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 שיעור כללי  

 לימוד בתורתו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל 

 :( -ית הגמ' יבמות מז.)סוגי מצוות בגירות הודעת

הגר"ח קנייבסקי בביאורו למסכת גרים  . נראה את חידושיו של בע"  –ע"א   יה יבמות מזות ומקור הדיון בסוגיהיום נעסוק בעז"ה בסוגיית הודעת המצוות בגיר

 . ונדון בהם. נראה את ביאוריו למסכת רות ונדון גם בהם

 סוגיית הגמ' יבמות מז ודברי הראשונים שם 

 ותרא כי מתאמצת היא'.  יד מ'מז: עד ראה גמ' יבמות מז. 'ת"ר גר שבא להתגייר בזמן הזה'  •

o  ראה רש"י שם שתי לשונות ודקדק בדבריו עם לשון הגמ'לקט שכחה ופאה הודעת עוון בענין . 

o יו של רבנו יהונתן הכהן.  ראה שיטה מקובצת פירוש 

o נר בסוגייןדושי הערוך לגדות וחיוראה חידושי מהרש"א בחידושי א. 

 אורו למסכת גרים ביזצוק"ל ב קנייבסקי ח ר" דברי הג

 . ' שהאריך בענין' ס"ק אקצד'ראה את דברי הגר"ח בביאורו למסכת גרים בחלק ה •

   .ולהבין דבריו יש לראות במראי מקומות שציין •

 . מנחת חינוך מצוה תט' ודברי החזון אי"ש אבן העזר סו"ס קא'רי ועוד יש לראות דב פרק ט' הלכה יד' ויש לראות הרמב"ם בהלכות מלכים   •

 בביאורו למגילת רות זצוק"ל  קנייבסקי דברי הגר"ח 

 פרו טעמא דקרא  ה מה שכתב בזה הגר"ח בס ראה פסוקי מגילת רות בענין בועז ורות ורא •

 . שציין שבת קיג' וראה דברי הרש"ש  •

 

 שיטה מקובצת מסכת יבמות )בשיטת הקדמונים( דף מז עמוד א 

לפי שבן נח נהרג על פחות משוה פרוטה, ובישראל הוי מחילה. ושמא יאמר באנו מקדושה חמורה  עון לקט. מפרש לקמן

 בינו יהונתן הכהן ז"ל:לקדושה קלה. ועוד כדי שלא יהרוג העני הנכנס בשביל הלקט כמו שהיה עושה בהיותו גוי. ר

 

 מהרש"א חידושי אגדות מסכת יבמות דף מז עמוד ב 

מלהתגייר ולשון  ומודיעין להו עון לקט כו'. פרש"י ל"א הואיל והן מקפידין על הממון כ"כ כדקאמר דנהרג כו' מודיעין אותו עון לקט כו' שמא יחזור בו 
ם בזמן  זה עיקר כו' עכ"ל ואין זה מספיק דאכתי אמאי נקט הני שהן מתנות עניים ולא נקט גם תרומה ושאר מעשרות וי"ל לפי שעיקר מצות מתנות עניי 

הגר המקפיד בממון  שישראל על אדמתן היא מצוה ליתן לגר שאין לו חלק בארץ כמפורש בקרא פרשת קדושים ובפרשת ראה אמר שבזמן הזה אל יחשוב  
זה אם לא יתן  עד היום הזה דבן נח כו' כיון שאין ישראל על אדמתן בטלה מצוה זו ע"כ יזהירו לו שלא יקפיד גם הוא בממונו כי יהיה לו עון בדבר בזמן ה

בת דאפי' למ"ד תחומין דאורייתא  הוא לשאר עניים וק"ל: א"ל אסיר לן תחום שבת כו'. ז"ש דמודיעין לו מצות קלות שבחמורות דהיינו הקלה במצות ש
ת כדי מלקין עליה ואין ממיתין כדמוכח הסוגיא דספ"ק דעירובין וכן איסור יחוד מאיסור עריות היא הקלה דמלקין עליה והיינו דמודיעין להן הקלו 

 יסורא מלקין עליה:שיפרשו דאף על הקלות כזו הליכת תחום מאיסורי שבת דלא מחזי כמלאכה וכן יחוד דעריות דלא מחזי דעביד א

 

 רוך לנר מסכת יבמות דף מז עמוד ב ע

ם לא  ברש"י ד"ה לישנא אחרינא מודיעין אותו. שילקטו עניים בשדהו. גם בלא"ה יש להקשות עוד על לשון ראשון דלמה מודיעין אותו מעשר עני הא ש 
פענ"ד דמ"ש דמודיעין אותו לקט שכחה ופיאה  שייך חשש שיהרגנו כיון שהעני אינו נוטל מעצמו אלא הבעל הבית נותן לו, אכן גם לישנא בתרא תמוה ל

חסרון  שאינו רק דבר מועט ומעשר עני שאינו בכל שנה ולא מזכירין ומודיעין לו תרומה ומעשר ראשון חלה מתנות כהונה וכדומה משאר מצות שיש בהן 
ינא הייתי מפרש פי' אחר בזה כיון דהך דמודיעין כיס הרבה והם בכל שנה שמא יחזור בו, וא"ע ראיתי שגם המהרש"א בח"א הרגיש בזה, ולולא דמסתפ

התגייר  אותו עון לקט שכחה ופיאה ומ"ע ע"כ בארץ ישראל איירי דהא בח"ל אינם נוהגים כלל וגם בזמן הזה איירי כמו שאמר בתחלת הברייתא גר שבא ל
ש שמפני לקט שכחה ופיאה ומעשר עני מגיירים עצמם ולכן  בזמן הזה וכו' ולעיל אמרינן דאצטריך קרא שמקבלים גרים בארץ אפילו לבזמן הזה שיש חש

ה הוא  מודיעים אותו עון לקט שכחה ופיאה ומ"ע כיון שיש חשש שמשום הני הוא שמגייר ומודיעים לו שזבורא ועקרבא היא דהיינו אף דכשהוא עני טוב
לא מחוייב בכך ואולי יפרוש עי"ז הואיל והן מקפידין על הממון  לו מכ"מ כשיקנה שדה מחוייב הוא עצמו לתנם ועון גדול הוא כשמבטלם וכשהוא נכרי 

 וכמו שפי' רש"י בזה בלישנא בתרא: 
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 י ביאור למסכת גרים יבסקהגר"ח קני

 

 

 , יד רמב"ם הלכות מלכים פרק ט

יבין  וכיצד מצווין הן על הדינין, חי

להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך  

לדון בשש מצות אלו, ולהזהיר את  

העם, ובן נח שעבר על אחת משבע  

מצות אלו יהרג בסייף, ומפני זה  

נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי  

שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו, ובן  

נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא  

בעדות  התראה ועל פי קרובין אבל לא  

 אשה ולא תדון אשה להם. 

 

 מנחת חינוך פרשת מסעי מצוה תט 

דתיכף שראו שעובר עבירה מותר להורגו דלאו הזה בישראל כתיב וגם שם בב"נ הרואה ואפי' המעיד נעשה דיין וכן לא שייך   חנן בב  ייכישא והנה דינים אלו ל

 . הזמה ונהרג ע"פ דיין אחד וע"פ קרובים כמבואר בר"מ בהלכות מלכים וז"פ

 יג-רות פרק ב, ב      אבן העזר סו"ס קא' חזון אי"ש 

ה ַבִשֳבִלים ַאַחר   ֶדה וֲַאַלֳקטָּ ה נָּא ַהשָּ ֳעִמי ֵאְלכָּ ֹּאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִביָּה ֶאל נָּ )ב( וַת

ֶדה ַאֲחֵרי   בֹוא וְַתַלֵקט ַבשָּ יו וַתֹּאֶמר לָּּה ְלִכי ִבִתי: )ג( וֵַתֶלְך וַתָּ א ֵחן ְבֵעינָּ ֲאֶשר ֶאְמצָּ

ְצִרים וִַיֶקר ִמְקֶרהָּ ֶחְלַקת ַהשָּ  ַעז  ַהקֹּ ַעז ֲאֶשר ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך: )ד( ְוִהֵנה בֹּ ֶדה ְלבֹּ

ֹּאֶמר   וָּק: )ה( וַי ֶרְכָך ְיקֹּ ֹּאְמרּו לֹו ְיבָּ ֶכם וַי וָּק ִעּמָּ ֹּאֶמר ַלקֹוְצִרים ְיקֹּ א ִמֵבית ֶלֶחם וַי בָּ

ֹּאת: )ו( וַיַ  ה ַהז ב ַעל ַהקֹוְצִרים ְלִמי ַהַנֲערָּ ַעז ְלַנֲערֹו ַהִנצָּ ב ַעל  בֹּ ַען ַהַנַער ַהִנצָּ

ֹּאֶמר   ב: )ז( וַת ֳעִמי ִמְשֵדה מֹואָּ ה ִעם נָּ בָּ ה מֹוֲאִביָּה ִהיא ַהשָּ ֹּאַמר ַנֲערָּ ַהקֹוְצִרים וַי

ֶקר ְוַעד    ז ַהבֹּ בֹוא וַַתֲעמֹוד ֵמאָּ ִרים ַאֲחֵרי ַהקֹוְצִרים וַתָּ ֳעמָּ ַסְפִתי בָּ ה נָּא ְואָּ ֲאַלֳקטָּ

ּה   ה ֶזה ִשְבתָּ ַמַעְת ִבִתי ַאל ֵתְלִכי  ַעתָּ ַעז ֶאל רּות ֲהלֹוא שָּ ֹּאֶמר בֹּ ט: )ח( וַי ַהַבִית ְמעָּ

ֶדה   י: )ט( ֵעיַנִיְך ַבשָּ ִקין ִעם ַנֲערֹּתָּ ה ִתְדבָּ ֶדה ַאֵחר ְוַגם לֹּא ַתֲעבּוִרי ִמֶזה ְוכֹּ ט ְבשָּ ִלְלקֹּ

ַלְכְת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת רּון ְוהָּ ַלְכְת    ֲאֶשר ִיְקצֹּ ִמת ְוהָּ ְגֵעְך ְוצָּ ִרים ְלִבְלִתי נָּ ַהְנעָּ

ה   ְרצָּ ֶניהָּ וִַתְשַתחּו אָּ ל ַעל פָּ ִרים: )י( וִַתפֹּ ִתית ֵמֲאֶשר ִיְשֲאבּון ַהְנעָּ ֶאל ַהֵכִלים ְושָּ

ְכִריָּה: )יא( וַיַ  ִכי נָּ נֹּ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְלַהִכיֵרִני ְואָּ צָּ יו ַמּדּוַע מָּ ֹּאֶמר  וַתֹּאֶמר ֵאלָּ ַעז וַי ַען בֹּ

ִביְך ְוִאֵּמְך   ִשית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך וַַתַעְזִבי אָּ ל ֲאֶשר עָּ לָּּה ֻהֵגד ֻהַגד ִלי כֹּ

ֳעֵלְך   וָּק פָּ ֹּא יַָּדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹום: )יב( ְיַשֵלם ְיקֹּ ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתְך וֵַתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר ל

יו:  ּוְתִהי מַ  פָּ את ַלֲחסֹות ַתַחת ְכנָּ ֵאל ֲאֶשר בָּ וָּק ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ה ֵמִעם ְיקֹּ ְשֻכְרֵתְך ְשֵלמָּ

ִכי לֹּא ֶאְהיֶה כְ  נֹּ ֶתָך ְואָּ ִני ְוִכי ִדַבְרתָּ ַעל ֵלב ִשְפחָּ ִני ִכי ִנַחְמתָּ א ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדֹּ ֶתיָך: )יג( וַתֹּאֶמר ֶאְמצָּ  ַאַחת ִשְפחֹּ
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 טעמא דקרא להגר"ח  

 סכת שבת דף קיג עמוד ב תלמוד בבלי מ 

ותלך ותבא ותלקט בשדה. אמר רבי אלעזר: שהלכה  

ובאת, הלכה ובאת, עד שמצאה בני אדם המהוגנין  

לילך עמהם. ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים למי  

הנערה הזאת, וכי דרכו של בעז לשאול בנערה? אמר  

לקטה,   -רבי אלעזר: דבר חכמה ראה בה, שני שבלין 

אינה לקטה. במתניתא תנא: דבר   - שלשה שבלין

מיושב.    -מעומד, נופלות   -צניעות ראה בה, עומדות 

וכה תדבקין עם נערותי וכי דרכו של בעז לדבק עם  

אמר רבי אלעזר: כיון דחזא ותשק ערפה    -הנשים? 

לחמותה ורות דבקה בה אמר: שרי לאידבוקי בה. ויאמר  

מז רמז  לה בעז לעת האכל גשי הלם, אמר רבי אלעזר: ר

לה; עתידה מלכות בית דוד לצאת ממך, דכתיב ביה  

הלם, שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר מי 

אנכי אדני ה' ומי ביתי כי הבאתני עד הלם. וטבלת פתך  

בחמץ אמר רבי אלעזר: מכאן שהחומץ יפה לשרב. רבי  

שמואל בר נחמני אמר: רמז רמז לה; עתיד בן לצאת  

מנשה. ותשב מצד    -חומץ, ומנו ממך שמעשיו קשין כ

הקצרים אמר רבי אלעזר: מצד הקוצרים, ולא בתוך  

הקוצרים. רמז רמז לה שעתידה מלכות בית דוד  

שתתחלק. ויצבט לה קלי ותאכל אמר רבי אלעזר:  

  -בימי שלמה, ותתר   -בימי דוד, ותשבע  -ותאכל 

בימי דוד ובימי   -בימי חזקיה. ואיכא דאמרי: ותאכל  

בימי רבי. דאמר   -בימי חזקיה, ותתר   -בע שלמה, ותש 

מר: אהוריריה דרבי הוה עתיר משבור מלכא. במתניתא  

לימות המשיח,  -בעולם הזה, ותשבע  -תנא: ותאכל 

 לעתיד לבא.  -ותתר 

 רש"י מסכת שבת דף קיג עמוד ב 

כשהיא רואה שני שבלין שנפלו מן  -שני שבלין לקטה 

אין לוקטתן,   -טתן, אבל שלש שוכבות יחד לוק -הקוצרים 

  -דהכי היא מתניתין: )פאה פרק ששי משנה ה( שני שבלים 

 אינו לקט.  -לקט, שלשה  

לוקטת מעומד,   -שבלים עומדות ששכח בועז   -עומדות 

 דשכחת קמה נמי הוי שכחה. 

לוקטת מיושב, ואינה   -אותן שנשרו מן הקוצרים   -נופלות 

 ת. משום צניעו -שחה ליטלן 

 רש"ש מסכת שבת דף קיג עמוד ב 

ש לקט גם  רש"י ד"ה עומדות. ששכח כו' דשכחת קמה נמי הוי שכחה. הנה דלג מלקט שבדבור דלעיל לשכחה. משמע דלא ס"ל לקט במחובר. אבל דעת הרמב"ם די

 במחובר הבאתי דבריו בפ"ד דפאה מ"י: 

 ג - ג, א,כג ופרק ב רות פרק 

ִרים ּוְקִציר ַהִחִטים וֵַתֶשב ֶאת ַעז ְלַלֵקט ַעד ְכלֹות ְקִציר ַהְשעֹּ ּה:    )כג( וִַתְדַבק ְבַנֲערֹות בֹּ נֹוַח ֲאֶשר  ֲחמֹותָּ ּה ִבִתי ֲהלֹּא ֲאַבֶקש לְָּך מָּ ֳעִמי ֲחמֹותָּ ֹּאֶמר לָּּה נָּ )א( וַת

ִרים הַ  ֶרן ַהְשעֹּ ֶרה ֶאת גֹּ יו ִהֵנה  הּוא זֹּ ִיית ֶאת ַנֲערֹותָּ נּו ֲאֶשר הָּ ַדְעתָּ ַעז מֹּ ה ֲהלֹּא בֹּ ַחְצְת וַָּסכְ ִייַטב לְָּך: )ב( ְוַעתָּ ְילָּה: )ג( ְורָּ ַלִיְך  לָּ ְת ְוַשְמְת שמלתך ִשְמֹלַתִיְך עָּ

ל ְוִלְשתֹות:  ִאיש ַעד ַכֹּלתֹו ֶלֱאכֹּ ֶרן ַאל ִתּוְָּדִעי לָּ  וירדתי ְויַָּרְדְת ַהגֹּ

 רש"י רות פרק ג פסוק ג 

אל תודעי     וירדתי כתיב זכותי תרד עמך: -וירדת הגורן   בגדים של שבת: -ושמת שמלותיך   אלו מצות:  -וסכת  מטנוף ע"ז שלך:  -)ג( ורחצת 

 לבועז:  -לאיש 

 ט -יחזקאל פרק טז, ח 

ִדי  ַלִיְך וֶָּאְרֵאְך ְוִהֵנה ִעֵתְך ֵעת ּדֹּ ר עָּ ִוק וִַתְהיִ )ח( וֶָּאֱעבֹּ י ְיקֹּ נָּ ְך ְנֻאם ֲאדֹּ תָּ בֹוא ִבְבִרית אֹּ ְך וָּאָּ ַבע לָּ ַלִיְך וֲָּאַכֶסה ֶעְרוֵָּתְך וֶָּאשָּ ִפי עָּ ֵצְך ַבַּמִים  ם וֶָּאְפרֹּש ְכנָּ י ִלי: )ט( וֶָּאְרחָּ

ֶמן:  ִיְך וֲָּאֻסֵכְך ַבשָּ לָּ ַמִיְך ֵמעָּ ף ּדָּ  וֶָּאְשטֹּ

 ו נחמ - פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא טז 

"ר יוסי  ישלם י"י פעלך )רות ב: יב(, א' לה מי שהוא עתיד ליתן שכרן של צדיקים הוא יתן שכרך. ותהי משכורתך שלימה )שם /רות ב'/(, שלמה כת', א

 אמ' לה שלמה יעמוד ממך. 

 


