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הפרקים+ _תוכן

תשקרו, ולא תכחשו לא א: 5פרק

קדושים .>‰<פרשת . . . . . .5
בפקדון כופר .>Â<פרשת .00

.>Â<רש"י . . . . . . . . . . . . .00
.>Â<רשב"ם . . . . . . . . . . . .00

עזרא .>Á<אבן . . . . . . . . .00
שור בכור .>Â<ר"י . . . . . .00

בחז"ל

קה: קמא .>Â<בבא . . . . . .6
.>Â<רש"י . . . . . . . . . . . . .00

כהנים .>Â<תורת . . . . . . . .00
.>Â<ראב"ד . . . . . . . . . . . . .00

הלל .>Â<רבינו . . . . . . . . .00
אהרן .>Â<קרבן . . . . . . . . .00

.>Â<מלבי"ם . . . . . . . . . . . .00
זוטרתא .>Â<פסיקתא . . . .00

המצוות במוני

.>Â<רמב"ם . . . . . . . . . . . . .8

.Ê<יראים . . . . . . . . . . . . . <00
.Ê<סמ"ג . . . . . . . . . . . . . <00

כללים לימודים

מיוחס .>Â<רבינו . . . . . . . .9
החיים .>Á<אור . . . . . . . .00
הירש .>Á<רש"ר . . . . . . .00

והקבלה .>Á<הכתב . . . . .00
דבר .>Á<העמק . . . . . . . .00

תרחק, שקר מדבר ב: 12פרק

בתורה

כג .>‡<שמות . . . . . . . . .12
.>‡<תרגום . . . . . . . . . . . .00
.>‡<רש"י . . . . . . . . . . . . .00

.>‡<רשב"ם . . . . . . . . . . .00
עזרא .>·<אבן . . . . . . . . .00

בהר"ם אברהם .‚<ר' . . <00
שור בכור .>„<ר"י . . . . .00

פלטיאל חיים .>‡<ר' . . .00
.>‡<ספורנו . . . . . . . . . . . .00

לדרך .>‡<צידה . . . . . . . .00
והקבלה .>‡<הכתב . . . . .00

וחז"ל בגמרא

לא ל .>ÂÓ<שבועות . . . . .15
.>‡<תוספתא . . . . . . . . . . .00
.>‡<מכילתא . . . . . . . . . . .00

.>‡<רש"י . . . . . . . . . . . . .00
חננאל .>‡<רבינו . . . . . . .00

.>‡<תוספות . . . . . . . . . . .00
יהונתן .>‡<רבינו . . . . . . .00

.>‡<ריטב"א . . . . . . . . . . .00
.>‡<מאירי . . . . . . . . . . . . .00

.ÂÓ<מהרש"א . . . . . . . . . <00
המצוות במוני

.>‡<רמב"ם . . . . . . . . . . . .20
.>‡<יראים . . . . . . . . . . . . .00

ראם .>‡<תועפות . . . . . . .00
.>‡<סמ"ג . . . . . . . . . . . . .00
.>‡<סמ"ק . . . . . . . . . . . . .00

החינוך .>‡<ספר . . . . . . .00
הרקיע .>‡<זהר . . . . . . . .00

.>‡<חרדים . . . . . . . . . . . .00
באחרונים

.>‡<ש"ך . . . . . . . . . . . . . .26
יאיר .>‡<חוות . . . . . . . . .00

יו"ט .>‡<קדושת . . . . . . .00
הרב .>‡<שו"ע . . . . . . . .00
תורה .>‡<טל . . . . . . . . . .00

דעת, גניבת ג: 29פרק

דחולין סוגיא (א)

צד .>‡<חולין . . . . . . . . .29
כד .>‡<תענית . . . . . . . . .29

.>·<רש"י . . . . . . . . . . . . . .3
גרשום .>‚<רבנו . . . . . . . . .5

.>„<תוספות . . . . . . . . . . . .5
.>‰<רמב"ן . . . . . . . . . . . . .7
.>Â<רשב"א . . . . . . . . . . . . .7
.>Ê<ריטב"א . . . . . . . . . . . .8
.>Á<מאירי . . . . . . . . . . . . .9
.>Ë<רא"ש . . . . . . . . . . . . .9

.>È‡<מהרש"א . . . . . . . . . .10
שלמה של .>ÈY·È‚<ים . . . .11
קזיס .>È„<מהר"ם . . . . . . .13
חיים .>ÂË<תורת . . . . . . . .13
איגר .>ÊË<רע"ק . . . . . . . .13
סופר .>ÊË<חתם . . . . . . . . .13

הם גנבים שבעה (ב)

.ÊÈ<מכילתא . . . . . . . . . . <14
ב"ק .<ÊÈתוספתא . . . . . . . <14
משלי .>ÊË<רש"י . . . . . . . .13

רענן .>ÊË<זית . . . . . . . . . .13
דוד .>ÁÈ<חסדי . . . . . . . . .15

שמעוני .>Î<ילקוט . . . . .17
זוטרתא .>ËÈ<פסיקתה . . .17

ב"ב .Î‡<תוספתא . . . . . <18
דוד .>Î·<חסדי . . . . . . . .18

כלה .>Î‚<מסכת . . . . . . . .19

ומפרשיו רמב"ם (ג)

דעות .ÊÓ<הלכות . . . . . . <28
מכירה .ÁÓ<הלכות . . . . . <28
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אבל .>ËÓ<הלכות . . . . . .28
המצוות .>�Ê<ספר . . . . . .31

הרמב"ם .>�‚<תשובות . .29
משנה .�<מגיד . . . . . . . . <28
משנה .>�‡<כסף . . . . . . .28
משנה .>�·<לחם . . . . . . .28

המלך .�‰<עבודת . . . . . . <29
רקח .�Â<מעשה . . . . . . . <30

המשנה .�Â<מרכבת . . . . <30
יעקב .�Â<משנת . . . . . . . <30
קובץ .�„<ספר . . . . . . . . <29

ראשונים (ד)

יראים .ÒYÒ‡<ספר . . . . . <32
.Ò·<סמ"ג . . . . . . . . . . . . <34
.ÒY‚Ò„<סמ"ק . . . . . . . . . <34

תשובה .ÂÒY‰Ò<שערי . . . <34
היראה .ÊÒ<ספר . . . . . . . <35
חסידים .ËÒYÁÒ<ספר . . . <35

.Ú<ראב"ד . . . . . . . . . . . . <36
חיים .Ú‡<אורחות . . . . . <36
מיוחס .Ú·<רבינו . . . . . . <36
זקנים .Ú·<מושב . . . . . . <36

.Ú‚<חזקוני . . . . . . . . . . . <36
הרשב"א .Ú„<שו"ת . . . . <37

צדיקים .??<אורחות . . . . <37

ונו"כ ערוך שלחן (ה)

רכח חו"מ .Ú‰<טור . . . . <38
יוסף .ÂÚ<בית . . . . . . . . . . <38
חדש .ÊÚ<בית . . . . . . . . . <39

חו"מ .<ÁÚשו"ע . . . . . . . <39
.ËÚ<סמ"ע . . . . . . . . . . . . <39

סה יו"ד .Ù<טור . . . . . . . <40
יוסף .Ù‡<בית . . . . . . . . . <40

קיז יו"ד .Ù·<טור . . . . . . <41
קיז .Ù‚<ש"ך . . . . . . . . . . <41

הגדולה .>ÙY„Ù‰<כנסת . . .41
הרב .ÊÙYÂÙ<שו"ע . . . . . <43

אחרונים (ו)

.ˆ‰<חרדים . . . . . . . . . . . . <47
.ˆÂ<מהרי"ט . . . . . . . . . . . <47

חי איש .ˆË<בן . . . . . . . . <49
יועץ .˜<פלא . . . . . . . . . . <50
אמת .˜‡<שפת . . . . . . . . <50

משה .˜Â<אגרות . . . . . . . <53
הלוי .˜Ê<שבט . . . . . . . . . <53

שלמה .˜Ë˜YÁ<מנחת . . . . <55

דעת גניבת משום הלכות (ז)

סב .>ËÏ<גיטין . . . . . . . . .25
.>ËÏ<ראשונים . . . . . . . . . .25
.>Ó<אחרונים . . . . . . . . . .25

ברונא .>Ó‡<ר"י . . . . . . . .26
ד .>Ó·<דמאי . . . . . . . . . .26

לט .>Ó‚<שבועות . . . . . . .27
ט .>Ó„<סוטה . . . . . . . . . .27

דברים .>Ó‰<מדרש . . . . .27
מגילה .>ÂÓ<תוספתא . . . .27

הרמב"ם מפרשי אוסף (ח)

החזקה יד .>Ó<אדני . . . .25
ידיד .>Ó·<בן . . . . . . . . . .26

בנימין .>Ó‚<בני . . . . . . . .27
המלך .>Ó„<דרך . . . . . . . .27

מרדכי .>Ó‰<מאמר . . . . .27
משה .>ÂÓ<משרת . . . . . . .27
המלך .>Ó‚<עבודת . . . . . .27
יעקב .>Ó„<משנת . . . . . . .27

ומחשבה .>Ó‰<דעת . . . . .27
המלך== .>ÂÓ<==יד . . .27

דעת גניבת / ועיונים ציונים (ח)

צדק, הין שפרע, מי ד: 57פרק

מט מציעה בבא

מט מציעא .>Ó<בבא . . . .57
.>Ó<רש"י . . . . . . . . . . . . .57
.>Ó<מאירי . . . . . . . . . . . .00
.>Ó<רא"ש . . . . . . . . . . . .00

.>Ó„<מהרש"א . . . . . . . . .00
.>Ó‰<רא"ש . . . . . . . . . . .00

שביעית משנה

שביעית .>Ó<משנה . . . . . .57
פיהמ"ש .>ÂÓ<רמב"ם . . . .59

.>Ó<רע"ב . . . . . . . . . . . . .00
יו"ט .>Ó<תוספות . . . . . . .00

.>Ó<של"ה . . . . . . . . . . . . .00

פוסקים

.>Ó<יראים . . . . . . . . . . . .60
הרב .>‡<שו"ע . . . . . . . .00

חינוך .ÊÓ<מנחת . . . . . . . <00
פתים .>ËÓ<מנחת . . . . . . .00
חיות .>ËÓ<מהר"ץ . . . . . .00

לשנות, מותר מתי ה: 28פרק

השלום מפני (א)

סה .Î‰<יבמות . . . . . . . . <28
בתורה .Î‰<הפרשיות . . . <00

.>ÂÎ<רש"י . . . . . . . . . . . . .00
.Î‰<רי"ף . . . . . . . . . . . . . <00

ישנים .Î‰<תוספות . . . . <00
ר"פ .Î‰<תוספות . . . . . . <00

.>ÊÎ<ריטב"א . . . . . . . . . .00
.>ÁÎ<מאירי . . . . . . . . . . .00

שלמה של .ËÎ<ים . . . . . <00
.ËÎ<מזרחי . . . . . . . . . . . <00

.ËÎ<מהרש"א . . . . . . . . . <00
נדה .ËÎ<מהרש"א . . . . . <00

יעקב .ËÎ<עיון . . . . . . . . <00

לנר .Î‰<ערוך . . . . . . . . . <00
.ËÎ<מהר"ל . . . . . . . . . . . <00

שרה פרשת

רמב"ן .>Ó<רש"י, . . . . . . .33
שור .>Ó<בכור . . . . . . . . .00

.>Ó<ריב"א . . . . . . . . . . . . .00
.>Ó<רא"ש . . . . . . . . . . . . .00

זקנים .>Ó<דעת . . . . . . . . .00
רזא .>Ó<פענח . . . . . . . . .00

זקנים .>Ó<מושב . . . . . . . .00
מדרשים

.>Ó<ספרי . . . . . . . . . . . . . .34
הלל .>Ó<רבינו . . . . . . . . .00

רד"פ .>Ó<נצי"ב, . . . . . . .00

.>Ó<מדרשים . . . . . . . . . .00
ואשתו מנוח

.Î‰<פרשה . . . . . . . . . . . . <37
.>Ó<מדרשים . . . . . . . . . .00

שינה הכהן אהרן

דר"נ .Î‰<אבות . . . . . . . <38
ארץ .Î‰<דרך . . . . . . . . . <00

הרע לשון אבק

פאה .Î‰<ירושלמי . . . . . <40
.>Ó<מפרשים . . . . . . . . . .00

רבנן שמשנו דברים ג' (ב)

כד כג .>ËÏ<ב"מ . . . . . . .41
.>Ó<רש"י . . . . . . . . . . . . .00
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.>Ó<תוספות . . . . . . . . . . .00
.>Ó<רי"ף . . . . . . . . . . . . .00

חננאל .>Ó<רבינו . . . . . . .00
יהונתן .>Ó<רבינו . . . . . . .00
הרי"ד .>Ó<פסקי . . . . . . .00

.>Ó‡<רשב"א . . . . . . . . . .00
.>Ó·<ריטב"א . . . . . . . . . .00
.>Ó<מאירי . . . . . . . . . . . .00

יוסף .>Ó<נמוקי . . . . . . . .00
מקובצת .>Ó<שיטה . . . . .00

.>Ó<רמב"ן . . . . . . . . . . . .00
.>Ó<מהרש"א . . . . . . . . . .00

חי כל .>Ó<עיני . . . . . . . .00
בפוסקים

.>Ó<רמב"ם . . . . . . . . . . .45
חיים .>Ó<תורת . . . . . . . .00
רקח .>Ó<מעשה . . . . . . .00
ערוך .>Ó<שלחן . . . . . . . .00

.>Ó<דרישה . . . . . . . . . . . .00
.>Ó<סמ"ע . . . . . . . . . . . . .00

השלחן .>Ó<ערוך . . . . . . .00

חייא ורב רב (ג)

סג .>ÁÏ<יבמות . . . . . . . . .49
.>Ó<רש"י . . . . . . . . . . . . .00
.>Ó<מאירי . . . . . . . . . . . . .00

.>Ó<מהרש"א . . . . . . . . . .00

וחסודה נאה כלה (ד)

יז טז .Ï<כתובות . . . . . . . <50
.>Ï·<רש"י . . . . . . . . . . . . .00

.>Ï·<תוספות . . . . . . . . . . .00
יונתן .>Ï·<רבינו . . . . . . . .00

.>Ï·<רשב"א . . . . . . . . . . .00
.>Ï·<ריטב"א . . . . . . . . . . .00

הרי"ד .>Ï·<פסקי . . . . . . .00

.>Ï·<מאירי . . . . . . . . . . . .00
מקובצת .Ï‚<שיטה . . . . . <00

רבתי .>Ï·<כלה . . . . . . . .00
הגר"ה .>Ï·<ביאור . . . . . .00

.>Ï·<מהר"ל . . . . . . . . . . .00
.>Ï·<מהרש"א . . . . . . . . .00

סופר .Ï<חתם . . . . . . . . . <00
.>Ï·<רש"ש . . . . . . . . . . . .00
.>Ï·<פרישה . . . . . . . . . . .00

זהב .>Ï·<טורי . . . . . . . . .00

ארי אברוחי (ה)

סב .>ÂÏ<נדרים . . . . . . . . .55
.>ÊÏ<רש"י . . . . . . . . . . . . .00
.>ÊÏ<ר"ן . . . . . . . . . . . . . .00

.>ÊÏ<רשב"א . . . . . . . . . . .00
בחיי .>ÊÏ<רבינו . . . . . . . .00
.>ÊÏ<מהרש"א . . . . . . . . . .00

אומרו, בשם דבר ו: 123פרק

גדול באילן היתלה

קיב .ÊÒ<פסחים . . . . . . . <123
רשב"ם .ˆ‰<רש"י, . . . . . <00
חננאל .ˆÂ<רבינו . . . . . . <00

.ˆ‰<ערוך . . . . . . . . . . . . <00
לעולם גאולה מביא

.ˆÁ<אבות . . . . . . . . . . . . <00
חולין .ˆË<מגילה, . . . . . <00

.>ÊÒ<תנחומא . . . . . . . . . .00
מרבו שמע שלא דבר

כז .ˆ‰<ברכות . . . . . . . . <124

יונה רבינו .ˆÂ<ת. . . . . . . <00
.ˆ‰<רא"ש . . . . . . . . . . . . <00
.ˆÁ<רמב"ם . . . . . . . . . . . <00

חדש .ˆË<בית . . . . . . . . . <00
הגולה .ˆË<באר . . . . . . . <00
אמת .ˆË<שפת . . . . . . . . <00

שמעתי" "לא

ז ה .ˆË<אבות . . . . . . . . <125
.ˆË<רש"י . . . . . . . . . . . . . <00

יונה .ˆË<רבינו . . . . . . . . <00
אבות .ˆË<מגן . . . . . . . . . <00

.ˆË<רע"ב . . . . . . . . . . . . <00
יו"ט .ˆË<תוספות . . . . . . <00

ישראל .ˆË<תפארת . . . . <00
ונו"כ אברהם מגן

אברהם .ˆË<מגן . . . . . . <127
רבה .ˆË<אליה . . . . . . . . <00
מגדים .ˆË<פרי . . . . . . . . <00

וקציעה .ˆË<מור . . . . . . <00
השקל .ˆË<מחצית . . . . . <00
הקרבן .ˆË<שיורי . . . . . . <00

=בתנ"ך, בפסוקים ז: 67פרק

.ÂÓ<בתורה . . . . . . . . . . . <67
.ÒYÒ‡<בנביאים . . . . . . . . <00

תהלים .ÒYÒ‡<ספר . . . . . משלי00> .ÂÓ<בספר . . . . . . . <00

שקר, בענין חז"ל מאמרי ח: 64פרק

מו .Î„<סוכה . . . . . . . . . <64
רמב"ם .>Ó<רש"י, . . . . . .00

שקרנים מב .ÂÓ<סוטה . . <00
ברכות .ÒYÒ‡<ירושלמי . <00

בדיבורו .Ò·<המחליף . . . <00
קיג .ÂÓ<פסחים . . . . . . . . <00
קיב .ÒYÒ‡<פסחים . . . . . <00

====>·Ò. . . . . . . . . . . <00
====>·Ò. . . . . . . . . . . <00
====>·Ò. . . . . . . . . . . <00

ראשונים, ט: 71פרק

.ÂÓ<רמב"ם . . . . . . . . . . <71
.Ò·<סמ"ג . . . . . . . . . . . . <00

תשובה .ÂÒY‰Ò<שערי . . . <00

היראה .ÊÒ<ספר . . . . . . . . <00
משלי .ÊÒ<ר"י . . . . . . . . . <00
אבות .ÊÒ<ר"י . . . . . . . . . <00

ר"י .ÊÒ<דרשות . . . . . . . . <00
ודעות .>ÂÓ<אמונות . . . . .00

.>‡<רשב"א . . . . . . . . . .00



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
íé÷øôä ïëåú

4

חיים .>‡<ארחות . . . . . .00
לר"א המספיק .<ספר . . <78

חסידים .Ú<ספר . . . . . . . אבות00> .ÂÓ<מגן . . . . . . . . . <00

אחרונים, י: 90פרק

.ÊÒ<רלב"ח . . . . . . . . . . . <90
.ˆÂ<של"ה . . . . . . . . . . . . <00

קנו או"ח

אברהם .ˆ‰<מגן . . . . . . . <91
רבא .ˆÁ<אליה . . . . . . . . <00
מגדים .ˆË<פרי . . . . . . . <00

ברורה .ˆÁ<משנה . . . . . <00
הרב .ˆÁ<שו"ע . . . . . . . <00

מתענה שאינו לומר

זהב .ˆÁ<טורי . . . . . . . <92
אברהם .ˆÁ<מגן . . . . . . <00

אחרונים

אליהו .˜<יד . . . . . . . . . . <00
יעקב .˜<שבות . . . . . . . . <00

ישרים .˜<מסילת . . . . . . <00
סופר .˜‡<חתם . . . . . . . . <00

לשמה .˜·<תורה . . . . . . . <00

הקטנה .˜„<יד . . . . . . . . <97
רס"ג .˜‰<ביאור . . . . . . <101
חיים .˜Ê<חפץ . . . . . . . . <112
תמים .˜Â<שפת . . . . . . . . <00
איש .˜<חזון . . . . . . . . . <00

מאליהו .˜<מכתב . . . . . <00
הלוי .˜<שבט . . . . . . . . . <00

אליעזר .˜<ציץ . . . . . . . . <00

עיון, הצריכים מקומות יא: 130פרק

בתורה (א)

אחי .ÊÒ<השומר . . . . . . . <130
ונשובה .ˆ‰<ונשתחוה . . <00

זקן .ˆÂ<ואדוני . . . . . . . . <00
.ˆ‰<ממשפחתי . . . . . . . . <00
ועשו .ˆÁ<יעקב . . . . . . . <00

לקום אוכל .ˆË<לא . . . . <00
שעירה אדוני .ˆË<אל . . <00

שכם .ˆË<מעשה . . . . . . <00

בנך .ˆË<הכתונת . . . . . . . <00
פרעה .ˆË<חי . . . . . . . . . <00
צוה .ˆË<אביך . . . . . . . . . <00

ימים .ˆË<שלשת . . . . . . . <00
חרבו .ˆË<איש . . . . . . . . <00

אנחנו .ˆË<נוסעים . . . . . . <00

וחז"ל בגמרא (ב)

מיניה .ÊÒ<לקבלוי . . . . <135
כיסופא .ˆ‰<משום . . . . . <00

לעני .ˆÂ<לעזור . . . . . . . . <00
מאיסורא .ˆ‰<אפשרוי . . <00

ענוה .ˆÁ<מפני . . . . . . . . <00
.ˆË<שונות . . . . . . . . . . . . <00
===>Ëˆ. . . . . . . . . . . . . <00
===>Ëˆ. . . . . . . . . . . . . <00

140נספח: שבע, באר ספר לשמה, תורה שו"ת

153 ועיונים, ציונים

195 מפתחות,
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תשקרו+ ולא תכחשו לא א: _פרק

íéùåã÷ úùøô

èé àø÷éå:אל ּדּבר (ב) ּלאמר: מׁשה אל ה' וידּבר ְֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ(א)
קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדׁשים אלהם ואמרּת יׂשראל ּבני עדת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

(ג אלהיכם: ה' אלאני (ד) ּתיראּו... ואביו אּמֹו איׁש ( ְֱֲִִִִִֵֶַָָֹ
לה'... ׁשלמים זבח תזּבחּו וכי (ה) האלילים... אל ְְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָּתפנּו
קציר את ּובקצרכם (ט) ּומּמחרת... יאכל זבחכם ּביֹום ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶָָָֻ(ו)
תלּקט: לא קציר ולקט לקצר ׂשד ּפאת תכּלה לא ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹארצכם

אלהיכם: ה' אני תעֹולל... לא וכרמ ְְְְֱֲִֵֵֶַֹֹ(י)

ּתגנבּו לא Léà(יא) eøwLú àìå eLçëú àìå ְִֹֹÀÉÀÇÂÀÉÀÇÀÄ
Búéîòa:ׁשם את וחּללּת לּׁשקר בׁשמי תּׁשבעּו ולא (יב) ÇÂÄְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ה': אני ֱֲִֶֹאלהי
ׂשכיר ּפעּלת תלין לא תגזל ולא רע את תעׁשק לא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹֹֹֹֻ(יג)

חרׁש תקּלל לא (יד) ּבקר: עד תּתןאּת לא עּור ולפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹ
ה':מכׁשל אני ּמאלהי ויראת ְְֱֲִִֵֵֶָָֹֹ

(àø÷éå úùøô) äãéáàá åà ïåã÷ôá øôåë úùøô

:ä àø÷éåּכי נפׁש (כא) ּלאמר: מׁשה אל ה' וידּבר ְִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ(כ)
בתׂשּומת אֹו ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו וכחׁש ּבה' מעל ּומעלה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָתחטא
אבדה מצא אֹו (כב) עמיתֹו: את עׁשק אֹו בגזל אֹו ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָיד
יעׂשה אׁשר מּכל אחת על ׁשקר על ונׁשּבע ּבּה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹוכחׁש
והׁשיב ואׁשם יחטא ּכי והיה (כג) בהּנה: לחטא ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהאדם
את אֹו עׁשק אׁשר העׁשק את אֹו ּגזל אׁשר הּגזלה ְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאת

(כד) מצא: אׁשר האבדה את אֹו אּתֹו הפקד אׁשר ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּפּקדֹון
וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו וׁשּלם לּׁשקר עליו יּׁשבע אׁשר מּכל ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאֹו
ואת (כה) אׁשמתֹו: ּביֹום יּתנּנּו לֹו הּוא לאׁשר עליו ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹיסף
אל לאׁשם ּבערּכ הּצאן מן ּתמים איל לה' יביא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאׁשמֹו
אחת על לֹו ונסלח ה' לפני הּכהן עליו וכּפר (כו) ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹהּכהן:

בּה: לאׁשמה יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶַַָָֹמּכל

ּתגנבּו, eøwLúלא àìå eLçëú àìå:ּבעמיתֹו eòáMúאיׁש àìå ְִֹֹÀÉÀÇÂÀÉÀÇÀֲִִַÀÉÄÈÀ
ø÷Mì éîLá:'ה אני אלהי ׁשם את וחּללּת , ÄÀÄÇÈÆְְֱֲִִֵֶֶַָֹ

יא-יג: יט ויקרא קדושים, פרשת

:é"ùø,åáðâú àìתגנוב לא אבל ממון, לגונב יג)אזהרה כ אזהרה(שמות הדברות, שבעשרת
דין: בית מיתת עליו שחייבין דבר מענינו, הלמד דבר נפשות, åùçëú,לגונב àìå

שנאמר כב)לפי ה תלמוד(ויקרא מנין, אזהרה עונש, למדנו וחומש. קרן משלם בה, וכחש
תכחשו: ולא åø÷ùú,לומר àìåשנאמר וחומש.(שם)לפי קרן ישלם שקר, על ונשבע

תשקרו ולא לומר תלמוד מנין, אזהרה עונש, תשקרו1למדנו ולא תכחשו ולא תגנבו לא :
לשקר: להשבע סופך לשקר סופך לכחש סופך גנבת אם תשבעו, ולא

:í"áùø,åáðâú àì:ממון,åùçëú àìכדכתיב בידו, המופקד ממון כב)כפירת ה (ויקרא

בה: åø÷ùú,וכחש àìשהלוהו :2ממון

>‡<

>·<

>‚<

>„<

>‰<

הגריסאותרש"י:1. שינויי בענין בהערה ועיי"ש בסמוך מובא כהנים תורת פי על

עזרא==רשב"ם:2. אבן וע"ע לשקר, כחש בין ההבדל למד איך לעיין יש
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:àøæò ïáà,תקשרו מכחש, הוא גם מעיד ואינו והיודע אצלך, מופקד בפקדון ...תכחשו
כלום... אצלו לו שאין ממי ממון שיבקש

:øåù øåëá é"ø,åáðâú àì,ממש ממון åùçëú,גניבת àìåלכחש ממון אצלך הפקיד אם
שתתנה תשקרו, ולא מעולם, דברים היו ולא ראיתיך לא [-תעשהבו

תנאו.תנאי] תקיים ולא שלו את ותקח מלאכתך, לך אעשה וכך כך לי תתן אם לחברך,

,ø÷ùì éîùá åòáùú àìåלהשביעך כשיבוא תכחש, או תגנוב או שקר דבר בפיך תאמר שאם
ונמצא לשקר נשבע כך ומתוך בשקרך, ותאחז וששקרת שגנבת להודות בושת לך יהא

לבטלה. שמים שם מחלל

:ä÷ àî÷ àáá

:ä÷ àî÷ àááוחייב גזלן עליו נעשה בפקדון הכופר ששת רב אמר
מנין אזהרה עונש למדנו בה וכחש תונא ותנא באונסין,
מדקתני הא שבועה, לעונש לא ממון לעונש לאו מאי תכחשו, לא לומר תלמוד
שקר על ונשבע סיפא דקתני אישתבע, דלא דרישא מכלל ואישתבע סיפא
דלא רישא דאישתבע ומדסיפא תשקרו, לא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו
עדים אתו עדים שבאו כאן שהודה כאן דאישתבע ואידי אידי אמרי אישתבע,

ואשם: וחומש בקרן חייב אודי אודויי באונסין חייב

:é"ùø:ä÷ àî÷ àáá,ïìæâ åéìò äùòðואילך ומכאן נשבע שלא ואע"פ כפירה משעת
יאנס: אם באונסים חייב אלא חנם דשומר דין לו ùðåòì,אין åðãîì äá ùçëå

השבה דעביד עד וכחש משעת ברשותיה ליה קמה אלמא הגזילה את והשיב בתריה דכתיב
עונשה: äøéôë,וזהו ùðåò åàì éàî â"äעל אף אכפירה דאיעניש לאו דמאי עונש כלומר

אשתבע: דלא äòåáù,גב ùðåò àìשבועת משום באונסין להתחייב קרא דענשיה עונש האי
לא: אשתבע לא אי אבל היא שקר

,ùðåòì åðãîì ø÷ù ìò òáùðå:ואשם חומש בתריה åø÷ùú,דכתיב àì ì"úאזהרת דהיינו
כפירת דבשבועת לן נפקא תשקרו ומלא לשקר בשמי תשבעו לא ליה דסמיך שקר שבועת

בפקדון: בעמיתו וכחש כמו בעמיתו איש כדכתיב משתעי äãåäù,ממון ïàëכשהודה בסיפא
ואשם: חומש שיש

íéðäë úøåú

íéðäë úøåú3:הדפוס â:נוסח á íéùåã÷,לומר תלמוד מה תכחשו, לפילא
לומר תלמוד מנין, אזהרה עונש, למדנו בה, וכחש שנאמר

תשקרו. ולא

לשקר, בשמי תשבעו ולא בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו לא תגנובו ...לא
לשקר. בשמי להישבע סופך לשקר, סופך לכחש, סופך גנבת אם הא

>Â<

>Ê<

>Á<

>Ë<

>È<

כהנים:3. וקרבןתורת הלל ברבינו וכ"ה והלאה), (דפ"ר הדפוסים גירסת א' כהנים, בתורת גירסאות שתי =יש

ב"ק גמרא פי על המתקן הגר"א גירסת מביא חיים) החפץ ביאור עם (בתו"כ הגר"א גירסת ב , ועוד.... אהרן

עוד... ועיין לתו"כ... בפירושו והראב"ד המצוות בספר והרמב"ם רש"י לפני היה לכאורה וכך קה,
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:ã"áàø,ùðåò åðãîì äá ùçëå øîàðù éôì ì"ú äî åùçëú àìלחבירו ממון המכחש פירוש,
בה' מעל ומעלה תחטא כי נפש ענינא בריש דכתיב בה' ומועל חוטא נקרא
כדכתיב באונסא וחייב בכפרתו גזלן עליו שנעשה אלא עוד ולא וכו', בפקדון בעמיתו וכחש
אשר האבידה ואת הפקדון ואת עשק אשר העושק ואת הגזילה את והשיב פרשתא בההיא
להחזיר, חייב ממנו שנאנסו אע"פ ועושק גזילה מה לומר להשבה כולם שנתייחדו הרי מצא,

(קה:). עצים הגוזל פרק איתא והכי

,ïéðî äøäæàומועל וחוטא גזלן נקרא עליו שהעובר זה עוון על שהזהיר מצינו היכן פירוש,
תכחשו. לא ת"ל ì"ú,בה', äî åø÷ùú àì,ùðåò åðãîì ,ø÷ù ìò òáùðå øîàðù éôì,פירוש

זו, שבועה על הוזהר והיכן ואשם, וחומש קרן משלם והודה חבירו ממון על שהנשבע
בסמוך ליה כדדרשינן לדרשא אתא לשקר, בשמי תשבעו ולא תשקרו לא .4ת"ל

,ùçëì êôåñ úáðâ íà àä ,åòáùú àìå åúéîòá ùéà åø÷ùú àìå åùçëú àìå åáåðâú àì,פירוש
הגניבה מכחיש מקום מכל הגניבה להחזיר רוצה שהוא אע"פ אותו אדם כשיתבע שהגונב
לשקר, סופו וגנב חזר ואם לידי, בא במציאה אלא גנבתי לא ואומר כגנב, יתפס שלא כדי
לישבע סופו ויגנוב יחזור ואם לגמרי, בו וכופר וחומדו הממון אחרי משוך לבו שהיא

השם. את ומחלל לשקר ונשבע ומשקר מכחש ממון שהגונב נמצא לשקר,

:ììä åðéáø,ì"ú äî åùçëú àìדמחייב שקר על ונשבע בה וכחש נאמר כבר והלא
תכחשו. לא ת"ל ומה לכחש דאסור מינה שמעינן קרבן ומדמחייב קרבן,

– åðòîù,ומהדר ùðåò äá ùçëå øîàðù éôì.קרבן מיחייב כחש ïéðî,דאי äøäæàענש דלא
הזהיר, כן אם אלא åùçëú.הכתוב àì ì"ú

,'åëå úáðâ íà àä,תשקרו ולא תכחשו לא תגנובו לא בהדי תכחשו לא אסמיך להכי כלומר
שקר. על לישבע וסופו לשקר וסופו לכחש סופו גנב עיי"שדאי אלו בדבריו נתקשה אהרן קרבן

:ïøäà ïáø÷åðãîì äá ùçëå øîàðù éôì ,ì"ú äî ,åùçëú àì .â :íéðäë úøåúá åúñøéâ)
,åùçëú àì ì"ú äî .(åø÷ùú àìå ì"ú ,ïéðî äøäæà ùðåòנאמר כבר והרי

ל דאסור מיניה שמעינן קרבן ומדמחייב קרבן, דמחייב שקר, על ונשבע בה כחש,וכחש
תכחשו: לא ת"ל בהמשך]ומה ועיין הלל, רבינו [-כלשון

קרבן. דמחייב עונש למדנו נמי אי גזל, אשר הגזילה את והשיב דכתיב עונש בה למדנו
בממון שכפר אכפירה דאיעניש זה עונש ששת רב פירש (קה:) עצים הגוזל פרק קמא ובבא
שלא ואע"פ כגזלן עליה נעשה כפירה דמשעת מכאן להוכיח ורצה אשבתע, דלא אע"ג
אכפירה דאיענש כיון נאנס אם באונסין חייב אלא חינם שומר דין עוד לו ואין נשבע,
האי פירוש, שבועה, עונש אלא זה אין לא ואמר זה, הגמרא ודחי אשתבע, דלא אע"ג
אשתבע לא אי אבל שקר, שבועת משום אלא אינו באונסין להתחייב קרא דענשיה עונש

באונסין. ולחיוביה קרן לשלם אלא החומש אינו זה דעונש ונראה עונש, לו אין

:í"éáìîכהנים בתורת הגר"א גירסת פי ãë:(על (äá ùçëå øîàðù éôì ,ì"ú äî åùçëú àì
øîàðù éôì ,ì"ú äî åø÷ùú àì .åùçëú àìå ì"ú ,ïéðî äøäæà ùðåò åðãîì

.åø÷ùú àìå ì"ú ,ïéðî äøäæà ùðåò åðãîì ø÷ù ìò òáùðå

,åø÷ùú àìå åùçëú àìå:ושיעורו שקר, על ונשבע ממון בתביעות מכחש אם מדברים שניהם
שכתוב מה על אזהרה והוא לשקר, תשבעו כן ידי ועל וכו', תשקרו] [ולא תכחשו ולא

>‡È<

>·È<

>‚È<

>„È<

קו.ראב"ד:4. קה ב"ק בשטמ"ק הראב"ד דברי אם =השווה
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האזהרה. בא ופה ואשם, חומש שמביא שקר, על ונשבע וכו' בפקדון בעמיתו (והגםוכחש
הוא והאשם החומש שעונש לאמר נוכל שמשם פי' ממון, חיוב על אזהרה מצאנו שלא
וכן נענש, השבועה בצירוף והשיקור ההכחשה בעד שגם פה לימד לבד, השבועה בעד רק

[קה:]). דף קמא בבא מקובצת בשיטה פירש

הוא הכיחוש גדר בעמיתו, וכחש שכתוב שמה שעא) (סימן ויקרא בסדר ביארנו וכבר
שכתב ומה כופר, וזה בידך, לי יש פקדון כמו בשקרו, ומכיר כנגדו טוען שחבירו בדבר

על היינו 'שקר', על גלוביאונשבע מי ביין, מים עירב כגון בו, מכיר חבירו שאין דבר
יכול שאינו ר"ל שקר, רק כחש בו שאין ר"ל שקר, בו שיש דבר על שפירושו בשמן,
ומ"ש בה, וכחש למ"ש אזהרה הוא תכחשו לא שמ"ש פה בספרא אמר זה ועל להכחישו.

שקר. על ונשבע למ"ש אזהרה הוא תשקרו לא

באונסין, וחייב גזלן עליו נעשה בפקדון הכופר ששת רב אמר קה: דף קמא ובבא
ממון, לעונש לאו מאי תכחשו, לא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו בה וכחש תונא ותנא
דקתני אשתבע, בלא דרישא מכלל ואשתבע סיפא מדקתני והא שבועה, לעונש לא
דאשתבע ומדסיפא תשקרו, לא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו שקר על ונשבע סיפא
עדים אתי עדים, שבאו כאן שהודה כאן דאשתבע ואידי אידי אשתבע, דלא רישא

עכ"ד. ואשם, וחומש קרן משלם הודה באונסין חייב

על ב' בה, וכחש על אחת אזהרה אזהרות, שני דספרא בברייתא מדקתני חשב ששת רב
שניהם דאם שבועה, בלא גם היא בא וכחש של שהאזהרה ע"כ כן אם שקר, על ונשבע
מכיר, אין ובמשקר בשקרו מכיר שבמכחש שהגם למשקר, מכחש בין הבדל מה בשבועה
קודם שגם היינו וכחש דבמ"ש כן ועל מחבירו, אחד ונלמד שוה חיובם הלא מקום מכל

גזלן. עליה ונעשה ברשותו ליה קמה בכחש תיכף שבועה

השבועה אחר ורק לשקר, תשבעו ולא על מוסב תכחשו לא אזהרת שגם דחה, והגמרא
לידע שיכולים בדבר שהוא המכחש כי אזהרות, ב' צריך מקום ומכל גזלן, עליה נעשה
אפשר שאי בדברים שהוא ובמשקר באונסין, וחייב עדים ידי על הוא הבירור מכחש והוא
ובזה בשקרו, בעצמו שמודה יצויר רק עדים שיבואו אפשר אי ובזה לתובעם, ולא לדעתם
אח"כ שיודה השיקור ודרך עדים שיבואו הכיחוש שדרך ואחר ואשם, וחומש קרן חייב
אומר אמאי תימה ומיהו כתבו שם והתוספות מחבירו. אחד נדע לא שוה, בלתי ועונשם

היטב. נכון שכתבנו מה ולפי וכו', ברישא

:àúøèåæ àú÷éñôשהוא כל אפילו תשקרו, ולא תכחשו .5ולא

úååöîä éðåîá

ìתכחשו לא

:í"áîø:çîø ú"ì :úååöîä øôñבהם שנתחייבנו החובות לכחש שלא שהזהירנו
שבממוןוה והתבאר תכחשו. לא יתעלה אמרו והוא אצלנו, הופקדו אשר פקדונות

ספרא ולשון מדבר. אזהרה(שם)הכתוב עונש למדנו שקר על ונשבע בה וכחש שנאמר לפי
ידעת וכבר תכחשו. לא לומר תלמוד קה:)מנין ואע"פ(ב"ק לעדות, פסול בפקדון שהכופר

במקומות ג"כ זו מצוה משפטי התבארו וכבר תכחשו. לא ית' אמרו על לעברו נשבע, שלא
שבועות: במסכת

>ÂË<

>ÊË<

דס"לפסיקתא:5. מכאן לחדש שרצה ו' סימן הישר מצב ועיין אחרים, חז"ל במדרשי מזוכרת לא זו דרשה
= ועיין התורה, מן אסור בממון, שלא אפילו שקר, שכל



Â¯˜˘˙ ‡ÏÂ Â˘ÁÎ˙ ‡Ï :‡ ˜¯Ù

í"áîøîíéàøéîâ"îñîñçåéî åðéáø

9

ìתשקרו לא

:è"îø ú"ì :íù :í"áîøאמרו והוא עלינו, המוטל ממון כפירת על מהשבע שהזהירנו
לא יתעלה אמרו על עבר כבר בפקדון כשכפר כי בזה המשל בעמיתו. איש תשקרו ולא

ובספרא תשקרו. לא אמרו על עבר כפירתו על לשקר וכשנשבע תשקרו(שם)תכחשו ולא
ולא לומר תלמוד מניין אזהרה עונש למדנו שקר על ונשבע שנאמר לפי לומר תלמוד מה
שנשבע שמי התבאר ושם משבועות. בחמישי זו מצוה משפטי התבארו וכבר תשקרו.
ומשום לשקר בשמי תשבעו לא משום לאוין, בשני עובר ממון כפירת על שקר שבועת

בעמיתו: איש תשקרו לא

:íéàøé:çô÷ ïîéñתכ לא רסא]: תשקרו[ישן ולא אשר6חשו לקיים מאלהיך ויראת .
למדנו כהנים ובתורת בעמיתו. איש תשקרו ולא תכחשו לא קדושים בפרשת צוה
[וגו'], בעמיתו וכחש שנאמר לפי ת"ל, מה תכחשו, לא דתניא בממון, אם כי מדבר שאינו
הכתוב בממון למדנו ויקרא פרשת על להזהיר שבא ואחרי תשקרו. לא ת"ל מנין עונשו

הנחנקין הן באלו בסנהדרין תניא ועוד וגו'. מעל תמעול כי נפש דכתיב לא(פו.)מדבר
נפש בגונב אלא אינו או ממון בגונב אומר אתה מדבר הכתוב ממון בגונב וגו' תגנובו
מדבר הכתוב במה בעניינו הלמד דבר בהן נדרשת שהתורה מדות מי"ג ולמד צא אמרת

בממון... כאן אף בממון

בפסוק2 כלול שקר שכל ס"ל לכאורה (<??> לקמן ושקר אמת על (פרק הרמב"ם בן אברהם רבינו עיין

ìלשקר להתנבות שלא אזהרה

:â"îñ:ãì ú"ì,ø÷ù àáðúäì àìùכל הכלל וזה דין, בית מיתת הכתוב אותו ...מדענש
אזהרתו ואולי תעשה... לא מצות זה הרי דין בית מיתת או כרת הכתוב עליו שענש
גילוי הדין, מן מזהירין שאין ואע"פ הוזהר, עמיתו על שאפילו תשקרו, ולא תכחשו מלא

הוא. בעלמא מילתא

÷åñôäî íéììë íéãåîéì==

ìושבועה בנדר ואפילו / היזק למנוע ממנו שמפחד למי לשקר מותר

:ñçåéî åðéáø:íéùåã÷,åúéîòá ùéà åø÷ùú àìåשאינך ובמצוות, בתורה שאתך בעם
ומרמות, כזבים עמו לדבר רגיל תהי אל רע, לך לעשות ממנו מפחד
שקר דברי לו לדבר רשאי אתה לך, להרע ממנו מפחד שאתה רשע באדם או בגוי אבל

לעשו שאמר אבינו ביעקב שמצינו כמו לך, יזיק שלא יד)להעבירו לג אשר(בראשית עד
אמרו ויצחק אברהם וכן שעירה, אדוני אל יב)אבוא ינזקו,(בראשית שלא כדי היא, אחותי

ששנינו כמו מותר ולישבע לנדור כז)ואפילו שהיא(נדרים ולמוכסין ולחרמין להרגין נודרין
ועוד בשבועה. ואף מלך, של שאינה אע"פ מלך של שהיא תרומה, שאינה אע"פ תרומה

רבותינו ו)שנו ב שבועות שנאמר(תוספתא פטור לסטים ובפני מוכסין בפני גוים בפני הנשבע
הבריות מזג מפני התורה שויתרה למדנו כשיגיד. חוטא יהא לא יגיד, לא ,[==להסביר]אם

ברכה. עליו תבוא השבועה מן הפורש כן פי על ואף

>ÊÈ<

>ÁÈ<

>ËÈ<

בתרי"ג???יראים:6. אחת מצוה שניהם מונה ==האם ראם תועפות פי על =לבדוק
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:íééçä øåà... :åø÷ùú àìå åùçëú àìå åáåðâú àìלא – הוא אלו לאוין ג' ופירוש ...
לידו הבא זה תכחשו, לא מידיעתו, שלא חבירו ממון הלוקח זה תגנובו,
בעדים חבירו ממון לידו הבא זה תשקרו לא ממנו, כשתובעו ומכחיש בהיתר חבירו ממון
תשקרו: לא משום עובר זה הרי ממון, לענין הכחשתו לו תועיל שלא הגם מכחיש, והוא

ìבשקר עצמך להציל לך אסור - לך הכחיש או ממך גנב חברך אם גם

מלאחריו הסמוכות במצוות גם עתה, עד זה בסדר אמר שלא מה רבים, לשון אומרו ...וטעם
אחד שיכיר בזמן גם להזהיר שנתכוין ונראה וגו', תעשוק לא דכתיב יחיד לשון אמר
לשון אמר לזה שלי, את להציל אני גם כן אעשה יאמר שלא וכו' כחש או שגנב בחבירו
שניכם ותעשו כמוהו להרשיע אתה תוסיף לא גנב שהוא הגם פירוש תגנובו, לא רבים

גנבים:

אם כן וכמו שניכם, ותכחשו כמוהו עשות אתה גם תוסיף לא חבירך יכחיש אם כן וכמו
לו נשבע שחבירו מכיר הוא אם יאמר שלא כן גם תשבעו ולא ואמר וכו', חברך בך שקר
ולזה וכו', שם מחלל אתה שהרי לאנסים, ונשבעין ממנו, ממוני להציל נשבע הריני לשקר
לומר צריך ואין בשבועה, עצמו ממון שמציל מי עם שמדבר לומר יחיד לשון אומר גמר

תשבעו: לא בכלל הרמוז ראשון הנשבע

:ùøéä ø"ùø:íù,'åâå åø÷ùú àìå åùçëú àìåשנטענו אמת בדברי לכפור – ִֵ'ּכחש'
תשקרו, ולא שנתגלה... עול על להתקומם ל'כעס' קרוב 'כחש' כנגדו.
הכרת האמת, כי והחברה, המסחר בחיי מקומו יכירנו לא שקר של הגדול התחום כל
עריבה האדם ודיברת לחובה, והנאמנות השלום יסוד היא שהם, כמו והיחסים הדברים
הופכה השקר ואילו בחברה, ישע פעילות כל של הקסם המנוף היא ולייעודו, לכבודו
ואילו האמת, גזילת הוא 'כחש' פשע. וכל הרע כל של שרת כלי נעשית והיא לניגודה,

האמת. גניבת הוא 'שקר'

היא האמת גניבת כן חומרי, לרכוש הקשור הערך מן ונעלה חשובה האמת שהכרת וכשם
את שבאמיתות, החשובה את מרעיהם הגונבים חהנפים, רכוש. מגניבת בהרבה חמור פשע
המגונים מן הם שקר, במטבע טבועה אישיותם שכל והצבועים עצמם, הכרת של האמת

בישראל. החברה מחיי אותם להרחיק בא תשקרו' 'לא ואיסור השקרנים. שבכיתות

מקיים אינו המשקר בגידה, גם מציין שקר כך הגיונית, אמת רק איננה שאמת כדרך ועוד,
בהבטחות ריעכם את תשלו אל כך, על גם מזהיר בעמיתו איש תשקרו ולא דיברתו... את

דיברתכם. את קיימו שוא,

:äìá÷äå áúëä,åùçëú àìå.האמת על החולק אלא מכחש נקרא åø÷ùú,אין àìåלא
כמו נתקיים שלא מה הוא שכזב תכזבו, לא לומר כזב על הזהיר
שפחתך, תכזב אל ויכזב, אל איש לא כמו כן, עשה ולא לאחד להטיב שהבטיח כגון שאמר
לא יאמר ואיך יכזב אם עדיין נתבאר לא הדבור ובשעת כלם, וכן כזב, מאיש רש טוב

משקר: הוא מפיו יוצא שהוא שברגע הדבור בשעת הוא שקר אבל תכזבו,

:øáã ÷îòä,åùçëú àìå:תכחש ולא תודה תן גנבת åúéîòá,אם ùéà åø÷ùú àìåאם
על בעמיתו, ופירוש יודע, שאינו להגיד ישקר לא עמיתו שגנב יודע אתה
אחר פי על המעיד שקר, עד ברעך תענה לא הכתוב ז"ל הרמב"ם שפירש וכמו עמיתו, ידי
תשקר לא כאן הפירוש כך י"ז, פרק עדות הלכות עיין שקר, עד רעו ידי על עונה זה הרי

עמיתו... ע"י

איזה לעמיתו הבטחת אם וגו' תשקרו ולא לשעבר, שעשית מה תכחשו לא עוד לפרש ויש
לעמיתו: ודוקא בו, תשקר לא דבר

>Î<

>‡Î<

>·Î<

>‚Î<
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הפסוק =======סיכום
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תרחק+ שקר מדבר ב: _פרק

äøåúá (à)

:íéèùôî úùøôּכסף אם (כד) כב:) פרק ִֶֶ(שמות
...רע ׂשלמת ּתחּבל חבל אם (כה) עּמי... את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹּתלוה
ס אני: חּנּון ּכי וׁשמעּתי לבּדּה... כסּותֹו הוא ּכי ְְְְִִִִִַַַָָָ(כו)

מלאת (כח) תאר: לא בעּמ ונׂשיא תקּלל לא אלהים ְְְְְְֱִִֵֵַַָָָֹֹֹֹ(כז)
ּבּׂשדה ּובׂשר (ל) ּלי... ּתּתן ּבני ּבכֹור תאחר לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹודמע

ס אתֹו: ּתׁשלכּון לּכלב תאכלּו לא ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹטרפה
כג): àåL(פרק òîL àOú àì (à)יד ּתׁשת אל ÉÄÈÅÇÈÀְֶַָָ

ס חמס: עד להית רׁשע ְִִֵָָָָֹעם

לנטת רב על תענה ולא לרעת רּבים אחרי תהיה לא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(ב)
ס ּבריבֹו: תהּדר לא ודל (ג) להּטת: רּבים ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹאחרי

לֹו... ּתׁשיבּנּו הׁשב ּתעה ....איב ׁשֹור תפּגע ּכי ְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ(ד-ה)
ּבריבֹו:(ו) אבינ מׁשּפט תּטה ø÷Lלא øácî (æ) ְְְְִִֶֶַַֹֹÄÀÇÆÆ

÷çøz(ח) רׁשע: אצּדיק לא ּכי ּתהרג אל וצּדיק ונקי ÄÀÈְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹ
צּדיקים: ּדברי ויסּלף ּפקחים יעּור הּׁשחד ּכי תּקח לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֹֹוׁשחד
גרים ּכי הּגר נפׁש את ידעּתם ואּתם תלחץ לא וגר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ(ט)

מצרים: ּבארץ ְְֱִִִֶֶֶָהייתם

àåL,(א) òîL àOú àì:חמס עד להית רׁשע עם יד ּתׁשת אל ÉÄÈÅÇÈÀְְִִֵֶַָָָָָָֹ

א פסוק כג פרק שמות

çøz÷(ז) ø÷L øácî:רׁשע אצּדיק לא ּכי ּתהרג אל וצּדיק ונקי , ÄÀÇÆÆÄÀÈְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹ

ז פסוק

:ñåì÷ðåà(א):שקר סהיד ליה למהוי חייבא עם ידך תשוי לא דשקר שימע תקביל לא
ארי(ז)... תקטול לא דינא מן דכי ודנפק ודזכי רחיק הוי דשקרא מפתגמא
חייבא: אזכי לא

:ìàéæåò ïá ïúðåé(א)קֹורצין ּדייכּול מּגברא ׁשיקרא מילי תקּבלּון לא יׂשראל ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָעּמי
ׁשקר: סהיד דיהי רׁשיעא עם יד תׁשּוי ולא קדמ ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבחבריּה

חּייב(ז) נפק ודי חֹובתיּה ליּה ואׁשּכחּו דינ מּבי זּכאי נפק ודי רחיק הוי ׁשיקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָמּפתגם
ל מזּכי הוינא לא ארּום תקטיל לא זכּו ליּה חּייבא:ואׁשּכחּו הּוא אין יּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

:é"ùø,àåù òîù àùú àì (à)לשון למקבל אזהרה דשקר. שמע תקבל לא כתרגומו
חבירו: דין בעל שיבא עד דין בעל דברי ישמע שלא ולדיין, הרע,

:í"áùø,àåù òîù àùú àì (à)כן כמו שקר, עד ברעך תענה לא מוזהר שהעד כמו
שני יש אם ואפי' וחקרת. ודרשת אלא שקר ולשמוע עדות לקבל שלא מוזהרין הדיינין
אין כי פיהם על [הדין] שיגמר ואעפ"י כמותם להעיד עמהם תצטרף אל שקר, עידי

מכחישם:

,÷çøú ø÷ù øáãî (æ)להכחישן יכול אתה ואין רמאים ועדים מרומה דין בעיניך נראה אם
נגמר שכבר בדין, וצדיק נקי הוא אם כן ואעפ"י כלל. בו תדין ואל הדין מאותו תתרחק
על לבך נתת ולא הדין וגמרתה העדים קיבלת שכבר מאחר עוד, תהרגהו אל לזכות, הדין

>„Î<

>‰Î<

>ÂÎ<

>ÊÎ<
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כדכת' מיתה, וחייב הוא] רשע [כי אצדיקנו לא אני הצדקתו, אתה שאם לסוף, עד זה
לידו: אינה והאלהים

:àøæò ïáà:êåøàä,àåù òîù àùú àì (à)מלבו יוציא יבדה]שלא לא או ימציא דבר[לא
בעדות עמו להתחבר רשע, עם ידך תשת אל וטעם דיבה. להוציא שוא

חסרונו: למלאות זאת יעשה העני אולי לנק,. חמס לעשות שוא,

,ø÷ù øáãî (æ)ד ידין שלא ידבר הדיין וכמוהועם שקר, כ)ין טז תרדוף.דברים צדק צדק
,âåøäú ìà ÷éãöå é÷ðåהואיל תאמר שלא אחר, בדבר רשע שהוא ידעת אם הדבר, באותו

ולא ממנו הדין אקח אני כי מהדרך, המכשול ואסיר אהרגנו קשה, אחר רשע עשה וככה
מידי: ימלט

:àøæò ïáà:øö÷ä,÷çøú ø÷ù øáãî (æ).היטב שתחקר העדים דבר éãöå÷,על é÷ðåבאותו
הדבר כדמות רשע הוא כי בראיות לך שנתברר בעבור חמס לו תעשה אל תהרוג, אל דבר
אני בדבר רשע הוא אם כי והטעם, רשע. אצדיק לא כי הוא ורשע הואיל ותאמר ההוא,

מ הנקמה מנו:אקח

:íäøáà åðéáø:í"áîøä ïá,'åâå àåù òîù àùú àì (à)בעל יקבל שלא דקרא פשטיה
עליו אסורה השקר, (אמירת) עליו שאסורה כמו אלא השקר, את התורה
לפני הדין מבעלי אחד דברי הדיין ישמע שלא הקבלה שביארה מה ובכללו השקר. קבלת
שנתבאר כמו דינו בעל בפני אלא לדיין דבריו ישמיע לא הדין בעל וגם עמו, דינו בעל שיהא

בהלכה. òùøבשלימות íò êãé úùú ìà,השקר על בעדותו העד עם יסכים שלא פשוטו ,
האמת, על מעיד שהוא אע"פ בעדותו לרשע להצטרף האמת לעד מותר שאין הקבלה וביארה
עם ידך תשת 'אל בשיעור לעדות פסול של עדותו קבלת על האזהרה בביאור האזהרה ועצם

עד'. להיות רשע

,'åâå êðåéáà èôùî äèú àì (å)...תבוא עוד שהרי בלבד האביון על להזהיר הכוונה אין
משפט: תטה לא תורה במשנה כללית çøú÷,אזהרה ø÷ù øáãî (æ)זה [-האזהרהמפני

משפט] להטות פנים.של כמה על וזה לדיין, בזה והאזהרה שקר, דבר מכל להתרחק מצוה
כאן כפלו שהקדמנו כמו השני, בוא לפני הדין מבעלי אחד טענת ישמע שלא מהם אחד

ז"ל שביארו מה פי א),על פסוק בלב(לעיל וישתקע בטענתו משקר שהראשון שאפשר מפני
בריבו' הראשון 'צדיק (ככתוב) אמת שטענתו יז)הדיין יח לדיין(משלי מבואר אם וכזה, .

שיודע לדיין מנין אמרו בו), (להתעסק בו להתערב לו מותר אין ושקר, כזב בו יש שהדין
תרחק. שקר מדבר ת"ל העדים, בצואר תלוי הקולר ויאמר יחתכנו שלא מרומה שהוא בדין

וידע אמת עדות יעיד ראובן למשל שקר, עד עם להצטרף לעד אסור כן גם זה וממקרא
הוא אבל ידיעה, (שום) העדות אותה מן (לשמעון) לו שאין (לראובן) לו ויתאמת בשמעון
באותה לו ולהתחבר שמעון עם להצטרף לראובן מותר אין אז זולתו, את ומחקה בה מעיד

העדות.

את לחייב או לו שראוי מה להשיג כדי שקר לטעון דין לבעל אסור כן גם זה וממקרא
וטוענו דינר מאה בשמעון נושה ראובן למשל האמת), (לפי חייב שאינו שבועה דינו בעל

במקצת. מודה שבועת ויתחייב מנה ויכפור מנה לו שיודה כדי במאתים

או ולהכאיבו, דינו לבעל לצער כדי האמת את להכחיש לנטען זה ממקרא אסור וכזה
יתעלה במאמרו נאסר בו וכיוצא זה כל עליו, בטענתו דינו בעל שקר מול 'øáãîשישקר

.'÷çøú ø÷ù

תשקרו. דלא בלאו <?> המספיק בספר דבריו וע"ע דין. בית בסביבות הם שלו הדוגמאות כל לכאורה

>ÁÎ<

>ËÎ<
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:øåù øåëá é"ø(à),àùú àì,פיך àåù,על òîùכלומר פיך, עלי שמותם תשא לא
שלא שכן וכל ביחידי, אפילו שקר דבר מפיך תוציא êãéלא úùú

òùø íòדרשו ורבותינו מעשה. לידי יבוא אז כי וחמס, שקר לעדות עמו (מכילתא)להצטרף

הרע. לשון תקבל שלא שוא שמע תשא לא

,÷çøú ø÷ù øáãî (æ)...הזהיר כבר שעליו ורכילים שקרים דוברי מעליך א)הרחק לא(פסוק
וצדיקים. נקיים להרוג גורמים השקרנים כי תהרוג, לא וצדיק ונקי ואז שוא, שמע תשא

:ìàéèìô íééç 'ø,÷çøú ø÷ù øáãî (æ)שקר לדבר .7שלא

:åðøåôñ.÷çøú ø÷ù øáãî (æ)ז"ל כאמרם שקר, לסבב שיוכל דבר ט)מכל א הוי(אבות
לשקר: ילמדו מתוכם שמא בדבריך זהיר

:êøãì äãéö(æ),'åëå ÷çøú ø÷ù øáãîבלשון האזהרה לומר הכתוב שינה למה לי קשה
שקר, תדבר לא אמר לא למה אחר, מקום בשום כן עשה שלא מה זה
במדרש כדאיתא שקר, דבר כמו ומצויה תדירה יותר עבירה לך שאין משום שהוא לי ונראה
וכדאיתא שקר, כולו שהעולם מפני יברא לא האמת אמר העולם לברוא הקב"ה כשבא
ליכא רש"י ופירש וכו', בעלמא קושטא ליכא אמינא הוה מריש רבא אמר חלק בפרק
הרחקה לעשות הכתוב צריך לפיכך וכו', תמיד אמת שידבר אדם אין בעלמא, קושטא

לי. נראה כן לו, הדומה ומן הכיעור מן הרחק דרך על יתירה,

:äìá÷äå áúëä(æ),÷çøú ø÷ù øáãîאמר ולא זה בלשון האזהרה לומר הכתוב שינה
שקר, דבר כמו ומצויה תדירה יותר עבירה שאין לפי שקר, תדבר לא

חלק בפרק צז.)וכדאיתא אין(סנהדרין ופירש"י בעלמא, קושטא ליכא אמינא הוה מריש
הרחק ע"ד יתרה, הרחקה לעשות כדי זה בלשון הכתוב בא לכן תמיד, אמת שידבר אדם

לדרך). (צדה לו הדומה ומן הכיעור מן

לא)ורבותינו היה(שבועות כגון חבירו, אצל ברור ממון לו שיש אף שקר מיני כל בזה כללו
כדי לבינו ביני במנה לו ואודה דין בבית הכל אכפור יאמר לא מאתים וטענו מנה נושה
תובע אחד יהיה לא בהן וכפר לאחד מנה נושין שהיו שלשה וכן שבועה. לו אתחייב שלא
מעצמו: ויודה ויפחד הלוה שיראה כדי עד שהוא להראות לעמוד אסור וכן מעידים, ושנים

>Ï<

>‡Ï<

>·Ï<

>‚Ï<

>„Ï<

פלטיאל:7. "תוספותרבינו וע"ע עכ"ל. אדם, לכל אלא בלבד ולעדים לדיין הפסוק כוונת אין כתב: שם במגיה

כך. המפרשים תוספות קובצי עוד מביא (כאן) השלם"
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ì"æçáå àøîâá (á)

.àì :ì úåòåáù)(:ì óã

לומר[א] תלמוד לדבריו, סניגרון יעשה שלא לדיין מנין רבנן כג)תנו מדבר(שמות
תרחק. שקר

תרחק.[ב] שקר מדבר לומר תלמוד לפניו, בור תלמיד ישב שלא לדיין ומנין

מנין[ג] גזלן, שהוא בחבירו שיודע עד וכן גזלן שהוא לחבירו שיודע לדיין מנין
תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד עמו, יצטרף שלא

אחתכנו[ד] מעידין והעדים הואיל יאמר שלא מרומה שהוא בדין שיודע לדיין מנין
àì.)(ויהא óã.תרחק שקר מדבר לומר תלמוד עדים, בצואר תלוי קולר

שלא[ה] מנין לעשיר, וחוב לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד מנין
תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד ישתוק,

שיגמרנו[ו] עד לו אמתין יאמר שלא בדין, שטועה רבו את שרואה לתלמיד מנין
שמי, על הדין שיקרא כדי משלי ואבננו לומרואסתרנו שקרתלמוד מדבר

תרחק.

איני[ז] מנה מאה לי נותנין שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנין
יצטרף שלא מנין אחד, עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש מנה מבדה,
הא נפקא, תרחק שקר מדבר האי תרחק: שקר מדבר לומר תלמוד עמו,

אמר ורחמנא משקר קא שקורי כ)ודאי אלא(שמות שקר, עד ברעך תענה לא
ולא תימא ולא התם קום אתה ותא לי אית סהדא חד ודאי ליה דאמר כגון
מדבר שנאמר משום אסור הכי אפילו שקרא, מפומך מפקת לא דהא מידי,

תרחק. שקר

במנה[ח] לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו לנושה מנין
מדבר לומר תלמוד אחר, ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה לי ויתחייב

תרחק. שקר

לו[ט] ואודה בב"ד אכפרנו יאמר שלא מאתים וטענו מנה בחבירו לנושה מנין
ממקום שבועה עלי יגלגל ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי דין לבית חוץ

תרחק. שקר מדבר לומר תלמוד אחר,

באחד[י] מנה שנושין לשלשה כדי8מנין עדים ושנים דין בעל אחד יהא שלא
תרחק. שקר מדבר ת"ל ויחלוקו, מנה שיוציאו

מאה[יא] בת איצטלית לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד לדין שבאו לשנים מנין
שקר מדבר לומר תלמוד כמותך, הלבישהו או כמותו לבוש לו שאומרין מנה
פוזמוקייכו שלופו להו אמר הונא רב בר דרבא לקמיה אתו הוו כי תרחק:

לדינא. וחותו

>‰Ï<

ל:8. לימאשבועות אי דמי, היכי בתלמוד ופירשו - ה) סימן ו שער ח"ד צדק (שערי רס"ג נוסחת כאן להביא

עכ"ל מנה, חד דמפקין אלא הוא, מעלייתא שקר עדות מנא, תלתא דמפקין
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חבירו,[יב] דין בעל שיבא קודם (חבירו) דין בעל דברי ישמע שלא לדיין מנין
לומר תרחק.מדברתלמוד שקר

חבירו,[יג] דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל תלמודמנין
תרחק.לומר שקר מדבר

מתני[יד] כהנא כ)רב תשיא(שמות לא תשא, .9מלא

àúôñåú::á ä :úåòåáù,זוז חמשים אלא לו חייב היה ולא מנה טוענו היה
לו מודה הריני לחוץ וכשאצא דין בבית בו כופר הריני יאמר לא
לדיין תשמיע אל שוא, שמע תשא לא לומר תלמוד בשבועה, לי יזקק שמא

שוא. שהוא דבר

ואתה אני בוא לאחר אמר לא בו, וכפר אחד עד פי על מנה טוענו היה
עם ידך תשת אל לומר תלמוד ידו, מתחת גזילה שנוציא [ונעידני] ונעידוני

חמס עד להיות :10רשע

àúìéëî::(ñåôãä çñåð) :íéèôùî úùøô :ìàòîùé éáøãתרחק שקר מדבר
וגו'. וצדיק ונקי כדכתיב וגו'

:(éðåòîù èå÷ìé çñåð) àúìéëîלשון למדבר אזהרה זו הרי תרחק, שקר מדבר
אחר11הרע דבר בור. דיין אצלו יושיב שלא לדיין אזהרה זו הרי אחר דבר .

נתן רבי שניהם. דבר יבא האלהים עד שנאמר סניגורין, אצלו יעמיד שלא
אומר הוא וכן המינות, מן לפרוש אזהרה זה הרי תרחק, שקר מדבר אומר,

כו) ז ואומר(קהלת וגו', ממות מר אני יב)ומוצא סג באלהים(תהלים ישמח והמלך
וגו'.

נוסחאות:] אחר[במצקת הלכה12דבר ומדבר יושב חבר היה תרחק, שקר מדבר
אותה, ובונה וחוזר מידו וסותרה פורכה אני הרי ואמר, חבירו ושמע כראוי

זה. הוא שקרים דובר תרחק, שקר מדבר נאמר לכך חכם, שיקרא בשביל

>ÂÏ<

>ÊÏ<

.9== והמכילתא הברייתא לכל והיחס כהנא רב דברי ==לפרש

נוחסאותתוספתא:10. שאר לבדוק = צוקרמנדל נוסח

המכילתאמכילתא:11. בדפוסי זה כל חסר אולם זוטרתא), (פסיקתא טוב ובלקח כאן שמעוני בילקוט הנוסח כן

הביאו לא בראשונים שגם לציין יש וגו''. וצדיק ונקי כדכתיב וגו' תרחק שקר 'מדבר הקטע: רק ומופיע הקדומים

כמו וגורס שוא, שמע תשא לא לפסוק זה את =ומשייך הגירסא משנה הגר"א בהגהות וצ"ע. הילקוט, נוסח

הדפוס בנוסח פירוש שמציע רפד רפ-רפא, עמודים אורנטליכטר ג"צ מאמר ==ועיין שבועות לצייןגמרא ==עוד

לכאן ולצרף הרע, לשון למקבל אזהרה שמע תשא לא א' בפסוק המכילתא לדרשות

==== כאן מכילתא במפרשי ==לעיין

תרחק שקר מדבר שאזהרת מפורש תנא מצאנו הילקוט גירסת דלפי (?? (ד"ה ו סימן הישר" ב"מצב ===העיר

הביעו לא שהראשונים כבתנו וכבר נזק...), יש אם שדוקא (אלא דעלמא, במילי גם אלא בממון שלא גם קאי

ראיה... אין וא"כ זו גירסא

אלא שבועות, במס' ורשב"א כרש"י דלא חדש פירוש שמשמע סניגורן, אצלו יעמיד שלא במש"כ לעיין ==יש

עוד= ועיין כאן שמעוני בילקוט הגירסא וכך לסנגיוריא דין עורכי להעמיד לא אזהרה

שבועות12. בש"ס למש"כ ולהעיר כאן. זוטרתא בפסיקתא איתא וכן אוחנא, סולימן רבי של המכילתא נוסח

משלי ואבננה ואסתרנה שיגמרנו עד אמתין יאמר שלא בדין שטועה רבו את שרואה לתלמיד מנין <?> לא.

וכו'
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:é"ùø,åéøáãì ïåøâéðñ äùòé àì :úåòåáùלא טועה, שהוא לומר נוקפו ולבו דין דן אם
דבריו יחזור13יחזיק צדדים לכל אלא לחזור, בוש שהוא להעמידם ראיות להביא
לאמיתו. דין להוציא

,åéðôì øåá ãéîìú áùé àìù.יטעהו שלא עמו בדין וליתן åîò,לישא óøèöé àìùואע"פ
אמת. ø÷ù,שהעדות øáãî.אחד עד אלא כאן ואין עדים שנים פי על דין לפסוק שגורם
,äîåøî àåäù.אמת עדותם שאין עדים דברי מתוך ÷øìå,שלמד (.àì óã).העון שלשלת

,úåëæ äàåøå.החליף äãáî,ורבו éðéà.משקר,íúä íå÷åבא שאתה דין בעל סבור ושיהא
אמת. ויודה להעיד
,äòåáù åéìò ìâìâàåקרקעות שבועת או גלגול, ידי על ואשביענו במקצת לי מודה שאינו

גלגול. ידי על אלא עליהן נשבעין íéãò,שאין íéðùå ïéã ìòá ãçà àäé àìù.דין בעלי והם
,åúåîë ùåáì,חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים לך לישא לנו תגרום שלא

כזה. חשוב אדם על דין בית בי יאמינו איך çøú÷,ואמר ø÷ù øáãîמריבו שאיש וכיון
שקרו. את זה מעמיד מסותם

:ìàððç åðéáø:úåòåáùסניגרון דיןפירוש לבעל מראה כלומר הוא, יושר מליץ כמו
יודע אם וכן הדיין. לפני בור תלמיד ישב שלא וכן יטעון. היאך
שהוא בדין היודע וכן לעדות. ולא לדין לא עמו יצטרף שלא גזלן שהוא בחברו אדם
וכן ישתוק. שלא לעשיר חובה (או) לעני זכות שראה תלמיד וכן יחתכנו. שלא מרומה
שמו. על יחזירנו ואח"כ הדין שיגמר עד יניחנו שלא בדין שטועה רבו שראה תלמיד

וכופר מנה לפלוני נושה אני ועכשיו משקר שאיני לך ברי הלא רבו לו שאמר תלמיד וכן
ג' וכן כן. לעשות שאסור כלום תאמר ולא באתה להעיד כי שתראה כדי עמי בוא בו
מנה בחברו הנושה וכן דין. בעל ואחד עדים מהן שנים יעשו שלא מנה באחד שנושים
וכן אחרים. בדברים גם שבועה עליו ויגלגל במנה לו שיודה כדי מאתים יטעננו שלא
יגלגלו שלא כדי בו שנושה במנה גם יכפרנו שלא מאתים בו וטוענין מנה בו שנושין מי
אצטלא לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד הדיין לפני שבאו לשנים וכן שבועה. עלין
לשמוע רשאי שאינו הדיין וכן שוה. מלבושן שיהיה עד ביניהן דנין שאין מנה מאה בת

חברו. שיבא עד דין בעל דברי

רבנן אסמכינהו כולהו תרחק:14הני שקר מדבר קרא אהאי מינייהו וחד חד כל

רב תרחק. שקר מדבר ת"ל חברו שיבוא קודם לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל מנין
תשיא: מלא ובנידון שוא, שמע תשא לא בדיין מתני כהנא

:ïúðåäé åðéáø,åéøáãì ïåøâéðñ äùòé àìשהוא לומר נוקפו ולבו דין דן אם כלומר
שכוונתו פי על ואף בראיות, ולהעמידן בדבריו להחזיק רשאי אינו טועה
להקשות יודעין שאינן פי על אף דין בית להטעות רשאי אין דבריו, בסוף האמת על להודות
להודיע לו יש שטועה בעצמו מרגיש שהוא מיד מדבריו לחזור בוש יהא ולא בדבריו,
לדבריו. סונגר סניגרון ופירוש לאמיתו. הדין ויוציאו בלבבם טענתו יכנוס שלא כדי לחבריו

>ÁÏ<

>ËÏ<

>Ó<

בסמוךרש"י:13. וריטב"א חננאל רבינו ועיין יהונתן, רבינו כאן כתב וכן עצמו לדברי סניגורין הכוונה לרש"י

גריסאת =ועיין רש"י בדעת מהרש"א =ועיין ?? הרמב"ם כתב (וכן אחד דין בעלי לדברי סניגורין שהכוונה

שצריך פירוש סניגורין (שם): רענן" ב"זית כתב וכן סניגורין", אצלו יעמיד "שלא שמעוני וילקוט המכילתא

עכ"ל.. מליץ, ידי על ולא בעצמו לטעון דין הבעל

חננאל:14. ==רבינו == ==אסמכתא
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,ïéãá åîò ïúéìå àùéì ,åéðôì øåá ãéîìú áùé àìùואף עמו, יצטרף שלא יתעהו שלא כדי
את ולחקור דינו את לחמץ צריך הילכך תרחק, שקר מדבר דכתיב אמת שהעדות פי על

בשקרותן. שידע אדם בה יש אם בעיר ולחפש ענינים בכמה העדים

,äòåè àåäù ïéãá òãåéùשקר מדבר ת"ל מחניף ורבו לעני זכות התלמיד שרואה כלומר
ביד אחד רגע הטענה יתעכב ולא מיד יודיענו בדינו שטועה ברבו שיודע כלומר תרחק,

רבו.

,äãáî éðéàù éá äúà òãåéא לי משקר שאיני עמו,כלומר ותצטרף אתה ובוא אחד עד לא
על לי ויודה להעיד בא שאתה דין בעל סבור שיהא כדי הוא גם שיעיד לו [אומר] כלו'
שאינו הוא שקר עושה שהוא זה הלא תרחק, שקר מדבר משום אסור הכי ואפילו האמת,

עליו. להעיד בא

,äòåáù åéìò ìâìâàåאשביענו נמי אי גלגול, ידי על ואשביענו במקצת בה לי מודה שאינו
נשבעין. גלגול ידי ועל עליהן נשבעין שאין לן דקימא לו, שכופר הקרקעות על בגלגול

,ïéãéòî íéðùå ïéã ìòá ãçà àäé àìù,תרחק שקר מדבר דכתיב אמת שהוא פי על ואף
שום בלא לגמרי נפשם מסלקין היו שאם ומשמע דינין, בעלי והם עדות בתורת שבאין
תנו שאומר מי הבתים, חזקת בפ' כדאמרינן לחברייהן ולהעיד לסלק יכולין בעולם הערמה
אותה מעניי ראיה מביאין ואין העיר אותה עניי כדיני לא דנין אין עירי לעניי דינר מאתים
קורבא מחמת לעדות נפסל שאינו מי דאלמא ונדייני מנייהו בתרי וליסלקי ומקשי העיר,
שנא. לא נמי הכא להעיד, משרו עדות נגיעת באותו שנסתלקו כיון בעדות נוגע משום אלא

,åúåîë ùåáì,חשיבותך מפני שכנגדך טענותיו יסתמו אם לך פנים לישא לנו תגרום לא כדי
(שאינו) וכיון תרחק שקר מדבר ת"ל כזה, חשוב אדם על ב"ד לי יאמינו איך בלבו שאומר

שקרו. את זה מעמיד [מסותם] (מתחמם) ריבו åëé÷îæô,שבעל éôåìùאנפלאות כמין
בלעז. קלסוניש חשובים

,åøáç ïéã ìòá àåáéù íãå÷ ïéã ìòá éøáã ïééãä òîùé àìùשקר טענות יכנסו שלא כדי
לומר בוש אינו דין בעל בפני שלא דבריו שהמטעים תרחק, שקר מדבר בלבו טוען שהוא

שקר, דברי לדיין

,àùú àì.לדין שקר טענות משיא שהוא ידן לבית אזהרה משמע

:à"áèéø,åéøáãì ïåøâéðñ äùòé àìùשלא מליץ, שהוא סניגור מלשון הפירוש עיקר
כעורכי שיהא לטענותיו הדין לבעל מליצה שום בו שיהא לשון בדבריו יאמר

דאפילוåðëúçà.הדיינין. לן קיימא דהא פשיטא לא דאי וחקירה, דרישה אחר ואפילו פירוש
ב' ממונות דיני בפ' כדאיתא מרומה בדין וחקירה דרישה בעינן ממונות לב:)בדיני .(סנהדרין

,íäéðéá å÷ìçéåלן קיימא הא כראוי נפשייהו כשסלקו דאם מב:)פירוש מעידין(ב"ב דשותפין
שקר דמדבר חשד משום כן להודיע צריך כראוי עצמן בשסלקו אפילו ומיהו לזה, זה

åëå',תרחק. äòåáù éìò ìâìâé àìå äòåáù åì áééçúà àìù éãëדאפילו נקטינהו לרבותא
נפשיה מפטר הכי.משום למעבד לן לית שבועות äêúåîëמשתי åäùéáìä åà,לאו פירוש

וחבירו איצטלית לבוש הוא יהא שלא לאפוקי אלא הוא רחוק דבר שזה ממש כמותך
סמרטוט.

:éøéàîממנו למדין דברים הרבה תרחק שקר מדבר הדין בענין תורה שאמרה זה אף
הדיין לפני התלמיד יבא לא הארץ עם עם דין חכם לתלמיד היה הדין. לענין
קבועים עתים לו ויש רבו הדיין היה ואם דבריו, לו להטעים כרוצה שנראה מפני תחלה

כלום: בכך ואין נכנס עמו, לו הקבועות השעות מן הוא העת וזו לפניו

>‡Ó<

>·Ó<
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בראיות שיחזקנה ר"ל סניגור, לה יעשה לא בשגגתו, והכיר מפיו שגגה שיצאה הדיין ראה
לפניו בור תלמיד הדיין יושיב לא וכן אמת, שהוא נוטה שלבו למה יחזור אלא ובפלפולין,

תרחק: שקר מדבר שנאמר

שהוא בחבירו שיודע עד וכן לדין פסול או גזלן שהוא בחבירו יודע שהיה לדיין ומנין
תרחק: שקר מדבר שנאמר עמו יצטרף שלא גזלן

אחתכנו לפני מעידים ועדים הואיל יאמר שלא מרומה שהוא בדין יודע שהיה לדיין מנין
סוף ולא תרחק. שקר מדבר ת"ל ממנו עצמו שיסלק אלא עדים בצואר תלוי קולר ויהא
ומכל דין, הבעל ברמאות או הטענות בראיות מכיר שהוא כל אלא בודאי שכן יודע דבר
על כך כל לסמוך לו שאין רמאותו מתוך ולהטותו דינו את עליו להעביר לו אין מקום
משקר שאינו בו שיודע אחד עד בסמך אלא היא מילתא ביה ליה קיים אמרו ולא דעתו

בכתובות שיתבאר כמו בע"ה:(פה.)לו

(:àì óã)מיד) ישתוק שלא לעשיר וחובה לעני זכות וראה רבו לפני שיושב לתלמיד מנין
אל בדין שטועה ברבו שראה תלמיד וכן תרחק, שקר מדבר ת"ל העשיר [מאימת] את)
מיד לו יאמר אלא שמי על הדין ויקרא משלי ואבננו ואסתרנו שיחתכנו עד לו אניח יאמר

תרחק: שקר מדבר שנאמר

על לי יש מנה מכזב, איני מנה מאה לי נותנין שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר תלמיד
שום שתעיד ולא הדיין, לפני כשאביאנו עמו והזדווג בא אחד עד אלא עליו לי ואין פלני
שתעיד עליך וחושב רואה דיני ובעל עמו שתבא אלא תענה לא על תעבור שלא דבר

תרחק: שקר מדבר שנאמר כן יעשה אל ויודה,

מא אטעננו יאמר אל מנה בחבירו נושה שבועההיה לי ויתחייב במנה שיודה כדי תים
מנה בו נושים היו אם וכן תרחק. שקר מדבר שנאמר אחר ממקום שבועה לו ואגלגל
כדי דין לבית חוץ מנה לו ואודה דין בבית הכל את אכפור יאמר לא במאתים וטענוהו

תרחק: שקר מדבר שנאמר אחר ממקום שבועות עלי ויגלגל שבועה לו אתחייב שלא

ויוציאו עדים ישנים דין בעל אחד עצמם יעשו לא בהם וכפר לאחד מנה שהלוו שלשה היו
מדבר שנאמר שקר ודבורם הואיל אמת שהוא פי על אף ביניהם אותו לחלוק המנה ממנו

תרחק: שקר

שמע תשא לא שנאמר חבירו דין בעל שיבא קודם אחד דין בעל דברי לשמוע לדיין אסור
שנאמר חבירו דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו יטעים שלא מוזהר דין הבעל וכן שוא,

בי קרי תשא תשיא:לא לא ה

:à"ùøäî,'åë åéøáãì ïåøâéðñ äùòé àìùדבריו יחזיק לא כו' נוקפו ולבו דן אם פרש"י
י"ז סימן חו"מ הטור אבל אדיין, קאי לדבריו כינוי לפירושו ויהיה ע"ש, כו'
נוטה דעתו אם לפרש"י לדקדק ויש ע"ש, כו' דין בעל של לדבריו מליץ יעשה שלא כתב
במסתפק דמיירי וי"ל משפט, תטה לא בכלל הוא הרי דבריו ומחזיק חוזר ואינו לחזור
אלא קעבר לא דהשתא חביריו הדיינים עם בזה ויתן ישא אם שיחזור בודאי ואינו בדין

וק"ל: תרחק שקר אמדבר

,'åë ãò ïëå ïìæâ àåäù 'åë ïéðîדיין עם יושב היה דאם דאפשר בדיין דבשלמא לדקדק ויש
כדין, שלא לפסוק הטעהו שעמו הדיין והגזלן כך דנין היו לא בדין ומתן משא ע"י כשר
הגזלן שעד בזה שייך דלא יעיד, לא למה הוא כן שהאמת יודע שהוא כיון בעד אבל
יעיד לא האיך נימא דאדרבה ועוד זה, בפני זה העדים שומעין אין דהא כן להעיד הטעהו
מחייב יהיה צירופו דע"י י"ל וישלם, ישבע לא ושמא שבועה יתחייב בעדותו גם והרי לו
לו להעיד יודע אינו והוא במאתים שטענו כגון אמת, ואינו חייב, שאינו בדבר האחד את
שניה מנה על שבועה מחייבו דבעדותו מנה, על להעיד גם הגזלן את יצרף מנה, על אלא

ודו"ק: דב"מ ברפ"ק מדר"ח

>‚Ó<
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,'åâå ÷çøú ø÷ù øáãî ì"ú 'åë äîåøî àåäù 'åë ïééãì ïéðîמדין עצמו דיסלק משמע מהכא
בסנהדרין: ד"מ פרק וברא"ש בתוס' עיין בזה לדקדק שיש ומה כלל, בו ידין ולא מרומה

,'åë øéùòì äáåçå éðòì úåëæ äàåøåעביד עשיר של כבודו דמפני משום הכי ונקט דוקא, לאו
דהיינו וגו' איש מפני תגורו מלא ליה יליף דסנהדרין דבפ"ק והיינו חובתו, מלהגיד לשתוק

וק"ל: העשיר מיראת

,'åë éãë éìùî åððáàå åðøúñàמדברי נראה וכן רבו, כבוד משום כן יעשה לא הכי בלאו
ע"ש: ט' סי' חו"מ הטור

,'åë äòåáù åéìò ìâìâàå 'åë íéúàîá åðòèà 'åë äðî åøéáçá äùåðì ïéðî– זה על והסימן
אכפרנו יאמר שלא באידך וכן שבועה, ש' מאתים, ר' מנה, ק' אותיות וגו', שק"ר מדבר

כו':

í"áîøä éøáãî

:í"áîø:àôø ú"ì úååöîä øôñשלא הדין מבעלי אחד דברי מלשמוע הדיין שהוזהר
בעל דברי יהיו הרוב שעל לפי שוא, שמע תשא לא אמרו והוא דינו בעל בפני
שלא לדיין אזהרה שוא שמע תשא לא המכילתא ולשון שוא... דינו, בעל בפני שלא דין

עמו... דינו בעל שיהא עד דין מבעל אמרישמע עצמו זה ענין על ø÷ùובאזהרה øáãî
÷çøú...משבועות ד' בפרק שנתבאר <?>כמו עד מצוה החינוך ספר עם השווה

:í"áîø:è æè :ïòèðå ïòåèכדי או הדין לעוות כדי שקר טענת לטעון לאדם אסור
במנה שיודה כדי מאתים יטעננו לא מנה בחבירו נושה היה כיצד לעכבו.
לו ואודה דין בבית הכל אכפור יאמר לא מאתים וטענו מנה נושה היה שבועה, ויתחייב

שבועה. לו אתחייב שלא כדי לבינו ביני במנה

:é äëìä :íùמעידים ושנים תובע אחד יהיה לא בהן וכפר באחד מנה נושין שלשה היו
ואמר הכתוב הזהיר בהן וכיוצא אלו דברים ועל יחלוקו, ממנו çøú÷וכשיוציאו ø÷ù øáãî.

:æ àë :ïéøãäðñשלא או חבירו שיבא קודם דינין מבעלי אחד דברי לשמוע לדיין אסור
עובר מאחד השומע וכל אחיכם, בין שמוע שנאמר אסור אחד דבר ואפילו חבירו, בפני
ומספר הרע לשון למקבל אזהרה זה לאו ובכלל שוא, שמע תשא לא שנאמר תעשה בלא
שיבא קודם לדיין דבריו ישמיע שלא מוזהר דין בעל וכן שקר, עדות ומעיד הרע לשון

נאמר בו וכיוצא זה על וגם חבירו, דין çøú÷בעל ø÷ù øáãî.

:é äëìä :íùשנאמר דין בעל של לדבריו מליץ יעשה שלא לדיין çøú÷מנין ø÷ù øáãî
הביא אפילו כלל, טענה דינין מבעלי אחד ילמד ולא וישתוק, לו שנראה מה יאמר אלא

מקב אין לו יאמר לא אחד הלואיעד עליך, העיד זה הרי לנטען יאמר אלא אחד עד לין
כל וכן עלי נאמן ואינו הוא אחד עד ויאמר הוא שיטעון עד העיד, אמת ויאמר שיודה

בזה. כיוצא

:á áë :íùהרי שתק אם לעשיר וחובה לעני זכות וראה רבו לפני יושב שהיה תלמיד וכן
נאמר זה ועל איש מפני תגורו לא משום עובר çøú÷זה ø÷ù øáãîשלא לדיין ומנין ,

לומר תלמוד לפניו בור תלמיד çøú÷יושיב ø÷ù øáãî.

:â áë :íùהדין שיגמר עד לו אמתין יאמר שלא בדין שטועה רבו שראה לתלמיד ומנין
לומר תלמוד שמי על הדין שיקרא כדי ואביננו çøú÷ואסתרנו ø÷ù øáãî.

>„Ó<
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:é áë :íùשנאמר עמו להצטרף אסור רשע או גזלן שהוא בחבירו יודע שהוא øáãîדיין
÷çøú ø÷ù,הם מי עם שידעו עד בדין יושבין אין עושין שבירושלים הדעת נקיי היו וכך

שידעו עד לסעודה נכנסים ולא עמהם חותם מי שידעו עד השטר את חותמים ולא יושבים
עמהן. מיסב מי

:â ãë :íùהקולר ויהיה אחתכנו יאמר שלא מרומה שהוא בדין יודע שהוא לדיין ומנין
לומר תלמוד העדים, בצוארי çøú÷תלוי ø÷ù øáãîהרבה ויחקור בו ידרוש יעשה כיצד ,

הדין את חותך רמאות בו [שאין דעתו לפי לו נראה אם נפשות דיני של ובחקירה בדרישה
דברי על סומכת דעתו שאין או רמאות בו שיש נוקפו] לבו היה אם אבל העדות פי על
והשיא ערמה ובעל רמאי זה דין שבעל נוטה שדעתו או לפסלן יכול שאינו אע"פ העדים
מכלל לו שנראה או הטעם, וזה העידו תומם ולפי כשרים שהם פי על אף העדים את
וכיוצא הדברים אלו כל – לגלותם רוצים ואינן מסותרין אחרים דברים שם שיש הדברים
בדבר, שלם שלבו מי וידיננו זה מדין עצמו יסלק אלא הדין אותו לחתוך לו אסור בהן

הוא. לאלהים המשפט כי אומר והכתוב ללב מסורים הדברים והרי

:à æé :úåãòשראו אומרים שהם וביראה בחכמה וגדולים רבים אנשים לו שהעידו מי
כאילו בלבו הדבר מאמין שהוא פי על אף מפלוני, שלוה או פלונית, עבירה שעבר פלוני
עד עלי היה לו ויאמר מפיו הלוה לו יודה או בעיניו הדבר שיראה עד יעיד לא ראהו
בראייה שמתקיימת עדות לך ואין ידע, או ראה או עד והוא שנאמר מנה, לי הלוה שפלוני
תעשה בלא ועובר שקר עד זה הרי אחרים מפי המעיד וכל ממון, עדות אלא בידיעה או

שקר. עד ברעך תענה לא שנאמר

:ä äëìä :íùמשקר איני העולם ממון כל לי נותנין שאם אתה יודע רבו לו שאמר תלמיד
שקר. עד זה הרי נצטרף אם עמו, והצטרף לך אחד עד עליו לי ויש פלוני אצל לי יש מנה

:å äëìä :íùעל ויעלה ויפחד הלוה שיראה כדי תעיד ולא העד עם ועמוד בוא לו אמר
פי על אף עד שהוא ולהראות לעמוד אסור זה הרי מעצמו ויודה עדים שני שאתם דעתו

נאמר בו וכיוצא זה ועל מעיד, çøú÷שאינו ø÷ù øáãî.

úååöîä éðåîá

:íéàøé.÷çøú ø÷ù øáãî :ä"ìø ïîéñåðéàå úåéøáìå íéîùì òøù íéøåñéà :ä ãåîò
:äùò éáééç éùéîç åå :ïåîîá äðäðå ìæåâ:ראם תועפות נוסח פי על

שיוכל שקר מכל להתרחק חייב תרחק, שקר מדבר המשפטים, ואלה בפרשת יוצרינו צוה
בשבועות רז"ל פירשו ומקצת הענין. בזה לב לתת וצריך חבירו היזק לידי שקרו לבוא

העדות שבועת מדבר(ל:)פרק ת"ל לדבריו סיניגוריא יעשה שלא לדיין מניין רבנן דתנו
לתלמיד מנין תרחק, שקר מדבר ת"ל לפניו בור יושיב שלא לדיין מניין תרחק, שקר
תרחק, שקר מדבר ת"ל ישתוק שלא לעשיר וחובה לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב
יהא והקולר אחייבנו אותו מעידין ועדים הואיל יאמר שלא מרומה בדין שיודע לדיין מניין

כתבתי. ומקצתן התם איכא וטובא [תרחק]. שקר מדבר ת"ל עדים בצואר תלוי

הדבר שיבא חשבתי לא יאמר ואם רעה, לידי לבוא שיוכל להתרחק לב יתנו ה' יראי וכל
לא רעה לידי בא שאינו שקר אבל מאלהיך, ויראת נאמר לכך ללב המסור דבר לרעה,
מדבר דכתיב מדבר, הכתוב לבריות רע שברשע מענינו, למד דדבר עליו, תורה הזהירה

רשע. אצדיק לא כי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק שקר

>ÂÓ<
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ב' פרק בכתובות דתניא כמות(טז:)והא [כלה] אומר שמאי בית הכלה לפני מרקדין כיצד
חגר שהיתה הרי לדבריכם ב"ש אמרו וחסודה נאה כלה אומר וב"ה היאךשהיא סומא או ת

כדברי לבריות רעה בו יש ההיא תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה כלה יאמר
הבעל דעת כגונב שנראה .15ב"ש

בלבולים עצמו על ומגלגל שכינה ושלום שלומו מבלבל עבירות ס"ב אלו העושה ואדם
הוי. ס"ב בגימטריא "בלל" הארץ כל שפת את ה' בלל שם כי וסימן וזכר קשים.

ליראים: ביאור / ראם תועפות

ובנדפס(א) כצ"ל. כו', ומקצת הענין וכו', וצריך חבירו היזק לידי שקרו לבוא שיוכל שקר מכל להתרחק
הבה"ג אחר נמשך הספר שבכל אע"ג [-היראים] ורבינו בה"ג, של המצוות במנין ליתא וכן הסימן, כל חסר
דברי אחר נמשך ק"ז עשין והסמ"ג תרחק', שקר 'מדבר עשה מצוות למנין וחשב ממנו נטה כאן זה כל עם

השמיטה. הרמב"ם אבל במנין, וחשבה רבינו

תענה לא אמר ורחמנא משקר קא שקורי ודאי הא נפקא, תרחק שקר מדבר האי לא. בשבועות שאמרו וממה
אלימא מאי דאל"כ וכהרמב"ם, הוא גמור עשה לאו תרחק שקר דמדבר להוכיח לכאורה יש שקר, עד ברעך
בגמרא מקשו שפיר העשה מן חמור חמור תעשה לא ז. ביבמות לפמ"ש י"ל אולם מינה, תענה דלא הלאו

בדבר. חומרא דאיכא

דכתובות סוגיא רבינו מיישב דבזה ונראה עליו, תורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו דשקר כאן חידש ורבינו
אכתי דלכאורה בעיניו, ישבחנו אומר הוי וכו' השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם לב"ש ב"ה דאמרו יז.
תרחק, שקר דבר משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא דכל פירש והריטב"א עומדת, במקומה ב"ש קושיית
בו אין בזה, דעתו מניח ואדרבא רעה לידי בא השקר שאין דכיון ב"ה דעת אלא בזה, ליה ניחא לא ורבינו
רבינו שאמר וזה לבריות, רעה בו יש ומיקרי הבעל דעת כגונב שנראה ס"ל ב"ש אבל תרחק, שקר דבר משום

וכו'. ב"ש כדברי לבריות רעה בו יש ההיא

לברי רעה לב"ש כן אומר הרב שהרי שבממון, בדבר רעה דוקא אינו לבריות דרעה רבינו מדברי ותונראה
הבעל דעת גונב נקרא זה שאין לב"ה דס"ל אלא אינו ב"ש על דפליגי ב"ה ואף הבעל, דעת כגונב שנראה
שקר דבר לחבירו אדם מספר באמת אם אבל ב"ה, בדברי כמבואר הוא הבריות עם מעורבת דעתו ואדרבא
שאין לא אם תרחק, שקר מדבר זה על הזהירה דהתורה מודו ב"ה אף איתו, שהאמת שסבור דעתו וגונב

לב"ה. רע מקח שלקח או הכלה לפי מרקדין דכיצד וכהך כלל דעת גניבת שם

אמת לדבר עשה מצות כ"ו: מצוה ובקנה בפה התלויות התורה מן עשה במצוות בפ"ד חרדים ספר וז"ל
דיבור רק ליכא אפילו משמע תרחק, שקר מדבר שנאמר דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי אפילו

כאן. היראים רבינו כדעת ס"ל דלא משמע עכ"ל. לרשב"ץ תרי"ג ממנין וכו', בעלמא

ה' תשובה סוף הישר" "מצב בספר <?>ועיין ÔÓ˜Ïמדעתו כתב שמו] פרט שלא מאד לי [צר אחד גאון שרב
הוא ו' בתשובה שם המחבר עליו שהשיג ומה כיון, ויפה כאן, היראים כדברי שם דכתובות הגמרא ביאור
בזה הוא הראשונים שמחלוקת אומר היה הוא גם דכאן היראים דעת ידע או ראה ואילו בעלמא, מילי פטומי

לא. או תורה איסור הוא אם רעה, לידי בא שאינו דברים אונאת או לזולתו, הפסד בו שאין השקר

אדם" "תולדות בספר מוולאזין]ועיין הגר"ז דבכורות[תולדות דכדיבי מילי לן אימא בביאור ד' פרק ב' חלק
ואפילוח: אסור שקר שכל השיבו חז"ל אולם אסור נזק המביא שקר שרק סברו האומות שחכמי שם [פירש

וכו'] שילדה פרד על יהודה"אומר וב"אפיקי הנ"ל], ברכות גמ' בביאור אדל, ואתי[לגר"י כד.], [עמוד ה' דרוש
לא רעה לידי בא שאינו שקר ובאמת שאלו תורה דין אתונא דבי דסבי הרא"ם, רבינו דבריהם לפי שפיר
לרב רב דא"ל סג. יבמות ועיין מדרבנן, עכ"פ אסור כזה שקר דגם להם השיב ריב"ח אך עליו, תורה הזהירה
תרחק, שקר מדבר משום אמר ולא וגו', העוה שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד לא את בריה חייא
לאגמוריה דאתי משום ליה יהיב ולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש לימא לא מו: סוכה זירא רב אמר וכן

תרחק. שקר מדבר משום אמר ולא שקר, דבר לשונם למדו שנאמר שיקרא

== יהודה" ו"אפיקי אדם" "תולדות הספרים תמצית כאן ==להביא

>ÊÓ<

==עייןיראים:15. שצריך כמו מסודר ויש==לא ב) (עמוד א' כלל ריש שפתים ניב בספר ביראים חדש ביאור

תורה שחייבתו במקום מעכב או מחבירו לוקח שאדם ממון איסורי ד: שבעמוד המצוה בסדר להעיר לפקפק==

== ועיין וכו' לחבירו נזק שבא השקר מגדיר כאן כי וקצ"ע = ממון ונהנה גוזל שאינו ה' עמוד וכאן
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:â"îñ:÷çøú ø÷ù øáãî :æ÷ äùòשם תרחק. שקר מדבר הספר:] בראש [בסימנים
כשנים, זה מאמין אני הדיין יאמר שלא ודין שלום, בדבר לשנות שמותר ביארנו

גוים: של בערכאות חבירו עם אדם יבא שלא ודין

העדות שבועת בפרק ודרשינן תרחק, שקר מדבר משפטים בפרשת לדיין(ל:)כתוב מנין
שיודע לדיין מכאן שם דורש ועוד תרחק. שקר מדבר שנאמר דבריו סניגרין יעשה שלא
וגם עמו. יצטרף ולא ממנו שיתרחק גזלן שהוא בחבירו שיודע עד וכן גזלן שהוא בחבירו
מרומה שהוא בדין יודע שהוא לדיין ועוד לפניו. בור תלמיד יושיב שלא לדיין אזהרה
שיושב תלמיד ועוד העדים. בצואר תלוי קולר ויהא אחתכנו יאמר שלא אותו מעידין ועדים
שיושב שתלמיד ממנו דורש ועוד ישתוק. שלא לעשיר וחובה לעני זכות וראה רבו לפני
ויקרא ואבננו ואסתרנו שיחתכנו עד לו אניח יאמר שלא טועה שהוא ברבו ויודע רבו לפני
פלוני ביד לי יש מנה משקר שאיני בי אתה יודע רבו לו שאמר ותלמיד שמי. על הדין
ונושה כן. יעשה שלא מפיך דבר תוציא ולא כשיעיד אצלו ועמוד בא אחד עד לי ויש
עליו ואגלגל שבועה ויתחייב במנה לי שיודה כדי מאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו
בבית אכפור יאמר לא מאתים אותו וטוענין מנה בו שנושים מי וכן אחר. ממקום שבועה
אחר. ממקום שבועה עלי ויגלגל שבועה אתחייב שלא כדי דין לבית חוץ לו ואודה דין
למכובד אומרים מנה מאה בת איצטלא לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד לדין שבאו ושנים

שליח. יעשה או פנים לך שנשא לנו תגרום שלא כמותך הלבישהו או כמותו לבוש

בפרק בכתובות אמרינן הבריות, דעת עם דעתו ולערב השלום בדבר לשנות מותר אמנם
אומרים(טז:)שני הלל ובית שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית כלה לפני מרקדין כיצד

יגננו או בפניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי הלל בית אמרו וחסודה נאה כלה
בפניו: ישבחנו אומר הוי בפניו

משלי בספר שלמה ז)אמר ודבר(ל שוא אמות, בטרם ממני תמנע אל מאתך שאלתי שתים
ואמרתי וכחשתי אשבע פן חוקי, לחם הטריפני לי תתן אל ועשר ראש ממני, הרחק כזב

אלהי... שם ותפשתי וגנבתי אורש ופן ה' מי
ועוד] וכו', גוים של ערכאות .בדיני - בהערה ההשמך להביא =אולי

:÷"îñ:æëø äåöî:ïéãá íéåìúä äùò úååöîשקר מדבר דכתיב שקר מדברי להתרחק
העדות שבועות פרק ודרשינן לדבריו(ל:)תרחק, סניגורין יעשה שלא לדיין מניין

ועוד תרחק, שקר מדבר ת"ל מעשה עושה אינו ואפילו דטעה היכא דבריו להחזיק ר"ל
וגם עמו, יצטרף ולא ממנו שיתרחק גזלן שהוא בחבירו שיודע שמי מכאן שם דרשינן
ועדים מרומה שהוא בדין יודע שהוא דיין ועוד לפניו, בור תלמיד יושיב שלא לדיין אזהרה
מן עצמו יסלק אלא העדים, בצואר תלוי קולר ויהיה אחתכנו יאמר שלא אותו מעידים

הדין.

דרשינן ועוד ישתוק, שלא לעשיר וחובה לעני זכות וראה רבו בפני שיושב תלמיד ועוד
ואסתור שיחתכנו עד לו אניח יאמר שלא שטועה ברבו ויודע רבו בפני שיושב תלמיד
משקר שאיני בי אתה יודע לו רבו שאמר ותלמיד שמי, על הדין ויקרא משלי ואבננו אותו
מפיך דבר תוציא ולא דבר כשיעיד אצלו ועמוד בא אחד עד לי ויש פלוני ביד לי יש מנה

כן. יעשה שלא

שבועה לי ויתחייב מנה לי שיודה כדי מאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו ונושה
יאמר לא מאתים אותו וטוענין מנה בו שנושין מי וכן אחר, ממקום שבועה עליו ואגלגל
שבועה עלי ויגלגל שבועה לו אתחייב שלא דין לבית חוץ לו ואודה דין בבית אותו אכפור
מנה מאה בת אצטלא לבוש ואחד סמרטוט לבוש אחד לדין לפניך שבאו ושנים אחרת,

פנים. לך שנשא לנו תגרום שלא כמותו לבוש או כמותך הלבישהו למכובד אומרים

>ÁÓ<

>ËÓ<
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ביבמות כדאיתא השלום מפני לשנות מותר ואמרינן(סה)אמנם הבריות, עם דעתו לערב וגם
דכתובות שני ובית(יז)בפרק שהיא כמות כלה אומרים ב"ש כלה לפני מרקדין הללכיצד

וחסודה... נאה כלה אומרי'
ועוד]== עכו"ם של ערכאות בדיני שם ==עוד

ìנשים לענין דבריו בסוף עיין שקר בכל להתרחק גם כולל אולם בדין המצוה עיקר

:êåðéçä øôñ:ãò äåöîשנאמר דינו, בעל בפני שלא האחד טענת הדיין ישמע שלא
בפני שלא שוא דברי ידברו אדם שבני לפי והטעם שוא, שמע תשא לא
במכילתא בא וכן מהם, אחד של כזביו בנפשו יכניס שלא כדי זה על הדיין וצווה דינם, בעל
הדין לבעל גם אזהרה שהיא שם אמרו ועוד נאמרה. זה על וגו' תשא לא של זו שאזהרה
הדיין, אותן לשמוע ירצה ואפילו דינו, בעל בפני שלא לדיין טענותיו הוא גם יטעון שלא

ז"ל אמרו ועוד תרחק. שקר מדבר כן גם נאמר זה כג.)ועל מספר(מכות כולל הלאו שזה
שקר. עדות ומעיד ומקבלו הרע לשון

והמארה ממנו, מאוס דבר אין הכל, בעיני ונאלח נתעב השקר כי ידוע, המצוה שורש
הברכה ואין אמת, אתו אשר וכל אמת אל יתברך שהשם מפני אוהביו, כל בבית והקללות
ולהיותם אמת, אל שהוא כמו אמיתיים להיותם במעשיהם, אליו במתדמים אלא וחלה מצויה
כל אבל החסד, רב שהוא כמו חסדים גומלי ולהיותם רחום, שהוא שידוע כמו מרחמים
כן כמו ממש, מדותיו בהפך שהם השקר בעלי והם הטובות, מדותיו בהפך שמעשיו מי
המארה היא בו שהיא הברכה מדת והפך מדותיו, הפך שהוא מה לעולם עליהם תנוח
אלה כל והצער, והקטטה הדאגה הוא אתו שהם והתענוג והשלום שמחה והפך והקללה,

מאלהים. רשע אדם חלק

והנה תרחק, שקר מדבר שכתוב כמו הרבה, השקר מן להרחיק התורה הזהירתנו כן ועל
ומצד האזהרות, שאר בכל כן הזכירה שלא מה מיאוסו לרוב ריחוק לשון בו הזכירה
שאין פי על ואף שקר, שהוא שנחשוב דבר לשום כלל אוזננו נטה שלא הזהירתנו הריחוק

ז"ל שאמרו מה וכעין שקר, הדבר אותו שיהא בבריא יודעין מד:)אנו מן(חולין הרחק
רבותינו דברי אחר בדבר נמשך אני יתעלה, בהקב"ה מדות ובאמרי לו. הדומה ומן הכיעור
ויחודו לגדלו הוא ברוך הוא אבל המקבלים, צד על מדות שם הוא ברוך אליו שיחסו ז"ל
שום בלי אחד ומדותיו ויכלתו וחפצו וחכמתו הוא כי מדות, אליו לייחס אין עצמו מצד

בעולם. ופירוד שיתוף

ממנו, להסתלק שחייב מרומה שהוא בדין שיודע דיין שכל ז"ל שאמרו מה המצוה, מדיני
חכמים שמשבחים הגדולים והשבחים העדים, בצואר תלוי קולר ויהא אחתכנו יאמר ולא
ובמדרשים בסנהדרין מבוארים הפרטים, רובי ויתר בדין, השקר והרחקת האמת בבקשת

כן: כמו

בכלל אינן ולכך דנות, שאינן לפי בנקבות לא אבל בזכרים זמן, ובכל מקום בכל ונוהגת
לאו בכלל מקום מכל אבל דינו, בעל בפני שלא אחד דין בעל טענת לקבל שלא זו אזהרה
שקר מכל להרחיק מוזהרות וכן הדין, בעל בפני שלא לדיין טענותן יטעימו שלא הן זה
לפי זה לאו על לוקין אין אבל מלך, מצות על כעובר הוא הרי עליה ועובר האנשים: כמו

מעשה: בו שאין

ìתרחק שקר מדבר בפסוק בתורה מוזהר נדר, לשון בלי גם אעשה, פלוני דבר האומר

:æú äåöîåøáã ìçé àìעל ואף בדיבור, בנפשותינו שנחייב מה לשנות שלא שנמנענו
פירות או העולם פירות האדם שיאמר כגון הנדרים, הם ואלה שבועה, בלא שהוא פי
עליו אסורה אשתו שיאמר כן וכמו עליו, אסורין פירות של פלוני מין או פלונית מדינה

נאמר זה ועל עליו, לקיים שחייב הענינים באלו ג)וכיוצא ל ופירשו(במדבר דברו, יחל לא

>�<

>‡�<
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במדבר)ז"ל ולשון(ספרי יקיימהו, ולא דבר נפשו על שיחייב כלומר חולין, דבריו יעשה לא
שכועות דברו.(כ:)גמרא יחל לא משום עובר קונמות ז"ל אמרו

בהן וכיוצא הכנסת לבית או לצדקה או הבית לבדק או לקרבן האדם שידור מה בכל וכן
יחל. לא משום עליהן עובר

אעשה לא או אעשה פלוני דבר האומר או דבר, לחבירו הנודר כגון אחרים בענינים אבל
הנפש פחותי רק כן יעשו ולא מכוער, שהוא פי על אף וקונמות, ואיסר נדר בלשון שלא

בתורה נאמר הכל על ואמנם שכתבנו, בענין אלא יחל בלא עובר אינו אדם, øáãîבבני
÷çøú ø÷ù16...

ìאמת לדבר עשה מצות - תרחק שקר מדבר

:òé÷øä øäåæ... :â"áùø:íéøëîð ïåéãôå ,íéúôù àöåîå ,íéúåãî íâå ,íéúåôéà ÷çå

הרקיע:] בזוהר עליו íéúôù:[-וכתב àöåîåעשאה ז"ל שהרמב"ן כתבתי כבר
ז"ל והרב הדיוט, בנדרי פן(הרמב"ם)מצוה ב'תן למעלה וכתבתיו גבוה בנדרי אותה כלל

תרחק', שקר 'מדבר והיא עשה מצות שיש לי נראה נדר בלא ואפילו ונדבות', נדרים תלבט
שלא אפשר והיאך במכילתא, וכן העדות שבועת בפרק שבועות במסכת בו דרשות והרבה

אמת. בדיבור עשה מצות לנו תהיה שלא אפשר היאך ועוד המצוות, במנין זה יכנס

דכתובות ובפ"ב ארץ דרך אף(יז)ובמסכת לדבריכם הלל לבית שמאי בית להם אמרו
מצאתי וכן תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה כלה לה יאמרו וסומא חגרת
בפרק ואיתא צדק והין באמרו הצווי ונכפל המצוות. במנין שהכניסוה המצוות המונים קצת

ההוא(מט)הזהב אביי ואמר צדק, שלך ולאו שלך הן שיהיה אלא איפה בכלל הין והלא
בלב. ואחד בפה אחד ידבר שלא

בכתובות מפרש הוא הוא(פו)ורש"י מצוה חוב בעל פריעת פשוט גט בפרק שאמר שמה
ואחד בפה אחד ידבר שלא פרשוהו כבר העשה שזה עליו הקשו וכבר העשה, זה מפני

בפריעת המפורש העשה אבל אליךבלב, יוציא בו נושה אתה אשר והאיש הוא חוב בעל
דאורייתא למצוות השווה בגמ' שהרי אסמכתא אינו וזה עשה, מצוה החוצה, העבוט את

הכותב בפרק אמרם למעבד(שם)והוא בעי לא אי מצוה חוב בעל פריעת דאמרת לדידך
עושה איני סוכה כגון עשה במצות אבל תעשה לא במצות בד"א תנינא א"ל מאי, מצוה

נפשו שתצא עד אותו מכין היו נוטל איני .17לולב

את אליך יוציא בו נושה אתה אשר והאיש תרחק, שקר מדבר מצוות שתי לי ונתוספו
תרחק. שקר מדבר עם אחד נמנה צדק הין ויהיה החוצה, העבוט

:íéãøç:áé ÷øô:יום בכל לקיימן ואפשר בקנה בפה התלויות התורה מן עשה מצוות
:åë ïîéñב דליכא דעלמא במילי אפילו אמת לדבר עשה דממונא,מצות דררא הו

ז)שנאמר כג ז"ל(שמות ואמרו בעלמא. דיבור רק ליכא אפילו משמע תרחק, שקר מדבר
נמי ומצוה מותר, שלום לשים אבל מקרא. לה וילפי זרה, עבודה עובד כאלו דהמשקר

לרשב"ץ): תרי"ג (ממנין דיבמות. ששי פרק כדאיתא איכא

>·�<

>‚�<

תז:16. ביטויחינוך בשבועת תרחק שקר מדבר של עשה שיש כתב גם סט: שבת סופר חתם חידושי לקמן =עיין

שורש בשקר... להעיד שלא לז מצוה חינוך =ע"ע דין בבית רק נאמר שהעשה עליו חולק שם תורה ובטל

משכיל... כל לעין ונאחל נמאס השקר כי נגלה זו מצוה

הרקיע:17. =לסכםזוהר שיטתו ובעיקר כתובות. הגמרא על מש"כ <?> גריּפ"פ עיין בסמוך. בחרדים מובא

במסקנתו גריפ"פ =גם דבריו המביאים אחרונים דברי כאן
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:èð ïîéñ :íù,בלב ואחד בפה אחד ידבר ולא שוין, אדם שם ולבו פיו שיהיה עשה מצוה
ולאו צדק שלך הן שיהא מט) (ב"מ חז"ל ודרשו לך, יהיה צדק הין לו) יט (ויקרא שנאמר

רשב"ץ מצוה, (ענף צדק ).18שלך

íéðåøçàä éøáãî

:ê"ù:à ÷"ñ ä"ò ïîéñ :î"åç,'åë åøéáç úà òáåúäאו הדין לעוות כדי שקר לטעון אסור
יטעננו לא מנה, בחבירו נושה שהיה מי כגון זכאי, שהוא פי על אף לעכבו, כדי
וטענו מנה נושה היה אחר. ממקום עליו ויגלגל שבועה ויתחייב במנה שיודה כדי מאתים
לו אתחייב שלא כדי לביני בינו במנה לו ואודה בב"ד הכל אכפור יאמר לא מאתים,
מעידים, ושנים תובע אחד יהיה לא בהן, וכפר באחד מנה נושים שלשה היו התורה. שבועת
אני בוא לאחד יאמר לא בו, וכפר אחד עד ע"פ מנה טוענו היה יחלקו. ממנו וכשיוציאו

ידו. מתחת גזילה ונוציא ונעידנו ואתה

ורמב"ם ה', פרק דשבועות והתוספתא (לא.) העדות שבועת פרק מהש"ס מתבאר זה כל
והמחבר הטור הזכירו לא למה ידעתי ולא ק"ז. עשין וסמ"ג ונטען, טוען הלכות סוף

אלו דינים מקום :19בשום

ìהדין מצד ולא יתירות הרחקות רק אינם שבועות בגמרא הדרשות

:øéàé úååç:åì÷ ïîéñדשבועות ד פרק בגמרא ...דגרסינן במשפטינו] וגם [ד"ה ........
שקר מדבר לומר תלמוד מאתים... וטענו מנה בחבירו לנושא מנין (לא)
מצד ולא יתירות הרחקות רק שאינם שם השינויים ומכל גופא מזה פשוט והנה תרחק,

והאיסור ...20הדין

ìדין בית בפני שקר בטוען דוקא שבועות בגמ' והדרשות תרחק שקר מדבר איסור

:áåè íåé úùåã÷בשו"ת מובא מקאפוליא, ליפמן יו"ט îéñלרבי à"ç ùìåùîä èåçï
:åèאין אם נכרי טעות שמותר הטור [-שיטת לשיטתו דגם ...איברא

יהא לא טעמא מאי מקום מכל השם, חילול כאן דאין דנהי עיון, לי צריך השם] חילול
בשבועות כדדרשינן תרחק, שקר מדבר משום כפירת(לא)אסור בו שאין דברים כמה לענין

חנם, משבועת עצמו לפטור שרצה אלא כלל חבירו בממון להחזיק רוצה ואינו חבירו ממון
מדבר משום שקר לטעון אסור ואפ"ה מחבירו ממונו להוציא שרוצה דברים כמה לענין וכן

כותי... לנגד ישראל נגד בין בזה לחלק טעם ואין תרחק. שקר

דאסור הוא דין בית בפני שקר לטעון דדווקא לומר אפשר שקר21ואמנם מדבר משום
מהל' טז פרק בסוף הרמב"ם מלשון יראה וכן הדין, מעוותין דין שבית שגורם לפי תרחק
מ"ש וה"נ כוכבים עובד מכס בענין רש"י לשיטת כן צ"ל וע"כ וע"ש, י] ט, [הלכה טוען
שיאמר אלא קאמר ישראל ב"ד לפני בתובעו לא לאביך פרעתי אנס לכותי שיאמר רש"י
משום בו אין דין בית בפני שלא היא דהתביעה דידן בנידון כן ואם עצמו. לבין בינו כן לו

תרחק... שקר מדבר

>„�<

>‰�<

>Â�<

ענףחרדים:18. כאן שכתב וזה תרחק, שקר מדבר עם נמנה צדק שהין כתב קנט במ"ע הרשב"ץ שם: במגיה

כו) אות (לעיל תרחק שקר מדבר למצות ענף פירוש מצוה

==ש"ך:19. אחרונים ובעוד ארנטליכר הרב של ובמאמר כאן חו"מ הרי"ם חידושי עיין

יאיר:20. לחוות מדבריו וקצת בתשובה הנידון ולהסביר ועיין=להביא חננאל רבינו דברי עם =השווה זה פני

יעקב באמרי וכן דרבנן, הן שהלימודים ח פרק נביאים דברי חיות מהר"צ ועיין עליו, שתמה הש"ס גליוני

== == ?? ?? אות ביאורים

יו"ט:21. שםקדושת הלוי משפטי של וביישוב סילמן הגר"י בהגהת נז עמוד ב ב הלוי משפטי עיין
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:áøä êåøò ïçìù:çë óéòñ :äàåìä éðéã î"åçלעוות כדי שקר לטעון לאדם אסור
שחייב כגון זכאי, שהוא בעצמו שיודע אע''פ לעכבו כדי או הדין
ביני במנה לו ואודה דין בבית הכל אכפור יאמר לא מאתים תובעו וחבירו מנה לחבירו
שלשה וכן התורה. מן שבועה ואתחייב דין בית בפני במקצת מודה אהיה שלא כדי לבינו
יחלוקו ממנו וכשיוציאו מעידים ושנים תובע אחד יהיה לא בהם וכפר באחד מנה שנושים
כדי מאתים יתבענו לא אחר ממקום חוב עליו לו יש וגם מנה בחבירו שנושה מי וכן
אחר, ממקום לו שחייב החוב על גם שישבע עליו ויגלגל שבועה ויתחייב במנה שיודה
הפסד לו שיגיע אע''פ תרחק, שקר מדבר הכתוב הזהיר בהם וכיוצא אלו דברים ועל

אמת. כשידבר

להנצל כדי מותר יודע איני בלשון אבל ודאי, בלשון השקר כשמוציא אמורים דברים במה
חבירו של שקר כ"ז)מתביעות ס"ק ע"ה סי' לגלגל(ש"ך חבירו ובא שבועה שנתחייב מי כגון ,

א תביעות על גם שישבע שאינועליו רק אתו שהאמת בעצמו ויודע עליו לו שיש חרות
רשאי ממנו, עצמו את לפטור לו אפשר שאי שבועה אם כי באמת אפילו לישבע רוצה
מלישבע ויפטר יודע איני האחרות התביעות על שיטעון ידי על הגלגולים מן עצמו לפטור

עליהן:

:èë óéòñמבעל להשתמט צדדים לבקש אסור כלל, מפיו שקר מוציא אינו אם ואפילו
השאר על לו וימחול פשרה עמו לעשות הלה שיתרצה כדי באמת לו חייב שהוא חובו

לו חייב שהיה מה כל לו שישלם עד שמים ידי יוצא אינו כן עשה ואם (תרומתמרצונו,

ש"ג) סימן?? :הדשן

ìתורה איסור שום להתיר אין השלום מפני / דין בבית רק נאמר תרחק שקר מדבר

:äøåú ìè:íéøãð éîìùåøéäéäé úåòåáùá åìéôà íåìù éëøã éðôî íà (:à óã) :à"ä à"ô
,øúåî,תורה איסור אפילו התירו שלום דרכי דמפני פירש העדה בקרבן עיין

אינו... וזה

מדבר תורה איסור והיא שלום דרכי מפני שקר לומר התירו דהרי העדה בקרבן שכתב ומה
לו יכפור שלא היינו מקרא דאסור תרחק שקר דדבר דאיסור נראה לענ"ד תרחק, שקר
מקום מכל מאוד חמור שהענין אף שקר דברי שאר אבל ל, בשבועות וכדאיתא דין בבית
לשקר דנשבע דסובר נראה סט דף לשבת בחידושין סופר ובחתם בפירוש. תורה איסור אינו
מדבר דאורייתא עשה מצות על נמי עבר דשבועה הלאו מלבד אכלתי ולא אכלתי כגון

שם. סט לשבת בהגהותי שכתבתי מה ועיין עיון, צריך הדבר ולענ"ד תרחק, שקר

סט:][וזה שבת תורה טל äùò,לשון øåñéà åá ùéù øåáñ ìáà ,øåáéãä óåñá ,éðî àä ä"ã úåôñåú
בהזכרת היא שבועה דסתם כיון ונראה שקר, בשבועה איכא עשה מאי תמה יהושע בפני
שם למוציא עשה דהוי תירא אלהיך ה' דאת עשה על עבר לשקר היא ואם שמים, שם

ד. בתמורה כדאיתא לבטלה שמים

דנראה עיון, צריך תרחק, שקר דמדבר עשה על דעבר כאן סופר חתם בחידושי שכתב ומה
החתם דבר על שכתבתי מה ועיין ל, דף בשבועות דאמרו כעין דין בבית בהכחשה רק שזה

דנדרים. בפ"ק לירושלמי בהגהותי הנ"ל סופר

>Ê�<

>Á�<
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תמצית כאן בצלאל===להביא גנבאמלאכת בתר (ומטעם שלו, ממון להוציא כדי לשקר שאסור לא) (שבועות
שקר מדבר בדין סדן אלי הרב =מאמר עוד עיי,ש למוכס לנודרין דומה מותר בידו להחזיק אולם וכו') גנוב

תרחק=

== השיטות =סיכום = = = משמיטו בה"ג המצוות: במנין א)
אורנטליכר] מאמר [עיין מכילתא - תוספתא - שבועות גמרא בין השוואה - בפסוק חז"ל של הדרשות לסכם ב)

הנזכר מאמר עיין בכולם או באחרונים רק חולק הוא בברייתות דין איזה ועל כהנא רב סובר מה ג)
לדיינים, רק נאמר שהפסוק זו מגמרא המוכיח מקומות בכמה גריפפ - זה לפרק השייכים לקמן אחרונים ד)

הסמ"ג על שכתב מה בפרט חיים חפץ
== == יאיר חוות חננאל, ר' - אסמכתא הם שבועות בגמ' הדוגמאות שכל הסוברים ד)

- זה בענין יכולנושאים אם הדין עיוות ורואה הדיוטות עם היושב בדיין פעלים רב יוסף, ברכי יעקב, שבות
== הדיון ולבטל יודע איני לומר

דין לבית חוץ - כדין שלא להוציאו השני ורוצה לו השייך כסף להחזיק או להחזיר שקר לטעון
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דעת+ גניבת ג: _פרק

הש"ס מפרשי עם דחולין סוגיא (א)

הן גנבין שבעה (ב)

ומפרשיו רמב"ם (ג)

הלכה בספרי ראשונים (ד)

ומפרשיו ערוך שלחן (ה)

הלכה בספרי אחרונים (ו)

דעת גניבת של שונים נושאים (ז)

הרמב"ם מפרשי אוסף (ח)

ñ"ùä éùøôî íò ïéìåçã àéâåñ (à)

.ãö ïéìåç:äðùîכוכבים לעובד ירך אדם כולם]שולח וכן לנכרי, גורסים: [ויש

ניכר. שמקומו מפני בתוכה הנשה שגיד

:àøîâמכריזין שאין במקום אילימא עסקינן במאי לא, חתוכה אין (óãשלמה
(.ãö,שמכריזין במקום אלא מיניה, למזבן אתו לא דהא ליה לישדר נמי חתוכה

ליה, ומזבין ליה דחתיך ליה לישדר לא נמי שלימה

מכריזין, שאין במקום אימא בעית ואי שמכריזין במקום אימא בעית אי
ואיבעית ידיע, מידע כוכבים דעובד חיתוכא שמכריזין במקום אימא איבעית

אחר, ישראל בפני לו יתננה שמא גזירה מכריזין שאין במקום אימא

לגנוב אסור שמואל דאמר לדעתיה, ליה גניב דקא משום אימא בעית ואי
כוכבים. עובד של דעתו ואפילו הבריות דעת

עבר קא הוה דשמואל איתמר, מכללא אלא איתמר בפירוש לאו דשמואל והא
אמר איקפד, מ"ט ואיקפד. פייסיה למבוריה, פייסיה לשמעיה א"ל במברא
אנפקא אמר רבא דשחוטה, במר ניהליה ויהבה הואי טרפה תרנגולת אביי
הואי טרפה למ"ד מאי, מכללא וכי מזיגא. חמרא ואשקייה לאשקויי ליה אמר
משמע. חייא אנפקא לאשקויי א"ל אנפקא למ"ד איסורא, תשהא אמאי א"ל

בו ויודע אצלו לסעוד לחבירו אדם יסרהב אל אומר מאיר רבי היה תניא
לו יפתח ולא מקבל, שאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא סועד, שאינו
ריקן, מפך שמן סוך לו יאמר ולא הודיעו, כן אם אלא לחנוני המכורות חביות
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חביות לו פתח יהודה רב לבי איקלע עולא והא איני מותר. כבודו בשביל ואם
לרב ליה דחביב עולא שאני אימא ואיבעית אודעיה, אודועי לחנוני, המכורות

ליה. מפתח פתוחי נמי הכי דבלאו יהודה,

מפני מים ימלאנו ולא המתקשקש, לגין ובידו האבל לבית אדם ילך לא ת"ר
מותר. עיר חבר שם יש ואם שמתעהו,

ב' מפני שחוטה חיה של בכלל מתה של סנדל לחבירו אדם ימכור לא ת"ר
חבית לחבירו אדם ישגר ולא הסכנה, מפני ואחד שמתעהו מפני אחד דברים,
ושמן יין של חבית לחבירו ששיגר באחד ומעשה פיה, על צף ושמן יין של
את וחנק יין של שהיא מצאה ונכנסו, אורחין עליה וזימן והלך פיה על צף

עצמו.
שלפנ ממה ליתן רשאין האורחין מבעה"ב,ואין רשות נטלו אא"כ בעה"ב של ולבתו לבנו יהם

בא ביצים, כשלש אלא לפניהם להניח לו היה ולא בצורת בשני אורחין ג' שזמן באחד ומעשה
מצאו תינוק של אביו בא שלישי, וכן שני וכן לו, ונתנו חלקו מהן אחד נטל בעה"ב של בנו
אף ומתה, ונפלה לגג עלתה אמו שראתה כיון ומת, בקרקע חבטו בידו ושתים בפיו א' שעוזק
קמ"ל מאי מישראל, נפשות ג' נהרגו זה דבר על יעקב בן אליעזר א"ר ומת. ונפל לגג עלה הוא

היא. יעקב בן ר"א דכולה

חתוכה הנשה, גיד הימנה שיטול צריך אינו שלימה לחבירו, ירך השולח ת"ר
אין שלימה ובין חתוכה בין כוכבים ובעובד הנשה, גיד הימנה ליטול צריך
נבילות מוכרין אין אמרו דברים ב' ומפני הנשה, גיד הימנה ליטול צריך
לישראל וימכרנה יחזור שמא ואחד שמתעהו מפני אחד כוכבים, לעובד וטרפות
דברים ב' מפני בשר זה בדינר לי קח כוכבים לעובד אדם יאמר ולא אחר,

(:ãö óã).וטרפות נבלות לו מוכרין שמא ואחד האנסין מפני אחד

גיד הימנה ליטול צריך אינו חתוכה בין שלימה בין כוכבים ובעובד מר אמר
ליטול צריך אינו אמאי חתוכה שמכריזין במקום אילימא עסקינן במאי הנשה,
במקום פשיטא אלא מיניה, למיזבן אתי אכרוז דלא כיון הנשה גיד הימנה
וטרפות נבלות מוכרין אין אמרו דברים שני מפני מציעתא אימא מכריזין, שאין
אחר, לישראל וימכרנה יחזור שמא ואחד שמטעהו מפני אחד כוכבים לעובד

מיניה, למיזבן אתי לא הא מכריזין שאין במקום ואי

קח כוכבים לעובד אדם יאמר לא סיפא אימא שמכריזין, במקום פשיטא אלא
לו מוכרין שמא ואחד האנסין מפני אחד דברים שני מפני בשר זה בדינר לי
מכרזי, הוו אכרוזי טרפה דהוה איתא אי שמכריזין במקום ואי וטרפות, נבילות
מציעתא מכריזין שאין במקום וסיפא רישא מכריזין שאין במקום פשיטא אלא

שמכריזין, במקום

שמכריזין, במקום מציעתא מכריזין שאין במקום וסיפא רישא אין אביי אמר
הכריזו, שלא מציעתא שהכריזו וסיפא רישא שמכריזין במקום כולה אמר רבא
בפני ימכרנה שמא גזירה ומציעתא מכריזין שאין במקום כולה אמר אשי רב

ישראל.

נפל ולימא חילא, לבני בישרא נפל יוסף בר יצחק רב אמר מכרזינן היכי
נפשייהו, דקמטעו הוא אינהו להו, קמטעי והא זבני, לא חילא, לבני טריפתא

ורב ורבא מחוזא לבי מסיכרא קאזיל הוה נחמן דרב בריה זוטרא דמר הא כי
אמר דקאתו, הוא לאפיה סבר הוא אהדדי, פגעו לסיכרא, אתו קא הוו ספרא
ידעינן הוה לא אנן ספרא רב א"ל האי, כולי ואתו דטרוח לרבנן להו למה להו

>·Ò<

>‚Ò<



˙Ú„ ˙·È�‚ :‚ ˜¯Ù

.ãö ïéìåçî.ãë úéðòúîé"ùø

31

ליה אמרת טעמא מאי רבא א"ל טרחינן, הוה טפי ידעינן הוה אי מר דקאתי
מטעי דקא הוא איהו ליה, מטעינן קא והא א"ל לדעתיה, דאחלישתיה הכי

נפשיה.

.ãë úéðòúמר כריך כי טעמא חלקיה]...מאי איתו[-אבא לן אמר לא ריפתא
בחנם... טיבותא ברבנן בהו אחזיק לא ואמינא ריפתא נפישא דלא משום כרוכו,

:é"ùø.חנם טובה בהו מחזקינן וקא ריפתא, דליכא קאכלי, הוי לא דאינהו

é"ùø:ויאכלנה לישראל וימכרנה יחזור שמא חוששין ואין כו', כוכבים לעובד ירך אדם שולח משנה:
שלא מבין והלוקח הימנה נחטט אם ניכר היה הנשה גיד של מקומו היא דשלימה דכיון בגידה

כוכבים. מעובד בשר ישראל זבני היכי פריך ובגמרא ונוטלו ניטל

העובד מן הלוקחה סבר היא דחתוכה דכיון גידה ניטל כן אם אלא לא, חתוכה משמע. שלמה ירך, גמרא:
הם ישראלים מקום אותו של הטבחים שכל מכריזין, שאין במקום בגידה. ואוכלה גידה שניטל כוכבים
אין מקום ובאותו כוכבים לעובד למכור באיטליז טרפה נפלה לומר מכריזין אין לידם טרפה וכשבאה
טרפה היום באת אם יודעים אנו ואין טריפה הטבחים לו מכרו דשמא כוכבים העובד מן בשר לוקחין
דחיישינן מיניה זבני לא דהא לישראל ימכרנה שמא למיחש דליכא גידה עם לישדר, נמי חתוכה לידם.
הכריזו שלא כיון כוכבים העובד מן מקום באותו שם ליקח מותר שישראל שמכריזין, במקום אלא לטרפה.
לא נמי שלימה היום. הכריזו לא דהא למיחש ליכא ולטרפה הם ישראלים הטבחים לה ניחוש דלמאי
ומזבין כוכבים עובד לה חתיך דלמא למיחש איכא ניכר שמקומו דאע"פ גידה שיטול עד ליה, לישדר
שהגיד כדרך פורעה שהוא ישראל כשל עשוי אינו בירך כוכבים, דעובד חיתוכא גידה. שנטל זה וסבור
היא אם היא דכשרה חותם בה עשה ולא כוכבים עובד יד על לחבירו ירך בשולח רבי סמיך דא ועל מונח
ישראל וחיתוך כוכבים עובד שחיתוך אחר באבר אבל הגיד חטיטת אחר חותכה שישראל כדרך חתוכה

חותם. בו שיהא עד אסור בו שוין

שמא גזירה ישראל לה זבין לא דהא לישדר נמי חתוכה לך ודקשיא מכריזין, שאין במקום אימא ואיבעית
טעמא אימא, ואיבעית גידה. ניטל וכסבור הימנו לוקח לו נתנה שזה הרואה ואותו ישראל בפני לו יתננה

גידה. עם לישדר לא חתוכה דאמר דמתני'

àîéà úéòáéàå,גידה עם לישדר לא חתוכה דאמר דמתניתין טעמא ,åúòã áðåâã íåùî,דעובד
לעצמו שנראית עד גידה ליטול בה וטרח שתקנה מאד אוהבו זה שישראל כסבור כוכבים,

חנם. טובה לו מחזיק ונמצא נטלו, לא והוא לו, נתנה ואח"כ

äéøåáîì äéñééô,שכרו המעבורת.22תן הנהר.,àøáîלבעל את בה שעוברין רחבה ספינה
äèåçùã øîá,בבכורות וחבירו שחוטה בחזקת שחוטה דמזבין(ל)בחילוף טבחא ההוא

דטרפה דוקא, לאו דטרפה דהאי הוא, תמורה דלשון נראה ולי דכנתא, במר דאטמא תרבא
שחוטה. דכשרה במר לו נתן שחוטה טרפה כלומר אלא מיחלפא, לא äéé÷ùàåבשחוטה

àâéæî àøîç,.חי שהיין סבור כוכבים éàîוהעובד àììëî éëå,אי מכלל איתמר אי לנו מה
יש ומה אתמר בפירוש דלאו גמרא אשמעינן ואמאי שמעינן שפיר כללא מהא הא בפירוש

זה. בכלל לגמגם éàåäלנו äôøè ã"îì,אלא איקפיד דעת גניבות משום דלאו למימר איכא
השתא. עד גביה דאשהייה òîùîמשום àééç à÷ôðà,על שעבר איקפיד דידיה יקרא משום

דבריו.

áäøñé àì,טובה לו להחזיק דעתו דגונב משום יעשה, שלא ויודע הואיל בו יפציר לא
כן. לו מסרהב הלב שמן כסבור åë'בחנם åì çúôé àìå,וכשבא היו מגופות חביותיהם כל
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ועדיין שלמה לחנוני חבית מכר ואם חזק, יין להשקותו חבית לו פותח אצלו חשוב אדם
זה כסבור חנם טובה לו להחזיק לבו שגונב מפני לו הבא לאורח יפתחנה לא אצלו היא
לחנוני מיד ימסרנה וזה יינה ותתקלקל חסרה זו חבית תשאר שהרי ע"י נפסד גדול הפסד

לו åòéãåä.23שימכרנה ë"àà,.נפסד ואיני לחנוני êåñמכרתיה åì øîàéå ï÷éø êô åì àéáé àì
ïîù,שמן בו שיש כסבור דעתו וגונב סך שאינו בו שיודע åãåáë.24מפני ìéáùá íàå,של

מותר. עליו הוא שחביב לבריות להודיע מלא.,ù÷ù÷úîäאורח שהוא סבור שזה לפי חסר
åäòúîù,.דעתו øéòגונב øáç íù ùé íàå,רבים שם שיש עיר להחשיב25חבורות מתכוין וזה

כך. כל מכבדו שזה זה חשוב כמה שיאמרו בעיניהן האבל הבריות,øúåîאת כבוד .26דגדול

ìãðñ,שחוט בריאה כשל חזק עורה אין מאליה (חיה) שמתה בהמה עור äèåçùה.של äéç,
שחוטה. בעור.,äðëñäבריאה נבלע והארס מתה נחש נשיכת מחמת äéôשמא ìò óö ïîùå,

לצרכם. הרבה שמן לו שיש ובטוח אורחים עליו ומזמן שמן שהכל åîöòכסבור úà ÷ðçå,
מהם. ובוש להאכילם מה לו היה ויעזקהו,æåòù÷שלא כמו ה).סוגר (ישעיהו

,äîéìù.נוטלו והאוכלה ניטל שלא שניכר מפני ליטול צריך äîéìùאין ïéá íéáëåë ãáåòáå
,'åë.לה אפרש íúñáלקמיה íéáëåë ãáåòì äôøè ïéøëåî ïéàטרפה שהיא הודיעו אא"כ

או לישראל ימכרנה לשמא למיחש דליכא מכריזין שאין ובמקום דעת גניבת ליכא דתו
לקמן. מתוקמא הכי שהכריזו וביום שמכריזין íéñðàä,במקום éðôî ãçàכוכבים שעובד

הטבח. את וגוזל בידו הדינר ומעכב הוא æåøëà,אנס àìã ïåéëשאין יודעים והכל היום
באיטליז. טרפה äéðéî,היום ïáæéîì éúà.שניטל כסבור בגידה íå÷îáואוכלה àèéùô àìà

,ïéæéøëî ïéàù.'כו מציעתא אימא מיניה זבני ïéæéøëîù,דלא íå÷îá àìàלהם אירע והיום
מיניה. למיזבן ישראל אתי הלכך הכריזו שלא éæøëî,אונס ååä éæåøëàלאו אכרוז ומדלא

בכך. ומה ויאכל היא טרפה

,ïéæéøëîù íå÷îá äìåë øîà àáøליטול צריך אין חתוכה אפילו כוכבים ובעובד דקתני רישא
לשלוח דאסור נמי וסיפא כוכבים מעובד בשר ישראל יקח לא היום שאותו היום כשהכריזו

לו. ימכרנה טרפה ויש דהואיל היום כשהכריזו כוכבים עובד ביד àìùáדינר àúòéöî
,åæéøëäלעובד למוכרה אסור לפיכך לידם שנפלה טרפה על הכריזו ולא אונס להם שאירע

למזבן אתי הכריזו לא והיום הוא שמכריזין ומקום דהואיל לישראל ימכרנה שמא כוכבים
ïéæéøëî,מיניה. ïéàù íå÷îá äìåëא"צ רישא הילכך בשר כוכבים מעובד ישראל זבין ולא

יש מכריזין דאין דכיון בשר וליקח כוכבים עובד לשלוח אסור נמי וסיפא גידה ליטול
יודעין. אנו ואין באיטליז טרפה יש שמא לעובדàúòéöîå,לחוש למכור אסור דקתני

הודיעו. לא אם åì,כוכבים äðøëîé àîù äøéæâשמע לא הרואה וזה ישראל בפני הטבח
לא כוכבים לעובד ירך שולח גבי ברישא ומיהו כשרה שהיא סבור טרפה שהיא הטבח מן

מכירת גבי דבשלמא בגידה ויאכלנה מידו ויקחנה ישראל בפני לו יתננה שמא טבחגזר
חד דלמא וחיישינן וחזו קיימי טובא ישראל התם כוכבים לעובד ליה קמזבין באיטליז
יראנה ואת"ל ראה ומי הוא בביתו כוכבים לעובד שולח אבל מיניה לה וזבין הדר מינייהו
אתנא פליג דמתניתין ותנא בישרא, זבני לא דכ"ע זה יקחנה שמא האי כולי גזרינן לא אדם

לו יתננה שמא גזירה לעיל כדאוקימנא בה וגזר וכו'.27דברייתא

מדובר23. כאן (שלמסקנא) אינהו, ד"ה להלן רש"י =ועיין אלו. רש"י דברי על מהרש"א עיין לו, =.שימכרנו

פותח'. אני 'לכבודך בפירוש באומר דוקא

דבריו.24. בפירוש המלך ויד סמ"ע עיין שמן, בו =...שיש

לכבודו..25. נקרא חשוב יחיד אפילו עיר חבר שמפרש בסמוך) (מובא שלמה של ים עיין וכו', =.רבים

מחזיק26. כאן אין שוב זה ידי על מכבדו אם הרי לזה צריך למה צ"ע צבי: הרב כתב הבריות, כבוד =גדול
בחנ בסוגיאטובה יז כתובות סופר חתם =עיין עיי"ש. יט: בברכות מקורו אבל של הבריות כבוד =ענין עכ"ל. ם,

עיי"ש. כבודו משום בדברים להוסיף שמותר לכאן שמשייך נאה כלה של

עיי"ש.27. דבריו על מעירים כאן תוספות
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,àìéç éðáì àøùéá ìôð.כוכבים לעובדי בשר לידינו éðáæ,בא àìמאחר להם הוא דגנאי
לאוכלה. רוצים אנו åäééùôðà,שאין åòèî à÷ã àåä åäðéàכשרה אי טרפה אי משיילי דלא

המכורות חביות הפותח וכן שחוטה, בחזקת לו במוכר שמטעהו, מפני לעיל דקתני והאי
דעתו גונב דודאי פותחם אני בשבילך לו דאומר éããäà,.28לחנוני åòâô àøëéñì åúà ååä

יצאו. שלקראתו זוטרא מר éàä,וכסבור éìåë.מדאי יותר ïðéòãé,יצאתם äåä àìולעשות
יצאנו. אחר למקום ולילך äéúòãì,עסקינו äéúùéìçàã.שכבדנוהו תחלה סבור àäåשהיה

,äéì ïðéòèî÷.חנם טובה לנו מחזיק היה מגלהו הייתי לא äéùôðà,אם éòèîã àåä åäéà
יצאנו. לקראתך לו אמרנו לא שאנו אחרי

íåùøâ åðéáø:,úáåø÷úá äáøé àìå.דורונות לו ישגר לא åëå',כלומר úåéáç åì çúôé àì
מיד למוכרן לפותחן עומד וחנווני לחנווני חביותיו מכר הוא כלומר
בשביל לא אם לו יאמר אל חבית, מאותו יין לי מכור ממנו ויבקש לביתו אוהבו ובא

למוכרו. עתיד שהחנווני דעתו וגונב פותחו הייתי לא ïîù,אהבתך êñ åì øîàé àìåכלומר
לסוך [אתה] רוצה לו יאמר אל ממנו, השמן שהריק כלום בו ואין בידו יהיה שמן של הפך

דעתו. וגונב כלום בו ואין הזה הפך מן åãåáë,שמן ìéáùá íàåאדם בני שם ישבו כלומר
אדם. בני בשביל כבוד לו ù÷ù÷úîä,וחולק ïéâì.יין מעט אלא בו שאין ùéכלומר íàå

,øéò øáç åá,יין למלאנו יכולת לו ואין עושה הוא כבודו בשביל ודאי חכם תלמיד כלומר
äúî,מותר. ìù ìãðñבהמה סנדל בכלל מאיליה שמתה בהמה עור של סנדל כלומר

שחוטה. כשל טוב מתה של סנדל שאין äðëñä,שנשחטה, éðôîוישב נחש נשכה שמא
בבשר äéô,(אדם).הארס ìò óö ïîùå....היין על שמן ומיעוט יין כלומר

:úåôñåúóã),äèåçùã øîá äéìäéð äáäéå éàåä äôøè (.ãöדמותר לך אימא לעולם וא"ת
שחוטה כוכבים לעובד לו דאמר משום ואיקפד כוכבים עובד של דעתו לגנוב
למידק איכא מקום דמכל וי"ל ממנו, ויקנה ישראל בפני לו יתננה שמא למיגזר ואיכא היא
דלגנוב דיחוש ישראל ממנו יקנה שמא למיחש ליכא שרי דאי דעתו לגנוב דאסור מיניה

כן. אומר כוכבים עובד של כאן==דעתו מהרש"א ==עיין

(:ãö óã),ïéæéøëî ïéàù íå÷îá àôéñå àùéø ïéà ééáà øîàאשי ורב ורבא לאביי תימה
בפני לו יתננה שמא גזירה אסור חתוכה אמרינן לעיל הא חתוכה ליה משדר היכי ברישא

דעתיה. ליה דגניב משום נמי אי ישראל

דעובד וחיתוך שמכריזין במקום דאוקי קמא שינוייא אלא שינויי להנך להו דלית וי"ל
אתנא דמתני' תנא דפליג אשי דרב אמילתיה בקונטרס פירש ובחנם ידיע, מידע כוכבים

כדפרישית. דלעיל קמא [כשינויא] אשי רב לומר דיכול דברייתא

דוקא שמטעהו, מפני כוכבים לעובד וטרפות נבלות מוכרין דאין מציעתא דקתני והא
דורון בשולח אבל שחוטה, בתורת מעות נתן כוכבים שהעובד לפי דאסור הוא במכירה
אלא שחוטה בתורת שימכרו לא וטרפות נבלות לו ימכרו שמא דחייש וסיפא חיישינן, לא
אמוראי חיישי ולהא לו יגיד לא כוכבים והעובד טרפה שהיא ויודיעוהו לו ימכרו שמא

דהכא,

ולא שמכריזין במקום איירי ורבא לאביי לישראל וימכרנה יחזור שמא ואחד דקתני והא
אפילו מיניה ישראל לה זבין הדר דלמא חיישינן לא מכריזין שאין במקום אבל הכריזו

>ÁÒ<

>ËÒ<

>Ú<

יוסף.28. וראש מהרש"א וע"ע רש"י, על חולקים ורא"ש תוספות
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התם קיימי ישראל דטובא כיון חייש אשי ורב טובא, ישראל דאיכא באיטליז טבח במכירת
דמשני שינוייא לההוא ומיהו בקונטרס, כדפירש מיניה לה זבין הדר מינייהו חד דילמא

דפליג, לומר ודוחק ברייתא דהך רישא קשה ישראל בפני לו יתננה שמא גזירה לעיל

והתם מנוקרת שהיא כוכבים לעובד הישראל באומר איירי במתניתין דלעיל ר"ת ומפרש
הגיד ניטל שלא כוכבים עובד ליה חזי הא שלימה אבל דעתו, דגונב משום דאסור הוא
בחתוכה נמי חיישינן ולכך משקר שהוא כוכבים עובד יודע שניטל לו אמר שישראל אע"פ
מכריזין שאין במקום אף כוכבים העובד מן ישראל ויקנה ישראל בפני לו יתננה שמא
לעובד שנותנה בשעה ישראל שאומר מאחר היא טרפה דלמא חייש ולא בגידה ויאכלנה
דעת לגנוב מותר יהא דאפילו לעצמו שראוי עד הגיד ליטול בה וטרח שתקנה כוכבים

כן, לו אומר שלהטעותו אדעתיה מסיק לא מ"מ כוכבים העובד

ולא לו נתן שבצנעא שמואל היה יודע דעתו, לגנוב דאסור שמואל מדאיקפד דדייק והא
ובעובד דקתני וברייתא דעתו, גניבת משום אלא אחר ישראל ראה שמא לחוש לו היה
ולא סתם לו כשנתן התם הנשה, גיד הימנה ליטול א"צ שלימה ובין חתוכה בין כוכבים
וזבין ישראל ליה חזי דלמא למיחש ליכא וגם אנפשיה דאטעי דאיהו מנוקרת שהיא לו אמר
לו נודע הגיד שניטל אחר שמא וחייש איירי מכריזין שאין דבמקום כוכבים העובד מן ליה
מנוקרת שהיא כוכבים לעובד דאמר היכא אבל כוכבים, לעובד נותנה ולכך טרפה שהיא
לעצמו, ראויה אינה הרי דניקור מיניה נפקא מאי היא טרפה דאי היא טרפה דלמא חייש לא

הרא"ש. תוס' ועיין ושכיב...', כדנייח דבריו אמר 'ורש"ּי ר"ת בשם קצרים דברים הישר בספר =עיין

ולכך היא דכשרה לו כשאומר היינו כוכבים לעובד וטרפות נבלות מוכרין דאין ומציעתא
אבל הכריזו ולא שמכריזין במקום ממנו ישראל יקנה שמא משום וגם דמטעהו משום אסור
ישראל חשיב קא כך הישראל לו שאמר ראהו דאפילו חיישינן לא מכריזין שאין במקום
אבל לישראל לימכר דראויה יקרים דמיה דכשרה כן לו אומר מקחו דלהשביח הרואה
דאפילו סבר אשי ורב בהכי, עדיפא דלא זה טעם שייך לא הימנה גיד דניטל כשאומר
אומר מקחו דלהשביח אדעתיה אסיק לא השומע דישראל חיישינן מכריזין שאין במקום

כן.

דבהכי מכריזין שאין ובמקום בגיד בדידה וליתני ולפלוג דכשאומרוא"ת לאביי רישא איירי
מפני אחד דברים שני מפני הנשה גיד הימנה שיטול עד לשלוח אין מנוקרת שהיא לו
ס"ד דקא לרבותא וטרפה נבלה דנקט וי"ל לישראל, וימכרנה יחזור שמא ואחד שמטעהו
אומר מקחו דלהשביח שיודע לפי שחוטה בחזקת לו כשמוכר שמטעהו מפני אסור דלא

כן.

,àä éë åäééùôðà åòèî à÷ã åäðéàבמוכר שמטעהו מפני לעיל דקתני והא בקונטרס פירש
פותחן אני בשבילך לו כשאומר לחנוני המכורות חביות הפותח וכן שחוטה, בחזקת לו
אסור בסתם אפילו דמשמע קתני הודיעו כן אם אלא דהא נראה ואין דעתו, גונב דודאי
היה שלא ודאי דהא לעולא ליה דפתח יהודה מרב פריך דמאי ועוד בכה"ג, אלא שרי ולא

פותחן, אני בשבילך לו לומר יהודה רב מטעהו

אבל לחנוני, דמכורות אדעתיה לאסוקי לאורח דאין משום ואסור בסתם דהתם נראה לכך
אדעתיה לאסוקי ליה איבעי זוטרא ומר היא, דטרפה אדעתייהו לאסוקי [להו] איבעי הכא

עצמם. לצורך אלא באים היו לקראתו שלא

,äéì ïðéòèî à÷ àäåכדקאמר לכבודו באים היו הכי דבלאו כיון טעות זה אין והא וא"ת
דלא וי"ל יהודה, לרב ליה דחביב עולא שאני לעיל אמרינן דכה"ג טרחנא הוה טפי ליה
מ"מ לחנוני מכורות שהיו כיון שפותחן במה כך כל פסידא דליכא נהי דלעיל כלל דמי
כלל להודיעו הוצרך לא בעבורו פותחן היה מכורות היו לא דאפילו וכיון פתחן בעבורו

בעבורו. כלל באו לא הכא אבל

>‡Ú<
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ï"áîø:íù:ãö ïéìåçממנו ליטול צריך אינו שלימה בין חתוכה בין ובגוי דתניא והא
אוקמה אשי ורב מכריזין שאין במקום וסיפא רישא אביי ואוקמה הנשה. גיד
פרש"י ישראל, בפני לו יתננה שמא בהא גזרינן לא ולתרוייהו מכריזין, שאין במקום כולה
טבח מכירת גבי דבשלמא במתנה, גזרה דברייתא לתנא ליה ולית אמתני' דפליגא ז"ל
הדר מינייהו חד דילמא וחיישינן וחזו קיימי ישראל טובא והתם ליה מזבין קא באיטליז
גזרינן לא אדם יראנה לומר תמצא ואם יראה, ומי הוא בביתו נכרי אבל מיניה לה וזבין

בישרא, זבני לא עלמא דכולי זה יקחנה שמא האי כולי

גנבת דברייתא לתנא ליה דלית קשיא לא נמי הא וכדשמואל, דעת לגנבת ליחוש קשיא ואי
בשכרו שהרי הוא מכירה ודשמואל שחוטה דמי יהיב דקא במכירה אלא במתנה הדעת
כדאמרינן לגוים אפילו דמאיסה וטריפה בנבלה אלא בגיד הדעת גנבת ליה לית א"נ לו, נתנה

בפניל לו יתננה לשמא גיד במתנת חששו לא שלפיכך הזה כטעם לומר יש וכן זבני, א
מפני דגוי במכירה אלא בכשרה תולין שאין מיניה למזבן אתי לא הכי דאפי' משום ישראל
תנא האי כי דלא מתני' בגמ' אמרינן דלא והאי כגנב, עליו הוא נתפס טרפה לו שהמוכר
ולרבא ידיע מידע דגוי וחתוכה שמכריזין במקום מתני' ואביי אשי דלרב משום דברייתא
וראיה הכריזו, בשלא ומתני' בשהכריזו דברייתא וסיפא רישא שמכריזין במקום דאמר

מכירה. וסיפא מתנה רישא ברייתא מדקתני ז"ל רש"י של לפירושו

à"áùø:íù:ãö ïéìåçבפני לו יתננה שמא גזרה מכריזין שאין במקום אימא איבעית
דגניב משום ואב"א דמדקאמר נראה לדעתיה, ליה דגניב משום ואב"א ישראל
משום אלא גזרה בדליכא מתני' ואב"א דה"ק לדעתיה, דגניב משום א"נ קאמר ולא לדעתיה
למיגזר בדליכא דהכא דמתני' אלא גזרה ההיא אכתי ליה אית אי לן וקשיא דעת, גנבת
במקום ואי גזרה, ההוא משום איכא הא מינה דסלקינן מכריזין שאין במקום אי ה"ד
דאתי אחרינא טעמא משום דאיכא כ"ש בשמעתין בי' דאיירינן הכריזו ולא שמכריזין
שמכריזין במקום לה דמוקמינן אוקמתא על שמכריזין במקום דאי ועוד מיניה, למזבן ישראל
שאין מקום היינו ואכרזו שמכריזין במקום ואי לדעתיה, דגניב משום ואב"א האי הל"ל
בהדיא לפרושי דה"ל ועוד ישראל, בפני לו יתננה שמא גזרה משום נמי ואיכא מכריזין

שמעתה, בכולה השתא עד ביה איירינן דלא במאי [איירי] דהשתא כיון הכי

ליכא גזרה משום ואב"א וה"ק מיירי, מינה דסליק מכריזין שאין דבמקום נראה ודאי אלא
וכענין להו, מזבנינן לנכרי ונבלות דטרפות ידעי כ"ע הוא מכריזין שאין דמקום דכיון
לא לגר בשרא יהיב או דמזבן חבריה ישראל חזי דמיחזי ואע"ג לנכרי, מכור או שכתוב
לדעתיה דגניב אב"א דקאמר והיינו היא, נבילה טריפה דלמא אמר דמימר מיני' למזבן אתי

לה, דחש דלית ליכא גזירה משום אבל כלומר

מכללא אלא אתמר בפירוש לאו דשמואל והא בסמוך דאמרינן הא שפיר אתי נמי והשתא
טריפה תרנגולת אביי ואמר איקפד אמאי ואמרינן וכו' אמברא עבר הוה דשמואל איתמר
הוא כללא לאו הא כלומר הוי מאי מכללא ואי ופרכינן דשחוטה במר ניהליה ויהבה הואי
לההוא דחיישינן אמרת ואי דאיקפד, עביד מאי כן [לא] דאם שמואל אמרה בפירוש אלא
דיהבה משום דילמא מאי, מכללא ואי מתמיהינן היכא ישראל בפני לו ימכרנה דשמא גזרה
ועוד ישראל, בפני לו ימכרנה שמא דגזרינן קיי"ל דהא דאקפד הוא לגזרה חש ולא ניהליה
קא הדעת דגנבת משום לדעתיה דגניב משום דאיקפד לן משמע הוה דטפי תאמר דאפילו

אמרינןע כי מ"מ כך, לידי אתא דילמא חשש אלא מעכשו אינה וגזירה מהשתא עלי' בר
איבעיא לא ליה דאמר משום דאיקפד הא למימר איכא דילמא ואמרינן הוי מאי מכללא ואי
יראה שמא גזרה ניהליה למיתבה לך איבעי לא ליה דאמר משום הל"ל טפי לשהויי לך
כדאמרן, כלל גזרינן דלא להו פשיטא דמפשט שמעינן ודאי אלא מיניה, לזבונה ואתי ישראל

בע"ה, בה נאריך ולקמן לי, נראה כך

>·Ú<

>‚Ú<
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ואינן רבים ובפני במקולין לנכרי וטרפות נבלות למכור העולם שנהגו מנהגנו עמד ובזה
כלל. נמנעין ואינן ונבלות טרפות עופות להן ומוכרין נותנין וכן חוששין

ותשובת הבית בדק השגות עם לרשב"א הבית בתורת אריכות =יש להעתיק מה וצ"ע בפנים, עי"ש עוד =יש
במתנה ולא במכר רק הוא בגוי דעת גניבת שאיסור הרשב"א שיטת מביאים =ראיתי הבית, משמרת

à"áèéø:íù:ãö ïéìåç,äéúòãì äéì áéðâã íåùî àîéà úéòáéàåאימא ואיבעית פירוש
דאתי משום לאו לישדר לא דחתוכה וטעמא מכריזין שאין במקום לעולם
שישראל סבר הגוי כי ז"ל ופירש"י דגוי, דעתו דגניב משום איסורו אלא כלל מיניה למיזבן
לאכילתו, לנקרו ישראל בו טרח שכבר מה דורון ליה ששלחו כיון מאד אוהבו ששולחו הזה
שיהנה שלמה שישלחנה הגוי רוצה היה יותר טעמא האי לא אי ודאי דהא ז"ל, כיוון ויפה

ושמנו. בגיד

להביא הוצרך מה וא"ת גוי. של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור שמואל כדאמר
מפני לנכרי וטריפות נבילות מוכרין אין דלקמן במתניתא בהדיא לה תניא דהא בזו שמואל
דההיא היא דגמרא סוגיא דהא מתניתא לההיא לה ידעינן הוי דלא סגיא ולא שמטעהו,
אבל דמים נותן שנכרי התם כי במכר דוקא אמינא הוה מההיא דאי וי"ל אשי, ורב דרבינא
הגוי. דעת לגנוב אסור בזו דאף דשמואל קמ"ל גוי, לגבי דעת גניבת משום בו אין בדורון

éøëð ìù åúòã úáéðâ øåñéàåאיסור שהוא ז"ל התוספות בעלי בשם רבותינו קצת כתבו
תגנבו לא מדכתיב לן דנפקא בעמיתו29תורה איש דקרא בסיפא כתיב וכי וגו', תכחשו ולא

בדבר, השם חילול שאין ובמקום קאי, תשקרו ולא תכחשו [א]דלא ההיא גוי, דממעט
ואע"ג תגנבו. בלא אנחתא דיהבינן נמי והיינו לעמיתו, או מעמיתו כתיב דלא נמי ודיקא
סתם תגנבו לא נכתב בכאן לב, גניבת לשון אלא דעת גניבת על סתם גניבה אשכחן דלא
גדול הם גנבים שלשה איתא ה"ג) (פ"ז קמא דבבא ובתוספתא ממון, גניבת אף לכלול

הבריות. דעת גונב שבכולם

וכו איתמר בפירוש לאו דשמואל דשחוטה.והא בסך ניהליה ויהביה הוי טריפה תרנגולת עד '
אחד. והכל שחוטה במקום כלומר שחוטה. במר גורסין ויש

דאמר משום קפיד הוי טריפה תרנגולת דאמר למאן ומהדרינן מאי. מכללא וכי ואמרינן
דקפיד נימא טעמא מהאי דקפיד נקטינן אמאי בתוספות והקשו איסורא, תשהה אמאי ליה
ותירצו שחוטה, בתורת ליה דיהבי דשמע כיון מיניה ואכיל ישראל בפני לו נתנו שמא
ישראל אותו ידע מנא לא דאי גוי של דעתו לגנוב דאסור מינה שמעינן הא [דאכתי] (דא"כ)

דגוי. דעתיה גניב ולא קאמר קושטא לגוי הנותן שזה

היה לא שמואל של קפידתו וכל פי' משמע. חייא אנפקא ליה אמר אנפקא דאמר ולמאן
מזיגא. ליה ויהיב חייא אנפקא ליתן לו שאמר דעתו על שהעבירו לפי אלא

...,åäééùôð éòèî åäðéàהמכורות חביות לו יפתח שלא לעיל דאמרינן והא ז"ל פרש"י
כן אם אלא התם דקתני כיון בתוספות והקשו פותחם, אני בשבילך לו כשאומר לחנוני,
לעולא לומר משקר הוי לא יהודה רב דודאי ועוד אסור, בסתם דאפילו מכלל הודיעו
בישרא להאי שמכריזין דחזו דכיון טעמא היינו דהכא פירשו לכך פותחם, היה שבשבילו
ורב דרבא דבסמוך בעובדא זוטרא במר וכן היא, דטריפה אדעתייהו לאסוקי להו הוה

לקראתו. ולא הולכין היו לדרכן ספרא

>„Ú<

>‰Ú<

מגיהריטב"א:29. ==ועיין <?> ?? מיוחס רבינו וע"ע ראשונים, בפרק <?> לקמן מובא יראים לספר =כוונתו
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,åäì ïðéòèî÷ àäåלקראתו נפקי הוי ידעי הוי דאילו כיון הוי הטעאה מה בתוספות והקשו
דשאני ותירצו ליה, פתח דהוי עולא ליה דחביבא יהודה דרב בעובדא לעיל וכדאמרינן
כמו פותחם היה מכורות הוו לא דאפילו וכיון מקום מכל עכשיו פתחם שבשבילו התם

כלל. לקראתו יצאו שלא בזו כן שאין מה הטעאה, ליכא עכשיו שפתחם

:éøéàîíù.ãö ïéìåçגידה ניטל שלא ירך כגון לאכילה, לו ראוי שאין דבר לו שיש מי
שמשום לו נראה שיהא דרך על לגוי ישלחנו לא בזה, וכיוצא ליטלן יודע ואינו
לו ישלחנה אם אלא לו, ראויה שאינה מצד אלא שולחה ואינו הואיל שולחה הוא כבודו
הרי בהודעה שלא כן עשה ואם יקבלנה, ירצה ואם שולחה, הוא זה דבר שמתוך יודיענו

הדעת גניבת גוי:30זה של אפילו הבריות דעת לגנוב אסור אמרו וכבר

בתקרובת לו ירבה ואל סועד, שאינו ויודע אצלו שיסעוד בחבירו אדם יסרהב אל לעולם
מחב לו יפתח ואל מקבל, שאינו בו שמכרויודע מצד למחר לפתחן בלבו הוא שכבר יות

לו יאמר ואל כן, הודיעו אא"כ פותחם הוא שלכבודו סבור זה חבירו ויהא לחנוני יינו את
במה שכבדו בעיניו להתראות דעתו ולגנוב לרמותו לזה כיון לא ואם ריקן, מפך שמן סוך

רשאי: הרואים בעיני להחשיבו כדי כן שעשה אלא כבדו, שלא

שהוא סבור והרואה מעט אלא בתוכו שאין לגין ובידו להברותו האבל לבית אדם ילך לא
ר"ל עיר חבר שם היה ואם מועטת, והיא יתרה בהכנת והתראות הדעת גניבת זו שגם מלא

אדם בני לשם[-רש"י]חבורת אדם בני מתקבצים שבסבתו פרק קובע חכם או [-רבינו,

הרואים:גרשום] בעיני להחשיבו אלא זה שאין מותר, ,

שחוטה חיה עור של בחזקת מאליה שמתה בהמה עור של סנדל לחבירו אדם ימכור לא
כל וכן שמן של שכולה סבור זה שיהא פיה על צף ושמן יין של חבית לו ישלח ולא

בזה: כיוצא

אין גדושה במדה לפניהם להכין הבית בעל ביד ואין מצוי השבע שאין בשעה האורחים
מתבייש הרבה רשות ממנו נטלו אא"כ הבית בעל של ולבנותיו לבניו מחלקם ליתן רשאין
לבני מחלקם נותנין שהם בשעה ביותר מתבייש הוא וכבר לפניהם שנתן ממה הבית בעל

חבורה:

כך על מהדרו והיה עשאה שלכבודו סבור חבירו והיה בכונה שלא דבר איזה שעשה מי
שכן לו יודה בעצמו טעה והוא הואיל אלא כן עשה לכבודו שלא להודיעו צריך זה אין

לו: וילך בטעות כתרו ויטול

:ù"àøä é÷ñôïéìåç:çé ïîéñ æ ÷øôדעובד דעתיה ליה דגונב משום אימא בעית ואי
לו ותקנה בה שטרח דאחר מאוד אוהבו זה שישראל דסבור כוכבים,
עובד של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור שמואל ואמר לו שלחה לו שראויה עד

כוכבים.

קמא בגמרא]ושינוייא כוכבים[-שם ובעובד בה דתני דלקמן ברייתא מוקי אביי דהא עיקר,
במקום לה מוקי ורבא מכריזין, שאין במקום ליטול צריך אין חתוכה ובין שלימה בין
חיישינן לא וגם ישראל בפני לו יתננה שמא במתנה חיישינן ולא וכשהכריזו, שמכריזין
היה מכר כמין אלא] מתנה הוי [לא למבורי דפייסיה דשמואל וההיא דעת. לגנבת במתנה

הב"ח] תפלוג[הגהות דלא היכי כי קמא כשינוייא מתניתין מתרצי בתראי אמוראי הני וא"כ ,
אברייתא, מתניתין

>ÂÚ<

>ÊÚ<

גוימאירי:30. דעת לגנוב אסור במתנה דגם ס"ל הערה:
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היינו ישראל בפני במתנה לו יתננה ולשמא דעת לגניבת דחיישינן דהא תירץ תם ורבינו
חיישינן. לא בסתם אבל ומנוקרת כשירה שהיא כוכבים לעובד ישראל דאמר היכא

ירבה ואל סועד שאין בו ויודע אצלו שיאכל בחבירו אדם יסרב אל אומר ר"מ היה תניא
הודיעו, א"כ אלא לחנווני מכורות חביות לו יפתח ואל יקבל שלא בו ויודע בתקרובת לו
דממילא דעת, גנבת איכא פותחם הוא שבשבילו ליה אמר דלא ואע"ג לא, בסתם אבל

דל פותחו הוא דבשבילו סבור דלקמןהוא להא דמי ולא לחנווני, שמכרם אדעתיה מסיק א
לנפשיה, דקמטעי איהו רבא דקאמר למחוזא מסיכרא דקאזיל נחמן דרב בריה זוטרא מר
בביאתו, דידעו ליה דמנא לקראתו יצאו דלא אדעתיה לאסוקי זוטרא למר ליה איבעי דהתם

לו באומר דמיירי לחנווני הפתוחות חביות לו יפתח לא דאמר דהא שפירש כרש"י ודלא
יהודה מרב פריך מאי ועוד הכי, משמע לא הודיעו א"כ דאלא חדא פותחם, אני בשבילך
לעולא, משקר היה יהודה דרב למימר ס"ד וכי לחנווני, המכורות חביות לעולא שפתח
ודאי דהתם חילא, לבני בשרא לנפל דמי ולא הודיעו, א"כ אלא אסור בסתם אפילו אלא

דעת. גנבת וליכא הוא דטריפה דמכריזים כיון למידע להו איבעי

האבל לבית אדם ילך לא ת"ר מותר. כבודו בשבל ואם ריקם. מפך שמן סוך לו יאמר ולא
שמתעהו... מפני מים ימלאנו ולא המתקשקש, לגין ובידו

2???? אות לקמן נו"כ עם אסורות, מאכלות הל' מכירה והל' דעות הל' הרמב"ם, דברי

:à"ùøäî,'åëå äáäéå éàåä äôøè ä"ã 'ñåú :íù ïéìåçליכא שרי דאי כו' דמ"מ וי"ל
בזה אחרת דרך לפר"ת התוס' כתבו בשמעתין ולקמן עכ"ל, כו' למיחש
עיי"ש, דעת גניבת משום אלא להקפיד לו היה ולא לו נתן שבצנעא שמואל היה דיודע

אפשר דהכא משום אומרוהיינו שאינו אחר ישראל בפני לו יתננו שמא גזירה לפרושי
בפניו לעכו"ם הטבח שנותן הרואה וישראל בסתם לו דנותן אלא מנוקרת שהיא בפירוש
אף והשתא לקמן, מפרש"י כנראה כשרה היא דודאי סבור טריפה שהיא לומר חש ואינו
כן עושה העכו"ם דעת דלגנוב הישראל יחוש לא עכו"ם של דעתו לגנוב מותר היה אם
דשמא גזירה דהך שפירש לפר"ת לקמן אבל בסתם, לו נותן אלא כלום לו אומר דאינו כיון
דלא למימר לן אית וע"כ מנוקרת, שהיא בפירוש באומר מיירי נמי ישראל בפני לו יתננה
הכא, שכתבו תירוצם אידחי דשמואל בהך וא"כ כן, לו אמר שלהטעותו אדעתיה אסיק

ודו"ק. וכו', שבצנעא שמואל היה דיודע אחרת בדרך לתרץ שם הוצרכו ולכך

,'åëå éàåä äôéøè úìåâðøúאבל בדיבורו, לו משקר באינו היינו שרי, היה גוי דטעות ואפילו
וק"ל. בתוספות וע"ש אסור לקמן רש"י כמ"ש שחוטה בתורת לו שמכר הכא

,'åëå òîùî àééç à÷ôðàדאנפקא דהא הספר מן חסר דבריו על שעבר התירוץ דעיקר ק"ק
ליישב. ויש דעת, גניבת ביה לית דאל"כ ידע הוה נמי משמע חייא

,'åëå úåøåëîä úåéáçשתהיה הפסד משום דלאו לכאורה נראה פירושו ולולי פרש"י, עיין
החנוני, רשות בלי ממנה ליטול לו אסור לחנוני כבר שמכרה כיון אלא בה נגעו חסרה
הוא הרי בהם והטוב החזק לראות בשבילו כולם לטעום רוצה הוא כאילו פותחם וכשהוא
לומר ואפשר כן, עושה הבריות נגד ולכבדו שמכרם לאורח הודיעו א"כ אלא דעתו גונב

וק"ל. ריקן פך גבי כדקתני שרי נמי הודיעו בלא כבודו משום דאי

,'åëå åäòèîù éðôîהאבל בבית מביאו שם לשתותו דהא דעתו וגונב מטעהו דהיאך ק"ק
יכול זה והיה מכולן שותין היו ולא שם מביא אחד שכל דרכם שהיה ואפשר ביין, לנחמו
שהוא משמע המתקשקש בלגין ניחא ובהכי ממנו, שותין יהיו שלא שלו לגין עם להשמט
יראה בחזרתו כולן את שתו שלא כיון אבל בו, דייך מטעהו מאי קשקוש, ע"י חסר נראה

>ÁÚ<
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דאעפ"כ ואשמעינן ריקן שנעשה עד ממנו ששתו יסבור שהאבל ומטעהו המתקשקש לגין
וק"ל שרי עיר בחר .31לכבדו

,'åëå ìãðñ åøéáçì øåëîé àìדמתה כיון היא אונאה ודאי הוא קמ"ל מאי במכירה הכא ק"ק
של כמו בזול אותן לו מכר שהוא כגון דמיירי וי"ל שחוטה, בריאה כשל חזק עורה אין
הוה לא דהשתא שחוטה חיה שהיא ליה אמר בעלמא טובה לו להחזיק כדי אלא מתה,
דאי במתנה מתוקמא וכו' צף ושמן יין חבית לו ישגר דלא ובההיא דעת, גניבת אלא

וק"ל. עליה למיקם דאיכא כיון יין לו ושלח הטעהו האיך שמן במכירת

:äîìù ìù íé:è"é ïîéñ æ ÷øô ïéìåçישראל בפני לגוי חתוכה ירך ליתן דאסור דין
במתנה לתת מותר ישראל בפני נותנו אינו ואם מנוקרת, כן אם אלא

במכר... אם כי במתנה דעת גניבת שייך ולא חתוכה, אפילו לגוי

בפני לו יתננה שמא וגזרה מכריזין שאין במקום אימא ואיבעית לסוגיא נחזור ...ושוב
לדעתיה לה דגניב משום אימא ואיבעית ממנו, ויקנה הישראל יראה ואז אחר, ישראל
לו... שלחה לו שראויה עד לו ותקנה בה שטרח דאחר מאד אוהבי זה שישראל דסבור
בין חתוכה בין ובגוי הנשה, גיד הימנו שיטול צריך אין שלימה לחבירו ירך השולח ת"ר
שאין במקום וסיפא רישא אין, אמר אביי הנשה... גיד הימנו ליטול צריך אין שלימה
אמר אשי רב שמכריזין... במקום כולה אמר רבא שמכריזין, במקום ומציעתא מכריזין,

מכריזין... שאין במקום כולה

הרא"ש י"ח)ופסק מכריזין,(סימן שאין במקום אימא ואבעית דמשני בתראי שינויי תרי דהני
שלימה בין ובגוי בה דתני ברייתא מוקי אביי דהא עיקר, קמא שינויא אלא עיקר, להו לית
במקום לה מוקי ורבא מכריזין, שאין במקום הנשה גיד הימנו ליטול צריך אין חתוכה ובין
לו יתננה שמא דורון, בשולח דהיינו במתנה, חיישינן דלא אלמא וכשהכריזו, שמכריזין,
נבלות מוכרין דאין מציעתא דקתני והא דעת, לגניבת במתנה חיישינן לא וגם ישראל, בפני
בתורת מעותיו נתן שהגוי לפי דאסור, הוא במכירה דוקא שמטעהו, מפני לגוי וטרפות
יגיד לא [והעכו"ם טריפה שהיא (לו) ויודיעוהו לו ימכרו שמא דקאמר וסיפא שחוטה,
הני וא"כ איקפיד, הכי ומשום הוא, מכר כמין נמי למבוריה דפייסיה דשמואל וההיא לו],

אברייתא. מתני' תפלוג דלא היכא כי קמא, כשינויא מתניתין מתרצי בתראי אמוראי

דאמר היכא היינו ישראל, בפני לו יתננה ולשמא דעת לגניבת דחיישינן דהא תירץ ור"ת
ע"כ חיישינן, לא בסתם אבל מנוקרת, כשרה שהיא לגוי הרא"ש].ישראל [-לשון

לא ישראל שארית משום אסור, מ"מ דעת, גניבת וליכא ליה חזי דקא בשלימה דאפי' בעיני, הוא ודוחק
דעת לגנבת לא חיישינן לא הסתם דמן מיניה שמעינן מ"מ דוחק, הסוגיא כל לפירושו גם וגו', עולה יעשו

ו ישראל, בפני לו כשנותנו אלא אסור ואינו ישראל בפני לו יתננה לשמא (סימןולא הטור כתב הכי משום
נותנו ואם חתוכה, או שלימה אם בין לו ליתנה יכול ישראל, בפני לגוי נותנה אינו ואם וז"ל: סתמא ס"ה)
שראה ישראל סבר שמא לחוש שיש גידה, נטל כן אם אלא חתוכה, כשהיא לו יתננה לא ישראל, בפני לו
יד מתחת שיוצאת ירך שכל גידה, עם ויאכלנו ממנו ויקחנו לו, שנתנה קודם גידה שנטל לגוי זה שנתנה

ע"כ, גידה, שניטל בחזקת היא הבשר, מנקרי אותו שחותכין כדרך שחתכה ישראל

דאפי' ס"ל דהא אשי, כרב לן דקיימא מאחר דאסור, לאשמועינן דמכירה, דין השמיט אמאי לומר ואין
וחיישינן ברבים, במקולין הבשר שמוכרין במקום באיטליז, שהוא במכירה חיישינן מכריזין שאין במקום
אדוני שמסקנת קי"ז, בסי' אח"כ להדיא הטור כמ"ש ר"ת, כדברי ס"ל כי ממנו, ויקנה ישראל יראה שמא
שהוא הישראל לו שיאמר לא אם ישראל, בפני לו ימכרנה לשמא במכירה אף חיישינן דלא בדבר, אבי
נראה ישראל, בפני [יתננה שמא גזרה לא, דחתוכה ומדאמרי' וז"ל, הר"ן כתב זה וכעין כדפרישית, כשרה,
בפני לו ימכרנה שמא גזירה משום מכריזין, שאין במקום סתם, לעכו"ם וטרפות נבלות למכור שאסור
שכתב, ז"ל, ר"ת דברי נראין לפיכך בסתם, לגוי וטרפות נבילות מוכרין אנו] שהרי כן, המנהג ואין ישראל,

>ËÚ<

==להעתיקמהרש"א:31. המתקשקש לגין בענין שמוסיף מה רש"ש =עיין



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
äîìù ìù íé

40

בפני גוונא כהאי ליה אמר אי הלכך היא, ומותרת כשירה לו כשאמר לא, דחתוכה ממתני' דייקינן דכי
הללו המקומות בכל שנהגו וזהו ישראל, בפני לו יתננה שמא גזרינן הכי ומשום מיניה, למזבין אתי ישראל
ישראל סמוך לא הוא, דבסתם כיון למיחש, ליכא ישראל בפני ימכרנו דלשמא סתם, וטריפות נבילות למכור
בעיני הוא שדוחק כתבתי וכבר ע"כ, אנפשיה, נמי מטעי דאיהו למיחש, ליכא נמי דעת גניבת ומשום בהכי,
מכריזין, שהיו מקומות שהיו בימיהם, דוקא בעיני, נראה אלא כשירה, שהוא לו באומר מתניתין לאוקמי
בפני לו יתננה לשמא במכר, גזרו מכריזין שאין במקום אף א"כ מהם, ליקח מותר היה הכריזו וכשלא
שאין האיסור ונתפשט מקום, בשום מכריזים ואין הכרזה, של המנהג נתבטל התלמוד ימי אחר אבל ישראל,
לשמא תו חשו ולא וטרפות, נבילות להם למכור התירו כן על טובא, ביה וזהירי הגוי, מן בשר שום קונין
כשירה, שהיא לו שאומר ישראל מפי שישמע לא אם קונה, אינו רואה ישראל דאפי' ישראל, בפני ימכרנה

בו, יכשל שלא ישראל בפני זה עושה שאינו וק"ו עולה, יעשו לא ישראל דבני שכיחא לא האי וכולי

אם כי במתנה גוי גבי דעת לגנבת חיישינן ולא קמא כשינוי לן דקיימא שכתבתי מה ולפי
והסמ"ג הרי"ף שהרי להקל, נראה לא מכר, קנ"ה)גבי לגנוב(לאוין שאסור סתמא כתבו

לו, שניקר שסובר כמו כזו, דעת גניבת דס"ל משום אלא ישראל, גבי כמו גוי, של דעתו
שאפילו שחוטה, בחזקת לטריפה דומה ואינה דעת, גניבת אינה לאכול, ראויה שהיא כמו
וכ"כ הנבילה, מן מעולה שהטריפה כמו הטריפה, מן מעולה שהכשירה לזה מודים הגויים

פ"ב)הרמב"ם אפילו(דעות אסור בהלכה לקמן המוזכרים דעת גניבות שכל להדיא ז"ל
להטעותו ואף דאסור הגוי וגזל ממש גניבה כ"ש בגוי אסור דעת שגניבת ומאחר לגוי,

בתרא: בהגוזל בזה הארכתי כאשר אסור,

:ë ïîéñ :íùלו ירבה ואל סועד, שאינו ויודע אצלו שיאכל בחבירו אדם יסרהב אל דין
שבשביל לפתותו כדי לחנוני המכורות חביות לו יפתח ואל יקבל, שלא בו ויודע בתקרובות
מתכוון אינו אם מ"מ דעת, גניבת משום אסור בסתם ואפילו בזה, כיוצא כל וכן פתח כבודו
איהו פותח, הוא שבשבילו סובר והוא עצמו לצורך החביות פותח אלא להטעותו כלל

אנפשיה: מטעי דקא

סועד, שאינו בו ויודע אצלו שיאכל בחבירו אדם יסרהב אל אומר מאיר רבי היה תניא
שהוא לחנוני המכורות חביות לו יפתח ואל יקבל, שלא בו ויודע בתקרובות לו ירבה ואל
לו אמר דלא ואע"ג לא, בסתם אבל הודיעו כן אם אלא פותח, הוא שבשבילו סובר
דלא פותחו, הוא דבשבילו סבר הוא דממילא דעת גניבת ואיכא פותח, הוא שבשבילו

והרא"ש התוס' וכתבו לחנוני, שמכרה אדעתיה י"ח)מסיק מר(סימן דלקמן להאי דמי שלא
לאסוקי זוטרא למר ליה איבעיא דהתם מחוזא... לבי מסיכרא קאזל הוה דר"נ בריה זוטרא
לא דאמר דהא שפירש כרש"י ודלא נביאות, דידעי להו דמנא לקראתו יצאו דלא אדעתיה
הודיע כן אם דאלא חדא כו', פותח אני בשבילך לו דאמר לחנוני פתוחות חביות לו יפתח
בסוגיא מדפריך ועוד הודיעו, שלא זמן כל אסור בסתם אפי' משמע אלא הכי משמע לא לו
משקר יהודה דרב למימר ס"ד וכי לעולא, לחנוני המכורות חביות שפתח יהודה מרב

הודיעו, אא"כ אסור בסתם אפי' אלא לעולא,

א יהודהואני דרב מהא למיפרך התלמוד לב על [עולה] היה לא כפירש"י, היה שאם ומר
לא ישראל שארית משום לשקר אסור לגוי דאפילו חלילה, לשקר אפילו מותר שיהא כלל
היינו משקר, לא אפילו אסור דבסתם נהי נראה ומ"מ לעיל, כדפירשתי וגו', עולה יעשו
להטעותו כלל מתכוון אינו הוא אם אבל ולכבודו בשבילו עשה כאילו עצמו את שמראה
נפשיה מטעי דקא איהו פותח, הוא שבשבילו סבור והוא עצמו לצורך חביות פותח אלא

הרמב"ם לשון מורה וכן הר"ן, כתב כן להודיע, צריך ו)ואין ב חביות(דעות לו יפתח לא
ע"כ, בזה, כיוצא כל וכן פתח, כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכרו לפותחן צריך שהוא
גניבת ושל פתוי של אחת מלה אפילו כתב ותו לא, [לפתות] (לפתוח) בא לא שאם משמע
ולא מסקינן ותו ע"כ, והוות עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת
לבריות להודיע אורח, של כבודו פי' מותר, כבודו בשביל ואם ריקם, מפך סוך לו יאמר

עליו. שחביב

>Ù<
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מים, ימלאנה ולא חסרים, פירוש המקשקשים, לגין ובידו אבל לבית אדם ילך לא ת"ר,
רבים לשם שיש כלומר עיר, חבורת פירש"י מותר, עיר חבר שם יש ואם שמטעהו, מפני
העיר, חבר שם כשיש מותר עיר חבר אומר ואני בעיניהן, האבל את להחשיב מכוין וזה

בעיניו, האבל את להחשיב ורוצה כרבים, חשוב

:ñéæà÷ í"øäî:íù ïéìåçשאינו ויודע אצלו לסעוד בחבירו יסרהב אל דאמרינן הא
סבור היה ואילו אצלו שיסעוד רצונו כשאין דוקא דהיינו נ"ל סועד,
שאינו שיודע אע"פ אצלו שיסעוד חפץ היה אם אבל כן, לו אומר היה לא אצלו שיסעוד
שיודע אע"פ התקרובת שיקבל חפץ היה אם תקרובת גבי וכן דעת, גניבת מקרי לא סועד

דעת. גניבת משום בזה אין מקבל, שאינו

שמן סוך אמר ולא ריקן, מפך שמן סוך לו יאמר לא שאמרו דמה לומר אפשר זה ולפי
ואורחא מעט שמן אלא [=לסיכה] לסוכה צריך דאין משום היינו מלא, מפך אפילו סתם
משום בזה היה לא סך שאינו בו שיודע אע"פ ולהכי בהכי, אינשי קפדי דלא דמילתא
ריקן מפך שמן סוך לו כשאומר אבל עליו, מקפיד היה לא סך היה שאם כיון דעת גניבת
ולזה שמן, בו שאין כיון ממנו בוש שהיה בעיניו קשה היה לסוך עליו מקבל היה אם

דעת. גניבת משום בו ??יש עליו' 'שמתלוצץ הראב"ד שיטת עם =השוה

:íééç úøåú:íù ïéìåç,ï÷éø êôî ïîù óåñ åì øîàé àìåסך שאינו בו שיודע וצ"ל
מלא הוא אפילו ריקן מפך איריא מאי דא"כ וקשה ז"ל, רש"י כדפירש
לסעוד לחבירו אדם יסרהב אל רישא כדתני דעתו גונב סך שאינו בו דיודע כיון נמי שמן
גניבת הוי דלא וי"ל וכו', בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא סועד שאינו בו ויודע אצלו
לו אומר כשאינו אבל כן יעשה שלא יודע והוא הרבה בחבירו מפציר כשהוא אלא דעת
יסרהב אל ברישא נקט ולהכי דמילתא, אורחא דהכא הוא דעת גניבת לאו אחת פעם רק
אבל בתקרובת ומרבה בו כשמפציר אלא איסורא דליכא משמע וכו' ירבה ולא בחבירו

אחת. באמירה אסור ריקן דמפך סיפא ואשמעינן שרי, זימנא בחד

:øâéà ÷"òø:ãö ïéìåçáåðâì øåñà ìàåîù øîàã äéúòãì äéì áéðâ à÷ã íåùî à"áàå
,'åëå úåéøáä úòãìדילמא אסור דעת דגניבת משמואל ראיה מאי קשה

מתה של סנדל ימכור דלא לקמן וכן גזל, השתא והוי יותר ממון תיכף ונטל דהטעהו התם
גונב שמטעהו שפירש רש"י על וצ"ע הוא, טעמא האי משום ג"כ דמטעהו חיה בחזקת
לא דג"כ אסור דעת וגניבת דמותר עכו"ם טעות שנא דמאי קשה הדין עיקר ועל דעתו.

טעות. אלא הוי

:øôåñ íúç.ãö ïéìåç,äéúòã äéì áéðâ à÷ã íåùîואולידבתוספתא) תוספתא איזה [=צ"ע

[== צ"ע לב"ק ואם בתוספות) וכיוןצ"ל ממון, דגניבת מק"ו דעת גניבת יליף
כגון השם חילול ליכא אי מותר דאז ישראל ליד בהתירא בא שלא כל אסור גוי דגניבת
ויש בשמעתין. הראשונים כ"כ דעתו גניבת כ"ש א"כ אסורה, גניבה אבל הלואתו הפקעאת
דעתו לגנוב מותר אורח של כבודו בשביל אם בשמעתין אמרינן אמאי א"כ קצת לעיין
איזהו ר"פ כדאיתא כפל תשלומי לשלם ע"מ אפי' אסור דקיל ממון בגניבת אפי' והלא
לי' מצערא עכ"פ התם וי"ל אסור. ואפ"ה התם כפירש"י מיני' גניב לטובתו והתם נשך

[מהדו"ק] כלל: צער כאן אין לכבודו עושה אי הכא משא"כ שעה לפי

סתומות חביות וגם פתוחות חביות לו דהי' נראה וכו', יהודה לר' לי' דחביב עולא שאני
אך כן וא"ל הסתימות לו פתח ולכבודו מהפתיחות להשקותו יכול והי' לחנוני המכורו'
מסתימות ששתה נהנה עולא חסר לא וזה נהנה זה שנמצא לחנוני מכירות שהן לו לא
שעולא דעת גניבת ה"ל ומ"מ יפתחם והחנוני מכירות היו שבלא"ה חסר לא וזה טוב שיינם
שלכבודו דא"ל מיירי ולעולם וכו' לי' דחביב עולא שאני משני ומשו"ה מכירות שאינם סבר

>‡Ù<

>·Ù<

>‚Ù<

>„Ù<
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וכו' אינהו ד"ה לקמן אפירש"י תוס' ק' י"ל ובזה פתחם שלכבודו היו כן והאמת פתחם
[מהדו"ק] וק"ל:
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"íä íéáðâ äòáù" àúééøá (á)

בגמ' מאיר רבי של הדוגמאות ועיקרם דעת גניבת של דינים כמה מובאות זו ==בברייתא
ב"ק) (מס' ובתוספתא (משפטים) במכילתא - מקומות בשתי נשנית היא דלעיל. חולין
כמה מצאנו המאוחרים במדרשים גם זו. מול זו כאן אותם והצגנו נוסחאות, שינויי בקצת
מהמפרשים גם הבאנו (שם). זוטרתא ובפסיקתא (משפטים) שמעוני בילקוט והם: גירסאות

והמכילתא התוספתא של

:â"éô ïé÷éæð 'ñî íéèôùî àúìéëî:â äëìä æ ÷øô ÷"á àúôñåú

שבעה אומר אתה נמצא ישלם... שנים
דעת גונב שבגנבים הראשון הם, גנבין
ואין לארחו לחבירו והמסרב הבריות,
ויודע בתקרובת לו והמרבה לקרותו, בלבו
והן חביותיו והפותח מקבל, שאינו בו
והמשקר במדות והמעוול לחנוני, מכורות
בתלתן הגירה את והמערב במשקלות,
שאמרו מפני בשמן והחומץ בפול והחול
מושחין לפיכך נכל, מקבל אינו השמן

מלכים, בו

גונב שבכולם הראשון הן, גנבין שבעה
לאורחו בחבירו והמסרב הבריות, דעת
בתקרובות לו והמרבה לקרותו, בלבו ואין
חביות לו והמפתח מקבל, שאינו לו ויודע
במדות והמעול לחנוני, שמכורות
הנורה את והמערב במשקלות, והמשקר
שאמרו אע"פ בשמן, החומץ ואת בתלתן
מושחין לפיכך דלוס, מקבל השמן אין

המלכים, את בו

היה שאם עליו שמעלין אלא עוד ולא
מצינו וכן גונבה, העליונה דעת לגנוב יכול
אביו לב גניבות, שלש שגנב באבשלום
שנאמר ישראל, בית ולב דין בית ולב

ב) וגו',(שמואל אבשלום ויגנוב

היה שאילו עליו שמעלין אלא עוד ולא
שכל גונב, היה העליונה דעת לגנוב יכול
שנאמר גנב נקרא הבריות דעת הגונב

טו) אנשי(ש"ב לב את אבשלום ויגנב
ישראל,

אומר הוי הנגנב, או הגונב גדול מי וכי
והוא נגנב שהוא יודע שהוא הנגנב זה
על כשעמדו באבותינו מצינו וכן מחריש,
העליונה, דעת לגנוב בקשו סיני הר

ז)שנאמר כד נעשה(שמות ה' דבר אשר כל
בידן, דין בית לב ונגנב כביכול, ונשמע,

כה)שנאמר ה לבבם(דברים והיה יתן מי
שא תאמר ואם להם, וידועזה גלוי הכל ין

לומר תלמוד עה)לפניו, ויפתוהו(תהלים
פי על ואף עמו, נכון לא ולבם בפיהם

ואומר עון, יכפר רחום והוא כוכן (משלי

שפתיםכג) חרש על מצופה סיגים כסף
רע, ולב דולקים

נגנב אומר הוי נגנב או גונב גדול מי
כשהיו מצינו וכן ושותק, שנגנב שיודע
לגנוב בקשו סיני הר לפני עומדין ישראל
ה' דבר אשר כל שנאמר העליונה דעת
להם, הוא נגנב כביכול ונשמע, נעשה

ה)ת"ל להם(דברים זה לבבם והיה יתן מי
הכל שאין תאמר אם וגו', אותי ליראה

נאמר כבר והלא לפניו עה)גלוי (תהלים

ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו
אעפ"כ בבריתו, נאמנו ולא עמו נכון לא

ואומר וגו', עון יכפר רחום (משליוהוא

שפתיםכו) חרש על מצופה סיגים כסף
רע. ולב חלקים

>‰Ù<
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(êùîä) àúìéëî(êùîä) àúôñåú

חביבה כמה וראה בוא אומר מאיר רבי
שור העולם, והיה שאמר מי לפני מלאכה
חמשה, משלם ממלאכתו שבטלו מפני
ארבעה, משלם מלאכה לו שאין מפני שה
כמה וראה בוא אומר זכיי בן יוחנן רבן
מפני שור הבריות, כבוד על המקום חס
מפני שה חמשה, משלם ברגליו שמהלך

ארבעה, משלם שטוענו

פטור הנאה אסורי גנב מהן למעלה
חיה בהמה וכלים ופירות כסות מלשלם,
חמשה, ארבעה תשלומי משלם ועוף
וקרקעות שטרות ושפחות עבדים
הגונב קרן, אלא משלם אינו והקדשות,
אע"פ כפל, תשלומי ישלם חמור פטר
לאחר התר לו יש עכשיו אסור שהוא
השה תחת חמשה, ישלם השור תחת זמן,

וגו'. בקר חמשה שנ' ארבעה, ישלם

בהנייה האסורין את גנב מהן, למעלה
ואת השטרות את מלשלם, שפטור
אלא משלם אין ההקדשות ואת הקרקעות
הכסות ואת העופות ואת הבהמה את קרן,
תשלומי משלם הכלים ואת הפירות ואת
בהנאה שאסור אע"פ חמור] [פטר כפל,
השור את הגונב זמן, לאחר היתר לו יש
משלם שה חמשה, משלם ומכרו טבחו
תחת ישלם בקר חמשה שנאמר ארבעה

וגו' השור
שנידון חורין בן את הגונב מהן למעלה
הוא הרי אומר שמעון ר' בנפשו, עליו

כט)אומר נפשו(משלי שונא גנב עם חולק
וגו',

שטען לאחד דומה הדבר למה משל משלו
אמר אחר מצאו חבירו מבית ויצא כלים
ואל חלקך טול לו אמר פלוני זה מה לו
אמ' גניבה בעל מצאו זמן לאחר תגיד,
אדם ראית לא אם עליך אני משביע לו
לו אמר ביתי מתוך ויצא כלים שטען
זה על סח, אתה מה יודע שאיני שבועה
אלה נפשו שונא גנב עם חולק נאמר

יגיד, ולא ישמע

שהוא אדם בני נפש גונב מהם למעלה
יוחאי בן שמעון רבי בנפשו, מתחייב

אומר הוא הרי שונאאומר גנב עם חולק
נפשו,

לאחד דומה, הדבר למה משל משלו
כלים, טעון חבירו של מביתו יוצא שהיה
עושה, אתה מה לו, ואמר חברו מצאו
לאחר לאדם, תגד ואל חלקך טול לו אמר
משביעך לו, ואמר הגניבה בעל בא זמן
יוצא כלים טעון לפלוני ראית שלא אני
[מה יודע שאיני שבועה לו, אמר מביתו,
בנפשו, מתחייב זה הרי מדבר], אתה
נפשו שונא גנב עם חולק אומר הוא ועליו

וגו'.
ושונה והולך חבר מאחר המתגנב אבל
לעצמו זוכה גנב שנקרא אע"פ פרקו,

ו)שנאמר סוף(משלי וגו', לגנב יבוזו לא
את ומזכה הצבור על פרנס שמתמנה
מה כל ומשלם לעצמו וזוכה הרבים
וגו', שבעתים ישלם ונמצא שנאמר שבידו
שנאמר תורה דברי אלא שבעתיים ואין

יב) וגו'.(תהלים טהורות אמרות ה' אמרות

לשנות והלך חבירו מאחר המתגנב אבל
הרי גנב שנקרא פי על אף תורה בדברי

אומר הוא ועליו לעצמו, זכה וזה (משלי

נמצאל) לסוף יגנוב, כי לגנב יבוזו לא
שבעתים, וישלם הצבור על מתמנה

לא)שנאמר ואין(ו יתן, ביתו הון כל את
שנאמר תורה, דברי אלא (תהליםשבעתים

ז) צרוףיב כסף טהורות אמרות ה' אמרות
שבעתים. מזוקק לארץ בעליל
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לד: ו משלי ורש"י זוטרא ופסיקתא בסמוך שמעוני ילקוט נוסח עם גם --השווה

:é"ùøãì (ì) å éìùî:מאחר המתגנב זה יגנוב, כי לגנב יבוזו לא דרשו ...ורבותינו
שמתמנה סופו שבעתיים, ישלם ונמצא בתורה, ועוסק המדרש לבית הולך חבירו,

יב). (תהלים שבעתיים מזוקק שנאמר תורה אלא שבעתיים שאין הוראות, ומורה דיין
וגם התוספתא דברי כל בביאור תורה" דברי "גניבת ה' סימן ח"ב הלוי) יצחק הלל (לה"ר הלוי משפט עיין

עיי"ש. קכד) (עמוד משלי רש"י את מביא

:ïðòø úéæíù àúìéëî:,áäøñîä.דעת גונב היינו דמסרהב והמסרהב, גרסינן ולא
,åçøàì.אצלו אורח שיהיה הרבה.úáåø÷úá,פירוש úéáç,במתנות çúåôä

דחולין. פ"ז זה כל ועיין פתחו, שבשבילו לאורח ואומר לחנווני חבית שמכר ïîùäפירוש
,ìòî ìá÷î åðéàשחומץ וצ"ל למעלה, שצף כלום ולזייף לערוב יכולין שאין מעילה, פירוש

עמו. מתערב äðåéìòä,חזק úòã úåðâì.לחטוא היה éîåìùúשבלבם íìùî óåòå äéç íéìë
,'äå 'ã éîåìùú íìùî äîäá ,ìôë.להיות צריך åëå',כן íéãáòשאינו ס:) (ב"ק בגמרא יליף

כפל. øåîç,משלם øèô.בשה שיפדה עד בהנאה אסור שנפדה קודם

,åøéáç øçàî áðâúîäאינו שחבירו אלא אומרו, בשם דבר אומר שאינו מיירי דלא לי נראה
נמצא דמסיים והיינו תורה, דברי לשמוע גדר אחורי מתגנב והוא בחינם עמו ללמוד רוצה

שבעתיים. ישלם והיינו לאחרים, מלמד הוא גם שאז פירוש הציבור, על מתמנה

:ãåã éãñç:íù æ"ô ÷"á àúôñåúפרשת במכילתא מצאתיה כך וכו', הן גנבין שבעה
ידי שאמצא ומה אחת מקשה כולה ואיברא שם, הילקוט והביאה משפטים

אפרש. בה לפרש

דלפי כמה בהן יש דלכאורה ואע"ג הן, גנבין מיני ז' דר"ל נראה הן גנבין ז' מ"ש הנה
ה גנבין האמת לפי אבל בידים, כלל גונבין אינן העין דעתמראית גונב היינו שבכלן הא' ן.

טובה הנראה שלפי מהן יש אדברא רע שום עושה שאינו לבריות שמראה כלומר הבריות
מייתי תלת והנך וכו', והמפתח וכו' בתקרובת והמרבה וכו' בחבירו המסרב והן קעביד,

הנשה, גיד פרק בחולין תלמודא להו

בעלמא, דברים אלא שם שאין רמאות כ"כ ליכא בחבירו דבמסרב זו, אף זו כעין לפרש ויש
דעתו, לגנוב רמאי יותר והוא ידו מתחת ממון להוציא מעשה עושה תקרובת המשלח אבל
ליה איכפת דלא עמו אהבתו נפלאתה דכ"כ שמורה ממנו למעלה חביות המפתח אבל
יהנה שלא אע"ג יין של גדולה חבית בשבילו להפסיד אהבתו תוקף בשביל מקפיד ואינו
כוונתו שאין אדם של דעתו גונבין רמאין מיני ג' הרי כוסות. ב' או א' כוס אלא ממנו

לרמותו. זמן אחר ויוכל עליו שיסמוך כדי אלא

וכגון ומרמה גונב הוא לבו נדיבות שמראה שעה שבאותה ממנו למעלה הוא והרביעי
עצמו מראה וכשמוכר חסרים שלו והמשקל שהמדה והיינו ובמשקולות, במדות המעול
את נותן והוא בעין עין ששוקלין המקום שדרך כגון הדין, משורת לפני עמו שנוהג לקונה
שחסיד הלה כסבור בגדושה, מודד והוא מחוקה במדה למדוד המקום דרך ובמדה גירומיו,

שלו. את ליה יהיב לא אכתי גודש שאפילו חסרה שמדתו יודע אינו והוא הוא

מתנה היא העין שלמראית במתנה לו ושולח בתלתן הנורה שמערב ממנו גדול והחמישי
הרבה בזול והוא לתלתן הדומה מין הוא הענין דלפי אינו, האמת ולפי להתכבד הראויה
אבל בילקוט [כך 'הגירה' הגירסא במכילתא ושם ידעתי. לא ולומר לאשתמוטי ומצי
והיה לתלתן שדומה ואפשר פשתן, זרע פירוש גר ערך בערוך וראיתי הגרדן], במכילתא

>ÂÙ<
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על צף ושמן מלמטה חומץ של והיא במתנה מלאה חבית לו השולח וכן במקומם. בזול
וממכר במקח א"נ מרובה, מתנה לו ששלח סבור וזה בחולין) שם בזה כיוצא (ויש פיה
ראיתי ובמכילתא בילקוט, ה"ג מעל, מקבל השמן אין שאמרו אע"פ התנא ומסיים איירי,
עם מתערב אינו כלומר 'כלום' להגיה נ"ל ויותר בערוך, עיין דופי לשון 'דלס' כ"י הג"ה
המלכים את בו מושחין שלפיכך המשקין כל ע"ג ועולה צף השמן דלעולם משקה שום
זיופו כשיתגלה אפילו לאשתמוטי מצי עכ"ז אלהיו, ה' אלא גבו על אין שהמלך לרמוז

קניתיה. כך אלא יודע הייתי לא הבריות.ולומר דעת גונבין מאלו חמשה הרי

דעת לגנוב יכול היה שאם מוכיחין שמעשיו אלא הבריות דעת שגונב עוד ולא וקאמר
כל דודאי דאע"ג קאמר והדר מקרי. דגנב מקרא ראיה מביא ושוב עושה, היה העליונה
נמצא ושותק, ערמתו להבין דעת לו יש שכנגדו אם מקום מכל מקרי, ערום אלה עשוה
יעקב ויגנוב הכתוב שאמר דרך על והוא מיניה, עדיפא וערמתו מיקרי, לבו את גונב שזה
קמ"ל דעת, גניבת בכלל זה שגם שנאמר לשתוק לו אסור שיהא וסד"א הארמי, לבן לב את
לישמר יוכל דבזה תתפתל, עקש עם כז) יח (תהלים כתיב דהא השבעה, בכלל ואינו דשרי

תחתיו. ויפול ברמאותו הכיר שלא כסבור והלה הכירו שהרי לעולם ממנו

נעשה אמרו דברישא ישראל עם הקב"ה עשה זה מעין דכביכול לשריותא, ראיה ומייתי
ולקבל לשמוע דברו עושי בהו דכתיב השרת למלאכי להדמות היה שרצונם כלומר ונשמע
א' לב אלא להם יהא ולא מהם היצה"ר ויתבטל שלהם החומר שיזדכך ע"י עליונה תורה
היו אדרבא אלא שלם בלב כן אומרים היו שלא ית' הוא יודע היה וכבר המלאכים, כמו
דמיד הראיה העוה"ז, ותאוות הנאות אחר לילך החומר להם שיתקיים בקרבם בוחרים
ושמענו וגו' אתה קרב וגו' נמות למה ועתה למשה אמרו הגבורה מפי אנכי דיבור כששמעו
ית' הוא וכביכול נעשה], קודם [-נשמע ברישא ממ"ש להיפך כד,), כב (דברים ועשינו
אע"ג ובעצמו בכבודו דיבר מעיקרא ולכך ברע, שבחירתם הבין לא כאילו עצמו עשה
יתן מי וגו' דברו אשר היטיבו להם השיב נמי ואח"כ וגו', אתה קרב לומר שסופם דידע
וכו'... מצוותי כל את ישמרו עכ"ז לבבות ב' להם שיש שאע"פ כלומר וגו', לבבם והיה

עיי"ש] קטע כאן [חסר

ממון ממש גונב זה שהרי מהן למעלה והוא הבריות דעת שגונב הששי הגנב קחשיב והדר
זה בסוג והנה לצדיק. שיחשבהו הבריות דעת לגנוב כדי בצנעא רק גזלן אינו אבל בידים,
הדבר לבעל בהנאה שאסור דבר לגנוב דמהדר מאן הוא שבהן הרמאי הצייד גנבי הנך
אבל לעולם לדידיה בהנאה ואסרוהו רבנן קנסו שהניחו דלמי הפסח עליו שעבר חמץ כגון
דקנסו אחריני כמה וכן מ"ד, לחד שבת מעשה וכן בכור אוזן הצורם וכן שרי, לכו"ע
בדבר בעלים ירגישו שאפילו שיודע ממנו וגונבו זה ובא המעשה שעשה למי דוקא חכמים

חסריה... מידי דלאו מלשלם דפטור בב"ד לתבעו יכולים כאן]אינם קטע חסר = ]

פטור קלונו יתגלה שאפילו ומוכרו בצנעא חורין בן אדם שגונב מהן למעלה הז' והגנב
נמי השתא הלכך בנפשו, נדון היה בו שהתרו ובעדים מזיד היה שאם משום מתשלומין

גנבין... מיני ז' הרי מתשלומין, פטורין שוגגין מיתות חייבי כל כדין פטור

:éðåòîù èå÷ìé:â"îù æîø íéèôùîהם גנבים שבעה אומר אתה נמצאת
בחברו המסרב אדם, בני דעת גונב שבגנבים הראשון
מקבל, שאינו בו ויודע בתקרובת לו והמרבה לקראהו, בלבו ואין לארחו
בתלתן, הגירה את והמערב במשקלות, והמשקר במדות, והמעול חבית, והפותח
מעל מקבל אינו השמן שאמרו מפני בשמן, החומץ ואת בפול, החול ואת

מלכים, בו מושחין לפיכך
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וכן גונבה, העליונה דעת לגנוב יכול היה שאם עליו מעלין אלא עוד ולא
ירושלים, אנשי ולב דין בית ולב אביו לב גנבות שלש שגנב באבשלום מצינו
אומר הוי הנגנב או הגונב גדול מי וכי וכו' לב את אבשלום ויגנב שנאמר

ומחריש, נגנב שהוא יודע שהוא הנגנב

לגנובדעתהעליונה לקבלאתהתורהבקשו הרסיני וכןמצינושבשעהשעמדולפני
יתן מי שנאמר בידן ב"ד לב ונגנב ונשמע נעשה ה' דבר אשר כל שנאמר כביכול
ויפתוהו נאמר כבר והלא לפניו גלוי הכל שאין תאמר ואם להם, זה לבבם והיה
ואמר עון יכפר רחום והוא כן אע"פ עמו נכון לא ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם

רע, ולב דולקים שפתים חרש על מצופה סיגים כסף

(בהמה) וכלים ופירות כסות מלשלם, פטור הנאה איסורי [משלםגנב ועוף חיה
שטרות ושפחות עבדים וחמשה, ארבעה תשלומי משלם בהמה] כפל, תשלומי
יש עכשיו אסור שהוא אע"ג כפל משלם חמור פטר קרן אלא משלם אינו וקרקעות
חמשה שנאמר ד' ישלם השה תחת חמשה, ישלם השור תחת זמן, לאחר היתר לו

וגו', השור תחת ישלם בקר

משל אומר יוחאי בן ר"ש בנפשו, מתחייב שהוא אדם בני נפש גונב מהן למעלה
לו ואמר חברו מצאו כלים טעון חברו מבית יוצא שהיה לאחד דומה הדבר למה
הגנבה בעל בא זמן לאחר לאדם, תגיד ואל חלקך טול לו אמר עושה אתה מה
וא"ל כלים טעון ביתי מתוך יוצא לפלוני ראית אם עליך אני משביע לו ואמר
חולק אומר הוא עליו בנפשו, מתחייב זה הרי מדבר אתה מה יודע שאיני שבועה

וגו', נפשו שונא גנב עם

זוכה ה"ז גנב נקרא שהוא אע"פ תורה דברי ושנה והלך חברו מאחר המתגנב אבל
וישלם הצבור על מתמנה נמצא לסוף וגו', לגנב יבוזו לא אומר הוא ועליו לעצמו
תורהשנאמראמרות ואיןשבעתיםאלאדברי יתן. ביתו שבעתיםשנאמראתכלהון

וגו': טהורות אמרות ה'

:àúøèåæ àú÷éñô:â áë úåîù (áåè ç÷ì)הראשון הם, גנבים שבעה
לאורחו בחבירו המסרב אדם, בני דעת גונב שבגנבים
והפותח מקבל, שאינו בו ויודע בתקרובות לו והמרבה לקרותו, בלבו ואין
והמערב במשקלות, והמשקר במדות והמעוול לחנוני, מכורות והן חביותיו
לפיכך נכל מקבל אינו השמן שאמרו מפני בשמן החומץ ואת בפול החול את
לגנוב יכול היה שאם למדנו רשע אדם של דעתו לפי מלכים, בו מושחין

גונבה, היה העליונה דעת

וחולק לגנב המתחבר בנפשו, מתחייב שהוא מישראל נפש גונב מהם למעלה
שלמה אמר ועליו לעצמו זכה תורה דברי שגנב ישראל אבל ל)עמו, ו (משלי

שנאמר ברבים תורה דברי אוגיר שבעתים, ישלם ונמצא יגנב כי לגנב יבוזו לא
ז)בה יב שנאמר(תהלים יתן, ביתו הון כל את שבעתיים, ז)מזוקק ח אם(שה"ש

לו. יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את איש יתן

אינשי דאמרי היינו הגנב, אחר הגונב הששי בגנבתו, שנמכר גנב החמישי
מנת [על והגונב להחזיר, מנת על הגונב השביעי טעים. וטעמא גנוב גנב בתר
בפרהסיא: שלך את וטול בדין שיניו שבור אלא שלו, את והגונב] למיקט,
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הם,ב גנבים שבעה קמא דבבא בתוספתא וגרסינן :(156 עמוד ומתן (משא יב פרק (אלנקאוה) המאור מנורת
בתקרובת לחבירו המרבה ג' לקרותו, בלבו ואין לארחו בחבירו המסרב ב' הבריות, לדעת גונב א' הן, ואלו
במשקולות, המשקר ו' במדות, המעוות ה' לחנוני, שמכורות חביות לחבירו הפותח ד' מקבל, שאינו בו ויודע

עליונה... דעת גנב כאלו הבריות דעת הגונב וכל ביין. חומץ המערב ז'

דעת גונב הן. ואלו בעולם. נבראו גנבים שבעה :[(486 עמוד (אלנקאוה המאור מנורת [בתוך רבה אליהו חופת
ומשקלות, במדות שמעוול ומי לחנוני, מכורות חביות והפותח לקרותו, בלבו ואין ברחוב בחבירו והמסרב חבירו,
גונב שבכלן וגדול בשמן. והחומץ לו, שדומה עשב וגירא התבלין ממיני תלתן, פי' בתלתן, הגירא את והמערב

חבירו. דעת

שמונה... מנה ובמלבי"ם שבע, שמנה בתוספתא ביכורים מנחת ע"ע

:àúôñåúàøúá àáá:ã"ä å"ôמדינה מכת אם הגיתות, בין היורדין גשמים
להודיעו. צריך היא מדינה מכת אין ואם להודיעו, צריך אין היא
לפועליו לחמריו מהן ישקה לא ושמיניות, רביעיות לגין וחצי לגין ממנו לקח

הודיעו. כן אם אלא מזונות טענת עליו לו שיש מי כל ולא

לא המתקרקש, יין של לגין בידו היה המשתה, ולבית האבל לבית הולך היה
מותר. זה הרי עיר חבר היה ואם חנם, טענת שטוענו מפני מים ימלאנו

שאינו בו ויודע אצלו שיאכל בחבירו אדם יסרב לא אומר מאיר רבי היה
חביות לו יפתח ולא מקבל, שאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא אוכל,
מבקש שהיה או מתחילה הודיעו ואם חנם, טענת שטוענו מפני לחנוני מכורות
ויתן יין של חבית לחבירו אדם ישלח לא מותר. זה הרי היפה את לו לבור

הסכנה. מפני שמן פיה על

:ãåã éãñç:íù àúôñåú,'åëå ïéãøåéä íéîùâנקט דאונאה במילי בפרקין דאיירי איידי
התם ותנן ביין מים המוכר לערב שאסור (ס.) הזהב בפרק דתנן הוא והענין להך. נמי תנא
הגתות בשעת שאם קתני והכא מודיעו. אא"כ בחנות ימכרנו לא ביינו מים לו שנתערב מי
להודיעו צריך ואין בחנות למכרו יכולין היא מדינה מכת אם היינות, על גשמים ירדו
מהנהו וכו', לגין לביתו לקח קתני ושוב שניצולו. פרטי מהנהו שזה הקונה סובר דדילמא
הן דסבורין דעת גניבת משום לפועליו מהן ישקה לא בביתו, לשתות גשמים עליהן שירדו
שהוא מאחר דעת גניבת משום ליכא במזונותיהן חייב שאינו למי אבל להם, נותן חי שיין

פירושה. נראה כך מיניה, עדיפי לא ממנו שותה עצמו

שם שיש אלא צד דף בחולין איתא האבל] לבית הולך [-היה מתניתין דהך סיפא ומיהו
איתא והכי שלפינינו, מהנוסח לגיןהפרש ובידו האבל לבית אדם ילך לא ת"ר התם

המתקשקש, ופרש"י מותר, עיר חבר שם יש ואם שמתעהו, מפני מים ימלאנו ולא המתקשקש
וזה רבים עיר, חבורת שם יש ואם דעתו, גונב שמתעהו, מלא, שהוא סבור שזה לפי חסר
דגדול מותר כ"כ מכבדו שזה הוא חשוב כמה שיאמרו בעיניהן האבל את להחשיב מתכוין

עכ"ל. הבריות, כבוד

למלאתו אלא אסיר ולא שרי ריקן הוא שאם משמע בתוספתא שלפנינו הנוסחא כפי אמנם
לא יין למלא מים מלא בין אבל בקלותו, שניכר במלא מיחלף לא דריקן וטעמא מים,
שאין פשיטא לדינא שיהיה ואיך הש"ס. כלשון וצ"ל טעות איזה כאן שיש ואפשר ניכר.

רכ"ח. בסי' ומרן הטור כן ופסקו הש"ס דברי אלא לנו

מותר, לכבדו כדי עושה ואם כתבו: אלא עיר, חבר יש ואם הש"ס כלשון כתבו לא אמנם
חכם דר"ל הרמב"ם פירוש והוא עיר בחר בעלמא אחר פירוש דאיכא משום טעמם ונראה

>‡ˆ<
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שמתכוין דכל ביחד שניהם גם הטור כייל הלכך ל.), (ברכות השחר תפלת ס"פ עיין המדינה,
ולא מותר. בעיניהם, לכבדו ומכוין גדול חכם שם שיש ובין רבים שם שיש בין לכבדו,

זה. דין הרמב"ם השמיט למה ידעתי

,'åëå øîåà øéàî éáø äéä,רכ"ח סי' בשו"ע ומרן הטור כן ופסקו בפרש"י ועיי"ש שם זה גם
דעת גניבת דאיכא הוא מדאי יותר בו ולהפציר לסרהב דדוקא הסמ"ע הרב שם ודקדק
שמפני שיאמרו הרואים בפני יתבזה דאל"כ מותר עמי אכול בא ושתים פעם לו לומר אבל
שייך נמי והכי לישנא, וכדמוכח הן טעם של ודברים עיי"ש, מלקרותו נמנע שפלותו
דלעיל. עיר דחבר מההיא כן ומוכח ע"ש, הרב וכמ"ש להרבות דוקא תקרובת, בשליחות

פשיטא הכי לאו הא לרואים, למיחש דאיכא היכא דוקא דהיינו פסיקתא, מילתא לאו ומ"מ
בפ"ב הרמב"ם לשון אצלי מתיישב ובהכי דעת, גניבת איכא בלבד אחת בפעם דאפילו
ולא וכו' יסרהב ולא וכו' לאדם אסור וז"ל: מתניתא להך העתיק ששם ה"ו דעות מהל'
אמת שפת אלא אסור דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מילה ואפילו וכו' בתקרות לו ירבה
אמר דברישא לכאורה, אסיפא רישא וקשיא עיי"ש. והוות, עמל מכל טהור ולב נכון ורוח
גניבת שהוא בהדיא דמוכח ולהרבות להפציר דמשמע וכו', ירבה ולא וכו' יסרהב ולא

אמר ובסיפא שרי הכי לאו הא אסור ניחאדעת האמור ועם אסור, אחת מילה דאפילו
והיינו לסרהב אלא אסיר לא גוונא ובכהאי לכבודו הכי דעביד די"ל היכא איירי דבברייתא

אסור. אחת מילה אפילו כיבוד, שייך דלא דהיכא קמ"ל וסיפא רישא,

צריך שהוא חביות לו יפתח ולא הרמב"ם שם כתב מכורות חביות לו יפתח דלא ובהא
שום בלא אפילו דבהא רבינו כוונת פתח, כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכרן לפותחן
ולא כתבו: הנזכר בסי' ומרן והטור דעת, וגניבת פיתוי איכא עצמו דבמעשה אסור דיבור
העומדות אמר כאילו הפתוחות לשון לפרש וצריך לחנוני, הפתוחות חבירות לו יפתח
ומה פתוחות, שכבר בחביות יפתח לא שייך מה דאל"כ הרמב"ם וכדברי לחנוני ליפתח

הוא. עצום דוחק פותח, כאילו עצמו שמראה לומר דרוצה הסמ"ע שפירש

,åòéãåä íàå àëä éðú÷ã éàîåלפתוח הוא דצריך אלא פותח בשבילו דלאו שהודיעו פירוש
החנוני. בשביל

,äôéä úà åì øåáì ù÷áî äéäù åàולא היפה את לו לבור לכבודו כן עושה דבאמת כלומר
בפניו שלא כן לעשות ליה הוה סוף דסוף נימא ולא מותר, זה הרי בהפסד, ליה איכפת
לכבודו וחושש הוא נדיב דכ"כ אדעתיה אסיק דלא עביד דעתו גניבת דבשביל יחשדנו שלא
שהלה דאפשר אע"ג דעת לגנוב דעתו אין דבאמת כל קמ"ל בהפסד, ליה איכפת דלא
מהסוגיא לזה סעד ויש לנפשיה, דאטעיה הוא דאיהו עליו אחריותו אין ויחשדנו, יטעה

עי"ש. הנשה גיד דפרק

,äéô ìò ïîùå ïéé ìù úéáç çìùé àìã àäå,שם זה גם

,äðëñä éðôî àëä íééñîã éàîåאורחים והזמין כן דשלח במעשה שם בגמרא הוא מפורש
חנק יין שהיה וכשראה לפניהם, ולהדליק המאכלים לצורך שמן לו שיש דסבור הרבה
אנשי בעיני שלכבדו וכגון דעת גניבת משום דליכא אע"ג דבהא תנא ואשמועינן נפשיה,
מפני אסור עכ"ז שמן, של חבית במתנה לו ששולחים זה חשוב כמה שיאמרו עביד עירו
דעת גניבת דמשום אחריני גבי דינא להך פסק לא ז"ל דהרמב"ם טעמא והיינו הסכנה.
בשניות ח"א בחדשות הרדב"ז בשו"ת ועיין ה"י, ברכות מהל' בפ"ז פסקו אלא דעות בהל'

עיי"ש. הרמב"ם בדברי אחרת נוסחא שיש נ"ח סי'

:äìë úëñî:è"ä è"ô éúáøשגונב ריקם מפך שמן טול לחבירו אדם יאמר לא
לשלם הגזלן על תורה אמרה שהרי המקום, דעת כגונב הבריות דעת
טעמא מאי בבקר, וחמשה בצאן ארבעה ותשלומי בכלים שנים פי הגנב ועל בראשו

אטירחיה. רחמנא דחש
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של טובה בו שמחזיקין מפני ריקן, ...מפך הגירסא: ו פרק עזאי בן פרק ארץ דרך במסכת
חינם....

"דבר =ובמאמר ה סימן ח"ב הלוי) יצחק הלל (להר"ר הלוי משפטי בספר תורה" דברי "גניבת מאמר ==עיין
נא-נב עמודים פיש) ???? להר"ר יעקב, פדות ספר (בתוך אומרו" בשם

(úòã úáéðâ) í"áîøä éøáãî (â)

:å á :úåòã úåëìäבפה אחד יהיה ולא ופיתוי, חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור
הבריות דעת לגנוב ואסור שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כברו תוכו אלא בלב ואחד
מנעל ולא שחוטה, בשר במקום נבילה בשר לנכרי ימכור לא כיצד הנכרי, דעת ואפילו
שאינו יודע והוא אצלו שיאכל בחבירו יסרהב ולא שחוטה, של מנעל במקום מתה של
צריך שהוא חביות לו יפתח ולא מקבל, שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא אוכל,
אחת מלה ואפילו בו, כיוצא כל וכן פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכרן לפותחן
והוות. עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של

úåëìä:ãé ç :úåøåñà úåìëàîלעכו"ם לשלוח לאדם מותר לפיכך בהנאה, מותר הנשה גיד
ממנה יאכל שמא חוששין ואין ישראל, בפני שלימה הירך לו ונותן בתוכה הנשה שגיד ירך
יתננה לא חתוכה הירך היתה אם לפיכך ניכר, מקומו שהרי הגיד שינטל קודם זה ישראל

ישראל. ממנה יאכל שמא הגיד שיטול עד ישראל בפני לעכו"ם

:à çé :äøéëî úåëìäואחד דעתם, את לגנוב או וממכר במקח אדם בני את לרמות אסור
ללוקח, יודיעו מום בממכרו שיש יודע היה זה, בדבר שוים ישראל ואחד כוכבים עובד

אסור. בדברים הבריות דעת לגנוב ואפילו

:á äëìäשיראו כדי הישנים הכלים את ולא הבהמה את ולא האדם את מפרכסין אין
â:כחדשים... äëìäבכלל לגוי נבילה בשר מוכרין ואין במים... האדם את משרבטין אין

כשחוטה. אצלו שהנבלה אע"פ שחוטה ã:בשר äëìä...הגריסין את לבור מותר

:å ç :ìáà úåëìäלאחר קורע, שבעה בתוך חלוק לו ונזדמן לקרוע חלוק לו שאין מי
היוצא וכל יום, שלשים כל קורע שבעה לאחר אפילו אמו ועל אביו ועל קורע, אינו שבעה

עליהן, עתה קרע שהוא כלומר מתים לפני קרוע úåéøáäבבגד úòã áðåâ äæ éøäבכבוד וזלזל
והמתים. החיים

הבריות דעת גונב וגם בלאו עובר העינים את האוחז מעונן

:áì ú"ì úååöîä øôñשנאמר והוא הכוכבים. ממשפטי בבחירה המעשים מעשות שהזהירנו
ונרחיק הפלוני המעשה בו מגונה היום זה או לעשותו ונכון הפלוני למעשה טוב היום זה

יתעלה אמרו והוא איסור(???)מעשותו. כן גם זו אזהרה ובכלל מעונן... וכו' בך ימצא לא
חכמים ולשון החרטומים. סה:)פועל גדול(סנהדרין מין והוא העינים, את האוחז זה מעונן

אין ענינים שיעשה לאנשים שיתדמה עד ביד התנועה קלות אליו מחובר התחבולה מן
העם לפני בגדו בכנף אותו וישים חבל שיקח תמיד יעשו אותם שנראה כמו להם. אמיתות
זה ומפני הכשוף. מן מין והוא העינים. את אוחז יקרא זה שעושה ומי נחש... ויוציאהו
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úåéøáä.לוקה. úòã áðåâ äæ íò àåäåהענינים ציור כי מאד, גדול מזה המגיע וההפסד
שכלם ויפסיד מאד רע והקטנים והנשים הסכלים אצל אפשריים המניעה תכלית הנמנעים

זה: והבין שיהיה. איפשר והיותו הנמנע להאמין וישיבם
זה בענין (צילום) יציב דברי עיין

:í"áîøä úåáåùú:âòø ïîéñאדונינו ורבינו מרינו תפארת צפירת יקרת הדרת תאמר מה
דר אשר דיין, בדבר עולם, יכון כירח לעולם שמו יהי החזק הפטיש הגדול הרב משה
אל לצאת מילה, מהן באחת נזדמנה כאשר הדיין, זה מנהג והיה חוות, שסביבו בכפר
האיש זה שיצא כך, לידי שהביא ריב], [רופא איש ובין בינו ואירע בו. ולמול הכפר [אותו]
איני ואמר ובא מה. סכום הנזכרת במילה וקבל כך. הענין ונמשך בו. (ומל) אחד כפר אל
כלפי שעבר כיוון עבירה, עובר האיש אותו האם אדוננו, יורינו לעניים. וחילקו לזה, צריך
ושכרו לאו? אם לקבלו להם מותר לעניים, שחילק מה והאם לאו? אם בזה, הנזכר הדיין

סלה. נצח השמים, מן כפול

לא בעבירה הבאה מצוה היא הרי] [לעניים, בחלקו מצוה שעשה שסבר, מה התשובה
ולא תקום לא על ועבר תורה, בן עני של קבועה פרנסה שמנע לפי וחטא, ה', עבודת

[úåéøáä]תטור úòã úáéðâ ìò ì"æ íøåñà ìò øáòåוכונתו זה] [של הראשון שרצונו לפי
מתכוון שהוא לחשוב כהויתם) (דברים יודע שאינו מי את הוא ומטעה לאויבו, להציק

שירד עבירה, ג"כ ועבר מצוה. נצרך,לעשות כשאינו אבל נצרך. היה אפילו חבירו לאומנות
[סוף] הוא... אשר הדבר לו... שיש למי ואסור ובנטירה. בנקימה והפלגה אכזריות זו הרי
דעתי. לפי רעהו גבול מסיג בכלל הוא הרי במעשיו, לעסוק (חבירו) שמעכב מי כל דבר,

משה. וכתב

(úòã úáéðâ) í"áîøä éùøôî

:äðùî ãéâî:à äëìä çé ÷øô äøéëîזה וכו'. וממכר במקח אדם בני את לרמות אסור
הזהב פ' ומבואר הנשה(נח)פשוט גיד דעת(צד):ופ' לגנוב ואפילו

עכו"ם: דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור שם הנשה בגיד דשמואל מימרא וכו'. הבריות

:äðùî óñë:å äëìä á ÷øô úåòã úåëìäואסור וכו' בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא
הנשה גיד פרק הכל וכו'. אמת שפת אלא עד וכו' הבריות דעת לגנוב
וחביב חשוב שחבירו לבריות להראות כדי אלו כבודות לחבירו עושה היה שאם אמרו ושם

רבינו: הזכירו שלא ותמהני מותר. בעיניו

:äðùî íçì:å äëìä á ÷øô úåòã úåëìäדעולא הקשו בגמרא וכו'. חביות לו יפתח ולא
אודועי ותירצו לחנוני המכורות חביות ליה פתח יהודה רב לבי איקלע
משמע ליה. מפתח פתוחי נמי דבלא"ה יהודה לרבי ליה דחביב עולא שאני ואב"א אודעיה.
דבכולי קשה וא"כ מותר, בעבורו פותח היה הכי דבלאו אדם הוא דאם בתרא תירוצא לפי
בהל' בח"מ הטור וכן זה דין רבינו כתב לא למה וא"כ עיקר בתרא לישנא נקטינן גמ'
רבינו השמיטו למה ידעתי ולא יוסף בית הרב שם וכתב הזכירו, לא רכ"ח סי' אונאה

עכ"ל. היא, דפשיטא דמלתא משום ואפשר

וכו' זוטרא דמר בהא התם דאמרינן הא על הקשו התוס' דהא מספיק זה דאין נראה ולי
היו הכי דבלאו כיון טעות זה אין וא"ת שם: התוס' כתבו ליה קמטעי והא שם דהקשו
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דליכא נהי חביות דבפתיחת ותירצו דחביב, עולא שאני לעיל אמרינן דכה"ג לכבודו באים
דלא כלומר פתחן, בעבורו מ"מ לחנוני מכורות שהיו כיון שפותחן במה כך כל פסידא
דכיון בשבילו שעושה בדבר אלא שמותר כבודו מפני עושה היה הכי בלאו שאם אמרינן
פסידא לו היה אם דאפילו כיון שעשה במה פסידא לו שאין אע"פ עשה בשבילו סוף דסוף
עושהו היה שבשבילו אע"פ כלל בשבילו עשה שלא בדבר אבל מותר בשבילו עושה היה
לבארו. לטור לו היה שלא כך כל פשוט אין זה לחילוק צריכים דאנו כיון וא"כ מותר, אינו

התוס' שהקשו דאקושיא משום בתרא כתירוצא פסקו דלא ולטור לרבינו שוה טעם נ"ל לכך
בתרא כתירוצא ס"ל לא ורבא ספרא דרב אלא התוס' שתירצו תירוצא האי להו משמע לא
וכן דואבע"א, כתירוצא ולא תירוצא כהך פסקו ולכך אודעיה, דאודועי כתירוצא אלא

טעמא. מהך תירוצא ההוא הזכיר לא בפסקיו הרא"ש

ד הזכיר לא למה רבינו בדברי קשה בשבילוומ"מ שאינו אדעתיה לאסוקי ליה דאיבעי בדבר
רש"י כפירוש מפרש שהוא לי ונראה הטור, וכתבו התוס' כדכתבו ספרא דרב כההיא מותר
שחוטה בחזקת לו במפרש דוקא היינו שחוטה בחזקת לו במוכר בברייתא שאמרו שמה
מלה אפילו דבריו בסוף וכתב וכו', שחוטה בשר במקום נבילה בשר ימכור לא שכתב וזהו
מלה ואפילו אמרו וזה בפירוש, כשמדבר דוקא דמשמע דעת, גניבת ושל פתוי של אחת
מקום ומכל נפשיה מטעי דאיהו מותר דפתוי מלה דליכא דהיכא משמע וממילא וכו', אחת

לבאר: לו והיה מדי יותר הדברים סתם

:ç÷ø äùòîòã:íù úå.'åëå íøëåîìå íçúåôì êéøö àåäù úåéáç åì çúôé àìåבגמרא
אלא רש"י כפי' מפרש שאינו נראה ורבינו לחנוני, המכורות חביות איתא
שהוא דהא רבינו איירי וה"נ החביות מאלה למכור החנוני שדרך ר"ל לחנוני המכורות

לרבינו. לו היתה אחרת שגירסא אפשר א"נ קאמר ולמוכרן לפותחן צריך

חו"מ ובב"י וכו' מותר לכבודו דאם ההיא רבינו הזכיר לא למה תמה משנה כסף מרן והנה
דס"ל כרש"י דפסק כתב משנה לחם והרב היא, דפשיטא דמלתא דאפשר כתב רכ"ח סימן
לחם והרב זה, פירוש שדחה להרא"ש ועיין שרי, דיבור שום בלא אבל במפרש דדוקא

עיי"ש, התוספות כתירוץ ס"ל ולא ההיא על פליג ספרא דרב דס"ל כתב חמודות

דדוקא כלומר אנפשיה, דאטעיה ניהו הוא דקאמר ספרא דרב בההיא היא נכונה וסברא
שום בלי המעשה בעושה אמנם אסור, אנפי לתרי שמשמעותו אף דיבור איזה במפרש

כשהודיעו. מכ"ש וא"כ וכו', דמי דשפיר הסברא מצד נראה דבור

שיש נראה אוכל, שאינו יודע והוא אצלו שיאכל בחבירו יסרב דלא דבההיא נראה אכן
לו אמר אצלי סעוד רצונך רבי דא"ל יאיר בן פנחס בר' ז' דף דחולין דפ"ק מההיא לחלק
ליהנות רגיל פנחס רבי היה שלא מפני שמח פניו צהבו רש"י ופירש רבי, של פניו צהבו הן
יאיר בן פנחס רבי של רצונו היה שלא כיון רבי שסרב וביותר ע"כ, וכדלקמן אחרים משל

וכו': מלתא אסתייעא דלא התם מסיק כן השיב רבי לכבוד רק כן

:ç÷ø äùòî:à çé äøéëî.'åëå ìàøùé ãçàå í"åëò ãçàå 'åëå úåîøì øåñàאיסור לענין
כתיב עמיתו את איש תונו דלא ידוע הלאו לענין דאילו קאמר, בעלמא
והמבי"ט שם. שכתבתי מה ועיין ז', הל' י"ג פרק לעיל רבינו שכתב וכמו כותי, לאפוקי

הונאה. לענין וחומר קל והדברים מדאורייתא דאסור נראה דעת דגניבת כתב, ז"ל

.øåñà íéøáãá úåéøáä úòã áåðâì åìéôàåדמדאסר רבינו לדעת בכלל כותי אם להסתפק יש
בכלל. הכותי דגם משמע הבריות דעת מדכתב אך שרי דבדברים משמע וממכר במקח לעיל

.'åëå äèåçù ììëá éøëðì äìéáð øùáדהלכות ובפ"ב מגומגם, הוא רבינו שכתב בכלל לשון
וט"ס כן לומר צריך כאן דגם ואולי שחוטה, במקום כתוב ושם זה, דין כפל ה"ו דעות
מקרא אסורה נתינה משום אפשר נתינה, לשון כתב ולא מכירה לשון דנקט ומאי הוא,

>‚˜<

>„˜<
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רבינו על להקשות שיש אף ה"ד, זרה עבודה דהלכות פ"י רבינו שכתב וכמו תחנם דלא
דמשמע אידו, ביום ומזלות כוכבים עובד לכותי דורון לשלוח דאסור כתב ה"ב פ"ט דהתם
שביום מפני לומר יש ובדוחק י', פרק שם שכתב מה היפך וזה שרי אידו יום אינו דאם

ומודה. דאזיל טפי חמיר אידו

.úòã úáéðâ äæá ïéàåמפני אוסר יהודה דר' הזהב, פרק סוף וחכמים יהודה ר' מחלוקת
גניבת כאן דאין משום הני לכולהו רבינו טעם נתן למה ידעתי ולא חביריו, מזונות שמקפח
ימכרו פירות אוצרי כך מתוך דאדרבא חביריו, מזונות לקיפוח לחוש דאין נקט ולא דעת
גניבת דאיסור רבינו מדעת למדנו שיהיה ואיך חכמים, בדעת ז"ל רש"י שכתב כמו בזול
מההיא מוכח והכי דעתו, שגונב נראה פעולתו דמתוך אלא בשתיקה אפילו שייך דעת
חתוכה אבל שלימה דדוקא בתוכה, הנשה שגיד לגוי ירך אדם שולח גבי בגמרא שאמרו
לגנוב דאסור כשמואל בגמרא הוכיחו ומינה שבה, הגיד הוסר שכבר סבור הגוי שיהיה לא

דעת. גניבת משום בהם אין אלו דבמציאות הכא רבינו לן וקמשמע גוי, של דעתו

:äðùîä úáëøî:íù úåòã :éøãðôìà,'åëå åðéáø åøéëæä àìù éðäîúå ,äðùî óñëáנ"ב
כבודו שבשביל לפתותו כדי שכתב ז"ל רבינו דמדברי לומר נראה ולי
פתח כבודו שבשביל ליה ואודועי החביות פתח שאם וכונתו הגמ' דין שהזכיר נראה פתח
דהיינו פתח כבודו שבשביל אלא לפתותו אינו שאם מכלל מקרי דעת גניבת לפתותו כדי
אדם לבני לפתות אלא לפתותו אינו שזה מותר עליו חביב שחברו לבריות להראות כדי
גיד פ' וברש"ל רמ"א דף אליעזר דמשק בס' ועיין נ"ל, כן האורח עליו שחביב שיאמרו

לח"מ. בס' ועיין פ"ה אות חמודות לחם ובספר הנשה

,åàì íà øúåî íúñá íàבשבילך לו דבאומר ס"ל שרש"י ז"ל והרא"ש רש"י מחלוקת זה
ז"ל דרבינו ונראה אסור בסתם דאפילו ס"ל ז"ל והרא"ש מותר, בסתם אבל אסור פתחתי
שהוא דכל משמע לפתותו כדי שכתב לשונו מדיוק אסור דבסתם ז"ל הרא"ש כדעת ס"ל
רכ"ח סי' חו"מ ח' ז"ל החבי"ב להרב מצאתי וכן אסור, בסתם בין במפרש בין לפתותו

ג'. אות הטור בהגהת מ"ש ועיין ז"ל, הרי"ף משם שכתב ג' אות ב"י בהגהת

:õáå÷ øôñ:å"ä á"ô úåòãדגניבת וכו', נכרי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור
שיטת הוא כן תגנבו, לא מדכתיב ליה דנפקא תורה איסור הוא דעת
דקרא בסיפא כתיב וכי רעהו בלאו דאפילו וכתבו התוס' בשם חולין במסכת הריטב"א
תגנובו, בלא אתנחתא דכתיב נמי והיינו תשקרו, ולא תכחשו ולא על קאי בעמיתו איש
תגנבו לא כתיב כאן לב גניבת לשון אלא דעת גניבת על סתם גניבה אשכחן דלא ואע"ג
הבריות, דעת גונב הם שבכולם גדול הם גנבים ז' איתא דב"ק ובתוספתא הכל, כלל סתם

דרבנן. איסורא אם כי דאינו חולקים יש אבל רבינו, דעת שזה ע"ש

במקום נבילה לו שמוכר כגון במכירה דוקא היינו התורה, דמן הסוברים לפי דאפילו ונראה
ממון, גניבת סוג תחת לכוללו ויש גניבה מקרי שפיר ומטעהו ממון דיהיב דכיון דשחוטה
שיטת נראה ומה"ט מדרבנן, אלא דאינו ודאי דעת גניבת אסרינן דג"כ מתנה גבי אבל
וכן הרשב"א, וכ"כ במתנה, לא אבל במכירה אם כי דעת גניבת אסרינן דלא הסוברים
יסרב ולא כתב באינך ואח"כ הלשון שינה מכירה גבי דהרי [-הרמב"ם] רבינו משיטת נראה

אסור בחבירו דוקא דהנך משמע .32בחבירו

נכרי גבי דעת לגניבת חיישינן ולא וז"ל: י"ט הל' הנשה גיד פרק ביש"ש עמ"ש ותמהני
לגנוב דאסור סתמא כתבו וסמ"ג הרי"ף שהרי נראה ולא במתנה, לא אבל במכר אם כי
בהלכה המוזכר דעת גניבת שכל להדיא [-הרמב"ם] רבינו וכ"כ בישראל כמו נכרי דעת

>‰˜<

>Â˜<

קובץ:32. השיטהספר מקור שהוא עצמו שהיראים צ"ע כעת אלא זה, כעין שכתב רכ"ח חו"מ ב"ח =עיין
== התורה... מן דעת גניבת של דוגמא הוא בתקרובת שמרבה כותב
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להיפך, משמע לשונו מדיוק הרי הכי, סובר דרבינו מנ"ל ידעתי ולא ע"כ, נכרי אפילו אסור
ולא כן דעתו רבינו וגם נכרי, אפילו אסור דעת גניבת שכל הדבר נכון לדינא באמת אלא
אבל חסר==, =אולי רבנן דעבדי תקנתא דעיקר 'חבירו' דתניא התלמוד לשון אלא העתיק

הב דעת לגנוב אסור דכ"ע:לדינא ריות

:êìîä úãåáò:å"ä á"ô úåòãכיצד הנכרי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ...ואסור
דאמרו דהא כתב קכ"ד סי' ובחדש רנ"ה בסי' היראים רבנו הנה וכו'.
במידי הבריות דעת גונב אבל נפשות למעוטי הוא מדבר הכתוב ממון בגונב תגנובו דלא
ז' (ולפנינו ג' דב"ק) (פ"ז בתוספתא כדתניא תגנובו לא על ועובר ממון בכלל הוי דממון
לומר ואין וכו' בתקרובת לו והמרבה הבריות דעת גונב שבכלם הראשון הם גנבים ד') או
מצינו שלא אסור עכו"ם של אפילו דעת וגונב וכו' דרבנן דממון במידי דעת גניבת שאיסור
על קאי לא בעמיתו וכו' תכחשו ולא תגנובו לא דכתיב ואע"ג בעכו"ם תורה שהתירה
גם כתב חולין ריטב"א ועי' קנ"ה, תעשה לא במצות הסמ"ג גם אחריו והלך וכו', תגנובו

הכי, כן

ועי' המצוות בספר הביאו לא וכן מדרבנן רק דהוא דס"ל ונראה כן, אינו רבנו דעת אבל
ואפילו אסור הדעת גניבת כגון חכמים שאסרו אחרת גניבה ויש כתב רס"א מצוה סמ"ק

מדרבנן, אלא דאינו להדיא וס"ל אסור, עכו"ם של דעתו

מזה משמע להלן, הדברים וכפל וחזר דממון במידי הבריות דעת גונב היראים עי"ש והנה
לו ופותח לאכול בו במסרהב או בתקרובת דמרבה אינך אבל דאוריתא, הוי זה דדוקא

להיראים, אפילו דרבנן רק הוי בכבוד הדעת גניבת רק דהוי חבית

אסור הנשה גיד בפרק שמואל ואמר וז"ל: להלן שם דכתב הא על לעמוד נראה וביותר
מזה להוכיח ויש מיירי, דממון במידי ושמואל עכו"ם של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב
שיאכל בו ומסרהב חבית לו בפותח אבל הוא דבממון במידי רק בעכו"ם דעת דגניבת דס"ל
וכו' לנכרי ימכור לא כיצד שכתב רבנו בדברי גם כן לדייק יש ולפי"ז זה, בכלל הוי לא
שגם ומשמע אצלו, שיאכל בחבירו יסרהב ולא מתחיל ואח"כ וכו' מתה של מנעל ולא
גריעותא דיש שחוטה במקום נבילה בשר רבנו דהזכיר עוד לעמוד ויש כן, מחלק רבנו
דררא וכו' דאיכא שחוטה במקום מתה של מנעל וכן כ"ו ע"ז ותוס' י"א הוריות עי' בזה
ועי' מוכרח זה ואין טרפה הזכיר ולא ה"ג מכירה מהל' פי"ח רבנו בדברי ועי' דממון
אלא לברכו מתכוין היה ולא ז"ל ופירש"י למר שלמא דא"ל כהנא ברב ס"ב בגיטין ברש"י

הבריות. דעת גונב בזה יהא שלא וצ"ע ע"ז שכתבו שם תוס' ועי' לרבו היה לבו

ולשיטת לעיל וכמ"ש לממון, נוגע זה דאין דעת גניבת הכא שייך דלא ס"ל דרש"י ואפשר
אי דמפרש שם ז"ל גרשום לרבנו ועי' בעכו"ם, דאסור דעת גניבת איכא בזה גם התוס'

חייא אנפקא כפירש"ילרבא ודלא שמואל אקפד ולהכי גמור כגזל דמחזי משום דר"ל משמע
מחזי דלא ובין כגזל דמחזי היכא דעת בגונב נפק"מ יש ולפי"ז דבריו, על שעבר משום

עוד. וצ"ב זה, שייך שבממון בדבר דדוקא היראים דברי כעין ג"כ וזהו כך,

דטעמא שם בגמרא דאמרו מהא לדייק כתבו שם בחולין ז"ל והריטב"א הרשב"א והנה
הבריות, דעת לגנוב אסור שמואל דאמר דעת גניבת משום חתוכה ירך לעכו"ם משלחין דאין
וכתבו בעכו"ם, הדעת גניבת דאיכא בה דמפורש דלקמן מברייתא ולא דשמואל מביא ולמה
לאו דשמואל דאמרו כיון ולפי"ז במתנה, ולא דעת גניבת איכא במכירה דדוקא דאפשר
אחר חילוק וזהו בעכו"ם אסור במתנה דגם ידעינן לא שוב מכללא אלא אתמר בפירוש
דמדברי שם בחולין שלמה של הים כתב זה דבר ועל היראים, בשם לעיל הבאנו מאשר
בדברי כן ליה משמע דמאין היש"ש דברי על שעמד בקובץ ומצאתי כן משמע לא רבנו
בשם מ"ש ס"ה בסי' ב"י ועי' רבנו אצל נמצא לא למתנה מכר בין דהחילוק והפשיט רבנו,

יותר. להאריך מקום ואין שם הכסף ונקודת שם ב"ח ועי' הרא"ש

>Ê˜<
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2== פרידברג הוצאת מתוך הרמב"ם מפרשי אוסף (ח) אות לקמן עיין

íéðåùàøä éøáãî (ã)

:íéàøé:ã"ë÷:(רנ"ה אשר(ישן ככל ותקיים ותעבוד תירא אלהיך ה' את תגנובו, לא
מכלל ת"ל מה תגנובו לא כהנים בתורת ותניא תגנובו. לא קדשים בפרשת צוה

ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו ישלם שנים בגניבה למיקטשנאמר ע"מ תגנוב לא תגנובו לא
אחרים מבית שלך [את] תגנוב לא אומר בג בג בן וה'. ד' תשלומי לשלם ע"מ תגנוב] [לא

נוטל. אני שלי את לו ואמור שיניו את שבור אלא כגנב תראה שמא

הנחנקין הן באלו בסנהדרין אומר(פו.)ותניא אתה מדבר הכתוב ממון בגונב תגנובו, לא
בהם, נדרשת שהתורה מדות מי"ג ולמוד צא אמרת נפשות בגונב אלא אינו או ממון בגונב

נפשות, למעוטי בממון לפרש נ"ל בממון. כאן אף בממון מדבר הכתוב áðåâבמה ìëà
ïåîîã éãéîá úåéøáä úòãבתוספתא כדתניא תגנובו, לא על ועובר ממון בכלל (ב"קהוי

הנשהפ"ז) בגיד בחולין לה הן(צד.)ומייתי גנבים הבריות33ג' דעת גונב שבכולם הראשון
אוכל. שאינו בו ויודע לאכול בו מסרב מקבל שאינו בו ויודע בתקרובת לו והמרבה

עליו אבשלום שנענש מצינו שהרי דרבנן, דממון במידי דעת גניבת שאיסור לומר ואין
פ"א ג'(ט:)בסוטה בו נתקעו ישראל כל ולב ב"ד ולב אביו לב גניבות ג' שגנב לפי תנן

ישראל אנשי לב אבשלום בלב ויתקעם בכפו שבטים ג' ויקח שנאמר וכתיב34שבטים ,
לבבי. את ותגנוב

נפשות גונב כוכבים בעובדי תורה התירה שהרי ונפשות ממון מגונב דעת גונב וחמור
בשור בב"ק אמרינן ממון, כוכבים. עובדי מבני ולא ישראל מבני מאחיו נפש גונב דכתיב

הפרה את אפילו(???)שנגח דעת וגונב לישראל, כנענים של ממונן התיר גוים ויתר ראה
לא דכתיב ואע"ג כוכבים, בעובדי תורה שהתירה מצינו שלא אסור כוכבים עובדי של
מפסיקו, ניגון טעם שהרי אתגנובו, קאי לא בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו ולא תגנובו

הנאה המודר בין אין פ"א בנדרים כדאמרינן התורה מן טעמים פסוקי ושום(לז:)ומצינו
הטעמים פסוקי אלו .35שכל

כוכבים, עובד של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור הנשה גיד בפרק שמואל ואמר
כוכבים העובד יודע שאינו לו שברור במקום גוי וגניבת מיירי דממון במידי (אמר) ושמואל

ומאכיל בהגוזל כדאמרינן ליכא, דרבנן איסור ואפילו ושריא, בטעות קיג:)הוי רב(ב"ק
זבין רבינא זוזא, ליה ואבלע מאה בכלל חביתא ועשרים מאה כוכבים מעובד זבן כהנא
אשי רב ידע. מניינא דגוי עקבא דאי ועייל קדים לשמעיה א"ל לצלוחי וגוי איהו דיקלא
דעובד אי חזי זיל לשמעיה א"ל מפרדסא לבר דתלי דגופנא שיבשא חזא בארבא קאזל הוי

לי. ואייתי נינהו כוכבים

>Á˜<

עבודתיראים:33. בזה והעיר ראשונים, בשאר וכן הם, גנבים ז' גרסינן שלנו בספרים אבל בסמ"ג גם =כ"ה
דעות המלך

שם...34. יש ממון איזה תמה המלך פרשת

גזילה...35. ולא היזק על רק מדובר ב"ק שגמ' המלך פרשת ועיין מותר, גוי גזל ס"ל
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המשפטים... ואלה בפרק ממון גניבת ועונש הוא. גנב מאינשי דמיתאמר היכא כל נקרא וגנב

ראם תועפות כאן להביא / בסמוך סמ"ג עם השוה

:÷çøú ø÷ù øáãî :äìø ïîéñ íéàøé:(??? פ"ב(ישן בכתובות דתניא כיצד(טז:)...והא
וחסודה, נאה כלה אומר הלל ובית שהיא כמות [כלה] אומר שמאי בית הכלה לפני מרקדין
וחסודה נאה כלה יאמר היאך סומא או חגרת שהיתה הרי לדבריכם שמאי בית אמרו
מן רע מקח שלקח מי מעתה אלא הלל בית להן [אמר תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה

בעיניו] ישבחנה אומר הוי בעיניו יגנינה או בעיניו ישבחנה ראם]השוק תועפות ,[-גירסת
שנראה שמאי בית כדברי לבריות רעה בו יש ìòáä.ההיא úòã áðåâë

/ לקמן נדפס המלך עבודת / היראים מפרשי / ראם תועפות עיין / הקטע... תחילת גם להעתיק כדאי אולי

224 השלום מצוות / רכג-רכה המלך פרשת

:â"îñ:ä"ð÷ ú"ìהכתוב שבממון למעלה בארנו כבר תגנובו, לא כתוב קדושים בפרשת
בת"כ ותניא ב)מדבר, פרשתא למדנו(קדושים ישלם שנים בגנבה שנאמר מכלל

מנת על תגנובו לא למיקט מנת על תגנובו לא תגנובו, לא לומר תלמוד מניין אזהרה עונש
אלא אחרים מבית משלך תגנובו לא אומר בג בג בן וחמשה ארבעה כפל תשלומי לשלם

נוטל. אני שלי לו ואומר שיניו את שבור

קמא דבבא בתוספתא ג)ותניא הל' דעת(פ"ז גונב שבכולם הראשון הם גנבים שלשה
אוכל, שאינו בו ויודע לאכל בו ומסרב מקבלו שאינו ויודע בתקרובת לו מרבה הבריות

סוטה במסכת כל(ט:)ותניא ולב דין בית ולב אביו לב גנבות שלש אבשלום שגנב לפי
שנ' שבטים שלשה בו נתקעו יד)ישראל יח ב ויתקעם(שמואל בכפו שבטים שלשה ויקח

שנאמר גנב נקרא הבריות דעת וגונב אבשלום, ו)בלב טו ב לב(שמואל את אבשלום ויגנוב
וכתיב ישראל כו)אנשי לא, לבבי.(בראשית את ותגנב

הנשה גיד בפרק הגוים,)(צד.גרסינן דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור שמואל אמר
לא בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו ולא תגנובו לא דכתיב גב על אף טעם ליתן ויש

ק לא ניגוןתגנובו כי ועוד מעמיתו, לומר לו היה כן דאם הלשון במליצת אבעמיתו אי
הנאה המודר בין אין בפר' נדרים במסכת כדאמרינן מפסיקו שכל(לז:)טעם (נחמיהושום

ח) התורה...ח מן טעמים שפסוקי משמע טעמין פסוקי אלו
בסמוך]. לעיל מובא קכד סי' יראים מספר זה [כל

:÷"îñ:[בממון התלוים á"ñø:[לאוין ïîéñזה גנב תגנובו, לא דכתיב ממון לגנוב שלא
אחרת גניבה ויש לתשלומין, שניתן לפי לוקה ואינו אדם, בני מחמת הנטמן

חכמים úòãäשאסרו úáéðâ ïåâëיונה הרבי מפי אסור, עכו"ם של דעתו ואפילו אסור
שיצטער כדי מפלוני כלי אגנוב יאמר שלא למיקט מנת על אפילו תגנובו לא חכמים אמרו
חבירו מבית ליטול אסור וכן לו, אחזירנו כך ואחר כליו, בשמירת ויזהר בפניו ויקוט

עכ"ל. כגנב יראה שלא הגנב מאחרי שלו את לגנוב אסור וכן ולהחזירו, להשתמש

:á"òø ïîéñ ÷"îñבמקח אדם לבני לרמות ...אסור וממכר, במקח חבירו את להונות שלא
שהיה יודע היה זה, לדבר שוים ישראל ואחד עכו"ם ואחד דעתם, לגנוב או ובממכר
בפרק ...שנינו אסור. בדברים בריות של דעתן לגנוב ואפילו ללוקח, יודיע מום בממכרו

שמשביחו... מפני בלבד הגיתות ובין ברך, קשה לערב התירו ביין הזהב

2<?> ?? פרק לעיל באריכות תשובה בשערי יונה רבינו דברי

>Ë˜<

>È˜<

>‡È˜<

>·È˜<
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:äàøéä øôñ:[זילבר הרב מהדורת נב: בחברך[עמוד תסרב ואל הבריות דעת תגנוב ...אל
בשבילו, עשית ולא בשבילך עשיתי זה דבר לו תאמר ואל מדאי, יותר
מטעה הוא כי בעבורך עשיתי לא לו לומר צריך אין עשית בשבילו כי וידמה יטעה אם אך

אסור. דעת גניבת כל דבר של כללו דעת, גניבת זה ואין ==עצמו היראה במקור עייש

:äáåùúä úøâà:[זילבר הרב מהדורת כא: ויזהר[סי' הרע... לשון ידבר שלא אדם ויזהר
שנאמר בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא לד)אדם לשונך(תהלים נצור

מרמה... מדבר ושפתיך סד:]מרע שנאמר[סימן בלב ואחד בפה אחד לדבר לאדם אסור
של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב לאדם ואסור מרמה, מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור

נכרי.

:íéãéñç øôñ:à"ð ïîéñבפה אחד ידבר ולא ופיתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג אסור
בלב לגנובואחד ואסור שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כפיו תוכו אלא

והגוי שלומם שאלת בשעת הגוים את שמחרפין ואותן גוי, של דעתו ואפילו הבריות דעת
מזה, גדול דעת גניבת לך אין כי חוטאים, טובה לו שאמר סבור

נוכל שלום דרכי מפני אך למעט, לנו יש רשע של שלום בשאלת למעט שנוכל מה כל אך
העולם דרך כן כי שלום להם לכפול יצטרך שלא ועוד שבהם, לגדולים שלום להקדים

שלום. כופל המשיב

בתקרובות ירבה ולא יאכל, שלא בו יודע והוא אכול לו שיאמר בחבירו אדם יסרהב לא וכן
דע גונב וזה להפתח הצריכות חביות יפתח לא וכן מקבל, שאינו בו כיויודע ואומר תו

אפילו בזה, כיוצא כל וכן עושה, אני בשבילך לא כי דע לו יאמר אלא פותחו הוא לכבודו
עול מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור הדעת וגניבת פיתוי של אחת מלה

והוות...

:çéù ïîéñתנו ואומר הולך והיה לבריות, צריך היה ולא ת"ח שהיה אחד באיש ...ומעשה
צדיקים, לעניים נותן היה כי לו שנותנים ממה פרוטה שוה נהנה היה ולא צריך, אני כי לי
אותו וכשהיה חוששים, היו ולא נותנים היו לא ומבקשים הולכים עניים אותן שכשהיו
נותנים היו צריך, אני כי לי תנו אומר נתנו, ולא להם שאתן לי תנו עניים הרי אומר ת"ח
את שאחיה כדי חסר שאני ואומר עצמי מבייש שאני מוטב אמר כי לעניים, נותן והיה לו

לקבל... לו מותר – העניים

:èëù ïîéñובמעשים ובמצות בתורה עוסק שהוא בשביל לו שנתן הצדקה מן ...הנהנה
כמו ובמצות בתורה ועוסק כמוהו שטוב למי יתננו אלא לו נתנו מאשר יהנה לא טובים,
לא ממנו לטוב אפילו אדם לשום תתן שלא לך נותנים אנו כן מנת על לו אמרו ואם הוא,

ממנו... לגרוע לומר צריך ואינו אתיתן, זה משלימים שהם יחד הקטעים שני משייך החסד =במקור

== עיי"ש זה

:ã"áàø:øäá úùøô íéðäë úøåú.[(דברים (אונאת עמיתו את איש תונו ולא יהודה[בפסוק ר'
רוצה אינו והוא זה חפץ בכמה לו ויאמר מקחו על עיניו יתלה לא אף אומר
בו, מתלוצץ אלא אינו והוא לקנותו בדעתו שיש סבור שהוא דעתו שגונב מפני ליקח,

ריקן מפח שמן כסך הוא צד.)והרי שמכבדו(חולין סבור שזה חבירו, דעת גונב שהוא מפני
ובתוספתא בו. מתלוצץ אלא יעקב==ואינו נחלת ובפירוש עיי"ש <כא> רבה ארץ דרך למס' הכוונה

שמשביחשם] שפירשנו הזה הפירוש על שבא ודומה מוכר, של דעתו שמשביח מפני מפרש
דעת. וגניבת וליצנות חנם דבר על דעתו את

יעקב... משנת ע"ע בדבריו, דן דברים אונאת קונטרס יעקב ברית

>‚È˜<

>„È˜<

>ÂË˜<

>ÊË˜<

>ÊÈ˜<
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:íééç úåçøåà:áî úåà äàðåà éðéã á"ç :ìéðåìî ïøäà åðáøì...בני לרמות אסור
שוין ישראל ואחד גוי אחד הבריות, דעת לגנוב או וממכר במקח אדם
דעתן לגנוב ואפילו ללוקח, יודיע מום בממכרו שהיה יודע היה הדעת, בגנבת פי' זה בדבר
להשיא ואסור לו, נכונה עצה לו תן ממך עצה ליטול והבא אסור, בדברים אפילו בריות של
ברשעו עומד והוא מצוה דבר שיעשה עצה להשיאו ואפילו רשע לעבד או לגוי טובה עצה
ישפר מלכי (??) שנאמר לנבוכדנצר טובה עצה שהשיא על אלא דניאל נתנסה ולא אסור,

(גמרא??). צדקה לתת שהשיאו עלך,

:ñçåéî åðéáø:íéùåã÷ úùøôכל תגנובו, לא מדבר. הכתוב ממון בגונב תגנובו, לא
תשלומי לשלם ואפילו למקט מנת על אפילו כלל תעשו לא גניבה מין
להחזיק הבריות דעת לגנוב ואפילו הגזלן, או הגנב מתחת שלך את לגנוב ואפילו כפל
ישראל שהוא בין טוב, שהוא מנת על רע דבר לו למכור במכירה שכן וכל חנם, טובת להם

גוי. שהוא ובין

ìמכשול תתן לא עור ולפני מפסוק דעת גניבת איסור אזהרת

:íéð÷æ áùåî:ãé èé àø÷éå,ìåùëî ïúú àì øåò éðôìåלחבירו למאכיל אזהרה מכשול,
מותר מקום מכל אך עבירה, עוברי ידי לסייע שלא לו, שאסור דבר

שלום. דרכי מפני בשלומם לשאול

דאיהו היכא אך גוי, של דעתו ואפילו הבריות, דעת לגנוב שאסור אזהרה זו אחר, דבר
ובגמרא שרי, נפשיה צד.)אטעיה וטעי(חולין למוטעה לידע לו שהיה בדבר דווקא אמר

הנשה גיד בפרק ?? פר"ץ וכן שאל, ולא לשאול לו שהיה או .(שם)אנפשיה,

שחבריך דבר תדבר שלא אלא ממש מכשול שאין לפי מזו, חוץ מלא שבתורה מכשולים כל
שנאמר כענין בו כא)נכשלים ו מכשולים.(ירמיה [הזה] העם אל נותן הנני

ìהלב גניבת נקרא מפתה

:éðå÷æç:åè áë úåîùממון גניבת על לדבר שהשלים לאחר וגו', בתולה איש יפתה וכי
המפתה. הוא הלב, גניבת על לדבר התחיל

:à"áùøú"åù:èôø ïîéñ ã"ç,משכון על ברבית מראובן מעות לוה שמעון שאלת:
ישראל שלצורך שמעון טען ממנו ליפרע ראובן וכשבא [גוי] של שהוא ואמר
הלויתי ה[גוי] ובשם עסק לי אין ראובן טען כן, הדבר ונודע רבית, יפרע ולא אותם לוה

מי. עם הדין הודיעני תתנ"חהמעות, סימן בח"א עיין ==א"ה:

שם שאין הרבית, ליקח לו אסור אותם לוה ישראל שלצורך נודע אם כן, הדבר תשובה:
ממנו[גוי]ה וצוה שרמהו ושמעון המלוה, לישראל הלוה מישראל בא זה רבית והרי מתיר,

שארית[גוי]בשם דכתיב הדין את ליתן ועליו עולה, ועושה הבריות דעת גונב זה הרי
כזב. ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל

שאין ליקח, לו אסור כן, מאמין ראובן אם כן, שהוא בבירור נודע שאפילו אומר אני ועוד
בקידושין וכמ"ש האמת. בידיע' אלא עדים, בהעדת תלוי תרי(סו)הדבר כבי לך מהימן אי

כן לעשות אסור [גוי], לצורך אותם לוה שאפילו זה במעשה רואה אני ועוד אפקה. זיל
וראובן לוה ששמעון נמצא והרבית הקרן יפרע שהוא שמעון א"ל שהרי אלו, שעשו כמו
אני וקרוב לו. חייב ושמעון משמעון. תובע ראובן [גוי], של שהמשכון ואע"פ לו, מלוה
[גוי], של המשכון היה אם אפי' קצוצה, רבית שהוא הזה, בלשון האומר שכל בעיני,

ל[גוי]. ומלוה ברבית, מראובן לוה שמעון כאילו זה דהרי [גוי]. לצורך אותם ושלוה

>ÁÈ˜<
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ì(דבריו שישמעו (כדי ולתלמידיו בית) שלום (משום לאשתו להחניף מצוה

:íé÷éãö úåçøåà:úåôéðçä øòùחובו לבעל בית, שלום משום לאשתו אדם ...ויחניף
לתלמידיו להחניף גדולה ומצוה תורה, שילמדנו לרבו ילחצנו, שלא
שהוא אדם כל וכן המצוות, לקיים תוכחתו לקבל לדבריו ושישמעו שילמדו כדי ולחביריו
אלא לו ישמע לא בכעס עליו יבוא ואם המצוות לקיים לו שישמע אליו שימשכנו סבור
שאינו אדם יש כי מזולל, יקר להוציא כדי לו להחניף גדולה מצוה תוכחתו, יקבל בחניפות

שנאמר בנחת אלא בגערה תוכחה יז)מקבל ט ויש(קהלת נשמעים, בנחת חכמים דברי
שנאמר גערה י)שצריך יז שנאמר(משלי במלקות ויש במבין, גערה כט)תחת יט (משלי

שנאמר יועיל לא בהכאות אפילו ויש כסילים, לגו י)ומהלומות יז מאה,(משלי כסיל מהכות
תגרשהו. אלא תקנה לו אין לו, נעשה מה כן אם

ì(דבריו שישמעו (כדי ולתלמידיו בית) שלום (משום לאשתו להחניף מצוה

שיסמוך כדי מתוקים דברים עמו ומדבר לחבירו המחניף אדם כגון מאד, רעה חניפות ויש
שנאמר כענין וזה ברמאות, עמו הולך עליו ויסמוך לו שיאמין ואחר לו, ויאמין (משליעליו

יז) כא בעיני הרשת מזורה חנם פירושכי לנפשותם, יצפנו יארובו לדמם והם כנף, בעל ל
יהיו ואז הרשת, על החטים לאכול עופות ובאים חטים, זורקים עופות, הציידים הפסוק

ואמרו להחניף החכמים ואסרו הזה. החנף דומה ולזה צד)ניצודים, אדם(חולין ישלח שלא
וכן אוכל, שאינו ויודע אצלו לאכול לחבירו יקרא או מקבל, שאינו ויודע לחבירו דורון
לפתוח רוצה אני לו יאמר לא יין לקנות חבירו ובא למכור יין חבית לפתוח רוצה אדם אם
דעת ולגנוב להחניף חז"ל ואסרו דעת, גניבת נקרא בזה וכיוצא זה וכל עבורך, חבית

גוי. של דעתו ואפילו הבריות

åéùøôîå êåøò ïçìùá (ä)

:øåèèôùî ïùåç:ç"ëø ïîéñכגון דעתם לגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות אסור
בשר לו ימכור לא עכו"ם הוא אם ואף ללוקח, להודיעו צריך במקחו מום יש אם
שעושה לו שמראה אסור בדברים הבריות דעת לגנוב ואף שחוטה, שהיא בחזקת נבלה
סועד, שאינו בו יודע והוא עמו שיסעוד בחבירו יסרהב שלא כגון עושה, ואינו בשבילו
וזה לחנוני הפתוחים חביות לו יפתח ולא מקבל, שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא
כיון אסור בסתם אבל בשבילו פותחם שאינו להודיעו צריך אלא בשבילו שפתחם סובר

בשבילו, שפתחו סבור שחבירו

אבל בשבילו, שפתחם וסבור שמכרם אדעתיה לאסוקי ליה איבעי דלא גוונא כהאי ודוקא
שעושה שסובר עצמו את ומטעה בשבילו עושה שאינו אדעתיה לאסוקי ליה דאיבעי בדבר
לקראתו שיצא זה וסבור בדרך בחבירו שפגע כגון להודיעו, צריך אין לכבודו בשבילו

להודיעו, צריך אין לכבודו

האבל וסבור ריקן כלי ובידו האבל לבית ילך ולא ריקן והוא זה מפך סוך לו יאמר לא
בחזקת מתה בהמה עור של מנעל ימכור ולא מותר, לכבדו כדי עושה הוא ואם מלא, שהוא

גבו: על צף ושמן יין של חבית לו ישלח ולא שחוטה, שהיא

יפים... פירות בהרבה רעים פירות מעט מערבין אין והכלים... והבהמה האדם מפרכסין אין
ביין... מים מערבין אין

>‚Î˜<
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:óñåé úéá:ç"ëø ïîéñ íùכגון דעתם לגנוב או ובממכר במקח אדם בני לרמות אסור
זה: בסימן שיבוא מה מתוך מתבאר ללוקח, להודיע צריך במקחו מום יש אם

הבריות דעת לגנוב ואף שחוטה, שהיא בחזקת נבילה בשר לו ימכור לא גוי הוא אם ואף
הנשה גיד בפרק בשבילו, פותחם שאינו להודיע צריך אלא עד וכו' אסור (חוליןבדברים

יהודהצד.) רב לבי אקלע עולא והא איני מותר כבודו בשביל ואם בברייתא שם ומסיים
ליה דחביב עולא שאני אימא ואיבעית אודעיה, אודועי לחנוני, המכורות חביות לו פתח
אורח של כבודו בשביל ואם רש"י ופירש ליה, מפתח פתוחי נמי הכי דבלאו יהודה לרב
עולא דשאני הא אבל לקמן, רבינו כתבו וזה מותר, עליו הוא שחביב לבריות להודיע
דפשיטא דמילתא דמשום ואפשר רבינו, השמיטו למה ידעתי לא וכו' יהודה לרב ליה דחביב

הוא:

וסבור בדרך בחבירו שפגע כגון וכו' אדעתיה לאסוקי ליה איבעי דלא כה"ג ודוקא ומ"ש
שם וכו', לכבדו לקראתו שיצא [מסיכרא](ע"ב)זה אזיל קא הוה נחמן דרב בריה זוטרא מר

אתו קא לאפיה סבר הוא אהדדי, פגעו לסיכרא, אתו קא הוו ספרא ורב ורבא מחוזא לבי
ידעינן הוה לא אנן ספרא רב ליה אמר האי, כולי ואתו דטריח לרבנן להו למה להו אמר
ליה אמרת טעמא מאי רבא ליה אמר טרחינן, הוה טפי ידעינן הוה אי מר אתי קא דהוה
נפשיה, מטעי דקא הוא איהו ליה מטעינן קא והא ליה אמר לדעתיה, דאחלישתיה הכי

לעיל דקתני והא בקונטרס] [פירש יח) (סי' אשר רבינו והרב אינהו) (ד"ה התוספות וכתבו
ואין דעתו, גונב דודאי פותחם אני בשבילך לו כשאומר לחנוני המכורות חבית בפותח
מרב פריך דמאי ועוד אסור בסתם אפילו דמשמע קתני הודיעו כן אם אלא דהא נראה

דהא לעולא ליה דפתח אנייהודה בשבילך לו לומר יהודה רב מטעהו היה שלא ודאי
לחנוני דמכורות אדעתיה לאסוקי לאורח דאין משום אסור בסתם דהתם נראה לכך פותחם,

עצמן: לצורך אלא באים היו לקראתו שלא אדעתיה לאסוקי ליה איבעיא הכא אבל

::ùãç úéá:ç"ëø 'éñ íùבחזקת נבלה בשר לו ימכור לא גוי הוא אם ואף ו: אות
ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור שמואל אמר הנשה גיד בפרק שחוטה,
לו ימכור לא וכתב רבינו שדקדק וזה עכ"ל, ופרש"י... דשמואל... והא גוי... של דעתו
גניבת הוי זה דאף כשרה שחוטה שהיא בחזקת בשחיטה שנתנבלה כלומר וכו', נבילה בשר
הוי לא למבוריה דפייסיה דשמואל וההיא לשם הרא"ש וכתב חנם. טובה לו שמחזיק דעת
שכתבו ממה מוכח והכי ואסור הוא מכר כמין אלא דעת לגניבת חיישינן לא דבמתנה מתנה

אביי, אמר בד"ה התוס'
אפילו כלל איסור דאין ומשמע לו סעיף רכ"ז בסימן כדכתב אונאה לו אין דהגוי ואע"ג
אבל תבעו, מדלא מחיל אח"כ לו נודע אם ואף אותו, דמאנה ידע לא הגוי התם מדרבנן,

מדרבנן. אסור בחנם טובה לו דמחזיק דגורם הכא
דעות הלכות ומחשבה בודעת הב"ח, בדעת ,?? קכ, יו"ד הגדולה כנסת עיין

אלא זה ואין שם, הנשה גיד בפרק זה כל וכו', אסור הבריות דעת לגנוב ואף ז: אות
בדברים. איסור אין ליה לחנופיה לגוי אבל לישראל

== ב"ח דברי המחזק פרידברג הרמב"ם מפרשי במאגר מרדכי מאמר וע"ע זה, כעין שכתב <?> קובץ ספר עיין

ושתים פעם גרידא אמירה אבל אסור טובא הפצרה דוקא משמע וכו', יסרהב שלא ומ"ש
נוהגים. וכן איסור, שום אין הכבוד מפני

עור... של במנעול דבריו =חסרים

:êåøò ïçìåù:ç"ëø 'éñ î"åçלגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות אסור ו: סעיף
עובד הוא אם אף ללוקח, להודיעו צריך במקחו מום יש אם כגון דעתם,
שמראה בדברים, הבריות דעת לגנוב ואף שחוטה, בחזקת נבילה בשר לו ימכור לא כוכבים

אסור, עושה ואינו בשבילו שעושה

>‰Î˜<
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בתקרובת לו ירבה ולא סועד, שאינו יודע והוא עמו, שיסעוד (בחבירו) יסרהב לא כיצד
יפת ולא מקבל, שאינו יודע בשבילו,והוא שפתחם סובר וזה לחנוני, הפתוחות חביות ח

אדעתיה לאסוקי ליה בעי דאי דבר הוא ואם בשבילו. פתחם שלא להודיעו צריך אלא
בחבירו שפגע כגון לכבודו, בשבילו שעושה שסובר עצמו ומטעה בשבילו, עושה שאינו

להודיעו. צריך אין לכבדו, לקראתו שיצא זה וסבור בדרך

ריקן, כלי ובידו האבל לבית ילך ולא ריקן, והוא זה מפך שמן סוך לו יאמר לא ז: סעיף
מותר. לכבדו, כדי עושה הוא ואם (יין), מלא שהוא האבל וסובר

חבית לו ישלח ולא שחוטה, שהיא בחזקת מתה בהמה של עור לו ימכור לא ח: סעיף
כלים... ולא בהמה ולא אדם לא מפרכסין אין ט: סעיף פיו. על צף ושמן יין של

:ò"îñ:íù î"åç,áäøñé àì (ç)זה אחר וגם זה לשון ומדכתב בו, יפציר לא פירוש
ולהרבות בו להפציר בכה"ג דדוקא בפרישה דקדקתי בתקרובת, לו ירבה ולא כתב
אדרבא כי מותר, עמי אכול בא ושתים אחת פעם לו לדבר אבל דאסור, הוא כנהוג שלא
ואכול בא לו לומר מכבדו ואין ויוצא שנכנס דהרואים חבירו יתבזה כן עמו ידבר לא אם
סועד שאינו שיודע מפני כן לומר שנמנע יודעין הכל שאין שפלותו מפני שהוא יאמרו עמי

וק"ל.

,'åëå éðåðçì úåçåúôä úåéáç çúôé àìå (è)כל ופרש"י לחנוני, המכורות הוא הגמרא לשון
מכר ואם חזק, יין להשקותו אותו פותח אצלו חשוב אדם וכשבא היו מגופות הביותיהן
להחזיק דעתו שגונב מפני הבא לאורח יפתחנה לא אצלו עדיין והוא לחנוני שלימה חבית
יינו ותקלקל חסירה תשאר זו חבית שהרי ע"י נפסד גדול הפסד זה דקסבר חנם טובה לו
הכי דבלאו עליו חביב אורח היה ואם מסיק בגמ' ושם לו, שמכרה לחנוני מיד ימסרנו וזה
שכתבו והמחבר הטור ולשון שהשמיטו, הטור על ותמה הביאו והב"י מותר, לו פותח היה
הבית הבעל וזה החנוני בשביל נפתחו כבר שהחביות משמע הפתוחין חביות יפתח לא
דאטעיה איהו אמרינן ולא אסור, ג"כ וזה בשבילו פתחו עתה כאילו האורח לפי נפשו מראה
ולא 'הפתוחות' בגמרא כן היה שגריסתן ואפשר כבר, היו שפתוחות לראות דהו"ל נפשיה

תחילה. טועמו אא"כ יין קונה החנוני אין דמסתמא מסתברא והכי 'המכורות',

,ï÷éø àåäå (é)דעת גניבת מפני אסור דוקא הכי ומשום יסוך שלא בו יודע והוא פירוש
לדבר לו מותר יסוך שלא בו שיודע אף שמן בו היה אם אבל חנם, טובה לו יחזיק דחבירו

זה. לפני וכמ"ש הכבוד מפני ממנו וסוך בא

:ã"åé øåè:äñ ïîéñ...בהנאה]לפיכך מותר דגיד דמסיק שגיד[-אחרי ירך לנכרי אדם שולח
לגוי נותנה אינו ואם הגיד, בשביל טובה לו שמחזיק אע"פ בתוכה, הנשה
ישראל בפני לו נותנה ואם חתוכה, או שלימה היא אם בין לו ליתנה יכול ישראל בפני

גידה... נטל אא"כ חתוכה כשהיא לו יתננה לא

:óñåé úéá:àé úåà ä"ñ ã"åéמשנה בתוכה. הנשה שגיד ירך לנכרי אדם שולח לפיכך
הנשה גיד כ(צג:)בפרק בפרק שעהואמרינן מתניתין(כב.)ל מהאי דמשמע

בתוכה מכשאינו בתוכה הנשה כשגיד הירך נראה שיותר כלומר בהנאה מותר הנשה דגיד
שגיד ירך לשלוח מתניתין דשריא וכיון הגיד בשביל גם טובה לו מחזיק שהגוי ונמצא

בהנאה: דמותר משמע בתוכה הנשה

שם וכו'. חתוכה או שלמה היא אם בין לו ליתנה יכול ישראל בפני לגוי נותנה אינו ואם
צג:)בגמרא במקום(חולין אילימא עסקינן במאי לא חתוכה אין שלמה מתניתין אהאי דייק

>ÁÎ˜<
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שמכריזין במקום אלא מיניה למיזבן אתו לא דהא ליה לישדר נמי חתוכה מכריזין שאין
אימא... בעית אי ליה, ומזבין דחתיך ליה לישדר לא נמי שלמה

הרא"ש יח)וכתב ובגוי(סי' בה דתני דלקמן ברייתא מוקי אביי דהא עיקר קמא ושינויא
שמכריזין במקום מוקי ורבא מכריזין שאין במקום ליטול צריך אין חתוכה בין שלמה בין
לגניבת במתנה חיישי לא וגם ישראל בפני לו יתננה שמא במתנה חיישינן ולא בשהכריזו
מתניתין תפלוג דלא היכי כי קמא כשינויא מתני' מתרצי בתראי אמוראי הני וא"כ דעת

תם ורבינו אמר)אברייתא, תד"ה לו(צד: יתננה ולשמא דעת לגניבת דחיישינן דהא תירץ
לא בסתם אבל ומנוקרת כשרה שהיא לגוי ישראל דאמר היכא היינו ישראל בפני במתנה

עכ"ל. חיישינן

דעת גניבת במתנה דאין מפני מותר טובה לו שמחזיק שאע"פ שכתב רבינו דברי הם וכך
לשמא חיישינן דלא ללמדנו וכו' לו ליתנה יכול ישראל בפני לגוי נותנה אינו ואם כתב וגם

ישראל בפני לו יתננה

הרמב"ם הי"ד)וז"ל הירך(פ"ח לו ונותן בתוכה הנשה שגיד ירך לנכרי לשלוח לאדם מותר
מקומו שהרי הגיד שינטל קודם זה ישראל ממנה יאכל שמא חוששין ואין ישראל בפני
יאכל שמא הגיד שיטול עד ישראל בפני לגוי יתננה לא חתוכה הירך היתה אם לפיכך ניכר

ישראל, ממנה

כשרה מבשר שהירך במפרש דהכא סובר שהוא רבינו בדעת לי הנראה המגיד הרב וכתב
והיא כשרה בחזקת לו נותנה שהוא הרואה ישראל שמא לחוש יש גוונא ובכהאי הוא וכן
וסבור הוא דאסור לדעתיה גניב ישראל הוה לא לא דאי היא כשרה דודאי סבר חתוכה
רבינו ביאר וכבר גידה עם ואוכלה מיניה למיזבן ואתי חתוכה שהיא מפני ניטל שגידה ג"כ
למיחש ליכא השתא הילכך שיטתו וכפי מקום בכל אסור גוי ביד הנמצא דבשר למעלה
נבלות שהם להם ואומר וטרפות נבלות להם למכור מותר מקום ובכל גוונא בכהאי אלא
כשרה שהיא לו אומר שאינו כיון ישראל בפני ואפילו בסתם אפילו מתירין ויש וטרפות

הרשב"א דעת איבעית)וזה ד"ה וצד. במאי, ד"ה גניבת(צג: שאין רבינו דעת הוא שאף ואפשר
עכ"ל. שכתבתי וכמו כשרה שהיא לו במפרש אלא דעת

והר"ן הרשב"א האריכו שכתבתי סוגיא שלימה)ובביאור ד"ה הרשב"א(לב: דברי ומסקנת
ר"ת של שיטתו לפי מלאת על מנהגינו אמר)נמצא תד"ה ולתת(צד: למכור מותר דלעולם

בסמוך כתבתי וכבר עכ"ל. המנהגים אל ומסכים הנכון והוא אסור במפרש אבל סתם להם
הר"ן: הסכים ולזה בשמו המגיד כתב שכך

:ã"åé øåè:æé÷ ïîéñ:äøåçñ íäá úåùòì øåñàù íéøáãהתורה מן האסורין הדברים כל
בנבלות סחורות עושין כדתנן סחורה בהן לעשות אסור בהנאה שמותרין אע"פ
עם טמאים שצד או טמאים ודגים ועוף חיה לצייד לו נזדמנו אבל ורמשין שקצים וטרפות
יכול וטריפה נבילה לו שנזדמן מי וכן לכך, יתכוון שלא ובלבד למוכרם מותר טהורים
כשירה בחזקת לו מוכרה שאינן בסתם דוקא ר"ת ופי' במתנה לו ליתנה או לנכרי למוכרה
שמא ומשום דעת גניבת משום כשירה בחזקת לו ליתנה או לנכרי למוכרה אסור אבל
כשירה בחזקת לו נתנו אם אפי' דבמתנה וי"מ ממנו יקחנה והישראל ישראל בפני לו יתננה
ודאי אבל ישראל בפני לו יתננה שמא משום ולא דעת גניבת משום לא חיישינן דלא שרי

דעת גניבת משום כשירה בחזקת לו למוכרה אסור
שמא חיישינן ולא לבינו בינו לו ליתנה אלא היתר אין המפרשים אלו לפי דאפילו ונראה
ישראל בפני לו ליתננה או כשירה בחזקת לו למוכרה אסור ודאי אבל ישראל בפני לו יתננה

תם... כרבינו ז"ל הרא"ש א"א ומסקנת שחוטה בחזקת
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== ò"åùä ïåùì==

:ê"ù:âé ÷"ñ æé÷ ïîéñסימן בח"מ המחבר גם כ"כ כו', כוכבים לעובד למכור ואסור
גניבת משום במתנה דאין מותר במתנה דאילו למכור לכתוב ודקדקו ס"ו רצ"ח

ע"ש: סי"א ס"ה בסימן שנתבאר וכמו דעת

:äìåãâä úñðë:øåèä úåäâä :íù î"åç,'וכו וממכר במקח אדם בני לרמות אסור ח.
דלעובדא שכתב ז"ל הרא"ש פירוש ולפי דשמואל מעובדא נלמד זה נ"ב
חמודות ובספר ביוקר, [מוכרו] אין אפילו הלבוש בספר וכתוב היה, מכר כמין דשמואל
כשיעור מיקרו שאינו דס"ל שם מדבריו שנראה ואע"פ עליו כתב ע' אות הנשה גיד פרק

בממון. כלל יוק? שום כאן אין אפילו אלא דוקא לאו אונאה

בפנים... יו"ט במעדני ==לבדוק

שחוטה... במקום דנבלה בשר לו ימכור לא ארמי הוא אם ואפילו כאן===ט. נעתק [=לא

דלא ר"ת בשם הנשה גיד בפרק ז"ל הרא"ש כתב לוי. במפרש אלא דעת לגניבת חיישינן
פוסקים הרבה הביא ס"ה סי' יו"ד בטור ב"י ורבינו מותר, בסתם אבל שחוטה שהיא
שהוא יסבור והגוי שכתב אסור בסתם דאפילו נראה ג"ה בפרק רש"י ומדברי כן שסוברים
סי' ובי"ד סי"כ ג"ה בפרק שלמה ים בספרים ועיין חי שהיין אמר והוא כתב ולא חי יין

אליעזר. דמשק ובספר קי"ז

בב"ח. ועיין דעת גניבת ליכא דבמתנה ג"ה בפרק עוד כתב י"א.

לגנוב מותר שלשום מתמול לו שונא הוא אם נ"ב וכו', הבריות דעת לגנוב ואסור י"ב.
רמ"ב. דף אליעזר דמשק אהובים, יעשו כך ידי שעל כדי פעמים כמה אפילו דעתו

=== צדיקים לאורחות =שייך

הב"ח על וקשה ק"כ, סי' ביו"ד הב"ח הסכימו וכן ב"ח, דעתו לגנוב אסור אין בגוי י"ג.
שלא גוי של במשכונו להשתמש דאסור כתב ושם איסור דאין כתב דכאן וביה מיניה
דליכא כתב ק"כ סי' ביו"ד אבל פסח, בהלכות מהרי"ל דעת גניבת משום איכא מדעתו
ואותם וכתב גוי של דעתו לגנוב דאסור כתב נ"א סי' חסידים בספר אבל דעת גניבת
לך אין כי חוטאים טובה לו שאומר סובר והגוי שלום שאלת בשעת הגוי את שמחרפין
חסידים דספר ב"ח עם חסידים ספר חולקים שאינן ואפשר כאן, עד מזה גדול דעת גניבת
דמותר מיירי ב"ח אבל שלום לו שנותן חושב והוא שמקללהו בזה דעת בגניבת מיירי

בדברים. לגוי לחנוף

אבל כנהוג שלא קרובה ?? ולהרבות בו להפציר דוקא נ"ב וכו', בחבירו יסרהב ולא י"ד.
לו אמרו לא ???? שמפני יאמרו שאל"כ מותר עמי ואכול בא ושתים א' פעם לו לדבר
לא אם וכן ע"ב, רמ"ב דף אליעזר דמשק ג"ה פרק חמודות ולחם סמ"ע אצלו שיאכל

נוהגים. שכן הב"ח וכתב אצלו, חשוב שאינו יאמר כנהוג תקרובת לו ישלח

אפילו ריקן מפך שמן סוך יאמר לא אבל לו ויש לסעוד לו כשקורא דוקא זה וכל ט"ו.
כ"ה. אות חמודות ובלחם בסמ"ע ועיין שם, אליעזר דמשק הראשון בפעם

אליעזר ובדמשק חמודות ובלחם בסמ"ע עיין נ"ב וכו', הפתוחות חביות לו יפתח ולא ט"ז.
ע"ד. רמ"א דך

וכתב מותר, עיר חבר שם יש ואם אמרינן בגמ' נ"ב וכו', מותר לכבדו כדי עושה ואם י"ז.
מכיון וזה רבים שם שיש כלומר עיר חבורת פירוש כ"א סי' הנשה גיד בפרק ז"ל רש"ל
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כרבים חשוב העיר חבר שם כשיש מותר עיר חבר אומר ואני בניהם האבל את להחשיב
ע"א. רמ"ב דף אליעזר דמשק ועיין בעיניו, האב' את להחשיב ורוצה

אסור. לכבדו אפילו אח"כ אבל לכבדו כדי מותר ראשון בפעם ודוקא י"ח.

דמי אלא ממנו נוטל שאינו אע"פ נ"ב וכו', מתה בהמה עור של מנעל לו ימכור ולא י"ט.
ב"ח. חולין...מתה, מהרש"א [=וכ"כ

רצ"ה... סי' ח"ב ובהרדב"ז ברמב"ם עיין נ"ב וכו', יין של חבית לחבירו אדם ישלח ולא כ.

:óñåé úéá úåäâä íù.'בתוס עיין נ"ב וכו', יהודה רב שאני ואב"א א.

אליעזר ודמשק ע"ד אות חמודות לחם נ"ב וכו', היא דפשיטא דמלתא דמשום ואפשר ב.
אחר. באופן תירצו ע"א דרמ"ב

בפ"ב כתב ז"ל הרמב"ם וגם והר"ן רש"י חולקים בזה נ"ב וכו', בסתם דהתם נראה לכך ג.
לפתוחו עושה אינו דאם בהדיא נראה וכו', לפתו' כדי וכו' לו יפתח ולא דעות מהלכות
בפירוש לו כשאומר דוקא דלאו בשבילו עושה כאלו עצמו להראות אסור ודאי אבל ?? לא

רמ"א?. דף אליעזר ובדמשק ג"ה פרק ז"ל ברש"ל ועיין ז"ל הרי"ף בשם צדק מורה

== אילן בר השו"ת מפרוייקט טוב יותר נוסח ===להביא

:áøä ò"åù:úòã úáéðâå äàðåà éðéã :î''åçבין חבירו את להונות לאדם אסור א:
בממכרו בין אחת, פרוטה אפילו שוה שהוא ממה בזול ליקח במקחו

אחת... פרוטה אפילו שוה שהוא ממה ביוקר למכור

...:àéבישראל אלא אינו אונאה דין יב)וכל או(בכורות המקח בשיווי הטועה נכרי אבל
טעותו להודיע צריך אין המטבע רל"א)בשיווי סמ"ע סא דף ב"מ איש(תוס' תונו אל שנאמר

בחשבון בין מקח בשיווי בין להטעותו אסור אבל נכרי, ולא אחיו, אחיו כמו(מרדכי)את
כגון לנכרי, אפילו וממכר במקח אסורה שבעולם מרמה כל וכן גזילה, בהלכות שיתבאר
דעתו וגונב מטעהו זה שהרי נכרי שהוא אע''פ ללוקח להודיעו צריך במקחו מום יש אם

מודיעו אינו ו')אם סעי' רכ"ח סי' חו"מ טוש"ע ה"א, מכירה מהל' פי"ח כגונב,(רמב"ם זה והרי
גזלה: בהלכות שיתבאר כמו התורה מן ואסור ממון הצנזורה]ממנו השמטת בלי מתוקן [נוסח

:áéלמכור כגון סופרים, מדברי אסור להנכרי הפסד לו יגיע שלא בדבר דעתו לגנוב ואפילו
שחוטה בחזקת נבילה בשר צד.)לו במילה,(חולין אפילו בדברים הבריות דעת לגנוב ואף

עושה, ואינו בשבילן שעושה שמראה במעשה או דעת, גניבת או חלקות שפת של אחת
בחנם טובה לו שמחזיקים מפני שם)אסור :(רמב"ם

=== סופרים מדברי שהוא ==מדגיש

:âéלחנוני מכרה שכבר מפני מיד להפתח העומדת יין חבית יפתח לא סבור(א)כיצד, וזה
שפתחה זו חבית שהרי גדול הפסד ידו על ונפסד חזק, יין להשקותו בשבילו שפתחה

בחנם טובה לו להחזיק ויבא יינה ויתקלקל חסירה שם)תשאר חולין כן,(ברייתא אם (אלא
בשבילו פותח שהיה עליו חביב שם)הוא בשבילו,(גמרא פתחה שלא להודיעו צריך אלא ,

לחנוני מכרה שכבר דעתו על להעלות לו אין הסתם מן אינהו)כי ד"ה ע"ב שם אבל(תוס' ,
בשבילו, שעושה וסבור עצמו ומטעה בשבילו עושה שאינו בדעתו להעלות לו שיש בדבר

להודיעו צריך אין לכבודו לקראתו שיצא זה וסבור בדרך בחבירו שפגע ע"ב)כגון שם ,(גמ'
בזה: כיוצא כל וכן

ר"ל הפתוחות הטור דכוונת ודאי אלא צע"ג, ולהסמ"ע ע"ב, סוף צד דף תוס' עי' אחרון: קונטרס (א)

הטור מלשון משמע וכן ע"ש, ברא"ש משמע וכן כבר, לו שמכרן לחנווני פותחן שהוא עתה הנפתחות

ע"ש. ברמזים וכן ברא"ש בהדיא הוא וכן שפתחן, ולא וכו', שמכרן אדעתיה וכו' בשבילו פותחן שאינו
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:ãéסועד שאינו יודע והוא עמו שיסעוד בחבירו יפציר ע"א)לא שם היה(ברייתא (ואילו ,
בו) מפציר היה לא ודו"ק)סועד ע"ש מיותר משום דאל"כ שם רש"י כוונת הוא בלא(כן אבל ,

עמי ואכול בוא ושתים פעם לו לומר מותר סק"ח)הפצר שם שיאכל(סמ"ע דעתו שאין אע''פ
מקבל, שאינו בו ויודע בתקרובת לו ירבה ולא עמו, לאכול שמכבדו כבודו זהו כי עמו,

מ שהיה בענין עליו חביב הוא אם אבל לו מרבה היה לא מקבל היה אם(ואילו לו רבה
יסעוד לא שעכשיו שיודע אע''פ סועד היה אם לסעוד בו מפציר היה אם וכן מקבל היה
שהוא כיון דעת גניבת זו שאין בתקרובת לו ולהרבות לסעוד בו להפציר מותר יקבל ולא
שאינו חבירו מצד אלא מצדו מונע ואין להנהותו באמת מבקש והוא באמת עליו חביב

בחנם), אינה טובה לו יחזיק שאם נמצא רוצה

שאם (אף לסוך רוצה שאינו בו שיודע לפי ריקן, והוא זה מפך שמן סוך לו יאמר לא אבל
רוצה כי(ב)היה להנהותו באמת מבקש אינו עכשיו מקום מכל שמן, לו נותן היה לסוך

וכן בזה), כיוצא כל וכן בחנם טובה לו ויחזיק שמן בו ואין ריקן שהפך מצדו מונע יש
לו הביאו הרבה (כי לו צריך שאינו בו שיודע לפי ריקן כלי ובידו האבל לבית ילך לא
וסבור אותו מברין העם וכל משלו לאכול אסור שהאבל ראשונה בסעודה להברותו כבר
שהיה אף כלום הביא לא שעכשיו כיון בחנם טובה לו ויחזיק לו הביא זה שגם האבל
בכל וכן מותר, הבריות בעיני לכבדו כדי כן עושה הוא ואם לו), צריך היה אם לו מביא

דעת: גניבת משום בו אין הבריות בעיני לכבדו כדי שעושה דבר

כבודו דבשביל בסיפא קתני דבהדיא צ"ע הסמ"ע מ"ש אבל ודו"ק, צד: דף תוס' עי' אחרון: קונטרס (ב)

וצ"ע. גדול דוחק הוא לריקן מלא בין שבסמ"ע ובכבוד שבברייתא לכבוד שבסמ"ע כבוד בין ולחלק מותר,

:åèאורחים ויזמין שמן שהכל שיסבור מפני פיה, על צף ושמן יין חבית לחבירו ישלח לא
מתבייש ונמצא לצרכם הרבה שמן לו שיש ובטוח וברש"י)עליה שם :(ברייתא

:æèעור כמו כך כל חזק אינו הנבילה עור כי שחוטה בחזקת נבילה של עור ימכור לא
מטעהו: ונמצא השחוטה

:æéעד אדם לאיזה ודין עסק עליו שיש מטלטלין או קרקע לחבירו למכור לאדם אסור
ויהיה לדין וירד מעותיו שיתן רוצה אדם אין עליו שהאחריות שאע''פ ללוקח שיודיענו

מאחרים: נתבע

:ã óéòñ :äáéðâå äìéæâ éðéã :íù áøä ò"åùשהוא כל אפילו חבירו את לעשוק אסור
כגון הבעלים ברצון לידו חבירו ממון הבא זה עושק ואיזהו רעך את תעשוק לא שנאמר
ושוב), לך ושוב בלך שמדחהו (או לשלם רוצה ואינו שכירות או הלואה בידו לחבירו שיש
בדבר השם חילול שאין והוא רעך, שנאמר בנכרי לא אבל בישראל אלא אינו זה ולאו

משקר שהוא בבירור יודע שאינו לבנו לכחש רשאי הנכרי ומת מנכרי שלוה [נוסחכגון

השם,המתוקן] חילול מפני דבר שום לו לכחש אסור משקר שהוא יודע כשהנכרי אבל ,
חייב שהוא חובו שאר או הלואתו להפקיע אלא רשאי אינו יודע הנכרי שאין במקום ואף

ממש, גזילה זו שהרי בו לכפור אסור בעין הוא הנכרי של כשהחפץ אבל להנכרי

החפץ בעד מעות בנתינת בחשבון להטעותו אסור מנכרי חפץ קנה אפילו אלא עוד ולא
הדמים סכום בעד אלא החפץ לו מקנה הנכרי אין שהרי קונהו עם וחשב שנאמר כמו

חובו, כמפקיע ולא החפץ כגונב זה הרי המעות בחשבון והמטעהו לו שפסק

אונאה, בהלכות כמ''ש וממכר במקח אסורה מעות חסרון בה שאין דעת גניבת ואפילו
יוודע שלא מפני בדבר השם חילול יהיה לא אם מותר מעצמו טעה הנכרי אם מקום ומכל

סומך... אני חשבונך שעל ראה הישראל לו שיאמר ונכון לו,

>ÂÏ˜<



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
áøä ò"åùîíéãøçîè"éøäî

66

íéðåøçàä éøáãá (å)

:íéãøç:ë úåà èë ÷øô.בדברים ואפילו הגוי, דעת ואפילו הבריות, דעת לגנוב אסור
נתקעו ישראל, כל ולב דין בית ולב אביו לב לבבות, שלשה אבשלום שגנב ולפי

שנאמר שבטים, שלשה יד)בו יח ב אבשלום.(שמואל בלב ולתקעם בכפו שבטים שלשה ויקח
ישראל אנשי לב את אבשלום ולגנוב שנאמר גנב, נקרא הבריות דעת ט:).וגונב (סוטה

כחדשים. שיראו כדי ישנים כלים מפרכסין אין ללוקח. יודיעו מום בממכרו שיש יודע היה
לפי במים הבשר את שורין ולא ורחבים]. שמנים שיראו [כדי הקרביים את נופחין אין
שהנבלה פי על אף שחוטה בכלל נבילה בשר מוכרין אין שמן. נראה והכחוש שמלבן,
את כגונב אלא שאינו המגורה פי על לא אבל הגריסין את לבור מותר כשחוטה. אצלו
מקבל. שאינו כשיודע בתקרובת לאדם ירבה לא ברור. הוא שהכל ללוקח שידמה העין,

מצוה). (ענף בזה כיוצא כל וכן אוכל, שאינו כשיודע לאכול בו יסרב לא

:çì úåà :æî ÷øô :íùמצוות מז: פרק סופרים]: ומדברי קבלה מדברי עשה מצוות [בתוך:
דעת לגנוב אסור לח: סעיף ובקנה: בפה התלויות סופרים ומדברי קבלה מדברי תעשה לא

צד.). (חולין העכו"ם דעת ואפילו הבריות
אות כט פרק (לעיל בידים התלויות התורה מן ל"ת "במצוות אברהמי): לר"ד וחידושים" ב"ביאורים כאן =כתב
דעת בגניבת רק מיירי דכאן וי"ל בדברים, ואפילו הגוי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור וז"ל: כתב כ')
שם שכתב ומה התורה. מן דאסורה ישראל דעת בגניבת מיירי ולעיל סופרים מדברי דאסורה והיא עכו"ם
מחלוקת דיש הביא פ"ב) (דעות הרמב"ם על הקובץ ובספר כדינו. חד וכל כתבו ישראל אגב הגוי, דעת ואפילו
התורה מן דאסור אומרים יש מקח דרך דדוקא שם ומסיק התורה, מן עכו"ם דעת גניבת איסור אם ראשונים
רבינו דגם ואפשר (ע"כ), דרבנן, דהוי וכו' בחבירו יסרב ולא שאמרו במה שכן וכל מדרבנן, לכו"ע במתנה אבל
[ומש"כ וכו'. מום בממכרו שיש יודע היה וכדמסיים מקח בדרך מיירי כט ובפרק בכה"ג הכא מיירי (החרדים)

וגם. ד"ה לח סימן יבמות יעקב קהלות ועיין כתבה], ממון אגב בדברים ואפילו שם

:è"éøäîú"åù:'ç ç"åà á"ç.ובמחשבה במעשה אלא ההכנעה תכון לא כיצד, ...ההכנעה
וקול רך במענה עצמו וירגיל רוח, ובנמיכות בשפלות עצמו ירגיל במעשה
ונכנע כפוף משיב, ואינו חרפתו שומע עולב ואינו נעלב תדברי, מארץ ושפלת דכתיב נמוך
ודרשו נחלתו, לשארית פשע על ועובר עון נושא כמ"ש לכל שירים ונעשה בשפל יושב

שביעית בשלהי דתנן מהא ללמוד לו ויש כשירים. עצמו שמשים י)מי שגלה(פרק רוצח
שנא' מהם יקבל אעפ"כ לו אמרו אני רוצח להם אומר לכבדו העיר בני ורצו מקלטו לעיר

בירושלמי שם ואמרו הרוצח, דבר ה"ג)וזה סוף י דתני(פרק נש בר אמרה הדא יוסי ר' אמר
אנא מכילא חדא להון למימר צריך תרתי בגין ליה דמוקרין לאתר אזיל והוה מכילא חדא
חוטא להם שיאמר צריך אותו מכירין שאין לפי אותו שמכבדין תשובה לבעל מכאן חכם
בירושלמי מיניה יליף היכי דא"כ מפורסם חטא שהוא לפי רוצח דוקא דלאו דמשמע אני,
יצליח, לא פשעיו מכסה דכתיב רוצח שאני דילמא מכילין תרין בגין ליה דמוקרין למאן
אלא לכבדו העיר בני דרצו משום אריא מאי כן דאם קאמר, תשובה לענין דלאו אלא

הוא. דעת גנבת משום

הנשה גיד בפרק דהא בה לי דקשיא לא(צה)אלא נפשייהו מטעו דאינהו היכא דכל מוכח
טריפה במוכר אלא דעת גנבת דליכא שפירש ז"ל לרש"י מבעיא לא דעת, גנבת שייך
דלא היכא דעת גנבת שייך בסתם אף ואמרו עליו שחלקו למ"ד אפי' אלא שחוטה בחזקת

>ÊÏ˜<
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מכילתא חדא אלא גמיר דלא אדעתייהו לאסוקי הו"ל אדעתיה לאסוקי להכירו ליה הוה
דמשתיקתו ושותק בפניו אותו שמקלסים וי"ל שתים. יודע שהיה להם אמר לא הוא שהרי
ושברון רוח ונמיכות בשפלות עצמו להנהיג שצריך תשובה בבעל נ"ל וכן בכך. טועים
היא שכך להם שיאמר צריך וענווה בחסידות אותו מכבדים אדם בני מדאי יותר כי הלב

בוראו. את והכעיס שחטא לפי חובתו

:éç ùéà ïá:àöú éë 'ô äðåùàø äðùכלים ערביות, נשים מביאים עירנו פה [ט]
כדי יגורט"י, אחר ובלשון לבן, בערבי שקורין קפוי, חמוץ חלב מלאים
יש אך קונין, כך ואחר טוב, הוא אם לידע מזה, באצבעם תחלה לטעום ודרכם למכור,
וכלי, כלי מכל לטעום כדי לקנות, שרוצים עצמן ומראין כלל, לקנות רוצין שאים אדם בני
הרי כלום, קונים ואין להם והולכים להם, ערב שלא אומרים וטעימה, טעימה כל ואחר
מכל מועט דבר שטועם פי על דאף בידו, גזל וגם הבריות, דעת שגונב איסור עושה זה

באמת: לקנות שרוצה למי אלא מוחל, הלבן בעל אין מקום מכל וכלי, כלי

כדי כן עושה ורק הפסד, בהם שאין בדברים אפילו הבריות, דעת לגנוב אסור ...[יב]
סועד, שאינו יודע והוא עמו, שיסעוד בחבירו יפציר לא כיצד, בחינם, טובה לו שיחזיקו
שזה עמו, לאכול דעתו שאין שיודע פי על אף ושתים, פעם לומר מותר הפצרה בלא אבל

ארץ: דרך שורת פי על בהזמנה שמכבדו לו, כבוד הוא

:õòåé àìôäáéðâ :â úåàדעת גניבת היא הלא רבים בה שדשו אחרת גניבה מין ...ויש
חבירו שבלב מה לידע שמשתדל שכל הוא הכלל ממינים, מינים ויש הבריות
עשוק להציל שמים לשם שעושה לא אם ואסור, אקרי דעת גניבת הדברים דברים, ברוב
שוים, ולבו פיו ואין לחבירו יתירה חיבה המראה וכן מאיסורא, לאפרושי או עושקו מיד

בטח. ילך בתמים והולך מיקרי, דעת גניבת
צדיקים== ואורחות (שונא) הגדולה כנסת עם השווה

:úîà úôù.èé÷ úáùבר רבה בגמ' ויששם דאתינא, ידעיתון הוי מי א"ל כו' ר"ה
לרבה דס"ל וי"ל ע"ש, היה דבאמת כיון כן דעתו על עלה דלמה לדקדק
כמו דעת, גניבת משום לכבודו לו להראות אסור היה עבורו מוכנים היו לא דאי הונא ב"ר
הוכיח להכי (צד), בחולין ע"ש הודיעו א"כ אלא לחנוני המכורות חבית לפתוח שאסור
אם אפילו כן עושים היו לכבודו גם באמת דאם דס"ל נראה ר"נ בר ורבה הכינו, דלכבודו
בתרא לשינויא שם בחולין ור"י דעולא [כעובדא דעת גניבת משום ליכא ע"ש הי' לא
ע"ש רכ"ח) (סי' בחו"מ והסמ"ע הב"י [וכמ"ש רב דמעשה כן הלכה ומסתמא ע"ש] דהתם

מותר]: דבכה"ג הביא שלא הטור דברי בקושיא שהניחו
(צילום) בדבריו הדן (גריינימן) יושר אמרי עיין ולבאר, ==להשלים

:äùî úåøâà:ì ïîéñ 'á î"åçשעושה הסיום מבחני לשאלות תשובות גניבת באיסור
לפרק.המדינה. הירש צבי מר לכבוד תש"מ. תמוז

התשובות את לגנוב להתלמידים מתירין שבישיבות ששמע מה על שאלתו בדבר הנה
התעודות את ולקבל להונות כדי (רידזענס) המדינה שעושה הסיום במבחני להשאלות

בטוב, שגמרו

שג"כ דעת גניבת רק זה ואין התורה, מדין אלא דמלכותא מדינא רק לא אסור זה דבר הנה
של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב שאסור ע"א צ"ד דף בחולין שמואל כדאמר אסור
דבר גניבת גם דהוא אלא לישראל, אף עלמא לכולי דעת גניבת שהוא הכא וכ"ש עכו"ם,
ורוצים בעסקיו לעבוד אחד אצל עצמו להשכיר הזמן במשך לפרנסתו כשירצה דהא ממש

>ËÏ˜<
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ועל בטוב שגמר איך התעודה לו יראה והוא דחול למודיו היטב שגמר במי הפעמים ברוב
ממש, ממון גניבת שזהו קבלוהו זה סמך

דבר על כמקפיד הוא דהכי אדעתא אצלו לעבוד קבלוהו אם שאף ולומר לטעון לו ואין
ובטלה קפידא ודאי הוא להקפיד שאין אמת הוא אם דאף חדא לשקר, שרשאי צריך שאינו
דרשאי מילי מהתלת דאינו דבר לשום נוגע שאינו אף אופן בכל לשקר שאסור וגם קבלתו,
שיחשוד ויגרום בכלום עליו סומך היה לא משקר שהוא ידע אם וגם כג:) (בב"מ לשנות
ואיש לת"ח ומחזיק בישיבה שלמד מחמת יחשוד לא דאותו דבר איזה כשיחסר לאחר
שלמד שזה יודע היה ואם לקח, לא שהאחר שהאמת אף ממשרתו להאחר ויסלק נאמן

האחר. את לסלק בטוח היה לא לו שיקר בישיבה

בלמודי בקי שהוא דמי דברים ודאי דיש להקפיד שייך ודאי אינשי שמקפידין דכאן ועוד
למחשבתו אף אסור ודאי וממילא ומתן ממשא פרנסה עסקי בעניני יודע יותר הוא חול
נפשו חשקה ואם לגנוב. אסור התורה למוד בשביל שגם התורה, בלמוד עי"ז שירויח
האמת אבל עלייהו, טוב סימן לו יהיה ולא כך כל ידע לא שמא לדאוג לו אין בתורה
בעלמא עצלות רק הוא חול למודי ללמוד שהולך דמאחר תורה בטול ענין בזה שאין
מה לידע שלא מתרגל ואדרבה מבטל עכ"פ הוא הזמן כי לידע שלא באופן כשלומד

לעצלות. ומתרגל שלומד

להחריב שרוצים ומאלו הישיבות משונאי שקר הוא מע"כ ששמע הדבר שעצם ברור אבל
בלמודי שאף מאלו הם הישיבה שבני ידוע אדרבה כי ברשע עלילות ולהעליל הישיבות
אף שקר של להשמועות יחוש ואל שלהם ספר בבתי שלומדים מתלמידים עדיפי חול
שהוא מלא בפה לומר מע"כ ויכול ה' ויראי תורה לשונא מפורסם בעתון זה נכתב שהיה

ישראל. ודת תורה משונאי וכזב שקר

פיינשטיין. משה שמים, וליראת לתורה בניו שיתגדלו מברכו ידידו והנני

:éåìä èáù:â"ñ÷ ïîéñ é"ç.לפ"ק תש"ס המצרים בין דברים ה' יום ידידינוב"ה, כבוד
תל יעקב בית סמינר חינוכי מנהל שליט"א רייס משה ר' וכו' הנכבד הרב

שאלוני, והאותיות קבלתי, מכתבו בכבוד, אחדשה"ט אביב.

התעודות, בטיב קובעים כמובן והציונים למיניהם, החינוך במוסדות שעושים הבחינות אודות
טובים ציונים להשיג שונים באופנים להערים לעצמם מרשים תלמידות או והתלמידים
שיש היות נכון, דרך הוא זאת והערמה מרמה אם כבודכם ושאלת להם, מגיעים שאינם
מניחים לא אם רשעות כמין יש המבקרים דעת ולפי ע"ז מוחים שאתם אתכם מבקרים

כרגיל. להערים התלמידות

הדעת על להעלות אפשר דאיך הזה, בנדון ספק בכלל יש אם אני תמה כי בקיצור ואומר
גניבת גדר בזה דיש להלכה פשוט דדבר חינוך, במסגרת ובפרט כזה דבר לכתחלה לעשות
רכ"ח סי' חו"מ ובשו"ע ע"א צ"ד חולין כמבואר גוי של דעתו אפילו לגנוב שאסור דעת,
ל"א, שבועות ועיין תרחק, שקר דמדבר ועשה תשקרו, דלא לאו גם דאיכא ופשוט ס"ו,
דבר לשונם למדו ד) (ט ירמיהו הנביא אמר זה ועל לרמאות, ורגילות דרגא בזה איכא וגם

בחינוך. מגיעים הדברים היכן עד סג. ויבמות מו: סוכה ועיין נלאו, העוה שקר

לאיזה להתקבל צריכים אם בתעודות האמת העלמת ע"י בעתיד מכשולים עי"ז יוצאים וגם
לנותן ניכר היזק וגורמים ואינם, למומחים, אותם חושבים והמקבלים חינוך או עבודה
הגדולים המכשולים שמזה האמת נגד תלמידים להרגיל מדות הפסד הכל ועל ועוד, העבודה
משורת לפנים ללכת אפשר הציון בדרגת ספק יש אם כמובן מכל, אהובה והאמת בדורינו,

ה'. לרחמי מצפה בלונ"ח, דו"ש והרני הדין.

>‚Ó˜<
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:äîìù úçðî:è úåà æ"ö ïîéñ á"çעסקן בדבר בצדקה: הבריות הונאת בענין
לחלק ורוצה שירצה מוסד לאיזה שיחלק לצדקה כסף לו שנותנים
איסור הוא הבריות דעת גניבת שנלענ"ד כפי לימוד, משכר עי"כ ולהפטר בניו של לת"ת
לרבינו תשובה בשערי ועיין אסור, דעת גניבת מ"מ עכו"ם גזל דשרי למאן ואפילו חמור
התשיעי בחלק לעיין וראה שקר, לדוברי בנוגע מדות תשע ומונה שהולך ג' שער יונה
הרי מרויח גם שאם דכוונתו חושבני בכך" ממון מרויחים "שאינם שם שכתב ומה שם,

זה אין וממילא השקר, ע"י לאחרים הפסד בכך גורם מסתמא אשרהוא לנד"ד כלל ענין
להקל דאפשר חושבני דידיה בשאילתא ולכן הפסד, שום לאחרים גורם אינו דיריה ברווחא
יודעים היו אילו לחלק כסף טובה החזקת בתור לו נותנים אשר שהאנשים בכה"ג הוא אם
להת"ת ליחן או לעצמו הכסף שיקח מסכימים ודאי היו קצת דחוק המקבל של שמצבו
יודעים היו אילו דאדרבה דעת, גניבת כאן דאין נלענ"ד דבכה"ג בניו, עבור למוד כשכר
מדות הט' בכלל זה שאין וכיון לכך ראיות קצת ויש בכך, מרוצים שהיו כ"ש האמת את

דשרי. נלענ"ד יונה הרבינו של

בחוברת לפרסם וכדומה חנויות מתרים הנ"ל שהעסקן מר, לן דבדק השני לאופן ובנוגע
נלענ"ד ג"כ מזה, יודע הנותן ואין בניו של הלימוד משכר זאת מנכה הת"ת ולכן הת"ת של
בזה, מעשהו עבור שכר לו ליתן מסכימים הם והרי מזה יודעים הת"ת מנהלי שהרי דשרי
כסף שמאספים השליחים והרי ילדיו, עבור לימוד כשכר לו יחשב ידו על הנכנס שהכסף

שמאספים. מהכסף חשוב אחוז או חשובה משכורת מקבלים וחסד תורה מוסדי עבור

דעת גונבים ממש המוסדות אשר מקרים מכמה לי שידוע במה תמיד אני תמה אמנם הן
בצורה הדבר את ומסדרים עבורם כסף לאסוף לחו"ל חשובים שליחים ושולחים הבריות
לקבל ע"מ מעשהו את עושה שהשליח דעתם על יעלו בל שהתורמים זהירים להיות זו
את או התלמידים מספר על להגזים רגילים והחסד התורה ממוסדי רבים כן כמו פרס,
יודע כי זה, על ח"ו מהרהר אני אין כי למודעי וזאת וכדומה, ידם על הנתמכים מספר
למען אולם היתר, ומצאו בדקו ומסתמא זה דבר ועושים עשו ממני וטובים שגדולים אני

זה. להיתר מקור אדע ולא אני בער בעניי אנכי כי לו כותב הנני האמת

:å úåà å"÷ ïîéñ â"ç :íù,דעת מגניבת יותר חמור גמור דגזל נלענ"ר דעת: גניבת בענין
אסור עכו"ם גזל למ"ד רק שזה חושבני אסור, נכרי של דעת דגניבת בגמ' שמבואר ומה
ט"ז בקדושין התוס' כתבו לעכו"ם הנמכר עברי בעבד ורק מותר, עכו"ם גזל למ"ד ולא
נזכר ולא לדקדק, שצריך הכתוב השמיענו מעות לו ונתן עליו בטוח שהעכו"ם דכיון ע"א
דעתו לגנוב אסור שיהא הישראל על סומך שהעכו"ם מקום דבכל מהכא דילפינן כלל
חילול משום רק דאיסורו התוס' בדעת שהבין הרא"ש בתוס' רואים שם גם ואף ולהטעותו,
יכולים עצמו דגנב כת"ר כמ"ש בגמ' לפרש צריכים אם יודע אינני ולכן עיי"ש, השם

בפקדון. מטט"ג ולא באבידה גנב טענת מטוען רק למילף

הוספות

פסוק ושם הוא. ברח כי לו הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנב כ: לא בראשית
למה חרב. כשבויות בנתי את ותהנג לבבי את ותגנב עשית מה יעקב אל לבן ויאמר כו:
לעיל עיי"ש וסמ"ג ביראים ==מובא וכו'. ואשלחך לי הגדתי ולא אתי ותגנב לברח נחבת

לעיל ?? ?? דוד חסדי =וע"ע דעתי. את גנבת אותי, ותגנב שם: ברש"י /

פיה... על צף ושמן יין חבית לחבירו אדם ישלח לא י: כז ברכות הל' לרמב"ם לציין
הסעודה לבעל בושה לידי המביאים אלו בדברים כיוצא כל וכן ויתבייש, אורחים ויזמין

....

>„Ó˜<
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úòã úáéðâ íåùî úåëìä (æ)

éåâì íåìù úìéàùá úòã úáéðâ

.áñ ïéèéâ(.סא מפני(משנה בשלומן ושואלין בשביעית... נכרים ידי ומחזיקין
שלום... סב.)דרכי ויהיב(גמרא מקדים חסדא רב לעכו"ם, שלום כופלין ואין

למר. שלמא להו אמר כהנא רב שלמא, להו

:é"ùø:äðùîá,íîåìùá ïéìàåùåשהשלום שמים שם הנכרי על שמטיל ואע"פ הימים, כל
הקב"ה. של ïéìôåë,שמו ïéàå :àøîâהוא שלום דרכי מפני לעכו"ם שלום דנותנים דהא

סגי. זימנא בחדא שלום דרכי ומשום øîì,דשרי, àîìùלבו אלא לברכו מתכוין היה ולא
לרבו. היה

:úåôñåú,øîì àîìùוצ"ע לרבו, היה לבו אלא לברכו מתכוין היה ולא בקונטרס פירש
ד אלא קאמר דלא כן פירש חנם ועל הבריות, דעת גונב בזה יהא שלום.שלא לו כופלין אין

:ï"áàø:ä"ô ïéèéâ,שלום דרכי מפני בשלומן שואלין אבל עכו"ם לגוי שלום כופלין ואין
שיתן כדי יכנס לא לביתו אבל ראש, ובכובד רפה בשפה בשוק פגעו אם אידו ביום אפי'
עליו, שמים שם להזכיר יצטרך שלא כדי הגוי בשלום לשאול יקדים וישראל שלום, לו
שלא להשמט יכול אין אם עכו"ם, גוי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב שאסור ואע"פ

לרבו. ודעתו למר שלמא כן יאמר שלום, לו יכפול

:ï"ø[óéøá],àîìù åäì áéäé íéã÷îלשלום הם ישאלוהו אם לכפלו יצטרך שלא כדי
רבו. על לבו והיה למר, שלמא תחילה.

:íéãéñç øôñ:à"ð ïîéñבפה אחד ידבר ולא ופיתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג אסור
בלב הבריותואחד דעת לגנוב ואסור שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כפיו תוכו אלא

שאמר סבור והגוי שלומם שאלת בשעת הגוים את שמחרפין ואותן גוי, של דעתו ואפילו
מזה, גדול דעת גניבת לך אין כי חוטאים, טובה, לו

נוכל שלום דרכי מפני אך למעט, לנו יש רשע של שלום בשאלת למעט שנוכל מה כל אך
העולם דרך כן כי שלום להם לכפול יצטרך שלא ועוד שבהם, לגדולים שלום להקדים

שלום. כופל המשיב

––––––––––

:äîìù ìù íé:ã"ìñ ä"ô ïéèéâפירש שלמא, להו ויהיב מקדים הוה חסדא רב ומסיק
לשלום לו הם השאילו אם לכופלו יצטרך שלא כדי שלום, להם מקדים שהוא מה הר"ן,
עליו וכתבו לרבו, היה ודעתו [רש"י] פירש למר, שלמא להו אמר כהנא ורב בתחילה,
אלא קאמר דלא כן, פי' חנם ועל הבריות, דעת גונב בזה יהא שלא עיון, וצריך התוספות
לכל בגיליון, פי' למר, שלמא למר שלמא גורסין ספרים שביש ואף שלום, לו כופלין אין

כופל: שהיה ולא כן, מדבר היה ??אחד לקמן קכ סי' יו"ד ט"ז ע"ע

>ÂÓ˜<
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:òáù øàáåù:è"ð 'éñ ú"..עוד סב]וכתבו גיטין בזה[תוספות יהא שלא וצ"ע רש"י: על
כדאשכחן הבריות דעת גונב בזה שאין רש"י בעד להליץ נראה ולי ע"כ. הבריות דעת גונב

דע"א ??)בפ"ק לומר(ע"ז מרבנן לצורבא שרי וכן הדיין, עלי נאמן שאמר אליעזר רבי גבי
כו' אנא דנורא ??)עבדא רבים.(נדרים וכאלה

:øôåñ íúç.áñ ïéèéâגניבת דהוה תוס' שהקשו ומה שלמא... להו ויהיב מקדים ר"ח
וע"כ ע"ש וכו' בדניאל האמורים מלכים כל ע"ב ל"ה בשבועות ערוך ש"ס הא צ"ע דעת

ולק"מ: מותר, שלום דרכי או איבה משום צ"ל

:íéàåøä àìî.áñ ïéèéâעשה וכן דעת גניבת בזה דאין וישלח פרשת בזוה"ק עיין ???
וכן קאמר, להקב"ה כולהו לחי, כה לנבל שאמר דוד וכן לעשיו בהשתחוויות יעקב

עיי"ש...נבוכדנצר... מ"מ ועוד הק' הזוהר בשם מרגליות לר"ר אור" ב"ניצוצי כאן הביא :==וכן

––––––––––

:âé÷ 'éñ :àðåøá é"øäîורגילים אוי"ק גזענ"ן גו"ט לומר רגיל יוצא כשהגוי שאלוני
ישראל: כל על טובה טובה שנה להשיב

מתחילי אתחול דהשתא אוי"ק, דנ"ק מא"ן כפשוטו ישיב אלא עבד שפיר דלאו אני ואומר
דתנן מיבעי, להם להשיב השם בהזכרת (בשלמא) סא.)בשלום בשלומם,(גיטין שואלים

ואזואמר הגוי יתחיל שלא כדי לפרש ונ"ל שלמא. להו ויהיב מקדים חסדא רב בגמ' ינן
תזכה. טובה לשנה לו משיב טב למורי צפרא לו שאומר העולם כדרך טפי להשיב יצרך
נמי לו להשיב צריך הגוי אתחיל ואי לישראל, שלום כופלים כשמשיבים לומר רוצים ויש

נ"ל: ואין איבה איכא דאל"כ כמנהגם כפל

כדאמרינן גוי של דעתו אפי' הבריות דעת לגנוב ואסור הבריות דעת גונבים כן העושים וכל
ופרש"י(צד.)בחולין למר שלמא להו אמר נחמן רב הנזקין בסוף פי' רש"י הלוא וא"ת ,

פיו הוצאת אבל שרי, ודאי הרהור ועוד דעת, גניבת דחשיב כת' הכ"ג היה. ארבו וכוונתו
מברונא: ישראל נאם אסור. בערמה

ì:נוספים (מצולם),עיונים אחד שמעון שער וע"ע חסידים, ספר עם ב"ח משווה ?? ק"כ יו"ד לקמן הגדולה כנסת עיין

(צילום) מים טהרת

éðò øùòî åì ïúåðù éðòì òéãåäì

éàîã äðùîשל מעשר לתרומת שם שקרא מי ה: משנה ד פרק דמאי
למודים עני או כהן היה ואם בשבת יטלם לא ודאי של עני ולמעשר דמאי

שיודיעם: ובלבד ויאכלו יבואו אצלו לאכול

:äðùîä ùåøéô í"áîøכרי חובת מעשר תרומת שאמר כגון והגבילם שם להם שקרא שם, קרא ענין

אמר לפיכך התאנים. מכלל הפרישם שלא אלא אותם, וסמן עליהם והראה הגרגרים, אלו הם הזה התאנים

יטלם לא אמר כאלו יתנם, לא יטלם לא אמרו שענין בתלמוד וביארו בשבת, יטלם לא ידועים שהם אע"פ

רגילים. למודים, ופירוש בשבת. המתנות לתת שאסור לפי לנתינה,

מעשר תרומת הוא לאכול לכם שאמרתי שזה להם שיודיע הוא שיודיעם', 'ובלבד ואמרו
שלקח כמי ונעשה לכבדם, כדי שמאכילם יחשבו יודיעם לא שאם לפי עני, מעשר או

בצרכיו. הוציאם או אורחים עליהם והזמין ומעשרות תרומות
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:äðåùàø äðùîשהוא דעת גניבת כמו הוי מודיעם כשאינו הטעם נראה שיודיעם, ובלבד
ומעשה, בתרומה צרכיו כעושה שהוי כתב והרמב"ם משלו, שמאכילם סבורים שהם אסור,

טהרות. מטמא טמא שהוא והעני בתרומה ואסור טמא שהכהן זימנין כתב והר"ש

:åäéìà úåðù.דעת גניבת משום וכו', שיודיעם ובלבד הקצר: גםהפירוש מוזכר זה [טעם

בתו"ד]. עיי"ש כאן ברש"ש

:àúôñåúäàô:æè äëìä ã ÷øôמלוה ממנו [פורעין] גובין אין שני מעשר
בו עושין ואין שבויין בו פודין ואין הגמולין את ממנו משלמין ואין וחוב,
גמילות של דבר הימנו משלחין אבל לצדקה, דבר הימנו נותנין ואין שושבינות

בטובה. עיר לחבר אותו ונותנין להודיע, וצריך חסדים
== ודוגמאות מקורות עוד עיי"ש 171-2 עמ' כמוך ==לרעך

.èì úåòåáùושלשה שנים לו תולין זכות לו יש אם שבתורה, עבירות וכל
שנאמר לאלתר, ממנו נפרעין וכאן ה')דורות, ובאה(זכריה צבאות ה' נאם הוצאתיה

ואת עציו ואת וכלתו ביתו בתוך ולנה לשקר בשמי הנשבע בית ואל הגנב בית אל
לו שאין הבריות דעת הגונב זה הגנב, בית אל ובאה לאלתר, - הוצאתיה אבניו,
ולנה כמשמעו, לשקר, בשמי הנשבע בית ואל ומשביעו, וטוענו חבירו אצל ממון
מכלין ומים אש שאין דברים למדת הא אבניו, ואת עציו ואת וכלתו ביתו בתוך

אותן. מכלה שקר שבועת אותן

האיש זה כי רבותינו ואמרו חנם... להשביע 'ואסור מה אות ש"ג תשובה שערי ????? שבועות הל' רמב"ם עיין
וכו'. הבריות' דעת שגונב גנב נקרא

:è äèåñשגנב ישראל[-אבשלום]ולפי ולב ב"ד ולב אביו לב גנבות, ג'
טו)(שנאמר: ב בו(שמואל נתקעו לפיכך ישראל), אנשי לב את אבשלום ויגנב

אבשלום. בלב ויתקעם בכפו שבטים שלשה ויקח... שנאמר שבטים, ג'

:é"ùø,ïéã úéá áìå åéáà áìאבשלום את וכתיב וגו', נדרי את ואשלמה נא אלכה דכתיב
שעל מדוד קרואים דירושלמי בסוטה ואמרינן לתומם, והולכים קרואים איש מאתים הלכו
והיה לו וכתב שאבחר שנים אותן עמי שילכו לי כתוב לו אמר עמו, הלכו דוד מצות ידי

דוד של חותמו וכולןמראה מאתים שכינס עד אחרים לשנים וכן אחריו והולכים לשנים
להשתחוות איש בקרב דכתיב ישראל אנשי ולב ב"ד ולב אביו לב הרי סנהדראות ראשי

ישראל. אנשי לב את אבשלום ויגנוב וכתיב בארץ, שופט ישימני מי וכתיב וגו',

:íéøáã ùøãî:æè äë íéøáã'ה תועבת כי מגיד דבר של טעמו מה מפני
כל ת"ל מנ' העוולים כל שאר אלה עשה כל אלא לי אין אלה עשה כל אלהיך
ביותר אלו על להזהיר אלה עשה כל ת"ל ומה עול עשה כל אקרא אני עול עשה
על שיעבור עד חייב יהא לא יכול עול עשה כל ד"א הבריות: דעת גונבין שהן

אל עשה כל ת"ל ואפלוכולן בפירות פירות מערבין אין אמ' מיכן מהן אחת אפלו ה
וימכרם יערבם לא וטריסית דינר יפה וסאה בדינר סאה ואפלו בחדשים חדשים

עול: עשה כל נאמר לכך בדינר סאה
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:äìéâî àúôñåú:ä"ä à ÷øô,העיר לאותה העיר ומגבית לפורים פורים מגבית
והמותר אותן ואוכלין ושוחטין העגלים את לוקחין אבל פורים במגבית מדקדקין אין
רצועה עני ממנו יעשה אל פורים מגבית אומר ליעזר ר' צדקה, של לכיס יפול אל

לסנדלו,

:å"äכלים כלים בהן יקח אל פירות בהן ליקח מחבירו מעות הלוה אומר מאיר ר'
מאיר ר' משם אומר לעזר בן שמעון ר' מלוה, דעת שגונב מפני פירות בהן יקח אל
חלוק בהן יקח אל טלת טלת בהן יקח אל חלוק בהן ליקח מחבירו מעות הלוה

מלוה. דעת שגונב מפני
מפרשים== ועוד ביכורים ובמנחת עיי"ש בהלואה מדובר ולא לעני' דינר 'הנותן זה קטע בכל הגר"א =גירסת

âøáãéøô óñåà í"áîøä éùøôî (ç)

:ä÷æçä ãé éðãà:íù úåòã,ìëåà åðéàù òãåé àåäå åìöà ìëàéù åøéáçá áäøñé àìå
ïøëåîì ïçúåôì êéøö àåäù úåéáç åì çúôé àìå ,úáåø÷úá åì äáøé àìå

.ë"ò .çúô åãåáë ìéáùáù åúåúôì éãëמפח שמן סוך לו יאמר ולא עוד הוסיפו צ"ד בחולין
שהוא כבודו בשביל דאם הך מביא שלא רבנו על תימה מותר, כבודו בשביל ואם ריקן

מותר.

כלשון הודיעו אא"כ לחנוני המכורות חביות לו יפתח ולא מימרא דבהך בכלל לדקדק ויש
סובר הרמב"ם כלומר פתח", כבודו שבשביל "לפתותו המלים את הרמב"ם מוסיף הגמרא.
גדול הפסד לו ויש בשבילו פותחו שהוא סובר שזה דעת גניבת משום בזה יש שעדיין
גוונא, בכהאי דשרי ס"ד ואיך בלבד, לכבדו רק בשבילו ממונו להפסיד רצונו אין ובאמת
משום בו יש קטן בכבוד רק מכבדו אינו והוא גדול בכבוד שמכבדו סבור הוא אם דאפילו
ומ"ש אסור, פתח כבודו משום אם שאפילו הרמב"ם של מלשונו שברור כפי דעת גניבת
יאמר דלא שם אמימרא אלא החביות פתיחת על קאי לא מותר כבודו בשביל אם בגמרא
רק היינו יסרהב דאל לפ"ז ומ"ש מותר, כבודו בשביל אם דבזה ריקן מפח שמן סוך לו
ולא א' פעם רק יאמר אם מלא בפח אבל יאכל, שלא יודע והוא אצלו שיאכל בו בהפציר
יאמר אם רק ומותר אסור ג"כ בו שיפציר בלי יאמר אם ריק דבפח קמ"ל ולכן מותר יפציר
דמובן ריקן" מפח שמן "סוך את הביא לא הרמב"ם ולכן לכבדו, כדי ואנשים קהל בפני

חידוש. שום בו ואין זה לפני ממ"ש ממילא

:ãéãé ïá:íù úåòãå.'åëå åúåúôì éãë ïøëåîì ïçúåôì êéøö àåäù úåéáç åì çúôé àìעיין
ליה דחביב עולא שאני אימא האיבעית הביא שלא שהקשה ז"ל לח"מ להרב
התוס' דברי ע"פ ודחאה הב"י מרן תרוץ שם והביא בתרא לישנא שהוא וכו' יהודה לרב
הוא התוס' חילוק דאי לעומקו ירדתי לא הרואה ואנכי באורך שם הרואה שיראה כמו
ברם מותר דאינו בשבילו עושהו שהיה דאע"פ בשבילו עשה שלא בדבר אלא אינו חידוש
דאינן התוס' מדברי מקשה דמאי ועוד דשרי הוא פשיטא בשבילו עושהו והיה דעשה הכא
יהודה] [וכרב (ר"ל) שרי גוונא בכל כמותו דהלכה רבא לדעת אבל ספרא רב לדעת אלא
לו והיה אנפשיה דטעה הוא דאיהו זוטרא דמר ובעובדא שרי ליה דחביב כיון בחביות
דדוקא הוא פשיטא כן ואם רכ"א סימן והטור והרא"ש התוס' וכמ"ש שרי אדעתיה לאסוקי
רבינו ולענ"ד שרי. פותח היה הכי דבלאו דעת גניבות דליכא היכא ברם אסור דעת לגנוב
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כלישנא נקט ולא פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי וכו' לו יפתח ולא ואמר דייק ז"ל
כשהוא אלא אסור דאינו להודיע דבא נראה הודיעו א"כ אלא וכו' יפתח ולא דקאמר דש"ס
בעבור מכורות היו לא ואפי' פותחן דמלבו לפתותו אינו אם אבל עשה דלכבודו לפתותו
דעת דלגנוב שהודיענו במה לן דסגי ז"ל הכ"מ מרן קושית נמי ניחא ובזה שרי כבודו
כל רבינו הזכירו ולא דשרי לכבדו אלא דעת לגנוב אינו דכשכוונתו משמע וממילא אסור
יגנוב שלא הוא הדברים דכלל בזה כיוצא כל וכן כתב ולכן לקצר דרצה דבש"ס הנהו
לגנוב דאסור הדין בכולל וסגי בהם להאריך והיתר איסור דברי אלו דאין בהני וסגי דעת
ז"ל הרב כתירוץ ולומר משמע דממילא ולהאריך לבאר הוזקק לא אסיר דלא ובמידי דעת

לענ"ד. דוחק הוא

היינו דעולא ההיא כלל הביאו שלא תירוצא ההוא הזכירו שלא והרא"ש דהרי"ף נראה ולי
גניבות מקרי דלא מותר כבודו דבשביל שאמרו הברייתות שהביאו דכיון צורך דליכא משום
לגניבות ולא ממש לכבודו מכורה חבית דהפותח הוא שכן וכל משמע ממילא כן אם דעת

האמור. מטעם מהם יותר קצר נמי ורבינו להאריך צורך ומה דשרי כלל דעת

אחד טעמי תרי איתמרו בש"ס מתה של דבמנעל למודעי אנו צריכין ודאי הא אמנם אך
דעת גניבות משום אלא שאינו נראה רבינו ומדברי הסכנה מפני ואחד שמתעהו מפני
דמתעהו טעמא אלא ליכא כנודע בינינו מצויין נחשים שאין דעכשיו רבינו שיסבור ואפשר
דבלאו כיון מ"מ עכשיו נוהגים שאין הדינין דמביא אף ורבינו יעו"ש ז"ל ב"ח הרב וכ"כ

דהכאהכ קשה עוד עכשיו נהוג שאינו לטעמא חש לא אותו והביא שמתעהו בשביל אסיר י
ואפשר שחוטה בכלל כתב מכירה מהל' ובפי"ח שחוטה בשר במקום נבלה בשר רבינו כתב
מדעתו הוסיף והתם דמנעל איידי במקום נקט [ולכן] (דגם) הגמרא לשון העתיק דהכא
אף אסור נבילה הכל אי ק"ו והדברים פשוט והדבר אסור ממנו מעט שחוטה בכלל דאפי'
ולא בה אשגח לא דאפשר שחוטה בכלל שכן כל וקביל וסבר והכיר הגוי דידע דאפשר

וק"ל. ודאי דעת גניבות ואיכא הכיר

:ïéîéðá éðá:íù úåòã.áìá 'àå äôá 'à 'éäé àìåשאפילו שם ומשמע (קי"ג:) פסחים
שהיא תגנוב לא משום אסור בממון שאילו אסור, שבממון בדבר אינו
לשלום: דברו יכלו ולא בפסוק וישב בפרשת בב"ר ועי' החינוך בספר עי' דעת. גניבת

:êìîä êøã:øö÷ä ùåøéôä :íù úåòã.í"åëò úòã 'éôàå úåéøáä úòã áåðâì øåñàåש"ס
שמואל דאמר דעתיה ליה גניב דקא משום אימא בעית ואי צד) (דף חולין
דעכו"ם דעתיה גניב דקא משום ד"ה רש"י עכו"ם. של דעתו אפי' הבריות דעת לגנוב אסור
ואח"כ לעצמו שנראית עד גידה ליטול בה וטרח שתקנה מאוד אוהבו זה שישראל שסבור
אל אומר היה מאיר ר' תניא שם עוד חנם. טובה לו מחזיק ונמצא נטלו לא והוא לו נתנה
שבשבילו ליה אמר דלא ואע"ג שכתב שם ברא"ש ועי' וכו', אצלו לסעוד לחבירו אדם יסרב
אדעתו מסיק דלא פותחו הוא דבשבילו סבור הוא דממילא דעת גניבת איכא פותחה הוא
למחוזא מסיכרא דקאזיל נחמן דרב בריה זוטרא מר דלקמן להא דמי ולא לחנוני שמכרן
דלא אדעתיה לאסוקי זוטרא למר ליה איבעי דהתם לנפשיה מטעי דקא איהו רבא דקאמר
חביות לו יפתח לא דאמר דהא שפירש כרש"י ודלא בביאתו דידעו דמנ"ל לקראתו יצאו
אלא אסור בסתם אפי' אלא וכו' פותחם אני בשבילך ליה דאמר דמיירי לחנווני הפתוחות

וכו': הודיעו א"כ

:éëãøî øîàî:íù úåòã.'åëå úåéøáä úòã áåðâì øåñàåע"א נ"ד דף הנשה גיד בפרק
יעו"ש. שם ובהריטב"א קנ"ה לאוין בסמ"ג עיין זה על שקשה ומה

.'åëå éúåëì øåëîé àìחו"מ בטור ועיין יעו"ש, ג' דין פי"ח מכירה בהל' רבינו וכ"פ נ"ב
יעו"ש וכו' איסור אין בדברים לגוי דלחנופיה שם שכתב הב"ח בדברי וצ"ע רכ"ח, סי'
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במתניתין דאמרינן למה היינו וכו' לגנוב אסור בגמרא דאמרינן דהא דס"ל מדבריו ומשמע
דלא ואף דאסור, דעתו גונב דזהו לא, חתוכה אין שלימה וכו' לעכו"ם ירך אדם שולח
אבל מעשה בדבר אלא דאסור אמרינן לא מ"מ ז"ל הרא"ש כמ"ש בתרא כשנויא קי"ל

ז"ל. דבריו לפי לומר צריך כן מותר, [לחנפו] (לחרכו) כדי בדברים

דעת לגנוב ואפילו ז"ל רבינו מ"ש על כתב פי"ח מכירה בהל' ז"ל המגיד דהרב וליתא
ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור הנשה בגיד דשמואל מימרא וז"ל: אסור בדברים הבריות
ואסרו בדברים היינו אסור דכשאמרו ז"ל המגיד הרב דברי כפי נמצא עכ"לף כותי דעת
אסרינן אם הלא דברים לשאר בדברים כשהוא יש חילוק מה ידעתי לא ועוד לגוי. אפי'
והא לא למה דברים בשאר גם לחנפו כדי בזה מתירינן ואם בזה, נמי לאסור לנו יש בזה

וצ"ע. לחנפו כדי מותר

והטור, ז"ל רבינו דברי מוכחי והכי וקיימין שרירין הב"ח דדברי נראה דלענ"ד איברא
דוקא דמשמע לחברו, יסרהב ואל אלא כתבו לא ובסירוב לגוי וממכר במקח מדכתבו
אסור שמואל שאמר מה כרחך על וא"כ יחד כללן לא למה דאל"כ ישראל דהיינו חבירו
בדברים הבריות דעת לגנוב דאסור רבינו ומ"ש וכו', וממכר מקח לענין היינו וכו' לגנוב
דרב עובדא ומההיא וכו' יסרהב אל אומר מאיר ר' תניא שם דאמרינן מהא זה דין הוציא
ואין אסור, בדברים דאפילו בהדיא נאמר דשם הדף, באחורי דהובא זוטרא ומר ספרא

דעתל אמרינן דשמואל מימרא בהא דהא גוי אפילו משמע סתם הבריות דעת דממ"ש ומר
וא"כ עצמו, בפני ליחד מדהוצרך גוי משמע לא הבריות דבכלל הרי גוי, ואפילו הבריות

צ"ע. ז"ל המגיד הרב דברי

.'åëå áäøñé àìåגרידא אמירה אבל אסור טובא הפצרה דדוקא והדרישה הב"ח כתבו נ"ב
זוטרא מר בגמ' דאיתא מהא קשה ולכאורה יעו"ש, איסור שם אין כבוד מפני ושתים פעם
אנן ספרא רב א"ל וכו' ואתו דטרח לרבנן להו למה להו אמר וכו' קאזיל הוה דר"נ בריה
הטעה ומה וכו' ליה מטעיין קא והא א"ל וכו' טעמא מאי רבא א"ל וכו' ידעינן הוה לא
ועיין דמי דלא ואפשר לביישו שלא כדי כאן ובפרט הכבוד מפני כן לומר שרי הא היא

יעו"ש. ע"ב ז' דף דחולין מתוס' לזה ראיה שהביא בדרישה

סעוד רצונך א"ל לאפיה נפיק רבי שמע שם דאיתא עצמה מסוגיא ראיה להביא יש ולענ"ד
ליהנות רגיל פנחס ר' היה שלא מפני דשמא ז"ל רש"י ופי' פניו צהבו הן לו אמר אצלי
לו אמר ואעפ"כ וכו' רגיל היה לא דר"פ ידע הוה דרבי נמצא יעו"ש. עכ"ל אחרים משל
שיודע אע"פ עמי לאכול בא אחת פעם לחבירו לומר דמותר נמי ה"ה וכו' סעוד רצונך
רש"י וכן הר"ן מ"ש עיין יעו"ש, וכו' התוס' דברי לדחות הדרישה הרב ומ"ש יאכל שלא
שמן דסבור חינם טובת לו להחזיק דעתו שגונב לפי יעשה שלא הואיל יפצירנו לא ז"ל
דסוף לזה ממש ודומה ז"ל התוס' במ"ש הכא ה"ה א"כ יעו"ש. וכו' כן לו מסרהב הלב
קדושים קראן ואפ"ה כן להן מסרהב הלב שמן דסבורין וכו' דעתם גונב כשמאכילן סוף
ודוק יאכל שלא שיודע אע"פ עמי לאכול בא אחת פעם לחבירו לומר דיכול נמי ה"ה א"כ
דטעה ליכתב ניתנו שלא דברים שם דיש רוקח מעשה מחדש נדפס בס' בזה מ"ש ועיין
לבר אפי' היא דפשיטא דמילתא עליהם להשיב צורך ואין הגמ' ובכונת ז"ל רש"י בדברי

יעו"ש. יומא דחד רב בי
ג'.

:äùî úøùî:íù úåòã.'åëå úåéáç åì çúôé àìåצ"ד דף בחולין הכל מרן כתב נ"ב
לבריות להראות כדי הזה כבוד כל לחבירו עושה היה שאם אמרו ושם

עכ"ל. רבינו הזכירו שלא ותמהני מותר בעיניו וחביב חשוב שחבירו

בעיניו חביב היה שאם שם למ"ש ג"כ רבינו הזכיר לא דאמאי ג"כ לתמוה יש ולע"ד
כתבה לא ואמאי עיי"ש לעולא יהודה ר' עובדא כדעבד מותר ליה מפתח פתוחי דבלא"ה
ג"כ להקשות הו"ל רבינו על להקשות דנחית כיון הכ"מ מרן על תימה קצת וגם רבינו.

>Ò˜<
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הא דכתב רכ"ח בסי' חו"מ הטור על עצמה זו קושיא הקשה גופיה דמר גם ומה אאידך.
דפשיטא דמילתא משום עלה לתרץ והוצרך דחביב הא כתב ולא לכבדו כדי עושה דאם
דתירץ משום ואפשר רבינו דברי על ג"כ לה פריך לא אמאי וא"כ בב"י שיעו"ש כמו היא
עולה אחד דזכרון רבינו על ג"כ להקשות הוצרך לא היא דפשיטא דמילתא בב"י עלה

לשניהם.

זו את דגם משום הבריות בפני לכבדו כדי עושה דאם הא על ג"כ ליישב מזה נראה והיה
הבריות דעת לגנוב כוונתו ואין הבריות בעיני האורח לכבד כדי דכוונתו להיתירה פשוטה
בשביל ואם לסיים הוצרכו בברייתא גופה דבש"ס כיון מחולשא איפרוק לא אכתי אבל בזה.
הב"י דמרן תירוצא האי על קשה ולכאורה ר"י בהדי דעולא עובדא ההיא וגם מותר כבודו

עצמה. בש"ס דהוזכרה כמו להזכירה הו"ל דפשיטא מילתא היא אם דאף

ובב"י לכבדו דאם הא הזכיר לא למה תמה דמרן הכא שכתב רוקח מעשה להרב וראיתי
בב"י מרן דכתב דהא כאן יש פרשיות ועירוב עכ"ל היא דפשיטא דמילתא דאפשר כתב
ליה דחביב דעולא כהא אלא לכבדו כדי עושה דאם האי על לאו היא דפשיטא דמילתא
שהניחה לכבדו כדי עושה דאם קושיא על משנה בכסף מדהכא להוכיח יש ואדרבה לר"י
דהא מר דס"ל נראה מזה דחביב בהא הטור על שתירץ כמו תירץ ולא רבינו על בתימה
בעניותין אנן לומר שרצינו וכמו הדין בהוא לה דנילף הרב דרוצה ואי דפשיטא. מילתא לאו
דבש"ס כיון פירכא דדינא דאעיקרא גם ומה הב"י. מרן בשם לה לומר ולא לאודועי הו"ל

לעיל. וכמ"ש לאומרן הוצרכו גופה

ע"כ מותר לכבדו כדי עושה דאם הא שכתב בס"ז שם הטהור בשולחנו למרן וראיתי
הטור על פריך גופיה דמר וכמו דחביב היתירא האי ג"כ כתב לא דאמאי קשה ולכאורה
לכותבה הוצרך לא משו"ה היא דפשיטא דמילתא עלה שתירץ מה דלפי אמת והן בזה.
בדרך אלא לה כתב לא בב"י גופיה דמרן וגם למימר הוצרכו דבש"ס כיון קשה לדידן אבל
ואגב בהדיא. להלכה לפסוק הו"ל הטהור בשולחנו אפוא א"כ האמור מטעם והיינו אפשר
כדי מותר ראשונה בפעם ודווקא שכתב ח"י באות הטור בהגהת החבי"ב להרב ראיתי
אמרו סתמא דבש"ס כיון הא מנ"ל ידעתי ולא עכ"ל אסור לכבדו אפי' אח"כ אבל לכבדו
ז"ל הפוסקים כל גם לשניה. ראשונה פעם בין רבנן פלוג ולא מותר כבודו בשביל דאם
יצטרך ולא הבריות בעיני ראשונה פעם נודע דכבר מר דס"ל משום ואי סתם. כתבו ג"כ
ויצטרך חדשות פנים אורחים ימצאו שניה דבפעם עסקינן לא מי דהא קשה להודיעו שוב
דבריך נתת א"כ האורחים ישתנו שלא בגוונא הוא קדשו דברי דכוונת ואי להודיעם ג"כ
דהשתא דמר לשיטתיה לכאורה קשה קצת וגם בדידה. וליתני דליפלוג והו"ל לשיעורין

לשניה. ראשונה פעם בין ג"כ דחביב בהא לחלק ג"כ הו"ל להכי דאתית

ראשונה בפעם כבודו הודיע דכבר לומר מקום יש לכבדו דכדי דבהא אירייא לא מהא ומיהו
אחד זימנא בכל ההיתר דטעם בשניות לי מה ראשונה בפעם לי מה החביב בעניין אבל
ז"ל להרי"ף ועיין וכמ"ש. באידך גם פירכא דדינא אעיקרא ועכ"פ לחלק. מקום ואין הוא
אין ולכאורה עיי"ש הבריות כבוד דגדול הר"ן ופירש מותר כבודו בשביל דאם הא שכתב
בזה הטור על להקשות דנחית ז"ל מרן על קשה וקצת דחביב. הא כתב לא אמאי מובן
ומזה נאמר. שם עצמה דבש"ס כיון דפשיטא את"ל ואף אלפס רב על ג"כ להקשות הו"ל
להמשך הו"ל לכבדו דאם היתירא מר אמר רביה דהרי"ף כיון רבינו על התימה יגדל
דכתב בזה הרי"ף אחר נמשך ז"ל והרא"ש מזה. קושייתו לחזק הו"ל מרן וגם אבתריה
הרי"ף בדעת שנאמר ומה הטור בנו נמשך ואחריו דחביב הא כתב ולא לכבדו דאם היתירא

ודעמיה. הרא"ש בדעת נאמר

כן עושה שהוא לו מראה כשזה אלא מיתסר דלא דבגמרא שכתב ז"ל להר"ן הוית וחזי
שבשבילו סבר והלה עצמו לצורך החבית שפתח כגון להטעותו מתכוין אינו אם אבל לכבדו
זקוק אין מעצמו טעה אם אבל מטעהו יהא שלא אלא אסרו שלא להודיעו לו אין פתחו
דבכל וודאי ונראה נפשיה מטעי דקא איהו שתירץ זוטרא דמר מההיא והיינו עכ"ל לו
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משמע הכא ז"ל רבינו דגם ונראה בזה. עמו ונימוקו להודיעו א"צ מעצמו טעה אם מילי
וודאי משמע וכו' פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי קדשו דברי בכלל מדכתב הכי ליה
לן לית וטעה נתפתה בעצמו הוא אם אבל ומפתהו מטעהו כשהבעה"ב אלא אסור דאינו

קדשו דברי מכללות שפיר דנפקא לומר נראה מרן של התמיהא לעיקר וגם שסייםבה.
טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו
עמל בלבו ואין דעתו לגנוב כוונתו אין דאם להדיא משמע ומזה עכ"ל והוות עמל מכל

דשרי. הבריות בפני לכבדו לשמים כוונתו אלא והוות

עמל בזה שייך ולא חדש כל ואין בשבילו שפותח יום בכל דמעשים דחביב בהא וגם
מכללא דנפקא אפשר וגם לאודועי. בזה ג"כ הוצרכו דלא מקצתה ולא מינה לא והוות
שעושה לו שמראה דעת לגנוב לאסור דכתב הטור וגם שמטעהו מפני שכתב הרי"ף דדברי
גניבת שייך ולא פיתחא לה פתח ובלא"ה עליו שחביב דבגוונא וודאי משמע וכו' בשבילו
דפשיטא דמילתא שכתב הב"י מרן דברי כוונת היתה גופה דהיא ואפשר דשרי. בזה דעת

וכאמור. קדשו דברי מכללות דנפקא ר"ל היא

כדי שכתב רבינו דמדברי מרן תמיהת ליישב שכתב ז"ל המשנה מרכבת להרב ראיתי שוב
שדייקנו כמו והיינו עיי"ש וכו' מותר לכבודו אלא לפתותו אינו שאם משמע וכו' לפתותו
הוא שאם היתרא מינה דייקינן לפתותו ומילת אחד והכל קדשו דברי מסוף בעניותין אנן
רבינו דברי בכוונת קדשו דברי בכלל הנזכר הרב שם דמ"ש ודע וכאמור. מעצמו נתפתה
דאודועי הא כתב דווקא לאו ע"כ וכו' פתח כבודו שבשביל ליה ואודועי החביות פתח שאם
גופיה איהו וכמ"ש בסתם דאפי' ודעמיה הרא"ש כסברת רבינו דסברת קאי דקושטא ליה

לקמן.

:á÷òé úðùî:íù úåòã,'åëå éøëðä úòã åìéôàå úåéøáä úòã áåðâì øåñàåהרמב"ם והנה
בפי"ח והוא נוספת, פעם הבריות, דעת לגנוב שאסור זה דבר הביא
דעתם, את לגנוב או וממכר במקח אדם בני לרמות אסור שכתב: ה"א מכירה מהלכות
אסור, בדברים הבריות דעת לגנוב ואפי' וכו' זה בדבר שוים ישראל ואחד עכו"ם ואחד

וצ"ע. הדברים, כפל למה וצ"ב

דאורייתא, דהוי נראה נמי דעת וגניבת שכתב: ממכירה בפי"ח להמבי"ט ספר בקרית ועי'
דזה נראה מדעות בפ"ב הרמב"ם מדברי אך בתורה, זה כתוב היכן כתב לא הק"ס והנה
הולך אינו הבריות, דעת והגונב ה', בדרך ללכת והוא בדרכיו, דלהדמות המצוה בכלל

ה'. בדרך

לתינוקות ואגוזים קליות לחלק לחנוני ומותר הרמב"ם: כתב ה"ד מכירה בהלכות והנה
ואין ממנו, במקיפין להרבות כדי שבשוק משער ופוחת אצלו, לבא להרגילן כדי ולשפחות
לאסור מקום דהיה בדבריו ומבואר הדעת, גניבת בזה ואין עליו לעכב יכולין השוק בני
הביא ולכן הדעת, גניבת משום שבשוק, משער ולפחות לתינוקות ואגוזים קליות לחלק
הדעת, כגניבת זה דאף לומר מקום דהיה משום וזהו הדעת, גניבת הלכות בהדי אלו, דינים
לתת או להוזיל כרצון הנראות פעולות עושה זה ובשביל אצלו, קונים להרבות כוונתו דהא

ואגוזים. קליות

בהדי הזהב פרק סוף בב"מ זה לדין הביאה שהמשנה ממה כן, למד שהרמב"ם ונראה
דינים הם אלו דכל וכו', האדם את מפרכין ואין וכו' בפירות פירות מערבין דאין הדינים
בחילוק שגם ומשמע שם, ממכירה בפי"ח הרמב"ם שכתבם וכפי דעת, גניבת בהלכות

שמותר. כחכמים שהלכה אלא זה, מטעם לאסור מקום היה השער, והפחתת קליות

לר"י האיסור דטעם י"ל ולהאמור וכו', קליות לחלק אוסר דר"י אמרי' שם במתני' והנה
דעת. גניבת משום הוא

>‡Ò˜<
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ואתא ריחיא דאוקי מבואה בר האי דאר"ה בהא ב, כא, בב"ב התוס' קושית בזה ותתישב
ואמרי' לחיותי, לי פסקת קא דא"ל עליה דמעכב הוא דינא גביה וקמוקי אחרינא מבואה בר

קליו חנוני יחלק לא אומר ר"י דתנן כר"י דאמר ר"ה אפי'לימא מתירין, וחכמים וכו' ת
לא אמאי התוספות שם והק' וכו', דתניא היא תנאי ואמרי' וכו', מיתיבי וכו', רבנן תימא
ברייתא, אהך פליג וכו', יחלק לא דאמר ר"י דממ"נ וכו', קליות יחלק דלא מתני' מייתי
דטעמו די"ל חיותא, פסיקת משום דאוסר ראיה אין ר"י מדברי הרי האמור, ולפי ע"ש,
דלחכמים היינו כר"י, דאמר ר"ה לימא קודם דאמרי' ומה וכש"נ, דעת, גניבת משום הוא
שר"י מה אבל חיותא, פסיקת משום מיהא אסור יהיה דלר"ה כר"ה, זה אין הרי שמתירין,
משום דטעמו די"ל חיותא, פסיקת משום דהוא כר"ה הוא דהטעם מוכרח זה אין אוסר,

דעת. גניבת

הדעת, גניבת בזה ואין עליו לעכב יכולין השוק בני ואין שכתב: הרמב"ם דברי ומדויקים
בגמ' כדאמרי' השוק, בני מצד וגם דעת, גניבת מצד גם לאסור, מקום היה דינים דמב'
משום דהוא י"ל אוסר, שר"י מה אולם דבר. מאף איסור בזה דאין הוא דהלכה אלא שם,

מזה. מביאה לא הגמרא ולכך לר"ה, סייעתא מזה ואין הדעת, גניבת

בחו"מ ועי' יעו"ש], גניבה, הלכות בריש לנכרי, אף שאסור דעת גניבת בענין עוד ]ועמש"כ
עליו, לעכב יכולים השוק בני ואין ומסיים: וכו' יחלק דלא ד"ז דמביא י"ח סעיף רכ"ח סי'
כשי' דס"ל ונ' בשו"ע, ליתא הדעת, גניבת משום בזה ואין הרמב"ם: דמסיים סיומא והך
גניבת ענין כלל בזה ליכא אבל חיותא, פסיקת משום רק הוא דאוסר דר"י הנז', התוס'
ואין מש"כ: וזה חיותא, פסיקת משום בזה דאין הוא, לחכמים החידוש כל ומעתה דעת.
יש להרמב"ם אבל וכש"נ, זה, בנידון הנידון הוא זה דרק עליו, לעכב יכולים השוק בני

וכמש"נ. הדעת, גניבת מענין גם בזה

אף אומר יהודה ר' דאמרי': וגו' תונו דולא בפסוק בהר פר' בתו"כ יש לזה דוגמא וקצת
שם ופי' ליקח, רוצה אינו והוא זה חפץ בכמה לו יאמר ולא המקח על עיניו יתלה לא
ריקן, מפח שמן כסך וה"ה וכו', לקנותו בדעתו שיש שסבור דעתו שגונב מפני הראב"ד:
דבכה"ג יהודה ר' דעת ומבואר בו, מתלוצץ אלא ואינו שמכבדו שסבור חבירו דעת שגונב
שמכבדו, שסבור דעת, גניבת דהוי קליות, במחלק לשיטתו ר"י סובר וה"נ דעת, גניבת הוי

זל"ז. בין לחלק יש אמנם אצלו. להרגילו כדי אלא ואינו

:äáùçîå úòã:íù úåòã,éøëð úòã åìéôàå úåéøáä úòã áåðâì øåñàåאסור בעיקר
עכו"ם להונות מותר למה קשה לכאורה עכו"ם, של אפילו דעת גניבת
משום לאסור לן הוה והלוא ובמצות, בתורה שאתך עם עמיתו את איש תונו לא וכדדרשינן

לעכו"ם. אפילו ואסור שמטעהו דעת גניבת

שבשוק ואף שרוצה, המחיר לדרוש שמותר דעת, גניבת נקרא לא שאונאה נראה אמנם
כמו אונאה אסור שאין ובמקום דאונאה, תורה מדין אלא אסור בזה אין פחות דורשין
מטעה אם ורק בשוק, כמו לדרוש חייב שאינו המחיר, להונות דעת גניבת נקרא לא לעכו"ם

דעת. גניבת זהו כן שאינו אף אחרת המחיר שבשוק להדיא ואומר

אונאה, דין בקרקעות שאין דאף נ"א) (ס"ק רכ"ז חו"מ שבסמ"ע לדינא, חידוש בזה ונראה
גניבת כאן אין דברינו ולפי בקרקעות, גם אסור ולכן דעת וגניבת דברים אונאת כאן יש
בעכו"ם שהלוא אונאה, אסור כשאין שרוצה המחיר לדרוש שמותר דברים, ואונאת דעת
להדיא לו ואומר להדיא מטעהו אם רק בקרקעות והאסור דעת, גניבת אסור שיש אף מותר
שבשוק אף סתם מוכר אם אבל לעיל, וכמ"ש עכו"ם וכדין שאינו אף כן, המחיר שבשוק
להונותם שמותר עבירה ועוברי שבת במחללי הדין והוא אסור, עבד לא לגמרי אחר מחיר
בשוק שהמחיר להם לומר להטעותם אבל כמ"ש, מיירי ומצות בתורה שאתך עם דדרשינן

היתר. לזה שאין נראה אחרת

>·Ò˜<
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לגנוב שאסור כיון הבנתי ולא עכו"ם, להטעות מותר אם דיעות רמ"ח ר"ס בחו"מ ועיין
להטעותו מתירין ולמה ממונו ליקח עד להטעותו שאסור שכן כל שמרמהו דעתו אפילו

בפוסקים. וע"ש פוסקים לכמה

.éåúôå úå÷ìç éøáãá åîöò âéäðäì íãàì øåñàותמוה חנופה, לאסור כאן רמז הרמב"ם
לקבל זוכה ואינו כנדה ומאוסה בגיהנם שנופל חנופה בעונש הפליגו ספ"ז סוטה שבגמרא
הרמב"ם וכנראה להחניף. לא הארץ את תחניפו לא ל"ת מנו ורא"ם והסמ"ע השכינה, פני

דרבנן. אסור אלא שאינו לשונו ומשמעות כאן להאיסור רמז

המלך יד של טקסט ========חסר
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דעת גניבת / נוספים ועיונים ציונים

מיוחדים וקונטרסים ספרים

דעת, =וגניבת דברים אונאת אפריםקונטרס ר'

ביליצר,

===

דברים, אונאת פוטאשקונטרס מרדכי הרב

עיי"ש, דעת גניבת 12הלכות מעמוד

ישראל, וינמןמשנת ישראל הרב מאת

לחבירו אדם שבין במצוות ישראל משנת ספר
תשס"ט. ירושלים הלשון, ושמירת

ודינים ענפים ה' דעת, גניבת בדיני ו: סימן
ז' בשידוכין, דעת גניבת בדיני כא: סימן העולם.

העולם, ודינים ענפים

המשפט, שמחהעלון מענה מוסדות

המקיפים פליישמן יוסף הרב של מאמרים שש
עיי"ש. גדולה באריכות דעת, גניבת גליוניתדיני

42-47

נזר, בורנשטייןאבני אברהם ר'

יטבגוי, אות שכה או"ח

משה, פיינשטיןאגרות משה ר'

בגירסת / שחוטה חיה במקום מתה של סנדל
"מתה", או "מת" של סנדל החסיד דר"י צוואת

קלג ג יו"ד

המלך, מלובליןאוצר הכהן צדוק ר'

והמסתעף, חביות לו יפתח לא דחולין סוגיא
ו ב דעות

החמה, קרויזראור זונדל ר'

דחולין, צדסוגיא חולין

הישר, הילמןאור יצחק שמואל ר'

ועוד פ"ד, דמאי במשניות אליהו שנות בדברי
עיי"ש, דחולין פ"דבסוגיא דמאי צד, חולין

קובץ, ישראל, אור
לפי מינוטין י"ח שמרו שלא לפסח מצות
דעת גניבת איסור לענין גיבול) (משעת המקובל

אבערלאנדר, ברוך ר' 231מאת עמ' מז

רבה, ===אליה

דחולין, צדבסוגיא חולין

דוד, שיקאמרי דוד ר'

דחולין, צדבסוגיא חולין

יושר, גריינמןאמרי מאיר ר'

לן עדיפת 'מי קיט. שבת בגמ' אמת שפת בדברי
עיי"ש, בשבילו ולא שבת בשביל שהכינו מינה'

קיט. יח סי' שבת

יעקב, שטרןאמרי מאיר יעקב לר' חו"מ הרב שו"ע

ולצייין, עיי"ש הסוגיא בכל לא== ל, עמ'

תלמודית אנציקלופדיה
/ == == דעת== גניבת ערך:

מישרים, טרוישארח מנחם ר'

,== כד== סימן

יהודה, שלוזאווער,באר אברהם ר'

/ == == ==135 ח"א סוף / דעות

יהודה, דייטשבאר יהודה חיים ר'

נושאים, 88-78כמה עמ'

יצחק, גליקבאר יצחק אברהם ר'

דחולין, צדסוגיא חולין

משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'

דעת, גניבת איסור תשל.==חומר עמ' חומרשמות

דעת, גניבת תקפזאיסור עמ' ויקרא

דוד, הגר"יבית זילברשטייןמפסקי

גבוה תרומה לגבות כדי הציבור על להערים
ועוד, במחבן ולהעתיק הכנבת, בהעלותךלבית

תשל"ט

יחזקאל, סרנאבית יחזקאל ר'

הערות, כמה פ"ב== דעות

יעקב, טאושונסקי,בית יעקב ר'

,== == רכח== סי

יהוידע, חייםבן יוסף רבינו

חולין, צד== חולין

אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'

דעת, גניבת עזאיסור ח"ד

יעקב, סופרברית חיים יעקב ר'

בתו"כ, הראב"ד טובדעת סימן

אבות, רקובסקיברכת ברוך ר'

שלא הגברא על בדרכיו והלכת משום אחד דין
ממון, באונאת שני ודין תס"בלשקר, עמ'

אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'

אמנה, ומחוסר צדק הין מחבענין ב"מ

חיים, פאלאגי,גנזי חיים ר'

יג==ציונים==, אות ג מערכת

אומרו, בשם פיש,דבר אהרן שמואל ר'

,== == ==102

משה, פיינשטיין,דברות משה ר'

,== == קנד== עמ' קדושין
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זצ"ליציב,דברי מקלויזנברג אדמו"ר

גם הוא שלנו ב"קוסם" עינים אחיזת איסור
דעת, גניבת ??131משום עמ' ???? סימן ח"ג

מאיר, קפלןדברי הכהן מאיר ר'

עיי"ש, הרמב"ם ובהשמטת דעת גניבת עמ'בדין

132 קלח

אליעזר, אשכנזידמשק שמואל בן אליעזר ר'

מובאים חלק דחולין, בסוגיא דברים הרבה
רכ"ח, חו"מ שםבכנה"ג חולין

ומחשבה, שטרנבוך,דעת משה רבי

אונאה ולמה דעת לגניבת אונאה שבין בחילוק
אסורה.\, דברים ואונאת בגוי פרקמותרת דעות

===??

המלך, ראפאפורטדרך דובעריש ר'

וטעותו, גוי דעת ה"וגניבת פ"ב דעות

החיים, קוטקובסקי,דרכי יוסף ר'

,== == ==4-33

חושן, סילמןדרכי יהודה ר'

גוי, 385טעות שעה עמ' א

הארוך, משה הרמ"אדרכי רבינו

מגניבת גרע לא כי גוי להטעות לכתחילה אסור
/ שמחדעת, חו"מ

קובץ, והטוב, ירושליםהישר

נפתלי הרב / ומהותו מקורו דעת גניבת איסור
53נוסביום, ח

עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'

יש דמתנה ר"ת שיטת צד:, דחולין סוגיא ביאור
הרמב"ם, דברי ביאור דעת, גניבת סי'בה קד"י

כו

תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'

דעת, גניבת על מצווה נח בן י"טאם חד קיח, ח"א

וחקרת, גרוסמןודרשת יהודה אהרן ר'

לחתונה, באקראי 103בא עמ' ח"ג

קובץ, יוסף, וילקט
ר' מאת דרבנן או דאורייתא איסור הוא אם

קאטה, 189יהושע קפ סי' ח"ג

שאול, ????זכרון

דחולין, חוליןבסוגיא

הירש,חורב, רש"ר

,== == ==932

חמד, זילברשטייןחשוקי יצחק ר'

להתאבד, פעם שניסתה לגלות / ב"מבשידוכין

253 ס דף

ועשה פלונית בסוגיא מתקשה שנדיב גילה
/ וכו', 94רושם ז דף ב"מ

עליו ישבו שלא כדי ספסל על טרי צבע כתב
וכו', לחכם זה 16ואם י דף ב"מ

כתרומה והציגו לפקדון ידוע מחכם צק לקח

/ 405למוסדו, צו דף ב"מ

את ושיכנע הכנסת בבית ספרים לסדר כסף קבל
בשבילו, לאסוף 441הצבור עמ' ב"ק

המים, משלוניקיטהרת הכהן אברהם ר'

מדברי / מבין כשלא ולקללו גוי דעת לגנוב אסור
יא, אות ג' מע' מים טהרת / חסידים ???ספר

20 אוצר

המלך, לנדאיד סג"ל אלעזר ר'

בזה אין ערמומיתו לחבירו דיתגלה "היכא
בו שיודע רש"י פירש [ולכן דעת, גניבת משום
במצוות דבריו על מש"כ ועיין סך..., שאינו

,242 עמוד פ"בהשלום דעות

אהרן, עפשטייןכפי אהרן ר'

בפה אחד / צדק הן / מה"ת איסור יש האם
/ בלב, י"בואחד סי'

כמוך, אריאב,לרעך דוד ר'

,== == ==

תרחק, שקר ליטוואקמדבר הלל ר'

דעת, גניבת והלאההלכות סד עמ'

זקנים, התוס',מושב בעלי רבותינו

,== == חרש== תקלל לא פסוק

אברהם, שטיינברגמחזה מנחם אברהם ר'

לישבע גוים של לערכאות פסול ס"ת להביא
טועליו, או"ח

שמעון, שמעון,מטה מרדכי ר'

,== == רכ"ח== סי' חו"מ

שלמה, אוירבאךמנחת זלמן שלמה ר'

משכורות לשלם ע"מ לבניו צדקה שמחלק גבאי
376.למוסדות..., שסה עמ' ב

גוי, דעת אוצה"ח43גניבת קו סימן ח"ג

מעשה, רוקח רקח,מעשה חי מסעוד ר'

,== == יח.== מכירה

וכו', חביות לו יפתח פ"בולא דעות

השלום, עפשטיין,מצוות דוד יוסף ר'

,== == והלאה== 241 עמ'

זה, באיסור 241-244.ביאור תחבולהעמ' העושה
וכונתו בבה"כ המצוות במכירת מחיר להוסיף
לחיד"א אומץ יוסף מדברי / וכו' הקהל שירויח

בא"ד, נז 86סי' עמ'

העין, אזולאי,מראית דוד יוסף חיים ר'

,== == מט== דף ב"מ

הלוי, הלוימשפטי יצחק הלל ר'

גמ' ממס, ליפטר כדי לע"ז כומר שהוא להצהיר
עבדא למימר מרבנן לצורבא ליה שרי סב נדרים

וכו', אכרגע יהיבנא לא אנא חדנורא אות 182 א

השלום, סילברמשפטי יצחק ר'

פ"ח, קנה" "אמת קגבחלק עמ' קנה אמת
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התורה, שפיץמשפטי צבי ר'

כלולים ענינים אלו / בפרסומות דעת גניבת
דעת, גניבת יגבאיסור ב', סי' ח"ב

חיים, חייםמשפטי בן אברהם ר'

בגוי, דעת גניבת ואיסור טעות דמקח סימן ח"ב

פה עמוד

משה, עטייהמשרת יצחק ר'

,== == פ"ב== דעות

קובץ, התורה, נזר
שליט"א קרליץ ניסים הרב של מאמרו בתוך
למה דעת גניבת על קטע יש עור לפני בענין

הר גוי,קבעה ולענין דעות בהל' 239.מב"ם /ו
משה הרב מאת המקבל ידיעת בלי צדקה נתינת

זצ"ל, 24הלברשטם יג

ישראל, רבינוביץ,נזר ישראל ר'

,== == ==23-13 עמ'

למראה, אשכנזינחמד רפאל נסים ר'

עיי"ש, וכו' לארחו יסרב דמאילא

שפתים, יברובניב נחום ר'

ב, ??פרק

שמאול, צרפתינמוקי שמואל ר'

חביות פתיחת בענין בגמ' הרמב"ם דברי ביאור
על חידושים קצת הספר בסוף / עיי"ש ועוד

106הרמב"ם, עמ'

משנה, באסקוויץסדר הלוי וואלף ר'

ועוד, דחולין סוגיא וביאור ב דעות

הזכרונות, אבוהב,ספר שמאול ר'

,== == סב:== עמ'

טהרת, הלכה, הופנר,ספר נפתלי ר'

,== == ==

, השולחן עפשטיין,ערוך מיכל יחיאל ר'

,== == רכח== חו"מ

המלך, מנחםפרשת בן מאיר יצחק ר'

אם השיטות מביא האיסור, בביאור אריכות
, == וגוי ישראל / דרבנן או דעותדאורייתא הל'

חושן, בלויפתחי ישעיה יעקב ר'

במקח, מום יבבפרטי פרק

טו, פרק פט"וסוף ח"ד

אליעזר, ואלדנברגציץ אליעזר ר'

פרטים להוסיף רפואית בספרות מאמר בפרסום
דעת, גניבת משום אסור בשקר המחקר להגדיל

יב טו

שלמה, מונקציץ אליהו ר'

דעת, גניבת 92איסור ו פרק

התורה, מחבריםקול כמה

משה הרב מאת וממכר במקח דעת גניבת איסור
קארפ, 306מרדכי נ

התורה, מחבריםקול כמה

בשקר גנבים להבריח נושך' כלב 'זהירות לכתוב
זילברשטיין, יצחק הרב 297מאת סו

ספר, מטראניקרית משה ר'

תגנוב, לא בכלל דאורייתא פי"חאיסור מכירה

יוסף, פרמ"גראש בעל

דחולין, חוליןסוגיא

ששתריב"ש, בר יצחק רבינו

מכון של חדשה הוצאה לייכטאג אצל עיין
מהריב"ש זו תשובה שאין וכנראה ירושלים

מתלמידו?, ל"גאלא סי' החדשות ריב"ש

" ונטירה",==בחוברת רעגנקימה

שלמה, ורטהימרשאלת אהרן שלמה ר'

צעיר, להראות שחור בצבע השער ח"אצביעת

לז-לח עמ'

הקהתי, גרוסשבט קהת שמאי ר'

למתנה, דפים בו שחסר ספר שלולתת א

נראה, שאינו מום עם דבר רצטמוכר ג

חמד, מדינישדי חזקיה ר'

גוי, דעת 091לגנוב ,9 ב

מדרבנן, או 9מדאורייתא ב

מהרא"פ, פרידשו"ת אהרן ר'

דרבנן, או דאורייתא כבאם סימן

יעקב, הורוביץשושנת מענדל מנחם ר'

רכ"ח, חו"מ 14שו"ע ג רכ"ח, חו"מ

יוסף, ???שלמי ???

חוליןחולין,

טוב, כסארשם שמואל חיים ר'

חביות, פתיחת פ"בבענין דעות

ראש, סטניסלוישמן אב"ד אשכנזי, אשר ר'

בלרעך בדבריו ודן / מצוה במקום מותר האם
ויליגר הרב של במאמרו מובא יב הערה כמוך
[מובא מדיליה, ומוסיף 9 הערה 151 עמ' ה' קובץ
ו סימן ליעקב אמת תתן בסו"ס ספרים באוסף

ג], 76אות סד, או"ח

אברהם, פאלאג'ישמע אברהם ר'

ועוד, חביות פתחית בענין חולין לאגמ' סימן

אחד, שמעון חיררישער שמעון ר'

עיי"ש, לגוי בשקר שלום 182מקדים ב

יעקב, גזונדהייטתפארת יעקב ר'

חולין, במס' דעת דגניבת צדסוגיא חולין
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הכרי, ???תרומת עיי"ש,??? הסוגיא בכל רכחאריכות חו"מ
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צדק+ הן שפרע, מי ד: _פרק

.èî àòéöî àáá:äðùî)ãî óãפירות הימנו משך ולא מעות לו ...נתן (.
המבול דור מאנשי שפרע מי אמרו אבל בו לחזור יכול

בדיבורו... עומד שאינו ממי ליפרע עתיד הוא הפלגה ומדור

:àøîâ)èî óãאתא כיתנא, אייקר לסוף אכיתנא זוזי ליה יהבי כהנא ...רב (.
ודברים נינהו דברים ואידך להו הב זוזי דנקיטת במאי ליה אמר דרב לקמיה
מחוסרי משום בהן אין אמר רב דברים, דאיתמר אמנה. מחוסרי משום בהן אין

אמנה. מחוסרי משום בהם יש אמר יוחנן ורבי אמנה,

לומר תלמוד מה אומר יהודה ברבי יוסי רבי יט)מיתיבי והלא(ויקרא צדק, הין
אמר צדק. שלך ולאו צדק שלך הן שיהא לך לומר אלא היה, איפה בכלל הין

בלב... ואחד בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי

===?? בגמ' עיין כאן המשמט הקטע להעתיק יש אם צ"ע

האומר יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה והאמר הכי, יוחנן רבי אמר ...ומי
לחזור מותר אלא פשיטא, יכול בו, לחזור יכול לך נותן אני מתנה לחבירו

דעתייהו... דסמכא מועטת במתנה יוחנן רבי ומודה פפא רב אמר בו.

:é"ùø,åäì áä éæåæ úèé÷ðã éàîá.שפרע מי מקבלת לא åäðéð,המותר.êãéàå,ואי íéøáã
קונה. הוא כנגדו דאמר לטעמיה רב מעות, äôéà,בלא ììëá ïéäשנים שההין
לוגין. ושנים שבעים שהן סאין שלשה ואיפה לוגין, åë',עשר êìù ïä àäéù àìà:כלומר

אותם. והצדק דבריך קיים לאו, או הן מדבר åë',כשאתה äôá ãçà øáãé àìùשהוא בשעה
לשנות בדעתו יהא לא הדבור בו36אומר חוזר והוא זמן לאחר השער נשתנה אם אבל ,

אמנה. חסרון כאן אין השער, שינוי åë',לפי íéîëç åøîà ìáàאין בו החוזר קתני סיפא
אמנה... מחוסרי משום בהן יש אלמא הימנו, נוחה חכמים רוח

éëä ïðçåé éáø øîà éî,.אמנה חסרון משום בדברים åá,דיש øåæçì ìåëé,יכול לן: וקשיא
לכופו. דין בבית כח ואין משך לא דהא בוàìà,פשיטא, לחזור מותר כרחך על ודאי

ליכא. אמנה חסרון דאפילו ואשמעינן úèòåî,קאמר, äðúîá ïðçåé 'ø äãåîמותר שאין
מרובה במתנה בו, לחזור מותר אמר וכי אדיבוריה, דמקבל דעתיה דסמכא משום לחזור,

לדיבוריה. דלקיימיה דמקבל דעתיה סמכא דלא קאמר,

:éøéàîאחד כל הפירות... ממנו משך ולא מעות... זה נתן אם אבל שם] ...[במשנה
מי קללת עליו מקבל בחזרתו חבירו נסכם ולא שהחוזר אלא לחזור, יכול מהם
זה שאין לו ומודיעין אותו מביאין דין ובית דין בבית עליו קובל שחבירו והוא שפרע,

>‚Ò˜<

>„Ò˜<

>‰Ò˜<

בזה.רש"י:36. ורמב"ם רש"י מחלוקת <?> חיות מהר"ץ לקמן עיין
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ומדור המבול דור מאנשי שפרע מי ואומרים אותו מקללין בכך רצה לא ואם הראוי, מעשה
ואח"כ בדבורו, עומד שאינו ממי יפרע הוא בים שטבעו המצרים ומן סדום ומאנשי הפלגה

להם: והולכים הדמים חוזרים

[.èî íù]בחזרתם יש מקום ומכל לכשירצו, חוזרים לבד, בדברים ביניהם המקח גמרו
דוקא בחבוריהם כתבו המאור] [-בעל שבקטלונייא הראשונים שחכמי אלא אמנה, חסרון
חסרון כאן אין שלו ויוקר השער שנוי מחמת בו חזר אבל לו וחזר השער נשתנה שלא

לדבריהם וראיה השער בנשתנה אף כתבוה פוסקים ורוב לדבריהם... וראיה ...37אמנה.

מועטת במתנה ודוקא אמנה, חסרון בה יש בזה אף בו וחוזר מתנה לו ליתן לחבירו אמר
חסרון בה אין סומכת דעתו ואין הואיל מרובה במתנה אבל עליו סומכת המקבל שדעת
ומדה זילותא כאן יש ליתן שלא בלבו יש ליתן לו שאומר בשעה אם מקום ומכל אמנה,

רמזה התורה ואף אחתמגונה, תדבר שלא צדק שלך הן שיהא צדק הין זו מדה פחותות
בלב... ואתת בפה

סומכים צדקה לבעלי נשואות שעיניהם מתוך שהעניים כיעור, בחזרתו יש לעני, הותנה אם
שאמרו והוא רוחם, את ומדכא דעתם את מחליש ונמצא להם שנאמר מה כל על הם
שנמכר שכל סומכת דעתו לאין סומכת דעתו בין לחלק אין מיהא ובמכר המערב... בתלמוד

סומכת: אדם של דעתו ודאי

שידעו עד סומכת המקבל דעת שאין עד עליו וגביר אדון המתנה לזה ויש דבר איזה התנה
על להעלות לזה שהיה הדברים נראין ואם לחזור, יכול זה הרי ורצונו, עליו המושל רוח
דבורם לקיים חסידים של דרכם מקום ומכל אסור... בכך עליו המושל נתרצה שכבר דעתו
פי על אף לבם בתוך שגמרו במה שאף עליהם נאמר חסידים וקצת מתנים, שהם מה בכל

שאמרו והוא בלבם שגמרו כמו מקיימים היו בפה הוציאו פח.)שלא בלבבו(ב"ב אמת דובר
ספרא... רב כגון

:ù"àøä é÷ñô:áé 'éñ íù'ור אמנה מחוסרי משום בהן אין אמר רב דברים איתמר
אלא אמר לא יוחנן ר' ואף אמנה. מחוסרי משום בהן יש אמר יוחנן
בו. יחזור אם אמונתו ומחסר דבריו שיקיים המקבל של דעתיה דסמכה מועטת במתנה
והלכתא בדברים. כמפליגו בעיניו היה אלא דמקבל דעתיה סמכה לא מרובה מתנה אבל
אלא איפה בכלל הין והלא צדק הין ת"ל מה אומר יהודה ב"ר יוסי ר' תניא יוחנן. כר'
[-דברי בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא אביי ופי' צדק. שלך ולאו צדק שלך הן שיהא

הרי"ף].

הוצרך דרב דאליבא משמע דלכאורה דאביי, פירושו הך כאן אלפס רב הוצרך מה לי תמיה
מחוסרי משום בהן יש דדברים לאשמועינן כפשטה ברייתא אתיא יוחנן דלר' כן, לפרש
דשמעינן יוחנן לר' ומשמע לרב ברייתא מהך דפריך דנהי ז"ל אלפס רב דסבר ויראה אמנה.
מרובה מתנה בין יוחנן לר' דמפליג לבתר אמנה. מחוסרי משום בהן יש דדברים מיהא

לאח אתא קרא עיקר אלא מקרא. יוחנן לר' ליה שמיע דלא מסתבר ואחדלמועטת בפה ד
למועטת. מרובה מתנה בין לחלק מסתבר לא מקרא יוחנן לר' ליה שמיע דאי בלב.

>ÂÒ˜<

י"אמאירי:37. סיכום: ב"י. טור ריטב"א... רשב"א, רמב"ן, כאן נעתק ולא בראשונים ארוך דיון בזה [הערה:

גם ק"ב סי' חו"מ חת"ס [ובאחרונים שהבטיח... אחרי השער נשתנה שלא שדוקא וסייעתו) המאור בעל (שיטת

לקיים חייב השער בנשתנה שגם וי"א בירושה...] לו ונפל יורה לקנות הבטיח בדוגמתו: הענין, נשתנה אם

חושן ופתחי ר"ו, סי' ח"ד הלוי שבט שו"ת עיין זה דין בכל ר"ד. סי' חו"מ בשו"ע מובאות הדעות ושתי בדריו,

א-ה] ס"ק פ"א ח"ז
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:à"ùøäî,'åë íéá íéøöîîå 'åëå øåãî òøôù éî åøîà ìáàשזה רשעים בפורענות קללו
בבני משא"כ בדיבורם עומדין ואין שוא דבר פיהם אשר כמעשיהם עושה

וק"ל: כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית בהו שנאמר ישראל

אמר שאם ווייל ר"י בשם כנה"ג // ודו"ק. זה בענין מש"כ לרמב"ן ה' ומלחמות המאור בעל בדברי כאן וע"ע
עליה...)] דעתיה (דסתמא לחזור... יכול אינו לך, אומר אני גמורה בדעת בפירוש

:úéòéáù:è äðùî é ÷øôהמקיים וכל במשיכה נקנין המטלטלין ...כל
ממנו: נוחה חכמים רוח דברו את

:í"áîø:äðùîä ùåøéôאחד לכל יש משך שלא זמן וכל במשיכה, נקנין המטלטלין וכל
במקומו. זה ויתבאר המעות, מסירת אחרי ואפילו העסקה מאותה בו לחזור מהן
בלבד ובהבטחה בהסכם אפילו וממכרו במקחו עצמו ומחייב דבריו שמקיים מי אמנם
צדק והין השלום עליהם ואמרו הימנו. נוחה חכמים רוח משיכה שם היתה שלא אע"פ

כן. בלשונינו, והין דבריך. קיים במשהו הבטחת שאם כלומר צדק, שלך הין שיהא

:á"òø,äëéùîá ïéð÷ð ïéìèìèîä ìëבו,וכ לחזור מהם אחד כל יכול משך שלא זמן ל
המקיים ואעפ"כ הנקנה, החפץ שימשוך עד קונות המעות אין המעות שנתן ואע"פ
צדק איפת תניא דהכי הימנו, נוחה חכמים רוח משך לא ואפילו בו חוזר ואינו דבריו את

צדק יט)והין צדק:(ויקרא שלך והין צדק שלך לאו שיהא

:è"åé úåôñåú:è äðùî é ÷øô úéòéáù,åðîéä äçåð íéîëç çåø åéøáã íéé÷îä ìëå
צדק שלך לאו שיהא צדק והין צדק איפת תניא דהכי הר"ב ...ומ"ש
צדק הין ת"ל מה אומר יהודה בר יוסי ר' מט דף הזהב בפרק תניא הכי צדק, שלך והין
לך לומר אלא לוגין], ע"ב שהן סאין ג' ואיפה לוגין י"ב [דהין היה איפה בכלל הין והלא
אתה הן מכלל הין, אלא כתיב לא דבקרא ואע"ג צדק, שלך ולאו צדק שלך הין שיהא
עובר כן אם הכי תימה לא דאי הוא, בעלמא [ואסמכתא לשניהם, אחד טעם כי לאו שומע

למתני ליה הוה ]:38בעשה

:ä"ìù:äåöî øð :ïéìåç úëñîבשעה רבא אמר לא. מדליקין במה בפרק מד) ...(סימן
באמונה... ונתת נשאת לו אומרים לדין אדם שמכניסין

שביעית מסכת בסוף תנן ט)(מה) דברו(י את המקיים וכל במשיכה, נקנין המטלטלין כל
הימנו. נוחה חכמים רוח אין דברו את מקיים שאינו הא כאן. עד הימנו, נוחה חכמים רוח
במעות, ולא במשיכה ניקנין המטלטלין כך, המשנה ולפרש ארישא, דקאי הסיפא לפרש ואין
כשלא לומר יכולין דאז הימנו, נוחה חכמים רוח אין וחוזר משיכה בלא במעות מקום ומכל
זה הימנו. נוחה חכמים רוח שאין בכלל אינו בעלמא דברים רק מעות ולא משיכה היתה

כו דברו את המקיים כל דהסיפא לפרש צריכין כרחך דעל דאיאינו. מעות, בלא אף קאי '
כדתנן שפרע, מי לקבל צריך אלא הימנו נוחה חכמים רוח שאין במה סגי לא מעות בנתן

הזהב המעות.(מד.)בפרק נתן ולא משך שלא אף איירי הסיפא כרחך על אלא ,

היטב המשנה תתפרש מקום מכל כן, משמע לא דמשנה פשוטה ריהטא שלפום ואף
כל פירושו, הכי אלא המקיים. וכל המטלטלים, כל שאמר כל, תיבת הוספת כשנדייק
טבעא שכנגד רק טבעא, והם גמורים שאינם מטלטלין הן גמורין מטלטלין הן המטלטלין,

>ÊÒ˜<

>ÁÒ˜<

>ËÒ˜<

>Ú˜<

>‡Ú˜<

>·Ú˜<

יו"ט:38. ??=תוס' ==ובגרי"פ דעות הל' מבין ולב כאן במשניות לדוד שושנים עיין
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כו'. הכסף את קונה הזהב הזהב ריש דתנן כהא במשיכה, קונין מטלטלין, נקראים אחרת
בכל דברו את ומקיים משך, בלא לומר רצה דברו, את המקיים וכל בסיפא אמר אח"כ
חכמים רוח אין לא ואם הימנו, נוחה חכמים רוח אז מעות, היה לא הן מעות היה הן ענין,
כאן אין כי שפרע, מי לענין מעות ללא מעות בין זה לחילוק עתה נחית ולא הימנו. נוחה
מעות: ובלא משך בלא כן גם שמדבר דכל, בלישנא הראה מקום ומכל האמיתי. מקומו

הזהב בפרק יוחנן לר' מסייע זו משנה סתם נמצא מט)(מו) יוחנן(ב"מ ורבי רב דאפליגו ,
משום בהם יש סבר יוחנן ור' אמנה, מחוסרי משום בהם אין סבר רב בעלמא, בדברים
לדברי נוטה דשביעית המשנה סתם נמצא דרב... אליבא המשנה לפרש ואין אמנה. מחוסרי

יוחנן: ר'

מיניה למילף רק הזו המשנה הבאתי ולא יוחנן, כר' הפוסקים כל פסקו כבר והנה (מז)
המקיים כל תנן סתמא דהא הימנו, נוחה חכמים רוח דברו את המקיים תרעי בתרי דאפילו
הסוברים וסיעתו המאור כבעל ודלא ומקיים. עומד הוא שיהיה ענין באיזה משמע דברו, את
דאפילו להו דסבירא פוסקים כרוב רק אמנה, מחוסר בכלל אינו חוזר אם תרעי דבתרי
הבית שהביאם כמו הימנו. נוחה חכמים רוח ואין אמנה מחוסר הוא חוזר אם תרעי בתרי

ש"ע בהג"ה ז"ל מהרמ"א הסכים וכן ר"ד, סימן משפט בחושן יא)יוסף :(סעיף

יודא בן יוסי ר' תניא מ"ט, דף הזהב פרק כדאיתא באורייתא, אפילו רמיזא זה ודבר (מח)
שלך הן שיהא לך לומר אלא היא, איפה בכלל הין והלא צדק, הין לומר תלמוד מה אומר,
ע"כ. אותם, והצדק דברך קיים לאו או הן מדבר כשאתה כלומר, ופרש"י, צדק. שלך ולאו
ואוקמא אמנה, מחוסרי משום בהם אין דברים ליה דסבירא ארב שם מקשה ברייתא ומהך
בדעתו יהא לא הדיבור אומר שהוא בשעה ופירש"י בלב, ואחד בפה אחד ידבר שלא אביי
חסרון כאן אין השער שינוי לפי בו חוזר והוא זמן לאחר השער נשתנה אם אבל לשנות,

עכ"ל. אמנה,

בזה אפילו כוותיה דהלכתא יוחנן רבי לפי אבל דרב, אליבא היא דאביי אוקימתא והנה
כשהוא מודה רב וגם הפוסקים, רוב כסברת אמנה מחוסר הוא החוזר תרעי בתרי הענין

שבי דסוף המשנה מפרש דבהכי ואפשר אמנה. מחוסר דהוה תרעא וסביראבחד דלעיל, עית
שנאמר במקום אפילו מהכללות למדין אין הלא המקיים, כל סתם התנא שתנא דאף ליה

וק"ל: חוץ,

ליתן או שירות איזה או טובה איזה לו לעשות בעלמא בדבור לחבירו המבטיח וכן (מט)
שהרי מועטת, במתנה אלא אמרן לא ובמתנה בדיבורו. נאמן להיות מחוייב חנם, מתנת לו
לא שהרי אמנה, חסרון בה אין מרובה מתנה אבל כשהבטיחו, מקבל של דעתו סמכה

בהם נקנים שהם בדברים אותו שיקנה עד אלו דברים לו שיתן זה .39האמין

ר"ח נ"ט)ז"ל אות י"ב פרק קדושה שער חכמה יאריך(ראשית לזמן, לכך לפרוע חייב הוא אם :
נאמר זה שעל ושמעתי שקרן. יצא שלא כדי בתחילה יב)הזמן לעד(משלי תכון אמת שפת

הזמן שמאריך פירוש לעד, תכון אמת שפת שהוא מי לומר רצה שקר, לשון ארגיעה ועד
מחר, כעת הזה ברגע אומר שהוא מי אמנם דיבורו. ישלים הזמן שבאמצעות כדי הרבה
בקשתו לו תזדמן שלא שאפשר שקר, לשון הוא הזמן קיצור על והכוונה שקר, לשון הוא

עכ"ל: שקרן, וימצא

שו"ע.של"ה:39. במפרשי לקמן נעתק סק"ב, קנ"ו או"ח זוטא באליה להלכה מובא
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ìאמנה ומחוסר שפרע מי בענין

:íéàøé:ìåæâú àì :ä"ë÷ ïîéñבפרשת צוה תעבוד, ואותו תירא אלהיך ה' את תגזול. לא
המפורש, מן סתום דילמוד בממון הוא וגזל תגזול, ולא רעך תעשוק לא קדשים

נקרא(קכט.)דכתיב וגזלן לאבימלך, אשר כל את ויגזלו וכתיב המצרי מיד החנית את ויגזול
מאינשי. דמיטמר היכא כל

מפנין פרק בשבת כדאמרינן הערמה, – לגזילה לבר(קכט.)תולדה אסירי איערומי כולהו
דניטעום עד אחנותא וניזל מאכא זוזי נשקול ליה איפשר ולא מילתא דעבד מאן האי מהא,

דחמרא. רביעתא

בהזהב כדתניא שפרע, במי קאי מעות בהדייהו ואיכא דברים שניה, שמעון(מח.)תולדה רבי
היא כך מקום מכל טלית קונה זהב דינר ואין זהב דינר קונה טלית שאמרו אע"פ אומר
עומד שאינו ממי ליפרע עתיד הוא הפלגה ומדור המבול מדור שפרע מי אמרו אבל הלכה

בדבורו.

ומקח אונאה ביה דאית היכא אבל וזולא יוקר מחמת ביה דהדר היכא שפרע במי קאי וכי
כדאמרינן שפרע, מי ליכא עוררין עליו שיצאו או נא.)טעות חמי(שם בר דרמי אושפזיכנא

הדר זיל א"ל וטעאי חמרא זבני א"ל עציבת אמאי א"ל עציב דהוי חזייה וטעה חמרא זבין
רמי מיעצו היה איך שפרע במי הוה ואי לקרובו, או לתגר שיראנה בכדי שהאי א"ל בך

נמי ואמרינן שפרע. מי לקבל חמי דקא(מט:)בר שמע אחמרא זוזא דיהיב גברא ההוא
דרב לקמיה אתא חמרא בעינא דלא זוזאי לי הב א"ל רופילא פרזק גבי למינסבוה בעו

בך. הדר פי' בלקוחות, משיכה תקנו כך במוכרים משיכה שתקנו כדרך א"ל חסדא

דתניא דההיא עלה בהזהב בב"מ דאמרינן מקום, בכל שפרע מי דליכא לדבר ראיה ועוד
הלכה כך טלית קונה זהב דינר אין זהב דינר קונה טלית שאמרו אעפ"י אומר שמעון ר'
ומי אמרו מה ומפני קונות, מעות תורה דבר דאמר יוחנן כר' ההיא ואתיא וכו', אמרו אבל

ג תתכן היאך מקום בכל שפרע מי דיןאיכא שהוא קונות מעות עקרו שהם חכמים זרת
אם בו יחזור אם פרע במי קללוהו ואח"כ בעלייה חיטך נשרף לו יאמר שמא גזירה תורה
בעליה חיטיך נשרפו לו יאמר עדיין ועוד תורה. דין על יניחוהו בו יחזור שלא להם נראה
מפני לומר ואין שפרע, מי קללת מפני בו יחזור לא שהרי לאצוליה נפשיה מסר ולא
מי דאמר שמעון כר' מוקמינן הכי דאמר יוחנן ר' דהא לוקח בו יחזור שלא שנתיירא
ביציאת כגון שפרע מי בו שאין מקומות יש ש"מ א"ל העליונה על ידו בידו שהכסף
יארע שמא חושב כי נפשיה מסר הלכך למעות ליסטין ביה למנא דקעב אישמע עוררים
וזולא יוקרא במקום וא"ת יוקירו. אם שלי הריוח ויהיה שפרע מי בלא לחזור שיוכל הדבר
מדאורייתא קונים להיות רבנן פלוג דלא מקום בכל חכמים עקרוהו שפרע, מי דאיכא

לחלקים.

דאתמר שפרע, מי קמיה שפרשתי דברים באותן אמונה חסרון בהן יש מעות, בלא ודברים
פפא רב ומפרש אמנה, חסרון בהן יש אמר יוחנן ור' אמנה חסרון בהן אין אמר רב דברים
ואמרינן דעתיה, סמכא לא מרובה מתנה אבל דעתיה דסמכה מועטת במתנה יוחנן ר' דברי

נדר. נעשה בעני אבל בעשיר אלא שנו לא בירושלמי

:áøä êåøò ïçìù:äðúîå äøéëîורשאי בלבד בדברים נגמר המקח שאין אע''פ א.
צריך אינו שפרע מי קללת ואפילו הדין מן בו לחזור מהם אחד כל

מעות נתן לא אם מט.)לקבל ב"מ נוחה(ר"י חכמים רוח ואין אמנה ממחוסרי בו החוזר הרי
ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית שכתוב כמו בדבורו לעמוד לאדם ראוי כי הימנו

>‚Ú˜<

>„Ú˜<
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וגו' משו"ה)כזב ד"ה וגמר(רש"י חשב שאם לבו מחשבות אפילו לקיים לו יש שמים וירא .
ממנו יקח לא זה סכום על לו והוסיף ממחשבתו ידע לא והלה זה בסכום לו למכור בלבו
בלבו שגמר הלוקח וכן בלבבו אמת ודובר שכתוב מה לקיים בלבו שגמר זה סכום אם כי
לחבירו אדם שבין דברים בשאר בזה כיוצא כל (וכן בו לחזור לו אין וכך כך בסכום לקנות

לקיים לו לעשותהיש בידו ויש לחבירו טובה איזו לעשות בלבו גמר אם לבו מחשבות
שפתיו): מוצא אפילו לקיים צריך אינו מצוה סרך בהם שאין כל עצמו צרכי אבל

דברים במה אמנה ממחוסרי זה הרי לו נתן ולא מתנה לו שיתן לחבירו שאמר מי וכן ב.
אין מרובה במתנה אבל כשהבטיחו מקבל של דעתו סמכה שהרי מועטת במתנה אמורים
שהם בדברים אותם שיקנה עד אלו דברים לו שיתן זה האמין לא שהרי אמנה חסרון בה
מועיל אינו קנין אף שאז בטעות היתה כן אם אלא קנין צריכה אינה ומחילה בהם נקנים
לשנות בדעתו יהא ולא גמורה בדעת לומר צריך לו ליתן לו שאומר בשעה מקום ומכל

התורה מן אסור בלב ואחד בפה אחד לדבר ודו"ק)כי וברא"ש במלחמות איפת(עי' שנאמר
שלך הן שיהא אלא איפה בכלל הין והלא צדק הין לומר תלמוד מה יהיה צדק והין צדק

צדק: שלך ולאו צדק

אמנה חסרון בה יש מרובה מתנה היא אפילו מתנה לו ליתן אחד לאדם שאמרו ורבים ג.
הקהל ראשי שלשה בהם היו ואם ליחיד מועטת כמתנה היא מרובה המתנה רבים לגבי כי

קנין: צריך אין הקהל מעשה שכל בהם לחזור יכולים אינן הדין מן

יכול אינו מרובה מתנה בין מועטת מתנה בין לעני ליתן האומר אבל לעשיר זה וכל ד.
כמו מחשבתו לקיים צריך ליתן בלבו גמר ואפילו כנדר שנעשה מפני הדין מן בו לחזור

צדקה בהלכות כאן)שיתבאר אחרון קונטרס :(עיין

:êåðéç úçðî:è"ðø äåöî:úåãéîäå íéì÷ùîäå íééðæàîä ÷åãéö úåöîדנכלל ודע, ...[ג]
הין לומר תלמוד ומה ע"א מ"ט ב"מ במס' דמבואר מה זו במצוה עוד
בה יש מועטת במתנה כן על צדק, יהיה שלך ולאו צדק יהיה שלך הן אלא וכו', צדק
ט' - ח' הל' ממכירה פ"ז בר"מ כמבואר בדברים ונותן הנושא או אמנה, מחוסרי משום
בפה אחד ידבר שלא וכן ס"א, רמ"א סי' מתנה ובהל' ח' - ז' סעי' ר"ד סי' חו"מ ובשו"ע
פריעת, ד"ה רש"י פירש מצוה, חוב בעל פריעת גבי ע"א פ"ו כתובות ועיין בלב. ואחד

צדק. שלך הן צדק הין

כתובות רש"י שיטת דרבנן עשה דבמצות דאורייתא, והוא עשה מצות כל כמו אותו וכופין
דין, הבית אותו כופין דאין מצוה, ד"ה נשוי שהיה מי פרק ע"ב בודאיצ"א כן על עי"ש,

פשוט. לי נראה כן דאורייתא, הוא הזה דדרש

אומר באמונה, ומתנו משאו להיות חכם תלמיד דרך שכתב, הי"ג מדעות פ"ה ר"מ ועיין
באמת אבל בזה, לדקדק צריך בודאי חכם דתלמיד מוסר בדרך כתב הוא וכו'. הן הן על
הר"מ ולשיטת עי"ש. [הנ"ל] ממכירה בפ"ז בדבריו כמבואר זה על מוזהרים ישראל כל
אסמכתא, רק הוא הנדרש דרך על התורה מן דהוא בגמרא מפורש שאינו מה כל בעצמו

עתיקין: והדברים ב' עיקר המצוות בספר עיין

:íéúô úçðî:àé óéòñ ã"ø ïîéñ î"åç,åøåáéãá ãåîòì íãàì éåàø :ä"âäáסמ"ע עיין
הוא וכן תורה, איסור היא זה ולפי צדק, דהין מקרא דהיא יב ס"ק לעיל
שלא היינו צדק דהין מט דף בב"מ דאמרו והא קפ"ג, סימן לעיל שהבאתי העיטור דעת
מחוסר משום בהם אין דברים דסובר דרב אליבא רק היא בלב, ואחד בפה אחד ידבר
מועטת, במתנה אח"כ בו יחזור שלא היינו צדק דהין קרא כוותיה דקיי"ל לר"י אבל אמנה,

פריעת ד"ה פו כתובות רש"י דעת וכן הזהב, פרק הרז"ה דעת הוא ??????וכן שכתב -]

>‰Ú˜<

>ÂÚ˜<
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יוע"ש, מידי קשה ולא בצ"ע, הניחו בהגהותיו שם והגרע"א

תקנת היא אמנה דמחוסר דינא דהאי הזהב פרק ורא"ש ורי"ף במלחמות רמב"ן דעת אבל
ואחד בפה אחד ידבר שלא היא לכו"ע קרא דהאי צדק, דהין קרא על כלל נסמך ולא חז"ל
ב, סעיף מכירה הלכות [-שלו] בשו"ע זצ"ל רש"ז הרב פסק וכן תורה, איסור וזה בלב
חוב בעל דפריעת שכתב רש"י על שהשיג פו דף כתובות מקובצת בשיטה מצאתי וכן
יעו"ש, בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא היינו צדק דהין דליתא צדק, דהין מקרא מצוה

השיטמ"ק. לדברי כיון שם זצ"ל רע"א ובהגהות

צדק דהין אקרא עובר מועטת במתנה בו דחוזר כתב רנ"ט סי' חינוך מנחת בספר ועיין
שכתב מה והנה יעו"ש. פו כתובות רש"י כמ"ש זה על וכופין דארייתא עשה מצות והיא
וגם בשו"ע, כמבואר כלל כופין דין הבית אין מועטת דבמתנה כלל, ליתא זה, על דכופין

שנויה. דבמחלוקת כתבתי כתב צדק דהין מקרא דאורייתא איסור דהיא שכתב מה

==ועוד== מבין ולב לדוד שושנים עיין

:úåéç õ"øäî:èî àòéöî àááøîåà àåäù äòùá ,äôá ãçà øáãé àìù ä"ã é"ùø
úåðùì åúòãá àäé àì øåáéãä,ואחד בפה אחד איסור דסתם אע"ג נ"ב:

מערמימות, נקי לבו יהיה וריעות ידידות דברי מענין רק ומתן שמא מענין מיירי לא בלב
ופתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור ו הלכה דעות מהלכות פ"ב רמב"ם ועיין
הרי עכ"ל, שבפה, הדבר הוא שבלב וענין כברו תוכו אלא בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא
וקרא ליה נפקא שבתורה דמקרא כיון רש"י דעת ואפשר ומתן, משא מענין מיירי דלא
מהך נלמדו הרמב"ם ודברי ומתן, משא מענין מיירי צדק שלך הן למדו אשר ואיפה דהין
הרב שכתב כמו יוסף עם דברו לא יעקב שבני לשלום, דברי יכלו ולא בתנחומא שדרשו
רש"י כשיטת איירי ומתן במשא דוקא צדק] [-הן זה קרא אבל זאת, ראיה חדש הפרי

לשנות. בלבו אז שיהיה לו אסור דבר קונה או שמוכר דבשעה

ì:נוספים עיונים

ובשם דמותבינן הא ד"ה מט ב"מ רשב"א בעשה, עובר א שיטת צדק: הין ערך תלמודית ==אינציקלופדיה
בעשה דעובר ס"ל בשטמ"ק דבריו הובאו ראב"ד

קפג חו"מ ובב"י תנא סי' ב"מ מרדכי בהגבות מובא ממון, שלישות ש אות עיטור דאורייתא: איסור ב: שיטה
תורה". של "דרשה רנט חינוך מנחת ס"ב, מכירה הרב שו"ע ד, מחודש

תוספות ו, ב דעות הרבמ"ם ודעת רבנן, אמרו יד כתב לגירסת קב, שאילתא שאלה העמק אסמכתא, ג: שיטה
הימנו" נוחה חכמים "רוח שביעית יו"ט

== ועוד פתים מנחת לעין ע"ע

=======

=========

>ÊÚ˜<
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לשנות+ מותר מתי ה: _פרק

íåìùä éðôî (à)

:äñ úåîáéלאדם לו מותר שמעון ברבי אלעזר רבי משום אילעא רב ואמר
שנאמר השלום בדבר טז)לשנות נ כה(בראשית וגו' צוה אביך

וגו'. נא שא אנא ליוסף תאמרו

שנאמר מצוה אומר נתן טז)רבי א שאול(שמואל ושמע אלך איך שמואל ויאמר
וגו. והרגני

כתיב דמעיקרא בו שינה הקב"ה שאף השלום גדול תנא ישמעאל רבי דבי
יח) זקנתי.(בראשית ואני כתיב ולבסוף זקן, ואדוני

ì(יח פרק (בראשית ושרה אברהם

לׂשרה בן והּנה חּיה ּכעת אלי אׁשּוב ׁשֹוב וּיאמר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ(י)
ואברהם (יא) אחריו: והּוא האהל ּפתח ׁשמעת וׂשרה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאׁשּת
ּכּנׁשים: ארח לׂשרה להיֹות חדל ּבּימים ּבאים זקנים ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹוׂשרה
ּלי היתה בלתי אחרי לאמר ּבקרּבּה ׂשרה וּתצחק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ(יב)

צחקה ּזה לּמה אברהם אל ה' וּיאמר (יג) זקן: ואדני ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעדנה
מה' היּפלא (יד) זקנּתי: ואני אלד אמנם האף לאמר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻׂשרה
וּתכחׁש (טו) בן: ּולׂשרה חּיה ּכעת אלי אׁשּוב לּמֹועד ְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּדבר
צחקּת: ּכי לא וּיאמר יראה ּכי צחקּתי לא לאמר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹׂשרה

ì(נ פרק (בראשית יוסף אחי

יׂשטמנּו לּו וּיאמרּו אביהם מת ּכי יֹוסף אחי וּיראּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹ(טו)
אתֹו: ּגמלנּו אׁשר הרעה ּכל את לנּו יׁשיב והׁשב ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹיֹוסף
לאמר: מֹותֹו לפני צּוה אבי לאמר יֹוסף אל ויצּוּו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ(טז)

ּפׁש נא ׂשא אּנא ליֹוסף תאמרּו ּכה וחּטאתם(יז) אחי ע ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אבי אלהי עבדי לפׁשע נא ׂשא ועּתה גמלּו רעה ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכי
לפניו וּיּפלּו אחיו ּגם וּילכּו (יח) אליו: ּבדּברם יֹוסף ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוּיבּך

אל יֹוסף אלהם וּיאמר (יט) לעבדים: ל הּנּנּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹוּיאמרּו
רעה עלי חׁשבּתם ואּתם (כ) אני: אלהים התחת ּכי ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתיראּו
עם להחית הּזה ּכּיֹום עׂשה למען לטבה חׁשבּה ְְְֱֲֲֲִֶַַַַַַָָָֹֹֹאלהים
טּפכם ואת אתכם אכלּכל אנכי ּתיראּו אל ועּתה (כא) ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹרב:

לּבם: על וידּבר אֹותם ְְִֵֵַַַַַָָוינחם

ìטז פרק (שמואל-א שמואל

ׁשאּול אל מתאּבל אּתה מתי עד ׁשמּואל אל ה' וּיאמר ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ(א)
ול ׁשמן קרנ מּלא יׂשראל על מּמל מאסּתיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואני
:מל לי ּבבניו ראיתי ּכי הּלחמי ּבית יׁשי אל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשלח
וּיאמר והרגני ׁשאּול וׁשמע אל אי ׁשמּואל וּיאמר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ(ב)
(ג) ּבאתי: לה' לזּבח ואמרּת ּביד ּתּקח ּבקר עגלת ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹה'

ּומׁשחּת ּתעׂשה אׁשר את אֹודיע ואנכי ּבּזבח ליׁשי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוקראת
ּדּבר אׁשר את ׁשמּואל וּיעׂש (ד) :אלי אמר אׁשר את ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלי
ׁשלום וּיאמר לקראתֹו העיר זקני וּיחרדּו לחם ּבית וּיבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹה'
ּובאתם התקּדׁשּו ּבאתי לה' לזּבח ׁשלֹום וּיאמר (ה) :ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבֹוא
לּזבח: להם וּיקרא ּבניו ואת יׁשי את ויקּדׁש ּבּזבח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאּתי

:é"ùø,äåö êéáà.שלום דרכי מפני שינו הם אלא צוה לא êìà,יעקב êéàויאמר וכתיב
לשנות. צוה הקב"ה וגו', לזבוח ואמרת בידך תקח בקר עגלת ï÷æ,ה' éðåãàåשרה

ואני וגו' שרה צחקה זה למה כתיב לאברהם הדבר הקב"ה וכשגלה בזוי, לשון אמרה
השלום מפני הדבר ושינה .40זקנתי,

>ÁÚ˜<

>ËÚ˜<
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:ó"éø:á"ô î"áבמסכתא בדיבוריהו דמשני רבנן עבידי מילי תלת הני יהודה רב ...דאמר
בטביעות אבידה ליה לאהדורי הונא רב אמר מיניה נפקא למאי באושפיזא בפוריא
ליה: מהדרינן לא לא ואי ליה מהדרינן מילי תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן אי עינא

בדברי לשנות מותר שמואל בר' יהודה ר' משום אילעא א"ר יבמתו על הבא בפרק גרסינן
שמואל ויאמר שנא' מצוה אומר נתן ר' וגו' נא שא אנא ליוסף תאמרו כה שנאמר שלום
דלא דהאי לן ומסתברא וגו'. בידך תקח בקר עגלת ה' ויאמר והרגני שאול ושמע אלך איך
איצטריכא כי היא, דמצוה ליה איצטריכא לא דהאי משום מילי תלת הנך בהדי הא חשיב

דרשות: הנך ליה

:íéðùé úåôñåú,íåìùä øáãá úåðùì :î"áשהרי גמור, שינוי זה דאין מפרשים יש
אם נבהלת איני כלומר בניחותא, עדנה, לי היתה בלותי אחרי אמרה
שינוי זה שאין והמפרשים בנים. יוליד זקן ואדוני אכן לנעורי, וחזרתי נדה פרסתי כי אלד

שכינה. כבוד מפני כן לומר שנוח לפי גמור

שלמים זבח ולזבוח לדוד למשוח הולך היה שהרי גמור שינוי זה דאין י"ל שמואל גבי וגם
לזבוח רק ולזבוח למשוח שהולך לשאול יגלה שלא לו אמר והשם לדוד, קרא כאשר

.41לבד

:õøô åðéáø úåôñåú,éúð÷æ éðàå áéúëã åá äðéù ä"á÷äù :î"áוהלא שינה, ממה וא"ת
ואי זקנתי, ואני דמשמע עדנה, לי היתה בלותי אחרי אמרה היא
שינה דחשיב וי"ל אמרה, שהיא מה כל לומר רצה לא הוא זקן, ואדוני דאמרה משום
ואני יותר נקייה בלשון אמר והקב"ה גנאי, לשון דהיינו בלותי אחרי אמרה שהיא משום
במקצת הקב"ה דמדשינה שפיר, מוכח מקום מכל גמור שינוי זה שאין [ואע"פ] זקנתי

לגמרי. לשנות שמותר מינה שמע

בלותי אחרי שרה, קאמרה והכי נדה, שפירסה הפועלים בפרק דאיתא משום לומר יש ועוד
והשתא זקן, אדוני והלא יוליד היאך בעלי אבל ללדת יכולה אני כלומר עדנה, לי היתה

בשרה תלויה שהיה אמר והקב"ה באברהם, תלוי הוה שהעכבה אמרה שהיא שינוי, .42הוי

:à"áèéø,ìåàù òîùå êìà êéàמש מתנצל איך עצה שואל היה ואע"גפירוש אול.
בפרק עלה כדאמרינן שאני היזקא דשכיח היכא נזוקים אינם מצוה דשלוחי

(ח:). דפסחים åâå',קמא êãéá ç÷ú ø÷á úìâòשחושד החטא הרהורי על לכפר קרבן כלומר
מפני הולך לבד לזה כי לומר משנה שהוא אלא הליכתו עיקר זה אין מקום ומכל בכשרים,

הוא. ונכון כש' שלום בדברי לשנות שמותר

,éúð÷æ éðàå áéúë óåñáìå ï÷æ éðåãàå øîà àø÷éòîãאחרי כתיב מעיקרא והא מקשים יש
בשר עדון עדנה לי היתה בלותי אחרי אני ה"ק קרא דההוא וליתא עדנה. לי היתה בלותי

השוכר בפרק כדאמרינן אלי חזר הרי כנשים אורח בתחלה ממני שחדל פז.)ואע"פ (ב"מ

זקן. ואדוני נעשה מה אבל נדה, פירסה היום דאותו

:éøéàîאומרים ויש כו', נא שא אנא ליוסף תאמרו כה שנאמר שלום בדברי לשנות מותר
על ואף לה', לזבוח ואמרת בידיך תקח בקר עגלת שמואל נצטוה שהרי מצוה
לזבוח ביאתו שעיקר אמר והוא היתה לדוד למשוח הליכתו עיקר מקום מכל עשה שכך פי
שהרי היה שכך ובאמת זקנתי ואני שנאמר שלום בדברי שינה שהקב"ה מצינו והרי לה',

הכל: את ספר שלא על שנוי נקרא השם שאצל אלא בלותי אחרי אמרה

>Ù˜<

>‡Ù˜<

>·Ù˜<

>‚Ù˜<

>„Ù˜<

לקמןתוספות:41. מובאים התורה על התוספות ובעלי פרץ רבינו עם להשוות

פרץ:42. רבינו והשווהתוס' עיין התוספות בעלי ועוד התורה על זקנים במושב דבריו כעין
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ìקבוע באופן ולא באקראי רק לשנות מותר

:äîìù ìù íé:å"î ïîéñ :íùודוקא הוא, ומצוה שלום בדברי לשנות דמותר דין
בר יהודא ר' משום אילעא א"ר אסור. לאמו אביו בין אבל באקראי,
שנאמר מצוה, אמר, נתן ר' וגו', ליוסף תאמרו כה שנא' שלום, בדברי לשנות מותר שמעון
שהוא דבר דוקא ונראה וגו'. בידך תקח בקר עגלת ויאמר וגו', אלך איך שמואל ויאמר
כמו שלום, משום במשנה אפילו ישנה, לא לאמו אביו בין שהוא שליחות אבל באקראי,

פירקא בהאי כו',(סג.)שמצינו עובדא תעבוד לא את וא"ל בריה חייא על רב שהקפיד
לשונו ילמוד שלא שהקפיד כלומר וגו', שקר דבר לשונם למדו קרא האי דא"ל והיינו

בכך.

:éçøæî:âé çé úéùàøá.íåìùä éðôî áåúëä äðéù ,éúð÷æ éðàåהפועלים את השוכר בפרק
והקב"ה זקן ואדני אמרה היא רש"י ופירש השלום... גדול ישמעאל רבי דבי תנא
דמעיקרא אמרו (סה:) יבמתו על הבא פרק ובשילהי זקנתי. ואני אמרה שהיא לו אמר
בזוי, לשון אמרה שרה זקן, ואדני רש"י ופירש זקנתי, ואני כתיב ולבסוף זקן ואדוני כתיב

השלום מפני הדבר ושינה זקנתי, ואני אמר לאברהם הדבר הקב"ה .[עכ"ל]וכשגלה

עזרא]והאומר עבר[-אבן עדנה לי היתה לפרש צריך בלותי', 'אחרי פירוש הוא זקנתי, ַָואני
כמשמעה, עדנה לי היתה פירשו השלום, מפני שינה שדרשו ז"ל רבותינו אבל עתיד. במקום
מקשאה אפרים אמר הביא לא לחם ואילו הבקר, ובן וחלב חמאה ויקח גבי שאמרו כמו
פירסה היום אותו אמנו ושרה הוה בטהרה חוליו אוכל אבינו אברהם מאיר דרבי משמיה
כוי"ו ואדוני ווי"ו זקן. אדני אבל עדנה, לי היתה כבר בלותי אחרי אני פירושה, והכי נדה.

אוכל. לשבר באו ועבדיך

המפרש ואדוני[-רמב"ן]גם גם בלותי אחרי שתים, אמרה שהיא השלום, מפני הכתוב שינה
הוא, טועה זקנתי, ואני רק אמר ולא שינה והמלאך זקן, אדני גם זקנתי אני שפירושו זקן,
מעיקרא דקתני ישמעאל רבי דבי דתנא התוספתא דמלשון ועוד לחוד. וקצר לחוד דשינה

זקן. ואדני במקום הוא זקנתי דואני משמע זקנתי, ואני כתיב ולבסוף זקן ואדני כתיב

:à"ùøäî:äñ úåîáé,'åâ äåö êéáà øîàðù 'åë úåðùì íãàì øúåîבירושלמי מפורש
ודאי דהא בחומש ופרש"י שצוה, מצינו לא צוה, והיכן רבה: ובבראשית
בעיני נחשד היה למה כן דאם להקשות ואין עכ"ל, בעיניו יוסף נחשד היה שלא צוה לא
שהציץ ידי על או לסעודה זימנן שלא ידי על חשוד נעשה אביו מיתת דלאחר די"ל אחיו,

רבה, בבראשית כמפורש ישטמנו לו חשבו והם נתכוין שמים לשם והוא בבור

בקשו לא אמאי כן לא דאם אביהם, מיתת אחר עד אלא חשדוהו שלא מסתבר והכי
דהמקרא תלמודינו לפי נראה ועוד לשנות, אז הוצרכו ולא מותו לפני שיצווהו מאביהם
יוסף, אל ויצוו גו' ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי ויראו מדכתיב כן מוכיח

וק"ל: האמת לפי שצוה ולא שצוה כן א"ל השטימה חשש מפני דמשמע

,'åë äåöî øîåà ïúð éáø ù"îåלשנות לו צוה הוא ברוך הקדוש שהרי כו', מצוה לומר הוסיף
גו' לה' לזבוח שלום ויאמר בקרא כדכתיב זבח שם שעשה קאמר דקושטא גב על ואף
עשה ולא לשנות צריך היה דוד את למשוח הליכתו עיקר מקום מכל לזבח, להם ויקרא

שאול: יראת מפני אלא כן

ìåãâ ù"îå,'åë ï÷æ éðåãàå áéúë 'åë ä"á÷ä óàù íåìùäהרא"ם דלרז"ל[-במזרחי]מדברי
כבר בלותי אחרי פירושו והכי כו', שיש כמ"ש כמשמעו, עדנה לי היתה פירוש כן שדרשו
רש"י דברי יהיו לפירושו קשה, אבל ע"ש. האריך עוד כו', זקן אדוני אבל עדנה לי היתה
צוחקת היתה שלא והיינו השלום מפני ששינה רז"ל דרש הביא שהוא סותרים, בחומש
מסתכלת שהיתה בקרבה שרה ותצחק על שוב רש"י פירש היאך וא"כ עצמה, על כלל

צוחקת, היתה עצמה על גם דא"כ עכ"ל, כו' הקרביים אפשר ואמרה במעיה

>‰Ù˜<

>ÂÙ˜<

>ÊÙ˜<
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עבר וגו', בלותי אחרי ופירוש צחקה, בשניהם ודאי ששרה הרמב"ן כפירוש נראה כן ַָועל
זקן, ואדוני במקום זקנתי ואני השלום מפני ששינה לומר לרז"ל שהביא ומה עתיד, ִָבמקום
זה ולמה לישנא בהאי למכתב ליה הוה כן דאם גו', בלותי אחרי שאמרה במקום ולא
כדמתיב הוא ברוך הקדוש מותיב לא הפועלים בפרק דקאמר והיינו בלותי, אחרי גו' צחקה
זקן, ואדוני במקום זקנתי ואני אלא בלותי, אחרי איהי דקאמרה לישנא בהאי ר"ל איהי,

השלום: מפני ששינה ומשום

:à"ùøäî:å äãðïéìåçá àìå ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçá é"á ìàåîù áø äéðéî äìá÷
,äîåøú úøäè ìò åùòðùגם דר"ה, בפ"ק התוס' שנתקשו מה יתיישב מכאן

לחם ואילו וגו' חמאה ויקח וכתיב עוגות ועשי לושי כתיב הפועלים דפרק בההיא הרא"ם
ולפי יום, אותו נדה פרסה אמנו ושרה היה בטהרה חולין אוכל אבינו אברהם אייתי לא
כך אחר צחקה איך נדה שפירסה ידי על הבשורה קודם הלחם נטמא אם הכתובים סדר
הבשורה אחר דודאי למימר דאיכא וגו', בלותי ואחרי כנשים אורח לשרה להיות חדל

נדה, פירסה

מן אכלו לא ולכך לאברהם, כן והגידו נדה, תפרוס יום שבאותו ידעו שהמלאכים אלא
שחזרה כיון שעתה, דיה דזקנה גב על ואף שבנדה, לעת במעת למפרע שנטמא הלחם

זקנה. דין לה אין לנערותה

קודש, טהרת על שנעשו בטהרה חולין דאכל הרא"ם, כמ"ש שם, לפרש רש"י שדקדק והוא
תר טהרת על רבדבנעשו מיניה קבלה הכא כדמסיק שבנדה לעת במעת מטמא אינו ומה

ודו"ק: כו', שמואל

:á÷òé ïåéò:äñ úåîáé,'åâå éìéî úìú éðäá é"øàושאר ותוספות רש"י פירוש עיין
מעיר רגליהן שמכתתין רבנן אותן על דקאי לפרש אפשר ועוד מפרשים,
ועל תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא וכך תורה, ללמוד לעיר
(כי ימצאנו מי עמוק עמוק החמורה תורה עול עליו לישא תחיה, צער וחיי תישן הארץ
שמכתתין רבנן אותן על דקאי בכתובות), כדאיתא טיילין בכלל הם בביתן הלומדים אותן

ללמוד, רגליהן
משנין כך, כל חמורה היא שלמדה זו מסכתא אם אותם שואלים אם לביתם וכשחוזרין
כששואלין הפוריא, בענין וכן ללמוד, לילך תלמידים עוד שירבו כדי בנקל, שהיא ואומרין
האושפיזא בענין וכן המטה, על ששכב יאמר הארץ, על ולא המטה על שכב אם אותו
רק לאכול לו היה שלא אע"פ ושתיה אכילה לענין טוב אושפיזא לו שהיה ואומר משנה
ללמוד מלילך רבים למנוע שלא כדי לטובה כווכנתו זה וכל במשורה, ומים במלח פת
זה פי ועל לדידהו, דשייך מילי בהני משנו רבנן, דוקא רבנן, עבידי קאמר להכי תורה,

התוספות. קושיות מיושבים

ìשקר בכלל אינו אפי לתרי דמשתמע מילתא

:øðì êåøò:äñ úåîáé,äåö êéáà øîàðùלא דאמרה משרה כן יליף לא למה קשה קצת
שמותר רק ראיה אין דמשם ואפשר בכתוב, מקודם וזה יראה, כי צחקתי
דשם י"ל ועוד השלום, מפני בשקר לפתוח שמותר לא אבל בשרה היה וזה בשקר להתנצל
זקן ואדוני אמרה דהיא דכיון אפי לתרי דמשתמע מילתא אמרה רק כלל שינתה לא שרה
ואמרה צחקה למה אותה אברהם כששאל א"כ זקנתי ואני שאמרה לאברהם אמר והקב"ה
צחקתי אלא זה על וצחקתי זקנתי ואני אמרתי לא פירוש צחקתי, לא לו השיבה זקנתי ואני
כיון צחקת כי לו אמר אברהם אבל יראה, כי בפירוש הודה דלא והא זקן, ואדוני באשר

כן: לו אמר שהקב"ה

>ÁÙ˜<

>ËÙ˜<

>ˆ˜<
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,óñåéì åøîàú äëמה ועוד תרחק שקר מדבר כתיב הא לשקר מותר איך באמת קשה קצת
דיברו לא יעקב בני דודאי וי"ל השלום, מפני לשקר מותר לומר לי הוה 'לשנות' לשון
פי על אביהם להם שצוה כמו בעצמם דברו ולא ליוסף שלחו דלמה לדקדק דיש שקר,
י"ל ועוד הוא, ששקר יוסף יבין שמזה לירא להם והיה ליוסף תאמרו כה שאמר דבריהם

לאמר, כתיב דכבר כיון מיותר תאמרו דכה

לפני צוה אביך רק שלחו לא דבאמת אפי, לתרי דמשתמע לישנא אמרו שהם י"ל ולכן
ועוד בניו, את לצות יעקב ויכל כדכתיב שצוה מה שצוה בזה כוונתם יהי' לאמר, מותו
שאביו בפירוש אמרו לא ובזה מעצמם, כן שיאמרו ליוסף תאמרו כה לשלוחים הוסיפו
אכן בעצמם, אמרו ולא שלחו ולכן זה, על גם קאי צוה שאביך יסבור יוסף אבל כן צוה
שמותר הוכיח מזה בו, לטעות שיש לשון ואמרו שנו והם הבריות דעת לגנוב שאסור כיון
שהרי יוסף להטעות עשו זה גם מותו לפני לשלוח דהוסיפו ומה השלום, מפני לשנות
עמהם שכינה וצרפו האומר לכל שהחרימו מהמכירה כלל ידע לא יעקב הלא ליוסף יקשה

דידו יגועון, רוחם תוסיף דרך על מותו לפני הוסיפו ברוחולכן מסתכלים דהצדיקים ע
לקמן. ועיין בחייהם ראו שלא מה מיתה בשעת הריטב"א]:הקודש בשם [-בסמוך

,éðâøäå ìåàù òîùåפקוח אימת מפני דלמא שינה השלום שמפני מזה יליף איך קצת קשה
בפסחים והרי שבתורה, ל"ת כל שדוחה אמרינן(ח:)נפש לא היזקא דשכיח דהיכי מזה יליף

דר' בזה, פליגי תנאי דע"כ אחר במקום שכתבתי מה ע"פ וי"ל נזוקין, אינן מצוה שלוחי
במתניתן סו.)נהוראי אינן(נזיר מצוה שלוחי אמרינן היזקא דשכיח היכי דאפילו ס"ל ע"כ

שם הא יוסי ר' לדעת מזה סתירה דמה נאמר, כבר והרי שם קאמר איך דאל"כ ניזוקין
לירא צריך היה ולא ס"ל הכי נתן ר' דגם י"ל א"כ נפש, פיקוח מטעם לירא מצוה היה

שלום, דרכי משום רק וליכא שאול עם השלום שיושבת אלא שינזק

ולפמש"כ היזקא, דשכיח היכי מצוה משלוחי דפסחים הא כאן שהביא בריטב"א ראיתי שוב
שקר לומר אינו לשנות דמותר כאן הריטב"א מדברי נראה גם מהכא, איפכא מוכח אדרבא

יעקב: בני גבי לעיל שכתבתי למה ראיה וזה דעת, לגנוב אלא גמור

הרמב"ם2 בן אברהם רבינו דברי לקמן עיין – דמשנו רבנן עבידי מילי תלת מאמר בביאור

ìהשלום את תדחה לא האמת

:ì"øäî:ãé úåîáé :úåãâààùéìî ù"á åòðîð àì 'åëå úáä úøöá ä"áå ù"á å÷ìçðù ô"òà
.åáäà íåìùäå úîàä øîàðù äî íéé÷ì äæá äæ íéâäåð úåòéøå äáéçù êãîìì ,'åëå
ידחה ולא האמת, עם השלום שיהיה אך ומחויב, ראוי דבר הוא האמת לאהוב פירוש
הלל ולפיכך שלום, דרכי מפני לשנות מותר כי סה: יבמות אמרו שהרי השלום, את האמת
רוצה היה אחד וכל בה, חולקים והיו האמת שהיא התורה מצד ראוי שהיה אף ושמאי
ודעתו שכלו כנגד שהוא השני ידחה אחד שכל הזה מצד ראוי היה לכך חבירו, דברי לבטל

ובאהבה. בשלום נוהגים והיו אהבו, השלום זה כל ועם אותו, ולשנוא

>‡ˆ˜<
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(âé-áé çé úéùàøá) "ï÷æ éðåãàå" ïéðòá äøåúä éùøôî=

:é"ùø,íðîà óàä.אלד אמת éúð÷æ,הגם éðàåהיא שהרי השלום, מפני הכתוב שינה
זקן: ואדוני אמרה

:ï"áîø,éúð÷æ éðàåודבריו בלותי. אחרי פירוש הקב"ה]הוא השלום[-של מפני אך אמת,
זקנים, ואדוני ואני שיאמר ראוי היה כי זקן, ואדוני שאמרה מה לגלות רצה לא

תצחק: בשניהם שרה וכ"ככי עיי"ש רש"י על לחלוק שבא (רחד"ש) במגיה =ועיין ?> לעיל מזרחי עיין

?? סופר בחתם רמז

:øåù øåëá,éúð÷æ éðàå.יקפיד פן זקן, שקראתו לו לגלות הארץ דרך היה לא

:à"áéø,éúð÷æ éðàåוהקשה זקן. ואדני אמרה היא שהרי השלום מפני הכתוב שנה פרש"י
אמרה דכך ותירץ וגו'. בלותי אחרי אמרה היא הרי הכתוב שינה מה חזקוני
אבל נדה, פרסתי כי ובחרות עדנה היתה בלותי שאחרי לידה תקנת לי להיות אפשר שרה
והיינו לאברהם הזקנה תלתה וא"כ עוד, אתעבר ואיך זקן אדוני שהרי לי שוה אינו זה כל
עדנה, לי היתה בלותי אחרי אחר בענין שפירש כפרש"י זה אין אך הכתוב. ששנה מה
ששינה מה זהו וא"כ אברהם על זקנה לשון הזכירה לא שהרי קשיא לא מקום ומכל

יבמתו: על הבא בסוף טו"ך בתוספות כן מצאתי ושוב הכתוב,

:ù"àøä ùåøéô,éúð÷æ éðàå ãìà íðîà óàäשה השלום מפני הכתוב שינה ריפרש"י
היתה בלותי אחרי עליה אמרה כן כמו וקשה זקן, ואדוני אמרה היא
אחרי פי' בלותי לשון משמע שכן זקנותה בשביל מניעה רואה שהיתה משמע עדנה, לי

עולימו: לי תיהוי דסיבית בתר אונקלוס תרגם וכן זקנתי אשר

עליה תמהה והיתה לשונות השתי אמרה שהיא קיצר, אלא ממש, שינה ר"ל שאינו וי"א
מלשון הכתוב על קיצר לשון וניחא מניעתה לשון אלא תפש ולא קיצר והכתוב ועליו
ראיתי כבר כי תמהה איני ממני כלו' בניחותא עדנה לי היתה בלותי אחרי ה"פ א"נ שינה.

תמהה: אני זאת על בתמיה זקן ואדוני אבל נידות בדם מהריון מובהקים סימנים

:íéð÷æ úòã,éúð÷æ éðàåאמרה שהיא השלום, מפני לשנות שמותר חז"ל אמרו מכאן
ריהטא דלפום גב על ואף זקנתי, ואני ואמר שינה והקב"ה זקן ואדוני
ללדת תקנה להיות יכול לי י"ל בלותי, אחרי דכתיב זקנתי ואני אמרה היא שגם משמע
שהרי תקנה אין לבעלי אבל נדה, פרסתי שהרי עדנה, לי היתה בלותי אחרי שהרי בנים

'תהיה'. ולא לי 'היתה' הלשון דמשמע נ"ל וכן זקן. ואדוני

היא וגם עיניו, לנגד יכון לא שקרים דובר שהרי המקום שישנה חלילה שאומר מי ויש
סיפר שלא השלום מפני ושינה בתמיה, וגו' בלותי אחרי פירוש והוא זקנתי ואני אמרה
יש הקפדה מה וא"ת לגמרי. לשנות מותר אדם בני שאר וכל קצתם, אלא דבריה כל

פולט: ואינו שטוחן ר"ל י"ל זקן, שהוא אמרה אם לאברהם

:àæø çðòô,ï÷æ éðåãàåוזהו ביום, בו וסת לה חזרו דכבר עצמה, זקנת על תמהה ולא
כבר מצדי שאמרה תמיה, דרך לא בניחותא עדנה, לי היתה בלותי אחרי
מכאן למדו איך להקשות אין כן גם ולכן גמור, נמנע הוא זקן אדוני מצד אבל נמנע, אינו
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עצמה בזקנת גם הדבר תלאה שהרי שינוי כאן אין הלא השלום, מפני לשנות שמותר
תימה, בדרך שלא זה שאמרה אלא וגו', בלותי אחרי באמרה

עם ודאי מסכים פי' והוא שניהם, מצד כמתמיה דברה שבאמת בסמוך אני פירשתי (וכבר
שמותר השי"ת ממאמר חז"ל למדו שפיר ואפ"ה המדויקים, ולשונותיהם הפסוקים המשך
וק"ל): לבד, עצמה בזקנת אם כי התמיה תלאה שלא שאמר זה הוא שינוי דודאי לשנות

התוספות: בעלי ד"הסיכום הטור בפירוש גם מובאים בניחותא) או בתמיה אם בלותי, (אחרי הפירושים ==שני
(שהיא בניחותא בלותי' 'אחרי לפירוש ==סיכום: חידוש יש אם עיי"ש ותכחש, ד"ה זקנים ובמושב זקנתי, ואני
לפירוש אבל זקנתי, ואני אמרה לא בכלל שהיא גמור שקר יש זקן), שאדוני רק והבעיה לצעירותה, חזרה כבר
מהדברים חלק שהשמיט רק הוא השינוי זקנים), אדוני וגם אני גם אמרה (וכאילו בתמיה, לשון וכו'!, בלותי אחרי

גמור... שקר כאן ואין זקן ואדוני רק ואמר

:íéð÷æ áùåî,íåìù éëøãá úåðùì øúåîù é"ùø ùøéôבהדי האי חשיב לא אמאי ותימה
דברים ג' דאותם וי"ל דיבורייהו, מרבנן צורבא דמשני מילי תלת הנך

עלמא. כולי לשנות יכולין שלום בדבר אבל מרבנן, צורבא אם כי משנין אין

ì"æç éùøãîçåðîå óñåé éçà ,äøùî ãåîéìäå Y íåìùä ìåãâ ïéðòá :

:éøôñ:àùð úùøô:íéðäë úëøá úùøôואני שנאמר שרה מעשה ששינה השלום גדול
גדול שלום, מפני הוא] ברוך הקדוש [ילקוט: קדוש ששינה השלום גדול זקנתי,
המים על נמחה בקדושה שנכתב ששם השלום גדול השלום, מפני מלאך ששינה השלום

לאשתו. איש בין שלום להטיל בשביל השלום, מפני

:ììä åðéáø,äøù äùòî äðéùùושכינה זקן ואדוני אמרה שרה דאילו שלום מפני
לשרה. אברהם בין תחרות להטיל שלא זקנתי, ואני íåìùä,אמרה éðôî ùåã÷ äðéùù

מפני דהיינו באתי, לה' לזבוח ואמרת בידיך תקח בקר עגלת לשמואל המלאך שאמר
דבי תני התם וקאמר יבמתו, על הבא בסוף ביבמות כולהו גרסינן והכי שאול, שלום
דשמואל מכלל זקן, ואדוני כתיב מעיקרא בו, שינה הב"ה שאף השלום גדול ישמעאל ר'

מלאך. ידי על אלא ליה אמר הב"ה íåìùä,לאו éðôî êàìî äðéùùשנשלח שליח היינו
תני רבה בבראשית תני והכי וגו', לאמר יוסף אל ויצוו דכתיב ליוסף, יוסף אחי מן
בשביל כזבין דברי דברו השבטים שאף השלום גדול אומר גמילאל בן שמעון ר'

שצוה. מצינו לא צוה, והיכן שלום, להטיל

:ã"áàø,íåìùä éðôî äðéùù.בידך תקח בקר עגלת êàìî,דכתיב äðéùùשליח היינו
מפרשים ויש וכו', צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו שנאמר ליוסף יוסף אחי מן שנשתלח
הוא וכן עקרה, שהיא קאמר לא בעלה ואילו עקרה, את נא הנה דכתיב מנוח מלאך,

נשא. פרשת אוחנה).ברבה סולימן (ר' קדמון חכם יד כתב [-מתוך

à"øâä úñéøâ:ואני שנאמר השלום מפני שרה במעשה הקב"ה ששינה השלום גדול
שנכתב ששם השלום גדול השלום, מפני מנוח אל המלאך ששינה השלום גדול זקנתי,

לאשתו. איש בין שלום להטיל בשביל המים על נמחה בקדושה

הספרי: על הנצי"במפרשים עמק ==ועיין בספרי נקודות כמה כאן שמפרש פרדו) (ר"ד רב דבי בספרי =עיין
ולדבר להתראות המלאך שדרך דרכו את ששינה היינו מלאך" "ששינה מפרש דבריו ובתוך פירושים בכמה
נשא רבה ועיין עמה, דיבר עקרה שהיא לה להודיע שנצרך השלום מפני אלא האשה, מעם יותר האיש עם
הנביאים שדברו השלום גדול קפרא בר תני תניא השלום בפרק אבל האשה, את ה' מאלך וירא הפסוק על י פרק
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ולא הרה, הנך כתיב ולבסוף עקרה את נא הנה כתיב דמעיקרא לאשתו מנוח בין שלום להטיל כדי בדאי לשון
עצמה האשה על הכוונה אבל כלל, למנוח אמר לא המלאך שהרי ביאור לו אין זה וגם עקרה, שם אדכר
כתיב בחנם ולא השלום, מפני ושינתה הרה מהנך התחילה והיא המאלך דברי כל למנוח לספר צריכה שהיתה
השלום. מפני הנביאים שינו אלא המלאך, דברי כל לאישה ותספר סתם כתיב ולא האשה אל דבריו כל בנביאים

õøà êøã:àèåæ:è äëìä :íåìùä ÷øôבשביל לשקר ומותר אסורים השקרים כל א"ר
לחבירו. אדם בין שלום להטיל

בין שלום להטיל כדי בדאי לשון תורה שדברה מצינו שכן השלום גדול קפרא בר אמר
זקן, ואדני עדנה לי היתה בלתי אחרי לאמר בקרבה שרה ותצחק שנאמר לשרה, אברהם

זקנתי. ואני כתיב ולבסוף

:çé äëìä :íùהשבטים שדיברו שמצינו השלום הוא גדול אומר גמליאל בן שמעון רבן
ואין לאמר, מותו לפני צוה אביך שנאמר לאחיו יוסף בין שלום להטיל כדי בדאות דברי

כלום. לו שצוה מוצאין אנו

:äáø àø÷éååö::è äùøôשדברו שלום גדול אמר קפרא בר תלת, אמר קפרא בר
לשרה, אברהם בין שלום להטיל בשביל בתורה בדאות דברי הכתובים
זקנתי. ואני אלא כן אמר לא לאברהם אבל זקן, ואדני עדנה לי היתה בלותי אחרי הה"ד

:íùיוסף בין שלום להטיל בתורה בדיות לשון הכתובים שדברו שלום גדול רשב"ג אמר
כלום דפקד ביעקב אשכחן ולא נא שא אנא ליוסף תאמרון כה הה"ד לאחיו

:äáø íéøáãíéèôåù::åè ïîéñ ä äùøôהכתוב שאמר השלום הוא גדול ר"ל אמר
היו אביהן שמת בשעה לאחיו, יוסף בין שלום ליתן בדאי של דברים
ואין ליוסף, תאמרו כה לאמר מותו לפני צוה אביך לו אמרו ומה להן ינקום שלא מתיראין

שלום, דרכי מפני בדאי דברי הכתובים אמרו אלא אבינו יעקב שצוה מוצאים אנו

:àîåçðú:à ïîéñ :úåãìåúבדאי דברי התורה שדברה השלום הוא גדול רשב"י ואמר
ואין וחטאתם, אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה זה ואי שלום, בשביל
ולא יוסף של חסידותו יודע שהיה לפי אלא האלה, הדברים מכל כלום שצוה מוצאים אנו

דמים, כשופכי אותו ומחזיק חושדו היה

:àîåçðú:æé ïîéñ :éçéåשראו אלא שפחדו עתה ראו ומה אביהם, מת כי יוסף אחי ויראו
שהשליכוהו הבור אותו על לברך יוסף שהלך ראו אביהם מקבורת שחזרו בעת
שעשה המקום ברוך נס לו שנעשה מקום על לברך אדם שחייב כמו עליו וברך בתוכו אחיו
ישיב והשב יוסף ישטמנו לו אבינו שמת עכשיו אמרו כן שראו וכיון הזה במקום נס לי
ליוסף תאמרו כה וגו' צוה אביך לאמר יוסף את ויצוו אותו גמלנו אשר הרעה כל את לנו

מצאנ ולא חפשנו וגו', השלוםאנא כח גדול כמה וראה בא אלא זה, דבר יעקב שצוה ו
הדברים. אלו השלום כח על בתורתו הקב"ה שכתב

:àîåçðú:çé ïîéñ :íéèôåùכח גדול כמה ראה לוי רבי בשם דסכנין יהושע רבי אמר
כשנסתלק הן ואלו השלום בשביל תיבות ושלשה שנים הכתוב שאמר השלום
ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי ויראו שנאמר השבטים נתיראו אבינו יעקב
נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר מותו לפני צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו וגו', יוסף

מעצמן, אמרו הם אלא האלה הדברים צוה אבינו שיעקב מצינו ולא וגו'

ומפני היו שלא האלה הדברים לכתוב משתפכין דיו וכמה משתברין קולמסים כמה אז"ל
היה שלא דבר הקב"ה עליה הכתיב השלום בשביל אמנו שרה שאפילו השלום, מפני מה
טוענים הללו מעים ואמרה בקרביה מבטת היתה לאמר, בקרבה שרה ותצחק שנאמר מעולם

>·¯<

>‚¯<

>„¯<

>‰¯<
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שנאמר הוא זקן לא אברהם כך נעשית אני ואפילו חלב מושכין שצמקו הללו שדים ולד
כך ולמה וגו' שרה צחקה זה למה לאברהם אמר להוכיחה הקב"ה וכשבא זקן, ואדוני

לשרה. אברהם בין שנאה ויהא ישנאנה שלא בשביל

:àîåçðúåö (øáåá)::é ïîéñהקדוש שכתב השלום הוא גדול גמליאל בן שמעון ר' אמר
יעקב שכשמת הן, אלו השלום, בשביל אלא היו שלא בתורה דברים הוא ברוך
יוסף אצל הכנסי לה ואמרו בלהה אצל הלכו עשו מה וגו', אביהם מת כי יוסף אחי ויראו
כלום, האלו הדברים מכל יעקב צוה לא ומעולם לאמר, מותו לפני צוה אביך לו, ואמרי

זה, דבר אמרו מעצמן אלא

עורות וכמה משתברין, קולמוסין וכמה משתפך, דיו כמה ראה גמליאל בן שמעון רבן אמר
השלום, כח גדול כמה ראה בתורה, היה שלא דבר ללמד מתרצעין], ינוקין [וכמה [עבודין],
אליך אשוב למועד לו ואמרו לאברהם השרת מלאכי שבאו כיון בשרה מוצא אתה וכן
והקב"ה זקן], [ואדוני וגו' לאמר בקרבה שרה ותצחק שעה באותה בן ולשרה חיה כעת
כך וכל זקנתי, ואני אלד אמנם האף לאמר שרה צחקה זה למה [אלא] לאברהם אמר לא

השלום, בשביל למה

:åðãîìé,('åâå óñåéì åøîàú äë)בדאי דברי תורה שדברה השלום גדול רשב"ג אמר
כלום שצוה מוצאים אנו ואין וגו', ליוסף תאמרו כה שנאמר השלום, בשביל

דמים. כשופך חושדו היה ולא יוסף של חסידותו יודע שהיה לפי תורהמזה, תלמוד ילקוט

בראשית

:éðåòîù èå÷ìé:àéùú æîø :àùðשנאמר שרה במעשה [הקב"ה] ששינה השלום גדול
שלום, מפני הקב"ה ששינה השלום גדול זקנתי, ואני

:éðåòîù èå÷ìé:áéùú æîø :íéìäúלשון הכתוב שדבר השלום גדול אמר קפרא בר
את נא הנה שנאמר לאשתו, איש בין שלום להטיל כדי בנביאים בדוי
אל אמרתי אשר מכל אלא כן אמר לא למנוח אבל בן, וילדת והרית ילדת ולא עקרה

שמור. צריכה מקום מכל תשמר האשה

להטיל כדי בתורה בדוי לשון הכתוב שדבר השלום גדול גמליאל בן שמעון רבן אמר
כלום. דפקיד מצינו ולא וגו', נא שא אנא ליוסף תאמרו כה הה"ד לאחיו, יוסף בין שלום

:äãâà ùøãî:(øáåá)úùøô:æ ÷øô :åöהשלום הוא גדול גמליאל בן שמעון רבן אמר
אבינו יעקב שמת עת הוא, ואיזה היה, שלא התורה מן אחד פסוק שהוסיף
את לקחו עשו, מה אביהם, מת כי יוסף אחי ויראו שנאמר יוסף, אחי ייראו מיד ע"ה
תאמרו כה [לאמור] מותו לפני צוה אביך אליו, ותאמר ליוסף תכנסי אליה ואמרו בלהה
אלא הדברים, אלו אבינו יעקב צוה ולא וגו'] וחטאתם אחיך [פשע נא שא אנא ליוסף

אותם, אמרו מעצמם

דברים לכתוב בשביל איבדו, קולמוסים כמה נשפך, דיו כמה גמליאל] [בן שמעון ר' אמר
השרת מלאכי שאמרו כיון בשרה, מוצא אתה וכן השלום, כח גדול כמה ראה נאמרו, שלא

ולשר חיה [כעת אליך אשוב למועד לו] [ואמרו ותצחקלאברהם שנאמר שרה, צחקה בן] ה
אלד אמנם האף אמרה מה לו ואמר אברהם אצל הקב"ה וכשנגלה יב), שם (שם וגו' שרה

השלום, בשביל שינה, למה כך וכל זקנתי, ואני

>Â¯<

>Ê¯<

>Á¯<
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åúùàå çåðîî ãåîéìä

מנֹוח ּוׁשמֹו הּדני מּמׁשּפחת מּצרעה אחד איׁש ויהי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ(ב)

האּׁשה אל ה' מלא וּירא (ג) ילדה: ולא עקרה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואׁשּתֹו

וילדּת והרית ילדּת ולא עקרה אּת נא הּנה אליה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוּיאמר

ּתאכלי ואל וׁשכר יין ּתׁשּתי ואל נא הּׁשמרי ועּתה (ד) ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבן:

על יעלה לא ּומֹורה ּבן וילדּת הרה הּנ ּכי (ה) טמא: ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכל

יחל והּוא הּבטן מן הּנער יהיה אלהים נזיר ּכי ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹראׁשֹו

וּתאמר האּׁשה וּתבא (ו) ּפלׁשּתים: מּיד יׂשראל את ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלהֹוׁשיע

מלא ּכמראה ּומראהּו אלי ּבא האלהים איׁש לאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹלאיׁשּה

ׁשמֹו ואת הּוא מּזה אי ׁשאלּתיהּו ולא מאד נֹורא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶָָֹֹֹהאלהים

אל ועּתה ּבן וילדּת הרה הּנ לי וּיאמר (ז) לי: הּגיד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹלא

אלהים נזיר ּכי טמאה ּכל ּתאכלי ואל וׁשכר יין ְְְְְְֱִִִִִִִֵַַָָָֹֹֻּתׁשּתי

אל מנֹוח וּיעּתר (ח) מֹותֹו: יֹום עד הּבטן מן הּנער ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָיהיה

נא יבֹוא ׁשלחּת אׁשר האלהים איׁש אדֹוני ּבי וּיאמר ְֱֲֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹה'

וּיׁשמע (ט) הּיּוּלד: לּנער ּנעׂשה מה ויֹורנּו אלינּו ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָעֹוד

האּׁשה אל עֹוד האלהים מלא וּיבא מנֹוח ּבקֹול ְְֱֱִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹהאלהים

וּתמהר (י) עּמּה: אין איׁשּה ּומנֹוח ּבּׂשדה יֹוׁשבת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהיא

אלי נראה הּנה אליו וּתאמר לאיׁשּה וּתּגד וּתרץ ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

אחרי מנֹוח וּיל וּיקם (יא) אלי: בּיֹום ּבא אׁשר ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאיׁש

ּדּברּת אׁשר האיׁש האּתה לֹו וּיאמר האיׁש אל וּיבא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאׁשּתֹו

דברי יבא עּתה מנֹוח וּיאמר (יב) אני: וּיאמר האּׁשה ְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹאל

אל ה' מלא וּיאמר (יג) ּומעׂשהּו: הּנער מׁשּפט ּיהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַֹמה

אׁשר מּכל (יד) ּתּׁשמר: האּׁשה אל אמרּתי אׁשר מּכל ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמנֹוח

טמאה וכל ּתׁשּת אל וׁשכר ויין תאכל לא הּיין מּגפן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻיצא

ּתׁשמר: צּויתיה אׁשר ּכל ּתאכל ְֲִִִִֶַַָֹֹֹאל

äáø øáãîá:ä úåà é äùøô :àùðמחלוקת שהיה מלמד ילדה, ולא עקרה ...ואשתו
אומרת והיא יולדת, אינך ולכך עקרה את לה אומר הוא לאשתו, מנוח בין

עקר. מנוח היה לא ילדתי, לא ולכך עקר את לו
לדבר שזכתה היתה צדקת מנוח של שאשתו למד אתה מכאן האשה, אל ה' מלאך וירא
ההריון מונעת והיא עקרה שהיא ולהודיעה בעלה, לבין בינה שלום ולשום מלאך, עמה

עמה. דבר לכך בעלה ולא
לשום כדי ילדה לא ולכך עקרה שהיא הודיעה ילדת ולא עקרה את נא הנה אליה ...ויאמר

יולדת היתה שלא על בעלה מנוח על מתרעמת שהיתה לפי בעלה לבין בינה שלום

:õøà êøã:å äëìä íåìù ÷øôהנביאים שדברו מצינו שכן השלום גדול קפרא בר אמר
יג) (שופטים כתיב דמעיקרא לאשתו, מנוח בין שלום להטיל כדי בדאי לשון

עקרה. שם בה אידכר לא ולבסוף בן, וילדת והרית ילדת ולא עקרה את נא הנה

:äáø àø÷éå:è äùøô åöבדוי לשון הכתובים שדברו שלום גדול חורי אומר קפרא בר
הנה יג) (שופטים שנאמר לאשתו איש בין שלום להטיל בשביל בנביאים
אמרתי אשר מכל אלא כן אמר לא למנוח אבל בן ויולדת והרית ילדת ולא עקרה את נא

צריכה. היא סמנים מקום מכל תשמר האשה אל

:äáø øáãîá:àé äùøô :àùðשנאמר השלום מפני בדבר שינה שהקב"ה השלום גדול
מנוח עם שדבר המלאך ששינה שלום גדול זקנתי, ואני אלד אמנם האף

למנוח, זה דבר ספר ולא ילדת ולא עקרה את נא הנה אמר שלאשה השלום מפני

:éðåòîù èå÷ìé:àéùú æîø :àùð[הכתובים] שדברו השלום גדול חורי אמר קפרא בר
את נא הנה שנאמר לאשתו איש בין שלום להטיל בנביאים בדוי לשון
גדול תשמר, האשה אל אמרתי אשר מכל אלא כן אמר לא למנוח אבל ילדת, ולא עקרה

וכו'... העליונים שאפילו השלום

òîù èå÷ìé:éðåíéèôåù::çñ æîøגדול אומר קפרא בר ילדת, ולא עקרה את נא הנה
איש בין שלום להטיל בשביל בנביאים בדוי לשון הכתוב שדבר השלום
אשר מכל אלא כן, אמר לא למנוח אבל ילדת, ולא עקרה את נא הנה דכתיב לאשתו,

האשה... אל אמרתי

>Ë¯<

>È¯<
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:úåáà:áé à,שלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל
לתורה. ומקרבן הבריות את אוהב

:ïúð éáøã úåáà:â áéשלום אוהב אדם שיהא מלמד כיצד, שלום אוהב
אוהב אהרן שהיה כדרך ואחד אחד כל בין בישראל
אצל לו וישב אהרן הלך זה, עם זה מריבה שעשו אדם בני שני ...וכן שלום

א מהו חברך ראה בני לו ואמר מהם בגדיואחד את וקורע לבו את מטרף ומר
הוא שאני הימנו בושתי חברי, את ואראה עיני את אשא היאך לי אוי אומר
ויושב אהרן והולך מלבו, קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא עליו, שסרחתי
את וקורע לבו את מטרף אומר מהו חברך ראה בני וא"ל האחר אצל לו
שאני הימנו בושתי חברי, את ואראה עיני את אשא היאך לי אוי ואומר בגדיו
זה וכשנפגשו מלבו. קנאה שמסיר עד אצלו יושב הוא עליו, שסרחתי הוא

לזה: זה ונשקו גפפו בזה

:ïúð éáøã úåáà:ãë ÷øô 'á çñåðאיש וכן אהרן... של מתלמידיו הוי אחר דבר
את צהבת למה בני לו ואומר [אצלו] הולך אהרן היה חבירו עם צוהב שהיה
עם שצהבתי לי אוי ואומר [ומתחרט] (ומתחנן) בוכה אצלי בא עכשיו ריעך
והולך זה [מניח ממנו. לי ובקש לך בשוק עומד הריני ממני גדול שהוא חבירי
כיון וכו']. אצלי בא עכשיו חבירך עם צהבת למה בני לו ואומר אחר אצל
וכך זה, את זה ומנשקים זה את זה מגפפין היו בזה זה ופגעו לשוק שיצאו

לחבירו. אדם בין שלום מטיל שהיה עד הימים כל עושה אהרן היה

ואומר אצלו הולך אהרן והיה מביתו, ומשלחה אשתו עם צהוב שהיה איש וכן
עורבה אני הרי א"ל עלי, שסרחה על לו אומר אשתך, עם צהבת למה בני לו
למה בתי לה ואומר אשתו אצל לו הולך מעתה. עליך עוד סורחת שאינה
מכך שאינו עורבו הריני לה אמר וקללני, שהכני לו אמרה בעליך, את צהבת
לתוך מכניסה שהיה עד ימיו כל עושה אהרן וכך מעתה. עוד מקללך ולא
בזכות אם כי הזה הבן לי נתן לא ואמרה בן, ויולדת מתעברת והיתה ביתו

אהרן... שמם היה מישראל אלפים מג' יותר אומרים ויש אהרן.

:éúáø äìë:â ÷øôכהן שפתי כי דכתיב מאהרן... רוח ושפל רבנן... תנו
הוא, צבאות ה' מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו

ובמישורוכת בשלום בשפתיו נמצא לא ועולה בפיהו היתה אמת תורת יב
וחשב שלום, מרודף יותר רוח שפל לך ואין מעון, השיב ורבים אתי הלך
אדם כיצד, הא והולך, רוחו משפיל איני אם שלום, רודף הוא היאך בדעתך
הוא שנים, רבו אם ועוד ושותק, עמו, מריב אדם שלום, לו אומר מקללהו,

לזה, וכן זה, על וירצהו זה אצל והולך רוחו משפיל

הולך מריבין, שהיו שנים על שמע הצדיק, אהרן של אומנותו היתה שכך
ומרי, רבי עליך שלום לו אומר והוא רבי, עליך שלום לו ואומר האחד, אצל

>‡È¯<

>·È¯<

>‚È¯<

>„È¯<
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מפני לפייסך אליך שגרני חבירך פלוני אומר והוא כאן, מורי יבקש מאן
כזה וכי בדעתו, מהרהר היה האיש אותו מיד חבירי, על שסרחתי אוי שאמר
הולך עליו, שסרחתי הוא אני רבי לו, אומר והיה לפייסני, אלי בא הצדיק
מורי לי מחול לזה אומר זה בדרך, שניהם פגשו כן, לו אומר האחר אצל

לזה; כן אומר וזה סרחתי, שאני

שאני בשביל לו ואומר הבעל אצל הולך מריבה, שעשו ואשתו בעל על שמע
לא ספק כמותה תמצא ספק אותה מגרש אתה אם אשתך עם שנתנצית שומע
כך לך אומרת היא דבר תחילת עמך, ומתנצית מוצא אתה אם ועוד תמצא,
אותו... אוהבין ונשים אנשים ישראל כל היו זאת ועל ראשונה. לאותה עשית

מטתו... אחרי יצאו אהרן, בשם קרואים בחורים, אלף שמונים תאנא

עיי"ש. שכד סימן (אבוהב) המאור מנורת נוסח כן

:õøà êøã:çé äëìä :íåìùä ÷øôהוא גדול אומר גמליאל בן שמעון רבן
השלום, בשביל אלא נשתבח לא הכהן אהרן שהרי השלום
(??) שנאמר שלום, ומשיב שלום ומקדים שלום ורודף שלום אוהב שהיה
שכשהיה מלמד מעון, השיב ורבים בתריה כתיב מה אתי, הלך ובמישור בשלום
למה לו ואומר מהם אחד אצל הולך זה, את זה שונאין אדם בני שני רואה
לפלוני, חטאתי לי ואמר לפני ונשתטח לביתי אלי בא כבר לפלוני שונא אתה
לראשון, שאמר כמו לו ואומר השני אצל והולך לזה ומניח עלי, ופייס לך
השיב ורבים נאמר זה ועל לחברו, אדם בין ורעות ואהבה שלום משים והיה

מעון.

:íù úåáà :äîìù ø"á ÷çöé åðéáø ùåøéô,ïøäà ìù åéãéîìúî éåäבהנהגת התנהג כלומר
מתלמידיו. כאחד אתה כי יאמר רואך שכל עד למדוך, כאילו במעשה לו והדמה אהרן,

– מידותיו היו íåìù,ומה áäåà.השלום אוהב ובמחשבתו וברצונו בלבו íåìù,היה óãåøå
מן להוציאו אחריו לרדוף עצמן מטריחים אינם אבל בכוח השלום שאוהבים אנשים יש
אדם בין שלום לשים כוחו בכל רודף היה אך ע"ה, אהרן היה כן ולא הפועל, אל הכוח

לאשתו. איש בין לחבירו

ויושב אהרן הולך זה, עם זה מריבה עושין אדם בני שני היו ג) יב דר"נ (אבות כדתניא
את מחנק לבו את מטרף הוא הרי אומר מהו חברך ראה בני ואומר מהם אחד אצל לו

מתלש שאנידעתו ממנו בושתי חבירי, את ואראה פני אשא איך לי אוי ואומר שערו את
לו ואומר חבירו אצל הולך שוב מלבו, קנאה שמוציא עד אצלו יושב והוא עליו, סרחתי
ורדפהו, שלום בקש ע"ה דוד אמר לכן לזה, זה ונושקין זה עם זה שמתפייסין עד כך,

בפועל. ורדפהו בכוח בקש כלומר

אמרו הרי מהמריבים, אחד שום לו אמרו שלא מה אומר היה שאהרן סה:)ואע"פ (יבמות

ולא וחטאתם, אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה דכתיב שלום, בדברי לשנות מותר
שאמרו במלאכים מצינו וכן איבה. נוטר בעיניו יוסף היה לא כי כן שאמר ליעקב מצינו
שמותר אלא זקן, ואדוני אמרו והיא זקנתי, ואני אלד אמנם האף לאמר שרה צחקה זה למה

שלום. בדברי לשנות

האדם ללמד אין האדם בתועלת אפילו דברים בשאר אבל לשנות מותר שלום בדברי ודוקא
שקר. לדבר לשונו

>ÂË¯<
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הרפואה כתועלת היזק להרחיק בו כשמכוין מהעתים בעת מועיל הכזב כי גאלינוס וכתב
להרחיק בו המשתמשים לשרידים אם כי הכזב להתיר אין אפלטון וכתב החולי. להרחיק
כי רפואה לקצת מהם מעט הצריכים הממיתים העשבים מכירת להתיר שאין כמו הנזק,

העולם. בהם שימיתו מהם לירוא אין אשר לנאמנים אם

== לכך ודוגמאות שלום להשכין כדי אמר מילים ובאיזה הכהן אהרן של הנהגתו המסבירים ===מפרשים
לא כדי באקראי רק שהותר למדנו יבמות ובגמ' בקביעות כך עשה שאהרן (אהרמן) עולם הליכות ==הערת
שתמיד חסידים ספר יפרש איך וקשה לגמרי ששינה דוגימא יש לכאורה שכאן להעיר ==עוד בזה ועיין להתרגל

כעת וצ"ע לתרי, שמשתמע בלישנא רק מותר

òøä ïåùì ÷áà ïéðòì äøù ìù íé÷åñô ãîåì éîìùåøéá

:äàô éîìùåøé:à à...אבק הוא קשה כמה וראה בוא חנינא רבי אמר
להטיל בשביל בדאי דברי הכתובים שדברו הרע לשון
לי היתה בלותי אחרי לאמר בקרבה שרה ותצחק לשרה, אברהם בין שלום
לאמר שרה צחקה זה למה אלא כן אומר אינו ולאברהם זקן, ואדני עדנה

זקנתי. ואני אלא כאן כתיב אין זקן ואדני זקנתי, ואני אלד אמנם האף

שדיברו הרע לשון אבק קשה הוא כמה וראה בוא גמליאל בן שמעון רבן אמר
יוסף את ויצוו הה"ד לאחיו, יוסף בין שלום להטיל כדי בדאי דברי הכתובים
ולא וגו', נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר מותו לפני צוה אביך לאמר

כלום. דפקד אשכחן

àãìåô à"ø:,òøä ïåùì ÷áà äù÷ äîë.הרע לשון אבק אלא גמור הרע לשון אינו אפילו
,íåìù úåùòì éãë áåúëä äðéù éøäùבין איבה מטילין הרע לשון ובעלי
לחבירו. אדם

äùî éðô:,ø"äùì ÷áà äù÷ àåä äîëואדני אמרה אם אפילו ממש לשה"ר זה שאין לפי
הכתובים דברו ואפ"ה הוא, לשה"ר כאבק אלא עליו דברה גנאי דמה זקן

בדאי ã÷ôã,.[-שקר]דברי ïçëùà àìåקיבל שמא מתייראין שהיו אלא זה על כלום יעקב
בדאי. דברי הכתובים ודברו כך, ע"י הראשונות את ויזכור לשה"ר אבק איזה יוסף

108 עמוד הרע לשון ספ"ל המלך עבודת עיין לשה"ר אבק נקרא ולמה הירושלמי בדברי ביאור ==קצת

ì:בסוגיא ==עיונים ==
=======

=========
=======

=========
=======

=========
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åðùîã ïðáø éãéáò éìéî úìúá (á)

.ãë :âë àòéöî àáá:äðùîá(.כא)כלי כל אומר אלעזר בן שמעון רבי
להכריז. חייב אין אנפוריא

:àøîâá(:כג)שבעתן שלא חדשים כלים שמואל אמר יהודה א"ר אנפוריא מאי
בטביעות מרבנן לצורבא לאדורי מינה נפקא סימן בהו דלית לעולם העין...
לא העין שבעתן לא כי ליה, ומהרדינן בגוייהו ליה קים העין שבעתן עינא,

ליה, מהדרינן ולא בגוייהו ליה קים

במיילהו, דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני שמואל אמר יהודה רב דאמר
ובפוריא לאהדורי(כד.)במסכת זוטרא מר אמר מינה, נפקא מאי ובאושפיזא,

תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן אי עינא, בטביעות אבידתא ליה
ליה. מהדרינן לא אחריני במילי משני ואי ליה, מהדרינן

:é"ùø,úëñîáהיא שסדורה גב על ואף לאו, או בגירסא סדורה פלוני מסכת בידך יש
לו יאמר היא.43לו, ענוה ומדת מדתàéøåôá,לאו, לאו, יאמר מטתך, שימשת

הוא. ואמרàæéôùåàá,צניעות יפות, פנים בסבר קבלו אם אושפיזו על [-יאמר?שאלוהו

(לובלין)] שושנים ופרחי דרישה שאינן44לאועיין אדם בני בו יקפצו שלא כדי היא, טובה מדה .
ממונו. את ויכלו עליו תמיד לבוא מהוגנין

:ó"éø:á"ô î"áבמסכתא בדיבוריהו דמשני רבנן עבידי מילי תלת הני יהודה רב ...דאמר
בטביעות אבידה ליה לאהדורי הונא רב אמר מיניה נפקא למאי באושפיזא בפוריא
ליה: מהדרינן לא לא ואי ליה מהדרינן מילי תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן אי עינא

בדברי לשנות מותר שמואל בר' יהודה ר' משום אילעא א"ר יבמתו על הבא בפרק גרסינן
שמואל ויאמר שנא' מצוה אומר נתן ר' וגו' נא שא אנא ליוסף תאמרו כה שנאמר שלום
דלא דהאי לן ומסתברא וגו'. בידך תקח בקר עגלת ה' ויאמר והרגני שאול ושמע אלך איך
איצטריכא כי היא דמצוה ליה איצטריכא לא דהאי משום מילי תלת הנך בהדי הא חשיב

דרשות: הנך ליה

:ìàððç åðéáø:íù î"áכלומר העין, שבעתן שלא חדשים כלים אנפוריא, כלי מאי
ושמועה מכירן, אינו לפיכך בראייתם, עינו שבעה ולא הרבה בהן עיין לא
לצורבא להו מהדרינן ברורה ידיעה ומכירן עינו שבעתן אם סימן, בהם שאין בכלים זו

עינא, בטביעות מרבנן

>ÁÈ¯<

>ËÈ¯<

>Î¯<

>‡Î¯<

אושפיזא:רש"י:43. עיי"ש, רשות דהוי לרמב"ם בניגוד לא), (לומר שמצוה רש"י דדעת דס"ל דרישה עיין מסכת:

עיי"ש. הרמב"ם מדעת ושונה ברבים מפרסם אם שדוקא ברש"י למד דרישה

מדאורייתא44. שאסור ברור שזה יפות, פנים בסבר קבלו שלא שיאמר כפשוטו לפרש אין משה: דברות כאן כתב

אלא שאסור, לגנותו לשקר וכ"ש הרע לשון באיסור אמת היה אם אף שאסור הבית הבעל לגנות הוא שהרי

לו דטוב נראה זו באושפיזא שהיה ודאי ידעו ואם זו, באושפיזא היה שלא לאו שיאמר הוא דרש"י הכוונה

נראה ידוע, הבית בעל משל שאכל זה גם ואם עצמו, משל לו שהיה הבית בעל משל לאכול הוצרך שלא לומר

ובלשון לדינא צ"ע ועדיין לטובתו, שכוונתו אף לגנותו ולא יפות פנים בסבר שקבלו האמת לומר מוכרח שיהיה

רש"י.
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אבל בדיבוריה משני דלא מרבנן בצורבא מילי שקראה[אלא]והני במסכתא, מילי, תלת בהני
דאמרי כרבנן דעבד בשקרי ליה מחזקינן לא זה כגון קריתיה, לא כי אותה יודע איני ואמר
ישנה לא וכי שימשתי לא לך יאמר אם בפוריא, וכן יודע, איני לומר לשונך למד לעולם
לבני נשיהם עם שיחתם אדם בני לגלות ארץ דרך שאין עבד, שפיר הלילה, אצלי אשתי

מכובדים,45אדם בכלים הבית ותיקן הרבה מטעמים לו ועשה כיבדו אם באושפיזא, וכן ,
רעהו מברך כדכתיב בביתו אחריו וירדו אדם בני ירגישו שלא פחד כי מפני האורח ושינה

וגו', גדול בקול

יאמר ואם באמונתו, הוא הרי אלא בשקרי אותו מחזיקין אין זה בענין שינוי כל ושינה,
מודה לפיכך סימנין, נתינת בלא בלבד עין בטביעות אותו מחזירין הן, כליי שאלו לי ברי
אתי דלמא טעמא מאי להכריז, שחייב העין ששבעתן חדשים בכלים אלעזר בן שמעון ר'
להו. ושקיל בהו לי אית עינא טביעות [ואמר] דאמר בדיבוריה משנה דלא מרבנן צורבא

2== == לקמן הרמב"ם בן אברהם לרבינו הסוגיא בכל חדש הסבר עיין

:úåôñåú,úëñîáוהאמר ל.)וא"ת שאם(קדושין בפיך מחודדין תורה דברי שיהו ושננתם
באדם דוקא דהיינו וי"ל מיד, לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל אדם ישאלך
לשנות מותר יודע אם לנסותו שבא הכא אבל להתלמד או הוראה או דין לשאול הבא

זה: למדתי לא ולומר

,àéøåôáולא היה קרי בעל אם אלא מטתו, שימש אם רש"י כפירוש שישאלהו רגילות אין
לו, אירע אונס שאר או היה שחולה ויאמר ישנה בא לא למה ושאלוהו המדרש לבית בא

ויתגנה: קרי בה יראה פן כן לו יאמר לא זה מטה על שכבת שאלוהו נמי אי

,àæéôùåàáדאמרינן רש"י כדפירש לא יאמר יפות פנים בסבר קבלוהו אם שאלוהו אם
אמרינן(טז.)בערכין והא וא"ת לו תחשב קללה בערב השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך
דהתם(נח.)בברכות וי"ל בשבילי אלא טרח לא הבית בעל שטרח מה כל אומר טוב אורח

מהוגנים. שאינם אדם בני בין והכא מהוגנים אדם בני בין מיירי

יבמתו על הבא פרק כדאמרינן שלום דרכי מפני לשנות מותר הכא חשיב דלא (סה:)והא

הני נקט להכי מאחרים יותר ורגילין הן שלום דרכי משום נמי דהני :46משום

:ïúðåäé åðéáø:íù î"á,àúëñîáראוי בגירסא, בפיך סדורה (כלומר) פלוני מסכת יש
תתבדה שמא או היא, ענוה מידת בידו, שסדורה פי על אף לאו שיאמר

ובעלàéøåôá,ותאחז. מטתך שמשת שמא המדרש לבית באתה לא מה מפני ישאלוהו אם
בבית לתקן לי היה אחר דבר אלא היא צניעות מדת לאו, יאמר תורה, בדברי אסור קרי

המדרש. לבית באתי לא כן פניםàæéôùåàá,על בסבר קבלו אם אושפיזכניה על שאלוהו
לבוא מהוגנין שאינן אדם בני עליו יקפצו שלא כדי היא טובה מידה לאו, יאמר יפות,

וכתיב ממונו את ויכלו תמיד כז)עליו קללה(משלי השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך
לו. תחשב

>·Î¯<

>‚Î¯<

==ר"ח:45. כהוגן שלא ==שואל כאן לפרש ===

שמותרתוספות:46. כדאמרינן השלום מפני לשנות בדבר שמשנה הכא חשיב דלא והא כאן: הרא"ש ובתוספות

ולא מצוה הוי השלום שמפני מחלק =הרי"ף לשנות. צריך שיהא שכיח דלא משום יבמתו על הבא בסוף

הרמב"ם הרמב"ם בשיטת והרי"ף רש"י, בשיטת הולכים שהתוס' <?> "דרישה" ועיין יוסף, נמוקי עיין רשות,

דרכי מפני לשנות דמותר דהא משום לומר נראה וטפי התסופות: דברי על כתב חיים" וב"תורת הסברו. עיי"ש

דמצוה וכיון שלום דרכי מפני לשנות דמצוה יבמתו על הבא בפרק למ"ד דאיכא היא דפשיטא מילתא שלום

דרשות יהוסף ==עין עכ"ל. מהדרינן, בהו דמשני מאן במילייהו דמשני רבנן דעבידי כיון הכי אפילו קעביד

ותבט ד"ה פלאגי חיים לב וע"ע תוס', דברי בביאור
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:ã"éøä é÷ñô:íù,'åëå àæéôùåàáåעל אף פלוני, מסכת אתה יודע ישאלהו אם פירוש
שימש אם ישאלוהו ואם יודע, איני לומר היא ענוה מידת יודעה שהוא פי
ארץ דרך כיבדו, אם ביתו בעל על ישאלוהו ואם לאו, לומר היא צניעות מידת מיטתו,

טוב שם לו ולעשות שכיבדו לומר נ47היא למאי ליה, לאהדורי זוטרא מר אמר מינה פקא
לא ואי ליה, מהדרינן תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן אי עינא, בטביעות אבדתא

ליה. מהדרינן לא

:à"áùø.àéøåôáקל דאפי' מחוור ואינו מטתך, שמשת אותו שואלים אם ז"ל פרש"י
לקלים אפי' כן שואלים אין וגם לת"ח רבותא זו ואין בכך לשנות עשוי שבקלים
ושואלין קרויו מפני המדרש לבית בא ולא מטתו שמש אם פירושו הכי אלא לת"ח, כ"ש
אנוס יאמר אלא לרצוני הייתי קרי בעל יאמר לא המדרש לבית באת לא מה מפני אותו

הייתי.

:à"áèéø.àæéôùåàáåואמר יפות פנים בסבר קבלו אם אושפיזו על ששאלוהו פרש"י
את ויכלו עליו תמיד לבא מהוגנין שאינם אדם בני עליו יקפצו שלא כדי לאו

הרואה בפרק דאמר הא וק"ל בשבילי,(נח.)ממונו, בעה"ב טרח כמה אומר מהו טוב אורח
לפני כן בשאומר והכא עליו יטריחו שלא מהוגנין אדם בני בפני כן באומר דהתם וי"ל

ערכין במסכת משמע והכי מהוגנין שאינם אדם .(טז.)בני

:éøéàîעם שהוא זה סימן, בלא עינא בטביעות אבדה לו שנחזיר חכם תלמיד איזהו
בדבורו. משנה שאינו כל חכם תלמיד במדות מובהק וסימן מדות. בעל חכמתו
והוא - מדה לאיזו סרך בשנוי שיש כל ומהם פוגמתו אינה דברים ששנוי דברים ויש
ויודע עוסק הוא מסכתא באיזו שאלוהו שאם וענינם ובאושפיזא, בפוריא במסכתא שאמרו
עוסק שהוא להם אומר בעניניה, שאלות יקיפוהו שמא ומתירא בה בקי שאינו בעצמו

ביותר. בה בקי שהוא אחרת במסכתא

צד על שאינן דברים בתשובתו נוהג שבצנעה ודברים מטתו עסקי על שאלוהו אם וכן
שהוא פי על אף לו נזדמן שרץ שמגע אומר טובל ראוהו אם כגון חושש, ואינו הצניעות

לקרויו. טובל

בשבחו לספר נכנס הוא אם הן שבו, בשבח לשנות רשאי אושפיזו עסקי על שאלוהו אם או
שלא בו שיש מה בכל להשביחו שלא הן אושפיזו, את כפוגם יראה שלא דברים במקצת

מהוגנין, שאין אדם בבני כןלהטריחו שאינו במה נהנה שהוא לומר לאושפיזו לשנות או
בזה. כיוצא כל וכן עליו להטריח שלא

וגורעין ומוסיפין שלום בהבאת לשנות חכמים תלמידי שדרך יבמות במסכת מתבאר וכן
עוד ולא כלל פוגמו שבדבורו שנוי אין בזה שכיוצא וכל לזה זה בין אהבה להכניס כדי

מצוה: שלום שבהבאת שזו אלא

:óñåé é÷åîð,àúëñîáפי על ואף לא, ואומר בגרסא סדורה פלוני מסכתא בידך יש
שאם ממנו ללמוד שואלין שאין כיון היא ענוה ומידת בידו היא שסדורה
שאם בפיך מחודדין תורה דברי שיהו ושננתם אמרינן אדרבה כך משום ממנו שואלין היו

תגמגם: אל אדם ישאלך

,àéøåôáשמא משום לא להם אומר זו מטה על שכבת לו שאלו שאם ז"ל הרמב"ם פירש
ויתגנה: קרי בה יראו

>„Î¯<

>‰Î¯<

>ÂÎ¯<

>ÊÎ¯<

>ÁÎ¯<

הרי"ד:47. שקבלופסקי ואומר משנה הוא זאת ובכל גרוע אירוח שהיה שמדובר הראשונים כל דלא ==חידוש

פנים בסבר
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,àæéôùåàáטרח קא כמה לומר יפות פנים בסבר שקבלו בשוק אושפיזכנו ישבח שלא
(טז.) בערכין אין פרק כדאיתא ליה ואנסי ואזלו מעלו דלא אינשי שמעי דלמא בשבילי
מהו טוב אורח (נח.) הרואה פרק בברכות כדאיתא היא טובה מדה אדרבה בצנעא אבל

בתוס'. פירשו כן אומר

שנאמר (סה:) יבמתו על הבא פרק השלום מפני לשנות דמותר הא הכא חשיב דלא והא
כדאמר היא, דמצוה הא איצטריך דלא הרי"ף פירש וכו', נא שא אנא ליוסף תאמרו כה
וגו': בקר עגלת ה' ויאמר וגו' שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר שנאמר מצוה נתן רבי

:úöáå÷î äèéù.àæéôùåàáבסבר קבלוהו אם אושפיזו על שאלוהו ז"ל רש"י פירש
אדם בני בו יקפצו שלא כדי היא טובה מדה לאו ואמר יפות פנים

כאן. עד וכו', תמיד לבא מהוגנים שאינם

בבקר גדול בקול רעהו מברך דכתיב מאי בערכין יש בפרק דאמרינן למאי דמיא לא והא
לאושפיזו דמקלע כגון לו תחשב קללה דהכיהשכם וכו' נפיק למחר שפיר קמיה וטרחו

ועבד שפיר קמיה דטרח טובא אותו משבח דהתם כאן. עד וכו' אינשי ושמעון קמאי טרח
וכדפירש לממוניה ליה ואנסין ואזלין אינשי דשמעין הרע לשון וזהו תבשילין מיני כמה ליה
מדה אלא המשנה אין יפות פנים בסבר בהקבלת אלא דאינו הכא אבל התם ז"ל רש"י

גדול: בקול לרעהו מברך בכלל ואינו בעלמא טובת

וקשיא כלל. בהכי מחלקי ולא דערכין לההיא דהכא הא מדמו קא ז"ל התוספות ומיהו
טרח לא הבית בעל שטרח מה כל אומר טוב אורח בברכות אמרינן דהא לשיטתם להו
מהוגנין, שאינן אדם בני בין למדבר מהוגנים אדם בני בין מדבר בין וחילקו בשבילי, אלא
אלא הרבה שטרח אומר אינו טוב דאורח לחלק יש נמי דבהא טפי, ניחא דחליקנא ולמאי

בשבילי. היה שטרח המעט אותו

לשנות מותר יבמתו על הבא בפרק דאמרינן הא חשיב לא דאמאי בתוספות הקשו עוד
טובות מידות אלא הכא חשיב דלא זו קושיא נמי ניחא דפרישנא ולמאי שלום, דרכי מפני
לשיטת ומיהו מקרא. להו מייתי השלום מפני לשנות דמותר הא אבל אקרא, סמיכי דלא

גדול. בקול רעהו דמברך אקרא סמיך נמי דאושפיזא הא התוספות

צניעות מדת ופוריא ענוה מדת היינו דמסכתא טובות מדות הם תלת דהני פירש דרש"י ודע
למימר איכא והילכך אושפיזו. בטובת וחפץ טובה כפוי שאינו טובה מדה היינו ואושפיזא
במילייהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני דקאמר והיינו טובות מדות אלא חשיב דלא
ידעינן אי דקאמר קצת קשה מקום מכל ומיהו מדינא. היינו שלום דדרכי הכא אבל וכו'
משמע מהדרינן לא אחריני במילי משני ואי ליה מהדרינן תלת בהני אלא משני דלא ביה
שהוא ומה אלו אלא ליכא דבמדות קאמר דהכי לומר. יש מקום ומכל אלו אלא דליכא

אשכנזי: בצלאל לי. נראה כן למנקט. הוצרך לא מדינא לשנות צריך

???? מקובצת בשיטה עוד יש ==האם

ìמרבנן לצורבא אבידה בכל חוששין לא למה

:ï"áîø:íù î"á,àðéò úåòéáèá ïðáøî àáøåöì éøåãäàìששבעתו דבר כל אי לי קשה
קתני היכי וכו', ר"ש ומודה וכדקתני מרבנן צורבא משום להכריז חייב העין
בטביעות ניהליה דליהדריה מרבנן צורבא איכא דילמא ליכריז שלו, מציאות אלו רישא
מסתמא, עינא טביעות בהו ולית נינהו כלים לאו דמתני הני דכל למימר ואיכא עינא,
כגון רבנן דשכיחי באתרא דאשתכח היכא אלא מרבנן לצורבא חיישינן דלא נמי ומשמע
וכל מרבנן, לצורבא חיישינן לא אחר במקום שנמצאת היכא אבל כדלקמן, דרבנן בשוקא

למיחש, דליכא רבנן דליכא באתרא שכן

>ËÎ¯<

>Ï¯<
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בבתי אלא שאינה ההכרזות כשאר אינה ההכרזה שזו לי נראה שכתב ז"ל להראב"ד וראיתי
דקתני שלו אלו הרי מאי למימר איכא דבריו ולפי רבנן, דשכיחי מדרשות ובבתי כנסיות
מדרשות בבתי יותר או ימים שלשה דאכריז דכיון קאמר מדרשות בבתי דאכריז בתר מתני',

מרבנן. לצורבא חוששין אין עיי"ששוב רסב חו"ּמ ושוע ובטור כאן בריטב"א מובאים -דבריו

:à"ùøäî:íù,'åë àúëñîá åäééìîá éðùîã ïðáø éãéáò éìéî 'â éðäáיש רש"י פירש
הערוך מדברי אבל עכ"ל, היא ענוה ומדת לאו לו יאמר כו' מסכתא בידך
תתבדה: פן יודע איני לומר לשונך למד מ"ש פי על במסכת דמשני רבנן עבידי לפרש נראה

,àéøåôáאדם דחייב דמגילה קמא בפרק שכתוב מה ע"פ י"ל עוד ותוס', רש"י פירוש עיין
גם ידע דלא לומר דמשנין רבנן עבידי כו', המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי

וידע: כך כל מבוסם אינו הוא אם

,àæéôùåàáåוהרוטב העור פרק מ"ש ע"פ י"ל עוד ותוס', רש"י פירוש קכז.)עיין (חולין

אושפיזך, שני – לוייך שלך],פומבדיתא האכסניא את תשנה אותך, מלווה מפומבדיתא אחד [אם

והיינו שם, רש"י כפירוש דבר שום ממנו יגנבו שלא אושפיזו להם יודיע שלא דהיינו
בדבר גם יודע איני לומר מענין שמשנין דברים ג' הוו והשתא בהא, לשנות רבנן דעבידי

וק"ל :48שיודע

,ì"ëò 'åë íéìéâøå ïä íåìù éëøã íåùî éîð éðäã íåùî ,àæéôùåàá ä"ã úåôñåúáדהוצרכו ונראה
(יבמות יבמתו על הבא דפרק מהך להו דמשמע משום שלום דרכי מפני נמי דהני לומר

ודו"ק: שלום דרכי מפני אלא דבר בשום משנין דאין סה)

ìאותו יכבדו הבית שאנשי כדי אורח על טובות ולספר לשנות מותר

:éç ìë éðéò:éâàìàô ç"øâì:ãë î"á,àæéôùåàáåהבעל צריך לפעמים כי לומר נראה
דברים איזה יהיה אם בביתו, לו שיש האורח בעבור בדיבורו לשנות הבית
באשתו ובפרט באורח, קצים הם הבית בני לפעמים כי המצאה יש גם מצטער, שהאורח
בחינם לא האורח זה כי תדעו להם לומר הבית בעל וצריך באורחים, צרה שעינה אמרו
על להם להאמין יכול ואם מאבותיו, או עמנו ישנות מחובות חוב עליו יש עמדי, הוא
לא שבזה כדי ומזולתו, ממנו יהיה ודורון, מעות לו המציא ואופן צד באיזה עצמו האורח
שכתבתי מה ועיין גוונא, האי בכי מותר הכל שקר, שהוא אפילו פנים, לו ויסברו עליו יקוצו
בס"ד באורך ו' וסימן ה' סימן החיים כף הק' ובספרי וירא סדר חיים תוכחת הק' בספרי

אורחים] הכנסת הפסגה.[בעניני אשדת ולהרב בחידושיו שושנים פרחי להרב ועיין ,

ìבסוגיא הרמב"ם בדברי

:í"áîø:áé äëìä ãé ÷øô :äãáàå äìéæâשצורת מכלים בהן וכיוצא חרש כלי המוצא
הדינרים משאר דינר כמו הן שהרי שלו הם הרי הן חדשים כלים אם שוה, כולן
שלו זו צלוחית או זה פך אם יודע אינו שהרי אותן מכירים הבעלים ואין סימן לו שאין
חכמים תלמיד יבא שאם להכריז, חייב העין שטבעתן ישנים כלים היו ואם אחר. של או
לו, להראותו חייב עין טביעות בו לי יש סימן כזה בכלי ליתן יכול שאיני אע"פ ויאמר

לו. מחזירין הוא שלי ואמר הכירו אם

>‡Ï¯<

>·Ï¯<

>‚Ï¯<

שאומריםמהרש"א:48. ולא משנים שממש במלייהו" "משני שמשמעות (כאן) הים איי בספר עליו הקשה

עיי"ש. מקודם שאמרו ממש בדיבורם שמשנים ציור בכולם פירש ולכן יודע, איני
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:âé äëìäשלום בדברי אלא כלל בדבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד אמורים דברים במה
ואמר נדה במסכת עוסק היה כיצד, בו. מתארח שהוא בבית או במטה או במסכתא או
ואמר זו במטה שישן או נדה, בענין שאלות אותו ישאלו שלא כדי שונה אני במקואות
מתארח אני ראובן אצל ואמר שמעון אצל שנתארח או קרי, שם ימצא שמא ישן אני בזו
וגרע והוסיף לחבירו אדם בין שלום שהביא או אצלו, שנתארח זה על יטריחו שלא כדי
אין אלו מדברים חוץ בדבורו ששנה עדים באו אם אבל מותר, זה הרי לזה זה לחבבן כדי

עיןמחזיר בטביעות האבידה את לו .49ין

:íééç úøåú:íù,àæéôùåàáå àéøåôáå úëñîáעוסק שהיה כגון ז"ל הרמב"ם פירש
תורה דברי שיהו ושננתם דאמרינן מה קשה ולפירושו נידה... במסכת
וי"ל התוספות שכתבו כמו מיד לו אמור אלא לו תגמגם אל ישאלך שאם בפיך מחודדין
מיד שיאמר ליזהר צריך כך על שממונה לרבים ומורה להוראה שהגיע חכם תלמוד דודאי
עדיף להשמט לו שאפשר מה כל לכך לרבים מומחה שאינו איירי הכא אבל יגמגם ולא

טפי.

:ç÷ø äùòî:âé äëìä ãé ÷øô äãáàå äìæâ úåëìä÷ñåò äéä ãöéë [áúëù äîå]
,'åëå äãð úëñîáדאם מדבריו דמשמע כן לפרש הכריחו דמי קצת קשה

דמשמע סתם מסכתא] [כתבו בגמרא ואילו ישנה, לא גנאי שייך שאין אחרת מסכתא היא
ל' דף בקדושין שם התוס' קושית קשיתיה דרבינו ואפשר עצמו, את ישבח שלא הטעם
תגמגם שלא דבר אדם ישאלך שאם בפיך מסודרין תורה דברי שיהיו ושננתם רבנן תנו
בלימוד דהכא כתב לכך שם, ר"ת בתירוץ ליה ניחא ולא וכו', מיד לו אמור אלא לו ותאמר
והמפרשים ונכון. וכו', ופוריא דאושפיזא דומיא קאמר, גנאי דבר ממנו שימשך דאפשר

פוריא. לימוד אושפיזא ר"ת יודע, איני לומר פיך אל"ף לזה סימן נקטו ז"ל

,'åëå íåìù àéáäù åàבגמרא מציאות באלו ואינו בהלכות מפורש ז"ל המגיד הרב כתב
הרב של דרכו אין עכ"ל, כאן בהלכות והביאוה יבמתו על הבא בפרק מימרא היא אבל
שכתב] [במה ועוד וכו', מציאות באלו דאינה כתב מינה נפקא דלמאי כן, לכתוב ז"ל המגיד
אמר יהודה דרב מימרא היא גם והרי ברייתא היא דהכא הך כאילו וכו', מימרא היא אבל
חשיב דלא והא שכתבו, שם התוס' דברי לשלול שנתכוון נראה אכן מציאות, באלו שמואל
דרכי משום נמי דהני משום יבמתו, על הבא בפרק כדאמר השלום מפני לשנות מותר הכא

ע"כ, וכו' הם שלום

כמו לומר יש התוס' ולקושית לחודה, זו חלוקא כתב שהרי כן מפרש שאינו נראה ורבינו
דמצוה ליה איצטריך לא דההיא משום הרי"ף משם [שטמ"ק] זקנים אסיפת בספר שכתב

יה דרב כתב ז"ל אשכנזי] [הר"ב והוא דלאהיא, הני לאשמועינן אתא שמואל אמר ודה
כתב ועוד ע"כ, אקרא ואסמכוה ראשונים אמרוה כבר שלום שאלת אבל ראשונים, אמרוה
ההיא דודאי מסתברא והכי שם עיין אקרא סמיכי דלא טובות מדות אלא חשיב דלא שם
כל על היא מוטלת אלא היא, דווקא חכם אתלמיד לאו שלום דרכי מפני לשנות דמצוה

אדם.

>„Ï¯<

>‰Ï¯<

...רמב"ם:49. בנו אברהם רבינו עם והשווה דבריו וסיכום הרמב"ם מפרשי כאן ==להביא
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íéùøôîå êåøò ïçìùá

:êåøò ïçìù:àë óéòñ á"ñø ïîéñ î"åçאם שוה, כולם שצורת מכלים כלי המוצא
שאם להכריז, חייב העין שטבעתו היה ואם שלו. הוא הרי הוא חדש כלי
עין, טביעות בו לי יש סימן זה בכלי ליתן יכול שאינו פי על אף ויאמר חכם תלמיד יבוא

אותו. מחזירין הוא שלי ואמר הכירו אם לו, להראותו חייב

או שלום בדברי אלא כלל בדיבורו משנה שאינו ותיק בתלמיד אמורים, דברים במה
ענוה)במסכתא דרך לאו, יענה בידו סדורה היא אם אחת מסכתא על ישאלוהו אם בפוריא(פירוש או

הרמב"ם) כתב וכן תוס' ויתגנה קרי בה יראו פן לא, יאמר: זו. מטה על שכבת חבירו שאלוהו אם (פירוש

באושפיזא וגו')או גדול בקול רעהו מברך בערכין: כדאמרינן יספר(פי' שלא לו תחשב קללה
ויכלו עליו יקפצו שלא מהוגנים שאינם אדם בני בין יפות פנים בסבר שקבלוהו בשבחו

,(תוספות)ממונו

המגונות. התפירות יראו שלא בענין להפכו חלוקו על מקפיד וכשהוא

הכי בלאו אבל המדרש, בבית כגון מצויין חכמים שתלמידי במקום מצאו אם ודוקא הגה:
להכריז חייב לעיל,(טור)אינו הנזכרים בדברים אם) (כי משנה שאינו בחזקת הוא ת"ח וכל .

נזהר שאינו ראיה המוצא שיביא אשירי).עד (הגהות

ìורמב"ם רש"י מחלוקת

:äùéøã:àë úåà áñø î"åç,'åë àæéôùåàå àéøåôå àúëñîá àìàבפרישה כתבתי כבר
שכתב אחר פירוש לו שהיה נראה דגזילה ספי"ד הרמב"ם אבל רש"י. פירוש
שאלה ישאלוהו שלא כדי שונה אני במקוואות ואומר דנידה במסכתא עוסק היה כיצד ז"ל
אצל שנתארח או קרי. שם ימצא שמא ישן אני בזו ואומר זו במטה שישן או נידה. בענין
שהביא או אצלו שמתארח זה על יטריח שלא כדי מתארח אני ראובן אצל ואומר שמעון

עכ"ל. מותר זה על זה לחבבן כדי גרע או והוסיף לחבירו אדם בין שלום

רבנן עבידי מילי תלת בהני דאמר הא דלרש"י פירושים הני בין יש גדול שהבדל מבואר
ובצניעות בענוה אוחז כן ידי שעל הוא טובה ומדה בהו לשנות דמצוה משום היינו לשנות

בהנ השינוי ולהרמב"ם ציווי. לשון יאמר בשלשתן וכתב רש"י דייק ולהכי ארץ ג'ודרך י
בלישניה הרמב"ם שדייק תמצא ולהכי לשנות. להן התירו טובתן ומשום הוא בעלמא רשות
בעלמא רשות אלא מצוה שאינו לפי רש"י כמ"ש ויאמר כתב ולא ואומר בשלשתן וכתב

לפעמים. בהו לשנות חכם תלמיד של דרכו ג' באלו לשנות להו שהתירו וכיון

מתארח אינו עתה אפילו באושפיזא ישנה דלרש"י ורמב"ם, רש"י בין בינייהו איכא ועוד
שאינם אדם בני עליו יקפצו שלא כדי ישבחו לא ברבים ודוקא לו, ישבח ולא אצלו
כשעדיין ודוקא דיליה, לאושפיזא ישבח לא ששאלהו יחיד כנגד אפילו ולהרמב"ם מהוגנים.
הכי ומשום ההוצאה, זה על ותכבד אצלו יתארח האחר אותו שגם ומשום אצלו, מתארח
אותו אצל השואל זה שיתארח ויגרום אחר, אצל שנתארח אמר היאך תיקשי דלא מיושב

אורח. כבר לו יש הבית הבעל כשזה אלא קפידא דאין ניחא שכתבתי ובמה אחר,

מציאות דאלו בגמרא ליתא שלום דרכי מפני דהיינו הרמב"ם שחשיב רביעי מילתא והך
בזה הרגישו באושפיזא) (ד"ה מציאות אלו בפרק והתוספות יבמתו, על הבא בפרק אלא
דרכי משום נמי דהני משום שלום דרכי מפני לשנות דמותר נמי חשיב דלא הא וכתבו
לשנות דמותר דהא תירץ והרי"ף עכ"ל. הני נקט להכי מאחריני יותר ורגילין הן שלום

מקרא. אותו ילפינן דהרי לאשמועינן איצטריך לא להכי הוא מצוה השלום מפני

>ÂÏ¯<

>ÊÏ¯<
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ענוה משום דטעמו שפירש שם) (שהזכירו רש"י כפירוש ס"ל שהתוספות לומר ונראה
מפני חשיב דלא מ"ש קשיא כן ואם מצוה כן גם הם ג' דבאלו נמצא ארץ ודרך וצניעות
ותורה מצוה דבר בכל שלום דרכי מפני נמי שהן ומשני מצוה. כן גם דהוא שלום דרכי
הרמב"ם כפירוש ס"ל והרי"ף יז). ג (משלי שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה דרך על
בעלמא לטובתו אלא מצוה בהו לית ולפירושו להו איתא שיטה חדא הרוב דעל תלמידו
שלום דרכי מפני כן גם שיחשוב כלל ליה קשיא לא הכי משום ג' באלו לשנות התירו

ודוק: ס"ל כמאן מוכרעים אינן רבינו ודברי לשנות וחייב הוא מצוה דההוא

:ò"îñ:ãî ÷"ñ :íù.'åë àúëñîá åàבמסכת עוסק היה כיצד, שם, הרמב"ם נדהלשון
ואמר זו במטה שישן או נדה, בענין ישאלוהו שלא כדי שונה אני במקואות ואמר
מתארח אני ראובן אצל ואמר שמעון אצל שנתארח או קרי, שם ימצא שמא ישן אני בזו
וגרע והוסיף לחבירו אדם בין שלום שהביא או אצלו, שנתארח זה על יטריח שלא כדי
כתבתיהו אחר, בענין ואושפיזא ופוריא מסכתא פירש ורש"י עכ"ל. לזה, זה לחבבן כדי

ע"ש. בפרישה

לית הרמב"ם דלפירוש הרמב"ם, לפירוש רש"י פירוש בין מינה הנפקא כתבתי ובדרישה
ואמר, בשלשתן כתב לכך ארץ, דרך הן כי בהן לשנות מותר אלא מצוה, צד בהשינוי

וענוה. צניעות מצוה צד בהן דיש רש"י לפירוש משא"כ

ראובן אצל הוא שמתאכסן בעת דוקא היינו באושפיזא דמשנה הא הרמב"ם דלפי ועוד
משנה משו"ה אחד, הבית בעל אצל בשניהן טירחא ויהיה שם יתאכסן הוא שגם וירא
לא שמעון אצל השני יתארח אם שאף כן, לומר לו ומותר מתארח, אני שמעון אצל וא"ל
משא"כ אורח, להכניס מדרכו אדם וכל אחד באורח אם כי להוצאה טירחא לו יהיה
אצלו, מתארח שאינו בשעה אפילו לפירושו אסור דהוא ישבחנו, דלא דפירש לפירש"י

מזה. עוד שכתבתי מה ע"ש

כו'. "אחר" אצל ואמר שמעון אצל שמתארח כיצד, באושפיזא ז"ל, כתב שושן ובעיר

"ראובן". אצל ואמר ז"ל, אלא כן, אינו ממנו שו"ע המחבר שהעתיק הרמב"ם ולשון
בשמו אחר אותו שיפרש ולא אחר, אצל לשון, בשינוי דצ"ל שושן לעיר דס"ל ואפשר
זה דאין לי, נהירין לא דבריו שושן, דעיר כונתו כן ובאם האחר. אותו על יטריח דא"כ
ולומר לפרש שאלתו ע"פ להשיבו וצריך מתארח אתה היכן שואלו זה דהא הלשון, מדרך
שכתבתי וכמו לשמעון מיקרי טירחא זה דאין ליתא, מעיקרא קושיתו וגם פלוני, אצל

וק"ל.

יודע, איני לומר פיך "אלף" לת"ח, הללו שינויים להתיר סימן כתבתי שם פרישה ועיין
לומר פיך למוד ר"ל לימוד, שפירושו פוריא,אלף לימוד אושפיזא נוטריקון הוא ד"אלף"

האמת: יאמר שלא כלומר יודע איני

ìזה בענין הזה בזמן חכם תלמיד דין

:ïçìùä êåøò:çë óéòñ :íùבהדברים זולת משנה שאינו בחזקת הוא ת"ח ...וכל
רשות, בדברי גם מלשקר נזהר שאינו ראיה המוצא שיביא עד שכתבנו
בלאו אבל ובבהמ"ד בבהכ"נ כמו ת"ח שמצוים במקום כשמצא רק דזהו הוא הטור ודעת
הת"ח בא אם שמצא מקום דבכל משמע הרמב"ם מלשון אבל להכריז חייב אינו הכי
חייב שאינו רק קאמר לא הטור דגם ואפשר לו להחזיר חייב עין בטביעות שמכירו ואומר
שידוע דמי ה', ביראת אלא מילתא תליא בחכמה דלאו לזה, ת"ח דין יש הזה בזמן וגם
בת"ח חז"ל שתלו וזה עין, טביעות פי על נאמן משקר שאינו וידוע אלוקים ירא שהוא

ה' ירא הוא מסתמא בתורה דהעוסק עיי"ש]:(נ"ל)משום בזה נתספק [-והסמ"ע

>ÁÏ¯<

>ËÏ¯<
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ì:בסוגיא ==עיונים ==
=======

=========
מחצית חיות, מהר"ץ דיונה, קקיון משאדיק, לר"נ קודש אבני – לכאן השייכים (ציונים) המחברים ====רשימת
ה, או"ח חיים לב קכה, דף חיים שנות אהבה, רצוף הפסגה, אשדות שושנים, פרחי מישרים, ארח קנו, השקר
תצח, סימן הלכה גופי קט, סימן ח"ו וזמנים מועדים חגיז, חכמים משנת ליקוטי, בתר ליקוטי עיניו, את אברהם

=== התלמוד מפרשי אוצר לקמן, גריפ"פ הים, איי פלאגי, לחיים צדק (פומורנציק), ברכה עמק יהוידע, בן
=========

=======
=========

ø÷ù øáã íðåùì åãîì / àééç áøå áø (â)

.âñ úåîáéטלופחי לי עבידי לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא קא הוה רב
בריה חייא גדל כי טלופחי. ליה עבדא חימצי חימצי, ליה עבדא
לה. אפיכנא דקא הוא אנא ליה אמר אמך, לך איעליא ליה אמר לה, אפיך
תעביד לא את מלפך, טעמא מינך דנפיק אינשי אמרי דקא היינו ליה אמר

שנאמר ט)הכי וגו'.(ירמיהו העוה שקר דבר לשונם למדו

:é"ùø,éöîéç.קטנית äì,מין êéôàעדשים לעשות לאמך אמור לבנו האב אומר היה
עדשים. עושה והיא חימצי עשי לה אומר êôìî,והוא àîòèמחכים שהבן פעמים

כן. לעשות לי היה אני אביו äúà,את ìáà.שקר דבר לשונם למדו וכתיב הוא שקר דבר

:éøéàîטלפחי לי עבידי אמר הוה כי לצערו ורגילה רעה אשתו שהיתה רב על ..אמרו
חימצי לי עבידי אמר הוה ואי קטנית של אחר מין והוא חימצי ליה עבדא הוה

אפ בריה חייא גדל כי הדברים, בכל וכן טלפחי ליה עבדא אביוהוה כשהיה כלומר לה יך
ליה אמר כך רואה האב וכשהיה בעי קא דטלפחי לאמו אומר היה הוא בחימצי רוצה
לה דאפיכנא עבדי אנא ליה אמר דרכיה, והיטיבה נתעלית כלומר אמך, איעלייא לבריה
וקרא משכלו שראה למה שמח דבריך, את לה מהפך אני אבל במרדה היא שעדין כלומר
את שמחכם בן שיש כלומר לילפך טעמא מינך דנפיק אומרים שההדיוטות משל עליו
אלמד שאני אלא שקר, דבר לשונם למדו דכתיב משום הכי תעביד לא את ומיהו אביו,

מפי. שקר אוציא ולא הואיל כן לעשות

לקמן שאמרו פי על משנה(סה:)ואף אינו שאם בדבר דוקא שלום, בדברי לשנות מותר
היא תעמוד ומוטב מקפיד ואיני פשעה על לעבור יודע אני זו אבל חורבא מינה נפיק
לשלום. מקום ומניח לה סובל שהיה למדת הא שקרים, לדבר עצמך אתה משתרגיל במרדה

:à"ùøäî,'åâ äåòä ø÷ù øáã íðåùì åãîìאביו לכבוד לומר שראוי הכא כי גם ר"ל
הזה במקום גם שקר יאמר לא בכך האדם ירגיל שלא כדי מקום מכל שקר
לומר בידם היה ולא שנלאו אחר הרע דור אותו על אמר וגו' לשונם למדו דכתיב והיינו

בכך: עצמם להרגיל כדי שקר דבר לשונם למדו ישר ואינו העוה במקום שקר

>Ó¯<

>‡Ó¯<

>·Ó¯<

>‚Ó¯<
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מדבר פסוק נקט לא למה מקשה ראם תועפות בסוף וע"ע משם, ללמוד מה וצ"ע לקמן אבות יונה ברבינו מוזכר
רצה כי תרחק שקר מדבר פסוק הזכיר לא תולדות): פרשת (דרשות יהוסף ==עין גריפ"פ וע"ע תרחק, שקר

ירמיה בפסוק מפורש וזה וקבוע פעמים חד בין חילוק להביא

ì:בסוגיא ==עיונים ==
=======

=========
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äìëä éðôì ïéã÷øî ãöéë (ã)

.æé :æè úåáåúë(:æè óã)שמאי בית הכלה, לפני מרקדין כיצד רבנן תנו
שהיא, כמות כלה æé.)אומרים óã)כלה אומרים הלל ובית

לה אומרים סומא או חיגרת שהיתה הרי לב"ה ב"ש להן אמרו וחסודה. נאה
אמרה והתורה וחסודה, נאה כג)כלה ב"ה(שמות להם אמרו תרחק. שקר מדבר

בעיניו, יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם לב"ש
אדם של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו מכאן בעיניו, ישבחנו אומר הוי

הבריות. עם מעורבת

שרק ולא כחל לא – במערבא כלתא קמי משרו הכי אמר דימי רב אתא כי
חן. ויעלת פירכוס, ולא

לפני ומרקד הדס של בד נוטל שהיה אילעאי בר יהודה רבי על עליו ...אמרו
וחסודה. נאה כלה ואומר הכלה

שם2 ובמפרשים כלה דמסכת ברייתא <??> לקמן עיין

íéðåùàøä éøáãá

:é"ùø,àéäù úåîë.אותה מקלסין וחשיבותה יופיה משוךäãåñç,לפי חסד של חוט
åøîà,עליה. ïàëî,ישבחנה שאמרו הלל בית áøåòîמדברי íãà ìù åúòã àäúú

,úåéøáä íò.כרצונו ואיש לאיש ìçë,לעשות àì.כחל צריכה øù÷,אינה àìåהמאדים צבע
הפנים. חן.ñåëøéô,את יעלת היא והרי פירכסה ולא שרקה ולא כחלה לא זו שער. קליעת

:úåôñåú,àéäù úåîë äìëבדבר ישבחוה נמי אי ישבחוה, ולא ישתקו מום בה יש ואם
ישבחוה אומרים וב"ה יפות, הם אם בידיה או בעיניה כגון בה שיש נאה

לגנאי. דשאר מכלל לשבח בה שיש מה דכשמזכירין לגמרי,
אחר בדבר ישבחנה אבל מהמום רק ישתוק שכוונה יעקב בעין הרי"ף פירוש עיין שישתוק, הראשון, בפירוש
מהר"ם ועיין להלן. יעקב עיון אם והשווה תענית, בסוף כדאיתא בממון או במשפחה או היופי שבח שאינה
כיון כגנאי הוי השתיקה דע"י וצ"ל שמיה, דכר מאן יגננו יגננו, או ישבחנו הלל בית לשון לפי"ז לפרש איך שיף

משבחים. הכלות ששאר

,åéðéòá åððâé åà åéðéòá åðçáùéלחכמים להם אין בעיניו דישבחנו אע"ג סברי שמאי ובית
תרחק. שקר מדבר אמרה דהתורה שקר לומר להזקיק לתקן

== == כאן: שמשון רבינו בתוספות בהרחבה =יותר

:ïúðåäé åðéáø,äìë éðôì ïéã÷øî ãöéë.לפניה שמרקדין בשעה לפניה אומרים מה כלומר
,àéäù úåîëהלל ובית אותה. מקלסין חשיבותה לפי יפיה לפי כלומר

עליה. משוך חסד של חוט חסודה כלומר וחסודה נאה כלה אומר שבעולם כלה ïàëîלכל
,åøîà.בה אין אפילו שמשבחה שאמרו ב"ה úåéøáä,מדברי íò úáøåòî íãà ìù åúòã àäú

בלבו. יפיה נכנס בה מסתכלין שהכל כשרואה לחבבה, כדי כרצונו. ואיש איש כל לעשות

:à"áùø,àéäù úåîë äìëאם אותה שיגנו ולא שבה יפה באבר אותה משבחין כלומר
דכיון בעיניו היא דמגניא ב"ה להו קאמרי הכי ואפי' חגרת, או סומא היא

>„Ó¯<
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הגוף איברי בשאר מומין בה שיש יודעין הכל מאיבריה באבר וזו בכלל משבחין דהשאר
ז"ל. הלוי מיגש אבן הרב פירש כך וחסודה, נאה כלה בכלל אומרים שטמ"קאלא [-עיין

בסמוך]

:à"áèéø.àéäù úåîë äìë íéøîåà ù"áוהא הזה, הסתום הלשון שיאמר שפירשו יש
ורש"י כעורה, לאשה משמע גנאי לשון נמי דהא משום בעיניו יגננו דאמרינן
יזכור א"נ ישתוק, מום בה יש שאם כלומר בה מקלסין וחשיבותה יופיה לפי פירש ז"ל
כי לגמרי ישבחנה אומרים וב"ה נאה, דבר שום בה יהיה שלא סגיא דלא שבה נאה דבר

גופה. לשאר הוא גנות בלבד שבח של אחד דבר åéðéòá,כשמזכירין åððâé åà åéðéòá åðçáùé
שלום דרכי מפני שהוא דכל תרחק.50פירוש שקר מדבר משום בו אין

:ã"éø é÷ñô.àéäù úåîë äìëבמה ולא אותה מקלסין חשיבותה ולפי יופיה לפי פי'
עליה משוך חסד של חוט וחסודה, נאה כלה אומ' הלל ובית בה. שאין
הרי לדבריכם הלל לבית שמי בית אמרו חסד. אליו ויט כמו הבריות בעיני נאה ומראיתה
אמר תרחק. שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה נאה כלה לה אומ' סומא או חגרת שהיתה
הוי בעיניו, יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם הלל בית להן
לומ' פי' הבריות. עם מעורבת אדם של דעתו תהא חכמ' אמרו מיכן בעיניו. ישבחנו אומר

ש פי על ואף המתקבל שקר.דבר אומר

:éøéàîולהתעלס לפניה לרקוד מצוה וכן לחבבה, כדי הכלה ואת החתן את לשמח מצוה
לשבחה שלא ביותר שידקדקו ולא הכלה, את שישבחו ובכללם שבח, במיני
דעתו תהא ולעולם הראוי, מן ביותר אף גדושה במדה לשבחה אלא בה, שיש במה אלא
בקו עמהם הולך יהא ולא השם, חלול בכך שאין צד בכל הבריות עם מעורבת אדם של
לכל דברים ופיוס לשון ופיסת לראוי, יד פיסת יתיר אלא במעשה, הן בדבור הן הדין,

משבח... זה הרי אלו בענינים המפליג וכל אדם,

:úöáå÷î äèéù.ïéã÷øî ãöéë.לפניה כשמרקדין בשבחה אומרים היו מה äìëפירוש,
,àéäù úåîë.כעורה אומר כעורה ואם נאה אומר נאה אם פירוש

בדברים אלא בה שאין בדברים אותה משבחין שאין כתב ז"ל מיגש בן הלוי יהוסף ורבינו
כעורה היא אם הילכך שבח, של אחד דבר בו שאין אפשר אי אדם שכל לפי בה, שישנן
אותה משבח אלא תרחק שקר מדבר וכתיב משקר שהוא לפי ביופי אותה משבחין אין

לה, שיש שבח דבר באותו

לפרש לנו שני]ויש אותן[-פירוש מפרטין ולא שבחיה מזכירין אין כלומר שהיא, כמות כלה
כלומר שהיא, כמות כלה ואומר הדבר מסתם אלא כזב לידי ויבואו האמת יאמרו לא שמא
היא אם ולגנאי משובחת היתה אם לשבח דבר שמשמע הקב"ה שעשאה כמו זו כלה

ז"ל. הגאונים בלקוטי ע"כ. לנו שנראה נכון הוא הפירוש וזה מגונה,

ז"ל הרא"ש שפירש ראשון כלשון עיקר תפס ז"ל מיגש]והרשב"א הר"י כלה[-נדצ"ל וז"ל
או סומא היא אם אותה שיגנו ולא שבה יפה באבר אותה משבחין כלומר שהיא, כמות
וזו בכלל משבחין דהשאר דכיון בעיניו אותה דמגנה ב"ה להו קאמרי הכי ואפילו חגרת,
וחסודה, נאה כלה אומר אלא הגוף, איברי בשאר מומין בה שיש יודעין הכל מאבריה באבר

ע"כ: ז"ל. מיגש בן הרב פירש כך
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בסמוךריטב"א:50. מובא כלה במסכת גם ועיין שלום, בדרכי תלוי שההיתר <?> קז (עשה מהסמ"ג משמע כן

== כן שכתבו מפרשים עוד ולהביא
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.äãåñçå äàð äìëחן בעלת כלומר וחסודה נאה כלה כן אותן משבחין הכלות כל כלומר
לפירושו פירוש מצאתי כך ז"ל, רש"י של קמא ממהדורא עליהף משוך חסד של וחוט
להעלים אפשר אם הילכך אסתר גבי וכדאמרינן חסד של בחוט אפשר כעורה שתהיה אפילו

בזה. מה החתן מעיני

הגאונים: לקוטי åéðéòá,וז"ל åðçáùé øîåà éåäשלא בפניו מקחו לשבח ארץ דרך הוא כך
ע"כ: עצב. לוקח יהא

.íéîëç åøîà ïàëîבעיני ותחייב פירוש הבריות, עם מעורבת הלל, בית מדברי פירוש
דעתו תהא אחרינא: לישנא בהן. השבח שאין פי על אף בשבחן מדבר להיות הבריות
את שמקלסין כמו כך, כל הגון שאינו פי על אף כולן, שיקלסוהו כדי הבריות עם נוחה

ז"ל. הגאונים מלקוטי הגונה. שאינה פי על אף הכלה

ואחריו2 שלום דרכי של להיתר (משייך <?> סמ"ג והלל), שמאי בית מחלוקת (בביאור <?> יראים עוד: עיין
<?> קפא ג תשובה שערי יונה ורבינו ,(<?> בסמ"ק נמשך

äìë úëñî

éúáø äìë:àúééøá :é ÷øô:...הכלה לפני מרקדין הללàøîâ:כיצד ובית
אבות, מבתי נאה במעשיה נאה דילמא נאה, הכא ליכא נמי
כתיב מי אומר שמאי ובית מחזקינן. לא בבישותא דאחזוקי בדנפשיה וחסידה
שקר מדבר רחמנא אמר כי אומר הלל ובית סתם. אפילו מדבר, תרחק, משקר

דמי. שפיר לקיומי הא תהרוג, אל וצדיק ונקי משום תרחק

השלום גדול דתניא מדאורייתא, וליתביה ממקח דמיתביה שנא מאי הלל ובית
ה' ויאמר כתיב ולבסוף זקן ואדוני כתיב דמעיקרא בו שינה הקב"ה שאפילו
מיבעיא לא קאמרי, הכי זקנתי, ואני וגו' שרה צחקה זה למה אברהם אל

איפוך. ליא, כלפי דמי, שפיר לבריתא אף אלא דמי, שפיר דמדאורייתא

:à"èéìù é÷ñáéð÷ ç"øâäî øåàéá,äàð àëä àëéì éîð ììä úéáåאומר איך חיגרת היא אפילו
מפיו. שקר מוציא והרי נאה åëå',שהיא äéùòîá äàð àîìéãואפשר סתם נאה אומר הרי

אע"ג הלכך וגדולים, נכבדים אבותיה שבית במשפחתה נאה או קאמר במעשיה דנאה
שקר. אומר אינו איהו קאמר ביופי שנאה מדמה äéùôðá,דהשומע äãéñçåחסידה שהיא

מחזקינן. לא וברשע, ברעה כלומר בבישתא, אינשי דאחזוקי משום הוא שקר ולאו במעשיה
,íúñ åìéôà øáãî.אסור נמי שקר, השומע אצל משתמע éãöå÷,אפילו é÷ð íåùîכי שקר

העולם לקיום אבל ליה, דסמיך תהרוג אל וצדיק נקי משום היינו תורה דאסרה גוונא האי
שרי. ממש שקר שאינו כל בעלה, על שמחבבה הכא כגון דמי שפיר

,ç÷îî äéáúéîã àðù éàî.במקח נמי פליגי ב"ש דשמא ממקח שמאי לבית מוכיח טעם מה
,ï÷æ éðåãàå áéúë àø÷éòîãשאמרה זקן, ואדוני עדנה לי היתה בלותי אחרי אמרה שרה

זקן. שהוא ואניóåñáìå,לאברהם כתיב וגו' שרה צחקה זה למה אברהם אל אל ה' דקאמר
השלום. מפני עצמה על כן שאמרה לומר שינה åëå',זקנתי, éøîà÷ éëäהלל בית כלומר

אלא השלום מפני המקום ששינה דאשכחן שרי דמדאורייתא מיבעיא לא קאמרי הכי נמי
לשנות. שרי פשיטא הא נמי לבריות àéì,אפילו éôìëיותר דמדאורייתא אדרבה הא כלומר

אלא היא, הקב"הêåôéà,הוכחה אפילו אלא לשנות, שרי דלבריות מיבעיא לא קאמר והכי
ששינה. בו מצינו הא

>‚�¯<
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?? ועוד (מצולם) שערים =לחם רבתי כלה מפרשי עיין

íéðåøçàä éøáãá

:ì"øäî:à ÷øô úîàä áéúð...מרקדין כיצד רבנן תנו דכתובות ב בפרק אמרו ...ועוד
סוברים]פירוש הלל אינה[-בית בעצמה שהכלה אע"ג שקר, דבר זה נקרא אין כי

לשבח באין אין ואנו בעיניו, חסודה היא בה שבחר הבעל כלפי מקום מכל וחסודה, נאה
והיא נשאה החתן שהרי חסודה שהיא זאת בכלה דבר שנמצא מצד רק עצמה מצד אותה
כלומר בעיניו, יגננו או ישבחנו השוק מן מקח שלקח מי שאמר וזה בעיניו. חן מצאה
רוצים אנו אין כלה גבי וכן בעיניו, נאה היה הרי המקח שלקח אחר שיגננו ראוי שאין
נאה אינה שהכלה היא שהאמת אע"ג החתן מצד הוא כאשר רק עצמה מצד הכלה לשבח

נאה. היא החתן מצד מקום מכל

שהרי לאומרו ראוי יותר זה דבר חן, ויעלת שרק ולא כחל לא אומרים היו במערבא אבל
החתן אצל הוא החן כי תרחק שקר מדבר כאן ואין החתן בעיני חן מעלת היא באמת
כי שאפשר, מה בכל השקר להרחיק יש כי תרחק, שקר מדבר הכתוב שאמר וזה שנשאה.
בעיני חן נושאת שהיא וחסודה נאה כלה זה כמו רק גמור שקר שהוא דבר לומר אין
ותהי ב) (אסתר כדכתיב הרואה אל הוא והחן חן, ויעלת שרק ובלא כחל בלא או הרואה
הכלה הרי סוף סוף הכל, אל כך ודאי שאינו אע"ג רואיה, כל בעיני חן נושאת אסתר

מבואר: וזה שקר, זה אין לכך החתן הוא הרואה בעיני חן מצאה

?? שינויים יש אם עיי"ש כתובות הש"ס לאגדות בפירושו דומים =דברים

:à"ùøäî.'åë àéäù úåîë äìë íéøîåà éàîù úéá äìëä éðôì ïéã÷øî ãöéëדדרך ר"ל
יהיה שיר דאותו ואמר כלתא', קמי 'משרו וכדלקמן הריקוד בעת לשורר

וכו'. כמות כלה לב"ש

בדבר ישבחוה נמי אי כו', ישתקו מום בה יש ואם שהיא כמות כלה התוספות ופירשו
פרק כדאמרינן טמאה בהמה בגנות אפילו לספר דאסור משום והיינו עכ"ל, בה שיש נאה

נוחלין קכג.)יש בתרא .(בבא

אלא גנות, ולא שבח לא בה מספרין אין מום בה אין ובין מום בה יש דבין לי נראה ועוד
חן נושאת שהיא כמות דהיינו שהיא', כמות 'כלה דקאמר גופיה לישנא לב"ש שאומרים
הרי מקדש האיש פרק בריש כמ"ש שיראנה עד אשה לישא לאדם שאסור וכיון בעיניו,
שיש אומרים וב"ה בעיניו, חן נושאת היא מום בה יש אם גם ודאי אותה ונושא שראה זה
שהיתה הרי ב"ש להו וקאמרי וחסודה, נאה כלה דהיינו חן נושאת שהיא מעלתה לפרש
מי ב"ה והשיבו הוא, ושקר היא וחסודה נאה דלאו סהדי עלמא כולי אנן והרי כו', חגרת
המקח דבעיניו כיון שקר זה דאין ר"ל בעיניו, ישבחנו אומר אתה אי כו' רע מקח שלקח
ואהכי נושאה, היה לא ודאי כן לא דאם היא, בעיניו וחסודה נאה כלה נמי הכא טוב,
שהיא כיון כו', בכחל עצמה לייפות צריכה דלא ר"ל כו', כחל לא כלתא קמי דמשרו מייתי

נושאה: בעיני חן מעלת

:ïéãîò é"ø'åëå åðçáùé ä"ã úåôñåú,שלשה דאמרינן שקר היינו לאו סברי הלל ובית
שנשאה מאחר כי לו אומרים אמת כן אם בעלה, על אשה חן הן, חינות

בודקו כן אם אלא בכוס שותה אדם עה:)ואין משום(כתובות היא, בעיניו חן נושאת ודאי
שחוט במקחו ויזכה אצלו, ודאי היא וחסודה נאה כלה המומין, כל בה היו אפילו הכי

ביותר. עליה משוך חסד של

>„�¯<

>‰�¯<

>Â�¯<
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:øôåñ íúç,äãåñçå äàð äìë íéøîåà :íùשקר שיאמר קאמר לא נמי דב"ה לפרש יש
נאה כי אפי, תרי דמשתמע לישנא יאמר אלא נאה, שהיא כעורה על ממש,

בסו אפונדקתי' פרחי בן ר"י כדאמר סתם נאה נקרא נמי ומכ"שבמעשיה וסנהדרין, טה
תואר יוצדק הן כשרות בחזקת ישראל בנות וסתם והואיל הצניעות על שייך חסודה דתואר

כולן. על הזה

תדבר אל בתורה נאמר לא כן משום דהרי תרחק, שקר מדבר בכלל ה"ל אפ"ה ס"ל וב"ש
פ' כדבריש שקר, מהם שיובן באלו כיוצא מדברים להרחיק תרחק, שקר מדבר אלא שקר,

תרחק. שקר דמדבר מקרא להנ"ל דומיה הרבה דרשות דמפיק העדות שבועת

כל של מקחו ולשבח הבריות עם מעורבת אדם של דעתו להיות שמצוה כיון ס"ל וב"ה
הנשה גיד פרק כדאיתא נהגו, שכן כיון שקר דבר ולא דעת גניבת לא כאן אין תו אדם

צד) חיים(חולין בתורת שם הוציא ומזה ע"ש, מותר עיר חבר שם יש צד)אם דפעם(חולין
גניבת משום כאן ואין סועד שאינו בו שיודע אעפ"י עמי אכול לחבירו לומר מותר אחת

דכוותיי: נמי והכא ע"ש, לו עושה כבודו דמפני דעת

:á÷òé ïåéò,äìëä éðôì ïéã÷øî ãöéëמדבר אמרה והתורה שמאי בית דקאמרי ...והא
דליכא הכא מקום מכל השלום, בדבר לשנות דמותר ואע"ג תרחק, שקר
כלה יאמר לכן השתיקה, בפלך לאחוז עדיף תעשה ואל ושב לשקר, לו מה קטטה חשש
או יאמר בה שיש שבח אותה ולפי תענית סוף כדאיתא הן כיתות שד' לפי שהיא, כמות
סבירא הלל ובית שם. יעויין שמים לשם המחק שלקח או עשירה או מיוחסת או ביופי

הבריות. עם מעורבת דעתו שיהא לשנות דמותר ליה

:ù"ùø.'åë ÷åùä ïî 'åë íëéøáãì ù"áì ä"á äéì åøîà àøîâ'לדבריכם' תיבת על לדקדק יש
השוק' 'מן תיבות וכן לב"ה. ב"ש באמירת הוזכרה לא כן כי כמיותר שנראה
לתגר ומראהו החנות מן מקח שלוקח דמי והוא נכון דבר בזה ושמעתי מיותרים. נראין
שיחזירנו בכדי לו לגלות עליו חובה או מצוה חסרון איזה בו רואה דאם ודאי לקרובו או

כן שאין מה לולהחנווני, מה נתאנה, אם לו להשיבנו מכירו שאינו השוק מן כשלוקח
גיטין בשלהי ר"ל 'לדבריכם', שאמרו וזה תועלת, באין להדאיבו מומיו לו לגלות לחבירו
שלוקח כמו תקנה לו אין כן אם ערוה, דבר בה מצא כן אם אלא אשתו את יגרש דלא

ישק]: [-ושפתים וש"י כו', ישבחנו השוק מן

íé÷ñåôá

:í"áîø[ ?? ?? הרמב"ם השמטת על מעירים [-אחרונים

:äùéøôøåè:äñ ïîéñ :øæòä ïáààéäù øîåìå äéðôá ãå÷øìå äìëå ïúç çîùì äìåãâ äåöî
,(øåèä ïåùì)_ äàð äðéà åìéôàå äãåñçå äàð,תרחק שקר מדבר דכתיב ואע"ג

במעשיה. נאה שהיא שכוונתו לומר בסמוך]נוכל ?? כלה מסכת לדברי וכוון שמואל, בבית [-מובא

:áäæ éøåè:à äñ :øæòä ïáà,øîåìå äéðôì ã÷øìå,ריקוד היינו לאו דהאמירה משמע
מה נזכיר ואגב האמירה. היינו דריקוד מבואר דכתובות פ"ב ברש"י אבל

וז"ל: בגמרא זה בפשט בס"ד שהיא...שחדשתי כמות כלה אומרים שמאי בית

הוזכרה הלא שהיא כמות לומר הו"ל כלה ל"ל חדא פלוגתא, בהאי טובא לדקדק ויש
עכ"ל, ישבחוהו ולא ישתקו מום בה יש דאם כתבו שם בתוס' האמת לפי ותו מקודם,
חז"ל חשו והרבה ירקדו לא ובמכוערות ירקדו דביפות מזה גדול ביוש לך דאין תימה

>Ê�¯<

>Á�¯<

>Ë�¯<

>Ò¯<

>‡Ò¯<

>·Ò¯<



˙Â�˘Ï ¯˙ÂÓ È˙Ó :‰ ˜¯Ù
áäæ éøåè

119

שאולין לבן בכלי יוצאות ישראל בנות היו (באב) בט"ו כההיא כזה בענין לבייש שלא
בכל משמע מרקדין דכיצד דלישנא ותו נוחלין, ביש כדאיתא לו שאין מי לבייש שלא כדי
אינשי דאמרי ממה ראיה מביא האיך וכו' רע מקח שלקח מי במ"ש ותו כן, מרקדין הכלות

תרחק. שקר מדבר כתיב והא להקשות שייך זה על באמת דהא חכמים תקנת על

הזאת שהכלה ופירושו שהיא', כמות 'כלה הכלות לכל יאמר זה דבלשון ס"ל דב"ש ונראה
גב על אף יפות ולאינם להיפות, גדול שבח הוא כן ואם לה, הראויות השלימות בכל היא
דברים, בשאר מעלות קצת לה שיש ענינה לפי לפרש יש מ"מ שלה יופי לענין שבח דאין
סומא או חיגרת שאפילו הכלות על יתפרש הלשון וזה וחסודה, נאה כלה – אומרים וב"ה
דהא נשאה לא בעיניו חן מצאה לא אלמלא כי שלה, חתן בעיני חסד של חוט עליה יש
היינו דקאמר דחסודה יסברו דהעולם ב"ש עליהם והקשו תחילה, הכלה את לראות צריך
תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה הוא שקר וזה אדם כל בעיני משוך שלה חסד של שחוט
נודע כבר דהא ב"ה תירצו זה על הבריות, בעיני לשקר הנראים דברים לדבר שלא דהיינו
יצטער, שלא כדי בעיניו הרואים משבחין רע מקח שלוקח שמי שנוהגין האדם כל מנהג
נראה כן שלה, החתן בעיני היינו דקאמר שחסודה העולם כל יבינו בודאי כאן אף כן ואם

בס"ד: זה מאמר בפירוש נכון לי

ì:וחסודה נאה כלה של בסוגיא ==עיונים ==
=======

=========

ì:השוק מן מקח עםקנה קטטה למנוע סברא מביאים עוד וראיתי עצב", הלוקח יהיה "שלא שטמ"ק עיין

כאן סופר חתם ועיין אנשים מנהג שכך לפרש יש ארץ", דרך הוא "כך בשטמ"ק מש"כ וע"ע ועיין, המוכר

וע"ע. נהגו", שכבר "כיון זו כעין סברא שמזכיר
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éøà éçåøáà (ä)

:áñ íéøãðלא אנא דנורא עבדא למימר מרבנן לצורבא ליה שרי רבא אמר
לאברו טעמא מאי אכרגא, קאמר.יהיבנא מיניה ארי חי

:é"ùø,àøåðã àãáò.מס ליתן רוצה ואיני פלונית כוכבים עבודת של עבד

:ï"ø,àâøëî íéøåèô åéãáòù ùàä éãáåòì ïäë àåäù ùéàì ãáòבעכו"ם כמודה הוי ולא
רבותא מרבנן צורבא קאמר וכי מכרגא, לאפטורי אלא הכי אמר דלא מילתא דמוכחא
לשמים לבו והוא לעכו"ם סבורים דהן הכי למימר ליה שרי מרבנן צורבא דאפילו קאמר,

הוא אוכלה אש אלקיך ה' .51כדכתיב

:à"áùø,àâøë àðéáäé àì àðà àøåðã àãáò øîéîì ïðáøî àáøåöì éøù àáø øîà àøîâ
,øîà÷ äéðéî éøà éçåøáàì àîòè éàîעבודה של הכומרים עבד לומר פירוש,

דמודה משום כן אמר דלא מילתא מוכחא כרגא יהבינא לא אומר שהוא דכיון פלונית, זרה
מרבנן וצורבא ממנו. פטורין ואנשיהם הכומרים שהיו המכס מן להפטר אלא למעשיהם
משום ליכא מרבנן בצורבא דאפילו אחר, אדם שכן וכל קאמר מרבנן צורבא אפילו דקאמר,

דכתיב לשמים לבו מכוין דנורא עבדא שאומר שפירש מי ויש ה'. נד)חילול ד אש(דברים
עיקר: נראה והא' הוא, אוכלה

:ãô ïîéñ à ÷ìç :à"áùøä úåáåùúוהם תורה לכבוד נוהגין חכמים שתלמידי דברים יש
בנדרים שאמרו ...ואותה לומדיה כבוד לאברוחי(סב)מחוקי וכו' מרבנן לצורבא ליה שרי

לך, נזדמן מוטעה פירוש האש, לעובדי כומר דנורא, עבדא ופירשו קאמר, מיניה אריה
דצורבא לך שאמרתי צד מאותו כולו וזה האש, לכומרי אני עבד אלא קאמר כומר לא ח"ו
לו ומותר נכסיו על הבא כארי כרקא ממנו ליטול שבאים ואלו כרגא... נותן אינו מרבנן
המס. מן בינכם פטורין ואנשיו שהן האש לכומרי איש שאני המס לי הניחו להם לומר
להוציא ליה ושרי הוא, אכלה אש בו שכתוב יתברך לשם עבד דונרא, עבדא מפרשים ויש
'נאמן הגמון לאותו אליעזר רבי שאמר מה כענין וזה שלהם, נורא ממנו שומעין שהן לשון

דיין' טז:)עלי זרה האמנתי(עבודה לו ואמר ושהאמינו אומר הוא שעליו ההגמון וסבור
שהוא יתברך השם על אלא אומר אני עליך לא אליעזר רבי השיבו ולא אתה, פטור דימוס
המס וגבאי יתברך לשם מתכוון זה וכן עצמו, את הטעה שההגמון לפי האמיתי, הדיין

עצמן. את מטעין
בחידושין כמ"ש ודלא קאמר חכם תלמיד דוקא בתשובה כאן דבריו שלפי מעיר ירושלים) מכון (הוצאת במגיה

אדם, כל יט.שכש"כ סי' בתרא הגוזל פרק ב"ק שלמה של ים וע"ע

:ééçá åðéáøçìùéå úùøô:(י אלהים,(לג פני כראות רז"ל ודרשו פניך... ראיתי כן על כי
כן על כי שנאמר בעוה"ז, הרשעים, את להחניף מותר יוחנן רבי אמר

פדת דא"ר פדת דרבי ופליגא פניך, קא)ראיתי עיני,(תהלים לנגד יכון לא שקרים דובר
יג)וכתיב יבוא.(איוב חנף לפניו לא כי

>‚Ò¯<

>„Ò¯<

>‰Ò¯<

>ÂÒ¯<

>ÊÒ¯<

דלאר"ן:51. דנורא, בעבדא רק זה ולפי הקב"ה, על שכוונתו דבריו לפרש שיכול אורה": ב"קרן כאן ביאור

כהר"ן. כתב קנז סימן יו"ד והרמ"א זרה, עבודה בכל דשרי והרא"ש מרש"י כדמשמע
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ìושקר חנופה בכלל אינו משמעויות לשני המשתמע לשון פדת לרבי

רבי ודעת לעשו, יעקב החניף שכן היראה מפני הרשע את להחניף שמותר יוחנן ר' דעת
וגו', שקרים דובר שנאמר אסור, היראה מפני שאף חנופהפדת לעשו, יעקב שהחניף ומה

בזוי, לשון ראיתי שהרי ולגנאי, לשבח משמעויות שני כולל לשון שהוא לפי מותרת כזאת
כב)כמו השבח(תהלים לשון הרשע יבין ואם זרה, עבודה לשון אלהים וכן בי. יראו יביטו

רבותינו שדרשו וכמו בזה, לחוש צד:)אין ליה.(חולין מטעינא לא אנא נפשיה מטעי איהו
אנא דנורא עבדא לומר חכם לתלמיד חכמים התירו סב:)וכן את(נדרים לו שיניחו כדי

שכתוב לאש שנמשל הש"י עבד או מולך, כגון זרה עבודה לשון כולל שהוא לפי המכס
פדת: לרבי אפילו מותר היראה מפני פנים לשני הנשמע כזה ולשון הוא, אוכלה אש בו

:à"ùøäî,'åë àðà àøåðã àãáò'גו אוכלה אש הנקרא ה' עבד שהוא לשמים וכוונתו
תלמיד נקט לרבותא פירש והר"ן הארץ, עם ולא ה' עבד נקרא חכם והתלמיד

וק"ל: צורך ואין חכם,

לשקרעיונים: מותר היזק שלמנוע מכאן שלמד (?? לעיל (קדושים, מיוחס רבינו עיין
עיי"ש עבורו שקר שיוכל ממון הפסד שיעור כמה עד מעיר [י] הערה נא עמוד תרחק" שקר ==ב"מדבר

ì:בסוגיא ==עיונים ==
=======

=========

>ÁÒ¯<
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אומרו+ בשם דבר ו: _פרק

ìåãâ åìéàá äìúéä

:áé÷ íéçñôכשהיה יוחי בן שמעון רבי את עקיבא רבי צוה דברים חמשה
באילן היתלה ליחנק בקשת אם לו אמר האסורין... בבית חבוש

גדול...

:é"ùø,÷ðçéì úù÷á íà.ממך ויקבלו לבריות נשמע שיהיה דבר ìåãâ,לומר ïìéàá äìúéä
גדול. אדם בשם אמור

:í"áùø,ìåãâ ïìéàá äìúéä ÷ðçéì úù÷á íàå.ממך ויקבלו לבריות שישמע דבר לומר
משמו: שמועותיו ואמור רב בפני למוד באילן היתלה נקט דחניקה לישנא דנקט ומשום

:ìàððç åðéáøליחנק בקשת אם יוחאי בן שמעון ר' את עקיבא ר' צוה דברים חמשה
כהוראתו ועשה גדול חכם שאל איסור בדבר לשאול רצית אם פירוש גדול, באילן התלה

:êåøò:÷ðç êøòבדבר לשאול רצית אם פירוש גדול, באילן התלה להחנק בקשת אם
כהוראתו. ועשה גדול לחכם שאל נפשות, בדין חמור דין לדון צריך שאתה כלומר איסור,

מגינים אפיקי ==ע"ע ליחנק, ענין שם: שבערכין הפלאה

íìåòì äìåàâ àéáî åøîåà íùá øáã øîåàä

úåáà:å å úåáà,אמרו בשם דבר והאומר דברים... במ"ח נקנית ...והתורה
שנאמר לעולם גאולה מביא אמרו בשם דבר האומר כל למדת הא

מרדכי. בשם למלך אסתר ותאמר

.åè äìéâîאמרו בשם דבר האומר כל חנינא רבי אמר אלעזר רבי ואמר
לעולם... גאולה מביא

:èé äãð :ã÷ ïéìåçאמרו בשם דבר האומר כל יוסי רבי קמא תנא מאן
לעולם גאולה מביא

:àîåçðú:(äöøú æîø øáãîá éðåòîù èå÷ìé :æë ïîéñ øáãîá (øáåá) àîåçðú) :áë ÷øô øáãîá
הכתוב עליו אומרו בשם דבר אומר שאינו כל ירמיה] ר' [בשם יוחנן ר' בשם חזקיה... א"ר

כב)אומר כב אותו(משלי לומר דבר שומע כשהוא אדם וצריך הוא, דל כי דל תגזול אל
אני מקובל הלבלר נחום ר' אמר רבותינו ששנו הלכה, של משלישי אפילו אומרו, בשם
ומי - מסיני למשה הלכה הזקנים מן שקבלו הזוגות מן שקבל מאבא שקבל מייאשא מר'
אומרו בשם דבר האומר וכל דל, תגזול אל אומר הכתוב עליו אמרו בשם דבר אומר שאינו
זוכה אומרו בשם דבר האומר וכל [נ"א: מאסתר... לומד אתה ממי לעולם, גאולה מביא

מ הדבר ששמעה מאסתר, למד את ממי ידו, על ישראל שנגאלושיגאלו זכתה כך ע"י מרדכי
ידה... על ישראל

??? שמעוני בילקוט (להשוות), כב במדבר הנדפס בתנחומא =מובא

>ËÒ¯<

>Ú¯<
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אחרונים וכל .... ברלין פיק ישעיה ור' ביהודה נודע פ"ק". "נדרים

דל, תגזול אל המדרש (כדברי חיוב או אבות) בפרקי ומובא התורה מקניני (חסידות, טובה מידה רק =האם
?? מג"א ולשון

:éìùî ùøãî:äì÷úú æîø éìùî éðåòîù èå÷ìé :èé ïîéñ å äùøô (øáåá)האומר ...וכל
לעולם... קללה מביא אומרו מפי שלא דבר

== == צילום עיין זה לנושא המיוחדים בספרים ובעיקר חסידים, ספר רשימת מתוך מפרשים: כאן ===לאסוף
מצולם - שלום בדברי מקומות מראה רשימת ==עיין אבות ובמפרשי

åáøî òîù àìù øáã øîåàä

:æë úåëøáשלום והנותן רבו, אחורי המתפלל אומר אליעזר רבי ותניא
רבו, של ישיבתו על והחולק לרבו, שלום והמחזיר לרבו,

מישראל שתסתלק לשכינה גורם רבו, מפי שמע שלא דבר והאומר

äìë úëñî:á ÷øôחייב לרבו שלום הנותן כל אומר יעקב בן אליעזר ר'
לרבו, שלום הנותן כל אומר דהבאי בן אליעזר ר' מיתה,
ישיבתו על והחולק רבו, מפי שמע שלא דבר והאומר לרבו, שלום והמחזיר
מביא אמרו בשם דבר האומר וכל מישראל, שתסתלק לשכינה גורם רבו, של

מרדכי. בשם למלך אסתר ותאמר שנאמר לעולם, גאולה

אמרו... שלא רבו משום דבר האומר כל גורס: הגר"א

:äðåé åðéáø,åáø éôî òîù àìù øáã øîåàä:בשמו אותו ואומר ממנו, שמע שלא ר"ל
ה) סימן כאן הרא"ש כתב [-וכן

:à"ùøäî,'åë åáø éôî òîù àìù øáã øîåàäå(:סו (יומא שעירים ב' בפרק אמרינן וכה"ג
שלא דבר דגם דוכתין בכמה מצינו אבל מרבו, שמע שלא דבר אמר שלא אליעזר ברבי
אליעזר רבי אמרה לא מסברא שאינו דדבר לומר ואפשר מסברא, חכמים אמרו מרבם שמעו

וק"ל: מפיו שמע שלא כיון רבו בשם

:úîà úôù:æñ àîåé,åáø éôî òîù àìù øáã øîà àìù àøîâáמלא דהא לתמוה ויש
קבלה דברי אלא שאינם נאמר ואיך תנאים כמה עם שחולק אליעזר רבי דברי הש"ס בכל
וק"ו סברות שאמר מצינו פעמים כמה דהא דרבם אליביה דפליגי לומר ואין מרבותיו,
זכאי בן יוחנן רבי על גם זה לשון אמרו (כח) בסוכה דהא ותו עצמם, דברי דהם דמשמע
והא עצמם דברי אמרו לא למה באמת קשה ועוד ריב"ז, שתקן תקנות כמה מצינו והא

כו', בר מונע כתיב

במקום ואף הרב, כבוד מטעם מזה עצמם מנעו קיים רבם עוד כשהיה דדוקא נראה לכן
ודנו: הורו באמת מיתתם אחר אבל זו, חומרא בעצמם נהגו הדין מפאת מותרין שהיו

:íéðåàâä úåáåùú:ïåàâ éåèìô áø íùá :á÷ ïîéñ äæåðâ äãîçשלא דבר האומר ודכתיב
לא, אי שמו על אומרה אם רבו מפי ואיןשמע כהלכה שהיא שמועה באותה מכיר אם

היא, שהלכה לו ברור אין ואם ממנו, שיקבלו כדי רבו משם אומרה ממנו, אותה מקבלין
ברבו. יתלה רמ"ב].אל סימן יו"ד יוסף בברכי [מובא

>‡Ú¯<
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:í"áîø:è ä äøåú ãåîìú...אומרו שם שיזכיר עד מרבו שמע שלא דבר יאמר ...ולא

:óñåé úéá:ãë úåà áîø ïîéñ ã"åé,'åëå åáøî òîù àìù øáã øîàé àìåתפלת בפרק
ופירש מישראל, שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר האומר (שם) השחר
מהלכות ה' בפרק כתב והרמב"ם רבו, מפי ואמרו רבו מפי שמע שלא דבר ה) (סי' הרא"ש
וכ"כ אומרו, שם שיזכיר עד רבו מפי שמע שלא דבר יאמר ולא ט) (הלכה תורה תלמוד
לא ואם שמעו שמרבו השומעים סוברים אומר שהתלמיד מה כל שסתם ונראה רבינו.

שמעו: מי מפי להודיע צריך מפיו שמעו

:ùãç úéá:æ úåà áîø ïîéñ äòã äøåéíù øéëæéù ãò åáøî òîù àìù øáã øîàé àìå
,åøîåàשתסתלק לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר האומר (כז:) השחר תפלת בפרק

יונה הר"ר פירש וכן רבו מפי ואמרו רבו מפי שמע שלא דבר הרא"ש ופירש מישראל,
שרי סתם אמרו דאם דמשמע וקשה עכ"ל. בשמו אותו ואומר ממנו שמע שלא לומר רצה
משום שמעו לא ואי אומרו, בשם אלא דבר יאמר שלא חכמים אזהרת על עובר והלא

בסתם. באמרו חטא אשר עון לו יחשב למה אומרו מדעתו אלא חכם

מפי ששמעו דמיירי הנכון הוא אחריו, ורבים תורה, דתלמוד ה' פרק הרמב"ם פירוש אבל
כאן ואמר אומרו, בשם דבר שיאמר הזהירו זה שעל סתם, ואומר מרבו שמעו ולא אחרים
רשאי מרבו ששמע דשמועה ומשמע מישראל, שתסתלק לשכינה גורם זה על עבר שאם
אמר אלעזר ר' דאזיל בעובדא צו:) (יבמות רבה האשה פרק סוף וכדאיתא סתם לאומרה
ופייסיה ואיקפד יוחנן רבי שמע יוחנן דרבי משמיה אמרה ולא מדרשא בי לשמעתתיה
וגו' יהושע את משה צוה כן משה את ה' צוה כאשר א"ל אידי בר יעקב רבי לגבי דעייל
יהושע אלא משה לי אמר כך להם אומר היה יהושע שאמר דבר כל על וכי יא) (יהושע
ודורש יושב תלמידך אלעזר ר' אף היא משה של שתורתו יודעים והכל סתם ודורש יושב

היא. שלך כי יודעים והכל סתם

ור' משה לפני דיהושע דומיא אחר רב לפני זה תלמיד למד שלא בידוע דוקא נראה מיהו
אומרו: שם להזכיר צריך שנים, לפני למד אם אבל יוחנן, רבי לפני אלעזר

:ïçìùä êåøò:âð óéòñ áîø ïîéñ äòã äøåéלא כ"ד בסעיף יוסף הבית רבינו כתב
שכל תופסים דהעולם והטעם, עכ"ל, אומרו שם שיזכיר עד רבו מפי שמע שלא דבר יאמר
ואם אומרו, שם להזכיר מחוייב מרבו שמע לא זה שדבר וכיון מרבו שמע שאומר מה
דין שייך לא שעכשיו מובן והדבר שמע, ממי שאומר מה כל על לזכור צריך משנים למד
חידוש איזה חידש אחד חכם ואם רבותינו ספרי מתוך ובאים מורים שאנו ידוע שהרי זה
ונמצא זה דבר חידש שהוא נראה סתם כשאומר דעכשיו סתם, לומר ואסור משמו אומרים

כוונתו]: וזהו סקמ"ג ש"ך [עי' הוא גדול ואיסור שלו שאינו בטלית שנתלבש

"éúòîù àì" øîåà òîù àìù äî ìò

:æ ä úåáàשמע שלא מה על חכם... בחכם, ושבעה בגולם דברים שבעה
שמעתי... לא אומר

:é"ùø,éúòîù àì øîåàכדאמרינן אמרו שאינו בשם לומר רוצה כז:)שאינו האומר(ברכות
מישראל: שתסתלק לשכינה גורם מרבו שמע שלא דבר

:äðåé åðéáø,éúòîù àì øîåà òîù àìù äî ìòåשמעתי לא אומר רבו מפי שמע שלא מה
המידות מן הוא הדבר וזה לי, יראה כך אבל אומר בדבר סברא אליו יש ואם מרבותי,

הגולם: בה ישיג לא אשר הטובות

>‰Ú¯<
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:úåáà ïâî,éúòîù àì øîåà òîù àìù äî ìòå :õ"áùøìלא בדבר סברא לו יש שאם
השחר תפלת ובפרק ארץ דרך במסכת אמרו וכבר מרבותיו, בשמועה אותה (ברכותיתלה

רבינוכז:) משה וכן מישראל, שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר שהאומר
שמעתי לא זו טמאים לאותן אמר י)ע"ה פיסקא בהעלותך אעפ"י(ספרי צלפחד לבנות וכן ,

שנזכר כמו שמעתי לא אמר בטענותיהם כשסלקוהו סברא, דרך עמהן מדבר היה שמתחילה
סח)בספרי פיסקא .(בהעלותך

אמרתי לא מעולם להם אמר השמועה, מפי אלא אינם דבריך כל אליעזר לרבי כשאמרו וכן
ביומא מוזכר שהוא כמו שמעתי, שלא ובסוכה(סו:)דבר שעירי, שני הישן,(כח.)פרק פרק

בכריתות שמענו,(כז.)וכן אבל שמענו לא זו יהושע, ורבי אליעזר רבי עקיבא, לרבי אמרו
נגעים ממסכת תשיעי ובפרק לו. אמרו שם(מ"ג)בפרק וכן שמעתי, לא אליעזר רבי אמר

יא שרצים(מ"ז)בפרק שמנה ובפרק קח:). א"ר(שבת וכן שמעתי, לא זו לרבין יהודה א"ר
קשרים אלו בפרק לקיש לריש קיד.)חנינא .(שבת

נתן דרבי מ)ובאבות פרק ב' יעקב(נוסח להם כשאמר חרן, מאנשי זה ו)למדו כט (בראשית

ואם יודעים אנו זה כלומר הצאן', עם באה בתו רחל והנה 'שלום לו אמרו לו', 'השלום
ארץ דרך ובמסכת יותר. ידענו לא כי לך תגיד בתו רחל יותר, פ"ג)תשאל אמרו(זוטא

מברכותוהביא בראשון ותאחז.(ד.)וה תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד ,

ממנו. שיקבלוה כדי מרבותיו ששמעה אומר בדבר סברא לו כשיש הפך, הוא והגולם

:àøåðèøáî äéãáåò 'ø,éúòîù àì øîåà òîù àìù äî ìòåהסברא מן דין פוסק אם
חרן באנשי ומצינו מרבותי. שמעתי כך יאמר לא ו)מדעתו כט יעקב(בראשית מהם כששאל

ואם יודעים, אנו זה כלומר, הצאן, עם באה בתו רחל והנה שלום לו אמרו לו, השלום
מזה: יותר ידענו לא אנחנו כי לך, תגיד והיא הצאן עם באה בתו רחל הנה יותר, תשאל

:áåè íåé úåôñåú,éúòîù àì øîåà òîù àìù äî ìòåמן דין פוסק אם הר"ב פירש
כל לשקר. שלא אדם כל מדת דזו ותמיהני מרבותי. שמעתי כך יאמר לא מדעתו הסברא
שזה ששמעו מפני עליו יסמכו השומעים ואולי גדול באילן עצמו שיתלה דין בפסק שכן
אינו חרן מאנשי שהביא הראיה גם כך. הדין שאין שאפשר הרבים מכשיל ונמצא כך. קבל
שלא מה על אמרו והוא ידע שלא במה יתפאר ולא פירש והרמב"ם כלל. זה לנדון ענין
ק"ו כך. הוא ארץ בדרך שאם חרן אנשי ראיית יצדק זה ועל ע"כ. שמעתי לא אומר שמע

ותורה: חכמה בעניני

:ìàøùé úøàôú:ïéëé,éúòîù àì øîåà,מבינו שאינו אחד דבר דבריו סדר בתוך כשיבוא
אומר אלא יתבייש שלא כדי משמיטו אינו הדין, בו יהיה האיך מרבותיו בה שמע לא גם

(ב): הדין הוא האיך בו שמעתי ולא בו ידעתי לא זה דבר

:æòåá(ב),מרבי שמעתי כך יאמר לא מסברא הדין דכשפוסק פירושו, דהכי כתב והרע"ב
אפשר הרי דין כשפוסק מכ"ש לשקר, אסור זה בלא הרי יו"ט תוספות ר' עליו ונתקשה

עכ"ל. הרבים, מכשיל ונמצא לסברתו סתירה שיש

וכדאמרינן כן, לעשות יעצו ואדרבה הדבר פרושים התירו דהרי איפכא, קשיא ולפע"ד
קיב.) גדול(פסחים רב לפני שילמוד ר"ל התם ואת"ל גדול, באילן התלה להחנק תרצה אם

רבא בשם אמר פפא רב הרי לי קשה עכ"פ התם, רשב"ם כמ"ש משמו שמועותיו ויאמר
כן אמר שלא דידע אף הלל כבית מג:)דהלכה זה(כברכות שאין שכתב לרע"ב קשה וא"כ

איכא. נמי דאיסורא שכתב תוי"ט לר' וכ"ש חכם, מידת

אמרינן הרי כן, לעשות רשאי פפא רב הוה היכא לן קשיא זה דבלא לי נראה (ברכותאמנם

שמעכז:) שלא מה רבו בשם דבר האומר מישראל,דכל שתסתלק לשכינה גורם ממנו
דהרי כן, לעשות שרי אדעתיה, ולאו שעשה מה על יתבייש שלא כיסופא משום ואת"ל

שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות כבוד יט:)גדול .(כברכות
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מהך לי קשה פנים כל מד:)על קרנא(קידושין סברת ואמרו דרב, קמיה ושדרוה דאפכוה
בתר להודיעו ורצו דעתו לבחון כדי כן עשו לשעה רק התם ואת"ל שמואל, אמרה כאילו
דבהא ס"ל מדהוה רבנן, בשם דרבי מילתא דאמר משמואל לי קשה עכ"פ אמרה, מאן הכי

כרבי כז.)הלכה דקיי"ל(פסחים וכיון רבנן, בכלל נמי רבי והרי רבנן שם דהזכיר כיון ואת"ל ,
בשם דיחיד מלתא גופיה רבי דנקיט זמנין כמה כדאשכחנא כך*) לכנותך שרי כוותיה

כוותיה, דליקו היכא כי חכמים
== == הציון כאן חסר (*

לא ורב רב, בשם מלתא לר"א אמר דשמואל קיא:) (חולין דאמר ממה לי קשה עכ"פ
כן לומר דאסור הטעם דעיקר כיון לי ונראה נ"ד), סי' פ"ד עדיות שכתבתי מה (עי' אמרה
חמודות בדברי (כמ"ש רבו, מבזה ונמצא שאומר, זה דבר על לפקפק יש דשמא משום הוא
חיזוק ליתן כדי רבו בשם לומר שרי כן, שהלכה לו כשברור א"כ כ"ד), אות פ"ד ברכות
אין אפילו בדבר, צורך שום לו ויש רבו, שאינו גדול איש בשם באומר כן וכמו להדבר.
אסור והרי חבירו, כבוד שיפחת אפשר זה ידי דעל דאע"ג שרי, הלכה, שכן לו ברור

ודו"ק]: ושרי. הוא בעלמא גרמא ספק רק הכי אפילו חבירו, בקלון להתכבד

íäøáà ïâî éøáãá / ìåãâ íãà íùá øîåì ïéðòá ç"åà ò"åùá

:íäøáà ïâî:ã"åúá åð÷ ïîéñ...בשם לאמרו מותר כך שהלכה לו ונראה דין שמע אם
מסכת ובסוף קיב), ופסחים נא (עירובין מיניה דליקבלי היכי כי גדול אדם
בברכות הוא וכן שתסתלק, לשכינה גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר איתא כלה

עיון. וצריך יונה, רבינו בתלמידי שם עיין כז דף

:äáø äéìà:ã"åúá íù...כך שהלכה לו ונראה דין שמע אם אברהם] [-מגן כתב עוד
נ"א. דף עירובין מיניה דליקבלי היכי כי גדול אדם בשם לאומרה מותר
גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר איתא כז דף ובברכות כלה מסכת בסוף
עי"ל בשמו. אומר היה שלא אף מקבלין שהיה דמיירי וי"ל ע"כ. וצ"ע שתסתלק לשכינה
לא א' גדול בשם כשניתנו אבל סתם, ניתנו אלא גדול משם שמע שלא מיירי דבעירובין
א' חכם בשם יאמר לא מסברתו שאומר מה דדוקא י"ל עוד [אחר]. א' חכם בשם יאמר
יום בתוספות ועי' שמע, שלא חכם בשם אפילו לאומרו מותר אחר מפי ששמע מה אבל

ז' משנה דאבות .<??>טוב

:íéãâî éøô:ã"åúá íäøáà ìùà :íù...'ג רבה באליה כלה, ממסכת שהקשה ומה
בעירובין ב' גדול, באילן יתלה לא אפילו ממנו שיקבלו כלה במס' תירוצים,
א' מחכם ששמע כלה ובמס' גדול, בשם לומר יכול ממי, יודע ואינו סתם ששמע מיירי

בגדול. לשנות אסור

:äòéö÷å øåî:å"ð÷ ïîéñלאמרו מותר כך שהלכה ונ"ל דין שמע אם אברהם: במגן כתוב
קיב) דף ופסחים נא דף (עירובין מניה דליקבלו היכי כי גדול אדם בשם
שתסתלק. לשכינה גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם דבר האומר איתא כלה מסכת ובסוף

עכ"ל. וצ"ע. ע"ש כ"ז דף בברכות הוא וכן

מצינו וכזה פסוקות, הלכות השונה לתנא אלא ראיה אין שזכר דעירובין מגמרא אומר ואני
דחד אליבא סגיאין זמנין לן דסתם רבי של מנהגו כן גם הוא וכך בתלמוד, פעמים הרבה
כך. האומרים הם רבים כאילו יחיד דברי אלא שאינו מה חכמים בלשון שונה או תנא,
אותו לדעת שהסכימו היו רבים חכמים דבאמת כשיקרא, מיחזי ולא כלל תימה אין ובזה
שתמצא מקום בכל הוא וכן מהיחיד, תחלה שבאה אחר המרובים דעת להיות וחזרה יחיד
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וגמרו שנמנו מרבותיו שקיבל כך לומר יש איפכא או ליחיד מרבים הדעות מהפך האמורא
דפסחים וההיא הקודמים, הרבים דעת ולרחק היחיד דעת יעוין(קיב)לקרב מידי משמע לא

פירש"י. שם

הוא מדעתו אלא כלל מרבותיו שמעה דלא דמיירי קשיא, לא ודברכות כלה דמסכת וההיא
דומה זה ואין סריקי, בוקי בו תולה ושמא ברור, בלתי הדבר היות עם ברבו, ותולה אומר,
שקבל ומפני יהודה, ור' יוסי ר' כגון תנאים שני במחלוקת משנתו ששנה תנא או לאמורא
הילכתא דתיקו היכי כי יוסי לדר' יהודה מדר' השמות הפך יהודה כר' דבר באותו שהלכה
מזה ללמוד אין אבל כללא, האי משום למטעי ליתי ולא עמו דנימוקו יוסי דר' כוותיה
לשכינה גורם אמרו זה ועל מניה, דלקבלו היכי כי שמע שלא מה ברבו לתלות היתר

שעירי שני פרק כדאיתא אליעזר רבי כמדת וזה סו:)שתסתלק. כז:),(יומא (סוכה ובהישן
שמע שלא דבר אמר לא ומשמו עצמו מדעת שאפילו בו היתה אחרת מדה שר"א אלא
דעתו להעמיד מתעצם שהיה איפכא דמשמע טובא דאשכחן צ"ע, מילתא (והך רבו מפי
שלא שנראה רבים אלה וזולת ובהזאה עכנאי, של בתנורו כגון המרובים, נגד במחלוקת

חובה. ואינה חסידות וזו מרבו) שמעם

בשם הלכה ולומר לשנות דמותר דמשמע ??? (מג:) בברכות דאיתא בהא תמה שאני אלא
בה וטעה שנכשל ומפני טעות הוראת שהורה ועוד מעולם. אמרה שלא פי על אף רבו,
להודות לת"ח הוא גנאי וכי ביותר, וזר תמוה דבר זה לשקר, במתכוין ברבו הטעות תלה

ששנינועל דברים משבעה אחד הוא והלא טעה, אם מ"ז)האמת פ"ה ובכמה(אבות בחכם,
קד.)דוכתי בפניכם(עירובין שאמרתי דברים ודרש עליה אמורא רבא אוקי בתלמודא אשכחן

זה. מחמת ולהטעותו סריקי בוקי ביה למתלי ברבו לשקר שאין שכן וכל בידי, הן טעות

ובין ברישא) אהדס דבריך פפא דרב (כההיא למעשה הלכה העושה בין לחלק יש אולי
מה על לו שיש לומר לאשתמוטי אלא כן, לעשות הותר שלא לעם והוראות דינים הדורש
בכך, להכשילם מקום נתן ולא כמכריע, שהלכה בשמועתן הניחם מקום מכל אבל לסמוך,
שלא אז שהיה לפי הארץ עם נישווייה דלא הכי, דעבד הוא לחוד כיסופא משום אלא
כי כה"ג, מרבנן לצורבא שרי ליה ידעין דלא ובאתרא דאקלע, התם כדאיתא במקומו
וזולתו רבא משא"כ יבין), מי ששגיאות (עם עוד יחשבוהו לא במעשה טועה אותו הרואין
כבודם על לחוס קדישי לרבנן להו חס ודאי ברבים הדינים ומודיעים דורשים במקומם שהיו
בגוייהו לעלמא וקים בהו וידעי הוו דבאתרייהו ועוד בטעות, להניחם הרבים ולהכשיל

מקום. מכל נינהו דפקיעי

:ïáø÷ä éøééù:æ ÷øô øéæð éîìùåøé,äéì é÷ìî àðàå äéðåúéàאו"ח אברהם המגן כתב
כי גדול אדם בשם לאמרו מותר כך שהלכה לו ונראה דין שמע קנו סי'
דבר האומר איתא כלה ובמס' קי"ב, דף ופסחים נ"א דף עירובין מיניה. דליקבלו היכי
בתלמידי ע"ש כ"ז דף ברכות וכ"ה שתסתלק לשכינה גורם ממנו גמרו שלא חכם בשם

עכ"ל. וצ"ע ר"י

אמרינן דהכי ניחא רשב"ם לפירוש אבל לפירש"י אלא קשיא לא דפסחים ההיא ונראה
לבריות נשמע שיהיה דבר לומר בקשת אם ופירש"י גדול אילן יתלה שיחנק הרוצה שם
לבריות שישמע דבר לומר תרצה אם פי' הרשב"ם אבל גדול, אדם בשם אמור ממך ויקבלו
בדבר איירי דלא י"ל לפירש"י גם ע"כ, בשמו שמועותיו ואמור רב בפני למוד ממך ויקבלו

והגדות. בשמועות אלא הלכה

ויסמוך מיניה דליקבלו היכי כי יוסי ר' בשם ברייתא א"ל דרבה קשיא לא דעירובין והאי
יוסף לר' גילה עליו שסמך אחר לומר יש עמו, נימוקו יוסי ור' אמרה52עליו יוסי ר' דלאו
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איסורא, דאיכא הוא ברבו ותלאה מעצמו שאומר הלכה דוקא נמי אי תניא, סתמא אלא
איסורא. ליכא החכמים באחד ותלאה סתמא בשנאמרה אבל

אייתו איקא דרב בריה ר"ה לגבי איקלע פפא רב מג: דף ברכות דגרסי' ליה קשה אך
מר סבר לא א"ל אשמן בריך והדר ברישא אהדס ובריך פפא רב שקל והדס שמן לקמייהו
הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא כב"ה הלכה רבא אמר הכי א"ל המכריע כדברי הלכה
איכסיף פפא רב אלא הלל כבית הלכה רבא אמר לא היא, ולא בד"ה רש"י ופירש דעבד,

ע"כ, בכך עצמו והשמיט שטעה לפי

(שאינו) דבר גם אמרו שלא רבו בשם דבר שאמר ביה, איתנהו תרתי פפא דרב ובהא
הוא לאשתמוטי היא 'ולא דמילתא סיומא הרי"ף גרס לא כך דמשום ונראה אמר, [שלא]
רש"י דברי נראין מעיינינן וכד קשיא. לרש"י אבל שם, תוספות כמ"ש כרבא ופוסק דעביד'
דרב אחורי אבא בר ירמיה ר' מצלי והוה בע"ש שבת של צלי רב כ"ז דף ברכות דגרסינן
רבו אחורי ולא רבו כנגד לא יתפלל לא רב אמר והאר"י הכי עביד היכי ור"י ופריך כו'
שמע שלא דבר והאומר כו' לרבו שלום והנותן רבו אחורי המתפלל אומר אלעזר ר' ותניא

ע"כ. מישראל שתסתלק לשכינה גורם רבו פריךמפי והדר מרב תחילה דפריך לדקדק ויש
דסובר נראה לכך הוא דוחק מקום מכל רבו מרב תחלה לפרוך שרוצה די"ל אף מברייתא

היא. ויחידאה אמרה דר"א תחלה ברייתא מהך לפרוך רוצה שאינו רש"י

הלכתא לית כו' לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר והאומר בה דתני מלתא הך גם
אמר שלא אלא בדברים ר"א שהפליגן לא ס"ו דף יומא כדאמרינן כן שנהג ואף כוותיה.
שלא דבר והאומר תר"י שפירשו ומה דעבד. הוא ולגרמיה לעולם רבו מפי שמע שלא דבר
גירסת לפי אלא כן פירשו לא בשמו. אותו ואומר ממנו שמע שלא ר"ל רבו מפי שמע
פירושו רש"י לגירסת אבל כו' רבו אחורי המתפלל אומר חסמא בן ר"א תניא שגורס הרי"ף
לגבילה לקה ולרש"י לשיטתו והרי"ף לשיטתו ורש"י קיימין. רש"י דברי כל נמצא כמ"ש

שמע: שלא דבר שאמר על לקה ולהרי"ף וטעה הואיל

:ì÷ùä úéöçî:å"ð÷ ïîéñåðéáø éãéîìúá íù ïééò æë óã úåëøáá àåä ïëå ...ïéã òîù íà
,äðåéרבו מפי שמע שלא דבר האומר הלשון איתא דבגמרא לומר רצונו

מישראל שתסתלק לשכינה כאן)גורם עצמו(עד מדעת דין יאמר שלא לומר אפשר והיה ,
שמע שלא דבר מעולם אמר שלא אליעזר ר' התנהג וכאשר רבו, מפי שקיבל מה אם כי
התנהג אליעזר דר' ניהו אמת, אינו ודאי זה שפירוש ואף (כז:), בסוכה וכדאיתא רבו מפי
והאמוראים התנאים רוב והלא כו', לשכינה שגורם זה על יאמרו ואיך חסידות, ממידת כן
וז"ל, להדיא כתב שהוא יונה רבינו בתלמידי לעיין לציין למ"א ליה וניחא כן. התנהגו לא

עכ"ל. משמו, אותו ואומר ממנו שמע שלא

הרמב"ם ט)אולם ה תורה א)והטור(תלמוד קעד, רמב סימן שלא(יו"ד דבר יאמר ולא כתבו
ב"י הרב ופירש אומרו, שם שיזכיר עד רבו מפי ולא)שמע ד"ה מה(שם כל דסתם משום

כל בזמנינו אבל בימיהם, דוקא (והיינו שמעו שמרבו השומעים סוברים אומר שהתלמיד
לאומרו אסור מרבו דבר שמע אם הזה בזמן וא"כ עצמו, משם הוא סתם שאומרים מה
מפי להודיע צריך מפיו שמעו לא ואם מ"ג), ס"ק רמ"ב סימן ביו"ד ש"ך כתב כן סתם,

חמודות לחם בספר וכתב שמעו. ברכות)מי חמודות, שאפשר(דברי כ"ד ס"ק השחר תפלת פרק
ומפני וז"ל, משנה הלחם וסיים ידו. על מתגנה שרבו ונמצא ההוא הדבר על לפקפק שיש
גדול, באילן היתלה להחנק בקשת אם קי"ב דף פסחים ערבי פרק ואמרינן הקפידו, לא כן
יודע אם א"כ לרבו, גנאי ויהיה בדבר יפקפקו שמא דהטעם כיון שכוונתו ואפשר עכ"ל.
אם בכזה מקפיד שאינו ברבו שיודע או ודאי לפקפק בו ואין ברור דבר ההוא שהדבר
פסחים: ערבי בפרק מיירי גוונא וכהאי מותר, מיניה דלקבלו היכי כי שמים לשם כוונתו

>‰Ù¯<
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אברהם:2 המגן בדברי סימןהדנים אומץ יוסף רס"ב, יו"ד יוסף ברכי קנו, או"ח ברכה מחזיק שבת, תוספות
דעת לא, סימן או"ח ח"ח מהרש"ם שו"ת כז, כלל שין מערכת חמד שדי ו', סימן חיו"ד לב לעלומות שו"ת סג,
ח"ב אומר יביע קנו, או"ח מגינים אפיקי ,<?> אבות ישראל תפארת קלוגר, לר"ש החיים ספר מהרש"ם, תורה

== == == ,?? שפתים ניב ז, אות ג סימן חו"מ
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ושקר+ אמת פסוקי ז: _פרק

למפרשים ציון הפסוקים, בכל הדגשות תורה, פסוקי ==השלמת

äøåúá

àåù/ø÷ù ãò êòøá äðòú àì

éãëðìå éðéðìå éì øå÷ùú íà

(àë çé úåîù) úîà éùðà

(å ãì úåîù) úîàå ãñç áø

íéàéáðá

הסּתירּו וחּטאותיכם אלהיכם לבין ּבינכם מבּדלים היּו עֹונתיכם אם ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכי
ואצּבעֹותיכם בּדם נגאלּו כּפיכם ּכי מּׁשמֹוע: מּכם íëéúBúôNּבעֹון,פנים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹÄÀÅÆ

äbäú äìåò íëðBLì ø÷L eøac,ּבאמּונה נׁשּפט ואין בצדק קרא אין : ÄÀÆÆÀÀÆÇÀÈÆÀÆְְְֱִֵֵֵֶֶֶָָֹ
און: והֹוליד עמל הרֹו ׁשוא ודּבר ּתהּו על ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹּבטֹוח

:(c-b) hp diryi

וכל יעקב עקֹוב אח כל ּכי ּתבטחּו, אל אח ּכל ועל הּׁשמרּו מרעהּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹאיׁש
:יהל רכיל íðBLìרע eãnì ,eøaãé àì úîàå elúäé eäòøa Léàå ֲִֵַַָֹÀÄÀÅÅÀÈÅÆÁÆÉÀÇÅÄÀÀÈ

:eàìð äåòä ø÷L øacאֹותי דעת מאנּו ּבמרמה מרמה, ּבתֹו ׁשבּת ÇÆÆÆÇÂÅÄÀְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ה': ְֻנאם

:(d-b) h edinxi

ועם אל עם רד עד ויהּודה יׂשראל, ּבית ּובמרמה אפרים בכחׁש ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻסבבני
ירּבה, וׁשד ּכזב הּיֹום ּכל קדים, ורדף רּוח רעה אפרים נאמן: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹקדֹוׁשים

יּובל: למצרים וׁשמן יכרתּו אּׁשּור עם ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹּוברית
:(a-`) ai ryed

לׁשֹון בפיהם יּמצא ולא כזב, ידּברּו ולא עולה יעׂשּו לא יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹׁשארית
מחריד: ואין ורבצּו ירעּו הּמה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָּתרמית,

:(bi) b diptv

>ÂÙ¯<

>ÊÙ¯<
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ּומׁשּפט אמת רעהּו, את איׁש אמת ּדּברּו ּתעׂשּו, אׁשר הּדברים ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאּלה
ּבלבבכם, ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את ואיׁש ּבׁשעריכם: ׁשפטּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשלֹום

ה': נאם ׂשנאתי אׁשר אּלה ּכל את ּכי ּתאהבּו, אל ׁשקר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻּוׁשבעת
:(fi-fh) g dixkf

íéìäú øôñá

ׂשפת רעהּו, את איׁש ידּברּו ׁשוא לדוד... מזמֹור הּׁשמינית על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָלמנּצח
מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ּכל ה' יכרת ידּברּו: ולב ּבלב ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלקֹות,

לנּו: אדֹון מי אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹּגדלֹות:
:(d-b) ai mildz

ּתמים הֹול :קדׁש ּבהר יׁשּכן מי ּבאהל יגּור מי ה' לדוד, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹמזמֹור
ּבלבבֹו: אמת ודבר צדק ְְֱִֵֵֶֶֶָֹֹּופעל

:(a-`) eh mildz

ּבא לֹו וּיאמר לׁשאּול וּיּגד האדמי ּדֹואג ּבבֹוא לדוד: מׂשּכיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלמנּצח
הּיֹום: ּכל אל חסד הּגּבֹור, ּברעה ּתתהּלל מה :אחימל ּבית אל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָדוד
ׁשקר מּטֹוב, רע אהבּת רמּיה: עׂשה מלּטׁש, ּכתער לׁשֹונ ּתחׁשב, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּוֹות

מרמה: לׁשֹון בלע, ּדברי כל אהבּת סלה: צדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמּדּבר
:(e-a) ap mildz

מּׁשמים וצדק ּתצמח, מארץ אמת נׁשקּו: וׁשלֹום צדק נפּגׁשּו, ואמת ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָחסד
ְִָנׁשקף:

:(ai-`i) dt mildz

הּוא ּתמים ּבדר הל עּמדי, לׁשבת ארץ ּבנאמני עיני מזמֹור... ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלדוד
לנגד יּכֹון לא ׁשקרים ּדבר רמּיה, עׂשה ּביתי ּבקרב יׁשב לא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹֹיׁשרתני:

ֵָעיני
:(f-e) `w mildz

על אתּבֹונן, ׁשקר:מּפּקּודי ארח ּכל ׂשנאתי ּכן ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
:(cw) hiw mildz

ׁשקר: ימין וימינם ׁשוא, ּדּבר ּפיהם אׁשר נכר, ּבני מּיד והּצילני ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפצני
(`i) cnw mildz

éìùî øôñá

ּומצא :לּב לּוח על ּכתבם ּגרּגרֹותי על קׁשרם ,יעזב אל ואמת ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻחסד
ואדם: אלהים ּבעיני טֹוב, וׂשכל ְְְֱִֵֵֵֵֶָָֹחן

:(c-b) b ilyn

>ÁÙ¯<

>Ëˆ¯<



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
éìùî øôñá

132

וידים ׁשקר, לׁשֹון רמֹות, עינים נפׁשֹו: ּתֹועבת וׁשבע ה', ׂשנא הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשׁש
לרעה: לרּוץ ממהרֹות רגלים און, מחׁשבֹות חרׁש לב נקי: ּדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשפכֹות

אחים: ּבין מדנים ּומׁשּלח ׁשקר, עד ּכזבים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיפיח
:(hi-fh) e ilyn

רצֹון, ידעּון צּדיק ׂשפתי ּתּכרת: ּתהּפכֹות ּולׁשֹון חכמה, ינּוב צּדיק ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻּפי
ּתהּפכֹות: רׁשעים ְְִִַָֻּופי

:(`l) i ilyn

ּומרּדף לחּיים, צדקה ּכן אמת: ׂשכר צדקה וזרע ׁשקר, פעּלת עׂשה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻרׁשע
למֹותֹו: ְָָרעה

:(hi-gi) `i ilyn

חרב, ּכמדקרֹות ּבֹוטה יׁש מרמה: ׁשקרים ועד צדק, יּגיד אמּונה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיפיח
ארּג ועד לעד, ּתּכֹון אמת ׂשפת מרּפא: חכמים ׁשקר:ּולׁשֹון לׁשֹון יעה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

און, ּכל לּצּדיק יאּנה לא ׂשמחה: ׁשלֹום ּוליעצי רע, חרׁשי ּבלב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻמרמה
רצֹונֹו: אמּונה ועׂשי ׁשקר, ׂשפתי ה' ּתֹועבת רע: מלאּו ְְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹּורׁשעים

:(`k-fi) ai ilyn

ויחּפיר: יבאיׁש ורׁשע צּדיק, יׂשנא ׁשקר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּדבר
:(d) bi ilyn

ׁשקר: עד ּכזבים ויפיח יכּזב, לא אמּונים ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹעד
:(d) ci ilyn

מרמה: ּכזבים ויפח אמת, עד נפׁשֹות ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָמּציל
:(dk) ci ilyn

הּות: לׁשֹון על מזין ׁשקר און, ׂשפת על מקׁשיב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹמרע
:(c) fi ilyn

ׁשקר: ׂשפת לנדיב ּכי אף יתר, ׂשפת לנבל נאוה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
:(f) fi ilyn

יּמלט: לא ּכזבים ויפיח יּנקה, לא ׁשקרים ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹעד
:(d) hi ilyn

יאבד: ּכזבים ויפיח יּנקה, לא ׁשקרים ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹעד
:(h) hi ilyn

ּכזב: מאיׁש רׁש וטֹוב חסּדֹו, אדם ְְֲִֵַַַָָָָָּתאות
:(ak) hi ilyn

מות: מבקׁשי נּדף הבל ׁשקר, ּבלׁשֹון אֹוצרֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפעל
:(e) `k ilyn
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ידּבר: לנצח ׁשֹומע ואיׁש יאבד, ּכזבים ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעד
:(gk) `k ilyn

וחץ וחרב מפיץ ׁשקר: ּבמּתת מתהּלל איׁש אין, וגׁשם ורּוח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנׂשיאים
ׁשקר: עד ברעהּו ענה איׁש ְִֵֵֵֶֶָָֹׁשנּון,

:(eh-ci) dk ilyn

מדחה: יעׂשה חלק ּופה דּכיו, יׂשנא ׁשקר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָלׁשֹון
:(gk) ek ilyn

רׁשעים: מׁשרתיו ּכל ׁשקר ּדבר על מקׁשיב ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמׁשל
:(ai) hk ilyn

ׁשּתים ואכל: לאיתיאל לאיתיאל הּגבר נאם הּמּׂשא יקה ּבן אגּור ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻּדברי
מּמּני, הרחק ּכזב ּודבר ׁשוא אמּות: ּבטרם מּמּני ּתמנע אל מאּת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאלּתי
ואמרּתי וכחׁשּתי אׂשּבע ּפן חּקי: לחם הטריפני לי, ּתּתן אל ועׁשר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻראׁש

אלהי: ׁשם ותפׂשּתי וגנבּתי אּורׁש ּופן ה', ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹמי
:(h-f) l ilyn

= עיי"ש תרחק שקר מדבר במצות קז עשה בסמ"ג מובאים אלו =פסוקים

== == == למפרשים ציונים חסרים זה פרק ===בכל
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שקר+ בענין חז"ל מאמרי ה: _פרק

ø÷ù øáã íðåùì åãîì

:åî äëåñולא מידי לך דיהיבנא לינוקא איניש לימא לא זירא רבי ואמר
שנאמר שיקרא, לאגמוריה דאתי משום ליה, ט)יהיב למדו(ירמיהו

שקר. דבר לשונם

:í"áîø:ç áé :úåòåáùשבועה בלא אמת דברי לשונם וללמד הרבה בקטנים להזהר צריך
אבותיהם על חובה כמו הדבר וזה כעכו"ם, תמיד להשבע רגילים יהיו שלא כדי

?? סוכה חיות מהריץ ===עין תינוקות. מלמדי ועל

שיעורים (קובץ צדקה, בהלכות כמובאר בו לחזור אסור הדין שמן עני דין לו אין תינוק למה דנו אחרונים
מובא זה ==דין . במזונותיו...) (שחייב יעקב קהילות וע"ע ירושה??) לו שיש (ותירוץ ו אות ב סימן אגדות ביאורי

,?? רמט סימן חו"מ בט"ז

íéðø÷ù úë

.áî äèåñכת שכינה, פני מקבלות אין כיתות ארבע אבא בר ירמיה א"ר
ליצים כת הרע. לשון מספרי וכת שקרים וכת חניפים וכת ליצים

ז)דכתיב דכתיב(הושע חניפים כת לוצצים, את ידו יג)משך לפניו(איוב לא כי
דכתיב שקרים כת יבוא, קא)חנף כת(תהלים עיני, לנגד יכון לא שקרים דובר

דכתיב הרע לשון ה)מספרי רע,תהלים יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא כי
רע. במגורך יגור לא ה' אתה צדיק

שכאן כותב וילך פרשת סוף (רח"ו) המצוות שער ===עיין תשובה שערי =עיין שם בגמ' מפרשים ==להביא
נזק עושה או ממון לחבירו שמפסיד בשקר מדובר

ïéáè àúééøåàã àééáãë...

éîìùåøé::úåëøáã è"ô óåñפיטטיא כל גזירה בן יוסי רבי בשם יונה רבי
וכדבייא בישין כדבייא כל טבין, דאורייתא ופיטטיא בישין

טבין. דאורייתא

:íéãøç,àéèèéôå.כצפורים קול כהשמעת בערוך מביאïéùéá,פירש דברים המרבה דכל
ïéáè,חטא. àééáãë ìë,השלום מפני לשנות ïéùéá,שמצוה àúééøåàã àééáãëåאם אפילו

למה דעלמא במילי וכו', בפיהו היתה אמת תורת דכתיב אסור שלום השמת בדבר יש
וכו',. ובמישור בשלום

>ˆ¯<

>‡ˆ¯<

>·ˆ¯<

>‚ˆ¯<
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:äùî éðô,àéèèéô ìëזמן דכל טבין דאינון דאורייתא מפיטטיא בר בישין בטלים דברים
טעם. בהם מוצא בהם הוגה ïéáè,שהוא àúééøéàã àééáãëå ïéùéá àééáãë ìë,להיות צריך כן

זה. פרק או זו מסכת שניתי לא ולומר לכזב הוא יכול שבתורה רבה, במדרש הוא וכן

של ירושלמי åéìéøñעיין ù"øäומפרש בישין, דאורייתא וחרשייא טבין חדשייא כל שגורס:
עיי"ש. שתיקה והיינו בואם, עד יעקב והחריש מלשון הלוי הר"ז בשם

=== ברכיא כל הערוך: גירסת שמביא ב??? ועיין

éìçîä ìëäøæ äãåáò ãáåò åìéàë åøåáéãá ó

.áö ïéøãäðñעבודה עובד כאילו בדיבורו המחליף כל אלעזר רבי ואמר
הבל התם וכתיב כמתעתע, בעיניו והייתי הכא כתיב זרה,

תעתעים. מעשה המה

:é"ùø,åøåáãá óéìçîä.ניכר יהא שלא בדבורו משנה

:éøéàî,צדק שלו והן קיים ודבורו בנחת ומתנו ומשאו מדות בעל אדם יהא ולעולם
זרה: עבודה עובד כאלו בדבורו המחליף כל אמרו הערה דרך

:à"ùøäî,'åë åøåáéãá óéìçîä ìëהדמיון בכ"ף כמתעתע וכתיב מתעתע כתיב מדלא
עובד כאלו חברו בו ומתעה בדיבורו ומחליף מרמה שהוא הכי ליה דרש
גדול כלל הוא האמת כי מבואר והוא תעתועים כדכתיב תעתע שנקרא כוכבים עבודת
חכם לפני בא וגזלן עברה שבעל בזה עיקרים בעל וכתב השקר. וההיפך התורה בקיום
שבתורה מצות רבוי עצמו על ולהעמיד עליו לקבל יכול היה שלא אלא תשובה לקבל אחד
אמת לומר עליך קבל החכם א"ל הן וא"ל כראוי לשומרו אחד דבר עליך קבל החכם א"ל
שקבל נזכר הולך אתה להיכן ליה ואמר אחד איש בו פגע ללסטם הלך לימים עליו וקבל
אלו לסטים אותו הרהר מיד וכו' אחר באיש פגע וכן ההוא לאיש וסיפר אמת לומר עליו

ע"ש: וכו' הרעים ממעשיו זה בעבור שנמנע עד וכו' להרגני עדים עלי יהיו ב'

בשקר חבירו את מטעה ==

:øåàîä úøåðî:æì ïîéñ (áäåáà é"ø)כאילו בדיבורו המחליף כל אלעזר רבי ואמר
שלא כדי בדיבורו המשנה הוא שפירושו ואע"פ זרה... עבודה עובד
גם יהיה לפיכך שקר, בדבר חבירו את שמטעה לפי הוא הכוונה אבל הוא, מי ניכר יהא
בחשבם אדם לבני כן גם הם שמטעים לפי לעכו"ם דומה נקרא ענין בכל המטעה כל כן

ידם. לאל שיש
<==> מובא ??? חסידים לספר רייפמן הר"י בהערות כ"כ

==עיין (מצולם) סנהדרין כאן ארלנגר אברהם ברכת בתחילה, דעות הקטנה יד קפ, סימן תשובה שערי עיין:
למחליף הכוונה דיבורו המחליף חומרת כמתעתע, בעיניו והייתי פסוק תולדות פרשת התורה על דיסקין מהרי"ל

עיי"ש. התורה.... את

מצולם - שלום בדברי מקומות מראה רשימת ==עיין

>„ˆ¯<

>‰ˆ¯<

>Âˆ¯<

>Êˆ¯<

>Áˆ¯<
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éìéîá êåôéú àìå àúìéáðá êåôä

.âé÷ íéçñô,במילי תיפוך ולא בנבילתא הפוך כהנא לרב רב ליה אמר
אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא פשוט

מלתא... בי וסניא אנא, רבא וגברא

ולא נבלתא הפוך שאמרו וזהו והדריין כזבן אדם יהא שלא זו בסוגיא העידו וכן מאירי:
בה והפך הפוך כענין בדברים מרבה יהא שלא בו וי"מ במלי תהפוך

הרבה יעסוק ולא בנבלה אדם שיעסוק לפרש נראה כו'. במילי תיפוך ולא מהרש"א
לנבלה לה ומדמה יתר שפת לנבל נאוה לא וכמ"ש פה לניבול יבא זה דמתוך בדברים

וניבול: נבלה כוללן חד דשם
לשקר... להגיע ולא הרבה לטרוח שכדאי שמלדנו מסביר כותים למס' בביאורו קניבסקי הגר"ח

áìá ãçàå äôá ãçà

.âé÷ íéçñô.בלב ואחד בפה אחד המדבר שונאן... שהקב"ה דברים ג'

.àòéöî àááשלא ההוא אביי ...אמר צדק שלך הן צדק... הין ת"ל מה ...
בלב ואחד בפה אחד ידבר

לשנות... בדעתו יהא לא הדיבור אומר שהוא בשעה רש"י

äéîù àèùå÷å àøúà

.æö ïéøãäðñלי אמר בעלמא, קושטא ליכא אמינא הוה מריש רבא אמר
שמיה, טביומי רב לה ואמרי שמיה טבות ורב מרבנן ההוא
חדא זימנא בדבוריה, משני הוה לא דעלמא חללי כל ליה יהבי הוו דאי
הוה ולא בדיבורייהו משני הוו ולא שמיה וקושטא אתרא לההוא איקלעי
מינה, בנין תרתין לי והוו מינהון איתתא נסיבי זימניה, בלא מהתם איניש מיית
אדשא, טרפא שיבבתה אתאי רישה, חייפא וקא דביתהו יתבא הוה חד יומא
אינשי אתו בנין, תרתין ליה שכיבו הכא, ליתא לה אמר ארעא, אורח לאו סבר
ליה אמרו מעשה, הוה הכי להו אמר האי, מאי ליה אמרו לקמיה דאתרא

אינשי. בהנך מותנא בהו תגרי ולא מאתרין פוק מינך במטותא

:é"ùø,àîìòá àèùå÷ àëéì:תמיד אמת שידבר בעולם אדם éàãאין ïðáøî àåää éì øîà
,äéøåáãá éðùî àì àîìòã éììç ìë äéì éáäé ååäזימנא הכי לי ואישתעי לשקר,

שמיה: וקושטא אתרא לההוא אקלעי àááà,חדא àôøè:אותה שואלת çøåàשהיתה åàì
,àòøà:רישה וחייפא הואיל היא היכן לומר

:á÷òé ïåéò,äéøåáéãá éðùî äåä àì àîìòã éììç ìë äéì éáäé ååä éàאמר אם כלומר
דברים דקיי"ל אע"ג יותר, לו ונותן אחר בא ואח"כ מה בסך זה דבר למכור

>Ëˆ¯<

>˘<

>‡˘<

>·˘<

>‚˘<



¯˜˘ ÔÈ�Ú· Ï"ÊÁ È¯Ó‡Ó :‰ ˜¯ÙîÌÈ‡È·�·

á÷òé ïåéòîíéðéò çúôîïéãîò é"øî.ã÷ úáùîé"ùø

137

דעלמא חללי כל ליה יהבי שאפילו בעצמו נהג הוא הכי אפילו אמנה, מחוסר משום בו אין
בדיבוריה. משני הוי לא

:íéðéò çúô...יעקב עיון הרב כתב חיד"א): לעיל)(לרב הסליחה(בסמוך ועמו עכ"ל,
הימנו נוחה חכמים רוח ואין אמנה מחוסרי בהם יש דברים הוא דהדין
ומתן משא של שאינם בדברים אף מיירי דהכא נראה אמנם ר"ד, סימן בחו"מ כמבואר
אדם בני שדרך בדברים וכיוצא פלוני בזמן זה לדבר או זה לעשות אמר הוא כי דזימנין
אף בדיבוריה משני לא איהו ויתנחם, אדם ובין המידה, היא וכך איסורא, וליכא לחזור

רבותיה. והיינו לשנות, מספיק טעם לו שהיה

:ïéãîò é"ø,'åëå ïéúøú äéì åáéëùהשלום מפני שינה הקב"ה שאפילו דמצינו אע"ג
השלום מפני כך כל היה לא הכא מקומות) ושאר סה: ביבמות (וכמש"כ

מאד. נשערה וסביביו השכנה, מתפייסת היתה האמת שעם

השלום מפני לפרק שייך

:ë äöéá== == == הלל של ענוה

שם חיות מהר"ץ השלום, מפני הענוה, מפני ועוד רש"י,

éà÷ àì àø÷éù ...çéëù àø÷éù

.ã÷ úáùאמת מיליה, מקרבן שקר טעמא מאי אמת, - תי"ו שקר, - שי"ן
טעמא ומאי שכיח, לא קושטא שכיח, שיקרא מיליה, מרחקא
קאי. לא שיקרא קאי, קושטא לבוניה, מלבן ואמת קאי כרעיה אחדא שיקרא

:é"ùø,äéìéî ïáø÷î:ביתא אלפא של כסדרן קרובות שלשתן קרובות, úîàאותיות
,äéìéî ï÷çøî:בסוף וזו באמצע וזו בי"ת אל"ף בתחילת àòøë,זו ãçàאות כל

אחד: רגל על עומדת שבו éðåáì,ואות ïáìî úîà,לבינה כמין אותיותיה תחתיה מושכבין
רחב. השני ורגל טוב, ומושבה רגלים שתי לה יש הרי דאל"ף

:à"ùøäî,'åë àòøë àãçà àø÷éù øîàåמלבן דאמת לפרש נראה ויותר פירש"י עיין
שקר משא"כ האחרים על מאריך הא' ואין למטה שוין אותיותיו שכל כו',
דקו"ף כרעא שהוא האחד הרגל והיינו והשי"ן מרי"ש יותר למטה מאריך בצורתה שהקו"ף

לעיל. שזכר

úîà éøáã ïéøëéð

:è äèåñחנין רב אמר ידעה, מנא לבו, כל את לה הגיד כי דלילה ותרא
דלא צדיק באותו בו ידעה אמר אביי אמת, דברי ניכרין רב אמר
ודאי השתא אמרה אני, אלהים נזיר דאמר כיון לבטלה, שמים שם מפיק

קאמר. קושטא

>„˘<

>‰˘<
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:é"ùø,úîà éøáã ïéøëðולא גדול שערו ראתה אופניהם על ודבורים ומיושבין מתקבלין
הן. אמת גדול כחו היה הזה שבדבר לה שאמר האחרונים שהדברים והבינה יין שותה היה

בן חנינא רבי משה, ראה מה וישתחו ארצה ויקד משה וימהר קיא: סנהדרין
ראה. אמת אמרי ורבנן ראה, אפים ארך אמר גמלא

äàø,רש"י: úîàבדין אותן דן הוא אם כלייה נתחייבו אם ונתיירא אמת שנקרא במדותיו
מעשיהם. לפי אותן דן יהא שלא עליהם והתפלל ומיהר גמור,

íéùøãîá

ארצה אמת השליך

äáø úéùàøá:ç ç äùøôלבראת הוא ברוך הקדוש שבא בשעה סימון א"ר
וחבורות כיתים כיתים השרת מלאכי נעשו הראשון אדם את

הה"ד יברא, אומרים ומהם יברא אל אומרים מהם פה)חבורות, חסד(תהלים
ואמת חסדים, גומל שהוא יברא אומר חסד נשקו, ושלום צדק נפגשו ואמת
שלום צדקות, עושה שהוא יברא אומר צדק שקרים, שכולו יברא אל אומר
לארץ והשליכו אמת נטל הקב"ה, עשה מה קטטה, דכוליה יברא אל אומר

ח)הה"ד רבון(דניאל הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו ארצה, אמת ותשלך
הדא הארץ, מן אמת תעלה שלך, אלטיכסייה תכסיס מבזה אתה מה העולמים

דכתיב פה)הוא תצמח.(תהלים מארץ אמת

שקר של המושג את המציאו הבריות

éúáø àú÷éñô(שלום éàúéúù:(איש àøåáéã ãë à÷ñéôרבי אמר תענה, לא
חוץ בעולמו הקב"ה ברא שהכל מצינו נחמן בר שמואל
מלבם אותם בדו הבריות אלא פעל, שלא [שוא] ומידת ברא שלא שקר ממידת

שקר דברי מלב והגו] [הרו יג)שנאמר נט .(ישעיה

בדאי של עונשו כך

ð"øã úåáà:ì ÷øô à àçñåðשאפילו בדאי של עונש כך אומר שמעון רבי
שכיזבו יעקב של בבניו מצינו שכן לו, שומעין אין אמת דובר
שעיר וישחטו יוסף כתונת את ויקחו שנאמר להם האמין בתחלה לאביהן
באחרונה אבל ול"ג) ל"א ל"ז (בראשית בני כתונת ויאמר ויכירה [וגו'] עזים
עוד לאמר לו ויגידו שנאמר להם האמין לא לפניו אמת שדברו פי על אף

וגו']: העגלות את [וירא להם האמין לא כי לבו ויפג וגו' חי גםיוסף מובא

צד פרשה רבה בבראשית

>Ë˘<

>È˘<
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ראשונים+ ט: _פרק

:í"áîø:å á úåòãבפה אחד יהיה ולא ופיתוי, חלקות בדברי עצמו להנהיג לאדם אסור
דעת לגנוב ואסור שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כברו תוכו אלא בלב ואחד
ולא שחוטה, בשר במקום נבילה בשר לנכרי ימכור לא כיצד הנכרי. דעת ואפילו הבריות
יודע והוא אצלו שיאכל בחבירו יסרהב ולא שחוטה, של מנעל במקום מתה של מנעל
שהוא חביות לו יפתח ולא מקבל, שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
מילה ואפילו בו. כיוצא כל וכן פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכרן לפותחן צריך
עמל מכל טהור ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של אחת

.53והוות

:à ä ÷øô úåòãכך העם משאר בהם מובדל והוא ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם כשם
דבריו ובכלכול ובמלבושו ובהילוכו ובדיבורו וכו' במאכלו במעשיו ניכר שיהיה צריך

ביותר... ומתוקנים נאים האלו המעשים כל ויהיו ובמתנו ובמשאו

:æ äëìä íùולא בדיבורו ישנה ולא דבורו... בשעת וצווח צועק יהא לא חכם תלמיד
שלום בדברי אלא יגרע ולא בהן...54יוסיף וכיוצא

:âé äëìä íùהן ועל לאו לאו על אומר ובאמונה, באמת חכם תלמיד של ומתנו משאו
ונותן עליהן, ידקדק ולא מהן כשיקח לאחרים ומוותר ונותן בחשבון עצמו על מדקדק הן,
עצמו מחייב (אינו) בהרשאה, יבא ולא קבלן ולא ערב לא נעשה ואינו לאלתר המקח דמי
ואם ישנהו, ולא בדבורו שיעמוד כדי תורה, אותו חייבה שלא במקום וממכר מקח בדברי
חבירו, אומנות לתוך ירד ולא וחונן, ומלוה להן ומוחל מאריך בדין אחרים לו נתחייבו
הנעלבים מן הרודפים מן ולא הנרדפים מן יהיה דבר של כללו בחייו, לעולם לאדם יצר ולא

המע כל שעושה ואדם העולבים, מן ויאמרולא אומר הכתוב עליו בהן וכיוצא האלו שים
אתפאר. בך אשר ישראל אתה עבדי לי

:ç áé úåòåáùשלא כדי שבועה בלא אמת דברי לשונם וללמד הרבה בקטנים להזהר צריך
תינוקות. מלמדי ועל אבותיהם על חובה כמו הדבר וזה כעכו"ם, תמיד להשבע רגילים יהיו

:í"áîø:äðùîä ùåøéôúåáà:æè à,ä÷éúùî áåè óåâì éúàöî àìåהדיבור כי אומר ...ואני
ורשות. ורצוי, ומרוחק, עליו, ומוזהר בו, מצווה – חלקים לחמשה תורתינו חובת לפי נחלק

מצות וזו בפירושה, והעיון ולימודה התורה קריאת הוא בו, המצווה והוא הראשון החלק
המצוות כל כמו והיא בם', 'ודברת בה שנצטוינו המצוות]עשה כל כנגד שקולה וכבר[נ"א: .

מקצתו. את אפילו זה חיבור יכיל שלא מה הלימוד על ובזירוז בחיזוק נאמר

והרכילות, והכזב, שקר, עדות כגון עליו, והוזהרנו נאסר אשר הדיבור הוא השני והחלק
הפה נבלות זה ובכלל הזה, החלק על מורים בתורה מקראות וכמה והגידופים, והריגול,

הרע. ולשון

>·È˘<

>‚È˘<

כאן...רמב"ם:53. שמח אור כאן, פענח צפנת ,<?> רנט חינוך מנחת בסמוך, מפרשים עיין דבריו, ביאור

??רמב"ם:54. ?? דבריו ====ביאור
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לא עצמו, לאדם תועלת בו שאין הדיבור והוא המרוחק הדיבור הוא השלישי והחלק
פלוני מלך התנהגות והיאך היה ומה אירע מה ההמונים סיפורי רוב כגון מרי, ולא משמעת
החכמים אצל נקרא וזה פלוני, של עושרו או פלוני של מותו סיבת היתה ומה בארמונו,
ר' תלמיד רב על אמרו אלה, מדברים להתרחק מאד משתדלים והחסידים בטלה', 'שיחה
מגרעת, ישבח או מעלה האדם שיגנה הזה החלק מן וכן מימיו. בטלה שיחה שח שלא חייא

הגיונית. או מידותית שהיתה בין

ובגנות והמידותיות, ההגיוניות המעלות בשבח הדיבור והוא הרצוי, הוא הרביעי והחלק
מהם והרחקתה ובשירים, בנאומים לזה הנפש את ולעורר יחד, הסוגים משני המגרעות
הנהגותיהם לחבב כדי מעלותיהם, חשיבות וסיפור החכמים שבח וכן עצמם. הדרכים באותם
מעשיהם להמאיס כדי ומגרעותיהם הרשעים את ולגנות באורחותם, וילכו אדם בני בעיני
כלומר הזה, החלק שנקרא ויש באורחותיהם. ילכו ולא מהם ויבדלו אדם בני בעיני וזכרם

ארץ'. 'דרך השפלות, המידות מן וההתרחקות הטובות המידות לימוד

ומאכלו ופרנסתו במסחרו לאדם שנוגע במה הדיבור הוא הרשות, והוא החמישי והחלק
רצה אם אלא מרוחק, ולא רצוי לא איננו רשות וזה צרכיו, כל ויתר ומלבושו ומשתהו
הדיבור, מיעוט לאדם נבחר הזה ובחלק ישתוק, רצה ואם שירצה, כמה בו לדבר רשאי

בו... מלהרבות מזהירים המוסר וספרי

í"áîøä éùøôî

:ùãç éøô:å á úåòãשהיה מצינו השחר תפילת בפרק בלב, ואחד בפה אחד יהיה ולא
ואף המדרש, לבית יכנס אל כברו תוכו שאין תלמיד כל גמליאל רבן מכריז
להיות לאדם שראוי מיהא נקוט מ"מ ליכנס ראויים התלמידים שכל התם דמסיק גב על
שבטים של גנותן דמתוך במדרש רז"ל אמרו לשלום דברו יכלו דלא אקרא וכן כברו, תוכו

בפומייהו. בליביהון די שבחן יודע אתה

:øâéà àáé÷ò éáø:å á úåòãäéäé àìå éåúéôå úå÷ìç éøáãá åîöò âéäðäì íãàì øåñà
,åøáë åëåú àìà áìá ãçàå äôá ãçàהקב"ה שלשה קיג: פסחים עיין

דבר והרואה לו, מעיד ואינו לחבירו עדות והיודע בלב, ואחד בפה אחד המדבר שונאן
ידבר שלא ההוא אביי אמר מט. מציעא בבבא דאיתא והא עיי"ש, לו, ומעיד יחידי ערוה
בקנין אמונות בעניני היינו צדק, שלך ולאו צדק שלך הן דכתיב וזהו בלב ואחד בפה אחד
עליו מצוה רש"י כתב מצוה חוב בעל פריעת פו. כתובות עיין חוב, בעל ופריעת וכדומה,
איירי במידות והכא עיי"ש, צדק שלך הן שהיא צדק הין דכתיב דבריו ולאמת חובו לפרוע

וברור. הרמב"ם,

:çîù øåà:íù úåòã,áìá ãçàå äôá ãçà äéäé àìåערבי בפרק שאמרו ממה הוא
דאם בלב, ואחד בפה אחד המדבר שונאן הקב"ה שלשה קי"ג דף פסחים
ומתנו דמשאו בהך נכלל וזה שם רש"י יעוין וממכר במקח הוא צדק שלך דהן דהזהב מהך

י"ג. הלכה פ"ה לקמן כו' באמונה

:êìîä úãåáò:íù úåòã.áìá ãçàå äôá ãçà äéäé àìå :úåòã 'ìä'א מ"ט ב"מ עי'
דס"ל יוחנן דלר' ואף בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי אמר
צדק שלך הן שיהא לומר אלא לזה הכתוב בא לא אמנה מחוסרי משום בהם יש דברים
בשם שם שטמ"ק ועי' וברא"ש שם במאור ועי' ז"ל הרי"ף גם זה מאמר העתיק מ"מ
גם קאי צדק שלך הן דיהא מדרשא בגמ' שם דמקשה דמה ז"ל והר"ן הרשב"א הראב"ד

>„È˘<
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ואחד בפה אחד המדבר שונאן הקב"ה שלשה ב' קי"ג פסחים ועי' וברור, עי"ש יוחנן לר'
אתה שבטים של גנותן מתוך לשלום דברו יכלו ולא הפסוק על במדרש רז"ל ודרשו בלב,
ואחד בפה אחד ידברו ולב בלב י"ב סי' שוח"ט מדרש ועי' פומהון, כן כלבהון שבחן יודע

בפומיה. הוי לא דבליביה מה אבשלום דבר ולא כ"ח בסי' ושם בלב

.åøáë åëåú àìàלענין לה ומפרשי וכו' יכנס אל כברו תוכו שאין תלמיד כל כ"ח ברכות
הדבר הוא שבלב והענין לה מפרש ורבנו שבלב, המחשבה עם מתאימים המעשים שיהיו

פכ"ח דר"נ אבות ועי' הגר"אשבפה, מרן ובנוסח גלוי, עליך סתרך יהי אומר היה הוא מ"ז
בזה. שכתב מה שם יהושע בנין ועי' כגלוי לך סתרך יהי ז"ל

.çúô åãåáë ìéáùáù åúåúôì éãë ïøëåîì ïçúåôì êéøö àåäù úåéáç åì çúôé àìåכ"מ עי'
פותח היה בלא"ה גם דאם שם בגמ' דאמרו מה רבנו הביא דלא מה על שתמהו ולח"מ
דהיכא חילוקא הביא לא וכן יהודא, לרב ליה דחביב עולא שאני וכמ"ש שרי לכבודו
של בים ועי' שם, נחמן דרב בריה זוטרא דמר וכעובדא שרי נפשיהו מטעי דקא דאינהו
שמאנה מי להוציא פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי רבנו כתב דבדיוק שם חולין שלמה
פשוט והדבר פותח, ג"כ היה כן ובלא כבודו בשביל שעושה במקום ולהוציא עצמו את
לפתות כדי כן לעשות רשאי שאינו הוא, ללב המסור ודבר בדעות, זה כתב רבנו שהרי כן,

לפתות. כן עושה אינו אלו באופנים והרי לחבירו

.øåñà úòã úáéðâ ìùå éåúô ìù úçà äìî åìéôàåבישרא נפל מכרזינן היכא שם אמרו שהרי
ועי' להו, מטעי קא והא עלה ופריך זבני קא דלא משום טריפתא אמר ולא חילא, לבני
לרבו, אלא נתכוין לא למר דשלמא דפי' רש"י על שהשיגו התוס' בשם לעיל שהבאנו מה
דעת, גניבת ליכא דבזה לרבנו דס"ל דאפשר לעיל כתבנו וכבר דעת, גניבת הוי זה דהרי

אפ שלוםובלא"ה שאילת דגם שם אשרתא ד"ה בתוס' עי' כהירושלמי ס"ל דרש"י שר
בשלומם דשואלין להדיא ס"ל ה"ה עכו"ם מהל' בפ"י רבנו אבל כן, לעשות והוכרח אסור
הכי לאו ואי באמת ליה מכוין והוי למר שלמא ואמר אסור לכפול ורק חגם ביום ואפילו
ועי' לעיל, מ"ש ועי' אחת במלה אפילו דעת גניבת דאיכא התוס' וכסברת דאסור אפשר
רחוץ בתקרובת מהו בתקרובת לו ירבה לא ה"ג דע"ז ופ"ק ה"ג דדמאי פ"ד בירושלמי
דעת גניבת ושל פתוי של מלה רק שהוא שם הפנים ובמראה מפרש ועי' אוחרי בזווי

ואסור.

ב:2 פרק לעיל <?> חרדים ,<?> הרקיע זהר ,<?> חינוך ,<?> סמ"ק ,<?> סמ"ג ,<?> ==יראים

ìלגוי בין לישראל בין לשקר ולא האמת על להקפיד דורו לאנשי הסמ"ג דרשת

:â"îñ:äãéáà úáùä :ãò ò"îבתרא הגוזל ובפרק לישראל... אבדה להשיב עשה מצות
אבדת(קיג:) להחזיר חייב השם חילול שיש במקום אומר יאיר בן פנחס רבי תניא

אחרון הגוזל בפרק כהנא רב מסיק וכן ישראל... כאבידת זרה עבודה עובדי (קיג:)גוי

נתכוון שמא אסור להטעותו אבל מעצמו... שטעה והוא מותר, זרה עבודה עובד גוי שטעות
מתחלל... שמים שם ונמצא לבודקו הגוי

הגלות שהאריך עתה כי אדום, גליות ולשאר בספרד אשר ירושלים לגלות דרשתי כבר
אמת, שהוא הקב"ה של בחותמו ולאחוז העולם מהבלי להבדיל לישראל יש מדאי יותר
במותר אף עצמם ולקדש ענין בשום להטעותם ולא לגוים, ולא לישראל לא לשקר ושלא

שנאמר יג)להם ג בפיהם(צפניה ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית
ותורת אמת אנשי הם כי עשה בדין הגויים יאמרו להושיעם הקב"ה וכשיבא תרמית, לשון
שבחר הקב"ה עשה מה ראו יאמרו ברמאות הגויים עם יתנהגו אם אבל בפיהם, אמת

ורמאים. גנבים לחלקו

>ÁÈ˘<
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כתוב כה)ועוד ב כמה(הושע למצוא אלא אחד כור אדם זורע כלום בארץ, לי וזרעתיה
מתנהגים שהם זמן וכל גרים, עליהם שיתוספו כדי בארצות ישראל הקב"ה זורע כך כורים,

שנאמר הרשעים גזל על הקב"ה הקפיד והרי בהם, ידבק מי ברמאות יא)בהם ו (בראשית

מציאות אלו דפרק מירושלמי ראיה מביא אני עוד חמס, הארץ שם(ה"ה)ותמלא שאומר
ואמרו להם והחזירום דזוזי צררא ביה ואשכחן מגוים דחטין כרי חד זבנין סבייאי רבנין
הגוים מאבדת הרבה מעשים שם מספר בזה וכיוצא דיהודאי אלההון הוא בריך הגוים

השם...: קידוש מפני שהחזירום

äðåé åðéáø éøáãî

:äáåùú éøòù:çò÷ ïîéñ :â øòùלתשעה נחלק הזו הכת ענין שקרים. כת דבר וזה
áæë.55חלקים ùéà :ãçàä ÷ìçäבמענה וישחית וירע עזב, תורה אשר ,

שנאמר שכיר, בשכר או יד בתשומת או בפקדון בעמיתו המכחש כמו יא)פיו, יט (ויקרא

שנאמר שקר, עד ברעהו העונה וכן בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו יג)ולא כ לא(שמות
שנאמר ובשותפות, במסחרים והאונאות התרמית כלל הזה החלק ומן שקר. עד ברעך תענה

יד) כה ונאמר(ויקרא אחיו, את איש תונו יב)אל נה ומרמה,(תהלים תוך מרחובה ימיש ולא
בשערי הקדמנו כאשר הרשעים, בכיתות עון כבד והוא בליעל, ונקרא און, איש ונקרא

שנאמר כמו באצבעותיו, ומולל בעיניו קורץ שהוא האון איש זה ומדות חטא. (משלייראת

יב) באצבעותיו.ו מורה ברגליו מולל בעיניו קורץ וגו', און איש בליעל אדם

åøéáçì ãñôäå ÷æð ø÷ùä íöòá ïéàå ø÷ùîä :éðùä ÷ìçä :èò÷לעשותו בו יתכוין אך ,
עמו, נאמן וריע אוהב הוא כי בו שיאמין חבירו, את המתעה כמו הרע, ואל הנזק אל סבה

שנאמר כענין רעה, עליו להדיח ויוכל ממנו, ישמר ולא בו שיבטח כדי בזה (ירמיהומתכוין

ז) אחריוט ונאמר ארבו, ישים ובקרבו ידבר רעהו את שלום ח)בפיו פסוק אלה(שם העל
על ענשם החלקים שני ואלה נפשי. תתנקם לא כזה אשר בגוי אם ה' נאם בם אפקד לא
ה', תועבת הוא הנזק צד מלבד השקר כי בכנפיו, הצרור הנזק ועל השקר על דברים שני

כב)שנאמר יב ונאמר(משלי שקר, שפתי ה' טז)תועבת ו רמות(שם עינים ה', שנא הנה שש
ונאמר וגו' און מחשבות חורש לב וגו' שקר יג)לשון ח ונאמר(שם שנאתי, תהפוכות ופי

טז) טו להם.(איוב השקר נתעב ודם בשר ואף עולה, כמים שותה איש ונאלח נתעב כי אף

åéìòáî áåè òåðîì äîøî éøáãå äîøòá àáä :éùéìùä ÷ìçä :ô÷,אליו הטובה להעביר
לידי לבא העתידה בטובה עינו יתן אבל לחמסו, ולא שלו שהוא דבר מחבירו לגזול לא

מיליו בשקר אליו לקחתה אותה וצודה לו56חבירו חבירו יתן אשר לו בשקריו יסבב או ,
לזולתו הפסד ממנו יסבב כאשר השקר עונש יגדל אכן השקר. על ענשו ועיקר אףמתת, ,

שאמרו כענין בו, שיזכה דבר ממנו הפסיד לא כי ההפסד, על העונש עיקר שאין פי על
ז"ל צב.)רבותינו שנאמר(סנהדרין זרה, עבודה עובד כאילו בדבורו המחליף כזכל (בראשית

זרהיב) עבודה על ונאמר כמתעתע, בעיניו והייתי אבי ימושני טו)אולי י המה(ירמיה הבל
קצהו, על הדמיון הביאו זרה, עבודה עובד כאילו ז"ל רבותינו ואמרו תעתעים, מעשה

בשוא. ונעזר בשקר נסתר הוא כי אחר

>ËÈ˘<

תשובה:55. וכו'שערי וכו' דבריו המביאים ואחרונים ובראשונים דבריו בחשיבות הקדמה צריך =כאן

כ56. אלנקאווה) (ר"י המאור מנורת מוסיף למוכרכאן והלך בזול, פרקמטיא קונה חבירו את שראה כגון יצד
חבירו לו שיתן שיסבב או אנחנו. שותפין כי לפלוני, תחוש ואל זו, בפרקמטיא מעות יותר לך אתן אני לו, ואמ'
דמים לו נותן והאחר לקנות, רוצה שאתה פלונית, קרקע לקנות רצוני לו, שיאמר כגון ושקריו, כזביו על מתנות
או השר, עם או המלך, עם טוב מליץ לך הייתי אני לו, שיאמר או אותה. יקנה ולא הקרקע, מן שיסתלק כדי

המאור. מנורת עכ"ל בזה, כיוצא כל
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óéìçîå òîù øùà íéøáãä øåôñá ø÷ùîä :éòéáøä ÷ìçä :àô÷לו ואין במתכוין, קצתם
ופעמים סלה, צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו, הפסד ולא בשקריו תועלת
הפסד אין כי על אחד, מצד ענשו יקל הזה והאיש כולו. הדברים ספור מלבו בודה שהוא
כי עונו, ויכבד השקר, ואהבת פניו בעז ענשו מאד גדול אבל ופחזותו, בשקריו לאיש

השלום עליו שלמה ואמר תועלת. לבלי יט)יאהבהו ו פירוש(משלי שקר, עד כזבים יפיח
הזאת המדה תביאהו כי תדע דבריו, וספור בשיחתו כזבים יפיח אשר אדם תראה אם

השקר. אהבתו אחרי סרה, בו ולענות באחיו שקר להעיד

ושלום טובה ודרישת מצות לקיים התירוהו החלק ואמרו57וזה יז.). לשבח(כתובות מותר כי
ואמרו כן. שאינו פי על אף וחסודה נאה שהיא ולאמר החתן לפני סה:)הכלה מותר(יבמות

שנאמר שלום, בדברי טז)לשנות נ ליוסף(בראשית תאמרו כה לאמר מותו לפני צוה אביך
ישיתו לא כי דעת, בבלי שמעו אשר הדברים מקצת יחליפו אנשים ויש וגו'. נא שא אנא

השלום עליו שלמה ואמר רעה. מדה זאת גם שמעם, בעת לחקור כח)לבם כא ואיש(משלי
ידברו אשר הדברים תכונת עד ולהאזין לשמוע לב נותן איש פירוש ידבר, לנצח שומע
בני יאהבו כי ידבר לנצח תרמית, לשון בפיו ימצא ולא נכון על אותם יספר למען באזניו

דבריך? עוד תדבר למה לעולם לו יאמרו ולא דבריו לשמוע אדם

åîò áéèéé éë åøéáçì øîåàä :éùéîçä ÷ìçä :áô÷לבבו עם מדבר ועודנו מתת, לו ויתן
ונאמר לתת, שלא יד)ישיח לד ופירשו(תהלים מרמה, מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור

ז"ל מט.)רבותינו אמרו(ב"מ ועוד בלב, ואחד בפה אחד ידבר ד,שלא פרק ירושלמי (ב"מ

(?? ב אומרהלכה שיהא ובלבד מדבריו, יחזור אם אמנה מחוסרי משום בהם אין דברים
בדעת. וגומר בפה

åéøáã ø÷ùéå åîò áéèéäì åøéáç úà çéèáîä :éùùä ÷ìçä :âô÷כי מלתו, לאל וישים
הבטחתו, לחלל לו אין חבירו, לב בו ובטח הבטחה בלשון עמו להיטיב אמר אשר אחרי

ברית, עבר כאדם והוא שקר, דרך זה יג)שנאמרכי ג עולה(צפניה יעשו לא ישראל שארית
אף מועטת מתנה לחבירו לתת האומר וכן תרמית. לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא

רבותינו ואמרו הבטחה. לשון הזכיר שלא פי מט)על אמנה,(ב"מ מחוסרי משום בו יש כי
לו, יתן נתון כי מועטת, שהמתנה אחרי בו, ובוטח עליו סומך חברו לב ב"מכי (ירושלמי

ה"ב) נדרפ"ד כי רבה, רעתו בו יחזור אם מרובה, שהמתנה פי על אף הוא, עני איש ואם
ונאמר ג)נדר, ל והנה(במדבר לאדם, מתנה לתת רבים בפני שמתפאר מי וכן דברו. יחל לא

אחרי מדבריו שישוב נכון ולא הבטחה, כמו זאת הנה בזה, נדיבתו על כמתהלל הוא
שכתוב כענין בדבר, והתהלל יד)שהתכבד כה מתהלל(משלי איש אין וגשם ורוח נשיאים

כן - הגשם בא ולא הגשם סימני בוא אחרי אדם בני שיצטערו כמו פירוש שקר, במתת
יצטער כן על הדבר, קיום סימן בדבר שהתהלל מה כי שקר, במתת מתהלל איש ענין

תוחלתו. הכזיב כי המתנה, על שהבטיחהו האיש

äáåè åîò äùò éë øîàì åøéáç úà äòúîù éî :éòéáùä ÷ìçä :ãô÷עליו טוב דיבר או
ז"ל רבותינו אמרו עשה. צד.)ולא נכרי(חולין דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב והנה58אסור .

אשמה שקר שפת כי וביען יען הנכרי, מגזל יותר ישראל חכמי אצל חמור הזה החטא
הנפש. מיסודי הוא כי האמת, גדרי על ונתחייבנו רבה,

רק57. דהוי דס"ל לכאורה ומוכח תרחק שקר מדבר הפסוק מזכיר שלא זה בסימן מדייקים ==אחרונים

פשוט ולפי"ז זמננו, מחברי לאו, לדוד משכיל שטרן, יעקב אמרי ,<?> (גריפ"פ קבלה, מדברי או דרבנן איסור

== זה בכל לעיין ויש שלום. דרישת או מצוה של ההיתר להם

שכתבקפד:58. מה וכן דרבנן, איסור רק דהוי ומוכח הקודם מסימן קל יותר דעת גניבת מחשיב לכאורה

האם השער" ב"זה אריכות כאן ועיין לקמן, הקטנה יד ועיין ועיין. ישראל", חכמי "אצל חמור חטא שהוא

דחולין... בסוגיא ראשונים ועוד רש"י על חולק יונה רבינו
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.åá úåàöîð ïðéàù úåìòîá çáúùîù éî :éðéîùä ÷ìçä :äô÷59השלום עליו שלמה אמר
ז) יז להתגאות(משלי לנבל אין פירוש שקר, שפת לנדיב כי אף יתר שפת לנבל נאוה לא

מזה שלמעלה במקרא אמרו כי אבותיו, במעלת ו)ולהתנשא אבותם,(פסוק בנים ותפארת
גנאי וזה עשה. כן ולא ונתתי, ופזרתי עשיתי כה ולאמר בשקר להתכבד לנדיב אין כי אף
כי עשה, שלא מה על נפשו הלל כי עשה, אשר נדבותיו וגנה לנדיב, שכן וכל אדם לכל
זכרונם רבותינו ואמרו ולתהלה. לשם אך עשה אשר צדקותיו בכל לבו כי לעדה, תהיה זאת

שביעית)לברכה סוף למי(ירושלמי לתת הראויות הכבוד במדרגות אותו שמכבדים מי כי
אני לבדה אחת להם שיאמר עליו אחת, זולתי יודע אינו והוא מסכתות, שתי יודע שהוא

רבות. כאלה שמענו לאמר ולהתפאר לכזב אסור כי שכן כל יודע,

ìáà ,úåòøåàî úãâäå åòîùé øùà íéøáã øåôñá åø÷ùé àì íéðá :éòéùúä ÷ìçä :åô÷
íéøáã åôéìçéבדבר לאדם הפסד מאין חפציהם אודות הנאה60על כמעט ימצאו אך ,

רבותינו ואמרו בכך. ממון מרויחים שאינם פי על אף סג.)בשקרותם אסור,(יבמות זה גם כי
שנאמר ד)והוא ט דבר(ירמיה ללא המשקרים כעונש ענשם אין אך שקר, דבר לשונם למדו

הרביעי. בחלק ענינם זכרנו íéø÷òאשר êì åðîã÷ä øáëå .íéø÷ù ìù úë é÷ìç äìà äðä
.ùôðì úåãåñé äîä éëå ,íéðåîà ùéà éëøãá

תשובה: שערי בדברי אלנקאווה),עיונים (ר"י המאור מנורת האמת, שער צדיקים אורחות – עיין החילוקים, בתשע
לח"ח. תמים שפת ישרים, מסילת הקטנה, יד לז, לו לה, אותיות אבוהב) (ר"י המאור מנורת

תשובה. שערי הוצאות אחרונים בעוד ולחפש השער, זה עיין קצת דבריו בביאור
קח, עמוד (אהרמן) עולם הליכות יונה, ברבינו ד"ה מד עמוד ליטוואק) (הרב תרחק שקר מדבר זמננו: ובמחברי
סעיף ב' ובכלל יב, סימן ובח"ב רעה, ד"ה חידושים ג' עמוד שפתים ניב החילוקים. ט' ביאור ישראל ובקדוש קט
מדבר פסוק מזכיר לא דבריו שבכל מעיר 456 עמוד ושם ,233-249 עמודים כמוך לרעך לז, עמוד והלאה טו

תרחק. שקר

:äàøéä øôñ:קעז אות זילבר הרב בדברמהדורת אפילו לשקר שלא היזהר מאד ומאד
שכרו יצא כי בשקר להשתכר לא ואף בדבר, יש השם חילול כי הבאי,
כת חנפים, כת שקרנים, כת שכינה, פני מקבלות שאינן כתות מארבע הוא כי בהפסדו,
וכל לו. שומעין אין אמת אומר שאפילו בדאי של ענשו וכן הרע, לשון מספרי כת לצים,

הכא כתיב זרה עבודה עובד כאילו בדבורו יב)המשנה כו כמתעתע,(בראשית בעיניו והייתי
התם טו)וכתיב י תעתועים.(ירמיה מעשה המה הבל

רנח: סימן שתוקשם אלא תשבחהו ואל בפניו חבירך מקח תגנה ותחניף.61אל תכזב ולא

:éìùî äðåé åðéáø:ã-â â éìùîçåì ìò íáúë êéúåøâøâ ìò íøù÷ êáæòé ìà úîàå ãñç
:íãàå íéäìà éðéòá áåè ìëùå ïç àöîå .êáìלדבר עתה התחיל הנה

והנה ואמת, חסד והם האלה המידות על להזהיר ופתח ה', עבודת דרכי כוללעל חסד
השכל... לאהבת המידות וקלות השכליות המעלות כולל ואמת המידות ממעלות רבות

ואוהב לאמת יקנא אך לבריות יחניף ולא רע, ולטוב טוב לרע יאמר שלא האמת וענין
החסד. מידת בכלל אינו הזה והענין און. ואנשי רשעים ושפלות צדיקים כבוד

>Î˘<

>‡Î˘<

עכ"ל.קפה:59. הדור, גדולי אבותיו ושהיו ומיוחס נשיא שהוא שיאמר כגון מוסיף: (אלנקאווה) המאור מנורת

===הערהקפו:60.

היראה:61. דהגמראהקשהספר ומתרץ ישבחנו, מקח שהקונה יז בכתובות הגמרא דמסקנת היראה" ב"מקור
שאין איירי רבינו אבל שלום, דרכי משום ישבחנו ואז עצב, שהוא רואה או טוב, מקח זה האם כששואלו איירי

עצב. ואינו שואלו חבירו
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מריבה דבר ובכל ולאוהב, לנכבד פנים ישא שלא אדם בני בין שישפוט האמת ענין ובכלל
שיושב לתלמיד מנין חז"ל שאמרו כענין וכן הרשע, את וירשיע הצדיק את יצדיק ומחלוקת
ואמרו תרחק. שקר מדבר ת"ל ישתוק שלא מנין לעשיר וחובה לעני זכות ורואה רבו לפני

מב)ז"ל כתב(סוטה לצים כת שקרים כת חנפים כתב שכינה, פני מקבלות אינן כתות ארבע
ונאמר הרע, לשון טו)מספרי יז שניהם,(משלי גם ה' תועבת צדיק ומרשיע רשע מצדיק

ז)ונאמר קא עיני.(תהלים לנגד יכון לא שקרים דובר

ישפוט אם בכלל וכן עליו, יודה באמת וינצחהו חבירו עם יחלוק שאם האמת ענין ובכלל
אותו יחמיץ לפניו מרומה הדין כי לו נראה ואם העדים לחקור ירבה עדים פי על אדם בני

יחתכנו. ולא

אך שקרים, בדברי יאמין פן שישמע, מה כל יאמין ולא הרע לשון יקבל שלא בכללו וכן
ונאמר אצלו, נחקרים היותם עד בספק הדברים ד)ישים יז הוות(משלי לשון על מזין שקר

בסמוך מובא זה בפסוק פירושו ונאמרעיין טו), דבר.(יד לכל יאמין פתי

הנפסדות, הסברות ומן המשובשות הדעות מן יזהר כי האמת בכלל השכליות המעלות וכן
ילאה לא האמת לחקור ירבה יתבונן, אשר אמונה דברי ובכל יעסוק אשר חכמה ובכל

שקר. דבר לבו יקחהו פן לנפשו ויירא ייגע ולא ייעף לא במחקרו

לשלמותם, שמגיע מי מעלת לתבונת קצה אין ועצומות גדולות ואמונה חסד מעלות כי ודע
לפי והנתעבים הגמורים הרשעים מן הוא בהפכם מתהלך אבל בהם אוחז שאינו מי אך

בפרש' תראה כאשר יב)הש"י ו ש(משלי און, איש בליעל שםאדם נבאר כאשר ה', ונא
החסדבע"ה... מידת על מרחיב כאן -

ולהרחיב האמת במידת מאד להתחזק האדם יתחייב כי אמת, בענין לבאר אוסיף ...והנה
בלבו האדם יאמר אם גם כי הש"י, מלפני ודרושה אהובה האמת מידת היות מרוב גבולה
יראת לשלמות להגיע המשתדלים מן האיש אם יתרים, בדמים חפץ לקנות או מתנה לתת

שנינו אשר כמו בלבו, גמר אשר את בפועל יתקיים פח.)שמים, בירר(ב"ב והניח בירר
כי הזה הענין וביארו לו, ונותן מעשר לקנות בלבו גמר קנה, לא היום כל אפילו והניח

שכתוב מה מקיים שהיה ספרא רב כגון שמים ירא באדם ב)מדבר טו אמת(תהלים ודובר
בלבבו...

,áåè ìëùå ïç àöîåהאמת ידי ועל ואדם... אלהים בעיני חן תמצא והאמת החסד ידי על
והרשיעו הצדיק את והצדיקו אמת בדרך ההולכים כי ואדם אלהים בעיני טוב שכל תמצא

שנאמר כענין השקר את בחכמתם המחזיקים לא טוב, שכל המשכילים הם הרשע (ירמיהאת

כב) ונאמרד להרע, הם ט)חכמים ח ונאמר(שם להם, מה וחכמת מאסו ה' בדבר (דבריםהנה

ו) ונאמרד ובינתכם, חכמתכם היא כי ועשיתם ו)ושמרתם קיא עושיהם.(תהלים לכל טוב שכר

:ã æé éìùî :íù:úååä ïåùì ìò ïéæî ø÷ù ,ïåà úôù ìò áéù÷î òøîוביאור ...[מזין=מאזין]
לא אשר ע"ד השקרן וכן שקרים... כת והשנית זדים... כת הרע, לשון כתות ב' כי הענין
יחוש לא כי מחקר, מבלי ויקבלם בלבו שישמע הדברים ישים האמת על לדרוש הורגל
הזה בענין ההגונה והמידה ויגיד, יספר וכאשר בלבו ישים אשר האמת, אל הדברים לכוון
ולא יספרנו ולא בו יאמין לא ישמענו ואם לשה"ר, על ולהאזין להקשיב האדם שישנא

באמת... אליו שיתברר עד מספק ובכבודו חבירו באהבת לעילימנענו תשובה שערי עם [השוה

??

:áì-àì é éìùî :íù.úøëú úåëåôäú ïåùìå äîëç áåðé ÷éãö éôéôå ïåöø ïåòãé ÷éãö éúôù
:úåëåôäú íéòùø(לא)תהפוכות ולשון בחכמה... שפתיו שהרגיל חכמה, יפרח צדיק ...פי

לשוא, פנים ומראה השקר ומחזקת רע ולטוב טוב לרע אומרת האמת, הפך שמדברת
עד מגונה היא כי הזאת המידה על הקללה והזכיר החכמה... היפך הוא האמת וחילוף

מאד...
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אע"פ(לב) כי להודיענו בא תהפוכות, לשון וקלל חכמה, ינוב צדיק פי כי שהזכיר לפי
לרצות ומלומדות נהוגות ושפתיו השלום, בענין לשנות דרכו אמת, רק הצדיק ידבר שלא

ארז"ל וכן חמה, ישיב רך מענה שנאמר סב)חבירו, השלום,(יבמות בדבר לשנות מותר
ודברי הכתוב אשר לחבירו אדם בין שלום הבאת מצות האדם ביד תכון לא זה ובלעדי

עליה. משבחין ז"ל חכמים
היה כי ותוכחה ריב בכל האמת הפך על להכריע ורגיל מלומד פיהם תהפוכות, רשעים ופי

אינ וגם אנשים, בין השקרריב טענת על להכריע דרכם תועלת, בו להם ואין בדבר ם
והוצרכו וחמס ועושק עולה תמיד שפעלו פי על כי לזה שהביאם ומה פנים, לה ולהראות
הרגילו זאת ידי על און, פעלנו לא לאמר רעיהם עם בהתוכחם השקר לטענות תמיד

השקר. את ולהכריע לטוב רע לאמר שפתיהם

:áë-æé áé éìùî :íùïåùìå áøç úåø÷ãîë äèåá ùé :äîøî íéø÷ù ãòå ÷ãö ãéâé äðåîà çéôé
âøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù :àôøî íéîëçéöòåéìå òø éùøåç áìá äîøî :ø÷ù ïåùì äòé

äðåîà éùåòå ø÷ù éúôù 'ä úáòåú :òø åàìî íéòùøå ïåà ìë ÷éãöì äðåàé àì :äçîù íåìù
:åðåöøבעדותו לסמוך ראוי דבריו, בסיפור אמת רק ידבר שלא ...מי צדק, יגיד אמונה יפיח

ולא ישקר בעדות גם השקרן והוא מרמה איש מרמה, שקר ועד דבריו, ויכוון צדק יגיד כי
יגיד כי בעדותו לסמוך ראוי ואין דבריו בסיפור השקרן מידת לגנות ובא דבריו, יכוון
דובר שנאמר שקרים כת מהנה ואחת שכינה פני מקבלות אינן כתוב ארבע ואז"ל שקרים,
לחקור ולהרבות השקרן בעדות להסתפק יש כי מזה י"ל גם עיני, לנגד יכון לא שקרים

הדין את .62ולהחמיץ

,ãòì ïåëú úîà úôùנשמעים דבריו יהיו האמת לכוון בהם ומדקדק השקר מן בדבריו הנזהר
לשון יעמוד רגע עד שקר, לשון ארגיע ועד אליהם, להקשיב ויחפצו בם ויאמינו לעולם
דבריו את יקשיבו לא הודיעו ואחרי בדבריו, וילכד שקרן הוא כי מהר ויודע יגלה כי שקר

ואז"ל שוא, ידבר פיו אשר דבריו בכל יחזקו כי אליהם אוזן יטו פט:)ולא כך(סנהדרין
לו. שומעין אין אמת אומר שאפילו בדאי של ענשו

,ø÷ù éúôù 'ä úáòåúעדות לידי מביאה בסיפוריו והמכזב השקרן מידת כי אמר למעלה
השקרנים כת כי ז"ל שאמרו וכמו ה', תועבת ההיא המידה כי לפרש הוסיף ועתה שקר,

שכינה. פני מקבלות אינן

ìבדרכיו והלכת

:úåáà :äðåé åðéáø:çé àúîàä ìòå ïéãä ìò íéé÷ íìåòä íéøáã 'â ìò øîåà â"áùø
,úîàä ìòå :íåìùä ìòåהקב"ה של בדרכו ללכת לאדם שיש

שנאמר הדרך באותו האדם ילך כן גם אמת, בדרכי והולך אמת ותורתו אמת (דבריםשהוא

ט) בדרכיו.כח והלכת

חז"ל סג.)ואמרו עובדא(יבמות כההוא לשקר, לאדם לו אין בעלמא דברים סיפור שאפילו
אינשי דאמרי היינו א"ל לה, דהפיכנא הוא אנא א"ל אמך מעלה ליה אמר וכו' דרב דבריה
האדם כי שקר, דבר לשונם למדו שנאמר משום תעביד לא ואת ילפך, טעמא ממך דנפיק
לדבר יבוא כי גם תועלת, ולא הפסד לא בהם שאין בדברים שקר לדבר לשונו המרגיל

עליו. שולט וההרגל המדבר פיהו כי האמת לומר יוכל לא עיקר של דברים

:äðåé åðéáø úåùøã:áùéå úùøôáæë ùéàî ùø áåèå åãñç íãà úåàú(כב יט (משלי

המשכילים מן אחד שאמר מה לומר רצה כי לומר נוכל ...עוד
בהיותו ושכלך לבך יגנוב והשקרן ממונך יגנוב שהגנב השקרן, מחברת הגנב חברת 'טובה

>·Î˘<

>‚Î˘<

משלי:62. יונה ינקה'רבינו לא שקרים 'עד ה יט וכן יכזב', לא אמונים 'עד ה יד לקמן בפירושו דומים דברים

?? גם להעתקם אם ?? לשונו מתק עיי"ש וגו',
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וכו'. כזב' מאיש רש 'טוב ענין וזה נברא, ולא היה שלא דבר בעיניך מאמת

בא ז"ל אמרו הרי בהן, תלויים תורה גופי שכל כמעט מאד פחותה מידה היא והכזב
וכשיחשוב אמת, הקב"ה של חותמו ואמרו יחיה, באמונתו צדיק אחת על והעמידו חבקוק
עבירות מכל נזהר היה אמת אם כי יאמר שלא עצמו על מקבל היה שאם ימצא אדם
אולי כי בעצמו מחשב והיה (תשובה) [עבירה] לעשות הולך היה אם שהרי שבתורה,
פנים בבושת ויפול האמת לומר צריך והיה תבא מאין או תלך אנה וישאלהו איש ימצאהו
כת היא שכינה פני מקבלות שאינן כתות ארבע מכלל וגם ויכזב. אמונתו שיחליף או

כזב. ידברו ולא עולה יעשה לא ישראל שארית אמר והפוסק שקרנים,

:úåòãå úåðåîà??? ãåîò :â"ñøì???

ìשקר בכלל אינו תרי לבי שמשתמע דבר האומר
שנית וכו', הענין את סיבב שהוא יתכן קודם ומתרץ שישקר, לצדיק גורם שהקב"ה מקרים שיש שאלו
ופירש שטעה הוא והשומע תרי לבי משתמע ורק גמור שקר שאינם מילים לומר יוכל הוא השכל ע"י תמיד
שהם ומה אחות ממש ולא סתם קרובתו התכוון שהוא היא אחותי שאמר ושרה אברהם אצל כמו בשקר,

שלהם... טעות זה אחות ממש הבינו

בעיון. למדתי לא כעת כי עוד עיי"ש

ìשלו את להוציא כדי לשקר

:à"áùø:àô ïîéñ â"ç ú"åùהכד את המניח בפרק רבנן דאמור הא שאלת: טוליטולה,
לנפשיה,(כז:) דינא איניש עביד לא דאמר למאן ואפילו למחיה בפנדא פנדי מאה

זה בכלל יש פסידא. דליכא במקום אפילו דאמר נחמן ולרב עביד, פסידא דאיכא במקום
ליה ואמר נחמן לרב דלחיש חזקת דפרק ההיא כי לאמתו? דין להוציא שקר לטעון שיוכל
כל מיהא בידי אנקוט ואמינא וארכס, לי הוה מעליא שטרא ומיהו הוא, זייפא שטרא אין,
הא בזוזי, כותיה הלכתא דלית דאסיקנא גב על ואף מיגו. משום נחמן רב והימניה דהו
מותר אם אני שואל כן על בשקרו. עמד אי נאמן היה נמי ובזוזי בארעא, כותיה לן קיימא
פן יוסיף לא על דעבר אע"ג חבריה למימחי ליה דשרי היכי כי זוזי, לאפוקי שקר לטעון

יוסיף.

שארית דכתיב פסידא, במקום ואפילו שיקרא דלימא דאברהם לזרעיה ליה חס תשובה:
שאפילו העדות שבועת בפרק אמרו מזו וגדולה כזב. ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל
התם וכדאמרינן [אסור?], אסרו שאמרו, דרך אותו על אינו שהדבור אלא אמת באומר
מעידים, ושנים תובע אחד יהא שלא מנין בהן, וכפר אחד אצל שהפקידו לשלשה מנין
בפניהם, בידו הופקד שהממון אלו שמעידין כמו אמת, ודאי וזה תרחק, שקר מדבר ת"ל
מאמינין אנו מיגו שיש מקום שכל אלא אסור. עדות בתורת אומרין שהן כיון הכי ואפילו

א טענה לטעון לו היה לשקר בא שאילו שטוען, כמו בה.שהאמת נאמן שהיה בשקר חרת
שטען כל אלא כן ולטעון לעשות לו מותר שיהא אמרו לא הבתים חזקת דפרק וההוא
נימא מהתם, דאי לך ותדע ליה. כדאית ולמר ליה כדאית למר מגו, משום אותו מאמינין
ואהוב השקר שנוי ודאי אלא כן לומר לנו וחס התם כי זייפא שטרא למיעבד נמי דשרי

פז. כלי תמורתו ואין האמת
פו כלל הרא"ש שו"ת גם ומביא והלאה נח עמוד ב ב הלוי משפטי =עיין ירושלים מכון הוצאת עם =השוה
תרחק... שקר מדבר שנאמר כשקר לו שנראה דבר ליתומים לטעון אסור היתומים של האפוטרופוס גם א: סימן

?? קנו תורה בדעת (מובא

>„Î˘<

>‰Î˘<



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
íééç úåçøàî'ä éãáåòì ÷éôñîä

148

:íééç úåçøà:â-à :ïîéñ :ù"àøäì.והכזב השקר מן וכן הגאוה... מן להתרחק
:çë ïîéñ...לבטלה שמים שם תוציא ואל תרחק שקר מדבר
:ì ïîéñהוצאת בעיניך ויקל לך יהיה צדק והין תשקל צדק במאזני ודבריך אביך אלקי את דע

שכלך. במאזני תשקלהו אשר עד רע דבר להוציא ימהר אל ופיך דבריך, מהוצאת ממונך
:àñ ïîéñ.במשפט תצא דבריך כל על כי פה וניבול פה עקשות ממך תוציא אל
:àö ïîéñ.דעת לחסירי מנהג זה כי דעתו תחליש ולא חברך מקח תגנה אל
:â÷ ïîéñ.ולב בלב תדבר ואל ובחניפות חלקות בשפתי חברך את תפתה אל

:èë÷ ïîéñ.לנכרי ואפילו אדם לכל נאמן והיה וכזב שקר דבר מפיך תוציא אל
:æ ïîéñ úáù íåé.ובדיבורו ובמתנו במשאו נאמן שיהיה

== קכט ל, בסימנים עיונים: עיין

:'ä éãáåòì ÷éôñîä:í"áîøä ïá íäøáà åðéáøúîàä áåéç ìò :æì ÷øô á ÷ìç
:ø÷ùä øåñéàå:[אילן בר או' הוצאת דנה, נסים ר' וההדיר [תרגם

'ולא ואמר תרחק', שקר 'מדבר יתעלה אמר בתורתנו, כן גם נאסר שבועה בלא השקר
כך על מורה בהם הדברים שהקשר אע"פ אלה פסוקים בעמיתו'. איש תשקרו ולא תכחשו

יום ומעשי המשפט לגבי הם האלה מוחלט63יום-שהלאוין מאיסור נקי אינו ביטוים הנה ,
בחיי קלקול וגורם השפלים, ומתכונות השכל מצד המגונים מהתארים הוא והשקר מלשקר.

יום בענייני אלא נכשל אינו בו שנכשל מי רוב פי ועל הבא, והעולם הזה יום-העולם
החומרית, התועלת לצורך צורות מיני בכל הערמה ידי על המגונות הנטיות השפעת משום
שפלות מתוך אלא לתועלת, שלא ישקר שהאדם לכך אשר התורה. אסרתהו כך ומשום
בתורה פסוק לכך יוחד לא כן ועל בזה, הכשלון נדיר הנה גרידא, אמונה וחוסר ונקלות

לעיל. שהזכרנום הפסוקים מובן בתוך נכלל אלא
זה... בענין הארכנו ד"ה הפרק: בסוף עיין

ì[ונביאים בתורה המקומות [ביאור

בהם, שיש הגדולות הדתיות התועלות משום בתורה, הכתובים האבות מסיפורי יודע ואתה
הרי היא' 'אחתי באמרו שרה בענין הדיבור את שינה כאשר השלום עליו אבינו שאברהם
דבר על והרגוני הזה במקום אלקים יראת אין רק אמרתי 'כי עליו שאמר הגדול להכרח זה
הכרח בשעת ואפילו אמת, בו שאין מה על הצטדקות מתוך באמרו זאת והמשיך אשתי'.

לאשה'. לי ותהי אמי בת לא אך היא אבי בת אחתי אמנה 'וגם גדול

פי על אלא מיצחק הברכה קבלת בענין הדיבור שינוי את לעצמו התיר לא אבינו ויעקב
בנבואה' אתאמר 'עלי נבואי צו פי על הנה בפרשה שפעולתה ביאר שהמתרגם רבקה, צו
אנו ואין ידוע, שהוא כפי בכרך', עשו 'אנכי לדבריו ייפוי בדרש מובא זאת ובכל וכו',
ממנו, קרוב יותר או הדרש דרך על אולם הפסוק, מכוונת רחוק היותו משום אותו אומרים
שתשובתו באופן מעשו, הבכורה קניית את הברכה לקבלת הקדים שיעקב אומרים אנו
בכרך' עשו 'אנכי שבדבריו משום מוחלט, שינוי אינו והשינוי מהאמת, נקייה אינה ליצחק

באמר ואילו 'בכרך' באמרו אמת עלדיבר שעה הוראת מנהג בנהגו שינוי יש הנה 'עשו' ו
אלוהי. וצו נבואית הדרכה פי

השקר את מונה, שהוא החמורים והדברים זרה עבודה עם יחד ישראל אצל מונה וירמיהו
אמר האמת, ב)והעדר ט ידברו',(ירמיה לא 'ואמת ואמר שקר'. קשתם לשונם את 'וידרכו

ואמר שקר' דבר לשונם 'למדו כח)ואמר ז מפיהם'.(שם ונכרתה האמונה 'אבדה

>ÂÎ˘<
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ישראל פשעי במנין אמר ב)וישעיה נט לבין(ישעיה בינכם מבדלים היו עונתיכם אם 'כי
עולה לשונכם שקר דברו שפתותיכם בעון ואצבעותיכם בדם נגאלו כפיכם כי וכו', אלהיכם
און'. והוליד עמל הרו שוא ודבר תהו על בטוח באמונה נשפט ואין בצדק קרא אין תהגה,

אמר יב-טו)וכן ועונותינו(שם אתנו פשעינו כי בנו ענתה וחטאותינו נגדך פשעינו רבו 'כי
שקר, דברי מלב והגו הרו וסרה עשק דבר אלהינו מאחר ונסוג בה' וכחש פשע ידענום
משפט'. אין כי בעיניו וירע ה' וירא משתולל מרע וסר נעדרת האמת ותהי וכו', אחור והסג

כראיה. בכך ודי

יתעלה בשמו אומר א)והושע יב וכו',(הושע ישראל בית ובמרמה אפרים בכחש 'סבבוני
וכו'''. ירבה ושד כזב היום כל קדים ורדף רוח רעה אפרים

ודובריה האמת העדר מפני עזרה מבקש ב)ודוד יב כי(תהלים חסיד גמר כי ה' 'הושיעה
הרע עם השקר את וחיבר רעהו'. את איש ידברו שוא אדם, מבני אמונים נב)פסו (שם

רשע פי 'כי הרשע מתוארי הוא שהשקר וביאר סלה'. צדק מדבר שקר מטוב רע 'אהבת
שקר' לשון אתי דברו פתחו עלי מרמה קט)ופי הטובים(שם תאריו את בשבחו וביאר .

אמר אתם, השקר דוברי הרחקת ידי על ודומיהם והחוטאים הכופרים הרחקת (שםלגבי

עיני'.קא) לנגד יכוך לא שקרים 'דובר

שלמה כד)ואמר ד כגנות(משלי ואמר ממך'. הרחק שפתים ולזות פה עקשות ממך 'הסר
יט)השקר ו כזב(שם שדובר מי כוונתו אחים', בין מדנים ומשלח שקר עד כזבים 'יפיח

מדנים. ומשלח שקר עד הריהו

אמת בלשון לנהוג אותם בעוררו נביאו ידי על לישראל יתעלה טז)ואמר ח 'אלה(זכריה
ההישארות להם שמובטחים ישראל ושארית רעהו'. את איש אמת דברו תעשו אשר הדברים

עליהם יתע' שאמר מה פי על תואריהם יג)והקיום ג עולה(צפניה יעשו לא ישראל 'שארית
ובשבח השקר בגנות הנבואיים והפסוקים תרמית'. לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא

מרובים. האמת

אומרים צב)וההכמים ואומרים(סנהדרין זרה', עבודה כעובד בעיניך יהא בדבורו המשנה כל
מב) האמת(סוטה למען ומעוררים שקרנים. כת ובכללן שכינה, פני מקבילות אין כתות ארבע

ואומרים נמרצת מט)בצורה צדק.(ב"מ שלך ולאו צדק שלך הין שיהא ללמדך צדק, והין

אמונתך את ותמנע עצמך ותטהר לשונך את שתשמור אפוא צריך כך והדבר והואיל
קטן. שאינו הזה ומההטא הזו המגונה מהמגרעת

ì[משל להיות קרוב שהוא והגזמה נימוסין במעשה לשנות [מותר

הורתה שהתורה בעניינים אלא בביטוי להקל ולא דיבור לשנות למאמין רשות שאין ותדע
שלה. המסורה ואנשי הכמיה ידי על שהוגדרו או הנביאים במסורות שהובאו או עליהם

שנכבד מי אל פנייתך כגון נימוסין, במעשי ההקלה הריהו עליו, הורתה שהתורה למה אשר
או מפניו יראה בגלל כלפיו מנומס להיות אותך מוליך שההכרה למי או באמת, ממך
'בי למשה אהרן בפניית התורה אמרה וכדומה, עבדו ואתה אדונך שהוא כאילו לזולתו
כבודו משום וזאת כלאם', משה 'אדוני אליו יהושע ובפניית וכו'. עלינו' תשת נא אל אדוני
אמר כה לעשו לאדני תאמרון 'כה לעשו יעקב בפניית ואמר אליו. שפונים מי של האמיתי
לכך ובהתאם מפניו. יראתו בגלל וזאת אדני' בעיני חן 'למצא לו אמר וכך יעקב', עבדך
זה פי ועל וכד', בקנייך עבדו אתה ואין אדונך שאינו מי אל ולכתוב לפנות לך מותר

שבנימוסין. הפניות שאר לגבי מקישים

בהם שיש השינוי על נוסף אשר המוגזמת, ובחריגה הבאי בדבר להפריז ראוי אין וכן
ז"ל שביארו כפי האסורה הדעת גניבת גם יש צד)בדיבור, הבריות(חולין דעת לגנוב אסור

הגוי. דעת אפילו

>ÁÎ˘<
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אמר וכדומה. 'ים' ולנדיב 'אריה' לאמיץ שאומרים כפי הדימוי התרת על הורתה והתורה
כעפר זרעך את 'ושמתי יתעלה ואמר גרם', חמר 'יששכר ואמר יהודה', אריה 'גור יעקב
שאמר כפי במספר, למנותו אפשר שאי הריבוי מבחינת לדימוי אלא התכוון ולא הארץ'
למספר שווה יהיה שמספרם לא ימנה' זרעך גם הארץ עפר את למנות איש יוכל אם 'אשר
רבנו משה ואמר הים'. שפת על אשר 'וכחול השני בפסוק שאמר כפי החול, או העפר
'לרב' דברו והבן לרב', השמים ככוכבי היום והנכם אתכם הרבה אלהיכם 'ה' השלום עליו
אותם בדמותו יתע' אמר וכך במספר. שוויון לא בריבוי, הדמיון היא שהכוונה לבאר כדי

זרעך'. יהיה כה לו ויאמר אתם לספר תוכל 'אם לכוכבים

הדימוי, מעין שזה הבאי, דברי אמירת להתיר התורה הורתה כח)וכן א גדולות(דברים 'ערים
הנב ואמר בשמים', ד)יאובצורות יא ואמר(יהושע הים', שפת על אשר כחול רב (מלכים'עם

מ) א שימושא את הזה הספר של הראשון בחלק לך הזכרנו וכבר בקולם'. הארץ 'ותבקע
ודבריהם במעשיות, הבאי בדברי צ:)החכמים נביאים(חולין דיברו הבאי, לשון תורה דיברה
הבאי. לשון חכמים דיברו הבאי, לשון

'ערים שאמר כמו הבאי, דברי היותו על שמורה מה בדיבור שיהא בזה השימוש בעת וראוי
אינן שהחומות בכך ספק מטיל ואינו מתבלבל אינו שאיש בשמים', ובצורות גדולות
חומה על תאמר אם כך זה אין אולם גובהן, לגבי הגזמה היא ושהכוונה לשמים, מתקרבות
פי ועל הבאי, דברי לא שקר שזה משום אמה, ששים שגובהה אמה חמישים גובהה אשר

מקישים. זה

אחי דברי זה ובאופן נפשות. סכנת בשעת בדיבור השינוי את להתיר התורה הורתה וכן
לאמר יוסף אל ויצוו וכו', יוסף ישטמנו 'לו מיוסף נפשם על בפחדם השלום עליהם יוסף
כפי נפשות, בסכנת האיסורים בהתרת ההלכה ליסודות בהתאם נעשה וזה וכו. צוה' אביך

שידוע.

הנה הוא', בנך הכתנת נא הכר מצאנו 'זאת השלום עליו אביהם ליעקב לדבריהם ואשר
למצווה. בניגוד שהיא יוסף במכירת שעשו מה תואם שזה משום ראיה מזה להביא אין

מהתורה. שהבהרנו אופן באותו בסכנה בדיבור שינוי התרת על הנביאים ספרי מורים וכן
שאול מפני בברחו לאחימלך דוד דברי ג)וכן כא א אלי(שמואל ויאמר דבר צוני 'המלך

אל יודעתי הנערים ואת צויתך ואשר שלחך אנכי אשר הדבר את מאומה ידע אל איש
שהחכמים ממה זה, בענין הנביאים ומסורות התורה עליו שמורות מה זה אלמני'. פלני מקום

התרתו. את לבאר הוצרכו לא

ì[מרובה תועלת בה שיש השלום [היתר

בארבעה בדיבור שינוי לשם ההקלה זה הרי זה, בענין החכמים שהגדירוהו למה ואשר
חמלה ומתוך החכמה מבקש של צער מתוך ושלושה מרובה, תועלת למען אחד ענינים,

עליו.

או מישראל יריבים לבבות פיוס למען הדיבור שינוי הריהו מרובה, שתועלתו לאחד אשר
שונאו שהוא מי על לאדם שיאמר כגון זה, את זה השונאים מהם אלה בין שלום השכנת
עליו ומשפיע אוהבו שהוא כך על שמורה מה לגביו אמר או עשה שהוא לו ומזיק ואויבו
ידי ועל ידידותו, את ומבקש אוהב שהוא אוהבו שאינו מי על לאדם שיאמר או ברכה,
שהתגלעו. מריבות ותשקוטנה ישראל מלבבות זה את זה השונאים לבבות מתחברים כך

מהפסדו. יתר ששכרו משום הדיבור את בו לשנות והותר מרובה. תועלתו זה ודבר

דבריהם משמעות וזוהי עליו, מורה סוהפסוק ודבריה)(יבמות שלום, בדברי לשנות מותר
מדברי לכך והרשות ההיתר את שואבים ז"ל והם מ'מותר'. יותר להדגשה 'מצוה' מהם אחד
לשנות 'מצוה לגביו שאמרו והחיוב וכו'. ליוסף' תאמרו כה וכו' צוה 'אביך יוסף אחי

>ËÎ˘<
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ויאמד והרגני שאול ושמע אלך 'איך אמר כאשר לשמואל יתע' מדבריו הוא שלום' בדברי
ובכל ברורה. וראיה חזקה עדות וזוהי באתי', לה' לזבח ואמרת בידך תקח בקר עגלת ה'
אלא יעשה שלא מה שיאמר לשמואל אמר לא שיתע' משום מוחלט שינוי הוא אין זאת
אחר, שיסתר כדי ויבליטו זה מעשה ושיראה וכו', בידך' 'תקח שאמר כפי זאת. שיעשה
העיר זקני ויחרדו לחם בית ויבא ה' דבר אשר את שמואל 'ויעש השלום עליו עשה וכך
ויקדש בזבח אתי ובאתם התקדשו באתי לה' לזבח שלום ויאמר בואך שלם ויאמר לקראתו
האחד, עניינים, לשני היה ובואו אמיתי אפוא הדיבור לזבח'. להם ויקרא בניו ואת ישי את
המלך, הקדשת והוא והשני, הבליט. הוא אותו אליו, וההתכנסות הקרבן הקרבת והוא

העלימו.

לראיה היחס מתוך אליו שמתייחסים שלום בדברי השינוי שיהא ראוי לכך ובהתאם
מקצתו והעלמת אדם אל אדם בשם שמוסרים הדיבור ייפוי כוונתי ממנה, ללמוד שמבקשים
שמובנו באופן וסידורו הסיפור, בעת ממנו מקצת פני על מקצתו והקדמת מקצתו, וגילוי
שאין שהמציא דיבור יאמר שהמוסר לא שניהם, בין שלום דרך שמביא מה אל משתנה
לא שלום, בדברי 'לשנות' כך על מורים ז"ל דבריהם ועצם גלוי. שקר שהוא בסיס לו

פיו. על מעשיך וקבע והשיגהו אפוא זאת הבן שלום, בדברי 'לשקר' אמרו

ולומר נאמר שלא מה להמציא כוונתי שלום. בדברי מותר זה שאף שיאמר מי יאמר ואם
לאמר יוסף אל 'ויצוו השלום עליהם יוסף אחי דברי – לכך וראיה ממנו, מאומה שאין מה
לומר התירו לא שהשבטים אומרים הרינו זה, ענין על כראיה הביאום ז'ל אשר צוה'' אביך
יסתמכו ואם זאת. לך שביארנו כפי הנפשות, סכנת את להרחיק כדי אלא הדיבור אותו את
לו שאין דיבור ויתירו שלום לדברי כאסמכתא הזה הפסוק את הביאו שז"ל כמו כך על
וההתרחקות לאמת ההתקרבות שיהיה, ואיך הדחוף, ההכרח בעת כך לנהוג אפשר הנה יסוד,

מצב. בכל ראויה יותר תרחק, שקר מדבר יתע' שציווה כפי ממנה מההיפך

ì[בהם לשנות לתלמידים שהותרו הענינים [ג'

ל החכמה למבקש שהותר העניינים לשלושת הדיבורואשר את בהם כד.שנות מציעא (בבא

השיעור<?>) אם וזאת ובלימודו, במועדו אמרו – מהם שהאחד הרי עליו, שחסים מתוך
במסכת לעצמו עליו חוזר או חבריו עם אותו שונה או רבו לפני בו שמתעסק התלמיד של
בשאלותיה מלא שהוא משום שבת, במסכת ואמר עוסק הוא במה ונשאל למשל, פסחים,
יכלם שלא כדי לו, וכדומה בזה לו הותר הנה פסחים, ממסכת יותר בהלכותיה ומומחה
מתחיל תלמיד אלא נזקק לא ולזה זמן. לאותו עד בו שולט שאינו מה על ישאל אם
שלא כדי בזה אפוא לו הותר ממנו, סרה טרם הגאווה אשר חלשה ונפשו מועטה שחכמתו
מוחלט שקר הוא אין זאת ובכל תורה. מתלמוד יתרחק פן בזה, לדקדק יחויב אם יכלם
הקודם, לימודו היא שלנו, כדוגמה שבת והיא עליה מדבר שהוא המסכתא שאותה משום

מוחלט. שקר לא מה, שינוי אפוא וזהו

ויאמר התארח, מי אצל וישאל למשל, ראובן, אצל יתארח אם וזאת באירוח, – והשני
אצל שהתארח זה כוונתי ויהיה אפוא אליו ויפנו ראובן על יכביד פן מחשש שמעון, אצל
יוסיף לא שאיש לכך הדבר יגרום וכן אליו, שידריך על-ידי טובה תחת רעה משלם ראובן
שאירח אומר הוא עליו אשר האיש שיהא לכך להתכוון מחובתו כי אומר והנני אותו. לארח
יהיו שלא כדי בעבר, אצלם התארח שאמנם אלה מבין שלנו, בדוגמה שמעון והוא אותו,
מבחינת אליהם פונים אם נפגעים ואינם חמדנים שאינם אלה ובין מוחלט. שקר דבריו
מותרת. אינה לשמעון גלגולו ידי על מראובך הנזק שמניעת משום מצבם, ויכולת נדיבותם

ויאמר עליו שישן היצוע על ונשאל יצוע על ישן הוא שאם השינה. במקום – והשלישי
היצוע על שנמצא בקרי כלימה לו תיגרם שמא מחשש עליו שישן מזה אחר יצוע על
שדוחה הבריות כבוד 'גדול זה כגון על ז"ל דבריהם את יודע ואתה באמת. עליו ישך שהיה

שביארנו. כפי תסור לא של לאו כוונתם שלתורה'. תעשה לא את

>Ï˘<
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ì[גמור שקר לומר ולא לשנות רק מותר [באלו

שהתירוהו כפי מוחלט באופן בהם הדיבור שינוי את התירו לא האלה הענינים ושלושת
אמרו: אלו ועל שלום, בדברי לשנות 'מותר' אמרו: שלום דברי שעל משום שלום, בדברי

כד) מציעא באושפיזא,(בבא בפוריא במסכתא בדיבוריהו דמשנו רבנן 'עבידי' מילי תלת הני
שלא יותר והראוי שפורשו, הסיבות משום בהם שמקל מי חכמים תלמידי בין שיש כוונתם

לכך. הכרח שאין זמן כל בהם שהותר האלה בשלושה לא ואף דיבור ישנה

ì[התורה מן אסור שבועה בלא שקר גם [סיכום:

נאסרה לא התורה פי שעל וחושבים בו שטועים מה בין שהוא משום זה בענין הארכנו
ש שבלא שקר דיבור לא שקר, שבועת אסורים,אלא העניינים ששני לך ביארנו הנה בועה.

פחות שאיסורו שבועה בלא השקר והוא והשני חמור, שאיסורו שקר שבועת והוא האחד
ומגונה. חמור הנו בו האנשים מקצת כשלון אשר מזה אפוא היזהר שקר. שבועת מאיסור

ì[בושות לו ויביא להתגלות השקר [סוף

להעלים אפשר אי וכמעט וכשלון, שפלות בו יש הנה אסור, היותו על נוסף שהשקר, ודע
אותו מבטלת המציאות השקר ואילו עצמה, מגלה האמת אלא לבצעו, שואף שהשקר מה

ז"ל שאמרו כפי זיופו, את קד.)ומגלה לא(שבת לפיו הנוהג קאי', לא שיקרא קאי 'קושטא
ולחטא קצר זמן תון זיופם וגילוי דבריו ולביטול האנשים בין לכלימה אלא אפוא יזכה
האנשים בין הדיבור ובקיום ובצדק בכבוד זוכה באמת שנוקט שמי כשם בוראו, לפני

עולמים. לעולמי הבא בעולם העולמים ריבון מלפני ולשכר

íéãéñç øôñî úåâäðäå úåëìä è÷ì

ì"עבר "שכבר בדבר רק השלום מפני לשנות מותר

:íéãéñç øôñשאמרו אע"פ סה:)דע נכרי(יבמות יבוא אם שלום, בדברי לשנות מותר
פן ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות, לי תלוה לאדם ויאמר יהודי או
בשכבר זהו שלום בדברי לשנות שמותר שאמרו מה כי לי, אין לומר יכול אינו לו, יפרע לא

הדבר פארמא]:.64עבר בכ"י נוסף שהיה[-מכאן (יהודה) דרב בריה [חייא] רבי שהרי תדע

>‡Ï˘<

תכז:64. חסידים: קדמוןעייןספר לדודפירוש המלכות נתן שכבר שאול עם ביבמות הגמ' שהסביר ובמה ,

לזבוח), שבא לאמירה קשור זה מה צ"ע עולם(אלא דבריו==,ברית ==להעתיק כאן סופרלחיד"א חתם שו"ת

נט, סימן מהרש"םח"ו בסוףהגהות נדפסו מרגילות ראובן לר' חסידים ספר על חידושים עולם" וב"חסדי כאן,

= תקצד-תקצו עמוד חסידים, ספר

הקטנה "בשכבריד הכוונה וזה וכיו"ב תחבולה לעשות אחרת דרך שיש היות מפרש לכאורה עני ובמנחת י' אות

להלן. מובא חסידים לשון עם והלווה אחרת תקנה שאין הדבר" צדיקיםעבר פסקאורחות "ויש השקר: שער

ומובא חסידים..., ברורהבספר ומשנה בפרמ"ג רבא, באליה קנ"ו, סימן אברהם בדבריהם.במגן עיי"ש שם

עיין הדבר", עבר "שכבר בחילוק חסידים ספר בדברי נתקשו הרבאחרונים בסוגריים,שו"ע קנ"ו ארחאו"ח

ז),מישרים מהרש"ם(ט, וע"עשו"ת קנ"ו, או"ח תורה" ו"דעת קנ"ב), פעלים(ז א',רב סי' חו"מ לשמהח"ג תורה

הלכה בירור ,?? ע"עסימן ואחרונים. ראשונים עוד ומביא הדבר מסכם קנ"ו סי' או"ח ז"ל זילבר תורהלרי"א

וע"עלשמה חסידים, ספר על חולקים ב"מ ותוס' שרש"י בסופו שס"ד שפתיםסי' קמז-קנג.ניב עמ'

חסידיםב" שכוונתלשון פשוט "ולענ"ד כתב: וורטהיימר) הר"ש מאת תרנ"ח ירושלים חסידים לספר (ביאור "

אם כי עתה השלום לקיים בידו ואין עבר שכבר בדבר רק שלום דרכי מפני לשנות הותר שלא הוא המחבר

למשוח ה' ציווי לקיים מוכרח שהיה שמואל וכן צוה, אביך שאמרו יוסף ואחי זקן, אדוני גבי (כמו שקר כשיאמר

שמתייראאת אף שקר יאמר לא ממנו, ללות רוצה שעכו"ם זה כגון שעה באותה שהוא מה על משא"כ דוד),
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לצורך לשנות שאסור תדע אסור, אעפ"כ אביו, דברי שיתקיימו כדי לאמו אביו דברי משנה
לבוא ירגיל לא עבר שכבר דבר גוי, דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב שאסור ועוד אביו,

לגנוב אסור ולמה מרגיל, להבא אבל שקר שכתובלידי לפי הבריות ב)דעת טו (תהלים

בלבבו. אמת ודובר

`lxzzz `nx`t ,ekz oniq

ì.משמעויות לשני המשתמע בלשון הדבר אמרו ב) ממנו גדול דבר מפני נדחה השקר לפעמים א)

ברכה ולא קללה עלי יב)והבאתי כז עלי(בראשית והבאתה לומר יכשר ולא יתכן לא כי ,65

כבודה. מפני

כזב ידברו ולא וגו' ישראל יג)שארית ג יוכל(צפניה ולא דברים שני לאדם כשבאין אלא ,
להרוג יחפצו אם כגון לקטן, וידחה הגדול יקיים לידו, יבואו אחת ובבת שניהם לעשות
רבקה מצות לקיים שיקר יעקב כן הזונה, רחב כגון עמי אין ויאמר בבית יצפינוהו איש,

לאכיש דוד וכן עשו, ולא ראוי הוא כי הברכה אליו כט)ויבא וכן(שמואל-א יהודה, נגב אל
אמר יט)אלישע ו העיר.(מלכים-ב זה ולא הדרך זה לא

בכורך עשו – יעקב אנכי דברים, ב' שמשמע דבר דיבר אלא יעקב שיקר לא אחר, דבר
עה"ת)הוא רש"י שרה(עיין על אמר אברהם כמו ב), כ הרי(בראשית בנים בני היא, אחותי

וכתיב כאחותו, אחיו בת הרי כבנים ח)הם יג אנחנו(שם אחים אנשים סנהדריןכי רש"י (עיין

אלא) ד"ה בקרנח: בעגלת שמואל וכן טז), יעקב,(שמואל-א עשה וכן בעבורו, כי חישב ויצחק
וזה אנפשיה, דאטעיה איהו חולין בשחיטת כדאמר מותר מעצמו והטעות כזאמר (בראשית

עשולה) ואמר במרמה, אחיך לו)בא אותי.(פסוק שיקר כי אמר ולא ויעקבני,

נקרא להם גם כי לתופסם גדיים אחר ורץ יגע כי שקר זה אין מצידי, ואכלה שאמר ומה
שנאמר יד)צדה ט שאמר(יהושע ומה דיבר, זה דעת ועל מצידם, האנשים (בראשיתויקחו

יט) דבריוכז וקיים ציוהו רבות פעמים כי אליו, דברת כאשר .66עשיתי

enwzz `nx`t

ìוכדומה הראש וניענוע קריצות ע"י או ברמיזה שקר

חכמים אמרו מט)...וכן ורמיזותיו(ב"מ וקריצותיו צדק, שלך ולאו צדק שלך הן צדק, הין
לאו אומר וכשהוא ראשו, את כופף כשהוא אדם של ראשו נענוע ואף צדק, אדם של

אהבוך מישרים אמתים, כולם האברים ואף לצדדין, ראשו ד)מנענע א רב(שה"ש אמר .

>·Ï˘<

>‚Ï˘<

שלום, דרכי מפני לשנות אין להבא על וכן לו. שילוה דהיינו שקר, בלא השלום לקיים בידו שהרי לו, יפרע לא פן

תתתרל"א בסי' ושם פארמא) (כת"י בברלין ס"ח דנפס שוב שקר. יהיה שלא כדי ילך ולא אח"כ יקיים באמת

שכך לעיל וכתבנו עכ"ל. עיי"ש", מרגיל להבא אבל שקר לידי לבוא ירגיל לא עבר שכבר שדבר טעם הוסיף

משמע וכו' שניהם" לעשות יוכל "ולא שארית ד"ה תתקמו) (פ: בסמוך חסידים בספר ועיין הקטנה, ביד משמע

= לעיין ויש כדבריהם קצת

בהגהות כתב דבריו לאברהםכעין בפירושחסד מבואים מברסיק, בלייווייס אברהם הג"ר חסדמאת שלמקור

לאדם האדם תורת ויליגר הרב של מאמר וע"ע שם. המצוינים אחרונים ובעוד עיי"ש כאן מרגליות ראובן הרב

?? ?? עמודים ה'

רוצה ואינו הלואה חבירו מבקש כאשר יג) הערה פ"א הלואה דיני בלוי, (להגר"י חושן בפתחי כתב =ולהלכה

ועיי"ש כעת שם עיינתי =ולא לך. לתת הזה הדבר את לי אין לומר יכול להלוותו

קנה אמת ,?? שפתים ניב ,?? ליעקב א. תתן ,?? עמוד תרחק שקר מדבר הספרים: מסקנת כאן ==לסכם

??

.65/ אמו כלומר עלי, והבאת לומר ליעקב <??>שהיה לקמן מובאים שלו סימן דבריו אם השווה

תתקמז66. ===פ: הסברים קצת כאן ולהביא זאת, בשאלה אחרים למפרשים =לציין קצר ==סיכום
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בדבורי אשנה לא דעלמא חללי כל לי יהבי אי מט.)טבות כאלו(ב"מ מדבורו המשנה כל .
שנאמר זרה עבודה יב)עובד כז וכתיב(בראשית כמתעתע בעיניו טו)והייתי י הבל(ירמיה

לו שומעין אין אמת כשאומר אפילו בדאי של עונשו וכן תעתועים. מעשה (סנהדריןהמה

...צב.)

fn oniq

לכם יהיה צדק לו)והין יט צדק(ויקרא יהיה שלך ולאו שלך הן אפילו מט), ומנין(ב"מ ,
שנאמר צדק שלך רמיזות יג)שאף ו באצבעותיו,(משלי מורה ברגליו מולל בעיניו קורץ

ט)וכתיב נח רוצה(ישעיה כשאדם אמת, יהיה בראש שלך נענוע ואף און, ודבר אצבע שלח
יהיו כולם האיברים ואף לצדדין, ראשו מנענע לאו לומר וכשרוצה ראשו, כופף הן לומר

שנאמרא ד)מתיים א אהבוך.(שה"ש מישרים

evyzz `nx`t ,gpxzz oniq

ìמחבירו ובושה חשד למנוע כדי עצמו] על האשמה [וליטול לשקר

צריך החוטא, מי נודע ולא כהוגן שלא אחד דבר ונעשה אדם בני בחבורת הוא ...ואם
דרבי כמעשה יבוש, לא החוטא שיתודה, וע"י חטא, שלא אע"פ שחטאתי הוא אני שיאמר

יא)מאיר להם(סנהדרין אמרה מאיר רבי של מדרשו לבית שבאה אחת באשה מעשה –
ואף כולם], עשו [וכן לה ונתן כריתות גט וכתב מאיר רבי עמד בביאה קדשני מכם אחד
זה ערבים ישראל שכל לפי עמהם עצמו ולכלול חטאנו לומר יכול אחרים על המתודה

לזה...

ak oniq

ìגמור משקר להימנע וישתדל מחבירו, בושה למנוע לשנות מותר

כל נראה יהא שלא כדי לשנות יעסוק וכשישקר חבירו, יתבייש שלא כדי לשקר אדם יכול
לגמרי שקר שאמר67כך מצינו כי ב), י אנחנו(עזרא לעזרא ויאמר וגו' שכניה מעלנו68[ויען

כדי ברשות שלא שעליתי הוא אני אמר הקטן שמואל וגו'], נכריות נשים ונושב באלהינו
אחר פני להלבין יא.)שלא שאמרו(סנהדרין כמו פניו מלבינים חוטא שאחד במקום אבל ,

ג.) שמתבייש(חולין אע"פ הרי שחיטה הלכות ידע לא אם לו נשאל לפנינו לשוחט ישנו אם
כי שחט למה אותו לשאול חוששין הלכותאין חכם לפני שיאמר עד לשחוט לו היה לא

שחיטה.

ew `nx`t ,anxz oniq

מאביו קפידה למנוע אמרה שאמו מה להסתיר / השלום מפני שינוי

לך אמר מי עשית כך א"ל אביו בא ולבסוף בני אתה וכך כך עשה אמו לו שאמרה מי
על אביו יכעוס פן אביו, שכועס רואה אם כן' לי אמרה 'אמי לו יאמר לא זה, לעשות
בני קללתך עלי לה. עושה הוא כאלו עליו ומעלה גורם שהוא נמצא יקללנה, ופן אמו,

>„Ï˘<

>‰Ï˘<

>ÂÏ˘<

כלתרמב67. נראה יהא שלא כדי לשנות ויעסוק יהדר חבירו יבייש שלא כדי כשישקר ר"ל קדמון": ="פירוש

שנשאו ישראל מבני היו באמת כי לגמרי שקר היה לא זה ודבר וגו', 'ואנחנו' שכניה שאמר מצאנו כי שקר, כך

כדי זה בענין לומר מוכרח היה לגמרי, שקר דבר שהוא וכו', שעליתי' 'אני שאמר הקטן ושמואל נכריות, נשים

בסמוך. מובא <?> תתרסא בסימן כתב כן וכו', לשנות יעסוק ומש"כ עכ"ל. אחר, פני להבלין שלא

יתכן68. לא שלא תתרסא סימן בסמוך גם ועיין גמור שקר שאינם מילים לומר שצריך חסידים ספר =שיטת

לשנים שמשמע דבר אמר אלא שיקר לא שיעקב השני בתירוץ תתתקמו פארמא ולעיל וכו', הן לאו מן לומר

קדמון כפירוש בושה) למנוע (לתולעת, לגמרי לשקר מותר הקטן שמואל כגון יכול שאינו במקום אולם עיי"ש,

הקודמת. בהערה
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וגומ' יג)אך כז יקללני.(בראשית שמא צויתיך שאני ולגלות עלי לומר לך היה לא הדין מן
שאמך לאביך תאמר אל לקללך ורוצה מצטער והוא האם שאמרה מה שאמת פי על ואף

צוך.

ely oniq

ìגמור שקר יאמר לא לשנות שמותר במקום גם

שאמרו כד.)...אע"פ אם(ב"מ למדתי, לא לומר יכול פלוני מסכת למדת לאדם אומרים אם
או ישתוק אלא לאו, ומהן הן לאו מן לומר יתכן לא שקר, מדבר שאינו הוא אמת איש
דבר כל מכאן ידעתי. לא לומר רצה לא שידע אע"פ אליעזר כר' אחרים בדברים יפליגם

אתכם להודיע רוצה שאיני אלא אני יודע יאמר בדבר, ויודע להודות רוצה אדם .69שאין

`qxzz oniq

ìלעניים צדקה להרבות חכמים) תלמידי עבור רק (שאוסף משקר היה צדקה גבאי

לי תנו ואומר הולך והיה לבריות, צריך היה ולא חכם תלמיד שהיה אחד באיש ...ומעשה
צדיקים, לעניים נותן היה כי לו שנותנים ממה פרוטה שוה נהנה היה ולא צריך, אני כי
אותו וכשהיה חוששים, היו ולא נותנים היו לא ומבקשים הולכים עניים אותן שכשהיו
נותנים היו צריך, אני כי לי תנו אומר נתנו, ולא להם שאתן לי תנו עניים הרי אומר ת"ח
את שאחיה כדי חסר שאני ואומר עצמי מבייש שאני מוטב אמר כי לעניים, נותן והיה לו

לקבל... לו מותר – העניים
giy oniq

ìשידוך או בסחורה האסורה לרמאות דוגמאות

תרמית לשון בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל יג)שארית ג ,(צפניה
או פלוני לאיש בתי נותן שהייתי ליתן רוצים וכך כך יאמר לא בת, או בן לאדם יש אם
מעולם. דברים היו ולא – שלי בסחורה לי לתת רוצים וכך כך יאמר או פלוני, לבת בני

gty oniq

אדם בני את יפתה בכך[-לומר]אל קניתי אני שיאמר או בסחורה, לו ליתן רצו וכך כך
נאמר זה ועל יג)וכך, ג ימצא(צפניה ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית

אותם למכור כאומר פנים להם שיראה לקנות החפצים יתעה ואל תרמית, לשון בפיהם
וכתיב להם ימכור שזה סבורים כי אחר במקום קונים אינם והם בלבו ואין שבידו חפצים

יז) כה וכתיב(ויקרא בדברים שהונהו תונו טז)לא ח רעהו.(זכריה אל איש אמת דברו

`iy oniq

>ÊÏ˘<

>ÁÏ˘<

תתרסא)תתרסא69. (סימן חסידים בספר ...וכתב בתו"ד: 'אמת' יושר בארחות שליט"א קניבסקי הגר"ח =כתב

ובאושפיזא, ובפוריא במסכת רבנן משנו מילי תלת ובהני שלום דרכי מפני כגון לשנות חכמים שהתירו מה דגם

וישלח, בפרשת בחיי רבינו כתב וכן בזה, יטעה שהשני אנפי לתרי דמשמע לישנא אלא ממש שקר לומר אין

הז אבהו א"ר שעירה, אדוני אל אבוא אשר עד סי"ד) פע"ח (ב"ר רבה במדרש ולאומקורם המקרא כל על רנו

היה אימתי אלא בו, ומרמה היה אמיתי יעקב אפשר מימיו, שיער להר עשו אצל אבינו יעקב שהלך מצאנו

כדאמרינן כדין שעשה אע"ג (ע"כ), עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו הה"ד לבוא לעתיד אצלו בא הוא

שהיה אבינו יעקב מקום מכל הדרך, את לו ירחיב הולך, להיכן שאלו גוי, לו שנזדמן ישראל (כה:) זרה בעבודה

בגמרא לנר ערוך וע"ע עכ"ל. הבין, לא עשו רק לבוא, לעתיד שכיון וקאמר ממש, שקר אומר היה לא אמיתי

== יבמות
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שאלו חולי להם יש אם להזדווג קרוביו או בניו צריכים אם ביתו, בני מום אדם יכסה לא
קדושי יאמרו פן להם יגלה מזדווגים היו לא חולי אותו עמהם המזדווגים אותם יודעים היו
יודעים היו שאלו להם רעים מעשים יש אם או יחדיו, ברע יהיו ולא יפרידם אלא היו טעות
להם נותנים היו לא יודעים היו שאם צדקה לענין וכן יפרסם. לכך בהם מתחתנים היו לא

לנותנים. יגיד הרבה
fwz oniq

ובא שווה, כמה לדעת בקי שהוא לראובן נשאל העשיר ואמר לעשיר, חפצו שמכר עני
יאמר – שבעים לו תאמר ששים שוה אם שוה אם עמי חסד תעשה לו ואמר לראובן העני

משקר. הייתי לא בעבורי וגם בעבורך אשקר לא לו

ckzzz `nx`t ,rxzz

שקר לומר לאנשים לגרום לא

פן להם, תשאל אל מתלחשים, מה לדעת חפץ ואתה מתלחשים, שהם אדם בני תראה אם
שתדע חפצים שאין ועתה לך מגידים היו שתדע חפצים היו שאילו שקרנים, אותם תעשה

שקר... לך יגידו

aqxzz oniq

ìאומרו בשם שלא דבר לומר אפשר מתי

שמחטיא מאדם או ממומר או ממין טוב תירוץ או טובה קושיא או טוב טעם ששומע אדם
אדם בני בין יושב והוא מנבזים, או מקטן דבר שמע אם משמו. דבר יאמר אל הרבים, את
יאמר שלא מוטב נכונים, שהדברים ואע"פ דבריו, יקבלו שלא משמו יאמר אם יודע שהוא
יאמר אחר ראובן ויש ראובן שמו ואם ממנו. הטעם יצא שמתחלה כן אם אלא משמו
אותו ואם שם. יושב הוא אם אלא יגיד אל ראובן איזה יאמרו ואם ראובן, בשם שמעתי
שנאמר וזהו מקובלים, הדברים שיהיו כדי משמי, תגיד אל לזה, יאמר שמים, ירא הוא

יז) כב תשית(משלי ולבך הגונים, אינם אם לדעתי, תשית ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הט
מפיהם. יצא לא כאילו לדעתי, אלא נאמר לא לדעתם לדעתי,

שהיה כשם כמוך, לרעך ואהבת כתיב הרי בטוב, לו נראה שאין טעם מהצדיק שמע ואם
שאין דברים משמם תאמר אל כך ממש, בהם שאין דברים משמך אומרים שהיו צער לך

ממש. בהם

vyz `nx`t ,frwzz oniq

משמו, ממנו ששמע הטעמים יאמר לא הרב, המיר שלמד ולאחר יהודי לפני שלמד מי
ולרבי אומרים', 'אחרים לו וקרא מאיר רבי של שמו שינה גמליאל בן שמעון רבן שהרי

אומרים' 'יש יג:)נתן כולה.(הוריות התורה בכל שכופר מי שכן כל ,

glwzz oniq r"re ,grwzz oniq

בו, וילעיגו אומרו, אם לב על מתקבל שאינו ויודע טוב מאדם תורה דבר שומע אדם אם
תדרשוון מעלייתא מילי הני כי כל וזהו אני, טעיתי יאמר אלא אומרו בשם יאמר אל

משמי...
htyz `nx`t

של פירוש עשה לא שאביו יודע אם אבותיו, בשביל האדם מות לאחר האדם יחטא לא
לו אמר וכבר הפירושים, אלה עשיתי שאני עליהם שמי תכתוב לו צוה ואביו ספר, אותו
זכרונו עלי שיאמרו כדי עליהם שמי שתכתוב רוצה ואני אותם, עשה פלוני אותו בחייו

>ËÏ˘<

>Ó˘<

>‡Ó˘<
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בספרי דורש וכן אותם, שעשה הרב פלוני [שם] אלא הבן יכתוב לא פסקאלברכה, (שופטים

ומהקפח) יהושע, לר' אליעזר ר' דברי ייחס שלא ראשונים, גבלו אשר רעך גבול תשיג לא
אמרו,שאמר בשם אמר שלא או שמעון בשם ראובן דברי אמר ואם אליעזר, לר' יהושע ר'

הכבוד בספר .70הכל

etwz oniq

חכמים שאמרו ז)כיון ה אליעזר(אבות ר' כן אם שמעתי, לא אומר שמע שלא מה על
אחרים בדברים הפליגן שמע שלא מה ועל להן, אמר ששמע מקצת על הלכות, לו כששאלו

סו:) סוכה(יומא במסכת אלעאי ברבי יהודא ר' הפליגן וכן הפליגן(כז:), למה שמע שלא וכיון ,
שידע כיון הרי שמע שלא אע"פ יודע שהיה מפני שמעתי, לא לומר לו היה אחרים, בדברים

לשקר. רצה לא כי ידעתי לא לומר רצה לא

שאמרו כד.)אע"פ אם(ב"מ למדתי, לא לומר יכול פלוני מסכת למדת לאדם אומרים אם
או ישתוק אלא לאו, ומהן הן לאו מן לומר יתכן לא שקר, מדבר שאינו הוא אמת איש
דבר כל מכאן ידעתי. לא לומר רצה לא שידע אע"פ אליעזר כר' אחרים בדברים יפליגם

אתכם. להודיע רוצה שאיני אלא אני יודע יאמר בדבר, ויודע להודות רוצה אדם שאין

`qxzz oniq

הרבה יתן ואח"כ מעט אלא לך אתן לא יאמר לא אבל הרבה, ועושה מעט אומר צדיק
אבינו אברהם שאמר כמו אומר אלא שמשקר, ד)לפי יח וכו',(בראשית מים מעט נא יוקח

הרבה. יקבל ואח"כ מעט אלא ממך אקבל לא יאמר לא והמקבל

aiyzz oniq

רעים, עם טובה שאמר שאמר]...ומי רמאי[או וכפר,על לרמאי והאמינו הוא, נאמן איש
ועוד הרמאי, את ששיבח גזל, הוא כג)כאילו טוב...(שמות לרע שאומר תרחק שקר מדבר

`v `nx`t

ìלהתנצח מנסה צד שכל מוויכוח להתרחק – תרחק שקר מדבר

מתווכחים אם תרחק, שקר מדבר אלא כתיב אין שקר איש עם תשב אל תרחק, שקר מדבר
תרחק. שקר, דבר למצוא מחשבים והם באין דינין בעלי שני אם תרחק. לנצח, כדי

aiwzz `nx`t

ìתרחק שקר מדבר ===

ו)כתיב ב לחבירו(מלאכי אדם יאמר לא אחר, בפי ולא בפיהו בפיהו, היתה אמת תורת
ובא שיושבים שנים וכן כן. יאמר לא שמא כי אומר, שאני כמו ויאמר פלוני לחכם תשאל
שברשות דבר כל דבר של כללו ילך. לא שמא אחריך, מיד ילך הוא האחד יאמר לא אחד,

וכתיב יעשה לא שמא כן יעשה פלוני לומר יתכן לא לעשות ז)אחר כג שקר(שמות מדבר
תרחק.

qxzz oniq

>·Ó˘<
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>„Ó˘<
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>ÂÓ˘<

פלוניתקפז70. אלא הבן יכתוב שלא אמרינן למה ר"ל הכבוד, בספר הכל וכו' אדם יחטא לא קדמון: =פירוש

ולא אמרו בשם לומר שצריך ומנלן וכו' לר"י ר"א דברי ייחס שלא אלא נשמע לא מספרי הלא אותה, שעשה

הספר ומעלת כבוד נראה שמתוכו משום כך הספר שנקרא הכבוד', בספר הכל 'אמרו וכו' ומפרש סתם, לומר

עכ"ל. סתם, לומר ולא אמרו בשם לומר דוקא צריך כן על ומחברו... הספר לכבד ושראוי
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ì== הנהגות

הן תאמר וכאשר מאד, מגונה הן אחר לאו כי הן קודם לאו אמור החרטה מן כשתתירא
שאמרת מה קיים .71כפול

`t oniq

ìאמונים לשמור

יחכמנו השמים ומעוף ארץ מבהמות יא)מלפנו לה אדם(איוב ילמוד ארץ, מבהמות מלפנו ,
מדוכיפת אדם ילמוד יחכמנו, השמים ומעוף לאדוניו, נאמן שהוא מכלב נאמן להיות בנו את
השמיר עבור שלמה בימי ים של לשר אמונתו השלים שלא שבשביל הבר תרנגול זה
משל ויקחו בעצמן וחומר קל ישאו ישראל שארית כל ולכך עצמו, את חנק אצלו שהקפיד
אתם פורעניות, יקבל לא ישמור לא ואם אמונתו, בשמרו שכר יקבל לא אשר הדוכיפת מן
ימצא ושלא כזב תדברו ושלא עולה תעשו שלא שכן כל לא פורעניות תקבלו תכזבו שאם

בלב ואחד בפה אחד תרמית לשון –72בפיכם הקב"ה של חותמו וזהו אמת, הכל ,

fn oniq

ìשקר ואיש אמת איש

ב)כתיב ז כאיש(נחמיה הוא כי ירושלים על הבירה שר חנניה ואת אחי חנני את ואצוה
לא אשר איש יש אמת, כאיש אלא נאמר לא אמת איש מרבים, האלהים את וירא אמת
כדין שלא עושה שהוא מי עם הדין ידבר ולא רע עושה שהוא למי יעזור ולא משקר יהיה
אם טובה, לו שעשה מי את ואוהב רעה לו שעשה אחד לאדם שונא אם אבל בידיעתו,
והשקר אוהבו עם שהדין בעיניו נראה אז שונאו, ובין אוהבו בין ריבות דברי ביניהם יש

זה. על שונאו עם שהדין נראה אמת ולאיש שונאו, עם
שהוא בעיניו נראה לו ייטיב וכשלא צדיק, שהוא בעיניו נראה האדם, לו שמטיב זמן וכל
ויודע עמו שהדין סבור יהא לא רע, יעשה ואם טובה כל לו יעשה אם אמת איש אבל רע,
ירא אמיתי אותו ואם דעתו, ישתנה לא כדין אומר רעה לו שעושה אותו ואם עמו, ששקר

האמת. אלא יאמר לא רעה לו ועשה שונאו שהוא אע"פ השם את
אוהבי עם לטובה דעתי שמא אמר אוהבו, מן או שונאו מן לידו כשבא הבירה שר וחנניה
שהוא ומה אמת, איש פלוני על הדין זה את ניתן ואמר שונאי, עם לטובה דעתי יהיה ולא
וירא אמת כאיש ??? כאוהבי, לבי כי בלבי, לי נראה יהיה שלא אע"פ עשוי יהא יאמר

כדבריהם. ועושה דבריו כל כל שואל מרבים, האלהים את

תתקפה פארמא

ìופועלים קיימים ומחשבתו דיבורו תמיד, אמת הדובר

וגוזר מתקיימים דבריו כל לבו, על להעלותו אף שקר, דובר ואינו אמת הדובר כל ...אבל
נאמר זה ועל מלמעלה מקיימה והקב"ה מלמטה כח)גזירה כב לך.(איוב ויקם אומר ותגזור

fn oniq

>ÊÓ˘<

>ÁÓ˘<

>ËÓ˘<

הגירסא:פא71. פנינים שבמחבר בהמפרש חסד": ב"מקור כאן וכתב הצדק. שער הפנינים' 'מבחר מספר מקורו

כז, אות לו. בשבועות הרא"ש גירסת עיין כשבועה דהוי כפול' 'הן רבינו כתב שבכוונה יתכן אולם וקיים, סבול

שם וכו', שבועה לא שלא מכאן נח מי מעבור נשבעתי אשר קיד: וירא בזוהר וראה כא, ח נח עה"ת וברש"י

ובעטרת אורות ניצוצי ועיין [-שבועה], אומאה איהו דא להכות עוד אוסיף ולא לקלל אוסיף לא רטו. פנחס

שם. צבי

בריתמז72. - בעלמא כדאמרינן הפירוש ואין אמת, הקב"ה של חותמו כי אמת יהיה בלב ובין בפה בין =ר"ל

כאן. לחיד"א עולם
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ושידבר שיחשב דברים == אפילו שקר לדבר ולא שקר לחשוב רוצה ואינו אמת הדובר כל
שנאמר יתקיימו ודבריו מחשבותיו כל להם יתכוין שלא כח)אע"פ כב אמר(איוב ותגזר

וכתיב לך, י)ויקם טו פיו,(משלי ימעל לא במשפט מלך שפתי על קסם

dvyzz `nx`t

ìיב לא האמת במידת חטאהמחזיק לידי וא

ואפילו עושה הייתי אחד דבר תשובה לי מורה היית אילו לחכם שאמר אחד ברשע מעשה
על אף אסבול זה הרשע אמר מקובלת, תשובתך לך ובזה תכזב אל ליה אמר ביותר, קשה

ביותר. לי שקשה פי

היא שקר אומר ואם יתלוני גזלתי אמת אומר אני כי ידעו אם בלבו אמר לגזול כשבא
אומר יצרו והיה בו וזהב כסף שהיה הכלי את המלך לידו הפקיד אחת פעם ונמנע, אכזב
לו, והלך נמנע מורי מצות על ואעבור שקר על לישבע צריך אני בלבו חשב לגוזלו, לו
מורי מצות על אעבור שקר אומר אם אותי יכירו אם אמר הזונה על לבוא רצה אחת פעם

נאמר לכך עונותיו מכל שב כך לו, והלך ח)נמנע ל וזהו(משלי ממני, הרחק כזב ודבר שוא
יג)שנאמר ג לשון(צפניה בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית
.73תרמית

fnxz oniq

:úåáà ïâî:çé à úåáà :õ"áùøììòå ïéãä ìò íéé÷ íìåòä íéøáã 'â ìò øîåà â"áùø
,úîàä ìòå :íåìùä ìòå úîàä,לרעהו איש אמת דיבור כפשוטו, הוא והאמת

רע דבר זה כי מבינים אינם רע, ענין זה אצלם ואין שקר בדיבור הורגל שהעולם ולפי
צווח והנביא חלק(??)הוא, בפרק ואמרו נעדרת. האמת צז:)ותהי איקלע(סנהדרין טבות רב

שמיה... וקושטא אתרא והשקרלההוא קיים, העולם האמת שעל התנא זה אמר יפה כן ואם
ביומא שאמרו וכמו אמת, הוא כי יתברך, מהשם האדם ומרחיק ובסנהדרין(סט:)מחריבו,

בהמה(סד.) במה נה.)ובפרק אומר(שבת והכתוב אמת. הוא ברוך הקדוש של (ירמיהוחותמו

במסכתי) חז"ל אמרו ומכאן עיניו, לנגד יכון לא שקרים דובר כן על אמת אלהים וה'
הפכים(מב.)סוטה והם ושקר אמת יתחברו איך כי שכינה, פני מקבלת אינה שקרנים כת

ביניהם... אמצעי שאין

>�˘<

>‡�˘<

>·�˘<

יהודיתרמז73. כל להחזיר שיוכל בונים רב ובשם העקידה, מבעל סיפור צב סנהדרין מהרש"א - כאן לצרף

== השקרן מן חוץ בתשובה
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אחרונים+ י: _פרק

:ç"áìøäëéîñä ñøèðå÷ :æ"î÷ ïîéñבאמוראים דאשכחן דין מן ...ובר מן]: ובר [ד"ה
בשם מימרא אמרי הוו דטעו היכא לכספו דלא ומשום דידהו ליקרא דחיישי
כיצד פרק דברכות ההיא כגון בטעות, מעשה עשו אם ובפרט מעולם, הוה דלא מאי אחר

רבא(מג)מברכין אמרה דלא דרבא משמיה מימרא ז"ל רש"י גירסת לפי פפא רב דקאמר
אמרה דלא ידע הוה גופיה פפא דרב גב על אף דעבד, במאי דטעה כיסופא משום מעולם

רבא.

ברישי אהדס בריך פפא רב שקל וכו' הונא רב לבי איקלע פפא רב – התם איתא והכי
רבא אמר הכ' לי' אמר המכריע כדברי הלכה מר לה סבר לא ליה אמר אשמן בריך והדר
הלכה רבא אמר לא היא ולא פרש"י דעבד. הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא כב"ה הלכה
ברורה ראיה קמן הא כאן. עד בכך עצמו והשמיט שטעה לפי הכסיף פפא רב אלא כב"ה
בטעות עובדא דעביד היכא ובפרט הוה, דלא מאי החכם יאמר כיסופא משום דזימנין

עובד'. האי מיתרצא ובהא פפא דרב כההיא

על דמודה מתניתין בנפשיה קיים ולא הכי עביד אמאי פפא דרב עליה לאתמוהי וליכא
מימרא אלא עובדא עבוד לא דהתם דלעיל, ודרבא הונא רב בר דרבה עובדי כהנהו האמת
מימרא החכם דקאמר דהיכא בהו, הדרו אפ"ה בפרקא דדרשוה גב על ואף דקאמרי, הוא
יקרא, איכא ואדרבא האי, כולי כסופא ליכא אחריני, ולא הוא לא עובדא עביד ולא לחוד
הוה, דלא מאי דלימא אפשר הכי ומשום טובא, כיסופא איכא עובדא דעביד היכא אבל
הדרי דלא ובודאי ההסכמה אותה וחתמו עובדא עבוד צפת דרבני הוא הכי דידן ונידון

פפא מרב עדיפי דלא כיסופא משום ...74בהו

:ä"ìù:äåöî øð äëåñ 'ñî:äð úåàאלו פרק מציעא בבא במסכת הרי"ף לשון זה
רשות, דהנך עד כו', דמשני רבנן עבידי מילי תלת הני יודא, רב אמר מציאות,
אם מקום מכל השלום, מפני לשנות שמצוה פי על ואף שם. עליו עיין לשונו, כאן עד
בפרק וכדאיתא ירחק, שקר מדבר אזי לשנות, בלי שכנגדו זה שיפוייס המצאה לעשות יוכל
כאן. עד וגו' העוה שקר עד כו', דביתהו ליה מצערא קא הוה רב ס"ג, דף יבמתו על הבא

עכ"ל. שקר דבר עד כו' אפיך רש"י פירש

דהביא שם:]והא לשקר[-הגמרא שלא אחרינא קראי הביא ולא דבר לשונם דלמדו קרא
חמצי לאכול חשקי יהיה באם עצה, למדתני אתה לבנו אמר רב כי הוא הענין לכזב, ושלא
שקר, מדבר לא ואני להיפך, וכן כרצוני, חמצי תבשל ממילא טלופחי, לבשל אצוה אזי
אבל שקר. מדבר שאני בכאן שייך מה טלופחי תבשל מדבר ואני לחמצי שחשקי אף כי
אבי לאמך ותאמר בשמי מהפך ואתה חמצי לבשל לאמך תאמר לך אומר כשאני אתה,
אשר כפי שתעשה כדי היא כוונתך שאמת אף שקר, מדבר אתה אז טלופחי, לבשל ציוה
תשקרו, לא של הפסוק הביא לא כן על שקר. הדיבור מקום מכל אמת שהענין אף ציויתי,
אין כי חכמה אותי למדת אבל דבר, לשונם למדו וכתיב שקר, הדיבור רק אמת כוונתו כי

ודו"ק: דרש"י לישנא דייק וכן וק"ל. בדיבורי, שקר

>‚�˘<

>„�˘<

===רלב"ח:74. לציין אחרונים בכמה מובאים דברים
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:ã úåà úåéúåàä øòùבטוח ושיהיה בנו, המייסר לאב יהיה גדול כלל (כ): אות ארץ דרך
אמת, במדת להדריכו כחו בכל יראה האב, בפני שלא בסתר אף הישר בדרך הולך שהבן
לו ויתפאר בטילה, בשיחה אפילו השקר, עונש לו ויגדיל אמת. דבר לשונם למדו כמ"ש
שקר של אחד דיבור מפיו יוציא באם עליו, גדול מורא ויטיל אמת, מהאומר הגדול השכר
הבן יקיים אז הבן, בלב תקועה אמת של זו מדה כשיהיה נמצא גדולות. התראות בו יתרה
עשית, אשר הזה המעשה מה או וכך, כך עשית אביו שישאלנו ירא כי אביו, מצות כל
מרובה, יהיה ועונשו בדאי ונמצא יאחז אולי ירא כי אמת, היראה מפני לו ישיב והוא

טוב ועשה מרע סור להיות מוכרח נמצא אמת לומר שמוכרח :75ומכח

g"e` jexr ogly iyxtn

:íäøáà ïâî:á"÷ñ åð÷ ç"åàשכבר בדבר היינו השלום מפני לשנות דמותר ...הא
לשנות מותר דברים בג' תכ"ו]. סימן חסידים [ספר בלהבא ולא עבר

רס"ב. ס"ס בחו"מ עיין באושפיזא, בפוריא במסכתא

סוברים והם אותו מכירים שאין למקום שהלך מי מ"ח] [פ"י שביעית סוף הר"ש כתב
עיי"ש הרבה, כך כל שניתי לא להם לומר צריך ביותר אותו ומכבדים הרבה שנה שהוא

ירושלמי. בשם

2<??> ט פרק לקמן גדול אדם בשם לומר בענין דבריו

טז.]. ערכין [צ"ל: בברכות כדאיתא אורחים עליו ירבו שמא הבית בעל ישבח לא אורח

בלאו עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו פ"ק].76כל [נדרים

:äáø äéìà:á"÷ñ å"ð÷ ç"åàבעלמא בדיבור לחבירו המבטיח וכו'. באמונה ויתן וישא
להיות מחוייב במתנה, לו ליתן או שירות איזה או טובה איזה לו לעשות
יצא שלא כדי בתחילה הזמן יאריך לזמן, לפרוע לחבירו חייב הוא ואם בדיבורו. נאמן
וכל בגנותה. יפלוג לא וכשיקנה מדאי, יותר אותו ישבח לא סחורתו אדם כשימכור שקרן.
שנאמר להם יתכוין שלא אף מתקיימין דבריו בדיבורו לשקר רוצה ואינו בלבבו אמת הדובר
במקח הן בהלואה הן ?? במ"מ הן דעתו סוף ראשון בפעם יאמר לך. ויקם אומר ותגזור
קי"ד דף משל"ה הוצאתי זה כל דברו. את ישנה ולא לזה עמו המתעסק וירגיל וממכר

מוסר. ??]ומספרי עמ' של"ה [עיין

תכ"ו סי' חסידים (ספר עבר שכבר (בדבור) בדבר היינו השלום מפני לשנות דמותר הא
אומר נתן ר' כו', צוה אביך שנאמר כו' לשנות מותר אילעא רב אמר סה וביבמות ומ"א).
למה, טעם וצריך אילעא כר' חסידים לספר דס"ל וצ"ל כו', שמואל ויאמר שנאמר מצוה
אלא מצוה שאינו דיי לא דלהבא שמעינן לא היינו מותר דנקט והא נתן כר' דס"ל ואפשר
בחו"מ ועיין ודו"ק עבר מקרי באתי לה' לזבוח דאמר דהא וצ"ל וק"ל. איכא איסורא אפילו

רפ"ב. ס"ס

>‰�˘<

>Â�˘<

ממישל"ה:75. חוץ בתשובה יהודי על להחזיר שבכוחו מפרשיסחא בונים רבי של אמרתו לזה לצרף הערה:

עוד.] עיי"ש מקובלת", תשובתך תהיה ובזה תכזב "אל תרמ"ז חסידים ספר וע"ע שקרן, שהוא

אברהם:76. הדבריםמגן שמקור לח"ב בהקדמה טריפות על אפרים בית משו"ת הביא כאן או"ח תשובה שערי

רע"ק הגהות גם זה, דין נדרים בגמ' מצא שלא השקל מחצית ועיין מ"ת בנו"ב ושכ"כ במדבר, פרשת מתנחומא

תנחומא מדרש לדברי מציינים כאן החיים וכף
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וסוברין אותו מכירין שאין למקום שהלך מי שביעית סוף ר"ש כתב אברהם: מגן כתב
ישבח לא אורח כך. כל שניתי לא להם לומר צריך ביותר, אותו ומכבדין הרבה ששנה
ד"ה בתוס' כג דף ובב"מ ע"כ. בברכות כדאיתא אורחים עליו ירבה שמא הבית הבעל

לשבחו. טוב מהוגנים אדם בני דבין כו' באושפיזא

2<??> ט פרק לקמן גדול אדם בשם לומר בענין דבריו

:íéãâî éøô:å"ð÷ 'éñ íäøáà ìùà'ב [אות] רבה אליה עיין לשנות, דמותר ...ומ"ש
זבח באמת כי ח"א מהרש"א ועיין יע"ש, הוא עתיד לזבוח סה יבמות

ב) טז א לשעבר.(שמואל היה כן אם לזה היה שהליכה שאמר רק

איני לומר פיך אלף א' סי' מ"ב בסמ"ע רס"ב חו"מ עי' אושפיזא, פוריא במסכתא מ"ש
לא אורח גבי לקמן ואי"ה לר"מ רש"י בין הפרש וע"ש פ'וריא. ל'ימוד א'ושפיזא יודע,
כ"פ אותו הוכיחו נ"ל לשלום, דברו יכלו ולא כתיב יוסף ובאחי יבואר. הבית לבעל ישבח
שם כפרש"י בפה א' יגלו ולא מהם לקבל רצה ולא רעה דבתם שהביא על פעמים] [כמה

פה. מקומו אין רא"ם ועיין קצת קשה צב"ו ולא ובתרגם

ערכין ועיין הבית בעל ישבח לא אורח ומ"ש אברהם, מגן עיין כו', [הר"ש] הרא"ש כתב
בזה. לקמן אי"ה ועמ"ש זקנים] [אסיפת א"ז טז דף

:äøåøá äðùî:ã åð÷ ïîéñ(לא שבועות (עיין הריחוק בתכלית משקר ירחק ...וכן
בשם שכתב מה אברהם במגן [ועיין לשנות מותר השלום מפני אך
[חו"מ ובאושפיזא ובפוריא במסכתא לשנות מותר דברים בשלשה בזה]. וצ"ע חסידים ספר

עיי"ש]. רס"ב

:áøä êåøò ïçìù:á úåà å"ð÷ 'éñ ç"åàויזהר ונותן... נושא או מלאכה וכשעושה
יהיה צדק והין שנאמר דבורו את יחליף שלא באמונה וליתן לישא
דבריך קיים לאו או הן מדבר כשאתה כלומר צדק, שלך ולאו צדק שלך הן שיהיה לך,

אותם שביעיתוהצדק סוף המשניות ובפי' ה''ח מכירה מה' ופ''ז הי''ג דיעות מה' פ''ה ברמב''ם (ועיין

באמונה) מו''מ ענין גבי ע''א קי''ד דף שלו חולין במסכת כאילוובשל''ה דבורו את המחליף וכל ,
יראת בידו שיש מי כל לקיימה טוב בלבו שנגמרה מחשבה ואפילו ומזלות כוכבים עובד
דברי (אם) אבל לחבירו שבינו בדבר אמורים דברים במה בלבבו אמת ודובר שנאמר שמים
שקר יבטיח לא השלום מפני ואפילו לקיימן א''צ מצוה סמך בהן אין אם מצרכיו עצמו

עברו שכבר דברים בסיפור אלא השלום מפני לשנות מותר אמרו ולא צ''עלחבירו (ומ''מ

לשנות התיר ובגמ' ורדפהו שלום בקש ע''פ חוקת פ' במ''ר כמ''ש המצות מכל גדול שהשלום כיון קצת

אסור בלהבא דלשנות מנלן א''כ מצוה אלא הוא היתר דלאו כתב מציאות אלו פ' והרי''ף השלום מפני דבורו

פ''א בראשית פרשת רבה במדרש ועי' ע''א ס''ג דף דברכות פ''ט דעהו דרכיך בכל ע''ד להתיר יש שמא

ובפמ''ג) מזה רבא באליה שלהבא...ועי' בדבר ולא

>Ê�˘<

>Á�˘<

>Ë�˘<
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êåøò ïçìù:å óéòñ äñ÷ú ïîéñ ç"åàשהוא להשתבח לאחרים עצמו ומפרסם המתענה
כך. על נענש הוא מתענה,

:áäæ éøåè:å ÷"ñ äñ÷ú ïîéñ íééç çøåàשאם לכאורה ונראה כו', עצמו ומפרסם
בפ"ק משמע כן מתענה, אינו לומר ישקר לא התענה הוא אם אותו שואלים
שראיתי וכמדומה יתיבנא, בתענית א"ל מר ליכול בשבת יהושע לר' רב דא"ל (??) דשבת
א"ל בימיך הקשת נראה לריב"ל רשב"י דאמר המדיר פרק מדאיתא ק"ל אבל ר"ת, בס' כן
אחזק לא סבר אלא בימיו הקשת נראה דלא היא ולא ליואי, בר אתה אי א"כ א"ל הן
פי על אף נמי הכא להתגאות שלא בשביל דשקרא מילתא דאמר הרי לנפשאי, טיבותא

מתענה. איני לומר שפיר יוכל שמתענה

הוה וכן מתענה, שהוא יאמר להתנצל, יכול אינו והוא לאכול בו מפצירין דאם ונראה
מתענה הוא אם אותו ששואלים אלא בלא"ה להתנצל יכול אם משא"כ שזכרנו, דר"י עובדא
מפני לשנות מותר בכלל והוא לנפשיה, טיבותא להחזיק שלא כדי מתענה איני לומר יכול

כנלע"ד: בו, פוסל השינוי אין מצוה לדבר דמתכוין כיון שלום דרכי

:íäøáà ïâî:æ úåà äñ÷ú ïîéñמותר התענה אם אותו שואלין שאם משמע להשתבח,
דא"ל בגמ' וכ"מ ולהתפאר, להשתבח עושה שאינו כיון האמת לומר
וקשה יתיבנא, חלום בתעני' א"ת מר לוזיף א"ל יתיבנא בתעניתא א"ל מידי מר לטעום
כיון ע"כ אלא מצוה, לשם מתענה שהיה יסבור שלא כדי הוא שת"ח מיד אמר לא למה
מתענה שאינו שיאמר הוא חסידות מידת מקום ומכל כלום. בכך אין להתפאר עושה שאינו
ענוה שמדת פירש"י למד, שלא יאמר מסכתא למד אם ישאלוהו שאם כג דף בב"מ כדאי'
שיאכל מבקש אם אבל הן, א"ל בימיך הקשת נראתה שא"ל בריב"ל מצינו וכן זו, הוא

וכמש"ל: שמתענה לומר רשאי עיי"שעמו אחר במקום נראה שהקשת דיתכן רבה אליה עיין

אותו שואלין שאם משמע - וכו' עצמו ומפרסם (יד) יד ס"ק תקסה סימן ברורה משנה
שבכל הוא נכון ומ"מ ולהתפאר להשתבח עושה שאינו כיון האמת לומר מותר התענה אם
לאכול בו מפצירין אם אכן לנפשיה טיבותא להחזיק שלא כדי מתענה שאינו יאמר גווני

ומ"א] [ט"ז מתענה שהוא יאמר בלא"ה להתנצל יכול ואינו

:åäéìà ãé:áñ ïîéñ :ïéìáåìîע"ד ז"ל: דברי על והשיב הנ"ל החכם חזר אשר וזאת
יראתו אשר כמוהו לחכם כראוי אלקים ביראת שהיא דמר מכתבו ראשית

כו': לשונם למדו משום להוכיחיני לחכמתו קדמה

כתבו אשי ורב ורבינא הכי עבדו הש"ס בעלי שהראשונים כיון הזה המראה על נבהלתי
רבינא בר מר ולאו עבדו דשפיר לימא מאן מכ"ת כדברי ולומר בו לפקפק אין בש"ס זה
יושר אורחות הבאים לדורות ללמוד עליה חתימי אשי ורב רבינא דודאי עכ"ל, עליה חתום
משום היא ולא עליה לאסוקי להש"ס ליה הוה דאל"כ הכי למעבד דשפיר צדק ומעגלי
כזה מעשה בש"ס לקבוע שלא או מקום, בכל הש"ס כדרך בזה וכיוצא תרחק שקר מדבר

כנ"ל: לומר צריך ודאי אלא כו', דאפכוהו

>Ò˘<

>‡Ò˘<

>·Ò˘<
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כלל הבנה לו אין עכ"ל, שם קרנא כמ"ש בגו דברים ואפשר עוד מכ"ת שכתב מה ותו
החכם עכ"ל דידן בנדון וכה"ג אפכוהו כן ומחמת שמואל על חולק היה הוא קרנא דהא

ושלום: הנ"ל

להעמיד אמת בשפת בלשונו מעלתו רום האריך אשר ע"ד והשבתיו: חזרתי אשר וזאת
טעם מאיזה בו שמותר ואף בכך רגיל להיות כדאי שאינו עומד אני במקומי שקר, שפת

שיהיה:

איסור דרך לא אבל בו, רגיל יהיה שלא הזהירו ואעפ"כ בו, שמצוה משלום, גדול לנו ומה
במילייהו, דמשני רבנן עבידא מילי תלתא הני באמרם רבנן קדמוני וכבר ראשונ' אמרתי

שמעת א"ושפיזאוסימנם תיבות ראשי מאמ"ת, חוץ אמת אדם יאמר לעולם מאמוז"ל י
בכללם: נכלל זה ונדון ת"שמיש, מ"סכתא

י"ל אך הכי, למעבד דשרי לומר באמת כך כל ראיה אינו כו' הש"ס מבעלי ראיה מ"ש גם
חס אמר כן אעפ"י שמואל של אוהב שהיה אעפ"י באו רב של אמת תורת להורות דרצו
שפיר אי שם זה בדין עסוק וכי כו' היא ולא להש"ס הל"ל ומאי כו' דאבא לזרעא לי'
להסתפק יש באמת אם לכתחילה הכי למעבד דשרי נאמר טעם ומאיזה לא או הכי למעבד
גבי למ"ש דומיא מצוי זה כאשר ח"ו קצת דעתו ישתנה יתירה אהבה מחמת אם בהחכם
כיון בלא אדם של בלבו מבצבצים והשנאה האהבה כי דפסול ושונא דאוהב ממונות דיני

מלובלין: אליהו ושלום כן: לעשות נכון אינו גופא זה מטעם כן אם רשע,

ולהסביר סא, ס הקודמים סימנים כאן ==להביא מד: קידושין והגמרא תורה בדברי שינוי של לנושא =שייך
ישיב לאוהבו גם אם לבדוק ורצה דעתו את שהפך מד: קידושין הגמרא של התחבולה עשה שהשואל קצת
ההמשך=== כל בא זה ועל הדברים בהפיכת בסדר שעשו אומר שמי מלובלין ר"א השיב זה ועל כשר.... שהוא

:á÷òé úåáù:çì÷ ïîéñ :à ÷ìçתלתא במותב וז"ל: קלז: שאלה הקודם [בסימן
טענת ששמענו ואחר סבירי, ולא גמירי דלא קרנות יושבי שני אם הוינא
דעתי, כנגד הדין את וגמרו כוותי דלא והכריעו רבו עמהם, ולתת לשאת ורציתי דינים בעלי
הארצים ועמי רשעים דקשר נימא או להטות, רבים אחרי כדכתיב דין דיניהם אי וסברתי
בסימן אח"כ השאלה. בפרטי יעקב השבות מאריך ובתשובה השאלה. עכ"ל המנין, מן אינו

וז"ל:] הנזכר בענין שאלה עוד מביא קלח

קבלתי בתורתו שלם יעקב ויבא שלימה תשובה אדמ"ו תשובת וז"ל: הנ"ל השואל חזר
ופלפולא חידושי בהני ופרטיה השאלה חלקי בכל צמאוני את לרווה נפש למשיב לי והיה
בערכאות המה שודאי באשר מאמ"ו עוד שאלתי ואחת מעולם: שמעתי לא אשר דאורייתא
המקולקל הדין לבטל אחת תקנה עוד לי שיש ואמרתי דיינים, להיות שנתמנו שבסוריא
להוסיף שיצטרכו כדי יודע איני לומר או הדין מן להסתלק דהיינו ידיהם מתחת יצא אשר

לא: או הכי למעבד דמי שפיר אי לאמתו הדין שיוציא כדי דיינים

עשה טוב שלא ראשונה באגרת כתבתי וכבר קבלתי שנית שוב שאלתו הנה תשובה:
אצל תשב לא לעצתי תשמע אם וז"ל קמ"ז סי' מהרי"ו בתשובת וכמ"ש עמהם להצטרף

וה עכ"ל הפכים שני הם הלומדים ופסקי בתים בעלי שפסקי דידעת דין בשום ובאהקהל
י"ג, ס"ק ג' סי' בסמ"ע

לומר לקלקל שרוצין שראית כיון או הדין מן להסתלק לך מותר אי ששאלת מה כן על
שמים לשם דכוונתך כיון הכי למעבד דמי דשפיר ודאי דיינים, שיוסיפו כדי יודע אינו
מכל הדין ידעת כי משקרת קא דשקורי אע"ג דיינים, שיוסיפו ידי על לאמתו הדין להוציא

>‚Ò˘<
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הוא שלמא ודינא השלום, בדבר לשנות מותר קי"ל הא ומשפט77מקום אמת כדכתיב
זה כל יודע, איני לומר לשונך למוד אמרו בזה וכיוצא זה ועל בשעריכם, שפטו שלום

פשוט: לי נראה

בסנהדרין דאיתא מהא ראיה ומביא לאסור פסק ט"ו שאלה יעקב בית בתשובת ראיתי אכן
קמפלגי ללעז בחוששין עולא אמר וכו', ושלשה בעשרים רע שם מוציא דתנן אהא ח' דף
בכ"ג סבר' דרבנן התוספות וכתבו ללעז, חוששין סברי ורבנן ללעז חוששין אין סבר ר"מ
על לעז להוציא ואתי כ"ג עד להוסיף ויצטרך שזינתה עדים יבאו שמא חיישינן בג' דאי
לעשות לדיין אסור לכן עכ"ל, וכו' עליהם הוסיפו הדין ידעו שלא לפי לומר הראשונים
שיוסיפו אותם פן לדעתו השנים את ויכריע דיינים שיוסיפו כדי יודע אינו לומר תחבולה

שם: יעקב הבית עכ"ל ללעז, חוששין דיינים יוסיפו דאם משום לדעתו יסכימו

לכתחילה חוששים התם דודאי לראיה, דומה הנדון ואין כלל מוכרחים אינם דבריו כל אך
בש"ס שם כמבואר נפשות דיני הוי כאילו דיינים הרבה ונוטלים ראשונים של לכבודן
[לדעתו] לדעתי הוא הדין כי הדין ומעוותין שמעקלין סובר שהדיין כיון כאן אבל ותוספ',
לכבודן מלחוש ידם מתחת מתוקן שאינו דבר יצא שלא הדין לעיוות לחוש יש יותר להיפך,
מעונש עלמא בהאי דליבוש טוב יותר הזה, בעולם המדומה כבוד שהוא ראשונים של
הדין להוציא כדי יודע אינו לומר בעצמו ולעז קללתו תולה שהדיין וכיון הבא, עולם
הקטן נ"ל ישראל. דייני על ושלום כלל, אחרים לעז כאן דאין לטוב זכור ודאי לאמתו

יעקב:

:á÷òé úåáù:èö ïîéñ 'á ÷ìçונוהג אחותו לו שמתה אחד על אחרת ועוד ...זאת
אי בתו ממיתת עדיין ידע שלא מהדרך אביו בא שבעה ובתוך שבעה

בתו. במיתת אביו ירגיש שלא כדי שבעה תוך לקראתו לצאת לבנו מותר

דמי דשפיר לי נראה בתו, באבילות ירגיש שלא אביו לקראת לצאת דבר ועל תשובה...
מינה שמע חושש, ואינו במים צוארו עד אביו או רבו לקראת דהולך באב בט' מצינו דהא
ישנה דאבילות לחלוק מקום דיש אף כאן, הדין הוא באב, דט' אבילות דוחה אביו דכבוד
דהוקש אביו כבוד משום וכ"ש השלום מפני לשנות דמותר מצינו הא מקום מכל שאני,
עיין כך כל חמור אינו בלא"ה מביתו לצאת רשאי אין דאבל והא המקום, לכבוד כבודו
לומר מחוייב אינו מת לו שמת דמי דאע"ג לחלוק דין לבעל מקום ואין שצ"ג. סי' ביו"ד
מקום מכל י"ב, סעיף ת"ב סי' ביו"ד וכדאי' הוא חי ולומר לשקר לו אין מקום מכל לו
קרעיה דאהדריה בהא ע"א וד' ע"ב ג' דף בפסחים וכדאיתא כלל שקר כאן אין כה"ג
וא"כ יע"ש, וכו' קיימת אימא א"ל קיי' אייבו א"ל וכו' קאמינא לא אנא א"ל וכו', לאחורי

יעקב. הקטן כנ"ל אביו, כבוד משום כן לעשות שמותר הוא פשוט

:íéøùé úìéñî:àé ÷øô...ההדיוטות מן שאינו כל הסתם שמן אע"פ השבועות, אולם
איזה עוד יש בשבועה, שכן כל לבטלה מפיו שמים שם מהוציא נשמר
לישמר נקי להיות שרוצה למי ראוי עכ"פ יותר החמורים מן שאינם שאע"פ קטנים ענפים

שאמרו מה והוא לו)מהם, רבא(שבועות אמר שבועה, והן שבועה לאו אלעזר רבי אמר
אמרו וכן זמני. תרי הן הן דאמר והוא זמני, תרי לאו לאו דאמר מט)והוא צדק,(ב"מ והין

צדק. שלך והן צדק שלך לאו שיהא

יש מדריגות מדריגות ואולם האדם, בבני מאד נתפשט רע חולי הוא גם השקר דבר והנה
גמורים כזבים מלבם ובודים הולכים הם השקרנות, הוא ממש שאומנותם אדם בני יש בו.

ועל הרבה, דברים ויודעי החכמים מן להחשב או הבריות בין שיחה הרבות נאמרלמען יהם

>„Ò˘<

>‰Ò˘<

יעקב:77. חו"משבות יוסף ברכי עיי"ש, זה בענין באחרונים הדעות מביא סק"ד י"ח סי' חו"מ תשובה בפתחי

ו אות ג סי' חו"מ ח"ב אומר ויביע א', חו"מ פעלים רב שו"ת יח,
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יב) ואומר(משלי שקר. שפתי ה' נט)תועבת עוולה(ישעיה לשונכם שקר, דברו שפתותיכם
ז"ל חכמים גזרו וכבר מב)תהגה. מהם(סוטה ואחת השכינה, פני מקבלות אינן כתות ארבע

שקרנים: כת

בספוריהם המכזבים והם ממש, כמוהם שאינם פי על אף במדריגה, להם קרובים אחרים ויש
ולא נבראו לא אשר ומעשים ספורים ולבדות ללכת בכך אמנותם שאין והיינו, ודבריהם,
ויתרגלו רוחם, על שיעלה כמו השקרים מן בהם יערבו מה דבר לספר בבואם אבל יהיו,
וכמאמרם לדבריהם, להאמין אפשר אי אשר הבדאים הם והם טבע, כמו להם ששב עד בזה

פט)ז"ל שכבר(סנהדרין לו, שומעין אין אמת, אומר שאפילו בדאי, של עונשו הוא כך
מה הוא פיהם. מתוך הכזב מן נקיים דבריהם לצאת יוכלו שלא הזאת הרעה בהם הטביעו

ואומר מצטער ט)שהנביא נלאו:(ירמיה העוה שקר דבר לשונם למדו

בשקר, כך כל קבועים שאינם אותם והם הראשונים, מחולי קל שחליים אחרים עוד ויש
דרך יאמרוהו רבות ופעמים יאמרוהו, להם יזדמן ואם ממנו, להתרחק יחושו שלא אלא
רצון היפך הוא זה שכל הודיענו, החכם ואמנם רעה. כוונה בלא בזה כיוצא או שחוק

שכתוב מה הוא חסידיו, ומדת הוא ברוך יג)הבורא מה(משלי והוא צדיק, ישנא שקר דבר
האזהרה עליו כג)שבאה אלא(שמות תשמר, משקר אמר שלא ותראה תרחק. שקר מדבר

מזה. לברוח שצריך הרבה והבריחה הגדול ההרחק על אותנו להעיר תרחק, שקר מדבר
נאמר ג)וכבר לשון(צפניה בפיהם ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית

תרמית:

אמרו ז"ל נה)וחכמים הוא(שבת האמת שאם ובודאי אמת. הוא ברוך הקדוש של חותמו
והזהיר לפניו. מתועב הפכו יהיה כמה לו, לחותם לקחתו הוא ברוך הקדוש בו שבחר מה

ואמר רבה אזהרה האמת על הוא ברוך ח)הקדוש ואמר(זכריה רעהו. את איש אמת דברו
טז) ואמר(ישעיה באמת, עליו וישב כסא בחסד סג)והוכן לא(שם בנים המה עמי אך ויאמר

ואמר בזה. תלוי שזה למדת, הא ח)ישקרו. ==:(זכריה ===

ז"ל אמרו וכבר חשיבותה. להגדיל האמת, עיר ירושלים כד)ונקראה אמת(מכות ודובר
לתלמיד אסרו וכבר מגעת. האמת חובת היכן עד להודיעך וכו', ספרא רב כגון בלבבו,
הוא עליו עומד שהעולם העמודים מן ואחד דברים. משלשה חוץ בדבורו לשנות חכם
באמת שזהיר מי מזה, וההפך עולם, של יסודו נוטל כאלו שקר שדובר מי כן אם האמת,

ז"ל חכמים ספרו וכבר עולם. של יסודו מקיים צז)כאילו שהיו(סנהדרין המקום מאותו
בדבריה שינתה פלוני רבי של שאשתו ולפי שם, שולט המות מלאך היה שלא באמת זהירים
זה, בעבור משם שגירשוה עד המות מלאך בהם גירתה טובה, לכונה שהיה פי על אף

מכריחו: והדעת מחייבו שהשכל הזה בדבר להאריך צריך ואין לשלותם. וחזרו

:øôåñ íúç:èð ïîéñ å ÷ìç ú"åùשמעתי לא זצ"ל, אמ"ו משם אמר שהרב ...ומ"ש
תתלה להחנק רצית חז"ל שאמרו דרך על לעצמו הרב התיר ואולי מפיו,
למהריעב"ץ ספרים מטפחת ספר בשכונתך נמצא הנה זה, עבור תאשימהו ואל גדול, באילן

וד"ל. רואיו ישתוממו הלא זה בענין ז"ל הנביא דבר גדול דבר כי שם תמצא

לשנות מותר חז"ל שאמרו ומה אמת, בתורת לכזב חז"ל שהתירו הדבר גוף על תמה ואני
הפליג כן על הפשוט המובן עפ"י מזה נוח ז"ל הרמב"ן דעת היה לא השלום דרכי מפני
לשעבר דדוקא החליט קנ"ו סי' במוסריו והמג"א שם, עיין זקנתי ואני פסוק על בפירושו

קאי. קושטא והכלל עי"ש, להבא ולא

:äîùì äøåú:à"òù ïîéñ:äøéáò òåðîì ìéáùá ø÷ùì øúåî íàäהמורדת בת שאלה:
שיש במקום גוים של בערכאות אביה מנחלת ירושה ותובעת תורה בדין
או צואה שטר לעשות שרי אי הבן, עם ירושה לוקחת הבת דיניהם לפי כי יורשים, בנים
שקר מדבר חשש בזה יש אם או בד"ת, היורשים הבנים שם על האב מפי בשקר מתנה

>ÂÒ˘<

>ÊÒ˘<
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ושכמ"ה. לצדקה המורה יורנו חברך. שיזכה בשביל חטוא לאדם אומרים ואין תרחק,

דארז"ל שקר מדבר חשש בזה ואין שרי ודאי סה:)תשובה: השלום,(יבמות דרכי מפני משנים
מזה. גדול שלום לך ואין התורה דגל להקים עדיפא והא

השנה דראש הגמרא מן לזה גדולה ראיה להביא יש נשיאה(כ.)ועוד יהודה רבי ליה שלח
אעפ"י וכו' העדים על מאיימין מלמדנו היה יוחנן רבי של ימיו שכל יודעין הוו לר"א
כדי נמצא ע"ש, איפכא דמתני דימי רב בדברי עיין ועוד ע"ש, ראינו יאמרו ראוהו שלא
שקר, שיעידו לעדים אומרים החודש המקדשים ב"ד אחר יהרהרו שלא הבריות דעת להפיס
תיקון בשביל עושים שהם דכל הנז' מהגמרא ללמוד יש מזו וגדולה גוונא. בכהאי וכ"ש
דכל שקר, משום לחוש אין ב"ד מעשה אחר ולהרהר לעז להוציא שלא כדי וגם העולם

שמותר שאמרו מה בכלל נכלל השלום.זה מפני לשנות

וישימו גוונא, בכל זה היתר לעשות ואין העניינים משפט בפלס לשקול צריך ודאי אך
ה' חילול מזה יצא שלא הנולד את היטב רואים יהיו הכל ותחלת פניהם, על השם יראת
הדבר מעשות שיחדלו צריך ודאי עשו ששקר לערכאות נודע שיהיה אפשר ואם אח"כ, ח"ו
בחכמה בדבר ויתיישבו עצה צריך הכל ועל ה'. חילול בפני שעומד דבר לך אין כי הזה
כחלי יחזקאל הקטן כ"ד לי, יעזור צבאות ה' שדי ואל שלום זה והיה ובדעת. ובתבונה

נר"ו.

:äðè÷ä ãé:úåòã úåëìä:é ÷øô...הדיבור איסורי שאר באזהרות

:ø÷ù (à)שאמרו כמו האמת. על הוא כולו העולם של הקיום אשר אמרנו א)כבר (אבות

אמת שבסיבת ידוע והדבר השלום. ועל האמת ועל הדין על קיים העולם דברים שלשה על
העולם וכל באמת. נכללים שלשתן הרי לדין, צורך אין שלום שיש ובמקום מצוי, השלום
ירושלים חרבה ולא אמת, נקראת והתורה אמת, הקב"ה של ושמו באמת, אלא נברא לא
ודעו נא וראו ירושלים בחוצות שוטטו שנאמר אמונה אנשי ממנו שפסקו בשביל אלא

לה. ואסלח אמונה מבקש איש תמצאו אם ברחובותיה המאורובקשו מנורת לשון (ב) עני: מנחת

ב'. כלל ה'ב' תועבת ונאמר שנאתי, תהפוכות ופי שנאמר הקב"ה לפני השקר שנואה וכמה
שקר. שפתי

ì'ה לפני שנואים סתם שקר דברי גם אבל הרע לשון נקרא נזק הגורם שקר

לעיל ביארתי כבר ט)והנה לחבירו(פרק ביוש או צער או היזק איזה בה שגורם השקר אשר
בו. וכיוצא רמיה" "לשון שקר", "לשון כמו "לשון" בשם בכתוב ונתכנה הרע, לשון הוא
שיגרום מבלי אף הוא הכוונה שקר, ושפתי תהפוכות פי בשם הכתוב שמכנה כאן אבל
לפניו ומתועבים שנואים המה זאת בכל בלבד, שקר דברי אם כי לחבירו, וביוש היזק איזה
עליונה המחיצה מן ונדחים השכינה פני מקבלים אינם השקרים כת אשר אמרו וכבר יתב'.

עיני. לנגד יכון לא שקרים דובר שנאמר שם.כלל יונה רבינו (ג) עני: מנחת

ג"כ דם לבשר ואפילו ממחיצתי, צא רבותינו ואמרו צא, ה' ויאמר נבות של ברוח ונאמר
אמרו עוד עולה. כמים שותה איש ונאלח נתעב כי אף שנאמר להם השקר ונמאס נתעב
בעיניו והייתי אבי ימושני אולי שנאמר זרה עבודה עובד כאילו בדיבורו המחליף כל
ק"פ) (סי' יונה רבינו ופירש תעתועים, מעשה המה הבל נאמר זרה ובעבודה כמתעתע,

– בשוא ונעזר בשקר נסמך] [נ"א: נסתר שהוא לפי הוא הדמיון אשר

חפצו, משיג הוא ידו ועל נעזר הוא השקר זה ידי על אשר סבור המחליף שזה לפי והכוונה
שעל דעתו אשר ע"ז כעובד ממש ענינו והרי היזק, לו מגיע היה באמת מדבר היה ולו
ובאמת וגו'. לקטר שחדלנו יום ולמן שנאמר וכענין ממש, איזה בה ושיש מצליח יהיה ידה
מה בה שיש נראה הרגע לפי רק הוא אשר כזה וענין תעתועים. מעשה המה הבל רק

>ÁÒ˘<
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ה הבל היא מהר חיש עיניםובאמת אחיזת בה שיש דבר דרך ועל קיום, שום בה ואין בלים
כמתעתע. והייתי אמר ולכך תעתע. נקרא באלו כיוצא כל כלל. ממש שום בה אין ובאמת

– תעתועים מעשה ע"ז נקראת כן וכמו

ìסתם שקר גם כולל זאת בכל הדיינים, על אזהרתו שעיקר אף תרחק, שקר מדבר הפסוק

שכל אמנם ואם תרחק, שקר מדבר באמרו השקר על בתורה יתברך הוא הזהיר וכבר –
עצמו יטה הדיין שכאשר לפי היא זאת רבותינו, ביארו כאשר הדיין על היא האזהרה עיקר
ממילא אבל הדיין, על הכתוב הזהיר ביותר לפיכך העולם, קיום הורס הרי שקר לדברי
שהוא, כל משמע שקר מדבר ומילת סתם. נאמר ולכן עצמו, ירחיק ההמון שאר שגם נשמע
מיאוסה לרוב ריחוק לשון בה הזכירה לכך והתיעוב, המיאוס על מורה היא תרחק ומילת

אזהרות. שאר בכל כן הזכירה שלא מה

(á).רבים ענינים יש השקר עון åúìåæì.בזה ãñôä åá ùéù ø÷ùá :ãçàä ÷ìç

ïåùàøäå78או בפקדון בעמיתו איש והמשקר המכחש שבכולן, החמור והוא החלק שבזה
התרמית הזה החלק ובכלל שקר, עד ברעהו העונה וכן שכיר, בשכר או יד בתשומת
בכיתות פשע ורב עון כבד המה אלו וכל באלו, כיוצא וכל ובשותפות במסחרים והאונאות

שנאמר בביאור עליהם יתברך הוא הזהיר וכבר אישהרשעים. תשקרו ולא תכחשו לא
אחיו. את איש תונו אל ונאמר שקר, ברעך תענה לא ונאמר בעמיתו,

או בגזל אם חבירו ממון לקחת צודה לבל מיוחדין בלאוין התורה הזהירה שכבר ואף
שנית עליהן ית' הוא הזהיר זאת בכל בכללן, נכנסו אלה כל כבר והרי בעושק, או בגניבה
חומר בכנפיו צרור עוד לחבירו שמזיק הנזק צד מלבד שכבר לפי הדברים בהן והוכפל
שקר משאר חמור יותר הוא הענין שבכזה לבד השקר זה וכבר והתרמית, השקר של העון
אם כי הנזק, ענין כלל תצרף לא אם אף כלומר לזולתו, הפסד איזה ממנו יסובב לא אשר
שהפקיד זה כי שקר, משאר ה' לפי ומתועב שנוא יותר הוא כבר שבזה, לבד השקר צד
ועל לעד ית' לו קיבל כאילו הוא הרי ביניהם רואה באין חבירו אצל שלו ממון השאיר או
ואין רואה אין לאמר בה' ומשקר כחש הוא הרי ושקר כיחש כאשר ועתה לבבו, בטח זה

משגיח.

מפורש זה אמרו ויקרא)וכבר כהנים בעמיתו(תורת וכחש בה' מעל ומעלה תחטא כי נפש :
המלוה שכל לפי בה', מעל ומעלה ת"ל מה עקיבא רבי אמר וגו', יד בתשומת או בפקדון

ו והנושא מכחשוהלוה מכחש שהוא בזמן לפיכך ושטר, בעדים אלא עושה אינו הנותן
שביניהם, שלישי אלא נשמה בו שתדע רוצה ואינו חבירו אצל המפקיד אבל ובשטר, בעדים
שתי על למאוד גדול ענשו לפיכך ע"כ. שביניהם בשלישי מכחש מכחש כשהוא לפיכך
וברעהו. בה' כחש אשר השקר גודל דבר ועל לחבירו, הזיק אשר השקר דבר על הדברים,

בשבועה הכופר ועל ואזהרה עונש על ללמד שבאו אחר בענין ביארו רבותינו אשר אמנם אם ה) (ד עני: מנחת

אשר בזה הקדמונים לנו ביארו וכבר זאת, על גם מורים הכתובים פשוטי באמת זאת בכל כהנים), תורת (עיין

מה בהן דרשו שרבותינו ואף הענין, ולהגדיל להחמיר הוא ואזהרות בצווין התורה שהכפילה מקום בכל

תשיעי. שורש המצוות בספר ועיין שדרשו,

úéðùä (â)79:÷ìçä äæáùבו יתכן אך לחבירו, והפסד נזק השקר בעצם ואין המשקר
חבירו ממון ידו על השיג למען השקר זה מכין והוא הרע, ואל הנזק אל סיבה לעשותו
בו שיאמין חבירו את המתעה כמו חבירו. על רעה איזה ושאר וביוש צער איזה לסבב או

הקטנה:78. קעחיד אות תשובה לשערי מקביל

קעט79. אות תשובה לשערי מקביל
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יוכל זה וע"י ממנו ישמור ולא בו שיבטח כדי בזה ומתכוין עמו, נאמן וריע אוהב הוא כי
ארבו, ישים ובקרבו ידבר רעהו את שלום בפיו הענין: זה על נאמר כבר רעה, עליו להדיח
וגם נפשי. תתנקם לא כזה אשר בגוי אם ה' נאום בם אפקד לא אלה העל אחריו: ונאמר

בכנפיו. הצרור הנזק ועל השקר גודל על הדברים, שתי על עונשו בזה

שער חכמה ובראשית המאור במנורת מובאים וגם יונה רבינו לשון הם האלו הסעיפים כל (ו) עני: מנחת

הקדושה.

úéùéìùä (ã)80:÷ìçä äæáùכי לחמסו, ולא שלו שהוא דבר מחבירו לגזול ולא המשקר
בשקריו ומסבב אליו לקחתה אותה וצודה חבירו לידי לבוא העתידה בטובה עיניו נותן אם
ואמר בשקר עליו והרבה זה ובא טוב בעסק עוסק חבירו את הרואה כמו לעצמו, להעבירה
לעצמו, העסק שסיבב עד שקר, איזה שאר או העסק, בזה היזק שיהיה בירור לו שיש לו
בית לקנות רצוני לו שיאמר כגון מתנה חבירו לו יתן אשר עד בשקריו יסבב אם כן וכמו
שקרים שאר וכל יקנה, ולא עצמו יסלק למען דמים לו נותן ועי"ז לקנות רוצה שאתה זה

ל שהפסיד ההפסד על ענשו עיקר אין בהן. וכיוצא באלו האלה הדרכים לאשעל כי חבירו
כבר כי השקר זה עונש יגדל אכן השקר. על ענשו עיקר אבל בו, שזכה דבר ממנו הפסיד
וכאשר חמור, הוא שבזה לבד השקר צד גם ואף לזולתו, מה הפסד עכ"פ ממנו יסובב
אולי שנאמר זרה עבודה עובד כאילו בדיבורו המחליף כל אמרו הענין ובכזה ביארתי.

המאמר. זה ביארתי וכבר כמתעתע, בעיניו והייתי אבי ימושני

:åúìåæì ãñôä åá ïéàù ø÷ùá :éðùä ÷ìçä (ä)

ïåùàøäå,äáùדברים בסיפור משקר שהוא אם כי לזולתו הפסד שום בשקריו ואין המשקר
כולו. הדברים סיפור מלבו בודה שהוא ופעמים שמע, אשר מכפי במתכוין ומחליף לבד,
צדק מדבר השקר מאהבתו משפטו כה אם כי תועלת, שום לו אין לעצמו אף שקריו ובכל
גדול אבל ופחזותו, בשקריו לאדם הפסד אין כי על אחד מצד ענשו יקל הזה האיש סלה.
החכם ואמר תועלת. לבלי אהבתו אשר על עונו ויכבד השקר, ואהבת פניו בעז ענשו מאד
תדע בשיחתו, כזבים יפיח אשר אדם תראה אם וענינו שקר, עד כזבים יפיח בזה: שלמה

השקר אהבתו אחרי סרה בו ולענות באחיו שקר להעיד הזאת הרעה המידה תביאהו .81כי

úéðùä (å)82:÷ìçä äæáùאם כי שקר אינה שהדיבור ואף בלב, ואחד בפה אחד המדבר
עבורו, ויתאמץ בעדו טוב וידבר עמו שייטיב לחבירו המבטיח כגון אותה, מכחיש שלבבו
מדבר ושפתיך מרע לשונך נצור נאמר זה ועל לעשות, שלא ישיח לבבו עם מדבר ועודנו

בלב. ואחד בפה אחד ידבר שלא ופירשו מרמה,

úéùéìùä (æ)83:÷ìçä äæáùולבבו בעדו טוב ולדבר עמו להיטיב חבירו את המבטיח
עבר כאדם והוא שקר דרך זה הרי הבטחתו, ומחלל מלתו לאל ישים ואח"כ ישיח, כן כמו
אמרו וכבר הבטחתו. לחלל לו אין חבירו לב בו ובטח להיטיב אמר אשר אחרי כי ברית.

אמנה. מחוסרי משום בהן יש דברים בזה:

רבותינו אמרו הבטחה, לשון הזכיר שלא אע"פ מועטת, מתנה לחבירו לתת האומר וכן
שהמתנה אחרי בו ובוטח עליו סומך חבירו לב כי אמנה, מחוסרי משום כן גם בה יש אשר

אע" הוא עני איש ואם נדרמועטת. הוא כי רבה רעתו בו יחזור אם מרובה שהמתנה ַָפ

קפ80. אות תשובה לשערי מקביל

זה81. חלק שעל הרביעי) החלק קפ"א (סי' יונה רבינו דברי סיום כאן העתיק שלא הקטנה יד בדברי לעיין יש
רבינו לדברי שמקביל ט'), (אות השלישי בחלק לקמן רק והביאו וכו', ושלום מצוה מפני לשנות רז"ל התירו

וצ"ע. התשיעי, החלק קפ"ו סימן שם יונה

קפב82. אות תשובה לשערי מקביל

קפג83. אות תשובה לשערי מקביל
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בדבר שמתהלל במה הרי לאדם מתנה לתת ברבים המתפאר וכן דברו. יחל לא ונאמר ֶֶנדר
ברית. ומפיר שקר זה הרי מדבריו שב ואם הבטחה, כמו זאת הנה

בזה נאמר יד)וכבר כה כמו(משלי וענינו שקר, במתת מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים
שקר, במתת מתהלל איש ענין כן הגשם, בא ולא הגשם סימני בא אחרי אדם בני שיצטערו
המתת על שהבטיחוהו האיש יצטער כן ועל הדבר, קיום סימן בדבר שמתהלל מה כי
ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית נאמר: אלה כמו ובכל תוחלתו. בהכזיב

תרמית. לשון בפיהם ימצא

úéòéáøä (ç)84:÷ìçä äæáùאם כי אמת היא הכל והמעשה שהדיבור כלומר דעת, הגונב
לומר וכן סועד. שאינו יודע והוא עמו שיסעוד בחבירו המפציר כגון דעת. גניבת בה שיש
חבירו אם אפילו מזה יותר לקנותו. רוצה אינו והוא זה חפץ ליתן רוצה אתה בכמה לחבירו
חנוני בשביל הכי בלאו לפתחו צריך והוא שלם יין חביות לזה שיש כגון עצמו מטעה
לא ואפילו החביות, ופותח הולך וזה יין, מידה ממנו לקנות חבירו ובא כבר, לו שמכר

מידי ולא בחו"מאמר בשו"ע פסק וכן הרא"ש פי' וכן צד דף בחולין התוספות פירוש כך (ח) עני: מנחת

רש"י. כדעת ולא רכ"ח, אלאסי' אסור, זה הרי ולכבודו, בשבילו שפתחו סובר שחבירו אם כי
עושה שאינו אדעתיה לאסוקי לחבירו לו היה שלא לפי בשבילו, פתחו שלא להודיעו צריך
מטעה והוא בשבילו, עושה שאינו אדעתיה לאסוקי לו שהיה דבר הוא אם אבל בשבילו,

להודיעו. צריך אין בשבילו, שעושה וסובר עצמו

במדריגות אותו שמכבדים מי אשר שביעית) סוף (ירושלמי שאמרו מה מזה יותר עוד
עליו אחד, זולתי יודע אינו והוא מסכתות שתי יודע שהוא למי לתת הראויות הכבוד
דברים ואונאת דעת גניבת של רבים ענינים נמצא וכבר יודע. אני לבדה אחת להם שיאמר
האלה ללאוין השם ברצון ובהגיעי תונו, ולא תגנובו דלא בלאו אותם הכניסו ז"ל וחכמינו
החטא והנה גוי. דעת לגנוב אפילו אסרו וכבר ביאור. ביותר פרטן על האלה ענינים יתבארו
ונתחייבנו רבה אשמה שקר שפתי כי וביען יען הגוי מגזל יותר ישראל חכמי אצל חמור הזה

הנפש. מיסודי הוא כי האמת גדרי על

היכן. יודע ואיני שם יונה רבינו לשון הגוי: מגזל יותר ישראל חכמי אצל חמור הזה החטא (ט) עני: מנחת

גוי טעות שאמרו מה והיא גוי, מממון יותר כוונתו כ"א דוקא לאו הוא הגוי מגזל יותר שאמר מה ואפשר

גוי שגזל הרמב"ם דעת נראה כבר כי נכון, והיותר ממון. מאונאת יותר דברים אונאת גדול אמרו וגם מותר

והרי תגנוב, דלא בלאו דעת גניבת החכמים הכניסו וכבר התורה, מן הוא גוי גניבת אבל התורה מן אינו

קנ"ה. לאו סמ"ג ועיין מדרבנן, וגזילה התורה מן הוא גוי דעת גניבת

éùéìùä ÷ìçä (è)85:

דברים ובסיפור תועלת, מבלי השקר אוהב אינו וגם לזולתו הפסד שום בו שאין בשקר
חפצו אודות על וישקר יחליף אבל ישקר, לא מאורעות ובהגדת ששמע מכפי יחליף לא
רבותינו אמרו בדבר, לאדם יפסיד ולא ממון מרויח שאין אע"פ בשקרותו הנאה וימצא
דבר ללא המשקר כעונש ענשו אין אבל שקר, דבר לשונם למדו שנאמר אסור זה גם אשר

השני. שבחלק בראשון ענינו זכרנו אשר תועלת וללא

החלק זה רבותינו התירו שמותר86וכבר ואמרו ושלום. טוב ודרישות מצוות קיום לצורך ,
ואמרו כן, שאינו אע"פ וחסודה נאה שהיא ולאמר חתונתו בעת החתן לפני הכלה לשבח

קפד84. אות תשובה לשערי מקביל

קפה85. סימן שמשמיט עיון וצריך קפו, אות תשובה לשערי מקביל

ומשמיט86. אחת, לחלוקה וקפז, קפו סימנים יונה, רבינו של התשיעי וחלק השמיני חלק כאן שמצרף עיון צריך
לעיל ??? הערה עיין וכו' זה חלק שהתירו שכתב ומה בו'. שאינן במעלות שמשתבח 'מי יונה רבינו של הציור

תשובה. בשערי קפא לסימן ומקביל
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שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר מותו לפני צוה אביך שנאמר: השלום מפני לשנות מותר
יאמר לבל היינו ובפוריא, ובמסכתא באושפיזא דברים, בשלשה לשנות ואמרו וגו', נא
מסכתא על אותו וכשישאלו ויעני, אצלו רבים ירגילו פן אצלו שנתארחתי פלוני טוב כמה
אז מטתו ששימש מפני לבוא שהה ואם לא, שיאמר היא ענוה מידת בפיו, שגורה אם

המוסר. מפני האמת יאמר ואל אחרים בדברים יתלה שהה למה אותו כשישאלו

(é)להשיב במסכתא כגון טוב. יותר הוא לשקר שלא לעשות יוכל אם אלה בכל אף אבל
והנכון טוב היותר בכולם וכן ישקר. שלא בענין אחר דרך על או יודע, שאני סבור אתה וכי
או הלוואה ממנו מבקש חבירו אם כן כמו מפיו. שקר דבר יוציא שלא בדבר להתחכם
שלא בענין אותו ידחה אך לי, אין לאמר השלום מפני ישקר לא מאמינו, אינו והוא שאלה

ואפילו להשואלישקר. ולסלק לדחות יראה הענין לפי הכל הכלל, ישקר. לא הגוי נגד
מותר אז לשקר, אם כי תרופה ושום מנוס שום עוד לו שאין לא אם ישקר, שלא בענין

חכמים. שהתירו במקום

ראיה ונראה תתרס"א-). סי' ראשונים, בחלק לעיל (-נעתק חסידים ספר בשם צדיקים אורחות (י) עני: מנחת

טלפחי לה אמר דביתהו ליה מצער הוה רב ס"ג דף יבמתו על הבא פרק יבמות מתלמוד לדבריהם גדולה

אלפך, טעמא מנך דנפיק ליה אמר לה אפיך בריה חייא גדל כי טלפחי, עבדא חימצי אמר חימצי ועבדא

היה שכבר ואף ע"כ. שקר דבר לשונם למדו שנאמר היכ תעביד לא את ברם כן, לעשות לי היה אני פירש"י

תעביד לא אלא אסור, לך אבל ליה אמר דלא והיינו שכתבתי כמו ע"כ אלא שלום, וגם מצוה קיום בדבר

המצוה מפני בדבר שהתחכמת אתה אבל שקר, דבר אינו הוא אצלי כי כן לעשות היה לי כלומר והכוונה הכי,

לא את ברם ליה אמר ולכך תשקר, שלא בענין אחר דרך על אם כי להתחכם לך היה הדרך ע"ז לא והשלום

שקר. תדבר כן גם ושלום מצוה במקום שלא אף אח"כ כלומר לשונם למדו שנאמר מפני והוא הכי, תעביד

הדברים ולהאזין לשמוע דברים סיפור איזה שומעו בעת עצמו ולשמור לזהר צריכין גם
היא87היטב זאת וגם דעת, בבלי דברים במקצת יחליף שומעו בעת לב ישיב לא אם כי ,

לשמוע לב נותן אשר איש וענינו ידבר, לנצח שומע ואיש בזה: אמר שלמה והחכם מהרעה.
ולשון שקר שום בפיו ימצא ולא נכון על אותם יספר למען הדברים תכונת עד ולהאזין
אדם בני ויאהבהו ואמיתיים חזקים תמיד יהיו דבריו כלומר ידבר, לנצח זה הרי תרמית,

דבריו. יונה.לשמוע רבינו לשון עני: מנחת

:àìøòô ô"éøâä øåàéá:â"ñøì úååöîä ïéðî.í÷ä í÷ãöì êéúåì÷ùîå :áë ä"ùò
לכם... יהיה וגו' צדק אבני צדק דמאזני עשה למצות הכוונה

[310 מדות"[עמוד ושילום הינין "צידוק העשין: במספר מנה להבה"ג המצוות במנין ...והנה
שתי הן והן עיי"ש. הין" צדק השלם, "מידה ז"ל: הזקן הר"א באזהרת כתב וכן ְֵֵַַעיי"ש.
"הינין הנחלת: אתה באזהרות כתב וכן מדות". ושילום הינין, "צידוק הבה"ג שמנה העשין
לקרא הינין דצידוק בעשה כוונתם מפשוטו הנראה ולפי עיי"ש. להאמין" ומידות לצדק
ועשה לכם, יהיה צדק והין צדק איפת צדק אבני צדק מאזני דכתיב קדושים) (דפרשת

מדכתי היינו מידות יהיהדשילום וצדק שלמה איפה וצדק שלמה אבן תצא) (בפרשת ב
מוני ושאר והרמב"ם ז"ל הגאון כדעת ושלא במדות עשין שתי למנות דעתם ולפי"ז לך,

המצוות.

דבקרא אע"ג הין רק נקטו דצדוק עשה במצות אמאי לפי"ז מובן ואינו תמוה הדבר אבל
דבקרא אע"ג סתם מדות נקטו דשילום עשה ובמצות ואיפות, ואבנים מאזנים נמי כתיב
הו"ל דצדוק בעשה נמי הכי זו עשה בכלל המדות כל לכלול בא שאם ואיפה, אבן כתיב

מדות. ושילום מדות צדוק ולכתוב המדות כל לכלול

>ËÒ˘<

ל87. קפאמקביל סימן תשובה שערי
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למאי אלא דמדות לעשה לא הינין דצדוק בעשה וסייעתו הבה"ג דכוונת לי נראה ולכן
ברבי יוסי רבי מט.) הזהב (פרק בב"מ לה ומייתי פ"ח) קדושים (פרשת בספרא דתניא
שלך הין שיהיה לך לומר אלא היה, איפה בכלל הין והלא צדק הין ת"ל מה אומר יהודה
קנ"ט), (עשין הרקיע בזהר זו מצוה ז"ל הרשב"ץ גם מנה וכבר עיי"ש. צדק שלך ולאו צדק
דרשות והרבה תרחק, שקר דמדבר בקרא זו מצוה שנכפלה כתב בפנים נ"ט) (בסי' ושם
המצוות. במנין זה יכנס שלא אפשר והיאך העדות), שבועות ובפרק (במכילתא בו דרשו
העשין, במנין נמנית מצוה שהיא ומזה אמת, בדבר מצוה לנו תהיה שלא אפשר היאך ועוד

שהרגיש ומפני עיי"ש. 311]עכת"ד בעלמא[עמ' אסמכתא דרשות הנך דכל לדחות דאפשר
בית ליה אמר (יז.) דכתובות ובפ"ב ארץ) דרך (במסכת מדתניא ראיה שם הביא לכן נינהו
אמרה והתורה וחסודה נאה כלה לה יאמרו וסומא חגרת אף לדבריכם הלל לבית שמאי
עיי"ש. עכת"ד אמת בדיבור היא דאורייתא עשה דמצות מבואר וא"כ תרחק, שקר מדבר
כוונתו ונראה עיי"ש. המצוות במנין שהכניסוה המצוות מוני לקצת מצא שכן עוד כתב ושם

עיי"ש. רכ"ו) (בסי' והסמ"ק ק"ו) (בעשין שמנאה להסמ"ג

åðéáø íðîàונראה מאי. טעמא וצ"ע מנאוה, לא והחינוך והרמב"ן הרמב"ם וכן ז"ל הגאון
פשטיה דודאי יהודה ברבי דר"י דרשה הוא בעלמא אסמכתא ודאי צדק דהין דקרא דס"ל
הן. ולא כתיב דהין ועוד הוא. מענינו הלמד ודבר ההין, במדת אלא מתפרש לא דקרא

ìצדק והן אמנה מחוסר דב"מ סוגיא ביאור

התם: דאמרינן שם הזהב דפרק סוגיא מעיקר ע"כ מוכרח נראה וכן

משום בהם יש אמר יוחנן ורבי אמנה, מחוסרי משום בהם אין אמר רב דברים, איתמר
וכו', צדק הין לומר תלמוד מה אומר יהודה ברבי יוסי רבי מיתיבי אמנה, מחוסרי
ואחד בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי אמר וכו', צדק שלך הן שיהא לך לומר אלא

עיי"ש. בלב,

בר מהך פריך דלא מזה דבריםומבואר למ"ד אלא דאביי אוקימתא להך צריך ולא ייתא
אמנה מחוסר משום בהם יש דברים דאמר יוחנן לרבי אבל אמנה, מחוסר משום בהם אין
ובשעה מדבריו בחוזר אפילו כפשטה ברייתא ואתיא ברייתא, מההיא מידי ליה קשה לא
דהך איתא אם וא"כ שווין, ולבו פיו והיו אח"כ לשנות בדעתו היה לא הדיבור שאמר
א"כ בה יש דאורייתא גמורה ועשה היא מדאורייתא גמורה דרשה יהודה ברבי דר"י דרשה
והשתא אמנה, מחוסר משום בהם דיש אלא קאמר לא ר"י אפילו הרי ניחא, מי ולר"י קשה
דלא נפשו שתצא עד אותו ומכין בעשה ועבר דאורייתא עשה מצות בה דאית ליה תיפוק

ביה. ליהדר

ìגמור עשה הוי צדק דהין הסוברים ראשונים יש

כן וכתב פריך נמי דלר"י דמילתא לקושטא היא כן שם הר"ן בחידושי דלפמש"כ אמת הן
לדעת אבל עיי"ש, היא דאורייתא גמורה עשה דלכו"ע דס"ל שם ומבואר הרי"ף, בדעת גם
היא בעלמא אסמכתא אלא גמורה עשה בזה דאין ע"כ מוכח שם והרא"ש ז"ל הרז"ה
שם הנמוק"י מדברי וכן שם והשטמ"ק הריטב"א שהביא הראב"ד מדברי מיהו עייש"ה.
עיי"ש. בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא לענין עכ"פ היא דאורייתא דעשה דס"ל מבואר

ìשביעית במשנה ורע"ב רמב"ם

כל התם דתנן מאי על שכתבו שם והרע"ב שביעית) סוף (בפיה"מ הרמב"ם מדברי אבל
מדתניא דהיינו הימנו, נוחה חכמים רוח דברו את המקיים וכל במשיכה נקנין המטלטלים
בעלמא דאסמכתא דס"ל ע"כ מבואר עיי"ש. וכו' צדק שלך הן שיהא צדק והין צדק איפת
מהר עלה ועומד דמושבע ליה תיפוק דקתני, הימנו נוחה חכמים רוח מאי דאל"כ הוא

>Ú˘<
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הול"ל משיכה בלא גם דא"כ ועוד דברו. את מקיים אינו אם דאורייתא בעשה ועובר סיני
או נפשו שתצא עד אותו מכין א"כ דאורייתא גמורה בעשה דקאי דכיון גמור קנין דקונה
אסמכתא והרע"ב להרמב"ם ודאי אלא גמור, בקנין כמו דעתייהו סמכא וא"כ עליו שיקבל
ובודאי עיי"ש. הוא בעלמא דאסמכתא בפשיטות יו"ט תוס' הר"ב שם וכ"כ הוא, בעלמא
פשוט ולא מוסכם זה אין מקום דמכל אלא כמוש"כ, והרע"ב להרמב"ם מוכרחים דבריו

דכתיבנא. ממאי כמתבאר כ"כ

ìשם והראשונים רש"י ובדברי מצוה חוב בעל דפריעת סוגיא

øàáúî æ"ôòåעליו שמצוה מצוה, חוב בעל פריעת בד"ה (פו.) בכתובות שפירש"י במה
בשם שם ובריטב"א עיי"ש. צדק שלך ולאו צדק שלך הן צדק הין דכתיב דבריו לאמת
בפה אחד ידבר שלא לה דמוקמינן שם דב"מ מסוגיא עליו תמה יג:) (ובקידושין התוספות
שם. ז"ל הרא"ה וכ"כ עיי"ש. אחרינא מקרא דנפק"ל וכתבו פירש"י דחו ולזה בלב, ואחד

(ב ז"ל הרמב"ן מוקמינןוכ"כ לא שם דהרי לכאורה תמוהים ודבריהם עיי"ש. בב"ב) סוף חי'
כוותיה דקיי"ל לר"י אבל אמנה מחוסרי משום בהם אין דברים דאמר דרב אליבא אלא הכי
טעמא מהאי אדרבא והרי כפשטיה, ברייתא אתיא אמנה מחוסרי משום בהם יש דדברים
ואף כר"י. דקיי"ל כיון דאביי זו אוקימתא שהביא הרי"ף על שם ז"ל הראשונים כל תמהו
על גמגום מקום שום כאן אין מקום מכל הרי"ף דברי ליישב טרחו ראשונים דמקצת
הפסיקתא לדעת מוכרח ע"כ וכן שם. דגמרא דסוגיא פשטא כמשמעות ס"ל אם פירש"י

בדבריו. עיי"ש צדק דמאזני זה קרא על קדושים) (פרשת זוטרתי

דאמרינן מאי לפי ז"ל, לפירש"י הוקשו ויפה נכונים ז"ל הראשונים דברי לפמש"כ אבל
פו.): דכתובות (בסוגיא

ניחא לא ליה אמר מצוה חוב בעל פריעת דאמרת לדידך פפא לרב כהנא רב ליה אמר
במצות אבל תעשה לא במצות אמורים דברים במה תנינא א"ל מאי, מצוה דאעביד ליה
שתצא עד אותו מכין עושה ואינו לולב עושה ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון עשה

עיי"ש. נפשו,

וא"כ וכיו"ב. וכלולב כסוכה היא דאורייתא גמורה מצוה בע"ח דפריעת מזה ומבואר
דדרשה עכצ"ל צדק שלך הן יהיה ודרשינן צדק הין מדכתיב נפק"ל זו דמצוה לפרש"י
אלא דרשה הך מיתוקמא לא לר"י דגם לומר מוכרח ע"כ ולפי"ז היא. מדאורייתא גמורה
קצת שכתבו וכמו דר"י אליבא גם היא שם דאביי ואוקימתא שווין. ולבו פיו שיהיו לענין
מחוסרי משום בהם יש דברים ר"י קאמר איך דאל"כ כמשכ"ל. שם דהרי"ף אליבא ראשונים
כקנין והו"ל נפשו שתצא עד אותו מכין וגם דאורייתא בעשה דעבר ליה תיפוק אמנה

ז"ל. הראשונים הקשו ושפיר וביה, מיניה הסתירה וא"כ גמור,

ìמקובצת שיטה דברי ביאור

שהביא ז"ל מקורביל הר"י בשם יונה רבינו תלמידי דברי שפיר אצלי מובנים ועפי"ז
והין מדכתיב דנפק"ל ז"ל פירש"י וז"ל: שכתב שם בכתובות (שטמ"ק) זקנים באסיפת
משום בהם יש דברים לן נפקא קרא מהאי דהא מקורביל הר"י עליו והקשה וכו', צדק
הרבה סתומים והדברים פירש"י, דחו זו קושיא דמשום עיי"ש, עכ"ל וכו' אמנה מחוסרי
משום בהם יש דדברים דאמרינן דהא כיון אדרבא הרי מזה להם הוקשה דמאי לכאורה
מהאי מצוה בע"ח דפריעת הא דגם פרש"י שפיר דנפק"ל הוא קרא מהאי אמנה מחוסרי
דלא שם דב"מ הסוגיא כפשטות דס"ל ברורים, דבריהם דכתיבנא מה עם אבל נפק"ל, קרא
דאביי ושינויא לר"י, היא סייעתא ואדרבא לק"מ לר"י אבל לרב אלא דריב"י מברייתא פריך

לע אלא משוםדאינו בהם אין דברים דאמר דרב אליבא רק אזלא שווין ולבו פיו שיהיו נין
בהם יש דדברים מילתא הך דנפק"ל הוא ומשם כפשטה, ברייתא לר"י אבל אמנה מחוסרי
ע"כ דא"כ אלא שהבאתי. ז"ל וסייעתם והרע"ב להרמב"ם וכדס"ל אמנה מחוסרי משום
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מדאורייתא גמורה עשה כאן ואין היא בעלמא אסמכתא צדק דהין דרשה דההיא לומר מוכרח
מדאורייתא גמורה מ"ע בע"ח דפריעת מצוה דהך מבואר בכתובות שם והרי שביארנו, וכמו
ודבריו ז"ל, מקורביל הר"י הקשה ושפיר נפקא, צדק דהין קרא מהך לאו ע"כ וא"כ היא,
שביארנו. וכמו פירש"י על בקושייתם ז"ל הראשונים שאר דברי עם אחדים דברים הם ז"ל

øàåáî æ"ôòåצדק דהין דרשה דהך ס"ל ז"ל מקורביל והר"י יונה רבינו תלמידי דגם
ז"ל. והרא"ש והרז"ה והרע"ב הרמב"ם וכדעת גמורה עשה כאן ואין הוא בעלמא אסמכתא
זו עשה מנו שלא המצוות מוני ושאר ז"ל הגאון רבינו דעת ג"כ היא דזו י"ל שפיר וא"כ
ולא תרחק שקר דמדבר מקרא אלא זו עשה מנו לא והסמ"ק הסמ"ג גם ומה"ט צדק, דהן

צדק. דהין מקרא

äàøð íðîàזו עשה מנו שלא המצוות מוני תרחק]דשאר שקר קרא[-מדבר מהך דגם ס"ל
דין לבית באזהרה אלא מיירי לא דקרא דפשטיה משום אמת, בדיבור עשה ללמוד לנו אין
אל וצדיק ונקי קרא וכדמסיים מיירי דבדיינין הוא מענינו הלמד ודבר שקר, דין לדון שלא
להזהיר אלא הכתוב בא לא וא"כ בהם, נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת וזו תהרוג,
לדיינין יתירה עשה אלא זו דאין ז"ל הראב"ע וכ"כ בדין. שקר מדבר שיתרחקו לדיינין
שדרשו דרשות הנך כל גם וא"כ עיי"ש. עמיתך תשפוט דבצדק קרא כמו צדק דין לדון
מקראי דנפקי או נינהו בעלמא אסמכתא העדות) שבועת ובפרק (במכילתא קרא מהך
וד"ה זכות ורואה ד"ה שם בשבועות התוס' מש"כ ועי' קרא, הך על ואסמכינהו אחריני

עיי"ש. ישמע שלא

ì"תרחק שקר מדבר אמרה "והתורה הגמרא מלשון ראיה / הרשב"ץ שיטת

יז.) דכתובות (בפ"ב מדאמרינן היא אסמכתא דלאו ראיה הביא שם ז"ל הרשב"ץ והנה
והתורה וחסודה נאה כלה לה אומרים סומא או חגרת שהיתה הרי לדבריכם לב"ה ב"ש א"ל
משמע וכו' אמרה" "והתורה דקאמרי דכיון וכוונתו עיי"ש. תרחק שקר מדבר אמרה
דב"ש דאיה"נ אימא תמיהני, אבל כיו"ב. שקר דבר מפיו להוציא שלא הוא דמדאורייתא
שהביאו אלא דב"ש זו ראיה על כלום השיבו לא ב"ה דהא עלייהו פליגי ב"ה אבל ס"ל הכי

ארץ דרך הוא שכך כלומר וכו', השוק מן רע מקח שלקח דמי דשרי מסברא ומנהגןראיה
זקנים באסיפת וכמש"כ הבריות עם מעורבת אדם של דעתו שתהי' וצריך אדם בני של
שקר דמדבר מקרא ב"ש לקושיית ב"ה חיישי דלא אלמא עיי"ש. הגאונים משם (שטמ"ק)

ארץ. דרך מנהג בתר וניזל דאורייתא קרא שבקינן היכי דאל"כ תרחק,

לקרא חיישי דלא דב"ה דטעמא שכתב שם הריטב"א כדברי הרשב"ץ דדעת די"ל אלא
שם וסמ"ק בסמ"ג וכ"כ עיי"ש, שלום דרכי מפני לשנות דמותר משום תרחק שקר דמדבר
לענ"ד דצ"ע אלא עיי"ש. קפ"א) סי' שלישי (שער יונה לרבינו תשובה בשערי וכ"כ עיי"ש,
לה מוכחינן מקראי והרי אסור שלום דרכי מפני גם דלב"ש נימא אטו דב"ש מ"ט לפ"ז
ועכצ"ל בהא, דפליג מאן וליכא עיי"ש, דוכתי ובשאר סה:) יבמתו על הבא (סו"פ ביבמות
במומין ובפרט בה, שאין במה ולקלס לשבח שלום דרכי דמפני טעמא שייך לא דהכא
עומדת. במקומה הקושיא וא"כ ארץ, דרך מנהג משום אלא בזה ואין וסומא כחגרת גלויין

לא ובכה"ג דדבריהם איסורא אלא בה ואין וכמש"כ איריא לא קרא מהך דלב"ה ועכצ"ל
ומצאתי ארץ. דרך מנהג שכן משום הבריות עם מעורבת אדם של דעתו שתהא כדי אסרו

התם: דגרסינן בתרא) (פרק כלה דמסכת בגמרא בהדיא כן מבואר

הלל ובית וכו', תרחק שקר מדבר הכתיב סומא או חגרת אפילו שמאי בית להו אמרו
וכו', דמי שפיר לקיומי הא וצדיק, ונקי משום תרחק שקר מדבר רחמנא אמר כי אומר

עיי"ש.

דסיפא דומיא אלא מיירי לא תרחק שקר דמדבר משום דב"ה דטעמא בהדיא מבואר הרי
וצדיק, נקי להרוג לבוא יוכלו דעי"ז ומשום בדיינין, דהיינו וגו' וצדיק ונקי דכתיב דקרא
שקר בדברי אינשי בשאר אבל החייב, את ולזכות הזכאי את לחייב ממונות בדיני וה"ה
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הכתוב, עלה הזהיר לא מקום מכל לשקר הוא מגונה דדבר אע"ג נינהו בעלמא מילי דפטומי
שלא ולשפוט נקי להרוג שיבוא חשש דאין בעלמא כלומר לקיומי", "הא דקאמר והיינו
רבנן ואסרוה היא רעה דמידה אלא איתסר לא דמדאורייתא כלומר דמי", "שפיר בצדק,

אסרו. לא ובכה"ג וגדר, הרחקה משום

השלום גדול דתניא מדאורייתא וליתביה ממקח דאותביה מ"ש וב"ה התם איתא עוד
דמדאורייתא מיבעיא לא קאמרי הכי זקנתי, ואני וכו' דכתיב מעיקרא בו שינה הקב"ה שאפילו
וכו' דמי שפיר אדם) בני שנוהגין ארץ דרך למנהג (כלומר לבריתא אף אלא דמי שפיר
שלום, דרכי דמפני היתירא כאן דשייך וריטב"א וסמ"ק הסמ"ג כדברי מזה ומבואר עיי"ש.

מבואר מקום דמכל שנהגואלא ארץ דרך ממנהג אלא מזה היתה לא ב"ה דתשובת בהדיא
השוק. מן רע מקח שלקח מי לשבח הבריות

ìדין בבית רק מדבר שקר מדבר הפסוק המכילתא לפי

øàåáî ô"ëòåהבי"ד על לאזהרה אלא קאי לא תרחק שקר דמדבר קרא דלב"ה משם להדיא
צדק דצדק ובקרא עמיתך, תשפוט דבצדק בקרא שנכפלה עשה והו"ל בדין, לשקר שלא
ובפסיקתא שם בילקוט גם והובא במכילתא וגם לעיל. שהבאתי הראב"ע וכמש"כ תרדוף,
יעמידו ושלא בור דיין עם לדון יצטרפו שלא לבי"ד לאזהרה אלא דרשוהו לא זוטרתא
מיניה ג"כ שם שדרשו אלא תשפוט, דבצדק קרא בכלל ג"כ הוא זה וכל סניגורין, אצלם
מבואר ועכ"פ עיי"ש. המינות מן לפרוש אזהרה הוא נתן ולרבי הרע. לשון למדבר אזהרה
משמע מינות אלא נתן לרבי קממעט מדלא אדרבא אמת, לדיבור אזהרה זו אין דלהמכילתא
שקר דברי דבכל איתא דאם התורה, מן איסורא ליכא מינות שאינם בעלמא שקר דבדברי
שקר דדברי ליה תיפוק דנקט מינות איריא מאי מהן, לפרוש התורה מן מוזהר נמי בעלמא
אזהר לא דבהני ליה פשיטא ודאי אלא מה"ת, אסור בעלמא מילי פטומי ואפילו נינהו,

קרא.

ìהפסוק בכלל אינו שקר דסתם מוכח לא דף משבועות

התם: דאמרינן (לא.) העדות שבועת דפרק מסוגיא מוכרח וכן

לי ויתחייב במנה לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחבירו לנושה מנין
בחבירו לנושה ומנין תרחק. שקר מדבר ת"ל אחר, ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה
אתחייב שלא כדי לב"ד חוץ לו ואודה בב"ד אכפרנו יאמר שלא מאתים וטענו מנה
לשלשה מנין תרחק. שקר מדבר ת"ל אחר, ממקום שבועה עלי יגלגל ולא שבועה לו
ת"ל ויחלקו, מנה שיוציאו כדי עדים ושנים בע"ד אחד יהיו שלא באחד מנה שנושין

עיי"ש. תרחק, שקר מדבר

כדין, שלא אחר ממקום עליו ומגלגל שבועה שמחיבו גווני הני דנקט איריא מאי והשתא
ע"פ שלא ממון שמוציאין או שקר, בטענת כדין שלא ומגלגול משבועה עצמו שפוטר או
בעלמא, מילי פטומי שהם שקר דברי על דאפילו ליה תיפוק שקר, ודברי טענת ע"י דין
אלא תרחק, שקר דמדבר בעשה עובר ג"כ כהוגן, שלא דבר שום ידיהם על נעשה שאינו

כלום. בלא מדאורייתא עבר לא בעלמא שקר דבדברי מוכרח ע"כ ודאי

דבהני אלא תרחק שקר דמדבר בעשה עבר בעלמא שקר בדברי דגם דאיה"נ לומר ואין
קמ"ל, שקר דברי לומר שרי מידו שלו את להציל דכדי סד"א דהוה לאשמעינן איצטריך
תרחק שקר דמדבר קרא מההוא גווני בהני לאסור מנ"ל דמילתא לקושטא תקשה דא"כ

ב שקר דבר לאזהרת דאיצטריך מייתר, לא קרא ההוא ודאידהא אלא לצורך, שלא עלמא
אלא בדין לשקר שלא מוזהרים דהדיינים דכיון משום וטעמא קרא, אסר גווני בהני דוקא
בצדק, שלא לדון הדיינים את מכשיל הוא גווני בהנך טענתו דע"י נמצא בצדק, לשפוט
מוציאין או בצדק, שלא ומגלגול משבועה פוטרין או ממק"א ומגלגלין שבועה שמחייבין
בצדק שלא הוא המשפט מקום מכל זה בממון זה חייב שבאמת אע"פ כדין, שלא ממון
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או תרחק, שקר דמדבר עשה על בשוגג לעבור הדיינים את מכשיל ונמצא תורה, דין לפי
כדכתיבנא. היא והיא עמיתך, תשפוט דבצדק עשה

ת"ל חבירו בע"ד שיבא קודם בע"ד דברי ישמע שלא לדיין מנין התם שדרשו מה וכן
לבע"ד מנין שדרשו ומה בצדק. שלא לדון בא כך דע"י משום היינו תרחק, שקר מדבר
משום היינו תרחק, שקר מדבר ת"ל חבירו בע"ד שיבוא קודם לדיין דבריו יטעים שלא
היינו קרא, מהך התם דדריש דרשות שאר בכל וכן בצדק. שלא לדון לדיין גורם שבכך
ובפירש"י היטב, עיי"ש בצדק שלא לדון הדיין את שמכשיל או בצדק שלא דין לידי שבא או

להאריך. ואין עיי"ש שקר מדבר בד"ה ל:) לעיל (שם

חדשה מצוה כאן ואין לדיינים לאזהרה אלא אתי לא קרא דהך למש"כ ברורה ראיה ומשם
הראב"ע כמש"כ תרדוף צדק דצדק עשה או עמיתך תשפוט דבצדק עשה בכלל הוא שכבר
ראיה ז"ל הרשב"ץ שהביא שם העדות שבועת דפרק וברייתא דמהמכילתא ונמצא ז"ל.

בעיני. מתמיהין ז"ל הרשב"ץ ודברי שביארנו, כמו להיפוך אדרבא מוכרח לדבריו,

ìבעלמא אסמכתא אלא אינן ומינות הרע, לשון למדבר המכילתא דרשות

êøèöð àì æ"éôìåאפשר אדרבא נינהו, אסמכתא העדות שבועות דפרק דרשות דהנך לומר
למדבר אזהרה קרא מהך במכילתא דדריש דמאי אלא שכתבנו. ע"ד נינהו גמורות דדרשות
מיירי לא קראי דהך בעלמא אסמכתא אלא אינו ודאי הא המינות, מן לפרוש או הרע לשון
רכיל תלך דלא לאוי אלא ממינות ובפרישה הרע בלשון הראשונים כל מנו לא ולכן בהכי,
ש"א (לאוין המצוות בספר הרמב"ם כמש"כ לבבכם, אחרי תתורו ולא שוא שמע תשא ולא
לקמן שכתבתי מה ועיין ז"ל. הרשב"ץ ומכללם המצוות מוני לשאר וכן עיי"ש. רפ"א) מ"ז

בזה. כאן להאריך ואין עיי"ש, תקשו לא דערפכם בלאו ז"ל הגאון רבינו לדעת

ìצדק והין אמנה דמחוסר מסוגיא ראיה

øàåáî ô"ëòוכן קאי. זה על לא תרחק שקר דמדבר דקרא אמת, בהגדת עשה לנו דאין
משום בהם אין דברים דאמר לרב דפריך לעיל שהבאתי הזהב דפרק מסוגיא מוכרח נראה

שלך הן שיהא לך לומר אלא וכו', צדק הין ת"ל מה מדתניא אמנה וכו',מחוסרי צדק
אחד משני מאי והשתא עיי"ש. בלב ואחד בפה אחד ידבר שלא ההוא אביי אמר ומשני
דס"ל להרשב"ץ גדולה קושיא וזו תרחק, שקר דמדבר מקרא ליה תיפוק בלב, ואחד בפה
מדאורייתא גמורות דרשות תרחק, שקר דמדבר וההיא צדק דהין ההיא דרשות, תרתי דהנך
הוא יתירא דקרא לומר תיתי דמהיכא תימה והוא הכפולות, מהעשין דהו"ל וס"ל נינהו,
דאיכא היכא וכל שוין, ולבו פיו שהיו אע"פ מדבריו בו לחזור למיסר דאתי די"ל כיון
מהנך דחדא מיהת מזה מוכרח ע"כ ודאי אלא יתירה, בעשה מוקמינן ולא דרשינן למידרש

הוא. בעלמא ואסמכתא מדרבנן דרשות

בעלמא אסמכתא תרחק שקר דמדבר מקרא דדרשי דרשה הך דעכ"פ מוכרח נראה ויותר
אסמכתא צדק דהין מקרא דדריש דההיא תימא אפילו היא דמדאורייתא איתא דאם הוא,
תנא אדמייתי לפ"ז קשה הרי שוין, ולבו פיו שיהיו לענין לה מוקי היכי קשה אכתי היא
מקרא מילתא הך למילף הו"ל טפי בעלמא אסמכתא דהו"ל צדק דהין מקרא דברייתא
ודאי אלא מדאורייתא, גמורה עשה איסור בהכי דאיכא מיניה דשמעינן תרחק שקר דמדבר

הוא. מדרבנן בעלמא אסמכתא דרשה הך גם

דאם היא, בעלמא אסמכתא צדק דהין דרשה הך דגם להכריח מקום אתי יש לפי"ז והשתא
אדמייתו שם דכתובות דפ"ב ברייתא בהך קשה היא מדאורייתא גמורה דרשה דההיא איתא
בעלמא ואסמכתא מיירי בהכי לאו דקרא למידחי דאיכא תרחק שקר דמדבר מקרא ב"ש
דדרשה צדק דהין מקרא להביא הו"ל טפי באמת, לב"ה וכדס"ל גזרו, לא ובכה"ג הוא
מדרבנן בעלמא אסמכתא תרוייהו לב"ה ודאי אלא לב"ה, אפילו היא מדאורייתא גמורה
מדרבנן אסמכתא צדק דהין דרשה הך דגם איתא דאם לכאורה קשה דקצת אלא נינהו.
המאוחר צדק דהין מקרא אדמייתי שוין, ולבו פיו שיהיו לענין לה דמוקי מאי לפי א"כ היא
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טפי הן, ולא צדק הין אלא כתיב לא דהרי בקרא כ"כ ברורה אינה וגם קדושים), (בפרשת
ופשוט מבורר בו וגם משפטים) (בפרשת המוקדם תרחק שקר דמדבר מקרא למילף הו"ל
ניחא לא בעלמא לאסמכתא אפילו דלריב"י י"ל מיהו בדבריו. לשקר דאסור טובא טפי
הדיינים, באזהרת אלא קרא ההוא מיירי דלא כיון תרחק שקר דמדבר מקרא להביא ליה

אדם. כל ובאזהרת וממכר במקח דמיירי צדק דהין קרא משא"כ

ì(.כד (ב"מ רבנן משני מילי דתלת בסוגיא

øàáúî ô"ëòå:דאמרינן (כד.) דמציעא דפ"ב מסוגיא נראה וכן עשה, שום בזה דאין מזה

ר עבדי מילי תלת בהני שמואל אמר יהודה רב במסכתאאמר במילייהו דמשני בנן
עינא, בטביעת אבידתא ליה לאהדורי זוטרא מר אמר נפק"מ מאי ובאושפיזא, בפוריא
לא אחריני במילי משני ואי ליה, מהדרינן תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן אי

עיי"ש. ליה, מהדרינן

ליה לאהדורי דנפק"מ לשנויי והוכרח נפק"מ מאי דפריך מאי לכאורה טובא קשה והדבר
שקר מדבר משום בה דלית לענין טובא דנפק"מ ליה ותיפוק עינא, בטביעות אבידתא

מילי. תלא בהנך לשנות איסורא וליכא תרחק

אבל בזה, שהרגיש שם הרא"ש דברי על חריפתא' ב'פלפולא יו"ט תוספות להר"ב ומצאתי
על היינו נפק"מ מאי דקשאיל דמאי דמש"כ כלל. ארוכה מעלה אינו שם בזה שתירץ מה
רבנן משנו מילי בהני אלא הול"ל ולא וכו', דמשנו רבנן עבידי דקאמר דשמואל לישנא
אעיקר אלא שייך לא נפק"מ דמאי דלישנא דמלבד אצלי תמוהים ז"ל ודבריו עיי"ש. וכו'
דעבידי לישנא הך נקט ובכוונה בדקדוק בלא"ה לחוד, הלשון בייתור דקדוק על ולא דינא
מרבנן טובא ישנן ודאי אבל מילי, בהנך דמשנו רבנן דשכיחי לומר דרצה וכו' דמשנו רבנן
רבנן משנו מילי תלת בהני בלישנא נקט הוה אי משא"כ משנו, לא מילי בהנך דאפילו
בהנך משנו רבנן כולהו דלא אמת זה ואין מילי, בהנך משנו רבנן דכולהו משמע הוה
לשנות דשרי דנפק"מ פשוטה הנפק"מ והרי נפק"מ מאי קשאיל מאי קשה ודאי וא"כ מילי.

מילי. בהנך

מהדרינן לא אחרינא במילי משני ואי וכו' משני דלא ביה ידעינן אי דקאמר מאי קשה ועוד
עשה על עובר יהא מרבנן דצורבא לומר יתכן היכי מיירי מרבנן דבצורבא כיון והרי ליה,
אותו מכין עשה במצות והרי ליה שבקינן היכי ותו תרחק, שקר מדבר דכתיב דאורייתא

314]עד אי[עמ' דקאמר דגמרא לישנא וגם העשה. לקיים עליו שיקבל עד או נפשו שתצא
ליה חשדינן דמסתמא משמע וכו', ליה מהדרינן תלת בהני אלא משני דלא ביה ידעינן
להחזיקו תיתי מהיכא דאורייתא עשה בה דיש כיון קשה והדבר אחריני, במילי נמי דמשני

דאורייתא. עשה על לעבור ברשיעי מרבנן לצורבא

ששנה עדים באו אם אבל ז"ל: בזה כתב גזילה) מהלכות י"ד (סו"פ ז"ל דהרמב"ם אמת הן
דכל דס"ל מבואר עיי"ש. עכ"ל עין בטביעת לו מחזירין אין אלו מדברים חוץ בדיבורו
בהגהת וכ"כ אחריני. במילי נמי ומשנה לעובר להחזיקו כמיניה כל לאו עדים דליכא כמה

ש ומביאה ס"ה) סי' דמציעא (פ"ב באו"ז והוא עיי"ש. או"ז בשם שם מדבריאשרי ג"כ ם
עיי"ש. שהבאתי הרמב"ם

משמע וכו', תלת בהנך אלא משני דלא ביה ידעינן אי דקאמר דתלמודא מלישנא אבל
בסתמא אבל מילי תלת בהנך אלא משני דלא לן והוחזק ברורה ידיעה דבעינן איפכא
דתלמודא לישנא מסוף מיהו אחרינא. במילי גם דמשני מרבנן לצורבא אפילו מחזקינן
במילי דמשני דנדע דבעינן איפכא משמע ליה, מהדרינן לא אחריני במילי משני ואי דקאמר
במילי משני ואי דה"ק בזה לדחות שיש אלא בהכי, ליה מחזקינן לא בסתמא אבל אחריני

דלא ביה ידעינן אי קאמרינן הכי דלגירסתם והרא"ש הרי"ף גירסת בזה מדוקדקת אויותר
יותר מבואר ולפי"ז עיי"ש. ליה מהדרינן לא לא ואי ליה מהדרינן תלת בהני אלא משני
סופרים] [בדקדוקי בד"ס העיד וכבר אחריני. במלי גם דמשני ליה מחזקינן דמסתמא
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ונמשכו ז"ל הרמב"ם ודברי עיי"ש. כת"י ספרי בכל הוא כן והרא"ש הרי"ף שכגירסת
איפכא בהדיא משמע דתלמודא דמלישנא אצלי, צ"ע ע"ד) (עשין ובסמ"ג שם באו"ז אחריו

משני. בחזקת להחזיקו לן אית משני דלא בבירור ביה ידעינן דלא דכל

מ"מ הביאו שם דבב"י אע"ג בזה, הרמב"ם לשון השמיט רס"ב) סי' (סוף בטושו"ע וגם
ולא שם, הג"א מדברי הביאה בהג"ה שם דהרמ"א אלא עיי"ש. סתומי מיסתם שם בשו"ע
הרי"ף כדעת שסתם נראה בשו"ע מרן ומ"מ וסמ"ג, הרמב"ם מדברי הביאה לא למה ידענא
הכי דתלמודא לישנא משמעות וגם בזה. הרמב"ם כדעת ס"ל דלא דנראה ז"ל, והרא"ש

כדכתיבנא. מוכח

האו"ז גירסת ג"כ היא וזו שלפנינו כגירסא היתה ז"ל הרמב"ם דגירסת לומר אפשר ואולי
צ"ע. ועדיין דוקא, לאו דרישא ודיוקא דוקא דסיפא דדיוקא וס"ל עיי"ש, ס"ג) סי' (שם
לפי והטור והרא"ש להרי"ף ועכ"פ כלום, בזה העירו שלא ז"ל האחרונים על ותמהני
צורבא דחזקת נימא היכי דאורייתא עשה בזה דאיכא דכיון שהקשינו כמו קשה גירסתם

ולשקר. שבתורה עשה על לעבור רשע להיות מרבנן

úåù÷äì ùé íâג"כ תלת, הני בהדי חשיב לא אמאי להקשות שם ז"ל הרי"ף לפמש"כ
דרכי דמשום ותירץ שלום, דרכי משום לשנות דמותר יבמתו) על הבא (בפרק דאמרינן הא
דרשּות תלת הנך לאשמועינן איצטריך וכי לאשמעינן, איצטריך ולא לשנות מצוה ְשלום

דאור עשה על ולעבור לשנות דרשאי תלת בהנך באמת מנ"ל קשה ולפי"ז עיי"ש. ייתאנינהו
על הבא בפרק כמבואר שלום דרכי מפני אלא שמענו לא מקרא דהא תרחק שקר דמדבר
מנ"ל וסייעתו ז"ל הרי"ף לדעת שלום דרכי מפני חשיבי דלא בהנך אבל (סה:), יבמתו

לשנויי. דשרי

ì:עו דכתובות סוגיא

נראתה לריב"ל רשב"י דשאל עו:) כתובות המדיר, (דסו"פ בההיא בו כיוצא קשה וכן
לנפשאי טיבותא אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא ולא וכו', הן א"ל בימיך הקשת
דרך הכי אמר דריב"ל אע"ג תרחק שקר מדבר דאורייתא עשה בזה דיש איתא ואם עיי"ש.
דאורייתא עשה מצות על לעבור לו התיר מי מ"מ לנפשיה טיבותא להחזיק שלא ענוה
דהאי אולמא מאי אכתי קשה הוה בענוה דאורייתא עשה מצות היה אם ואפילו כך. משום
על בתורה עשה שום דליכא השתא וכ"ש תרחק, שקר דמדבר עשה מהאי דענוה עשה

ענוה. מצוה

ìעניו להיות עשה מצות יש האם

מנין נתבאר לא אבל רוח', שפל 'להיות עשה העשין במספר מנו וסייעתו דהבה"ג אמת הן
כ"ב) סי' (ביראים ז"ל הרא"ם כתב כבר זו. לעשה מקור לו מצא בתורה מקרא ובאיזה לו
דכתיב הענוה מידת משבחת שהתורה שמצינו אלא בתורה, זו לעשה מקור שום מצא שלא
נאמרה שלא כיון עשה דין לה אין כיו"ב דכל פשיטא אבל עיי"ש, מאד עניו משה והאיש

מצוה. בלשון

ת"ח לפני והידור דקימה עשה בכלל ענוה מצוה הכניס כ"ד) (עשין בזה"ר ז"ל והרשב"ץ
מצוה שהיא תשמעון', ד'אליו עשה בכלל הכניסה מ"ו) עשין (שם אחר ובמקום עיי"ש,
מצות מנה שהרי הבה"ג דעת זו אין דע"כ מלבד אבל בדבריו, עיי"ש הנביא דברי לשמוע
לא תשמעון דאליו עשה מיהו רוח, שפל להיות עשה גם ומונה חזר ואעפ"כ והידור קימה
קימה ממצות לא הענוה במידת עשה מצות ללמוד אפשר אי בודאי בלא"ה הבה"ג, מנה
מצד הנביא אל ולשמוע והידור קימה נדון אם ואדרבא תשמעון, דאליו ממ"ע ולא והידור
וזקן חכם או נביא לפני דדוקא איפכא להוכיח מקום היה ז"ל הרשב"ץ כדברי ענוה מידת
אצלי. צ"ע ז"ל הרשב"ץ ודברי אחר. בענין ולא ענוה במידת להתנהג תורה שחייבה הוא
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קשה אכתי מקום מכל ענוה במידת בתורה עשה מצות דיש נהי זה לפי אפילו ועכ"פ
להזהיר אתי קרא דהך איתא אם תרחק, שקר דמדבר מעשה עשה דהך אולמא מאי כמשכ"ל
עייש"ה תקס"ה) סי' (סוף והמג"א הט"ז במש"כ ועי' היא, דאורייתא ועשה שקר לדבר שלא

להאריך. ואין

ìכה שבועות ממשנה ראיה

äéàø äàøð ãåò:(.כה דשבועות (בפ"ג דתנן ערוכה ממשנה

א"ל להטיב, או להרע שנאמר לבוא העתיד על אלא חייב אינו אומר ישמעאל רבי
דברי אלא לי אין כן אם עקיבא וכו'רבי בהן שאין דברים והטבה הרעה בהן שיש ם

עיי"ש. לכך הכתוב ריבה לכך הכתוב ריבה אם א"ל הכתוב, מריבוי א"ל מנין,

מקום מכל להבא דמשמע להטיב או להרע כתיב דבקרא נהי ישמעאל לרבי קשה והשתא
לשעבר בק"ו נשמע ומינה להבא קרא נקט דלרבותא נימא אדרבא לשעבר, למעוטי מנ"ל
ובשעה שיאכל אמר שאם סיני מהר עליו מושבע שאינו לבוא לעתיד אם דמה דחייב,
לאכול שלא או לאכול אח"כ בידו הרשות הרי באמת, כן לעשות שווין ולבו פיו היו שאמר
לר"י אפילו אלא אמנה מחוסרי משום בהן אין דברים דאמר לרב מיבעיא ולא כרצונו,
אדם שבין בדברים אלא הכי אמר דלא פשיטא אמנה מחוסרי משום בהן יש דברים דאמר
שבינו בדברים משא"כ עלויה, סמיך דחבריה התם, מיניה דמיירי וממכר כמקח לחבירו
חייבו ואפ"ה האמנה, חסרון שייך לא דבהכי אוכל, שלא או שאוכל כגון עצמו לבין
לא שאמר או אכל, לא ובאמת אכלתי אמר אם שבועתו זולת דגם לשעבר ק"ו הכתוב,
כבר שאמר בשעה דהרי תרחק, שקר דמדבר מקרא סיני מהר עלה מושבע ואכל, אכלתי

315]יצא שבועתו,[עמ' משום חייב עלה דכשנשבע למימר לן דאית בעשה, ועבר מפיו שקר
דפטור. לשעבר למעט ר"י מיניה יליף והיכי

משמע במתני', וכמבואר הכתוב ריבוי משום אלא דחייב קאמר לא עקיבא רבי ואפילו
שבועה למעט יש לבוא לעתיד דמשמע להטיב או להרע דמדכתיב לר"י מודה הוה דבלא"ה
מיעוטא שום למשמע ליכא דאורייתא, עשה בו יש אמת דבדיבור איתא ואם דלשעבר,
בק"ו נפקא דלשעבר שבועה אדרבא להטיב, או דלהרע קרא מהך דלשעבר לשבועה

וכדכתיבנא. לבוא דלעתיד משבועה

ביטל ולא המצוה את לבטל לנשבע במתניתין כז.) שם (לקמן ריב"ב דן ממש ק"ו וכהך
שהוא מצוה עליו, חייב הוא הרי סיני מהר עליו נשבע שלא הרשות אם דמה דחייב,
עלי' פליגי לא לרבנן ואפילו עיי"ש. עלי' חייב שיהא דין אינו סיני מהר עלי' מושבע
כהן לאו בה עשה שכן הרשות בשבועת אמרת אם דמה פירכא משום אלא התם דריב"ב
רבנן גם לא"ה הא התם, וכדאיתא וכו' רשות הטבה מה להטיב או דלהרע מקרא או וכו',
אזהרה לנו דיש איתא אם זה, ק"ו לדון הו"ל שפיר הכא וא"כ דריב"ב, אק"ו פליגי הוו לא
לנו דאין מזה מוכרח ע"כ ודאי אלא תרחק, שקר דמדבר מקרא שקר באמירת דאורייתא

דאורייתא. מ"ע בזה

ì(.קמט (ב"ב גיורא דאיסור מסוגיא ראיה

äàøð ïëå:(.קמט שמת מי (פרק בתרא דבבא מסוגיא

אלפי תריסר ליה דהוה גיורא דאיסור איקאבההיא רב לה מתקיף וכו', רבא בי זוזי
רבא, איקפד וכו', באודיתא וליקנינהו נינהו מרי דרב זוזי דהני איסור ולודי דר"א בריה

עיי"ש. לי ומפסיד לאינשי טענתא מגמרי קא אמר

דהלין דלודי איקא רב מתקיף היכי הוו, מרי דרב לאו זוזי הלין דבאמת כיון הרי והשתא
שקר מדבר דכתיב דאורייתא עשה על לכתחילה ויעבור שקר שהוא נינהו מרי דרב זוזי
מאי על הקפיד ולא לי' ומפסדי' טענתא דאגמרי' מאי על אלא הקפיד לא רבא וגם תרחק.
הכי עבד היכי גופיה איסור וגם דאורייתא. עשה על ועשה בקום לכתחילה לעבור דאגמרי'
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דאורייתא. בעשה ועבר

לדעת ובפרט עייש"ה. וכו' הו"ל דלא ד"ה בתוס' (מד:) הבתים חזקת בפרק שם לעיל ועי'
עשה בה דמיעקר מילתא רבנן מתקני היכי קשה דרבנן קנין הוא אודיתא דקנין הסוברים
ב') ס"ק מ סי' (חו"מ ובברכ"י ד) ס"ק קצ"ד (סי' בקצוה"ח ועי' ועשה. בקום דאורייתא

בזה. ואכמ"ל בזה אחרונים ושאר

כל דאמרינן לד:) העדות שבועת (פרק בההיא כמו בזה, עמדי יש ראיות הרבה עוד והנה
קשה דאורייתא עשה בזה היה ואם עיי"ש, אדעתיה לאו דאינש עליה רמיא דלא מילתא
לימא דלא היכי כי אדעתיה לרמייה והו"ל מה"ת. בעשה לעבור עסקינן ברשיעי דאטו
בההיא וכן עיי"ש. מא:) הדיינין שבועת (פרק לקמן שם וכיו"ב בעשה. ויעבור שיקרא
מילי ליה קרי והיכי עיי"ש, אינשי דכירי לא דכדי מילי כל דאמרינן כט:) בורר זה (פרק
כיו"ב, טובא מדוכתי ועוד דאורייתא, בעשה יעבור שלא להזהר עליו שמוטל כיון דכדי

בזה. להאריך שאין אלא

ìרעה עצה או דעת גניבת או דברים אונאת בו יש לפעמים אולם התורה מן איסור בו אין שקר סתם

ã"ðòì äàøð ïëìå,לדיינים לאזהרתה אלא קאי לא תרחק שקר דמדבר דקרא כדכתיבנא עיקר
שקר, עד ברעך תענה לא אזהרת משום בעדים, אלא דאורייתא איסורא ליכא בעלמא אבל
מבקשין חמרין היו אם נח:) הזהב (בפרק דאמרינן ההיא כמו דברים אונאת משום או
מעולם מוכר שאינו בו יודע והוא תבואה מוכר שהוא פלוני אצל לכו להם יאמר לא תבואה
כההיא דעת גניבת משום או שקר, דובר משום ולא תונו דלא לאו משום עלה דאתי עיי"ש,
דאסר עיי"ש וכיו"ב היא דשחוטה ואמר טריפה ליה דיהב צד.) הנשה גיד (פרק דחולין
בשם שם ז"ל הריטב"א וכמש"כ תגנבו לא אזהרת בכלל דהו"ל הדעת גניבת משום ליה
הם גנבים שבעה) (צ"ל שלשה דקתני דב"ק) (פ"ז מהתוספתא ראיה שם והביא התוס'.

(ב ז"ל המאירי הרב וכ"כ עיי"ש, הבריות דעת גונב שבכולם והרא"םגדול לנדרים), הקדמתו
תגנוב) לא בדבור יתרו (פ' התלמידים במלמד וכ"כ היטב, עיי"ש רנ"ה) סי' (ביראים ז"ל

ליכא. דאורייתא איסורא ודאי זה זולת כל אבל עיי"ש,

יונה רבינו ומדברי עייש"ה. ה"ו) דעות מה' (בפ"ב ז"ל הרמב"ם מדברי להדיא נראה וכן
ברור אינו דרבנן איסורא ואפילו עייש"ה. קפ"א) סי' שלישי (שער תשובה בשערי ז"ל
אלא אדם, לשום כלל הפסד בהן ואין בעלמא מילי פטומי אלא הוי דלא כל בזה אצלי

מדבריהם. אפילו ליכא איסורא אבל הוא, מגונה דדבר

נראה זקנתי, ואני שאמר ממה שלום דרכי מפני לשנות שמותר מהקב"ה דגמרינן והא
על שאמר דברים אונאת משום איסור מקום היה שלום דרכי מפני לאו דאי משום דהיינו
על שרה שאמרה כמו לומר הקב"ה רצה שלא כמו בזיון, לשון שהוא זקינה שהיא שרה
שם ביבמות כפירש"י שלום, דרכי משום בדבר ויש ביזוי שהוא מה"ט זקן שהוא אברהם
אונאת משום ג"כ היינו וכו', צוה אביך יוסף אחי שאמרו ממה שלמדו מה וכן עיי"ש.
וגם עיי"ש. ויחי) (פ' וכפירש"י אבינו יעקב בעיני נחשד שהיה מזה שנראה שבה דברים
המשטמה תחת שלום להם שיעשה רצו זה שקר ע"י שהרי הדעת גניבת משום בה יש
בידיך תקח בקר עגלת מדכתיב שלמדו מה וכן בקרא. כדכתיב דעתם לפי עליהם לו שהיה

לחוד. שקר דיבור משום ולא בדבר שיש הדעת דגנבת דררא משום ג"כ וגו',

והתורה וחסודה נאה כלה לה אומרים חגרת שהיתה הרי לב"ה ב"ש דקאמרי מאי וכן
שתשא הבעל לגבי הדעת גנבת בדבר שיש משום דהיינו נראה תרחק, שקר מדבר אמרה
תרחק שקר דמדבר קרא דנקטי ומאי כך, אומרים זו כוונה דמשום זה שקר, ע"י בעיניו חן
דסמכי לומר אפשר גם תגנבו. דלא אקרא אלא סמיך קרא אהאי ולאו בעלמא אסמכתא
הר"ש וכפי' קדושים פרשת דספרא דברייתא כדס"ד וס"ל רעך את תעשוק דלא אקרא
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כל את ואראה עה"פ קהלת במדרש ועי' עיי"ש. דהתם כמסקנא ס"ל וב"ה שם משאנ"ץ
וכו' בכתיבה בד"ה (כד:) בסוכה התוס' וכמש"כ דוכתי בכמה התלמוד וכדרך העשוקים,
לכאורה טפי הפשוטה הדרשה למינקט הש"ס דדרך מתגרשת בכתיבה ד"ה (טו:) ובעירובין
בד"ה (לא.) ובשבועות נותן בד"ה (קכח.) בשבת וכ"כ עיי"ש. דאמת אליבא שאינה אע"פ
מעורבת אדם של דעתו שתהא כדי שרי וכיו"ב דהכא לב"ה ס"ל מקום ומכל עיי"ש. ורואה

הבירות. עם

ìוגנאי מגונה מידה משום רק דמשני מילי תלת

דמצי (בפ"ב שם דאמרינן מאי כפשוטו שפיר אתי רבנןובהכי עבידי מילי תלת בהני עא)
נפק"מ מאי דשאיל מאי לתמוה כתבתי דכבר וכו', אבידתא לי' לאהדורי נפק"מ מאי וכו'
בכך איסור דאין גופא מילתא להך פשוטה נפק"מ והרי אבידתא, לאהדורי לומר והוצרך

שקר, דיבור 316]משום לא[עמ' מי אכתי מדרבנן אלא איסור בזה דליכא תימא ואפילו
לפמש"כ אבל מדרבנן. אפילו כלל איסור בהני ואין לכתחילה דשרי לאשמועינן איצטריך
מקום דמכל אלא מדרבנן אפילו כלל איסור בו אין כיו"ב בכל דודאי כפשטן, הדברים
במילייהו דמשנו רבנן דעבידי קאמר ולזה ענין, בכל בדבריו לשקר היא ומגרעת מגונה מידה

מרבנן. לצורבא גנאי בדבר ואין תלת בהני

היא, צניעות מידת לאו יאמר מטתך שמשת בפוריא וז"ל: שם דכתב רש"י כוונת וזהו
כיו"ב. בכל אין בלא"ה דאיסור משום והיינו עיי"ש. וכו' היא טובה מידה וכו' באושפיזא
בכל בעלמא ולאפוקי היא טובה מידה או צניעות דמידת אלא דמותר בזה לומר שייך ולא
מזה. להתרחק מרבנן לצורבא ויש היא מגונה מידה מקום מכל ליכא דאיסורא נהי כיו"ב
כל א"כ כיו"ב בכל ליכא בלא"ה איסור דשום דכיון כלומר נפק"מ, מאי דקשאיל והיינו
דבהני אשמעינן ולמאי בעיניו הישר ככל דעתו לפי בעצמו סלסול בה לנהוג לו יש אחד
קאמר ולזה ת"ח, בה נוהגים בלבד זו טובה מידה רק אטו וכו' דמשנו עבידי מילי תלת
משני דלא ביה ידעינן אי דקאמר נמי והיינו לדינא, נפק"מ בזה ויש וכו', לאהדורי דנפק"מ
כשיש ענינים בשאר גם דמשני למימר לן אית בת"ח אפילו דמסתמא משום וכו', בהני אלא

במילתא. איסורא שום דליכא כיון בדבר צורך לו

ìדרב דביתו סג. דיבמות מסוגיא ראיה

ïðéøîàãî äàøð ïëå:(.סג יבמתו על הבא (בפרק

וכו', חימצי ליה עבדה טלופחי עבידי לה אמר כי דביתהו, ליה מצערא קא הוה רב
לה, אפיכנא דקא הוא אנא א"ל אמך, לך איעליא א"ל לה, אפיך בריה חייא גדל כי

עיי"ש. שקר דבר לשונם למדו שנאמר הכי תעביד לא את וכו' א"ל

מייתי לא אמאי דתקשה דאורייתא איסור בדבר היה אם מיבעיא לא קשה, הדבר ולכאורה
דרבנן איסורא מיהת בדבר יש אם אפילו אלא דאורייתא, תרחק שקר דמדבר מקרא טפי
יתרגל כך דע"י כלומר שקר, לדבר לשונו שמלמד משום אלא לו אסר שלא מה קשה
דהרי גופיה, מילתא הך משום לו אסר לא ואמאי האסור, שקר לידי ויבוא שקר בדיבור
אמר והוא טלופחי רוצה שהוא לאמו להגיד לו צוה דרב הוא שקר דבר גופא מילתא הא

א ע"כ והרי חימצי, רוצה שהוא דאל"כלה לשנות מותר שיהא שלום דרכי משום בזה ין
בדבר. יש דמצוה כיון לו אסר אמאי

לומר ראוי אביו כבוד דמשום וכתב בזה הרגיש שכנראה בח"א ז"ל למהרש"א וראיתי
קשה לפי"ז גם מקום דמכל אלא עיי"ש, שקר יאמר לא בכך ירגיל שלא כדי אלא שקר
אביו כבוד משום אפילו לעשותו ראוי אינו דרבנן קל איסור אפילו בדבר שיש איתא דאם
ז"ל הרמב"ם כמש"כ ואם אב כבוד משום נדחה אינו דרבנן איסור דאפילו קיי"ל דהא
סק"א) קכ"ח (סי' או"ח ובפר"ח עיי"ש, ר"מ) (סי' יו"ד ובטושו"ע הי"ב) דממרים (בפ"ו

>ËÚ˘<

>Ù˘<



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
àìøòô ô"éøâä øåàéá

182

בזה, מש"כ מ) (סי' הדשן תרומת ועיין עיי"ש. (ע:) סורר בן דפרק מסוגיא מקורו הראה
לדבר וגנאי היא מגונה מידה אלא בה לית דרבנן איסור דאפילו מזה מוכח ע"כ ודאי אלא
כדי יותר כן לעשות שלא עליו צוה דרב אלא כן, עושה היה אביו כבוד משום להכי שקר

בכך. להתרגל שלא

ìלינוקא אינש לימא לא מו: מסוכה ראיה

(מו:): וערבה לולב בפרק דאמרינן מההיא נראה וכן

דאתי משום ליה יהיב ולא מידי לך יהיבנא לינוקא אינש לימא לא זירא רב אמר
עיי"ש. שקר דבר לשונם למדו שנאמר שיקרא לאגמוריה

דהא שקר, שאומר גופיה הגדול משום כן לעשות אסור דבלא"ה ליה תיפוק לכאורה וקשה
הוא שקר וא"כ ליתן דעתו אין אמירה דבשעת וכו' אינש לימא לא מדקאמר משמע ודאי

תרחק. שקר מדבר משום ואסור

בקטנים להזהר צריך וז"ל: שכתב ה"ה) שבועות מהלכות (בפי"ב ז"ל להרמב"ם וראיתי
כעכו"ם תמיד להשבע רגילים יהיו שלא כדי שבועה בלא אמת דברי לשונם וללמד הרבה
רמ"א) (לאוין בסמ"ג וכ"כ עכ"ל. תינוקות מלמדי ועל אבותיהם על חובה כמו הדבר וזה
מקורם), הערו לא שם בסמ"ג המפרשים וכן (והכ"מ שם דר"ז למימרא וכוונתם עיי"ש,
היינו שקר דבר לשונם למדו שנאמר משום טעמא ר"ז דקאמר מאי מפרשים שהם ומבואר
ומבואר ביותר, זהירות צריכין ולכן לשקר לישבע למיסרך ואתו קלות דעתם דקטנים משום
איסור שאין משום בהם להזהר צריך היה לא שבועה בלא בלחוד שקר דיבור דמשום מזה

בגדולים. ולא בקטנים אלא למיגזר ליכא שקר שבועת משום וגם בדבר,

ìכשיקרא מחזי ענין ביאור

הגט כל ובפרק (פה.) הכותב ובפרק כשיקרא, למיחזי דחיישינן דוכתי בכמה מבואר והנה
הראשונים איפליגי לדינא וגם כשיקרא, למיחזי חיישינן אי הכי דאמוראי פלוגתא איכא (כו:)
עיי"ש. שם הגט כל ודפרק הכותב דפרק הסוגיא בפי' תליא ומחלקותם קיי"ל, כמאן ז"ל

(סי' חו"מ בש"ך בזה האריך דכלוכבר אלא עיי"ש. ס') ס"ק מ"ו ובסי' ל"ח, ס"ק ל"ט
וכן שקר עד ברעך תענה דלא דלאו דררא בה דאית דיינים או עדים גבי דוקא הוא זה
חששא שייכא לא בעלמא אבל שביארנו, כמו אדיינים דקאי תרחק שקר דמדבר עשה משום

זו.

חיישינן לכו"ע אשרתא כגון ב"ד דבמעשה לחלק ראשונים קצת סברת היטב מתבאר ועפ"ז
בד"ה כא:) דכתובות (בפ"ב התוס' כמש"כ שטרות בשאר אלא פליגי ולא כשיקרא למיחזי
דעיקר משום והיינו ראשונים. ובשאר עיי"ש ליתא בד"ה (כו:) דגיטין ובפ"ג וכו' האמר
שטרות בשאר דגם לסוברים וגם כדכתיבנא. אבי"ד אלא קאי לא תרחק שקר דמדבר קרא
שם, הגט כל דפרק בו ולוה וחוזר ופרע בו שלוה שטר וכגון כשיקרא למיחזי חיישינן
דמיחזי חששא ביה שייכא ב"ד ע"י גבייה לידי השטר כשיבוא מקום דמכל משום ג"כ היינו
דמדבר ומקרא תשפוט דבצדק מקרא עלה מוזהרים והם בשיקרא מעשה ב"ד עשו כאילו
לידי יבוא שלא כדי בו ולוה חוזר אינו כשיקרא למיחזי חיישינן למ"ד והלכך תרחק, שקר
הוא איסורא משום לא כשיקרא למיחזי דחייש דמאן לומר מקום יש בלא"ה ומיהו כך,
לצדד ויש ז"ל הראשונים מדברי משמע וכן בשקר, שנעשה פסול כשטר דנראה משום אלא

שם. ובאחרונים מ"ג) (סי' חו"מ בטושו"ע ועי' בזה

לספריה רב א"ל וז"ל שכתב ק"ח) סי' פשוט כל (פרק רמה ביד ז"ל להרמ"ה ראיתי אבל
וכי בהינו, מילי לכו דמסירי אע"ג בשילה כתובו בשילה קיימיתו כי לספריה ר"ה א"ל וכן
דבהינו דכתבי למימרא ולא בשילה, מילי לכו דמסירי אע"ג בהינו כתובו בהינו קיימיתו
הדבר שקרוב אלא עוד ולא תרחק, שקר מדבר משום אסור ודאי דההוא וכו' מעשה הוה
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כשיקרא דמיחזי דחששא דס"ל משמע עיי"ש. עכ"ל וכו' תענה לא משום אף שעוברים
בודאי בזה אבל הכי דמיחזי בעלמא חששא אלא אינה דשם אלא הוא טעמא ההוא משום
קאי אכולהו אלא קאי בלבד דיינים על לא תרחק שקר דמדבר מדבריו נראה וגם עוברין.

לידי הגיע שוב יותר. בזה להאריך ואין לדחות ויש ז"ל, הרשב"ץ 317]וכדעת ספר[עמ'
עייש"ה. רל"ה) (סי' בזה מש"כ עיי"ש השלם היראים

ì[דאורייתא הוי ממון ובהפסד דין בבית [-רק התורה מן אסור אינו סתם שקר דבר סיכום:

äî äúòîåלא אמת, בדיבור עשה מצות לנו יהיה שלא אפשר איך ז"ל הרשב"ץ שתמה
בתורה, אזהרות כמה לנו יש לחבירו אדם שבין בדברים דודאי כלל, קושיא מקום ידענא
כתיב דברים ובאונאת וגו', תענה דלא לאו כתיב ובעדים תרחק, שקר מדבר כתיב בדיינים
בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו לא וכתיב תגנובו, ולא כתיב הדעת ובגנבת תונו, לא
הוא גנאי ודברי מגונה דמידה אף בעלמא, מילי פטומי שהם זה זולת שקר בדברי אבל
אסרום דלא נראה מדרבנן ואפילו כלל, מה"ת איסורא בהו לית עכ"פ מקום מכל בם, לדבר
שקר דמדבר זו עשה מנו שלא המצוות מוני על גמגום שום כאן אין וא"כ שנתבאר, כמו
תרדוף, צדק דצדק עשה או תשפוט דבצדק עשה מנו וכבר אדיינים אלא קאי דלא תרחק

במנין. באות שאין הכפולות עשין משאר כאחת אלא זו ואין

:øùéä áöî:ä ïîéñ êåúá]למחבר שכתב שמו) ידוע (שלא אחד גדול מרב תשובה
אנושיסקי: זלמן שניאור הר"ר הישר מצב שו"ת

בסוגיא נ"י כת"ר פלפל שם דברים אותן בתוך כת"ר... בתשובת ראיתי אשר דבר על
דמשמע הכלה, לפני מרקדין בכיצד הלל ובית שמאי דבית פלוגתא בענין (יז) דכתובות
משום כן תקנו שחכמים גמור שקר לומר מותר דלב"ה רהיטא לפום שם התוספות מדברי
אפשר דהאיך נ"י מכה"ת זה על ותמה הבריות, עם מעורבת אדם של דעתו שיהא כדי
תרחק, שקר מדבר אמרה התורה שהרי ממש, תורה איסור על לעבור תקנה יתקנו דחז"ל
לתרי דישתמע בשינוי שאימר והיינו לשנות, רק התירו לא (סה) ביבמות חז"ל וכשהתירו
שקר הוא וגם השלום מפני כאן דאין דידן נידון אבל ז"ל, המפרשים שכתבו וכמו אפיה
החלקת שפירש כמו היא התוספות כוונת כרחך דעל נ"י כת"ר והכריח התירו, היאך גמור
תרחק שקר דמדבר הכתוב בפשט קצת נ"י כת"ר פלפל וגם סק"א), סה (בסימן מחוקק

עליו. הטובה ה' היד

בזה, נ"י מעכ"ת נתלבט ובחנם דלשם הגמרא דברי בפשט אחרת כוונה נראה לענ"ד אמנם
אסור אינו התורה דמן משמע ז"ל הראשונים הפוסקים בדברי קצת העיון דלאחר והוא
ואף זה, ידי על ממון ממנו ממנו ומוציא לחבירו היזק בו שיש בדבר רק שקר לדבר
בו כיוצא או עדים לו דאין מחמת ממנו להוציא אפשר שאי רק ממון לו חייב דבאמת
דמדבר בקרא נכלל והוא התורה, מן אסור זה הממון, להוציא שקר תחבולות עושה ולכן
בפשט הנכלל (לא) דשבועות ד פרק בריש הגמרא דחשיב דברים הנך כל כגון תרחק, שקר
נכלל דהוא דברים באונאת שקר בדברי חבירו את דמאנה או תרחק, שקר מדבר של הכתוב

וכלל. כלל תורה איסור בו אין זה זולת אבל עמיתו, את תונו דלא בכלל

וכן החזקה, יד ספר לפני שנדפס לו אשר המצוות במנין זצ"ל הרמב"ם הגדול רבינו דהנה
לא שנאמר חבירו ממון כפירת על לישבע שלא וז"ל: כתב לו אשר המצוות ספר בראשר
דלא דפירוש הרי כאן, עד בידך, לחבירו שיש בממון לשקר תשבעו לא כלומר תשקרו,
נפקא, תכחשו מלא שבועה בלא דאילו דוקא, ובנשבע דוקא ממון בכפירת היינו תשקרו
לישבע שלא רל"ד במצוה החינוך ספר כתב וכן רמ"ח, במצוה הרמב"ם שם שכתב וכמו
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כלומ תשקרו, ולא שנאמר הכחשה תכחשו,על ולא משום עובר בפקדון איש כפר שאם ר
מה תשקרו לא בספרא שבא וכמו תשקרו, לא על עבר אח"כ הכפירה על לו נשבע ואם
ספר עכ"ל תשקרו לא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו שקר, על ונשבע שנאמר לפי ת"ל

החינוך.

בפסוק שם דמתחיל בטעות, שם ונדפס בבא הך חסר קדושים פרשת שלפנינו ובספרא
מה תכחשו לא להיות: צריך דכך פשוט והדבר תשקרו, דלא בפסוק ומסיים תכחשו דלא
ת"ל מה תשקרו ולא תכחשו, ולא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו בה וכחש נאמר לפי ת"ל
להיות צריך כן תשקרו, ולא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו שקר על ונשבע שנאמר לפי
הרמב"ם הוציא אלו הספרא ומדברי החינוך, ספר בעל לפני בגירסא היה וכן בספרא, שם
במצוה עצמו המצוות ובספר לעיל, שהבאתי המצוות בספר שכתב מה ז"ל דבריו ז"ל

החינוך. בספר שם שכתב וכמו הנ"ל הספרא לשון שם העתיק רמ"ט

ובספרא וצ"ל הוא סופר טעות וכו', ובספרי שם דמש"כ המצוות בספר סופר טעות שם [ויש
כן גם נדפס שם כהנים, התורת על מקרוב שנדפס ז"ל הראב"ד בפירוש מצאתי שוב וכו',
עמד שם בהגהותיו ווייס א' מו"ה והחכם התו"כ, ספרי בשאר לפנינו שנדפס כמו בשיבוש
לגירסא נאמן מקור הביא ולא לדבריו סיוע קצת והביא בתו"כ ז"ל הראב"ד גירסת על שם
ודברי התו"כ, בדברי והחינוך הרמב"ם גירסת ג"כ הוא דכן ממנו נעלם במכ"כ אבל זו,

ברורין]. ז"ל הראב"ד

שישבע מי שכל דשבועות בפ"ק דנתבאר והחיונך המצוות בספר הרמב"ם שם שסיים ומה
לא ומשום לשקר בשמי תשבעו לא משום לאויין, בב' עובר ממון כפירת על שקר שבועת

גדול... עיון צריך תשקרו,

רמ"א בלאוין החינוך וספר הרמב"ם ובדברי כהנים בתורת נתבאר הנה לענינינו, ונחזור
המצוות, בספר שהועתק כמו הנ"ל התו"כ דברי ג"כ והביא ז"ל הרמב"ם כדברי ג"כ כתב
בשקר דמיירי הסמוכים הכתובים מפשטיות כן גם משמע תרחק שקר דמדבר קרא וכן
תרחק, שקר מדבר לזה וסמיך בריבו, אביונך משפט תטה לא מתחילה דכתיב לחבירו הנוגע
חז"ל דרשו לכן דין, הטיית בו שיש בשקר איירי כן גם תרחק שקר דבדבר דאזהרה משמע
ולא לדבריו, סניגרון יעשה שלא הדיין על אזהרות הם וכולם דרשות כמה (ל) בשבועות
הם הנך דכל והיינו לחותכו, אסור מרומה שהדין יודע אם וכן לפניו, בור תלמיד ישב

ברישא. דכתיב תטה דלא לקרא ודמו הדין להטיית גורם

גרם אפילו אלא דאסור ממש דין הטיית מיבעי דלא זו, אף זו לא בלשון התורה וכתבה
סמרטוטין לבוש אחד לדין שבאו לשנים מנין מזה חז"ל שדרשו מה וכן אסור, הטייה
ומה כדין, שלא חייב ויצא טענותיו יסתתם כן דעל הדין להטיית גרם כן גם היינו וכו',
כתב דבתחילה משום הכוונה היינו וכו', לעני זכות שרואה לתלמיד מניין מזה עוד שדרשו
דאפילו התורה אמרה והדר עצמו, הדיין על אזהרה דהוא משמע אביונך, משפט תטה לא
אלא לשתוק אסור לאביון זכות רואה דאם זו אזהרה מוטל הרב לפני היושב התלמיד על
שדרשו הדברים לכל וכן האביון, משפט יטה שלא כדי בדין שטועה לרבו לומר מחוייב

זה. דרך על הוא הכל זה מפסוק דנלמד שם עוד חז"ל

מלא כדין, שלא מחבירו ממון להוציא גמור שקר דאי כן, לפרש לחז"ל דחק זה וכל
אין לחבירו, היזק שום מזה מגיע שאינו דבר גרידא שקר ואי נפקא, תשקרו ולא תכחשו
ואם כלל, תורה איסור בו דאין להגמרא ליה סבירא ענין, לשום לתועלת נזק שום בשקרו
וכמש"כ בזה דמיירי הכתובים ענין מורה שכן וגם בכה"ג, רק הנ"ל קרא לפרש אפשר אי כן

לעיל.

שהיתה הרי לדבריהם לב"ה הנ"ל) יז (בכתובות שמאי בית דאמר הא זה על להקשות ואין
ממון היזק בו אין דהתם ואף תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה וכו' סומא או חיגרת
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דברים אונאת הוי מקום דמכל התם דשאני דמשבחה, בהא ליה ניחא אדרבא כלל, לחבירו
ולאחר בזה, חבירו דעת וגונב שקר הדבר ובאמת בזה ונהנה עליו סומך חבירו דהא
לא דאם מזה יודע אינו דהחתן מיירי הסתם דמן מזה, צער לו יהיה כן שאינו שיתוודע
מהמומין יודע דהחתן מיירי אם דאפילו [ועוד השבח ליה מהני מאי דישבחנה, שייך מאי כן
דבאמת כיון ממנה דמשחק דנראה דעת גניבת איכא בזה דגם לב"ש ליה סבירא מקום מכל

מזה]. יותר דעת גניבת לך ואין כן אינו

דאדרבא דברים, אונאת כאן אין למהדר, אפשר ואי לקחה שכבר כיון ס"ל הלל בית אכן
איכא מקום דמכל רק כלל, תרחק שקר מדבר כאן אין כן ואם שישבחנה, ליה ניחא דטפי
שם דאמר אסברא לסמוך יש שפיר דרבנן באיסור אך לקמן, שיבואר וכמו דרבנן, איסור

ד איסור אלא דאינו כיון הבריות, עם מעורבת אדם של דעתו דתהא אמרו אםדמכאן רבנן,
הלל. דבית בטעמו נ"י מעכ"ת דחק בחינם כן ואם וכו', אמרו והם אמרו הם כן

לשנות דמותר בר"ש ר"א משום אילעא ר' שם דאמר (סה) דיבמות בש"ס דאמרינן בהא וכן
בו אין התם הא מהתם מייתי ראיה דמאי קשה דלכאורה צוה, דאביך מקרא השלום מפני
והשבטים דהאבות ידוע דהא י"ל דחדא קשה לא זה גם באמת אבל לחבירו, שנוגע שקר
השלום דמפני לא אי והלכך נזהרים היו דרבנן מאיסורים ואף כולה התורה כל מקיימין היו

מיהת: דרבנן איסור בו יש מקום מכל דהא שקר, דבר אומרים היו לא לשנות מותר

ורצו רעה להם לגמול ורוצה עליהם בלבו טינא לו יש דיוסף דחששו דכיון י"ל ועוד
בכלל שפיר הוי בכה"ג להם, שימחול מותו לפני צוה דאביהם שקר בטענת עצמם לפטור
לטעון וירצה ממון לחבירו חייב היה אם עצמך דהגע התורה, מן ואסור תרחק שקר מדבר
תשקרו לא משום ועובר מזה גדול שקר לך אין בודאי החוב, לו שימחול צוה דאביו שקר
ממון הפקעת שם היה דלא דנהי יוסף, אחי בנידון הדין דהוא פשוט כן ואם בעמיתו, איש
שקר והוציאו להם שימחול רצו והם דעתם לפי עליהם תרעומת ליוסף לו היה מקום מכל
הכריח ושפיר תורה, איסור בו יש בודאי ובכה"ג להם, ימחול זה ידי שעל כדי מבלם
לפייסו יכולים היו דלא משום בכה"ג אף לשנות מותר מ"מ השלום דמפני מזה שם הש"ס

זה. זולת אחר בדבר

יונה רבינו בדברי וביאורים דיונים

שכתבנו, הראשונה כסברא דס"ל משמע שלו תשובה בשערי ז"ל יונה רבינו מדברי ומיהו
ג' שם הביא וד' וג' וב' א' חלק השקרים בכת השלישי בשער שם ז"ל יונה רבינו דהנה
הפסוק זה על ומביא שכיר, בשכר או יד בתשומת או בפקדון המכחש האחד מין שקרים,
בכלל ואונאות תרמית גם הזה החלק ומן וכתב בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו דלא
הגוף לצער רק ממון הפסד בו שאין ואף שקרו ידי על לחבירו הפסד שמגיע דכל [וכוונתו
לפי לומר וצריך בעמיתו, איש תשקרו ולא תכחשו לא משום עובר כן גם דברים, ואונאת
לעבור היינו דברים ואונאת ממון אונאת על לאו לכתוב התורה דהוצרכה הא ז"ל דעתו
עיון צריך אבל תונו, לא משום ג"כ עובר תכחשו דלא הלאו דמלבד לאווין בב' עליו
שהוזכר לאווין ג' רק לגר במאנה הלאווין בכלל חשיב לא (נט:) מציעא בבא דבש"ס

איתא ואם קחשיב, לא תכחשו דלא בלאו ואילו גופא, אונאה גבי יונהבתורה רבינו כדברי
דלא הלאו אונאה גבי קחשיב לא הרמב"ם וכן לאווין, בב' דעובר שם לומר ליה הוה ז"ל

לכאורה. גדול לעיון צריכים ז"ל יונה רבינו דברי ולכן וכלל, כלל תכחשו

לא משום איכא אונאה דגבי כוונתו דאין נראה ז"ל יונה רבינו בדברי העיון אחר ואמנם
כן גם דהוא בפקדון, למשקר בעונשו דומה ותרמית אונאה דגם לומר דרצונו רק תכחשו,
נאמר שניהם על דהא ותדע בפקדון, משקר כמו חמורה ועבירתו באונאתו, לחבירו מפסיד
כ"ד (פרק ברמב"ם היטב ועיין פעמים, כמה בתורה אזהרתו ונכפלה בתורה מפורש לאו
בדרך דרכים בפרשת עוד ועיין שם, משנה והלחם המגיד הרב ובדברי מכירה) מהלכות

ודו"ק.] היטב ועיי"ש וכו' כתב רנ"ב בסי' דהרמב"ם ידע דה"מ ב' חלק מצותיך
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אל סיבה לעשות בו יתכן אך לחבירו והפסד נזק השקר בעצם ואין המשקר השני המין
ידבר רעהו איש שלום בפיו הכתוב אמר זה ועל וכו' חבירו את המתעה כמו והרע, הנזק
לו ואין במתכווין קצתם ומחליף שמע אשר דברים בסיפור המשקר השלישי והמין וכו',
שקר עד כזבים יפיח במשלי הפסוק זה על והביא וכו', לזולתו הפסד ולא בשקריו תועלת
קבלה מדברי רק התורה מן איסורו אין השלישי שקר דמין אלו ז"ל מדבריו [ומשמע וכו',

בכלל]. זה גם שקר עד כזבים יפיח דבכלל

ואמרו ושלום, טובה דרישת מצות לקיים התירוה החלק דזה ז"ל יונה רבינו שם ומסיים
לשנות ואמרו כן, שאינו אע"פ וחסודה נאה שהיא ולומר החתן לפני הכלה לשבח מותר כי

שם. ז"ל יונה רבינו מדברי כאן עד וכו', צוה אביך שנאמר שלום בדברי

ליה דסבירא השלום, מפני התירוהו החלק דזה שכתב אלו ז"ל מדבריו שמעינן כן ואם
התירו לא הגוף, צער או לחבירו היזק מזה דיגיע כגון התורה, מן דאסור גמור דבשקר
אדם דבין עבירות משום הוא האיסור דעיקר דכיון באמת, מחייב הסברא וכן השלום, מפני
מפני בו דיש בכך מה כן ואם ממון, הפסד או שקרו צער ידו על לחבירו דמגיע לחבירו
כלפי איסור בו דאין ואם לו, למחול רוצה ואינו ליה איכפת לא חבירו מקום מכל השלום
ואחיו דיוסף במעשה מדבריו מוכח כן ואם בזה, חבירו ידי יוצא אינו מקום מכל המקום
הג' השקר ממין רק כלל והב' הא' ממין שקר מין בו אין וחסודה, נאה דכלה בהא וכן

א בו דאין דמותרשכתב מזה הגמרא הוכיח והיאך לבד, קבלה מדברי אלא התורה מן יסור
השלום, מפני לשנות

מכל כלל איסור בו אין התורה מן דאף שכתבתי הראשון כתירוץ לומר צריכים כרחך ועל
שאחרי דורות בכמה הגדולה כנסת אנשי או חז"ל שאסרו בדבר אף נזהרו השבטים מקום
מיניה מוכיח ושפיר תבשילין, עירוב ואפילו התורה כל קיימו והשבטים האבות כי כן,
דדברי משום ולא קבלה, מדברי רק איסור בו שאין בשקר מותר השלום דמפני הגמרא
תקנו, דאורייתא כעין רבנן דתיקון דכל אמרינן בש"ס מקומות בכמה דהא טפי, קיל קבלה
אדם דבין חטא רק בו ואין לחבירו והספד היזק בו אין דבכה"ג דכיון הוא דעיקר רק
[וכדאמרינן עיני לנגד יכון לא שקרים דובר כדכתיב שקר לדבר שונא דהקב"ה למקום
שקרנים], כת מהם ואחד שכינה פני מקבלין אין כיתות דד' (קג) ובחלק (מב) בסוטה
מפני התורה התירה מזו גדולה דהא התירו, שלום דרכי משום בו שיש במקום והלכך
בתורה מפורש לאו הוא השם מחיקת דאיסור ואף המים, על הקדוש שם למחוק השלום
דכוותיה. נמי והכא התורה, התירה לאשתו איש בין שלום לעשות מקום מכל גדול, ועונשו

לשנות דמותר דין גם שכלל מה אלו, ז"ל יונה רבינו דברי על לתמוה יש מאוד אמנם
בדבר הכלה שמשבח מה דענין דס"ל ע"כ כן ואם החלק, בזה החתן לפני הכלה ולשבח
והדברים לזולתו, והפסד תועלת בו שאין הג' בחלק שחשב שקר כמין הוי כן גם בה שאין
והתורה זה על להדיא שאמרו שמאי בית לדברי ז"ל יונה רבינו יפרנס דההיאך מתמיהים
אונאת בכלל דהוא לזולתו הפסד שפיר בו יש זה דשקר וע"כ תרחק, שקר מדבר אמרה
בכלל הוי כזה דשקר או מהגמרא מוכח מהנך חד פנים כל ועל הא', ממין דחשיב דברים,
התורה מן אסורין השקרים דכל להגמרא דס"ל או התורה, מן אסור והלכך דברים אונאת
או הפסד בו שאין דשקר דס"ל ז"ל יונה רבינו כן ואם כלל, לחבירו היזק בו שאין ואף
שאין שקר מיקרי החתן לפני הכלה דשבח ג"כ וס"ל התורה, ממן אסור אינו דברים אונאת
צע"ג ז"ל יונה רבינו דברי והלכך שמאי, בית לדברי יפרנס היאך דברים, ואונאת הפסד בו

לכאורה.

הלל, ובית שמאי בית באמת פליגי דבהא דס"ל לי נראה ז"ל יונה רבינו דברי ליישב אכן
מ דלא לעיל שכתבנו וכמו דברים אונאת בכלל ג"כ דזה ס"ל אינודב"ש החתן אם יבעי

אפילו אלא מזה, יותר דעת גניבת לך ואין לו כשיתוודע צער לו יהא דוודאי מזה יודע
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ממנה, דמשחק הנראה דעת גניבת בו דיש לב"ש ס"ל מקום מכל מהמומין החתן יודע אם
גניבת מקרי לא דבכה"ג ס"ל הלל בית אבל התורה, מן דאסור שמאי לבית ס"ל והלכך
אלא כאן ואין לחזור, אפשר ואי לקחה שכבר מאחר שישבחנה ניחא בעצמו דלהחתן דעת,
אמרו דכבר מצוה, במקום דבריהם העמידו לא דרבנן איסור אלא שאינו וכיון דרבנן, איסור
יונה רבינו כתב יפה כן ואם הבריות, עם מעורבת אדם של דעתו תהא דלעולם חכמים

הלל, כבית דהלכה דקיי"ל מה לפי קבלה מדברי רק איסור בו אין דבכה"ג

תרחק, שקר דמדבר מהכתוב שמאי בית של קושייתו על להשיב הלל בית חשו שלא וזה
מי לדבריכם שהשיבו וזה כלל, תרחק שקר מדבר משום כאן אין שלדעתם משום והיינו
ניחא בעצמו דלהחתן דכיון קושייתם על תשובה כן גם זה וכו', השוק מן רע מקח שלקח
גניבת או דברים אונאת בו שיש רק אינו תורה של דשקר שקר, מדבר כאן אין שישבחנה,

בעז"ה. הכל שפיר אתי זה פי ועל דעת,

בו שאין בשקר דוקא השלום מפני לשנות דמותר דהא ז"ל יונה רבינו מדברי לנו היוצא
התורה מן שאסור בשקר אבל מדרבנן, רק התורה מן אסור דאינו לזולתו תועלת או הפסד

כלל. השלום מפני התירו לא

תרחק שקר דמדבר לקרא חשיב הסמ"ג דהנה זה, על דחולק מוכח הסמ"ג בעל מדברי אכן
חשבה דלא בזה הרמב"ם על וחולק ק"ז בעשין בספרו והובא תורה של העשין במנין
א' בחלק מצותיך דרך בספרו ז"ל למלך משנה בעל הגאון הביא [וכבר כלל העשה במנין
שם והביא חשבו], לא והרמב"ם לעשה חשבו דהסמ"ג בזה, מחולקין והסמ"ג דהרמב"ם
שם ומסיים דשבועות, ד' פרק בריש זה פסוק על חז"ל שדרשו הדרשות כל ק"ז בעשין
מפני או [וכוונתו הבריות דעת עם דעתו ולערב השלום בדבר לשנות מותר 'אמנם זה על
ואח"כ וכו', בכתובות' ואמרינן הנ"ל] הגמרות לב' וכיוון קתני, או ואו לערב, או השלום
בסמ"ג. שם עיין וגו' לי תתן אל ועושר רש מאתך שאלתי שתים דמשלי לקרא הסמ"ג הביא

התורה מן שאסור שקר בדבר דאפילו להדיא מבואר מותר' השלום מפני 'אמנם ומדכתב
לא הסמ"ג בעל רבינו שהרי השלום, מפני מותר מקום מכל תרחק, שקר במדבר שנכלל
מפני מתיר כן פי על ואף בשבועות, חז"ל שהביאו מה זולת אחר שקר מין שום כאן הביא
זה בדין ז"ל יונה רבינו עם חולק הסמ"ג בעל דרבינו בהדיא מוכח הרי כן ואם השלום,
מחולקים הלל ובית שמאי דבית כתבתי כבר דהא צד לשום להוכיח אין דכתובות [ומהש"ס

או תורה איסור בזה איכא אי הדבר דליתבעיקר דס"ל משום דמתיר דב"ה וטעמא לא
כלל]. תורה איסור ביה

מן שאסור גמור שקר היה ואחיו דיוסף מעשה דגבי דס"ל כן הוציא שהסמ"ג ונראה
השלום, מפני מותר תורה איסור דאף מוכח כן ואם לעיל, שכתבתי ב' וכתירוץ התורה,
דיש מדברינו לנו היוצא פנים כל וכל לעיל, שכתבתי הראשון כתירוץ סובר יונה ורבינו

בזה, מחלוקת

לשנות דמותר למימרא לגמרי השמיט הרמב"ם דהרי בזה מבואר אינו בזה הרמב"ם ודעת
השלום באיסור88מפני אלא נוהג דאינו ז"ל יונה כרבינו דס"ל מזה לכאורה נראה והיה ,

לא הכי ומשום דרבנן שקר לאיסור לגמרי דהשמיט הנראה לפי ז"ל והוא דרבנן, שקר
הלא דרבנן שקר דין השמיט דלמה עיון צריך אבל מותר, השלום דמפני כן גם הביא
בכמה וגם זה בדין ז"ל הרמב"ם בדברי לפלפל יש והרבה בגמרא, הן קבועות הלכות
למועד חזון ועוד צריך אני לקצר כעת אך שכתבתי, למה כסותרים דנראים בש"ס סוגיות

אי"ה. ופרט פרט כל על באריכות אבוא ואז אי"ה

הישר:88. מפנימצב לשנות דמותר כלל השמיט לא דהרמב"ם לי תמוה כאן: העיר ליעקב" אמת "תתן
בתשובה לקמן ועיין ז, הלכה ה פרק דעות הלכות עוד ועיין יג, הלכה יד פרק ואבידה גזילה הלכות עיין השלום,

עכ"ל. הנ"ל, הרמב"ם שעה לפי נעלם ממנו שגם ומשום ד"ה ו
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לידע נפשי וחשקה וגו', לחכם יתן הללו, דבריי קיצור כמוהו לחכימא די יהא שעה ולפי
להוציא ה' ויזכהו ובנעימים בטוב יאריך דמר שנותיו וה' עליהם, הגדולה בדעתו יענה מה
המברכו כנפש הרבים את לזכות למען הק' הזוהר על שעשה חיבוריו במהרה הדפוס לאור

לפ"ק. אלול כ"א ה' ביום וכו' כהנים בברכת

:íééç õôç:ïéùò äéçúôדבר מספר הוא אם אפלו הוא עתה עד שדברנו זה וכל (יג)
תערובת נתערב שלו הרכילות או הרע הלשון בתוך אם אבל חבירו, על אמת

בתורה שכתוב עשה מצות על כן גם עובר במקצתו, שקר ז)של כג שקר(שמות מדבר
חמור וענשו רע, שם מוציא בשם עתה להקרא זה ידי על לפגם שמו נשתנה וגם תרחק,

ורכילות: הרע לשון מסתם יותר הרבה

:íééç íéî øàá,ø÷ù ìù úáåøòú 'åëå åðøáãù äæ ìëå (âé)בכל לא דף משבועות וראיה
שקר של תערובת שכן וכל שקר, כעין נראה רק אפילו הוא דשם הגמרא, של הציורים
פנים כל ועל ק"ז, עשין הסמ"ג לדעת גמורה עשה מצות והיא דעובר, בודאי ממש

הדיעות: לכל הוא דאורייתא איסורא

,øáåòã éúáúëù äîå:לבד ולהמספר בפניו ושלא ובפניו ורכילות הרע בלשון היינו
ז' פרק ברמב"ם איתא כן וכו', חמור ועונשו רע שם מוציא זה עבור שנקרא ומ"ש

עי"ש: בראשו דעות מהלכות

:íééç õôç:ç"÷ñ íééç øå÷î :à ììë úåìéëøפלוני דיבר מה שואלו אם להשיב מה ולענין
בזה, תלוי יהיה(יד)אודותי, לא וגם גמור שקר יהיה שלא באופן להשיבו עצה לו יש אם

זה יקבל לא שחיברו מבין הוא ואם מפיו, שקר יוציא ולא זה באופן ישיבהו רכילות,
השלום מפני גמור שקר לומר מותר זה,,(טו)לתשובה, בשביל לשקר ח"ו ישבע לא אבל

חיים: מים בבאר ועיין

:íééç íééî øàá,äöò åì ùé íà (ãé)כתבי היכי מכתב בגמרא: (ל.) מסנהדרין מקורו
יוחנן ר' דין), הפסק לשון יכתבו האיך רובא בתר והלכו הדיינין כשנחלקו (פירוש,
מחייב, ופלוני מזכין ופלוני פלוני אמר לקיש ריש רכיל, תלך לא משום זכאי אמר
דמר ליה דאית משום פלוני, נזדכה מדבריהן אמר אלעזר ור' כשיקרא, דמחזי משום
לומר דיש הרי אלעזר, כר' הפוסקים ופסקו כו', מדבריהם כתבי הלכך דמר ליה ואית

כשיקרא: מחזי יהיה שלא בלשון לכתחלה

,'åëå ïéáî àåä íàã íéðôá ù"îåמסכים כן גם הוה גופיה אלעזר ר' דבודאי משום הוא
הכי בלאו אבל השקר, מן להמלט האיך אחרת עצה לו דיש משום רק רבו, יוחנן לר'
(סה:) ביבמות הגמרא פסקה כבר דהלא ועוד לקיש. ריש נגד יוחנן כר' הלכה בודאי
נ"ל ועוד דב"מ. ובפ"ב והרא"ש הרי"ף כן שם ופסקו השלום, מפני לשנות דמצוה
הלל בית וגם ביבמות. הוא דתנאי דמימרא דינא האי ליה אית לקיש ריש דגם פשוט
דהיתירא הריטב"א שם דפירש מרקדין, דכיצד בשמעתא (יז.) בכתובות הכי להו אית
בלשון בפיו כשאומר דדוקא הוא לקיש דריש טעמא רק השלום, מפני הוא הלל דבית
החייב, זה עם שהדין בדעתו עומד שעדיין משמע וכו', אעשה מה אבל וכו' מזכה אני
בכתב כן כשכותב אבל הדיינים, חבריו על החייב זה בלב שנאה תכנס זה ידי ועל

>‚Ù˘<
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שנאה עי"ז יהיה לא לחייבו, זה בדין הושוו ואח"כ התחלקות ביניהם היה דמתחילה
אין רכיל תלך לא ומשום שכתבו במה התוספות כוונת הוא וזה האחרים, על בלבו
דמותר מודים עלמא כולי בעניננו אבל בירושלמי, משה בפני ראיתי זה וכעין כאן.

השלום: מפני לשנות

יש דאם בפנים שכתבנו מה לפי להקשות הוכיחהואין האיך כן אם וכו', עצה לו
זקן ואדוני כתיב דמעיקרא בו שינה הקב"ה שאף השלום גדול ביבמות, הנ"ל הגמרא
בלותי דאחרי מאמרה להעתיק רק בזה הכתוב דכוונת אימא זקנתי, ואני כתיב ולבסוף
הוציא דלא לומר לנו יפה דכך זקנתי, לאני זקן ואדוני מן לשנות ולא עדנה, לי היתה
מדבריה אחת עוולה דבר רק הקב"ה העתיק לא סוף כל שסוף אחרי שקר דבר מפיו
לה היה שלפלא מה השניה העוולה לאברהם אמר ולא מעצמה, לה היה צחוק אשר
ראיתי וכן הוא, כך הכתוב דכוונת נמי הכי דאין די"ל זקן. הוא שגם אברהם על ג"כ
בדברי שנוי מקרי זה דגם הגמרא דסברת רק עי"ש, בחומש הרמב"ן בפירוש אח"כ
וזה זקן. ואדוני השניה המחצה אמר ולא מדבריה מחצה רק שהעתיק במה יתברך ה'
יוכל הרבה שפעמים היינו גמור', שקר יהיה 'שלא שכתבנו במה בפנים כוונתנו היה
דאברהם: וכמעשה רצונו, נגד שהוא מה לו ידלג רק חבירו לו שאמר מה לו לספר

,òáùé àì ìáà (åè)עומד כשחיברו אפילו בזה מיניה לאשתמוטי יכול רוב פי דעל
לאשתמוטי יוכל לא אם ואפילו אמת, על אפילו נשבע שאינו לומר לו, שישבע עליו
לו שישבע שבזה רואה והוא לו, שישבע לא אם להאמינו רוצה שאינו בזה, מיניה
אסור, דבודאי נלע"ד בזה לחברו שיצא ברור הפסד רואה אינו אם כעסו, את לו יפייס
עבור ח"ו לשקר שישבע לא אבל השלום מפני לשנות דמותר רק אמרו לא כרחך דעל
שיגיע ממון של ברור הפסד רואה אם ואפילו [יא], סימן רמ"א בתשובת ועין זה,
רל"ב בסימן ביו"ד ועין אונסין, שבועת מקרי זה אם לענ"ד צע"ג ג"כ מזה לחבירו

ע"ש: בהגה"ה סי"ב

:íéîú úôù:íééç õôçä ïøîì:øòùá,הרע לשון איסור גדר ביארנו כאן עד הנה
מרמה', מדבר 'ושפתיך שאמר מה הפסוק סוף את בעזה"י נבאר ועתה
זה שם ועל בתמימות, והולך מזה עצמו השומר ובשכר בענשו פרקים שבעה בזה ויש
שערי מספר ובפרט וספרים סופרים מפי ולקטתיו תמים" "שפת בשם הזה הקונטרס קראתי

יונה. לרבינו תשובה

íéîú úôù ñøèðå÷á íé÷øôä

א: מרמהפרק היא מה

ב: המרמהפרק עונש גדול כמה

ג: מרמהפרק לידי המביאות הסיבות

ד: לבואפרק לעתיד וחמס גזל עונש

ה: לידיפרק האדם את המביאות גלויות סיבות שתי
וחמס גזל

ו: השקרפרק במידת האוחזים גנות

ז: התמימותפרק מעלת שכר גודל

ñîçå ìæâ éðéðò ìò åðâìãå ø÷ùä úãéîì òâåðä ïàë åðàáä

:äæî åîöò ÷éçøäì íãàä êéøöùå äîøî àéä äî åá øàåáé :à ÷øôעל נקרא, מרמה הנה
התרמית עניני כל זה ובכלל חבירו, את בו להתעות וכונתו האדם ידבר אשר הדיבורים
יתכן אך לחבירו, והפסד נזק השקר בעצם אין אם ואפילו ובשותפות. במסחרים והאונאות
ורע אוהב הוא כי בו שיאמין חבירו את המתעה כמי הרע, ואל הנזק אל סיבה לעשותו בו
זהו גם רעה, עליו להדיח ויוכל ממנו ישמר ולא בו שיבטח כדי בזה ומתכוין עמו, נאמן
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שאחז"ל כמו זה עבור ה' משנואי והוא פלילי. קיג:)עון שונאן,(פסחים הקב"ה שלשה
כמו זו, רעה מדה עבור בו מתנקם הקב"ה גם בלב. ואחד בפה אחד המדבר מהן ואחד

בירמיה ז)שנאמר העל(ט אחריו, ונאמר ארבו. ישים ובקרבו ידבר, רעהו את שלום בפיו
ענשם החלקים אלה כי נפשי. תתנקם לא כזה אשר בגוי אם ה' נאום בם אפקד לא אלה
הוא הנזק, צד מלבד השקר כי בכנפיו, הצרור הנזק ועל השקר, על דברים, שני על הוא

שנאמר כענין ה', תועבת כב)ג"כ יב שמתנכל(משלי בזה שכן וכל שקר. שפתי ד' תועבת
לחבירו: ולהצר להזיק בערמימותו

יתן אבל חומסו, ולא מכבר, שלו שהוא דבר מאתו גוזל אין שלו, מרמה בדברי אם גם
יסבב או מליו. בשקר אליו לקחתה אותה וצודה רעהו, לידי לבוא העתידה בטובה עינו
ועיקר יחשב, מרמה בכלל זה גם לרעהו, מזומנת היתה אשר מתת חבירו לו שיתן בשקריו,

לזולתו: ריעותא ממנו ניסבב באשר בזה, עונשו יגדל אכן השקר, על בזה ענשו

שנאמר כמו פניו, מעל זה עבור שמסלקו הקב"ה, לפני זו מדה ומגונה שנואה (תהליםוכמה

שהעבירקא) למלך דומה, הדבר למה משל ואחז"ל וגו'. רמיה עושה ביתי בקרב ישב לא
ראשו. את יתיזו לאו ואם המלכות. מן יצא במלכותי נאמן שאינו מי כל מלכותו בכל כרוז
בראתי שאני מפני בעולמי, לדור ראוי אינו השקר אחר להוט שהוא מי כל הקב"ה אמר כך

אמת. אצל דר שקר ואין מתקיים, העולם היה לא כן שאלמלא באמת, העולם

אחז"ל ??)עוד הקב"ה(שבת שבחר מה הוא האמת שאם ובודאי אמת, הקב"ה של חותמו
האמת על הקב"ה והזהיר בהפכו. עצמו את המרגיל וגרוע מגונה כמה בחותמו, לקבוע

ואמראזהר רבה טז)ה ח אל(זכריה רעהו רעת את ואיש וגו' רעהו את איש אמת דברו
וגו': שנאתי אשר אלה כל את כי תאהבו, אל שקר ושבועת בלבבכם, תחשבו

ע"ה שלמה יט)ואמר יב בזה(משלי יזהיר שקר. לשון ארגיעה ועד לעד, תכון אמת שפת
אמת, שפת לו שיש מי כי השקר. מן ושיזהר באמת, ענין בכל בו שישתמש. הדבור, על
בכל ויאמינוהו לעד, ויכון יצליח ההוא הדבור אמת, קו על שיוציאם בדיבוריו נזהר והוא
שיש מי אבל אמת. לדבר ימיו כל שהורגל כיון אמת, לאיש יחזיקוהו הבריות כי דבריו.
לשעה, בהם יאמינו דבריו השומעים כי רגע. עד אלא לדבריו יאמינו לא שקר, לשון לו
להזהיר הזה הכתוב ובא המה. שקר כי יכירו אותם, ויחקרו דבריו יבקרו כאשר כן ואחרי

אמת: רק ידברו שלא בדיבורם, טהורים שיהיו הבריות את

אחד שהוא מרמה, דברי שום בדבריו יתערבו שלא ליזהר לו שיש וכמה כמה אחת ועל
הפסוק על משלי באגדת וכדאיתא רע, בשם זה עבור אותו קורא והקב"ה בלב. ואחד בפה

כ) יב אליהו(משלי דבי בתנא ואיתא רע. חורשי בלב דברים,(==)מרמה ומהפכי רע, חורשי
אומר הכתוב עליהם לשון, ומחליקי שפה ו)ומפטירי לה וחלקלקות(תהלים חשך דרכם יהי

שנאמר כמו הקב"ה, של במחיצתו לישב ויזכה בתמימות ילך בטובתו, החפץ כן על וגו'.
א-ב) טו וגו':(תהלים תמים הולך וגו' באהליך יגור מי ה'

:äîøî éãéì úåàéáîä úåáéñä åá åøàåáé :â ÷øôשל הענין סיבות לחשוב נבוא אם והנה
העקריות הסיבות את אלקט אך הנה. רבות אנשים, לאיזה כהפקר שנעשה מרמה, עון

זה. לידי המביאות

אצלו הופקר ממילא זה ידי ועל שקר, ואיסור גזל איסור אצלו הפקר מתחלה שנעשה והוא
העון מכתם ליטהר רוצה וכשהוא שניהם. שיתוף ידי על שהוא כן, גם מרמה עון אח"כ

ממנו... וינצל והשקר, הגזל איסור של והעונש העון בגודל תמיד יתבונן הזה,

:ø÷ùä úãîá íéæçåàä úåðâ åá øàåáé å ÷øôשכתבנו ג' בפרק הנ"ל לדברינו נחזור ועתה
ינצל ממילא ועי"ז השקר איסור בגודל תמיד כן גם יתבונן ממרמה להנצל שהרוצה שם
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דבר להוציא שלא עצמו את לחזק תמיד האדם צריך כמה – ואומר ואען כן. גם ממרמה
מחלל זה ידי ועל מאוד, מגונה מדה היא בו, טמונה מרמה אין אם אפילו כי מפיו, שקר
בשער הלשון בשמירת ועיין הקב"ה. תהלות לספר באדם שנברא הדבור כלי שהוא שפתיו
בו ומתבונן השומע לכל די בעצמו הזה בענין ויש בזה, שם שהארכנו י' פרק הזכירה

בשקר: לפגמו שלא בדיבורו תמיד זהיר שיהיה

מקצתן: ונבאר רבות מדרגות בזה ??ויש ?? תשובה שערי ר"י עם [-השוה

ולא בשקריו תועלת לו ואין במתכוין, קצתם ומחליף שמע אשר בדברים ישקר אשר יש
סלה: צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו, הפסד

להחשב או הבריות, בין שיחה הרבות למען כולו, הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים
ופחזותו, בשקריו לאיש הפסד שאין אף הזה, והאיש הרבה. דברים ויודעי החכמים מן
תועלת, לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד השקר, ואהבת פניו בעזות ענשו, מאוד גדול אבל

נאמר ואומר(==)ועליהם שקר, שפתי ה' ולשונם(==)תועבת שקר דברו שפתותיהם
דינם חז"ל גזרו וכבר תהגה. מהן(==)עולה ואחת השכינה, פני מקבלין אין כיתות ד'

שקרנים: כת היא

ודיבוריהם שבסיפוריהם דהיינו ממש, כמוהם אינם אך במדרגה להם קרובים אחרים ויש
שומעם בעת לחקור לבם ישיתו לא כי כונה, בלי אך הכזב, מתערובות בהם נמצא כן גם
מתערובתו, אפילו להזהר כך כל בעיניהם חמור אין שקר ואיסור במכוון, הדברים לידע
זו וגם אז. להם שיזדמן כמו השקרים מן בו יערבו הדבר, כך אחר לספר בבואם כן על
והם טבע. כמו להם שנעשה עד הזמן בהרחב בשקר מורגלים כאלו אנשים כי רעה, מדה

ז"ל וכמאמרם לדבריהם, להאמין אפשר אי אשר הבדאים של(==)הם עונשו הוא כך
ל שומעין אין אמת אומר הוא שאפילו שלאבדאי הזאת הרעה בהם הוטבעה שכבר ו,

ואומר מצטער שהנביא והוא פיהם, מתוך הכזב מן נקיים דבריהם להוציא למדו(==)יוכלו
נלאו: העוה שקר דבר לשונם

מתנה, לו ולתת עמו להטיב לחבירו המבטיח כמו השקר, איסור בענין חלקים כמה עוד ויש
לשונך נצור שנאמר ממה אסור זה שדבר לתת, שלא ישיח לבבו עם בפה, מדבר ועודנו

] בלב. ואחד בפה אחד ידבר שלא ז"ל, חכמינו ופירשו מרמה. מדבר ושפתיך ä"äâä:מרע
ודו"ק]. לחלק ויש ח', סעי' ר"ד סי' חו"מ ועיין תשובה, בשערי יונה רבינו לשון זהו

ומחלל בדבריו משקר הוא ואח"כ חבירו, לב בו ובטח עמו להיטיב לחבירו המבטיח או
ובטח הבטחה, בלשון עמו להטיב לו שאמר אחרי כי השקר, מחלקי כן גם הוא הבטחתו,

ונאמר שקר. דרך הוא כי הבטחתו, לחלל לו אין רעהו, יעשו(==)בו לא ישראל שארית
תרמית: לשון בפיהם ימצא ולא כזב, ידברו ולא עולה

אמרו עשה, ולא עליו, טוב דיבר או טובה עשה כי לאמר חבירו את שמתעה מי על גם
צד)חז"ל הבריות:(חולין דעת לגנוב אסור

ע"ה שלמה אמר בו, נמצאות שאינן במעלות שמשתבח מי שפת(==)וכן לנבל נאוה לא
כי אבותיו, במעלות ולהתנשא להתגאות לנבל אין פירוש שקר, שפת לנדיב כי אף יתר
ולאמר בשקר להתכבד לנדיב אין כי אף אבותם. בנים ותפארת מזה שלמעלה במקרא אמר

לנדיב: שכן וכל אדם לכל גנאי וזה עשה. כן ולא ופזרתי, עשיתי כה

יחושו שלא אלא בשקר, כך כל קבועים שאינם אלו, כל מחולי קל שחליים אחרים עוד ויש
בזה כיוצא או שחוק דרך יאמרוהו רבות ופעמים יאמרוהו, להם יזדמן ואם ממנו להתרחק
ומידת הוא ברוך הבורא רצון הפך הוא זה שכל הודיענו החכם ואמנם רעה. כוונה בלא

שכתוב מה הוא יג)חסידיו, צדיק(משלי ישנא שקר דבר
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האזהרה עליו שבאה מה לשוןוהוא עבירה בשום נאמר שלא ולמד צא תרחק, שקר מדבר
מזה, לברוח שצריך הגדולה והבריחה הגדולה ההרחקה על לנו להעיר בזו, כמו הרחקה
שטמון רק שקר, דבר שום מפיו מעשה בעת מוציא שאין דהיינו דשקר, מגררא אפילו

בשבועות כדמוכח להתרחק, צריך ג"כ שקר, של ענין איזה הגמרא(לא.)בתוכו שם שציירה
תרחק: לשון בו שכתוב זה מפסוק ראיה הביאה כולם ועל בזה ציורים כמה

הוא כאילו שקר שדובר מי כן אם האמת, הוא עליו עומד שהעולם העמודים מן ואחד
עולם: של יסודו מקיים כאלו באמת, שזהיר מי מזה, וההפך עולם. של יסודו הורס

הוא שדרך הכל, לעיני עם ובזוי אדם חרפת הוא זו, רעה מדה בו שיש מי אלו, כל ולבד
דנא קבל וכל נכונה, בפיהו ואין שקרן שהוא לעצמו רע שם וקונה שקריו, [-לעומתשיתגלו

יהיוזה] וכדומה, השלום מפני ישנה לפעמים ואם לעצמו, טוב שם קונה אמת, המדבר
נשמעין: דבריו

חנוך שנאמר כמו השקר, מדיבורי שיתרחקו תמיד להזהירם מצוה הקטנים לבניו ואפילו
פ על רז"ללנער הזהירו וכבר דרכו. מו)י או(סוכה לו לעשות לינוקא איניש לימא דלא

להם, הבטיח אם אלא לשקר. ילמדו שלא כדי יחשוב, כן לא ולבו דבר, שום לו לקנות
תמיד עליהם המשמר על ויעמוד יעשו. וכן אמת, דבר על שמקפיד יראו וממנו יקיים.
בנים שיחרדו באופן השקר, עון בעיניהם ויגדיל ותרמית, שקר לשון בפיהם ימצא שלא

שקר: לדבר שלא טבע להם שיעשה עד מאוד, ויזהרו

אם אלא אתן. ומחר ושוב לך לו, חייב אם לחבירו יאמר שלא השקר, מן ההרחקה ובכלל
יצא שלא בדעת יעשה ערום וכל רש. ידבר ותחנונים דרכו, יורה האמת ליתן, יוכל לא
ינחנו אמת, ותורתו אמת, חותמו אמת, אלקים וה' אמת. עניניו כל יהיו רק מפיו, שקר דבר

אמת: בדרך

:úîàä úãîá ÷éæçîäå ,úåîéîúä úìòî øëù ìãåâ åá øàåáé :æ ÷øôדברנו אשר ואחרי
התמימות. שכר בגודל עתה נסיים עונשו, ובכובד המרמה איסור בגודל שעברו בפרקים

עכ"ל המידות... מעלת בספר שכתב מה בזה ונעתיק

שאמרו כמו עליהם עומד שהעולם העמודים מן אחד שהיא האמת מעלת היא גדולה וכמה
כדאיתא לעולם טובה בזה ומרבה העולם את מקיים כאילו הוא בזה והמתחזק חז"ל,
הקב"ה בארץ באמת שהן בזמן תצמח, מארץ אמת הפסוק על פה מזמור תהלים בילקוט

לעולם. באה וטובה מפורעניות, אותם ומציל הבריות עם צדקה עושה

ìבדרכיו דוהלכת עשה מצות מקיים

בכל ללכת הפסוק על בספרי וכדאיתא בדרכיו, דוהלכת עשה המצות בזה מקיים והוא
וגו'. ואמת חסד ורב אפים ארך וחנון רחום אל ה' ה' הקב"ה, דרכי אלו דרכיו,

בכל האמת על ויודה שיוכל, ענין בכל דבריו את לאמת עצמו להרגיל אדם יראה ...לפיכך
במסכת, – לשנות חז"ל שהתירו הדברים שלשה [לבד לרע בין לטוב בין עליו שיעבור מה

לשנות]: מותר השלום מפני וגם ובאושפיזא, בפוריא,

שהיה באחד שהיה וכמעשה רע. מכל ידו ולמשוך טוב דבר כל לעשות תביאהו זו ומידה
תשובתו והיתה תשובה, דרך לו שיורה החכם לפני ובא שבעולם, עבירות כל על עובר
ידו משך כי גמור, תשובה בעל נעשה ובזה שקר מדבר להתרחק הזהירות בתכלית שיזהר
הבנין, יסוד שהאמת נמצא ויכלם, יבוש ישקר לא ואם לשקר, יצטרך שלא כדי רע מכל
המדות מקור שהיא בה להזהר צריך לכן ואדם. אלקים בעיני חן ימצא בה והמחזיק

אמן: וחסדיו ברחמיו בה יצליחנו ואלקינו העליונות,

>ÊÙ˘<



ÌÈ�Â¯Á‡ :È ˜¯ÙîÌÈ‡È·�·

íéîú úôùîïåçèáå äðåîà

193

:ïåçèáå äðåîà:âé ïîéñ ã ÷øô :ùéà ïåæçהמתוקנה האמת במדת הדיבור לקבוע וראוי
מצוי וקלקולה מאד בזה החמירו חז"ל כי המקולקלה, השקר ובמדת

עצומים: והפסדיה מאד

המרמה בשביל אינו השקר וגנות יקרא, שקר בשם המדובר מאמיתת הדיבור שינוי והנה
שאינו השינוי אף אלא רעהו, את ברמותו לו המקווה ריוח בשביל בשקרו שמשתמש שבו
השקר עון ובכלל יכונה, שקר בשם בכך, מה של דברים בסיפור אונאה, של לגורם משמש
במסכתא במיליהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני (כג:), מציעא בבא שאמרו וכמו הוא,
השינוי כאן ונבחר הגנות, מן בו יש האמת הגדת שכאן משום רק הדבר הותר הנה כו',
ואינו בכך מה של דברים שהן אף בהן, כיוצא אחרים בדברים אבל האמת, מן והנליזה

הוא: שקר בכלל לחברו, הטעה שום בשקרו גורם

כל ליה יהבי הוו דאי כו' מרבנן ההוא א"ל (צז.) חלק בפרק בדבר חכמים הפליגו וכבר
שמיה וקושטא אתרא לההוא איקלעי חדא זימנא בדבוריה, משני הוה לא דעלמא חללי
מנהון אתתא נסיבי זימניה, בלא מהתם איניש מיית הוה ולא בדיבורייהו משני הוו ולא
שיבבתא אתאי רישה, חייפא וקא דביתהו יתבא הוה חד יומא מינה, בנין תרתין לי והוו
הרי כו', בנין תרתין ליה שכיבו הכא, ליתא לה אמר ארעא, אורח לאו סבר אדשא, טרפא

ר"ל: מיתה עונשו קל שינוי

בעיניו והייתי הכא כתיב עכו"ם עובר כאילו בדיבורו המחליף כל א' צ"ב שם ואמרו
לולא ע"ה אבינו יעקב דדברי ומבואר תעתועים, מעשה המה הבל התם וכתיב כמתעתע
עובד כאילו בו שהחמירו חטא, בדבר היה רבקה, על ששרתה הקודש רוח פי על שהותרו

עכו"מ.

עיניי, לנגד יכון לא שקרים דובר ז) קא (תהלים כתיב שכן ממחיצתי צא (קב:) שם ואמרו
שנאמר משום מים מים תאמרו אל טהור שיש לאבני מגיעים כשאתם (יד:) חגיגה ואמרו

וגו': שקרים דובר

בכלל הוא מניה, לא יא) קמא (בבא עולא שאמר כמו בדיבורם, ששינו בגמרא דמצינו והא
ושחששו פלוני, חכם נגד להתריס ארץ הדרך מדת לפי שאינו חוששים שהיו מילי, תלת הני
והדבר זה. בשביל לשנות שלום דרכי ומצאו הקפדה, לידי הדבר ויבוא בהן יפגע שהחכם
ולהאדירה, תורה להגדיל החכם חובת הלא השתמטו למה שאלה כאן יש שהרי מוכרח
צריך שאדם חששות הזה ?? בגון שמצא וע"כ להשתמט, התיר ומי בר, למנוע ואסור
כדי תורה של מפלפולה ידו למשוך לו הותר ואם בנסיונות, להכנס ולא מהן להתרחק

לשנות: כן גם הותר והזריזות, הזהירות מידת על לשמור

שחץ המרמה, היא תועבה משנה בשקרו, בחברו פוגע שאינו הקל השקר הוא שנאוי ואם
לחלי חז"ל וקראו שולל, רעהו את להוליך כדי כזביו שכונן מרמה, דבר לשונם שחוט
של דעתו אפילו הבריות דעת לגנוב אסור א' צ"ד חולין בגמרא ואמרו דעת', 'גניבת הזאת

הרבה: בפרטים בגמרא שם והאריכו כו"מ, עובד

הדין מן למיתה נידונים היו שכם דאנשי יג) לד (בראשית התורה בפירוש הרמב"ן וכתב
מקום ומכל אותה, ועינו דינה את תפשו והרי דינים, קבעו ולא מצוות ז' שומרים היו שלא
היה שכם אנשי שלב אחרי דעת, בגניבת ששימשו מפני עמהם אבינו יעקב הסכים לא

רע: עמהם יעשו שלא לבם ובישרת באמונתם בטוח

ובתנועותיו ובדיבורו בלבושו חכם התלמיד את לחקות שקידתו שברוב נוכל פשעי עצמו ומה
כזבים להפיח סחורה עושה זה ובבטחון ולהאמינו, בו לבטוח עירו בני לבות שרכש עד
ידע לא כתמים עצמו משים ערמו, יכסה ובחלקות כיסו, למלא הוות ולהרבות לתועלתו,

צדק: ודובר תמים הולך מישרים, דרכיו כל וכאילו מרמה,

>ÁÙ˘<



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
ïåçèáå äðåîàîåäéìàî áúëîîéåìä èáù

194

ההתמדה מתמידות, כשהן משחתותם רבו מה לשעתן, משחתות מידות הן מגונות אם
ומראה וקיים, יציב שרטוט הנפש בצורת התמדתמשרטטת אחריו משאיר ותבניתו הפרצוף

ויש אדם צורת צורתו לשעתו, שקר שדיבר אדם בן בעליה. של והרעים הטובים המעשים
אמת שיסודו מוסר יקח ואיך נעדרת, ואישיותו שקרן צורתו בשקריו, המתמיד אך חטא, בו

יחוש: ולא אנוש חלי מרמה, בתעתועי יתעתע במוסרו גם אך אמת, וחותמו

ìשקר אמת גדר

:åäéìàî áúëî:à"ç:94 ãåîòúîà åäî:ø÷ù åäîåשהאמת הבינונו חינוכנו בתחילת
זהו אך מזה. כשמשנים ושקר שאירעו כמו עובדות כשמספרים הוא

שבהם אופנים הרבה יש למעשה אבל פשוטים. באופנים אסורïéàרק לפעמים כן. הדבר
ולפעמים והכרח. תועלת בלי לחבירו פגם בו שיש מה לספר כמו שהם, כמו דברים לומר
שקר, הוא כאמת שנראה מה אז כי יזיק, אלא יועיל לא כשהאמת לשנות, דוקא צריך

אמת. של לתכלית מביא כשקר שנראה ומה רע, של תוצאות שמוליד

לעסקיו הצלחה שנותן מה הוא ושקר הבורא, ולרצון לטוב שמביא מה הוא שהאמת נמצא
אחרא... הסיטרא השקר, שר של

ìהבושה מפני לשקר

:éåìä èáù:á ïîéñ ä ÷ìç.לאי"ט פיש יחזקיה יעקב ר' בתו"י מפואר הה"ג כבוד
אמת תתן ספרו אודות היקר מכתבו שקבלתי כמה זה וש"ת. אחדשה"ט
על בקיצור, ואכתוב לנוח, בחו"ל פה שאני היום עד רק באתי לא טרדותי ומחמת ליעקב,
זצ"ל פלאגי מהר"ח הגאון ממש"כ והעיר הבושה, מפני לשנות מותר אם שאל אשר דבר
חמד ובשדי מג:, מברכות ראיה והביא בזה, שהתיר י"ז אות י"ט סימן חיים החפץ בספר

מהר"ח. הגאון ראית ומדחה כן דעתו אין כ"ח כלל השי"ן מערכת

ר' וא"ל אשמן בריך והדר ברישא אהדס ובריך פפא רב דשקול מג: דברכות בהאי הנה
כב"ה דהלכה רבא אמר דהכי פפא רב וא"ל ר"ג המכריע כדברי הלכה דהא בדר"א הונא
הלכתא רבא אמר דלא ופרש"י דעבד, הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא הש"ס ומסיים
מהר"ח הגאון מייתי ומזה בכך, עצמו והשמיט שטעה לפי איכסף פפא רב אלא כב"ה,
כיון להלכה כן לקבוע דקשה מדחה שם ובשד"ח הבושה, מפני לשנות דמותר ראיה הנ"ל

וכו', היא ולא בגמרא כלל גרסי לא ראשונים וכמה והרמב"ם דהרי"ף

וביתו שמאי בית בפלוגתת פ"י רבתי כלה במסכת המבואר פי על בזה אחר ענין לדידי
דא"ל וחסודה, נאה כלה אומרים וב"ה שהיא כמות כלה אומרים דב"ש יז, כתובות הלל
המקח המשבח כמוכר ההנהגה דרך זה ולב"ה תרחק, שקר מדבר אמרה דהתורה ב"ש
שם כלה במסכת ואיתא הבריות. עם מעורבת אדם של דעתו יהיה ולעולם הלוקח בעיני
אבותיה, ובמעשי במעשיה נאה דדילמא לשקר חיישינן לא אנן דלהכי הלל בית דא"ל
כי דחו וב"ה סתם, אפילו מדבר כתיב שקר מדבר תרחק משקר כתיב דמי השיבו וב"ש

יעש"ה. דמי, שפיר לקיומי הא תהרוג, אל וצדיק נקי לענין שקר מדבר רחמנא אמר

נאה שאומר דמה ולבו בדעתו גברא דהאי דאף שמאי בית דדעת אחר במקום וכתבתי
נאה דמשתמע בדיבור שמשקר עצמו זה מקום מכל וכו', במעשיה נאה רק רצונו וחסודה
בלב ולא בדיבור אלא משקר אינו דאפילו תרחק שקר מדבר הוא הכ' דגזירת אסור בכל

שקר. בדבור אמת כוונת אפילו ללבוש דאסור שקר, הוא מקום הלוימכל שבט דרשות [עיין

י] קיא, שער

שקר מדבר דכתיב והא אמת, דרך על דהכוונה כיון הדין מעיקר לזה חשו לא הלל ובית
ונקי דקרא דסיפא בכהאי היינו דאסור, שקר לבד דהדיבור היכא אפילו דמשמע תרחק

דין. בית בדעת ברור הדיבור להיות צריך דשם תהרוג, אל וצדיק

>ËÙ˘<
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הלכה רבא בשם דא"ל דברכות בהאי פפא דרב י"ל כן אם כב"ה, בזה דהלכה כיון והשתא
וכוונת הלל כבית דהלכה לישנא אפיק אלא כן א"ל והדס דשמן הלכה האי על לא כב"ה,
הלשון ורק אמת לבו מחשבת א"כ באמת, הלל כבית דהלכה מקומות שאר על היה לבו
ואף הנ"ל, כלה כמס' הדין מעיקר שקר בזה אין מקום מכל לכאן, כוונתו כאלו משתמע
מכל וכה"ג, הכלה כשבח הבריות כבוד מפני או לצורך רק הותר לא בכה"ג דגם דברור
ואף הבריות, כבוד מכל עדיף והוא פפא, רב של התורה לכבוד נוגע היה הכא גם מקום
דאין כיון כה"ג דהותר ודאי זה מקום מכל צד, דף חולין עיין דעת גניבת חשש יש דעדיין

הדין. מן שקר

ìשקר אמירת ואיסור דעת גניבת

:øæòéìà õéö:áé ïîéñ åè ÷ìçבפרסום תרחק שקר ומדבר הבריות דעת גניבת א)
באיסור ג) בכתב. דעת גניבת או שקר ב) הרפואית. בספרות מאמרים
ד) עצמי. ותועלת הנאה מזה ויפיק אדם לשום היזק כך ידי על גורם כשאינו שקר אמירת

עכו"ם. דעת גניבת באיסור

הנני נ"י יר"ש תורני לרופא תובב"א, פעיה"ק ירושלים תשמ"א, מרחשון י"א ה', בעזרת
אלי. האחרון במכתבו שאלותו על לו לענות

בעיתונים ותוצאותיהם מחקרים פרסומי רבו ולאחרונה היות היא בכלשאלתו רפואיים
לעבודה חדש רופא להתקבלות שההחלטה מהעובדא נובע הדבר ובחלקו הרפואה, שטחי
בין להתחרות מביא הנ"ל שפירסם, המאמרים מספר על רבה במידה מבוססת חולים בבית
פרטים לשנות לפעמים הרופאים נאלצים הפרסומים מספר את להגדיל וכדי הרופאים,
פרטים הוספת או העלמת המחלה, מהלך סיפור סידור גיל, שינוי ע"י שמפרסמים, במקרים
נפשו לכן לעבודה, להתקבל סיכוייו את ויגביר יותר, מעניין יהיה שהפירסום כדי וכו',
למיטב (כי הבריות דעת גניבת איסור על עוברים האלה הפרטים שינוי ע"י האם בשאלתו!
כתוצאה הפסק משתנה והאם שמפרסמים), בפירסומים תכופות לעתים כן קורה ידיעתו

ע"כ. עכו"ם, הם האלה בחוברות שקוראים האנשים שרוב מכך

מסולף בטיפול תקלה איזה עי"ז לצאת יוכל לא פה, בעל לי להסביר הוסיף שכבודו וכפי
שיש בכותחא כביעתא הדבר פשוט לו, שהסברתי כפי דאחרת, נכונה, לא דיאגנוזה וקביעת

בע"ה. תשובתי וזאת בחינות. מכמה גמור איסור בזה

דעת גניבת של איסור בזה ישנו אם רק לא היא בזה שהבעיה לכבודו אודיע בראשונה (א)
מדבר של איסור על גם כך ידי על עוברים אם זאת, גם להיות צריכה היא אלא הבריות,

תרחק. שקר

בעל רק ולא בכתב משקרים אם גם תרחק שקר מדבר של זה איסור על עוברים בעצם כי
ק"ח) (אות לספריה רב להו אמר ד"ה ע"א קע"ב דף בתרא בבא על רמה ביד יעוין פה,
כותבים וכך ע"ש, תרחק שקר מדבר משום אסור ודאי שקר דלכתוב בפשיטות כן דכותב
שלפנינו הספק מקום ורק שם, עיין השתא הכי ד"ה ע"ב צ"ד ד' בב"ב התוס' גם בעצם

להלן). (עיין אחד לשום והיזק רע כך ידי על גורם שאינו מפני הוא

ìדעת גניבת איסור

הבריות דעת גונב משום איסור בכה"ג ישנו אם שאלתו על בראשונה לו אשיב וכעת (ב)
צ"ד דף בחולין דיעוין עכו"ם, הם הקוראים שרוב בזה גם משנה ולא ישנו, שכן לו, ואגיד
פוסק וכך כוכבים, עובד של דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב דאסור בהדיא דאיתא ע"א
הנכרי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ואסור וז"ל: ה"ו דיעות מהלכות בפ"ב הרמב"ם

>‡ˆ˘<
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ולב נכון ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו וכו'
שם. עיין ו' סעי' רכ"ח סי' וחו"מ בטור גם להלכה כן ונפסק עכ"ל, והוות עמל מכל טהור

בב (עיין דברים גניבת בעכו"ם מותר היה אפילו 'סביבולו בפירוש וכן שם, חו"מ בטור "ח
דהא נידוננו, לכגון דבר משנה זה היה לא ואכמ"ל), ע"ש רנ"ה סי' היראים על ליראיו'
מישראל. לאחד אפילו הוא דעת גניבת ואיסור ישראל, קוראים מיעוט גם ישנו פנים כך על
הרמב"ם של הסברו וכפי לעכו"ם, אפילו הוא בפשטות בזה האיסור שכאמור שכן ומכל

טהור. ולב נכון ורוח אמת שפת לו שיהא האדם דצריך בזה,

דאיסור הזה דהחטא שכותב קפ"ד סי' ג' שער יונה דרבינו תשובה שערי בספר יעוין ועוד
יען הנכרי מגזל יותר ישראל חכמי אצל חמור הוא נכרי דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב
ע"ש, הנפש מיסודי הוא כי האמת גדרי על ונתחייבנו רבה אשמה שקר שפת כי וביען
שלא המאנה, בענין גם אלא המתאנה בענין רק לא היא בזה התורה דהקפדת אומרת זאת
זה והרי האמת, עמודי על הבנוי טהרתו מיסוד יסטנו ולא תעתועים דבר נפשו את ירגיל
שכותב שי"ז ל"ת המצוות בספר ברמב"ם) הנז' (לבד ברמב"ם עוד שמצינו למה בדומה
כי בזה לנו הודיעה בו, יכאב ולא ישמע שלא חרש אפילו לקלל שלא התורה באזהרות

יעו"ש. המקלל בענין כן גם הקפידה אבל לבד המקולל בענין הקפידה לא

ונפשות, ממון מגונב הבריות דעת גונב חמור וז"ל: רנ"ה סי' יראים בספר גם כותב וכך
היתר לו מצינו שלא אסור הבריות דעת וגונב וכו' כותים לבני הותר ונפשות ממון שגונב

שם. עיין

טעמא, בתר דזיל שקר, איסור לגבי וכנ"ל בכתב, אפילו הוא בזה שהאיסור הדבר ופשוט
על נכון לא ורוחו טהור לא ולבו פרסומו, כתב ידי על הבריות את הוא מאנה סוף וסוף
עלמא לכולי גוונא האי בכי ולכן נפשו, מיסודי האמת גדרי ומקעקע והוות, מעמל כך ידי

דמי. כדיבור כתיבה

ג"כ עי"כ משתנה הענין אשר פרטים מקצת בהעלמת דגם זאת, גם פשוט האמור ולפי
מוסיף לא כלל, בדיבורו משנה אינו ותיק [ותלמיד הבריות דעת גניבת משום בזה ישנו
מה' פי"ד רמב"ם עיין לחבירו, אדם בין שלום להביא כדי כן אם אלא מגרע, לא וגם

שם]. עיין הי"ג ואבידה גזילה

ìנזק גורם כשאינו תרחק שקר מדבר איסור

גורם ואינו היות תרחק שקר מדבר של איסור גם נידוננו בכגון ישנו אם נברר כעת (ג)
עצמי. ותועלת הנאה מזה יפיק וגם אדם, לשום היזק עי"כ

ישקרו לא בנים וז"ל: שפוסק קפ"ו סי' שלישי בשער שם תשובה שערי בספר יעוין הנה
מאין חפציהם אודות על דברים יחליפו אבל מאורעות, והגדת ישמעו אשר דברים בסיפור

על אף בשקרותם הנאה כמעט ימצאו אך דבר, לאדם בכך,הפסד ממון מרויחים שאינם פי
אין אך שקר, דבר לשונם למדו שנאמר והוא אסור זה גם כי סג.) (יבמות רבותינו ואמרו

עכ"ל. דבר ללא המשקרים כעונש עונשם

שקר, דבר איסור על עובר דברים שבהחלפת שפוסק אלה תשובה שערי מדברי למדנו
תועלת איזה עי"כ כשמפיק גם ואפילו בדבר, לאדם הפסד עי"כ גורם כשאינו ואפילו

ישנו. איסור אבל דבר ללא המשקרים כעונש העונש אין שאז והגם לעצמו

לדבר דמ"ע בפה, התלויות עשה במצוות חרדים בספר ג"כ כותב דבר ללא המשקרים ועל
אפילו משמע תרחק שקר מדבר שנא' דממונא דררא בהו דליכא דעלמא במילי אפילו אמת

שם. עיין בעלמא דיבור רק ליכא

ì(תמים שפת (בספרו חיים החפץ בשיטת

שכותב ו' פרק תמים שפת בקונטרס ז"ל חיים להחפץ הלשון שמירת בספר יעוין ועוד
במתכוין דברים קצת ומחליף שמע אשר בדברים ישקר אשר דיש השקר, ממדרגת דאחת
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צדק מדבר שקר מאהבתו משפטו כה אבל לזולתו, הפסד ולא בשקריו תועלת לו ואין
או הבריות בין שיחה הרבות למען כולו הדברים ספור מלבו בודה שהוא ופעמים סלה,
בשקריו לאיש הפסד שאין אף הזה והאיש הרבה, דברים ויודעי החכמים בין להחשב
תועלת לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד השקר ואהבת פניו בעז ענשו מאד גדול אבל ופחזותו,

שם. עיין וכו',

כדי שמשקר נידוננו, לכגון בדומה כמעט שהוא ז"ל חיים החפץ של זה ציורו לפנינו והנה
כמה עד מדבריו ולמדים וכו', החכמים בין להחשב כדי או הבריות בין שיחה להרבות

עונו. עי"כ ומכביד שמגדיל

ìחמור פחות הדבר מהשקר הנאה יש אם

להחשב מזה הנאה כשמפיק אפילו העונש מגדיל ז"ל חיים שהחפץ מה לכאורה אלא (ד)
שפוסק הנ"ל תשובה השערי מדברי לזה סתירה יש הרבה, דברים ויודעי החכמים בין עי"כ

דבר. ללא המשקרים כעונש עונשם אין בשקרותם הנאה כמעט שכשימצאו

הדבר נחשב החכמים בין להחשב כדי דכשעושה ז"ל חיים להחפץ דס"ל לומר וצריך
תועלת איזה כך ידי על כשמפיק שם שהמכוון דשע"ת לההיא דמי ולא דבר, ללא כמשקר
גם בעצם כותב הנז' הלשון השמירת שכדברי חזינן דייקינן כד כי לכך, וראיה ממש, של
יקל הזה דהאיש בזה"ל, שם דכותב קפ"א, בסי' שם בדבריו מיניה לעיל בעצמו השע"ת

לחלקענשו צריך ובע"כ יעו"ש, תועלת לבלי יאהבהו כי עונו ויכבד השקר, על אחד מצד
כנז'.

עי"כ שיתקבל ממש של תועלת להפיק עי"כ שחושב נידוננו שבכגון לנו יוצא ולפי"ז
אלה של עונשם שאין יודה ז"ל הח"ח שגם לומר יש זה כגון בכל חולים, בבית למשרה

דבר. ללא המשקרים כעונש

הח"ח שכותב הזה מהפרט כתוב לא שם בשע"ת כי ז"ל, הח"ח על להעיר יש עדיין ברם
הרבה, דברים ויודעי החכמים בין להחשב כדי דברים ספור מלבו כשבודה אפילו זה שהוא
לאדם הפסד אין מאידך ואשר הנאה כמעט מזה לו כמגיע כבר נחשב כן שזה איפוא ויתכן
ללא המשקרים כעונש עונשם שאין קפ"ו בסימן הנ"ל השע"ת סובר דא כגון שעל בדבר,

דבר.

לדייק הניתן כי דא, כגון על גם חמור עונש ז"ל הח"ח לקביעת פקפוק מקום שיש באופן
וכנ"ל. דבר ללא המשקרים כעונש עונשם אין דא כגון שעל היא מהשע"ת

סק"ט דעות מהלכות י' פרק הקטנה יד ספר מדברי גם למדים אנו האמורים וכדברי (ה)
זה: בלשון שם שכתוב

תועלת, מבלי השקר אוהב אינו וגם לזולתו, הפסד שום בו שאין בשקר השלישי החלק
וישקר יחליף אבל ישקר, לא מאורעות והגדת ששמע, מכפי יחליף לא דברים ובסיפור
לאדם יפסיק ולא ממון מרויח שאין פי על אף בשקרותו, הנאה וימצא חפצו אודות על
ענשו אין אבל שקר, דבר לשונם למדו שנאמר אסור זה גם אשר רבותינו אמרו בדבר,

עכ"ל, תועלת ללא דבר ללא המשקר כעונש

ועושה בשקרותו הנאה שימצא מפני ומשקר שמחליף דכל הקטנה היד מדברי גם לנו הרי
בדבר, לאדם עי"כ להפסיד ומבלי מזה שיפיק עצמי תועלת איזה ואודות חפצו אודות זאת
אין מקום מכל שקר, דבר לשונם למדו משום אסור זה שגם פי על אף גוונא כהאי בכל
גם איפוא בזה כלול בודאי כן ואם תועלת, וללא דבר ללא המשקר כעונש זה של עונשו
כעונש עונשו אין כן וגם וכדומה, דבר יודעי ובין החכמים בין שיחשב כדי כן כשעושה
עצמית הנאה דמיונו לפי עכ"פ בזה ומוצא בהיות תועלת, כל וללא דבר ללא המשקר
במשך יוכל עי"כ שאולי שחושב בהיכא בזה שנכלל ומכש"כ מדומה, רוחני וסיפוק ותועלת

עבודה. לאיזה להתקבל הזמן
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ובפרט דבר, ללא המשקרים כעונש עונשם אין הנ"ל שבכה"ג לומר שיש הגם עכ"פ (ו)
כבנידוננו, חולים בבית לעבודה שיתקבל דבר של בסופו להגיע יוכל שעי"כ שחושב היכא
שקר דבר לשונם למדו משם הדבר מיהת אסור גוונא בכהאי שגם הדבר ברור מקום מכל

וכנז"ל.

ìהיראים שיטת

לידי בא שאינו דשקר דס"ל רל"ה סי' ז"ל ממיץ להר"א יראים בספר מצינו ואמנם (ז)
הזהיר לא לכגוןרעה הדבר מותר להיות צריך אלה יראים ולדברי יעו"ש. עליו תורה ה

שגם בפשיטות ס"ל אלא דהיראים, כוותיה דלא הסוברים שרבו מה מלבד אבל נידוננו,
בדברינו. לעיל כדמובא באזהרה, ישנו בכה"ג

מדרבנן איסור אבל בכה"ג, אין תורה איסור רק להיראים שאפילו הדבר מסתבר מזה חוץ
על ראם תועפות בפי' באמת מבאר וככה גוונא, בכהאי אפילו עכ"פ שישנו שפיר מודה
בכלל נמצא איננו שם שביראים הזה הקטע כל [ובכלל להאריך. ויש שם עיין שם היראים

שם]. ראם תעופות בפי' כך על וכדמעורר הקודמים, היראים - בדפוסי

משמע שקר' 'מדבר מילת בלשון: שכותב בסק"א שם הקטנה יד בספר יעוין עוד (ח)
אפילו או בו, תועלת כשאין אפילו שהוא, גוונא דבכל דר"ל, ונראה ע"ש, שהו כל אפילו
כדומה וכל כך, כל השקר מובלט כשלא אפילו או לאחרים, יזיק ולא תועלת לו יצא אם
במלת כך על האזהרה וכלולה שהוא, שקר דבר לערב או לשקר, אסור גוונא בכל לזה,

שהוא. שקר דבר מכל דר"ל מדבר

שם. עיין ישקר לא הגוי נגד דאפילו בסק"י הקטנה היד שם כותב כן

ìלהלכה סיכום

בפרטים לשנות אסור כי כבודו שאלת בנידון להלכה נראה והמתבאר האמור לאור (ט)
בזה העונש שאין והגם כן, ידי על משתנה הענין אם פרטים להעלים לא וגם שמפרסמים,
בכלל הוא אבל לחבירו, כך ידי על שמזיק כמי לא שכן ומכל תועלת, ללא המשקר כעונש
אליעזר ובהוקרה, בברכה והנני לרגלנו. נר להיות צריך והאמת שקר, דבר לשונם למדו

וולדינברג. יהודא

:é÷ñáéð÷ ç"øâä:ì úåà íéúåë úëñî "øäèî" ùåøéôá :à"èéìùפרק[ב כותים מסכת
בכרה אם ובבהמה קבר, לא אם קבר אם לומר הכותי נאמן איתא: א
שליט"א:] קניבסקי חיים הג"ר כתב ל: אות שם "מטהר" ובפירוש עכ"ל. בכרה, לא או

תתן לא עור לפני להו לית והא פריך נז. ובנדה בכרה, לא או בכרה אם ובבהמה (ל)
תתן לא עור ולפני להו לית והא רש"י פירש בו, ועובד בגוזז אר"י ב"א ר"ח אמר מכשול,
פיהם. על חוטאים אנו אם להם איכפת ולא חבירו את במחטיא ליה דרשי לא מכשול,
תשקרו לא ועל תרחק שקר מדבר על ועוברים משקרים איך מקום דמכל הקשה לנר ובערוך

בפירוש. דכתיב בעמיתו איש

שקר לשבועת אזהרה קרא דהאי מידי קשה דלא פשיטא בעמיתו איש תשקרו מלא והנה
הרמב"ם כתב וכן שם, כהנים מתורת והוא קדושים, בפרשת רש"י כדפירש דאתא הוא
ממון בתביעת דמיירי משמע בעמיתו' ד'איש דקרא פשטיה וגם ח', הלכה משבועות בפ"א

תכחשו. לא כמו

שם, עיין ממון ועדות בדין דמיירי לא. בשבועות מבואר תרחק שקר דמדבר קרא וגם
מנאה לא והרמב"ם עיי"ש. המינות מן לפרוש או הרע ללשון לאזהרה לה מוקי ובמכילתא
בדבריו במשקר אבל אדיינים, דקאי כן גם ליה דסבירא נראה עצמה, בפני עשה למצות

בקרא. בהדיא מצינו לא חבירו את ומרמה בעלמא

>·ˆ˘<
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תשקרו ולא תכחשו דלא וכתב שקרנים מיני ט' מנה ג שער יונה לרבינו תשובה ובשערי
דדברי קראי הביא שקרים סתם על אבל וממכר במקח מרמה ועל שקר עדות על קאי
בדיבורו המחליף כל צב. דסנהדרין הא הביא וגם קראי, ועוד שקר, שפתי ה' תועבת קבלה,

כמתעתע. בעיניו והייתי שנאמר זרה עבודה עובד כאילו

בנדה כדמוכח קבלה דדברי קראי גם להו דאית ואע"ג דרשות, הני להו לית דכתוים וי"ל
להכי. קראי להו משמע דלא אפשר קברות, ציון גבי נז.

כלל דאורייתא איסור בו אין לזולתו הפסד שום בו שאין דשקר מדבריו שם משמע ועוד
דמשו מילי תלת בהני או שלום להשים כגון מצוה לצרכי התירוהו ולכן קבלה, מדברי רק

וכו'. רבנן

מג: ברכות עיין בדבריהם, שינו כיסופא דמחמת מקומות בכמה דמצינו מה יתיישב ובזה
או קיב., וע"ש כז., פסחים קיא: חולין קא. עירובין קטו. שבת מיניה דליקבלו היכי כי או
להטעות שמותר מה וכן יט., שבועות עיין כך כל הקפידו לא מינה נפקא שאין במקום סתם

כדא הגוי גזלאת משום בזה שאין דכיון דמשקר, אע"ג וכו', דפרזלא במר קיג: ב"ק יתא
מדאורייתא אסור אינו הני דכל משום הצורך, מפני לשנות בזה התירו מותרת, טעותו דהא

אסרו. לא הצורך ובמקום

לשנות דמותר איסור ח"ו עשה לא צז. בסנהדרין ?? הכא ליתא שאמר טביומי רב וגם
צניעות, משום טעמא נמי דבהני מרבנן, צורבא ואפילו מילי תלת הני כעין הצורך מפני
שאפשר כמה עד אך נענש. לכך גווני בכל עליהן החמירו [-קושטא] המקום שאנשי לפי ורק

מזה. למנוע ראוי בודאי

אפילו לשנות מותר אפי לתרי דמשתמע באופן דדוקא כתב תתרס"א סימן חסידים ובספר
יזהר שאפשר כמה עד ג"כ וכוונתו הוא, אמת איש אם ממש ישקר ולא המותר במקום

בזה.

הדיברות עשרת לקבל עתיד אנכי יח) סימן סה (פרשה רבה בבראשית אמרו טעמא ומהאי
שעירה, אדוני אל אבוא אשר עד יד) סימן עח (פרשה שם וכן הוא, בכורך עשו אבל
והיינו לבוא, לעתיד אצלו בא היה הוא אימתי אלא בו, ומרמה היה אמיתי יעקב אפשר
בודאי מקום מכל וכו', הדרך את לו ירחיב כה: זרה בעבודה כדאיתא כדין שעשה אע"ג
אפי, לתרי דמשתמע בלשון רק להדיא, לשקר שאפשר כמה עד נמנע היה אבינו יעקב
מנשה רב וכן שהבאנו. הני בכל כדמוכח מותר בודאי אחרת עצה שאין במקום אבל

שם. זרה בעבודה עקיבה רבי ותלמידי

דבר לשונם למדו שנאמר תעביד לא את סג. יבמות עיין זה צורך לכל לא מקום ומכל
מסתבר מקום ומכל אפי, לתרי דמשתמע לשינא ליה דהוה משום כן גם ואפשר וכו', שקר
במילי, תיפוך ולא בנבלתא הפוך קיג. פסחים ועיין גדול, צרוך במקום אלא הותר דלא
חז"ל, בדברי מאמרים הרבה בו כיוצא וכן בדבריו לשנות ולא הרבה לטרוח דמוטב והיינו
א. סימן א' יום ז"ל להרא"ש חיים ארחות על אורחותיו השם בקונטרס שציינתי מה ועיין

ìלדבריו וסמוכים היראים ספר שיטת

דשקר כן גם וכתב תרחק, שקר מדבר עשה מצות שמנה רלה סימן יראים בספר ראיתי שוב
הכתוב לבריות רע שברשע מענינו הלמד דדבר עליו, תורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו
מ"ע הסמ"ג כתב וכן תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה יז. דכתובות הא והביא מדבר,
ביראים ראם ובתועפות שם, עיין עצמה בפני עשה מצות שהיא רכ"ז סימן והסמ"ק ק"ז,
שנראה שמאי בית כדברי לבריות רעה בה יש ההיא דכתובות אההיא סיים וביראים שם.
מדבר של דאורייתא איסור בזה יש חבירו שמכשיל רעה כל זה ולפי הבעל, דעת כגונב

דאורייתא. איסור יש ומרמה משקר שהכותי כאן גם זה ולפי תרחק, שקר
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יש זה ידי על ממון במפסידו דדוקא וס"ל טעמא מהא באמת פליגי הלל דבית יתכן אך
בית דגם נאמר ואפילו בעיניו, שישבחנו משום מתירין היו לא דאל"ה דאורייתא, איסור
בכתובות הריטב"א לשון (ועיין מותר שלום דרכי מפני רק מדאורייתא דאסור ס"ל הלל
לה כדיליף וכוונתו עכ"ל, תרחק שקר מדבר משום בו אין שלום דרכי מפני שהוא דכל

ממון. בהפסד דוקא להו משמע דלכותאי י"ל מקום מכל סה:), ביבמות מקרא

לאו הא משמע שלום, דרכי מפני לשנות דמותר מקרא ביבמות למילף מדאיצטריך ובאמת
איכא בודאי חסידות דממידת משום ועוד היא, דאסמכתא אפשר אך מדאורייתא, אסור הכי
זה. בכל עיון צריך ואכתי להחמיר, חסידות מידת אין דבזה יליף ולהכי כלל, לשנות שלא

ìצדק הין

בבבא כדאמרינן צדק ולא צדק מהן נלמד זה בלהבא אבל דלשעבר, בשקרים זה וכל
ואח"כ לקיים בדעתו היה הבטחה בשעת ואם בלב, ואחד בפה אחד ידבר שלא מט. מציעא
כדאמרינן כן לעשות אין חסידות למידת ורק התם כדאיתא שמותר אופנים יש בו חזר
בסוכה כדאמרינן שקר שמלמדו משום כן לעשות אסור ולתינוק שביעית, סוף בירושלמי

עיי"ש. מו:
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עיון+ הצריכים מקומות יא: _פרק

dxeza oeir mikixvd zenewn (`)

אנכי: אחי הׁשמר ידעּתי לא וּיאמר אחי הבל אי קין אל ה' ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹוּיאמר
h c ziy`xa

...וּיאמר :ּבגלל נפׁשי וחיתה בעבּור לי ייטב למען אּת אחתי נא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאמרי
את וּיּקח ּגרר מל אבימל וּיׁשלח הוא אחתי אׁשּתֹו ׂשרה אל ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאברהם

ָָׂשרה:
a k my ,bi ai ziy`xa

:íäøáà åðéáøהמספיק בספר הרמב"ם: בן
מסיפורי...(<?> יודע ואתה

התועלות משום בתורה, הכתובים האבות
אבינו שאברהם בהם, שיש הגדולות הדתיות
בענין הדיבור את שינה כאשר השלום עליו
הגדול להכרח זה הרי היא', 'אחתי באמרו שרה
אלקים יראת אין רק אמרתי 'כי עליו שאמר

והמשיך אשתי'. דבר על והרגוני הזה במקום
בו שאין מה על הצטדקות מתוך באמרו זאת
אמנה 'וגם גדול הכרח בשעת ואפילו אמת,
לי ותהי אמי בת לא אך היא אבי בת אחתי

לאשה'.

שקר היה שלא שהזכירו זה בענין מפרשים ==עוד

עד נלכה והּנער ואני החמֹור עם ּפה לכם ׁשבּו נעריו אל אברהם ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹוּיאמר
אליכם ונׁשּובה ונׁשּתחוה ְְְֲֲִֵֶֶַָָֹּכה

d ak ziy`xa

:àøæò ïáàאברהם אמר איך אומרים יש
היה כי ענו ואחרים ונשובה,
שלא כדי דחם ואברהם עצמותיו להביא בדעתו
(כן ויברח. יצחק ירגיש ושלא שובו, עד יסורו
עצמותיו) להביא בדעתו שהיה בחיי רבינו כתב

:éðå÷æçהשעה צורך שלפי ונשובה, ונשתחוה
הדיבור. לשנות אפשר

:äìá÷äå áúëäשהיתה אחרי והנה ...
הגמור ההחלט לאברהם
לבדו הוא רק ישוב ולא לעולה, בנו את לשחוט

גם לכלול ונשובה החלטי למאמר יאמר איך
ברשת להלכד הראשון לאבינו וחלילה יצחק, את
שפתי ה' תועבת יב) (משלי עליה שנאמר השקר
מתכון היה לא שבלבו ספק אין כן אם שקר,
מעשה שם יעשה דכשלא תנאי, למאמר רק
עקידת רק באמת שם עשהו (שלא השתחויה
שקר, כאן ואין לבדו הוא רק ישוב לא בנו)
האמתי, המכוון לנעריו לפרש אברהם רצה ולא
בדבר ירגישו פן ריעותא לו יתיליד זה ע"י פן
אשר את ולראות בחשאי אחריו ללכת ויהרסו

ויעכבוהו... יטרידוהו ואולי יעשה

>‚ˆ˘<

>„ˆ˘<

>‰ˆ˘<
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ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו יׁשלח לפניו התהּלכּתי אׁשר ה' אלי, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוּיאמר
אבי: ּומּבית מּמׁשּפחּתי לבני אּׁשה ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָולקחּת

n ck ziy`xa

כי אלא "ממשפחתי" אמר אל אברהם של ד)==בציווי (פסוק מולדתי ולא ארצי אל

ילדה אׁשר נחֹור ּבן ּבתּואל ּבת וּתאמר אּת מי ּבת ואמר אתּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹואׁשאל
ידיה: על והּצמידים אּפּה על הּנזם ואׂשם מלּכה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּלֹו

fn ck ziy`xa

:é"ùø,íéùàå ìàùàåהוא שהרי הסדר שינה
שלא אלא שאל ואח"כ נתן תחלה

ועדיין לה נתת היאך ויאמרו בדבריו יתפשוהו
היא: מי יודע אינך

קּום אלי ּדּברּת ּכאׁשר עׂשיתי ּבכר עׂשו אנכי אביו אל יעקב ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹוּיאמר
ּבמרמה אחי ּבא ...וּיאמר :נפׁש ּתברכּני ּבעבּור מּצידי ואכלה ׁשבה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנא

:ּברכת ְִִֶַַָוּיּקח
dl ,hi fk ziy`xa

:é"ùø,êøåëá åùò éëðàועשו לך המביא אנכי
בכורך: כאשרéúéùò,הוא דברים כמה

אלי: דברת

:ï"áéø.ãë úåëîיעקב זה לשונו, על רגל לא
והייתי אבי ימושני אולי דכתיב אבינו
שאמר מתחילה לשקר רצה לא כמתעתע, בעיניו
פי ועל הכריחתו שאמו אלא אבי ימושני אולי
אלי מותרגמינן בני, קללתך עלי דכתיב הדיבור
ברי. עליך לוטיא ייתין דלא בנבואה אתאמר

:àøæò ïáàהנביא לכזב חלילה אומרים ויש
כן: הוא שאנכיéëðà,רק מי

אנכי אמר בנחת כי אמרו ואחרים בכורך. ועשו
רוח דברי ואלה בכורך. עשו במלת קול ונשא
הראשון החלק חלקים לב' יתחלקו הנביאים כי
ואם העתיד נביאי השני והחלק במצות שליח
רק יזיק לא כהוגן שאיננו דבר לאמר יצטרכו
נכתב דוד הנה גם כלל. שיכזב יתכן לא השליח

דבר ה' רוח ואמר האלהים. איש בלבלעליו בי.
קדש הנערים כלי ויהיו ואמר אחימלך עם דבריו
אמור לך לחזאל שאמר אלישע גם שעה. לצורך
תחיה חיה שפירושו פי על אף תחיה חיה לו
אמר מיכיהו וכן יהרג. כי השם הראני זה מחולי
אמר וכן מוסר. דרך והצלח עלה שוא תפלת
השם כנגד ולהיות לשנאך חלמא מרי דניאל
ונשתחוה אמנה וגם אברהם אמר וכן דרש. דרך

ונשובה:

:íäøáà åðéáøהמספיק בספר הרמב"ם: בן

:(?? לעיל ...ויעקב(מובא
בענין הדיבור שינוי את לעצמו התיר לא אבינו
רבקה, צו פי על אלא מיצחק הברכה קבלת
פי על הנה בפרשה שפעולתה ביאר שהמתרגם
זאת ובכל וכו', בנבואה' אתאמר 'עלי נבואי צו
בכרך', עשו 'אנכי לדבריו ייפוי בדרש מובא
משום אותו אומרים אנו ואין ידוע, שהוא כפי
הדרש דרך על אולם הפסוק, מכוונת רחוק היותו
הקדים שיעקב אומרים אנו ממנו, קרוב יותר או
באופן מעשו, הבכורה קניית את הברכה לקבלת
והשינוי מהאמת, נקייה אינה ליצחק שתשובתו
עשו 'אנכי שבדבריו משום מוחלט, שינוי אינו
באמרו ואילו 'בכרך' באמרו אמת דיבר בכרך'
שעה הוראת מנהג בנהגו שינוי יש הנה 'עשו'

אלוהי. וצו נבואית הדרכה פי על

:éðå÷æç,êøëá åùò éëðàשלפי מפרשים יש
כגון הדבור לשנות אפשר שעה צורך
ונשובה ונשתחוה הוא, אחי לי אמרי אברהם
אחימלך עם דבריו שבלבל דוד וכגון אליכם,
הולך שהיה אמר גם קדש, הנערים ויהי ואמר
מלך לחזאל אמר אלישע וגם המלך, בשליחות
הקב"ה והראה תחיה חיה לו אמור לך ארם
והצלח עלה לאחאב שאמר מיכיהו וכן שיהרג,

אמרו. שראו מה לפי אלא

כך לו, כחש לא הדעת שקול לפי אחר, דבר
כבר שהרי בכרך עשו במקום אנכי – לו אמר

הבכורה. את לי מכר

>Âˆ˘<

>Êˆ˘<

>Áˆ˘<
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:ééçá åðéáø,êøåëá åùò éëðàזה אתה וכן
ספק אין אני, ויאמר עשו בני
אמת, אם כי בהם אין יעקב של דבריו שכל
והוא ליעקב, אמת תתן עליו מעיד הנביא וכן
ויהיו לך, אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל שאמר
עליהם שאמר ומנשה ואפרים בנים, י"ב לו
הוצא י"ד, שהם נמצא לי, יהיו ושמעון כראובן
קדש שאין אמהות. לארבע בכורות ארבעה מהן
הוא לוי ושבט עשרה, נשארו קדש, מוציא
בשמו, ולברך לשרתו הקב"ה שהבדילו העשירי
עשו אנכי כשאמר בכן גם דבריו. שנתאמתו הרי
ו"בכורך" עשו במקום אנכי בו רצה בכורך,
יצחק רצה הבכורה ובשביל לבכורה, כלומר
ראויות הברכות היו כן ועל עשו, את לברך
והוא הבכורה, ממנו לקח שכבר במקומו ליעקב
מכחו והבא לה, הראוי ולכל לבכורה בא מכחו
שהרי במקומו, ועומד כמוהו הוא הרי חברו של
אומר: היה הנביא עם מדבר כשהיה המלאך
שולחו. בלשון ידבר כי אל, בית האל אנכי

יעקב: אמר ומזה

,êøåëá åùò éëðà,עשו אנכי אומר היה שאילו
הזכיר זה ומפני אמתי, בלתי דבורו היה ושותק,
במקום באא הוא הבכורה בסבת כי "בכורך"

אמר: וכן עשו.

,åùò éðá äæ äúà.לברך לי שיש øîàéåכלומר
,éðàכלומר "אני", אלא עשו" "אני אמר לא

עשיתי שאמר: ומה לברך. ראוי שאתה הוא אני
לעשו, אם כי דבר לא והוא אלי, דברת כאשר
לולא כי ולטובתי, בשבילי כמו "אלי" מלת
ליעקב. צותה ולא רבקה שמעה לא לעשו שיצוה

שאמר: éãéöî,ומה äìëàå,כלל צד לא והוא
מבי שאני ממזוני "מצידי" צידה,מלת לך א

שפירושו מצידם, האנשים ויקחו שכתוב: כענין
אמר: ועשו שבה. נא קום ממזונם

:íéãéñç øôñעיין) תתקמו סימן פארמא
:(?? ישראללעיל שארית

כזב ידברו ולא יג)וגו' ג כשבאין(צפניה אלא ,
ובבת שניהם לעשות יוכל ולא דברים שני לאדם
לקטן, וידחה הגדול יקיים לידו, יבואו אחת
בבית יצפינוהו איש, להרוג יחפצו אם כגון
שיקר יעקב כן הזונה, רחב כגון עמי אין ויאמר
הוא כי הברכה אליו ויבא רבקה מצות לקיים

לאכיש דוד וכן עשו, ולא כט)ראוי (שמואל-א

אמר אלישע וכן יהודה, נגב יט)אל ו (מלכים-ב
העיר. זה ולא הדרך זה לא

דבר דיבר אלא יעקב שיקר לא אחר, דבר
בכורך עשו – יעקב אנכי דברים, ב' שמשמע

עה"ת)הוא רש"י על(עיין אמר אברהם כמו ,
ב)שרה כ הרי(בראשית בנים בני היא, אחותי

וכתיב כאחותו, אחיו בת הרי כבנים (שםהם

ח) אנחנויג אחים אנשים סנהדריןכי רש"י (עיין

אלא) ד"ה בקרנח: בעגלת שמואל וכן (שמואל-א,

בעבורוטז) כי חישב ויצחק יעקב, עשה וכן ,
בשחיטת כדאמר מותר מעצמו והטעות אמר

וזה אנפשיה, דאטעיה איהו כזחולין (בראשית

עשולה) ואמר במרמה, אחיך לו)בא (פסוק
אותי.וי שיקר כי אמר ולא עקבני,

יגע כי שקר זה אין מצידי, ואכלה שאמר ומה
צדה נקרא להם גם כי לתופסם גדיים אחר ורץ

יד)שנאמר ט ועל(יהושע מצידם, האנשים ויקחו
שאמר ומה דיבר, זה יט)דעת כז עשיתי(בראשית

וקיים ציוהו רבות פעמים כי אליו, דברת כאשר
דבריו.

:äéøà øåâ,'åëå êì àéáîä åùò éëðàדאם
לאביו משנה היה איך כן לא
ואיך השקר, שונא והקב"ה עשו', 'אנכי ולומר
כן מוכיח והכתוב שקר. דרך הברכות יקבל
עשו "אנכי אמר שיעקב משקר, היה שלא
עשו, בכורך בנך אני (לב) אמר ועשו בכורך",
בשוה, בהפסק ושלא בהפסק בא "אנכי" מלת כי
המביא אנכי - בהפסק "אנכי" יאמר אם ולפיכך
לא "אני" אבל שפיר. הוי - בכורך עשו לך,
הוא בהפסק רק בשוא, - בהפסק לומר יתכן
אומר היה ואם בשוא, בהפסק ושלא בקמץ,
ואם מבין, יצחק היה להפסיק, כדי בקמץ 'אני'
לך: המביא - 'אני' לומר יתכן לא בשוא יאמר

:ä"ìùøåà äøåú :úåãìåú úùøôספק...
מפיו, שקר הוציא איך בכורך, עשו אנכי רביעי,
בכורך [הוא] ועשו לך המביא אנכי תיקן, ורש"י
אנכי לומר לו היה טוב יותר קשה, [עכ"ל],
ואף אותו, קנה כי לו הבכורה באמת כי בכורך,
עשו, שהוא מבין והיה מזה ידע לא שיצחק
היו יעקב דברי אבל אנפשיה, מטעי היה איהו

מבורר. בלשון אמת

ושלום חס אלי', דברת 'כאשר שאמר מה גם
כמה עשיתי תיקן, ורש"י מפיו, שקר הוציא
היה זה ולפי עכ"ל. אלי, דברת כאשר דברים
עשיתי לפרש, ויש אלי. דברת אשר לומר לו
ממך מצווה הייתי כאילו בזריזות המטעמים אלו
עשיתי כך בזריזות, עושה הייתי בודאי ועושה
כאילו אלי', דברת 'כאשר בזריזות, כן גם עתה

אלי... דברת
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======עיין == הירש רש"ר מלבי"ם, מפרשים עוד

דר ּכי מּפני לקּום אּוכל לֹוא ּכי אדני ּבעיני יחר אל אביה אל ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוּתאמר
הּתרפים: את מצא ולא ויחּפׂש לי ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹנׁשים

dl `l ziy`xa

:åäéìà ìå÷:à"øâä íùáאת להציל כדי
לומר יש שקר משפת אמנו רחל
שהיו התרפים שלקחה למה ברמז כיוונה שרחל
שבת במסכת חז"ל אמרו דכבר זרה, עבודה
כנדה, מטמא זרה דעבודה פב) (דף ר"ע פרק

לקחה שהרי לי, נשים דרך כי רחל שאמרה וזהו
נדה. כמו מטמא כן ואם עליהם ושכבה התרפים

?? מפרשים עוד כתבו וכן

לפני אׁשר הּמלאכה לרגל לאּטי אתנהלה ואני עבּדֹו לפני אדני נא ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיעבר
ׂשעירה: אדני אל אבא אׁשר עד הילדים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּולרגל

ci bl ziy`xa

:äáø úéùàøá:äò äùøôחזרנו אבהו א"ר
מצאנו ולא המקרא כל על
מימיו, שעיר להר עשו אצל אבינו יעקב שהלך
אימתי אלא בו, ומרמה היה אמתי יעקב אפשר

הה"ד לבוא לעתיד אצלו בא א)הוא (עובדיה
עשו. הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו

:é"ùø:(äøåúä ìò)éðãà ìà àáà øùà ãò

,äøéòùהיה שלא הדרך, לו הרחיב
דעתו אם אמר סוכות, עד אלא ללכת דעתו
לא והוא אצלו, בואי עד ימתין רעה לי לעשות

שנאמר המשיח בימי ילך ואימתי (עובדיההלך,

עשו,א) הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו
רבים: זו לפרשה יש אגדה ומדרשי

טּמא אׁשר וידּברּו ּבמרמה אביו חמֹור ואת ׁשכם את יעקב בני ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוּיענּו
את לתת הּזה הּדבר לעׂשֹות נּוכל לא אליהם וּיאמרּו אחתם: ּדינה ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאת

לנּו: הוא חרּפה ּכי ערלה לֹו אׁשר לאיׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָֹאחתנּו
ci-bi cl ziy`xa

הּכר מצאנּו זאת וּיאמרּו אביהם אל וּיביאּו הּפּסים ּכתנת את ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹויׁשּלחּו
לא: אם הוא ּבנ הּכתנת ְְִִִֶַָֹֹנא

al fl ziy`xa

הּנה: הּקטן אחיכם ּבבֹוא אם ּכי מּזה ּתצאּו אם פרעה חי ּתּבחנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבזאת
האמת ּדבריכם ויּבחנּו האסרּו ואּתם אחיכם את ויּקח אחד מּכם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלחּו

אּתם: מרּגלים ּכי פרעה חי לא ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַֹֹאּתכם
fh-eh an ziy`xa

:é"ùø,äòøô éçנשבע כשהיה פרעה, יחיה פרעה:אם בחיי נשבע היה לשקר

>Ëˆ˘<

>˙<

>‡˙<

>·˙<

>‚˙<



ÔÂÈÚ ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó :‡È ˜¯ÙîÌÈ‡È·�·

åäéìà éáã àðúîéøôñ

205

ליֹוסף תאמרּו ּכה לאמר: מֹותֹו לפני צּוה אבי לאמר יֹוסף אל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹויצּוּו
לפׁשע נא ׂשא ועּתה גמלּו רעה ּכי וחּטאתם אחי ּפׁשע נא ׂשא ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָאּנא

אליו: ּבדּברם יֹוסף וּיבּך אבי אלהי ְְְְְֱִֵֵֵֵֵַַַָָָֹעבדי
fi-fh p ziy`xa

== שם המפרשים וכל דיבמות סוגיא =עיין

ּבּמדּבר ימים ׁשלׁשת ּדר ּנא נלכה עלינּו נקרא העברים אלהי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹוּיאמרּו
בחרב אֹו ּבּדבר יפּגענּו ּפן אלהינּו לה' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונזּבחה

b d zeny

דרך כג: ח שמות / ונזבחה... במדבר ימים שלשת דרך נא ...נלכה יח ג בשמות גם מוזכר
במדבר נלך ימים שלשת

שיקר משה איך שמקשה קמניצקי יעקב אמת עיי"שעיין ימים... ג' רק רצה שאכן ומתרץ לכאורה

עברּו ירכֹו על חרּבֹו איׁש ׂשימּו יׂשראל אלהי ה' אמר ּכה להם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹוּיאמר
ואיׁש רעהּו את ואיׁש אחיו את איׁש והרגּו ּבּמחנה לׁשער מּׁשער ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוׁשּובּו

קרבֹו: ְֶֹאת
fk al zeny

åäéìà éáã àðú::ã äùøô äáøנוסחת

שלום: עליאיש אני מעיד
הקב"ה לו אמר שלא הארץ ואת השמים את

ולומר המחנה בשער לעמוד כך (שמותלמשה

כז) אלהילב ה' אמר כה ולומר אלי, לה' מי
וגו'ישראל אחיו את איש והרגו שהיהוגו' אלא ,

אני אם אמר בעצמו, וחומר קל דן צדיק משה
את ואיש אחיו את איש הרגו לישראל אומר
לא אומרים ישראל יהו קרובו, את ואיש רעהו

בשבוע אחת נפש שהורגת סנהדרין למדתנו כך
שלשת הורג אתה מה מפני מחבלנית, נקראת
שלמעלה בכבוד תלה לפיכך [אחד], ביום אלפים
שלאחריו ענין מה וגו', ה' אמר כה שנאמר

וגו'... משה כדבר לוי בני ויעשו

==עיין שמעוני ילקוט ועיין אחרות גירסאות ==לבדוק

ובעיקר זה ענין בביאור מצולם חכמים עטרת שו"ת

הּמקֹום אל אנחנּו נסעים מׁשה חתן הּמדיני רעּואל ּבן לחבב מׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
על טֹוב ּדּבר ה' ּכי ל והטבנּו אּתנּו לכה לכם אּתן אתֹו ה' אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאׁשר

ְִֵָיׂשראל:
hk i xacna

éøôñ::(íù) êúåìòäá úùøô,אנחנו נוסעים
משה שיתף מה מפני אומרים ...וחכמים
שנכנס וכסבור משה מעיני נתעלם עמהם, עצמו
אומר יוחאי בן שמעון רבי ישראל, לארץ עמהם
בארץ מת אנכי כי נאמר כבר שהרי צריך אינו
הירדן, את עובר אינני לומר תלמוד שאין הזאת,
הירדן, את עוברות אינן עצמותיו שאף אלא
אמר עמהם, עצמו משה שיתף מה מפני אלא

ממצרים שהוציאנו מי אם אומרים ישראל עכשיו
אין אנו אף נכנס אינו וגבורות נסים לנו ועשה

נכנסים.

עמהם, עצמו משה שיתף מה מפני אחר, דבר
איני אני אף נכנס אינו משה יתרו יאמר שלא
לכם, אתן אותו ה' אמר אשר המקום אל בא

חלק. בו לגרים ואין

>„˙<

>‰˙<

>Â˙<

>Ê˙<
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miyxcnae `xnba oeir mikixvd zenewn (a)

àøåñéàî éùåøôàì ,íéãéîìúä ããçì ,äëìä øøáì ,äëìä òåá÷ì (à)

.åè÷ úáùהתיר-] כרבה מקנבי יהודה רב דבי
כיון ואילך], המנחה מן כיפר ביום ירק לתקן
הזמן], לפני [-מקדימין מחרפי קא דהוו דחזא
דרב משמיה ממערבא איגרתא אתא להו אמר

דאסיר. יוחנן

דלקבלו היכי כי ממערבא, איגרתא אתא רש"י:
מיניה.

èì÷ úáùולישלח כילה... צידי כל על חזרנו
יחזקאל... בר כדרמי להו

להקל ויבוא תורה בני אינם (פלאגי) חיים החפץ
באיסורים,

.âé ïéáåøéò...לחדד אלא עקיבא רבי אמרה לא
התלמידים

מגינים אפיקי

:ãé ïéáåøéò...אמר לא יוסי... כרבי הלכה אין
ביה הדר טעמא מאי

לא לומר יכול מההלכה בו החוזר מגינים, אפיקי
אמרתי

.àð ïéáåøéò,באורחא קאזלי הוו יוסף ורב רבה
תותי שביתתנו תהא יוסף לרב רבה ליה אמר
ליה, ידענא לא ליה אמר אחוה... דסביל דיקלא
...זה אומר יוסי רבי דתניא עלי, סמוך ליה אמר
היא, ולא למכיר... שביתתו מוסר מכיר שאינו
דליקבלה היכי כי אלא יוסי כרבי ליה תנא לא

מיניה.

אברהם הקרבן<?>מגן שיירי פיקוח<?>, מ. ,
== לו== אמר שאח"כ הגר"ח בשם נפש

.æë íéçñôוהתניא ערלה... בקליפי שהסיקו תנור
...וסבר ואב"א תני, איפכא שמואל איפכא,
לאיסורא. רבנן דניקום היכי כי איפכא אתנייה

אליהו חמד<?>יד שדי (פרדו), לדוד למנצח ,
שקר), (ערך

:çë äöéáהשומן להסיר הסכין שמעביר אמר
= לחדדה כיוון באמת אולם

מגינים אפיקי

.é äìéâî...מיניה לה וגמרינא ...אמרה

:ãì äëåñ....טרפון כרבי לכו דרשינא לא, ואי

ברכה עמק שם, ריטב"א

.ë ïéèéâלוי נפק כשר, הנאה איסור על כתבו
דרבים משמיה קלסוה, ולא דרבי משמיה דרשה

כוותיה. הלכתא אלמא וקלסוה,

משמא לה דאמר משום קלסוה, ולא רש"י,
דרבים משמיה אחריתי זימנא דרשה, דיחידאה.
כולי מדטרח אלמא, מיניה. דליקבלוה היכי כי

כוותיה. הלכתא אלמא דליקבלוה, האי

אהרן בית כז, כלל ש מערכת חמד שדי וע"ע
פיש אומרו בשם דבר תלא, עמוד הש"ס כללי

קמח עמוד

).àô ïéùåãé÷ (æñ ïéèéâיהודה לרב אמר רב
אנן'. כגון דכשרי יימר 'מי

תוס' וע"ע הכי, אמר ענוה משום שם ריטב"א
קידושין מהרש"א שלום, דרכי רי"ד.

.æò ïéèéâקלסוה ולא דרבים ...משמיה

מיניה) (דלקבליה

:ãî ïéùåãé÷לדעת שלא שנתקדשה קטנה
מיאון, וצריכה גט צריכה שמואל אמר אביה
ואם מיאון למה גט אם בגו דברים קרנא אמר

גט... למה דרב...מיאון לקמיה שדרוה אפכוה,

קרנא בשם דרב, לקמיה ושדרוה אפכוה רש"ּי:
בגו, דברים שמואל ובשם ומיאון גט צריכה
לדברי יודה אם לידע דרב לקמיה ושדרוה
היה שמואל של אוהבו דבר ומשום שמואל...

קרנא. לדברי יודה אולי אפכוה

אליהו יד בועז<?>וע"ע ישראל תפארת ,<?>

.å÷ úåîáéשתי= קונסה אתה ובכך לה חלוץ
שם גמרות

תתעקש עקש עם

>Á˙<
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:æè÷ úåîáéסבירא כרבנן אינהו שיקרא, אלפוה
להו....

מגינים אפיקי

:çì øéæðבידיה היא גמרא לאו סברי אנא

ההלכה) לברר (כדי מגינים אפיקי

.àé÷ àøúá àááלמעבד סבר חייא בר הונא רב
אשלח ליה ...אמר הקצב בן זכריה כרבי עובדא

איכסיף ליה,

לא גרשום: רבינו וכו', בו חזר שמא רשב"ם:

רבא בגברא ותלה דבריו להעמיד אלא כך אמר
הונא... כרב

:àé÷ ïéìåç== ==

רלב"ח שבע<?>ריטב"א, באר ,<?>

:åè à äìë äëñîבשפתיו נשבע עקיבא רבי
= הסיפור כל עיי"ש בלבו ומבטל

ברבי כלה במסכת שאמרו ומה כח) (נדרים מאירי
והיה פנים... בעז אומר שהיה מה לברר עקיבא...
לברר כדי היה אונס צד זה אף בלבו, מבטלה

בקהל... בביאתו לחוש יש אם ענינו

äàìî äáåùú úðéúðá äãøèäå àçøéè òåðîì (á)

:àé àî÷ àááאישתמטין העבדים... מן גובין
עולא...

איש חזון ועיין בהלכות, יקפחנו שלא רש"י
לימוד ספר ובטחון אמונה

:ì àòéöî àáá...אפקרנהו לא לך

.àë úåáåúëשלא כדי מקודשת שהיא אמרה
אנשים אותה יטרדו

קצז עמוד שפתים ניב

äùåáä éðôî (â)

:âî úåëøáאהדס בירך פפא רב == ==
דעבד הוא נפשיה לאשמוטי היא, ולא ברישא...

רלב"ח גר"א, כסא<?>רי"ף, מפאנו, רמ"ע ,
אבות בועז כלה, מס' הלוי<?>רחמים שבט ,

(קנו)<?>לעיל תורה דעת ,

:àé ïéøãäðñ..ירד ברשות שלא שעלה ...מי
שלא שעליתי הוא אני ואמר הקטן שמואל עמד

דעבד.ברשות... הוא כיסופא ומחמת

העולה היה מי יכירו שלא כיסופא, משום רש"י:
פניו. וילבינו ברשות שלא

:âð ïéáåøéòכבר ואמר מהתבשיל ידו משך
היום סעדתי

הבית בעל את לבייש לא

ïëñî åà éðòì øåæòì (ã)

.ð íéøãðכעני עקיבה לרבי נדמה הנביא אליהו
קש... אפילו לו שאין מרוד

עניים שיש להם ולהראות אותם לנחם כדי ר"ן:
מהם. יותר

:à à äàô :éîìùåøéמלפא בעי דהוה בגין
בר"י ליה תלי בנתיה

יקבל) שהעני (כדי תורה, דעת

.åè íéì÷ùלך שנפלה שמעתי אמר יונה ר'

לשקר) חשש ...(לא ירושה

לעני= כסף לזכות שלום, דברי

:â á àòéöî àáá :éîìùåøéווה בר שמעון
דינר, מיניה נפל לעזר ר' חורי, מהלך הוה
'כבר ליה אמר ווה, בר שמעון ליה אושטיה
לעזר רבי איכוון לא אמרי, מיניה'. נתייאשתי
דהוה בגין ווה בר שמעון לרבי לזכוייה אלא

מסכן. אינש

>Ë˙<

>È˙<

>‡È˙<



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9¯˜˘Â ˙Ó‡
éøôñ

208

úåàéøá ,äáéà ,äðëñä éðôî (ä)

.èë÷ úáùלרבנן יצחק בר נחמן רב להו אמר
לביתייכו אמרו דהקזה ביומא מינייכו במטותא

לגבן. איקלע נחמן
אני כאילו בסעודה הרבה איקלע, נחמן רש"י:

הסכנה) ומפני השלום (מפני אצלכם. סועד

.áñ ïéèéâלהקב"ה וכוונתו לגוי שלום נתן

דעת =גניבת

.åë :äë äøæ äãåáòתלמידא הדרך... לו ירחיב
את... רמאי דיהודה
וסכנה נזק =למנוע

äåðò éðôî (å)

:æò úåáåúëלוי בן יהושע קשתרבי ...נראתה
בימיך?

תקסז סימן וט"ז אברהם רבה<?>מגן אליה ,
גריפ"פ יהוידע, בן כתובות, עינים פתח ,<?>שם,

ענוה משום

:à"ô øæòéìà éáøã é÷øôאליעזר ברבי [מעשה
... הורקנוס] היום...בן סעדתי כבר
ענוה) (משום

úåðåù úåáéñ (æ)

:æë úåëøáשלכאורה] יהושע ברבי מעשה
שאמר]... דברים הכחיש

שלא במקום רק רשות אמר יהושע רבי ראב"ן:
וח"ו דייק... לא תלמדי ואותו כלל להתפלל נהגו
(עיי"ש לו בכורות יעב"ץ וכו', [-בר"ג] בו שכפר
באר קנו, או"ח מגינים אפיקי גרשום), ברבינו
חו"מ ח"ב אומר יביע ו, סימן ח"ג מרדכי חיים

ג, סימן

:âð úåëøáדדהבא יונה שכח חנה בר בר רבה
== ==

יהוידע בן יעקב, עיון

:î÷ úáùשכר לשתות שיכול מי אמר פפא רב
תשחית בבל עובר יין ושותה

לרווח כוונתו שלכאורה שואל שם מהרש"א
מהרש"ם שם, רש"ש חמד, שדי ועיין אישי,

466 עמ' כמוך לרעך יח, מו"ק

.ë äðùä ùàø...ראינו יאמרו ראוהו שלא אע"פ
להעיד העדים על מאיימים היו איך אמת שפת

שקר

:åñ àîåéמפיהם שקר הוציאו שנאה =משום
שלום דברי

:âô àîåéלשקר חששו לא =למה

שלום דברי

.çë úéðòú?? בשקר אותו בדקו איך

.æè ïè÷ ãòåîלשון קפרא לבר רבי אמר איך
נכון לא

שלום דברי

.ãé ïéèéâבמחוזא סרבלי

שם יעב"ץ הגהות

èì øéæðלכך והא, ד"ה שם תוספות ===
הברייתא לשון על והוספתי מלבי בדיתי

חמד, שדי

:äò àòéöî àáá=== ===

בשקר הפועלים להטות רשאי איך

.åò àòéöî àáá==

.è÷ àòéöî àááמילתא ...ולאו שתלא ההוא
דאמר הוא להפחידו ריב"ן בשם ובתוספות היא,

כן

לשקר חשש לא יוסף רב

>·È˙<

>‚È˙<

>„È˙<
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.ç àøúá àáá== אפרנסך במה

ז ח בראשית דבר הרחב

.æè àøúá àááארנין אלמנה ולב אמר איוב
קרובתו היא ...שהאשה

מעשים כמה עיי"ש שידוכין באוסף מפרשים
ז"ל מהרבנים

.åî àøúá àáá....ראה ליה משוי חכים ...ואי

שם אברהם ברכת

.èî÷ àøúá àááלא איקא רב גיורא... איסור
לשקר חשש

<?>גריפ"פ

.âð÷ àøúá àáá

.âî ïéøãäðñאמר תודה, תן גורלות... הפל לך
ממך נבקש כלום במילי, שחדיה שחודי רבינא

והיפטר... הודאה תן הודאה, אלא

הים ובמרגליות יעקב, עיון עמדין, ר"י הגהות
נביא שיהושע לחשוב מפליא לכאורה כתב: שם
שיפטר לעכן להגיד מפיו שקר ח"ו יוציא האמת

יהרג... הודאתו אחרי כי שידע בעוד

.æë÷ ïéìåçלשקר מותר ==אמאי

שלום דברי

.åë äøæ äãåáò== == למימר ר"י סבר

.çð :æð äøæ äãåáò'ותוס רש"י מחלוקת ==

שקר... דבר רבא אמר כיסופא משום אי

תורה דעת

.åì úåøåëáסבר מה מעיקרא ר"י

שלום דברי שם, עמדין ר"י הגהות

äì úåçðîנתכון לא אשי... רב של תפילין
מצוה... לשם אלא לשמרן

מד בראשית והקבלה הכתב

.áì ãéîú===הנגב זקני

שלום דברי שם, ראב"ד

:à à éðù øùòî éîìùåøéאדם היה תניא
אומר והוא היום אכלת מה לחבירו אומר
הקיץ מה 'בכור', שהוא יודע והיה 'קיץ' לו
אומר היה בזול. נמכר בכור אף בזול נמכר
מה שני', 'מעשר שהוא יודע והוא 'מן', לו
במתנה ניתן שני מעשר אף במתנה ניתן המן

בירושלים מנהגם היה כך לשמה: תורה מפרשים:
לדבר.

áåè øçåù ùøãî:יב מזמור

הוא כמה המוכר ידע שלא ומתן משא ==דרך
קצו, עמוד חבריכם בממון הזהרו הדבר, צריך
למסכת צריך שהיה זוננפלד בגרי"ח מעשה ושם

עירובין...

:ä úåà âò ÷øô äáø úéùàøáאלהים אסף
בתינוק תולה בבית נשבר =אם חרפתי את

בית) שלום השלום, (מפני התורה על רש"י
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שבע באר לשמה, תורה נספח:

:äîùì äøåú:ã"ñù ïîéñ:äìàù :ø÷ùì øúåî íéðôåà äæéàáשהוא השקר בענין מצינו
מותר רז"ל שאמרו לפעמים היתר בו שנעשה ומצינו וכו', כיתות מארבע והוא מאוד חמור
תלת בהני שאמרו כ"ג דף בפ"ב דמציעא בגמרא מצינו וכן השלום, דרכי מפני לשנות
שם ז"ל התוספות וכתבו ואושפיזא, בפוריא במסכתא בדבוריהו דמשנו, רבנן עבדי מילי
כדאמרינן השלום דרכי מפני לשנות דמותר הכא חשיב דלא הא באושפיזא, בד"ה כ"ג בדף
נקט להכי מאחרים יותר ורגילין הן השלום דרכי משום נמי דהני משום ס"ה דף ביבמות

ע"ש. הני

משום ההיתר ולתלות בהם לשנות היתר להם לעשות יוכל שהאדם עניינים כמה יזדמן והנה
אופנים מורנו לנו יגיד כן על השלום, בדרכי תלת הני גם שנכללו דרך על השלום דרכי
השמים. מן כפול ושכרו בו, נלך אשר הדרך את שנדע כדי לשנות היתר בהם שיש אחרים

:äáåùúלכם אביא ורק זה, בדבר מדעתי לכם אעשה לא היתר בהם שיש אופנים של המצאות
וגואלי. צורי האל בעזר החלי וזה מהם, תלמדו ואתם בתלמוד הנזכרים אופנים

ד. דברכות בגמרא מצינו

ותאחז. תתבדה שמא יודע איני לומר לשונך למד מר é"ùø:דאמר ùøéôåנאחז תהא
ע"ש. בדבריך ונכשל

כז: דברכות בגמרא מצינו עוד

א"ל חובה או רשות ערבית תפלת א"ל יהושע רבי לפני שבא בתלמיד מעשה ת"ר
המתן א"ל רשות א"ל יהושע ר' והלא א"ל חובה א"ל וכו' גמליאל רבן לפני בא רשות
חובה ר"ג א"ל וכו' ושאל השואל עמד כשנכנסו לביהמ"ד תריסין בעלי שיכנסו עד
והלא לו אמר לאו יהושע ר' א"ל זה בדבר חולק אדם יש כלום לחכמים ר"ג א"ל
על יהושע ר' עמד בך, ויעידו רגליך על עמוד יהושע א"ל רשות, לי אמרו משמך
חי שאני ועכשיו המת את להכחיש החי יכול מת והוא חי אני אלמלא ואמר רגליו

ע"ש. וכו' החי את להכחיש החי יכול איך חי והוא

מג: דברכות בגמרא איתא עוד

פפארב רב שקל והדס שמן לקמייהו אייתו איקא דרב בריה הונא רב לבי איקלע פפא
א"ל המכריע כדברי הלכה מר לה סבר לא א"ל אשמן בריך והדר ברישא אהדס בריך

ע"כ. דעבד הוא נפשיה לאשתמוטי היא ולא כב"ה הלכה רבא אמר הכי

:ì"æ é"ùø ùøéôåשטעה לפי אכסיף פפא רב אלא כב"ה הלכה רבא אמר לא היא ולא
ע"ש. בכך עצמו í"áîøäìוהשמיט ïééòåכיצד במסכתא הי"ג פי"ד גזילה בהלכות

בענין שאלות ישאלוהו שלא כדי שונה אני במקואות ואמר נדה במסכת עוסק היה
ע"ש. ידע לא אם להשיב יתבייש שלא כדי משנה לחם הרב וכתב ע"ש, נדה

– איתא קטו. דשבת ובגמרא

רב דבי ולמעלה, המנחה מן וכו' באגוזין מפצעין וכו' שחל הכפורים יום יוחנן א"ר
אתא להו אמר מחרפי קא דהוו דחזא כיון קארי גרדי רבה דבי כרבא מקנבי יהודה

ע"כ. דאסיר יוחנן דר' משמיה ממערבא é"ùø:איגרתא ùøéôåהיכי כי איגרתא אתא
ע"ש. מיניה דלקבלו

>ÂË˙<



ÔÂÈÚ ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó :‡È ˜¯ÙîÌÈ‡È·�·

äîùì äøåú

211

קכט. בדף שם עוד

לגבן איקלע נחמן לביתייכו אמרו דהקזה ביומא מנייכו במטותא לרבנן נחמן רב א"ל
ע"ש. ע"כ דשרי עורמא מהאי בר אסירי אערומי וכולא

– איתא כ. השנה דראש ובגמרא

מלמדנו היה יוחנן ר' של ימיו שכל יודעין הוו לר"א נשיאה יהודה ר' ליה שלח
דמי רב בדברי ועי' ע"ש ראינו יאמרו ראוהו שלא אעפ"י וכו' העדים על מאיימין

ע"ש. איפכא דמתני

– איתא יג. דעירובין ובגמרא

ב"ש נחלקו לא עקיבא ר' לפני אחד תלמיד אמר ישמעאל ר' משום דתנן מתניתין על
ואמרו נחלקו זה ועל זה על עקיבא א"ר וכו' אמות מארבע פחות שהוא מבוי על וב"ה

התלמידים, בה לחדד אלא עקיבא רבי אמרה לא שמואל אמר אר"י בגמרא

:ì"æ é"ùø ùøéôåהתלמידים לחדד אלא תלמיד כאותו הלכה להאי עקיבא ר' אמרה לא
בפניהם. שבחו לפיכך מלבם פלפול ויאמרו לתורה לבם שישימו

יד: (עירובין) שם עוד

א"ל וכו' יוסי כרבי הלכה אין דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה א"ר
ביה הדר קא ומ"ט מיניה לה וגמירנא אמרה האלוהים רבא אמר לא להו אמר אמרת

ע"ש. וכו'

נא. (עירובין) שם עוד

באורחא אזלי קא הוו יוסף ורב דסבילרבה דיקלא תותי שביתתנו תהא לר"י רבה א"ל
שנים היו אם אומר יוסי רבי דתניא עלי סמוך א"ל ליה ידענא לא א"ל וכו' אחוה
אומר שמכיר וזה למכיר שביתתו מוסר מכיר שאינו זה מכיר שאינו ואחד מכיר אחד
כי אלא יוסי כרבי ליה תנא לא היא ולא בגמרא וקאמר פלוני במקום שביתתנו תהא

ע"כ, עמו נימוקו יוסי דרבי משום מיניה לה דליקבל היכי

:ì"æ é"ùø ùøéôåבשם ליה תניא דלא ליתא יוסי דרבי משמיה ליה דאמר הא היא ולא
דליקבלה היכי כי יוסי ר' בשם אמרה הכי ומשום לעיל, ליה תניא סתמא אלא יוסי רבי

מ"ש. ע"כ מניה

נג: (עירובין) שם עוד

עשתה אחת אכסניא אצל נתארחתי אחת פעם וכו' אדם נצחני לא חנניה בן יהושע א"ר
ביום כלום מהן שיירתי לא שניה כלום שיירתי ולא אכלתים ראשון ביום פולין לי
אינך מה מפני רבי לי אמרה מהן ידי משכתי שטעמתי כיון במלח הקדיחתן שלישי

ע"ש. ע"כ וכו' יום מבעוד סעדתי כבר לה אמרתי סועד

– איתא כז. דפסחים ובגמרא

כלאי של בקשין או ערלה בקליפי שהסיקו תנור שמואל אמר יהודה א"ר יוסף א"ר
אסורה הפת וחכ"א מותרת הפת אומר רבי הפת את בו אפה יוצן ישן יותץ חדש הכרם
כרבי הלכה שמואל קסבר בעלמא אימא בעית ואי תני איפכא שמואל איפכא והתניא
רבנן דניקום היכי כי איפכא אתנייה וסבר מחבריו אפילו ובהא מחבריו ולא מחברו

לאיסורא,

:é"ùø ùøéôåרבנן בשם דאיסורא מילתא הא דתיקו היכי כי ואשנינה (אפכנה) אפכה
שהוא כרבי הלכה אומר אני שאם רבים אחרי הולכים שהכל כמותן אדם בני ויעשו

ע"ש. ע"כ לי יאמינו לא יחיד

סו: דיומא ובגמרא

לא רבב"ח אמר בשערו, מתלשין שהיו הבבליים מפני לו עשו וכבש דתנן הא על
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על אותם קורין היו הבבליים את ששונאים ומתוך היו אלכסנדריים אלא היו בבליים
תנוח יוסי רבי א"ל היו אלכסנדריים אלא היו בבליים לא אומר יהודה ר' תניא שמן

ע"כ, דעתי את שהנחת דעתך

:é"ùø ùøéôåהראש קלי כל קורין היו הבבליים את ישראל ארץ בני ששונאין ומתוך
לו קשה והיה מבבל היתה משפחתו דעתך תנוח שמם על כהוגן שלא דבר ועושי

ע"ש. ע"כ הדבר

– איתא כ. דביצה ובגמרא

תלמידי עליו חברו טוב ביום עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל מעשה ת"ר
הבאתיה שלמים ולזבחי נקבה להם אמר זו בהמה של טיבה מה לו אמרו הזקן שמאי

להם, והלכו בזנבה להם כשכש

:ì"æ é"ùøéôåהלל של ענותנותו מרוב הבאתיה שלמים ולזבחי נקבה עולה שאין נקבה
ע"ש. ע"כ השלום מפני משנה היה

– איתא י. דמגילה ובגמרא

לא להו אמר אמרת ליה אמרו וכו' בזה"ז חניו בבית שמקריבין שמעתי יצחק א"ר
ע"ש. וכו' ביה הדר קא ומ"ט מיניה לה וגמירנא אמרה האלוהים רבא אמר

יז. דכתובות ובגמרא

כלה אומרים וב"ה שהיא כמות כלה אומרים שמאי בית הכלה לפני מרקדין כיצד ת"ר
נאה כלה לה אומרים סומא או חיגרת שהיתה הרי לב"ה ב"ש א"ל וחסודה, נאה
מקח שלקח מי לדבריכם לב"ש ב"ה א"ל תרחק, שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה
אמרו מכאן בעיניו, ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בעיניו ישבחנו השוק מן רע

הבריות. עם מעורבת אדם של דעתו תהא לעולם חכמים

:é"ùøéôåעם מעורבת אדם של דעתו תהא ישבחנה שאמרו ב"ה מדברי אמרו מכאן
ע"ש. ע"כ כרצונו ואיש לאיש לעשות הבריות

עז: (כתובות) שם עוד

לואי לבר מקום פנו קמיה אליהו מכריז הוה חי בעודו עדן לגן נכנס כאשר בריב"ל
דפיזא תכטקי עשר תלת על יתיב דהוה לרשב"י אשכחיה אזל לואי לבר מקום פנו
לואי בר אתה אי א"כ הן א"ל בימיך הקשת נראתה הן א"ל לואי בר הוא את א"ל

לנפשאי, טיבותא אחזיק לא סבר אלא מידי הואי דלא היא ולא

:é"ùøéôå.ע"ש בימיו הקשת נראתה לא מידי הואי לא

– איתא קו. דיבמות ובגמרא

עמודי, בתי א"ל אבא בר חייא דרבי לקמיה דאתא é"ùø:ההוא ùøéôוהתייבמי עמודי
היא זו לו מהתייבם ישיבתה פירש"י עמידתה היא זו ישיבתה אמה ליה אמרה לו.
אמרה גנאי דבר שום בו היא מכרת פירש"י ליה ידעת לה אמר תקנתה היא זו עמידתה
בו יודעת היא זה דבר פירש"י מינה למכליה וקבעי לה דחזא הוא ממונא אין ליה
אמרה לך ניחא לא לה אמר ולגרשה ממונה ולכלות לאכול כדי אלא לייבמה בא שאין
מינך השתא ליה אמר לה דחלץ לבתר כונסה אתה ובכך לה חלוץ ליה אמר לא ליה

לעלמא. דתשתרי היכי כי מעלייתא חליצה לה חלוץ לה אפסלה

התם איתא עוד

חלוץ ליה אמר דאביי לקמיה אתא לה הגון שאין יבם לפני נפלה פפא דרב חמוה בת
אימא היכי ואלא יוחנן דא"ר להא מר לה סבר לא פפא רב א"ל כונסה אתה ובכך לה
ליה הב זיל א"ל לה דחלץ לבתר זוז מאתיים לך שתתן מנת על לה חלוץ א"ל ליה

משט ליה והיתהאמר האסורים מבית בורח שהיה הרי תניא לא מי ליה עבדא בך אני ה
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בך אני משטה א"ל אלמא שכרו אלא לו אין והעבירני דינר טול וא"ל לפניו מעברא
ע"ש. ע"כ וכו'

– איתא יד. דגטין ובגמרא

דאתית בהדי חמא בר יוסף לרב א"ל במחוזא דסרבלי אשרתא ליה הוה ששת רב
כי להו אשתמיט לסוף אין א"ל מינך נקני ליה אמרי ליה יהבינהו אזל ניהלי איתינהו
ע"ש. ע"כ מלוה לאיש לוה עבד נפשך שוית דלא עבדת שפיר ליה אמר לגביה אתא

כ. (גיטין) שם עוד

קלסוה, ולא דרבי משמיה דרשה לוי נפק כשר, הנאה איסור על כתבו אומר רבי תניא
ע"ש. ע"כ וקלסוה דרבים משמיה

סב. (גיטין) שם ועוד

שלמא להו אמר כהנא רב שלמא, להו ויהב מקדים חסדא רב לנכרי, שלום כופלין אין
למר.

:é"ùø ùøéôגונא וכהאי (ע"כ). ע"ש לרבו היה לבו אלא לברכו מתכוין היה לא
גונב משום בזה ואין להקב"ה דכונתו לחי כה ואמרתם לנבל דוד עמ"ש בזהר אמרו

דעת.

– איתא מד: דקדושין ובגמרא

אמר מיאון וצריכה גט צריכה שמואל אמר אביה לדעת שלא שנתקדשה קטנה אתמר
ובי עוקבא מר הא ליה אמרו גט למה מיאון ואם מיאון למה גט אם בגו דברים קרנא
מיאון וצריכה גט צריכה האלוהים להו אמר דרב לקמיה שדרוה אפכוה בכפרי דיניה

הכי, דנימא אבא בר דאבא לזרעיה ליה וחס

:ì"æ é"ùøéôåשמואל ובשם ומיאון גט צריכה קרנא בשם דרב לקמיה ושדרוה אפכוה
הדבר על חלוק שהיה שמואל לדברי יודה אם לידע דרב לקמיה ושדרוה בגו דברים
שמואל בשם שאמרו קרנא לדברי יודה אולי אפכוה היה שמואל של אהובו דרב ומשום

ע"ש. ע"כ

– איתא נ. דנדרים ובגמרא

מכל הנאה אדרה שבוע כלבא שמע שבוע דכלבא ברתיה ליה אתקדשת עקיבא רבי
מן תיבנא ליה מנקיט קא הוה תיבנא בי גני הוה בסיתוא ליה ואיתנסיבת אזלא נכסיה
כאנשא להון אידמי אליהו אתא דדהבא ירושלים לך רמינא לי הואי אי לה אמר מזייה
לאגונה מדעם ליה ולית אתתי דילדת דתיבנא פורתא לי הבו להו אמר אבבא קרי וקא

ליה, אית לא תיבנא דאפי' גברא חזי עקיבא רבי א"ל

:é"ùø ùøéôåאפילו לו היה לא דלדידיה להם רוח קורת משום הכי עבד אליהו אתא
ע"ש. להם כמו תבן

יא: קמא דבבא ובגמרא

אלעזר א"ר לעולא נחמן רב א"ל העבדים מן גובים הלכתא אלעזר א"ר עולא אמר
מיתמי אפילו אלעזר א"ר הכי להו אמר דנפק לבתר וכו' מיניה לא א"ל מיתמי אפי'

עולא, אישתמטין נחמן א"ר

:ì"æ é"ùøéôå'אפי אלעזר א"ר הכי לפניו ליושבין עולא להו אמר נחמן רב דנפק בתר
דע ומתייראמיתמי וכו' בפני לומר וירא ממני נשמט עולא אשתמטין דמי כמקרקעי בדא

ע"ש. וקושיות בהלכות אקפחנו שמא הוא

ל: דמציעא ובגמרא

פתכא דרי הוה גברא ההוא ביה פגע באורחא אזיל קא הוה יוסי ברבי ישמעאל רבי
ליה יהיב דזוזא פלגא א"ל שוין כמה א"ל לי דלי א"ל מיתפח וקא אותבינהו דאופי
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דהוה חזייה ואפקרה דזוזא פלגא ליה יהיב הדר בהו זכה הדר ואפקרה דזוזא פלגא
כהאי הפקר הוי ומי אפקרנהו לא ולך אפקרנהו לכ"ע א"ל בהו למזכי למהדר בעי קא
הוא בעלמא ובמילתא אפקרנהו לכ"ע יוסי ברבי ישמעאל ר' אלא וכו' והתנן גוונא

ע"ש. דאוקמיה

עה: מציעא) (בבא שם עוד

פניא בהדי ליה שלח רבנן דאמור מה כל רבינא מקיים קא אשי לרב רבנן ליה אמרו
ליה שלח למזבן דארעא קטינא לי דאתרמי זוזי עשרה מר לי לישדר שבתא דמעלי
דטריד מר שכן כל ליה שלח נמי אנא אפי' ליה שלח כתבא ונכתב סהדי מר ניתי

ע"ש. וכו' משתלי בגרסיה

עו: מציעא) (בבא שם עוד

סלע להם אומר מטען כיצד בגמרא קאמר מטען או עליהן שוכר דתנן מתניתין על
ע"ש. שתים וטלו בואו לכם קצצתי

פז. מציעא) (בבא שם עוד

בקרבה שרה ותצחק שנא' בו שינה הקב"ה שאפילו השלום גדול ישמעאל רבי דבי תנא
זקנתי. ואני וכתיב זקן ואדוני וכו'

ח. דבתרא ובגמרא

א"ל שנית לאו א"ל קרית בני א"ל פרנסני רבי א"ל ונכנס עמרם בן יונתן רבי דחק
ע"ש. וכו' אפרנסך במה א"כ לאו

פא: בתרא) (בבא שם עוד

ולקחת דכתיב טעמא מאי קורא ואינו מביא בדרך שליח ומת שליח ביד ושיגרן בצרן
לרב אויא דרב בריה אחא רב א"ל ליכא והא כאחד והבאה לקיחה שתהא עד והבאת

ע"ש. כשקרא דמחזי משום א"ל ליקרי נינהו פסוקי מכדי אשי

קנג. בתרא) (בבא שם עוד

לרב ליה אמר ליה טרדא קא הוה כשמעתיה רבא לה עבד דרבא לקמיה דאתאי ההיא
ליטבע אמרה מטען או עליהן שובר בה וכתוב לה כתוב זיל ספריה חנן דרב בריה פפא
מטיבעא, איפרק לא ואפ"ה במיא דרבא למניה אמשנהו לי מטעית קא אטעויי ארביה

:ì"æ é"ùøéôåל לומר ליה טרדא שהדיןקא לה כתוב זיל לספריה א"ל דנתני יפה א
שלדחות השטר בתוך היה וסימן וכו' בב"מ דשנויה משנה השטר בסוף וכתוב עמה

ע"ש. וקללתו בדברים הבינה והיא ממחלוקתה להפטר נתכוון ולהטעותה האשה

יד: דמכות ובגמרא

אמר אמרת לו אמרו עליו לוקין עשה שקדמו תעשה לא כל יוחנן א"ר רבב"ח אמר
וכו', אמרה האלוהים רבה אמר לא להו

:ì"æ é"ùøéôåאמר זה דבר אמרת מפיו שמעוה ולא משמו ששמעוה אחרים לו אמרו
ע"ש. בו חזר לא, להם

– איתא קיא: דחולין ובגמרא

אכיל וקא בקערה שעלו דגים לקמיה אייתו שמואל דמר קמיה קאים הוה אלעזר רבי
לקמיה אתא אכלת לא ואת ואכל ליה יהיבי לרבך ליה אמר אכל ולא ליה יהיב בכותח
מדי לי דליספי אבא בר דאבא לזרעיה ליה חס א"ל משמעתיה מר ביה הדר א"ל דרב

לי. סבירא ì"æ:ולא é"ùøéôå.ע"ש להד"ם

– איתא נז: זרה דעבודה ובגמרא

חמרא לכו אית א"ל דישראל לחנותא עייל נכרי אתא במחוזא דהוה עובדא ההוא
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לאו האי א"ל ביה שכשך ידיה ביה שדיה בדוולא חמרא יתיב הוה לא א"ל לזבוני
עליה אפליג לנכרים לזבוני רבא שרייה לדנא שדייה בריתחיה האיך שקליה הוא חמרא
שיפורי ונפקי ושרו דרבא שיפורי נפקי נחמן דרב בריה הונא ורב חיננא בר הונא רב
נחמן דרב בריה הונא רב איקלע ואסרי נחמן רב בר הונא ורב חיננא בר הונא דרב
על דניטריד אינשי ניתו דלא גלי טרוק טרוק שמעיה אליקים לרב רבא א"ל למחוזא,
אין שיכשך דאמר הוא מר והא בהנאה, אף אסור א"ל מאי גוונא כהאי א"ל לגביה,
מי חמרא דההוא דמי חמרא דההוא מדמיה לבר אנא דאמרי אימור נסך, יין עושה

אמרי,

:é"ùø ùøéôåשהחזירו בו שחזר אחר זמן לאחר למחוזא נחמן דרב בריה הונא רב איקלע
ומחוזא ומתניתין, שמעתתא נחמני אקפן לקמן כדאמרינן לו שהשיב תשובות ע"י אביי
בהלכות יקפחנו שלא הונא מרב שמתיירא הדלת סגור גלי טרוק רבא. של מקומו הוא
ישראל של ביינו נכרי שכשך גוונא כהאי מניה ובעי לגביה הונא רב על מחלוקתם דברי על
דקא דאמר הוא מר והא בו שחזר בהנאה אף אסור א"ל מאי לע"ז ניסוך בכוונת שלא
להוליך דצריך ביה מודינא אמרית מי בדולא דהוה חמרא דההוא דמי לנכרים לזבוני שרית
כוליה איהו אבל הכי קאמר כיסופא ומשום מותר שבחבית היין שאר ודמי המלח לים דמיו

ע"ש. שרי

– איתא יא דסנהדרין ובגמרא

מי אמר שמונה ומצא השכים לעלייה שבעה לי השכימו שאמר גמליאל ברבן מעשה
ברשות שלא שעליתי הוא אני ואמר הקטן שמואל עמד ירד ברשות שלא שעלה הוא

למע הלכה ללמוד אלא עליתי השנה לעבר שבולא בני שב לו אמר הוצרכתי שה
השנה את מעברין אין חכמים אמרו אלא ידך על להתעבר כולן השנים כל ראויות
כיסופא ומחמת הוה אחרינא איניש אלא הוה הקטן שמואל ולא לה במזומנין אלא

דעבד. הוא

:ì"æ é"ùø ùøéôå.ע"ש פניו וילבינו ברשות שלא העולה היה מי יכירו שלא

מג: (סנהדרין) שם עוד

רבינא אמר תודה, לו ותן ישראל אלקי לה' כבוד נא שים בני יהושע שא"ל עכן גבי
ע"ש. והפטר תודה לו תן הודאה אלא ממך נבקש כלום במילי שחדיה שחודי

צז. שם (סנהדרין) עוד

טבות ורב מרבנן ההוא לי אמר בעלמא קושטא הוה לא אמינא הוה מריש רבא אמר
חדא זימנא בדיבוריה משני הוה לא דעלמא חללי כל ליה יהבי הוו דאי וכו' שמיה
איניש מיית הוה ולא בדיבורייהו משנו הוו ולא שמיה וקושטא אתרא לההוא איקלעי
יתבא הוה חד יומא מינה בנין תרתין לי והוו מנהון אתתא נסיבי זמניה בלא מהתם
לה אמר ארעא אורח לאו סבר אדשא טרפא שיבבתא אתאי רישה חייפא וקא דביתהו
א"ל האי מאי ליה אמרו לקמיה דאתרא אינשי אתו בניה תרתין ליה שכיבו הכא ליתא

ע"ש. וכו' מאתרין פוק מינך במטותא ליה אמרו מעשה הוה הכי

– איתא ד' פרק רבא אליהו בסדר אליהו דבי ובתנא

לשום ולומר המחנה בשער לעמוד למשה הקב"ה אמר שלא וארץ שמים עלי אני מעיד
לישראל אומר אני אם בלבו ואמר בעצמו דן שהיה אלא וכו', ירכו על חרבו איש
מאי וכו', שהרג סנהדרין רבינו לימדתנו כך לא לי יאמרו וכו' אחיו את איש הרגו
כה ואמר מעלה של בכבוד תלה לפיכך אחד, ביום אלפים שלושה הורג אתה טעמא

ע"ש. וכו' ה' אמר

– איתא א' פרק שני דמעשר ובירושלמי

בכור שהוא יודע והיה קיץ לו אומר והוא היום אכלת מה לחברו אומר אדם היה תניא
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מעשר שהוא יודע והוא מן לו אומר היה בזול נמכר בכור אף בזול נמכר הקיץ מה
בירושלים מנהגם היה כך והכוונה במתנה ניתן שני מעשר אף במתנה ניתן המן מה שני

ע"ש. בכך לדבר

ה"ד חמישי פרק דשקלים בירושלמי עוד

עושה יונה רבי היה כיצד לעשותה איך במצוה מסתכל שהוא זה דל אל משכיל אשרי
אומר היה מנכסיו שירד טובים בן עני רואה שנפלהכשהיה ששמעתי בשביל בני לו

ע"ש. לך היא מתנה א"ל הוה נסיב דהוה מן פורע ואת טול אחר ממקום ירושה לך

– איתא ג' הלכה ב' פרק דמציעא בירושלמי עוד

בר שמעון ליה אושטיה דינר מיניה נפל אלעזר רבי אחורי מהלך היה ווא בר שמעון
לרבי לזכוייה אלא אלעזר רבי אתכוון לא אמרי מיניה נתייאשתי כבר ליה אמר ווא

ע"ש. מסכן אינש דהוה בגין ווא בר שמעון

– איתא כלה ובמסכת

ואחד ראשו כיסה אחד תינוקות ב' לפניהם ועברו בשער יושבים זקנים היו אחת פעם
הנדה בן אומר יהושע רבי ממזר אומר אליעזר רבי ראשו את שגילה זה ראשו, גילה
דבר על לעבור לבך מלאך היאך עקיבה לר' לו אמרו הנדה, ובן ממזר אומר עקיבה ר'
ומוכרת יושבת שהיתה וראה תינוק של אמו אצל הלך אקיימנו אני זה א"ל חבריך,
עוה"ב לחיי מביאך אני שואלך שאני דבר לי אומרת את אם בתי א"ל בשוק, קטניות
זה בנך לה אמר בלבו, ומבטל בשפתיו נשבע עקיבה רבי היה לי, השבע לו אמרה
שושביני עלי ובא בעלי ממני ופירש הייתי נדה לחופה כשנכנסתי לו אמרה טיבו, מה
כשהכחיש עקיבה רבי היה גדול אמרו הנדה, ובן ממזר התינוק נמצא זה, בן לי והיה
בן עקיבה לר' סודו גילה אשר ישראל אלוקי ה' ברוך אמרו שעה באותה רבותיו, את

ע"ש. יוסף

– איתא פ"ו דר"ן באבות והובא פ"א ר"א ובפרקי

סועד אתה שהיום חייך ריב"ז א"ל ריב"ז לפני תורה ללמוד כשהלך הורקנוס בן דר"א
שלח הכהן ור"י ריב"ח שלך אכסניא הוא ומי א"ל אכסניא אצל סעדתי כבר א"ל אצלי
שמונה יש והלא לאו א"ל אצליכם אליעזר ר' היום סעד א"ל שלו לאכסניא ושאל

ע"ש. כלום טעם שלא ימים

– איתא י"ב מזמור טוב שוחר ובמדרש

אימא חטי בעי תהוי כד יונתן רבי א"ל מסורתא חטי למזבן אזל ציפוראה חייא רבי
הביא זה וקודם וכו' רעהו את איש ידברו שוא הוי תרעא לך יסקון ולא בעי אני שערי
בעיר קרוב לו והיה ביוקר העדשים שהיו לו שקרה עצמו יונתן ברבי מעשה המדרש
א"ל מוכרין בכמה א"ל הן א"ל בעיר מהן יש מבקש אני עדשים לו ואמר אצלו ירד
בעדו שאל קרובו לבית בעיר יונתן רבי הלך לך מוכר אני אצלי שתבא עת וכל בכו"כ
א"ל עדשים כאן יש לאחר ושאל הלך בא ולא לו המתין בשדה אשתו א"ל הוא אנה
הרבה בכו"כ תטול לו אמר מבקש אני עדשים לו אמר כאן אין עדשים בחטים רצונך
ולא יונתן רבי וא"ל קרובו בא ממנו ונטל הלך קרובו שא"ל ממה יותר הדמים עליו
עדשים שמא א"ל לי שאמרת ממה הדמים את עלי העלו הרי עדשים הן מכו"כ אמרת

לך אומרים היו תחילה חטים אמרת אילו א"כ א"ל הן א"ל תחלה מהם רצונךשאלת
ע"ש. רעהו את איש ידברו שוא נאמר לכך חטים א"ל עדשים שאמרת עכשיו עדשים

ìחסידים ספר שיטת

נכרי יבא אם שלום בדרכי לשנות מותר שאמרו אעפ"י דע תכ"ו: סי' חסידים בספר וכתב
אינו לו יפרע לא פן ירא כי ברצון לו מלוה ואינו מעות לי הלוה לאדם ויאמר יהודי או

עכ"ל, הדבר עבר בשכבר זהו שלום בדברי לשנות שמותר מה כי לי אין לומר יכול
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הך מפרש ודאי והוא בזה, לחלק איכא טעם דמה זה בחילוק וחתומים סתומים ודבריו
ושאר ז"ל התוספות אך שם, רש"י כמ"ש ענוה משום היינו מסכתא גבי כ"א דף דמציעא
להו ולית הנז' חסידים ספר על חולקים הם ודאי ענוה, משום טעמא מפרשי דלא ראשונים

ודו"ק. חילוקא האי

ìדבריו סיכום

רז"ל בדברי הנזכרים דעת וגניבת השקר בענין אופנים כמה מלא שלחן לכם סדרתי הרי
על ה' יראת תשימו אך דבר, מתוך דבר ותלמדו ודבר דבר בכל תדקדקו ואתם להיתרא,

דחוק. בדמיון השורה מן חוץ קולות תעשו לבלתי פניכם

ì.לא שבועות - תרחק שקר מדבר שקר, משום האסורים אופנים

לא. דשבועות בגמרא מ"ש והוא לאיסורא הנזכר מאופן ללמוד לב תשימו גם

מנה מבדה איני מנה מאה לי נותנים שאם בי אתה יודע רבו לו שאמר לתלמיד מנין
שקר מדבר ת"ל עמו יצטרף שלא מנין אחד עד אלא אליו לי ואין פלוני אצל לי יש
תענה לא אמר ורחמנא משקר קא שקורי ודאי הא נפקא תרחק שקר מדבר האי תרחק,
תימא ולא התם קום אתה ותא לי אית סהדא חד ודאי דא"ל כגון אלא שקר עד ברעך
תרחק שקר מדבר שנאמר משום אסור אפ"ה שקרא מפומך מפקת לא דהא מידי ולא

:ì"æ é"ùø ùøéôå.ע"ש אמת ויודה להעיד בא שאתה בע"ד סבור שיהא התם וקום

לי ויתחייב במנה לי שיודה כדי במאתים אטעננו יאמר שלא מנה בחברו לנושה מנין
תרחק. שקר מדבר ת"ל אחר. ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה

חוץ לו ואודה דין בבית אכפרנו יאמר שלא מאתים וטענו מנה בחברו לנושה מנין
מדבר ת"ל אחר ממקום שבועה עלי יגלגל ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי דין לבית

תרחק. שקר

מנה שיוציאו כדי עדים ושנים בע"ד אחד יהא שלא באחד מנה שנושין לשלושה מנין
ע"ש, ע"כ תרחק שקר מדבר ת"ל ויחלוקו

ì:מאירי

דיבמות בגמרא מ"ש לכם ג"כ ידוע ודאי גם דברים, כמה מהם ולמדו האלה בדברים הבינו
שתעשה כדי התבשיל בענין אביו של הדברים לאמו מהפך שהיה רב בר חייא על ס"ג דף
אסר לא אבל בשקר לשונך תרגיל שלא כדי הכי תעביד לא את אביו וא"ל אביו רצון כפי
שם בחידושיו ז"ל המאירי הרב כתב בזה וגם שלום, בשביל מתכוין שהיה מפני ד"ז לו
נפיק משנה אינו שאם בדבר דוקא השלום דרכי מפני לשנות מותר דאמרו ואע"ג וז"ל
במרדה היא שתעמוד ומוטב מקפיד ואיני פשעה על לעבור יודע אני זו אבל חורבא

בזה. ודי ע"ש, עכ"ל שקרים לדבר עצמך משתרגיל

נר"ו. כחלי יחזאל הקטן כ"ד לי. יעזור צבאות ה' שדי ואל שלום זה והיה

:òáù øàá:àé÷ ïéìåçדגים לקמיה אייתו שמואל דמר קמיה קאים הוה אלעזר רבי
יהבית לרבך ליה אמר אכל, ולא ליה יהב בכותח, אכיל וקא בקערה שעלו
ליה אמר משמעתיה, מר ביה הדר ליה אמר דרב לקמיה אתא אכלת, לא ואת ואכל ליה
קמיה, קאים רש"י: ופירש לי. סבירא דלא מידי לי דליספי אבא בר דאבא לזרעיה ליה חס
הוה דשמואל אבוה אבא, בר אבא שאסור, ממנו שלמדת רב לרבך, בסעודה, לפניו משמש

כאן. עד מעולם. דברים היו ולא לי סבירא דלא מידי לי דליספי היה, גדול וחסיד

אלעזר רבי את להטעות כדי מפיו שקר דבר שמואל הוציא היאך חדא טובא, בעיני וקשה
נראה מעצמו הדבר כי הגמרא, מחכמי לאחד כן נמצא ולא לדעתו, האסור דבר להאכילו
וכו', ליה חס דאמר רב תשובת הלא קשה ועוד כו'. ליה חס אמר שרב עד ומגונה מכוער

>ÊË˙<
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משמעתיה: מר ביה הדר אי אלעזר רבי מיניה דשאל השאלה, מעין אינה

דילמא אלעזר לרבי נסתפק ביה, הדר דלא רב שהשיבו דאחר למימר איכא בהא ומיהא
להביא חש לא והגמרא כו' ליה דחס התשובה באר זה ועל ידע, לא ורב שמואל האכילו
לומר שאין (ה)שמואל, דברי כל עם אלעזר רבי אכל לא למה קשה אכתי אבל הדברים. כל

ואכל. לרב דיהיב האמינו ולא שחשש

יהביה לרבך אלעזר לרבי שמואל שאמר דמה זו, הלכה בתקון לומר אפשר היה וכבר
שנסתפק מפני אלא חלילה, ליה סבירא דלא מאי להאכילו להטעותו כדי אמר לא ואכל,
ליה, סבירא לא וליה דרביה אי דידיה אי נפשיה על דאסר איסורא בהאי אלעזר רבי על
סבירא לא וליה דעבד הוא דרב יקרא משום דאי זה, על שמואל הקפיד כי לנסותו כן אמר
דשמואל ליקרא לחוש לו היה רב בפני היה ולא דהואיל הכי למיעבד ליה הוה לא ליה,
רש"י, כדפירש בסעודה ומשמש קמיה קאים מדהוה רבו היה שמואל שגם בפניו, שהיה
סבירא דלא גב על אף ליה סבירא הכי נמי דלדידיה לומר אלעזר רבי ישנה שלא וכדי
בחכמה לנסותו אליו בא הלכך באמת, שהקפיד כמו שמואל עליו יקפיד שלא כדי אלא ליה,
תוכן על עמד זה ועם ואכל, יהביה זה לדין שלמדך לרבך לו ואמר בלבבו, אשר את לדעת

דא שבלבו, מה אכיל,אמיתות הוה השתא למיכל בעי הוי דלא הוה דרב יקרא משום י
למיכל, ליה הוה כדאמרן לפניו גם שלמד דשמואל ליקרא דאדרבה כלל, איסורא וליכא
עד ואיהו רב ביה הדר דאי אכיל, הוה לא ודאי הכי ליה סבירא נמי דלדידיה משום ואי
דברי כל עם אלעזר רבי אכל דלא והיינו איסורא, עליה שויה הא הכי ליה סבירא השתא
הכי ליה סבירא נמי דלדידיה מפני אלא חלילה, האמינו ולא שחשש מפני לא שמואל,

איסורא: עליה ושויה

הונא דרב התם איתא דהכי לרביה, ליה סבירא דלא מאי התלמיד דסבר לומר דוחק ואין
רבך עבד יתמא לחבריה ליה אמר מר כו', דמברא גיסי אתרי יתבי הוו אשי בר חייא ורב
סבירא כשמואל אנא לחבריה ליה אמר מר, הכי רבך עבד יתמא לחבריה ליה אמר ומר הכי
שיקרא נפיק היכי קשה לא והשתא כרבם. דלא ותרוייהו כו', לחבריה ליה אמר ומר ליה
להוציא נסיון בדרך האמת על לעמוד אלא אינו השקר ותכלית הואיל דשמואל, מפומיה

כנזכר: עליה דקפיד מאי מלבו

ואכל לאכול לרב שמואל שנתן היה שכן אפשר כי כפשוטן, הדברים ליקח טוב יותר אמנם
שהרגיש חשב ושמואל אחרת, מסיבה או חולבת היתה שהקערה שחשב מפני הרגיש ולא
ואיכא שלהד"ם, חשב שכן כו' ליה חס אמר לרב אלעזר רבי וכששאל אכל, זה כל ועם
בזה לדעת שרצה מפני לדעתו, דאסור שידע גב על אף לאכול לרב יהיב דשמואל למימר
הלכה אין אם שחשב מפני וזה לא, או דמותר כוותיה הלכה לענין השמים מן מסכימין אם
תקלה מביא הוא ברוך הקדוש שאין יאכל, לא ודאי דאסור, דרב כוותיה אלא כמותי
ופריך כו', מאגודה ירק של עלה אכל מאיר דרבי (ז.) קמא בפרק לעיל כדאמרינן לצדיקים
עשרו ולא מאיר רבי שכח דלמא אדעתיה) לאו (ד"ה רש"י ופירש אדעתיה, לאו ודילמא
הוא ברוך הקדוש אין צדיקים של בהמתן השתא ומשני עישורי, דבעי ליה סבירא ולעולם
הניחו כשמואל באמת שהלכה ולהיות שכן. כל לא עצמן צדיקים ידן על תקלה מביא
ואכל יהבית לרבך שמואל קאמר ושפיר ואכל, בדבר הרגיש לא ורב שיאכל, לרב השי"ת

מידי: קשיא לא והשתא כו'.

ìהרלב"ח יישוב

קכ"א סימן ז"ל חביב בן לוי מהר"ר הרב ותשובות בשאלות מצאתי רב זמן אחר שוב
וז"ל: וכתב דברי, לקיום זו סוגיא שהביא

ז"ל, הרא"ה בשם ג') מאכלות איסורי הלכות כ"ה (סימן חיים אורחות בעל הרב כתב
מתיר, ואחד אוסר שאחד הוראה בעלי חכמים תלמידי שני הרא"ה כתב לשונו, וזה
תתן לא עור ולפני משום בזה [ו]אין האוסרו, לחבירו ומאכיל לעצמו אוכל והמתיר

>ÊÈ˙<
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ל שאסור בחברו שיודע פי על ואף לומכשול ניכר כשהאיסור ודוקא דעתו, לפי ו
כל בפרק כדאמרינן לא לו ניכר כשאינו אבל ליכול, לא ליה סבירא לא דאי לאוסר

ע"כ. לי סבירא דלא מידי לי דלספי אבא בר דאבא לזרעיה ליה חס (כאן) הבשר

מדברי נילף וכו', ליה דחס שמואל על דאסהיד משום לאיסור מרב אדיליף לי וקשה
דהוה אמאי מקום מכל ניכר, האיסור דהכא גב על ואף להיתרא, ומעשיו גופיה שמואל
ואכל יהביה לרבך לו ואומר מטעהו שהיה בטעות, אלעזר לרבי להאכיל שמואל טרח
אפשר והוה ניכר. האיסור באין להטעותו דשרי הדין והוא ניכר, האיסור לאין דמי
שרי, שמואל ולדעת אסור רב דלדעת בהא, נמי ושמואל רב דפליגי ולמימר לתרוצי
גב על אף בהא, כוותיה והלכתא כד:) (נדה באיסורי כרב דהלכתא לכלליה והדריה
ליה ניחא דלא אלא כשמואל, הלכתא בקערה שעולה דדגים בההיא פלוגתייהו דבעקר
אמורא לשום ולא דשרי לשמואל ליה דסבירא ולמימר הא, כי במילתא פלוגתא לאפושי

בעולם:

הוא האכילה והאיסור ניכר לשאינו הניכר איסור בין הרא"ה חלק האיך לי, קשה ועוד
להאכיל האיסור הוא יליף דמיניה כו' ליה חס הכא רב דקאמר מאי דהא ניכר, כשאינו
הניכר באיסור ואכל ליה יהבית לרבך דקאמר שמואל דברי דהא מיירי, הניכר באיסור
ניכר, האיסור דהוי השתא שיאכל אלעזר לרבי טעמא הוי לא ניכר כשאינו דאי קאמר,
קא ניכר כאיסור נמי דאיהו משמע כו', לי דליספי כו' ליה חס לרב השיב זה ועל

מיירי:

כדי בעולם היו שלא דברים שאמר דשמואל בהא טובא לי קשה גופא בהלכה אמנם
מפיו שקר דבר שמואל שיוציא מאד קשה דבר בעיני וזה שיאכל, אלעזר לרבי לפתות
מוכח טובא דוכתי דאיכא גב על ואף הנראה. כפי דאסיר במילתא דבריו להחזיק
רשותא להו ואית הוא הכי ודלאו דכדי מימרא האמוראין אמרי דהוו דזימנין מינייהו
זה נמצא יהושע רבי אמר תנן (נט:) נזירים שני פרק בנזיר דקמן להא דמו לא בהכי,
שמואל אמר יהודה רב אמר ומתרץ וליתי, בגמרא ומקשה וכו', לחצאין קרבנותיו מביא
מה כלומר וליתי רש"י ופירש התלמידים, את בה לחדד אלא יהושע רבי אמר לא
יהושע רבי היה יודע יהודה רבי אמר בכך, ומה לחצאין יביא יהושע רבי השיב תשובה

א בה לחדד כדי אלא כך אמר ולא כלום, תשובתו נושאיןשאין שיהו התלמידים ת
דבר השיב כלום ולא בדבריו שאין בעצמו הוא שיודע יהושע רבי ומה בעצמן, ק"ו
שכתוב כמו וכו' רבו דברי על להשיב יכול שאינו אדם כל לשאר ק"ו משנה, שאינו
אמת שאינו יודע שהוא מה לומר האדם יכול דבריו דלהעמיד קמן הא באורך. שם
יכול בסברא דתליא במלתא טענה דדוקא דידן, לנדון כלל דמי לא אבל הדין. אצל

בעולם: היה שלא מעשה בסיפור טענה לא למימר

איש בן ועמשא כה) יז (שמואל-ב קרא דההוא עליה (עז.) הערל פרק ביבמות גם
ולא עמוני הרמתי שמואל של דינו מבית מקובלני כך דקאמר וגומר, יתרא ושמו
תלמיד כל רב אמר אבא רבי אמר והא מהימן ומי הקשו מואבית, ולא מואבי עמונית
לו, שומעין אין לאו ואם לו שומעין אמרה מעשה קודם אם ובא, הלכה שמורה חכם
שלא רבו בשם מימרא לומר האמורא דדרך משמע אחריתי. בדוכתי פריך נמי והכי
ואף מעשה. בשעת כשהוא דקאמר במאי גבן מהימן לא ולהכי רבו, מעולם אמרה
דדוקא והוא, קודם) אם (ד"ה התוספות התם דכתבו ומטעמא להא, דמיא לא היא
קרוב הוא והרי בדבר, נוגע עצמו דהוא משום הכי אמרינן ליה דדמו ובדוכתי התם
לשמואל ליה איכפת מאי הכא אבל ליה, מהימנינן לא הכי ומשום לדינא, ופסול לעצמו

דליכול: היכי כי מפומיה שקרא דליפוק לא או אלעזר רבי דליכול

פפא רב ודקאמר (מג:) מברכין כיצד פרק דברכות לההיא דמי לא נמי טעמא ומהאי
מעולם, רבא אמרה דלא דרבא משמיה מימרא היא) ולא (ד"ה ז"ל רש"י גרסת לפי
וכו' הונא רב לבי איקלע פפא רב התם: דקאמר אמרה, דלא ידע הוה גופיה ואיהו
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הלכה מר לה סבר לא ליה אמר אשמן, בריך והדר ברישא אהדס בריך פפא רב שקל
נפשיה לאשתמוטי היא ולא הלל, כבית הלכה רבא אמר הכי ליה אמר המכריע, כדברי
דידע מאי דקאמר למאי טעמא האיכא דהתם דמי, לא נמי להא כאן. עד דעבד, הוא
התם ולא) (ד"ה רש"י כדפירש דטעה, במאי לכסיף דלא משום מעולם הוה דלא הוא
שטעה לפי אכסיף פפא רב אלא הלל כבית הלכה רבא אמר לא היא, ולא לשונו: וזה
מעשה שיעשו לאחרים לגרום כוונתו היתה שלא ובודאי כאן. עד בכך, עצמו והשמיט
אלעזר לרבי לגרום היתה כוונתו וכל טעמא, ההוא ליכא בשמואל בכאן אבל פיו, על

דאסור: ליה דסבירא מאי ויאכל מעשה שיעשה

יוסף לרב רבה ליה דקאמר נא.) (עירובין שהוציאוהו מי דפרק לההיא נמי דמי ולא
כי אלא יוסי כרבי לה תניא לא היא, ולא בגמרא עלה וקאמר יוסי, רבי בשם ברייתא

מ לה דלקבל הברייתאהיכי רבה דידע כיון דהתם עמו. נימוקו יוסי דרבי משום יניה
בסברא ושמואל רב דפליגי בכאן אמנם אמת, דין דהדין כשקרא מחזי לא אמתית שהיא
שקרא שמואל דלימא הוי דתמיהא מלתא רביה, כרב ליה סבירא אלעזר ורבי דנפשייהו,
דזה לומר ואין לדעתו. האסור דבר וליכול בטעות ביה דליהדר היכי כי אליעזר, לרבי

הראשונה: בקושיא וכדכתיבנא שמואל, לדעת מותר

ליה דחס ואומר ראשונה, ההלכה ליישב כדי ראשון אחרון על להשיב בא והריני
שיאכל, אלעזר לרבי לגרום כדי מפומיה שיקרא דליפוק אבא בר דאבא בריה לשמואל
אכיל. הוה ליה יהיב הוה דאי מרב ידע דהוה משום וכו' יהבית לרבך דקאמר ומאי
דלא גב על אף דיהיב ואמר ממש, יהיב שפירושו או פנים, בשני הוא הלשון ויישוב
או ואכיל. יהיב כאילו ליה והוה אכיל, הוה ליה יהיב הוה דאי דחשב משום יהיב
וטעמא אכיל. הוה לרבך יהבית אילו אמר, כאילו אלא ממש, דיהיב לאו יהבית שפירוש
בגמרא דאמרי ממאי הוא עליה, רב דפליג פלוגתי מבשאר טפי הכא הכי שמואל דאמר
ומשום וכו', איתמר שיפא דההוא מכללא אלא איתמר בפירוש לאו דרב מילתא דהאי
בגמרא. כדאמר טפי מרריה דנפיש שיפא ההוא דשאני אכיל הוה דרב שמואל חשב הכי

היא ולא דקאמר במאי ושמואל) ד"ה הרי"ף בדפי ב (מ, נסים רבינו הרב לפירוש ובין
בפירושו ככתוב וכו', דאיתמר הוא גופיה לדרב דלמדחייה מרריה דנפיש התם שאני
אבל להוכיח, אין דמכאן לומר דרוצה היא) ולא (ד"ה התוספות לפירוש בין להלכות,
ומההוא רב ביה דהדר דשמואל אדעתיה סליק בסמוך, כדמוכח אמרה בפירוש הוא
על רב דברי ממין ממש הם רב על שמואל דברי והשתא וכו'. שיפא דשאני טעמא
רב על שמואל אמר ולכן חבירו, של דעתו שידע חושב היה מהם אחד שכל שמואל,
בו, חזר שרב מחשבתו פי על אוכל היה לאכול לו נותן היה שאם יודע היה שהוא
כן, גם מחשבתו פי על וכו' דליספי ליה דחס ואמר שמואל על העיד הוא גם ורב

בו: חזר שהוא שמואל דעת על עלה שלא

דאי שחשב אלא דעתו, כפי ושלום חס מפיו שקר הוציא לא דשמואל דמילתא כללא
הב לא אלעזר ורבי אכיל, הוה לרב יהיב דקאמרהוה דמאי וחשב בשלימות, דבריו ין

הדר ליה אמר רב לפני הדברים כשספר הכי ומשום ממש, דיהיב וכו' יהבית לרבך
מדברי אלעזר רבי דהבין גב על ואף שמואל. לי אמר וכך דכך משמעתיה, מר ביה
עליה הכריזו שמיא דמן אכל לא הוא הכי אפילו ואכל, ממש לרב דיהיב שמואל
אלעזר לרבי אפשר דהוה גב על דאף כא), יב (משלי און כל לצדיק יאונה לא דשמואל
שמיא מן הכי אפילו בו, חזר דרב שמואל דקאמר מטעמא מסברתו ויחזור דליכול
נסתלקה גם הסוגיא נתישבה ובזה בטעות. חזרה ליה דהוה ביה להדר דלא הסכימו

הראשונה: הקושיא

וכו' יהבית לרבך שמואל דדברי גב על דאף האופן, בזה הוא השנית הקושיא ותירוץ
אפשר אי וכו' ליה חס רב שהשיב התשובה זאת ואכל, ניכר האיסור שהיה לומר רוצה
לו שיאמר לומר רוצה אינו לי דליספי פירוש דהא ניכר, האיסור כשאין אלא שתהיה
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הוא ואם אכל, לא ודאי לרב ליה סבירא לא ואי בפועל, שהאכילו אלא לבד, לאכול
ליה סבירא דלא מידי לי דליספי פירוש בהכרח כן אם שמואל, האכילו לא אכיל לא
שאמר וכלפי ואכל. בפועל שהאכילו לומר יצדק דאז ניכר, האיסור בשאין לומר רוצה
דלא כיון ניכר, באיסור אכל דלא ידע ורב שאכל שמואל שאמר לרב אלעזר רבי ליה
אפילו אלא ניכר. היה כשהאיסור ושלהד"מ שמואל דברי לבטל הוצרך לא ליה סבירא
ידע הוא ניכר האיסור כשאין היה כו', יהבית לרבך שמואל דקאמר דמאי נאמר אם
שני בדין הרא"ה דברי יפה נתקיימו ובזה וכו'. לזרעיה ליה דחס ולהד"מ אכל, דלא

שכתב: והאיסור ההיתר חלוקות

שפירוש והוא אחרת דרך אומר שכתבתי, יהבית לרבך פירוש לקבל בעיניו שיקשה ולמי
שמואל דיהב הראשון פנים, בב' וזה קאמר. וקושטא ממש דיהיב כפשוטו הוא יהבית
ליה דיהיב וטעמא ניכר, האיסור הוה לא אבל בכותח ממש בקערה שעלו דגים לרב
אף אליעזר לרבי שמואל ראיה ואייתי דכתיבנא, ומטעמא רב ביה דהדר דחשב משום
הוה רב, ביה הדר דלא הוי קושטא דאי משום האיסור, ניכר היה לא דהתם גב על
וכיון בקערה, עלו דילמא בכותח דגים שמואל ליה מאכיל הוה כד למידק לרב ליה

ביה. דהדר משמע דייק ולא דאכיל

עלו לא אבל בכותח דגים לרב יהיב דשמואל הוא, הדרך זה פי על השני האופן
מטעמא רב ביה דהדר ולמימר ליכול, כדי אלעזר לרבי ראיה אייתי הכי ואפילו בקערה,
עלו דאפילו משמע שמואל, בבית להו אכיל הוה כד רב דקדק דלא כיון דכתיבנא,
שלא שנאמר בין שמואל ראיית שהבין שנאמר בין אלעזר ורבי לדידיה. שרי בקערה
הוא ביה הדר אי מרב שאל בכותח, בקערה שעלו דגים שהאכילו וחשב דבריו הבין

משוםהש הוא דקדק ולא שמואל עם אכל שאם והכונה וכו', לי דליספי ושלום דחס יב
נראית והראשונה הנזכר, הקושיות כל לישב שניה דרך היא וזו וכו'. ליה דחס דידע

עכ"ל, מעולם, דברים היו ולא שכתב רש"י דברי לישוב [-הרלב"ח].בעיני

בפירוש לאו דרב מילתא דהאי דמשום ההלכה, בתקון שכתב מה אבין ולא שמעתי ואני
ביה הדר דרב שמואל חשב להכי התם, כדאיתא אתמר שיפא דההוא מכללא אלא אתמר
כו', הר"ן לפירוש בין התוספות לפירוש בין טפי מרריה דנפיש שיפא דשאני אכיל, והוה
לפירוש דאלו כן, לומר אפשר אי כו' הר"ן לפירוש בין התוספות לפירוש בין אדרבה שהרי
אין דמכאן לומר שרצה כו', שיפא שאני היא ולא בגמרא דקאמר דמאי שפירשו התוספות
כיון ביה, הדר דרב שמואל אדעתיה אסיק אמאי כן אם אמרה, בפירוש הוא אבל להוכיח
דלמדחייה שפירש הר"ן לפירוש גם דאסור. אמרה בפירוש אלא אתמר דשיפא מכללא דלאו
שיפא, דשאני לדרב דחי דגמרא גב על דאף כן, לומר יצדק לא דאתמר, הוא גופיה לדרב
דרב שמואל אדעתיה אסיק ממאי שיפא דשאני מכתחלה סבר דלא גופיה איהו מקום מכל
עד מאד דחוק הלשון יהבית, אלו לומר שרצה יהבית הלשון שפירוש מה וגם ביה. הדר
ויחשוב יטעה שלא בלשונו להזהר לשמואל לו והיה ממש, דיהיב מדבריו הבין אלעזר שרבי
לאיש נאות שאינו מה שקר, בדברי שהטעהו ימצא כך ואחר הוא גם ויאכל אכל שרב

כמוהו:

ליה ויהב ניכר האיסור היה שלא אלא ממש, ואכל לרב דיהב הא' באופן הב' בדרכו גם
ביה. הדר דרב שמואל אדעתיה אסיק ממאי דאמרן הא טפי קשיא ביה, דהדר דסבר משום
דדינא דמשום ראיה, אינו בקערה עלו דילמא רב דקדק מדלא אלעזר לרבי ראייתו ותו
ליה סבירא לא דלשמואל נאמר ואם דקדק. לא לכך להודיעו מוטל המאכילו שעל הוא
בכי פלוגתא לאפושי ליה ניחא דלא שכתב בתחלה ממנו שברח במה נפלנו כן אם הכי,
חיבה משום מקום מכל לדקדק, מוטל האוכל על דלשמואל נימא אפילו ותו מילתא. הא
דיבמות קמא בפרק הלל ובית שמאי דבית כההיא לרב. להודיעו לשמואל לו היה ורעות
הודיעו, ולא סמך רב ביה דהדר דסבר משום דשמואל גב על ואף הבת, צרת בענין (טו:)
שמואל על דסמך דמשום יאמר אלעזר דרבי אלעזר, לרבי ראיה אינו ראייתו מקום מכל
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דלא הא ראיה ראייתו אין הב' באופן נמי וכן רב. דקדק לא וריעות חיבה עמו שינהוג
וברור. נכון שפירשתי מה כן על כדאמרן, דקדק

מהרשד"ם (שו"ת ז"ל דמדינה שמואל מהר"ר המובהק הרב בתשובות כתוב מצאתי כך
שאמרן: למי וראויין נאים והדברים מצאתי), עוד ד"ה רכ"ז סימן יו"ד חלק
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נוספים ועיונים ציונים

מיוחדים ספרים

קנה, ז"לאמת העשיל ר' הרבי נכד

ומספרן הרב, שו"ע זוהר, מדרשים, מגמרא, לקט
לדבר אדם שצריך איך וחסידים צדיקים של
וגודלמעלתהאמת משקר, אמתולשמוראתפיו

השקר, תר"עוגנות שנת ווארשא

קנה, סילבראמת יצחק ר'

תרחק, שקר מדבר פ"א: ושקר: אמת הלכות
משקר הרחקה פ"ג: הכללים. האיסורים פ"ב:
מקומות פ"ה: לתועלת. שקר פ"ד: דין. בבית
הרגלים פ"ו: לשנות. ההיתרים קיימים שלא
צדק, הין שפרע, מי פ"ז: המדוברת. בשפה

דעת, גניבת פ"ח: אמנה. תשס"המחוסר ירושלים

שפתי, וינרדעת צבי יוסף ר'

תרחק, שקר טובולסקימדבר אברהם ר'

ראשונים חז"ל, מאמרי אוצר השער: לשון
ויסודות ידיעות, הארות, אמרות, ואחרונים,
תשל"ח, ברק בני השקר. וגנות האמת במעלת

עמודים 208 פרקים, טו

תרחק, שקר ליטוואקמדבר הלל ר'

שקר של העון גודל יבואר בו השער: לשון
דינים כמה כולל ועוד האמת, מידת ומעלת
ובספרי בחז"ל הנמצאים השקר באיסור
הזקוקות שאלות כמה עם ואחרונים, ראשונים
ביאורים ומתן משא כולל וכן ובירור. לעיון
דעת גניבת הלכות חו"מ שו"ע על והערות
בסוגיא וביאורים חידושים וגם אמנה, ומחוסר
פ"ז תרחק", שקר "מדבר בענין ל: דף דשבועות

---עמודים,

,==---

צדק, הין אמנה, והלאהמחוסר עו עמ'

שפתים, תשע"אניב רביעית מהדורה יברוב, נחום ר'

ושקר, אמת בהלכות והערות דינים ליקוט
בתורה נאמר שקר איזה על א: כלל א: חלק
אמנה... מחוסר צדק... הין תרחק... שקר מדבר
והרבה ברמז בכתב לתרי... דמשתמע בלישנא

פרטים.
השלום מפני לשנות מותר אופן באיזה ב: כלל
מילי... ותלת מצוות, קיום מפני לשנות ג: כלל
צער. ולמנוע הבושה מפני ממונו, להצלת ד: כלל
שקר. קבלת איסור יסודו לשה"ר קבלת ה: כלל
השקר ומדרגות לא, ל שבועות גמ' ציורי ו: כלל

מיניה לקבלויה חכם בשם הלכה לומר ז: כלל
דעת גניבת איסור ח: כלל

ופוסקים מש"ס שקר של ציורים ט: כלל
שקר באיסור בירורים סימנים, כ"א ב: חלק

והשקר, האמת שטיפאנעשטעל פרידמן מנחם ר'

המאמר, כל על לעבור לפרקים===צריך ==לציין

והשקר, האמת שוורצבטקונטרס אברהם ר'

השער=, דף רק בידינו אינו ??=הקונטרס

המידות, ==ארטןתורת

ושקר אמת על ?? =======חלק
====

ליעקב, אמת פישתתן יחזקיה יעקב ר'

לנושא מוקדש הספר כל לפרקים== ==לציין
יש פרקים, לכמה מחולק ושקר, אמת הלכות
ובסופו אקטואליות, ותשובות שאלות של פרק
השו"ת ספרי מתוך סימנים הרבה מצוטטים

זה., בנושא מאד=וההלכה =חשוב

מיוחדים מאמרים

קובץ וישראל, אהרן בית
צבי להרב שקר" אמירת איסור "בענין מאמר

בארוכה וואלפסאן, עאלימלך עמ' נט גליון

שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

שקר, ידבר שלא בענין מקומות ח"דמראה ציונים

כא-כה עמ'

לשנות / תרחק שקר מדבר / שקר ידבר שלא
,/ השלום טזמפני עמ' ובציונים לג-מב סי' ח"ד

והצדק, אורנטליכרהצבי צבי גדליה לר' זכרון ספר

הר' מאת תרחק" שקר מדבר "בענין מאמר
למה הש"ך קושית על אורנטליכר, צבי גדליה
בברייתא המובאים הדינים משמיט השו"ע
ומסתעף תרחק. שקר מדבר בדין ל-לא שבועות
שקר מדבר ענין של במקורות מעמיק בדיון

עיי"ש. רצטעמודיםתרחק - רעה

עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'

תרחק שקר מדבר בענין
צדק שלך הן

דעת גניבת
== == וב== ?? פרק כדבפנים סי' קד"י

יוסף, שליט"אילקוט יוסף יצחק ר'

דברים, בסיפור איסור תפזאין עמ'

דברים, בסיפור הרמב"ם תפחדעת עמ'
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התורה, מן דברים סיפור תצהאוסרים עמ'

אומרו, בשם שלא סברא תצטלהזכיר עמ'

וצדקות, ענוה מפני תצאלשנות עמ'

בשידוכין,ל תצהשקר עמ'

חכם, הורה שכך ולומר תצזלשקר עמ'

הנחה, לקבל כדי תצבלשקר עמ'

עליו, יכעס לא שאביו כדי 493לשקר תעז עמ'

הפלה, למנוע תצדלשקר עמ'

בית, שלום הפרת למנוע תצדלשקר עמ'

הדינים, תצהמסקנות עמ'

השלום, מפני תפהמשנים עמ'

לשקר, מותר תעהמתי עמ'

האיסור, וחומרת התורה מן הוא האם עמ'שקר

תעה-תפה

יצחק, ??ישיב ?? ?? ר'

=======

=======

=======

אהרן, עפשטייןכפי אהרן ר'

צדק הן צדק, הין / לשקר מה"ת איסור יש האם
השלום, מפני לשנות / בלב ואחד בפה אחד /

י"ב סי'

כמוך, אריאבלרעך דוד ר'

, == == ==
, == == ==
, == == ==
, == == ==
, == == ==
, == == ח'== כרך

שלמה, פרידמעדני ירחמיאל ר'

זצ"ל, אוירבך מהגרש"ז ועובדות 6-561פסקים

לדוד, לאומשכיל ברוך דוד ר'

דבריו בתוך תרחק: שקר מדבר מאמר מו: סימן
כדי דין בבית שלא שקר אמירת של בשאלה דן
דין, פי על לו המגיע כסף להחזיק או להוציא
אין דין בית בפני שאינו שהיות מסיק ולכאורה
ולכן תרחק, שקר מדבר של דאורייתא איסור בו
איסור, בו אין ממונו הצלת דבמקום לומר יש
בדין חשובות נקודות בכמה שהאריך עוד עיי"ש

מוסימןזה,

האבידה, שליט"אמשפט גרוס מרדכי הג"ר

חכם לתלמיד אבידה החזרת של ההלכה מסכם
עיי"ש, חשובים ועיונים ביאורים סימןעם חו"מ

קז-קיג עמודים רס"ב

הלוי, הלוימשפטי יצחק הלל ר'

לשקר, הכשר יש גהאם

עם / הפסד למניעת שקר אמירת : ארוך מאמר
סילמן, מהגר"י ב'הערות

מניעת שקר, איסור ביסוד גדולים סימינים שני
עוד, עיי"ש לשקר הכשר שקר, ע"י ח"בהפסד

95 ,75

ועוד, מתשלומים להיפטר כדי ששקר ח"את"ח

281

מועד, אוירבךשלמי זלמן שלמה ר' הנהגות

עובדות פנינים, פסקים, אוסף לאמתה: האמת
שלמה הג"ר מאת ושקר אמת בהלכות והנהגות

אוירבך, והלאהעמודזלמן תקלא

מותר מוסר לתת כדי לתלמידים סיפור להמציא
עיי"ש, לתועלת זה תקיטכי עמוד

ה'תורת כרך לאדם, האדם
הרב / הרע לשון שמועת להכחיש לשקר

ויינפלד, 142אברהם עמוד

ויליגר, רפאל הרב / תרחק שקר 147מדבר עמוד

הקובץ: בתוך ע"יציונים לשה"ר שמועת להכחיש
שקר .143 השלום, למען לשקר .142-146 שקר,
שלום, למען רע שם הוצאת .143 מצוה, לדבר
שבת כדי מתנה בשטר לשקר מותר .143-145
התנאים ביאור .146 בערכאות, תירש לא
בהרחבה, הפוסקים שיטות לשקר, שמותר
צדקה, יותר שיתרמו כדי המשקר .147-164
על מלעבור למנוע כדי לשקר מותר האם .154
איסורו אם הפוסקים שיטות .155-157 איסור,
חילול בו יש .158(17) לא, או מדאורייתא
שקר 'מדבר בפסוק כלול מה .159 השם,
דוהלכת מ"ע מבטל המשקר .160(23) תרחק',
.164 לרעך, דואהבת מ"ע מבטל .163 בדרכיו,
עליהם, לעבור המשקר שעלול האיסורים

.158-164

המידות, ארטןתורת ==== ר'

=====
=====
=====

ציונים

האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'

ושקר, אמת בנושא חז"ל ושקרמאמרי אמת ערך

ישראל, פישראבן יעקב ישראל ר'

בכתב, שקר זאיסור אות קסו סימן ט חלק

חפץ, לוויןאבני אהרן ר'

השני לצד להודות צריך בדיינים המיעוט דעת
בפסקי פירוש וזה שקר כמו הוא שכלפי אפילו
בין להודות ת"ח של שדרכו ח סי' תענית תוס'

שקר, על בין אמת נעל סימן

חיים, זלה"האוצרות חיים יוסף ר'

ושקר, ריגאמת

ירושלים, משקוביץאוצרות מו"ל:

הרמן, צבי פנחס הרב / שלום בדברי לשנות
65 רמד-רס

השנים, עפשטייןאור ליב אריה ר'

בכלל, שקר ובענין שקרנים כת יטביאור עמ'

הרמב"ם, קוקאורות ה. י. אברהם ר'

הכוונה שלום דרכי משום לשנות דמותר מה
מוחלט, לשקר לא אבל פ"הלשינוי דעות

נאמן, אוירבאךאורח נ"נ מנחם ר'

בענין / שלום דרכי מפני לשנות דמותר בהא
אחת, מסכת רק שיודע לומר יב.שצריך דף
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חיים, מלונילאורחות הכהן אהרן רבנו

מביא / באמונה /משאומתן המשנהבדיבורו דין
השאילתות, דברי 574בעיקר

להרא"ש, חיים הרא"שאורחות רבינו

הרוצה / וכו' המעשה בפרטי דיוק אי בזה נכלל
ארבאך, כתריאל / וכו' ד-הליחנק עמ' הוספות

קובץ, לויןאורייתא עמיהוד עורך:

האמת במידת בדבקותו חיים מהחפץ מכתב
חלק 902חלקוכו', יד

הים, עדילאיי ליב יהודה ר'

דמשני, מילי פ"אתלת ב"מ

תלמודית, אינצקלופיה
צדק", "הן ערך

הבנים, מצליחאם משה חיים ר'

אמנה מחוסר משום בהם אין דדברים בסוגיא
משנה / תרעי ותרי תרעא חד / בלב וא' בפה א' /

ועוד, פ"בבשביעית דעות

ודעות, גאוןאמונות סעדיה רבינו

והשומע אנפי לתרי שמשתמע דבר אמר אם
אברהם אמר ולכן שקר זה אין לשקר פרשו

עיי"ש, ועוד וכו' היא קסבאחותי עמוד

יעקב, שטרןאמרי מאיר יעקב ר'

א====, סימן מכירה הלכות הרב שו"ע

כח====, יב הלואה הלכות הרב שו"ע

,=======

ליעקב, קמנצקיאמת יעקב ר'

אמת, במידת יסוד - חשבון" "לפי תולדותאמת

יב כז

מגינים, פיינבערגאפיקי שבתי ר'

ועוד, לכאורה הקשים בש"ס מקומות רשימת
קנו או"ח

קנו==, או"ח

מישרים, טרוישארח מנחם ר'

לשון השלום, משום לשנות לשקר, שלא ט: פרק
ס"ט: יא פרק נושאים. ועוד לתרי, המשתמע

, מרמה בענין כה: פרק כברו. תוכו ==בענין

מרדכי, חיים רולרבאר מרדכי חיים

דעבידא במילתא הכלה, לפני מרקדין כיצד בדין
ברכות יהושע ברבי מעשה לשנות, מותר לגלויי

וחלקכז: סימן ג

משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'

השקר", וגנות האמת "מעלת תשכמאמר שמות

והלאה

ודעת, אדלרבינה מנחם ר'

מאיסורא, להפריש כדי כאלשקר פרק

הלכה, זילברבירור אברהם יחיאל ר'

בדבר רק לשנות שמותר חסידים ספר בשיטת
עבר, קנושכבר סימן או"ח

קובץ וישראל, אהרן בית
דעות הל' על ספרד חכמי מגדולי הערות קובץ

ושקר, אמת בענין / הערות עם / 21לרמב"ם נה

דוד, זילברשטייןבית הגר"י מפסקי

את ובקשה אמו בא ואח"כ דבר לאדם הבטיח

אם, כיבוד או בדיבורו לעמוד עדיך מה הדבר
תשמ שנת בשלח

הבזק, ועודבמראה ישראלי הרב

כדי גדול באילן תולה ובענין שקר איסור עצם
דבר 16יו,שיתקבלו ה

יהוידע, חייםבן יוסף רבינו

ספר ובדברי העליתי אני אמר דשמואל בהא
בושה, משום לשקר / יאחסידים סנהדרין

כג: ב"מ הסוגיא, וכל דברים ג' ביאור

ציון, עטלינגרבנין יוקב יעקב ר'

כא, סי' כאחדשות חדשות

יוסף, החיד"אברכי רבינו

יעקב, שבות בענין שקר והוא יודע איני להגיד
יח סי' חו"מ

אבות, רקובסקיברכת ברוך ר'

בתורה מקומות וביאור מקומות מראה
אמת, אי אמרו האבות שצ"זשלכאורה עמ'

אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'

צב==, סנהדרין כג, ב"מ

,==180

אליהו, רקוברברכת ברוך ר'

שקר באיסור ובירור בשלו לזכות כדי לשקר
תחבולות עשיית בענין ח"ג בסוף קונטרס / בכלל

תרחק, שקר מדבר ובענין בשלו גלזכות חו"מ

712

משה, פיינשטייןדברות משה ר'

דב"מ, וסוגיא רשי, שםבדברי ב"מ

משפט, מחבריםדברי כמה

שאנן שלמה הרב / דיין או דין בעל מצד הטעיה
נתניה, רסגאב"ד ז או ח"ו

שאול, נטנזוןדברי הלוי שאול יוסף ר'

ארצה, אמת השליך חז"ל אוצ"הביאור 8 עמ'

שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

ע"ז, עובד כאילו בדיבורו המחליף כל ח"הבענין

יג עמ' ציונים מו-מז סי'

יחזקאל, סרנאדליות יחזקאל ר'

האמת, במידת כלול 823מה שכב ד

תורה, הכהןדעת מרדכי שלום ר'

גדול, אדם בשם דין לומר חסידים, ספר בשיטת
קנוועוד, סימן או"ח

מצוה, לבר מונקדרשות דוד שמואל ר'

שקר באיסור ויסודות מט דמ"ב בסוגיא פלפול
צדק, הין 25ודין ה' סימן

חיים, פאלאג'יהחפץ חיים ר'

עיי"ש, ושקר אמת בענין הלכה יטפסקי סימן

אומר, מחבריםהלל כמה

מתי ים, מאיר נתיב קצין, אביחי הרב של מאמר
השלום, מפני לשנות מותר

כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'

ושקר, אמת קמד-קמזבדיני

ושקר, אמת קמד-קמזבדיני

ושקר, אמת קמד-קמזבדיני
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שאלה, מוולאזיןהעמק הנצי"ב

שלו, שהוא שיודע ממון להוציא כדי בלשקר

א אות

כהלכה, קופמןהצבא יצחק ר'

ומפקדים חיילים של בסיבבה אקטואלים דינים
גם עיין / יפים ודיונים מקומות מראה הרבה /

שם, כטבהערות פרק

שלום, הדאייהודבר חיים ב"ר שלום ר'

ושקר, חנופה משום בתוארים הפלגה חו"מבענין

ב סי'

יהוסף, שטרן======זכרון זכריה יוסף =ר'

ועוד, בתוארים עהפלגה סימן

למשה, קובץזכרון זכרון, ספר

ועשו יעקב בענין ז"ל שר אייזיק הרב מאת מאמר
וכו', שקר 99ואיך עמ'

משה, ברגילבסקיזכרון משה ר'

ליעקב" אמת "תתן שער אייזיק הרב של מאמר
ואמת, מרמה 139בענין

הירשחורב, רש"ר

דעת, גנבת חנופה, שקר, דיבור 239איסור

יעקב, בריישחלקת ==הרב

אומרו, בשם אדבר אות מו או"ח

משה, פרלמוטרחמדת משה ר'

ביעים, ביצים / מפיו מגונה דבר יוציא שלא בדין
ז סימן

יהושע, גרינולדחסד יהושע ר'

שלום, דרכי מפני לשנות מותר להבענין סי' א

68

עולם, מרגליותחסדי ראובן ר'

ועוד, השלום מפני לשנות ספרבענין סוף קונטרס

חסידים

האפוד, פדוואחשב דוב חנוך ר'

רק חסידים ספר שלום דרכי מפני לשנות בענין
עבר, נטבשכבר סימן

חמד, זילברשטייןחשוקי יצחק ר'

להתאבד, פעם שניסתה לגלות סבשידוכין ב"מ

352

סופר, סופרחתם משה ר'

,== נט=== סימן ח"ו שו"ת

אומר, יוסףיביע עובדיה ר'

עם מג: ברכות ובגמ' ושקר, אמת של בסוגיות
פפא, ו,ז,חרב אותיות ג סימן חו"מ ח"ב

אומץ, ז"ליוסף החיד"א

ועוד, בצדקה דעת סגגניבת סימן

אומץ, נורלינגןיוסף האן יוזפא יוסף ר'

שקר, דיני 86פרטי

ישראל, לאויחל מאיר ישראל הר'

אמת ואמירת שקר אסור בענין ארוך מאמר
שלום, דרכי לטסימןומפני

הגרשוני, שטערןילקוט גרשון ר'

ישבח לא אורח / שלום דרכי מפני לשנות מותר
קנובעה"ב, או"ח

לרבינו, שערים ימיניילקוט

ושקר, אמת על ==פרק

אזן, חיד"איעיר

א שהאמוראים שקר,פעמים קבלהמרו סוףערך:

ק ערך

חסידים, פאפויעלזו אילעזר ר'

עם מהוגן שיאנו לעני כתב לתת יכול החכם
טיבו, מה להודיע קד.רמז דף

משה, טייטלבויםישמח משה ר'

ושלום, אמת בין 252היחס תצא

הקמח, בחייכד רבינו

לשקר, לא / צדק שלוםהן ערך אמונה, ערך

יצחק, שטרנהולכוכבי יצחק ר'

במחלוקת בירור ושקר, אמת באיסורי בירור
ועוד, מרקדין כיצד ושמאי טזהלל ח"א

קובץ ישראל, כנסת
/ שער אייזיק להרב האמת" "מידת מאמר

א, אדר 42תרצ"ח ה

הקדשים, מבוטאשטכסף דוד אברהם ר'

מדבריו, ולחזור שפרע מי זבענין ר"ד חו"מ

החיים, סופרכף חיים יעקב ר'

יג==, אות קנו

חיים, פלאג'ילב חיים ר'

ילעגו שלא כדי חסידות או מצוה משום לשנות
וכדומה, העליו סימן ח"א

מבין, נאבארולב יצחק בכור ר'

בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא הרמב"ם בדברי
צדק, הין ב/ פרק דעות

מוסר, שיחות שרלקט אייזיק יצחק ר'

להיישיר "הדרך / אבינו יעקב של הרמאות בענין
של הנהגה ע"י הוא ישר הבלתי האדם את
לטובתו לתועלת לכוון צריך אבל ערמומיות...

להישירו..., קיזעמודכי

המאירימאירי, מנחם רבינו

שהקרבן ואמר השלום מפני ששינה הלל בענין
ושלמים..., נקבה כ.היא ביצה

פנחס, מקורץמדרש פנחס ר'

,== ושקר אמת בענין מאמרים ====הרב

שו"ת, זילברגרגמהרא"ב בנימין אברהם ר'

שמודה ת"ח שדרך תענית התוס' פסקי בדברי
שקר, ועל אמת 06על כה סימן ח"ב חאו"ח

חיות, חיותמהר"ץ הירש צבי ר'

וכ,כ מדרבנן, הם לא. שבועות בגמ' הציורים
??? יאיר ח'בחוות פרק נביאים דברי

גרינפלדמהרש"ג, שמעון ר'

בושה לידי יבוא שלא כדי ולשקר חטא לגלות
בבחרותה שזנתה הבעל ידע שלא אשתו לענין /
וכו' הבן פדיון לענין וצ"ע בן ילדה ועכשיו וילדה
שלא וחסודה נאה כלה מגמ' ראיה והביא /

עיי"ש, לבעל להגיד סהחייבים סי' ח"ב

קובץ מוריה,
ברוידא, אברהם הרב הכלה, לפני מרקדין כיצד

עיי"ש, שקר באיסור 752ביאור אצה"ח קכח



ÔÂÈÚ ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó :‡È ˜¯ÙîÌÈ‡È·�·

òáù øàá

227

ברכה, ז"למחזיק החיד"א

גדול, באילן ליתלות מג"א קנ"ובדברי

דחסידותא, בוטשאטשמילי דוד אברהם ר'

בדיבורו, מזסימןלשנות

אשר, ווייסמנחת אשר ר'

רנט=רסב==, עמודים קדושים פרשת

החכמה, חייםמעין נח ר'

המשפט==, בדבר ...ד"ה

רקח, רקחמעשה חי מסעוד ר'

רבנן, משני מילי יגבתלת יד גזילה

השלום, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

השלום, מפני 570לשנות

השם, שטייףמצות יונתן ר'

מ"ד===, עמוד

לשון, מחבריםמרפא כמה

,?? יברוב הרב מאת 56מאמר עמ' ח"ה

אברהם, פרייסמשנת אהרן אברהם הרב

מצוה, או מותר שלום דרכי 116מפני עמ' ח"ג

נפש, פיקוח יומשנת לורנץר' סף

שקר עדות ולהעיד השלום מפני לשנות מותר
פיקו"נ, הספרמשום בעמודים רמ

התורה, שפיץמשפטי צבי ר'

למשודכים, או לקונה אמת צאאמירת סי' ח"א

ישראל, רבינוביץנזר ישראל ר'

,==32-31 עמ'

למראה, אשכנזינחמד רפאל נסים ר'

מדבר משום עבר אם אחר בשם שמועה אומר
4שקר, ג טור א דף ח"ב

חיה, מרגליותנפש ראובן ר'

בין להודות ת"ח שדרך תענית תוס' פסקי דברי
זה, דבר ביאור שקר על ובין אמת יבעל אות קנו

חיים, קאופמןנתיבות שלום ב"ר משה ר'

דאורייתא, איסור או גמור מ"ע הוא שביליאם

טז סקטו, עשין פתיחה

דוד, קוויאטסוכת דוד ר'

נאה כלה יז כתובות ושמאי הלל במחלוקת
33וחסודה, יז כתובות

שבת, של מצ'רנוביץסידורו חיים ר'

הכוונה אין השלום מפני לשנות שמותר מה
אנפין, לתרי שמתשתמע לשון אלא גמור לשקר

ט' עלה ד' ענף א' שורש

החיים, קלוגרספר שלמה ר'

כדי חכם שם לשנות אברהם מגן בדברי
דבריו, קנושיתקבלו סימן לאו"ח חידושים

הלכה, הופנרספר נפתלי ר'

סזסימןהמשקר,

השקר, שיינפלדעולם שלמה ר'

,====

יהוסף, חזןעין יוסף ר'

שלום=, ודרכי מילי ג' פרשת=בסוגיא דרשות

כד ב"מ ובחידושיו נג., נב: תודלות

סרנאעיונים, יחזקאל ר'

רבינו לדברי בניגוד ישרים מסילת דעת ביאר
בשקר, דרגות ט' שמנה פזיונה עמ'

שש, לונטשיץעמודי אפרים שלמה ר'

מו.==, מד, סד:,

ברכה, פומרנצ'יקעמק אריה ר'

דמותר ובמה מצוה משום דהותר מה בענין
שלום, דרכי מפני סדלשנות עמ'

קובץ, חיים ==עץ

הרב מאת תרחק, שקר מדבר בעני מקיף בירור
פירשוואסער, ישראל המשךשלמה עם 201 א

רב, לך הלויעשה דוד חיים ר'

לשנות מותר ומדוע חינוכיים מטעמים שקר
השלום, השו"תמפני תקליטור ????

יועץ, פאפופלא אליעזר ר'

שקרערך===, ערך אמת,

ואם יקיים תמיד טובה הבטיח אם צדק, הן בענין
ממדות כך ולומד בו לחזור יכול רעה הבטיח

וכו', צדקערךהקב"ה הן

יוסף, פאצנאוסקיפרדס יוסף ר'

שקר, בזה אין למה וחסודה נאה כלה ביאור
רכה עמ' ויקרא

בתורת, כשרפרקים שלמה משה ר'

טו==,

הדביר, פונטרימוליפתח בנימין ח. ר'

קנ"ו==, או"ח

חושן, בלויפתחי ישעיה יעקב ר'

אמנה, פאחלקמחוסרי עמוד ז'

אליהו, ==קול

נשים דרך כי מפניך קום אוכל לא אמרה רחל
שרחל י"ל שקר משפת רחל את להציל כדי לי,
טמאה וא"כ נדה כמו מטמא זרה שעבודה כוונה

עיי"ש, ויצאכנדה

התורה, מחבריםקול כמה

לפאיר, שמואל הרב / חיים חפץ על הערות
חבירו, על גנות משתיקתו יבינו שלא נהלשקר

17

פעלים, מבגדאדרב חיים יוסף ר'

הדין מן להסתלק יודע איני לומר לדיין מותר אם
ועוד, חסידים ספר /121 א, חו"מ ח"ג

יעב"ץ, עמדיןשאילת יעקב ר'

ונטל חבירו עם שנתקוטט שאחר באחד מעשה
עצמו את להציל לו מותר האם והמיתו סכין
אחרופסק הוא שהרוצח לגויים שבועתשקר ע"י

עוד, עיי"ש קטילא וגברא כפרה לו טשאין ב

הקהתי, גרוסשבט קהת שמאי ר'

בבית, שאינו ישן על שכוח"לומר סימן ג

מקוה, צניעות, במקום שעזח"אלשקר סימן

חמד, מדינישדי חזקיה ר'

אמוראים אמרו שלכאורה מה ליחנק, הרוצה
ועוד, אמת 9-823אי ה

מעשה קודם אם ת"ח כל ח' כלל כ"ף מערכת
שקר, וכח, כז כלל שי"ן מערכת
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חיים, זוננפלדשלמת חיים יוסף ר'

שלום, דרכי מפני תקליטורסימןלשנות ועיין תפה,

סו סימן חיים שלמת ספר של חדשה מהדורא השו"ת

ששון, לעויןשמן דוד בנימין ר'

בשם חידוש שמסר מי / אומרו בשם דבר אומר
המוסר שם להזכיר צריך האם מסויים ספר

וכך, כך כתוב פלוני בספר רק או ההספר

אפרים, מווילנאשער הכהן אפרים הר"ר

בפני שלא לענין תרחק שקר מדבר הגמ' בדרשת
דינו, סהסימןבעל

לעינים, אלגאזיתאוה שלמה נסים ר'

זקן, סהואדוני יבמות

יוסף, יעקב ==תולדות =

מפני לשנות יכול בשקר נכשל שלא מי רק
==השלום, ==

שבת, מייזלישתוספות ?? ר'

אברהם, המגן סימןבדברי בתחילתאו"ח (הגהות קנו

הספר)

פה, שבעל תורניתורה קובץ

ישראל הרב / שלום דרכי מפני אמת, ואי אמת
לאו, כאסימןמאיר

והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

יותר, יתנו סכוםגבוהכדישאחרים לשקרשנותן
רטזחלק סימן ד'

סימן ח"ג שנה, סימן ח"ה תרצט, סי' ח"ב ע"ע
(2) נראה אמנם ד"ה קס
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מפתחות

xwy xeaic xeqi`
גמרות

יודע איני ...לומר ד: ברכות
וכו' דבר והאומר כז: ברכות

מעשה ת"ר כז. ברכות
דנחית ההוא לג: ברכות

איקלע פפא רב מג: ברכות
וכו' הוה בב"ח רבה נג: ברכות

מ"א פ"ד דמאי
קדמיכון דשאילנא ל: שבת
אשכחיה אבלט מט. שבת

צא ומאי קמט: שבת
ר"ע אמרה לא יג. עירובין

אמרת א"ל יד: עירובין
עלי סמוך א"ל נא. עירובין

מימי ריב"ח אמר נג: עירובין
אחוה בר רב ד. פסחים

איפכא איתנייה כז. פסחים
שמעון פקח אי לא. פסחים

שמלאי רב סב: פסחים
ליחנק בקשת אם קיב. פסחים

בנבילתא הפוך קיג. פסחים
שונאן הקב"ה ג' קיג: פסחים
עני רואה ושהיה טו. שקלים
העדים על מאיימין כ. ר"ה
היו בבליים לא סו: יומא

אשפמיה טלפחי חזו פג: יומא
איניש לימא לא מו: סוכה

להעביר לי ואמר כח: ביצה
גזרה אחת פעם כח. תענית

יצחק א"ר י. מגילה
קמיה דנחית ההוא כה. מגילה

דסני מאן האי כה: מגילה
מעולם מכירך איני טז. מו"ק
אימא ליה אמר כ: קטן מועד

לפרדס נכנסו ד' יד: חגיגה
רוח נחת לעשות טז: חגיגה
משקר קא שקורי לג. יבמות
שקרא איהו או נה: יבמות

ליה מצערא הוה רב סג. יבמות
השלום מפני סה: יבמות

חכם תלמיד כל עז. יבמות
השס) (ובמסורת

מוטעית חליצה קו. יבמות
בשילי איתנכו כי קטז יבמות

מרקדין כיצד יז. כתובות
דדייני אשרתא כא: כתובות

קשת נראתה עז: כתובות
אשרתא האי פה. כתובות
להרגין נודרין כז: נדרים
איתקדשת ר"ע נ. נדרים
דנורא עבדא סב: נדרים

בה לחדד נט: נזיר
כיתות ד' מב. סוטה

ליה הוה ששת רב יד. גיטין
דרבי משמיה דרשה כ. גיטין
דדייני אשרתא האי כו: גיטין
חסידא עמרם רב סז: גיטין

דרבי משמיה דרשה עז. גיטין
ושננתם ל. קידושין

שנתקדשה קטנה מד: קידושין
והאידנא אר"פ עב. קידושין
שבוייתא הנך פא. קידושין

גובין הלכתא אר"א יא: ב"ק
קאזיל הוה אשי רב קיג: ב"ק

מילי תלת בהני כג: ב"מ
קאזיל הוה ריב"י ל: ב"מ

אני כמדומה נט: ב"מ
מטען או עליהן שוכר עה: ב"מ

חכים פה. יתךב"מ עבדו
ליה הוי יוסף רבי קט. ב"מ

פתח רבי ח. ב"ב
ארנין אלמנה ולב טז. ב"ב
נינהו פסוקי מכדי פב. ב"ב
ברמאות אני אחיו קכג. ב"ב

גיורא דאיסור ת"ש קמט. ב"ב
ליה טרדא קא הוה קנג. ב"ב
יומא ידעיתו אי קעב. ב"ב

תודה תן מג: סנהדרין
קרינן כמאן נב. סנהדרין

בדיבורו המחליף צב. סנהדרין
מריש רבא אמר צז. סנהדרין

צא מאי קב: סנהדרין
כיתות ד' קג. סנהדרין

אמרת לו אמרו טו. מכות
לשונו על רגל לא כד. מכות
לדיין מנין ת"ר ל: שבועות

הונא רב איקלע נח. זרה עבודה
מסכתא אוקימתון י: הוריות

גמיר גמרא עזאי ובן יג. זבחים
דר"ט אחתיה בני סב: זבחים
הוה רבינא ואמר לו: מנחות

הם בבליים לא ק. מנחות
לאפיה סבר הוא צד: חולין
יהיב רבך א"ל קיא: חולין

לוייך פומבדיתאה קכז. חולין
דבדיאי מילי ח: בכורות

ליה הוה צדוק רב לז. בכורות
דא מילתא א"ל לב. תמיד

לחדודי ורבה ד: נדה
אמרה לא ר"ע ואף מה. נדה

-חז"ל-
ט א אבות
ז ה אבות

ו פרק נתן דרבי אבות
ז פרק זוטא ארץ דרך

השלום פרק זוטא ארץ דרך
ו פרק רבה ארץ דרך
י רבתי כלה מסכת

ז. דף ג ד ברכות ירושלמי
א א פאה ירושלמי

ד ה שקלים ירושלמי
יט: דף א ד תענית ירושלמי

ז. דף ג ד ב"מ ירושלמי
ג: דף ב א סנהדרין ירושלמי

ה ח רבה בראשית
ג יז רבה בראשית
יג ע רבה בראשית

תאר וביפה יט ע רבה בראשית
ה עג רבה בראשית
יד עח רבה בראשית
ז צא רבה בראשית

ובמפרשים ז ג רבה שמות
ז כו רבה ויקרא
א לד רבה ויקרא

כד אות רבה איכה פתיחא
ה ה רבה רות

ה לך לך תנחומא
כב וירא תנחומא
ד אמור תנחומא
ד חוקת תנחומא
נו רמז נח ילקוט
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יד לג וישלח ילקוט
כ מד בראשית ילקוט
צח רמז וירא ילקוט
ז כג שמות ילקוט

תתלד רמז תהלים ילקוט
חיל אשת לא משלי ילקוט

ז כג שמות מכילתא
מפנימה כט י במדבר ספרי

משה שיתף
ז מזמור טוב שוחר

יב מזמור טוב שוחר
מז מזמור טוב שוחר

יב פרשה משלי מדרש
כב פרק רבתי פסיקתא

ד אליהו דבי תנא
ג פרק זוטא תדב"א
א פרק דר"א פרקי

-פסוקים-
כ פרק א שמואל

כט יח פרק ב שמואל
כב יח א מלכים

-כללי-
ז כג שמות עזרא אבן

קיח סימן חד אוח משה אגרות
הגרא אגרת

מח ס"ק ביתא אלפא זרוע אור
קפ סעודה הלכות זרוע אור

ג ט ברכות שמח אור
צדיקים אורחות

ה יג ח, יב חו"מ אורים
קנו רבה אליהו

טו פרק לרמב"ן ובטחון אמונה
מישרים ארח

קיא חולין שבע באר
ובה פרק ברכות ג

ז כג שמות אהרן בית
א התשובה שער אלהים בית
דבר כל לה סוטה יהוידע בן

תכו אות ס"ח עולם ברית
יב רטז אוח יוסף ברכי
כט רמב יוד יוסף ברכי

משלי גרא
יט ע מערכת לפי דבש

ג יחי בראשית זקנים דעת
לד כה זקנים דעת

יט סימן פלאגי חיים החפץ
יט, כז בראשית והקבלה, הכתב

ז כג שמות כ, מד
קמב ח"ב קטנות הלכות

הרקיע זהר
ונוכ בהגה א פא חו"מ
קפב קלו, יאיר חוות

טו המשולש חוט
ובטחון אמונה איש חזון

יט כז תולדות חזקוני
י ב עולם חיי

ו עא א שאל חיים
תז עד, חינוך

יג תעה או"ח שלמה חכמת
כלך קסד: ב"ב שלמה חכמת

ויצא סופ התורה חנוכת
עולם חסדי

במ"ח א א כלל חיים חפץ
נז עמוד התורה על חיים חפץ

פתיחה חיים חפץ
יד במ"ח א כלל ר' חיים חפץ

נט יב כו, יב חרדים
כ ח"א אה"ע סופר חתם

נט ו חו,מ סופר חתם
והא דה פו חב חומ סופר חתם

סו סימן סופר חתם
מט, שבת יז, שבת סופר חתם

ה ביצה
כ מד טו, יח בראשית ט"ז

סב סא, אליהו יד
דעות הקטנה יד
ונו"כ ב קנז יו"ד
ונוכ א שמד יו"ד

יב דרוש דבש יערות
== יראים

חנופה אמונה, ערך הקמח כד
ד ה תפילין משנה כסף

קנו החיים כף
לו לג, תקסה החיים כף

פט ברכות בירושלים לחיים
2= אבות אבות, מגן
קנו אוח אברהם מגן

יא אות ו מערכת קדמות מדבר
ז ה אבות מהר"ל

ח עו רבה בראשית מהרז"ו
רשעיון אל טו. ב"ב מהרש"א
רפ ואמר קמ: שבת מהרש"א
שם טז, ח"ו וזמנים מועדים

קכו ז חלק שם קט,
קנו וקציעה מור

ביג י בראשית זקנים מושב
טו יח בראשית זקנים מושב
לה לא בראשית זקנים מושב

ז ו דברים זקנים מושב
יט כז בראשית מזרחי

קנו ברכה מחזיק
מאליהו מכתב

מלבי"ם
ב כלל נר המאור מנורת

סוכה תוספתא ביכורים מנחת
ד ב

מדמק חסידים, לספר חסד ור
ג תתרנח תרמב, ג,

ב י תרומות הפנים מראה
ב טור כג: קטן מועד מרדכי
לז לא בראשית חכמה משך

ברורה משנה
ה יג חו"מ המשפט נתיבות
האמת נתיב עולם נתיבות

אל בית סולם עמדין סידור
ז עמוד

קז עד, עשין סמ"ג
סמ"ק

ז כג שמות ספורנו
קב, מז, מד, כב, חסידים ספר
תרמב, תרכט, שלו, שיח, ריז,
תתרס, תתקעה, תרמז, תשב,
תתשיב תתרע, תתרסב, תתרסא,
כל ד"ה פו: פסחים יעקב עיון
חיים אורחות סרנא עיונים

כח אות להראש
ג ארץ דרך הל' ברכה עמק

ג קנו השלחן ערוך
לג מט בראשית הטור פירוש

יועץ פלא
פ"ט ברכות משה פני

ח סימן תענית תוספות פסקי
יוסף פרדס

תקסה ס"ס חדש פרי
קנו מגדים פרי

כ מד בראשית לדרך צידה
מכתבים ח"ב שיעורים קובץ

פד עמוד
גרא אליהו ודברי אליהו קול

לה לא בראשית
נד-פס המשפט דבר את קונטרס

יז סימן חומ טור בסוף
נזיר העדה קרבן

יט כז בראשית בחיי רבינו
י לג בחיי רבינו

לב כח שמות בחיי רבינו
אבות יונה רבינו

כב יב משלי יונה רבינו
ד טז פרק אהלות ר"ש

שביעית סוף ר"ש
לא סק א דרא פרקי רד"ל

ה ח"א רדב"ז
המידות שורש טז עמוד רוקח

נט: ב"מ ריטב"א
סוכות ריטב"א
יא שו"ת רמ"א

י יב בראשית רמב"ן
יז י רמב"ן
י לג רמב"ן

ב לא דברים רמבן
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כב עשה רס"ג
ו ד ידים רע"ב

מז כד בראשת רש"י
יט כז רש"י
כד כז רש"י
כג ל רש"י
י לז רש"י

טו מב רש"י
כ מד רש"י

לוד הרוגי ד"ה ג. פסחים רש"י
טז. ר"ה רש"ש

לוד הרוגי י: ב"ב רש"י
שלמא ד"ה סב. גיטין רש"י

השום וכנגד סו. כתובות רש"י
בלודקא יח: תענית רש"י

פא ג שו"ת רשב"א
תימא וכי דה ה א יעבץ שאילת

צט ב קלה, א יעקב שבות
ח"ג א, 86 עמוד א חמד שדי
310 ח"ה ,161 ב, 160 עמוד

שם הקרבן שיירי
אות ש,של"ה אות מו-ד ד יות
סוכה מס'

כב עמוד הטהור שלחן
הלואה הרב ערוך שלחן
תצב תצא, חיים שלמת

ה שער ב חלק קדושה שערי
א תפב אוח תשובה שערי

תמים שפת
יט כז בראשית חכמים שפתי

הכי ד"ה צד: ב"ב תוספות
הדיבור בסוף

מהו ד"ה קיד: ב"מ תוספות
ז ה אבות טוב יום תוספות

ה יב נגעים טוב יום תוספות
זאטוטי ואל ט. מגילה תוספות
כאן ד"ה ו עירובין תוספות
כי ד"ה ז: פסחים תוספות
לן ד"ה יא: תענית תוספות

ראם תועפות
רמט, פט, מח, לשמה תורה

שצה שעא, שסד,
סייפא אי יז: ע"ז חיים תורת

ז ה אבות ישראל תפארת

zepyl xzen izn

גמרות
איקלע נחמן קכט. שבת
בהלל מעשה כ. ביצה

סג יבמות
סה יבמות

למר שלמא סב גיטין

זקן ואדוני פז. ב"מ
למימר ר"י סבר כו. ע"ז

ג יב דר"נ אבות
השלום פרק זוטא ד"א

י רבתי כלה
א א פאה ירושלמי

ה עג יח, מח רבה בראשית
ט ט רה ויקרא

ז יא רבה במדבר
טו ה רבה דברים
א תולדות תנחומא
ויחי סו"פ תנחומא

ז צו תנחומא
יח שופטים תנחומא

כו ו נשא ספרי
יג יח בראשית ילקוט

תשיא קסב, תורה ילקוט
מה רמז שופטים ילקוט

קכד שמואל ילקוט
תשיב נך ילקוט

ספרים
יג יח בראשית עזרא אבן

להרא"ש חיים אורחות
מישרים ארח

קנו הלכה בירור
יג יח בראשית זקנים דעת

ב טז ש"א דר"ק
רס"ב חו"מ דרישה

והקבלה הכתב

יג יח בראשית חזקוני
עולם חסדי
חיים חפץ

כו יב חרדים
ה לח חרדים

פ"ט ברכות ירושלמי על חרדים
נט ח"ו סופר חתם

טז נ טו, יח בראשית ט"ז
כג ד בראשית עה"ת טור

סב סא אליהו יד
הקטנה יד

חנופה שלום, הקמח כד
בירושלים לחיים
כג ב"מ מאירי

קנו אברהם מגן
קנג ז מהרש"ם

זקנים מושב
לד מב בראשית מזרחי

המאור מנורת
ק: עירובין שדה מרומי

כג ב"מ יוסף נמוקי
קו סמ"ג

ובר"פ ח סמ"ק
רכו סמ"ק

ויחי פ' הישר ספר
== == חסידים ספר
יז כתובות יעקב עיון

צז סנהדרין יעקב עיון
נשא ספרי הנצי"ב עמק

כג ב"מ יעקב עין יוסף ענף
יג יח בראשית יפות פנים

יוסף פרדס
לו בכורות עמדין ר"י

צז. סנהדרין עמדין ר"י
כו ו ספרי הלל רבינו

לא ס"ק א פדר"א רד"ל
ב"מ רי"ף

כג: ב"מ ריטב"א
יז כתובות ריטב"א

י תועלת יח וירא רלב"ג
יג תועלת ויחי סוף רלב"ג

ואבדה גזילה רמב"ם
דעות רמב"ם

מח לד, מב יג, יח בר' רמב"ן
ז

יב א אבות רע"ב
טז נ כג, ל יג, יח, בר' רש"י

יעקב שבות
כג ב"מ שטמ"ק

יז כתובות שטמ"ק
חיים שלמת

תשובה שערי
לשמה תורה

ליעקב אמת תתן
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מכל לשנות, להם שמותר דאף שכתב, דיונה הקיקיון בשם הביא העין) (מראית החיד"א
יט) יב (משלי הכתוב בדברי צחות בדרך זאת לרמז וכתב כדת, עשו שינו לא אם מקום
ואמר פוריא, דהיינו תשמיש מסכת, אושפיזא, - תבות ראשי 'אמת' לעד', תכון אמת 'שפת

למאד. עד היא גדולה מעלה לעד', 'תכון משנים אין בזה גם שאם

(á"à éô ìò) äðòú àì ,úéøçù úåòåáùä âçì øöåé

מּתפלּוצים. ׂשפתי ְְֱִִֶַָֹאטם
לּלצים. ּתתחּבר ְִִֵֵַַַּבל

נמרצים. ּדברים ְְְִִִִָָּגֹולׁשים
קֹוצים. עם זֹורעים ְְִִִַַּדרּדר
ּכחּצים. לׁשֹונם ְְְִִִַָהּׁשֹוננים
ניצֹוצים. יפֹוצץ ְִִִֵּופימֹו

יֹועצים. ּומרמה און ְְֲִִִֶָָזֹוממים
אצים. ולרכל ְֲִִֵֶֶָָחנפים

ּפֹוצים. ׁשוא עדּות ְְִִֵָטפלּות
קֹורצים. ּובעין ְְְִִִִַיהירים

ּומֹוחצים. נֹוׁשכים ְְְֲִִִִּכצפעֹוני
ּדצים. ּולאיד רצים ְִִֵַָָָלרע
מנּצים. אחים ּבין ְְִִִֵַַָמדנים

ּפֹורצים. וגדר מחלקת ְְְֲִֵֵֶַָֹנֹותני
ּומׁשּקצים. לאל ְְִִֵָָֻׂשנּואים

ועצים. אׁש למדּורת ְְֲִִִִֵֵַעתידים
קֹובצים. ראׁשם על ְֳִַָָָֹּפעלם

מנּפצים. ּבעֹורם ְְְִַַַָָצרעת
רֹובצים. ּבבׂשרם ְְְִִָָָקללֹות

מצים. ּבכֹוסם ולענה ְְֲִַָָָֹראׁש
מּנאּוצים. לׁשֹונ ְְְִִִֹׁשמר

וׁשּקּוצים: ׁשקר ּתרמית ְְְִִִֵֶֶַַּתתעב

.... הסדר שינה ואשים, ואשאל מז, כד בראשית רש"י:
בני. - זה כלי שבר מי בו, הסרחון לתלות יכולה בן לאשה יש אם כג: ל בראשית רש"י:

פרעה... בשם נשבע היה לשקר נשבע כשהיה פרעה, חי טו: מב בראשית רש"י:
מפיו... שקר דבר מוציא היה היראה מפני רש"י מת, ואחיו כ: מד בראשית רש"י:

מכאן החסיד יהודה רבי בספר ...ונמצא וגו', עשו ויבז ד"ה תולדות פרשת זקנים: דעת
וליטלו לרמותו לצדיק דמותר אחרת מצוה או תורה ספר רשע ביד יש שאם למד אתה

ממנו.

úîàå ø÷ù øåáéã ïéðòá íéøáñä

ללכת מותר נגדך, בשקר הולך הלה אם תתעקש, עקש עם או תתבר, נבר עם חשוב יסוד *
וכו'. ומקורותיו ותנאיו זו סברה לייסד יש כמידתו, בשקר, אתו

איסור וגם – אונאה או גזל שנקרא פשיטא לו מגיע שלא ממון להוציא כדי משקר אם *
ידי על לו, שמגיע ממון להחזיק או להוציא כדי משקר כאשר הוא עיון שצריך מה שקר,
ולכן לי, משקר וכאילו בתום הולך לא הרי שלי ממון מעכב הלה שאם סברא יש שקר,
ועוד. ולבן יעקב אצל שמוזכר תתבר עם סברת כעין ושקר בערמה גם אתו ללכת אפשר

לאו דוד לרב לדוד משכיל עיין

ותנאים מקורות להסביר לנפשיה, דאטעי ואיהו תרי, לבי משתמע יסוד *

לתועלת שקר *
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בעלמא דברים סיפורי בכך, מה של דברים *

íéùãç úåøå÷î

קנה אמת בליקוט ריח רי רז קטעים פנחס: מדרש *

שו"ע: באביו* ואפילו לו שיאמרו חובה אינו לו נודע ולא מת לו שמת מי תב: סימן יו"ד
לשקר לו אין עליו שואל אם מיהו ,.. י) (משלי כסיל הוא דיבה מוציא נאמר זה ועל ואמו

תרקח שקר מדבר שנאמר הוא חי ולומר

שם: מפרשים ועוד רש"י השלום, מפני פז ב"מ הגמ' לשון *
ייחסו מה האסורים הדיבור חלקי כשמונה יז א אבות המשנה פירוש הרמב"ם דברי לבדוק

שקר.... דברי סתם לענין
תרחק שקר מדבר בפסוק מכילתא מפרשי

וצ"ל עור, אלפני חשידי כותים שם, ג.] [דף ג: אות חולין שמועות: קובץ שעורים: קובץ
שייך לא תרחק שקר ומדבר עדות, תורת ע"ז שאין באיסורין נוהג אינו תענה דלא דלאו
שאינו משום הוא באיסורין אחד עד נאמנות ענין דכל כאן משמע והנה בממון, אלא
ומלקין חלב שזה להעיד נאמן אמאי אבל להתיר, במעיד תינח וקשה עור, אלפני חשוד
דלא אלאו לעבור דין בית לשליח להכשיל חשוד אינו דה"נ וצ"ל הרמב"ם, כמ"ש ידו על

יוסיף.

מובאים שם הרע לשון לימוד ספר עיין שוא, שמע תשא לא של ללאו הנוגע ==בכל
=== לכאן ששייך מה ולהשוות מקומות מראה הרבה

לשלומי, בעי ממונא לנפשיה אילימא דמי היכי שקר, עידי והשוכר הכונס: ריש ב"ק עיין
דלא נראה מכאן לשלומי, בעי ממונא ז"ל הרא"ה וכתב בנמוק"י: =וכתב לחבריה, אלא
שלא אלא מחויב היה אם אבל לו מחוייב שאין ממון על עדים דשכר להאי אלא מחייבינן

תרחק... שקר מדבר על שעובר אלא חייב, אינו בדבר, עדים היו

עיי"ש תרחק שקר מדבר משפטים פרשת דקרא ==טעמא

=== צדק הין בפסוק קדושים פרשת הזהב רביד עיין

ה פרק תורה תלמוד הלכות שרירו דוד לרב כסף משנה

דנפקא מרן לן ורשים אומרו, שם שיזכיר עד רבו מפי שמע שלא דבר יאמר ואל ומ"ש [ט]
בסתמא מרבו שמועה דבר אמר דאם ומשמע השחר תפלת דפרק דר"א מימרא מההיא ליה
הגמ' כונת מרן דברי וכפי היא מרבו תורתו דכל ידעי דכ"ע דהטעם שפיר שמו מזכי' ולא
לדעתו הגמ' רצון מישראל שתסתלק שכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר והאומר מ"ש
ראוי וא"כ כו' גורם האומרה שם מזכיר ולא בסתמא רבו מפי שמע שלא לדבר האומר
ועוד כבודו מקום דכאן בכאן מישראל שתסתלק לשכינה גורם גזרת לכתוב הרמב"ם היה
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שאינו דמה הרב כבוד אצלי שייך דמה אומרה שם מזכיר שאינו ענין ללמדנו כאן שייך מה
דדיוקא איברא דבר הרב בכבוד פוגע ומה לכבודו שייך מה ההלכה בעל תלמיד מזכיר
דרבו ידעי דכ"ע מותר שמו מזכיר שאינו אף מרבו זו הלכה דכשהיה לאשמועינן אתא
בעל שם מזכיר אינו שתלמיד כיון ואפשר תניא בדלא תניא תלי ברם זו לשמועה אמרה
שאמר אחרת הלכה נגד זו הלכה מיפרך ודילמא אמרה שרבו העולם חושבים אז ההלכה
פוגע ונמצא מעוקל המשפט ויצא משתיהן אחד שבמקום רבו דברי ידחו ולפעמים רבו
שבאמת אף רבו מפי שמע שלא דבר יאמר ואל הרמב"ם כונת אפשר ועוד רבו בכבוד
שיזכיר עד רבו שם על זו הלכה הוא יאמר אל רבו שם על חבר מפי שמע שכך אמרה רבו
לפעמים שפוגע ועוד לעולם גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר דכל משום אומרו שם
כשאומרה וא"כ דר"פ אליבא תנאי תרי ומתרצינן אהלכתא הלכתא דקשיא היכא בכבוד
אזי רבי משם פ' ר' אמר כך כשמזכיר אבל דר"פ אליבא תנאי תרי לומר יש רבו בשם
שכינה סילוק שגורם אמרה שלא מי אצל שמועה יחס אם במכ"ש וא"כ דק לא שמא אמרי'

הלימוד. סדר שיי' ת"ת דגבי משום הכא זה דין ונקח

משום וכי לשכינה גורם רבו מפי שמע שלא דבר והאומר בפירוש רבינו שכיוין ואפשר
ומיני' שמם הזכיר לא שגם מוכרח לזה ענוש יהיה רבותיו שאינן אחרים מפי דבר דאמר

לן. איכפת לא שמו הזכיר לא אם דברבו נפקא

ולומר לפייס לו שיש תשמיש, בשעת פיוס בפוריא, הנר] ספר [מתוך גיאת אבן יצחק ר'
בדיבורו משנה וכי בהן, עומד שאינו פי על אף לך, קונה אני ותכשיטין מלבושין וכך כך
השמים ומעוף חייא א"ר המוציא פרק ובעירובין שקר, דבר לשונם למדו משום בו אין
למדנו לישראל תורה ניתנה אלמלא יוחנן א"ר בועל, כך ואחר שמפייס תרנגול זה יחכמנו,
בועל. כך ואחר שמפייס מתרנגול, ארץ ודרך מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול צניעות

עיי,ש. וכו' לאשתו להחניף שמצוה צדיקים וארחות ,?? עירובין שדה מרומי דברי עם השוה

נט סימן ליקוטים ו חלק שו"ת סופר: חתם

שאמרו ע"ד לעצמו הרב התיר ואולי מפיו שמעתי לא זצ"ל אמ"ו משם אמר שהרב ומ"ש
ספר בשכונתך נמצא הנה זה עבור תאשימהו ואל גדול, באילן תתלה להחנק רצית חז"ל
ישתוממו הלא זה בענין ז"ל הנביא דבר גדול דבר כי שם תמצא למהריעב"ץ ספרים מטפחת
שאמרו ומה אמת, בתורת לכזב חז"ל שהתירו הדבר גוף על תמה ואני למבין, ודי רואיו
המובן עפ"י מזה נוח ז"ל הרמב"ן דעת היה לא השלום דרכי מפני לשנות מותר חז"ל
קנ"ו סי' במוסריו והגמ"א שם, עיין זקנתי ואני פסוק על בפירושו הפליג ע"כ הפשוט

קאי. קושטא והכלל עי"ש, להבא ולא לשעבר דדוקא החליט

לה סימן משפט חושן חיים שלמת שו"ת

דיהיבנא לינוקא איניש לימא דלא (מו:) סוכה בגמ' לתת: צריך אם לתינוק מה במבטיח
שקר. דבר לשונם למדו שנאמר שיקרא, לאגמורי דאתי משום ליה, יהיב ולא מידי לך
אמנה מחוסר הוי כן לא ואם מועטת במתנה ליתן צריך הדין דמצד ליה תיפוק ויל"ד

באופן מיירי דכאן לומר, ואפשר ס"ח), ר"ד (סימן בחו"מ כדאיתא לגדול דהשוכראפילו
הנצרך דבר יעשה שהתינוק רוצה והוא מטען, או עליהן שוכר עה:) (ב"מ האומנין את
מטעם כן יעשה לא לקטן אם כי אמנה מחוסר בזה אין בכה"ג דלגדול מבטיחו, זה ומשום

לשונם. למדו

מחוייב. אינו לקטן אבל לגדול, היינו מועטת דמתנה כנראה תשובה:
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מסכתות שתי על אותו מכבדים אם שביעית סוף ירושלמי בענין החומר כל את לאסוף
בשם קנו אברהם מגן קפה, סימן ש"ת יונ רבינו מהרי"ט, עיין א. רק שיודע לומר צריך

ח.... אות הקטנה יד ועוד?, רבה באליה מובא שביעית, שמשון רבינו
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