מקובלים) א

 אותם גם להכניס וכך' ה עבודת לענייני בהם השימוש י"ע ולהעלותם
, העולם תיקון במלאכת' ה שהחל מה את להשלים עלינו. התיקון ולםלע

  .חלילה, מלקלקלו להישמר ועלינו
 נדבך הם מלעשותה נמנע שהוא עבירה וכל עושה שאדם מצווה כל

 העולמות כל שיתוקנו עד, וביעורו הרע ביטול בהחשת, העולמות בתיקון
  .ותכליתה הבריאה מטרת שהייתה המלכות, די- ש במלכות

 ויראת כניעה, ביטחון, פרישות מתוך ה"לקב אהבה: בחיי רבנו) ב
  .)ג"ח הישראלית המחשבה עמודי( שמיים

  .)ג"ח הישראלית המחשבה עמודי( והידיעה הטהורה המחשבה: ם"רמב) ג

  האם מותר לאוכלו - ע"ע בשר אדם  -אדם 

  דינו - יצירה מספר הנברא אדם
  .גדול כיהודי דינו) א
  .שנולד כקטן נחשב אך כיהודי דינו) ב
  .כגוי דינו) ג
 וההערות צג צבי חכם() ונשמה רוח לא אך נפש רק לו ויש( כבהמה דינו) ד

  .)הדעות ארבע את הביאו שבסופו

  ע"ע פרי שאכל אדם הראשון - אדם הראשון 

  העיקר מה - ואומה אדם
  .הפרטי האדם הוא העיקר: חסידות) א
 -  לדור מדור החסידות בספר באוהו השיטות שתי( האומה הוא העיקר: קבלה) ב

  .)כללית סקירה
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  מי גדול -ע"ע מלאך ואדם  - אדם ומלאך 

  ופסימיות אופטימיות - ועולם אדם
, בראשית במעשה" אלוקים בצלם"ו" מאוד טוב והנה" -  אופטימיות) א

 מבוא המבואר כוזרי( ההלכה וזו), שנברא לאדם טוב( הלל בית, חסידות

  .)43 עמוד אחד עולם. ישראל תתור של דרכה זו: 44 עמוד
 שלא לאדם טוב( שמאי בית, פרישות, קבלה, קהלת ספר - פסימיות) ב

 המבואר בכוזרי הובאו הדעות שתי() שמאי לבית שהתייחסו( הקראים), נברא

  .)לדור מדור החסידות - וקבלה חסידות לגבי. אפ" גמאמר 

  אדני השדה
ינו יכול לחיות. ונחלקו הוא בעל חיים שחי מטבורו ואם נפסק טבורו א

  המפרשים מהו: 
  בני אדם הגדלים ביערים.  א)
  חיות הדומות לאדם, ומדברות בדומה לאדם אך שפתם אינה מובנת.  ב)
  אוראנג אוטאנג.  ג)
  מהלכי על שתיים כאדם.  ד)
חיה ששמה ידוע, ומעצם שלה עושים כשפים, וצורתה כאדם, וכמין  ה)

גדלה, וטורפת כל מי שמתקרב אליה,  חבל יוצא משורש בארץ שבו היא
כל הדעות הובאו (וכשבאים לצודה מורים חיצים על החבל והיא מתה 

  .אנציקלופדיה תלמודית ערך אדני השדה)ב

    ע"ע קסם ומעשה אוב -אוב 
  א) רמב"ם: קסם הוא כוח נפשי, והיא פעולה טבעית.

הביא  78(המדע שבתורה עמוד ב) אבן עזרא, רד"ק: אוב הוא רמאות ושקר 

  .את שתי הדעות הללו)

  מה העיקר -ע"ע אדם ואומה  -אומה ואדם 

  אופטימיות ופסימיות -ע"ע אדם ועולם  -אופטימיות ופסימיות 

  אוקימתות ותירוצים דחוקים בגמרא
דוחקים כשמקשים עליהם מהתנאים הוא שהאמוראים  שאמוראים הטעם

בפניהם, ולכן ישעו שהאמת עמהם ורק האיסור לחלוק על התנאים עמד 
דרשות בית ישי טו בסופו (דחקו בלשון התנאים להתאים דבריהם עם האמת 
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מדוע לא חולקים  -וע"ע סמכות התנאים, הגמרא והראשונים . )ד"ה ובזה
  .עליהם

  ע"ע חושך -אור וחושך 

  כיצד נקראות האותיות -אורים ותומים 
  א) בולטות.

  .(שתי הדעות בגמרא יומא עג:)ב) מצטרפות 
  .)ג-דעה בירושלמי יומא ז(קול היה נשמע ג) 

  .)ל-שמות כח(ד) רמב"ן: מאירות 
  .(יומא עא:)ה) מאירי: היו נדמות לו במראה הנבואה כאילו הן בולטות 

  מהם -אורים ותומים 
  א) רוב הראשונים: שם המפורש שהיה בתוך החושן.

ב) ריטב"א: שם המפורש שהיה בתוך החושן, ולא נעשה בידי אדם אלא 
  מסר למשה מהקב"ה.נ

  ג) רב האי גאון: אבני החושן.
  .)הובאו בגמרא שוטנשטיין יומא עג.(ד) אבן עזרא: צורות מכסף וזהב 

  אותיות
א) אין אותיות התורה הסכמיות אלא מתיחסות לפנימיות נשמתם ורומזים 

  .)של"ה תולדות אדם בית אחרון(אל רוחניות וכל אות יש לה צורה רוחנית 
ורה הסכמיות כשאר הלשונות, אלא שהיא הסכמת משה ב) אותיות הת
  .)הפרדס א שער האותיות בשם רבים(מפי רוח נבואי 

  שמותן -אותיות 
  ישנן אותיות שיש גירסאות שונות לשמותיהן: 

אן, עַ  -ָמך, ע סְ  - ַלַמד, ס'  - ַזאן, ל'  -ָדאל, ז'  -במסורת תימן: ד' 
  אד.צַ  - צ' 

  ותיות:וכן ישנן מסורות שונות לגבי הא
(כל זה  ףף או קוּ קוֹ  - צדי או צדיק או צד, ק'  - ד, צ' ד או יוּ יוֹ  -י' 

  .הובא בספר שם ונשמה)
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  ע"ע שישים ריבוא אותיות לתורה -אותיות לתורה 

  אחאב
, ראשון שבבית המלכים בין ביותר הגדול הפושע הוא: כשר הרב) א

  .דמים ושפיכות עריות גילוי, זרה עבודה על עבר
 מאמין והיה נפש ובמסירות בתכלית ומצוות תורה שומר ההי הוא) ב

 יכול ולא ליה תקיף שיצריה זרה עבודה עוון זולת, ובתורתו ת"בהשי
 התורה עבור לו אשר וכל עצמו והפקיר, זה בחטא יצרו על להתגבר
  .)טז הגדולה בהתקופה הובאו הדעות שתי( הקדושה

  וצמצום' ה אחדות
 עילה י"ע נעשתה העולמות התהוות: ללבכ ועד ק"הרמ עד המקובלים) א

  ").השתלשלות שיטת" נקראת זו שיטה בחסידות( ומסובב סיבה, ועלול
 שהרי, כפשוטו הם הצמצום על י"האר דברי: המתנגדים פ"ע הצמצום) ב

  .טמאים ובדברים מאוסים בדברים גם נמצאת שהאלוקות יתכן לא
 עמוד הנבואה קול( משל רק הוא: בפשטות וכן, החסידים פ"ע הצמצום) ג

 מצד רק הצמצום, צמצום כלל שייך אין עצמו סוף אין לגבי .)ריח
 מבחינת רק, הכל ממלא הסובב אור: החסידים של ובלשונם, המקבל
 לאדם להתגלות הבאה זעירה הארה - הממלא אור של גילוי ישנו האדם

ים כא, ליקוטי אמר זה בכל דנו. 218 עמוד ישראל במחשבת במושגים וכן( ולעולם

, ח-א פרקים ג שער החיים נפש, סד ן"מוהר ליקוטי, 15בפרדס החסידות והקבלה עמוד 

  .)זרעונים תחילת אורות

  מה היה שמו -אחשוורוש 
הרב  -(לגבי כרסכסס  א) החוקרים: חשיארש, שביוונית נקרא כרסכסס

  .שטיינזלץ מגילה יא)
, דים יא, ו, יאקדמוניות היהו(ב) יוסף בן מתיתיהו: ארתחשסתא הראשון 

  .)תרגום השבעים
  .(יעקב אשכנזי, עיון במגילת אסתר)ג) כנבוזי השני, שביוונית נקרא קמביזס 



  39  א - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  האם יש חלקים שאינם מתחלקים - ע"ע חומר  -אטום 

  ע"ע כמות ואיכות -איכות וכמות 

  אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין
(מהרש"א עין הרע א) מהרש"א: כי בדבר הסמוי מן העין לא שולטת 

  .חידושי אגדות ב"מ מב.)
(תורת חיים ב) תורת חיים: כי אין דרך כבוד שהנס והברכה יחולו בגלוי 

  .ב"מ מב.)

  סוף אין
(מורה נבוכים חלק ב בתחילתו לא שייך דבר שאין לו סוף : ד"ראב, ם"רמב

 םבמושגי שהובא ד"ראב. ד"ה ההקדמה הראשונה, ההקדמה השנייה וההקדמה השלישית

 . )319 עמוד ישראל במחשבת

  אסטרולוגיהע"ע  - איצטגנינות 

  אישה
 מעלת את רבים במקומות הזכירו: ג"הרלב ובעיקר, רבים מקורות) א

  .האישה על האיש
 עדיפה שאישה כך על ארוך שיר כתב: קלונימוס בן קלונימוס רבי) ב

  .)שמחות נשים ספר בסוף הובא( מאיש

  טעמים לזהה - אישה הולכת אחר מנהגי בעלה 
  א) תשב"ץ: אשתו כגופו.

  ב) תשב"ץ: שלא יהיו חלוקים בעיסתם.
  ג) אגרות משה ואדמת קודש: כדין ההולך ממקום למקום.

  .)306(כל הדעות הובאו בתחומין חט"ו עמוד ד) הרב סגל: לא תתגודדו 

  ע"ע כמות ואיכות -אכות וכמות 

  ע"ע דרשות חז"ל מדקדוקים -אל תקרי 

  פירושו - חיים לוקיםא דברי ואלו אלו
כל אחד נותן טעם ומדמה למקרה אחר, ולפעמים שייך טעם : י"רש) א

  .)(רש"י כתובות נז. ד"ה הא קמ"לזה ולפעמים טעם זה 
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 לחכמי ונמסר, צד לכל טעמים ט"מ מסיני קיבל משה :א"ריטב) ב
  .לפסוק איך ישראל

 .)אלועירובין יג: ד"ה אלו ו( הסוד פ"ע טעם גם יש: שם א"ריטב) ג

  פירוש שם זה -אלוקים 
  א) רש"י: אדנות וגדולה.

  ב) רמב"ם: שופט על הכל.
  ג) אבן עזרא: מלך.
  ד) ספורנו: נצחי.

  ה) רמב"ן, טור, ב"י: תקיף ואמיץ אשר לו היכולת.
  ו) רלב"ג: ממנו תושפע המציאות בהנהגה מתוקנת.

בראשית (הכתב והקבלה ז) הכתב והקבלה: עומד נוכח כל אחד להשגיח עליו 

  .א הביא את כל הדעות דלעיל, הובא באספקלריא ערך שמות)פ"א פ"

  למציאותו ראיות - אלוקים
 מי() הבירה בעל אל מהבירה( האלוקים אל האלוקים ממעשי: ג"רס) א

  .)א משאלות מפחד
 מיציאת הוכחה כגון, הישראלית האומה של ההיסטורי הניסיון: כוזרי) ב

  .)א משאלות מפחד מי( לבניהם ישקרו לא הורים שהרי. מצריים
  ).תנועה( הכל את שמניע משהו שיהיה צריך: דאוד אבן, ם"רמב) ג
 רק ולא המציאות מחויב שהוא משהו שיהיה צריך: דאוד אבן, ם"רמב) ד

  .אפשריים רק הם העצמים שאר שהרי, אפשרי
  .מונע שאינו מניע שיש מוכח מניע שאינו מונע שיש מכך: ם"רמב) ה
  .הפועל אל מהכוח שמוציא משהו שיהיה צריך: ם"רמב) ו
  .הנבראים לכל תכלית צריך: ג"רלב) ז
  .בעבר אינסופי היה שהעולם יתכן לא: ג"רלב) ח
 תשע( מהתורה רק אלא, אלקים אל מהמדע הוכחה אין: קרשקשרבנו ) ט

  .)137 עמוד ג"ח הישראלית המחשבה בעמודי הובאו ל"הנ הדעות
  .העולם לנפש האדם מנפש: גבירול אבן) י

  .העליונה המציאות) יא
 את וכן האחרונות הדעות שלוש את הביא רי עמוד ג כרך המבואר כוזרי( מוסרית) יב

  .)והכוזרי ג"רס
  .)א משאלות מפחד מי( ארכיאולוגי כממצא ך"התנ) יג
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 לדמיין שייך ולא, אלוקים על מדברת האנושות שכל כיוון - נפשית) יד
 הוא לתודעה הגיע שהוא שמה מוכח - םבחושי אותו לקלוט או אותו
  .)א משאלות מפחד מי( בעבר שהתגלה בגלל

  טו) הרגשה בנפש האדם.
  .)90(אמונה בעידן המדע עמוד טז) התאמה בין התורה לעולם 

יז) גם האמונה וגם הכפירה היו במשך אלפי שנים, שתיהן לא הצליחו 
ה, שהרי רוב להוכיח את עצמן באופן מוחלט לכל האנושות, והדבר תמו

רובן של הוויכוחים שהיו לפני אלפי שנים הוכרעו במהלך הדורות באופן 
מוחלט, וכ"ש שאלה זו שהיא היסודית ביותר לאדם. וזה קשה על 
הכפירה, אמנם על האמונה זה לא קשה, כי בכוונה אלוקים מסתיר 

  .(ע"פ מאור הבחירה פרק א)הוכחות מוחלטות כדי שתהיה לנו בחירה 

  גילויו זמן - אליהו
  .המשיח ביאת לפני ימים שלושה) א
  .המשיח ביאת לפני אחד יום) ב
  .המשיח ביאת אחרי) ג
  .)ו הימים אחרית באוצרות הובאו הדעות ארבע( המשיח עם יחד) ד

  אליהו ובן הצרפתית
  א) הבן היה מת ממש, ואליהו עשה נס של תחיית המתים.

יא החייאה בהנשמה מפה ב) הבן רק נתעלף, ואליהו השיב את רוחו. וה
  לפה.

ג) הבן היה מת ממש, ואליהו עשה נס של תחיית המתים. אך ברוב 
הפעמים הניסים נעשים ע"י מעט תחבולה מדרך העולם, ואם כן הוא 

(שלוש הדעות הובאו באנציקלופדיה הלכתית רמז להחייאה בהנשמה מפה לפה 

  .רפואית ערך נוטה למות)

  ע"ע אלוקים -אלקים 

  הטעם -ע"ע כהן גדול אסור באלמנה  -אלמנה 

  ראיות למציאותו -ע"ע אלוקים  -ראיות למציאות אלוקים  -אמונה 

  פילוסופיות ראיות י"ע או תמימה - אמונה
 י"ע תהיה שהאמונה כדי, בפילוסופיה להתעסק מצווה: הלבבות חובת) א

  ".אביך אלוקי את דע" -) ידיעה( וחקירות ראיות
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  .בפילוסופיה להתעסק רמות: מהראשונים חלק) ב
 סגולה ליחידי רק הוא פילוסופיה ללמוד המתירים גם: וסרמן א"הגר) ג

  .בדורותינו כלל מצויים אינם אשר
 להתעסק אסור: ברסלב ובעיקר, חסידות, מהראשונים חלק) ד

(וכך  מהאבות קבלה, תמימה אמונה היא אמונה ומצוות, בפילוסופיה

  .)מז ב"ח שיעורים בקובץ הובאו הדעות ארבע ות.האמינו המוני המאמינים בכל הדור
  ה) רמב"ם: אמונה שכלית ע"י ראיות.

ו) אברבנאל: דעה אמצעית בין שתי הדעות הקודמות: להחזיק באמונה 
(שלוש ליישב אותן בצורה שכלית  -תמימה, אך כשיש עליה קושיות 

  .הדעות האחרונות הובאו בסיני חלק קא עמוד קנט)
 מושכל היא באלוקים האמונה: יק'סולובייצ והרב שמחה מאיר' ר) ה

 דת( ארבע הוא שתיים שפעמיים כמו, האדם בלב שחקוק ראשון

  .)52 עמוד ופסיכולוגיה
אמונה כאילו אין  -ו) הרב קוק: צריך גם אמונה תמימה וגם מחקר 

אורות ישראל (שום אפשרות מחקר, ומחקר כאילו אין כח של אמונה בנפש 

  .)אפ"ח 

  יאת המשיחאמונה בב
א) שו"ת בני בנים: צריך להאמין שיבוא, אך לא דווקא שיבוא היום 

  .(ח"ג חלק המאמרים ג)
ב) גרי"ז: צריך להאמין שיבוא היום, ואם מאמין שיבוא אבל מי יודע 

  .(ליקוטי הגרי"ז ח"ב דף פא, הובא בבני בנים שם)הוא כופר  -מתי 

  ע"ע דעת תורה - חכמים אמונת

, כינויי אמוראים תירות של אמוראים בדברי רבםע"ע ס -אמוראים 
  כלשון המימרא

  בקיאותם - אמוראים וראשונים 
  דווקא חלוקים זה על זה. םשונים, ואינמקורות 

אמוראים לא חייבים לדעת מימרות מהגמרא, רק חייבים להבין  )א
 .:)(גיטין ו בסברות

והיו מתקשים בתקופת רב יהודה היו בקיאים רק בשלוש הבבות,  )ב
 .)(גמ' ברכות כ. ורש"י שם את טעמי המשנהיות שבמסכת עוקצין להבין

  .)(הוריות יג: ורש"י שםלרשב"ג לא היתה סדורה מסכת עוקצין  )ג
 ..)., תוס' ב"ב קיג(ב"ק נהלפעמים אמוראים לא היו בקיאים בפסוקים  )ד
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כר משניות מסוימות ן שבזמן שאמורא אמר את דבריו לא ז) רש"י: יתכה
  .)פסחים יז:(
) חוות יאיר: מי שמשיג על גדולי הקדמונים, אם יש ממש בדבריו ו

  .(א)ו מהם משניות וגמרות יכול לומר שנשתכח
בתקופת בעלי התוס' משמע שלא היו שכיחים בידם ספרי משניות  )ז

 .)מתוך המשניותאת הדינים (תוס' ב"ב יט: ד"ה רקיק, שרק מלקט סדר טהרות 

(תוס' רבנו קלונימוס איש רומי, מבעלי התוס', היה בקי בכל הש"ס  )ח

 .:)ביצה כד

  שקידתם - אמוראים וראשונים 
  ואינם דווקא חלוקים זה על זה.שונים, מקורות 

תלמיד חכם לא יכול לעמוד בלי הרהור תורה, לכן אסור לו לעמוד  )א
  .:)ברכות כד(במקום טינופת 

רה כל שעה ואינו הולך ד' אמות סתם תלמיד חכם מהרהר בדברי תו )ב
  .)תוס' סוטה כא.( תורה אבל
  .)תוס' כתובות סג.( דרך בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול )ג
לפי שכל שעה אדם מחויב  כל היום, אדם אינו מייאש דעתו מהתורה )ד

ש שם כתב ", אך הרא:תוס' ברכות יא( לכן אין הפסק מברכות התורה ללמוד,

וממהרים לסיים שאין הפסק מברכות התורה רק לבני אדם שרגילים תמיד לעסוק בתורה, 

  .)ותמיד דעתם על לימודםצרכיהם לחזור וללמוד, עסקיהם ו

  פירושו -ע"ע ארץ ישראל באמצע העולם  - אמצע העולם 

אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים וילך למקום שאין 
  מכירין אותו ויעשה מה שליבו חפץ

  ולא בפרהסיא.א) שמוטב שיעשה בסתר 
ב) לבישת שחורים ואכסנאות משברים את ליבו ולא יבוא לידי עבירה 

  .(שתי הדעות הללו בתוס' חגיגה טז.)
(פסקי בידוע שאין ליבו חפץ לחטוא  -ג) כיוון שמכניע את עצמו כ"כ 

  .ריא"ז)
ד) במקום שאין מכירים אותו אין מחפים עליו וכך יתגבר על העבירה 

  .)יעב"ץ מו"ק יז.(
ה) אין מדובר בעבירה אלא בדבר שמותר ע"פ דין ורק הוא דבר מכוער 

  .(מאירי קידושין מ.)ואסור מפני חילול ה' 
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תקנת אנשי כנסת  -ע"ע נוסח התפילה  -אנשי כנסת הגדולה 
  הגדולה

  אמת בה יש האם - אסטרולוגיה
 ומעשים צדקה תפילה י"ע לשנותם שניתן אלא, משפיעים המזלות) א

הפוסקים, אבן עזרא, רבנו בחיי (בן אשר), רשב"א, ריטב"א, עיקרים, רוב ( טובים

 ,597 עמוד) בניזרי הרב( מספרים השמייםרמב"ן, אברבנאל, בית יוסף. הובאו בספרים 

 גדולה חכמה היא המזלות. )480תחומין חכ"ו עמוד  ,79 עמוד שבתורה המדע
, בדיוק שנותיו קצובות האדם נולד שבו המזל לפי. )בחיי רבינו( ומפוארה

 .)מזל ערך" אספקלריא(" כוכב לכל ששייך השנים מספר את שם ומביא
מיכאל שר ישראל הנזכר בספר דניאל הוא הכוכב שבתאי שהוא מושל 

  .(אוצר ישראל ערך שבתאי בשם האצטגנינים בני עמנו) בייחוד על בני ישראל

חיי (בן פקודה), , רס"ג, כוזרי, רבנו בש"הרא של בנו, ם"רמב( ממש בהם אין )ב

 עמוד שבתורה המדע, 597 עמוד) בניזרי הרב( מספרים השמיים . הובאו בספריםמאירי

  .)480, תחומין חכ"ו עמוד 79

  הסתירה ביחסים ביניהם - ע"ע שיעורין  -אצבע 

  היסודות ארבעת
  .)אה" דפ" התורה יסודי ם"רמב( ארץ מים רוח אש: זוהר, ם"רמב) א
 יהדות( בזה לדון היום שייך ולא טעות שזו ררהתב: יהדות ואבולוציה) ב

  .), בתורתו של ר' גדליה50 עמוד ואבולוציה
 בין ליחס אלא גשמית בצורה הכוונה אין: איננו ואשר ישנו אשר את) ג

  .)385, 360 עמודים( ויובש לחות, וקלות כובד, וחום קור

  ע"ע גן עדן -ארבעת הנהרות בגן עדן 

  בתוך ארון העדותע"ע עמודים ש -ארון העדות 

  ממנו ללמוד - אריסטו
 התנגד וכן, לישראל אריסטו יסודות להכנסת התנגד: ל"ריה) א

 י"ר, גאון האי רב. )89 עמוד ג"ח הישראלית המחשבה עמודי( בכלל לפילוסופיה
 שמיים ביראת פוגע הוא כי פילוסופיה ללימוד התנגדו: ש"ריב, ץ"יעב

  .)בת או ד זפ" תורה תלמוד שערי( ובאמונה

. )58 עמוד ג"ח הישראלית המחשבה עמודי( מאריסטו יסודות ג"ברס יש) ב
  .)א בהערה בס" גפ" צפונות מפענח( מאריסטו הרבה הביא ג"רלב
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 הסברת מאריסטו למדו ועוד ם"הרמב, ל"ריה, בחיי רבנו, ג"רס) ג
  .)15 עמוד ישראל במחשבת מושגים( באלוקות מושגים

רובם נסמכים על רעיונות  -ות וכוזרי ד) מורה נבוכים, אמונות ודע
 .)477שתי עגלות עמוד (מוסלמי -ועלם מושגים יווני

כל מה שאמר אריסטו בכל הנמצא אשר מתחת גלגל הירח  :ם"רמב) ה
הרמב"ם אמר  .(מורה נבוכים ח"ב כב)עד מרכז הארץ הוא אמת בלא ספק 

עד  על אריסטו: דעת אריסטוס וכו' מלבד שנשפע עליהם השפע אלוקי
ם הביא "הרמב .תתקכז ד"ה ויהי) א"ד הדורות סדר(שישיגו אל מעלות הנבואה 

, ואף שיבח את (כגון בהקדמה לאבות שם בתחילת הדיבור)מדברי הפילוסופים 
אגב, מעין זה כתב רבי דוד ( .(מורה נבוכים ח"ב יט)חקירתו והשגתו של אריסטו 

מחודד ברוב שכלו מכל אשר היה החכם המפורסם ה הוא האיש השנוןגנז על אוקלידס: 

  .)(נחמד ונעים ח) לפניו באומות וגם לאחריו עד היום הזה כמוהו לא יהיה
 בהם דרשום הבחורים ובסידורי בתפילות כתוב ראיתי הגבר אני ועתה) ו

  .)ו א"הרמ בתשובת ל"מהרש( כך על ומוחה - אריסטו תפילת
 מביא, סיביאואיוו ושמו יווני חכם שכתבו, לנוצרים שיש בספר) ז

 והוא, מאריסטו באה הפילוסופים חכמת שרוב לתלמידיו אמר שאליקוש
 קול( בנימין משבט קוליה מבני ירושלמי ישראל מזרע יהודי מאיש למד

 למד העתיקה הפילוסופיה אבי. )זמן ובאורך ה"ד סו ב מאמר הכוזרי על יהודה
 מנביאי למד פיתגורסש השערה יש כן כמו( )שיג עמוד הנבואה קול( ישראל מחכמי

 ובספר ישראל בחכמת מקורה הירקליט של וחכמתו), כב עמוד הנבואה קול( ישראל

. ובסיני חלק לג עמוד עה הביא שפיתגורס הוא תלמידו )כז עמוד הנבואה קול( קהלת

נוס ו, וגלשל שלמה המלך או יחזקאל, חכמת סוקרטס מאסף ואחיתופל, אפלטון הוא יתר

הביא מכתב שכתב אריסטו  )251עמוד (. ובספר שלשלת הקבלה אלהרופא הוא רבן גמלי

בסוף ימיו שהוא חזר בו מכתביו והיה רוצה לשורפם וביקש שלא ילמדו מהם כי הוא 

קיבל את האמת מחכמי ישראל. אמנם מבחינה היסטורית כנראה שהדבר לא היה ולא 

  .)נברא
ימיו, ור'  ) ר' יוסף בן שם טוב כתב שאריסטו נעשה גר צדק באחריתח

אברהם ביבאגו כתב שאריסטו היה יהודי גמור שהורתו ולידתו בקדושה 
  .(אוצר ישראל תחילת ערך אגדות חול)

יש להעיר שהמעשה שיש מספרים על אריסטו, שעשה מעשה שאינו ראוי ואמר על כך (

  .)אין לו שום מקור -"עכשיו אני לא אריסטו" 
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  ע"ע שפן וארנבת -ארנבת ושפן 

  ע"ע שמש וארץ -ארץ ושמש 

  מצוות הישיבה בה בדורנו - ארץ ישראל 
א) אבני נזר: צריך להקפיד לדור רק במקום שדרים בו יהודים שומרי 

  תורה ומצוות.
ב) אגרות משה, ארץ חמדה: קום המדינה לא משפיע על מצוות הישיבה 
בארץ. אם אדם חושש שלא יוכל לקיים את מצוות הארץ כהלכתן יש 

  להתחשב בכך.
הרבי מסאטמער, גר"א וסרמן, מנחת יצחק: יש סכנה לנשמת כל ג) 

ישראל כשר שדר תחת שלטון מדינת ישראל, ולכן התנגד לעלייה 
  לארץ, ומקום המדינה בטלה חובת מצוות הישיבה בארץ.

ד) ציץ אליעזר, היכל יצחק, הרצי"ה: בקום המדינה התחדשה על עם 
ו בספר כי עת אהדעות הוב עארב(ישראל המצווה הכללית של כיבוש ממלכתי 

  .)542 541 יםלחננה עמוד

  בזמן הזה בה הישיבה מצוות -  ישראל ארץ
 שמצווה הוסיף א"והחיד( בה לשבת מצווה יש הזה בזמן גם: הפוסקים רוב) א

  .). מנחת אברהם: וזו מצווה חיוביתישראל ארץ של בחורבנה גם המצוות ככל שקולה זו

 שתי את הביא ב מחילה שערי( הזה בזמן המצוו אין': בתוס חיים רבנו) ב

  .)דלעיל הדעות

 ארץ. קב א"ח ע"אה( קיומית אלא חיובית אינה זו מצווה: משה אגרות) ג

  .)בעלמא מעלה או חובה היא האם דן 2.1 ז ואמוראים תנאים של במשנתם ישראל

  קדושתה -  ישראל ארץ
  .הארץ של האלוקי המימד מכוח, עצמית קדושה) א
 שתי( ישראל בארץ בהן שחייבים המיוחדות המצוות מכוח קדושתה) ב

  .)2 א ואמוראים תנאים של במשנתם ישראל ארץ בספר הובאו הדעות

  פירושו - העולם באמצע ישראל ארץ
  ).אפריקה, אירופה, אסיה( המיושב האזור אמצע) א
  .שבעולם האקלימים שבעת מתוך הרביעי האקלים הוא שלה האקלים) ב
  .הצדדים כל של ומעלתם מהותםמ כלולה היא) ג
 ערך תלמודית באנציקלופדיה הובאו הדעות ארבע( הקירוב צד על נאמר זה) ד

  .)ושבחה טבעה - ישראל ארץ
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  ארץ ישראל והגולה
א) רש"ר הירש: ארץ ישראל היא אמצעי ולא תכלית. רק התורה היא 
תנאי הכרחי לקיומו של עם ישראל. חובה על עם ישראל להתאזרח 

  .(אגרות צפון טז)ולדרוש את טובת המדינות שבהן הוא יושב בגולה 
ב) הרב קוק: ארץ ישראל קשורה בקשר רוחני לעם ישראל ולתורה 

  .(אורות, ארץ ישראל א)

  ע"ע אישה -אשה 

  ב

  מקומה היום - בארה של מרים 
  .(שבת לה.)א) בים התיכון ליד הכרמל 

  .ושוטנשטיין שבת לה.) (שתי הדעות הללו הובאו בגמרא שטיינזלץב) בכנרת 
  ג) בים התיכון ליד יפו.

(ארבעת הדעות הללו הובאו בספר בארה של מרים ד) בערבות מואב ליד יריחו 

  .עמוד עט והלאה)
ה) לאחר מות מרים (ויש אומרים לאחר מות משה) פסקה הבאר ונעלמה 

  .)658(כל הדעות הללו הובאו בספר וזה גבול הארץ עמוד 

  ע ידיעה ובחירהע" -בחירה וידיעה 

  ע"ע אמונה בביאת המשיח -ביאת המשיח 

  סדר המאורעות -ע"ע לעתיד לבוא  -ביאת המשיח 

  ביאתו -ע"ע משיח  -ביאת המשיח 

  תורה ביטול
 האזל אבן( אסור למלך ורק, להתענג בשביל להתבטל מותר: האזל אבן) א

  .)הה" גפ" מלכים

 וצריכים לזה שמוכשרים כאלה יש -  אדם בכל תלוי: שמח אור) ב
  .)בה" אפ" תורה תלמוד שמח אור( ופטורים, שלא ויש, רגע בכל ללמוד

  .יכולתו כפי ללמוד ישתדל אלא, פנוי רגע בכל ללמוד חייב לא) ג
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, כהסעיף  רמוסי'  ד"יו א"רמ( פנוי רגע בכל ללמוד אדם לכל חובה יש) ד

 בכל ללמוד חייב האם חקר) בפ" ד"כפשמות (והמנחת אשר . דסק" קנה ברורה משנה

  .)יכולתו כפי ללמוד שישתדל או רגע
 יש) אחת שעה: גורסים ויש( שעות כמה של אפילו תורה ביטול על) ה

 ג"יפ עולם בבניין המובא ין'מוולוז חיים' ר( הבא ובעולם הזה בעולם כרת עונש

  .)כתב ה"ד באות 

  והשתדלות ביטחון
 .)יונה רבנו( יתמלאו כך ידי ועל, משאלותיו את ימלא ה"שהקב יבטח) א

, יבטח בה' בלי להשתמש טבעית בהשתדלות כלל עוסק אינו' בה הבוטח
 תנועת ספר( נוהוברדוק שיטת וכןה, פ"ג פ"גר"א משלי  ,ן"רמב( בשכלו כלל

  .))המוסר
. )י"רש( לטובה והכל, ה"מהקב הוא שיקרה מה שכל ידיעה הוא ביטחון) ב

 היא טבעית השתדלות. לותיומשא את ימלא ה"שהקב ביטחון בזה אין אך
'. ההלכה מחייבת להשתדל, ומי שאינו משתדל עובר ה לברכת תנאי

 אמונה יהודי של מהותו מחשבה פרקי בספר הובאו השיטות שתיחזו"א. ( עבירה

 של מהותו מחשבה פרקי בספר, ג פרק והשתדלות ביטחון בספר ,קנט עמוד וביטחון

  .)אמונה בזמן משבר במבוא , ובספרקפט עמוד וביטחון אמונה יהודי
ג) יבטח שה' יעשה לו רק טוב, אך הוא בתנאי שלא יחטא בשום חטא 

  .)35(חובות הלבבות, הובא בספר בחסדך בטחתי עמוד 
(גר"א, הובא בספר ד) יבטח שה' יעשה לו רק טוב, ואפילו אם הוא רשע 

  .)35בחסדך בטחתי עמוד 

  ירולחב אדם בין
  .)המוסר תנועת( לחבירו אדם שבין מצוותה את מדגישים :המוסר תנועת
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  הסתירה ביחסים ביניהם - ע"ע שיעורין  - ביצה 

  ע"ע השפעת סיבות חיצוניות על חז"ל -ביקורת ההלכה והתלמוד 

  מי כתב את נחמות ישעיהו -ע"ע ישעיהו  - ביקורת המקרא 

  ע"ע סתירות במקרא - ביקורת המקרא 

  המדויק מקומו - המקדש בית
 כך שהרי, השתייה אבן היא הצאחרא אבן: והערבית ודיתהיה המסורת) א

  .המוסלמים אצל ובין היהודים אצל בין הדורות בכל מקובל היה
 בספר הובאו הדעות (שתי המזבח של השיתין היא הצאחרא אבן: גורן הרב) ב

  .)216הר הבית לרב שלמה גורן, עמוד 

  כמה שנים היה בנוי -בית המקדש הראשון 
  שנה. 410א) 
ה, באר הגולה באר השישי יח ד"ה "מפ אמאמר כוזרי המבואר הדעות הובאו ב( 433 ב)

  .שם) 1236עוד בספר, והערה 
כמקובל אלא  3338ג) ר"ח הביא דעה שבית ראשון לא חרב בשנת 

 .(ע"ז ט:) 3352בשנת 

  ע"ע בניית בית המקדש השלישי -בית המקדש השלישי 

  כמה שנים היה בנוי -בית המקדש השני 
החזו"א שאנו מחוייבים בזה ו ו רבי יעקב עמדיןשנה. וכן כתב 420 א)

  .רו)אגרת (אגרות החזו"א לדברי חז"ל 
- רש"י ע"ז ט:, ותוס' שם חלקו עליו וכתבו שחרב בשנה ה( 421-ב) חרב בשנה ה

420(.  
  .428) ג
  .437) ½ד
כוזרי כל הדעות הובאו ב( 639½ :ז)-(מלחמות היהודים ויוסף בן מתיתיהו  )ה

 1236ח ד"ה עוד בספר, והערה "יפה, באר הגולה באר השישי "מפ אמאמר המבואר 

  .שם)
, ולפי זה מעשה מגילת אסתר קרה בזמן שהבית כבר 586) החוקרים: ו

(רבי עזריה מן האדומים, הרב ברויאר, אברבנאל, הרב דוד גנז (תלמיד היה בנוי 

 .המהר"ל), הרב קלמן כהנא)
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  מטרתו - כנסת בית
  .להלתפי) א
  .)כהלכה הכנסת בית בספר הובאו הדעות שתי( שכינה להשראת) ב

  כאלה כוחות יש האם -  מודע בלתי
 אחראי לא האדם כן לא שאם, מודע לבלתי מתנגדת היהדות: אמסל) א

  .בחירה לו ואין למעשיו
 הכוחות, מודע הבלתי בענייני הרבה האריך: סלנטר ישראל' ר) ב

 עול פורקי הם ברייתם מטבע. חופש אדםל הנותנים והם, הדמיון, הכהים
 מהכוחות בהרבה חזקים והם מאוד גדולה עוצמתם. ודת מוסר לכל ביחס

 שתי( רגשיות ותגובות תאוות, ביצרים מתגלים מקצתם ורק, הברורים

 כוחות שיש סוברת החסידות וכן .)107 עמוד ופסיכולוגיה בדת הובאו הדעות
  .)146 עמוד ופסיכולוגיה דת( מודע בלתי

  ע"ע אליהו ובן הצרפתית -בן הצרפתית 

  היחס לדבריו על צורת הזקן וכו' - בן סירא 
מפורש שלא ללמוד בספר בן סירא משום שכתובים בו הבלים  :גמראא) 

(אך דברי חוכמה מספר בן  בעניין מי שזקנו עבה ומי שזקנו דק וכו'
  .(סנהדרין ק:) סירא מובאים בגמרא בכמה מקומות)

בספר בן " - את כללים אלה מספר בן סירא  יאבכן מ :זוהרתיקוני ה ב)
  .)264(תיקון שבעים דף קלב: עמוד " סירא קליל דקן קורטמן עב דקין וכו'

  טעם הזכרתם בסיום מסכת - בני רב פפא 
א) ים של שלמה: רב פפא היה עושה לבניו סעודה בסיום מסכת והיה 

  עשרת הדיברות.כאילו מזכיר את  - מחזיק עוסקי תורה, והמזכירם 
  ב) רב האי גאון והמקובלים: סגולה להסרת השכיחה.

ג) היא טעות, שבני רב פפא היו בעת חתימת התלמוד וחתמו את 
, ולשון הסיום בסוף כל מסכת לעדות שביקרו והגיהו אותהשמותם בסוף 

המקורית היתה "ותהא עימנו (דהיינו המסכת) לעולם הבא". ולאחר מכן 
(אתקינו סעודתא עמוד קצח,  פט אחד עם בני רב פפאטעו וסברו שהוא מש

  .ספר הטעמים החדש מערכת לימוד)
ד) הרב משה לייטר: כל אחד מבני רב פפא היה מצוין במידה מיוחדת, 

(כל הדעות הובאו בסיני או שאמר דבר מחכים שעל המסיים לחקוק על ליבו 

  .חלק לג עמוד נו)
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  שמיים או אדם בידי -  השלישי המקדש בית בניית
  .דוד בית מלכות לפני ייבנה :ירושלמי) א
) ה"כפ ה"כפ ויקרא( החיים ואור( אותו יבנה המשיח מלך :ג"ורס ם"רמב) ב

 הבית עלבון' ה יבקש ומהם, ישראל גדולי כל הדין את לתת עתידין זה ועל: כתב

  .)העלוב
 הללו השיטות (שלוש שמיים בידי ייבנה :א"ריטב, ש"תוהרא, 'תוס ,י"רש) ג

  .יד) ופרק 17הר הבית לרב שלמה גורן, עמוד  בספר הובאו
 בית ירד ומהשמיים, אדם בידי ייבנה הגשמי המקדש בית: לנר ערוך) ד

 הדעות שלוש., מא סוכה לנר ערוך( הגוף בתוך שהנשמה כמו הרוחני המקדש

  .)טפ" הימים אחרית באוצרות הובאו האחרונות

 המקדש בית יבוא כ"אח יידומ אדם בידי ייבנה: מסאטמר ר"האדמו) ה
 .)יואל דברי( מלמעלה

  כתיבתו בראש העמוד -בס"ד 
(סיני א) יש שהביאו מקורות רבים לכתוב "בס"ד", "ב"ה", "אי"ה" וכד' 

  .חלק כד עמוד עב)
ב) אגרות משה: אין מעלה לכתוב "ב"ה" או "בס"ד" בראש מכתב, ולא 

תבי חול שהרבה הוזכר בדברי רבותינו, ואיזה מעלה יש לכתוב על מכ
פעמים כותבים שם דברי הבל וגם לפעמים דברים אסורים כלשון הרע 

(אגרות משה יו"ד ח"ב קלח. וכן יביע אומר ח"ג יו"ד  וכד' שיזכירו על זה "ב"ה"

  .ב הביא שהחזון איש פקפק בזה, ושהרוגאצובי הזהיר שלא לכתוב)-ט

  בעיות תמוהות שבגמרא
  כגון הדביק שני רחמים זה בזה.

  .(תוס' יבמות קב: ד"ה ומי)) פשוט שהן יכולות לקרות במציאות א
. וכן כתבו (תוס' כתובות ד: ד"ה עדב) הן דרוש וקבל שכר ולא יקרו לעולם 

תוס' מנחות לז. ד"ה או, לגבי המעשה בגמרא שם באדם עם שני ראשים שאין כזה 

  .)בעולם הזה

  האם הוא כפשוטו -ע"ע פרק שירה  - בעלי חיים 

  ע"ע שחיטה ומוסריות - יים בעלי ח

  ועונש שכר -  חיים בעלי
  .אדם לבני כמו ושכר גמול להם יש: ג"רס) א
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 בשום באומתנו כלל נשמע לא חיים לבעלי הזה הגמול: נבוכים מורה) ב
ז, "יפמורה נבוכים ח"ג ( (אע"פ שכתב שם שיש לבעלי חיים בחירה) אופן

 רפואית הלכתית באנציקלופדיה והובא הדעות שתיוהביא שם גם את הדעה החולקת. 

  .)510 עמוד ו כרך

  ע"ע גויים ובעלי חיים - בעלי חיים וגויים 

  ע"ע לימוד תורה -בקיאות ועיון 

  האם הוא משיח דעת חז"ל עליו -בר כוזיבא 
א) ירושלמי: רבי עקיבא סבר שהוא המשיח, ויוחנן בן תורתא חלק עליו 

  . ה)-(תענית ד
  בר שהוא משיח בן יוסף.ב) ענף יוסף: רבי עקיבא ס

, ודינו היה ) רמב"ם: רבי עקיבא וכל חכמי דורו סברו שהוא המשיחג
  .)ג-מלכים יא( כמלך, ורבי עקיבא היה נושא כליו

  .)סנהדרין צג:() גמרא: חז"ל בדקו אותו וראו שאינו משיח ד
ה) רדב"ז: גם לאחר שבדקוהו ומצאו שאינו מורח ודאין, רבי עקיבא לא 

  .)ג-כים יאמל(חזר בו 

  כיצד נהרג -בא בר כוזי
סנהדרין צג:, ( חכמי ישראל הרגוהו כי ראו שאינו משיחגמרא ורמב"ם:  א)

  .)ג-רמב"ם מלכים יא
ב) רדב"ז: לא חכמי ישראל הרגוהו, אלא שרפו ידי חכמי ישראל ממנו, 

  .(על הרמב"ם שם)ובאו הגויים והרגוהו 
  .נחש הכישו )ג
 .)הביא את שלוש הדעות 269תקופת התלמוד עמוד (כלי זכוכית ב כותי הרגו )ד

  באע"ע מרד בר כוזי -בר כוזיבא 

  והמדע התורה - בריאה
 מאובנים( המדע - להבדיל  -תירוצי הסתירות בין התורה לבין 

 מפחד מי, 122, 119 עמודים משלימות כחכמות ומדע יהדות גם בזה דן() ואבולוציה

  :)260 עמוד ב"ח רפואית הלכתית אנציקלופדיה, ב משאלות
  .קודמים מעולמות הם המאובנים) א
  .המאובנים עם נברא העולם) ב
  .)א פרק ואבולוציה יהדות כגון( נגדה ראיות י"ע האבולוציה תורת דחיית) ג
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 מחכמת היא העולם בריאת שהרי, לאבולוציה התורה בין סתירה אין) ד
  .הללו מהנסתרות חלק היא שהאבולוציה ויתכן, הנסתר
  .)3-4(כל אלו בספר הבריאה עמוד ישאר בסתירה ה) לה

ו) "בראשית ברא" הוא לפני זמן רב מאוד, אח"כ ברא עולמות והחריבן, 
  .)32(המדע שבתורה עמוד תה תוהו ובוהו" ייואח"כ "והארץ ה

  .ז) השרידים הם מהיום החמישי
  .)15(שני הסברים אלו בלוח דברי הימים עמוד ח) השרידים הם מלפני המבול 

התורה לא באה ללמדנו את סיפורי העבר, אלא כל הרב קוק: ט) 
כוונתה במעשי הבריאה ובסיפור על אדם בגן עדן ללמדנו שאדם יכול 

(אגרות הראי"ה ח"א להגיע למעלה שיהיה בגן עדן. אך יתכן שלא כך היה 

אמנם משנה הלכות ח"ב סוף לה כתב שהמאמין שהעולם קיים מליוני שנים הוא קלד. 

(לנבוכי הדור פרקים אין סתירה בין אבולוציה לתורה לכן  .)לדברי הכלכופר 

נכבד",  דברליישב את סיפורי הבריאה עם המחקר החדש הוא ". )ה ד,
ואפשר לבאר שבריאת האדם כוונתה תקופה ארוכה לאחר בריאת בעלי 

  .)שמונה קבצים קובץ א תקצד(החיים, ופירושה השלב שבו הוא התפתח יותר 
ת הבריאה הפעולות התרחשו מהר מאוד בגלל כמות החומר י) בתחיל

  .)42(את אשר ישנו ואשר איננו הארה הגדולה שהייתה אז 
(יהדות ואבולוציה יא) הקב"ה ברא חומר בעל תכונות וכושר התפתחותי 

  .ז)"סמאמר א פע"פ הכוזרי  125עמוד 
, לוח 126וד (יהדות ואבולוציה עממניין שנות היצירה אינו עיקרון ביהדות יב) 

  .דברי הימים עזרא)
יג) תורת ההתפתחות נכונה, בריאת האדם היא סופו של תהליך ארוך 

. (בתורתו של ר' גדליה עמוד ק)שראשיתו ביצור לא שכלי שהלך והתקדם 
והיו עוד אנשים תקופתו של אדם הראשון, אלא שהם לא היו חשובים 

  .(שם עמוד ק ועמוד קה)
ת האדם", "בריאת האדם" פירושה ם ל"בריאיד) היו בני אדם עוד קוד

המהפכה הניאליתית, דהיינו המהפכה החקלאית, שהיא סוף תקופת האבן 
הקדומה ותחילת תקופת האבן החדשה, בזמן זה התחילו: חקלאות, ביות 
בעלי חיים, עיבוד מתכת, המצאת הגלגל, שפה כתובה, קדרות, אריגה, 

י נגינה, אדריכלות, השקייה, יצור מוצרי מזון (כגון לחם וחמאה), כל
(אמונה בעידן המדע ועוד, כמו כן האוכלוסיה התחילה להתפתח בקצב מהיר 

  .)4פרק 
טו) "יום" במעשה בראשית אינו עשרים וארבע שעות אלא שלב בבריאה 

  .)2(אמונה בעידן המדע פרק 
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  יש מאיין או יש מיש -בריאה 
, ומי שחולק על כך הוא ו)(מורה נבוכים ח"ב כ: יש מאיין ורס"ג א) רמב"ם

, הובא במושגים במחשבת ישראל הוצאת לוין אפשטיין עמוד כד (אגרות הרמב"םכופר 

  .)52(מושגים במחשבת ישראל עמוד . ויש שכתבו שכולם מודים בזה )53עמוד 
(רמב"ן היה חומר היולי  -ב) רמב"ן, קבלה, פרקי דרבי אליעזר: יש מיש 

  .)ט, כאפלטוןפ"ג פ"שיר השירים 
ג) את אשר ישנו ואשר איננו: גם לרמב"ן, החומר ההילוי עצמו נברא 

  ).385(עמוד יש מאיין 

) ר' יוסף אלבו: צריך להאמין שהעולם נברא יש מאיין, אך הוא לא ד
  . בסיני חלק פד עמוד קה) הובא(מעיקרי התורה 

  וע"ע קדמות העולם

  מה נברא בה -בריאה 
  א) היקום כולו.

  החלב.ב) גלקסיית שביל 
: מלבים ורש"ר הירש: לא כל 191(יהדות ואבולוציה עמוד ג) מערכת השמש 

  .היקום)

  בריאות הגוף
  .(אמונה בזמן משבר במבוא)הרב קוק: צריך גוף בריא כי יש בגוף קדושה 

  האם מותר לאוכלו - בשר אדם 
  .)כתובות ס.(א) רא"ה: איסור לאו, בק"ו מבהמה טמאה 

  .)גפ"ב ה"ות אסורות מאכל(ב) רמב"ם: איסור עשה 
ושרידי אש ח"א קסב ד"ה ולפי"ז הוסיף שבוודאי הוא נגד רצון (ג) איסור דרבנן 

  .)התורה
  .(רמב"ן רא"ש ומאירי דנו בין שתי האפשרויות האחרונות)ד) אין בו איסור 

ה) גם לדעות שאין בו שום איסור, לא יעלה על הדעת לאכול בשר 
ריפות, והאריך בזה שהעובר על אדם, ואפילו כדי להינצל מאיסור ט

(דור רביעי חוקי הנימוס האנושי יותר מתועב מהעובר על חוקי התורה 

פתיחה אות ב ד"ה עוד משל, וכן דימה זאת לאוכל דברים מאוסים ולהולך ערום 

  .בשוק)

  טעם האיסור -בשר בחלב 
  א) מטמטם את הלב ומוליד גסות.

  ה זרה.ב) הרחקה מעבודה זרה שכך היו עושים לעבוד
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  ג) דרכי האמורי.

  ד) איסור כישוף.
  ה) שלא לערב כח הדין בכח הרחמים.

  ו) אכזריות לבשל את בשר הגדי בחלב אימו.
  ז) רמז נגד מחשבות כוזבות.

  ח) מחמת הרפואה.

  ט) חוק בלא טעם.
(כל השיטות הללו הובאו בתורה שלמה חי"ט מילואים י) על דרך הקבלה והסוד 

  . כא)

  בת מצווה
(שרידי אש ח"ד צד, לשמוח ולחגוג ביום זה כי מתחייבת במצוות  א) יש

  .יביע אומר ח"ו עמוד צח)
ב) לא נהגו לחגוג ביום זה משום שלגבי בת לא ניכר לרבים שהיא 

(באר מצווה ועושה, משום שממילא אינה מצטרפת למניין שלושה ועשרה 

  .)משה ואגרות משה. סיני חלק קיח עמוד קפו הביא את שתי הדעות

  בת קול
  א) זוהר: קול דממה.

. וכן כתב מי מרום לעניין רוח הקודש, (באגרותב) חזון איש: הרגשה פנימית 

שיש בחינת רוח הקודש שבא דרך העברה במוח כעין הברקה (מי מרום ח"א מסביב 

  .)לשמונה פרקים להרמב"ם פתיחה ג עמוד סא)
  .(אספקלריא) ג) קול מולבש בגשמיות

  .(סנהדרין יא. ד"ה בת קול)וצא מהקול שיוצא מהשמיים שי : הדתוספותד) 

  ג

  ע"פ הטבע או למעלה מן הטבע - גאולה העתידה 
  א) רבנו משה בן מכיר: אפשר לה להיות ע"פ הטבע.

  ב) רד"ק ועוד: תהיה ע"י בני אדם (מלכי הגויים).
  ג) אור החיים: אם לא זכו תהיה בדרך הטבע.

אחת  -וב): שתי דרכים בגאולה ד) בעל התולדות (תלמיד הבעל שם ט
בדרך הטבע ואחת למעלה מן הטבע, כי הכל לפי בחירת אנשי הדור 

  .(התקופה הגדולה ז)
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(מבחר המחשבה והמוסר ה) הרב צבי קלישר: הגאולה תבוא בדרך הטבע 

  .ביהדות עמוד רלג)

  ע"ע ענווה וגדלות האדם - גדלות האדם 

  ע"י גיהינום - גהנום 

  סדר המאורעות -יד לבוא ע"ע לעת - גוג ומגוג 

  ע"ע מלחמת גוג ומגוג - גוג ומגוג 

  היחס אליהם -גויים 
שכל העמים שהם גדורים בנימוסים  ,היא העיקרדעת המאירי הרב קוק: 

הגונים בין אדם לחבירו הם כבר נחשבים לגרים תושבים בכל חיובי 
  ).פט אח"אגרות הראיה ( האדם

  חים מהםמושגים ורעיונות ביהדות שלקו -גויים 
א) אם יאמר לך אדם יש חכמה בגויים תאמין, יש תורה בגויים אל 

וכן רבי קלונימוס בן קלונימוס התנגד להעתקת  .יג)פ"ב (איכה רבתי  תאמין
ויש אומרים שזו מחלוקת . (אוצר ישראל ערך אגדות חול)אגדות מהגויים 

הגויים עניינים בהערה: לבבלי שבת פה. לומדים מ 74(יהדות ומדע עמוד התלמודים 

מדעיים ופוסקים על פי דבריהם בזה. לירושלמי כלאיים פ"ד ה"ד היא מחלוקת 

היא מחלוקת  -לומדים מהגויים כמו הבבלי, פני משה  -המפרשים: מהר"ש סיריליאו 

  .בירושלמי)

  ב) אמנם יש מקורות רבים שכן למדו מושגים ביהדות מהגויים:
גבריאל וכו') עלו עימהם  לאכים (מיכאלשמות המ - שמות המלאכים 

ב, דן בזה תורה ה" אפ"(ירושלמי ראש השנה מבבל (דהיינו מקורם בבבלית) 

. והרמב"ן פרשת בא כתב שהוא כדי לעשות זכר שלמה חלק יא מילואים דף קעו

 .)ליציאת בבל

שמות החודשים (תשרי חשוון וכו') עלו עימהם מבבל  -חודשים שמות ה
 .ב)ה" אפ"ושלמי ראש השנה (יר(דהיינו מקורם בבבלית) 

מקורן באמפדוקלס, מגדולי  -ארבעת היסודות (עפר מים אש אוויר) 
  .)323(מושגים במחשבת ישראל עמוד יוון, וגדולי ישראל הלכו אחריו 

המושג צורה מקורו באריסטו, ויש אומרים בפיתגוראים  -צורה וחומר 
  .)366(מושגים במחשבת ישראל עמוד (לפני אריסטו) 
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הרמב"ם כותב על עצמו שהביא דברים  -האמצע בעבודת המידות  דרך
גם מדברי הפילוסופים ולא כתב שזהו מקורם כדי שלא יבוא הטועה 

. ואכן עניין דרך האמצע נמצא (שמונה פרקים, בהקדמה)לזלזל בדברים אלו 
 )'ינג(בספרו דאו דה ג סופים אריסטו, קונפוציוס ולאו דזהגם אצל הפילו

  .)ל שמונה פרקים עמוד קט הערה ההרב שרקי ע(
רבי ישראל סלנטר עצמו העיר שהבחנותיו (בענייני מוסר) אינן  - מוסר 

מקוריות ואין הוא מביא בהן אלא את מה ש"חקרו חוקרי נפש האדם 
 .)2הערה  39(כתבי רבי ישאל סלנטר עמוד  ומצאו"

 יהודים העתיקו מכתבי הגויים אגדות שיש בהן מוסר השכל - ות אגד

  .(אוצר ישראל ערך אגדות חול)

יש אומרים שמקור השם אשמדאי הוא בפרסית, שהוא אל  - אשמדאי 
(הרב שטיינזלץ גיטין  הזעם, והוא מזיק שממונה על כל מיני רע ופורענות

  .סח.)

יש אומרים שמקור השם ביוונית, שהוא משרת  -שר הברד יורקמו 
 .)הרב שטיינזלץ פסחים קיח.(בקודש 

רס"ג, רבנו בחיי, ריה"ל, הרמב"ם ועוד למדו  - קות מושגים באלו
  .)15(מושגים במחשבת ישראל עמוד מאריסטו הסברת מושגים באלוקות 

עם ישראל למדו את המשקל, החרוז וכל מלאכת השיר מבני  - שירים 
  .(מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו עמוד קב) ערב

נכתבו ע"י  ספרי הדקדוק הראשונים של טעמי המקרא -טעמי המקרא 
חכמי האומות מתחילת המאה השבע עשרה, וחכמי ישראל הלכו אחר כך 

  .(טעמי המקרא, תחילת המבוא)בעקבותיהם 
דברי הגמרא שהאיש מעניק לוולד את אבריו הלבנים והאישה את 

(אנציקלופדיה הלכתית נוס דומים מאוד לדברי גל - (נידה לא.)האדומים 

  .רפואית תחילת ערך עובר)
, נמצאת אצל (סוטה מה:)ת האם הוולד נוצר מטיבורו או מראשו המחלוק

(אלקמיאון אמר שמראשו, יש שאמרו מטבורו, והיו עוד אנשי המדע הקדמונים 

  .דעות) (אנציקלופדיה הלכתית רפואית תחילת ערך עובר)
נוס ו (רבי מאיר) היא דעת אריסטו וגלדעה ז - דם נעכר ונעשה חלב 
  .אית ערך הנקה)(אנציקלופדיה הלכתית רפו

האדם על הירח פרק ד ( מקורו בפיליניוס - עכבר שחציו בשר וחציו אדמה 

  .)286יוונים ויוונות בארץ ישראל עמ' , 50עמ' 
סירינאה, סילונית וכו', שמופיעות בסיפרא, רש"י תוס' ועוד  - בנות ים 

  לפני הספירה. 1000מקור האגדה באשור  -
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(סרגון השני, מלך אשור  בליםמקורה אצל האשורים והב -גימטריה 
לפני הספירה, השתמש בגימטריה (האנציקלופדיה העברית  8- מהמאה ה

וכן בספרו של תלמי, האלמגסט, במקורו היווני, מספרים  .)ערך גימטריה
  מופיעים כאותיות יווניות בגימטריה.

מקורה באלכסנדר מוקדון (תוס' ע"ז מא. בשם  -צורת כדור הארץ 
  הירושלמי).

לגירסא זו, המיושבת עם המציאות  - פינים פרים ורבים כבני אדם הדול
(ולא כגירסת רש"י ותוס' "מבני אדם"), הכוונה שדולפין אינו דג אלא 

  כך כתב כבר אריסטו. -יונק 
הרמב"ם כתב בין השאר גם את הספרים: פירוש  - בענייני רפואה 

משה מלוקט לפרקי אבוקרט (היפוקרטס), קיצורי גלנוס, וכן ספרו פרקי 
גלנוס, אבן  הרמב"ם מצטט אתבכתבי הרפואה שלו  י גלנוס.ררובו מדב

כתבים ( (שאותו כינה גם: קמופלוטוס), אבן רדואן יזוהר, אל תמימ

 .)ב בהקדמה"ח(כתבים רפואיים ועוד רופאים רבים  )א בהקדמהח"רפואיים 
הוא ספרו הראשון של הרמב"ם, והוא תמצית דברי  -מילות ההיגיון 

  ריסטו בענייני לוגיקה בספרי אורגנון.א

  מי עדיף - גויים ובעלי חיים 
א) לדעות שיש צער בעלי חיים על בני אדם, יש גם על גויים. הכלב 

  לא נכבד מהנוכרי.
ב) בעלי חיים עדיפים מגויים: לדעות שיש צער בעלי חיים על בני 

 - יים (צער בעלי חיים בגואדם, אין על גויים. נכבד הכלב מן הנוכרי 

מחלוקת הפוסקים, הובאה באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך צער בעלי חיים עמוד 

  .שתי נוסחאות ברש"י פסחים כב.) -. כלב ונוכרי 531

  גויים וישראל
  א) בעד הייחוד של עם ישראל ונגד הגויים:

יש סגולה לעם ישראל, והיא עברה בתורשה מאדם הראשון עד שנים 
  .ה)"צר א פמאמ (כוזריעשר השבטים 

קשה לי לסמוך בשום הוראה על רופאי זמנינו וכו' דכל מומחיותם ע"פ 
ספרי רפואות שנעשו ע"י ניסיון שהיה להם ע"י גופי אומות העולם וכו' 
דחביל גופייהו ואין מזה ראיה לגופי בני ישראל. ואין לדון מדבריהם 

רים, להקל בשום איסור כי אם לעניין חילול שבת ואכילה ביום הכיפו
דלא יהא אלא ספק פיקוח נפש נמי דוחה שבת, אבל להאמין ממש אין 

 .(חתם סופר השלם שבת פו: ד"ה ואם תמצי לומר) נראה לי
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 "כל המציל נפש אחת מישראל". (סנהדרין לז.) גרסת הבבלי

  טוב שבגויים הרוג.
אין להוכיח מניסויי רפואה שנעשו על גויים אל ישראלים, כי טבעם 

  .ופר השלם שבת פו: ד"ה ואם תמצי לומר)(חתם ס שונה

  .(זוהר חדש בראשית תיג) לגויים אין נשמה אלא רק הנפש החיה

  ב) הדעה החולקת:
הרש"ר הירש היה בעד ערכי ההומניזם (אהבת כל הבריות, אנושיות), 

 הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו עמוד(אין סתירה בין התורה לבינם 

101(.  
לא בא לומר  -אין עובדי כוכבים קרויין אדם אתם קרויין אדם ו

שהגויים אינם בני אדם, אלא רק שציוויי התורה לא נאמרו עליהם 
  .(מהר"ץ חיות יבמות סא.)

 "כל המציל נפש אחת" סתם. (במשנה שם)גרסת הירושלמי 

ישנם הרבה פירושים לזה: רק בזמן מלחמה, רק  -טוב שבגויים הרוג 
ח חריף, הוָרג (כלומר נהרג בעבר), ָהרוג במצריים, פתגם בעלמא בנוס

 .(תורה שלמה פרשת וארא מילואים יט) (כלומר הוא מוכן להרוג אחרים)

(יפה עיניים סנהדרין  יש דעה שלעתיד לבוא גם אומות העולם לא ימותו

  .צא:)

  ע"ע ארץ ישראל והגולה - גולה 

  כיצד יוצרים אותו -גולם 
  זה על זה: יש כמה אופנים שונים, ואינם חולקים

  לעשות מכונה בצורת אדם. א)
  בסודות חכמת הטבע וספר יצירה, וכן היו מחכמי הגויים שבראו כך.  ב)
(אוצר ישראל בחכמת האלכימיה, וגם המהר"ל מפראג עסק בחכמה זו  ג)

  .)הביא את שלושת האופנים ערך גולם

  דינו - יצירה מספר הנברא אדםע"ע  -גולם 

  ע"ע בריאות הגוף -גוף 

  ע"ע חומר וגוף האדם - גוף האדם 

  גוף ונשמה
  א) בפשטות: הנשמה נפרשת מהגוף והיא קדמה לו ואח"כ נכנסה בו.
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ב) רלב"ג, ר' יצחק עראמה ומעין זה רס"ג: הנפש מתפתחת יחד עם 
הגוף ע"י קיום מצוות יחד עם השכל הנקנה, שהם גורמים להתפתחות 

  .)65הערה  370(יהדות ואבולוציה עמוד הנפש ולהישארותה 

  גוף וצורה לקב"ה
  א) רמב"ם: הסובר שלקב"ה יש גוף הוא כופר.

  ב) ראב"ד: הסובר כך אינו כופר.
ג) ר' שלמה בן אברהם מן ההר (שהיה חבירו של הרמב"ן וכתבו עליו 
תארים גדולים), ועוד גדולי ישראל: הקב"ה הוא גוף, דמות ובעל צורה 

ר רבי משה טקו שלקב"ה יש גוף, וכן סוב .(תורה שלמה חט"ז מילואים לב)
מב"ם הרס"ג והאבן עזרא בכל זה רוכן למלאכים. ויוצא בחריפות נגד ה

מחשובי הראשונים, ומובא  ,לרבי משה טקו 62(אוצר נחמד ח"ג כתב תמים עמוד 

  .בשו"תים)
ד) מקובלים: העצם הוא אלוקים. כלומר, ישנם כוחות רוחניים ששמם 

אלוקים", והאברים שלנו הם רק תולדה  "ידו של אלוקים", "אצבעו של
  .)36(אל סף הפנימיות עמוד מהכוחות הרוחניים הללו 

  מהותו - גיהינום 
א) ראשית חכמה: אמר רבי יהושע בן לוי: ראיתי שם בני אדם שתלויים 
בחוטמיהן, ושתלויים בידיהם, ובלשונותם, וברגליהם, ובעיניהם, ונשים 

בשרם, ושמאכילים אותם גחלי בדדיהן. ובני אדם שמאכילים אותם 
רתמים, וחול דק עד ששיניהם נשברות. ובני אדם יושבים חיים ותולעים 

(ראשית אוכלים אותם. ומשליכים אותם מן האש לשלג ומן השלג לאש 

. יש בה גחלים כהרים וכגבעות, יט (מסכת גיהנום))אות  ג"יפחכמה שער היראה 
  .יז)"ג אות יפ(שם ונהרות של זפת ושל גופרית 

(טעמי ב) יש גם גיהינום תחתון שהוא בעולם הזה ויש שם אש וצעקות 

  .המנהגים עמוד תנח)
ג) הרשעים רואים שהצדיקים שהיו פחותים בעיניהם הם עכשיו בראש 

  .(טעמי המנהגים עמוד תנח)
ד) הרשעים רואים שמתפללים ולומדים בשמחה וזה גורם להם צער כיוון 

  .גים עמוד תנח)(טעמי המנהשלא הורגלו בזה 
ה) הרב דסלר: גיהינום הוא שאדם יבחין שכל שאיפותיו היו דברים 

(מחשבות עלמא וקשוט, הובא בספר הגות במחשבת ישראל המקורית שאין בהם ממש 

  .)235עמוד 
  ו) רמב"ן ור' משה די ליאון: אש שיכולה לאכול את רוח בני האדם.
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  ז) רמב"ם: העונש הוא שלא יזכה לעולם הבא.
  רס"ג: הגמול (וכן העונש) הוא גם לגוף וגם לנשמה. ח)

ט) ר"י אלבו: כשהאדם בחייו היה רגיל לתאוות גשמיות, לאחר שימות 
והנפש תיפרד מבגוף תכסוף לאותם הדברים שהתרגלה אליהם, ואין לה 

(ארבע הדעות כלים להשיגם, ויש לה בזה צער יותר מכל הצער שבעולם 

  .ערך נפש) האחרונות הובאו באוצר ישראל

  משך העונש - גיהינום 
  .(ראש השנה יז.)א) גמרא: שנים עשר חודש 

(אמונות ב) רס"ג: העונש בגיהינום (וכן השכר בגן עדן) הוא נצחי לכולם 

  .ח)פ"ט אות ודעות 

  גימטריה
(אבן עזרא חלילה שידבר הנביא בגימטריון או ברמיזות אבן עזרא: א) 

(לגבי אלה שרצו למצוא רמז על מוחמד הקצר על הפסוק ויעצמו במאוד מאוד 

, כי מהגימטריה אפשר להוציא מדעתו טוב בגימטריא במילים "במאוד מאוד"))
  . יד)-(אבן עזרא בראשית ידורע 

ואין אדם רשאי לדון בחשבון גימטריאות מעצמו, אלא היא ב) רמב"ן: 
ה (רמב"ן ספר הגאולקבלה ביד חז"ל שנמסרו למשה מסיני, כמו גזירה שווה 

  .עמוד ד)
  ספרים רבים האריכו בדרשות מגימטריות.) ג

  ע"ע נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות -גל של עצמות 

  גלגול
(אוצר הזוהר, א) הזוהר ורוב המקובלים האריכו בענייני הגלגולים 

  .אספקלריא, טעמי המנהגים)
המתנגדים לגלגול: רס"ג, רבי אברהם אבן דאוד, רבי אברהם ב"ר ב) 

נשיא (שכתב על כך: דברי הבאי והבל), רבי אברהם בן הרמב"ם, חייא ה
רבי ידעיה הבדרשי, רבי יצחק אבן לטיף, רבי חסדאי קרשקש, רבי 

 .), רלה(קול הנבואה עמוד קלג . וכן מיעוט מהמקובליםיוסף אלבו
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  ע"ע סמכות התנאים, הגמרא והראשונים -גמרא 

  ע"ע תלמוד -גמרא 

  "מקדם" מהו - גן בעדן מקדם 
  בפשטות, וכן תרגום השבעים: ממזרח.א) 

  ב) יש מפרשים באונקלוס: קודם בריאת האדם.
(כל הדעות הובאו בסיני חלק ג) יש מפרשים באונקלוס: קודם בריאת העולם 

  .מ עמוד ריד)

  גן עדן
א) יש גן עדן בעולם הזה ואי אפשר להגיע אליו בגלל להט החרב 

יש גם גן עדן תחתון שהוא . שכר)(שער הגמול עמוד רצה ד"ה ומה המתהפכת 
בעולם הזה במקום מוצנע ויש בו ריחות מענגים שכל המולבש בגוף לא 

  .(טעמי המנהגים עמוד תנח)יכול לשערם 
ב) ר"י אלבו: כשהאדם הורגל בעולם הזה לחכמה ודברים עיוניים, נפשו 

(אוצר ישראל ערך תתענג תענוג נפלא בעולם הבא מהעניינים האלוקיים 

  .נפש)
היו ראשונים שכתבו שהגמול לעולם הבא בגן עדן הוא כפשוטו ג) 

  .ב בסופו)"ב אות לפ(תורה שלמה חט"ז מילואים  באופן גשמי

(סיני חלק מ  ד) ע"פ אגדת חז"ל גן עדן שבבראשית הוא גן עדן הנצחי

  .עמוד רכו)

  הם ארבעת הנהרותמ - גן עדן 
זור המקדש ליום כיפור עמוד (מח הגנגס (בהודו) -הנילוס, פישון  -א) גיחון 

136(.  

ב) גיחון ופישון הם הנילוס הלבן והנילוס הכחול (שני נהרות שמתאחדים 
  .)אטלס דעת מקרא( לנילוס שבמצריים)

בתורתו ( ג) גיחון ופישון הם שני נהרות קטנים שנשפכים לפרת ולחידקל

  .של ר' גדליה עמוד קא)

  מהו "עדן" - גן עדן 
  מקום ששמו עדן.א) בפשטות: הגן היה ב

מקום מבועי  - ב) לקח טוב, הרכסים לבקעה: עדן הוא תיאור מקום 
(שתי הדעות הובאו בסיני חלק מ עמוד  מים נחלי דבש וחמאה ועידון הנשמה

  .רכה)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  גר
  .ו)"קטמאמר א פ(א) כוזרי: לא משתווה לאזרח, ואינו ראוי לנבואה 

  .(שם)ב) קול יהודה על הכוזרי: כן ראוי לנבואה 

  מי היא -ממיא אם יוצאת מחריבה את כל העולם גר
  .(יומא י.)א) גר"א: גרמניה 

  .(שם)ב) הרב שטיינזלץ: אזור באשור 

  ד

  כיצד שפטה את ישראל -דבורה הנביאה 
  א) על פי הדיבור.

(שתי הדעות הנ"ל בתוס' יבמות ב) לא היתה דנה אלא מלמדת אותם מה לדון 

  .מה: ד"ה מי)
י -. וכן מפורש בקהלת רבה בס' בבא קמא טו. ד"ה אשר(תוג) אשה כשרה לדון 

  .)בסופו: דיינים זכרים ודיינות נקבות

  האם חלים עליו דיני התורה -דבר שאינו נראה בעין 
א) רוב הפוסקים: לא חלים עליו דיני התורה, כגון תולעת זעירה, 

  יצורים מיקרוסקופיים.
לטת בה, ומחשיבים ב) חלק מהפוסקים: אוסרים גם תולעת שאין העין שו

ה, מאורי אור, דעה "ד אות פס(פלתי גם קשקשי דג שנראים ע"י מיקרוסקופ 

ג. שתי הדעות הובאו בבדיקת  אות ו בועזפ"ב מ"שהובאה התפארת ישראל עבודה זרה 

  .)100המזון כהלכה עמוד 

  ע"ע נשמה לדברים מופשטים -דברים מופשטים 

  (רבדים) דברי אמוראים שבש"ס
מהמימרא אינה מבעל השמועה עצמו אלא הש"ס הוסיף  לפעמים חלק

ד"ה גובה,  בבא בתרא קעו. ד"ה מר, נזיר כב. ד"ה שאני, תוס' שבת י:(מסברתו 

  .)נידה לד: ד"ה כי, ב"ק יט. ד"ה רב, יומא מ: ד"ה ועשהו, שבועות כה. ד"ה ושמואל
ולפעמים להיפך, גם חלק מהמימרא שכביכול סתמא דגמרא שואלת, הוא 

  .)תוס' בבא מציעא כא.(ת מבעל המימרא של התירוץ באמ
  .)תוס' ע"ז לו. ד"ה אשר(ולעיתים אפילו קטע במשנה נוסף בתקופת הגמרא 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

בר קפרא נשבע שכך אמר רבי, אך באמת רבי לא וכן מפורש בגמרא ש
קרה אחר שרבי דיבר דיבר על מקרה זה, אלא בר קפרא למד זאת ממ

  .ג.)(יבמות לעליו 

  מחלוקת הרס"ג ובן מאיר -שנה דחיית ראש ה
הרס"ג ובן מאיר על תאריכי קביעת ראש השנה  בשנת ד'תרפ"ב נחלקו

, לאחר זמן טען בן מאיר שיש לו מסורת ד'תרפ"ד-בשנים ד'תרפ"ב
כבן מאיר בשלוש השנים הללו . בארץ ישראל נהגו עתיקה כשיטתו

בת בביאור סינפסק כרס"ג. לבסוף ובבבל ורוב הגולה נהגו כרס"ג. 
  מחלוקתם נחלקו:
  א) בן מאיר טעה.

ב) בן מאיר נהג ע"פ החשבון המקורי שנשאר בארץ ישראל, ובני בבל 
  וגאוניה הם ששינו את החשבון.

  ג) בן מאיר רצה לשנות ולתקן את החשבון.
של בני בבל ושל בני ארץ ישראל,  -ד) היו שני חשבונות נפרדים 

מחלוקת נוצרה ע"י שינוי שניהם מבוססים על חשבונותיו של תלמי, וה
  מקומם של בבל וארץ ישראל.

של בני בבל ושל בני ארץ ישראל,  -ה) היו שני חשבונות נפרדים 
שניהם מבוססים על חשבונותיו של תלמי, והמחלוקת נוצרה ע"י שינוי 

  אופני חשבונותיהם של בני בבל ושל בני ארץ ישראל.
בל שינו את החשבון ו) בני ארץ ישראל הלכו אחר מולד ניסן ובני ב

  המקורי והלכו אחר מולד תשרי.
ז) בן מאיר סבר כרבי יהושע שבניסן נברא העולם ורס"ג סבר כרבי 

  .טז עמוד רלו) (כל הדעות הובאו בסיני חלקאליעזר שבתשרי נברא העולם 

  פירוש האיסור -דחיקת הקץ 
  א) שלא להעמיד משיחי שקר.

  מדאי.ב) שלא ירבו בתחנונים על הגאולה יותר 
  ג) שלא ירבו בתחנונים על הגאולה יותר מדאי, אך בדורותינו זו מצווה.

ד) שלא ירבו בתחנונים על הגאולה יותר מדאי, אך איסור זה אינו 
  להלכה.

(חמש ה) שלא ישתמשו בשמות, תעניות וטבילות להביא את הגאולה 

  .הדעות הובאו באוצרות אחרית הימים ב)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  דיבוקים
 הביא הרבה מעשיות על דיבוקים והוצאתם ותהרוחות מספרא) ספר 

  .)ועוד 138-139לרב יהודה פתיה, יחזקאל עמוד הרוחות מספרות  -(מנחת יהודה 

(אוצר ישראל ערך  דיבוקים אינה ביהדותמקור האמונה ביש מי שכתב ש ב)

 .דבוק)

  דעת תורה
 ולא תורנית חשיבה היא וחשיבתם תורה דעת יש ישראל לחכמי) א

 הסמכות הסנהדרין( נושא בכל דעה להביע ומחויבים ראויים הם. אנושית

  .)ב בפ" והחידוש
 של דרכה( לחלוק מקום שאין לוודא צריך השואל תורה בדברי אפילו) ב

  .)הראשונה הדעה את גם והביא, 213 עמוד תורה

ג) הרב אברהם שפירא: לאחר בירור בהיגיון ובשכל הישר יש להימלך 
ת תורה, וכן דעת כלל ישראל (שמאמינים בגדולי ישראל שיש להם דע

(תחומין ח"ח עמוד בתורה) מצטרפת אל ההיגיון הישר ומכריעה כדעת תורה 

364(.  
ד) הרב דוד חיים הלוי: התורה וההלכה בכוונה לא פסקו במפורש לגבי 

משתי סיבות: כי הם  - המשטר המדיני והכלכלי והשאירה אותם עמומים 
שלא לכוף את העם בענייני חול. ולכן  משתנים מתקופה לתקופה, וכדי

בעניינים אלו יש חובה לשאול בדעת תורה בכל דור. אך בזמננו דעת 
  .)365(תחומין ח"ח עמוד תורה מאוד נדירה 

ה) הרב יעקב אריאל: בעניינים מציאותיים אין לתלמיד חכם סמכות 
יותר מכל אדם אחר שבקי בהם. בהערכות עתידיות שיש בהם שיקול 

  .)23(תחומין חי"א עמוד יש לשמוע לתלמיד חכם תורני 
ו) חפץ חיים: דעת תורה היא רק כשהיא צלולה בלי שום פנייה, שלא 

(חפץ חיים על תהיה מעורבת אפילו מעט עם דעות מהשוק או מהעיתונות 

  .התורה עמוד ל)

  מקור כללי הדקדוק -דקדוק 
  א) כללי הדקדוק הם ממסורת.
  .)28שתי הדעות הובאו בשפת אמת עמוד (ב) כללי הדקדוק הם מעיון 



  ד - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  66

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  מספר האותיות שבהם - ע"ע שורשי המילים  -דקדוק 

  האם הוא מדויק -דקדוק בתנ"ך 
א) ניקוד ומשמעותו במקרא: כל המילים במקרא מדוקדקות ואין בהן 
שום יוצא מן הכלל, גם מה שנראה לנו כיוצא מן הכלל הוא באמת ע"פ 

(מעין זה יש מי שכתב כל פרטי הדקדוק הדקדוק, אלא שאנו לא בקיאים ב

לכל דגש יש סיבה, ואין מי שיודע הסודות שבכל תיבה להבין את סיבתו של כל דגש ש

  .)(כללי טעמי המקרא עמוד פ)
(ניקוד ב) ההסבר המקובל היום: יש במקרא מילים שיוצאות מן הכלל 

  .מביא את ההסבר המקובל היום) -ומשמעותו במקרא 
הקודש: אפילו בתנ"ך עצמו יש הבדלים בלשון בין ג) דקדוק ולשון 

הספרים השונים, כגון: תקופת האבות, יהודה וישראל, ירמיה ויחזקאל, 
 123(עמוד שלבים בלשון העברית)  13קהלת, עזרא ונחמיה (סה"כ היו 

. כמו כן, בתחילה לא היה פירוד מילים בתורה, ורק בזמן והלאה באריכות)
  .)9(עמוד ידן מאוחר יותר התחילו להפר

כל המילים  -ד) יש דעה שיש בתנ"ך מילים שמקורם בכלל בלועזית 
(כללי ששורשן בני ארבע או חמש אותיות (כגון גלגל, כרסם, הפכפך) 

  .טעמי המקרא ודקדוקי הפעלים והשמות עמוד קצב)
עצמו לא היה בקי בדקדוק, וזה הטעם לקרי ה) אברבנאל: אפילו הנביא 

(אברבנאל בהקדמה  ריו את הקרי והשאירו את הכתיבשתיקנו אח -וכתיב 

  .לירמיה ד"ה אבל אמתת)

  ע"ע דרשות חז"ל מדקדוקים -דקדוקים 

  ע"ע שיחת דקלים -דקלים 

פשטות (הראשונים, סינתטית) ולמדנות (ראשי  - דרכי החשיבה 
  הישיבות, אנליטית)

ע"י הלמדנות אפשר להגיע כי יותר (א) הדרך הפשטנית היא האמיתית 
דות (מקורה של הדרך לעיוותים), והיא המתאימה יותר ע"פ היה

וכדור פורח. חזון איש  שתי עגלות ,(קול הנבואה האנליטית הוא בחכמת יוון)

 . הפשטות היא תמיד האמת): ד זפ"שביעית 

ב) עיון בלומדות: יש התקדמות בשיטת הלימוד, שיטת הלימוד הלמדנית 
 יש התקדמות בדרכי לימוד התורהעמוקה יותר, ואפילו מאז משה רבנו 

  .(עיון בלומדות בסוף ההקדמה)
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  דרשות חז"ל מדקדוקים
  א) היו להם סודות שנעלמות מאיתנו בדרך פירוש התורה.

וחז"ל חיפשו בתורה רק  הלכה למשה מסיניב) הדרשות לפסוקים הם 
(רדצ"ה, הובא בדעת מקרא על דרך אסמכתא, כסימן לקבלתם רמזים להן 

  .ג)"עמאמר ג פה. שתי הדעות הובאו בכוזרי  ויקרא מבוא
ג) מהר"ל: אפילו אסמכתא אינה רמז ומליצה, אלא למדו זאת ממש 

(באר  מהפסוק, ורק משום שהוא לימוד רחוק אינו מהתורה אלא מדרבנן

  .הגולה א ד"ה השני)
כך מוכח (ד) את ההלכה קבעו ע"פ הסברא, וחיפשו דרשא שתתאים לה 

  .)"ה רביבתוס' בבא קמא כב. ד
) לגבי חלק מהדרשות, הן מבוססות על גירסאות אחרות שהיו להן, ה

למשל דרשת הגמרא על החיה הנקראת שסועה, היא ע"פ הפיסוק הבבלי 
תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי לא שמפסק את הפסוק "אך את זה 

. (סיני חלק סט עמוד קצח)הפרסה: השסועה, את הגמל ואת הארנבת וגו'" 
שות "אל תקרי" מבוססות על גירסאות אחרות שהיו להם כן י"א שדרו

וישחטו להם שחוט",  -בתנ"ך: דרשת הגמרא "וישטחו להם שטוח 
(סיני חלק קב עמוד בנוסח השומרוני הגירסא היא באמת "וישחטו שחוט" 

כך באמת  - , דרשת הגמרא "אל תקרי קרבם אלא קברם" )27תשז הערה 
, הדרשא "אל תקרי בנייך אלא )29ה (שם הערהגירסא בתרגומים קדמונים 

  היתה להם גירסה "ורב שלום בונייך". -  בונייך"

  ה

  האם היה להם דין בני נח -האבות 
בבא בתרא (א) תוס': היה להם דין בני נח לעניין תפילה ואיסורי עריות 

  .)לגבי תמר -, סנהדרין נו. ד"ה אינה קמא. ד"ה בתנח., בבא בתרא 
ות, וכותב שלאחר שאברהם אבינו נימול וכן ב) יעב"ץ: חולק בחריפ

לאחר שלימד תורה אין דינו כבני נח, וכן גייר את שרה כדי שיישאנה 
  .(בבא בתרא קמא.)

  הברה בתפילה
א) הרבה פוסקים: אע"פ שיש תמיהות על חלק מהנוסחאות, אל ישנה 

  .יז)פ"ד אות (תפילה כהלכתה ממנהג אבותיו 
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גם ספרדים צריכים לבטא בהברה ב) כמה פוסקים: באמירת שם ה' 
  .יט)פ"ד אות (תפילה כהלכתה אשכנזית 

(שפת ג) שפת אמת (הרב בנציון הכהן): צריך להתרגל למבטא האמיתי 

. בעניין התנועות ההברה הספרדית היא הנכונה (כמעט) אמת עמוד קמח)

הקמץ  -. יש להעיר שכך גם בשמות אנשים ומקומות בתרגום השבעים (שם עמוד שיא

(שם עמוד , בעניין האותיות בכל הברה יש טעויות מסוימות )מנוקד כפתח

  .קנ)
גם בהברה אשכנזית וגם בהברה  -הגר"ח נהג לקרוא קרי"ש פעמיים ד) 

  .(נפש הרב) ספרדית, שיש לנו ספק מהי האמיתית

  הוכחות מהסברות ומהמציאות
 א) רמב"ם: צריך להביא הוכחות מהמציאות, ולא מהסברות כיצד היה

(מורה נבוכים ח"א עא, והביא שם גם את דעת המדברים ראוי שתהיה המציאות 

  .)עירובין ז. ד"ה כגון(וכן תוס' הביאו הוכחות מהמציאות  .החולקת)
ב) המדברים, הרס"ג: מביאים הוכחות מהסברות כיצד היה ראוי שתהיה 

ריבוע  (ומהגמרא ותוס' עירובין עו: מוכח שכשחז"ל קיבלו את הכלל של המציאות

מתוך עיגולא לא בדקוהו במציאות, ורק דור לאחר מכן בדקוהו במציאות והבינו שאינו 

  . נכון בדרך שהבינוהו)

  ע"ע לא תסור בהוראה תמוהה -הוראה תמוהה 

  לימודו -היגיון 
  , רס"ג, רמח"ל: בעד לימוד ההיגיון.(מורה נבוכים ח"א לד)א) רמב"ם 

קפאח למורה נבוכים ח"ב פרק כ"ג הערה (הערת הרב ב) ההיגיון מביא לכפירה 

  ., בשם אמרה ערבית)10

  האם להשתמש בהם בלימוד התורה -ע"ע מושגים הגיוניים  -היגיון 

  הסברים לתופעות -היסטוריה 
חז"ל לא הסבירו תופעות ע"פ פוליטיקה, כלכלה או עוצמה צבאית, ה

טעמו  -ארציים. כגון חורבן בית המקדש -טבעיים ועל-אלא הסברים על
  .)54(ערכים ביהדות עמוד משום ששלמה נשא את בת פרעה 
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  ע"ע חוסר דיוק בחישובים - היקף מעגל 

  הכאת תלמידים בדורנו
  הרב שלמה זלמן אוירעבאך, ר' חיים קנייבסקי: כן להכות.  א)

שתי הדעות הובאו (הרב אלישיב, ר' חיים פנחס שיינברג: לא להכות ב) 

 .ת והנהגות)תשובו -מלאכת ה' בסופו בספר 

 הלכה למשה מסיני
אין לנו קבלות ברורות על פרטי ההלכות אלו מהן הלכות למשה מסיני 

(לנבוכי הדור ואלו הן דברים שנתקנו ונדרשו ע"פ בתי דינים שבדורות 

  .)פרק יג

  הלכות שנפסקו אחרת בעבר
  כמה מקורות:

  .)(בבא מציעא סב.א) עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי בהם חייך קודמים 
  .(ברכות יב:)ב) עד שדרשא בן זומא כל ימי חייך הלילות 

  .(פסחים כב:)ג) עד שבא רבי עקיבא ודרש את לרבות תלמידי חכמים 
  .(עירובין מה.)ד) פיקוח נפש במלחמה בשבת 

  ה) במגילת רות, מעין יבום.
, אלא שכך ו) במעשה תמר ויהודה, הוציאוה ותישרף, ולא היתה מאורסת

שהיה מנהגם , והרמב"ן שם כתב כד- (רד"ק בראשית לח יין יבוםנהגו אצלם בענ

אמנם יש מפרשים שם שפסק זאת מדין . שכאשר תזנה האשה, הבעל יחליט אם תיהרג

  .)בי"ד מכין ועונשין שלא מן הדין
  וע"ע יעקב נשק לרחל.

  ע"ע מחלוקות במחשבה והלכה -הלכה ומחשבה 

  ע"ע מאורעות המאה העשרים -המאה העשרים 

  ברים לפסוקיםהס
  א) לכל פסוק יכול להיות רק הסבר אחד (והדרשות הן רק דרבנן).

(שתי הדעות הובאו בספר את אשר ב) יכול להיות לפסוק גם פשט וגם דרש 

  .)27ישנו ואשר איננו הארה 
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  ע"ע היסטוריה -הסטוריה 

  הפכים
א) בכל שני הפכים אחד הוא מציאות ואחד הוא העדר, כך שאין צד 

  .א)מידה ב אות מידות לחקר ההלכה (השלישי 
ב) אפשר ששני ההפכים הם מציאות ולכן שייך צד שלישי שאין לו את 

  .י)פ"ו ס"(מפענח צפונות שני ההפכים, או שיש לו את שניהם 

שכל אובייקטיבי ע"ע  -האם פועל נגד השכל האובייקטיבי  -הקב"ה 
  האם הקב"ה פועל נגדו -

  מי הוא -הקליר 
  .)ד"ה ורגלי תוס' חגיגה יג.(ברבי שמעון רבי אלעזר א) 

  .)תירוץ א' בתוס' שם ע"פ שינוי גירסא בתוס'(ב) היה לאחר חתימת הירושלמי 
  ג) רבי אלעזר בן ערך.

  ד) רבי אלעזר ברבי שמוע.
  ה) רבי אליעזר בן יעקב.
  .(כל הדעות הובאו בהקדמה למחזור רעדעלהיים)ו) לאחר רב האי גאון 

  השגחה
אירי: יש השגחה פרטית רק על בני אדם, אך על בעלי א) רמב"ם ומ

  .(מאירי ברכות לג: ותענית טז.)החיים יש רק השגחה כללית (מינית) 
  ב) על ישראל יש השגחה פרטית, אך על עכו"ם יש רק השגחה כללית.

(שלוש הדעות הובאו באספקלריא ערך ג) יש השגחה פרטית אפילו על כל צמח 

  .השגחה)

  צוניות על חז"ל (ביקורת ההלכה והתלמוד)השפעת סיבות חי
חיצוניות, היסטוריות או : חז"ל לא משופעים מסיבות בפשטותא) 

פוסקי ספרד  -נפש על שאר המצוות  רתמסיפסיכולוגיות (לדוגמא, 
אסרו ופוסקי צרפת התירו. לשיטה זו כל אחד פסק רק ע"פ כללי 

, אגרות לאות  גפ"ון (חזו"א אמונה וביטח ההלכה בלי שום השפעה חיצונית)

, גרי"ד חזו"א ח"ב קס לגבי נגיעות וכתב שם כך גם לגבי שבעת טובי העיר

  .סולובייצ'יק. הובאו באמונה בזמן משבר במבוא)
ב) יישוב א: הסיבות החיצוניות הן תכלית, אך כללי ההלכה הם הסיבה, 
כגון פוסק שמחפש דרך להקל ומוצא לכך מקור אמיתי (לדוגמא, פוסקי 
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רד החמירו כי במקומם לא היו מסעי צלב, ופוסקי צרפת הקילו כי ספ
  במקומם היו מסעי צלב).

ג) יישוב ב: הקב"ה רצה שהפוסק יפסוק באופן מסוים, ולכן שלח אותו 
למקום ולסיבות מסוימות שיגרמו לו לפסוק כך (הקב"ה שלח כל פוסק 

את ו בספר שלוש הדעות הובא(למקומו על מנת שיפסוק כרצונו של הקב"ה) 

  .)440אשר ישנו ואשר איננו עמוד 
ד) קצת קשור לזה, יש מי שכתב שלפעמים הקב"ה גלגל טעות לאחד 
הפוסקים להתיר את האסור כי רבים נכשלו בזה, ולכן הקב"ה גלגל 

(שיחות קודש שהפוסק יתיר בטעות כדי להציל את בני ישראל מהקטרוג 

  .ם מהרמ"מ מרימנוב), וכן הביא ש)פרשת שלח (הגרי"מ מורגנשטרן
  ה) מקורות שלכאורה הושפעו (לא חולק על הדעות הקודמות): 

לא הוזכרה במשנה לפי שרבי מזרע דוד המלך, והחשמונאים  - חנוכה
תפסו את המלוכה ולא היו מבית דוד, וזה הרע לרבינו הקדוש. ובכתבו 

(חתם סופר, הובא בטעמי  המשנה ע"פ רוח הקודש נשמט הנס מחיבורו

  . הגים עמוד שסה)המנ
באורי מאמרי חז"ל כל ספר זה דן ב - ר' פתחיה מנקיןלכרם פתחיה 

  . ע"פ שיטת ותכונת אומריהם, דרכי חייהם ותקופת זמנם
דן בפירוש מסכת אבות ע"פ חיי  -מסורת ועקרונות במסכת האבות 

   התנאים.
  . (שבת נו.) רבי הואיל ואתי מזרעיה דדוד מהפך בזכותיה דדוד

 ד)-(אבות דרבי נתן יהווי מרבה לחקור את העדים ן שטח אמר שמעון ב
 .(בניין יהושע שם)משום שנהרג בנו בבית דינו 

עקביא בן מהללאל: דוגמא השקוה (שמעיה ואבטליון השקו גיורת 
  .(ברכות יט.)סוטה), שהיו מבני בניו של סנחריב, ונידוהו ומת בנידויו 

שהחולם כך פרנסתו נכפלת רב ששת ראה בחלום נחש שהרגו ולכן אמר 
   .(ברכות נז.)

כיוון שהיה עשיר רצה שלא יכבדוהו  ו.)(עירובין פרבי היה מכבד עשירים 
  (גליון הש"ס שם בשם מהר"ם סג"ל). משום תורתו אלא משום עושרו

רב אמר תשעים ותשעה מתים בעינא בישא ואחד בידי שמיים, רבי 
(ירושלמי שבת ידי שמיים חנינא אמר תשעים ותשעה מתים בצינא ואחד ב

רב היה במקום שמצויה בו עיין הרע, ורבי חנינא היה  .)פי"ד ה"ג
  .(שם) בציפורי שמצויה בה צינה

חלזון ניהוונד הרי היא כגולה ליוחסין. אמר ליה אביי לא תציתו ליה 
  .(קידושין עב.)יבמה הוא דנפלה ליה התם 
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ליה, לפיכך היה פפא בעא מינייהו איתתא ולא יהבי  רביש אומרים 
(קידושין עב. רש"י ד"ה מוציא עליהם שמץ פסול. וקשה בעיני לומר כן 

  .איתתא, ותוס' שם כתבו שח"ו לומר כן)
  .(כתובות סד:)לא פסק לה שעורין אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום 

  ע"ע ביטחון והשתדלות -השתדלות וביטחון 

  התאבדות לוחמי מצדה
יתה ע"פ ההלכה, שמצווה עליהם להתאבד. א) הרב גורן: התאבדותם ה

ם יכפו אותו לעבור על אחת משלוש וכן להלכה מי שחושש שהגויי
  מצווה עליו להתאבד. -עבירות שיהרג ואל יעבור 

ב) הרב רבינוביץ: התאבדותם היתה ע"פ ההלכה המקובלת בידם, אך לא 
  .גורן) נ"ה, והביא גם את דעת הרבחלק (סיני ע"פ ההלכה המקובלת בידינו 

ג) יש ראשונים שסוברים שמי שחושש שהגויים יכפו אותו לעבור על 
מותר לו להתאבד, אך אינו  - אחת משלוש עבירות שיהרג ואל יעבור 

  .)198(צניף מלוכה עמוד מצווה על כך 
 - ד) הרב נריה: היה אסור הם להתאבד. וגם לדעות בראשונים שמותר 

על כל יהודי להתאבד ולא  נימוקיו של מפקדם יאיר, שהתורה מצווה
, והביא גם את דעת 198עמוד  (צניף מלוכהליפול בשבי, לא היו ע"פ ההלכה 

  .הרב גורן)

  ע"ע חדש - התחדשות 

  ע"ע רגש והתלהבות -התלהבות 

  טעמה -התראה 
  א) להבחים בין שוגג למזיד.

  ב) לצמצם את מספר הנענשים.
ש הדעות הובאו בתחומין (שלוג) להגדיל את העבירה כדי להצדיק את העונש 

  .)324חי"ב עמוד 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  ו

  ע"ע נולד לשמונה -ולד 

  מה גורם לכך - טמתם בם ונ
(נהרות איתן יו"ד א) האכילה עצמה: לכן יש ונטמתם בם גם בפיקוח נפש 

  .כט)
ב) העבירה: לכן יש ונטמתם בם גם בעבירות שאין בהן אכילה, כגון 

  .ד)אות  אפ"(מוסר אביך ביטול תורה 

  ז

  מי חיברו -ר זוה
  א) רשב"י חיבר את הזוהר, והקבלה היא ככל התורה.

ב) יש מי שאמרו שהזוהר חובר ע"י רבי משה די ליאון. גדולי ישראל 
(לדבריהם הזוהר הורכב ממקורות שאינם יהודיים בסוף יצאו בחריפות נגד דעה זו 

ת המתנגדים (קול הנבואה עמוד ריט, רעז ליקט א האלף החמישי ובתחילת האלף השישי)

  .לקבלה)
ג) רשב"י חיבר קונטרסים ורבי משה די ליאון אסף אותם, ליקט והוסיף 

(קול הנבואה עמוד קמו. שלוש הדעות הובאו בספר בפרדס החסידות והקבלה עליהם 

, פרקים "קדמות המסתורין בישראל" ו"החיבר רבי משה די ליאון את עיקר טופס הזוהר"

. דן בזה גם בסיני באוצר ישראל ערך זהר וערך קבלה שתי הדעות הראשונות הובאו גם

  .)ספר היובל עמוד מ
תורת הקבלה נמסרה מאדם לשת, ושת עשה עליה ספרים לאין חקר, ד) 

ושת מסרו לאנוש ויצא מן הדרך והטעה את בני דורו, ומשם החלו אנשי 
דור המבול לצאת ולהתפשט בזנות, מפני שאמרו כמו שאלו מתאווים 

באלו כך נעשה אנחנו. ואנוש מסרו לירד וכו'. ורבי עקיבא  להרכיב אלו
(ברית לרבי יהודה הנשיא, ורבי יהודה הנשיא לרבי שמעון בר יוחאי 

  .מנוחה, הובא ביפה תואר עמוד קיג)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  זמירות שבת
א) בעלי ההלכה: יש בזה שאלות הלכתיות רבות, ובין השאר שאלה 

טור והשו"ע לא האם קיימת בכלל מצוות שמחה בשבת. הרמב"ם ה
  הזכירו כלל את המנהג לשיר זמירות שבת.

  ב) בעלי האגדה והקבלה: השבת מלאה בשמחה ולכן שרים ומזמרים.

  האם הוא מציאות (נברא) -זמן 
א) רמב"ם, רלב"ג: מציאות, דהיינו בריאה שברא הקב"ה קודם שברא 

  .(מורה נבוכים ח"ב פרק יג) את העולם
א, פ"ג ס"תי הדעות הובאו במפענח צפונות (שב) ראשונים: אינו מציאות 

  .פז)מידה כב אות ובהמידות לחקר ההלכה 

  האם יש חלקים שאינם מתחלקים -זמן 
: אין חלק שאינו מתחלק, כל זמן יכול )ס"ס קכא(שו"ת בשמים ראש א) 

  .להמשיך ולהתחלק עוד ועוד (רצוף)
יתחלק  ב) שיטת המדברים: יש חלק שאינו מתחלק ("עיתות"), כל מקום

(שתי הדעות הובאו עד שיגיע לחלקים קטנים אלו ולא יוכל להתחלק עוד 

  .א)פ"ב ס"במפענח צפונות 

  העתיד והעבר  -זמן 
  .רק ההווה קיים אך העבר והעתיד אינם קיימים כלל א)

גם העבר והעתיד קיימים תמיד ורק אנו רואים כל רגע רק את ב) 
  .ג)ס" גפ"(מפענח צפונות  ההווה

  ועהזמן ותנ
  .הזמן מאפשר את התנועה משום שבלעדיו הכל היה עומד ולא נעא) 
המידות בשם הרשב"ץ.  אפ"ג ס"מפענח צפונות ( התנועה מגדירה את הזמןב) 

  .)בין שתי הדעות דלעיל מחלוקת ראשונים הביא כאות  אמידה לחקר ההלכה 

ג) יש שני סוגי זמן: זמן בלתי תנועה, והוא נברא תחילה, וזמן 
(השמיים מספרים (הרב שטערן) עמוד  ועע, והוא נברא בתליית המאורותהמתנ

85(.  

  כיצד היו חסידים שאיחרו אותו -זמן תפילה 
א) אחרי שראינו צדיקים גדולים שעושים כך, אע"פ שהםמקפידים 

  (ויכוחא רבא, מצרף עבודה). וות, בוודאי יש להם טעם נסתר לזהבכלהמצ
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

(ויכוחא רגיש בעצמו שכליו מתוקנים הצדיק מאחר את התפילה עד שיב) 

  .רבא)
  .(דברי דוד)למעלה מהמקום ומהזמן  הצדיק הוא ג)

מעלה את נשמות ישראל  את זמן התפילה הואד) ע"י שהצדיק מאחר 
  .(שארית ישראל)שאפשר להעלותן רק כך 

ה) נשמת הצדיק לא חטאה בחטא העגל ובחטא הנחש, ולכן אין להזמן 
ודם חטא הנחש, שהיה אפשר להתפלל כל קבוע לתפילה אלא כמו ק

  .(ר' ישראל מרוז'ין)היום 
לו תמיד את השער בבואו  דומה לשר לפני המלך, שיפתחוו) הצדיק 
  .(טעמי המנהגים)להתפלל 

(הלכות והליכות בחסידות ר' חיים מוולוז'ין יצא בחריפות נגד מנהגים אלו  ז)

  .והלאה הביא את כל הדעות הללו) 89עמוד 

  הטעם לזה -לה יפתזמני 
  א) תנחומא: שלא ינהגו קלות ראש, שהמברך כל שעה הרי הוא מבזה. 

  ב) ירושלמי: כנגד שלושה זמנים שהיום משתנה.
  המאירי: להכיר ולהודות שכל הזמנים הם מהקב"ה. ג)

ד) כוזרי: התפילה היא המזון הרוחני, וכמו שהגוף צריך שלוש סעודות 
  ביום כך גם הנשמה.

עליה, עמידה וירידה  -גד שלושת חלקי החיים של האדם ה) של"ה: כנ
  .(כל הדעות הובאו בסידור המפורש פרק ג)

  ח

  חדש
אביזרייהו דעבודה זרה היא (לגבי שעון  - א) השלמי נדבה: התחדשות 

  .(טעמי המנהגים עמוד תקנג)שתלו בבית הכנסת) 
והרדמה במילה, משום שחדש אסור מן  ב) יש שאסרו מצת מכונה

  .ההתור
שחדש אסור  טעםהודחו את  והרדמה במילה, ג) יש שהתירו מצת מכונה

הובאו בספר סוגיות אקטואליות בהלכה לגבי מצה (שתי הדעות האחרונות  מן התורה

, ולגבי הרדמה במילה באנציקלפודיה הלכתית רפואית כרך ד עמוד וספר החשמל בהלכה

583(.  



  ח - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  76

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  איותהאם פוסקים על פיה נגד ר - ע"ע מסורת  -חדש 

  חוטאים
  .השכינה שורה גם ברעים ובחוטאיםא) חסידות: 

הובאו בספר  (שתי הדעות השכינה לא שורה על החוטאיםמתנגדים:  ב)

  .)סקירה כללית -החסידות מדור לדור 

  ע"ע חכמה יוונית -חוכמה יוונית 

  ע"ע חכמות חיצוניות -חוכמות חיצוניות 

  ש חלקים שאינם מתחלקיםהאם י - חומר 
ג, ר"ש בן גבירול, רמב"ם: אין חלק שאינו מתחלק, כל חומר א) רס"

  .להמשיך ולהתחלק עוד ועוד (רצוף) יכול
, (נקראים גם "השורשיים", "חכמי שורשי האמונה")ב) שיטת המדברים 

רוגאצ'ובר: יש חלק שאינו מתחלק ("אטום"), כל חומר יתחלק עד שיגיע 
 בפ"(מפענח צפונות  יעה)(אשרלחלקים קטנים אלו ולא יוכל להתחלק עוד 

   .)אס"

  חומר וגוף האדם
(וכן סברו א) רלב"ג ור' יצחק עראמה: החומר וכן גוף האדם נתעב ונאלח 

  .רבים בימי הביניים)
ב) יהדות ואבולוציה: החומר לא נתעב ונאלח, ובוודאי לא גוף האדם 

  .)65הערה  370(יהדות ואבולוציה עמוד 

  מה העיקר -חומר וצורה 
ג בדעת בית הלל. ספר ההיגיון פ"א ס"(מפענח צפונות ר הוא העיקר א) החומ

  .לרמח"ל פרק ו: החומר קודם לצורה והוא הסיבה לצורה)

  .ג בדעת בית שמאי)פ"א ס"(מפענח צפונות ב) הצורה היא העיקר 

  התקופות)ארבע  סר דיוק בחישובים (היקף מעגל ואורךחו
ואין צורך לצמצם יותר  א) חכמים סמכו על קירוב זה כי קשה לצמצם,

  ובתקופות). (במעגל
מסיני  , ושיעורים הלכה למשהב) קבלה מסיני לסמוך על קירוב זה

חזון איש לגבי מעגל ותקופות. תשב"ץ (סי' קסה בתירוצו ((במעגל ובתקופות) 

  .)שער הציון הסתפק בין שני הצדדים הנ"ל לגבי מעגלהראשון) לגבי מעגל, 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

, והגמרא עיגלה את ב ע"פ החשבון האמיתיצריך לחשהלכה למעשה ג) 
מגיד משנה ( החשבון כדי ללמד את התלמידים בדרך קצרה ולא למעשה

קונטרס אמונה ומדע , (לגבי מעגל) סי' קסה בתירוצו השניתשב"ץ (לגבי תקופות), 

הדעות הנ"ל הובאו בזמני הלכה למעשה ח"ב עמוד פג.  שלוש. לגבי מעגל) -(חב"ד 

 7 1/7 -וש המשניות ערובין יג: הביא מספר מדויק יותר לעיגול וכן הרמב"ם בפיר

והוסיף שא"א לדייק במספר הזה מעצם טבעו ולא מחוסר הבנתנו, וכן ברייתא דמלאכת 

  .המשכן הביאה מספר מדויק יותר)
מלמד שאין צורך לצמצם  (ערובין יד.)ד) הפסוק "וקו שלושים באמה" 

ת ערובין יד. דן בכל זה גם בנחלי (אחרונים בסוף המסכיותר לגבי מעגל 

  .האשכולות)

  .(עירובין יד. ד"ה והאיכא) ה) תוס' נשארו על כך בקושיא
ו) בכל הסוגיות (לגבי מעגל) מדובר על צורה שדומה לחרוט (או 

  .)456(תחומין חי"ט עמוד לאליפסה), ולכן היחס הוא באמת שלוש (בערך) 
ם כאילו היקף המעגל הוא ז) גזיה"כ (מהפסוק במלכים) שלהלכה פוסקי

שלוש, והוא כאילו הוא מצולע משושה (ובחלק מהסוגיות מתומן), 
  .)נ"א עמוד ריחלק סיני ח(ובוודאי יש בזה סוד 

ח) יש מי שכתב שבגלל שהפסוק נקט שמעגל הוא שלוש, חז"ל לא 
נ"ב לק (סיני חטרחו לבדוק זאת, ובאמת לא ידעו שהוא קצת יותר משלוש 

  .עמוד צב)
בפסוק "וקו שלושים באמה", שממנו לומדים את שהיחס בין ההיקף ט) 

, הכתיב הוא "וקוה". היחס בין הגימטריא (עירובין יד.)לקוטר הוא שלוש 
 3לבין  3.1415של "קוה" לגימטריא של "קו" הוא בדיוק היחס שבין 

  .(גר"א)

 מה פירושו -חורבן העולם לאחר ששת אלפים שנה 
, , כאשר היה קודם בריאת העולםותוהו ובוהלתחזור הבריאה כולה  )א

- גראב"ד תשובה  ,(כתבי הרמב"ן ח"א עמ' קפח כיוון שהבריאה תגיע לתכליתה

 . ח)

מיצר הרע, כי תתבער רוח הטומאה והזוהמה הגופנית מן  יחרב )ב
העולם בזמן ההוא מיועד ו. (מגיד מישרים פרשת בהר ופרשת ויקהל)העולם 

 ,להתענג תענוג שאין לו סוף ית המתיםעורו בתחילצדיקים אשר ני
 .)(רבינו בחיי פרשת בהרבשרי  - נשמותיהם תהיינה עטויות בלבוש גשמי ו
כנ"ל, אך נשמותיהם תלבשנה מלבוש אחר טהור וקדוש כמלאכי ) ג

 .עליון
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

 לאלף השישי  לל לאלף השביעי, אלאה"וחד חרוב" אינו מתייחס כ )ד
 .)ה למאירי בפתיחה למסכת אבות(בית הבחירשיהיו בו פורעניות קשות 

בכל אלף שביעי יחרב העולם חורבן חלקי, שביעית החורבן, עד  )ה
יחרב חורבן  -באלף החמישים  - עיות, ובסיומם ישיכלו שבע השב

 בוהו, כאשר היה קודם בריאת העולםמוחלט, ואז יחזור העולם לתוהו ו

לו הובאו הדעות הלל . כג-אברבנאל מפעלות אלקים ז ,לה-י(רבינו בחיי במדבר 

  .באוצרות אחרית הימים יד)
זמן  - עולם הזה, האלף השביעי  -ששת אלפים שנה ) המקובלים: ו

(מבוא שכר נצחי  -זמן השכר, אלף עשירי  -מעבר, אלף שמיני ותשיעי 

 .)53הרב ישראל הס, עמוד  -על סף הפנימיות  -לקבלה 
 ."ה והעניין)(מורה נבוכים ח"ב כט דאינה כפשוטה ) גמרא זו ז

 האם להלכה -חורבן העולם לאחר ששת אלפים שנה 
שאר תנאים ואמוראים חולקין  אךדעת יחיד,  היאדעת רב קטינא  )א

 .ד"ה והעניין) (מורה נבוכים לרמב"ם ח"ב כט , ואינו להלכהעליו
דעתם של שאר תנאים ואמוראים כי אין אנו רואין בתלמוד  כך גם )ב

  .)ח"א ט (שו"ת הרשב"אחולק עליו 
כל אותם תנאים ואמוראים הקובעים זמנים שונים לאורך ימות המשיח ) ג
חולקים על דעתו של רב  -ארבעים, שבעים, שס"ה, ז' אלפים ועוד  -

 .)ג-(אברבנאל מפעלות אלקים זסוברים כמותו  והשארקטינא, 

  מציאות או העדר - חושך
  (חיובי). מציאות בפני עצמהגר"א, רוגאצ'ובר:  א)
הגדרתו היא רמב"ם, אברבנאל, כוזרי, הגרמ"א עמיאל, דעת המינים:  ב)

מפענח אין אור, האריך בזה ב :אס" בפ"(המידות לחקר ההלכה  (שלילי) שאין אור

   .ב)ס" ופ"צפונות 
לולי דמיסתפינא להמציא דבר במכת חושך החושך היה גשמי ממש:  ג)

אלא רק בעיני  חדש מאוד, הייתי אומר שעניין החושך היה לא באוויר
האנשים, והיינו שהיה מתוח תבלול על אישון העין, ואותו תבלול היה 

היה עבה  א)."כפ יפ"(תורה תמימה שמות נימוש ביד, וגם היה כעובי דינר 
  .(תורה שלמה פרשת בא ח"א מילואים א)תו מחנק שימוכדינר, והיה חשש 

(יהדות ות ד) חושך רגיל הוא העדר. חושך הנוצר מהתאבכות הוא מציא

  .)30ואבולוציה עמוד 
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  ע"ע השפעת סיבות חיצוניות על חז"ל -חז"ל 

מושגים ורעיונות ביהדות  -גויים ע"ע  -חז"ל למדו מאנשי מדע גויים 
  שלקוחים מהם

  חטאים של גדולי ישראל בתנ"ך
א) גמרא: כל האומר וכו' חטא אינו אלא טועה. אמנם גם שם משמע 

אלא שאינו החטא הגדול כפשט הפסוקים שהיה חטא בפרטים מסויימים, 
  .נז:, וכן ביומא כב: מוזכר שדוד חטא)-(שבת נו:

א מפרט שלושה -(מלבי"ם מלכים יאב) יש שפירשו על פי הפשט שחטאו 

  .חטאים של שלמה, אברבנאל שמואל ב יא לגבי חטאי דוד)

  ע"ע יצורים על כוכבים אחרים - חייזרים 

  גדרם הרפואי -חיים ומוות 
  חת יצחק וציץ אליעזר: הפסקת פעילות הלב והנשימה.א) מנ

  ב) הפסקת פעילות מחזור הדם.
  ח כולו.וג) גרש"ז אויערבאך: הרס המ

(ארבע הדעות הובאו באנציקלופדיה ד) אגרות משה: הפסקת פעילות הנשימה 

בספר דרכה של היהדות במוות ובאבלות הלכתית רפואית ערך רגע המוות. וכן דן בזה 

  .)29עמוד 

  ע"ע יצורים על כוכבים אחרים - חיים על כוכבים אחרים 

  מהו - חילזון של תכלת 
  .דג א)
  .תולעת ב)
  .צדף ג)
  .בין דג לצמח ד)
  .דומם צומח וגם חי ה)
הביא את  34(התכלת עמוד  יש לו צורת אדם ועולה מקרקעית הים כעץ ו)

 .)כל הדעות הללו

  הכאת תלמידים בדורנוע"ע  - חינוך 

  האיסור - חישוב הקץ 
  א) אסור לחשבו בשום אופן.
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ב) אברבנאל: תיפח וכו' הוא על המחשבים במזלות וכו', אבל רז"ל לא 
  .א)פ"א פ"(אברבנאל דניאל גינו את המחשב הקץ מתוך דברי הנביאים 

(שלוש ג) אסור לחשבו, אך בדורותינו, שאנו קרובים לגאולה, מותר 

  .הדעות דלעיל הובאו באוצרות אחרית הימים ג)
ד) רלב"ג: יש מעלה בחישובי הקיצין לחשב חשבון שיכלה בימיו כדי 

כל שלא עמדו חכמים על החשבון, ש שלא יתייאשו מהגאולה. וזה הטעם
  .א)"יפ חפ"(רלב"ג דניאל אחד רצה להמציא חשבון שיכלה בימיו 

(פירוש הרמ"ק שמות  ת"ח שנת - ה) היו כאלו שכן חישבו את הקץ: גאולה 

ר' נפתלי כץ הובא , מגדל דוד לר' מרדכי דאטו, פס ב"אור החמה"חלק ב דף י נד

(המקובלים,  שנת ת"ש ,בעמק המלך. הובאו כולם ב"החסידות מדור לדור" במבוא)

 .יד)-(מלבי"ם דניאל חה'תרע"ג או ה'תרפ"ח , ישראל ערך קץ הימין) אוצרהובאו ב

  ע"ע חוסר דיוק בחישובים -חישובים 

  ורמהו האיס -חכמה יוונית 
 בגמרא (סוטה מט: ועוד) מפורש שאסרו לעסוק בחכמה יוונית. ודנו מהי

  :(והאם יש איסור בלימוד פילוסופיה)
  א) חוקי הדת היוונית.

  ב) כישוף וניחוש.
 - (שלוש הדעות הללו ג) סגנון דיבור מיוחד שיש בו רמיזות בלשון יוונית 

  .רבי לוי בן אברהם)
הובאו בסיני חלק (ארבע הדעות ה ומינות ד) רבי אבא מארי מלוניל: פילוסופי

  .)קד עמוד קמט
  (סיני חלק קה עמוד צה).ה) כוחות רוחניים בענייני מקומות ומתכות 

  ע"ע פילוסופיה יוונית -חכמה יוונית 

  האם מותר ללומדן -חכמות חיצוניות 
  א) רבי אברהם יצחק בלוך: מותר באקראי לאחר שמילא כריסו בתלמוד.

  : מותר כדי להתפרנס.ב) הגר"א וסרמן
  ג) ר' ברוך בער לייבוביץ: אוסר לגמרי.

מותר  -ד) הרוגאצ'ובר: חוכמות הטבע, רפואה, אסטרונומיה והנדסה 
אפילו ללמוד בציבור, כי יש בהם צורך ללימוד התורה. שאר החוכמות 

(ארבע הדעות דלעיל הובאו מותר ללמוד רק באופן פרטי ולא ע"י ציבור  -

. חכמת מנוח פסחים קט. בסופו מביא וד תורה עמוד שנד והלאהבספר שערי תלמ

  .)מאוקלידס
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ה) הסטייפלר: בעניין המדע נמצאים בו איזה פירורים טובים כגון בנידון 
דידן שעל ידם מתברר שיעורי המידות, אבל רובם ככולם הוא מזיק 

  .(קריינא דאיגרתא ח"ב סו)ומטמא את הנפש 
(שערי לי הקדמונים עסקו בכל החכמות ו) שערי תלמוד תורה: רוב גדו

  .א)פ"ז אות תלמוד תורה 

  מקורן -חכמות חיצוניות 
א) בפשטות: חכמה בגויים תאמין, וחכמתם גם היא מהשמיים, ונהגו 

(אנציקלופדיה תלמודית ערך חכמות מקדמונינו להביא דברי החוקרים בספריהם 

  .חיצוניות)
(מורה נבוכים עמוד שד: מקורם  ב) יש חכמות חיצוניות שחז"ל חקרו בעצמם

של דברי חז"ל באסטרונומיה אינם מהנביאים אלא מידיעתם האישית או מחכמי הגויים. 

מביא דעה שאת זמן מולד הלבנה חז"ל למדו  49השמיים מספרים (הרב בניזרי) עמוד 

  .ע"י החקירה האישית)
 ג) כוזרי: מקורן של כל החכמות בחכמת שלמה, וממנה העתיקו הכשדים

בספר שיש  .ו)"סמאמר ב פ(כוזרי  ואח"כ פרס ומדי ואח"כ יוון ורומי
לנוצרים, שכתבו חכם יווני ושמו איווסיביאו, מביא שאליקוש אמר 
לתלמידיו שרוב חכמת הפילוסופים באה מאריסטו, והוא למד מאיש 

(קול יהודה על  יהודי מזרע ישראל ירושלמי מבני קוליה משבט בנימין

חכמתו של הירקליט מקורה בחכמת  .ו ד"ה ובאורך זמן)הכוזרי מאמר ב ס
 .(קול הנבואה עמוד כז)ישראל ובספר קהלת 

(אנציקלופדיה תלמודית ערך חכמות ד) ספר הירח לאבא מרי: מקורן מהנביאים 

(קול הנבואה עמוד  יש השערה שפיתגורס למד מנביאי ישראלוכן  .חיצוניות)

  .כב)
(אנציקלופדיה תלמודית ערך חכמות ת בתורה ה) רבנו בחיי: כל החכמות כלולו

. שוחר טוב יט: מה ששמואל ידע בחכמת הרקיע הוא ע"י שיגע בתורה (הובא חיצוניות

  .)באספקלריא ערך תורה)
הוא מעולם  -ו) דבר חכמה ששושרשו אינו בתורה, במפורש או ברמז 

  .(תשואות חן פרשת בא)התוהו 

  ע"ע אמונת חכמים -חכמים 

  חכמת היד
זוהר: האריך בכללי שרטוטי הידיים ואופן גידולן כסימני הצלחה או  א)

  אסון בחיי האדם.
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ב) יש אומרים שמקור החכמה הזאת (והאצטגנינות בכלל) היא מאברהם 
  אבינו והוא לימד את הברהמינים ומהם נפוצה בשאר העולם.

ג) ר' יעקב ב"ר מרדכי: ע"י תפילה וצדקה ישתנו הקווים בכף היד 
  .דעות הללו הובאו באוצר ישראל ערך יד)(שלוש ה

  ד) רמב"ם: התנגד לכל ענייני ניחושים וכדומה.

  חלומות
, והמהרש"א ברכות תחילת פרק ח 7(משנת החלומות עמוד שישה סוגי חלומות 

  :הביא רק את השלושה הראשונים)
  לנביאים בלבד. -א) נבואי 
  ע"י מלאך. -ב) אמיתי 
  ג) ע"י שד.

  וכבים.ד) ע"י המזלות והכ
  ה) מהרהורי ליבו.

  ו) מסיבות גופניות.

  האם יש בהם אמת - חלומות 
א) בעל הלבושים: רובא דרובא הם דברים בטלים וכזבים והבלים ואים 

  בהם אף דבר אחד שהוא אמיתי.
  .(שתי הדעות הובאו באוצר ישראל ערך חלום)ב) מהרש"א: האמין בחלומות 

  כל החלומות הולכים אחר הפה - חלומות 
) אברבנאל ועקדת יצחק: הפותר לא משנה את המסר אלא מפרש אותו א

  ע"פ חכמתו והכרת החולם.
ב) הכותב על העין יעקב: הפותר לא משנה את המסר, אך יכול לגרום 

  לאדם ע"י הפיתרון להתייאש או לא להתייאש.
ג) יפה תואר: הפותר לא משנה את המסר, אך אם לא יפתור את החלום 

  , ורק אם יפתור יתקיים.לא יתקיים - כלל 
ד) זוהר: כל מי שפותר משנה את המסר (וכן כתב המהרש"א לגבי חלק 

  מהחלומות).
ה) אור החיים: הרוחות שגרמו לחלום מקבלות את כוחן לשלוט ולקיים 

  את החלום ע"י מה שיפתור הפותר.
ו) שבט מוסר: הפותר משנה את המסר, אך המטרה תישאר. כגון 

(ששת ך הם יכולים לבוא בדרכים שונות ע"פ הפיתרון שיישארו ייסורים א

  .)101השיטות הובאו במשנת החלומות עמוד 
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  מטרתם - חלומות רעים 
  א) לעורר לתשובה.

  ב) לכפר על עוונותיו.
(שלוש הדעות הובאו במשנת החלומות ג) להצילו מהרע המעותד לבוא עליו 

  .)69עמוד 

  םהיחס אליה -חלוצים שלא שמרו תורה ומצוות 
מודע כוונתם מתוך -א) הרב קוק: כוונתם לטובה מתוך מוסריות, ובלא

  קדושה.
ב) הרב דיסקין והרב זוננפלד: הרב קוק הכשיר את הרשעים ושם חושך 

  .(שתי הדעות הובאו באמונה בזמן משבר במבוא)לאור ואור לחושך 

  טעם האיסור - חמץ 
  א) קבלה: החמץ נמשל לסטרא אחרא.

יתה הדרך להקטיר חמץ לעבודה זרה. ולפי"ז משום שהב) ירושלמי: 
(תורה שלמה חי"ט מוסבר שיש ביטול חמץ, כמו שיש ביטול עבודה זרה 

  .מילואים כ)

  מי הוא - חנוך 
  .(דעה בתוס' יבמות טז: ד"ה פסוק)א) מטרון 

כוזרי (שהוא פילוסוף קדום, והוא קבע חג בראשי חודשים ב) הרמס, 

  .)א עמוד טו- המבואר א

  ופוס - חנוך 
  א) מת.

  .)שתי הדעות בתוס' יבמות טז: ד"ה פסוק(ב) נכנס לגן עדן בחייו 

  מדוע לא הוזכר במשנה -חנוכה 
א) טעמי המנהגים בשם החתם סופר: משום שהחשמונאים שהיו כוהנים 
לקחו לעצמם את המלוכה מבית דוד, ורבי שחיבר את המשנה היה מזרע 

להזכיר את חנוכה במשנה בית דוד, לכן ע"י רוח הקודש התעלם ממנו 
  .(והרב נריה כתב שלא יתכן שהחתם סופר אמר זאת)

ב) מפני חשש מהרומאים שינקמו בעם ישראל על הזכרת הניצחון על 
הגויים, ומטעם זה לא הוזכרה במשנה הגאולה העתידה וכן השמדת 

  תלמידי רבי עקיבא הוזכרה בגמרא כאילו היתה זו מגפה.
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הלכותיו כבר היו מסודרות במגילת תענית,  ג) לא הוצרך לשנותו כי כל
 - ורק בתקופת האמוראים, שכבר בטלה מגילת תענית והפסיקו לשנותה 

(אמנם יש שאמרו שדיני חנוכה הוצרכו להכניס בגמרא את הלכות חנוכה 

  .שבמגילת תענית אינם מתקופת התנאים אלא יותר מאוחרים)
, ולכן לא הוצרך ד) דיני חנוכה הם מעטים והיו מפורסמים בציבור

לשנותם, וכמו שלא שנו במשנה את הלכות ספר ציצית תפילין ומזוזה 
  .)177(כל ארבע הדעות הובאו בצניף מלוכה (הרב נריה) עמוד 

  פירושו - חסורי מחסרא 
א) רבי יהודה הנשיא קיצר את המשנה והוא הבין את כוונתה האמיתית 

ולא הבינו את  גם בקיצור. אך בדורות האמוראים נתמעטו הלבבות
(ספר הקנה פא ע"ג, רשב"ם ב"ב צג:, כוונתו עד שהסבירו באופן ארוך יותר 

  .)של"ה, הון עשיר, ז"כ"ד פלפרבנו בחיי שמות 
  .)הליכות עולם, , רש"י(תומת ישרים יג ע"גב) שכחו חלק מהמשנה 

 ראגמה, והסתמה ולא חסר כלל אליבי הכחד תנא דאליבי סבררבי ג) 
 בהקדמה -(גר"א  חסורי מחסרי ראקאמרה הגמ הואליבי כאידך תנא סברה

 .). שלוש הדעות הנ"ל הובאו בסיני חלק פ עמוד רמזלספר פאת השלחן
) מתוך ששנו את המשנה בע"פ שכחו כמה תיבות ורבי לא רצה לשנות ד

(רבי יוסף מהנוסח המקוצר ששיננו התלמידים וסמך על כך שהמעיין יבין 

  .ב' פ"ב)הליכות עולם שער  -קארו 
  .(תוס' שבת קב. ד"ה רב אשי)) לפעמים הוא הגהה ולפעמים הוא פירוש ה
) היה להם ניגון מיוחד למשנה, וכדי לשמור על הניגון התנא קיצר ו

לפעמים, ומאותו הטעם מסביר עוד עניינים בלשון המשנה כמו זו ואין 
  .א)פ"ד מ"(תפארת ישראל ערכין צריך לומר זו 

ה חלקים מהמשנה כדי שתישאר מצוות תורה שבע"פ ) רבי החסיר בכוונז
 .(סדר תנאים ואמוראים בהערה)

 -(מאירי ח) האמוראים חלקו על התנאים משום שהיתה להם קושיא חזקה 

  ., והערת המהדיר שם)103ספר הקבלה עמוד 
עם  -, הובא רד"צ הופמן(להקל על הזיכרון  כדיבנוסח המשנה קיצרו  ט)

 .)432בחוברת אסיף ח"ב עמוד  -"ל עוד כמה וכמה דעות מהנ
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  כיצד היו חסידים שאיחרו אותו - ע"ע זמן תפילה  -חסידים 

  לימודו -ע"ע היגיון  - חקירה 

  מלכותם ע"פ ההלכה -חשמונאים 
  שהרי אינם מזרע דוד ואינם משבט יהודה, כדין מלך.

א) רמב"ן: מחלוקת אמוראים האם היה מותר להם למלוך. ועכ"פ גם 
תר להם למלוך רק לפי שעה, אך היה אסור להם להתמיד למתירים הו

  במלכותם ולהעמיד מלך אחר מלך.
  ב) רמב"ם: אפילו לפי שעה היה אסור להם למלוך בירושלים.

ג) אברבנאל: גם כשהחשמונאים מלכו, ראש הסנהדרין היה מיהודה כדי 
לקיים את המצווה שהמלך יהיה מיהודה. אך תירוצו מיישב רק את מלכי 

  מונאים שכיבדו את הסנהדרין, ולא את אלה שנטו אחר הצדוקים.החש
ד) ע"פ הריב"ש: כיוון שראשוני מלכי החשמונאים קיבלו רשות מהגויים 

(כל הדעות למלוך הוא כדין ראש הגולה שלא חייב להיות מזרע בית דוד 

  .הובאו בסיני חלק כד עמוד קכז)

  ט

  מהו - טבע 
  א) כל תכונה שיושלם בה כל דבר.

  ) הכוח המניע היוצר הבורא.ב
הובאו בכוזרי  (שלושתןג) כוח של הנפש הכללית (נפש העולם) כמלאך 

  .ב)"עמאמר א פהמבואר 
(רבי דוד ניטו, הובא בשו"ת חכם צבי ד) הטבע הוא השי"ת והשי"ת הוא הטבע 

  .יח. הוזכר בקול הנבואה ספר ראשון מאמר רביעי מח)

  מטרתו - טבע 
רש"ר הירש: מזכיר לנו את התלות בה' נגד גאוות האדם. למשל: שבת 

הרב שמשון רפאל הירש (טבעיים  - בלי מלאכה, שופר, סכך ומי מקווה  -

  .)102 משנתו ושיטתו עמוד
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  ע"ע צמחונות וטבעונות -טבעונות 

  ע"ע טומאה וטהרה -טהרה וטומאה 

  פירושו -טוב שברופאים לגיהינום 
  ה זו היא דעת יחיד.א) אוצר החיים: דע

ב) רוב המפרשים: הכוונה לרופא שכל, רופא שאינו משבר את ליבו 
למקום, רופא שהורג בפשע או בזדון, או רופא שאינו מרפא עניים 

  .(אברבנאל, רש"י, רמב"ן, מהר"ל, שבט יהודה)
  ג) הרופא נוחל גיהינום בחייו כי סובל ייסורי גוף ונפש.

  זי עיניים.ד) הכוונה לרופאי אליל ומאח
  ה) הכוונה לכת האיסיים, ש"רופא" הוא "אסיא" בארמית.

(כל הדעות דלעיל הובאו ו) הכוונה לנוצרים הראשונים, שחלקם היו רופאים 

ה שלרופא "ו לפבאנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך רופא. והביא שם אבות דברי נתן 

  .חשיבות לימוד הרפואה)אין חלק לעולם הבא. ובערך למוד רפואה הביא מקורות רבים ל
(מהר"ל חידושי ז) מהר"ל: כל העסק של הרופא הוא רק בחומר ולא בצורה 

  .אגדות קידושין פא.)

  פירוש המילה -טוטפות 
  א) תכשיט.
  ב) דיבור.
  ג) הבטה.
  ד) נטיפה.

  ה) מעין משקפיים.
  ו) מוח.

  ז) בולט.
  ח) שלמות.
  ט) זיכרון.

  י) קשר עגול.
  .(כל הדעות הובאו בתורה שלמה חלק י"ב מילואים מט)יא) לחלק לחלקים קטנים 

 מציאות או דין -טומאה 

מזיקה לפנינים  וכן חינוך קנט)(מזיקה לנפש א) מציאות רוחנית, ולכן היא 
  .ס)פ"מאמר ב כוזרי ( וליינות

  .)א"כס אפ"מפענח צפונות (ב) רק דין 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  היחס ביניהן -טומאה וטהרה 
  העדר. א) טומאה היא מציאות וטהרה היא

מפענח צפונות (שני הצדדים הובאו בב) טהרה היא מציאות וטומאה היא העדר 

  .)אאות  דס" ופ"

  טועה בעיונו
מי שמאמין בעיקרי תורת משה אלא שטועה בהשקפה אינו כופר אלא 

  .ב בתחילתו)-(עיקרים אטועה והוא חוטא בשוגג וצריך כפרה 

  טעמי המצוות
. כמו כן הן מוסריות, וכן אבן עזרא)(א) פילון: המצוות הן חוקי הטבע 

חברתיות, מובילות למידות טובות, אהבת הצדק, אומץ רוח וכיבוש 
  התאוות.

ב) רס"ג: המצוות מזככות את עושיהן ומזכות אותם בשכר שאינו מתנת 
  חינם.

(וכן הרמב"ם במשנה טבעית מסתורית -ג) ריה"ל: למצוות יש השפעה על

  .תורה)
טבעיות (נגד -וות הם שכליים ואין בהן עלד) אבן דאוד: טעמי המצ

מדרגתן  - . מצוות שאין להסבירן בשכל (וכן הרמב"ם במורה נבוכים)ריה"ל) 
  חלושה מאוד.

(חמשת הדעות הנ"ל ה) קרשקש: המצוות באות לדביקות באלוקים ולאהבתו 

  .הובאו בעמודי המחשבה הישראלית ח"ג)
  .נבוכים פ"ג לא) (מורהו) רמב"ם ורמב"ן: להקנות מידות טובות 

כגון איסורי אכילה, נגעים, זבים זבות  -ז) טעמם של הרבה איסורים 
משום שהם מאוסים ומזוהמים ולכן הגייני ורפואי, הוא  -יולדות ונידות 

, ספר לשון תורה שלמה חי"ד מילואים יב(הם מזיקים וממיתים גופו של אדם 

שם שגם הרמב"ם הרמב"ן רבנו  ורפואה בתנ"ך שהובא בסיני חלק לה עמוד עג והביא

בחיי רשב"ם ראב"ע רלב"ג ועוד נתנו טעמי מצוות ע"פ המדע שבימיהם. אך האברבנאל 

  .)ויקרא יא כתב שלמצוות אין תועלת חומרית
  .(תפארת ישראל פרק ו עמוד כב)) מהר"ל: גזירת מלך ח

  טריפות שידוע לנו היום שהן כן חיות
ות, ומאז השתנו הטבעים, ואנו בזמן חז"ל הן לא היו חי :א) חזו"א

. אמנם ואבה"ע סי' כז(חזו"א יו"ד סי' ה  מחויבים להלכה שנפסקה בזמן חז"ל

הוכיח שדעת הרמב"ם שא"א לומר שנשתנו הטבעים משום שאם  377בתחומין חי"ח עמוד 

  .)כן הבריאה לא היתה מושלמת מתחילתה
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

ם לפסקי לומדים שאנו מחויבי "על פי הדבר אשר יורוך"ב) מהפסוק 
  חז"ל אע"פ שהם טעו במציאות.

ג) חלק מהטריפות באמת חיות, והם לא הלכה למשה מסיני אלא גזירות 
(ע"פ צפנת פענח הל' שחיטה פ"י דרבנן משום שדומות לאלו שאינן חיות 

  .הי"ב)
(חקרי לב יו"ד הל' ד) מיעוטן חיות אך רובן מתות, והולכים בזה ע"פ הרוב 

  .)377ת הובאו בתחומין חי"ח עמוד טריפות סי' כו. כל הדעו

  י

  ע"ע עשרת השבטים -י' השבטים 

  מי היו נשיהם -ע"ע שבטים  - י"ב השבטים 

  י"ב שבטים
א) בתחילה היו כולם מציאות אחת רק נחלקו לפרטים ואח"כ בשעת מתן 

  תורה חזרו ונעשו כלל אחד.
ני ג הביא את ש"יפ"ד ס(מפענח צפונות ב) השבטים נעשו מרבים בעלמא 

  .הצדדים)

  י"ב נוסחאות תפילה כנגד י"ב השבטים
, ולכן גם בזמן הזה א) מג"א: יש י"ב שערים בשמיים כנגד י"ב השבטים

  .)ח(תחילת סי' ס כל אחד לא ישנה מנוסח מקומו
ב) הרב קוק: נוסחאות השבטים התלבלו, ומנהגי העדות היום שונים 

  .(אורות ישראל ותחייתו כז)מנוסחאותיהן המקוריות 
ג) גרי"מ טיקוצ'ינסקי: אנשי כנה"ג הנהיגו י"ב נוסחאות המתפצלות 

  .)ספר ארץ ישראל עמוד יד(מנוסח מרכזי אחד 
ד) גרי"מ טיקוצ'ינסקי (הסבר שני): אנשי כנה"ג סידרו נוסח אחד, ורק 

ספר ארץ ישראל עמוד יד. כל הדעות הובאו (לאחר החורבן נתפצלו הנוסחאות 

  .)201בתחומין ח"ט עמוד 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  ע"ע עיקרי הדת - י"ג העיקרים 

  ע"ע חכמת היד - יד 

  ע"ע שם יקוק -ידוד 

  ןהסתירה ביניה -ידיעה ובחירה 
(הקדמה למסכת א) רמב"ם: איננו יכולים להבין מהי ידיעתו של הקב"ה 

אבות סוף פרק שמיני. והרמב"ם בהקדמה למסכת אבות תחילת פרק שמיני כתב שכל 

דם בוחר מרצונו והקב"ה יודע במה יבחר, . האפעולות האדם מסורות בידו)
  .(מי מפחד משאלות ד)וידיעת הקב"ה לא מגבילה את בחירת האדם 

) קיימים מראש אין ספור מסלולי חיים והתנהגות, והקב"ה יודע מה ב
יהיה העתיד לפי כל מסלול. האדם בוחר באיזה מסלול ללכת ויכול גם 

  .(מי מפחד משאלות ד)לעבור ממסלול למסלול 
. העבר ז)"טפ"ג ס() מפענח צפונות: אצל הקב"ה העבר והעתיד הם הווה ג

  .)32(עולם אחד עמוד ההווה והעתיד הם יחד 
(ליקוטי מוהר"ן  אלו מושכלות עמוקים מאוד שאין המוח יכול לסובלם) ד

  .כא, ד)
מאמר ה (כוזרי המבואר ) דעת ר' חסדאי קרשקש קרובה לזה שאין בחירה ה

  .ט)"יפ
(סוטה ב. ד"ה הקב"ה לא יודע מראש אם יהיה צדיק או רשע ו) רש"י: 

אור החיים: הקב"ה העלים מעצמו את  .)שם (בסוף המסכת) , ואוהל משהאיני
. רבי רפאל בירדוגו: ה ד"ה מעתה)פ"ו פ"(בראשית ידיעת מעשי הרשעים 

(מי מנוחות וירא ד"ה ונבאר קצת מכתובי הקב"ה לא יודע מה שקשור בבחירה 

הקב"ה יודע הכל אך לא האם אדם  .מביא שם שגם הרלב"ג כתב כך)העקדה, ו
יעשה מצווה או עבירה. ואין זה פוגע ביכולתו של הקב"ה, כי את זה 

. אמנם מגמרא שבת נה. "גלוי וידוע (מי מפחד משאלות דהוא לא רוצה לדעת 

  .)לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם" משמע שהקב"ה כן יודע
יודע אם יהיה צדיק או רשע, אלא שזה תלוי במעשה ז) ב"ח: הקב"ה כן 

  .על רש"י שם)הגהות הב"ח (האדם 

  ידיעת הקץ הנסתר
  א) גמרא: לא נתגלה לשום בריה.

(שתי הדעות ב) יש יחידים שנתגלה להם אך הקב"ה השביעם שלא יגלוהו 

  .הובאו באוצרות אחרית הימים ד)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  ע"ע שם יקוק - ה -יהו

  יהודה ותמר
(קובץ המאיר חלק י ורה היתה מצוות יבום בכל הקרובים א) קודם מתן ת

  .עמוד ח)
ב) יהודה לא בא על תמר לשם זנות אלא אמר לה "הבה נא" כלומר 

  .(מהר"ל חידושי אגדות סוטה י.)שתתייחד לו 
בנות לוט, יהודה ותמר, בועז ורות  - ג) המשיח בא מצינורות מטונפים 

ת להעביר את נשמות דוד כי לולא זה הסטרא אחרא לא היתה נותנ -
  .(הרבי מפרימישלאן, הובא באוצר חיים פרשת וישב)והמשיח לעולם השפל 

ד) יהודה עלה אז למדרגה גבוהה שבה לא שולט יצר הרע כלל אלא 
  .)אמרי אלימלך פרשת וישב(מטרתו רק שתשתלשל ממנו המלכות 

ו ה) כיוון שמלכות בית דוד צריכה להשתלשל דווקא בדרך זו, הוא כמ
  .(שם משמואל במדבר נשא תרעג)הוראת שעה, ושוב אין בכך עבירה כלל 

  מהו המעשה ובאיזו תקופה ארע -יהודית 
  .(תוס' מגילה ד. ד"ה שאף)תוס': על ידה היה עיקר נס חנוכה א) 

ב) שאילתות דרב אחאי: בתו של חשמונאי עוררה את אחיה לצאת 
  למלחמה.

חנוכה נעשה על ידה, שכרתה את ג) ר' ניסים גאון: עיקר הניצחון של 
  .)שע עמוד רלג-שתי הדעות האחרונות הובאו במוריה שסט(ראשו 

  ב) מור וקציעה: בסוף בית ראשון.
ג) בן איש חי: המעשה קרה לפני נס חנוכה, והואיל והיה אותו אויב 

עושים לו זכר בימי חנוכה  - ממלכי יוון והיה רוצה להעבירם על דת 
  .)סיני קטו עמוד סוהובאו ב שתי הדעות האחרונות(

  הטעם לזה - יהושע נלחם ביריחו בשבת 
  א) גמרא, וכן הלכה: מותר להילחם בשבת.

  ב) מדרשים: הוראת שעה.
ג) רס"ג: הוא לא נלחם בשבת אלא רק נשאו את הארון ותקעו 

  בשופרות, שאינו חילול שבת.
ההיתר ד) ספרי החשמונאים ויוסף בן מתיתיהו: משום פיקוח נפש, ולכן 

(כל הדעות הובאו בסיני ספר היובל עמוד רק כשיש סכנה מיידית לחיי אדם 

  .קנב)
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  היחס אליה -יוון 
(שם משמואל א) כל עניינם של יוון היה להכניס את רוח הטומאה בישראל 

  .(תנחומא שמיני ח)זו יוון שהשפילה את התורה  -. את השפן וישב תרעט)

ואת . (שפת אמת חנוכה תרסא) מלכויותב) יוון היא המשובחת מבין ארבעת ה
ה. כל הדעות "ג יפ(מדרש רבה ויקרא  זו יוון שמגדלת את הצדיקים -הארנבת 

  .הובאו באספקלריא)

  ע"ע חכמה יוונית -יוון 

  ע"ע פילוסופיה יוונית -יוון 

  האם לחגוג אותו -יום הולדת 
  א) יש עניין לחגוג אותו. ודנו האם לברך בו שהחיינו.

יין לחגוג יום הולדת של שנת השישים (וכן דנו לגבי שנת ב) יש ענ
  שבעים).

ג) כיוון שטעמה של השמחה ביום ההולדת הוא המזל של אותו היום, יש 
לקובעו לפי התאריך הלועזי שנקבע ע"פ ימי וחודשי החמה, ולא לפי 

  התאריך היהודי שנקבע ע"פ חודשי הלבנה.
בספר הזיכרון זכרון שלמה, קונטרס יום (כל הדעות הובאו ד) התנגדו לחגוג אותו 

  .הולדת)

  בירח, באזורי הקטבים, בתנועה ממזרח למערב -יום ולילה 
א) באזורי הקטבים יקבע את זמני היום והלילה ע"פ הקפת החמה או 

  .(אנציקלופדיה תלמודית ערך יום אות ו) הכוכבים

 ב) קובעים את הזמן ע"פ מצב השמש והכוכבים באותו מקום, ולכן
באזורי הקטבים שישה חודשים הם יום אחד או לילה אחד, וכמו כן 

  .(האדם על הירח פרק ה) בנסיעה ממזרח למערב היום יהיה קצר מכ"ד שעות

) בירח, בקטבים ובנסיעה ממזרח למערב יקבע את הזמן כך שכל יום ג
  .(האדם על הירח פרק ה) הוא כ"ד שעות

(האדם על הירח ל פני הארץ ד) יקבע את הזמן בירח לפי הזמן הקיים ע

 וכן בקטבים יקבע את הזמן לפי הזמן במקום האחרון שהיה בו, פרק ה)

  .(תפארת ישראל, הובא בקריינא דאיגרתא ח"ב צ(ב))

ה) קול יהודה: במקומות שהיום אינו כ"ד שעות פטור ממצוות התלויות 
דית ערך יום כ בדרך הב', הובא באנציקלופדיה תלמומאמר ב אות (קול יהודה  בזמן

  .אות ו)
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ו) בירח פטור מתורה ומצוות, ואם הגיע לירח שלא על מנת לחזור יהיה 
  .(האדם על הירח פרק ה) דינו כמקומו החדש ויהיה פטור מהמצוות

  .(הובא בקריינא דאיגרתא ח"ב צ(ב)) ) חזון איש: לא ייסע לאזורי הקטביםז

  יוסף בן מתיתיהו
  לא כל הדעות חולקות זו על זו.

יש לסמוך על יוסף בן מתיתיהו אע"פ שבקצת מקומות הוא סותר את  א)
דברי חז"ל, כיוון שהוא היה בזמן החורבן, מאות שנים לפני חז"ל, והוא 

נים הביאו ושנו שהרא. וכן מצא)צמח דוד ח"א תתכט(מוחזק לאדם ישר 
  .(רש"י על התורה, מצודות על התורה, תוס' על הש"ס) מדברי יוסיפון

  (אך הרב הרצוג חלק עליו בזה).הראשונים: הוא "פוליפוס חברנו" ב) דורות 

ג) הרב הרצוג: קשה לברר האם הוא ממש בגד בעמו או שרק התרפה 
במלאכתו, הוא זכור לטוב על שכתב את ההיסטוריה של אותה תקופה. 
אמונתו אינה מושלמת. הוא כתב על עצמו שהיה גדול בתורה ושחכמי 

(שתי בהלכה, אך מוכח מכתביו שאינו כך ישראל שאלו אותו שאלות 

  הדעות האחרונות הובאו בסיני חלק כה עמוד ח).

רבים זיהו את יוסיפון כיוסף בן מתיתיהו אך זו טעות, יוסיפון הוא ד) 
  ספר מאוחר יותר שנכתב ע"פ ספרי יוסף בן מתיתיהו.

  יופי
מושגים במחשבת ישראל: יש יופי אובייקטיבי ויש יופי סובייקטיבי 

  .)131(מושגים במחשבת ישראל עמוד 

  האם יש בו מעלה - יופי 
  א) יש בו מעלה כי הוא מוכיח על השלמות והרוחניות.

ב) אין בו מעלה עצמית אלא רק אמצעי (כגון יופיה של אישה למניעת 
  היצר הרע).

ג) רש"ר הירש: חז"ל החשיבו את היופי הטבעי ולא את היופי המלאכותי 
  .אספקלריא ערך יופי)(שלוש הדעות הובאו ב

  ע"ע קריעת ים סוף - ים סוף 

  אורכם -ימות המשיח 
  שנה. 40א) 
  שנה. 70ב) 
  דורות. 3ג) 
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  שנה. 365ד) 
  שנה. 400ה) 
  שנה. 2000ו) 

  ז) כמזמן המבול עד ביאת המשיח.
  ח) כמזמן בריאת העולם עד ביאת המשיח.

  שנה. 7000ט) 
  .ית הימים ח)(כל הדעות הובאו באוצרות אחרשנה  365000י) 

  האם כולם יהיו צדיקים -ימות המשיח 
יומא יג. ד"ה (א) תוס' ישנים: כולם יהיו צדיקים ולא יעברו עבירות 

  .)הלכה
  .(שם ד"ה הלכה)ב) מתוס' משמע שחולקים 

  סדר המאורעות -ע"ע לעתיד לבוא  -ימות המשיח 

  הטעם שצריך שלושה -ימי דין 
בגורמים המשפיעים על האדם  תחשבדין שמ - דין בעוה"ז (בר"ה ויו"כ) 

דין שכבר לא מתחשב במשפחתו של האדם,  -. דין לאחר המיתה לחטוא
לאחר  -כי אם יענש עכשיו משפחתו כבר לא תיפגע. דין לעתיד לבוא 

סיום המחזור העולמי של האנושות, דין שמתחשב גם בפירות החטא, 
ה היו כל , כי עכשיו כבר אפשר לדעת משהם השפעת החטא על הרבים

  .(מאור הבחירה פרק יג) השפעותיו על אחרים גם לאחר מותו

  ע"ע ארבעת היסודות -יסודות 

  שנאתו ללאה - יעקב 
א) לא שנא אותה, אלא כיוון שרחל היתה אהובה עליו מאוד נקראת 

שנא אותה, וגם לג: -(אך העמק דבר בראשית פרק כט פסוקים ללאה "שנואה" 

  .)לאחר שנשא אותה
(שתי הדעות הללו ברמב"ן בראשית ותה כי לא אמרה לו שהיא לאה ב) שנא א

  .ל)"ט פ"כפ
ג) יעקב הוכיח את לאה למה רימתה אותו, וענתה לו שגם הוא רימה 

(תנחומא הקדום יא. את יצחק. ובגלל תוכחה זו שהוכיחה אותו שנא אותה 

גם  ל כתב שלאה לא רימתה את יעקב כלל, ולבן רימה"ט פ"כפאך רשר"ה בראשית 

  .אותה. כל הדעות האלו הובאו באספקלריא)
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  יעקב נשק לרחל
  .)ורמב"ן (רבנו בחייא) היא היתה אז בת חמש שנים 

  .רמב"ן בראשית פכ"ט פ"ט)רבנו בחיי ו(ב) על ראשה או על כתיפה 
  .)עוד יוסף חי דרושים ויצא(ג) על בגדה או על כיפה שבראשה 

  .(אריה שאג ויצא)אחרת כלל  ד) כל מחשבתו היתה למצווה בלי שום כוונה
(בינה ה) זה היה נימוס העולם ודרך ארץ בזמנם ולא עלה בליבם הרהור 

  .ודעת עמוד קיז)
  .)11(אור עולם עמוד ו) בימים ההם היה הדבר מותר 
  .(טיב התורה)ז) נישק את ידי עצמו מול רחל 

 (אוהלח) אינו כפשוטו, אלא מלשון "משיקין", שהשווה את רחל לעומתו 

  .ישכר ויצא)
  .)בראשית רבה() ) כי היתה קרובתו (בת דודוט
הובא בדף על הדף שבת  ,(אגרא דכלה ) כוונתו היתה כנשיקת חפץ של מצווהי

 .נג:)
ר' () זו לא נשיקה אלא מלשון תשוקה, שהיה תאב ליקח אותה לאשה יא

 .)חיים פלטיאל

  יצורים על כוכבים אחרים
(ספר הברית  וכן משמע מתיקוני הזוהר ,עולמות יש בכוכבים ישוב והםא) 

  .)מאמר ב סב
וכבים אחרים (אורו מרוז אורו ל ידעו שיש יושבים בכ"חז) הרב קוק: ב
יבוא יום שאנו נוכל . ו(אוצרות הראיה כרך ב אות מה סוף קטע ח)) ביהשוי

  .(שם סוף קטע ו) לברוא עולמות ויצורים נוספים
 - חיים מחוץ לכדור הארץ מי שקובע שאין ) הרבי מליובאוויטש: ג

תשובה אישית מהרבי שקיבל פרופסור ועלוול ( מציב גבול ליכולתו של הבורא

יש חיים על כוכבים אחרים, אך אין להם תבונה, כלומר אין להם . )גרין
בחירה. וכן אין להם תורה, שהרי ממה נפשך: תורה אחרת לא שייכת, 

עמודים אמונה ומדע (ל מפורש בה שהיא ניתנה לעם ישרא -והתורה שלנו 

ניתן לפרש את הזוהר שיש ש 139יהדות ואבולוציה עמוד . וכן כתב בספר 137-103

  .יצורים שונים בכוכבים אחרים, והם אינם נבונים)
ובאים לזה העולם והם משתוקקים יוצאים מארצם ארץ ציה ד) יושבי 

 .)232 (נבקש ה', הובא בלחשוף את האבלתי נודע עמ' לאכול בני אדם
דווקא בארץ יש ש )"פתח אליהו"(בהזוהר ) הרב מרדכי אליהו: דייק מה

 אין - אילנין ודשאין ובעלי חיים ובני אדם וכו', אבל בירח ובכוכבים 
  .)קול צופייך פרשת מקץ תשס"ו(
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  מדוע - יצחק אהב את עשיו 
התורה מחדשת שהוא אהב גם את עשיו, אך ק"ו שהוא אהב א) רד"ק: 

  גם את יעקב.
  רש הגדול: יצחק אהב את עשיו רק בפניו כדי לקרבו ולמושכו.ב) מד

ג) שפת אמת: יצחק ידע שעשיו אינו צדיק, אך חשב שעשיו יוכל 
  להתקרב לקדושה.

ד) אלשיך: יצחק אהב את עשיו אהבת המועיל אך ידע שיעקב הוא 
  הטוב.

  ה) זוהר: אהב את עשיו כי עשיו הוא דין קשה וגם יצחק הוא דין קשה.
  ר"ה: מצא חן בעיני יצחק אופיו המעשי של עשיו.ו) רש

  ז) תנחומא: יצחק חשב שעשיו מדקדק המצוות.
(כל ח) רד"ק: יצחק התפתה לעשיו כי עשיו היה מביא לו מאכל כל יום 

  .הדעות הובאו באספקרלריא)

  באיזו שנה היתה -יציאת מצריים 
  .2448א) הדעה המקובלת: 

  .2447ב) 
  .2449ג) 
  .2453ד) 
  .2458ה) 
 .)הביא את כל הדעות הללו (תורה שלמה פרשת שמות מילואים ה 2478ו) 

  בזכות מה -יציאת מצריים 
  א) דם פסח ומילה.

  ב) שלא שינו שמם ולשונם, לא אמרו לשון הרע, ולא היו פרוצים.
  אמונה.הג) בשכר 

  ד) בזכות שיעבדו בעתיד את אלוקים.
  .(כל הדעות הובאו באספקלריא)ה) זכות אבות 

  ע"ע סטרא אחרא -הטוב שבו  - יצר הרע 

  מה הם -יצר טוב ויצר רע 
וכן כתב ביאורי החסידות אוצר ישראל ערך יצר טוב יצר רע. (מלאכים ממש ) א

יצר הרע הוא מלאך כשאר המלאכים שממלא את שליחות הבורא ש ,לש"ס ברכות נד.

  .)דם כדי שהאדם יתגבר עליו וינצחנוומסית את הא
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(יעב"ץ סנהדרין ) היא יצר הרע, ונשמה היא יצר הטוב ) נפש (הבהמיתב

  .צא:)
(טעמי הדעה הידועה: יצר הרע הוא כוח טומאה  -) ר' ישראל סלנטר ג

, יצר הטוב הוא המנהגים עמוד תקלד: יצר הרע הוא קליפה הנמשכת מזוהמת הנחש)
  כוח הקדושה.

) ר' ישראל סלנטר: יצר הרע הוא התאווה להנאה המיידית והוא ד
מהבלתי מודע, יצר הטוב הוא השכל לראות את הנולד והוא מהמודע 

הביא את אגרת המוסר לר' ישראל סלנטר שהביא את שתי  70(דת ופסיכולוגיה עמוד 

. יצרו של הדעות האחרונות. ור' ישראל סלנטר שם כתב ששתי השיטות הללו נכונות

  .)ריותאדם פרק ב: יש שני מינים עיקריים של יצר הרע: מלאך, וחומ
) יצר הרע הוא התאווה להנאה המיידית (והביא שם שיטות נוספות: ה

הרצון להרע, האכזריות, הרצון למרוד), יצר הטוב הוא השכל לראות 
. וכן אוצר ישראל ערך יצר טוב 113(יהדות ומדע כחכמות משלימות עמוד את הנולד 

  .)יצר רע כתב: כוחות לפעול טוב ורע
: מכריע בין הדעה שהם כוחות לדעה שהם ו) ר' שמואל יפה אשכנזי

מלאכים: הם כוחות לפעול טוב ורע, יצר הטוב הוא כח שכלי ויצר הרע 
הוא כח חומרי, וכיוון שלכל כח שבארץ יש מלאך הממונה עליו ומשפיע 
לו מכוחו, לכן יש מלאך שממונה לעזור לאדם בשכלו, ויש מלאך 

ר ישראל ערך יצר טוב יצר (אוצשממונה לעורר באדם את התאווה החומרית 

  .רע)
ז) גר"א: יצר הרע מורכב משני חלקים: תאוות, כגון גילוי עריות, וכעס 

  .)71(דת ופסיכולוגיה עמוד ותוקפנות, כגון רצח 
ח) יהדות ומדע: חצר הרע היא הנטייה לפעול ע"פ הרגש בלי לערב 
 בהחלטה את השכל. יצר הטוב הוא גיוס השכל לגיבוש ההחלטה. ואפשר

  .)116(עמוד להשתמש ביצר הרע לטוב וביצר הטוב לרע 

  ע"ע שם יקוק -יקוק 

  מדוע שמה לא נזכר בתורה - ירושלים 
  א) רמב"ם: כדי שהגויים לא ילחמו עליה.

  ב) רמב"ם: כדי שהגויים ששולטים בה לא ישחיתוה.
(שלוש הדעות הובאו במורה נבוכים ג) רמב"ם: כדי שהשבטים לא יריבו עליה 

  .עח)עמוד ש
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ד) דעת מקרא: הקב"ה בתחילה לא בחר בירושלים אלא בשילה. ורק 
(כל הדעות הובאו בדעת בימי דוד נבחרה ירושלים למקום הקודש והמקדש 

  .מקרא בראשית מבוא ט)

  תהקדוש - ירושלים 
  א) קדושה יותר משאר ארץ ישראל.

ד דן בין שתי  194(שדי חמד ח"ה עמוד ב) קדושתה ככל שאר ארץ ישראל 

  .האפשרויות)

  מדוע חסר וא"ו - ירושלם 
  מלשון "יראה" ו"שלם". - א) תוס' 

(שתי הדעות הובאו בסיני חלק ק עמוד ב) רבנו בחיי: משום שביהמ"ק חסר 

  .רכב)

  יש מאיין או יש מיש -ה ע"ע בריא -יש מאיין 

  ע"ע שישים ריבוא אותיות לתורה -יש שישים ריבוא אותיות לתורה 

  מי הרגו - ישו 
, כהשמטות הש"ס 355(זרמים וכתות ביהדות עמוד נחנו סקלנו ותלינו אותו א) א

  .לסנהדרין מג.)
במקורות חז"ל  -(הרב שטיינזלץ סנהדרין מג. וחגיגה ד: ב) הרומאים צלבו אותו 

  .בעניין זה יש דברים תמוהים, וכנראה שהם רק רמזים)
הללו הובאו (שלוש הדעות ג) בית דין שלנו פסק להרגו והרומאים הרגוהו 

  .בפירוש לכוזרי מהרב אבינר)

מי כתב את נחמות ישעיהו (פרק מ' והלאה) (ביקורת  -ישעיהו 
  המקרא)

א) בפשטות: ישעיהו כתב גם אותם, וברוח הנבואה דיבר על שיבת ציון 
  שהיתה כמאה וחמישים שנה אחריו.

(ויש לכך רמזים גם ב) יש מהמפרשים היהודים המחזיקים במסורת ישראל 

שכתבו שנביא אחר, שחי בסמוך לשיבת ציון,  ראב"ע ישעיהו תחילת פרק מ)ב
  כתבם.

ג) שד"ל: ישעיהו כתבם, אך מכיוון שלא נאמרו לדורו של ישעיהו, לא 
  אמרן בציבור אלא כתבן בספר למשמרת לדורות הבאים.
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ד) חזקיה וסיעתו, שפעולתם נמשכה דורות אחדים עד לימי גלות בבל, 
ישעיהו ע"פ מגילות וע"פ מסורות שהיו בידם כתבו את כל ספר 

  .(כל הדעות הובאו בדעת מקרא ישעיהו מבוא ו)מישעיהו 

  טבעם -ישראל 
(מהר"ל נצח ישראל א) מהר"ל: ישראל הם עם קשי עורף כי אינם חומריים 

  .יד)

ב) רשה"ר: אנושיות עם ישראל היא תוצאה של חינוך ממושך ע"י 
  .ה)"כ"ד פלפשית (רשר"ה ברא גורלנו וע"י התורה

  ע"ע סגולת ישראל -ישראל 

  ע"ע גויים וישראל -ישראל וגויים 

  מי קודם -ישראל והתורה 
תנא דבי אליהו: אנשים אומרים שהתורה קודמת לישראל אבל אני אומר 

  .(תנא דבי אליהו רבה יד, טו)שישראל קודמים לתורה 

  ישראל שחטא
יב בכל המצוות, ולא א) זכויותיו כישראל, שהרי בוודאי שהוא מחוי

  .(שרידי אש ח"א צ)מסתבר שיהיו עליו רק חובות בלי זכויות 

ב) יש הרבה פירושים: דווקא כשחטא בשוגג, דווקא כשחטא רק בחטא 
אחד, הוא כישראל רק לעניין זה שיענש על עבירותיו, הוא כישראל 

  .משנה הלכות ח"ד קסב)( לדיננו שאסור לנו להכשילו

ושת ימי אפילה, מחמת שלא היו כשירים לא ג) ישראל שמתו בשל
יש כח בכלל ישראל להוציא . (מהר"ל גבורות השם פ"ג) נחשבו בכלל ישראל

הגהת חתם ( את המורדים מכלל האומה ויחזרו לגויים גמורים אף להקל

  .)ד"ט סק"לססופר או"ח על מג"א 
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  כ

  ע"ע מולדות ותקופות -כ"ט י"ב תשצ"ג 

  טעםה -כהן גדול אסור באלמנה 
א) רבנו בחיי: כי אם היתה רגילה תחילה באיש אחר תתרגל יותר 

  .ד)"י"א פכפ(רבנו בחיי ויקרא בתשמיש ותמשוך את הכהן גדול לזה 
הזרע שיתן לו ה' ממנה  -ב) חינוך: כי אם נקבעה מחשבתה באיש אחר 

  .(חינוך רעב. שתי הדעות הובאו באספקלריא)לא יהיה טהור ונקי 

  כוונה ועשייה - "ע מצוות ע - כוונה ועשייה 

  מהותם - כוכבים 
: הגלגלים הם בעלי נפש ודעה והשכל והם חיים ומכירים את רמב"םא) 

(האדם על הירח פרק ד, מורה נבוכים ב"אספקלריא" ערך מי שאמר והיה העולם 

ברור שאין לגרמי השמיים דבר ממה שיש אצלנו, כגון קור וחום  .מזל)
(זוהר פנחס רלג, זוהר חדש בראשית  הם בעלי דעה .)(רלב"ג ב"אספקלריא" ערך מזל

יב. ורות צג., הובא במפתחות הזהר ורעיונותיו ערך כוכבים, והוסיף שם שמקורו של 

  .מכם) - הרמב"ם שסובר כך אינו בפילוסופיה היוונית, ואם ריק הוא 

ב) רס"ג, ריה"ל, קרשקש, ר' יצחק אבן לטיף, בעל העקדה, יעב"ץ, 
: הכוכבים הם עצמים גשמיים רגילים ואין להם שכל מהר"ל, אברבנאל

(מהר"ל גבורות ה' הקדמה ב, אברבנאל על הפסוק "ויעש אלוקים את שני וחיים 

וספר האדם  50המאורות", ספר הברית מאמר ב פו. דן בכל זה יהדות ואבולוציה עמוד 

  .על הירח פרק ד)
שיש נפש  ג) הרב כשר: הכוכבים דוממים אך יש בהם נפש חיים, כמו

  .(האדם על הירח פרק ד)בארץ, באבני ביתו ובקורות ביתו 

(השמיים מספרים (הרב שטערן) עמוד  ד) זה שיש להם פעולה נחשב שהם חיים

  ., והביא גם את שתי הדעות הראשונות)118

  .(קול הנבואה עמוד קעג)השכלים הנבדלים של הגלגלים הם הספירות  ה)

  איזו קבוצת כוכבים זו -כימה 
  א) שור. 

  ב) הכלב הגדול. 
  ג) רועה הדובים. 
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  ד) דרקון. 
  ה) עקרב. 

  ו)הפליאדות  (זנב טלה). 
והסיק  הביא את כל הדעות. 244(ספר יודעי בינה חלק ה עמוד ז) הדובה הקטנה 

מאוחר יותר, מאז  את עקרב, וכך פירוש הגמרא בברכות.שבתקופת המקרא כינו "כימה" 

  .)כפליאדות, וכך הכוונה בגמ' ב"מ קו:תרגום השבעים, זיהו אותו 

  הריגתה בשבת בזמננו -כינה 
 .)פחד יצחק ערך צידה האסורה(אסור להרוג כינה, לפחות לחומרא א) 

ל, כמו שבעניין גלגל ומזלות הודו חכמי "ים אחר קבלת חזכלהוב) 
ר"י (ל "ה ולבסוף לאחר שנים שבו התוכנים והודו לדברי חז"ישראל לאו

 .)בריל
 .)ז אוירבך"גרש(ל הלכו בזה אחר מראית העין "זחג) 
 .)א נבנצל"גר(ל "הכינים שלנו אינן הכינים שעליהן דיברו חזד) 
הרב (יש לחשוש בזה מהוצאת לעז על הראשונים אשר נהגו היתר ה) 

 .)קפד-השתנות הטבעים בהלכה עמוד קפגספר הובאו בהדעות הנ"ל כל . כשר
שום שלהלכה היו טעמים רבים יש לפסוק ע"פ הכתוב בגמרא, מו) 

יש טעמים  - אחרים, ולכן גם אם מבחינה מציאותית לכאורה אינו נכון 
  .)26הארה  "את אשר ישנו ואשר איננו" הרב נריה גוטל, הובא בספר(אחרים 

ז) בזמנם גם חכמי אומות העולם סברו שיש בע"ח שנוצרים מעיפוש 

שיטת שברית ח"א מאמר יד פרק ח ספר הכתב  , וכן(הרב שטיינזלץ בגמרתו שבת קז:

ביא להם ראיה מדברי פיליניוס החכמי ישראל היא שיש בריות שמתהוות מן העיפוש, ו

  .)על עכבר שחציו בשר וחציו אדמה

  הטעם לכך -כלשון המימרא  אמוראיםכינויי 
הוא כנושא המימרא  האמוראבכמה וכמה מקומות בגמרא כינויו של 

צחק מגדלאה והוא שעשויין כמגדלים, שהוא אומר, למשל: אמר רבי י
 דומה הדבר למהשל דוד ואבשלום  משל: אבישלום בן שמעון רבי אמר

  וכו'. ודנו בהסבר לכך:
א) מהר"ץ חיות, ר"מ נרבוני, בעל היוחסין, סדר הדורות: בגלל שאמורא 
זה לא נזכר במקומות רבים בגמרא (ובחלק מהמקרים אפילו שהוא מוזכר 

, ואפילו לגבי ריש לקיש י"א שכונה כך על שם בעוד מימרות רבות
  דרשתו "לקישא דלבן"), כינו אותו על שם נושא המימרא שלו.

  ב) הרב ראובן מרגליות: דחה את ההסבר שהוא כינוי על שם המימרא.
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ג) הרב קפאח: היו כמה וכמה אמוראים שדרשו את דרשא זו, והגמרא 
לזכור טוב יותר או  בחרה דווקא את האמורא ששמו דומה לדרשא, כדי

סיני כל הדעות, וכן דוגמאות רבות לזה, הובאו ב(משום צחות ובדיחות הדעת 

  .חלק נז עמוד קנט)

  האם הוא מועיל -כישוף 
הכישוף אינו גורם מאומה, ואין ראוי לחכם א) רמב"ם, אבן עזרא: 

עבודה רמב"ם ( , אלא הוא אחיזת עינייםלעלות על ליבו שיש בו תועלת

בזה  א. דנו"ל"ט פיפ, אבן עזרא ויקרא ז, מורה נבוכים ח"ג לז בתחילתו"טה א"יפזרה 

  .)102הערה  272, ומושגים במחשבת ישראל עמוד 80המדע שבתורה עמוד 
  .יג)סי' קעט סעיף (ביאור הגר"א יו"ד  ב) הגר"א יצא נגד הרמב"ם בחריפות
  .ג)ס" כפ"(מפענח צפונות ג) רוגאצ'ובר: אינו מציאות גמורה 

) ריב"ש: מעשה כשפים מועיל ממש ומשנה את הדבר להיפך ממה ד
  .(שו"ת הריב"ש צב)שהוא, אך במעשה שדים רק נראה הדבר כך 

  האם מותר להתרפא בו -כישוף 
א) מותר, כי כל איסור כישוף הוא רק משום הנזק שבו, אך לתועלת 

  אין איסור.
  ב) בדורות אלו מותר כי לא מכשפים לשם עבודה זרה.

  ותר רק לפיקוח נפש.ג) מ
(כל הדעות הובאו באנציקלופדיה הלכתית רפואית ד) אסור אפילו לפיקוח נפש 

  .ערך רפואה)

ע"ע חטאים של גדולי ישראל  -כל האומר וכו' חטא אינו אלא טועה 
  בתנ"ך

  כל המועדים עתידים להתבטל
  א) בפשטות: יתבטלו ממש.

המועדות יתבטלו, ב) אין הכוונה שיתבטלו ממש אלא שטעמיהם של כל 
  .(שו"ע המקוצר)כי הם מהעבר 

  .(דעה במהר"ל תפארת ישראל נג)ג) ע"י גזירות שמד יבטלו אותם 

  ע"ע דקדוק -כללי הדקדוק 

  כמות ואיכות
  .(וכן המדברים היוונים)א) אוצר החכמה: הכמות היא איכות 
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  .ד ובהערה ב)"א ס"יפ(מפענח צפונות ב) הכמות אינה איכות 

  תקנת אנשי כנסת הגדולה -ע"ע נוסח התפילה  - כנסת הגדולה

  החילוק ביניהם -כרת ומיתה בידי שמיים 
(רש"י שבת א) בכרת בניו נכרתים ובמיתה בידי שמיים רק ימיו מתקצרים 

  .כה. ד"ה וכרת)

(ירושלמי  ב) בכרת מת בן חמישים ובמיתה בידי שמיים מת בן שישים

  .כרת ובתוס' יבמות ב. ד"ה אשת) ביכורים פרק ב, הובא בתוס' שבת כה. ד"ה

(תוס'  ג) בכרת מת בן שישים ובמיתה בידי שמיים אין קצבה מתי ימות

  .שבת כה. ד"ה כרת)

ד) בכרת נענש גם לאחר מיתה (אם לא עשה תשובה) ובמיתה בידי 
סוף סנהדרין (רמב"ם בפירוש המשנה וברטנורא  שמיים אינו נענש לאחר מיתה

  .פרק הנשרפין)

הביא דעה מחודשת  ד"ה ומזה) 189צו עמוד מערכת כ אות (ח"ג  חמדה) השדי 
שאין שום חילוק בין כרת למיתה בידי שמיים, והביא דעה נוספת 
שמיתה בידי שמיים אפילו חמורה יותר מכרת. אך נשאר עליהם בצ"ע 

  מוכח שכרת חמור יותר. (שבת כה.) שמהגמרא

  ע"י כישוף -כשוף 

  בזמננו -וכשפים ע"ע שדים רוח רעה  - כשפים 

  האם יש בו קדושה -כתב 
  .(שו"ת תשב"ץ ה)אין בכתב קדושה כלל 

הטעמים שעזרא שינה את הכתב מכתב עברי  - כתב עברי ואשורי 
  לכתב אשורי

  א) ר"ן: בגלות בבל שכחו את הכתב והלשון.
  ב) עיקרים: זכר לגאולת בבל.

  ג) מהר"ם אלשקר: נתחדש ע"י מלאך.
  שראל מהכותים.ד) רד"ל: להבדיל את י

ה) מהר"ל: בארץ ישראל, ארץ העברים, השתמשו בכתב עברי, וכשגלו 
 מילואים (חמש הדעות הובאו בתורה שלמה חכ"טלאשור השתמשו בכתב אשורי 

  .ו)
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  מה נכתב בכתב עברי ומה בכתב אשורי - כתב עברי ואשורי 
הכתב בלוחות היה אשורי, כלומר גם בזמנם ידעו  :א) רוב הראשונים

  .), וכן משמע מהבבלי שבת קד.(תורה שלמה חכ"ט ז בסופוהכתב האשורי את 
ב) יש דעה שגם הכתב שבחושן, אפוד, ציץ, תפילין ומזוזות היה בכתב 
עברי (כתב דעץ, שהחזיקו בו הכותים), ולא ידעו עדיין את הכתב 

, וכן הכתב בלוחות היה כתב טז)סי' ד ב (תורה שלמה חכ"ב מילואים האשורי 
  .), וכן משמע מהירושלמי מגילה פ"א ה"טבה שלמה חכ"ב מילואים סי' ד (תורעברי 

 לפסוק על פיהם - כתבי יד שנמצאו בתקופות מאוחרות 
אין הדין משתנה ע"י כתבי יד שעל ידם המיעוט נעשה לרוב, משום 
שממילא אין הפסיקם שלנו מבוססים על דין רוב, שהרי איננו יודעים 

א -חזון איש כלאיים א(תביהם לא הגיעו לידינו כמה חכמים פסקו אחרת וכ

 .)ח-ויו"ד קנ

  ע"ע קרי וכתיב -כתיב וקרי 

  כתיבת המשנה והתלמוד
  א) רמב"ם: רבי כתב את המשנה. 

ב) רב שרירא גאון: רבי כתב אותה, אך עדיין בבתי המדרש למדו אותה 
  בע"פ. 

ו ג) רש"י: רבי לא כתב אותה, אלא רק בזמן חתימת התלמוד התחיל
 .קיז עמוד מא) חלק סינישלוש הדעות הובאו ב(לכותבה 

גם לאחר שנחתמו המשנה והתלמוד עדיין לא נכתבו אלא רק ד) 
  .)(חומת ירושלים מילואים אות ב ד"ה ולי הקטןבתקופת הסבוראים 

 .דעת דורות במבוא)( נכתב רק בתחילת תקופת הגאוניםהבבלי  התלמוד ה)
גם לאחר שניתנה על הדעות הקודמות) ש ו) ויש מי שהוסיף (ואינו חולק

לנו המשנה והגמרא בכתב, בכל זאת החכמים ידעו את הנזק המגיע ע"י 
כתיבת תורה שבעל פה, והתאמצו שעיקר לימוד התורה יהיה בעל פה 

 .)11(דורש לציון, הובא בספר הסימנים השלם, הקדמה, עמוד 

  כתיבת תורה שבע"פ
היה כותב כל אחד לעצמו, גם כשלא כתבו את התורה שבעל פה, 

  ונחלקו מתי התחילו לכתוב זאת:
  א) מאירי: מחורבן בית ראשון.

  .(שתי הדעות הובאו בספר דעת דורות, מבוא)ב) רמב"ם: ממתן תורה 
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  ל

  ע"ע לימוד תורה לא לשמה -לא לשמה 

  מה הותר - לא לשמה (בתורה ובמצוות) 
לית, אבל לא א) רש"י: הותר דווקא אם חסרה רק הכוונה לשמה הכל

  למי שלומד שלא על מנת לעשות.
ב) רמב"ם: הותר גם למי שלא לומד על מנת לעשות, רק שלא ילמד 

  .(שערי תלמוד תורה עמוד יז)לשם עבירה כגון לקנטר את חברו 

  לא תסור בהוראה תמוהה
א) רש"י, ספרי, החינוך, ר"ן: אנו מחוייבים לפסיקת הלכה אפילו 

  ולהלכה הידועה.בהוראה שמנוגדת למציאות 
ב) ירושלמי, תורה תמימה: איננו מחוייבים לפסיקה של הוראה תמוהה 

  .הביא את שתי הדעות) 190(תחומין ח"ל עמוד 

  שנאתו ללאה -ע"ע יעקב  -לאה 

  מה הוא - לוויתן 
א) מהר"ל: הלוייתן אינו חומרי אלא הוא במדרגת הפירות בגן עדן 

  .(מהר"ל בבא בתרא עד)
וויתן זכר ונקבה רומזים לשכל ולנפש, שאם היו נזקקים ב) רבנו בחיי: ל

זה לזה לא היתה בחירה, והקב"ה השאיר זאת רק לצדיקים לעתיד לבוא 
  .כ)פ" אפ"(רבנו בחיי בראשית 

  ג) מצודת דוד: לוויתן הוא ישמעאל, שמבריח את רוב היישוב.
ד) רשר"ה: לוויתן נחש בריח הוא חברה המתקדמת בכח הזרוע, לוויתן 

חש עקלתון הוא חברה המתקדמת בתחבולות. ואם יתאחדו בברית אחת נ
  ייצרו שלטון שאיש לא יוכל להתקומם נגדו.

ה) שם משמואל: לוויתן הוא האהבה והדביקות, שור הוא יראה ועול 
  מלכות שמיים.

ו) פרי צדיק: לוויתן הוא שורש יצר הרע דתאווה, שור הבר הוא שורש 
  .דעות הובאו באספקלריא)(כל היצר הרע דכעס ורציחה 
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  מקורו -לוח השנה 
כמאה ושלושים שנה מאוחר יותר,  .ד'קי"חהאמורא, בשנת הלל  א)

  .ד'ר"ס, עם חתימת התלמוד, הלוח התפשט בכל תפוצות ישראל בשנת

  הלל האמורא. הסנהדרין קרוב לימיב) 
שנה אח"כ החשבון עדיין  400במשך  :ר' חיים יחיאל בורנשטיין ג)

, ועד קיבל את צורתו הידועה לנוג בתקופת רס"שתכלל עד שוה השתנה
קרה שראש השנה חל ביום א', כמו שמוכח באגרות שנמצאו  אז

  ., סיני קכח עמוד קס)מילואים יג(תורה שלמה חלק יג מתקופות אלו 
דשו את יכללי הלוח ניתנו כבר למשה מסיני, אלא שעד הלל קד) 

שתמשו בראייה אלא רק החודש ע"פ הראייה, ומהלל והלאה לא ה
  בכללים הללו.

ה) כללי הלוח אינם הלכה למשה מסיני, ולכן היום שאנו יודעים 
שחישובי התקופות והמולדות אינם מדויקים אנו מחוייבים לתקנו, ואיננו 

(קונטרס מגילת טענות לבנו של אב"ד דק"ק פריזנא, יוצאים ידי חובת המועדים 

  .הובא בסיני חלק סא עמוד יד)

 - מקורן, דחיית ראש השנה  -ע"ע מולדות ותקופות  -השנה  לוח
 מחלוקת הרס"ג ובן מאיר

  גודלם - לוחות הברית 
  .(בבא בתרא יד.)א) היו ו' על ו' 
  .(שקלים טז. ע"פ גרסת הגר"א)ב) היו ו' על ג' 
  .(יפה עיניים בבא בתרא יד.)היו ו' על ו' על ג'  -ג) אין מחלוקת 

  ת לוחמי מצדהע"ע התאבדו -לוחמי מצדה 

  ע"ע קמיעות ולחשים -לחשים 

  ע"ע יום ולילה -לילה ויום 

  מה עדיף -לימוד ומעשה 
לימוד התורה הוא יסוד היסודות של קיום העם היהודי.  א) המתנגדים:

 ר' חיים מוולוז'ין: עסק התורה שלא לשמה נמי עדיפא ממצוות לשמה.

ילה ותפילה הם ב) חסידים: המעשה הוא העיקר ולא הלימוד. טהרה טב
(שיטות החסידות והמתנגדים עיקר העיקרים, והם עולים על לימוד תורה 

  .סקירה כללית) -הובאו בספר החסידות מדור לדור 
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  לימוד תורה
  לימוד התורה הוא יסוד היסודות של קיום העם היהודי. א) המתנגדים:

לימוד תורה אינו רק ש"ס ופוסקים, אלא גם ספרי ב) תנועת המוסר: 
וסר, ולא עוד אלא שבלימוד המוסר חייב גם מי שפטור מלימוד תורה מ

  .(תנועת המוסר)
ג) חסידים: יש להעדיף את הלימוד המביא לידי מעשה, ובעיקר מה 

ספרי מוסר או שו"ע. המעשה הוא העיקר ולא  - שמביא ליראת שמיים 
עיקרו הוא נשמת הלימוד. טהרה טבילה  -הלימוד, וגם בלימוד עצמו 

לה הם עיקר העיקרים, והם עולים על לימוד תורה. לימוד שלא ותפי
(שיטות לשמה אין לו ערך מיוחד והוא מועד לחזק את מידת הגאווה 

  .סקירה כללית) -החסידות והמתנגדים הובאו בספר החסידות מדור לדור 

  ים וראשוניםאע אמור"ע -לימוד תורה של הקדמונים 

  יוןבקיאות וע -לימוד תורה 
פ"ד (. וכן הביא בשערי תלמוד תורה (ברכות סד.)א) גמרא: בקיאות עדיפה 

  מקורות לכך במפרשים. ב)ב 
ב) בזמן התלמוד שהתורה הייתה בעל פה הייתה עדיפה הבקיאות, אך 

  .ו)פ"ז אות (בניין עולם עיון עדיף  -לאחר שהותר לכתוב 

  לא לשמה -לימוד תורה 
וות א) ר' חיים מוולוז'ין: עסק התורה שלא לשמה נמי עדיפא ממצ

 לשמה.

ב) חסידים: לימוד שלא לשמה אין לו ערך מיוחד והוא מועד לחזק את 
 .סקירה כללית) -(החסידות מדור לדור  מידת הגאווה

  ללמוד וללמד -לימוד תורה 
הקדימו את המצווה ללמוד בעצמו, ורק אח"כ : (קה) וסמ"ק (כה) א) יראים

  ללמד לאחרים.
ם את המצווה ללמד את בנו, אח"כ הקדי: א)פ"א ה"(תלמוד תורה ב) רמב"ם 

  את תלמידיו, ואח"כ ללמוד בעצמו.
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  ע"ע לימוד תורה -ללמוד וללמד 

  ע"ע דרכי חשיבה - למדנות 

  סדר המאורעות -לעתיד לבוא 
  קיבוץ גלויות כנראה קודם לימות המשיח.

  ביאת אליהו קודמת לביאת המשיח.
  תחיית המתים כנראה לאחר ביאת המשיח.

  ת המשיח קודמים לגוג ומגוג או להיפך.מחלוקת האם ימו
לעתיד לבוא הם שם נרדף לימות המשיח, אך יש מקומות שהוא לאחר 

  ימות המשיח.
(כל זה ימות המשיח קודמים לעולם הבא, אך יש גם מאמרים הפוכים 

  .הובא בסיני חלק יב עמוד רפב)

  לשונם -ע"ע פיוטים  -לשון הפיוטים 

  הטעם שנקראת כך -לשון הקודש 
  א) ריה"ל: הלשון האלוקית.

  ב) מורה נבוכים: אין בה מילים שבצניעות.
  ג) רמב"ן: התורה, הנבואה, ושמות הקודש נאמרו בה.

ד) מקובלים: פירוש המילים המקורי הוא בדברים רוחניים, ורק אנו 
(קול הנבואה עמוד כט. וכן אל סף משתמשים בהם בהשאלה לדברים גשמיים 

  .האברים שלנו שהם השאלה מאלוקים) לגבי 36הפנימיות עמוד 
ה) א"א שיהיה דבר שלא יהיה לו שם בלשה"ק, שהרי בה נברא העולם, 

ליקוטים בשולי הגיליון על אבות (ואדרבה, לכל הלשונות יש שורש בלשה"ק 

  .)ספ"ג, אמנם לא כתב דבר זה כטעם למה נקראת "לשון הקודש"

  המצווה לדבר בה -לשון הקודש 
  מצוות עשה של דבריהם.א) בית מרדכי: 

"לדבר בם", וצריך  - ב) הרב קפאח: היא דרשה גמורה מדאורייתא 
  .(שתי הדעות הובאו בסיני חלק פז עמוד צג)לדברה דווקא כתיקנה 

ג) האדמו"ר מצאנז: יש לדבר גם בבית רק באידיש כמו שהנהיגו 
  .(דרך החיים)רבותינו מדור לדור 
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  שהיא קשההטעם לכך  -לשון התלמוד הירושלמי 
(מפורש בגמרא (בבא קמא פב:) בארץ ישראל דיברו בארמית קשה יותר א) 

שבארץ ישראל דיברו לשון סורסי, דהיינו ארמית פחות צחה, וכן הגמרא (בבא קמא ו:, 

. וחומת ירושלים יותרע"פ מסורת הש"ס שם) הזכירה שבירושלים דיברו בלשון קצרה 

 הבבליתלעומת הארמית יותר ליוונית,  קרובה שער ו הוסיף שהארמית הירושלמית

  . )שקרובה יותר לפרסית
חילוק בין יחיד ורבים, זכר  טעויות רבות (כגון חוסר הקפדה על) ב

(אהבת ציון נשתרבבו ע"י המעתיקים והמדפיסים  )ונקבה, עבר ועתיד

  .בהקדמה, הובא בחומת ירושלים שער ו)
די שלא יתרגלו כ"כ ) כותבי הירושלמי השתמשו בלשון קשה בכוונה כג

ללמוד מתוך הכתב, שהרי מעיקר הדין יש ללמוד בע"פ, ורק מחברי 
הבבלי שחיו יותר ממאה שנים לאחריהם ראו שכוח הזיכרון הולך ונחלש 

(קרבן ולכן חיברו את הבבלי בלשון קלה יותר, להקל על הלימוד מהכתב 

ובאה דעה זו בכרם העדה הקדמה שנייה (נדפס בירושלמי לאחר מסכת ברכות), וכן ה

יהושע פרק "כלל ויסוד בענין מחלוקות רש"י ותוס'" (אמנם שם דחה זאת משום 

שמהגמרות דלעיל מוכח שכותבי הירושלמי לא התכוונו להקשות על הלימוד, אלא שזו 

  . היתה הלשון שהיו רגילים בה))
כותבי הירושלמי השתמשו בלשון קשה בכוונה כדי שלא יבינוהו ד) 

(זהרי יעבץ (מהר"י עמדין) תרחקו ממנו בני אדם שאינם ראויים האומות וי

  .עמוד קכג)

  פירושו -לשמה 
  א) על מנת לעשות.
  ב) על מנת לדעת.

(שלוש הדעות הובאו בספר שערי תלמוד תורה עמוד ג) על מנת להידבק בקב"ה 

  .יז)

  מ

  היחס אליהם -מאורעות המאה העשרים 
  א) הרב אלחנן וסרמן: עקבתא דמשיחא.
  ב) תלמידי הרב קוק: זהו דור התחיה.

(אמונה ג) חזו"א: זה לא מענייננו לעסוק בזה, אלא אלו חשבונות שמיים 

  .בזמן משבר במבוא)
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  טעם האיסור -מאכלות אסורות 
א) ספרא: לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר, אלא אפשי ומה 

  .(ספרא קדושים ט)אעשה ואבי שבשמיים גזר עלי כך 
ן: קצתן מטמטמים את הלב, קצתן מעיזים הפנים, קצתן שוברים ב) רמב"

  .(רמב"ן אגרת הקודש ד)דרכי ההבנה וקצתן מולידים חולאים 
ג) מהר"ל: המינים הטמאים אסורים באכילה כי הם מרוחקים מהשי"ת 

  .(מהר"ל חידושי אגדות חולין מב.)
 ד) שפת אמת: מאכלות אסורות גורמות לנפש להיות משועבדת לגוף

  .(שמיני נב. כל הדעות הובאו באספקלריא)ולגשמיות 

  מקורו - מגן דוד 
א) נדפס בספר רזיאל המלאך, ושש הקצוות רומזים בקבלה על ארבע 

, וכן בשם מגן דוד יש שש (אגרות משה או"ח ח"ג טו) רוחות ומעלה ומטה
  אותיות.

 ב) אינו נובע ממקור יהודי, כי אסור לעשות צלם ודמות לאותות אמונה
  .(אוצר ישראל ערך מגן דוד הביא את שתי הדעות)

  מדינת ישראל
  א) פקידת שמיים, ראשית צמיחת גאולת ישראל ואתחלתא דגאולה.

(שתי הדעות הובאו בספר כי עת ב) מרד גלוי ברצון שמיים בסיוע הס"מ 

  .)542לחננה עמוד 

  תורה ומדעע"ע  -מדע 

  תורה ומדע -ע"ע בריאה  -מדע ותורה 

  האם הם דומים במהותם - ומדע חדש מדע עתיק 
א) רופאי העולם העתיק קיבלו ללא בדיקה אמונות עממיות בלתי 
מבוססות, כגון שהנולד לשבעה או תשעה חודשים חי, אך הנולד 

  .(הובא באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך ילוד) לשמונה חודשים אינו חי

רק על  ב) המדע שבתורה: הם שונים במהותם, המדע החדש מבוסס
נתונים בדוקים, ולא שייכת בו טעות יסודית, אך המדע העתיק היה 

  .)53(המדע שבתורה עמוד מבוסס על השכל, ולכן היו בו טעויות יסודיות 
ג) ספר את אשר ישנו ואשר איננו: הם דומים במהותם, גם במדע החדש 

  יש מסקנות שאין להן הסבר.
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  ונותע"ע שאיפות למדרגות עלי - מדרגות עליונות 

  הטעם -מואבי ולא מואבית 
א) גמרא: דרכו של איש לקדם בלחם ומים ואין דרכה של אישה לקדם 

  .(דעת רבי שמעון יבמות עז.)בלחם ומים 
  .(דעת רבי יהודה יבמות עז.)ב) גמרא: גזירת הכתוב מואבי ולא מואבית 

ג) זוהר: המואבים הכריחו את המואביות לזנות עם ישראל, וא"כ 
  .(זוהר חדש רות קמו)עשו זאת באונס המואביות 

(ילקוט שמעוני במדבר ד) ילקוט שמעוני: מפני שעתידה רות לצאת מהם 

  .תשפה. כל הדעות הובאו באספקלריא)

  גדרם הרפואי -ע"ע חיים ומוות  -מוות 

 -) , תקופת שמואלכ"ט י"ב תשצ"גמולד בהר"ד, ( מולדות ותקופות
  ןמקור

  א) מצד הנבואה.
ון איש (הובא בזמני הלכה למעשה ח"ב עמוד פג): תקופת שמואל היא חז(ב) מקבלה 

כתב ששמואל סמך (מאמר טז) ד) שהעיתים לבינה סי' קלח מקבלה. והוסיף (חזו"א או"ח 

 הזושאת זמן המולד הממוצע חישבו לבד, ווכתב החזו"א על על שיטת תוכנים ישנה, 

בסוף סי' קמ הוא עצמו כתב  . אמנםשהוא עבד מינות בשוגג כי סבר שמותר לומר כך

  .)שהחשבון עצמו אינו מסיני
: כ"ט י"ב תשצ"ג 49(השמיים מספרים (הרב בניזרי) עמוד ) מצד החקירה האישית ג

: מולד בהר"ד הוא מנבואה, קבלה, או חישוב 95הוא מנבואה או מחקירה, עמוד 

מעשה ח"ב המולדות הממוצעים למפרע. אבן עזרא ורמ"ע מפאנו (הובא בזמני הלכה ל

  .)עמוד פג): תקופת שמואל היא תקנה שהיתה נראית לשמואל לתקן
  ד) הלכה למשה מסיני.

  ה) מבני דוד.
לגבי מולד  (ארבע הדעות האחרונות הובאו בסיני חלק טז עמוד רמו) משבט יששכר 

  .)בהר"ד ומולד וי"ד
כתב שחשבונות מסלולי השמש  (הלכות קידוש החודש פי"ז הכ"ד)הרמב"ם ) ז
הירח שהיו בימי הנביאים מבני יששכר אבדו מאיתנו, ולכן כיום אנו ו

לומדים את החשבונות מבני יוון, וכיוון שהדברים הללו מוכחים אפשר 
מצאו שאורך  (ואכן חכמי יוון ובבל עוד לפני תקופת המשנה ללומדים גם מהגויים

  .המולד הוא כט יב תשצג, שיש לעבר שבע שנים מתוך תשע עשרה ועוד)
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(יסודי העיבור מאמר ג פרק מו, חשבון ח) כ"ט י"ב תשצ"ג נלמד מהיוונים 

  .)16תקופות ומולדות עמוד 

  מקורו - ע"ע לוח השנה  -מולדות ותקופות 

  ע"ע ניגונים -מוסיקה 

  לימודו -מוסר 
: בחמש עשרה שעות של לימוד תורה די בחמש רבי חיים מוולוזי'ןא) 

לימוד דף אחד בגמרא חשוב  .א)"א מ"פת בו(רוח חיים אדקות לימוד מוסר 
  .)הובא בסיני חלק כח עמוד ג(לפני הקב"ה יותר ממאה ספרי מוסר 

) החזון איש: אין לאדם להקדיש את רוב זמנו על שיחות מוסריות. יש ב
  .)167(זרמים וכתות ביהדות עמוד להגיע למוסר ע"י עצם לימוד התורה 

  ) עד ר' ישראל סלנטר: לימוד שכלי.ג
בחזרות בקול,  ברגש, צריך ללמוד מוסר בהתפעלות,נועת המוסר: ד) ת

רבות ובהתלהבות. גם בלימוד הסוגיות ההלכתיות צריך להדגיש גם את 
אינו רק ש"ס ופוסקים, אלא  לימוד תורה .)112(דת ופסיכולוגיה עמוד  המוסר

שפטור  גם ספרי מוסר, ולא עוד אלא שבלימוד המוסר חייב גם מי
  מלימוד תורה.

ברעש, ולמשך שעות  -ה) נוהוברדוק: צריך ללמוד מוסר בסערת נפש 
  רבות.

ו) בתקופת התעוררות תנועת המוסר, רבנים רבים סברו שלימוד מוסר 
הוא ביטול תורה. והיו על לימוד המוסר מחלוקות גדולות, כגון 

זה כתב החפץ ומעין . (ספר פולמוס המוסר) בישיבות טלז וולוז'ין וראדין
חיים שלימוד ענייני דרך ארץ, אע"פ שיש בו צורך, לא נחשב כלימוד 

  .)תחילת ב (תורת הבית תורה

  ע"ע מצוות ומוסר טבעי -מוסר טבעי 

  ע"ע כל המועדים עתידים להתבטל -מועדים 

  היחס אליו -מורה נבוכים 
, ר' שמחה בונים מפשיסחה, א) מורי החסידות, הבעש"ט, בעל התניא

  : הרבו ללמוד בו."מ מקוצקהרמ
(שתי הדעות הובאו : התנגדו ללימוד בו ב) הגר"א, רבי נחמן מברסלב

  .במפענח צפונות מבוא ז הערה כב)
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ג) האדמו"ר מגור: מעיד אני עלי שמיים וארץ כי בעת שהנני מוכרח 
לעיין במורה נבוכים במקום שהביאו בשמו איזה עניין, הנני מתפלל 

  .(מפענח צפונות עמוד לה בהערות ד"ה ביחוד)א אכשל לבורא שמיים וארץ של
שלושים שנה אחר פטירתו יצאו כמה מגדולי ישראל לאסור את ) ד

הלימוד בספריו. שני הצדדים החרימו זה את זה ואמרו זה על זה שהם 
כופרים ועובדי עבודה זרה. הדבר הביא צרות וגזירות ונהרגו רבים 

וד. ובסוף הקנאים שיצאו נגד מישראל, וצמחה מזה גם שריפת התלמ
סדר . וכן כתב (תורה שלמה חט"ז מילואים לב הרמב"ם ביקשו מחילה ברבים

  .שרפו את ספרי המדע ואת ספרי מורה נבוכים), שהדורות ד"א תתקכז ד"ה כתב בשה"ק

בסוף ימיו הרמב"ם למד מזקן אחד סתרי תורה וחזר בו ) יש אומרים שה
(סדר הדורות ד"א תתקכז ד"ה  לוסופימכמה דברים שכתב לפי השכל הפי

  .ואומר)

) ר"י עמדין: לא האמין שהרמב"ם כתבו, כי לא יתכן שהרמב"ם המורה ו
(אוצר ישראל ערך פילוסופיה  הראשי בהוראה יכתוב את המורה נבוכים

 ."התנגדות להפילוסופיא של הרמב"ם")

  האם להשתמש בהם בלימוד התורה - מושגים הגיוניים 
אשונים ובעיקר המגיד משנה, צפנת פענח, המידות לחקר א) אחרוני הר

ההלכה: השתמשו גם במושגים הגיוניים, כגון חיוב ושלילה, מציאות 
(המידות  והעדר, הרכבה שכנית והרכבה מזגית, סיבה ומסובב, נקודה ועוד

לחקר ההלכה (מבוא א) הוכיח שאחרוני הראשונים, ובעיקר המגיד משנה, השתמשו 

התלמוד והפוסקים משתמשים במושגים  .כגון כמות ואיכות) במושגים אלה,
בלשון המדינה המקובלים בפי ההמון, אפילו אם יש להם מקבילות 

  .א) (שו"ת באר משה ח"ד קיג בלשון הקודש

ב) הגר"ח מבריסק הקפיד להשתמש רק במושגים המצויים בש"ס, כחפצא 
  .ד"ה אין) 53(אישים ושיטות עמוד  וגברא, ולא במושגים הגיוניים

  ע"ע גויים -מושגים ורעיונות מהגויים 

  גדרם הרפואי -ע"ע חיים ומוות  -מות 

  שמירתה -מזוזה 
  א) בפשטות: שומרת ממזיקין.

(שתי ב) רמב"ם: שומרת על האדם מהחטא, וממילא הבית נשמר ממזיקין 

  .)422הדעות הובאו בתחומין ח"י עמוד 
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  מה הוא - מזל 
(ילקוט ראובני. וכן ך שלו, והוא מתפלל עליו א) מזלו של האדם הוא המלא

  . רש"י שבת נג: ד"ה מזליה)
ב) י"ב מזלות הם ברקיע, וכל הכוכבים משרתים אותם, והם כנגד י"ב 
חודשים (משמע שם שנחלקו האם חודשי לבנה או חודשי חמה), ונבראו 

  . (פרקי דרבי אליעזר)להנהיג את העולם, ונקראו "שרים" 
רה, יש מזל פרטי לכל אדם, ויש לכל עיר ולכל ג) המזל הוא ספי

אומה, ואלו השרים שבדניאל, ולישראל אין מזל אלא הקב"ה שולט 
  .(אברבנאל. שלוש הדעות הובאו ב"אספקלריא" ערך מזל)עליהם 

(המאור המבואר ראש ד) מזל הוא כוכב, מלשון "אזל", שהם הולכים ברקיע 

  .)18השנה עמוד 

  אסטרולוגיהע"ע  - מזלות 

 -ע"ע מקומות שהוזכרו בתורה ובחז"ל  -מחלוקות על מקומות 
  מחלוקות עליהם

  מקורן -מחלוקות 
דרשות הר"ן דרוש (משה קיבל מסיני גם את המחלוקות בין חכמי ישראל 

  .)שלישי הוצאת מוסד הרב קוק עמוד קכ

  מחלוקות במחשבה ובהלכה
(רמב"ם  במחלוקת שאינה במעשים אלא באמונות אין צורך לפסוק הלכה

במחשבה היהודית לדורותיה קיבלו דעות שונות, . פיהמ"ש סנהדרין פ"י מ"ג)
. הדרך לקבוע )7(ערכים ביהדות עמוד משא"כ בהלכה שהיה פסק מסוים 

האם זרם מסוים מוציא עצמו מהיהדות היא לבדוק האם הוא במסגרת 
  .(זרמים וכתות ביהדות ב)ההלכה 

כות התנאים, הגמרא ע"ע סמ -מחלוקות על דורות קודמים 
  מדוע לא חולקים עליהם - והראשונים 

  מחלוקת במציאות
  הדעות לא חולקות זו על זו.

לפרש מחלוקת אמוראים כמחלוקת במציאות, אלא כמחלוקת  א) עדיף לא
. תוס' פסחים סה. ד"ה 274קסד עמוד - שדי חמד ח"ד מהאריך בזה ( בהגדרה

  .)שאהמכבד: דוחק לומר שנחלקו האם הוא פסיק רי
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משום שבמחלוקת ב) ירושלמי: עדיף לא להעמיד מחלוקת במציאות 
(ירושלמי במציאות אפשר לברר מי צודק, ולא היו נשארים במחלוקתם 

ד לגבי המחלוקת מה מחמיץ, שהירושלמי מקשה שנבדוק האם מחמיץ, ומתרץ -פסחים ב

א, שהקשו . וכן משמע מתוס' חולין פ. ד"ה ולשבדקו אך נחלקו מהי תוצאת הבדיקה

מדוע לא יבדקו בסימני קרני הכוי אם הוא חיה או בהמה, ומתרץ שלא יכלו לבדוק 

  .)זאת
משום שלגבי מציאות א"א ג) רש"י: עדיף לא להעמיד מחלוקת במציאות 

(רש"י כתובות נז. ד"ה הא קמ"ל, לגבי " לומר "אלו ואלו דברי אלקים חיים

ות בדעת אמורא אחר, שעדיף לומר ששני אמוראים נחלקו בסברות מאשר לומר מחלוק

  .ששניהם נחלקו מהי דעת אמורא אחר)
ד) מצאנו מקרים של מחלוקות במציאות שא"א לפרשם באופן אחר. 

צורת  - למשל, מחלוקות רבי יהודה ורבי נחמיה באופן בניית המשכן 
(תוס' יבמות ישאה ליעקב בת כמה היתה רבקה כשנהקרשים, הכיסוי ועוד. 

ומפורש שם שהיא . (תוס' פסחים צד. וחגיגה יב.). מה גודלו של כוכב סא:)
מחלוקת במציאות. כמו כן נחלקו רש"י ותוס' בקידושין עא: האם נהר 
פרת זורם מהצפון לדרום או מהדרום לצפון, ופשוט שהיא מחלוקת 

  במציאות. 
  .וקות עליהםמחל -וע"ע מקומות שהוזכרו בתורה ובחז"ל 

  לימודו -ע"ע היגיון  - מחקר 

  מחשבה אנושית
, 148(מושגים במחשבת ישראל עמוד אדם לא יכול להשיג את האמת המוחלטת 

. מורה נבוכים (הרב קפאח) עמוד מה: יש לשכל האנושי מגבלות 73עולם אחד עמוד 

ין המוח שאין בכוחו לעוברם. ליקוטי מוהר"ן כא, ד: ישנן מושכלות עמוקים מאוד וא

  .יכול לסבלם כגון עניין ידיעה ובחירה)

  ע"ע מחלוקות במחשבה והלכה -מחשבה והלכה 

  מטטרון
  א) תרגום יונתן, אברבנאל: הוא מיכאל.

  .(אוצר ישראל ערך מטטרון הביא את שתי הדעות)ב) הפייטן: הוא גבריאל 
  ג) חנוך.

  .ק)(שתי הדעות האחרונות בתוס' יבמות טז: ד"ה פסוד) שר העולם 
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  מה היה חטאו של משה -מי מריבה 
  א) רמב"ם: כעס.

  ב) אמרו "נוציא" ולא "יוציא".
  ג) שלא אמרו שירה.

ד) אבן עזרא: ישראל רצו שיוציא את המים מסלע אחר, ומשה סירב 
  לשנות את הוראת ה'.

ה) עיקרים: היו צריכים לדבר אל הסלע מעצמם בלי שה' יצוום, 
  ים.שהנביא גוזר על הדברים הטבעי

אהרן על חטא העגל, משה על  - ו) מלבי"ם: נענשו על חטאים קודמים 
  חטא המרגלים.

(כל הדעות ז) לא חטאו כלל, אלא שאין הדור ראויים שהוא יכניסם לארץ 

  .הובאו באספקלריא)

  מידות
א) רמב"ם: יש ללכת בדרך האמצע, כגון להיות מעורב עם הבריות 

  והחכמה.וליהנות מהמותר, אך לא לזוז מהיראה 
ב) שיטת נוהוברדוק: דרך האמצע היא פשרה, וזו סכנה, ובמיוחד בדורנו 
אין האנושות מוכשרת לזה. צריך להשתחרר מהרצונות, התאוות, 
הגופניות והחומריות, ויש להידבק אך ורק בתורה וברוח. יש לשבור את 

  . (תנועת המוסר)כל המידות בלי להשאיר מהם שום נטייה ושורש 

  ע"ע מטטרון - מיטטרון 

  טעמה -מילה 
  א) רמב"ם: למעט המשגל ולהחליש את האבר הזה.

  ב) רמב"ם: שיהיה אות למאמיני ייחוד ה'.
ג) רבנו בחיי: היה חוק לאמוריים שהיו חוקקים בבשר גופם שם עבודה 

  זרה שלהם, ולכן נצטוונו לעשות אות זה בבשרנו (כד הקמח מילה).
  אדם.ד) עקדה: העורלה היא חרפה ומום ב

ה) עקדה: המילה מועילה לתקן את כל כוחות הגוף וע"י זה היא סיבת 
  קיום כל המצוות.

ו) תנחומא: למה אינו נולד מהול, לפי שלא נתן הקב"ה את המצוות 
  .(תנחומא תזריע ה. כל הדעות הובאו באספקלריא) לישראל אלא לצרף אותם בהן

  מדוע כשהוא קטן -מילה 
  י לא ימול את עצמו.א) רמב"ם: כי אם יגדל אול
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  ב) רמב"ם: כדי שלא יכאב כאב גדול.
ג) רמב"ם: כי כשהוא רק בן כמה ימים אביו עדיין לא אוהבו כל כך, 

(שלושת וכשיגדל אביו יאהבו יותר, ואולי ירחם עליו ולא ימול אותו אז 

  .הטעמים הללו במורה נבוכים ח"ג מט)

(כל הטעמים  שהוא קטןכבר כ -ד) עקדה: כדי שיהיה מתוקן כל ימי חייו 

  .הללו הובאו באספקלריא)

  ע"ע כינויי אמוראים כלשון המימרא -מימרא 

  ע"ע כרת ומיתה בידי שמיים -מיתה בידי שמיים 

  מי גדול - מלאך ואדם 
(שערי קדושה ח"ג השער השני בשם כל מדרשי  א) רוב המדרשים: אדם גדול

  .חז"ל)
  .א)"ח עפבה (בראשית ר ב) דעה בבראשית רבה: מלאך גדול

ג) ר' חיים ויטאל: נשמה שבעולם היצירה גרועה ממלאך שבעולם 
הבריאה, אך נשמה שבעולם הבריאה גדולה ממלאך שבעולם הבריאה. 

שלוש הדעות הובאו במושגים שערי קדושה ח"ג השער השני. (וכן בכל העולמות 

  .)55 ההער 148במחשבת ישראל עמוד 

  ע"ע תורה ומלאכה - מלאכה 

  האם הם יודעים את מחשבות בני האדם -מלאכים 
  א) תוס': הם יודעים.

ב) הרבה מפרשים: הקשו על תוס' שהרי רק הקב"ה יודע את מחשבות 
  .ז)-(שתי הדעות הובאו בשערי מחילה יגבני האדם 

  מה הם -מלאכים 
מאמר ד (כוזרי המבואר יש כמה דרכים במהותם (לא כולן חולקות זו על זו) 

  :הדעות הראשונות) ג הביא את ארבעפ"
  א) רמב"ם: אין להם גוף והם בין הבורא לבין הנבראים.

(אוצר  ב) ריה"ל: הם שליחויות ולכן גם כוחות הטבע נקראים מלאכים

ישראל ערך שבתאי בשם האצטגנינים בני עמנו: מיכאל שר ישראל הנזכר בספר דניאל 

  .הוא הכוכב שבתאי שהוא מושל בייחוד על בני ישראל)
  "ל: הם מצטיירים מהגשם הדק הנקרא רוח הקודש.ג) ריה

  ד) אבן גבירול: מורכבים מחומר וצורה אך בלי גשמיות.
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  .)50(משנת החלומות עמוד ה) פקידים שהקב"ה מינה על הטבע, שרים 
  .ו)ח"ב פ"(מורה נבוכים ו) רמב"ם: כוחות גופניות, טבעיות ונפשיות 

או שראה מלאך אינו  ) רמב"ם: כל מי שנאמר בו שדיבר עימו מלאךז
  .(מורה נבוכים (הרב קפאח) עמוד רנז)אלא בחלום או במראה הנבואה 

  מתי נבראו -מלאכים 
  א) ביום השני.

  .יא) גפ"(שתי הדעות הנ"ל בבראשית רבה  ב) ביום החמישי
ג) זוהר: אור המלאכים נברא לפני שאר הברואים (וייתכן שהכוונה לאור 

מדרש הנעלם בראשית מאמר ויהי אור (צמם) המלאכים דווקא ולא למלאכים ע

  .)367שלוש הדעות הובאו במושגים במחשבת ישראל עמוד כרך יט עמוד קכח. 

  ע"ע תפילה למלאכים -מלאכים 

  מלחמה לכיבוש הארץ
א) הרב רבינוביץ': אין לדעת הרמב"ן מצווה להילחם על כיבוש הארץ 

להילחם לשם  לדורות, אלא היא היתה הוראת שעה. אך לדורות אסור
  כך.

ב) הרב יעקב אריאל, וכן הפירוש הפשוט ברמב"ן: המלחמה היא חלק 
שתי הדעות הובאו בתחומין ח"ה עמוד (ממצוות יישוב הארץ ונוהגת גם לדורות 

174(.  

  זמנה - מלחמת גוג ומגוג 
  א) תהיה קודם ביאת המשיח.
  ב) תהיה אחרי ביאת המשיח.

תסתיים לאחר ביאת המשיח ג) המלחמה תתחיל קודם ביאת המשיח ו
  .(שלוש הדעות הובאו באוצרות אחרית הימים ה)

  ד) לא תהיה כלל כיוון שישראל כבר סבלו בגזירות ת"ח ת"ט.
(שתי הדעות הנ"ל הובאו מלחמת יום כיפור  - ה) הרב כשר: כבר הייתה 

  .בספר מלחמת יום הכיפורים פרק ב)

  מיהו גוג - גוג ומגוג מלחמת 
  .טישמו הפר :רש"יא) 
  .כינוי השושלת -רמב"ן ב) 
 .)הביא את שלוש הדעות 226יגידו עמוד  ה(ואשר תבאנשם העם  - אברבנאל ג) 
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  מלכות הרביעית
  א) רומי.

  ב) ישמעאל.
  .הביא את שלוש הדעות) 297(ואשר תבאנה יגידו עמוד ג) רומי וישמעאל יחד 

  פירושו - ממזר אינו חי
  א) ירושלמי: מת תוך שלושים יום.

  חרונים: מת תוך שנה.ב) א
  ג) ספר חסידים: בניו מתים ללא בנים.

כל הדעות (ד) רש"י: מת בעודו קטן (בן תוך י"ג שנה ובת תוך י"ב שנה) 

  .)53הובאו בתחומין חכ"ב עמוד 

  ע"ע ניגונים - מנגינה 

  מנהיגים
  א) משפיעים על הציבור.

יא את שתי כ הבמידה א אות (המידות לחקר ההלכה ב) הציבור משפיע עליהם 

  .הדעות)

  צורתם -ע"ע קני המנורה  - מנורה 

  ע"ע תרי"ג מצוות -מניין המצוות 

  הטעמים שאסור -מניין ישראל 
  א) עיין הרע.

  ב) אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העיין.
ג) כאשר מונים אותם מפרידים כל איש בפני עצמו ואז אינם כאיש אחד 

  .ב)"יפ"ל פבמלבי"ם שמות  (שלוש הדעות דלעילוזכותם מתמעטת 
ד) שם משמואל: המניין גורם לרע עיין לשלוט, ושליטת הרע עיין 
גורמת לסילוק הברכה, וסילוק הברכה גורם לשליטת הסטרא אחרא 

  .(ארבע הדעות דלעיל הובאו באספקלריא)
(דעה שהובאה במלבי"ם שמואל ב  ה) אין שום איסור למנות את עם ישראל

  .א)"ד פ"כפ

  האם מונים את שנת המבול -נות העולם מניין ש
  א) יש שמונים אותה במניין השנים.
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הביא את שתי הדעות  (דעת דורות דבר אל הקוראב) יש שאינם מונים אותה 

  .)הללו

  מתי מונים אותןמ -מניין שנות העולם 
המניין למולד אדם, "מולד וי"ד", "מניין לבראשית", "מניין בני א) 

. לפי זה חורבן ביהמ"ק השני היה אדם הראשוןמונים ללידת  -מזרח" 
  .)בתקופת הגאונים (כך מנו בני בבלבשנת ג'תתקכ"ט 

מונים "מולד תוהו (בוהו)", "מולד בהר"ד", "מניין בני מערב" ב) 
. לפי זה חורבן לבריאת העולם (ולדבריהם האדם נולד בשנה השנייה)

בתקופת  איטליה וספרד, כך מנו בארץ ישראל( ביהמ"ק השני היה בשנת ג'תת"ל

דעת דורות דבר אל . וכל תיקן הרדב"ז שימנו כולם, ואכן כך נוהגים עד היום. הגאונים

  .)הביא את שתי הדעות הקורא
לפי זה  מונים שנים שלמות שחלפו עד המאורע. -ג) מניין סדר עולם 

(היו שמנו כך בתקופת הגאונים. סיני ורבן ביהמ"ק השני היה בשנת ג'תתכ"ח ח

 .ק קכח עמוד קסו הביא את שלוש הדעות)חל

  האם פוסקים על פיה נגד ראיות - מסורת
(הקדמה לספר עין התכלת תכלת בציצית את ההאדמו"ר מראדזין חידש  א)

(החשמל בהלכה מצת מכונה היו שהתירו . וכן )190עמוד יג, ספר התכלת עמוד 

מגמרא ב"ב עד.  ויש שהביאו ראיה. )119, 112באריכות, וכן עמודים  95עמוד 
נפש הרב ( מהציציות של מתי מדבר -שאפשר להביא ראיה ארכיאולוגית 

  .)עמוד נג
"אפילו נרבה  התכלת בציציתר' יוסף בער סולובייצ'יק אמר על  ב)

(הקדמה לספר עין התכלת עמוד " כחול ראיות לא יועילו נגד הקבלה והמסורה

: הביא בשמו גירסא אחרתרבי גרשון העניך לעומת זאת  .190יג, ספר התכלת עמוד 

כיוון שהדג הזה ואופן הוצאת צבעו היה מוכר לאבותינו בכל הדורות, הרי זה כאילו יש 

לנו מסורת מהם שאין זה החילזון המקורי, ולכן לא יועילו ראיות מדעיות נגד המסורת. 

 תיועילו ראיו -לאבותינו ו ידועות אם אם יבורר שדג זה או אופן הוצאת הצבע לא הי
מצת מכונה "חדש אסור יש שאמרו על . וכן )בספר נפש הרב עמוד נג הובא

. ומעין זה )119, 112באריכות, וכן עמודים  95(החשמל בהלכה עמוד " מן התורה
שבענייני חשבון השמיטה פוסק  (שמיטה ויובל פ"י ה"ה וה"ו)דברי הרמב"ם 

שפוסק בקריאת  (מגילה כא:)הגאונים נגד סברתו, ודברי הרמב"ן  כקבלת
  .התורה ע"פ מנהג הגאונים נגד סברתו
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  ע"ע חדש -מסורת 

  ע"ע חוסר דיוק בחישובים -מעגל 

  ע"ע קסם ומעשה אוב - מעשה אוב 

  גדרם -מעשה בראשית ומעשה מרכבה 
חכמת  - חכמת הטבע, מעשה מרכבה  - א) רמב"ם: מעשה בראשית 

  .(מורה נבוכים בפתיחה)ות האלוק
הקשר של המציאות התחתונה במלאכים,  -ב) ר"ן: מעשה בראשית 

(דרשות הר"ן א. שתי הדעות השתלשלות המלאכים מהשם  -מעשה מרכבה 

  .הובאו באספקלריא)

  כוונתם - מעשה העגל 
א) עברו על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולימוד הזכות על 

  מהערב רב. כך הוא שהם היו 
ב) כוונתם הייתה לטובה, שלא כפרו בעיקר אלא חיבבו עבודה זרה 

  .)הביא את שתי הדעות ז"צמאמר א פ(כוזרי המבואר לכבוד 

  מה עדיף -ע"ע לימוד ומעשה  -מעשה ולימוד 

  ע"ע תלמוד ומעשה - מעשה ותלמוד 

  מהו המעשה ובאיזו תקופה ארע - יהודית ע"ע  -מעשה יהודית 

  לפרשם כמשל -ה מעשים שבתור
הובא (מורה נבוכים ח"ב כט.  א) מורה נבוכים: לא כל התורה כפשוטה

יש אומרים שהמסווה שעל פניו  .)111הערה  274במושגים במחשבת ישראל עמוד 
של משה אינו כפשוטו אלא משל, שמשה היה מצמצם את דעתו וכו' 

  .תורה שלמה חכ"ב מילואים ו)( כדי לדבר עם עם ישראל
ן האלכסנדרוני וידעיה הפניני (הבדרשי) פרשו את התנ"ך פילוב) 

חומר  -כגון: אברהם ושרה  משלים, שהמעשים לא קרו ממש אלא הם
הרשב"א ו .אצטרולב -י"ב מזלות, אורים ותומים  - וצורה, י"ב שבטים 

, שו"ת הרשב"א ח"א 253(את אשר ישנו ואשר איננו עמוד החרים את שיטה זו 

  .תטז)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  אבדות לוחמי מצדהע"ע הת - מצדה 

  כוונה ועשייה -מצוות 
(ספר א) חסידות: העיקר הוא נשמת המצווה, הכוונה עיקר ולא העשייה 

  .סקירה כללית) -החסידות מדור לדור 

  מטרתן -מצוות 
  א) בשביל הניסיון.

  להבדיל את האדם מהבהמה. -ב) לשלוט על היצרים 
  ג) להבדיל את ישראל מהעמים.

(ארבע הדעות הובאו בספר נפש (כגון טעמי בריאות) ד) לתועלת הגוף או ה

  .מי מפחד משאלות ג)
אין  -ה) רש"ר הירש: מסמלות משמעות מסוימת, למשל: ברית מילה 

(ספר בה תועלת עצמית אלא מסמלת את הברית בין הקב"ה לישראל 

  .המצוות כסמלים)

  , תרי"ג מצוותע"ע טעמי המצוות -מצוות 

  מה ההלכה -מצוות בטלות לעתיד לבוא 
  .(בבא בתרא עד.)תוס': להלכה בטלות 

  מתי -מצוות בטלות לעתיד לבוא 
  א) בימות המשיח.
  ב) בתחיית המתים.

  ג) כאשר אדם.
(ארבע הדעות הובאו באוצרות ד) ברגע התחייה, אך מייד אחר כך ינהגו שוב 

  .אחרית הימים יב)

  מצוות ומוסר טבעי
פשי לאכול בשר בחלב וכו' מה שאמרו חז"ל שיאמר אדם "אא) רמב"ם: 

ומה אעשה אבי שבשמיים גזר עלי" הוא רק בתורות שמעיות (שאינן 
שכליות), אך במצוות שכליות, שאילו לא נכתבו ראויים הם להיכתב, 

(הקדמה למסכת אבות צריך לא להתאוות להן כלל גם לולי גזירת התורה 

  .(שמונה פרקים) ו ד"ה ולפי המובן)
: כל זה לולי שניתנה תורה, אך לאחר מתן תורה ב) ר' חיים שמואלביץ

  .(שיחות מוסר תשל"א יז)צריך לקיים את המצוות רק בגלל רצון ה' 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

צריך לקיים רק בגלל גזירת  -ג) ברסלב: אפילו מה שהשכל מחייב 
  .(שיחות הר"ן קטז)הבורא 

ג) הרב קוק: צריך ללכת ע"פ המוסר הטבעי, ואסור שהיראת שמיים 
  .רות הקודש ח"ג יא)(אותדחק אותו 

כשתקום הסנהדרין מחדש, אם ימצאו דין בתורה שלא ד) הרב קוק: 
נראה היום מוסרי, ויצליחו לפסוק דין חדש שיהיה מוסרי ועדיין ייכנס 

 (אגרות הראי"ה ח"א צ בלשון התורה, יוכלו לפסוק כך, שכך ניתנה התורה

  .ו)אות 
מה ששכלי האדם כל  - ) שיטת סלבודקה: התורה מוסיפה על השכל ה

  .(תנועת המוסר)חייב בו גם לולא התורה 
  ההלכה תמיד מוסרית, גם כשלא נראה לנו כך. ו) 
את אשר שתי הדעות האחרונות הובאו בספר (המוסר חשוב, אך ההלכה יותר ז) 

  .)43ישנו ואשר איננו הארה 
דרכיה הרי אל השכל והסברא, ש צריכים להתאיםמשפטי תורתנו  ח)

  .)שו"ת הרדב"ז ח"ג א'נב (תרכז)( דרכי נועם
  

  ע"ע נשים -מצוות עשה שהזמן גרמן 

  ע"ע הוכחות מהסברות ומהמציאות -מציאות 

  ע"ע שיעבוד מצריים -מצריים 

  ע"ע בית המקדש -מקדש 

  האם יש חלקים שאינם מתחלקים - מקום 
א) אין חלק שאינו מתחלק, כל מקום יכול להמשיך ולהתחלק עוד ועוד 

  .(רצוף)
יטת המדברים: יש חלק שאינו מתחלק, כל מקום יתחלק עד שיגיע ב) ש

(אשריעה. שתי הדעות הובאו לחלקים קטנים אלו ולא יוכל להתחלק עוד 

  .א)פ"ב ס"במפענח צפונות 

  מקום הרוחניות
  א) חסידות: האלוקות בארץ ובכל אבר שבאדם.

סידות (שתי השיטות הובאו בספר החב) קבלה: מגלה מה שבעולמות העליונים 

  .סקירה כללית) -מדור לדור 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  מחלוקות עליהם -בחז"ל בתורה ומקומות שהוזכרו 
בראשית ((רמב"ן אנו מוצאים בכמה מקומות שחז"ל לא הכירו את המקומות 

: כך פירשתי את הפסוקים בתחילה, אך לאחר שזכיתי לעלות לארץ ישראל )טז-לה

ות רש"י ותוס' (תוס' שבת סה: מחלוק. ולראות את המקומות ראיתי שאין הפירוש נכון

יעב"ץ (על תוס' ערכין טו.): כל מה . וקידושין עא:) על כיוון זרימת הנהרות בבבל

תוס' (ראש השנה כג:) נשארים שכתבו התוס' כאן אינו נכון והוא מתנגד למציאות. 

בקושיא משום שהבינו כפשוטו שארץ ישראל היא מרובעת ארבע מאות פרסה על ארבע 

, יא)-(במדבר לד בפרושי רש"י לתורה על גבולות א"י. וירושלים באמצעיתה מאות פרסה

יוצא מהכנרת אלא זורם  לדוגמא הירדן לא ,א"י לא נראית כלל כמו שהיא במציאות

. נחלקו רש"י ותוס' בקידושין עא: האם נהר פרת זורם םוכן צייר הרא" ,מזרחית לה

רובין כו. נחלקו אם למחוזא היתה . רש"י ותוס' עימהצפון לדרום או מהדרום לצפון

  .)חומה. תוס' שבת סה: כתבו שכל הנהרות זורמים ממזרח למערב

  כמה שנים היה המרד - בא מרד בר כוזי
  לספירה. 122-125 - שלוש וחצי שנים  א)
  שבע שנים. ב)
  .122-132 - עשר שנים  ג)
ביא ה 268(כלי זכוכית בתקופת התלמוד עמוד  122-135 -שלוש עשרה שנה  ד)

  .)את כל הדעות דלעיל
 .(סנהדרין צג:)ה) שנתיים וחצי 

  ע"ע מי מריבה -משה 

  החילוק בין נבואתו לשאר הנביאים -משה רבנו 
אספקלריא  - אספקלריא מאירה, שאר הנביאים  - א) זוהר וגמרא: משה 

  שאינה מאירה.
  ע"י אמצעי. - בלי אמצעי, שאר הנביאים  - ב) משה 
  כשהם ישנים. - אים ביום, שאר הנבי -ג) משה 
יחלשו כוחותיהם ויגיעו  -בלי רתת ורעדה, שאר הנביאים  -ד) משה 

  להם מורא גדול.
(ארבע הדעות רק ברצון השי"ת  -ברצונו, שאר הנביאים  - ה) משה 

האחרונות בפירוש המשניות לרמב"ם בהקדמה לפרק חלק. כל הדעות הובאו 

  .באספקלריא)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  טבעו -משה רבנו 
וים  אור פני משה תחילת חוקתכתבו וכן ( : בטבעו היה רעא) תפארת ישראל

  .)ו-החכמה ז
  .ב) הרב רפופורט והאדר"ת: בטבעו היה טוב

ים הדעות הובאו בדת ופסיכולוגיה עמוד שלוש( ג) בעש"ט: היו בו שני הצדדים

81, 89(.  

  מהותו -משה רבנו 
י א) רמב"ם: מדגיש את ההבדל היסודי בין אישיותו של משה לשאר בנ

  האדם.
  אנושיות.-ב) מהר"ל: מייחס למשה רבנו תכונות כמעט על

ג) רש"ר הירש: ההבדל בין אישיותו של משה לשאר בני האדם הוא רק 
בדרגה, אך הוא היה בן אדם ככל האחרים. הוא היה בן אדם ונשאר בן 

  .)110 הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו עמוד(אדם וכך היה צריך להיות 

  אתובי -משיח 
"ו אות טפ(אוצרות אחרית הימים א) יבוא בפתאומיות בלי שום ידיעה מוקדמת 

  .ג)
ב) הסדר יהיה: קיבוץ גלויות, ממשלה, משיח בן יוסף, קיבוץ גלויות 

  .)208(ואשר תבאנה יגידו עמוד של יהודה, משיח בן דוד 
ג) ישראל יתאספו לאגודה אחת וישמו עליהם ראש אחד, והוא משיח בן 

הוא יקבץ את הגלויות ויהיה תחת ממשלת הגויים, ויבנה את בית יוסף. 
המקדש. אח"כ בסוף האלף השישי יבוא משיח בן דוד והוא יחיה את 

(רבי יהודה אלקלעי, הובא במבחר המחשבה והמוסר המתים ויביאנו לעולם הבא 

  .ביהדות עמוד ריח)

  ע"ע אמונה בביאת המשיח -משיח 

  ע"ע ימות המשיח -משיח 

  סדר המאורעות - ע"ע לעתיד לבוא  - משיח

  משיח בן יוסף
  .(סוכה נב.)א) גמרא: משיח בן יוסף יבוא וימות במלחמה 

  ב) משיח בן יוסף לא ימות.
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

ג) רס"ג: אם נחזור בתשובה לא יבוא משיח בן יוסף אלא מייד יבוא 
(אמונות ודעות מאמר שמיני גאולה האחרונה. שלוש הדעות הובאו משיח בן דוד 

  .מלחמת יום הכיפורים פרק ב) בספר

  ע"ע כתיבת המשנה והתלמוד - משנה ותלמוד 

  לפרשים כמשל -ע"ע מעשים שבתורה  -משל 

  משניות וברייתות נאמרו בתקופות שונות
  כמה מקורות לזה:

  .(שבת קכג:)א) בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה (ברייתא) זו 
מזמן בית המקדש ויש  שיש משניות (ראש השנה ריש יח:)ב) משמע מרש"י 

  כאלו שאחרי החורבן.
"משהכהנים נכנסים  א)-(ברכות אג) יש שרצו להוכיח מלשון המשנה 

  לאכול בתרומתן" שמדובר בזמן שהכהנים אכלו תרומה.

  גדרם הרפואי -ע"ע חיים ומוות  -מת 

  ע"ע תחיית המתים - מתים 

  רואים את הקולות -מתן תורה 
  א) האותיות הצטיירו באוויר.

  .צ)מאמר א פ"(כוזרי המבואר ב) הוא דבר בלתי נראה 

  נ

  נבואה
א) נבואה היא מהקב"ה בלי קשר לדרגת ההתפתחות וההשכלה של 

  המתנבא.
ב) רמב"ם: נבואה היא תופעה טבעית, אך הקב"ה יכול למנוע אותה 

(מורה נבוכים ח"ב לב הביא את שתי הדעות, דנו בזה עמודי המחשבה הישראלית ח"ב 

  .)106, וערכים ביהדות עמוד 433עמוד 

  במושגי העולם העתיק ות עתידיות נבוא
  .אין הכוונה לקשת דווקא) -  מלחמה בקשת (לדוגמא,מסר כללי א) 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  .כפשוטו (ויילחמו בקשתות) ב)
 178(ואשר תבאנה יגידו עמוד כפשוטו בהרחבה (קשת היא משל לרובה)  ג)

 .)הביא את שלוש הדעות

  חטאםמה היה  -נדב ואביהוא 
  א) הקריבו אש זרה.

  ב) שתויי יין.
  ג) הורו הלכה בפני משה.

  ד) לא נטלו עצה מאהרן ממשה ואיש מחבירו.
  ה) נתנו עיניהם בשררה.

  ו) לא היו להם בנים.
  ז) נכנסו לפני ולפנים.

  ח) הקטירו שלא בשמנה.
  ט) ראו את השכינה מתוך גאווה.

  י) היו מחוסרי בגדים.
(כל הדעות הללו הובאו בתורה  יצת ידיים ורגלייםיא) נכנסו לעבוד בלא רח

  .שלמה חכ"ח מילואים א)

  ע"ע מידה -נדה 

  ע"ע סמבטיון -נהר סמבטיון 

  נוי העיר
  א) רוב הראשונים והפוסקים: משום נוי ארץ ישראל.

  .)475(שתי הדעות הובאו בתחומין חי"ב עמוד ב) משום נוי העיר 

  ההסבר לזה -חי נולד לשמונה אינו חי ונולד לשבעה כן 
יש יצירה לשבעה חודשים ויש יצירה לתשעה, ועובר שנולד לשמונה  א)

  .(רוגאצ'ובי)הוא עובר שיצירתו לתשעה חודשים ועדיין לא נגמרה צורתו 
  . (אבודרהם)בחודש השמיני העובר נמצא במדור צר  ב)
בחודשים השביעי והתשיעי יש לו חמימות ורטיבות, אך בשמיני לא  ג)

  . )(רשב"ש
הכוכב השביעי הוא לבנה והתשיעי הוא צדק, שמסמלים קיום. אך  ד)

  . (רשב"ש)הכוכב השמיני הוא שבתאי, שמסמל מיתה 
ה) רופאי העולם העתיק קיבלו ללא בדיקה אמונות עממיות בלתי 

  .(כל הדעות הללו הובאו באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך ילוד)מבוססות 
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  התפילה נוסח
(סידור ח ספרד הוא השער הי"ג הכולל את י"ב השערים א) האר"י: נוס

  .הגאונים והמקובלים ח"א עמוד יג)
ב) דברי חיים: האר"י עשה את הכוונות בשביל שהיה ספרדי, אבל גם 

  .(שם עמוד טז)בנוסח אשכנז מרומזים הסודות 

  ע"ע י"ב נוסחאות תפילה כנגד י"ב השבטים -נוסח התפילה 

  כנסת הגדולה תקנת אנשי -נוסח התפילה 
א) חסידי אשכנז, רא"ש, טור, ספר חסידים: כל תיבה ותיבה שקולה 

  ומדוייקת מאנשי כנסת הגדולה.
ב) חכמי צרפת, אבודרהם, רשב"א, ריטב"א: אין מטבע הברכות מעכב, 

  .(שתי הדעות הובאו בסידור המפורש מבוא פרק ט)אלא רק חתימת הברכה 

  ב את נחמות ישעיהומי כת - ע"ע ישעיהו  -נחמות ישעיהו 

  נחש הקדמוני
א) ראב"ע: היה נחש ממש, והלך בקומה זקופה, והקב"ה נתן בו דעת 

  .(וכן הובא באברבנאל)לדבר 
  ב) רד"ק: דיבר ע"י מופת, כדי לנסות את האישה.

  .(הובא באבן עזרא)ג) האישה הבינה בלשון החיות 
  ד) רס"ג, העמק דבר: לא הנחש דיבר אלא מלאך.

  .(ספורנו, אלשיך)ש ממש אלא השטן ה) אינו נח
ו) ר' אליעזר אשכנזי: גם קודם הקללה היה הולך על גחונו ואוכל עפר, 

  ולא השתנתה ברייתו ע"י הקללה.
ז) אברבנאל: הנחש לא דיבר כלל, אלא שחווה ראתה שהוא אוכל 

  מפירות העץ ואינו ניזוק.

והאדם  ח) רמב"ם: הכל ירמוז לדברים רמים, הנחש הוא הכח המדמה,
  .(כל הדעות הובאו באוצר ישראל ערך נחש ובאספקלריא)הוא השכל 

  ע"ע ונטמתם בם - נטמתם בם 

  ניגוני נוכרים
(יוסף אומץ דיני ליל שבת סימנים תרא, א) אין לקחת זמירות מניגוני הנוכרים 

  .תרז)
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ב) מותר כי כל ניגוני הנוכרים גנובים מאיתנו משירת הלויים בביהמ"ק 
  .שם, ושם דחה אותה) (דעה שהובאה

ג) מותר אפילו לנגן בתפילה מנגינות של עבודה זרה מפני שבמנגינה 
. מספר שם על רבנים שהיו לומדים (שו"ת כרך של רומי סי' אעצמה אין פסול 

  .)ניגונים מהכנסיה
ד) מותר לנגן בתפילה מנגינות של עבודה זרה, כשם שאפשר להפוך 

ג. דן בזה גם -ומר ח"ו או"ח סי' ז אותיות א(יביע אבית עבודה זרה לבית כנסת 

  .והביא את שתי הדעות האחרונות) 369בתחומין חי"ז עמוד 

  ניגונים
א) יש בשמיים היכל דניגונא שאינו נפתח אלא בניגון, והנשמה נבנית 

(תיקוני הזוהר מהניגון לפי שהיא רגילה בניגון בשיר של מלאכי השרת 

(ראשית עשה של ואהבת את ה' אלוקיך  . שירות הם חלק ממצוותתיקון יא)

הנגינה  .חכמה שער האהבה י. שני המקורות הללו הובאו בספר היכל הנגינה עמוד טז)
. אין א)פ"ד פ"(רד"ק תהילים היא חכמה גדולה ומעוררת את הנפש החכמה 

  .(רמב"ן תורת האדם)בגשמיות דק כמוזיק"א 
(כוזרי המבואר עולם ב) ריה"ל עשה תשובה לפני מותו שלא יפייט עוד ל

  .ט)"סמאמר ב פ

  המשקל -ניגונים 
  .המשקל בניגונים הוא מעלה שלמדנו מבני ישמעאלא) 

שהרי בדורות הקודמים וכן בבית המקדש לא עשו כך ב) הוא חיסרון, 
  .ט הביא את שתי הדעות)"סמאמר ב פ(כוזרי המבואר 

  ניגונים בלי מילים
(אהבת שלום פרשת חינת דיבור א) יש עיתים שצריכין ניגון בלבד בלא ב

  .בשלח, ומעין זה כתב רח"מ מויז'ניץ, הובאו בספר היכל הנגינה עמודים מג מד)
  .(היכל הנגינה עמוד מד)ב) חזון איש: התנגד לניגון בלי מילים 

ג) שו"ע הרב: נגון בלי מילים הוא בדרגה גבוהה יותר מניגון עם מילים 
  .)832(שו"ע הרב או"ח ח"ב הוספות עמוד 

  טעמה -נידה 
  .(נידה לא:)א) גמרא: כדי שתהא חביבה על בעלה כשניתרת לו 

(מדרש רבה ב) מדרש רבה: משום ששפכה את דמו של אדם הראשון 

  .יג)"ז יפבראשית 
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"ח יפה, ויקרא "ל"א פלפ(רמב"ן בראשית ג) רמב"ן: יש בה טבע רע ומזיק 

  .ט)"יפ

  ניסיונות לרשעים
ן רק לצדיקים שיודע בהם מראש שיעמדו א) מדרש: הקב"ה מביא ניסיו

  בניסיון וכוונתו להרבות בשכרם.
(שתי הדעות הובאו בהתקופה ב) זוהר וקצת ראשונים: יש גם ניסיון לרשעים 

  .הגדולה טו)

  ע"ע נס -ניסים 

  מתי נקבעה צורתם -ניקוד וטעמי המקרא 
  א) מתקופת עזרא.

הביא את שתי הדעות  119(ברזילי עמוד  , אך לאחר משהב) כבר לפני עזרא

  .)הללו
, תנ"ך 106(ברזילי עמוד ) 650-1100) מתקופת מדקדקי טבריה (מהשנים ג

  .)6כתר ירושלים "על עקרונות הנוסח" עמוד 
  .(קובץ אגרות חזון איש ח"ב קסט)ד) צורת הניקוד וקריאתו ניתנה מסיני 

כדי ה) הטעמים והניקוד נאמרו למשה, אך סימניהם נתקנו ע"י הסופרים 
  .)א-מחזור ויטרי אבות א(שלא ישתכחו 

התלמוד ומדעי תבל עמוד (ו) צורת הניקוד והטעמים נתקנו ע"י הסבוראים 

  .)קד

  מטרתם -נישואין 
 - לפי הסדר  - חמש מטרות, שלא חולקות זו על זו אלא בדורות שונים 

הרב הנזיר עמוד  -(זכו שכינה ביניהם היו השקפות שונות, וכולן נכונות יחד 

24(:  
  א) תאווה.

  ב) הנהגת הבית.

  ג) גידול הבנים.
  ד) היופי.
  ה) הרעות.

  נס
  א) רמב"ם: אינו מציאות גמורה.
  .ג)ס" כפ"(מפענח צפונות ב) רוגאצ'ובר: מציאות גמורה 
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  מטרתו -נס 
  א) כדי להושיע את עם ישראל או אישים בודדים ולהצילם מסכנה.

הסוגים הובאו בספר ערכים (שני ב) להוכיח את עיקרי האמונה האלוקית 

  ., שני הסוגים לא חולקים זה על זה אלא הם סוגים שונים)80ביהדות עמוד 

  וכיצד מתי נעשה -נס 
  .הנס הוטבע בטבע כבר בימי בראשיתא) רמב"ם: 

ב) רמב"ם: הסביר הרבה ניסים ע"פ הטבע. רלב"ג ומהר"ל: ב"שמש 
 כפ"ב, מלכים ב "יפ"י פ(רלב"ג יהושע  בגבעון דום" גרמי השמיים לא נעצרו

וכן כתב גם ר' ניסים ב"ר משה , ט, מלחמות השם מאמר ו ח"ב יב)פ"
ממרשיליא, והוסיף שמהפכת סדום ועמורה היא רעידת אדמה. כמו כן 
הרס"ג המעיט בפעולות הניסים. ור' גדליה נדל כתב שניצחון אברהם על 

ר לא ארבעת המלכים היה ע"י תכסיסים והבאר שנתגלתה להגר במדב
בתורתו של ר' ( נבראה שם אלא הנס הוא שהיא הבחינה בה כשנצרכה לה

כתב שלחם הפנים לא היה חם  (חגיגה כו:) תוס'. )גדליה עמודים קמה, קעה
 14-ויש מי שחישב ששירת דבורה היתה ב ביום הילקחו אלא רך.

לפני הספירה, ובאותו היום סמוך לצהריים היה  1129בפברואר בשנת 
(סיני חלק מלא, וזהו "הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא"  ליקוי חמה

  .לא עמוד שסד)
) ר' שם טוב בן שם טוב: היו ניסים ממש, והחולק על כך סותר את ג

ות יצא בחריפ כז-אבן עזרא שמות ידה. וכן א-(ספר האמונות א עקרונות היהדות

ל הובאו באוצר . שלוש הדעות הנ"באופן טבעי תהנגד מי שכתב שקריעת ים סוף הי

  .ישראל ערך נסים)
) מאירי: הניסים נבראו בששת ימי בראשית אך על תנאי אם יהיו ד

. דן בזה גם 273(כל הדעות הובאו במושגים במחשבת ישראל עמוד ראויים לזה 

  .ג)פ"כ ס"מפענח צפונות 
ה) רד"ק: ברוב הפעמים הניסים נעשים ע"י מעט תחבולה מדרך העולם 

  .(מלכים א פרק יז)

  ע"ע ניסיונות לרשעים -נסיונות לרשעים 

  נפש וצורה
  א) הם שני עניינים נפרדים.

השמיים מספרים ספר (שתי הדעות הובאו בב) בדעת הגר"א: חדא מילתא היא 

  .)37(הרב שטערן) עמוד 
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  מספרן - נפש רוח ונשמה
א) רס"ג, ריה"ל, רמב"ם, מקובלים: הנפש היא אחת, אלא שיש לה 

  פש רוח ונשמה.נ -שלושה חלקים 
(וכן משמע מהמהרש"א ב) דעה שהובאה ברמב"ן: הן שלוש נפשות נפרדות 

ברכות יח:, שכתב שלאחר המיתה, הנפש קשורה לגוף, הנשמה נפרדת, והרוח מקשרת 

ביניהם. וכן בטעמי המנהגים הלכות שמחות, שלאחר המיתה, הנפש בקבר, הרוח בגן 

  .עדן התחתון, הנשמה בגן עדן העליון)
גמרא: משמע שאין חילוק בין נפש לנשמה, אלא שנשמה היא לשון  ג)

  .), תוס' כתובות ה: ד"ה דם(ביצה טז., שבת קנב:הגמרא ונפש היא לשון התורה 

  תפקידיהן -נפש רוח ונשמה 
  א) רס"ג: הנפש צומחת, הרוח חיונית, הנשמה מדברת.

ב) אבן גבירול: הרוח היא החוליה האמצעית המתווכת בין הנפש 
  לנשמה.

צורת  -כוח חיוני הצרוף לגוף ונפסד עימו, נפש  - ג) רמב"ם: נשמה 
דבר הנשאר מהאדם  - האדם הישר והיא קיימת גם באובדן הגוף, רוח 

  אחרי המוות.
מרכבה לנשמה. ואצילות  -מרכבה לרוח, רוח  - ד) מקובלים: נפש 

  .ערך רוח)(שלוש הדעות הנ"ל הובאו באוצר ישראל שלושתן מהספירות העליונות 
צורה  -חומר והיא בגוף גם לאחר המיתה, נשמה  - ה) מהרש"א: נפש 

באמצע ביניהן והיא מדבקתן  - ולאחר המיתה היא הולכת למעלה, רוח 
ולאחר המיתה היא לפעמים אצל הנפש (בגוף) ולפעמים אצל הנשמה 

  .(מהרש"א ברכות יח:)
לגן עדן  נכנסת -נמצאת לאחר המיתה בבית הקברות, רוח  -ו) נפש 

 - של מטה ומצטיירת שם בצורת הגוף שהיה לה בעולם הזה, נשמה 
  .(טעמי המנהגים עמוד תפ)עולה מייד למעלה 

בלב והיא בעלת  - במוח והיא החכמה, רוח  - ז) אבן עזרא: נשמה 
"ג כפ(אבן עזרא שמות בכבד והיא המתאווה למאכל ולמשגל  -הכעס, נפש 

  .ה)"כפ
להתעורר בתורה, ואם  - ף במצוות, רוח לקיום הגו -ח) זוהר: נפש 

יורדת עליו מלמעלה נשמה חיה ויחידה  -הנפש זוכה לעסוק בתורה 
  .(זוהר חדש רות שמט, הובא באספקלריא ערך רוח)
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  נפש רוח נשמה חיה ויחידה
יש בצומחים ובמדברים שיש להם  -יש אפילו בדומם, רוח  -א) נפש 

ות (וכן לגוי שמקיים שבע מיוחדת לאדם שמקיים מצו - תנועה, נשמה 
זוכים לה  - למי שמעמיק בלימודי קבלה, יחידה  -מצוות בני נח), חיה 
  .(אוצר ישראל ערך קבלה "ארבעה טבעיים באדם")רק קצת יחידי סגולה 

ב) בחוה"מ ובמוסף של ראש השנה באה הנפש, ביום טוב הרוח, ביום 
לם הבא זוכה כיפור הנשמה, בשבת הנשמה יתירה שהוא סוד חיה, ובעו

  .(מגלה עמוקות אופן קע"ה, הובא באוצר ישראל ערך פרצופין) ליחידה

משעת הלידה,  -נפש התנועה והיא משעת העיבור, רוח  -ג) נפש 
צדיקים זוכים לה מגיל י"ג שנה, יחידה  -משעת היניקה, חיה  - נשמה 

רק משה רבנו זכה לה בחייו ושאר הצדיקים הגמורים זוכים לה לאחר  -
(פני יהושע ברכות י. ד"ה אמר, בשם הזוהר והמקובלים. אמנם הגר"א בדברי  תתןמי

  .אליהו קהלת כתב שהנפש משעת הלידה, הרוח מגיל י"ג, הנשמה מגיל עשרים)

זה הדם,  -ד) מדרש רבה: הם חמישה שמות שונים לאותה הנשמה: נפש 
 שכל - זו האופיא (אופי), חיה  -שהיא עולה ויורדת, נשמה  -רוח 

שכל האברים שניים שניים והיא  -האברים מתים והיא חיה בגוף, יחידה 
  .יא)"ד יפ(מדרש רבה בראשית  יחידה בגוף

  מטרתם - ע"ע נישואין  -נשואין 

  נשי שלמה
א) ריקאנטי: באילן העליון יש אלף מדרגות טומאה, ושלמה היה קשור 

לרע, באילן העליון, ורצה להשלים את סוד האילן ולהבחין בין טוב 
  .(ריקאנטי שופטים)וטעה ונמשך אחר זה יותר מדי 

ב) רוח חיים: נשא נשים נוכריות כדי להחזיר את כל השורשים למוטב, 
א. שתי הדעות הובאו פ"ה מ"(רוח חיים אבות אך טעה שזה שייך רק לעת קץ 

  .באספקלריא ערך שלמה)

  הטעם לזה - נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן 
(אבודרהם סדר תפילות של  כלבו: כדי שתהיה לעזר לבעלהא) אבודרהם ו

  .וכלבו עג בתחילתו) חול, ברכת המצוות ומשפטיהם, ד"ה כל ישראל חייבין (עמוד כה)

ב) רש"ר הירש: נשים אינן זקוקות למצוות אלו כדי להגיע ליעודן. רק 
גברים צריכים זאת כי הם עלולים להיות מושפעים מאנשים זרים 

הרב שמשון רפאל הירש ( יונות שונים בדרך להשגת פרנסתםומצבים וניס

  .)103 משנתו ושיטתו עמוד
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  ע"ע יעקב נשק לרחל -נשיקת יעקב לרחל 

  מקומה -נשמה 
  .ו כתב שהלב הוא משכן הרוח)"טפ"א פ(אך אבן עזרא קהלת  א) בלב

  ב) במוח.
ספר (שלוש הדעות הנ"ל הובאו בג) אין לה מקום קבוע והיא בכל הגוף 

  .)47מיים מספרים (הרב שטערן) עמוד הש
ד) הנשמה לא תלויה בגשמיות אברי האדם אלא בפעולות אברי האדם 

  .)53(השמיים מספרים (הרב שטערן) עמוד 

  ע"ע גוף ונשמה -נשמה וגוף 

  נשמה יתירה
  .(אוצר הזוהר)א) זוהר: יש גם נשמה גם רוח וגם נפש יתירה בשבת 

(רש"י ביצה ותר תאבון לאכילה בשבת ב) רש"י: הכוונה היא שלאדם יש י

  .טז.)

  נשמה לדברים מופשטים
א) בפשטות אין לדברים מופשטים נשמה (וע"ע שיש דעות שלנשמה יש 

  מקום באבר מסוים, ואם כן שייך רק בגוף האדם).
גם "נשמת העולם" או "נפש  ב) אבן גבירול והכוזרי: חידשו שיש

שלמה אבן גבירול והכוזרי משתמשים  : ר'32(כוזרי המבואר מבוא עמוד העולם" 

(אבן גבירול והכוזרי, הובא , ויש שביארו שהוא הטבע במושג "נפש העולם")

  .ב, וחלק ג עמוד רכג)"עמאמר א פבכוזרי המבואר 
ג) הרב קוק: חידש שיש גם נשמת האנושות, נשמת ישראל, ונשמת 

  .(מפתחות לראי"ה)התורה 

  נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות
השמות "כת"ה ותכ"ה", שבהם היו משתמשים כל התנאים  -) ע"י שם א

  .(כל הנקרא בשמי)ובזה נתנו עיניהם באנשים ועשאום גל של עצמות 
ב) השפיע עליו אור עליון שאינו יכול לעמוד בו ונתבטל חיותו ממנו 

  .(ביאורי החסידות לש"ס שבת לד.)ונעשה גל של עצמות 
ונה להמשיך (להוציא) ניצוץ קדושה שיש ג) ע"י שהיו מכוונים איזה כו

(טעמי ברשע אליו, ונשאר גל של עצמות. ואינו מסוג של הורג בשם 

  .המנהגים עמוד קסב)

  .(רש"י שבת לד.)ד) רש"י: כמת שנרקב בשרו ונפל מזמן הרבה 



  ס - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  134

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  ס

  מימרות וחלקי מימרות שלהם שנכנסו לגמרא -סבוראים 
בגמרא במפורש, כגון רב מות הסבוראים הוזכרו בשמם א) בכמה מקו

  .)עמוד קצד 118סיני (ריחומי 
, רמב"ן קידושין ג. 71אגרת רב שרירא גאון עמוד (ב) הסוגיא בתחילת קידושין 

  .)ד"ה מצינו
  .)עיטור ח"ג מג ע"ד ורשב"א שם(ג) מימרא בחולין סב. 

  .(ר' משה שטיינשניידער)הסימנים שבש"ס  -לחלק מהדעות  ד)
ת של רבנן סבוראי: דיקא נמי, דייקי רבנן, סבר, ה) יש לשונות מסוימו

סיני (מסתברא, סבירא ליה, מילתא היא, הלכתא, סבירא לן, מגדף בה 

  .)לשונות של סבוראים בש"ס 97מביא  11שם, ובספר רבנן סבוראי וכללי ההלכה עמוד 
: פירוש של הגמרא נכתב בספרים (בתוך (ביצה לד: ד"ה בדבר)ו) רש"י 
  הגמרא).
: לולי שנזכר שם חכם, אפשר לומר שדברי (שבת נה: על רש"י)ר"ם ז) מה

הגמרא הם דברי תלמיד טועה שראה את קושיית הגמרא וכתב בה 
  מדעתו תירוץ.

  וע"ע דברי אמוראים שבש"ס.

  ע"ע רפואות סגוליות - סגולות 

  סגולת ישראל
פירושו הוא שישראל הם קניינו של הקב"ה, ולכן ישראל לא יכול 

ת אחרת מהקב"ה, וגם לא יכול לשנות את עצמותו וסגולתו לבחור רשו
  .)413(מאמרות עמוד 

  ות (הפוכות)פסוגיות מוחל
יש לזה כמה הסברים (ראשונים שונים, וכן הסבירו הסברים שונים על 

  ): סוגיות שונות
  .כמו איכא דאמריא) 

  ב) טעות סופר באחת הסוגיות.

  ג) אחת הנוסחאות היא העיקר.
  ת אחת הסוגיות כמו השניה.ד) יש לתקן א
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 (כל הדעותה) יש תירוץ לכל הסוגיות המוחלפות בלי להפוך את הגירסא 

  .הובאו בסיני חלק פח עמוד יח)

  שבהם טובה -סטרא אחרא, יצר הרע, רוע 
א) קבלה: צריך לתת לסטרא אחרא את חלקו כדי שלא יקטרג. לדוגמא: 

קורבנות בצפון, שיהנה ממי הנטילת ידיים, שעיר לעזאזל, שחיטת 
אמורים ופדרים נשרפים כל הלילה, במכנסיים לובשים שמאל על ימין, 

  .(טעמי המנהגים עמוד ב)מכסים את העורלה בעפר 
ב) קבלה: צריך לתת לסטרא אחרא את חלקו כי גם הוא בריאה של 

  הקב"ה.
ג) חסידות: יצר הרע הוא מלאך כשאר המלאכים שממלא את שליחות 

(ביאורי החסידות אדם כדי שהאדם יתגבר עליו וינצחנו הבורא ומסית את ה

  .לש"ס ברכות נד.)
ד) בראשית רבה: אלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אישה 

  .ז)פ"ט (בראשית רבה ולא הוליד בנים ולא נשא ונתן 
. אין רע גמור, אפילו (כיסא לטוב)) חסידות: הרע הוא אמצעי לטוב ה

השכינה שורה גם ברעים ובחוטאים, ואפשר  ברע יש ניצוצות אלוקיים.
לעבוד את ה' גם ביצר הרע. השכינה כוללת את כל העולמות ואת כל 

אין רע . ברסלב: 85(זרמים וכתות ביהדות עמוד הנבראים, הן טובים והן רעים 

. כמו כן הדגיש רבי נחמן את גדלותו של כל באדם, וטוב לעבוד את ה' בשני היצרים

שיטות  .השכינה לא שורה על החוטאיםש ם המתנגדים סוברים. אמנאדם מישראל

  .סקירה כללית) -החסידות והמתנגדים הובאו בספר החסידות מדור לדור 
"גם את זה לעומת זה עשה אלוקים"  ) קבלה: הרוע הוא העדר הטוב.ו
כדי שהבחירה תהיה חופשית ונכונה, צריך שלכל כוח קדושה תהיה  -

, כגון עולמות טומאה כנגד עולמות טהרה, מקבילה שוות ערך בטומאה
  .(מבוא לקבלה אל סף הפנימיות)מרכבת טומאה כנגד מרכבת טומאה 

אגג זכה שיצא ממנו רבי  - ) גם בגדולי הרשעים היה צד טוב, למשל ז
 - , את עשיו שנאתי (האדמו"ר מלובלין)מאיר בזכות שדאג להמשכיות זרעו 

, הובאו בסיני חלק נג עמוד (גר"אאת הטפל לעשיו אבל את עשיו עצמו לא 

  .)שכח

  למפרע -סיבה ומסובב 
 העתיד משנה ממש את העבר - א) בפשטות: כשמגיע העתיד חל בעבר 

  .)שיש החולקים עליומשאר דבריו שם מוכח , וכן כתובות א(הובאו בגר"ש שקאפ 
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ק לעניין העתיד אנו דנים כאילו העבר ר -ב) גר"ש שקאפ: חל בעתיד 
, את העבר ישנההעתיד לא שייך ש כי ,ולהבא למפרע) (מכאן השתנה

כתובות גר"ש שקאפ ( שהרי כל תוצאה קורה רק לאחר הפעולה, ולא לפניה

  .א)

אינם חלים כלל למפרע  דיני -ג) גר"א וסרמן והרב עמיאל: חל בעבר 
שחלים כבר בזמן העבר, כיוון שמתחילה היה עומד  לאהעתיד, אבזמן 

(קובץ שיעורים  "כל העומד להעשות כעשוי דמי" , מעין דיןהעתיד להיות

עה הוסיף והמידות לחקר ההלכה מידה כב  ב.מידה ב ביצה לה והמידות לחקר ההלכה 

בזה סברא, שלא שייך שהעתיד יהיה סיבה לעבר, כי כל סיבה צריכה להיות קודם 

  .בב)למסובב. ועל כורחך שחל כבר בעבר, וא"כ גם הסיבה היא בעבר והיא קודמת למסו

  מתי נעשה המסובב -סיבה ומסובב 
א פ"י ס"(מפענח צפונות  א) רמב"ם: כל תוצאה נעשית מייד ברגע הפעולה

  . בשם רמב"ם במילות ההיגיון: אור השמש בא באותו הרגע של השמש)
ב) אמנם מעשים גשמיים נעשים לאחר הפעולה, אך מעשים רוחניים 

  . ה)ת פ"י ס"ב או(מפענח צפונות חלים באותו הרגע 
ג) המידות לחקר ההלכה ואבני נזר: אמנם מעשה חיובי נעשה לאחר 

מידה (המידות לחקר ההלכה  הפעולה, אך שלילת מעשה נעשית באותו הרגע

ט שבאין כאחת נאמר רק בשלילת "ב סעיף כסה, ומעין זה כתב האבני נזר או"ח א פ"

  .מעשה)
  ד) תוצאה נעשית לאחר הפעולה.

  וסיגופיםע"ע צומות  -סיגופים 

  מטרתם -ע"ע חלומות רעים  - סיוטים 

  מתי נכתבו -סימנים שבש"ס 
  .(השל"ה, ר' דוד פארדו וספר הנוטריקון)א) בתקופת האמוראים 

  .(ר' משה שטיינשניידער)בתקופת הסבוראים  ב)
(בעל הדורש לציון בשם בנו. הובאו כולם בספר הסימנים בתקופת הגאונים  ג)

  .על) ד"ה 12השלם בהקדמה עמ' 

  היכן הוא - סמבטיון 
  א) ביהודה.
  ב) בלבנון.
  ג) באשור.
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  ד) באפריקה, סמוך לאתיופיה.
  ה) בדרומה של כוש.

  ו) בדרומה של מצריים.
  ז) ביבנה.

  ח) סמוך לים הכספי.
  ט) בהודו, והוא נהר הגנגס.

  .(כל הדעות הובאו באוצר ישראל)י) בחינא 
ק אבנים וכו' ומה שלא יא) סטייפלר: הסמבטיון נמצא גם היום וזור

מצאו אותו אע"פ שיש תחבורה וכו' הוא מפני שמסתירים אותו מן 
  .(אורחות רבנו עמוד קכו)השמיים 

  סמיכה בימינו
  א) רלב"ח: א"א לסמוך.

  .(האריך בזה בספר סנהדרין הסמכות והחידוש יא)ב) ר"י בירב: אפשר לסמוך 

  ם עליהםמדוע לא חולקי - סמכות התנאים, הגמרא והראשונים 
א) חזון איש: דור אחריהם ראו שהתמעטו הלבבות וידעו שהאמת עם 

  הדורות הקודמים.
ב) ר' אלחנן וסרמן: אחר חתימת המשנה והגמרא התקבצו כל חכמי 

  ישראל וקבלו שלא לחלוק עליהם.
ג) בית ישי: במרוצת הימים נתקבל בעם ישראל שלא לחלוק עליהם, 

שלוש הדעות הובאו בבית ישי טו. (לה ולא שהיה ביום מסוים מעמד של קב

  .)ו: סמכות הגמרא היא מכח קבלת האומה כולה"ה כסבאר אליהו (הרב קוק) חו"מ 
ד) ר' חיים הלוי סולובייצ'יק: מעיקר הדין מותר לחלוק על הדורות 
הקודמים, ומה שאמוראים לא חלקו על תנאים הוא רק מנהג. וכן לאחר 

. וכן )239(מרחבים ח"ג עמוד רק מנהג  התלמוד מה שלא חולקים עליו הוא
דעת המאירי שפירוש "חסורי מחסרא" הוא שהאמוראים חלקו על התנאים 

, והערת 103ספר הקבלה עמוד  -(מאירי משום שהיתה להם קושיא חזקה 

  .(תענית טו: טז.)וכן מצאנו שהיעב"ץ חלק על תוס' בחריפות  .המהדיר שם)
מותר לפרש את המשנה נגד דברי  כשאין נפק"מ לדינאה) תוס' יו"ט: 

ה פירש משנה נגד -רש"ש פסחים עד.: הרמב"ם נזיר ה. ה-(תוס' יו"ט נזיר ההגמרא 

כללי  (שורש קס"ג)ע"פ המהרי"ק  הרב קוק: .)הגמרא כיוון שאין נפק"מ לדינא
פסיקת ההלכה שבתלמוד הן ע"פ רוב, שע"פ רוב המ"ד החריף יותר או 

 - ין זה נכון בכל מקום. ולכן הכרעה זו צודק, אך א המקובל מרבותיו
ניתנה לבית דין הגדול על מנת למעט במחלוקות. אך  - שאינה ודאית 
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כל זה הוא דווקא בהלכות הנוהגות למעשה. אך הלכות של דרוש וקבל 
אין לדון ע"פ הכללים אלא רשות לכל חכם  -שכר או למיסבר קראי 

  .)אוצרות הראיה ח"ג אות ד( להכריע מסברתו

  חידושה -נהדרין ס
 - 16-א) נעשו ניסיונות לחדש את הסנהדרין בתקופות הבאות: המאה ה

הרב אהרון מנדל  - 1901ר' ישראל משקלוב,  - 1830מהר"י בירב, 
 -  1949הרב צבי מקובסקי,  -הכהן, שנות הארבעים למאה העשרים 

  .הרב מיימון
מי שראוי ב) הטעמים נגד חידוש הסנהדרין בימינו: אין סמיכה, אין 

(שתי להיות בסנהדרין, חוששים שגורמים שליליים ישתלטו על הסנהדרין 

  .הדעות הובאו בספר הסנהדרין הסמכות והחידוש)

  מה היא -סעודה לצדיקים לעתיד לבוא 
א) זוהר: אלו דברים עתיקים שלא נתגלו לאדם מיום שנברא העולם 

  .(זוהר תולדות מא)
  .(מהר"ל נצח ישראל לג)ן סעודה ב) מהר"ל: קבלת שכר נקרא שעושה ה

(רבנו בחיי כד הקמח חתן על השולחן. שלוש ג) רבנו בחיי: סעודה גופנית ממש 

  .הדעות הובאו באספקלריא)

  טעמה -סעודת ערב יום כיפור 
  .(של"ה יומא)א) של"ה: כדי שיהיה חזק לקבל את התענית של מחר 

(שפת אמת  כיפורב) שפת אמת: שמחה על לוחות האחרונות שניתנו ביום 

  .יום כיפור תרסב)

(כל הדעות הובאו  ג) שם משמואל: לתקן את האכילות של כל השנה

  .באספקלריא)

  מהותן -ספירות 
  א) ר"מ ריקאנטי: הספירות הן כלים ולא עצם אלוקות.

  ב) רבי דוד: הספירות הן עצן אלוקות.
בפרדס (שלוש הדעות הובאו בספר "ג) רמ"ק: פשרה בין שתי הדעות הנ"ל 

  .)70החסידות והקבלה" עמוד 

  סידרן -ספירות 
  א) האר"י, ספר הבהיר, אושפיזין לנוסח אשכנז: יסוד קודם לנצח והוד.

  .(קול הנבואה עמוד קנ)ב) נצח והוד קודמים ליסוד 
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  פירוש המילה "ספירה" -ספירות 
  א) הגלגלים שברקיע, לפי הבנת הקדמונים שיש עשרה גלגלים ברקיע.

  מספרים, שהספירות הן סוד המספרים.ב) מלשון 
ג) רמח"ל: עיגולים רוחניים לעומת הגלגלים השמימיים, והעולם הזה 

  במרכז.
  ד) רמח"ל: מידותיו של הקב"ה.

  ה) רמ"ק: אורות, שחכמת הקבלה היא בסודות קרני האור העליון.
  ו) גוונים וצבעים.

  ז) מחשבות ורעיונות, שכלים נבדלים, כוחות.
  הספירות הן עשרה מאמרות או עשרת הדברות.ח) דיבור, ש

  ט) מחשבת ושכל.
  י) סודות בגבולות הזמן והמקום.

(כל הדעות הובאו יא) יש מקובלים שאמרו שאינם יודעים את פירוש המילה 

  .באוצר ישראל ערך ספירות עשר)

  באיזו תקופה ארע המעשה - ע"ע יהודית  -ספר יהודית 

  מי חיברו -ספר יצירה 
ים, כוזרי, דונש בן תמים, רב האי גאון, הרמב"ן, שבתי א) הראשונ

  דונולו: אברהם אבינו.
  ב) דעה שהובאה ברמ"ק: רבי עקיבא.

ג) אברהם אבינו הניח את היסוד לחקירת מעשה בראשית, ורבי עקיבא 
סדרו והוסיף בו כמה דברים, וגם אחרי רבי עקיבא נתווספו בו כמה 

  .ראל ערך יצירה)(שלוש הדעות הובאו באוצר ישדברים 

  ע"ע אדם הנברא מספר יצירה -ספר יצירה 

  פירושו -ספר יצירה 
  א) מקובלים: ספר זה הוא ראש וראשון בספרי הקבלה.

ב) רס"ג, ר"י הישראלי, דונש בן תמים, שבתי דונולו, רד"ק, מקנה 
אברם, ר"י ברצלוני, ראב"ע: פירשו אותו על שורשי הטבע והדקדוק, 

  המקובלים. באופן רחוק מסודות
(שלוש הדעות ג) הרמב"ם: אינו מזכיר את ספר יצירה בשום מקום בספריו 

  .הובאו באוצר ישראל ערך יצירה)
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  אלו רפואות -ספר רפואות 
  א) תרופות ממשיות וטבעיות.

  ב) תרופות סגוליות.
(שלוש הדעות הובאו באנציקלופדיה הלכתית ג) תרופות הלקוחות מעבודה זרה 

  .ה)רפואית ערך רפוא

  נגנזש הטעם -ספר רפואות 
  א) רש"י: כדי שיבקשו רחמים מה'.

  ב) רמב"ם: שהיו באותו הספר דברי הבל ממכשפים וממעוננים.
ג) ברוך שאמר: שמא לא יועילו בגלל שלא יבינו אותן, או בגלל שינוי 
הטבעים, או בגלל שינוי המקומות, ויוציאו לעז על כל חכמת הרפואה 

  .יא שם את שלוש הדעות)(על ברכת רפאנו, והב

  האם לסמוך עליהם -ספרים חיצוניים 
  א) מצאנו בגמרא בזוהר במדרש ובמפרשים שהביאו מהם.

  .)יד- דברים כא(ב) הרמב"ן מצטט מהם 
: במקום שאגדות ומדרשות אינם (ע)ג) כללי התמוד לכנסת הגדולה 

(כל לומדים מהם וסומכים עליהם  -מכחישים את התלמוד אלא מוסיפים 

  .הדעות הובאו בסיני קטו עמוד סח)

  סתירות בתורה (ביקורת המקרא)
. לדוגמא, את הפסוקים הסותרים ותמיישבדרשות חז"ל : א) בפשטות

  ל.לעולמו של יוב -הפסוקים "ועבדו לעולם" ו"עד שנת היובל" 
ב) הרב ברויאר: פסוק אחד מלמד על הדין ע"פ הפשט, ופסוק אחד 

לדוגמא, "לעולם" מגדיר שהוא קניין הגוף מלמד על עומק הדין וטעמו. 
(את אשר ישנו ואינו קניין לזמן, ו"יובל" מלמד את הדין שיוצא ביובל 

  .)429ואשר איננו עמוד 
ג) שו"ת הרשב"א: הפסוקים מקפידים רק על הכוונה ולא על המילים, 
ולכן אנו מוצאים שינויים במילים אפילו בעשרת הדברות, וכן בשמות 

  ."ת הרשב"א ח"א יב)(שובני אדם 
ד) רוב הקושיות הן מדומות, מתוך חוסר הבנת סגנונה של התורה, 
שסברו שהיא כתובה בסגנון של ספרי היסטוריה, וכך למשל הבינו 
בטעות מלשון הנביאים שכל עם ישראל עבדו עבודה זרה, ולא הבינו 
שסגנונם של הנביאים להוכיח את העם ולהדגיש את עבירותיו גם כשהן 

עטות. חלק קטן מהקושיות הם אמיתיות, ואותן תירצו כבר הראשונים מו
  .(פרקים במחשבת ישראל פרק לא)
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  ההסבר לזה - סתירות של אמוראים בדברי רבם 
  א) אחד מהתלמידים טעה.

ב) הרב חזר בו, ואחד מהתלמידים שמע רק את דברי הרב קודם שחזר 
  בו.

  ג) אחד מהתלמידים שכח את מה שאמר הרב.
 בראת ארבעת ההסברים כתב (ד מהתלמידים לא שם לב לדברי רבו ד) אח

  . )94, הובאו בחוברת התלמוד כהוויתו עמוד שמואל בן חפני גאון

  ע

  ע"ע תורה ומלאכה - עבודה 

  הטעם שחטאו בה -עבודה זרה 
חלק מההסברים הבאים אינם חולקים זה על זה אלא דנים בשלבים 

  ות של אנשים שטעו.שונים של הטעויות, או בקבוצות שונ
א) רמב"ן: עבדו את המלאכים והשדים כי יש למקצתן שררה על 

  האומות.
ב) רמב"ן: עבדו לכוכבים ומזלות כי חשבו שכך יגבר המזל ויועיל להם. 
ולכן גם עבדו לאנשים שהצליחו, כי חשבו שע"י שיעבדו לאדם שמזלו 

ת שני הצדדים ג הביא אפ"כ פ"(הרמב"ן שמות גם מזלם יעלה  - עולה מאוד 

  .האחרונים בתור שני שלבים שטעו בהם)
ג) שיעורי דעת: הם חיו בעולמות נעלים, הכירו את הכוחות המניעים 

(שיעורי דעת א את הבריאה וטעו שחשבו שכוחות אלו מושלים בפני עצמם 

  .עמוד צח)
ד) רמב"ם: רצו לכבד את שלוחיו של השי"ת, שחשבו שכך היא הדרך 

  .א, מכתב מאליהו א עמוד קעה)פ"א ה" "ם(רמב"ם עכולכבדו 

 ל ציוום לעבוד את כוכב פלוני-ה) רמב"ם: נביאי שקר אמרו להם שהא

  .(רמב"ם שם)

(רמב"ם שם הביא את שלושת הצדדים  ו) רמב"ם: חשבו שהכוכבים האם אלוה

  .האחרונים בתור שלושה שלבים שטעו בהם)

טוב ואחד פועל ז) דעת תבונות: סברו ששתי רשויות הן, אחד פועל 
 רע, וכיוון שהשי"ת הוא תכלית הטוב, יש כנגדו מי שהוא תכלית הרע

  .(דעת תבונות לו)
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ח) רבנו ירוחם: בראותם שהשמש הולכת ומתקיימת בלי שום שינוי, 
ואינה מתבלה, וגם מקיימת את הגלגלים והמזלות הסובבים אותה, 

לים את כל סברו שהשמש היא המש - ונותנת חיים ומזון לנמצא בארץ 
  .(דעת תורה שמות לב עמוד רפ) הבניין ולה המלוכה

ט) האמונה והביטחון: עבדו מצד הכרת הטוב, שחשבו שראוי לעבוד 
  לכל מי שמטיב להם, ולכן עבדו לבעלי חיים ולמלכים.

  הרעעבודה נגד היצר 
עקירת הרע בלא לשרש  -א) תנועת המוסר (דרך אחת): כבישת היצר 

  .שעליה הוא סומך את האנרגיה הנפשית
ב) תנועת המוסר (דרך שנייה, שתי הדרכים לא חולקות זו על זו): 

(שתי הדרכים הובאו בספר תנועת אל הטוב  כוח והפניית אות -תיקון היצר 

המוסר. תנועת המוסר התנגדה להדחקת היצר, כי הדחקה היא רק דחיית הפיתרון ולא 

  .הפיתרון עצמו)
  .בשבירת המידות קיצונית :שיטת נוהוברדוקג) 

  עבירה לשמה
) חסידות: צדיק הדור כשרוצה להעלות נשמות ישראל ולהוציאן מידי א

חובתן, צריך להיות גם הוא מחויב בדבר, היינו שיהיה בו מעין דוגמת 
  .(תולדות יעקב יוסף משפטים, הובא בביאורי החסידות לש"ס ברכות כ:)חטא הרבים 

תר לך הכוונה היא שעבירה ב) הסבא מנוהוברדוק: קדש עצמך במו
  .)8הנאמן חלק ט עמוד (לשמה מותרת 

  עתיד ועבר -ע"ע זמן  -עבר ועתיד 

  ע"ע לשון הקודש - עברית 

  כוונתם - ע"ע מעשה העגל  -עגל 

  ע"ע נולד לשמונה - עובר 

למה בתורה הוזכר שכר רק בעולם הזה ולא בעולם  -עולם הבא 
  הבא

הבא, שהרי בעולם הזה בכל א) רס"ג: פשוט מסברא שיש שכר בעולם 
  טוב יש גם רע ואם כן לא שייך שכר.
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ב) היה צורך לדבר על שכר בעולם הזה כי בזמן מתן תורה היו לפני 
  הכניסה לארץ ולכן היה צריך להזכיר מטר וכו'.

ג) אבן עזרא: לא היה צריך לכתוב בתורה על העולם הבא כי הייתה 
  על זה מסורת.

ן דוד: התורה ניתנה לכולם, ואת עניין ד) אבן עזרא ורבי אברהם ב
  העולם הבא לא יבין אפילו אחד מאלף.

ה) רמב"ן: לא היה צריך לכתוב על העולם הבא כי זה טבעי שהנפש 
תשוב לאלוקים, והיה צריך לבאר רק את השכר בעולם הזה כי הוא לא 

  טבעי.
ו) רמב"ם: השכר בעולם הזה שכתוב בתורה הוא רק כדי להסיר את 

  ות מקיום המצוות כדי שנזכה לעולם הבא.המניע
ז) ר' יוסף אלבו: השכר בעולם הזה הוא לכל האומה או המדינה, ולכן 
הוזכר בתורה, אך השכר בעולם הבא הוא לפי מעשיו של כל אחד 

  בנפרד, ולכן לא הוזכר.
ח) ר"ן: אם הקב"ה היה מבטיח שכר בעולם הבא עם ישראל לא היה 

  ה האמינו.הז םמאמין, אך לשכר בעול
ט) היה צריך להבטיח להם רק שכר בעולם הזה כדי שלא יעשו כמו 

  הגויים שעושים מעשים שונים להצלחת הגשמים והתבואה וכו'.
"והתהלכתי בתוככם",  - י) כוזרי: גם עולם הבא מבואר בפסוקים 

  ."ונתתי משכני בתוככם"
  יא) כוזרי: התורה מחדשת שהקב"ה מתערב גם בענייני העוה"ז.

ב) רבנו בחיי: התורה מביאה את החידוש שאפילו בעוה"ז יש שכר, י
שיש קשר בין קיום תורה ומצוות לעניינים טבעיים כמו גשם מלחמות 

, חלקן הובאו בספר לדעת כמאמר ג פ"הובאו בכוזרי המבואר  חלק מהדעות(וכו' 

  .)להאמין פרק ט

  סדר המאורעות -ע"ע לעתיד לבוא  -עולם הבא 

  אם הוא נצחי, ותורת השמיטותה - עולם הזה 
העולם מחולק לשבע שמיטות, שכל אחת מהן היא שבעת אלפים א) 
תה חסד) ולכן יבשמיטה השנייה שהיא גבורות (והראשונה הי . אנושנה

  .יש אצלנו צרות ויסורין
  .(ביאורי ר' דוד כהן בכוזרי המבואר מאמר ראשון סא)בשמיטה הרביעית ב) אנו 

ל תורת השמיטות וכתב שיש רק ששת אלפים אמנם האר"י חלק עג) 
(ספר הליקוטים למהרח"ו פרשת קדושים, הובא בלוח דברי שנה ובסופם עולם הבא 
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הזכיר את שיטת השמיטות ודן במחלוקת שבה הוא הראשון שספר התמונה שם. הימים 

  .))143, עולם אחד עמוד (קול הנבואה עמודים קלט, קמט, קנא
הביא  108(במחשבת ישראל עמוד הזה הוא נצחי  ד) חלק מהראשונים: העולם

  .מחלוקת ראשונים האם העולם הזה נצחי)

מקובלים (לא בהכרח חולק על הדעות הקודמות): ע"י עבירות ה) 
מחזקים את הסטרא אחרא ועלולים לגרום לסיגים להתחזק ולהתערב 

(אל סף הפנימיות עמוד בכלים ולגרום לשבירה נוספת ח"ו (חורבן העולם) 

66(.  

  מטרתו - עולם הזה 
א) רמח"ל: להטיב עם הברואים, ולכן יש בחירה בין טוב לרע כדי 

  .(דרך ה')שיקבל שכר על מעשיו ולא לחם חסד 
(מדרש תנחומא נשא שתהיה לו דירה בתחתונים  ב) מדרש תנחומא: נתאווה

  .טז, חב"ד)
ג) מקובלים: מטרת ה' בבריאה הייתה שנכיר אותו, כי רק אז נוכל 

מליכו עלינו. הכרתנו בייחודו הבלעדי היא שיא הטובה שביכולתנו לה
להשיג בחיינו. כדי להביא לנו טובה זו, ברא ה' את הבריאה ואותנו 
בתוכה, כי רק כך יתאפשר לנו להכירו, להמליכו, ולזכות בטוב 

  .(אל סף הפנימיות)המוחלט 
ד) יש שכתבו שגם המקובלים התקשו להסביר את תכלית הבריאה 

  .)102מושגים במחשבת ישראל עמוד (
מורה נבוכים ח"ג כה, הובא (ה) רמב"ם: אין לחפש את התכלית בבריאה 

  .)96מושגים במחשבת ישראל עמוד ב

  ע"ע תענוגות העולם הזה - עולם הזה 

  אופטימיות ופסימיות - ע"ע אדם ועולם  -עולם ואדם 

  מספרם - עולמות 
  ם הבא.עולם הזה ועול - א) בפשטות: שני עולמות 

שממנו באה הנשמה,  - ב) מהרש"א: שלושה עולמות: העולם העליון 
 -עולם המזלות ומשם באה הרוח, עולם התחתון  -העולם האמצעי 
  .(מהרש"א חידושי אגדות כתובות קד)ממנו בא הגוף 
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  מטרתו -עונש בעולם הבא 
א) דבר טבעי, כמו שאי אפשר לכרות עצב בלי כאב, כך אי אפשר 

  הענש.לחטוא בלי ל
(שני הצדדים הובאו ב) לזכך את הנפש כדי שתוכל להנות מזיו השכינה 

  .בדרשות הר"ן דרוש י)

  מטרתו - עונש בעולם הזה 
  א) כדי שהחוטא ישוב בתשובה.

  .(שני הצדדים בדרשות הר"ן דרוש י)ב) כדי שאנשים אחרים לא יחטאו 

  ע"ע שיחת העופות -עופות 

  ע"ע לימוד תורה -עיון ובקיאות 

  מהי -יין הרע ע
מבעל הנפש הקנאי יצאו מהעין קצת אדים ויפעלו בארסיותם על א) 

המוכן להתפעל מהם עד שימיתו אנשים העלולים לכך, כאשר ימית 
  .א)פ" ד"כפ(מלבי"ם ואברבנאל שמואל ב האפעה בהבטתו 

  ב) רבינו יונה ואברבנאל: תכונה נפשית.
  .)82בהמדע שבתורה עמוד  (שתי הדעות הללו הובאוג) ריעב"ץ: מזיק למזל 

ד) טעמי המנהגים: עיין הרע נעשית ע"י שהאדם מתלבש בסטרא אחרא 
  .(טעמי המנהגים עמוד תקכו)

ה) זוהר: היה אדם אחד שכל מקום שהסתכל בו אפילו לטוב נהפך לרע 
  .(אוצר הזוהר ערך עיין הרע)

סור (בבא מציעא קז. "אהשמיט את ההלכות הקשורות לעין הרע  ו) הרמב"ם

א השמיט את הטעם "יה ג"יפלאדם שיעמוד על שדה חבירו וכו'". ובגזילה ואבידה 

  ."עינא" שמובא בבבא מציעא כט:)
אינה תופעה על טבעית, אלא כיוון שהאדם מעיין בטובה שיש ז) 

לחברו, הוא מוסר את דינו לשמיים, שהקב"ה דן האם מגיעה לו טובה 
  .דליה עמוד קס)(בתורתו של ר' גזו, וע"כ חברו ניזוק 
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  ע"ע סיבה ומסובב -עילה ועלול 

  ע"ע עיין הרע -עין הרע 

  מה הם -עיקרי הדת 
(האר"י, הובא גם בסידור אבי א) האר"י ועוד דעות: אין בכלל "עיקרי הדת" 

  .חי לשבת על הפיוט יגדל, ולכן נמנע מלאומרו)
 ה' בחר בנו ולכן נתן -ב) ר' יצחק שמואל ריגיו: יש רק עיקר אחד 

  לנו את תורתו.
מציאות ה', השגחה, תורה מן  -ג) ר' יוסף אלבו: שלושה עיקרים 

  השמיים.
העניין האלוקי הדבק באומה, ישראל,  - ד) מוסקטו: ארבעה עיקרים 

  ארץ ישראל, תורה.
העניין האלוקי הדבק באומה, ישראל, ארץ ישראל,  - ה) שבעה עיקרים 

  תורה, נבואה, נצחיות התורה, גמול ועונש.
  ו) הכוזרי: ישראל, ארץ ישראל, תורה, נבואה, גמול ועונש.

ידיעת ה', השגחה, יכולת,  -ז) ר' חסדאי קרשקש: שישה עיקרים 
  נבואה, בחירה, תכלית.

(הדעות הובאו בספר "מפגשים בין יהדות מדע ח) הרמב"ם: שלושה עשר עיקרים 

  .א)"ימאמר א פה, "צמאמר א פוטכנולוגיה" בהקדמה ובכוזרי המבואר 

  עלייה לרקיע ע"י שם
  א) רש"י: כפשוטו.

(שתי הדעות ב) תוס': אינו כפשוטו אלא נראה להם כאילו עלו לרקיע 

  .בחגיגה יד:, אמנם בתוס' גיטין פד. מוכח שהעלייה היא כן כפשוטו)

  מטרתם - עמודים שבתוך ארון העדות 
  א) עמודים של הספר תורה.
  ב) סימן להעמדת ישראל.

  רון.ג) לחזק את הא
  ד) לחזק את הכפורת.

  ה) להדק את הלוחות שלא יתנועעו.
ו) הלוחות השלמים היו על העמודים כדי שלא יהיו על הלוחות 

  .(כל הדעות הובאו בתורה שלמה חכ"ב מילואים תרומה ה) השבורים
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  עמלק
עמלק הוא כל אדם שאחזו טירוף אשר השליך מעליו את צלם אלקים 

מה שמצהירה שמדיניותה להשמיד את והחליפו בזה של השטן. כל או
(פרקים במחשבת הרב י"ד העם היהודי היא עמלק, כגון היטלר וסטאלין 

  .)135סולובייצ'יק עמוד 

  ענווה וגדלות האדם
: האדם יכול להשיג את כל מה שהשיגו כל התנאים חסידותא) 

 והאמוראים, רק הגאווה מעכבת. 

: בדורות הקודמים שבני האדם הלכו בגדולות ורוחם ב) שיטת סלבודקה
הייתה עזה היה הכרח לשבור את גאוותם. אבל בדורותינו, שרוחם נכאה 
בקרבם, יש סכנה שרוחם תדוכא. לכן במקום להצביע על פחיתות ערך 
האדם, צריך לגלות לו את הצד הרוחני שבישותו: האדם הוא יצור 

זי מרומים, חלק אלוק ממעל, תכלית עליון, צלם אלוקים, נשמה מגנ
כדי לראות את המדרגה העצומה של האדם באמת, צריך  הבריאה.

להסתכל על הדורות הראשונים וכן על אישי התנ"ך, ולהתבונן 
 - בגדלותם. מסיבה זו גם מטרתו של האדם להגיע למדרגות עליונות 

כל מעשה טוב מקבל שכר עצום,  בדומה לבורא. מתוך גדלות האדם
  ומאידך, כל סטייה קטנה באדם היא ליקוי גדול. 

טענה נגד שיטת סלבודקה שבמקום להעלות באופן  :שיטת קלם ג)
הדרגתי היא מקפיצה מייד אל השאיפה לשלבים עליונים, אשר אין 

  סיכוי להצליח להגיע אליהם.
גורמת לשאיפות עצומות  שהיא סלבודקה טען נגד שיטת :הרב קוקד) 

  אך לא נותנת תוכן למלא את החלל.

  ע"ע סעודת ערב יום כיפור - ערב יום כיפור 

  ערבות ישראל
  .(תומר דבורה א)א) תומר דבורה: מפני שהנשמות כלולות יחד 

ב) מכתב מאליהו: כי העולם נברא שכל אחד יסייע לחבירו, וכל אחד 
מכתב מאליהו ב רפ. שתי הדעות (יהיה גם משפיע לחבירו וגם כלי לחבירו 

  .הובאו באספקלריא)

  טעם האיסור -עריות 
  .(יומא סז:)א) גמרא: משפטים 
  .(בהקדמה לפירוש המשנה פרק ו, הובא במסורת הש"ס שם)ב) רמב"ם: חוקים 
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  היחס אליו -עשיו 
(תנחומא כולן היו בעשיו  - א) בפשטות: כל עבירות שהקב"ה שונא 

  .תולדות ח)
ש: הנשיקה והדמעות (של עשיו ליעקב) מראות גם את ב) רש"ר היר

עשיו כבן של אברהם, ולא היה רק פרא ואיש צייד, שאל"כ היאך עלה 
בידו להשתלט על כל התפתחות האנושות. אלא שקמעא קמעא הניח את 

 ג"לפ(רש"ר הירש בראשית החרב מידיו ונתן יותר ויותר מקום לאנושיות 

  .ד)פ"

  מדוע -עשיו  ע"ע יצחק אהב את -עשיו 

  כוונה ועשייה - ע"ע מצוות  - עשייה וכוונה 

  מה הם -עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו 
מסר נפשו באור כשדים, לך לך מארצך, ויהי רעב בארץ, לקיחת  )א

שרה לפרעה, מלחמת המלכים, בין הבתרים, המילה, לקיחת שרה 
  .)(רע"ב אבות פרק ה אבימלך, גרוש הגר וישמעאל, העקדהל
התחבא מנמרוד י"ג שנה ואח"כ שיקץ אץ הגילולים, נתנוהו בבית  )ב

האסורים, לך לך מארצך, הרעב, לקיחת שרה לפרעה ולאבימלך, 
מלחמת המלכים, בין הבתרים, המילה, גרוש הגר וישמעאל, 

  .)לא-(פרקי דרבי אליעזר פרקים כו העקדה
, לקיחת לך לך מארצך, ויהי רעב בארץ, גרוש ישמעאל, עקדת יצחק )ג

(אבות  שרה לפרעה ולאבימלך, גרוש הגר, המלכים, בין הבתרים, המילה

  .)דרבי נתן פרק לג. אמנם לפי בנין יהושע והגהות הגר"א הוא כדעת הרע"ב
כבשן האש, לך לך מארצך, הרעב, לקיחת שרה לפרעה ולאבימלך,  )ד

בין הבתרים,  הגר, מלחמת המלכים, המילה, לקיחת הגר לאשה, גרוש
 ).(מדרש שוחר טוב תהילים יח קדההע

לך לך מארצך, הרעב, לקיחת שרה לפרעה, מלחמת המלכים, לקיחת  )ה
הגר לאשה, המילה, לקיחת שרה לאבימלך, גרוש הגר, הרחקת ישמעאל, 

  .)(פירוש המשניות לרמב"ם אבות פרק ה העקדה
אור כשדים, לך לך, הרעב, לקיחת שרה לפרעה, מלחמת המלכים,  )ו

לקיחת שרה לאבימלך, גרוש הגר וישמעאל, העקדה, שהיה המילה, 
הובאו . (רבנו יונה בפירושו לאבות פרק ה צריך לקנות קרקע לקבורת שרה

  .)כולם בסוף חומש בראשית בהוצאת בלום
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  היכן הם היום -עשרת השבטים 
  א) במקום נסתר.

 כגון: הודים, אינדיאנים, אנגלים, גרמנים, יפנים, ,ב) מזוהים כגויים
  .(אוצר ישראל ערך שבטים)אפגניסטן, דנמרק 

ג) מזוהים כיהודים (והוסיף דעה שהאשכנזים הם מעשרת השבטים 
  .הביא את שלוש הדעות) 97(ואשר תבאנה יגידו עמוד והספרדים משבט יהודה) 

(אברבנאל, הובא בספר ד) אחד מעיקרי הגאולה הוא שעשרת השבטים יחזרו 

  .מוד קכה)מבחר המחשבה והמוסר ביהדות ע

  עתיד ועבר -ע"ע זמן  -עתיד ועבר 

  ע"ע גאולה העתידה -עתיד לבוא 

  מתי -ע"ע מצוות בטלות לעתיד לבוא  -עתיד לבוא 

  פ

  ע"ע חוסר דיוק בחישובים -פאי 

  ע"ע סיבה ומסובב - פועל ונפעל 

  לשונם - פיוטים 
, רבי אלעזר הקלירויוסי בן יוסי, יניי (כגון  א) הפייטנים הראשונים

לצורך התאמת מבנה הפיוטים וחריזתם שחיו בסוף תקופת האמוראים): 
 הם קיצרו וקיצצו חלק גדול מהמילים, וחידשו מילים רבות אחרות.

הקפידו בפיוטיהם על שלמות המילים המקוריות בלשון ב) פייטני ספרד: 
 הקודש. 

  היחס אליו -פילון האלכסנדרוני 
ם לו רבי ידידיה האלכסנדרי א) ר"י מוסקטו ור' יש"ר מקנדיא: קוראי

  ומביאים את דבריו.
ב) ר' עזריה מהאדומים: אולי היה מהנחשלים אחרי האיסיים בקצת 

  דעותיהם. על כן לא יקרא רב אך גם לא מין.
ג) עמודי המחשבה בישראל: כתב דברים קשים על חלק מדבריו של 

  .(שלוש הדעות הובאו בנזיר אחיו ח"ב פילוסופיה יהודית ג)פילון 
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  לימודו -ע"ע היגיון  -פילוסופיה 

  ע"ע קבלה ופילוסופיה - פילוסופיה וקבלה 

  פילוסופיה יוונית
(עמודי המחשבה א) פילון, רמב"ם: גישר בין הפילוסופיה היוונית ליהדות 

  .)27הישראלית ח"א עמוד 
(שתי ב) כוזרי, רמב"ן, רש"ר הירש: הסבירו את היהדות מתוך עצמה 

  .)101הרב שמשון רפאל הירש משנתו ושיטתו עמוד השיטות הובאו בספר 

  ע"ע חכמה יוונית - פילוסופיה יוונית 

  פלפול שאינו אמת
א) חלק מהאחרונים: מצדיקים את הפלפול הבא לחדד אפילו אם אינו 

  אמת.
(שתי הדעות הובאו בספר ב) רוב הפוסקים: מתנגדים לפלפול שאינו אמת 

  .שערי תלמוד תורה עמוד רג)

  מדוע הם שונים מגרסת התנ"ך שלנו - בש"ס פסוקים ש
  א) שיבשום בכוונה משום שדברים שבכתב אסור לאומרן בע"פ. 

(חומת ירושלים בהוספות הביא ב) שיבשום בכוונה משום שכתבום ללא שרטוט 

  .את שתי הדעות הנ"ל)
ג) שיבשום בכוונה כי לא רצו לכתוב פסוק כצורתו כדי שלא יהיה 

  .(אוצר הגאונים גיטין ז. הביא את שתי הדעות הנ"ל)ם פסוק משולח ביד הגויי
ד) שיבשום בכוונה כי את הש"ס לומדים בע"פ, ודברים שבכתב אסור 

  לאומרן בע"פ.
תוס' שבת נה:, וגליון (ה) תוס': הש"ס שלנו חולק על גירסת הספרים שלנו 

  .)הש"ס שם הביא לכך דוגמאות רבות מאוד
האמוראים לא היו בקיאים  שלפעמים (אך לא בעניין זה)כתב  :תוס' ו)

  .(תוס' בבא בתרא קיג. ד"ה תרוויהו)בפסוקים 
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  ע"ע הסברים לפסוקים - פסוקים 

  אופטימיות ופסימיות -ע"ע אדם ועולם  -פסימיות ואופטימיות 

 פסיקה לעתיד
בית הדין הגדול שלעתיד לא יהיה משועבד לחתימת התלמוד, ויוכל 

עשה, או לפסוק ע"פ טעמא דקרא,  למשל לעקור דבר מו התורה בקום
  ).(לנבוכי הדור פרק יג ולא יהיה מוגבל בדרכי הלימוד והסברא

  פסיקת הלכה
(דרשות הר"ן דרוש פוסקים ע"פ השכל האנושי גם אם יודעים שאינו האמת 

  .שלישי הוצאת מוסד הרב קוק עמוד קכא, בסוגיית תנורו של עכנאי)

  ע"ע סיבה ומסובב -פעולה ותוצאה 

  מה הוא - שאכל אדם הראשון  פרי
  א) תאנה.
  ב) גפן.

  .(שלוש הדעות הובאו בגמרא סנהדרין ע.)ג) חיטה 
  .). בראשית רבה פט"ו אות ז הביא את ארבע הדעות(זוהרד) אתרוג 

  פרישות
) המספיק לעובדי ה': הצדיקים והנביאים נהגו בפרישות, לבשו צמר א

ו מהנשים והתגוררו ואכלו מאכלות גסים וישבו בתענית, וקצתם פרש
במערות הרים ובמדבריות, כגון אליהו ואלישע וההולכים בעקבותם 

  .(המספיק לעובדי ה', פרק "הפרישות")
) מסילת ישרים: קדושה היא מדרגה יותר גבוהה מפרישות, שאכילתו ב

וכן כל מה שמשתמש מדברי העולם הוא מעלה כקורבנות ועבודות 
  .(מסילת ישרים כו)
  .(הלכות והליכות בחסידות בעניין שיריים)כילת הרבי היא מצווה ג) חסידות: א

 ) רוזי'ן וסדיגורא: חצר מפוארת מתוך עושר וגינוני מלכות נוספיםד

הובאו באטלס הללו שתי הדעות  .התנגדו לעושר חלק מהאדמו"רים ובעיקר צאנזם (אמנ

  .עץ חיים כרך י (אחרונים ד ח"א) במבוא)
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  טוהאם הוא כפשו -פרק שירה 
ממש, שמדברים  וכפשוט -ופרק שירה  -כל דיבורי בעלי החיים א) 

(ביאור  )הפרות שהוליכו את הארוןונחש הקדמוני, האתון (וכן  בפועל

  .המבי"ט על פרק שירה (בסוף בית אלוקים) בתחילתו ד"ה עוד)
  .(האדם על הירח פרק ד)ב) הנפש שלהם שרה, וכן הנפש שבדומם שרה 

  .טעמי המנהגים)(ג) המלאך שלהם שר 
. ובדומה לשתי (טעמי המנהגיםד) אילו היו יכולים לשיר היו שרים זאת 

ותוס' עבודה זרה יז.  הדעות האחרונות כתבו תוס' חולין ז. לגבי נהר ושמיים שדיברו

 .)לגבי ארץ ושמיים שדיברו

  בהלכה -  פשט שנסתר ע"י הדרש
מדרשות חז"ל א) מדרשו של מקרא הוא פשוטו היחיד, ואין פשט נפרד 

  .(ר' יעקב צבי מקלנבורג)
(לפשוטו של ב) הפשט מלמד לא את ההלכה, אלא מחשבה מוסר סוד וכד' 

  .הרב קופרמן) -מקרא 
ג) הפשט הוא הגדר האמיתי של ההלכה המקורית, הדרש הוא ההלכה 

הביטוי המעשי במציאות, לאחר שההלכה המקורית לא  -למעשה 
הביא את שלוש  7מעיין יז ניסן תשלז עמוד (המתקיימת בפועל מסיבות שונות 

  .הדעות הנ"ל)
צד מסוים, ולכן יש בו סתירות משום שיש שני ד) הפשט מלמד על 

צדדים (למשל: סדר הטבע וסדר המטרה בבריאה, סיבה טבעית וציווי ה' 
בעליית אברהם אבינו לארץ, ראובן ויהודה בירידת יוסף למצריים), 

הרב  -בראשית, מבוא  יפרק( דים הללוהדרש הוא איחוד של שני הצד

  .)ברויאר
, )162(עמוד ללמד הלכה לשעה לפעמים הפשט בא לפשוטו של מקרא: ה) 

, לפעמים )173(עמוד לפעמים ההלכה לשעה חוזרת ונעורה במשך הדורות 
, לפעמים הפשט בא ללמד )197(עמוד הפשט בא כאסמכתא לדיני דרבנן 

, לפעמים הפשט מלמד את תורת )207(עמוד את מהות (וטעם) המצווה 
  .)221(עמוד הסוד 

  באגדה - פשט שנסתר ע"י הדרש 
  א) הרב קופרמן: האמת המציאותית היא דרשת חז"ל.

ב) הרב משה ארנד: האמת המציאותית היא הפשט, הדרש בא רק לחנך 
  .הביא את שתי הדעות) 59(המעיין טו עמוד אותנו 
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  צ

  צדיק
  לה'. א) חסידות: הוא מתווך בין העם

(שתי השיטות הובאו בספר החסידות מדור ב) מתנגדים: זו עבודת אלילים ממש 

  .סקירה כללית) -לדור 

  ההסבר לזה - צדיק ורע לו רשע וטוב לו 
חלק מהסיבות הבאות לא חולקות זו על זו אלא הן סיבות שונות 
במקרים שונים. חלק מהן שייכות רק בצדיק ורע לו, חלק רק ברשע 

  לק בשניהם.וטוב לו, וח
  א) הסתר פנים כדי להביא התגלות גדולה יותר בזמן הגאולה.

  ב) זו אחת ממידות הקב"ה.
  ג) מקובלים: ע"פ המעשים שבגלגולים הקודמים.

  ד) ע"פ המעשים של האבות ואבות האבות.
  ה) עונש לצדיק על חטאיו הבודדים ושכר לרשע על מצוותיו הבודדות.

  ו) ניסיון לאמונת האדם.
(שבע הדעות הובאו במפגשים חד מהעונש יועיל לצדיק נגד היצר הרע ז) הפ

  .)116ן יהדות מדע וטכנולוגיה עמוד בי
  ח) לתת לצדיק יותר שכר לעולם הבא ולרשע יותר עונש לעולם הבא.

ט) כדי ששאר בני האדם ילמדו מהצדיק ע"י שיראוהו שסובל ועובד את 
  השי"ת.

  רו.י) הצדיק סובל בגלל עוונות אנשי דו
יא) הצדיק נענש על כך שלא קינא לאלוקים לקחת הדין מאנשי דורו 

  .ג) דפ"(ארבע הסיבות האחרונות בחובות הלבבות שחוטאים 
  יב) הרשע ממשיך לחיות משום שעתיד לשוב בתשובה.

  יג) הרשע ממשיך לחיות כדי שיצא ממנו בן צדיק.
  ר ממנו.יד) הרשע ממשיך לחיות כדי שיתנקם מבני אדם מושחתים יות

(ארבע טו) הרשע ממשיך לחיות לבקשת צדיק לדבר שיש בו תועלת 

  .ג)פ"ה הסיבות האחרונות באמונות ודעות 

  צומות וסיגופים
  מתנגדת להם, ובמקומם היא מעמידה את הטבילה במקווה. :א) החסידות

(שתי השיטות הובאו בספר החסידות מדור לדור ב) קבלה: בעד צומות וסיגופים 

  .ללית)סקירה כ -
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  ע"ע גוף וצורה לקב"ה - צורה וגוף לקב"ה 

  ע"ע חומר וצורה -צורה וחומר 

  ע"ע נפש וצורה - צורה ונפש 

  ע"ע תמונת אדם -צורת אדם 

  שיתוף עימם - ציונים 
  א) הגר"א וסרמן: אסור כל שיתוף עימם.

ב) חזו"א: לצרכים מסוימים מותר לשתף עימם פעולה, כגון פרנסת 
  .)בזמן משבר במבואאמונה (לומדי תורה 

  הטעם שיולדת מפילה אם תדרוך עליהם - ציפורניים 
(תרי"ח, ר"י מלוניל חידושי הר"ן ונימוקי יוסף מו"ק יח. א) משום שתיגעל מהם 

  .בפירושם הראשון)
  .(רוב המפרשים)ב) עניין סגולי 

(ר' בא"ר. שלוש הדעות הנ"ל הובאו בהוצאת הרב ג) על דרך הרמז והסוד 

  .ו"ק יח.)שטיינזלץ מ
  .(ר"י מלוניל חידושי הר"ן ונימוקי יוסף מו"ק יח. בפירושם השני)ד) משום כשפים 

  טעם המצווה -ציצית 
א) רבנו בחיי: רמז לתחיית המתים (החוטים דומים לשער, החורים דומים 

  לעיניים).
  ב) חרדים: רמז למידת הדין (ד' מיתות בית דין, ל"ו כריתויות).

(שלוש הדעות לצדיקים ועונש לרשעים (תכלת ולבן) ג) מהר"ל: רמז לשכר 

  .הובאו באספקלריא)

  צמחונות וטבעונות
  א) מותר, חוץ מקורבן פסח, וכן כהן, שצריך לאכול בשר.
  ב) אסור, משום שאסור למנוע עצמו ממה שהתורה התירה.

  ג) אסור, משום המצווה לאכול בשר בימים טובים.
ובאו באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך (כל הדעות הד) בחוקותיהם לא תלכו 

  .צער בעלי חיים)
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  ע"ע אחדות ה' וצמצום - צמצום 

  ע"ע שחיטה ומוסריות - צער בעלי חיים 

  ק

  לימודה לרבים -קבלה 
א) מתנגדים: לימודה ליחידים בלבד, וכרוך בפרישות ובטהרה וכל 

  סטייה פוגעת ומרחיקה את הלומד.
בים, והביאו את חלק הסוד שבתורה מעט מהקבלה ברב) חסידים: הפיצו 

  .)92(שתי הדעות הובאו בספר זרמים וכתות ביהדות עמוד לידי גילוי 
מקובלים: הלומדים תורה ללא חכמת הקבלה עושים את התורה ג) 

יבישה, וכל החסד שהם עושים בלימודם אינו אלא לטובת עצמם, הם 
אינה לשמה,  גורמים עניות וחורבן וביזה והרג ואבדון לעולם, תורתם

 ובעוון זה אורך גלותנו וכל הצרות הנמשכות ממנה.

  הקשר ביניהן - קבלה ופילוסופיה 
  א) אין קשר בין הקבלה לפילוסופיה.

 לפרש דברי קבלה בדרך פילוסופית. ב) יש

וההבדל ביניהם הוא כהבדל בין  ,בין הקבלה והפילוסופיה ג) יש דמיון
  .הקודש לחול

קול הנבואה עמודים קנג, הובאו ב - דים הללו ועוד כל הצד( לאחד אותן ד) יש

  .קנד, קעה, קעט)

  ע"ע תפילה על הקברות -קברים 

  קדמות העולם
(כוזרי מאמר א סז, כוזרי ורמב"ם: זו לא כפירה לומר שהעולם קדמון  )א

  .מורה נבוכים חלק ב כה)
ב) ר' יוסף אלבו: צריך להאמין שהעולם אינו קדמון, אך הוא לא 

  . (הובא בסיני חלק פד עמוד קה)תורה מעיקרי ה
  יש מאיין או יש מיש - ע"ע בריאה ו



  ק - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  156

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  הגדרתו -קודש 
חסידות, ר' מאיר שמחה: מובדל מהר"ל, א) רמב"ן, רש"י, רמב"ם, 

ט, משמע מהרמב"ם בכורות "ב פ"כפב, רש"י דברים פ" א"יפ(רמב"ן ויקרא  ומופרש

מו, אור שמח הלכות תשובה פרק  א, מהר"ל בהקדמה לגבורות ה', ליקוטי אמריםפ"א ה"

  .ד)
  .(מבוא לאורות הקודש) ב) הרב הנזיר: אי אפשר להגדירו

  .)ש(מבוא לאורות הקוד ג) הרב קוק: המתגלה בתורה, שהוא הרצון העליון
ד) רש"ר הירש: החלטיות גמורה, למעלה מכל הניגודים, חירות מוחלטת 

  .)112יף ג, חורב סעפ"ב פ"(בראשית  של הוויה רצון ויכולת
(בפירושו לויקרא  ה) נפתלי הירץ וייזל: התעלות הדבר על הפחות ממנו

  .ב)"ג פ"כפי, "א פ"כפב, "ט פ"יפ
כל הדעות אוצר ישראל ערך קדושה. (: נעלה מכל עניין חומרי אוצר ישראלו) 

  .)205הללו הובאו במושגים במחשבת ישראל עמוד 
  .ב)(מאמר העיקרים עמוד יז) רמח"ל: קירבה לקב"ה 

  קמיעות ולחשים
(הוזכרו במקומות רבים א) גמרא (בפשטות): קמיעות ולחשים מועילים 

  .בגמרא)

(מורה נבוכים ח"א פרקים סא ב) הרמב"ם כתב שלחשים אינם מועילים כלום 

  .)81סב, המדע שבתורה עמוד 

  דרך קריאתו -קמץ 
, וכן צג (שניהם הובאו בסיני חלק צח עמודרבנו בחיי ורמב"ם: נקרא כפתח א) 

  .)משמע ממורה נבוכים ח"א סא
  כחולם.ובישראל  כפתחבבבל קראו קמץ  ב)

(שתי הדעות האחרונות  כפתחגם באשכנז קראו קמץ  13-עד המאה הג) 

  .הובאו בסיני חלק צו עמוד רעב)

  צורתם -קני המנורה 
השיטה שהם עגולים: כך משמע מהרמב"ם, ברייתא דמלאכת המשכן א) 

רא שהם דומים לגלגלי הרקיע של שבעת כוכבי והש"ס, והכי מסתב
(ספר מעשה  הלכת שכנגדם שבעה נרות כדאיתא בברייתא דמלאכת מידות

 בכל הרישומים והמטבעות הם עגולים .חושב עמוד קיז בשם ספר חכמת המשכן)

  .(תורה שלמה חכ"ב מילואים תרומה יד)

חושב עמוד קיז (ספר מעשה  משמע שהיו באלכסון ב)"ל"ה פכפשמות ( ב) מרש"י

). וכן הוכיחו מכתב ידו של הרמב"ם שגם הוא סובר בשם ספר חכמת המשכן
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(תורה  במצבות הם אלכסונים. )60, 59(בית הבחירה עמודים  שהיו באלכסון

  וכן כתב הרבי מליובביץ'. .שלמה חכ"ב מילואים תרומה יד)

  קסם ומעשה אוב

  כיצד - קפיצת הדרך
  א) רש"י: ע"י שם.

  .(שתי הדעות הנ"ל הובאו באוצר ישראל ערך קפיצת הדרך)"י קמיע ב) ערוך: ע
ג) תוך שעתיים ומחצה בדיוק, ע"י לקיחת אבק דרכים וכו', אמירת 

  .)11(עדות שנה ב, קמיעות וסגולות שונות, ד מזמור לדוד ושמות קדושים 
  .)9(עדות שם סא ד) ע"י השבעה ושמות קדושים 

(עדות פסוק, כתיבת דמות והשבעה  ה) קפיצת ים (בספינה) ע"י אמירת

  .)8שם ס 
ו) ע"י לקיחת קרן של כבש, אמירת שמות, כתיבת קמיעות, רכיבה על 

  .(סוף ספר ברית מנוחה)קנה, והשד ייקחנו ויוליכנו 
מושגים במחשבת ישראל טעם זקנים. הובא ב( לרעיון זה התנגד :רב האי גאוןז) 

  .)272עמוד 

  ע"ע דחיקת הקץ -קץ 

  חישוב הקץ ע"ע -קץ 

  ע"ע ידיעת הקץ הנסתר - קץ הנסתר 

  מטרתם -קרבנות 
  א) לדיבוק השכינה בישראל.

ו "כמאמר ב פ(וכן כוזרי המבואר ב) כלפי עובדי עבודה זרה שנהגו בקורבנות 

הביא שיש מחלוקת האם מטרתם רק להרחיק את עם ישראל מעבודה זרה, כי היו 

נבוכים), או שיש בהם באמת תועלת רגילים להקריב לעבודה זרה (רמב"ם במורה 

  .עצמית)
ג) רגש טבעי של האדם לתפוש את המחשבה על אלוקים במשהו גשמי, 

(בתורתו של ר' גדליה עמוד קכב בדעת כמו הרגש שיש לגויים בעבודה זרה 

  .הרמב"ם)
  ג) כנגד מעשה דיבור ומחשבה.

  ד) זהירות משגגות.
  ה) מיעוט תאוות.
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  ו) החייאת הכוהנים.
  המזבח מכלה את יצר הרע. ז) אש

  ח) סוגי קורבנות כלפי חלקי עבודה זרה.
  ט) זיכוך האדם והקרבתו לה'.

  י) ייחוד וקירוב.
  יא) תמורת הנפש כנגד מידת הדין.

(תורה שלמה חכ"ה מילואים א הביא את כל השיטות  יב) התעוררות לתשובה

  .הנ"ל)

ענף גלגולים, הובא (מדרש תלפיות יג) לתקן את הגלגול שבבעל החיים שקרב 

  .באוצר ישראל ערך תקון)

  קרבנות בזמן הזה
: אין כהן מיוחס, אנו ) ציץ אליעזר: מביא את כל הטעמים לאסורא

טמאים, אין משיח ונביא, אין את רוב ישראל, אין בית מקדש, ציץ 
  .ובגדי כהנים

יש, ואולי  -) מחזור המקדש פסח: מצווה גם בזמן הזה. כהן מיוחס ב
 - לא מעכב, ויש פרה אדומה, משיח ונביא  -קה חזקה, טומאה גם מספי

לא מעכב, ציץ  -לא צריך, בית המקדש  -לא צריך, רוב ישראל 
  לא מעכב, ויש. -ובגדי כוהנים 

  הטעם לזה -קרי וכתיב 
א) רד"ק: עזרא מצא כמה גרסאות לתנ"ך, וכשהייתה סתירה בין 

ק בסוף ההקדמה לספר (רד"הגרסאות כתב נוסחא אחת בכתיב ואחת בקרי 

  .יהושע)
ב) אברבנאל: הנביא לא היה בקי בדקדוק ולכן תיקנו אחריו את הקרי 

  .(אברבנאל בהקדמה לירמיה ד"ה אבל אמתת)והשאירו את הכתיב 
ג) חקרי לשון: הכתיב הוא ע"פ עברית עתיקה יותר שהיו בה הטיות 

רות כתיב אחרות, והקרי הוא ע"פ עברית חדשה יותר. כגון ֹתקעּו השופ
  .)1(חקרי לשון עמוד ֹתקֵעי קרי  -

ד) מהר"ל: הכתיב בא לרמוז פירושים נוספים, והקרי בא לפשט הפשוט 
(מהר"ל תפארת ישראל סז, והביא גם את דעת הרד"ק והאברבנאל כלשון בני האדם 

  .(ובהערות שם הביאם בשלמותם))
לעשות  ה) העמק שאלה: היה מקובל נוסח אחד, וכשהגיעו לכותבו נדרש

איזה שינוי בפסוק, ושניהם עומדים להידרש כי שניהם נאמרו ברוח 
  .ה) על השאילתות קסו(הקודש 
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  באיזה כיוון עברו -קריעת ים סוף 
  א) המפות בסוף חומש "סימנים": עברו מצד לצד.

(חזקוני שמות ב) חזקוני: עברו בחצי עיגול, רק בשביל לברוח מהמצרים 

  .ב)"כפ ד"יפ

  תי נעשתהמ - קשת בענן 
א) רס"ג ורמב"ן: היא היתה מתחילה, והקב"ה כרת ברית שהקשת שהיתה 

  מתחילה תהיה מעתה לאות ברית.
ב) ראב"ע: אחר המבול הקב"ה חיזק את אור השמש, ולכן התחילה אז 

(שתי הדעות הובאו באוצר ישראל הקשת, שהרי הקשת נולדת ע"י אור השמש 

  .ערך קשת)

  ר

  ראיות למציאותו - ע"ע אלוקים  -ראיות למציאות אלוקים 

  האם פוסקים על פיה נגד ראיות - ע"ע מסורת  -ראיות נגד המסורת 

  תמימה או ע"י ראיות פילוסופיות -ע"ע אמונה  -ראיות פילוסופיות 

  ע"ע שמיעה וראייה - ראייה ושמיעה 

  הדין בו - ראש השנה 
  א) ריקנאטי: בראש השנה דין ברחמים.

  קשה, ביום כיפור דין נח. ב) זוהר: בראש השנה דין
ג) מכתב מאליהו: יום א' של ראש השנה דין קשה, יום ב' של ראש 

  השנה דין נח.
ד) רמב"ן: בראש השנה נידונים ענייני העולם הזה, אך לא האם יזכה 

  לגן עדן או לגיהינום.
ה) כוכבי אור: בראש השנה נידונים על דברים גשמיים, ביום כיפור 

  .(כל הדעות הובאו באספקלריא)וחניים נידונים על דברים ר

  הטעם שנידונים בו - ראש השנה 
  א) זוהר: משום שבו נולד אדם הראשון.
  ב) זוהר: משום שבו נידון אדם הראשון.
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(שלוש הדעות הללו ג) שם משמואל: כי הוא זמן סוף שנת הטבע ותחילתה 

  .הובאו באספקלריא)
  .אירי ראש השנה טז.)(מד) מאירי: כי הוא זמן האסיף והאדם מתגאה 

  ע"ע סמכות התנאים, הגמרא והראשונים -ראשונים 

  ע"ע דרכי החשיבה -ראשי הישיבות 

  רבי עקיבא מסר נפשו נגד הרומאים
א) דורות הראשונים: רבי עקיבא מסר נפשו נגד הגזירות על לימוד 

  תורה, בלי קשר להתעוררות לאומית.
ו מתוך הכרת הקדושה ב) הרצי"ה ע"פ הרמב"ם: רבי עקיבא מסר נפש

  .)2(שתי הדעות הובאו בשיחות הרצי"ה ל"ג בעומר של הלאומיות הישראלית 

  הסתירה ביחסים ביניהם - ע"ע שיעורין  - רביעית 

  ע"ע ריב"ז התנגד לקנאים -רבן יוחנן בן זכאי 

  רגש והתלהבות
לא מבוססים על רגש, אלא על החוק הדין והמנהג, כיוון  א) המתנגדים:

  ל להביא גם לכפירה.שרגש יכו
ב) חב"ד: גם לתיקון המידות אין ערך אם הוא בא מהתלהבות 

  ומהתפעלות הלב, אלא צריך שיבוא מהמוח שיכוון את הלב.
ג) תנועת המוסר: ההתלהבות צריכה לבוא מתוך עצבות של צערו של 

  .(תנועת המוסר)האדם על פגמיו 
ירבה לאלוקים ד) חסידות: ההתלהבות צריכה לבוא מתוך שמחה על הק

  .סקירה כללית) -(שיטות המתנגדים והחסידות הובאו בספר החסידות מדור לדור 
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  ע"ע שדים ורוח רעה -רוח רעה 

  ע"ע מקום הרוחניות -רוחניות 

  ע"ע תנועה לדברים רוחניים -רוחניות 

  ע"ע סטרא ארא -הטוב שבו  -רוע 

  רופא
ברכת רפאנו, והביא על ברוך שאמר (ברוך שאמר: חובה להתרפא רמב"ם, א) 

  .גם את שתי הדעות הבאות)

  ב) טור: מצווה להתרפא.
  מה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה'. - ג) רמב"ן: אסור להתרפא 

ד) מכתב מאליהו: הרמב"ם והרמב"ן לא נחלקו אלא מדברים על מדרגות 
שונות: המדרגה העליונה היא כרמב"ן, שהאדם פונה רק אל השי"ת, 

היא שאדם מבחין רק בסיבות טבעיות ולכן צריך  והמדרגה התחתונה
  .(מכתב מאליהו ג עמוד קע) להשתמש ברפואות טבעיות כרמב"ם

  ע"ע טוב שברופאים לגיהינום -רופאים 

  היחס אליו - ריב"ז התנגד לקנאים בירושלים ונפגש עם אספסיינוס 
ומדרש איכה: משבחים את ריב"ז (על חכמתו ושביקש  (גיטין נו.)א) גמרא 

עבור כל עמ"י), מגנים את הקנאים (מכנים אותם "בריונים" ומספרים 
על שגרמו רעב), לא מגנים כ"כ את אספסיינוס קיסר (מספרים שרצה 

  רק לצור על ירושלים).
ב) אבות דרבי נתן: פחות משבחים את ריב"ז (ביקש בעיקר על עצמו), 

את לא מגנים את הקנאים (קוראים להם "אנשי ירושלים"), מגנים 
(שתי הדעות אספסיינוס (שזרק חזיר על המזבח ורצה להחריב את ירושלים) 

הובאו ביום יום חג "עסקת השטחים של חז"ל" ומחלק בין ארבעה דורות, שככל 

וכן יש שרצו לומר שרבי זכריה  .שהדורות התקדמו כך שיבחו יותר את ריב"ז)
יוסף בן בן אבקולס הנזכר בגמרא הוא זכריה בן אמפיקלוס שהוזכר ב

יוסף בן מתיתיהו ספר ב פרק יז הערה ב או (מתיתיהו כאחד מראשי הקנאים 

  .)ספר ד פרק ד אות ו
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  היחס אליו -ע"ע מורה נבוכים  -רמב"ם 

  רמ"ח אברים
  קשה שלכאורה מניין זה גדול ממניין העצמות הידוע לנו.

א) מדובר רק בגיל צעיר, כבן שבע עשרה שנה, שבו אפשרי היפרדות 
  עצם מהעצם הארוכה.קצה ה

ב) הקליר: מספר זה כולל גם את האברים הפנימיים, וגם את אלו 
  .(שתי הדעות הובאו בסיני חלק מ עמוד צז)שבגודל כלשהו 

  ע"ע דחיית ראש השנה -רס"ג ובן מאיר 

  ע"ע גויים -רעיונות ומושגים מהגויים 

  ע"ע חוטאים -רעים 

  האם להשתמש בה -רפואה משלימה 
  זה הבל. א) אסור, כי

ב) רוב פוסקי זמננו: מותר, ואפילו כשיש חששות לכשרות התרופות 
  .(שתי הדעות הובאו באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך רפואה)

  רפואות סגוליות
רוב הרפואות מרא. אמנם (הוזכרו במקומות רבים בגא) גמרא (בפשטות): מועילות 

  .)ט ירושלמי) שערהן ע"פ הטבע (חומות ירושלים (בתחילת השבירושלמי 

(פירוש המשניות ב) רמב"ם: זו מחלוקת תנאים ולהלכה לא סומכים עליהם 

  .לרמב"ם יומא פב.)
) הטעם שהגמרא נוקטת "אמרה לי אם" הוא שהלחשים שבגמרא הם ג

הבלים המוניים וכזבי הנשים המגדלות את בניהם בלימוד הבליהם, 
י שבת סז. ד"ה כל מיני (מאירוכתבום בגמרא משום שההמון היה בטוח בהם 

 .הלחשים)

  הטעם שאינן מועילות בימינו -רפואות שבש"ס 
א) רב שרירא גאון: חז"ל אינם רופאים ורק כתבו דברים בעלמא שראו, 

  ואין לסמוך על זה.
  ב) תוס': הרפואות נשתנו בזמן הזה.

(שלוש הדעות הובאו ג) כסף משנה: רפואת בבל משונה משל שאר הארצות 

  .)72שבתורה עמוד  בספר המדע
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לא יעלו בידם לכן יתכן שאין אדם יכול לעמוד על עיקרן ו :מהרי"לד) 
  .(רעק"א שבת סז. ד"ה מי)

: כן הביא רפואה מהגמרא בעניין צפידנא ח)סק" שכחסי' (ה) משנה ברורה 
(מחלת חניכיים) וכתב שאפילו אם הרופא והחולה יאמרו שאין בה סכנה 

 וון שכך כתוב בגמרא.מחללים עליה את השבת כי -

  ע"ע צדיק ורע לו -רשע וטוב לו 

  ע"ע חוטאים -רשעים 

  ע"ע ניסיונות לרשעים -רשעים 

  ע"ע שמות רשעים -רשעים 

  ש

  ע"ע תלמוד -ש"ס 

  שאיפות למדרגות עליונות
כדי לראות את המדרגה העצומה של האדם באמת, א) שיטת סלבודקה: 

ת הראשונים וכן על אישי התנ"ך, ולהתבונן צריך להסתכל על הדורו
 - בגדלותם. מסיבה זו גם מטרתו של האדם להגיע למדרגות עליונות 

כל מעשה טוב מקבל שכר עצום,  בדומה לבורא. מתוך גדלות האדם
  ומאידך, כל סטייה קטנה באדם היא ליקוי גדול. 

שיטת סלבודקה שבמקום להעלות באופן  ב) שיטת קלם: טענה נגד
הדרגתי היא מקפיצה מייד אל השאיפה לשלבים עליונים, אשר אין 

 סיכוי להצליח להגיע אליהם.

  ע"ע חכמות חיצוניות - שאר חכמות 

  מי היו נשיהם - שבטים 
  א) היו כנעניות.
  .יט) (שתי הדעות במדרש רבה בראשית פדב) היו אחיותיהן 
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  יםע"ע י"ב שבט - שבטים 

  ע"ע עשרת השבטים - שבטים 

  מתי נבראו -שדים 
  א) ערב שבת של ימי בראשית.

  ב) בדור הפלגה נעשו מבני האדם שדים.
  ג) אדם הראשון הוליד שדים כשפרש מחווה.

  ד) מהעבירות שלא שב מהם נעשים מלאכים רעים.
ה) חלקם נבראו ביום שני של ימי בראשית, כשנברא הגיהינום, והם 

  .)19חמשת הדעות הובאו במשנת החלומות עמוד (מלאכי חבלה 

  מהותם -שדים ורוח רעה 
(רש"י בבא א) רש"י ומכתב מאליהו, גר"א וכן רוב הדעות: כפשוטם ממש 

בתרא עג: הביא מעשה על אדם שבא על השידה והוליד שד. כמו כן יעב"ץ יבמות נט: 

  .בדין אישה שנבעלה לשד) נודז "יסק וס"וב"ש אה"ע 
המדע ( מאירי, ר"ח, ר' אברהם בן הרמב"ם: לא מאמינים בזהב) רמב"ם, 

הביא את שתי הדעות הנ"ל. וכן הרמב"ם השמיט את ההלכות  77שבתורה עמוד 

וכן לא הביא את ההלכה  ,יבמות קכב. "חיישינן שמא שד הוא"הקשורות לשדים: 

 אלא הוא משל, )יח: "לשאול מן השד בשבת"סעיף  שזסי' המוזכרת בשו"ע או"ח 
, ורוח רעה בשם כמה קדמונים והרמב"ם) 44(משנת החלומות עמוד  לכוח המדמה

פ"ד עירובין  (בפירוש המשניותפירש הרמב"ם  - שמוציאה את האדם מהעיר 

  : כל אונס.)אמ"
גם הרמב"ם סובר שיש  :)310ועמוד  296בראשית עמוד (שיחות הרצי"ה  ג)

  .שדים, אלא שלא רצה לפרסם זאת להמון העם
  ב דסלר: דברים המתרחשים בפנימיות האדם, חולי נפש.ד) הר

 - ה) חתם סופר: כשחסרה דעתו ושכלו של האדם, כגון המשוגעים 
  .)44(שתי הדעות האחרונות הובאו במשנת החלומות עמוד שולטים בו שדים 

ו) חוות יאיר וערוך השולחן: אין אנו מבינים בעניינים סגוליים והם 
(אנציקלופדיה בלים ע"פ החכמה האמיתית דברים למעלה מן הטבע ומקו

  .)260הלכתית רפואית ח"ב עמוד 
פרדס (ז) אנשים חכמים שהיו מתבודדים במדבריות ועוסקים בנסתרות 

  .)רימונים, לגבי המעשה בגיטין סח על שלמה אשמדאי והשדים
זיהום מאכל ע"י ידיים מלוכלכות,  -(יומא עז: שיבתא ) הרב שטיינזלץ: מחלות ח

מחלה שמבלבלת את דעתו, ורש"י  -פירש רוח רעה ושד. גיטין סז: קורדייקוס  ורש"י
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רוח כפשוטה או כל אונס אחר, ורש"י  -פירש שד. מעין זה בעירובין מא: רוח רעה 

  .פירש שד)

  שדים ורוחות
  א) היינו הך.

ב) שדים הם בין אדם למלאך, רוחות הן רוחות של המתים שיצאו 
  .ו באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך רפואה)(שתי הדעות הובאמהקברים 

  בזמננו - שדים רוח רעה וכשפים 
  א) לא נשתנה מזמן חז"ל.

  ב) בזמננו אין עוד שדים רוחות רעות וכשפים.
(שלוש הדעות הובאו באנציקלופדיה ג) בזמננו אינם מרובים כמו בזמן הגמרא 

  .)260הלכתית רפואית ח"ב עמוד 

  הסבר צדיק ורע לו -שואה 
כגון על שלא עלינו לארץ, על הציונות, או על  -א) עונש 
  ההתבוללות.

  ב) ניסיון, כמו ניסיון העקדה או כמו יסורי איוב.
ג) חשבונות הבורא שאינם ניתנים להבנה, כגון חישובי דורות וגלגולי 

  .)שלוש הדעות הובאו בספר לדעת להאמין פרק י(נשמות 
משך של גלות חורבן בית שני ד) עונש על שנאת חינם, שהשואה היא ה

  .(מאור הבחירה פרק כ)
  ה) משום שהקב"ה נתן בחירה לבני האדם, הרשע יכול לבחור ברע.

  .)740(חלק מהדעות הובאו בפרקים במחשבת מדינת ישראל עמוד ו) הסתר פנים 

  ע"ע תקיעת שופר -שופר 

  מספר האותיות שבהם -שורשי המילים 
): לא דווקא 650-1100בריה (מהשנים א) רש"י, ספר המחברת, מדקדקי ט

בן שלוש אותיות, יש שורשים של שתי אותיות ויש אפילו של אות אחת 
  .(כללי טעמי המקרא ודקדוקי הפעלים והשמות עמוד קסה)

): 900-1100ב) רד"ק ורוב המדקדקים שאחריו, מדקדקי ספרד (מהשנים 
הובאו בספר (שתי הדעות הללו כמעט כל השורשים הם בני שלוש אותיות 

, כללי טעמי המקרא ודקדוקי הפעלים והשמות עמוד 10הבלשנות העברית בטבריה עמוד 

  .קפד)
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ג) יש דעה שכל השורשים בלשון הקודש הם בני שלוש אותיות, ומילים 
ששורשן בני ארבע או חמש אותיות (כגון גלגל, כרסם, הפכפך) אינם 

קרא ודקדוקי הפעלים (כללי טעמי הממלשון הקודש, גם אם נמצאו בתנ"ך 

  .והשמות עמוד קצב)
אותיות, אך הבסיס הוא שתי האותיות הראשונות  שד) ברזילי: בני שלו

לשורשים הבאים  -בשורש, ועל ידם נקבעת המשמעות הבסיסית (למשל 
  .)49(ברזילי עמוד יש משמעות בסיסית משותפת: חרץ, חרט, חרת, חרש) 

  שחיטה ומוסריות
מה לא יעסוק ת"ח, שאין זה מסכים עם רגשי ראוי יותר שבשחיטה עצ

הלב הצלולים, ואע"פ שהשחיטה מוכרחת, אין מלאכה זו ראויה לתלמידי 
 .)אגרות הראיה ח"א קעח עמוד ר"ל ד"ה וע"ד( חכמים

  ע"ע אברהם אבינו -האם אברהם התפלל רק אותה  - שחרית 

  מה היא -שיחת דקלים 
  .שטיין סוכה כח.)(גמרא שוטנ א) רוב המפרשים: ענייני הטבע

  .(סוכה כח.)ב) מאירי: חכמות גדולות מעניין הטבע ומה שאחרי הטבע 

ג) הערוך: ביום שאין רוח פורסים סדין בין הדקלים ורואים איך ינועו 
  .(הערוך ערך סח)הענפים ומכירים בהם הבקיאים בכמה דברים 

  .(סוכה כח.)ד) רש"י: לא ידעתי מה היא 

  ה, וכיצד הם יודעים את העתידההסבר לז -שיחת העופות 
א) שיחות מוסר: תופעה טבעית פשוטה, שכך טבעם של העופות שיש 

  להם דעת לשוחח בלשונם והם יודעים דברים הנסתרים מבני אדם.
  ב) רמב"ם: אין הם יודעים את העתיד, כי מניין ידעו.

ג) רמב"ן: הם יודעים ע"י השרים של המזלות (ובאותו האופן גם השרים 
  עים).יוד

  ד) מהרח"ו: הם שומעים את הגזירה שנגזרה מלמעלה.
  ה) מהרח"ו: אינו עוף ממש, אלא נשמת צדיק שנראה כמו עוף.

(שש הדעות הללו הובאו ו) מהרח"ו: הם נשמות בני אדם שמגולגלות בעופות 

  .בשמועות גיטין מה: אות רח)

  טעם המצווה -שילוח הקן 
  ללמד אותנו מידת הרחמנות.רמב"ן: א) 
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ז הביא את פ" ב"כפ(רמב"ן דברים שלא להשחית ולעקור את המין רמב"ן: ב) 

  .שתי הדעות)
  .)מורה נבוכים ח"ג פמ"ח(הקב"ה מרחם על בעלי החיים ג) רמב"ם: 

אוצר הזוהר ערך (ד) זוהר: שילוח הקן מעורר רחמים על ההולכים בגולה 

  .)שילוח הקן
המשניות ומהר"ל תפארת (רמב"ם פירוש ) רמב"ם ומהר"ל: אין לכך טעם ה

  .ישראל פ"ו)

  כשאין לו צורך באפרוחים או בביצים - שילוח הקן
א) אין בזה מצווה, ואדרבה, גורם צער בעלי חיים לחינם, ובפרט לפי 

(רבנו בחיי כי תצא, חתם המקובלים שעתיד ליתן את הדין ולחזור בגלגול 

"ד קעה, משנה הלכות חי"ב סופר או"ח ק, נצי"ב במרומי שדה על חולין, חזון איש יו

  .רכג, חט"ז קד)
  .(חוות יאיר סז, ברכי יוסף, בית לחם יהודה יו"ד רצב)ב) יש בזה מצווה 

  סתירות ביניהם -ע"ע תורה ומדע  - שינוי הטבעים 

  ע"ע טריפות שידוע לנו היום שהן כן חיות - שינוי הטבעים בטריפות 

  בעברע"ע הלכות שנפסקו אחרת  -שינויים בפסיקת הלכה 

  כמה שנים היה - שיעבוד מצריים 
  שנה. 210א) הדעה המקובלת: 

 .(תורה שלמה פרשת שמות מילואים ה)שנה  215ב) 

  ממתי נמנות ארבע מאות שנה - שיעבוד מצריים 
  א) מברית בין הבתרים.

 .)הביא את שתי הדעות (תורה שלמה פרשת שמות מילואים הב) מלידת יצחק 

  יניהםהסתירה ביחסים ב -שיעורין 
אגודלים  7.2ס"מ, ביצה היא  2.2הסתירה היא ששיעור אגודל הוא 

  סמ"ק. 50סמ"ק, אך אנו רואים שהיא  75מעוקבים, ולפי זה ביצה היא 
, ס"מ) 2.4(ואגודל  סמ"ק 100-א) צל"ח וחזון איש: הביצים באמת היו כ

  והן התקטנו.
  .סמ"ק) 57.6(וביצה  ס"מ 2ב) גר"ח נאה: אגודל הוא רק 
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(וביצה היא  ס"מ 1.93אגודל נמדד בעוביו ולא ברוחבו, וא"כ הוא ג) 
  .סמ"ק) 51.7

(וא"כ ביצה  אגודלים מעוקבים 4.888ד) יש דעה בירושלמי שביצה היא 
  .)420(ארבע הדעות הנ"ל הובאו בתחומין ח"ל עמוד  סמ"ק) 52-היא כ

 הים של שלמה) היו בצורת חצי ביצה אוכן ו ,מידות הנפח (הרביעיתה) 
חצי כדור, וכן אע"פ שמידת האורך גדולה, מידת הנפח נשארת קטנה 

  .(מידות ומשקלות של תורה עמוד שפא)

  יש בו רציפותהאם  -שיר השירים 
שיר  -א) ראב"ע: יש רציפות גם בפשט (סדר הקורות של הדוד והרעיה 

  אחד רצוף) וגם בדרש (קורות עם ישראל).
הרבה קטעי שירים שנאמרו  ב) רש"י: אין רציפות בפשט (ליקוט של

במקור בזמנים ומקומות שונים וסודרו יחד ללא שיטה מסוימת), אבל יש 
  רציפות בדרש (קורות עם ישראל).

ג) המדרשים: אין רציפות לא בפשט ולא בדרש (אלא דורשים כל פסוק 
  לעצמו).

קובץ של שירים שלמים יש רציפות בפשט, אך אינו שיר אחד אלא ) ד
ע"י מחבר אחד בענין אחד וסודרו יחד לפי שיטה וכוונה  שחוברו במקור

  .(כל הדעות הובאו בדעת מקרא שיר השירים מבוא פרק ד)מסוימת 

  מי היא הרעיה במשל -שיר השירים 
  א) רש"י: אישה נשואה שבעלה התרחק ממנה ועזבה אך לא גירש אותה.
עה ב) אבן עזרא: נערה שלא בגרה והיא שומרת כרמים, והדוד הוא רו

  צאן.
  ג) אבישג השונמית, ובשיר השירים נקראת "שולמית".

כשהם קודם האירוסין, לאחר  -ד) מדובר על זוג אחד בכמה מצבים 
  האירוסין, בחתונתם, ובנישואיהם.

(כל הדעות הובאו בדעת מקרא שיר השירים ה) מדובר על כמה זוגות שונים 

  .מבוא פרק ד)

  מקורם של השירים -שיר השירים 
רים שהיו נוהגים לזמר במשתה חתנים (והראיה מהפסוק "אכלו א) שי

רעים שתו ושכרו דודים"), ויש שהוסיפו ששלמה אינו שלמה המלך אלא 
  כינוי לחתן.

  שירים ששרו בחגיהן של בנות ישראל, כגון בשילה ובט"ו באב.ב) 
  ג) רק חלקם שירי מחולות, והמחבר לקח ביטויים מהם והכניסם לשיריו.
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(כל הדעות הובאו בדעת מקרא שיר השירים מבוא שקרו לזוג מסוים  ד) שירים

  .פרק ד)

  ע"ע ניגונים -שירים 

  כיצד -שישים ריבוא אותיות לתורה 
המדרש אומר שיש שישים ריבוא אותיות לתורה, אך קשה שלפי מנייננו 

  יש כמחצית מהמספר הזה.
ף בי"ת כ"ב אותיות האל" -א) שישים אותיות (ולא גורסים "ריבוא") 

  א' ל' פ'). -עם מילויין (אל"ף היא שלוש אותיות 
  ב) בתנ"ך מוזכרת שישים פעם המילה "ריבוא".

שמונה  ג) שישים ריבוא אותיות עם מילוי ומילוי דמילוי (אל"ף היא
  .(חסד לאברהם) פ' א') ,ל' מ' ד' ,א' ל' פ' - אותיות 

ן ו"ו בחולם ד) שישים ריבוא עם האותיות הנעלמות שאינן נכתבות, כגו
  .(בעל התניא)חסר, יו"ד בחיריק חסר, וכן אל"ף וה"א 

  .(פני יהושע)ה) שישים ריבוא אותיות עם התרגום 
ו) שישים ריבוא אותיות שמהן מורכבת תמונת אותיות התורה (אל"ף 

ו"ו יו"ד יו"ד, גימ"ל מורכבת משתי אותיות  - מורכבת משלוש אותיות 
  ו"ו יו"ד). -

  .)הרב ראובן מרגליות(בין האותיות ז) עם האווירים ש
  ח) עם התגים.

ט) שישים ריבוא אותיות בדיוק, כשמחשבים גם את מילויין (אל"ף היא 
(ע"פ ספר א' ל' פ') אותיות מנצפ"ך ועוד כמה חשבונות)  -שלוש אותיות 

  .קכז עמוד קכט)-קכו חלק ועבד הלוי. כל הדעות הובאו בסיני

  ועל נגדוהאם הקב"ה פ - שכל אובייקטיבי 
א) רמב"ם ורס"ג: אין לייחס אפילו לקב"ה מעשים הנוגדים את השכל 
האובייקטיבי, כגון שאדם יהיה גם חי וגם מת יחד, או ששטח יהיה גם 

או או שאלכסון יהיה שווה לצלע המרובע, מרובע וגם משולש יחד, 
  .)14יהדות ואבולוציה עמוד מורה נבוכים ח"ג טו, (שחמש יהיה יותר מעשר 

ב) המדברים: כן אפשר לייחס לקב"ה מעשים הנוגדים את השכל 
  .(שמונה קבצים קובץ ז מא)וכן כתב הרב קוק  האובייקטיבי.
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למה בתורה הוזכר שכר רק בעולם הזה  -ע"ע עולם הבא  -שכר 
  ולא בעולם הבא

  שכר ועונש -ע"ע בעלי חיים  -שכר ועונש לבעלי חיים 

  ע"ע נשי שלמה -שלמה 

  ייה לרקיע ע"י שםלעע"ע  -שם 

  שם המפורש ושם המיוחד
  א) חלק מהראשונים: הם מילה נרדפת.

כשוא  -שם בן ארבע אותיות, שם המיוחד  -ב) רמב"ם: שם המפורש 
  נקרא באדנות.

שם  - מילה כללית לשמות שונים, שם המיוחד  - ג) רש"י: שם המפורש 
  .מו) (כל הדעות הובאו בסיני חלק כח עמודבן ארבע אותיות ככתבו 

  האם האבות ידעו אותו -שם יקוק 
א) הוא לא היה ידוע לאבות עד משה, ומה שמכתב בתורה כבר בספר 
בראשית הוא משום שהתורה ניתנה בדורו של משה ואין התורה מוסרת 

  את הדיבורים באותן מילים עצמן אלא את תוכן העניין
  ב) הוא היה ידוע לאבות אלא שנשכח בשיעבוד מצריים.

לא נשכח כלל, אלא שהגאולה מיוחסת לשם יקוק, שפעולות ג) הוא 
(שלוש הדעות הובאו בדעת והתגלויות שונות של ה' מיוחסות לשמות שונים 

  .מקרא שמות מבוא ב)

  שם רבה
  א) מאירי: שם בן ע"ב אותיות.
  .(שתי הדעות הובאו בסיני חלק כח עמוד מו)ב) רש"י: שם בן כ"ב אותיות 

  שמות אנשים
  .א)פ" א"לפ(אור החיים דברים ים: הם שמות הנשמות א) אור החי

ב) שפת אמת: השם הוא מה שנברא לתקן אותו העניין שנקרא שמו 
  .(שפת אמת וישלח נז)עליו 

  האם בשמות אלה נקראו האנשים -שמות בתנ"ך 
  א) בפשטות: נקראו בשמות אלה.
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יש צד לומר שהשמות שבתנ"ך אינם השמות האמיתיים שבהם קראו ב) 
ותם האנשים, אלא התנ"ך כינה אותם בשמות אלו על מעשיהם או לא

נקרא בלשון  : משהיפ" בפ"ת אבן עזרא שמו. (ספר תולדות שם אופיים וכדומה

 אחשוורושהרב שטיינזלץ מגילה יא: . מצריים מוניוס, ומשה הוא התרגום ללשון הקודש

היה שמו של : דעות רבות מה תורה שלמה פרשת שמות מילואים הנקרא כרסכסס. 

אמנפס, רעמסס, מרנפת, אדיקם, אכוז, מלול, מרנתפח, אמנחותה, תות ענך פרעה: 

. עמלק ע"פ תעודות מצריות הם עמון, יקנטן, טהאטמעס, מאראיס, מלך של ממפוס

: שמו של פרעה היה ג'וסר, שמו של 234אנחנו לא לבד עמוד . שבטי שאסו או שוסו

  .)א עמוד טו: חנוך הוא הרמס, שהוא פילוסוף קדום-. כוזרי המובא אאימחוטפיוסף היה 
ג) בזמנם קראו שם המתאים לאותו אדם ע"פ תכונותיו ומעשיו, ולא 
תמיד קראו לו את השם בזמן הולדתו, אלא כשהכירו את אופיו. 
ולפעמים הוסיפו לו שם ע"פ תכונות שגילו בו, ולכן יש אנשים בתנ"ך 

  .וד קו)(בתורתו של ר' גדליה עמעם כמה שמות 

  פירושם - שמות ה'
  פירושו כל יכול, שהוא ברא את העולם.  -אלקים 
  פירושו אדון, שהוא הבעלים על העולם.  -אדנות 
שם זה שונה משאר השמות, ששאר השמות מתארים את  - יקוק 

(פרקים פעולותיו, ושם זה מתאר את מהותו, שהוא נצחי, היה הווה ויהיה 

  .א)במחשבת הרב י"ד סולובייצ'יק 

  שמות קדושים ארוכים
(השם מובא בספר כל יש שם נפרד של כ"ב אותיות  -א) הם מילה נפרדת 

  .הנקרא בשמי)
(האר"י, שם מ"ב הוא ראשי תיבות של אנא בכח  - ב) הם ראשי תיבות 

יש שם ע"ב תיבות שיוצא משלושה , וכן הובא בסידור המפורש על אנא בכח)
שם מ"ב יוצא מהפסוק "בראשית" . )(אוצר ישראל ערך שמותפסוקים בתורה 

  .)תוס' חגיגה יא:(והפסוק שלאחריו 

, ה אקיק- ני הוי-הוא אד שם י"ב -ג) הם חיבורים של שמות ידועים 
(אוצר ישראל ערך  ה במילואן- ני יקוק אקיק הוי-שם מ"ב אותיות הוא אד

 .שמות)

 שם מ"ה הוא יקוק במילואו שבגימטריא הוא -ד) ראב"ע: הם גימטריות 
אוצר ישראל ערך ( שם ע"ב הוא יקוק במילואו שבגימטריא הוא ע"במ"ה, 

  .)שמות
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(אוצר ישראל ה) רש"י: שם של י"ב אותיות ומ"ב אותיות לא פירשו לנו 

  .ערך שמות)

  האם מותר לקרוא בהן -שמות רשעים 
  .(יומא לח:)אסור לקרוא בשמות של רשעים א) בבלי: 

(חומות ירושלים (בתחילת רשעים ירושלמי לא חששו לקרוא בשמות ב) ב

הירושלמי) סוף שער י הביא דעה כזו. וכן בירושלמי יומא סוף פרק ג לא הוזכר 

  .האיסור)

  שמחה
  .(תנועת המוסר)א) שיטת המוסר: יש לנהוג ברצינות 

ב) חסידות: יש להרבות בהתעלות, דביקות באלוקים, תחושת קרבה 
(ספר החסידות להתעלות  לאלוקים, שמחה. כשהאדם בעצבות אינו יכול

  .סקירה כללית) -מדור לדור 
ג) ברסלב: השמחה היא המקור והתכלית של כל מצווה. ע"י מרה שחורה 
אי אפשר להנהיג את המוח כפי הרצון וקשה לבוא ליישוב הדעת, אך 
ע"י שמחה מגיעים להנהגת המוח ויישוב הדעת. אפילו הצער על החטא 

נחמן אל החוטא נוחה וסלחנית, הוא  הוא שלילי, ולכן גישתו של רבי
מרבה יותר עידוד מכעס ויותר הבטחות מאיומים. הסיבה לכך היא 
שהיאוש הוא מקור כל כישלון. ונגד טבע האדם למשוך את עצמו 

  לעצבות, צריך להכריח את עצמו להיות בשמחה.
ד) מהר"ל: המחשבה מעכבת את השמחה שלא תצא לפועל לגמרי, ולכן 

דווקא לבתולות, מפני שהנשים ובפרט הבתולות אינן הריקוד שייך 
  .(מהר"ל באור האגדות ד)בעלות מחשבה כמו כל איש 

  מה עדיף - שמיעה וראייה 
  א) חכמי המוסר (והפילוסופים הערבים): שמיעה עדיפה.

  ב) הפילוסופים היהודים הספרדים (ואפלטון): ראייה עדיפה.
 ים(קול הנבואה עמודברוחניות ג) קול הנבואה: הראייה בגשמיות והשמיעה 

  .סב הביא את שלוש הדעות)-נט

  שמיר
  .(רמב"ם)א) שרץ קטן 

  .(רש"י)ב) כמין תולעת 
(הערוך, תרגום ם בה אבנים ונקראת דיאמנט (יהלום) יג) אבן שחותכ

  .). כל הדעות הובאו באוצר מפרשי התלמוד גיטין סח.ירושלמי, מחברת הערוך
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יואקטיבי, כגון רדיום. ולכן שומרים ד) יש מי שכתב שהוא חומר רד
  .)וליקובסקי(עליו באמצעות עופרת 

  מי מסתובב סביב מי -שמש וארץ 
, רבי יונתן אייבשיץ, )הן מישראל והן מהאומותא) החכמים הקדמונים (

 - (כשיטת תלמי  ספר הברית, מהר"ל: השמש מסתובבת סביב הארץ
ע"פ תורת היחסות וכן כתב הרבי מליובביץ' שכיוון ש .)פטולמאיוס

לכן את כל  -אפשר לבאר הארץ עומדת והשמש מסתובבת (להבנתו) 
יש ללומדם  -הפסוקים שמשמע מהם שהשמש סובבת סביב הארץ 

 כרך כב, עמ' שצג חיכרך , אגרות קודש כרך ז' עמוד קלגשערי אמונה נו, (כפשוטם 

  .)128עמ'  מורה לדור נבוך, עמ' תקט
יים, חתם סופר: הארץ מסתובבת סביב ב) עיתים לבינה, תכונת שמ

(שתי הדעות הובאו בספר חזון שמיים עמוד ז. ובעמוד י הביא מהרב יונה השמש 

, מבלבל את שםמרצבך שמי שאומר שהשמש מסתובבת סביב הארץ גורם לחילול ה

  .מושגי האמונה (במה חייבים להאמין ובמה לא) ומסכן את אמונתם של רבים)

  שנאתו ללאה - יעקב  ע"ע -שנאת יעקב ללאה 

  ע"ע מניין שנות העולם - שנות העולם 

  ע"ע הפכים -שני הפכים 

  שני וחמישי
  הם ימי דין.א) 

(האריך בשתי הדעות הללו ומקורות להם בסידור הגאונים ב) הם ימי רצון 

  .והמקובלים ספר שני חלק שלישי בעניין נפילת אפיים)

  ע"ע י"ב שבטים -שנים עשר שבטים 

  אורכה -שנת החמה 
  ונפק"מ לאורך התקופה, שהיא רבע שנת חמה: 

  .(עירובין נו.)יום  365¼ - א) שמואל 
שנות  19חישב את אורך שנת החמה ע"פ ממוצע של מחזור ב) רב אדא (

  .שניות בערך 25.4דקות  55שעות  5יום  365 -) לבנה עם עיבוריהן
  .שניות 49½דקות  48שעות  5יום  365 -ג) רמב"ם 
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חישבו את אורך שנת החמה ע"פ מדידה ( (אסטרונומים) תוכניםד) 
  .שניות 46דקות  48שעות  5יום  365 - ) מדויקת

השמיים ( יום 365¼ -יותר מ -) טעו בחשבונם( חכמי הודו והמזרחה) 

  .הביא את כל הדעות הללו) והלאה 265מספרים (הרב בניזרי) עמוד 

  את שנת המבולהאם מונים  - ע"ע מניין שנות העולם  - שנת המבול 

  טעם האיסור - שעטנז 
א) זוהר: הפשתן מצד אחד והצמר מצד אחר, וערבוביא שלהם מעוררת 

  .את הסטרא אחרא להרע לעולם

  ב) רמב"ם: כך היה לבוש הכמרים.
  ג) תוספות: לפי שהפרוכת משש ותכלת לא רצה שילבשו כמוה.

ו (כל הדעות הובאד) מכתב מאליהו: כי שעטנז הוא לבושו של שטן 

  .באספקלריא)

  טעמו -שעיר המשתלח 
  א) חוק בלי טעם.

  ב) להשליך את החטאים כמו שמשליכים אותו.
  ג) לראות מה מגיע לחוטא.

  ד) מכירת יוסף.
הביא את חמשת הדעות  30(מחזור המקדש יום כיפור עמוד ה) זוהר: לסמא"ל 

  .הנ"ל)
ם כן ו) מגיד מישרים: אי אפשר להבין את טעם זה (של הזוהר) אלא א

  .)330(הובא בתקופה הגדולה טו עמוד יתמסר מפה אל פה 

  על שם מי נקרא -שער ניקנור 
  .)יומא לז.(א) משנה גמרא וירושלמי: שנעשו ניסים לדלתותיו 

ניקנור היה סרדיוט ממלכי יוונים והניף ידו כנגד  ב) בשם הירושלמי:
רה מלכות וכשגב (כמו המעשה בבבלי תענית יח:)בית המקדש ורצה להורסו 

וניצחוהו קצצו את ידיו ורגליו ותלוהו לפני השער וקראו  בית חשמונאי
כך הביא רבי שלמה שיר ליאון בשם הירושלמי, ואינו ( את שמו שער ניקנור

  .)51בירושלמי שלפנינו. הובא במחניים לז עמוד 

בתורה מפורש שהם מעלי גירה, ואילו השפן  -שפן וארנבת 
  לי גירהוהארנבת בזמננו אינם מע

   .א) הם לא השפן והארנבת שבזמננו אלא שני מיני גמלים
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   .קנגורוהחיה הנקראת היום ב) הם 
ג) הארנבת אוכלת את גלליה הרכים ישירות מפי הטבעת ועל כן היא 

  .נקראת מעלת גירה
  .)480(כל הדעות הובאו בספר משואה ליצחק עמוד ד) הם בעלי חיים אחרים 

  פירוש שמה -שפרה 
  חת ביילוד בשפופרת של קנה.א) נופ

  ב) משפרת את היילוד.
  ג) על ידה פרו ורבו ישראל.

  ד) עוסקת בשפיר ושליא.
  ה) מותחת שפריר חביון על תינוקות ישראל.

י, וכמו השמות רִ פְ ו) הוא שם מצרי, כמו אחד ממלכי מצרים שנקרא שַׁ 
(כל  פיטיפר, פרע ופרעה, שכולם מלשון "פרי" שהוא שם אליל מצרים

  .הדעות הובאו בסיני חלק מ עמוד קעז)

ע"ע תלמיד חכם שאומרים שמועה מפיו  -שפתותיו דובבות בקבר 
  שפתותיו דובבות בקבר

  מי הוא -שר שנלחם ביעקב 
  .(תנחומא ח) שרו של עשיו, והוא סמאל. (רש"י על התורה)א) שרו של עשיו 

  .ריא)(דעה בילקוט שמעוני קלב. שתי הדעות הובאו באספקל ב) מיכאל

  ע"ע שורשי המילים -שרשי המילים 

חורבן העולם לאחר ששת אלפים ע"ע  -ששת אלפי שנות העולם 
  שנה

  ת

  פירושם - תוהו ובוהו 
יש לו  -מקום שאין בו שום צבע ושום צורה. בוהו  -א) זוהר: תוהו 

  ציור וצורה.
קו ירוק שמקיף את כל העולם, שממנו יצא חושך.  - ב) גמרא: תוהו 

 בנים המפולמות (לחות) המשוקעות בתהום שמהן יוצאים מיםא -בוהו 
  .(חגיגה יב)
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הצורה של החומר  -חומר היולי שאין לו צורה. בוהו  - ג) רמב"ן: תוהו 
  הזה.

  מקום השלום. -מקום הרע, מידת הגבורה. בוהו  -ד) רקאנטי: תוהו 
הצורה, וממנה  - החומר, וממנו החסרונות. בוהו  -ה) אברבנאל: תוהו 

  שלמות.ה
בניין גופו  -תוארו החיצוני הוא איין ואפס. בוהו  -ו) מלבי"ם: תוהו 

  הפנימי הוא איין ואפס.

  גדרה -תורה 
אלו לא דעות שחולקות בדווקא זו על זו אלא שאלות על נושאים 

  שונים האם הם כלולים בתורה:
א) חישובים של קינים ופתחי נידה וספיקותיהם הם תורה, אך חישובי 

  .סוף פ"ג ותויו"ט שם) ת(אבוהשמש וגימטריות אינן תורה  תקופות
כל הפסוקים, כל ההלכות וטעמיהם וגם  -ב) גדר כל התורה כולה 

מחלוקות כי אלו ואל דברי אלקים חיים, וגם הלכות שלא נוהגות בזמן 
הזה, וגם דרשות של אגדה שמפרשות את הפסוקים (וכך מסביר את גדר 

ורה), כי כל אלו ניתנו למשה מסיני. האגדות שהמדרש אומר שהן ת
  . ד)ס" אס"(שו"ע הרב תלמוד תורה ומכל מקום ההלכות קודמות לאגדות 

בתקופת התעוררות תנועת המוסר, רבנים רבים סברו שלימוד  - ג) מוסר 
מוסר הוא ביטול תורה. והיו על לימוד המוסר מחלוקות גדולות, כגון 

מאידך, בעלי המוסר . ולמוס המוסר)(ספר פלז וולוז'ין וראדין עבישיבות ט
אינו רק ש"ס ופוסקים, אלא גם ספרי מוסר, ולא  לימוד תורהסברו ש

  עוד אלא שבלימוד המוסר חייב גם מי שפטור מלימוד תורה.
מעין זה כתב החפץ חיים שלימוד ענייני דרך  -ד) ענייני דרך ארץ 

לחפץ חיים  (תורת הביתימוד תורה ארץ, אע"פ שיש בו צורך, לא נחשב כל

והרב קוק כתב שאדרבה, בעניינים אלו הלימוד חשוב אף יותר  .)תחילת ב
  (אורות התורה פרק ח אות ו). מהמעשה עצמו

במדרש מביא שהקב"ה עתיד  -ה) לימוד סודותיו של הקב"ה בעצמו 
להעניש את האדם על כל חלק בתורה שלא למד: תורה שבכתב, משנה, 

הגדה, דינים שאינם בזמן הזה כמו טומאה וטהרה, וסודותיו של תלמוד, 
 הקב"ה בעצמו כגון מציפורני ועד קוקודי, באיזה גשר אני עובר וכו'

  .(מדרש משלי י)

בתורה שבכתב היא נחשבת לימוד תורה, אך לא  -ו) קריאה בלי הבנה 
  .יב,יג)סעיפים  בסי' (שו"ע הרב יו"ד תלמוד תורה  בתורה שבע"פ
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פשוט שמברכים עליהן ברכת התורה ולא היתה  - פואות שבש"ס ז) ר
(הרבי מליובביץ' בתורת מנחם תשמ"ג ג עמוד  לאף אחד הו"א לחלוק על כך

  .וכן בקובץ והאר עינינו בתורתך עמוד י) 1595

חוכמות חיצוניות שחז"ל הכניסו לספריהם (כגון דברי הרמב"ם על ח) 
(הרבי מליובביץ', שו חלק מהתורה מהות הכוכבים מסלוליהם והמלאכים) נע

  .)432הובא בתחומין חי"ט עמוד 
צ"ע האם  -ט) חשבונות קידוש החודש, פרפראות ותנועות הגלגלים 

  .ב)-ביצחק יקרא על משנה ברורה מז -(הרב נבנצל לברך עליהם ברכות התורה 

  ע"ע ביטול תורה -תורה 

  ע"ע לימוד תורה -תורה 

  לפרשם כמשל -ע"ע מעשים שבתורה  -תורה 

  מי קודם -ע"ע ישראל ותורה  -תורה וישראל 

    סתירות ביניהם -תורה ומדע 
מהגאונים עד רבי אברהם בן הרמב"ם:  - א) הראשונים המוקדמים יותר 

  .יתכן שחז"ל טעו בעובדות מדעיות
ב) הראשונים המאוחרים יותר (רשב"א וריב"ש) וגדולי האחרונים: אי 

מהאחרונים שהוסיפו אפילו שזו חשש אפשר לומר שחז"ל טעו. ויש 
(האריך בזה במפענח צפונות ז בסופו בהערה,  אפיקורסות לומר שחז"ל טעו

והלאה, שיש ההולכים אחר דברי  57ובמיוחד האריך בזה בספר המדע שבתורה עמוד 

  .)הגמרא ויש שהולכים אחר חכמי הטבע
פר המדע (וכן כתב גם בסג) בחלק מהמקרים שייך לומר שנשתנו הטבעים 

צח) דלא ניחא ליה למימר דנשתנו סי' . אמנם מוכח משו"ת הרשב"א (47שבתורה עמוד 

. האריך בזה מאוד בספר השתנות ד"ה ושם) 7הטבעים מזמן הש"ס (שדי חמד ח"ג עמוד 

  .)הטבעים בהלכה
ד) הרב נריה גוטל: להלכה היו טעמים רבים אחרים, ולכן גם אם 

(את אשר ישנו יש טעמים אחרים  -נכון מבחינה מציאותית לכאורה אינו 

  ).. בענייני תורה ומדע בכלל דן גם בסיני חלק קח עמוד קסו26ואשר איננו הארה 

  בהן בעניין זה: שדנוסוגיות (

שניצחו חכמי אומות העולם את  -  לגבי היכן החמה בלילהפשט גמרא פסחים צד: * 

זרא עמוד פד ד"ה והעד ספר העיבור לאבן עחכמי ישראל. ולכן כתב האבן עזרא (

דברים רבים בברייתא שלא כאמת כי הוא על דרך חכמי ישראל ורבי הודה ) שהשביעי
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באגרות הרמב"ם (דף מא) מבאר שחכמי אומות העולם צדקו . לדברי חכמי אומות העולם

), אך ר"ת כתב שהאמת הוא כחכמי ישראל 16בזה (דן בזה יהדות ואבולוציה עמוד 

י לא גרס בגמרא שם "ונצחו חכמי -וספר הברית ח"א ב ת יג:).(שיטה מקובצת כתובו

   ).432אומות העולם את חכמי ישראל" (הובא בהשתנות הטבעים בהלכה הערה 

דחה את דברי  )ספר העיבור לאבן עזרא עמוד פד ד"ה והעד השביעי* האבן עזרא (

ד קודם שמואל אע"פ שאמר "נהירין לי שבילי דרקיעא", שהרי לא ידע את סוד נול

  :).חצות (ר"ה כ

שחז"ל לא קיבלו את חכמת התכונה מהנביאים אלא כתב  ח)-יד, ב-גמורה נבוכים (* ה

, והמדעים באותה תקופה היו חסרים. וכן כתב אבן האזל מידיעתם האישית או מהגויים

קריאת שמע פ"א ה"א שר"ת כתב שהחמה נכנסת בעובי הרקיע ואנחנו יודעים שאינה 

  א יורדת מתחת לאופק. נכנסת ברקיע אל

 -חידושי חתם סופר (נידה יח. ד"ה כאן) הכריע במחלקות רש"י ותוס' נגד הרמב"ם * 

כרמב"ם, בגלל חכמי וספרי הניתוח. מאירי  -לגבי מבנה החדר והעליה וכו' באישה 

(נידה יז:) מפרש את ענייני החדר והעליה וכו' באישה ע"פ חכמי הרפואה הבקיאים 

  וציורם. בניתוח האברים 

הגהות הגר"א תוס' עירובין עו: ד"ה ורבי: חז"ל טעו בהבנת דברי רבנן דקיסרי. * 

  עירובין עו: אות א: ח"ו שחז"ל טעו.

הרמב"ם (הלכות קידוש החודש פי"ז הכ"ד) כתב שחשבונות מסלולי השמש והירח שהיו * 

בונות מבני בימי הנביאים מבני יששכר אבדו מאיתנו, ולכן כיום אנו לומדים את החש

  . יוון, וכיוון שהדברים הללו מוכחים אפשר ללומדים גם מהגויים

הרב הרצוג כתב בתקיפות שצריך לפסוק ע"פ המדע בזמנינו (השתנות הטבעים בהלכה * 

  עמוד קפז). 

ליקט דינים רבים שהרמב"ם השמיטם כי סבר שאינם נכונים  377בתחומין חי"ח עומד * 

"ם השמיט הלכות רבות שמבוססות על הנחות מדעיות מבחינה מציאותית. וכן הרמב

על פי חבית של  דיקתה של אשה אם בתולה היא אם לאו ע"י הושבתהשאינן נכונות: ב

 :ענית כאגזירת תענית כשיש מגפת דבר בחזירים (ת), יב-הל' אישות יא: יין (כתובות י

ר בה ביצה ולמחדק בקנה של תרנגולת מערב יו"ט ולא מצא , בו)- ועי' הל' תעניות ב

יבמות  ,ספתא נידה פ"בג' נשים משמשות במוך (תו, ).השכים ומצא בה ביצה (ביצה ז

שיסרס תרנגול יטול  הרוצה, ):תרת לכהן גדול (חגיגה ידבתולה שעיברה מו, ):יב

, וכן מזל של שותפין ):"ח (שבת קיואין בכך איסור סרוס בע כרבלתו ומסתרס מאליו

  (בבא מציעא קה.). 

ה: יש לסמוך על חכמי המידות בענייני גיאומטריה (בעניין -ס' יום טוב כלאיים התו* 

ה: אין לסמוך על חכמי המידות - ר"ש כלאיים המשפט פיתגורס), שראיותיהם חזקות. 

  בענייני גיאומטריה (בעניין משפט פיתגורס).

  חכמת מנוח (בסוף המסכת) ראש השנה כד. מוכיח מחכמת הכוכבים נגד התוס'. * 
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  תוס' בבא בתרא קב. (ד"ה וכגון) הוכיחו משטח המלבן לאלכסונו, ואינה ראיה. * 

שמש שתשרפנה, ודוחה שאין מביא שיש שאמרו שהלבנה מפחדת מה )ח"א קד(ץ "תשב* 

עצמי, שאין לכוכבים ולגלגלים חום, וכן כתב המהרש"א נדרים ח: שאין  לשמש חום

  .)לשמש חום עצמי אלא רק מתנועת הגלגל

האם  -דומה לזה נחלקו האחרונים לגבי תרנגולת שנשחטה והעידו שלא היה בה לב ב *

לפסוק ע"פ חוקי הטבע שעל כורחך היה לה לב (חכם צבי), או ע"פ כללי ההלכה שהיא 

   .והלאה 212טריפה (ר' יונתן אייבשיץ), דן בזה ערכים ביהדות עמוד 

מנינו בעניין תולעים שבתוך הביא מחלוקת פוסקי ז 63פעמי עקב אלול תש"ע עמוד * 

  .הדגים, האם להתירן על סמך סברת הראשונים שהתהווו בבשר הדג, נגד המדע

 -  שהדם בא מן האם (נידה לא.)בדיקת אבהות על סמך דם האב, נגד הכתוב בגמרא  *

א.  :)12ד אנציקלופדיה הלכתית רפואית ח"ב ערך אבהות עמו( יש בזה שלוש שיטות

(שערי עוזיאל, דבר להרבה פוסקים אין לסמוך עליה כיוון שהיא סותרת את הגמרא 

ב. הגמרא אינה  .שנה הלכות, ציץ אליעזר, תשובות והנהגות)יהושע, דברי ישראל, מ

ג. הדם בא מהאם  (הגרש"ז אוירבך).כפשוטה בעניינים רפואיים אלא בעניינים רוחניים 

  .)עת דם יכולים לבוא מהאב כדברי המדכדברי הגמרא, אך תאי הדם ורקמו

  מושגים ורעיונות ביהדות שלקוחים מהם -גויים ע"ע  -תורה ומדע 

  תורה ומדע -ע"ע בריאה  -תורה ומדע 

  ע"ע טריפות שידוע לנו היום שהן כן חיות - תורה ומדע בטריפות 

  תורה ומלאכה
(שערי תלמוד א) שערי תלמוד תורה: צריך להתעסק בדרך ארץ ובפרנסה 

  .). ובתוס' ישנים יומא פה: נחלקו לגבי תורה ודרך ארץ מה העיקרדפ"ו אות תורה 
ב) נפש החיים: ההמון צריכים להתעסק בפרנסה, אך יחיד אפשר שיעסוק 

  .ח)(נפש החיים א כל ימיו בתורה 
עסק כלל, וגם כשעוסק בדרך ארץ ג) מנוחה וקדושה: לא לעסוק ב

(מנוחה וקדושה ופרנסה יהא מדובק לתורה ולא יפריש דעתו מהתורה כלל 

  .ב)פ"ט אות שער התורה ח"ב כט, הובא בבניין עולם 

  הפירוש לזה - תורה מן השמיים 
  א) בפשטות: ה' אומר ומשה כותב.

 ב) ה' הסכים על ידו כשכתב שוב את התורה בסוף ארבעים שנה (שהרי
יש מקורות לכך שמשה הוסיף על התורה מדעתו לאחר מתן תורה, כגון 
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(תורה שלמה חי"ט מילואים לג עמוד שנא, ובכל פרק לג שם  חלק מהקרי וכתיב)

  .מאריך בכל סדר כתיבת התורה)

ג) יש מי שכתב שמשה העתיק את התורה מתורה שבשמיים שהייתה 
הל פקודי י הביא את שלוש (תורה שלמה חכ"ג מילואים ויקכתובה באש שחורה 

  .הדעות)

  (ביקורת המקרא) לגבי פסוקים מסוימים - תורה מן השמיים 
כופר  -רמב"ם: האומר אפילו על אות אחת שמשה אמרה מעצמו א) 

כל התורה הזאת הנתונה ע"י משה . העיקר השמיני, שח)-(תשובה גבתורה 
  .(הקדמה לפרק חלק) רבנו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורה

צריך להאמין שכל התורה מן השמיים, ואפילו כל ק"ו (אע"פ  מרא:ב) ג
שפשוט שק"ו דורשים מסברא ולא מקבלה מרבותיו) ואסור לומר שמשה 

  .)סנהדרין צט.( אמר פסוק מפי עצמו
גמרא: מחלוקת לגבי שמונה פסוקים האחרונים שבתורה, האם משה ) ג

שהגמרא הנ"ל אמנם יש מי שכתב  ..)ב טו(ב"רבינו כתבם או יהושע 
פסקה להלכה כדעה שמשה כתב גם את שמונת הפסוקים  (צט.)בסנהדרין 
  .)225(אוצרות המוסר א עמוד האחרונים 

נכתבה בימי  מלכי אדום שהוזכרו בספר בראשיתהפרשייה של ) היצחקי: ד
. לא, והאבן עזרא חולק עליו בחריפות-(יצחקי המובא באבן עזרא בראשית לויהושפט 

ובלת היא שהיצחקי הוא רבי יצחק בן שלמה הישראלי הרופא, שהיה אך הדעה המק

  .))65מאוד מקובל בזמנו (מבוא לאבן עזרא עמוד 
אבן עזרא: לגבי כמה פסוקים בתורה שיש בהם ידיעות מתקופה ה) 

שלאחר מות משה (שמונה הפסוקים האחרונים, מקום מיטת עוג, והכנעני 
. ונחלקו מפרשיו ב)- ים א(דבראז בארץ ועוד), כתב שיש בזה סוד 

 )שם(בפירושו: רבי יוסף בן אליעזר בן עלם כתב בספרו צפנת פענח 
נכתבו אחרי משה. ורבי שמואל הספרדי בספרו מקור חיים פסוקים אלו ש

  כתב שנכתבו בנבואה. (שם)
שתי הדעות ( אנשי כנסת הגדולה תיקנו שלחלק מהדעותו) תיקון סופרים, 

, אמרי בינה יט, וכבוד חכמים בראשית מילואים עמוד שעד תורה שלמה חלק יטב הובאו

  .)כב ד"ה ועד-יח

שיש מהמפרשים היהודים המחזיקים במסורת ישראל  -ז) נחמות ישעיהו 
שכתבו שלא ישעיהו, אלא  (ויש לכך רמזים גם בראב"ע ישעיהו תחילת פרק מ)

נביא אחר, שחי בסמוך לשיבת ציון, כתבם. ויש שכתבו שחזקיה 
ו, שפעולתם נמשכה דורות אחדים עד לימי גלות בבל, כתבו את וסיעת
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(כל כל ספר ישעיהו ע"פ מגילות וע"פ מסורות שהיו בידם מישעיהו 

  .הדעות הובאו בדעת מקרא ישעיהו מבוא ו)
רד"ק: עזרא מצא כמה גרסאות לתנ"ך, וכשהייתה  -ח) קרי וכתיב 

(רד"ק בסוף  סתירה בין הגרסאות כתב נוסחא אחת בכתיב ואחת בקרי

אברבנאל: הנביא לא היה בקי בדקדוק ולכן תיקנו  .ההקדמה לספר יהושע)
(אברבנאל בהקדמה לירמיה ד"ה אבל אחריו את הקרי והשאירו את הכתיב 

חקרי לשון: הכתיב הוא ע"פ עברית עתיקה יותר שהיו בה הטיות  .אמתת)
ות כתיב אחרות, והקרי הוא ע"פ עברית חדשה יותר. כגון ֹתקעּו השופר

  .)1(חקרי לשון עמוד ֹתקֵעי קרי  -
ט) הירושלמי כותב שבזמן החורבן עם ישראל טעה בחשבון התאריכים, 

(מובא וכתבו בתנ"ך את החשבון שאינו נכון, ולא רצו לשנות לאחר מכן 

  .בתוס' תענית יח:)
הוא ניקד עליו כי "הנסתרות לה' אלקינו" כשעזרא כתב את הפסוק י) 

דברים  דעת זקנים מבעלי התוס'( משה יסכים למילים אלוהוא הסתפק אם 

  .)בשם המסורה גדולה כח-כט
יא) כיבוש חרמה קרה בספר שופטים, והוזכר בתורה להשלים את 

  .ב)-(רמב"ן במדבר כאהמעשה שנדרו 
 ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבתיב) 

  , הערת הרב שנדורפי).ל"ה-שמות ט"ז(

כיבוש חוות יאיר והקריאה בשמם, שהוזכר בספר שופטים, הם אלו  )יג
 ג).-(פירוש הרי"ד שופטים י מ- שהוזכרו כבר בתורה במדבר לב

  ע"ע כתיבת תורה שבע"פ - תורה שבע"פ 

  האם הוא נצחי -ע"ע עולם הזה  -תורת השמיטות 

  תחיית המתים
מות). א) רמב"ם: עיקר השכר הוא לנפש והוא בעולם הבא (עולם הנש

ויש עוד שכר והוא בתחיית המתים, שהצדיקים הגמורים יקומו לתחייה 
כדי לפרסם את אמונת ה' בעולם, או כדי שישיגו קצת תענוג גשמיף או 
כדי שייקנו שלמות. אבל אח"כ ימותו וישובו לעולם הבא ויתנעגו בו 

  נשמותיהם יותר ממה שהתענגו בו קודם התחייה.
לגוף עם הנפש יחד, והוא בתחיית המתים,  ב) רמב"ן ורמ"ה: השכר הוא

שהצדיקים יקומו לתחייה ויתקיימו אז הגוף והנפש יחד בלי אכילה 
  .(שתי הדעות הובאו באותר ישראל ערך שכר ועונש)ושתייה 



  ת - מראי מקומות לסוגיות במחשבה  182

 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

יתכן שהחכמה האנושית תצליח לגרום לנצחיות החיים, ואף ג) הרב קוק: 
יה ע"י בני אדם התם. וכן נראה מחז"ל שתחיית המתים לתחיית המתי

 .)(לנבוכי הדור פרק ו

  מי תיקן - תיקון סופרים
  .המקרא עצמו תיקן :דעותה רוב א)
תורה שלמה ב שתי הדעות הובאו( אנשי כנסת הגדולה תיקנו :(שלח) תנחומא ב)

 .)כב ד"ה ועד-, אמרי בינה יט, וכבוד חכמים בראשית יחחלק יט מילואים עמוד שעד

  "ע אוקימתות ותירוצים דחוקים בגמראע -תירוצים דחוקים בגמרא 

  ע"ע חילזון של תכלת -תכלת 

  מהותו -תלמוד 
  א) רש"י: יצירה בפני עצמו.

(שתי הדעות הובאו בחוברת התלמוד ב) רב שרירא גאון: כולו פירוש למשנה 

  .)29כהוויתו עמוד 

  סדר החשיבות - תלמוד ומעשה 
  :מוד רח)(שערי תלמוד תורה עהסדר מהחשוב יותר לחשוב פחות 

  א) רש"י ותוס': לימוד לאחרים, מעשה, לימוד לעצמו.
ב) שאילתות, ר"ח, ערוך, ריטב"א: לימוד לעצמו, מעשה לעצמו, לימוד 

  לאחרים.

ע"ע כתיבת המשנה והתלמוד, סתירות של אמוראים  -תלמוד 
מדוע הם שונים מגרסת התנ"ך  -, פסוקים שבש"ס בדברי רבם

  שלנו

  עה מפיו שפתותיו דובבות בקבר תלמיד חכם שאומרים שמו
א) כפשוטו, ששפתיו מתנועעות משום שהדיבור הוא כוח הנשמה ע"י 

  .)מהרש"א יבמות צז:(כלי הגוף 
ב) אין פירושו דיבור מוחשי בקבר, אלא רק על הכוח הנפשי שלו 

, וכן המלקט של עין יעקב שקלים ספ"ב. שתי 145(מהר"ל אגדות א שמביא לו חיים 

  .בלקט פירושי אגדה יבמות צז:) הדעות הובאו
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  הכאת תלמידים בדורנוע"ע  -תלמידים 

  תמונת אדם
  .ז)סעיף  קמאסי' (זוהר, הובא בדעת תורה יו"ד בכל דיוקן יש רוח השורה א) 
  . תתשסב)סי' (ספר חסידים כשמכה ציור של תמונת אדם פוגע בו ב) 
מזיק שורה נראה דאין לצייר צורתו בפאטיגראפי (צילום), כי רוח ג) 

  .(טעמי המנהגים עמוד תלו)עליו ומזיק לו במותו 

  לימודו -תנ"ך 
(שערי  א) שערי תלמוד תורה: מביא מקורות רבים לחשיבות לימוד התנ"ך

  .ב)פ"ד ז תלמוד תורה 

אפשר שיהיו בעלי משנה או בעלי גמרא ולא בעלי מקרא ב) רש"ש: 
ינו בש"ס ופוסקים וכו'. ודלא כאותן ששופכין בוז על מקצת גדולי זמנ

  .(רש"ש בבא בתרא ח. ד"ה יכנסו) ואין להם יד כ"כ במקרא

  ע"ע דקדוק בתנ"ך -תנ"ך 

  ע"ע סמכות התנאים -תנאים 

  ע"ע זמן ותנועה -תנועה וזמן 

  תנועה לדברים רוחניים
(וכן דעת א) רלב"ג ור' יצחק עראמה: אין להם תנועה, כגון לנשמה 

  .הפילוסופים של ימי הביניים)
(יהדות ואבולוציה יהדות ואבולוציה: יש להם תנועה, כגון למלאכים  ב)

  .)65הערה  370עמוד 

  ת העולם הזהתענוגו
א) שיטת סלבודקה: ה' רוצה שהאדם יתענג גם בעולם הזה, וכל הצער 

  .(תנועת המוסר)שבעולם הזה הוא רק בגלל שהאדם עצמו קלקל ע"י יצרו 
(תחילת מסילת ג בעולם הזה ב) מסילת ישרים: המטרה היא לא להתענ

  .ישרים)

  ע"ע צומות וסיגופים -תעניות 

  הטעם לתקנת אנשי כנסת הגדולה -תפילה 
  .א) רמב"ם: משום שע"י הגלות השתבשה לשון התפילה
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(שתי ב) סידור חסידי אשכנז: בגלל שבית המקדש חרב ופסקו הקורבנות 

  .הדעות הובאו בסידור המפורש במבוא פרק ז)

  קתה לעולמותחלו -תפילה 
  א) סידור עבודת השם: 

  , קורבנות -עשייה 
  , פסוקי דזמרא - יצירה 

  , קריאת שמע וברכותיה - ריאה ב
  , שמונה עשרה -אצילות 
  , אשרי ובא לציון - בריאה 
  , תפילה לדוד ושיר של יום - יצירה 
  .פיטום הקטורת -עשייה 

  ב) סידור תפילה ישרה וכתר נהורא: 
  , ד הקורבנותאדון עולם ע -עשייה 
  , פסוקי דזמרא - יצירה 
  , קריאת שמע וברכותיה - בריאה 
  שמונה עשרה,  -אצילות 

  , תחנון והוצאת ספר תורה - שארית האצילות 
  .אשרי עד עלינו -ירידת השפע 

  מטרתה -תפילה 
  א) מניעת הצרות.

(חובת ב) חובת התלמידים: המטרה היא התפילה עצמה ולא מניעת הצרות 

  .רק ט. קדושת לוי אבות ב,ו הביא את שתי המטרות)התלמידים פ

י"ב נוסחאות  , זמני תפילה,זמן תפילה, ע"ע הברה בתפילה -תפילה 
  נוסח התפילה, תפילה כנגד י"ב השבטים

  תפילה למלאכים
א) מהר"ל וחתם סופר: לא לומר מכניסי רחמים, כי אסור לבקש 

  מהמלאכים אלא רק מהקב"ה בעצמו.
קש מהמלאכים שיסייעוהו. האיסור הוא רק להתפלל ב) רש"י: מותר לב

  למלאך בעצמו.
ג) מהר"י מברונא: יש מעלה לבקש מהמלאכים שיכניסו את תפילותיו, 

(שלוש הדעות הובאו בסליחות שמתבייש לבקש מהמלך עצמו ומבקש מעבדיו 

  .ז)פ"המפורש מבוא 
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  תפילה על הקברות
  ל אליו.א) מותר לבקש מהמת שימליץ בעדנו אך לא להתפל

(שדי ב) מותר להתפלל לקב"ה בזכות המת אך אפילו לא שימליץ בעדנו 

  .חמד תחילת חלק ה ובעוד מקומות)
ד. אמנם הרדב"ז על פ"ד ה"(אבל ג) רמב"ם: לא מבקרים את הקברים כלל 

  .הדף פירש שכוונתו רק שלא פותחים את הקברים)

ע"ע אברהם  -האם אברהם התפלל רק אותה  - תפילת שחרית 
  אבינו

  טעם המצווה - תפילין 
  א) רמב"ן: שנניח כתב יציאת מצריים כנגד אברי המחשבה.

  שהשכינה דבקה בישראל. ב) רבנו בחיי: אות
כנגד  (ארבעה בתפילין של ראש ואחד בשל יד) ג) מאירי: חמישה בתים

  .(כל הדעות הובאו באספקלריא)חמשת החושים, לשעבד את החושים 

  ע"ע טוטפות - תפילין 

  פירוש המילה - ילין תפ
  א) ויכוח ופלילים.

  ב) לשון חיבור, משורש תפל.
ג) לשון פלא, שהוא הפרשה והבדלה, שאנו מופרשים ממחשבות רעות 

  .ח, והביא גם את שתי הדעות הקודמות)פ" ופ"(הכתב דברים וממעשים מגונים 

  תפילת שווא
, א) משנה: היתה אשתו מעוברת לא יאמר יהי רצון שתלד אשתי זכר

  .(משנה ברכות פרק ט)שזו תפילת שווא 
ב) תנחומא: אפילו עד שעה שתשב על המשבר יתפלל שתלד זכר, שאין 

  .(ויצא ח)קשה לפני הקב"ה לעשות נקבות לזכרים וזכרים לנקבות 
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישלא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים.  הלקט

  ע"ע שנת החמה -תקופה 

  ע"ע חוסר דיוק בחישובים -תקופות 

, תשצ"גכ"ט י"ב מולד בהר"ד, ( ע"ע מולדות ותקופות -תקופות 
  ןמקור -) תקופת שמואל

  טעמיה -תקיעת שופר 
א) ראש השנה הוא יום תחילת הבריאה, וכך עושים המלכים בתחילת 

  מלכותם.
ב) ראש השנה הוא תחילת ימי תשובה, ומכריזים שכל הרוצה לשוב 

  בתשובה ישוב, וכך עושים המלכים כשהם מכריזים את גזירותיהם.
  לו אבותינו נעשה ונשמע.ג) להזכירנו מעמד הר סיני שקיב

  ד) להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו לשופר.
  ה) להזכירנו חורבן בית המקדש וקול תרועת האויבים.

  ו) להזכירנו עקדת יצחק.
  ז) טבע השופר להחריד, כמו שכתוב היתקע שופר בעם ועם לא יחרדו.

  ח) להזכיר את יום הדין הגדול.
  ט) להזכירנו קיבוץ נדחי ישראל.

(כל הדעות הללו מהרס"ג, הודפסו הזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה י) ל

  .במחזור רבא לפני התקיעות)

  תרבות
הרב שמשון רפאל (רש"ר הירש: היהדות והתרבות אינן סותרות זו את זו 

  .)191 הירש משנתו ושיטתו עמוד

  תרי"ג מצוות
 בגמרא הוזכר בכמה מקומות בדרך אגב שיש תרי"ג מצוות, והראשונים

  דנו בזה:
  א) רמב"ם: הם תרי"ג מצוות בדיוק.

ב) רמב"ן, רשב"ץ, אבן עזרא: המימרא שיש תרי"ג מצוות אינה לדברי 
  הכל.

ג) רבי יהודה בן בלעם: המצוות שנצטוו לשעתן רבות יותר מתרי"ג, 
(כל הדעות הובאו בסיני והמצוות התמידיות שבכל הזמנים מועטות מתרי"ג 

  .חלק פג עמוד קנו)
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 שנדחו.ת דעודעות תמוהות וגם  גם הובאולעיין במקורות עצמם.  ישהלקט לא נכתב במטרה להיות מודפס לרבים. 

  מה הוא -  תרפים
מביאין אדם בכור ושוחטין אותו, ומולחין אותו במלח ובבשמים, א) 

וכותבין על ציץ של זהב שם רוח טומאה, ומניחים הציץ בכישוף תחת 
לשונו ונותנים אותו בקיר, ומדליקים לפניו נרות ומשתחווים לו, ומדבר 

(מאן) , מדרש ילמדנו ט בשם המדרש"יפ א"לפ(רבנו בחיי בראשית  עמהם בלחש

  .)ילקוט תלמוד תורה בראשית קלח, פרקי דרב אליעזר (היגר) חורב לה

ב) משימים אדם בחבית של שמן ימים רבים עד שבלה בשרו, ואוחזין 
בשער קודקודו ומושך ונשמטת הריאה עם הראש. וכל מה שהן שואלין 

"א לפ(פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית  ממנה היתה משיבה ומדברת עמהן

  .ה ורחל לקחה)לד ד"

ג) כלי נחושת העשוי לדעת חלקי השעות וישפטו בהם על דרך המזלות 
  .ט בפירושם הראשון)"י"א פלפה ואב"ע בראשית "ח פ"יפ(רד"ק שופטים 

ד) חכמי המזלות עושים צורה בשעות ידועות ואם מכוונים השעה תדבר 
  .ו)"כ"א פכפ(רד"ק ואב"ע שם בפירושם השני, רש"י יחזקאל  הצורה לעולם

"ט יפ(אברבנאל שמואל א  ה) צורת בן אדם, ויעשוהו הנשים בדמות בעליהן

 .ג)"יפ

  כיצד - תשובה
  .ד)פ"ב ה"(רמב"ם הלכות תשובה א) בפשטות: לצעוק בבכי ובתחנונים 

ב) ברסלב: גישתו של רבי נחמן אל החוטא נוחה וסלחנית, הוא מרבה 
לכך היא שהייאוש יותר עידוד מכעס, יותר הבטחות מאיומים. הסיבה 

  הוא מקור כל כישלון.

  היחס אליו -תשמיש 
  א) רמב"ם: גנאי וחרפה, אלא שהוא צורך העולם.

(שתי הדעות הובאו ב) רמב"ן: אינו בושה או גנאי אלא עניין קדוש ונקי 

  .)619באנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך ד עמוד 

  ע"ע בלתי מודע -תת מודע 
  


