
 הארות על סדר לימוד משניות - סדרי זרעים ומועד
 

  מסכת ברכות
עכשוויתפרק ט משנה ה רעה הברטנורא, פי על - הרעה" מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה על                "מברך

ההווה לחוויית ומשמעות חשיבות ישנה כלומר, טוב. דבר מזה יצא שבעתיד למרות האמת דיין ברכת                 מצדיקה
וחשוב ועונש שכר שאלת אל התורה יחס את נאמנה מבטא זה דבר העתיד. משאלת עצמאי באופן האדם                   של
כשאלת בכך התורה עיסוק בהימנעות הדגש את השמים יש מיתה. לאחר או לבוא לעתיד הגמול שאלת -                   מכך
למאורעות יותר רבים ומשמעות משקל נתינת על שמדובר לומר נראה אלו דברים סמך על אך וודאות                  אמינות

  הקונקרטיים ההווים של האדם ומציאות חייו בכל רגע נתון, גם ללא שיעבודם לזמן ומציאות חיים אחרת.
להסביר רבות פעמים נהוג אותם לו', ורע ו'צדיק הייסורים לשאלת ביחס רווחת גישה סותר זה שפירוש                  נראה
תחילת על יו"ט תוס' עיקר מביא זה מעין הסבר ואכן, אחר. או כזה באופן העתיד, אל "בריחה"                   באמצעות

  משנה ה (אות ח') כהסבר לדברי הברטנורא. אך נראה שהברטנורא עצמו לא סבר כך.
 

  מסכת כלאים
עלפרק ח משנה ה מדובר האם לא. או הוא אדם האם מסופק מעמד בעל אדם בצורת חיה - השדה"                  "אדני

מדובר באמת שמא או קשה) אוטיזם (אולי כלשהו פיגור בעל אדם על שמא, או מתורבת, לא באופן שגדל                    אדם
והשווה כחיה שדינו המשנה קביעת מעניינת אופן, בכל לנו? מוכרת איננה שכבר אדם דמוית יצור/חיה                 על

 מורה נבוכים ח"א פ"ז
 

היאפרק ח משנה ו שמחלוקתם נראה ברטנורא, פי ועל - חיה" אומר-מין יוסי ורבי בהמה בר-מין               "שור
סמך ושעל מהמדבר הוא שבמקורו או לשדה וברח מתורבת היה במקורו הבר שור האם במציאות.                 מחלוקת
שהלכה רבנן, דעת בהסבר לעיין ויש משמעותיות. הלכתיות נפק"מ נגזרות הטכניות העובדות על זו                מחלוקת

 כמותם, שכן לשיטתם נראה שצריך לומר שעיקר בריאתו ותשמישו של חיה זו הוא כחיה מתורבתת.
 

שמצדפרק ט משנה ה הבגדים מדידת אופן אודות ברטנורא דברי מעניינים - כדרכן" מוכרים כסות              "מוכרי
הלבישה שני, מצד אך אותו שלובשים הבגד יראה איך ויזואלי באופן לראות רוצה שהקונה - להיום דומה                   אחד
ענייני מחמת האם כלשהו? נזק/לכלוך מחשש האם מראות? היו שלא מכיוון האם המוכר. ידי על                 נעשית

 קניינים? מה אם מדובר במוכרת?
דאורייתא, איסור לבין הנאה כוונת ללא הכלאיים לבישת היתר בין המפריד שהקו נראה דבריו, מהמשך                 בנוסף,
תמוה ולכאורה, המדידה. בזמן הכלאיים מלבישת כוונתו מהי - עצמו האדם של לסובייקטיביות כולו                נתון
האדם. של אישית לפרשנות נתון כך כל שני, ומצד כך, כל חמור איסור אחד, מצד שהוא דבר יתירו                    שחכמים
המציאות של השפעה כאן יש שמא או אנשים? של דעתם שיקול על כך כל שסמכו משום זה                   האם

 החברתית-כלכלית הנתונה על המציאות ההלכתית?
 

מלויפרק ט משנה ז הפשתן היה שלא בזמן בראשונה נשנית זו "משנה ברטנורא: - הקנבוס" מן               "שחזקתו
החברתית החיים מציאות שינוי - בדיקה" צריכים כולם מקום בכל מצוי שהפשתן הזה בזמן אבל מקום                  בכל

 משנה את ההלכה בהתאם, אם כי, פה מדובר על לחומרא.
 

שישנםמסכת שביעית פרק ח משנה י ונראה טפי". בו "דמיקל ברטנורא: - בו" אומר אליעזר רבי             "מה
אומר שהוא מה את מהם להסתיר למה - כן אם אך כהלכה, שלא ממנו צטטו שהתלמידים או אפשרויות,                    שתי
של פת לאכול (שמותר בו, אומר (באמת) אליעזר שרבי מה לכם אומר 'לא שהכוונה לומר נראה ויותר                   בו.

 כותים)'. ועל פי זה יוצא שהקל לעצמו אך החמיר ברבים.
 

מעמדמסכת תרומות פרק א משנה ג כבעלי נחשבים כבר י"א בגיל ובת י"ב בגיל בן בהם דברים              ישנם
 הלכתי עצמאי גם ללא ב' שערות - תרומה ונדרים

 



-מסכת מעשרות פרק ג משנה י העקר" אחר הולך הכל לארץ… לחוצה ונוטה בארץ עומדת            "תאנה…
 מכאן מוכח שגבולות הארץ היו חד משמעיים ומדויקים

 
 האוחז קולות סותרות נקרא רשעמסכת חלה פרק ד משנה ז

 
  מסכת בכורים

שהארץפרק א משנה ד מפני זו… כמשנה הלכה שאין כתב "ורמב"ם ברטנורא: - קורא" ואינו מביא               "הגר
  ניתנה לאברהם והוא אב לגרים כמו לישראל"

כרביומשנה ה "והלכה - מישראל" אמה שתהא עד לכהונה תנשא לא גרים בת              "אשה
 אליעזר לכתחילה אבל בדיעבד אם נשא אין מוציאין אותה ממנו…"

ישראל נחשבים אכן הם האם ומתח לגרים מאד אמביוולנטי יחס מוצאים אכן שבראשונים ובוודאי במשנה                 כבר
 ממש

 
ברטנורא:פרק ג משנה ז - יודע" שאינו מי ואת שיודע מי את מקרין שיהו התקינו מלהביא,               "נמנעו

אסמכוה - כולם את מקרין שיהו שהתקנה הברטנורא וממשיך לקרות" יודע שאינו הבושה מפני מלהביא                 "נמנעו
עבירה. הוי עדיין בושה, משום זאת שעשו ועם עבירה. עוברי בעקבות הלכתי שינוי נעשה כלומר,                 אקרא.
ולא בעצמם. המצווה את מקיימים שהיו מאלו ההלכתי הסטנדרט הורדת על השפיעה אף בהם                וההתחשבות

 עוד, נראה שאסמכוה אקרא על מנת להכשיר את השינוי.
 

מיניותפרק ד במציאויות וחז"ל המשנה חכמי של ההכרה את מבסס שבו, המפורט והדיון הפרק               כל
 מסופקות אם כי מורכבת וקשה עבור האדם הפרטי עצמו, לא לציבור

 
 מסכת שבת

עלפרק א משנה א אדם בני יכשלו ובה תדיר נמצאת היא המלאכה שזאת "לפי - השבת יציאות ד"ה                 עתיו"ט
שאינה ממנה שהנראה פי על אף מלאכה שהיא ללמדנו שני וטעם לכלום. בה צריכים שאינם לפי                  הרוב

שלמלאכה" - טעם התחיל בהוצאה: 1. מצוי העיקרי מעניינה שחלק מפני זה ואולי כמלאכה. נראה לא .2           
 השבת זה ההתכנסות, ההימנעות מהתפשטות ויציאה "החוצה", מכל הבחינות

 
אדםפרק א משנה ג עמו יש כן אם אלא הנר לאור לקרות אסור "לעולם ברטנורא: - הנר" לאור יקרא                  "ולא

שיקול שיש שמבין נראה אלו דברים מתוך הנר". לתקן לעולם רגיל שאינו חשוב אדם הוא אם או לשמרו                    אחר
 דעת סובייקטיבי לחלות הגזירה

 
כדיפרק א משנה ד בזיבה מטמא שיהא כוכבים עובד תינוק על גזרו עשרה השמונה "והגזירה              ברטנורא:

ואפילו זה על לגזור מנת על מספיק שכיח היה שזה משמע זכור". במשכב אצלו רגיל ישראל תינוק יהיה                    שלא
האנושי הטבע את שנוגד משהו בהכרח בזה שאין הטענה את מחזקים אלו דברים צעיר. בגיל דווקא?)                  (אולי

 אבל מצד שני מחליש את הטענה שהאיסור העתיק נבע מכך שהיה מעורב בכך על פי רוב כוחניות וניצול
 

לאפרק ב משנה ה טבעית, כתוצאה נראה - פורענותא" מסומן סכנה "בשעת ברטנורא: - לידתן"              "בשעת
 כעונש

 
ממטפחותפרק ט משנה ו או שבלו מספרים הנופל "רקב ברטנורא: - לגונזן" אותן שמצניעין             "מקק…

ושמא כלשהי. קדושה בו שהיה דבר כל לגנוז מאד שהחמירו נראה - גניזה" טעון קדש דבר שכל                   שבלו…
 מכיוון שלא היו ספרים מצויים כל כך

 
 
 



  
מכנסייםפרק י משנה ד שישנם משמע, לצניעות". אותן חוגרות קטנים מכנסים "כעין סינר: ד"ה             ברטנורא

  שלא רק שאינם אסורים אלא שמוסיפים צניעות.
 

העתיו"טפרק יב משנה א כותב כלל, במשכן היו שלא בפטיש למכה דוגמאות מביאה המשנה למה              בעניין
שדווקא ונראה וכך". כך העושה האדם מתחייב כיצד עכשיו בהוה דברה דמשנתנו לתרץ "ונראה ד:                 באות
מלאכות סיום הכוללת יותר כללית מלאכה זוהי שכן עכשוויות דוגמאות להביא למשנה צורך היה בפטיש                 במכה

 שאינן נכנסות לל"ח האחרותץ ועיין מנחת אשר סימן ל
 

שהםפרק טו משנה ג חדשים בבגדים אלא אמרן לא נמי אחד "ובאדם הכלים: את מקפלין ד"ה               ברטנורא
שכך במציאות שתלוי מלשונו נראה - כמתקן" ומיחזי טפי מתקנן קפולן ישנים אבל לקמוט ממהרין ואינן                  קשים

 היה בבגדים שלהם ועל פי זה יש לדון מה דין בגדים היום
 

איסורפרק טז משנה א הלכות להן ומורין בשבת לעם דורשים שהיו ..." בהן: קורין שאין בין ד"ה                ברטנורא
משום המדרש בית בשעת בשבת בכתובים לקרות ואסרו במלאכתן, עסוקים הם החול ימות שכל לפי                 והיתר
ואילו באופיו הלכתי היה תורה בלימוד הציבורי שהדגש משמע הדרשה". מלשמוע לאמנועי ואתו לבא                דמשכי

 העיסוק בתנ"ך (האם יש לדקדק שזהו דווקא ב'כתובים'?) היה יותר "קריאתי" מלימודי
 

ובברטנורא:פרק יט משנה ד פוטר". יהושע ורבי מחייב אליעזר רבי בשבת, שבת ערב של את ומל               "שכח
ומל כשהקדים מצוה עשה ולא מצוה בדבר טעה שהרי הכל לדבר חייב בשבת השבת אחר של את ומל                    "שכח
מצוה בדבר טעה ליה פוטר-דסבירא יהושע ורבי מודה… יהושע רבי אפילו ובהא בשבת השבת אחר של                  את
- יהושע" כרבי והלכה עושה היה דין בית שברשות היה דסבור כיון פטור, השבת את דוחה שאינה מצוה                    ועשה
עדיין אובייקטיבי שבאופן בתנאי רק אך לפטור מספיק זה עושה הוא דין בית שברשות שזה שסבור                  נראה

 מדובר על מצוה ברמה כלשהי
 

  מסכת עירובין
הסעודהפרק א משנה י "שלפני ובברטנורא: רגליים". מרחיצת ופטורים במחנה… פטרו דברים           "ארבעה

העיניים, את המסמא סדומית מלח של הסכנה מחמת ונתקנו הואיל חייבים. הסעודה שלאחר במים                אבל
 חמירא סכנתא מאיסורא". מכאן שיש מקום להקל באיסורי דרבנן במחנה צבאי.

 
לעירוביהפרק ג משנה ג ליה שקיל דאי "וכיון ובברטנורא: ערוב". ערובו טפחים מעשרה למטה             "נתנו…

עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר כל דאמר היא רבי ומתניתין עירובץ זה הרי שבות איסור אלא כאן                     אין
 בבין השמשות". ובעתיו"ט כתב על זה: "היינו במקום מצוה". ומכאן מוכח דאכילה הוי דבר מצוה לענין זה

 
לכלפרק ד משנה ה אמה אלפיים לו ויש במקומו שביתה קונה שהישן נורי בן יוחנן כרבי "והלכה                בברטנורא:

מוליכן בהן הזוכה אלא במקומן שביתה קונין ואין אדם כל כרגלי שהן כחכמים הלכה הפקר בנכסי אבל                   רוח.
 למקום שהוא יכול לילך". האדם אינו כחפץ - אפילו בזמן שישן ואינו בר דעת

 
זןפרק ז משנה ו כשאינו דהכא הרא"ש מסיק הכי ומשום ..." ובעתוי"ט: אשתו". ידי… על להן ומזכה ..."               

של מציאות מניחה פה משנה שסתם משמע, כידו". ידה ואין שלה ידיה מעשה ולפיכך אשתו את                  ומפרנס
 מעשה ידיה של אשה לעצמה

 
ו'פרק ח משנה ב באות העתוי"ט מביא חול יום מסעודות קטנות שבת שסעודות יהודה רבי של               בטעמו

בימי שגם מזה נראה האכילה". וימעיט מתיקה ומיני מתבשיל בטנו ממלא שבשבת לפי מפרש "והרי"כ                 בסופו:
  חז"ל (או לכל הפחות שרי"כ ראה כך את ימי חז"ל) אכלו יותר בשר ומיני מתיקה בשבת

 



והכיפרק י משנה א מחסרא חסורי "ומתניתין הברטנורא: ואומר לו". והולך מכסן "ובסכנה, תפילין)             (בעניין
מד' פחות פחות מוליכן הלסטים מפני שם לשהות מתיירא אם אבל שמד של בסכנה אמורים דברים במה                   קתני
לגלות רצו לא המשנה חכמי דהא למשנתנו להחסיר הוכרח הקדוש דרבנו לי "ונראה עתוי"ט: ואומר                 אמות".

  הא דפחות פחות מד' אמות". רבי החסיר מהמשנה קולא כי חשש לגלות זאת לרבים.
 

עתיו"ט:פרק י משנה ה אומר ארבע", על ארבע בו שיש במקום "כמונחים והרוק השתן למה              בהסבירו
השימוש את צריך שאדם בכך תלויה 'מקום' שהגדרת משמע מקום". ליה משויא לכך צריך שהוא                 "דמחשבתו

 שזה עצמו מוגדר על ידי מחשבתו
 

משמיעפרק י משנה יד וכן גוזרים לא - גזירה טעם שייך כשלא משמע "..." הברטנורא: אומר בגלגל                בד"ה
 קול - רק בקול שיר

 
 מסכת פסחים

ומתירפרק ב משנה א תורה קידושי מפקיע דרבנן איסור - ו' אות ועתיו"ט זמנו עבר ד"ה ברטנורא סמך                 על
 אשת איש לעלמא, מכיון שכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש

 
איסוראפרק ב משנה ב דנהגי דאיכא "משום ובברטנורא: בהנאה". מתר הפסח עליו שעבר נכרי של              "חמץ

המחדל שברירת אלו מדברים נראה באכילה". מותר נכרי של חמץ בהדיא תני לא הכי משום נכרי, של                   בפת
 של המשנה היא שרובא דאנשי אוכלים פת נכרי ולעומתם 'יש הנוהגים איסור'

 
ועבדיםפרק ח משנה ז נשים פסח. "לשחוט ובברטנורא: וקטנים". ועבדים נשים חבורת עושין            "ואין

נשים אבל זכור. דמשכב פריצותא משום אחת, בחבורה ועבדים קטנים ולא עבירה. הרגל משום אחת,                 בחבורה
גם כך עריות, ענייני בשאר שכמו אלו מדברים להבין ניתן לכאורה, עושין". נפשה באנפי חדא כל                  ועבדים
- פריצות לריבוי חשש יש ונשים עבדים עירוב שמתוך כמו כלומר, חברתי-סביבתי. אלמנט יש זכר,                 במשכב
מקום ויש מהעירוב. כתוצאה - זכר משכב לריבוי חשש יש וילדים עבדים מעירוב גם כך - מהעירוב                   כתוצאה
ניצול של מימד היה זכר שבמשכב ההבנה את שמחזק מה ילדים, עם בעירוב דווקא קיים שהחשש כך על                    לדון
קבוצת המשנה פי שעל נראה עדיין זאת, עם חוששת. אינה המשנה עצמה בפני עבדים בחבורת שכן                  וכוחניות
חשודים עבדים אותם שכן כללית, מינית מפריצות כחלק זכר משכב כלפי יותר לנטות יכולה ספציפית                 אוכלוסיה

  על פריצות עם נשים ועל משכב זכר עם ילדים.
 

אֹוְמִרים,פרק ח משנה ח ִהֵּלל ּוֵבית ָלֶעֶרב. ִּפְסחֹו ֶאת ְואֹוֵכל טֹוֵבל אֹוְמִרים, ַׁשַּמאי ֵּבית ֶּפַסח, ְּבֶעֶרב ֶׁשִּנְתַּגֵּיר                "ֵּגר
י״ד, ביום שמל נכרי בערל אלא הלל ובית ב״ש נחלקו "ולא ובברטנורא: ַהָּקֶבר". ִמן ְּכפֹוֵרׁש ָהָעְרָלה ִמן                   ַהּפֹוֵרׁש
שטבלתי פסח ערב יום עד טומאה מכל טהרתי לא אשתקד ויאמר הבאה לשנה יטמא שמא גזירה סברי                   דב״ה
ומקבל הוא ישראל עכשיו טומאה, מקבל ולא הוה נכרי דאשתקד ידע ולא ואוכל, אטבול נמי השתא                  ואכלתי,
ואוכל טובל הכל דביי מילה, מחמת אחיו שמתו כגון ישראל ערל אבל גזרינן. לא סברי שמאי ובית                   טומאה.

 פסחו לערב ולא גזרינן ערל ישראל אטו ערל נכרי"
 

 מסכת שקלים
בעליפרק א משנה ב והיו שיתביישו. כדי השדות בעלי "לפני לפניהם ומשליכים עוקרים היו ד"ה              ברטנורא

אותן משליכים שיהיו התקינו בהמתן. לפני אותן נותנים שהיו ועוד שדותיהם, להם שמנכשים שמחים                שדות
דין בית דהפקר השדה. כל מפקירין שיהו התקינו להן: מנכשים שהיו שמחים שדות בעלי היו ועדיין                  בדרכים.

 הפקר"
התקנות כלומר, הראשונות. ההלכתיות התקנות של אפקטיביות לחוסר שגרמה בעייתית חברתית             מציאות
תהליך הוצרך לכן ההלכתי. מה"קנס" להרוויח איך מצאו אנשים מטרתם, את השיגו לא שהם רק לא אך                   בוצעו

  חקיקתי 'מתרחב' עד ווידוא מימוש מהות התקנה - מניעת מציאות של כלאיים בשדות.



יבוא לא אשר 'כל בעזרא הפסוק את שמצטט הירושלמי את מביא הפקר דין בית הפקר במקור ו' אות                    ועתיו"ט
ישירות דאורייתא שאינו אכיפה כלי לימוד כלומר, רכושו'. כל יחרם והזקנים השרים בעצת ימים                לשלשת

 מהכתובים
 

שאםפרק א משנה ג שלום דרכי דהיינו לי "ונראה ובעתיו"ט: שלום". דרכי מפני הכהנים את ממשכנין               "ואין
הלכתי-חברתי במצב ההלכתית המערכת של התחשבות פה ורואים לאנצויי". אתו כבוד להם נחלוק               לא

 מקולקל, עד כדי עשיית דין שונה עבור אלו שחוששים שלא יקיימו את ההלכה כתקנה
 

"ובתנאיפרק א משנה ה ברטנורא: מידן". מקבלין שקלו אם נשים… ממשכנין אין שאמרו פי על "אף               
אינה כוונתם שמא חוששים שלא ומעניין יחיד". משל קרב צבור קרבן להוי דלא היכי כי לגמרי לצבור                   שימסרום
שכן מהן לקבל ושלא לכך לחוש מקום היה שלכאורה למרות ציבור, קרבן שיהיה מנת על מספיקה או                   שלמה

 אינן חייבות
 

כאןפרק א משנה ז מדובר בעצם במתנה". להם שנותן כיוון - "פטור ברטנורא: פטור". עני… יד על                "השוקל
 על פטור ממס מחמת נתינת צדקה

 
שיהיופרק ג משנה א כדי בהמה למעשר זמני תלתא הנך קבעו "וחכמים מעשר: של גרנות והן ד"ה                ברטנורא

מנת על הכלכלי בשוק והביקוש ההיצע את לנטר מנת על הלכתית תקנה וכו'". רגלים לעולי מצויות                  בהמות
 להקל על קיום מצוה

 
אלפ"אפרק ג משנה ב בהן כתוב יוונית אומר ישמעאל "רבי המקדש שבלשכת השקל מחצית קופות              בעניין

של יפיפותו שם באהלי וישכון ליפת אלהים יפת דכתיב משום ביוונית רגילים "היו ובברטנורא: גמל"א".                 בית"א
להיות שיכול בטוב הכרה פה שיש רק לא יוונית". לשון כמו יפת בבני יפה לשון לך ואין שם באהלי ישכון                      יפת
את היום מבינים אנו בה במידה בהתחשב מאד משמעותיים והדברים בקודש. בו שימוש אף אלא גויית                  בשפה
בין ביחס - ואידיאולוגי חברתי משקל בעלי אל בלבד, טכניים "כלים" שאינם - שפה כל - השפה של                    משמעותה
הכוחות יחסי שונים, ולאנשים שונות למילים הכינויים עצם, פועל-שמות זכר-נקבה, לסובייקט,             אובייקט

 החברתיים שמשתקף מהם ומתבסס על ידם ועוד
 

ידיפרק ג משנה ב לצאת צריך שאדם חפות…לפי בפרגוד "לא נכנס שאינו הלשכה את התורם              בעניין
לחשד מקום יהיה שלא ולהיזהר לדאוג לו יש במצווה, העוסק אפילו - המקום" ידי לצאת שצריך כדרך                   הבריות

 בענייני ממון
 

-פרק ג משנה ב ואדם'" אלהים בעיני טוב ושכל חן 'ומצא ואומר ומישראל" מה' נקיים 'והייתם               "שנאמר
יותר, ומהותית פנימית כמדרגה שנראית ומישראל, מה' נקיות מדרגת ומדרגות. בחינות שתי שישנם               ונראה
מדרגה כך ואחר המיוחד) שם מופיע (לכן ישראל כאלוהי ה' אל והקשר ישראל של המיוחד לאופי                  הנוגעת
קריטריונים פי על - מהמעשים המשתקף וההיגיון הנראות בבחינת אולי טוב, ושכל חן מציאת - יותר                  חיצונית

  של כלל האדם, האוניברסאלי.
ועל גבוה לרשות מחויב לחוש כל קודם האדם על שכן אדם, לבני קודם מופיע הקב"ה שבשניהם לציין                   ומעניין

  בסיס כך להרגיש מחויב לחברה.
 

קטגוריהפרק ד משנה א הינה שציבור לכך הלכתי ביטוי צבור", לשל משתנה אינו יחיד "קרבן              בברטנורא:
 אחרת מיחיד

 
אנשיםפרק ז משנה ה שהיו שגרם נסכיה, שיביא עד שלמים או עולה של מוצאיה את ממשכנין שהיו                בעניין

להקל בניסיון שראשיתה תקנה - צבור משל נסכיהן שיובאו ושתקנו להתחייב שלא מנת על ובורחין אותן                  מניחין



המציאות פני מול אל "מתנפץ" הרחב הציבור של פעולה שיתוף של הנחה מתוך הציבורית המערכת                 על
  הריאלית וכתוצאה מכך מתבטלת.

 
בהפרק ז משנה ז שימוש ידי על - (עתיו"ט אדומה פרה באפר הכהנים שמזלזלים חז"ל שראו               בעניין

דוגמה עוד אדאורייתא". אוקמוה הזאות מאפר פרשי דקא דחזו "כיון ברטנורא: מעילה, בה שיש וגזרו                 למכתם)
בעניין קולא גורמת חומרא שלפעמים לכך לדוגמה, שלהם התקנות של לתוצאות ערים היו חז"ל בה                 למידה
בטלו הזה, במקרה כמו או, שינו ופשוט הציבור" את "לחנך או דבריהם להעמיד (לפעמים) התעקשו ולא                  אחר

  תקנתם
 

"ושלושפרק ח משנה ה הברטנורא: אומר אותה", מטבילין כהנים מאות ש"שלוש במקדש הפרוכת            בעניין
העובדה מעניינת לטבילה". כהנים כך כל צריך היה דלא הוא, והבאי גוזמא לשון במתניתין דתנן כהנים                  מאות
שזה מוכיח שאולי דבר והבאי, גוזמא בלשון שמדובר והחלטי פשוט כך כל באופן לפסוק בעיה לברטנורא                  שאין

  דבר לא כל כך נדיר
 
 
 
 

 מסכת יומא
-פרק א משנה ו ישן ושלא אותו לעניין מנת על 'חכם' שאינו גדול כהן בפני קוראים היו ספרים איזה                  בעניין

פחות שהיו כיוון שמא או רלוונטיים? דברים אלו בספרים שראו מכיוון האם ודניאל. הימים דברי עזרא,                  איוב,
 מוכרים ועל כן מעניינים יותר (כאז כן היום)?

 
ובטעםפרק ב משנה א במקדש". אגדל מוציאין ואין הצביעו… להם אומר הממונה שוין שניהם היו              "ואם

בזמן שכבר נראה זה פי ועל מישראל אנשים למנות האיסור את הברטנורא מביא האצבעות וספירת                 הוצאת
הברטנורא זה, מתהליך כחלק האגודל הוצאת איסור ובטעם ממש. איסור של היה זה עניין אל היחס                  המקדש
בתרומת ויזכו בהם שיכלה מנת על הספירה את לתכמן מנת על באגודלים להשתמש עלולים שכהנים                 מביא
על לרמות שינסו המקדש מכהני שיהיו הנחה מתוך במקדש עבודה נהלי לתקן צורך שהיה ומעניין                 המזבח.

 מנת לזכות בקרבת ה'...
 

 מחמת אירוע חד פעמי של סכנת נפשות שינו את כל מנגנון תרומת המזבח!פרק ב משנה ב
 

נאמןפרק ג משנה א אחד "ועד התיו"ט ומביא היום תחילת זמן ראיית לגבי הכהנים אחד על שסומכים                בעניין
 במלתא דעבידי לגלויי"

 
ומסבירפרק ג משנה ז הנדוין' לובש) (היה הערבים 'ובין הגדול, הכהן לובש שהיה הבגדים סוגי              בעניין

 הברטנורא שהנדואין הוא מארץ הודו. האם ישנה קרבה למילה המודרנית 'הינדואיזם'?
 

-פרק ג משנה יא ירקב' רשעים 'שם אמירת כדי עד לגנאי אבטינס ובית גרמו בית של את מזכירין שהיו                  בעניין
את דווקא מציינת שהמשנה שם בברטנורא הראשון ההסבר על וקשה א. משנה ה פרק שקלים משנה                  השווה
הממונים של שמם היה שכך השני הסברו את ומחזק שם) תסיו"ט על (וכן ודור' דור שבכל והכשרים                   'החסידים

 הראשונים ועל שמם נקראו הבאים אחריהם
 

וכפיפרק ו משנה ו האחרונה לסוכה חוזר היה המשתלח, השעיר את להשליך סיים כאשר הכהן              בעניין
ממקום אמה אלפיים אלא לו אין חכמים ברשות אפילו לתחום חוץ שהיוצא פי על "ואף הברטנורא:                  שאומר

 שיצא לשם ברשות, לזה התירו לפי שירא לעמוד במדבר משתחשך". היתר איסור תחומין משום צער נפשי
 



צרכיפרק ז משנה א הם מה לראות שצריך חוזה לשון שהוא חזן "ונקרא התיו"ט: מביא הכנסת' 'חזן                בעניין
 צבור"

 
ביופיופרק ח משנה א 'מלך דכתיב נאה שיתראה צריך "המלך בברטנורא: פניהם". את ירחצו והכלה              "והמלך

וצורכי העם שצורכי נראה כלה". קרויה יום שלושים וכל בעלה על לחבבה כדי נוי צריכה והכלה עיניך'.                   תחזינה
שלו. הפרטי ומצוות תורה שמירת על הפחות לכל או הפרטי, האדם של הרוחני העילוי על עדיפים                  המשפחה
ומצוות תורה שמירת את מגדירים המשפחה העם/צורכי שצורכי מפה ללמוד שניתן לומר יותר נכון                ואולי
השיקולים ממעגל במנותק הפרטי האדם של המצוות שמירת על דנין ואין הפרט של הרוחני                והעילוי
עדיין המשנה כיפור, ביום המיטה תשמיש איסור שישנו שלמרות לציין מעניין כן, כמו והלאומיים.                המשפחתיים

 מבינה שישנה חשיבות בכך שכלה תהיה נאה וחביבה לבעלה - באופן פיזי, אפילו ביום הכיפורים!
הר''מ כמ''ש בעלמא אסמכתא וקראי דאורייתא, לאו דידהו "דאיסורא פניו: את רוחץ שהמלך בעניין תיו"ט                 ועיין
דמסרו טפי קילי בקרא בהדיא פירשו דלא כיון דאורייתא וא''נ אמרו. והם אמרו דהם בו, הקילו והלכך                   והרא''ש,
עצם על חשובים: עניינים ללמוד יש האפשרויות ומשתי להם". שנראה כפי ולהתיר להקל יכולין והם                 לחכמים
הסבר כל דרבנן, או (דאורייתא איסורים לו להתיר כדי עד כך כל רבה חשיבות בעל הוא למלך שהיחס                    כך
יש ומהסיפא הפרטית. מחויבותו על בחשיבותו גובר העם כלפי כמלך המלך של שמחויבותו כלומר,                כשיטתו).

  ללמוד על רמת הגמישות והיצירתיות של חז"ל ביצירת הלכות, אף על בסיס פסוקים.
 

ולפניפרק ח משנה ד שנה לפני אותם מחנכין אבל הכיפורים ביום אותן אותן מענין אין              "התינוקות,
ואינו כוחו ותש חולה התינוק אם לפרקו קודם אחת "שנה בברטנורא: במצוות". רגילין שיהיו בשביל                 שנתיים
עשרה שתים בת התינוקת הוי ופרקן בריא. התינוק אם פרקו קודם שנים שתי או - לשנתיים וקודם לסבול.                    יכול
עשרה שלוש בן הוי תינוק של ופרקו עונשין. בת היא ואז זה זמן עד סימנים להביא דרכב שאין אחד ויום                      שנה
רש"י והשווה עונשין. גיל הוי מצוה בר וכן 'תינוק' קרי מצוה גיל עד - עונשין" בר אינו זה וקודם אחד ויום                       שנה
ותוכחות" יסורין תכביד ואל כך כל תוכחות לקבל דעת בו "אין 16 מגיל שפחות שמדריך ע"א ל דף קידושין                     על
שמיא כלפי עונשין' 'בר בין לחלק שיש או לעשות ואין כמעט זה אפילו מצווה גיל שלפני להסיק יש מכך                     ושמא

 לעומת אפקטיביות עונשין מצד ההורים.
 

כהפרק ח משנה ה עד שראינו כפי לרמאות, חוששים לא ולמה - עצמו" פי על אותו מאכילין בקיאין, שם                  "אין
ומשפיע נוגע אינו ב. סכנה. משום א. לומר שיש ונראה שקלים…? מסכת לדוגמא, פעמים, וכמה כמה                  במשנה

 על אף אחד אחר לעומת הדוגמאות ממסכת שקלים שכן
 

שנהגופרק ח משנה ו פי על "ואף בברטנורא: שלו". כבד מחצר אותו מאכילין אין שוטה כלב שנשכו                "מי
אלא מועיל אינו "זה בתיו"ט: כך". על טמאה בהמה איסור לו להתיר גמורה רפואה אינה זו ברפואה                   הרופאים
דבר והוא בטבע המרפאים בדברים לומר, רוצה בלבד, ברפואה אלא המצוות על עוברין ואין סגולה                 בדרך
פה יש אסור". בסגולתן מרפאים שהם בדברים להתרפאות אבל לאמת הקרוב והניסיון מדעת הוציאו                אמיתי
לאמת', הקרוב וניסיון מדעת 'הוציאו - טבעי משהו של אפקטיביות על יודעים לאיך ביותר ריאלית                 הגדרה
כנראה לאמת', הקרוב 'ניסיון לניסיון קורה הוא שני, מצד עובד. שזה מוכיח הניסיון ב. הגיוני א. שזה:                   כלומר,
לעשות לאדם יש אך מוגבל יהיה תמיד ניסיון מתוך אלו בעניינים וודאית לידיעה להגיע שהיכולת ידיעה                  מתוך

 את המירב בשילוב שני אלמנטים אלו ויש לכך תוקף לדחות איסורי דאורייתא
 

 מסכת סוכה
בברטנורא:פרק ה משנה ב גדול". תקון שם ומתקנין נשים לעזרת ירדו חג של הראשון טוב יום               "במוצאי

ראש". קלות לידי יבואו שלא כדי מלמטה, והאנשים למעלה הנשים ומושיבים גזוזטראות אותה מקיפים                "שהיו
שיש זה מיוחד במועד שדווקא אלו דברים מתוך ונראה שנה". בכל שמתקנים דקתני גדול תקון "וזהו                  ובתיו"ט:
ראש קלות לידי מביא בנשים האנשים הסתכלות "...ואמנם התיו"ט: וממשיך ימים. בשאר לא אך חשש                 תוספת

  בחצרות בית ה'". האם יש להבין מדברים אלו שיש תוספת סיכון דווקא בחצרות בית ה'?



אמת" אל ה' אותי פדיתה רוחי אפקיד "בידך הפסוק על לא פרק תהלים ספר על השילוח מי ליקוטי                    ועיין
 שמביא ש"מצד שקיעות היצר בתאוות שזה שכיח בתלמיד חכם ביותר" וראה שם טעמו וכן בצדקת הצדיק ??

 
שלפרק ה משנה ח סכיניה אל החלונות את וסתמו טבעתה את חכמים שקבעו בלגה בת מרים מעשה                בעניין

לא אם אמרו "כי הברטנורא: כותב המשמרת כלל כנגד מעשה שעשו הדבר ובטעם בלגה בית                 משמרת
ואוי לרשע דאוי המשפחה כל קנסו אביה ובשביל כן. אמרה לא העבודה את מבזה שהיה מאביה                  ששמעה
ואף גידולו דרך על בוגר אדם ממעשי ללמוד שניתן חכמים שהבינו מכאן לשכנו". וטוב לצדיק טוב                  לשכנו

 להטיל אחריות על משפחתו והמעגל החברתי הקרוב בו גדל.
 

 מסכת ביצה
לצורךפרק א משנה ה שלא נמי הותרה אכילה לצורך שהותרה מתוך דאמרי מתירין. הלל "ובית              בברטנורא:

בהן". וכיוצא ביתו מפתח כגון הנאה צורך או במתניתין דחשיבי הני כגון מצוה צורך בה שיהיה והוא                   אכילה
בעי לא ובכולה לצורך. שלא טרחא דהיא במידי דגזור הוא רבנן אלא לגמרי הותרה "דמדאורייתא                 ובתיו"ט:
שהותר ש'מתוך מכאן בה". לעמוד יכולין הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה גוזרין דאין משום                   למגזר
יכולתו הוא חכמים לגזירת שהקריטריון וכן היתר. של דאורייתא לדין חזרה הוא לצורך' שלא נמי הותר                  לצורך
הציבור אין בשבת הרי בזה? לעמוד יוכל לא הציבור שרוב אומרים למה לשאול, ויש בו. לעמוד הצבור רוב                    של
בו לעמוד יכול אינו הציבור שרוב הדבר הוא לצורך" ו"שלא "לצורך" של שהחילוק נראה אלא כלל?                  מטלטל
יכשל הציבור שרוב מהערכה כתוצאה כלומר, לצורך. כשאינו גם יטלטלו החילוק של מודעות/הבנה חוסר                ומתוך
ושמא דאורייתא. דין על הדברים את העמידו חכמים הדין, של הכרה/הבנה מחוסר כתוצאה חכמים                בגזירת
 זאת מכיוון שבעניין זה הדבר תלוי בהבנה 'למדנית' של חילוק מורכב שמניחים שרוב הציבור יתקשה בהבנתו.
דלבו דכיון או בהן. צורך ליום שיש כלים א''נ בבית אוכלין ביש דוקא מיירי אי להסתפק "יש התיו"ט:                    ובהמשך
מלאכות להתיר כ"צורך" נחשב ממון מהפסד שחשש אפשרות מביא - קצת" צורך חשיב גניבה משום                 דואג
האדם של לכאורה) לחלוטין, (הסובייקטיבי הנפשי שהמצב כלומר, לצורך". "שלא גם כך ומתוך ביו"ט                מסוימות
הוא הנפשי שמצבו כיון מלאכה היתר צד מצדיק ממילא) ביו"ט בו להרהר אמור הוא שאין (דבר ממונו                   אודות

  אחד מצרכיו ביו"ט,
 

תרומותפרק א משנה ו מגביהין דאין גזירה משום גזרו מדרבנן דכולה דוקא, לאו שווה: "גזירה               בברטנורא:
חז"ל ולפעמים בדווקא תמיד אינו שווה" "גזירה שהלשון משמע - דג״ש" דומיא אלא ביו״ט.                ומעשרות

 משתמשים בו על דרך ההשאלה.
 

שהואפרק א משנה י כמות בחול בו שנאותין כל "ה״ק ובברטנורא: אותו". משלחין טוב ביום בו שנאותין                "כל
טוב וביום שהן כמות אותן לובשין שבחול תפילין, כגון ביו״ט, בו נאותין שאין אע״פ אחרת, למלאכה צריך                   ואינו
כמות ממנו שנאותין לדבר זו דוגמה דווקא שהביא העובדה ומעניינת ביו״ט". אותן משלחין אותן, לובשין                 אין
ללמוד ניתן שמא מוקצה אינן שתפילין הברטנורא של דעתו לגילוי ובנוסף ביו"ט. ממנו ניאותין ואין בחול                  שהוא

  מהבאת הדוגמה הספציפית הזו, שהייתה מחלוקת גדולה בעניין זה.
ביו"ט יש שמחה איזה עיון וצריך שרי". בשילוחן יו''ט שמחת דאיכא "כיון יוסף: הבית דברי את מביא                   ובעתיו"ט

  בעצם קבלת תפילין, אלא אם כן נאמר שלפי דעה זו אינו אסור ללובשן רק שאינו חיוב.
 

מטות.פרק ב משנה ז גבי על ולאכול להסב שרגילים שם. "שאוכלין בברטנורא: המטות". בין             "מכבדין
שם יהיה שלא אפשר ואי גדול שהוא בית גבי כדחיישינן גומות ישוה שמא חיישינן לא מועט מקום שהוא                    ומפני
המיטות בין מועט 'מקום שבין הגבול שכן בגזירותיהם, לשיעורים דבריהם נתנו חז"ל לפעמים .1                גומא".

 שאוכלים שם' ושאר הבית, יכול להיות לא ברור. 2. כשברור דיו שאין חשש איסור הגזירה אינה שייכת
 

לןפרק ד משנה ג סתים דבשבת גב על ואף אסור דמוקצה יהודה כר' דמתניתין מינה "ושמע תיו"ט:                בעיקר
דקיל טוב יום דמיקל. שמעון כר' סתם ביה לזלזולי אתיא ולא חמירא דשבת טעמא. היינו שם עיין שמעון                    כר'



וסידור בעריכת חינוכיים לשיקולים מובהקת דוגמה דמחמיר". יהודה כר' סתם ביה לאקולי ביה לזלזולי                ואתו
  המשנה. "ברירת המחדל" של המשנה לגבי מוקצה משתנה על פי מה שצפוי כיחס הציבור אל שבת ויום טוב.

 
ַהַּמִים".פרק ד משנה ז ִמן ְוֹלא ֶהָעָפר, ִמן ְוֹלא ָהֲאָבִנים, ִמן ְוֹלא ָהֵעִצים, ִמן ֹלא ָהאּור ֶאת מֹוִציִאין                 "ֵאין

שו''ת והשווה מוליד גם הוי אש יצירת טוב". ביום הזה האש שבורא למלאכה, ודמי דמוליד "משום                  בברטנורא:
 בית-יצחק יו"ד, השמטות סימן לא בעניין שימוש בטלפון בשבת

 
 מסכת ראש השנה

אפילופרק א משנה ד הפרטי. האדם מצוות דוחה הכלל מצוות - השבת" את מחללין חודשים שני               "על
 כשלא ברור שבאמת יש צורך באדם הפרטילקיום מצוות הכלל.

 
כגוןפרק א משנה ח כשרה, שהאשה עדות שיש "לפי בברטנורא: לה…" כשרה האשה שאין עדות              "כל

אישה כשרות תשתה". שלא שנטמאת סוטה על להעיד וכן לזרים, לינשא להתירה בעלה שמת לאשה                 להעיד
אמון חוסר של עניין אינו אישה שפסול מוכיח - אלו כגון חמורים בעניינים ועוד - מסוימים בעניינים                   להעיד

 באמינותה או אפילו בסיטואציה של הגעה ומתן עדות בבית הדין.
 

ּוִמןפרק ב משנה ה ַהַּגִיס ּוִמן ַהְּדֵלָקה ִמן ְלַהִּציל ְוַהָּבא ְלַיֵּלד, ַהָּבָאה ַהֲחָכָמה ַאף ֶאָּלא ִבְלַבד, ֵאּלּו                "ְוֹלא
 ַהָּנָהר ּוִמן ַהַּמֹּפֶלת, ֲהֵרי ֵאּלּו ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְוֵיׁש ָלֶהם ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח" . השווה יומא פרק ו משנה ו

"נראהפרק ג משנה ח ובעתיו"ט: חֹוָבָתן . ְיֵדי ָהַרִּבים ֶאת מֹוִציא ֵאינֹו ַּבָּדָבר, ְמֻחָּיב ֶׁשֵאינֹו ֹּכל ַהְּכָלל,               ֶזה
בזה זה ערבין ישראל כל המצות ברכת דבשלמא מוציא אינו יצא שאם בגמרא דתני הנהנין ברכת                  דלאתויי
דלא ערבות כאן אין הנהנין ברכת אבל ערבתו ידי לצאת כדי לאחרים מוציא לעצמו יצא שהוא אע''פ                   ולפיכך
פרטית רק לא היא מצוה כל כלומר ישראל, לכל ערבות צד בה יש מצוה שכל מדבריו נראה לברך". ולא                     לתהני

  אלא היא ביטוי של כלל ישראל באדם הפרטי, ולכן יכולים להוציא אחד את השני בברכת המצוות.
 

תפלתפרק ד משנה ז "המתפלל בברטנורא: ַמְתִקיעַ . ַהֵּׁשִני ַהָּׁשָנה, ֹראׁש ֶׁשל טֹוב ְּביֹום ַהֵּתָבה ִלְפֵני              ָהעֹוֵבר
אורבים והיו יתקעו, שלא שגזרו כך, תקנו השמד ובשעת שחרית. של תפלה המתפלל ולא מתקיע,                 המוספין

 להם כל שש שעות של זמן תפלת השחר, לכך העבירו התקיעה מתפלת השחר לתפלת המוספים".
הדבר יחזיר שמא דחיישינן כו' מקדימין דזריזין אע''ג כדמעיקרא עבדינן לא הגזירה שבטלה "ואע''פ                ובעתיו"ט:
הביניים בימי המשנה פרשני של אף ואולי המשנה, חכמי של תמידי חשש ניכר הדברים ומבין                 לקלקולו".

 מאפשרות שמד.
 

 מסכת תענית
יוםפרק א משנה ג עשר חמישה בו בשבעה אומר גמליאל רבן הגשמים. את שואלין במרחשון              "בשלושה

ולא לבתיהן החוזרים לרגל שעלו "אותן בברטנורא: פרת". לנהר שבישראל אחרון שיגיע כדי החג                אחר
יש הרגל לאחר דווקא למה עיון וצריך היחיד. צער עבור הרבים צרכי את דוחים לפעמים הגשמים".                  יפסיקום
כיפור ביום גדול כהן בתפילת ע"ב כד דף תענית גמרא והשווה הכלל. צרכי חשבון על ביחיד כזו                   התחשבות
ולומר לדחוק יש ואולי צערם. משום גשמים עצירת בעניין דרכים' עוברי של תפילתם לפניו תכנס                 ש'לא
על היחיד בצרכי להתחשב יכולים ולכן בגשמים גדול צורך עדיין אין שבה תקופה היא מרחשון ז' עד                   שהתקופה
ישראל בארץ שואלים החורבן לאחר שגם כך על בתענית הר"ן לשאלת תשובה זו ואולי הרבים. צרכי                  חשבון
עדיין מקום שמכל שאומר שם ועיין רגלים. עולי עבור תקנה רק הייתה שלכאורה למרות במרחשון בז'                  רק
ועיין עצמה). בפני מעניינת היסטורית (נקודה החורבן לאחר גם הרגלים בימי בירושלים להתקבץ רבים                נוהגים
שיש ונראה והר"ן הרמב"ם הטור, הרא"ש, בדברי שם הארוך ודיונו א הלכה קי"ז חיים אורח על יוסף                   בבית
ישראל ארץ בין משתנה זה יחס והאם היחיד וצרכי הרבים צרכי בין העקרוני היחס על זו מסוגיא לדון                    מקום

  לחו"ל.
שרבים יודעים אנו שכן והתחשבות לרגישות הציבור את לחנך היא פה הכוונה שעיקר להיות יכול כן,                  (כמו
מיד גשמים הזכרת מתחילים מקום מכל אך פעיל באופן גשמים לבקש ראוי זה אין ולכן בדרכים נמצאים                   מהעם



יודעים שאנו זמן עד אקטיבי באופן לבקש שמחכים אלא מרחשון, ז' עד גשמים ירדו שלא מבקשים אנו אין                    וכן
  שיכולים כולם כבר לחזור לביתם.)

 
 פרק ד משנה ח

 
 מסכת מגילה

ג״שפרק א משנה א לן "נפקא בברטנורא: יהושע". ומימות נון בן יהושע מימות חומה המקפין              "כרכין
אף יהושע מימות להלן מה הפרזי, מערי לבד ג׳) (דברים התם וכתיב הפרזים היהודים הכא כתיב פרזי,                   מפרזי
הגזירה את גוזרים ממנו שהפסוק בכך בהתחשב במיוחד משה, ימי גם אלו שהרי וקשה, יהושע". מימות                  כאן
חשבינן ע''ה רבינו משה לפטירת סמוך המ' בשנת ונכתב "והואיל עתוי"ט: וכותב עצמו! משה דברי הוא                  השווה
(שמות וכתיב תחלה בעמלק להלחם התחיל שיהושע "ולפי הברטנורא: דברי ובהמשך יהושע". מימות               ליה
גדריו את מקבל פורים יהושע". מימות הזכירו לפיכך יהושע, באזני ושים בספר זכרון זאת כתוב                 י״ז)
ירושלים המקדש, לבניין חזרה - פורים של עניינו זהו שכן ישראל בארץ המציאות סמך על ההלכתיים                  ויסודותיו

 והארץ כחלק מתהליך שיבת עם ישראל לציון. ועיין ברש"י על עזרא א,א
 

בברטנורא:פרק א משנה ח יונית. אלא שיכתבו התירו לא בספרים אף אומר, גמליאל בן שמעון רבן               
שבכל היפה הלשון כלומר יפת, של יפיפותו שם, באהלי וישכון ליפת אלהים יפת ט,כ"ז) (בראשית קרא                  "דאמר
הכוונה מה לעיין ויש - כרשב״ג" והלכה יוני. כלשון יפת בני בכל יפה לשון לך ואין שם, באהלי ישכון יפת,                      בני
משפיעה אלא טכני כלי רק אינה שהשפה מבינים אנו בה במידה בהתחשב יפה', 'שפה הייתה שיונית                  בכך
ההקשר את אחרת, או זו במידה וכוללת, משקפת שפה כל שכן מתארת היא אותו התוכן את                  ומאירה

  התרבותי מתוכו היא נוצרה.
 

כדיפרק ב משנה ד אלא החמה הנץ עד אמרו "ולא בברטנורא: כשר". השחר, עמוד משעלה שעשו               "וכלן
להקל מקום יותר שיש נראה זה ולפי - השחר" עמוד כשיעלה בקיאין הכל שאין לפי לילה, מספק                   לצאת
כל וללא בדיוק הזמנים יודעים שאנו הדחק) בשעת רק אך מותר (שממילא בימינו השחר מעלות                 להתפלל

 ספק.
 

שלפרק ג משנה ו "דאלו העתיו"ט: כך על ואומר בחוקותי" "אם בברטנורא: וקללות". ברכות -              "בתעניות
מפסיקין תוספ') הקודש. (וברוח אמרן עצמו מפי ומרע''ה יחיד בלשון שהן דכיון בגמרא מסקינן תורה                 משנה
הוא מהם איזה לעניין הלכתית מינה נפקא בעל הוא ציבורי ועונש לשכר פרטי ועונש שכר בין החלוקה                   בהן".
הציבור תשובת בין הבדל שיש נראה אלו דברים סמך ועל תענית. נקבעת כך שעל הציבור, לצרת                  הרלוונטי

  לתשובת היחיד ושההבדל ביניהם אינו בהכרח רק כמותי אלא בעל אופי שונה. וצריך עיון.
 

שניפרק ד משנה א אמרינן ולא יצאו. ביחד שניים "קראוה בברטנורא: יצאו". - שניים קראוה אחד,               "קראה
מה בגמרא תניא והלכך לו היא "דחדשה ובעתוי"ט: דעתייהו". יהבי להו דחביבא דכיון כאחד, נשמעין אין                  קולות
בין התוכן, את לשמוע שידקדק נראה שאם נראה דבריהם מתוך אחד". אלא קורא יהא שלא בתורה כן                   שאין
אלא מהותי, אינו קולות שתי של שהפסול כלומר, פוסל. לא קלי תרי - לו שחדש מכיוון בין עליו שחביב                     מכיון
שומעים. שהם בקול מתרכזים לא או כן אנשים הנתונה במציאות בפועל, האם, - ראלית מציאות של יוצא                   פועל

  ויש לעיין בהשלכות להיתר שירת נשים ביחד מצד אחד ולשאלת קול באשה בדברים שבקדושה.
 

עלמאפרק ד משנה א נהיגי והאידנא ..." בברטנורא: ולאחריה". לפניה מברך בתורה והחותם "הפותח             
ברכה אין ויאמרו לפניה שבירך הראשון שמעו ולא הנכנסים משום גזירה ולאחריה, לפניה מברכין                דכולהו
ברכה אין ויאמרו ברכו. לא והראשונים לאחריה, מברך החותם ישמעו ולא היוצאים ומשום לפניה,                בתורה
תקופה עד האם לאחריה'? בתורה ברכה אין 'יאמרו של הזה החשש התעורר פתאום למה לאחריה".                 בתורה
זה מסוימת ובתקופה התורה קריאת אורך לכל נשארים והיו הכנסת לבית בזמן מגיעים היו כולם                 מסוימת



או החשש? התעורר להגיע ומשהתחיל הכנסת לבית מגיע היה לא העמך מסוים זמן עד שמא או                  השתנה?
 שמא העמך, שתמיד היה מגיע, התחיל להיות פחות מלומד? וצ"ע

 
נעשיםפרק ד משנה ג אין הני "וכל בברטנורא: מעשרה". פחות ואין… ואין… ואין... שמע, את פורסין               "אין

מעשרה, בפחות יהא לא שבקדושה דבר כל ישראל, בני בתוך ונקדשתי כ״ב) (ויקרא דכתיב מעשרה,                 בפחות
עדה שאין עשרה, להלן מה הזאת, העדה מתוך הבדלו ט״ו) (במדבר התם וכתיב ישראל, בני בתוך הכא                   כתיב
בני בתוך ('ונקדשתי בציבור מצוה חיוב גדר לימוד שבין בקשר לעיין ויש עשרה". כאן אף מעשרה,                  פחותה
שמדרגת מתגלה אז שדווקא ללמוד יש חטא מתוך דווקא ואולי העדה'). ('מתוך ציבור של מחטא                 ישראל')

 הכלל הוא דבר נפרד שאינו תלוי במעשים פרטיים.
 

לבופרק ד משנה ד אין למקום ממקום הקופץ את "שהשומע בתיו"ט: בתורה". מדלגין ואין בנביא              "מדלגין
  מיושב לשמוע".

 
המלבושפרק ד משנה ח יד בית "על ובברטנורא: החיצונים". דרך זו הרי שלו, אנקלי בית על               "ונתנה

על לאות דכתיב משום הכי "ועבדי הר"ן: בשם ובעתיו"ט לאות". לאחרים ולא לאות, לך אומר והכתוב                  מבחוץ.
בשל דאלו יד בית אלא פירש לא ומש''ה כו' לך והיו דרשו ולא לכל שיראו שראוי הן סבורין לאות שחב וכיון                       ידך
שכן החוצה "מופנה" ראש של תפילין ראש". של תפילין זו ואמרו עליך. נקרא ה' שם כי וראו כתיב אדרבה                     ראש
יש יראו. לא שאחרים בדווקא פנימה, ש"מופנים" יד של התפילין לעומת אחרים, ידי על להיראות צריכים                  הם
של ה' בעבודת צד ויש לעין ונראה אקטיבי באופן מציבור, חלק להיות צריך הוא בו האדם של ה' בעבודת                     צד
זו חלוקה להמשיך ניתן ואולי אחרים. של מעינם מכוסה שיהיה וצורך חשיבות שיש לחלוטין, פרטי שהוא                  האדם
שלמים ולהעברה לשיתוף שניתן אובייקטיבי צד ישנו שבשכל הלב. וכנגד השכל כנגד התפילין של מקומם                 בין

  לאחרים לעומת הרגש שהנו סובייקטיבי לחלוטין.
 

הפרדה סמך על להתאגד מינות דרך הוי המינות". דרך זו הרי טובים, יברכוך "האומר ט משנה ד                   פרק
של הקשר מתוך שלא לקב"ה להתקשר ולנסות להתפלל מינות דרך והוי ישראל בעם ה'טובים' של                 קטגורית

  כלל אלא כ"אנטי כלל" וזוהי דרך מינות ממש כעין המינים הראשונים.
 

יח),(פרק ד משנה ט (ויקרא למלך להעביר תתן לא ומזרעך האומר, אותו. משתקין בעריות,             "המכנה
פרשה שדורש בעריות- "המכנה ובברטנורא: בנזיפה". אותו משתקין בארמיותא, לאעברא תתן לא              ומזרעך
ברבים: אמו וקלון אביו קלון יגלה שלא אלא הכתוב, דיבר ממש בעריות דלא שאומר כינוי. בלשון עריות                   של
שנותנים היא הבעיה האם - זרה" לעבודה בן ותוליד הגויה על תבא לא לארמיותא- לאעברא תתן לא                   ומזרעך
האיסור את מחייבים שרק אפילו מדובר דאם הסבר? מרחיבים/מוסיפים רק אם אפילו או לגמרי חלופי                 הסבר
אם גם איסורים, מלהרחיב להיזהר עניין שיש משמע אותו משתקין הכי ואפילו לכך שדומים לדברים                 המפורש

 הם באים לתקן דבר חשוב.)
 

דאיתפרק ד משנה י משום מתרגמין ולא "נקראים בברטנורא: מתרגמין". ולא נקראין לא כהנים...              "ברכת
פנים". להם לשאת ישראל הן שכדאי יודעים אינן והן פנים נושא הקב״ה יאמרו שלא אליך, פניו ה׳ ישא                    ביה
מסתבר שלא כך על שמקשה עתיו"ט ועיין נקראת. אפילו אינה כוהנים שברכת נראה המשנה לשון                 ומפשטות
לדון, יש זאת, ובכל העניין. שמיישבת המהר"ם של גרסא הביא וכן אלו פסוקים על בציבור בקריאה                  שמדלגים
פנים נושא שה' שיאמרו חוששים שאנו אותם הם מי פנים', נושא הקב"ה יאמרו 'שלא אומר הברטנורא                  כאשר
נבחרות על שישמעו חוששים שאנו אלו הם מי פנים'? להם לשאת ישראל הם ש'כדאי להבין בלי ישראל עם                    אל
ה'עמך', מפני הוא שהחשש נראה מיתרגמת, שאינה רק נאמר אם זו? נבחרות מהי של הבנה ללא ישראל                   עם
לגאווה חשש בזה שיש מכיוון (אולי והבנה הסבר ללא כסתמית, ישראל עם נבחרות על שיחשבו שלילה                  שישנו
המשנה את נבין אם אך כזה. חשש אין הנקרא, את המבינים התורה, בני אך ומיצרה?), צרה                  לאומית
בני שאפילו חוששת עדיין המשנה - כך נוהגים שלא להלכה מסתבר אם שאפילו - נראה וכפשטה,                  כמשמעה

  עלייה ידגישו את מעלתם הייחודית של עם ישראל באופן לא נכון.



 (ועוד יש לומר, שמא מיירי על אומות העולם שיאמרו כן ואז אולי מובן חמה אפילו אינה נקראת, מחשש סכנה)
 

אתיפרק ד משנה י דלמא במרכבה- מפטירין "אין בברטנורא: מתיר". יהודה ור' במרכבה מפטירין             "אין
כשישמעו ההמון ישאלו שלא כדי "במרכבה- ובעתיו"ט: כמותו". והלכה מתיר- יהודה ור׳ בה. ולעיוני                לשיולי
דאם דמלתא וטעמא ומיתרגם נקרא בראשית מעשה שכן מתיר-) יהודה (ור' ספק. אלא להם יוסיף ולא                  אותה
אויל נמי הכי הוא הכי בר לאו ואי מדבורו. יפה ושתיקתו ישיגם לא המשכיל לב אלו שדברים יודע חכם                     הוא
מענה". שום לו שישיבו כדאי שאינו שיודע אלו בענינים ישאל ולא באולתו יחריש והחרש יחשב חכם                  מחריש

 ונראה שת"ק ור' יהודה חולקים בעניין…???
 
 

  מסכת מועד קטן
"אבלפרק א משנה ה בברטנורא: להחמיר". לא אבל להקל, בתחלה הנגעים את רואין אומר, מאיר              "רבי

המוסגר "דאף ובעתיו"ט: למחנה". חוץ לצאת ויצריכנו יטמאנו ולא ישתוק, הוא, טמא שאם להחמיר.                לא
מצורע, של הצער עיקר הוא". עיקר דאינשי צוותא מ''מ לו צער הוא דגם נמי דמטמא דכיון ודאי והא                    משתלח.
לרגל, מלעלות מנוע שהוא העובדה או טמא, שהוא העובדה עצם הוי לא אופן, בכל הרגל שמחת                  לעניין

  להקריב קרבנות, לראות פני ה' וכו', אלא צער על כך שלא יהיה יחד עם אנשים אחרים.
עליו, להקל כדי טהור הוא אם לראותו שנזקק "מתוך בברטנורא: להחמיר". ולא להקל לא אומרים                 "וחכמים
כהן שאין לטמאו, או לטהרו י״ג) (ויקרא כדכתיב אתה, טמא לו לומר צריך טמא הוא שאם להחמיר, נזקק                    הוא
הכהן אל ברגל ילך לא שהאדם כך על מדובר האם לעיין, ויש כלל". הכהן יראהו שלא לו ומוטב לשתוק׳                     רשאי
שהאדם מיירי ואם נגעו. את לראות מסרב שהכהן אלא הכהן, אל ללכת מחויב עדיין שהאדם או כלל                   לשואלו
שאדם מפורש מקרא שהרי ללכת, שלא אותו!) (חייבו לו התירו חכמים איך לכאורה, לכהן, הולך אינו                  עצמו

 הרואה נגע מסוג מסוים, או שעוברים עליו מספר ימים במצב מסוים, חייב ללכת לכהן?
 

    אין נושאין נשים במועד, לא בתולות, ולא אלמנות, ולא מיבמין, מפני ששמחה היא לו".פרק א משנה ז
ושמחת ט״ז) (דברים דכתיב הרגל, בשמחת אחרת שמחה מערבים ואין לו. היא ששמחה "מפני                ברטנורא:
יותר גדולה שמחה איזו שלכאורה, בחגך'. ולא 'באשתך של הלימוד על עיון וצריך באשתך". ולא בחגך                  בחגך.
כסותרים, משפחה ושמחת הרגל שמחת מעמידה שהמשנה וקשה ישראל? בית מבנין ברגל להיות               יכולה

  במיוחד כאשר מצווים על שמחה משפחתית ברגל.
שער ולהשוות בעיניה, כחול לתת כגון תכשיטיה. אשה "ועושה בברטנורא: במועד". תכשיטיה אשה               "ועושה
העובדה בזה". כיוצא כל וכן מטה, של פניה על סכין ומעברת פניה, על אדום צבע ומעברת יתפזר, שלא                    ראשה
עובדה היא טוב ביום קישוט משום לעשות לאשה שמותר הדברים על נמנה מטה' של פניה על סכין                   ש'מעברת
  היסטורית-חברתית מעניינת. מסתבר שזו הייתה תופעה מקובלת דיה בזמן המשנה, או לזמנו של הברטנורא.

 
 מסכת חגיגה

שאינםפרק א משנה א ועבדים ונשים, ואנדרוגינוס, וטמטום, וקטן, שוטה מחרש, חוץ בראיה, חיבין             "הכל
לעזרה, "מירושלים בברטנורא: ברגליו". לעלות יכול שאינו ומי והזקן, והחולה, והסומא, החגר,              משחררים,
ברגליהם". לעלות יכולין שאינן אלו יצאו רגלים, שלש מדכתיב להו ילפינן הני כל ביותר. מעונג שהוא                  כגון
של בהקשר יכול" "אינו של הגדרה כדי עד אנשים של הסובייטיבי הפינוק את בחשבון לפעמים לוקחת                  ההלכה
כאנוס האדם את המגדיר רגשי או נפשי מצב בדבר ??? בקידושין לזה ובדומה פיזי. מצב רק לא נפשי,                    מצב

  לעניין זה או אחר.
 

ויתנופרק ב משנה א ישאו אחד עם הרב שמדבר בזמן "שמא בברטנורא: בשלשה". בעריות דורשין "אין               
אדם של שנפשו ע״י בעריות להקל ויבואו איסור, בו כשדרש הרב מפי לשמוע לבם יתנו ולא ביניהם,                   השנים
משאר ("יותר לעריות מתאווה האדם שנפש כיוון כלומר, שבתורה". איסורים משאר יותר ומחמדתן להן                מתאוה
ונטייה לרצון המתאימות למסקנות יוביל המקורות של עצמאי שלימוד סכנה ישנה שבתורה"),              איסורים
ברמה אנשים אצל (או לפעמים שישנם בכך הכרה פה ישנה עריות. בענייני קולא - האדם של                  המוקדמים



דווקא לאו הינם אלו ושמנגנונים התורה לימוד ומסקנת אופן על המשפיעים מודעים בלתי מנגנונים                מסוימת)
  אינטלקטואליים, אלא קשורים לרגש ולתאוות של האדם.

 
הללפרק ב משנה ד ובית השבת. אחר טבוח יום אומרים, שמאי בית שבת, בערב להיות שחל               "עצרת

למחר, למיעבד אפשר דלא היכא דאפילו תנא "ואשמעינן בברטנורא: השבת". אחר טבוח יום אין                אומרים,
לאחר עד לה ודחו ביו״ט קריבה ראיה עולת דאין שמאי בית אמרי בהא אפילו שבת בערב עצרת דחל                    כגון
דלא לאן משמע דקא רש"י ופירש זימנא. חדא בה דאפליגי דהא קשיא ולא כלומר "גמרא. בעתיו"ט:                  השבת".
עדי עבור שנעשו מקולות שנא ומאי עוד". תקריבו שלא לפשוע בא אתה מהן מתיאש שאתה מתוך                  אמרינן
שבקידוש בכך נעוץ שההבדל לומר יש ואולי ?(??? השנה (ראש לעתיד" יבואו לא "שמא החודש                 קידוש
ולכן בעתיד להעיד יגיעו לא שאנשים בכך להסתכן יכולה אינה שהמערכת הרבים, צורך על מדובר                 החודש
פעם לטרוח לא יחליט פרטי אדם שאם היחיד, צורך על שמדובר כאן, לעומת עבורם. להקל הדרך את                   מוצאת
בהלכה שינויים אודות מאמרי וראה הכללית. המערכת על משפיעה שאינה שלו פרטית פשיעה זו                הבאה,

  בענייני נשים הרחבה בעניין עקרוני זה.
 

הגתותפרק ג משנה ד ובשעת השנה, ימות כל ושמן יין טהרת על נאמנים שביהודה בתרומה,              "חמר
זה יין שאמר הארץ עם השנה. ימות כל ושמן יין טהרת על "נאמנין בברטנורא: התרומה". על אף                   והבדים
אבל משקר. ולא מזדהר דקודש חומרא דמשום לעולם, נאמן למנחות, והוא טהור זה שמן לנסכים, והוא                  טהור
הארץ עמי בעיני חמור תרומה טומאת אסור שאין נאמן, אינו לתרומה, והן טהורים אלו ושמן יין אמר                   אם
מבין שאינו ושלמרות מסויימים בדברים הארץ עם על לסמוך שניתן הבנה פה יש בה". משקרי דלמא                  וחיישינן
עליו, לסמוך וניתן לו, יש – הקודש אל בסיסי יחס לשקר, לו מפריע לא ואפילו ההגדרות ואת ההבדלים                    את
שודאי לאנשים ביחס לימינו גם מכך ללמוד ניתן ואולי קדושה. של יחס אליהם לו שיש דברים באותם                   הלכתית,
אינם מזלזלים, פחות, לא חשובים אחרים, דברים לגבי אם גם מסויימים דברים אל קדושה של יחס לה                   יש

  מקפידים ואינם בקיאים כלל וכלל.
 

בברטנורא:פרק ג משנה ה נאמנים". אין ולחוץ, המודיעית מן חרס. כלי על נאמנין ולפנים, המודיעית              "מן
עמי קדרים נאמנים ירושלים, לצד ולפנים, ממנו מיל. ט״ו מירושלים רחוק כרך מודיעית ולפנים. המודיעית                 "מן
עושין אין ובירושלים הם. בלא אפשר שאי לפי וקיתונות. קדרות כוסות כגון הדקים, חרס כלי מהן ליקח                   הארץ
הצבור על גזירה גוזרים שאין עליהם, גזרו ולא האמינום לפיכך לקדרות, ולא לסיד לא העשן, מפני                  כבשונות,
אלא אישי, באופן אותו שלנו מההערכה רק מושפע לא הארץ עם של הנאמנות סטטוס בה". לעמוד יכולין                   שאין
צרכי עליו. הסתמכות בלי להסתדר יכול לא שהציבור מכיון נאמן הוא חרס, כלי של במקרה הכלל. מצרכי                   גם

  הציבור לא רק שמתגברים על "הלכות יחיד", הם לפעמים משנים את גדר היחיד.
הבאה במשנה יחדיו מופיעים - היחיד גדר את משנה ושהציבור הארץ עם נאמנות של – אלו נקודות                   ושתי
נגענו. לא לומר, נאמנין הכלים, את שהחזירו הגנבים וכן הבית, לתוך שנכנסו "הגבאין ו:                במשנה
התרומה. על אף הרגל "ובשעת ובברטנורא: התרומה". על אף הרגל ובשעת הקדש, על נאמנין                ובירושלים
אסיפה בשעת קראם הכתוב חברים, אחד כאיש העיר אל ישראל איש כל ויאסף י״א) כ (שופטים קרא                   דאמר
גנב!) (אפילו עצמו שהאדם יודעים שאנו למה ביחס נאמנות פה יש שוב היא". אסיפה שעת ורגל חברים,                   כולם
העניין את לתרץ שניתן ולמרות הציבור. מציאות משום היחיד גדר שינוי וכן וקדוש אחר מעמד לו                  מייחס
אמירה פה שיש מהניסוח נראה מקום מכל עצמו, הארץ עם על לא הציבור, או הבית בעל על להקל                    שמטרתו
כעיר הבנויה ירושלם לוי בן יהושע "א"ר כאן הירושלמי בדברי מפורש באופן לראות ניתן וכן יותר.                  מהותית
זעירה ר' אמר השנה? ימות בשאר אפילו מעתה, לחברים. ישראל כל עושה שהיא עיר יחדיו לה                  שחוברה

 ובלבד בשעה ששם עלו שבטים".
מטהרים דהכל לאו ואי אסמכתא אלא אינו קרא דהך ש"פשיטא הרמב"ם דברי את שמביא עתיו"ט ראה                  אמנם
יש דבריו פי על ואפילו ברגל". לטהרם אסמכתא האי דורשים היו ולא הארץ. בעם שגזרו לגזירתן עוקרין היו                    לא

 פה נאמנות יתירה מהרגיל שכן עדיין צריך להאמין שכל עמי הארץ אכן טבלו, ויותר מכך, שטבלו באופן נכון.
 

הכהניםפרק ג משנה ז "שהיו בברטנורא: השבת". כבוד מפני מעבירין, היו לא ששי, ביום הרגל              "עבר



על כאשר הציבור צורך פני על היחיד צרכי קודמים פה למה לכאורה, בביתו". איש שבת בצרכי להתעסק                   צריכין
 פי רוב אנו מוצאים שצרכי היחיד נדחים מפני צרכי הרבים?

גדר בדיוק מהו ולכן זו דחייה משמעותית כמה עד להבין מנת על העזרה כלי טהרת חיוב גדר מהו לעיין                     ויש
הקודמת, במשנה שכתבתי כפי שמא, או להסתדר היה ניתן לא שבלעדיו כורח – חברים" חשיב ישראל                  ש"כל

  משהו יותר עקרוני בדין ציבור.
 
 
 
  


