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א:+ לחבירופרק ומצוות למקום _מצוות

מרומז כבר הענין "לחבירו". מצוות סוג ויש "למקום" מצוות של סוג שיש הבסיסית, בחלוקה דן זה בפרק
ובמס' "שמים-בריות", קידושין בגמ' כמו הגדרות: לעוד לציין יש , -- -- חז"ל בדברי ובעיקר הברית, בלוחות
"לחבירו" במצוות המיוחדות ומסבירים המרחיבים אחרונים מדברי גם הבאנו -- -- "עבדדה-גמ"ח", אבות

ùîç ãâðë ùîç Y úåçåìä éúù

àúìéëî:ç äùøô ùãçáã àúëñî :åøúé úùøô ìàòîùé éáøãעשרת נתנו כיצד
לא וכנגדו אלהי� ה' אנכי כתיב זה. לוח על וה' זה לוח על ה' הדברות,
המל�.... בדמות ממעט כאלו הכתוב עליו מעלה ד�, ששופ� מי שכל הכתוב מגיד תרצח,
מעלה זרה עבודה שעובד מי שכל הכתוב מגיד תנא�, לא כנגדו וכתיב ל� יהיה לא כתיב
וכנגדו לשוא אלהי� ה' ש� את תשא לא כתיב המקו�.... אחר מנא� כאלו הכתוב עליו
זכור כתיב שוא... שבועת לידי בא לסו� גונב שהוא מי שכל הכתוב מגיד תגנוב, לא כתיב
השבת את שמחלל מי שכל הכתוב מגיד תענה, לא כתיב וכנגדו לקדשו השבת יו� את
אבי� את כבד כתיב ימי�... לששה עולמו ברא שלא העול�, והיה שאמר מי לפני מעיד
שהוא ב� מוליד סו� חומד שהוא מי שכל הכתוב מגיד תחמוד, לא כתיב וכנגדו אמ� ואת
לוח על חמשה הדברות עשרת נתנו לכ� אביו. שאינו למי ומכבד אמו ואת אביו את מקלל

גמליאל, ב� חנינא ר' דברי זה, לוח על וחמשה זה
שנאמר זה, לוח על ועשרה זה לוח על עשרה אומרי� יט)וחכמי� ה הדברי�(דברי� את

ואומר אבני�, לוחות שני על ויכתב� ה' דבר ה)האלה ד השירי� עפרי�(שיר כשני שדי� שני
ואומר צביה, יד)תאומי ה בתרשיש.(ש� ממולאי� זהב גלילי ידיו

?? אפרים הר יהודה, שבות בסמוך), לקמן (מובא מלבי"ם מפרשים???

éîìùåøé::å ÷øô íéì÷ùחמשה אומר גמליאל ב� חנינה ר' כתובי�, הלוחות היו כיצד
הה"ד זה, לוח על וחמשה זה לוח יג)על ד לוחות(דברי� שני על ויכתב�

על ועשרה זה לוח על עשרה אמרי ורבנ� זה, לוח על וחמשה זה לוח על חמשה אבני�,
הה"ד זה, עשרה(ש�)לוח הדברי�, עשרת לעשות אתכ� צוה אשר בריתו את לכ� ויגד

לוח על ועשרי� זה לוח על עשרי� אומר יוחאי ב� ר"ש זה, לוח על ועשרה זה לוח על
סימאי רבי זה, לוח על ועשרי� זה לוח על עשרי� אבני� לוחות שני על ויכתב� דכתיב זה,

דכתיב זה לוח על וארבעי� זה לוח על ארבעי� טו)אמר לב כתובי�,(שמות ה� ומזה מזה
טטרוגה.

(מהר"ל) ישראל תפארת תקמ"ט, סימן ח"ג רדב"ז שו"ת – הלוחות וצורת התנאים מחלוקת בהבנת האריכו
בירושלמי סריליו ר"ש פ"ב, ח"ב דין חיקור מפאנו רמ"ע פי"ב, היסודות שער אלהים בית מבי"ט לה, פרק

קכא-ב. עמוד תשא כי שלמה תורה וע"ע שם. העדה קרבן יעקב, בעין "הכותב" שקלים,
הם עשרה מתוך ציווים שה' זה מעצם ללמוד יש לוח, בכל ה' סוברים שלא התנאים לשאר שגם להעיר ויש

חשיבותם. את מלמדנו כבר זה לחבירו אדם בין של

àîåçðú::è ïîéñ á÷ò úùøôזהב גלילי ידיו של�... הפסולת שתהא ל� פסל ...ד"א
יד) ה השירי� אחת,(שיר לוח על דברות חמש לוח, בכל היו וכמה לוחות, אלו ,

שנאמר לזה זה בי� גללי� כמי� עשויי� זהב...(ש�)והיו גלילי רבהידיו בשמות איתא וכן
וה'. ה' שהיו כדעה שנקט רואים רק כאן מוסיף זה אם וצ"ע מדרשים ועוד
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ìהאדם לטובת וה' הבורא בכבוד ה'
ï"áîø::âé ë ÷øô úåîùהבורא בכבוד חמשה הדיברות עשרת ...והנה וגו', תרצח לא

לכבד צוה הבורא לכבוד כי האל, כבוד אבי� את כבד כי האד�, לטובת וחמשה
וטובתו בצרכו לאד� חמשה ונשארו ביצירה, המשות� האב

שהזכרתי,. כמו הבורא כבוד שה� אחד בלוח ראשונות החמש שהיו הלוחות במכתב ..והנראה
חמ כנגד חמש שיהיו אחד, בלוח השניות יצירהוהחמש בספר שהזכירו כעני� ג)ש, (א

היו למה ל� יתברר ומזה חמש... כנגד חמש אצבעות עשר כמספר מה, בלי ספירות בעשר
פה. שבעל תורה כנגד ואיל� ומכא� שבכתב, תורה כנגד הוא אבי� את כבד עד כי שתי�,
ואר� שמי� כנגד לוחות שתי י) עקב (תנחומא שאמרו ז"ל רבותינו רמזו שלזה ונראה
יבי� והמשכיל אחד, רמז זה וכל עולמי�. שני וכנגד שושביני� שני וכנגד וכלה חת� וכנגד

הסוד:
ìאחרונות בה' ה' שם נזכר לא למה

:úåôñåú:åìéàå ä"ã .â úéðòúה כמהבענין ומביא רעים דברים על שמו את מזכיר הקב"ה שאין כלל
ומסיים: הזכירדוגמאות, לא ואיל� תרצח מלא אחרונות דברות בחמשה ...וכ�

בבית זולתי הבית, חדרי כל לפני מגינו לצייר והניח נאה דירה שבנה למל� משל ית', הש�
הטינו�. מקו� הכסא

בקיצור וההסבר ו' קובץ מתוך הפסיקתא ודברי ?? מנחות תוספות ==להביא
ìהחמרי הכח כנגד וה' השכלי החלק כנגד ה'

÷çöé úãé÷ò::åøúé úùøô :äî øòùמחלקות לשתי האלו הדברות שנחלקו נמצא ...ג�
גדול לוח לחסרו� זה היה לא אשר חמשה, חמשה הלוחות שני על
אל ומיוחדות אלהיות החמשה האד�. חלקי שני כנגד מכווני� שה� על ללמד רק שיכיל�,
כי האמנה האד�. כל זה כי החמרי הכח אל ומיוחדות אינושיות והחמשה השכלי, החלק
המיישיר בעוז בביאור יבוא והכל זה לעומת זה הלוחות בשני אשר בדבורי� ודמיו� יחס יש

האמתי:
ìהלוחות שעל הכתב גודל

íé÷ìà úéá::áé ÷øô úåãåñéä øòù :è"éáîìכתוב היה באחד העדות, לוחות שני ...וכ�
אד� שבי� דברות ה' כתוב היה ובשני לבינינו, ית' שבינו דברות ה'
וקדמותו, מציאותו מצד לבינינו יתבר� שבינו במה הראשו� הלוח הוראת ובהיות לחבירו...
הוזכר שלא מה וקדמותו מציאותו על המורה ההויה ש� הדברות מחמשת אחד בכל הוזכר

לחבירו... אד� בי� אלא שאינ� האחרונות הדברות בה'
דברות שחמשה פנויומפני השני בלוח וישאר הראשוני� מ� הרבה קצרי� ה� האחרוני�

דברות החמשה וחריתת חקיקת היתה כי לומר נצטר� לראשו�... בשיעורו שוה בהיותו
בה' מכילה גסה, חקיקה האחד לוח של וחריתת מחקיקת גדולה השני שבלוח האחרוני�
שיהיה כדי הארוכי�, הראשוני� בדברות שמכיל השיעור כל הקצרי� האחרוני� דברות
[	להתאוות לתאות� מנעוריו רע האד� שיצר לבינינו, בינינו שהוזהרנו מה יותר ונראה נקרא

כ�... כל עליו מקטרג היצר שאי� יתבר� לבינו בינינו שהוא ממה לה�],
עשרת היו לוח שבכל הסוברים ושיטת הלוחות במהות בירושלמי התנאים מחלוקת להסביר מאריך ועוד

דעתו. לפי וצורתן הלוחות בכתב שהיו הנסים בענין פרטים ועוד הדברות,
ìלחבירו אדם בין וחמש למקום אדם בין חמש

í"éáìî::âé ë úåîù,çöøú àì,למקו� אד� שבי� עניני� ה� ראשונות דברות חמש
תשא לא כמו שבדיבור עניני� ל�, יהיה ולא אנכי כמו המחשבה עניני וכולל
תעשה לא פסל ל� תעשה לא כמו שבמעשה עניני� ובי� בדבור... שהוא השבת וזכירת
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מצות בי� נחשב ג"כ והוא ומשקהו, מאכילו ג"כ במעשה שהוא וא� אב וכבוד מלאכה, כל
כתובי� שהיו האחרונות דברות וחמשה המקו�, לכבוד כבוד� שהוקש למקו� אד� שבי�
ה' ש� אחד בכל נזכר הראשונות בחמשה וע"כ לחברו, אד� שבי� מצות ה� השני בלוח

ה'.... ש� נזכר לא ובאחרונות אלהי�
נוספים: ה',עיונים כנגד ה' מכוונים שהם הלוחות בענין ז"ל, מלובביץ' מ.מ. הרבי עה"ת, לרש"י ביאורים עיין

עיי"ש, וכו' אנכי כנגד תרצח לא צביה, התאומי ד שה"ש

שוות, ששניהם מלמד כתיב לחת שם רש"י דברי על נו: עמ' עקב פרשת פלאצקי) (לרמ"ד חמדה כלי עיין
אדם בין של הלוח את רק לשבור מספיק והיה בע"ז ישראל שחטאו אף ולכן שניהם את שצריכים שהכוונה

עוד. עיי,ש אפשר אי זה בלא זה כי שניהם את לשבור צריך היה שווים ששניהם כיון אבל למקום

ñ"ùá "åøéáçì"å "íå÷îì" âùåîä

àô àîåéאד� שבי� עבירות מכפר הכיפורי� יו� למקו� אד� שבי� עבירות
רבי דרש זו את חבירו. את שירצה עד מכפר יוה"כ אי� לחבירו
למקו� אד� שבי� עבירות תטהרו, ה' לפני חטאתיכ� מכל עזריה, ב� אלעזר
עד מכפר הכיפורי� יו� אי� לחבירו אד� שבי� עבירות מכפר, הכפורי� יו�

חבירו. את שירצה
.æô íùאי� לחבירו אד� שבי� עבירות אבהו, לרבי חבו בר יוס� רב ליה רמי

אלקי� מא� אלקי�, ופללו לאיש איש יחטא א� כתיב והא מכפר הכפורי� יו�
דיינא.... �

הנ"ל. לימוד בספר עיי"ש ומחילה" "פיוס של הנושא לכל כבסיס משמשת זו =סוגיא
:æé äðùä ùàøכתיב גמליאל רב� את הגיורת בלוריא שאלה ...ת"ש

(במדבר וכתיב פני�, ישא לא אשר י) (דברי� בתורתכ�
משל ל� אמשול לה אמר הכה� יוסי רבי לה נטפל אלי�, פניו ה' ישא ו)
ונשבע המל� בפני זמ� לו וקבע מנה בחבירו שנושה לאד� דומה הדבר למה
עלבוני לו ואמר המל�, את לפייס בא פרעו, ולא זמ� הגיע המל�, בחיי לו
למקו�, אד� שבי� בעבירות כא� נמי הכא חביר�, את ופייס ל� ל�, מחול

... ולימד עקיבא רבי שבא עד לחבירו. אד� שבי� בעבירות כא�

äìåë äøåúä ìë ììåë åøéáçì íãà ïéá

.âì úáùכולה התורה כל שתלמדני מנת על ...גיירני אחד בנכרי מעשה
לחבר� סני דעל� הזק�] [הלל לו אמר אחת... רגל על עומד כשאני

גמור. זיל הוא, פירושה ואיד� כולה, התורה כל היא זו תעביד, לא
:é"ùø.הקב"ה זה 	 כז) (משלי תעזוב על אבי� וריע ריע� תעביד, לא לחבר� סני דעל�

פירושה, תורה. דברי שאר איד�, המצוות. ורוב ניאו� וגנבה גזלה כגו� ממש, חביר� ל"א:
ותדע. גמור זיל שנאוי, דבר איזה לדעת הוא מילתא דהא

íéðäë úøåú:.בתורה גדול כלל זה עקיבה רבי אמר כמו�, לרע� ואהבת
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"úåéøá"Y"íéîù" / òø ÷éãöå áåè ÷éãö

.î ïéùåãé÷אות� עושה שאד� דברי� אלו תנ� נחמ� לרב רבא ליה רמי
אלו הבא לעול� לו קיימת והקר� הזה בעול� פירותיה� ואוכל
ותלמוד לחבירו אד� שבי� שלו� והבאת חסדי� וגמילות וא� אב כיבוד ה�

כתיב וא� אב בכיבוד כול�, כנגד ה)תורה ולמע�(דברי� ימי� יאריכו� למע�
כתיב חסדי� בגמילות ל�, כא)ייטב צדקה(משלי חיי� ימצא וחסד צדקה רוד�

כתיב שלו� ובהבאת לד)וכבוד, אתיא(תהלי� אבהו וא"ר ורדפהו, שלו� בקש
וחסד, צדקה רוד� הת� וכתיב ורדפהו שלו� בקש הכא כתיב רדיפה רדיפה

כתיב תורה ל)בתלמוד נמי(דברי� הק� בשילוח – ימי� ואור� חיי� הוא כי
כב)כתיב תני(דברי� ושייר, תנא הא, נמי ליתני ימי�, והארכת ל� ייטב למע�

ושייר. תנא אמרת ואת דברי� אלו תנא
לי אסברא אידי רב רבא י)אמר ג מעלליה�(ישעיהו פרי כי טוב כי צדיק אמרו

ולבריות לשמי� טוב אלא טוב, שאינו צדיק ויש טוב צדיק יש וכי יאכלו,
בדבר כיוצא טוב, שאינו צדיק זהו לבריות ורע לשמי� טוב טוב, צדיק זהו

אומר יא)אתה פסוק רשע(ש� יש וכי לו, יעשה ידיו גמול כי רע לרשע ֵָאוי
לשמי� רע רע, רשע הוא לבריות ורע לשמי� רע אלא רע, שאינו ויש רע

רע. שאינו רשע זהו לבריות רע ואינו
שנאמר פירות לה ויש קר� לה יש ג)הזכות וגו',(ישעיהו טוב כי צדיק אמרו

שנאמרעבירה פירות לה ואי� קר� לה ג)יש ואלא(ישעיהו וגו', רע לרשע אוי
מקיי� אני יא)מה א עבירה(משלי ישבעו, וממועצותיה� דרכ� מפרי ויאכלו

פירות. לה אי� פירות עושה ושאי� פירות, לה יש פירות שעושה
é"ùø:,êéîé ïåëéøàé.הבא êì,לעול� áèéé.בחיי�,íééç àöîéצדקה הבא, לעול�

הזה. בעול� הבא.êééç,וכבוד לעול� ימי� ואור� הזה åë',בעול� éîð ï÷ä çåìùá
éì,וליתנייה. àøáñà éãéà éáøטוב ונמצא ממנו נהני� הבריות כולהו דהנ� לאלו דומה אינו

כי טוב כי כתיב קרא דבהאי יאכלו מעלליה� פרי כי כתיב ובההוא לבריות, וטוב לשמי�
ולא לבריות טוב כא� ואי� הוא לשמי� טוב הק� בשילוח אבל בחייו, יאכל מעלליו פרי

הזה. בעול� פירותיה� אוכל גבי תנייה לא והלכ� יאכל, מעלליו פרי כי ביה כתיב
,úåéøáì òøå íéîùì òø.וגנב וגזל� רוצח úåéøáì,כגו� òø åðéàå íéîùì òø,עריות מגלה

חלב. אוכל מועדי�, úåøéô,מבזה åì ïéà.רשעו מכדי יותר ממנו נפרעי� äùåòùאי� äøéáò
,úåøéô.כ� לעשות ממנו למדי� ואחרי� עבירה עובר חשוב שאד� הש� חילול כגו�

נוספים: דברעיונים בהרחב נח פ' ריש דבר העמק אלאא) בתחילה כך היה שלא היינו רע, וצדיק טוב צדיק
ציון אהבת דרשות ד) פ"ב סוכה הים איי ג) פירותיהן... אוכל בענין א' דרשה הלוי בית ב) עיי"ש מההרגל...
"רע בחילוק השתמש היראים שספר לציין ו)יש א פאה עמדין) (ר"י שמים לחם ה) המחבר?) (מבן ג' דרשה

עיי"ש. לקבוצות מצוות התרי"ג בחלוקת לבריות", רע - לשמים

:úåáàרוח שאי� וכל הימנו, נוחה המקו� רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח כל יב: ג
מאירי, 	 ובמפרשי� נת�, דר' באבות עי"ש הימנו. נוחה המקו� רוח אי� הימנו נוחה הבריות

רמב"�... יונה רבינו
:â÷ ïéøãäðñ.מלמעלה רש נעשה מלמטה, רש אד� שנעשה כיו�
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:é"ùøנעשה הימנו, נוחה הבריות רוח ואי� שונאי� לו שיש מלמטה, רש אד� שנעשה כיו�
עכ"ל. מלמעלה, אותו ששונאי� בידוע מלמעלה, רש

הימנו נוחה רבותינו שדעת כל עוה"ב בי� איזהו קנג. שבת ועי'
וכו'. כבוד זקניו שכנגד כל וכו' עוה"ב ב� איזהו י: ב"ב וע"ע

ג. אבות שם ענגל לר"י הש"ס" מ"גליוני

.æì ïéøãäðñא יאמר שלא הבריות, שלו� ומפני יחידי... נברא אד� מה לחבירומפני ד�
מאבי�... גדול אבא

zea` iwxta exiagl mc` oia

חסדי�... גמילות ועל ב: א
לרווחה... פתוח בית� יהי ה: א

זכות לכ� ד�... והוי חבר, ל� קנה ו: א
לרשע תתחבר ואל רע משכ� הרחק ז: א

אהר�... של מתלמידיו הוי יב: א
יפות פני� בספר מקבל... הוי טו: א
משתיקה טוב לגו� מצאתי לא יז: א

השלו� ועל הדי�, ועל האמת, על יח: א
האד� מ� לו תפארת ישרה... דר� א: ב

הציבור... ע� העוסקי� כל ב: ב
הציבור מ� תפרוש אל ה: ב

למקומו שתגיע עד תדי�... אל ה: ב
אטפו� דאטפו� על ו: ב

טוב לב טוב... שכ� טוב... חבר יג: ב
משל� ואינו ...לוה יד: ב

חביב... חבר� כבוד יהי טו: ב
הבריות ...ושנאת טז: ב

חביב... חבר� ממו� יז: ב
הימנו נוחה הבריות שרוח כל י: ג

משלו... לו ת� ו: ג
ברבי� חבירו פני והמלבי� יא: ג

לראש... קל הוי יב: ג
בשמחה האד� כל ...ומקבל יב: ג

בצל� שנברא אד� חביב יד: ג

אר�... דר� אי� תורה אי� א� יז: ג
תורה אי� אר� דר� אי� א� יז: ג

הבריות את המכבד מכובד, איזהו א: ד
אד� לכל בז תהי אל ג: ד

רוח שפל הוי מאד מאד ד: ד
הציבור מ� תפרוש אל ז: ד

הדי�... מ� עצמו החוש� ט: ד
אד� כל בפני רוח שפל יב: ד
שמי�... לש� כנסיה כל יד: ד

חבר�... וכבוד תלמד� כבוד טו: ד
גביה� על עולה טוב ש� כתר יז: ד

אד� כל בשלו� מקדי� הוי כ: ד
וכו'... כעסו, בשעת חבר� תרצה את כג: ד

תשמח אל אובי� בנפול כד: ד
והכבוד... והתאוה הקנאה כח: ד

בחכ�... דברי� שבעה ט: ה
שלי... שלי באד�, מידות ארבע יד: ה

לכעוס... נוח בדעות, מידות ארבע טו: ה
צדקה... בנותני מידות ארבע יז: ה
בדבר... התלויה אהבה כל כ: ה

שמי�... לש� שהיא מחלוקת כל כא: ה
שפלה... נפש נמוכה, רוח טובה, עי� כג: ה

לגיהנ� פני� עז כה: ה
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í"áîø

ìלכל תחילה אותם לידע אדם וצריך הדת עיקר שהם המצוות בכלל
í"áîø::ä÷æçä ãéä øôñì åúîã÷äáדת עיקר שה� המצות כל בו אכלול ראשו�, ספר

זה ספר ש� וקראתי וכו', הכל, תחילת אות� לידע אד� וצרי� רע"ה, משה
ויש לחבירו אד� שבי� מצות בו אכלול עשר, אחד ספר ש�: ובהמש� עכ"ל. מדע", "ספר
שלשה ספר ש�: עוד נזיקי�". "ספר זה ספר וקראתי בגו�, או בממו� תחילה היזק בה�
"ספר זה ספר ש� וקראתי וכו', דיני� בשאר לחבירו אד� שבי� מצות בו אכלול עשר

עכ"ל. משפטי�",
לא תוכיח, הוכח לרעך, ואהבת מצות המדע בספר וכלל ספרים, בג' לחבירו אדם בין מצות הרמב"ם חילק
ומשפטים. נזיקין בספרים חילק לחבירו אדם בין דיני ושאר וכו', רכיל תלך לא תיטור, ולא תיקום לא תשנא,
הכל"]. תחילת אתם לידע אדם שצריך ודברים משה, דת "עיקר הם מדע בספר שנמנו אלו שמצות לנו ויוצא

ìהנעלות המידות השגת בהם הכוונה לחבירו שב.א. המצוות כל
:í"áîø:äì ÷øô â"ç :íéëåáð äøåîאשר המצוות דעות]: בהלכות שכלל� המצוות בעני�

אשר המידות, בהכשרת התלויות [	המצוות השלישית הקבוצה אות� כללה
וקיבוציה�, אד� בני יחסי תקיני� יהיו הטובות במדות כי וידוע דעות, בהלכות מנינו�
פשוטה תועלת� וכול� דעות, בהלכות מנינו� אשר אד�] בני מצבי לסדירות הכרחי זה אשר
שאיני כדי עד ברור וזה אד�, בני בי� החברות מצב יתוק� שבה� מידות שכול� לפי וברורה,

בו. להארי� צרי�
מעשה שהיא ואע"פ מעולה מידה הקניית בה הכוונה אשר יש מצות, במקצת שג� ודע
אות� אבל במקומותיה�, אחת אחת נבאר� ואנחנו הכתוב גזרת שהיא בה וחושבי� מסוי�
המידות אות� השגת בה� שהכוונה בה� מבואר כול� ה� דעות בהלכות מנינו� אשר

הנעלות.
ì"למקום" נקראים עצמו שלימות שכוונתן המצוות

:í"áîø:íù ð"åîאד� שבי� עבירות חלקי�, לשני נחלקות המצוות שכל ידוע ...וכבר
או צווי שהיתה בי� מצוה שכל והוא למקו�... אד� שבי� ועבירות לחבירו

המ אשר לאד�אזהרה מיוחדי� מעשי� תיקו� או השקפה או מסוימת מידה הקניית בה טרה
באמת שהיא ואע"פ למקו�, אד� שבי� אותה קוראי� ה� הרי 	 לשלימות להביאו עצמו
ואינה כלליות, ובהבחנות רבי� דברי� מצוע אחר אבל לחבירו, אד� שבי� לדברי� מובילה

זה. והב� ישיר, באופ� הזולת בנזקי נוגעת
למקום= אדם בין נקרא עצמו ששלימות במש"כ ==חידוש

:í"áîø:ù"îäéô :à à äàô,המצוות מ� עניני� שני על נופל ש� הוא חסדי�, וגמילות
שיעזור והשני שבוי�, ופדיו� צדקה כגו� בממונו לישראל אד� שיעזור האחד
ומה לזה. ודומה חתני� לחופת ולבוא המתי� את וללות אבלי� ניחו� כגו� בגופו, אותו
אותו שיעזור א� בגופו, האד� לעזור ר"ל שיעור" לה אי� חסדי� "גמילות בכא� שאמר

ממונו... חמישית והוא שיעור לו יש למדבממונו איך כאן זרעים" "תורת עיין בירושלמי, [-מקורו
אושא"]. "תקנת ענין הרמב"ם

ל�, שאומר מה הוא לו", קיימת והקר� מפירותיה�] 	] פירותיה� "אוכל שאמר מה ועני�
הא' החלק חלקי�, שני על ראשונה] חלוקה נחלקות 	] בתחלה נחלקי� כול� המצוות כי
ציצית כגו� הקב"ה, ובי� בינו שיש במה בעצמו] 	] בנפשו לאד� המיוחדות במצוות
ע� קצת� אד� בני בתועלת התלויות במצוות הב' והחלק זרה. ועבודה ושבת ותפילי�
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את איש באהבת הציווי וכגו� והנטירה והאיבה והאונאה הגניבה על אזהרה כגו� קצת�,
שה� והחכמי� אבות וכבוד רעהו ד� על יעמוד ואל לחבירו להזיק אד� יסית ושלא חבירו

הכל. אבות
תחשב בוראו, ובי� בינו שיש מה לעצמו] 	] לנפשו המיוחדות המצוות האד� וכשיעשה
האד� וכשיעשה חלק. בפרק שנבאר כמו הבא לעול� עליה הקב"ה ויגמלהו לצדקה לו
לפי הבא לעול� לצדקה לו תחשב כמו"כ זה, ע� זה אד� בני בתועלת התלויות המצוות
כשינהג כי אד� בני בי� הטוב מנהג שנהג בעבור הזה בעול� טובה וימצא המצוות, שעשה
בדר� הל� שא� לפי 	] ההוא. מהעני� שכר כמו"כ ויקבל כמנהגו אחרי� ינהגו זה מנהג

תועלת]. מאותה הוא ג� יהנה בה, זולתו והל� זו
תמצא�, כ� כי עליה� לב� ושי� חסדי�", ב"גמילות נכנסות לחבירו אד� שבי� המצוות וכל
"דעל� לו: אמר אחת רגל על תורה למדני הנכרי לו כשאמר לא.) (שבת הזק� הלל שהרי
הכל, כנגד שקול תורה תלמוד תמצא הזה העני� על וכשתחקור תעביד". לא לחבר� ביש
לידי מביא שהתלמוד דברינו בתחילת שביארנו כמו זה לכל האד� יזכה תורה בתלמוד כי

מעשה.

:í"áîø:è"ä ã"ô çöåøמשפיכת חמורי� עונות שיש שאע"פ דמי�)... שפיכת (בחומרת
צרי� ואי� ע"ז אפילו דמי� כשפיכות עול� של יישובו השחתת בה� אי� דמי�,
למקו� אד� שבי� מעבירות ה� עונות שאלו דמי�, כשפיכת אינ� שבת חילול או עריות לומר

לחבירו שבינו מעבירות דמי� שפיכת וכו'אבל ההלכה... כל =להשלים

:í"áîø:áé æ äáéðâ úåëìäלבי� בינו שזה עריות של מעונש� יתר מדות של עונש� קשה
מצרי� ביציאת ככופר מדות במצות הכופר וכל חבירו, לבי� בינו וזה המקו�
שהיא מצרי� ביציאת מודה זה הרי מדות מצות עליו המקבל וכל הצווי, תחילת שהיא

הצוויי�. לכל גרמה

íéðåùàø

ìלחבירו חטא ויש למקום חטא יש
úåááìä úåáåç::è"ô äáåùúä øòùאד� שבי� עונות אחד מיני�, שני העונות ...כי

ולאוי� והמצפוני� הרעות והמחשבות באלקי� ככחש בלבד, למקו�
נפשו א� כי בה� החוטא יחמוס לא אשר האברי�, מחובות והרבה הלבבות שבחובות
אד� שבי� העונות השני, והמי� אלקיו. מצות להמרותו אלא עליו אשמה ואי� בלבד,
א� בממונ� א� בגופ� א� אד�, לבני והחמס הרעה מעניני עני� בה� שיש וה� לחבירו,

אד�.בז בני חמסו ע� אלקיו את בהמרותו בנפשו חמסו החוטא ומקב� כר�,
בעודנו מה� התשובה לו תיתכ� בלבד, לאלקיו האד� בי� והחטאי� העונות מ� שיהיה ומה
שתהיה עליו הדי� ומ� בוראו, אצל מעונו לשוב וישתדל לקיצורו כשיתעורר בחיי�,
רע כלב הלבבות, בחובות החטא יהיה שא� יוכל, א� בו שחטא במי� העו� מ� התשובה
להיות ראויה ממנו התשובה לזה, והדומה והשנאה והקנאה והנטירה הרעה והמחשבה
באבר החטא יהיה וא� לה�, והמחילה אד� לבני הטוב ואהבת והמחשבה הלב בהטבת
עני� באותו ממנו תשובתו שתהיה ראוי ... אכילתו הבורא שאסר מה כאכילת הגו� מאברי
בחייו לאד� יתכ� זה עני� וכל לאלקיו, בכוונה הלב שיתו� ע� בו חוטא שהיה מי� ובאותו

... ימי� מארי� שהוא בעוד
פני�, לכמה מה� התשובה האד� על יקשה אד�, ולבני לאלקי� העונות מ� שיהיה מה אבל
מיד הממו� שיאבד ומה� רחוק, שמקומו או שימות או העושק ימצא שלא מה�
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במה לעושק ימחל לא שמא שהעשוק ומה� לבעליו, העושק להשיב ידו לאל ואי� העושק
... העשוק את העושק יכיר שלא ומה� בגנותו, וספרו בגופו מהזיקו שעשקו

:úåááìä úåáåç,אד� בני מחברת בחיובי� הי"ז בחשבו� פ"ג] הנפש חשבו� [שער
ù"àøä ùåøéô::à äàôמייתי (קכז.) בשבת קיימת, והקר� הזה בעול� מפירותיה� אוכל

המפורש ושכר (מ.). דקידושי� פ"ק בסו� מקראי ל� נפקא וכולהו לה,
אלא שכר� ליטול היו� ולא לעשות� היו� אמרינ� המצוות בשאר משא"כ הפירות ה� בה�

ימי והארכת ל� ייטב למע� כתיב נמי בק� בשלוח פרכינ� ובגמ' הבא. מהאילעול� ומפיק ,�
טוב, שאינו צדיק ויש טוב צדיק יש וכי יאכלו, מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק אמרו קרא

יאכלו, מעלליה� פרי כי נאמר זה ועל טוב צדיק זהו לבריות וטוב לשמי� טוב éëאלא
åðå÷ì íãà ïéáù úåöîáî úåéøáä ïåöø íâ íäá äùòéù úåöîá øúåé õôç ä"á÷ä.עיין

?? מאמרים קובץ לקמן

íéðåøçà

ìכמוך"מהרש"למנהג לרעך "ואהבת עד רכיל" תלך "לא פסוקים ג' התורה ברכת אחר יום בכל לומר
ì"ùøäî::åð ïîéñ ú"åùאני ולכ� מקומה... היכ� מברכי� שאנו התורה ברכת שאלה:

תחלה מבר� אני וכ� בביתי... ידי שנטלתי אחר מיד התורה ברכת לומר נוהג
אזהרה וכול� מכתובי� וג' מנביאי� וג' מתורה פסוקי� ג' ואח"כ ברכות ג' התורה ברכת
בפרשת תורה של פסוקי� ג' ה� ואלו שיעור... לה� שאי� דברי� דאלו משנה ואח"כ לתורה
בפרק כדאיתא התורה כל כולל שהוא ה' אני כמו� לרע� ואהבת עד רכיל תל� לא קדושי�

האל... ליראת גדולי� כללי� וה� דהלל בעובדא לא) (שבת מדליקי� במה
:ãñ ïîéñ íù......התמיד פרשת קוד� לאומרה ראוי התורה וברכת ממטתי... ק� כשאני

שיגיעו קוד� שאומרי� הפסוקי� חשש משו� התורה ברכת לקד� הנהיג שהטור אלא
ואהבת עד וגו' רכיל תל� לא וה� תורה של פסוקי� ג' לומר נוהג אני ע"כ התמיד... לפרשת

התורה... ככל שקול שהוא וגו' לרע�

ìלחבירו אדם שבין המצוות — חסדים" "גמילות למקום, אדם שבין המצוות — "עבודה"
úåáàã éìéî::á à úåáà:ר"ל שנת מליסבון, חיון יוסף ãîåòלהר"ר íìåòä íéøáã 'â ìò...

,íéãñç úåìéîâ ìòå äãåáòä ìòå äøåúä ìòירצה עומד' 'העול� ...ואמרו
בשלשה תלוי שלימותו קט� עול� הנקרא האד� שקיו� ...ואמר קט� עול� הנקרא האד�
הכל ימנה ואי� מהתורה חלקי� ב' ה� חסדי� וגמילות העבודה והלא לשאול ויש דברי�...

ה 'התורה' אמרו כי נראה לכ� בו...והחלקי�, והקריאה הלימוד וא
שבי� מה האחד חלקי�, לב' המצוות מעשה חילק חסדי�', גמילות ועל העבודה 'על ואמרו
לא כי 'עבודה' בש� וכינהו וזולת�, ומועד שבת ותפילי� ותפילה כקרבנות למקו�, האד�
שאי� על להורות לבד, עבודה הוא אבל חסדי�, גמילות ולא יתבר� לו תועלת מזה ימש�
איכפת מאי ז"ל שאמרו וכמו רצונו, וימלא ויעבדנו אליו שישתעבד אלא יתבר� כוונתו
הבריות, ב� לצר� אלא המצוות ניתנו לא העור� מ� או הצואר מ� לשוחט להקב"ה ליה
שיעבוד באופ� בכס� הסיג במדרגות באד� שה� והגאוה הזדו� מה� להעביר לומר רוצה
חסדי�, גמילות נקרא והוא לחבירו, אד� שבי� מה והשני לו. משועבד ויהיה בוראו
האד�... שהוא הקט� לעול� והעמדה קיו� בשלשת� והנה לחבירו, וטוב חסד ממנו שימש�
אל איש ופניהם הכפורת על למעלה, כנפיים (פורשי הכרובים ברמז אלו דברים ג' שראו מפרשים ===לציין

?? המכון ע"י ומוסבר משה באר הברית ספר - אחיו)
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ìוהיתר איסור בדיני מפסק יותר לחבירו לשלם המחייב דין פסק לקבל קשה
ùáã úåøòé:'ä ùåøã:למקו� אד� שבי� ...עבירות הספר): אור הוצאת קיא (עמוד

עבירות אבל לשוב, לו ונוח תשובה עליה� ועושה מתחרט האד� בקל
וקנאה... שנאה ובפרט לפרוש, קשה בעו"ה ממונות בדיני שקשה, זה לחבירו אד� שבי�
בביתו טריפות לו שקרה דהוא מא� לחכ� לשאול אד� יבוא א� רבות פעמי� אמרתי כאשר
פה יצפצ� לא מרובה הפסד שהוא א� לנהר, להשליכו לו יורה והוא בפסח חימו� או
בפלילי� יל� הלא זהובי� יו"ד לחבירו לית� וידי� לרעהו איש בי� ידי� ואילו כלל, לנגדו
מקפיד אינו וטמיו� לאיבוד שהול� זהו כי הוא והטע� איבה, לו וישמור הדיי� נגד ויתריס
שקשה על גדולה קנאה בזו לחבירו, הדבר שמגיע בזה אבל תורה, שנת� למי ומבר� כלל

הדיי�... בקול לשמוע לו
ìלעצמו לחבירו למקום לג': נחלקות המצוות

à"øâä øåàéá:á à äéòùé:,'åâå [éúìãâ] íéðá,בני� האומה, שמות שלשה כא� הזכיר
אד� ובי� למקו�, אד� שבי� לשלשה, נחלק והמצוות עמי... ישראל,
מילי יקיי� חסידא למהוי דבעי מא� האי חז"ל אמרו זה וכנגד שלעצמו, והמידות לחבירו,

י אמר וחד למקו�, אד� בי� הוא וחדדברכות, לחבירו, אד� בי� הוא דנזיקי�, מילי קיי�
עליה�, עומד שהעול� דברי� ג' המה וה� שלעצמו, המידות הוא דאבות, מילי יקיי� אמר
לחבירו... חסדי� גמילות למקו�, ועבודה לעצמו, תורה חסדי�, וגמילות ועבודה תורה

ìאדם בני עם להיטיב ב) ה' מצוות לקיים א) האדם תכלית
à"øâä øåàéá::ãé å áåéà:áåæòé éãù úàøéå ãñç åäòøî ñîìלשני אד� תכלית כי דע

הב' שמור, מצוותיו ואת ירא האלהי� את מאמר לקיי� א' דברי�,
יבנה חסד עול� כי עמה� חסד ויעשה אד� לבני ג� ג)שיטיב פט שרשי(תהלי� שני וה� ,

בה תלויה התורה שכל קטנה פרשה זו דעהו דרכי� בכל כמאמר סג.)התורה והשני(ברכות ,
לאד� יתבר� נת� אלו שני ולעומת וכו', ואיד� בתורה גדול כלל זה כמו� לרע� ואהבת

ואד� אלהי� בעיני טוב ושכל ח� ומצא מאמר והוא טובות מתנות ד)שתי ג וא�(תהלי� ,
הטוב. והשכל הח� ג� ממנו מונעי� והחסד, היראה אלו, דברי� שני בו עודאי� ==עיי"ש

הפסוק בפירוש
ìלחבירו אדם שבין במצוות ראש מקילין במצוות ומחמירים המתחסדים גם

ìàåîù úìåò:==]...י"ח סימ� תקפ"ג] שנת קוידער, דוד ב"ר ליב שמואל [להר"ר
בעו"ה כי אלו, דברי על ולב� עינ� שי� יקירי בני יותר]... כא� להעתיק
יאמר זה בכה, וזה בכה זה מתחסדי� למקו� אד� שבי� במצוות בזה, נכשלי� הרבי�
בה שהורה מבהמה אכלתי לא מעול� יאמר וזה בשינה לילה חצות עלי עברה לא מעול�
אד� שבי� ואילו ופוסקי�, ש"ס ע"פ שנצטוינו ממה יותר עצמ� על מדקדקי� וכדומה חכ�,
ומתכבדי� ת"ח בכבוד משמוע אזנ� מסירי� ראש, יקלו וכדומה, ושנאה קנאה לחבירו,
וכ� נמצא שכ� אומר אני רק ידוע, פרט על לא א� הכלל על כ� לומר לי וחלילה בקלונ�,

ח"ו. את� בדר� תל� פ� מאד השמר היה,
ìכמוך לרעך ואהבת בספ"ל מיחוד פרק עיין הברית בספר חומר המון ======יש

úéøáä øôñ:יוכל מי כי לרע טוב בי� להבי� עמ� את לשפוט שומע לב לעבד� ונתת
רעי� אהבת (מאמר הברית בספר ע"ז וכתב ג), א (מלכי� הזה, הכבד עמ� את לשפוט
כי לחבירו אד� בי� וריעות ואהבה השלו� למע� רק החכמה את בקש שלא הרי י): פרק
בשלו�.. יבוא מקומו על אחד וכל וריעות אחוה ונעשה הריב נשקט האמיתי הדי� ע"י

הנחמדי�. בדבריו עוד עיי"ש
לרעך ואהבת בספ"ל עי"ש בכלל לחבירו אדם שבין המצוות בענין ומגוון עשיר חומר יש הברית ===בספר
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ìלשמירתה גורם שזה וכמה המצוה דיני של הלימוד חשיבות

øñåîä úøâà:øèðìñ é"øâì:תפר שנאמר ליצה"ר תבלין היא שהתורה טז. בב"ב הגמרא דברי על
לחולי...יראהוכו', רפואתה סיבת בשר, לעיני מובנת גשמית, בחינה והיא

כי מהתורה ולהבי� לידע בכלל, א� התורה. יראת אל ונפשו לבו האד� ישי� א� הנפש,
העיקר, והוא בפרט, א� מאד. נעלה שכר יש מצוה ולכל ונורא, עצו� עונש יש עבירה לכל
חלקי באמונה ומת� למשא הגאוה, תורת לגאוה לבדה, ועבירה עבירה כל תורת ללמוד
עבירה. ולכל מצוה לכל וכ� וכדומה, העול� בעסקי לחבירו אד� שבי� לעניני� אשר התורה
היטב, עמוק ועיו� בעוז ללמוד הוא היצר, לתחלואי התורה רפואות בשימוש והעיקר הנשגב
האד� אשר מהעבירות הרבה הרואות עינינו כי סעיפיה. כל ע� ההלכה עצמה, העבירה דיני
עבירות וישנ� דבר, איזה לזה ילחצנו אשר בעת ג� א� עליה� יעבור ולא בטבע, מה� נמנע
כמעט מאחב"י גדול חלק משל, דר� בנקל. עליה� יעבור בעצמו הזה והאד� מאלו, חמורות
הרבה, ויצטערו ירעבו אשר בעת ג� א� חלילה, ידי� נטילת בלי יאכלו לא ככול�, רוב�

גדולה. תאוה בלי ג� עליה יעברו בנקל החמורה, הרע ובלשו�
טבע (השימור) ההרגל את לעשות רק היא, מהעבירה השמירה עיקר כי רואי� הננו ועתה
בהשמירה עצמו ליגע המוסר בדרכי ללכת הלזה האד� יתאמ� א� א� ע"כ האד�, אצל
שלא בזה והרגלו טבעו נתחל� שלא עוד כל זאת, בכל ורעיוניו, חושיו כל ע� הרע מלשו�
בלי יאכל מאשר לשה"ר על בנקל יעבור יותר הרע, לשו� לספר טבעי חפ� שו� לו יהיה

וכו'. חלילה. ידי� נטילת
והעמוד העיקרי היסוד ולכ� רב, והרגל מלימוד רק תולד הטבע השתנות כי ידוע, הלא וזאת
בהלכה הרב הלימוד רק הוא המצות, ועשיית מהעבירות לשמירה עצמו את להכי� הנכו�
קני� עושה הלימוד זה כי היטב, הדק בעיו� ובפרט זו, למצוה או זו לעבירה הנוגעת זו
יסוד בביאור אריכות עוד ועיי"ש עכ"ל. בטבע. ממנו מרוחקת העבירה להיות בנפש, חזק

זה.
ועיין - בסמוך איש חזון שמיםעיין בעבירותכבוד שנכשל למי התיקון שכתב ז"ל חיים החפץ למרן ג, פרק

המצוות הלכות ללמוד שחיוב בפתיחה שם כתב ועוד ועוד, ח"ח רמב"ם כמו הלכה ספרי מתוך ללמוד הוא אלו
בעלמא, מוסר ספרי ולא דוקא הלכה ספר מתוך בדיבור התלויות

ùéà ïåæç::â"éñ â"ô ïåçèáå äðåîà,המשפט באהבת להשתל� העיקרי� הקניני� מ�
בפרט, לחבירו אד� שבי� ובהלכות בכלל, בהלכות בגפ"ת הלימוד הוא
וא� בגפ"ת, והעיו� העמל הוא מעמיקות פארות משריש והיותר זצ"ל, הגרי"ס וכמ"ש
שההלכה וההכרה למשפט, הכנעה של הקני� בנפשו יש כבר הלכותיה בכל בקי שאיננו

חבירו. בעניני נוגע שהוא מה בכל חכ� שאלת ושצרי� ית', בעבודתו היסוד היא
בטוחה שלימותו המדות, ומוסר היראה ובספרי בהלכה בגפ"ת בתורה שעמלו והחכ�
המשפט חדול שהוא ספק אי� לדעתה, יגע ולא ההלכה את שעזב ומי שמורה, וישרותו

משי�. מבלי משחית לאיש חבר מלהיות בטוח ואיננו

והגיונות מוסריות, שיחות על חכמת� שמעמידי� אות� והנה דבריו: בתו� י"ח בס' וש�
התנהגו כ� כי ובעיניה� בעולמו, אד� של חובתו זהו כי להאמי� נכשלי� בלבד, חיצוניות
להתעל� אי� ואמנ� וכו', עראי, אצל� היה האמיתי ההלכה וחלק והאמוראי�, התנאי�

וכו'. מוחלט, שקר שזה

המדות. תיקו� יש הדי� דקדוק ע"י שרק ט' וסק"ה סק"א ד' פרק בכלל מידות בעני� ש� עוד
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:ä"ñ ã"ô ïåçèáå äðåîàשה� המצות לאלה מתיחס המדות תיקו� כי הקיימי� המונחי� מ�
קיימת הזה המונח ומ� למקו�, אד� שבי� מצות בשביל היראה וחובת לחבירו, אד� בי�
וה� המדות, בתיקו� וחסרי� ית' למקו� אד� שבי� במצות שלמי� אד� בני יש כי הדעת
זה. חזיו� פנימיות אל לחודר באמת קיימת זו דעה אי� אמנ�  לחבירו אד� בי� רעי�
ע� והפגישה מצויה, לחבירו אד� שבי� בדברי� המדות במלחמת הפגשו להיות ואמנ�
לחצאי� חרד הוא כי אד� לבני נדמה מצויה, אינה בה� וכיוצא וק"ש לתפלה התנגדות�

בו. אי� וזה שזה האמת אבל  למצוות מצוות בי� המפסקת מחיצה בו ויש

ìבהן הקשורות המצוות לקיים כדי "המידות" מהות את להכיר חייבים
úåãîä úîìùä::åúîã÷äá ,øáìéæðééô äîìù ø"øäì...אל להגיע אפשר אי

היטב וההתבוננות והעיו� הלימוד אחרי רק המידות השתלמות
צרי� שכ� מדעתו ומבי� מכיר שהאד� (פרינצי�) תקציב היא מידה כי וענפיה, מידה בכל
וכו' וציצית תפילי� כמו המעשיות למצות דומה ואינו אחר, באופ� להיות אפשר ואי להיות

אי המידות משא"כ ה', צונו שכ� רק עמוקה, הכרה בלא א� לקיימ� להגיעשיכולי� אפשר
יסודת� המידות תורת שכל ומאחר הנכונה. וההתבוננות הלב ושימת הכרה ע"י רק אליה�
כל על חיוב� הרי בפני�, שביארנו כמו בתורה המפורשות ול"ת מ"ע בכמה קדש בהררי
ק"ש דיני לידע מישראל אחד כל על שהחיוב כמו פרטיה� ואת אות� לידע מישראל אחד

וכו'.... דבריו:ותפילי� המדות....ובסוף קני� לידי יבוא המדות ידיעת ידי ועל

:à ÷øôá íù...לביתו בליל יבוא כי אד� היאמר מצות, תאכלו בערב של עשה מצות וכמו
שיש וכיו� בעדו, שיכי� מי לו שאי� במדבר כשהוא ומכש"כ לפניו, מוכני� מצות וימצא
מצות שארי וכ� ולאפות, וללוש ולטוחנ� חטי� לקחת הכונה, מצות, תאכלו בערב מ"ע
מאליה� באות אינ� אלו, עשה במצות כ� היגיעה, ידי על רק מאליה�, באי� אינ� התורה
בידו. הנשגבות המדות קני� יעלה אשר עד היטב בעיו� וללמוד רבה יגיעה שצריכה אלא
הנחת כמו במעשה התלוי� מלמצות יותר רבה יגיעה צריכי� כאלה למצות כי ואדרבה
בעשייה רק פנימית הכרה בלא א� לעשות יכול אלה כל כי וכו', וק"ש וציצית תפילי�
תקציב היא מידה כי מדות נקראו ולכ� בדעת, התלויות האלה המצות משא"כ חיצונית,
ולכ� אחר, באופ� להיות אפשר ואי להיות צרי� שכ� מדעתו ומכיר מבי� שאד� (פרינציפ)

אליה�. להגיע אפשר אי והתבוננות עיו� בלא
ìולחבירו למקום בין המהותי ההבדל ==

íéøîàî õáå÷:(מב (עמוד זצ"ל, וסרמ� åøéáçì:[הגר"א íãà ïéáù úååöîפאה א.
והטע� בעוה"ז. פירותיה� אוכל שאד� דברי� אלו א' משנה פ"א
דחשיב וקשה יאכלו. מעלליה� פרי כי נאמר ובזה ולבריות, לשמי� טוב דהוי משו�
למקו�? אד� שבי� המצות מבכל יותר בזה יש לבריות טוב ומה תורה, תלמוד ג� במתניתי�
התורה בשביל היתה העול� בריאת שתחלת דכמו החיי� נפש בס' מ"ש לפי לומר ואפשר
רגע בכל הבריאה קיו� כ� כמו שמתי, לא ואר� שמי� חוקות ולילה יומ� בריתי לא וא�
תתבטל תיכ� ח"ו העול� בכל התורה לימוד אחד רגע נפסק היה ואילו תורה, בתלמוד תלוי

המציאו טובכל ל� ואי� כולה, הבריאה כל בקיו� חלק לו יש תורה הלומד שכל ונמצא ת,
מזה. יותר לבריות

מבמצות יותר לחבירו אד� שבי� במצות חפ� דהקב"ה הטע�, כתב ש� הרא"ש ובפירוש ב.
דכבוד מוהתעלמת וליגמור פרי� כ:) (ברכות שמתו מי דבפרק וקשה למקו�. אד� שבי�
מאיסורא, קיל ממונא ופרש"י שאני, מאיסורא ממונא ומשני דאורייתא, מצוה דוחה הבריות
דמצות מזה ומוכח ממונא, מקמי איסורא דחינ� מי בגמרא פרי� מציאות אלו בפרק וכ�
להבי� צרי� ובאמת לחבירו. אד� שבי� ממצות יותר חומרות למקו� אד� שבי�
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בי� ג"כ ה� לחבירו אד� שבי� המצות כל דהרי מנה, מאתי� בכלל יש דהא בזה, הטע�
דמצות הרא"ש דברי טע� וזה לחבירו? אד� בי� ג� שה� במה כח� יגרע ולמה למקו� אד�

בהו. איתנהו דתרוייהו יותר, חמורות לחבירו אד� שבי�
דבי� מהפרט בתולדה הוא למקו� אד� בי� בה� שיש מה לחבירו אד� שבי� דבמצוה וצ"ל
למקו� אד� שבי� מאיסורי� קיל עצמו מצד לחבירו אד� דבי� דהא וכיו� לחבירו, אד�
וא"כ דחיה דליכא באופ� אבל בזה. למקו� אד� בי� כלל ליכא תו ממילא מפניה�, ונדחה
גרידא. למקו� אד� מבי� יותר חמור הוא וע"כ למקו� אד� בי� ג"כ ישנו לחבירו אד� בבי�
עריות של מעונש� יותר מדות של עונש� קשה גניבה: מהלכות ספ"ז הרמב"� כתב וכ�
נאמר דזה מקרא לה ילפינ� דבגמ' קשה אבל חבירו. לבי� בינו וזה המקו� לבי� בינו שזה
דאינו בתשובה אפשר לא והני בתשובה אפשר דהני חומרייהו, ומאי אלה, נאמר וזה אל בו
שאינו מה באיסור חומר זה דאי� קשה כפשוט� הדברי� נפרש א� אמנ� יחזיר. למי יודע
יותר חמור עצמו דהאיסור מזה כלל מוכח אינו אבל קשה, דתשובתו אלא יחזיר למי יודע

מעריות.
לחבירו אד� בי� דהוא משו� לחלק הגמ' כונת פירש וע"כ להרמב"� הוקשה דזה ונראה
שירצה עד למקו� אד� שבי� החלק על ג� תשובה מהניא לא חבירו לבי� דבבינו והיינו
כיו� בזה אנוס דהוא וא� לחבירו אד� שבי� עונות על מכפר דאינו ביוה"כ וכ� חבירו, את
דתשובה לחבירו, אד� שבבי� החומר וזהו הכפרה. את מעכבת מ"מ יחזיר למי יודע דאינו

חבירו. את מרצה שאינו במה אנוס דהוא היכא אפילו מהניא לא גרידא
בספר מאיסור,==עיין קל שממון הדבר ביאור מגן אליהו משה לר' אליהו, משה 36זכרון כד עמ'

ìמאד חמור הוא העונש שכליות ובמצוות במידות נשחתים שלם ציבור אם
äîëç êùî::èë ãé úåîù,íìàîùîå íðéîéî äîåç íäì íéîäåהתורה בדרכי בהתבונ�

ושאר וסקילה כרת יש ועריות זרה עבודה כמו שמעיות במצוות כי נראה
בו אי� גזל, רכילות, הרע, לשו� מחלוקת כמו ומידות בנימסיות כ� לא ומלקות, מיתות

מעשה. בו שאי� לאו דהוי או לתשלומי� הנית� לאו דהוי מלקות,
דפאה בירושלמי להיפ� מצאנו בזה נשחתי�, הצבור א� אבל העושה, ביחיד דוקא זה אול�

א) במלחמה(א נופלי� היו דלטורי� בה� שהיו ידי ועל היו צדיקי� כול� דוד של דורו
היו דילטורי� בה� היו שלא ידי ועל היו זרה עבודה עובדי אחאב של דורו אבל וכו',

נאמר זה על ועריות זרה בעבודה נשחתי� הצבור שא� ומנצחי�. למלחמה (ויקראיורדי�
טז) כתובטז זה על ומחלוקת הרע לשו� ומידות בנימוסיות אבל טומאת�, בתו� את� השוכ�

ז) נז מה�.(תהלי� שכינת� סילק כביכול וכו', השמי� על רומה
אמרו מזו ט.)וגדולה דמי�)(יומא (ושפיכות עריות זרה עבודה עובדי היו ראשו� שבמקדש

וש� חנ�, שנאת משו� חרב,) מה (ומפני וכו' ובמצוות בתורה עוסקי� היו שני ובמקדש
נשחתי� הצבור דא� הרי וכו', לראשוני� שחזרה בבירה עיניכ� תנו גדולי�, ה� מה שאלו,

במצוות. נשחתי� מא� יותר גרוע במידות,
יוחנ� רבי אמר קח.)ולכ� המבול(סנהדרי� דור שהרי חמס של כוחו גדול כמה וראה בא

דכתיב בגזל, ידיה� שפשטו על אלא דינ� גזר נחת� ולא הכל על יג)עברו ו הנני(בראשית
עליה�, מרח� והיה לה� יש צבור די� עריות שעל חמס, האר� מלאה כי וגו' משחית�

יתכ�. לא נימוסיות על אבל
בעבודה וא� צבור. ה� כי לה� יאחר שנתפשט, הרבי� בעונותינו שבת, חילול על ולכ�
הולכי� בנימוסיות, שפרצו כיו� אבל נכרתי�, הצבור שאי� ונכרתה, והנפש בספרי: אמרו זרה
ה' ינק� נקו� אז טר�, כחייתו המה כי במידות ונשחתו ולגזול, לחמוס וחצי� בחרבות
הלא כצבור, וא� נכרתי�, ה� מצוות על הלא כיחידי�, א� לה�, נחשוב אי� כי יאחר. ולא
אבל כיחידי�, דנ� היה לבד גזל על המבול בדור וכ� יתמו. ה� נימוסיות על
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כרח� ועל נכרת, היה לעצמו יחיד כל אותו ד� היה א� דרכו, את בשר כל שהשחית כיו�
הגזל. עבור נכרתי� והיו כצבור, בהצטר� אות� דד�

ונתרצה לה� הוא ברו� הקדוש מחל זרה, בעבודה החטא שהיה העגל שעל מצאנו ולכ�
הזה במדבר ונגזר לה�, מחל לא טובה וכפיות הרע לשו� שהיה מרגלי� על אבל לה�,

וכו'... יתמו
לציין == ובנביאים בתורה מוכרח שהדבר מה שום על חורבן א' לקובץ ==שייך

ìלחבירו אדם בין ממצוות מצוה כל על ספר לחבר יש
לספרú"øãàäהקדמתמתו� äåðòז"ל á÷ò'ר מאת ופרטיה�, וענוה גאוה הלכות [בבירור

תרס"ב]: ווילנא זאטורענסקי, זלמ� ש' משה
מתניתא ...ואייתי שיח' זאטורענסקי הלוי זלמ� משה מו"ה יקירא... גברא האי לאתרי� אקלע
'עקב יקבנו פיו אשר וענוה, גאוה הלכות על המיוסד החדש מ� אומר לטהרה חיבור בידיה
מעמקי פניני� מעלה להנה, המסתעפות והעניני� ההלכות כל גורנה כעמיר יאסו� ענוה',
ומצאתיו כל, ביד לאחדי� להיות רבנ� מלכי שלח� על ואביזרייהו ופוסקי� התלמוד י�

– יפה בסדר מסודר
לבאר הלבבות, וחובות המידות על כמותו ומועילי� טובי� ספרי� מחברי� לנו ית� ומי –
גברא להאי לנא סמוכא די� מ� כל מיוחדת, במקצוע צדק משפט לאור ולהוציא די� כל
בידו וחפצו עמו ה' והיה וענוה, גאוה להלכות לדורות מסכתא לה קבע אשר ויקירא רבא

תאומי�... ראבינאווי� דוד אלי' נאו� הרבי�... את בה� לזכות אדרא לאדפוסי יצליח
ìלטובה פעולה הרגיש כך ידי שעל עצמו על ומעיד חיים" "חפץ בספר ללמוד ממליץ

áúëî:ì"æ øåâî øèìà 'î íäøáà éáø ø"åîãàä.19 עמ' ח"ג רנ"ח, סי' תשובה" "פסקי
פולי� במדינת שיחיו היקרי� אנ"ש אהוביי תובב"א, ירושלי� תרצ"ו וישלח א' בעזה"י
הזה דגלות חז"ל דברי ונאמני� ומבחו�, מבית הצרות רבו כאשר מכ� אדרוש זאת ...עוד
הרע מלשו� הלשו� שמירת בעני� להתחזק אבקש ולזאת חנ�, ושנאת הרע לשו� מטע�
בשבוע. ימי� בב' פני� כל על הלשו� ושמירת חיי� חפ� בספר שתלמדו ועצתי חנ�, ושנאת
לטובה, פעולה בזה בעצמי הרגשתי נ"ל הספרי� שגמרתי אחר כי ואר� שמי� עלי ואעידה
לאו ינאי לר' הרוכל שאמר שזה ואחשוב זה, ידי על יתפעל במידותיו השל� ג� ולזאת
ידידכ� הנני לזה. צריכי� הכל כי להראות ינאי ר' עליה אטרח זה כל ע� ודכוות�, אנת

אלטר. מרדכי אברה� וטובכ�, הדו"ש
ìהאדם ערך לפי תלוי כלל בדרך כי ברמז רק בתורה כתוב המידות חיוב

çîù øåà::à ÷øô äøåú ãåîìú úåëìä...בעשה עובר חולי� שיחת השח יט: ביומא
ז)שנאמר ו דרבנ�(דברי� שמע קריאת א� אזיל דרבא נראה והנה ב�, ודברת

תורה לדברי ב� ודברת יג:)ומוקי שיי�(ברכות אי� קאי שמע קריאת דעל דקי"ל למאי אבל ,
בטלי�. בדברי� ולא ב� לדרוש זה

ע"ה, רבינו ולמשה שבפחותי� לפחות שווי� המה המצוות כל דבאמת לבאר לי ונראה
כתיב לכ� יהיה אחת כט)דתורה טו אתרוג(במדבר נטילת כמו לה, יש גבול המצוה וחיוב ,

התורה כתבה לא ולכ� וכיו"ב, היו� כל אותו נושאי� המדקדקי� רק יצא בעלמא בנינוע
הנקמה מדת דלמשל ברמז, רק כג.)מידות ונ(יומא נוק� שאינו ת"ח יז.)וטר,כל (כתובות

רק ערכו, לפי אחד כל רק הישראלי לכלל שווה בפרט חוק זה אי� ולכ� כו', שמחל ומל�
חולי� וביקור הדי�, משורת לפני� וכ� וכיו"ב, בגאוה וכ� לכול�, שווה זה דממו� נקימה

המחקר. בספרי ארוכי� והדברי� וכו', וקבורה
נחשב אינו זאת בכל ומזו� טר� האד� יבקש א� בוודאי אשר תורה תלמוד מצוות ונמצא

כתיב דגני� ואספת תורה, תלמוד מצוות יד)למפריע יא המזג(דברי� חלוש אד� למשל וכ� ,
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בחיוב דומה אינו כי אד� של נפשו טוהר לפי וכ� הרגלו, שלפי ההכרחיות לפי אחד כל וכ�
תורה, לתלמוד אהבה בעבותות ונקשרה הז� בשכלה מרגשת נפשו אשר האיש תורה תלמוד
תורה תלמוד חיוב לחוק הבורא מחוק היה אי� לכ� ועצלי�, נרפי� נפשו כוחות אשר לאיש
לזה, האמיתית המידה לית� האנושי יד לאל ואי� בידו, אחד כל תורת ונת� ישראל, לכל
ק"ש בשחרית ק"ש תורה, תלמוד של האמיתי מרכז� גדר לנו ופירשו חכמי� באו לכ�

ולילה יומ� בה והגית קיי� צט:)בערבית ואזהרתה(מנחות המצווה קבלת שלומד כיו� ,
ונפרדו נבדלו אשר המצוות בכללי הוא מזה יתר אול� מצוותה, קיי� כבר ובערבית בשחרית

ומהותו, ערכו לפי איש כל בזה
האד� בה להתעצ� צרי� ובוודאי מזה, זה נפרדו אשר המגונות המדות מ� הסר כמו והיא
לשקוד נפשו להלהיב האד� וצרי� למודה, עני� פעמי� הרבה התורה כפלה כי יכלתו, בכל

אמר ולכ� הקדושי�, הספרי� בזה לדבר הרבו כאשר דלתותיה, כ)על יח, והזהרת(שמות
אשר כו' ואת בה ילכו כו' והודעת לכול� השווה ודבר התורות, ואת החוקי� את אתה�

אד�. שהוא מה לפי אחד כל רק שוה, אינו שבזה יעשו�,
וערבית שחרית בק"ש נפשיה פטר [בעי] דאי כיו� קמ"ל הא ע"א ח' ד� בנדרי� אמרו ולכ�
הכוללי� החוקי� מ� אינו כוחו בכל ללמוד שמחוייב מה שזה עליה, שבועה חייל משו"ה
אתכבד שלא בשבועה כמו עלה, שבועה חייל ולכ� פרטית, מצווה זה ואי� הישראלי, סוג
חייל מדרשא דאתיא דדבר מהא ש� הר"� שלמד מה לי נוח ואי� וכי"ב, חבירו בקלו�
בלי ישראל בני כל זה על המצווי� החוקי� פרטי זה אשר שיעור, חצי וכמו עלה, שבועה

ודו"ק. והב� כלל, הבדל
ìבהן התבוננו ולא מילדותם ההרגל על סמכו רק – לחבירו המצוות ובין למקום המצוות בין הבדל אין

úåãîä øôñ:äàðùä øòù::.פו עמוד מגיד": ה"דובנער קראנץ יעקב בכללהר"ר ...ותשתדל
לרע� ואהבת כמאמר בנפש� אהבה ולנטוע השנאה מלב� להרחיק עוז
תרגלת אשר ההרגל רק וציצית, תפילי� מצות ובי� זאת עשה מצות בי� הבדל ואי� כמו�,
כמו� רע� ולאהוב אסורות, ממאכלות ולהבדל ציצית וללבוש תפילי� להניח מנעורי�
ע� לריב והשחרות הילדות בימי כמשפט בהיפ�, ההרגל עלי� שלט אותו משנוא ולהשמר
בשנאת ההרגל כח גבר כי עד מה� גדולי� ע� ואח"כ עמה�, ולהתעבר עמ� הנלווי� ילדי�
תורתינו מצוות כל כי תשכח למה אבל ההרגל, ידי על מאד בעיני� קל והדבר אחי�,

כמאמר ביניה� ולחלק לפלס בידינו ואי� עליה�, צוה אחד אדו� ה(הקדושה אורח)משלי
להתאזר לבו וישי� עיניו שיפקח מי אשרי אבל תדע... לא מעגלותיה נעו תפלס פ� חיי�

ההרגל... נוכח להלח� נשק לקראת לצאת כגבור

äøåúä éøåôéñî ãîìð úåãéîå åøéáçì íãà ïéá úâäðä éëøã

נלמד 	 קידושי� מס' ישראל תפארת ,271 עמוד ח"א ישראל ר' בש� המוסר תנועת
ה קוב� אבות של שיחת� מאמר מאמר: חכמי�, משימוש

íéøãåñî àì ïééãòù íéàùåð

מצול� == קרונגלס דוד הרב מאמר ==סיכו�
בדיני בקלות פוסקי� הרבני� = ב' בקוב� שפירא רח"מ והאחדות השלו� מספר ==ציטוט

וכדומה והיתר איסור של בשאלה כמו מעייני� ולא לחבירו אד� בי�
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מ פרק ח"ב מו"נ רמב"� מדיני: האד� טבע
===מפרשי� לבדו האד� היות טוב לא

הבריות שנאת =
(מצול� ווילנא דפוס עה. עמוד קידושי�: ישראל תפארת

הזה........... בבית שמו ששיכ� מי יג ברכות
== ש� מפרשי� == עריות של מעונש� מידות של עונש� קשה פח מציעא בבא

עיי"ש לחבירו אד� בי� ה� ורבי� בעקביו דש שאד� המצוות רשימת קמג כלל אד� חיי
ולהעתיק

mewn iqiqad weligd :mipeiv-exiag

השם, דרך מטראניאגרת משה ר'
מהמצוות למקום אדם שבין למצוות עדיפות
ב. המצוות רוב הם א. לחבירו, אדם שבין
למקום משא"כ למקום חבירו יכול ב.א.לחבירו
שכר מקוה אינו למקום א. בין ג. להשתמט א"א
מאותו לתגמול שיחשוב אפשר לחבירו משא"כ

פ"באיש, שערים נעילת
חיים, סופראמרי חיים יעקב ר'

- למקום אדם בין בו יש לחבירו אדם בין כל
רבים, מקורות עם זה בדין במו"מ א,

יושר, א"שאמרי מאיר ר'
למצוות קדימה שיש הכוזרי בדברי ביאור

השמעיות, על כח.-כח:השכליות
השכל, מצד הם לחבירו אדם שבין מצות רוב

נד: כא:,
הלוי, הלויבית דב יוסף ר

גמרא פאה, משנה בעוה"ז, פירותיהן אוכל בדין
מ.,, א'קידושין דרשה

למשלי, ביאור מווילנאהגר"א הגאון
ימיו, אדםלמקוםלפעמיםיבלהבטוב הרשעבין
/ בעוה"ז גם נופל הוא לבירות רע כשהוא אבל

לחבירו, אדם בין למקום אדם יטבין יד משלי
בחסד עמו מתנהג הקב"ה לבריות שטוב רשע
טז ט, יד משלי וע"ע / מסוימת... הקלה לו ויש

יאה, ג ישעיה
חמדה, פלאצקיכלי דן מאיר ר'

ושהמצות עיי"ש, הלוחות על הכתובות המצות
שבין המצות בקבלת תלויות לחבירו אדם שבין

למקום, נואדם עמ' עקב
טוב, לוגנומבשר - מביאלא אדמו"ר

הוא לחבירו אדם בין חטאי כל שכל השורש
יוסף, מכירת והלאהמחטא קלא

קדמות, אהחיד"מדבר

מער ראיה לשמים, לחטא גורע לחבירו חטא
לתת רצה שלא לבריות רע היה שאונן ואונן

לחזור, ער לנשמת ו'מקום אות ח' מערכת
השם, שטייףמצות יונתן ר'

ואינו וחסיד לצדיק שמתראה אדם תראה אם
שאין תדע לחבירו.. אדם שבין מצוות מקיים

כברו, בתוכו הקדמה
לחבירו, אדם שבין למצות בהקדמה הקדמה

עה"פ בספרי גם מקור לבריות, שמים בין יחס
הכוונה אם ור"ע ר"י מחלוקת והטוב הישר

הפתיחה, בכל עיי"ש לבריות או פתיחהלשמים
יצחק, הוטנרפחד יצחק ר'

במתן לחבירו אדם ובין למקום אדם בין משקל
פ"ב, מט"ו שם וע"ע / פ"בלוחות כא שבועות

הלשון, הכהןשמירת מאיר ישראל ר'
חמורים לחבירו אדם ובין דיבור איסורי אין

וטריפה, נבילה כמו האדם זבעיני פרק ח"ב
שאין לרמז גדול בצמצום שווין היו הלוחות
אדם בין ובין לחבירו אדם בין בין מזה זה יתרון

כזלמקום, פרק ח"ב
להקצות לחבירו אדם בין מאיסורי להינצל עצה

וכו'., לוותר יכול ועי"ז מסויים כסף חתימתסכום
פ"ו הספר

אברהם, גרודזינסקיתורת אברהם ר'
מתאים להיות צריך לחבירו אדם בין התנהגות

חבירו, של וחסרונותיו מעלותיו 310לפי עמ'
שיצא הגרי"ס אמר חיים החפץ ספר כשיצא
להדפיס וצריך הרע הלכותלשון מפורטעל ספר
מידה וכל שקר בטלים דברים על הלכה ספרי

456אוצה"חומידה, רכה,
חיים, שורתורת חיים אברהם ר'

בשכינה, פגיעה גם הוי לחבירו אדם בין פגיעה
צ. החובל ב"ק
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הנביאים+ בדברי ב: _פרק

שהשתמשו מושגים כמה ובפרט בכלל, הנביאים בדברי לחבירו אדם בין למצוות המיוחד היחס על זה בפרק
וצדקה משפט חסד, הבססיים: והמושגים השם", את "דעת או השם", "דרך כגון: אלו למצוות הנביאים בהם

:xn`n'd me`p izvtg dl`a ik

:à õáå÷ íãàì íãàä úøåúá ñôãðäîהוא הקודש בכתבי ביותר המפתיעי� הנושאי� אחד
ומשתוממי� משתאי� אנו עומדי� בכללותו. לחבירו אד� בי� לנושא הנביאי� התייחסות
הזולת. את והמצערי� הפוגעי� המעשי� את הנביאי� מגני� בה� והחריפות העוצמה מול
שבעוה"ר וכו', וכו' ומרמה שקר לחברי�, ובוז לעג ורכילות, הרע לשו� דיבור כמו חטאי�
שבתורה כחמורות בעיניו חמורי� שאינ� הרי חטאי� שה� יודע שכבר מאתנו למי אפילו
כ� וכמו וחסידי�. צדיקי� של חלק� מנת וה� דחסידותא למילי בעיניו יותר קרובי� אלא
כפעוטי בעינינו נחשבי� וכו' וחסד צדקה כגו� לחבירו אד� שבי� ביחסי� טובות הנהגות ג�
עבודת� לעיקר וטפלי� צדדיי� כדברי� אלא אות� מעריכי� אינ� בה� העוסקי� וא� ער�

ה'. את
מקצה השקפתינו לשנות שעלינו לדעת אנו נוכחי� הנביאי� בדברי קצר עיו� אחרי א�

האמיתית. אלקית לדעת להתאימה כדי לקצה
çלדוגמא, íé÷øô åäéîøéá ì÷ ïåéò ïééòðYè.

על שנדע כדי אז להיאמר שנתקנה שחרית תשעה	באב הפטרת בעצ� היא הלא זאת נבואה
עקא דא א� לגאולה. לזכות כדי ולתק� לעשות עלינו ומה המקדש, ובית האר� חרבה מה
לב שמי� אנו אי� התורה קריאת אחרי הכנסת בבית בחיפזו� ונאמרת שנקראת שמתו�
ירמיה מתנבא שבה בפרשה מדובר בתוכה. טומנת שהיא והחידושי� זאת עמוקה לפרשה
והתלאות הצרות את ביותר קודרי� בצבעי� ומתאר והמקדש האר� חורב� על הנביא
חורב� לידי המביאי� החטאי� את מפרט ג� הנביא בר� ישראל. ע� על לבוא העתידות

הללו. הלקויי� את ויתקנו בה� שיחזרו ה' לע� ומתחנ� כזה איו�
מה� אלה לב לשי� וראוי סוגי�, לשלשה לסווג אפשר הנביא שמפרט החטאי� רשימת את

ביותר. מודגשי�
שבתור י"ג, י"ב פסוקי� ט' בפרק זרה. עבודה ועל התורה עזיבת כללות על תוכחה (א)

נאמר: האר� אבדה מה על השאלה על תשובה
וילכו בה: הלכו ולא בקולי שמעו ולא לפניה� נתתי אשר תורתי את עזב� על ה' "ויאמר

אבות�": למדו� אשר הבעלי� ואחרי לב� שרירות אחרי
א': בפסוק מילי� בשתי ביטוי לידי הבא עריות, גילוי (ב)

מנאפי�"... "כול�
בזולת ופגיעה לחבירו אד� שבי� עבירות בממון](ג) א	ח:[-שאינם בפסוקי� המפרשים[על, פי

:הפשטנים]
בוגדי� ושקר]"עצרת לבגידה וכינוסיהם קשת�[אסיפותם לשונ� את לקשתוידרכו הלשון [מדמה

לרחוק] מגיע נזקו רעהכי אל מרעה כי באר�, גברו לאמונה ולא עבירה]שקר אל יצאו[מעבירה
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עקוב אח כל כי תבטחו אל אח כל ועל השמרו מרעהו איש ה': נאו� ידעו לא ואותי
יהתלו ברעהו ואיש יהלו�: רכיל רע וכל דבר[ילעיגו]יעקוב לשונ� למדו ידברו, לא ואמת

נלאו העוה דרכם]:שקר, לעוות ויגעים אותי[עמלים דעת מאנו במרמה מרמה בתו� שבת�
לשונ� שחוט ח� ה': כתיב]נאו� ובקרבו["שוחט" ידבר רעהו את שלו� בפיו דבר, מרמה

ארבו אוהב]:ישי� פני ומעמידים שנאתם להמסתירים ה',[הדגשה נאו� ב� אפקד לא אלה העל
נפשי... תתנק� לא כזה אשר בגוי א�

הרבי� הביטויי� שאר בי� הכולל האיו� החורב� את ומנבא הנביא מקונ� הזה הפירוט ועל
– יד-יחוהחמורי� ט, פסוקים

לגלי� ירושלי� את ונתתי ונהי... בכי אשא ההרי� אבנים]"על ערי[גלי ואת תני�, מעו�
את מאכיל� הנני ישראל אלהי צבאות ה' אמר כה לכ� יושב... מבלי שממה את� יהודה
ושלחתי ואבות� המה ידעו לא אשר בגוי� והפצותי� ראש: מי והשקיתי� לענה הזה הע�
ה' דבר נשי� שמענה כי מציו�... נשמע נהי קול כי אות�... כלותי עד החרב את אחריה�
בא בחלונינו מות עלה כי קינה: רעותה ואשה נהי בנותיכ� ולמדנה פיו דבר אזנכ� ותקח
כדומ� האד� נבלת ונפלה ה' נא� כה דבר מרחבות: בחורי� מחו� עולל להכרית בארמנותינו

וגו' הקוצר" מאחרי וכעמיר השדה פני על
היו�. עד הארוכה גלותו במש� לה� עד באמת ישראל שע� ומרי� קשי� דברי� וגו', וגו'
את אותנו ומלמדות המאלפות בנבואות רבות רבות מיני אחת דוגמא אלא אינו זה וכל
בזולת ופגיעות בעקב, הנדושי� לחבירו אד� שבי� העבירות בחומרת האמיתית ההשקפה

גמור. כהיתר נעשו א� ההרגל שמרוב
מרובה טובה מידה

בהבטחות ג� ה� מפליגי� אלו, בעניני� הנביאי� לנו שמביאי� והזהרות עונשי� על נוס�
מודעות בלי לרעהו איש שמטיב והטבות ער�" "מעוטי הנהגות על טוב ושכר גדולות

מעשיו. לחשיבות
נ"ז בפרק והוא שחרית 	] הכפורי� יו� מהפטרת פסוקי� כמה הפע� נצטט דוגמא בתור
הצומות על הע� את מייסר הנביא ד	יב. פסוקי� נ"ח בפרק ובעיקר ישעיהו] בנביא נ"ח

ה': לפני לרצו� מתקבלי� אינ� ד-ז:ושה� פסוקים
(ה) קולכ�: במרו� להשמיע כיו� תצומו לא רשע, באגרו� ולהכות תצומו ומצה לריב ה�

יציע ואפר ושק ראשו כאגמ� הלכ� נפשו אד� ענות יו� אבחרהו צו� יהיה הלזההכזה
רשע חרצבות פתח אבחרהו צו� זה הלוא לה': רצו� ויו� צו� הרעים]תקרא הקשרים [התר

מוטה אגדות חובותיהם][התר תמורת בהם לרדות העניים צוארי על לתת שהוכנו המוטות אגודות התר
חפשי� רצוצי� השביעית]ושלח בשנה הרצוצים העבדים את הלוא[תשחררו תנתקו: מוטה וכל

תתעל� לא ומב�ר� וכסיתו ערו� תראה כי בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס
דחקם]: בעת לקרוביך [עזור

מרובה: טובה במדה ה' בש� הנביא ח-יב:ומבטיח פסוקים
וארוכת� אור� כשחר יבקע צדק�[רפואתך]"אז לפני� והל� תצמח פטירתך]מהרה [אחרי

יאספ� ה' הצדיקים]:כבוד עם עדן מתוכ�[בגן תסיר א� הנני, ויאמר תשוע יענה וה' תקרא אז
אצבע שלח "אצבעמוטה, המרימים אדם בני כדרך חבירך פני מול אל אצבעך מלשלוח תפסיק [אם

ת�ביעמאשימה"] נענה ונפש נפש� לרעב ותפק או�: עלודבר תדבר וגם הרעבים את [תשביע
פיוס] ודברי תנחומים כצהרי�לבם ואפלת� אור� בחוש� צרותיך]וזרח בכל יזרח הישועה :[אור

אשר מי� וכמוצא רוה כג� והיית יחלי� ועצמותי� נפש� בצחצחות והשביע תמיד ה' ונח�
פר� גודר ל� וקורא תקומ� ודור דור מוסדי עול� חרבות ממ� ובנו מימיו: יכזבו לא

... ל�בת" נתיבות ֶָָמשובב
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בי� ומשווה עומד עצמו שהנביא הנביאי�, בתוכחות נוס� סגנו� זה בפרק ראינו אגב בדר�
למקו� אד� שבי� למצוות התיחסותנו ובי� לחבירו אד� שבי� למצוות שלנו ההתיחסות
מול הראשוני� לאלו רוחשי� שאנו המופלג הזלזול ועל שלנו עדיפויות סול� על ומתריע
למקו� המהודרת שעבודתינו עצמנו את נשלה שבל מזהיר שהנביא אלא עוד ולא האחרוני�.
הנביא כא� לנו שמסביר וכמו הנכו� הוא ההיפ� אלא חבירינו. כלפי חולשותינו על תחפה
לפני לרצו� מקובלות אינ� הללו החשובות העבודות וכל והאפר והשק שהצומות ישעיה
מצוי זה סגנו� מלהתקבל. אות� מעכבות ה� הבריות כלפי העבירות דוקא ואדרבא כל אדו�

ואריכות. פירוט וביתר בנביאי� הרבה
אותי "דעת" מאנו

ט' הפטרת הנ"ל, בפרשה ירמיהו הנביא לנו מגלה מזהב יותר השווה וגילוי גדול חידוש
בי� חטאי כ� כל חמורי� בעצ� למה מלמדנו הוא והמוסרי� התוכחות על בנוס� באב.

ה'? בעיני לחבירו אד�
העני סוד לפנינו יתגלה בפרשה היטיב נעיי� סיו�א� לקראת זו. קשה בסוגיא מלא והסבר �

דבריו את הנביא מסכ� כב-כגהפרשה :פסוקים
אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת א� כי בחכמתו... חכ� יתהלל אל ה' אמר "כה

ה'. נאו� חפצתי באלה כי באר� וצדקה משפט חסד עו�ה ה' אני כי
בביאור ובפרט דרכו, לפי אחד כל הזמ�, במרוצת הרבה עסקו כ� דוקא הללו בפסוקי�
פירשו האלקיי� הפילוסופי� כא�. הכוונה "דעת" ולאיזה אותי" וידוע "השכל המילי�
מרכבה במעשה עמוקי� בעניני� פירשוהו ומקובלי� ה', בייחוד עמוקות לחקירות הכוונה
רשאי� פשוטו מידי יוצא מקרא שאי� מכיו� בר� חיי� אלקי� דברי ואלו שאלו ברור וכו'.
מלמדנו עצמו שהנביא ניווכח מעיי�. לכל המתגלה הפשט לפי ולהבינו בפרשה להתבונ� אנו

ל"דעת": עלינו ומה מדובר "דעת" באיזה בדיוק
ה'". נאו� חפצתי באלה כי באר� וצדקה משפט חסד עושה ה' אני כי אותי וידוע "השכל
ומה אותי", וידוע "השכל המילי� אחרי חסד..." עושה ה' אני "כי הזאת התוספת מה

לכא�? הקשר
תרגו� לפי הועתק נבוכי� מורה (סו� הפשוט הפירוש את בבהירות לנו מבאר הרמב"�

בפרשה): כא� ברד"ק ג� בשמו בקיצור הובא הרמב"� של זה פירוש קאפח. ר"י
אילו כי בלבד, יתעלה השגתו שהיא שבתכליות הנעלה בביאור זה בפסוק הסתפק שלא ..."
הדיבור, ויפסיק אותי' וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת א� 'כי אומר היה מטרתו זו היתה
אי� 'כי או תמונה', לי אי� 'כי אומר היה או אחד', אני כי אותי וידוע 'השכל אומר היה או
מעשי כלומר תארי ובידיעת בהשגתי היא ההתפארות כי אמר אלא באלה. כיוצא וכל כמוני'
זה בפסוק לנו ובאר וגו', דרכ� את נא הודיעני באמרו שביארנו מה כעי� קאפח] מעשיו, 
]

וצדקה." משפט חסד ה� בה� ולהתדמות אות� לדעת חובה אשר המעשי� אות� כי

לדעת הכוונה אותי" "דעת אומר כשהנביא הפסוקי�. פשטות להבי� אנו מתחילי� ועתה
העול�, את מנהל הוא ובה� תדיר ית' הוא עוסק שבה� יתבר� ומעשיו מידותיו את ולהשיג
הטבה 	] חסד ונפש], גו� בממו� אחד כל של הזכויות ושמירת ואמת די� 	] משפט וה�:
להטיב נות� כשהשכל לחסד, משפט בי� ממוצע 	] וצדקה טובה], והשפעת לאחרי� מופלגת
ע� מתחסד הקב"ה. עוסק אלה בשלש בדי�]. לו מגיע שאי� וא� הנצר� לעני צדקה כגו�
עונש. שמגיע למי ומעניש בצדק שופט וג� חסדו, לעול� כי וכו', ומפרנס וז� בורא בריותיו
אומר הקב"ה א. דברי�, שתי הנביא ומדגיש שעה. ושעה יו� יו� לדבר עדי� שאנו כפי

בכ�. חפ� יתבר� ושהוא ב. כ� עושה הוא שכביכול
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ה להתנהגזהו אנחנו ג� שנוכל כדי היטיב ונלמדו בו שנתעמק תובע שהנביא אותי" "דעת
	 בדרכיו חז"ל שפירשו בדרכיו" "והלכת פעמי� כמה בתורה שכתוב מה כעי� וזהו כ�.

אתה. א� הוא... ומה פיה�, על ומתנהג בה� הול� יתבר� הוא שכביכול ה', דרכי

את משבח הכתוב ישראל. ע� של ההיסטוריה בתחילת מיד בתורה מודגש כבר זה רעיו�
אבינו: אברה�

ומשפט צדקה לעשות ה' דר� ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למע� ידעתיו "כי
יט) יח (בראשית עליו". דיבר אשר את אברה� על ה' הביא למע�

בתחילה הזה. ה"דעת" כא� הנביא הזכיר נוספות שפעמיי� נגלה עוד, בפרשה וכשנדקדק
"ואותי במילי�: באמצע מפסיק לעיל) (הועתק לחבירו אד� שבי� החטאי� את כשמפרט
נאו� אותי דעת "מאנו מסיי� הללו החטאי� רשימת בסו� כ� וכמו ה'", נאו� ידעו לא
חטאי� של העמוקה המשמעות מהי עצמ� בעד ומכריזי� ברורי� הדברי� הרי וא"כ ה'".
קלוקלת התנהגות שהרי הנביאי� מצד החריפות וההתבטאויות חומרת� יותר מובנת וג� אלו.

כביכול. דרכיו ואת ה' את "לדעת" רוצי� ואי� יודעי� שאי� בעליל מוכיח זה בשטח
דומה הדבר למה ְָָָמ�ל

הבנה, ביניה� ואי� שנשאו ואשה איש פשוט. משל ע"י העני� חומרת להסביר יש ואולי
הבעל אז ופרטיי� צדדיי� בדברי� רק שוררת ההבנה ואי בסיסית הבנה שיש זמ� שכל
היא ההבנה שאי קורה אבל שמשתווי�. עד קצת להבליג היא ויכולה קצת להבליג יכול
כגרוע האשה אצל נחשב ומקודש חשוב הבעל שבעיני מה שכל והיינו ומקיפה, יסודית
א� 	 זה במצב יד. במחי הבעל מבטל� ביותר האשה בעיני החשובי� והדברי� ונבזה,

ואשה? כבעל יחד ולחיות להמשי� שיי� הא� 	 קיימא בר הוא
עוסק אני במה חפ�, אני ובמה אני, מה לדעת עליכ� ושוב, שוב מודיע הקב"ה 	 והנמשל
את עושי� ואת� אות� מעריכי� ואינכ� מזלזלי� את� באלה בעיני. חשוב ומה תמיד
בטחונכ�, בה� ותולי� תמיד בכ� עוסקי� ואת� וחשוב טוב שבעיניכ� ומה תמיד. ההיפ�
וכו' אביוני�, השפלת הדי�, עינוי פני�, הלבנת ורכילות, הרע לשו� מריבות, שקר, מרמה,
יחד? נדור ואי� הבסיסית, ההבנה לנו חסרה כ� א� ומכוערות. רעות הנהגות ה� בעיני וכו',
אשא ההרי� על נפשי, תתנק� לא כזאת אשר בגוי א� ה'. נאו� ב� אפקד לא אלה "העל
ואבות�..." המה ידעו לא אשר בגויי� והפיצותי� לגלי�... ירושלי� את ונתתי ונהי... בכי
ברמז. הנביאי� בדברי מקומות בכמה ג� ונשנה כא� ירמיהו בנבואת נתפרש גדול יסוד

לעיל, שהובאה א	ב) נח (ישעיה כיפורי� יו� מהפטרת נוספי� פסוקי� שני נעתיק ולסיו�
בירמיהו: המפורש העני� נרמז כ� ג� ושבה�

ואותי חטאות�: יעקב ולבית פשע� לעמי והגד קול� הר� כשופר תחשו� אל בגרו� "קרא
ידרושו� יו� ïåöôçéיו� éëøã úòãåכגויáæò àì åé÷ìà èôùîå äùò ä÷ãö øùà

יחפצו�". אלקי� קרבת צדק משפטי במפרשים).ישאלוני (עיי"ש
בצדקה ולהידבק ה' דרכי "לדעת" חפצי� ה� כאילו פני� מעמידי� שה� מוכיח הנביא
מדבריו חלק והועתק להל� הנביא (כתיאור מאלה ה� רחוקי� במציאות אבל ובמשפט,

לעיל).
ה' את לדעת לחבירו. אד� שבי� המצוות על הנכונה ההשקפה לעצמנו לסגל ונזכה ה' ית�
במהרה ה' נביאי שבפי הטובות הנבואות כל בנו ויקוימו קצהו. באפס 	 ית' בדרכיו וללכת

בימינו.
== íéáåúëá äæ àùåðá áåùç øîåç ãåò ùé==
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(äøåúá) íùä êøã

�ית�[י] ואת �ניו את יצ	ה א�ר למע ידע�יו ä'אחריו�י Cøc eøîLå17 ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָÀÈÀÆÆ
עליו: ��ר א�ר את �אברה על ה' הביא למע 	מ� ט צדקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלע"�ת
יט יח בראשית

את[יא] �לה וה�דע� ה��רת ואת �הח#י את �אתה eëìéוהזהר�ה Cøcä ְְְְִֶֶֶַַָ%ְְְִֶֶֶַַָָֹÇÆÆÅÀ
dáיע"	 א�ר ה'ע"ה כ:18ואת יח שמות Èְֲֲֲֶֶֶַַַ

�עיני�[יב] ח מצאתי נא �א Eëøcוע�ה úà àð éðòãåäלמע ואדע� ְְִִֵֵֶַָָָָÄÅÄÈÆÀÈÆְְֲֵַַָ
�ל אעביר אני ו)אמר ... ה(ה: ה*�י ע'� �י 	ראה �עיני� ח ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאמצא
את ורחמ�י אח א�ר את וח+תי לפני� ה' �ב� וקראתי על ני� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹט	בי

:�ארח יטא�ר יג, לג שמות ֲֲֵֶַ
�י[יב] �מי� על� åéëøcה-	ר ìëוי�ר צ�יק עול ואי אמ	נה אל מ� ט ֳִִַָָÈÀÈÈְְְֱִִֵֵֶַָָָָָ

דה	א: לב דברי�

"'ä úà úòã" (â)

ìבהנהגת בדרכיו ללכת הכוונה ה'" את ש"לדעת והושע, ירמיהו הנביאים, דברי מפשטות העולה
במיוחד מודגש הוא הרי מקרא של בפשוטו ברור שהדבר אף וצדקה. משפט בחסד לחבירו אדם בין
מובא כב-כג ט בירמיה הפסוק על במו"נ הרמב"ם דברי עם גם השווה בסמוך, המובא הרד"ק בבפירוש

וכו'. חפצתי באלה כי מדגיש =שגם ?? ?? לקמן

ìירמיה הנביא בדברי
כ0�[א] �י �מא� ואלכה ע'י את ואעזבה �ארחי מל� ב'ד�ר י�נני ָ%ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי

לאמ	נה ולא �קר �ק�� �ל��נ את ו)דרכ	 :��גדי עצרת �ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמנאפי
יצא	 רעה אל מרעה �י באר3 eòãé*בר	 àì éúàåס ה': �נא ְִֵֶֶָָָָָָָָָÀÉÄÉÈÈְ%

וכל יעקב עק�ב אח כל �י �בטח	 אל אח �ל ועל ה5מר	 מרעה	 ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹאי�
��ר �ל��נ ל'ד	 יד�ר	 לא ואמת יהת0	 �רעה	 ואי� יהל�: רכיל ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרע

�ב נלא	: העוה �מרמה�קר מרמה �ת�� ��éúBà úòã eðàî�נא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָÅÂÇÇÄְ%
א�הה': ט ירמיה

אל[ב] �גב	רת� ה*��ר יתה0ל ואל �חכמת� �חכ יתה0ל אל ה' אמר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ�ה
ה'תה0ל יתה0ל �זאת �א �י �ע�ר�: ע�יר éúBàיתה0ל òãéå ìkNä ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹÇÀÅÀÈÉÇÄ

�אר3 	צדקה מ� ט חסד ע"ה ה' אני �ézöôçי älàá ék:'ה �נא ְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹÄÀÅÆÈÇÀÄְ%
כב�כג: ט ירמיה

:÷"ãøוהוא גו� ואינו קדמו� אחד הוא כי שישכיל הוא האל ...והשכל
חסד לעשות בדרכיו ללכת היא האל וידיעת הכל... על ומשגיח הכל בורא

הוא... אות� עושה כ� כי וצדקה משפט
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שאמר כמו אותו יודע הוא בדרכיו טז)וההול� כב אכל(ירמיה הלא אבי�
הלא לו טוב אז ואביו� עני די� ד� כי לו טוב אז וצדקה משפט ועשה ושתה
האל, ידיעת הוא והצדקה המשפט מעשה כי הנה ה', נא� אותי הדעת הוא

האר�... בחרב� שגלו וחבריו דניאל נצולו ובזה
אותי ולדעת להשכיל נפשית תכונה לו שתהיה התכונה בזאת בזאת, א� כי
אותי וידוע בכלל כי אותי וידוע שאמר למה טע� ה' אני כי שאמר ומה
עושה ה' אני כי ואמר פירש לפיכ� שפירשנו כמו וצדקה ומשפט חסד עשות

בעולמי: בה� מתנהג שאני ומידותי דרכי ה� אלה חסד
וצדקתו וחסדו באר� שאמר ומה בה�, וחי האד� אות� שיעשה חפצתי, באלה

חסד� בהשמי� ה' שאמר כמו בשמי� כ� וצדקתוג� שחסדו לפי באר� אמר
לחכמי�. א� כי גלוי אינו שבשמי� ומה כל� אד� לבני גלויה באר�

ï:שמדגישעיין <?> ז' עשה סמ"ג ,<??> הלבבות חובות באריכות, הפסוק בפירוש <??> ח"ג במו"נ רמב"ם
===<?> בש"ת יונה רבינו בדבריו, <?> מהרש"ל וביאור המצוה, בעיקר אלו פסוקים

	פעל�[ג] �ח+ יעבד �רעה	 מ� ט �לא ועל)�תיו צדק �לא בית� �נה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹה�י
ח�0ני ל� וקרע �מר	חי ועל)�ת מ��ת �ית 0י אבנה האמר ל�: י� ְִַַָָָ%ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹלא
הל�א אבי� בארז, מתחרה א�ה �י התמל� �5�ר: 	מ��ח �ארז ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוספ	
אז ואבי� עני �י � ל�: ט�ב אז 	צדקה מ� ט וע"ה ו�תה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָָָָאכל

éúàט�ב úòcä àéä àBìä:'ה �יג�טזנא כב ירמיה ÂÄÇÇÇÉÄְ%
:÷"ãøבפסוק אותו פירשתי ה', נא� אותי הדעת היא כג)הלא ט כה(ירמיה

ה': אמר כה דרעינא דעתא היא הלא תרג� ויונת� חכ�, יתהלל אל ה' אמר

לב[ד] �לה éúàונת�י úòãì�לה אהיה ואנכי �לע לי והי	 ה' אני �י ְִֵֶַָָÈÇÇÉÄְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹ
:�ל� �כל אלי י�ב	 �י �זלאלהי כד ירמיה ִִֵָֹ%ְִֵַָָ

ìהושע הנביא בדברי
	ברחמי�:[ה] 	בחסד 	במ� ט �צדק לי ואר"�י� �לע�ל לי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואר"�י�

�אמ	נה לי ä'ואר"�י� úà zòãéå:כא�כב ב הושע ְְֱִִֵֶַָÀÈÇÇÀÆ

אמת[ו] אי �י האר3 י��בי �ע לה' ריב �י י"ראל �ני ה' דבר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�מע	
חסד õøàaואי íéäìà úòc ïéàå	ונא6 רצ וגנב ורצח וכח� אלה : ְֵֶֶÀÅÇÇÁÉÄÈÈÆְְְְֵַַָָָָָָֹֹֹֹ

נגע	: ��דמי �א�בודמי ד הושע ְְִִָָָָ
:÷"ãøכמו וצדקה, משפט לעשות באר�, אלהי� דעת טז)ואי� כב (ירמיה

ואביו� עני די� ד� לו, טוב אז וצדקה משפט ועשה ושתה אכל הלא אבי�
החקירה אלהי� דעת פירוש יהיה או ה', נא� אותי הדעת היא הלא לו טוב אז

וגו': בדחלת' דמהלכי� ולית וי"ת אלהותו בידיעת

חפצ�י�י[ז] זבחחסד íéäìàולא úòãå:זמעל�ת ו הושע ְְִִֶֶַַָָֹÀÇÇÁÉÄֵֹ
:÷"ãøב� הושע בימי המקדש בבית ה' את לעבוד ששבו אעפ"י חסד, כי

ודעת חסד כ� פי על א� בדרכי�, ירבע� שהושיב פרדסיאות שביטל אלה
הבמות שהרס יאשיהו בימי שעבדוהו ביהודה וכ� בה�, היה לא אלהי�
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אלהי� ודעת העיקר, הוא החסד עשות המקדש, בבית זבחיה� והעלו והמזבחות
דה': אורייתא ועבדי אלהי� ודעת יונת� ותרג� וצדקה. משפט לעשות שהוא

ìהנביאים מדברי השמטות
ד-ה ה ä'==ירמיה êøã åòãé àì...'ה דרך בפסקה בסמוך לעיל =מוזכר

להם ונתת ז: כד éúåà==ירמיה úòãì áì=='וגו
לאמר עוד... ילמדו ולא לג: לא éúåà==ירמיה åòãé íìåë éë 'ä úà åòã= גדולם... ועד למקטנם

הארץ מלאה כי ישחיתו... ולא ירעו לא ט יא ä'==ישעיה úà äòãבצדק שפט (ד) =ושם מכסים: לים כמים
לחבירו ב.א. -עניני כבש... עם זאב וגר דלים...

האומרים רבים פסוקים יחזקאל ä'==בספר éðà éë íúòãéåלכאן שייך אם וצ"ע עיי"ש ה', אני כי וידעו או ,
ידרשון יום יום ואותי ב: נח ישעיה ïåöôçé==חסר éëøã úòãå===

...êîî ùøåã 'ä äî (ã)

ìלכת והצנע חסד אהבת משפט עשות
�נה: �ני ��עגלי בע�ל�ת האק�מ+	 �מר� לאלהי א�6 ה' ��אק ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�'ה
�כ�רי �עי רי הא� �מ נחלי �רבב�ת �אילי �אלפי ה' ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהירצה

�7ב מה �אד ל� ה*יד נפ�י: ח7את Enîבטני LøBc 'ä äîe�א �י ְְְִִִִִַַַַָָÈÅÄÀִִ
אלהי�: �ע לכת והצנע חסד ואהבת מ� ט ו�חע"�ת ו מיכה ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

:àøæò ïáà,ãéâäהאומר האד� אתה ל� הגיד ככה הנביא תשובת היא זאת
בנ� ולא אילי� מבקש איננו והוא שתעשה בעיניו טוב מה ה' אקד� במה
רק בהו� או בדיבור תוננו ולא בעמית� עול תעשה שלא משפט עשות רק
בדרכיו שתל� לבדו הש� ע� לכת� והצנע יכולת� בכל עמו חסד תעשה

עור�: קשי הפ� לבב בת�
:÷"ãø,'ä íã÷à äîáשירצה ה' את אקד� מנחה באיזו מכ� אחד יאמר א�
בה...

,áåè äî íãà êì ãéâäא� כי בעולות חפצי אי� אמר השאלה על מענה זהו
טוב: מזבח שמוע הנה הנבי' שמואל שאמר כמו הטוב בעשות

,èôùî úåùòודברי� ממו� נזקי כמו לחברו אד� שבי� המצות כל יכלול
אבי� ערות אחריו וכתיב תעשו משפטי את שנאמר בכלל העריות ג� אחרי�

וגו': אמ� וערות
,ãñç úáäàå:לו הראוי מ� יותר ויעשה חסדי� גמילות הוא

,êéäìà íò úëì òðöäåנפשו ובכל לבבו בכל ואהבתו יתבר� האל יחוד הוא
צנוע והוי וי"ת צניעות דבר והוא ללב מסור הזה הדבר כי והצנע ואמר
זו חסד אהבת הדיני� אלו משפט עשות כי פי' ורז"ל דה' בדחלתא להלכא
הרי כלה והכנסת המת הוצאת זה אלהי� ע� לכת והצנע חסדי� גמילות
לכת והצנע תורה אמרה בצנעה לעשות� דרכ� שאי� דברי� ומה ק"ו דברי�

וכמה: כמה אחת על בצנעה לעשות� שדרכ� דברי�



ÌÈ‡È·�‰ È¯·„· :· ˜¯Ùî...ÍÓÓ ˘¯Â„ '‰ ‰Ó („)

äøåúáîí"áîø

27

"èôùîå ä÷ãö ,ãñç" íéâùåîä øåàéá

í"áîø::íéëåáð äøåî:âð ÷øô â"çשהוצרכנו שמות שלשה עניני פירוש כולל הפרק זה
– וה� ä÷ãöåלפרש� èôùîå ãñçאבות בפירוש בארנו וכבר ו). ש'חסד'<??>(ה

וידוע יותר. הטוב גמילות בהפלגת בו ושמשו בו, שמפליגי� דבר זה באי ההפלגה ענינו
כלל, עלי� חוק לו שאי� מי טוב לגמול מה� האחד עניני�: שני כולל הטוב שגמילות
במילת הנבואה ספרי שימוש ורוב ראוי. שהיו ממה יותר לטובה, שראוי למי להטיב והשני
תקרא ית' מאתו שתגיע� טובה כל זה ומפני כלל. עלי� חק לו שאי� למי בהטבה הוא חסד

אמר ז)'חסד', סג אותו(ישעיה הש"י המצאת ר"ל כולו המציאות זה ובעבור אזכיר, ה' חסדי
אמר חסד, ג)הוא פט ואמר(תהלי� הוא, חסד העול� בני� ענינו יבנה, חסד עול� אמרתי

יתבר� מדותיו ו)בסיפור לד חסד.(שמות ורב
לחוקו חוק בעל כל להגיע הוא והיושר היושר. והוא מ'צדק' נגזרת היא 'צדקה' ומילת
הנבואה בספרי יקראו לא הראשו� העני� ולפי לו. הראוי כפי הנמצאות מ� נמצא לכל ולתת
תפרע או שכרו לשכיר כשתפרע כי 'צדקה', כשתשלמ� לזולת� בה� חייב שאתה החוקי�
כרפואת המידות, מעלות מפני לזולת� עלי� הראוי� החוקי� אבל צדקה, יקרא לא חוב�

לחו� כל כושל]מח� כל לקומם המשכו�[כגון בהשבת אמר זה ומפני 'צדק', יקרא כד, (דברי�
כייג) המשכלת לנפש� צדק עשית כבר המידות מעלות בדר� כשתל� כי צדקה, תהיה ול�

אמר 'צדקה' מידות מעלת כל תקרא זה ומפני חוקה. לה ו)שלמת טו בה'(בראשית והאמי�
אמרו וכ� האמונה, מעלת ר"ל צדקה, לו כה)ויחשבה ו לנו.(דברי� תהיה וצדקה

נקמה. או חסד יהיה הנידו�, על שראוי במה לדו� הוא 'משפט' מילת אבל
התבאר הדברים]כבר שתעשה[מסקנת טובה על וצדקה גמור, חסד גמילות על נופל שחסד

ופעמי� נקמה תולדתו שתהיה פעמי� ומשפט נפש�, בה להשלי� מידות מעלת מפני אותה
טוב. שיהיה

תואר הוא הנביאי� בספרי הש"י בו שיתואר תואר כל כי התארי� בהרחקת בארנו וכבר
העניי� על רחמיו ולפי חסיד, נקרא הכל המציאו לפי והיה הנהגתו[החלשים]מעשיו, ר"ל

ומ� המצטרפות הטובות מ� בעול� שיתחדש מה ולפי צדיק, יקרא בכחותיה� חיי� בבעלי
משפט. יקרא החכמה, אחר הנמש� הדי� אות� חייב אשר המצטרפות, הגדולות הרעות

שמות הג' אלו בתורה נכתבו כה)והנה יח האר�,(בראשית כל ד)השופט לב צדיק(דברי�
הוא, ו)וישר לד לפרק(שמות הצעה השמות ג' אלו עניני בפרש היתה וכונתנו חסד, ורב

זה: אחר הבא
ìוצדקה משפט חסד לעשות בפועל בדרכיו ללכת צריך בחכמה הש"י השגת מלבד

:ãð ÷øôהארבעה השלימיות באלו ירמיהו כב)...אמר ט חכ�(ירמיה יתהלל אל ה' אמר כה
המתהלל יתהלל בזאת א� כי בעשרו, עשיר יתהלל ואל בגבורתו, הגבור יתהלל ואל בחכמתו,

אותי... וידוע השכל
עליו, ז"ל החכמי� דברי וזכרנו הנפלאי� העניני� מ� שכולל מה הפסוק זה שזכרנו ואחר
היא לבד ית' שהשגתו לבאר הפסוק בזה לו הספיק שלא וזה כולל, שהוא מה כל נשלי�
המתהלל יתהלל בזאת א� כי אומר היה כונתו זאת היתה אילו כי שבשלימיות, הנכבדת
היה או אחד, אני כי אותי וידוע השכל אומר היה או דבריו, פוסק והיה אותי, וידוע השכל
רק להתהלל שאי� אמר אבל לזה, שדומה ומה כמוני אי� כי או תמונה, לי אי� כי אומר
דרכי� את נא הודיעני באמרו שביארנו כמו פעולותיו, ר"ל ותאריו, דרכיו ובידיעת בהשגתו

וגו'.
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בה� ויעשה שיודעו שראוי הה� שהפעולות הפסוק בזה לנו ולהתדמותובאר אותם [לדעת
וצדקה.בהם] משפט חסד ה� –

חפצתי וצדקה במשפט בחסד ואמר ה', נא� חפצתי באלה כי ואמר העני� השלי� ...ואח"כ
כי מדות בי"ג שבארנו כמו באר�, וצדקה משפט חסד מכ� שיצא שכוונתי ר"ל ה', נא�
באורו הוא הפסוק בזה זכרה אשר הכוונה א"כ דרכ�. על ושנל� בה� להדמות הכוונה
ולדעת היכולת, כפי הש� השגת אל להגיע הוא באמת יתהלל בו אשר האד� ששלימות
ההיא ההשגה אחרי וללכת היא, אי� אות�, והנהיגו אות� בהמציאו בברואיו השגחתו
כמו הש� בפעולות להדמות וצדקה, ומשפט חסד לעשות תמיד בה� שיתכוי� בדרכי�

המאמר: בזה פעמי� שבארנו

m"ialnd zpyna dwcv ,wcv ,htyn mibyend

"÷ãö" Y "èôùî"

:(é èé) íéùã÷ úùøô...�אות תעזוב ולגר ...לעני

í"éáìî::?? סימ� קדושי�: לקט,פרשת לקט שספק מני� כהני�] [	בתורת ...ומ"ש
יונת� ר' בש� לקיש ריש לקט לקט שספק מני� דפאה) (ספ"ד בירושלמי איתא

(??? תטה(תהלי� לא קפרא בר בש� לקיש ב� ר"ש במתנותיו, הצדיקהו הצדיקו, ורש עני
זכה וכה יוחנ� א"ר במתנותיו, מטהו אתה אבל מטהו אתה אי בריבו בריבו, אביונ� משפט
ולאלמנה ליתו� לגר כתיב לא ר' אמר משל� לפניה� הנח תעזב רבי, לנו ששנה מה לי

עכ"ד. לי' הב מדידי' בי� מדיד� בי� יהיה,
לבד הדי� שורת כפי שיעשה מה הוא המשפט צדק. ובי� משפט בי� הבדל יש כי פירוש,
שיטה מה הוא והצדק ההר. את הדי� יקוב רק והמקו� העת ועל הנדוני� על ישקי� מבלי
והיושר והמקו� העת צור� וכפי והנידו� העני� אל להביט הצדק, חוקי אל המשפטי קו מ�

וכדומה.
שספק וראוי הראיה, עליו מחברו המוציא הדי� שורת פי על ספק, בו שיש בדבר והנה
כפי וזה ממו�, ספק בכל שהדי� כמו קמא, מרא בחזקת לה דאוקי לבעה"ב יהיה לקט
לפני� שהוא הצדק אל המשפט מ� נוטי� אנו לעניי� לקט שספק דני� וכשאנו המשפט.
שנל� לפעמי� מציאות יש הרי הצדיקו ורש עני ממ"ש יונת� ר' לה ולמד הדי�, משורת
דוקא בריבו, אביונ� משפט תטה לא ממ"ש דייק קפרא ובר במשפט. ולא הצדק עפ"י עמו
צדקה עני� שהוא עניי� מתנות בעני� לא לחברו אד� שבי� ודברי� די� שהוא ריב בדבר

הדי�, משורת לפני� רק די� אינו שניה� לדברי לפ"ז המשפט. קו להטות יכול
תעזב הכתוב והביא גמור, די� באמת שהוא רבי משנת וברורה זכה שאצלו אמר יוחנ� ור'
בספרי שכ� יהיה, ולאלמנה ליתו� לגר פסוק הביא לא ור' כא�, הספרא של הלימוד שהוא
שאחר ור"ל לזו, זו צריכי� הדרשות ושני זה. מפסוק לעניי� לקט ספק למד תצא) (פרשת
מרשותו ההוצאה היא העזיבה כי בעה"ב, רשות ממנו נסתלק אות� תעזב תורה שאמרה
בעליו העניי� נעשו יהיה, וכו' לגר תורה שאמרה וע"י בעה"ב. חזקת ונסתלק הפקר, להיות

בחזקת�. היא ספק כל וממילא ומופקר, הנעזב הדבר מ� כזוכה
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:(åè èé) íéùã÷ úùøôולא דל פני תשא לא במפשט עו תעשו לא
עמית9: תשפט בצדק זק פני תהדר

נלוז יהיה לא שהמשפט פירושו 'שפט' לפועל תואר כשהוא 'צדק' ש� לט: סימ� ֵמלבי"�:
ישקי� שבו תרדו�, צדק צדק כמו לבדו הבא צדק ש� בי� הבדל (וזה והאמת. הצדק מ�
תשפט, בצדק כשאומר ובי� כב), (סי' כנ"ל הדי� משורת לפני� בו ויל� והנדוני� העני� על
תשפט בצדק כתיב רמי לקיש ריש (לב) בסנהדרי� וכמ"ש הגמור, הדי� בקו תשפט שר"ל

וכו'). תרד� צדק צדק וכתיב
יגרו� שלא תשפט בצדק שהוסי� ופירש הזהיר, כבר במשפט עול יעשה שלא על אמנ�
טענותיו, יסתתמו הדיני� מבעלי שאחד ידי על לאמיתו, הדי� מ� ילוז ידו שעל סיבה איזה

(ל), בשבועות ומובא וכו', צרכו כל מדבר אחד יהא שלא וז"ש
כמ"ש תמיד שני� ה� הנידוני� והלא יחיד, בלשו� עמית� תשפט בצדק מ"ש דרש עוד
מרשע, ההפו� שהוא צדק שיש שני' כוונה עוד ודרשו אחיו, ובי� איש בי� צדק ושפטת�
המשפט ויצויר ט), (איוב ירשיעני פי אצדק א� כמו זולתו, או עצמו המצדיק על ובא
ואל לזכות חבר� את שתשפט ור"ל כצדקי, ה' שפטני כמו מעשיו, בוחני� א� אחד באד�

תרשיעהו:

:(äì èé) íéùã÷ úùøô:ובמשורה במשקל במדה במשפט עול תעשו לא
...�לכ יהיה צדק והי צדק איפת צדק אבני צדק מאזני

הדייני� עיו� על וראשונה בעצ� בא 'משפט' ש� במשפט. עול תעשו לא פד: סימ� ֵמלבי"�:
בדיני צודק והבלתי הצודק והחלטת לדי�, די� בי� ריבות בדברי דיני� הבעלי טענות בי�
והקמות כמו דבר, לאיזה המיוחד וסדר ותכונה חק כל על יבוא בהשאלה אול� ממונות.
או ש� בכל להשקי� חז"ל דר� אול� האורי�, במשפט לו ושאל כמשפטו, המשכ� את
הוראת� מעיקר הנעתקי� המלות את ולהשיב בלשו� הנחתו וראשית שרשו עיקר על פועל

העצמי.... הוראת� ואל נקרת� בור מחצבת אל מליצה או שאלה בדר�
הוראתו אל להשיבו יחתרו והנהגה, סדר או תכונה על משפט מילת שבא מקו� בכל וכ�
ב"מ (פרק שבת בירושלמי כמ"ש עצמי, בלתי לשו� תפס למה כי ממש, משפט העקרית,
המשכ� את והקמות ה"ג) הבונה (פ' וש� לאורי�, משפט יש וכי האורי�, במשפט ה"ו)
אר"י מו) (ד� וביבמות וכו', בצפו� להנת� שזכה קרש אלא לעצי� משפט יש וכי כמשפטו
משפט יהיה וזה קל. ד� [ובחולי� לכ� יהיה אחד משפט ביה כתיב משפט שלשה צרי� גר

די�]. שהמתנות מלמד הכהני�
הזהיר כבר הדי� על הלא אמנ� ממש, משפט פירושו במשפט, עול תעשו לא כא� מ"ש וכ�
הכרעת שע"י משפט, קרוי זה שג� והמשקולות המדות על במשפט ר"ל רק טו) (בפסוק

אחד. כל של חלק הדי� יקוב דעתו
אב� ובי� שלמה אב� בי� הבדל ויש במשקל, של פי' הוא צדק, אבני צדק מאזני פו: סימ�
ועז"א הדי�, משורת לפני� הוא והצדק עוד� ולא חסר לא המשפט כפי הוא שהשל� צדק,
וימעט הלוקח לצד שיעד� חכמי� שהזהירו האזהרות לכל ורומז יפה, המאזני� את צדק

ואחד... אחד בכל צדק מלת ממ"ש ונלמד הדי�, משורת לפני� ה� שכול� עצמו לצד
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:à ÷øô åäéòùéמ� ט מלאתי נאמנה קריה לז�נה היתה איכה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָָָָָ(כא)
:�מר-חי וע�ה :� ילי ְְְִִֶֶַַָָָצדק

ביאור אמונהמלבי"�: אלה, שמות שני שיורדפו מקו� כל כי דע ...משפט, (כא) המילות:
לחבירו אד� בי� צדק או ומשפט למקו�, אד� בי� האמונה תהיה צדק, אמונה משפט,

ד'). נ"ט ה'. י"א (לקמ� מזה ועיי� ה'). ירמיה כ"ב ב'. (הושע
הכולל הדת לפי הנכו� עשות הוא משפט ידוע, אלה שמות ב' בי� ההבדל צדק. משפט,
מ� לפעמי� שישתנה המיוחד הנושא מצד והטוב הישר עפ"י והצדק הנימוסי, או האלהי
אלא ירושלי� חרבה ולא המשפט, מפעולת יותר מעלה והוא והעני�, הזמ� לפי הכולל הדת

תורה: די� על דבריה� שהעמידו מפני

:áì ÷øô åäéòùé:	י"ר למ� ט �	ל"רי מל� ימל� לצדק ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ(א)
עמי�, וכיבוש מלחמות בעבור מל� לא הוא חזקיהו, בזכות היה זה וכל ה�. (א) מלבי"�:
לפי הוא (המשפט במשפט. שררת� שינהיגו השרי�, על שישגיח ובעבור הצדק, בעבור רק
ביד היה וזה הדי�, משורת לפני� והמקו� הזמ� לפי הוא והצדק השרי�, ביד וזה הדי�

לבדו): המל�

:çð ÷øô åäéòùéוה*ד ק�ל� �הר ��5פר �ח"� אל בגר� קרא ְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹ(א)
ודעת ידר�	 �י� �י� וא�תי (ב) :�ח7את יעקב 	לבית �ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹֹלע'י �ע
י�אל	ני עזב לא אלהיו 	מ� ט ע"ה צדקה א�ר �ג�י יח צ	 �רכיְְְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

:יח צ	 �אלהי קרבת צדק ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹמ� טי
נגד משפט כ"ז) א' (למעלה הבדל� עיי� ומשפט. צדקה, (ב) המילות: ביאור מלבי"�:
אמר לכ� עול, תעשה ואל בשב והמשפט ועשה, בקו� הצדקה המקו�, נגד וצדקה חבירו

ועשו משפט שמרו א') (נ"ו למעלה וכ� עזב, לא אלהיו ומשפט עשה, משפטצדקה צדקה:
הכוללי� החקי� על תשקי� שלא הצדק עפ"י הנעשה משפט סתמי, משפט מ� גדול צדק.

בעצמו: הצדק לפי והנושאי�, והזמ� המקו� כפי העני� התחלפות על רק
ה� כי קריאתו, ולהתמיד להרי� לו שצוה מה טע� זה ואותי. (ב) העני�: ביאור מלבי"�:
חושבי� ידרשו�, יו� יו� אותי למקו� אד� שבי� המצות נגד כי כלל, חטא� מכירי� אי�
אות�. עושי� שאי� הג� האלה המצות אחר וחוקרי� אותי שדורשי� במה י"ח שיוצאי�
ומדותיו, ה' בדרכי שיל� בדרכיו, והלכת הוא ששרש� לחברו, אד� שבי� המצות ונגד
שחפצי� במה לה� די יחפצו�, דרכי דעת ה� הנה כמהו, חסד גומל וחנו� רחו� להיות
שבי� המצות שהוא עשה. צדקה אשר כגוי בה�: דורכי� שאי� הג� האלה הדרכי� לדעת
משפטי ישאלוני כ� לחבירו: אד� שבי� המצות שהוא עזב. לא אלהיו ומשפט למקו�: אד�
ומשפט צדקה עשו כאילו למקו�, אד� בי� יחפצו�. אלהי� וקרבת לחבירו: אד� בי� צדק.

כלל, עליה� עברו ולא
משורת לפני� שעושי� מה הוא והצדק הכללי, הדי� לפי שעושי� מה הוא המשפט כי (ור"ל
משפט על ולשאול אח"כ לחקור יוכל עצמו, הדי� נגד בוגד ואינו משפט שעושה ומי הדי�,
וגונב גוזל עצמו המשפט את שעזב מי אבל הדי�, משורת לפני� יעשה אי� שהוא צדק
ישאלוני עזב לא אלהיו משפט אשר כגוי וה� הצדק), על ישאל אי� וכדומה,
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וכדומה, תפילי� ציצית כמו למקו�, אד� שבי� המצות קיו� הוא הצדקה וכ� צדק. משפטי
תמיד האלהי� אל הקרובי� כצדיקי� להיות שרוצה גדולה יותר מדרגה היא אלהי� וקרבת

ופרישת�, קדושת� ידי על
בה�, חייב הוא אשר למקו� אד� שבי� המצות כל שקיי� והוא צדקה שעשה מי והנה
המחויבות, המצות שה� צדקה עשה שלא מי אבל אלהי�, קרבת שהיא זו מדרגה לחפו� יוכל
קרבת עשה צדקה אשר כגוי וה� אלהי�. קירבת שהיא וקדושה וחסידות פרישות יבקש אי�

יחפצו�: אלהי�

:áë ÷øô åäéîøéה�י (יג) ס יאשיהו... ב �שלו אל ה' אמר כה כי (יא)
לא 	פעל� �ח+ יעבד �רעה	 מ� ט �לא ועל)�תיו צדק �לא בית� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹֹ�נה
ח�0ני ל� וקרע �מר	חי ועל)�ת מ��ת �ית 0י אבנה האמר (יד) ל�: ְִַַָָָ%ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹי�
אבי� בארז מתחרה א�ה �י התמל� (טו) �5�ר: 	מ��ח �ארז ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוספ	

ו אכל עניהל�א �י � (טז) ל�: ט�ב אז 	צדקה מ� ט וע"ה �תה ְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָ
ול�� עיני� אי �י (יז) ה': �נא אתי ה�עת היא הל�א ט�ב אז ְְִִֵֵֶ%ְְְֲִִֶַַַָֹואבי�
לע"�ת: ה'ר	צה ועל הע�ק ועל ל� �� ה+קי �� ועל �צע� על �א ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ�י
יספדו לא יהודה מל9 יאשיהו ב �יהויקי אל ה אמר כה לכ (יח)

יקבר... חמור קבורת אחות... והוי אחי הוי לו
הדי� משורת לפני� והצדק הדי�, לפי הוא משפט. צדק, (יג) המילות: ביאור מלבי"�:
(קדושי� התו"ה בס' בארתי לפעולה שכר בי� ההבדל ופעלו. תקי"ז): סי' השחר (אילת

ובכ"מ: ל') סי'
ולא מלכות בית לו שבנה יהויקי�, על מנבא ביתו. בונה הוי (יג) העני�: ביאור מלבי"�:
הבית שבנה ובעת לבסו�, אלא משתלמת אינה שכירות הדי� מ� והנה הפועלי�, שכר של�
שישל� ראוי היה אבל בקבלנות, שבנו להפועלי� לשל� המשפט מצד עדיי� עליו הוטל לא
שבנה בעת אבל צדק, בלא הבית ובנה הדי�, משורת לפני� שהוא הצדק מצד תחלה לה�
בנה של� וכשלא להפועלי� לשל� המשפט מצד מחויב היה כבר הבית נגמר שכבר העליה
עמו, א"ע שהשוה מה לפי הוא שהשכר לפעולה, שכר בי� הבדל יש ברעהו. משפט: בלא
והוא עמו, א"ע השוה שלא הג� ועשה שפעל מה לפי הוא והפעולה שכיר, שכר כמו
ית� לא פועלו ג� כי עמו א"ע השוה לא כי שכרו ית� שלא לבד ולא חנ�, יעבד ברעהו

לו:
ד� ושתה שאכל בעת אז כי גדולי�, עניני� לשפוט סעודתו שבטל תחשוב ולא ד�. (טז)
לעשוקי�: משפט שעשה ממה רק האכילה מ� לבו הוטב לא לו. טוב אז ואביו�: עני די�
תשפטו לאד� לא כי ו) יט, (דה"ב וכמ"ש אותי, שידע העדות שזה אותי. הדעת היא הלא

ואביו�: עני שכר לגזול בהפ� אתה עשית ואי� המשפט, בדבר ועמכ� לאלהי� כי

:á ÷øô òùåäתקראי ולא אי�י �קראי ה' �נא הה	א �ב)� והיה ְְְְְִִִִִִֹ%ְְַַָָ(יח)
ע�ד י(כר	 ולא מ יה �ה�עלי �מ�ת את והסרתי (יט) �עלי: ע�ד ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָֹֹלי
ע�6 �וע ה;דה ח)ת �ע הה	א ��(� �רית �לה וכר�י (כ) :�ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ��מ
�וה��ב�י האר3 מ א���ר 	מלחמה וחרב וק�ת האדמה ורמ" �ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה5מי
	בחסד 	במ� ט �צדק לי ואר"�י� �לע�ל לי ואר"�י� (כא) ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלבטח:

ס ה': את וידע� �אמ	נה לי ואר"�י� (כב) :�ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָ	ברחמי
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(כא המילות: ביאור למקו�מלבי"�: אד� בי� ואמונה לחברו, אד� בי� ומשפט. צדק כב)
ורחמי� חסד ש�), (ישעיה הדי� משורת לפני� צדק הדי�, לפי משפט כ"א), א' (ישעיה
לו שהתברר או בחושיו שהשיג בדבר הוא הידיעה וידעת באמונה ו', ס"ג ישעיה מ"ש עי'
רק בבירור השיג שלא בדבר הוא והאמונה כלל. שיסופק שא"א עד ראשונות מושכל ע"י

לאמונה: עוד א"צ ברורה ידיעה לו שיש וכ"מ בדבר, ומאמי� אמת, מגידי מפי שקבל
חת� ומשוש כמ"ש מחדש, אות� אארוש ואז לי. וארשתי� (כא) העני�: ביאור מלבי"�:
את וכרתי כמ"ש הקודמי� מ� נבדלי� חדשי� אירוסי� ויהיו אלהי�, עלי� ישיש כלה על
ולבטל לחטוא עתידי� היו כי לזמ� רק היו הקודמי� האירוסי� כי חדשה, ברית ישראל בית
הע� וק� וכה"א וכו', מהר תאבדו� אבד כי וכו' בני� ובני בני� תוליד כי כמ"ש הקשר,
הקשר, יבוטל ולא עוד יחטאו לא אז אבל וכו' בו אפי וחרה וכו' נכר אלהי אחרי וזנה הזה
האד� שלמות כי ובמשפט, בצדק לי שארשתי� ע"י יהיה וזה לעול� לי וארשתי� וז"ש
דברי� ונגד למקו�, אד� שבי� בדברי� ב) חברו, לבי� שבינו בדברי� א) דברי�, בשני תלוי
שורת כפי שיתנהג מה הוא שהמשפט ומשפט, צדק אז שיעשו אמר לחברו אד� שבי�
יקרי� עניני� שני לנד� תביא שאת וע"י הדי�, משורת לפני� שיתנהג מה הוא והצדק הדי�,
ורחמי� חסד שה� יקרות מתנות שני ג"כ כנגד� לה� המארס יביא ומשפט, צדק שה�
משפט, נגד וזה הראוי, כפי אתו ויעשה ועניו המרוח� דכאות על ישקי� הרחמי� שבעל
נגד וזה חסדו, מדת מצד עמו יעשה רק ראוי הוא א� המקבל על ישקי� לא החסד ובעל

המה: שיעשו צדק
ובתורתו בה' שיאמי� באמונה תלוי עקר� למקו� אד� שבי� מצות ונגד וארשתי�. (כב)
שהיא הזאת מתנה בידה הארוסה שתביא ואחר באמונה לי וארשתי� ועז"א וביעודיו,
והשראת ומופתיו אותותיו לה שיגלה ה', את שתדע מצדו מתנה כנגד� לה יביא האמונה,
עוד יצטרכו שלא בחוש, המושג כדבר ברורה בידיעה ה' את שידעו עד בתוכ� שכינתו
לה� יהיה ה� אבל קבלה, רק ברורה ידיעה בו לו שאי� בדבר היא שהאמונה לאמונה,

האמונה: מ� גדול שהוא ה' את לדעת ידיעה

:è ÷øô íéìäúי� ט וה	א (ט) �סא�: ל'� ט ��נ י�ב �לע�ל וה' ְְְְְִִִֵֵֵַָָֹ(ח)
�מי�רי �לא'י ידי �צדק �:�בל ְְִֵֵֶֶָ%ְִִֵָ

המשפט הוא המשפט במישרי�. לאומי� ידי� בצדק תבל ישפט (ט) המילות: ביאור מלבי"�:
צדק בי� הבדל ויש ה'), פסוק (כנ"ל המשפט וחקירת הטענות שמיעת הוא והדי� הערו�,
חקי על ישקי� לא והיושר בעול, לא בצדק המשפט שיהיה ישקי� הצדק מישרי�, ובי�
מששת ערוכי� כבר התבל כלל הנהגת הדי�, משורת ולפני� היושר על רק כלל המשפט
מגדר יוצא ואי� עול ואי� הצדק לפי תבל ינהיג וה' ומסודר, ערו� משפט והוא בראשית ימי
עמה� יכנס המעשה, לפי לדי� די� בה� ויתחדש בחירה בעלי שה� והלאומי� המשפט,
וההנהגה הקבוע המשפט לפעמי� יבטל מעשיה� די� ועפ"י היושר, עפ"י הדי� משורת לפני�

ט'): צ"ח (וע"ל והטוב, הישר לפי להתנהג הסדורה

:áò ÷øô íéìäúלב וצדקת� � למל� מ� טי� �אלהי ל�למה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹֹֹ(א)
�לע ��ל� �הרי י"א	 (ג) במ� ט: וענ)י� בצדק ע'� ידי (ב) ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמל�:
ע��ק: ויד�א אבי� לבני י��יע �ע ענ)י י� ט (ד) �צדקה: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ	גבע�ת

:���רי ��ר ירח ולפני �מ� �ע יירא	� ְְִִִִֵֵֶַָָָ(ה)
והצדקה לחברו אד� בי� הוא המשפט וצדקת�, משפטי�, (א) המילות: ביאור מלבי"�:
הנימוס לפי הוא המשפט במשפט. בצדק, (ב) כ"א): (א' ישעיה כמ"ש למקו�, אד� בי�
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יעשה רק בהחלט הנימוס על ישקי� ולא והנדוני� והזמ� העני� על ישקי� והצדק הקבוע
ש�): (ישעי' הדי� משורת לפני�

הוא הכללי הראשיי המשפט הנה ת�, למל� משפטי� ...אלהי� לשלמה (א) העני�: ביאור
אשר חלקי עני� שכל הפרטיי�, הנימוסי� כל המחוקקי� ישקלו שבו הפלס והוא היסוד,
הפילוסופי� אות� הראשי, המשפט של העליו� החק ע"פ לבחנו צריכי� השופטי� לפני יובא
והוא המשפט, של הראשי והיסוד העליו� החק למצוא האד� לשכל אפשר שאי הודו כול�
שהוא ת�, למל� משפטי� בקש וע"כ הכללית, התבונה נמצא שאצלו האלהי� אצל רק
וכמו החלקיי�, המשפטי� כל יסתעפו שמאת� ה', אצל שה� הראשי� המשפטי� לו שית�
יהיו המשפט שיסודי היינו משפט, לשמוע הבי� לב לעבד� ונתת עצמו שלמה שבקש

הבב"ת, העליו המחוקק אצל שה� מה כפי בלבו טבועי�
המעשי� צדקת היא והצדקה לחבירו, אד� בי� הוא שהמשפט וצדקה, משפט בי� הבדל ויש

כי מעצמו, האד� ימצא לא הצדקה ג� והנה למקו�, אד� מאוד,בי� רבות הנפש דרכי
וצדקת� בקש וע"ז מאלהי�, רק ארחותיה לדעת וא"א נעלמת, לאלהי� הנרצה והמעשה
שהקמת ובצדקה) במשפט ולסעדה אותה להכי� עמ"ש ט' סי' (ישעיה בארתי וכבר מל� לב�
המלוכה שתתקיי� אבל מלכנו, ושפטנו כמ"ש המשפט, ע"י הוא בתחלה כסאו והכנת המל�
משפטי� ועז"א כסא, יכו� בצדקה כי הצדקה, בזכות תלוי זה דורי�, דור אחריו לזרעו
שהמלכות מל�, ב� שהוא מצד צדקת� לו ות� המלוכה, מצד המשפט לו ת� ת�, למל�
יבאר ואח"כ ד') ג' ב' (פסוק המשפט איכות תחלה יבאר ומעתה לב�, מאב בירושה בידו

הצדקה: עני�
יטה שלפעמי� הפרטי, העני� כפי הוא והצדק הקבוע, הנימוס כפי הוא המשפט ידי�, (ב)
ידי� כי ואמר והנידו�, והעני� והמקו� הזמ� כפי הדי� משורת לפני� לעשות המשפט מקו
הפרטי שהצדק יראה א� תורה די� על תמיד דבריו יעמיד ולא הצדק לפי בכלל הע� את
המשפט לפי וזוכה העני ע� די� לו יש העשיר א� כמו הכללי, המשפט מ� להטות יחייב
שדי� במשפט, ידי� עניי� אבל הדי�, משורת לפני� לעשות העשיר את יכו� הצדק, לפי ולא
משורת לפני� אל משפט� יטה ולא ההר, את הדי� ויקוב תורה, די� ע"פ ישפוט העניי�

עני�: מפני כ� לעשות יד� לאל בשאי� הדי�
עמ� ידי� ועז"א השופט, מצד א] תלוי, באומה, והמשפט הצדק שיתמיד והנה ישאו, (ג)
ועול, עשק יעשו עניי� ידי שעל עניי�, מפני משפט יטו שלפעמי� הע�, מצד ב] בצדק,
פסת יהי זה אחר כמ"ש בהרי� תבואה ריבוי שיהיה שע"י לע�, שלו� הרי� ישאו ועז"א
ביניה�, ועשק ריב יהיה ולא השלו� אלומות לה� ישאו זה ידי על הרי�, בראש באר� בר
שלו� לה� ישאו שגבעות עז"א בלב�, ה' יראת ואי� רשעי� שה� ע"י משפט יטו ולפעמי�

ויראיו: ה' עובדי יהיו שכול� הצדקה, ע"י
המשפט א] דברי�, ג' על ישתרעו לאד� אד� בי� שלו המשפט עניני כי מבאר ישפט, (ד)
לבד שלא ע�, עניי ישפוט ועז"א וכדומה, ולוה מלוה וקני� מקנה בעניני לחבירו אד� בי�
ישפוט פרוטה של די� ג� לעני, עני בי� עניי� די� ג� ישפוט כי העשירי� משפט שישפוט
לה� ית� לאכול מה לה� שאי� אביו� שבני חוקו, לאביו� לתת המשפט ב] מנה, מאה כדי�
להענישו והעושק והחומס הגוזל נגד משפט ג] אביו�, לבני יושיע ועז"א ומחיה, מזו�
הנדיבו מצד הוא הב' והיושר, הצדק אהבת מצד הוא הא' עושק, וידכא ועז"א תולדכאו,

עול: עושי ליסר והגבורה הקנאה מצד הוא והג' המדות, וטוב והרחמי�
תהיה ה' ויראת למקו� אד� בי� הצדקה מל�, לב� וצדקת� מ"ש מבאר עתה ייראו� (ה)
במערכת� הסובבי� והירח השמש את יצייר שמש, ע� שייראו� שימלי� עד הע�, בלב קבועה
ההבדל וזה מצותיו, ושומרי� ה' את יראי� שה� ה', צוי מצד הפסק ובלי שנוי בלי תמיד
לפעמי� יטהו ויצרו בחירה י"ל שהאד� האד�, ובי� העליוני� ה' יצורי בי�
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ונטיה, שינוי מבלי קונ� רצו� לעשות ושמחי� ששי� העליוני� אבל ה', פקודת מלשמוע
והירח, השמש כמו רצונו לעשות ובהתמדת� ה' את ביראת� יתדמו ההוא שהדור ויצייר
כלל נטיה מבלי בלב� טבעיית להיות תשוב ה' ויראת פע� בשו� רצונו ישנו לא כ� כי

האר�: על השמי� כימי דורי� לדור יתמיד וזה רצונו, על לעבור

:áô ÷øô íéìäú�אלהי �קרב אל �עדת נ-ב �אלהי לאס6 מזמ�ר ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ(א)
�פט	 (ג) סלה: �"א	 �ר�עי 	פני עול �� ט	 מתי עד (ב) ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹי� ט:
ה-יל	: �ר�עי מ)ד ואבי� דל (ד) 0ט	 הצ�יק	: ור� עני �וית� ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָדל

נראה המזמורי� סדר וכפי משפט, המטי� השופטי� נגד הוסד לאס�, מזמור (א) מלבי"�:
ועיר עיר בכל שופטי� שהעמיד יהושפט בימי נתק� שאח"ז) השיר (כמו זה שיר שג�
המשפט, בדבר ועמכ� לה' כי תשפטו לאד� לא כי עושי� את� מה דעו אות�, והזהיר
הבעלי בי� עומד אלהי� אל, בעדת נצב אלהי� י"ט): (דה"ב עליה� ה' פחד יהי ועתה
אלהי� בקרב וג� עמה�, עומד אלהי� לעמוד, צריכי� שה� למשפט הבאי� והעדי� דיני�
בקרב היינו אלהי�, בקרב ששופט ומצייר עמה�, ושופט השופטי� בי� נמצא ג� ישפט,

לה�. ואומר אות�, המזהיר אלהי� דבר נמצא השופטי� לב
את עמה� שמזהיר הבע"ד עדות בי� זאת צועק שה' יצייר עול, תשפטו מתי עד (ב)
בלבב� לה� תעיד המוסריית שנפש� (והמליצה השופטי� בקרב כ� ידבר וג� השופטי�,
שני של במשפט א] פני�, בשני יהיה המשפט נטיית והנה עושי�) טוב לא כי ה' בש�
עול, תשפטו מתי עד עז"א וכדומה ומוכר, קונה ולוה, מלוה למשפט שבאי� דיני� בעלי
רשעי� פני מתי עד ועז"א זרוע, ובעלי וחומסי� בעושקי� משפט מעשות עי� בהעל� ב]

העני�: סיו� סלה תשאו,
אומר דיני� בעלי שני בי� משפט הטיית נגד האל, מדברי כ"ז שפטו, ויתו�,(ג) דל שפטו

שישקי� המשפט מ� יותר הוא שהצדק צדק, משפט שישפטו הצדיקו, ורש עני לאמר ומוסי�
והנדוני�: העני� לפי

:äô ÷øô íéìäúאמת (יב) נ�ק	: �ו�ל� צדק נפ*�	 ואמת חסד ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶָָָָ(יא)
�� וארצנ	 ה�7ב י� ה' �* (יג) נ�ק6: �מ5מי וצדק �צמח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמאר3

לדר� עמיו: �וי" יה�0 לפניו צדק (יד) ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיב	ל::
יפגשו זו בתשועה כי אומר זה, יהיה אי� מבאר עתה נפגשו, ואמת חסד (יא) מלבי"�:
ריעי� כשני יחדיו יפגשו ששניה� עד יחד, ג� ואמת מחסד מורכבת שתהיה ואמת, חסד
ירד ולנגדה הדור, זכות שהוא האר� מ� תעלה שהאמת הדר�, באמצע זה את זה הפוגשי�
והנה המעשי�, מכפי יותר תכלית בעל בלתי הגדולה התשועה שהיא השמי� מ� החסד
ממוצע שהוא הצדק גדר כי ושלו�, צדק ה� ואמת, חסד שיפגשו הזאת הפגישה תולדות
בדר� ה� האמת שהוא המעשה כפי מוגבלי� שה� התשלומי� כי החסד, ובי� המשפט בי�
רק הכללי� המשפט חקות על ישקי� לא שהוא משפט מ� והבדלו הצדק גדר אבל משפט,
החסד ובי� הגמור הדי� שהוא האמת בי� ממוצע דבר והוא הדי�, משורת לפני� יעשה
לפי הנתונה ואמת, חסד יחדו יפגשו שבהצדק משפט, ע� מורכב חסד הוא כי הגמור,

הדי�, משורת ולפני� החסד לפי והנתונה והדי�, האמת
ידבר בהכרח המעשה, שהוא האמת על מיוסד הוא ה' שיעשה שהחסד שע"י בארנו וכבר
מ� יתמוטט ולא קיו� לו יהיה החסד שהמקבל שישגיח היינו חסידיו, ואל עמו אל שלו�
ע"י לפ"ז לכסלה, ישובו ואל כמ"ש חטא לידי יבא שלא רצוני עליו, נשע� שהחסד העמוד
הצדק יבא האמת ע� החסד מפגישת כי נשקו, ושלו� צדק עי"ז נפגשו, ואמת שחסד
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למעלה, ממטה העולה האמת לרגלי מלמטה יבא והשלו� מש�, הבא החסד לרגלי מלמעלה
ומפרש. יחדיו, ויתחברו נשקו ושניה�

שיל� עד לבדו בדר� ללכת רוצה אינו ה' שית� שהטוב הנשגבה, במליצתו יצייר צדק, (יד)
הטוב לפני שהול� ומנהל דר� כמורה הצדק שימשל עד הצדק, שהוא לפניו דר� מורה
(היינו יהל� לפניו הצדק וז"ש אחריו, ונמש� הול� הטוב ואז ומנהלהו, הדר� לו ומראה

א פעמיו, לדר� ישי� (הטוב) ואז הקוד�) בכתוב המוזכר הטוב פעמיולפני את הטוב יכי� ז
הצדק: לרגלי הטוב שיבא והכונה הצדק, לרגלי בדרכו ללכת

:èô ÷øô íéìäú(טו) ימינ�: ��ר	 יד� �עז *ב	רה �ע זר�ע ל� ְְְְְִִֶַָָָָֹ(יד)
י�דעי �הע א�רי (טז) פני�: יק�מ	 ואמת חסד �סא� מכ� 	מ� ט ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָצדק

:יה0כ	 �א�ר ני� ה' ְְְֵֶַָָתר	עה
את ה' ינהיג שב� ההנהגות מיני שני שבאר אחר כסא�, מכו� ומשפט צדק (טו) מלבי"�:
להנהיג ה' ישב שעליה שהכסא לאמר מסיי� אמונה, או ואמת חסד בש� שקרא� עולמו,
היא התחתו�), העול� את הנהגתו מציי� בתנ"� המוזכר ה' כסא (כי התחתוני�, ברואיו את

ומשפט, צדק על מכוננת
לפני� שיעשה מה הוא הצדק וגדר הקבוע, הדי� לפי שיעשה מה הוא המשפט גדר כי
והנשפטי�, והעני� הזמ� על רק הקבוע הנימוס על השופט ישקי� לא שאז הדי�, משורת
קצוב שהכל המסודרת, הטבעית בהנהגה והיא במשפט, לפעמי� עולמו את ה' ינהיג וכ�
הבלתי ובי� הראוי בי� יבדילו ולא ישתנו לא קבועי� וחקי� נימוסי� לפי בפלס ושקול
לפי שישקי� בצדק, ינהיג ולפעמי� חקו, נמצא לכל לתת נוהג כמנהגו העול� רק ראוי
לפי נמדדת שאינה ההשגחיית הנסית ההנהגה והוא הנמצאי�, מעשה ולפי והעני� הזמ�

הקבועי�, הטבע חקי
המוטבע החסד הוא הצדק ושורש השופט, בנפש הנמצא האמת הוא המשפט שורש והנה
שנשרש וע"י הקבוע, המשפט מ� יטה לא האמת אהבת השופט בלב שנשרש שע"י בנפשו,
כפי שאינו אעפ"י חסד לעשות הדי� משורת לפני� הצדק אל יטה החסד אהבת בלבו
כסא�, מכו� ומשפט שצדק שמה ה' אצל יאמר וכ� לאמתו, הנימוס ואמתת הקבוע המשפט
האמת וע"י צדק, תעשה פני� יקדמו שהחסד שע"י פני�, יקדמו ואמת שחסד ע"י נמש� זה
בהנהגה יתגלו ואמת, חסד שה� במדותי� הקבועי� השרשי� שמשני עד משפט, תעשה
הצדק: לפי הנסיית וההנהגה המשפט לפי הטבעיית ההנהגה שהיא ומשפט, צדק התחתונה

:ãö ÷øô íéìäú(יד) �חת: לר�ע י�רה עד רע מימי ל� לה�קיט ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ(יג)
מ� ט י�	ב צדק עד �י (טו) יעזב: לא ונחלת� ע'� ה' י7� לא ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ�י
�ע לי יתי-ב מי �מרעי �ע לי �יק	 מי (טז) לב: י�רי �ל ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָואחריו

:או ֲֵֶָֹ עלי
שע"י לו, וטוב ורשע לו ורע צדיק שאלת על להשיב מתחיל עתה אשרי יג) 	 (יב מלבי"�:
פניו אל לשונאיו ומשל� כמ"ש אובד, עדי ואחריתו קצו ויבא ימהר מצליח שהרשע
אשר הגבר אשרי וז"ש נצחי, מאבדו� ימלט הזמניי� היסורי� ידי על והצדיק להאבידו,

הרעהתי מימי לו ישקיט זמניי� ביסורי� שתיסרנו שע"י רע, מימי לו להשקיט יה סרנו
תלמדנו, ומתורת� ומ"ש לעול�, להאבידו עד, עדי שחת לרשע יכרה שאז המות, ימי שהוא
שהמאמר או כנ"ל, שונאיו אל ומשל� כמ"ש התורה, מ� למדנו שזה מוסגר מאמר הוא
ה' יטוש לא כי תלמדנו ומתורת� רע, מימי לו להשקיט תיסרנו אשר הגבר אשרי מקביל

עמו:
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ריב� לריב וסופו עמו, ה' יטוש לא כי משיב יענו ונחלת� ידכאו ה' עמ� ועמ"ש כי (יד)
לה�: המריע הרשע מיד

ישוב המשפט כי הרשע, עונש מאחר שה' הטע� מבאר משפט, ישוב צדק עד כי (טו)
עפ"י יל� לא והצדק הדי�, שורת כפי הוא המשפט כי הדבר ופי' הצדק, עד ללכת מדרכו

הדי�, משורת לפני� שהוא והעני� והמקו� הזמ� על ישקי� רק הגמור הדי� עומק
על בהשק� המשפט יתאחר הגמור, המשפט עפ"י להענש הרשע שיחוייב שהג� ויצוייר
שיוליד ע"י או אבות, זכות ע"י או מצוה, איזה שעשה קדו� זכות ע"י ענשו שיאחר הצדק,
שהוא או סאתו שתתמלא עד שממתי� או בתשובה, ישוב אולי שממתי� או צדיקי�, בני�
המשפט יצא שעת עד הצדק, ממדת שכ"ז ממנו, גדולי� רשעי� בדורו שיש בער� צדיק
הגיע לא הצדק שלפי ר"ל העונש, ממקו� רחוק עדיי� הוא שהצדק יביט הרשע את להעניש
יל� שהצדק עד יל� ולא הצדק, מקו� אל לאחור מדרכו המשפט וישוב ענשו, זמ� עדיי�
ישרי כל כ� לב, ישרי כל (ישובו) אחריו וכ� הצדק, לפי ג� ענשו זמ� שיגיע עד ר"ל עמו,
הג� שלפעמי� הצדק, אל מדרכ� ישובו המשפט, חקות כפי שכר� לקבל רוצי� עת לב
עו� איזה בעבור הצדק, מצד כ� יחוייב לא תיכ�, שכרו יקבל שהצדיק ראוי המשפט שלפי
הג� הצדק, דרכי עפ"י הצדיקי� גמול שיתאחר וכדומה, לבניו, זכותו להוריש או קדו�,
עמה� שיתנהג יותר לב ישרי יבחרו הגמור, ודי� המשפט חקי לפי שיקבלוהו ראוי שהיה
אינו שהמשפט לנו ידמה הרשע יצלח שבעת שהג� שר"ל יבואר ובפשוט הצדק. חקי עפ"י
ישוב אח"כ אבל מעוקל, משפט יצא ע"כ הצדיק את מכתיר רשע כי כמ"ש הצדק, לפי

במשפטיו: ה' צדקת לראות אחריו ימשכו לב ישרי וכל הצדק, אל המשפט

:æö ÷øô íéìäúענ (ב) :�ר�י �א)י י"מח	 האר3 �גל מל� ה' ְְִִִִֵֶַָָָָָָָ(א)
�סא�: מכ� 	מ� ט צדק סביביו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָוערפל

לפני� הוא והצדק הדי�, חקת לפי הוא המשפט ומשפט. צדק, (ב) המילות: ביאור מלבי"�:
ט"ו): צ"ד ט"ו, פ"ט י"א, פ"ה ב', ע"ב (למעלה והנידוני�, העני� לפני הדי� משורת

:à ÷øô éìùîחכמה לדעת (ב) י"ראל: מל� �וד ב �למה מ�לי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ(א)
:�	מי�רי 	מ� ט צדק ה"�ל מ	סר לקחת (ג) בינה: אמרי להבי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ	מ	סר

אי� שהוא ומשפט, צדק יקח האלה המשלי� ע"י ...וכ� השכל, מוסר לקחת (ג) מלבי"�:
הדי�, ע"פ שיעשה מה הוא המשפט המדינית, ובהנהגה לחברו אד� שבי� בעניני� יתנהג
לפעמי� יטה שלפיה� והעני� והזמ� המקו� על שישקי� הדי� משורת לפני� הוא והצדק
בדעותיו הישר על בי� נופל זה וש� מישרי�, שיעשה וכ� הצדק, כפי לעשות הדי� קו מ�
החכמה סוג שתחת בדברי� בי� המעשיי�, בדברי� במעשיו הישר על בי� עיוני�, בדברי�
מ� ילמד וכ"ז היושר, חקי ע"פ הולכי� ומעשיו שכלו א� הבינה, סוג שתחת מה בי�

האלה: המשלי�

:è á éìùî:ט�ב מע*ל �ל �	מי�רי 	מ� ט צדק �בי ְְִִִֵֶֶַַָָָָָאז
ג"כ יבי� אלהי�, ודעת ובינה חכמה עליו שישפיע ממה חו� צדק, תבי� אז (ט) מלבי"�:
הדי� שורת לפי שמחוייב מה הוא ומשפט לחברו, אד� בי� ההנהגה שהיא ומשפט, צדק
שהוא מישרי�, יבי� הנפש ובתכונות במדות וכ� די�, משורת לפני� שיעשה מה הוא וצדק
ב] תמיד, טוב שהוא הישר האמצעי הדר� א] עניני�, שני יש ובזה היושר, שמחייב מה
כמו סבובי, מעגל אל הישר, מדר� לצאת צרי� שלפעמי� הסבובי הדר� שהוא המעגל
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רעי� והגאוה האכזריות מדות כי תמיד, טוב אינו וזה רשעי�, נגד ולהתגאות להתאכזר
מעג כל ועז"א הישר, דר� אל יבוא ידו על א� טוב הוא שלפעמי� רק טוב:בעצמ�, ל

:â àë éìùî:מ(בח לה' נבחר 	מ� ט צדקה ְְְֲִִִַָָָָָֹע"ה
והמשפט למקו�, אד� שבי� המצות ה� הצדקה ומשפט. צדקה (ג) המילות: ביאור מלבי"�:

התנ"�: ובכל כ"א) (א' ישעיה לחברו, אד� בי� הוא
הקרבנות שהבאת חושבי� שהיו מפני מזבח, לה' נבחר ומשפט צדקה עשה (ג) העני�: ביאור
הרבו וכבר הקרבנות, בהבאת ומרבי� משתדלי� והיו עצמה, מצד ה' אל רצויה עבודה היא
שבזה אמצעיי�, ה� רק לעצמ� תכליות אינ� שהקרבנות ולהראות ע"ז להוכיח הנביאי�
ומצותיו דבריו ולשמוע ה', קדושת על נפשו ולמסור א"ע להקריב שמוכ� ההכנעה מראי�
והוא למקו�, אד� ושבי� לחברו אד� שבי� מצות שכולל והצדקה, המשפט על שצוה
אליה�, אמצעי רק הוא שהזבח אחר מזבח, נבחר ומשפט צדקה עשות א"כ התכלית,

האמצעי, מ� נבחר והתכלית
לו נדמה הקרבנות בהבאת המרבה והאיש בעיניו, ישר איש דרכי כל מ"ש לבאר ג"כ ובא
להגיע ארו� דר� וזה קצר, היותר הדר� שהוא הישר הדר� אינו ובאמת ה', מצות שקיי�
בעצמ� והצדקה המשפט עושה א� קצר היותר שהדר� והצדקה, המשפט שהוא עיר אל
והמחשבה הלב רק נרצה, בעצמה המעשה אי� כי הקרבנות, שהוא הסבובי הדר� בלא

ה': לבות ותוכ� שעז"א והכונה,

:ç ÷øô áåéàח	ור א0ה �מ0ל א עד (ב) ו)אמר: ה5	חי �ל�ד ו)ע ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ(א)
צדק: יע	ת �י� �וא מ� ט יע	ת האל (ג) פי�: אמרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ��יר

היושר לפי הוא והצדק הדי�, כפי הוא המשפט צדק. משפט, (ג) המילות: ביאור מלבי"�:
ההנהגה מסר וא� בכ"מ, כמ"ש והנדוני� והמקו� העת על בהשק� הדי� משורת לפני�
האל שש� האל, חק נגד זה הכולל משפט עוות ובזה יכולת שא"ל מצד בכלל להמערכה
השגחתו שמורה שדי ש� נגד הוא ל� הנוגע פרטי צדק עוות וא� והיכולת, התוק� על מורה

הפרטיית:

:èë ÷øô áåéàצדק (יד) :ארנ אלמנה ולב �בא עלי אבד �ר�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ(יג)
מ� טי: וצני6 �מעיל ו)ל��ני ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָלב��י

הצדק והנה וצני�. כמעיל לי היה והמשפט כלבוש, לבשתי הצדק את צדק, (יד) מלבי"�:
ממ וע"כ לבדו, לו מיוחד היה שזה הדי�, משורת לפני� שיעשה מה שהואהוא ללבוש שילו

וצני� במעיל כולל עני� היה וזה הדי�, שורת כפי שיעשה מה הוא והמשפט התחתו�, הבגד
מלמעלה, אות� שלובשי�
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ä÷ãöå èôùî Y èôùîå ä÷ãö :ïéðòá í"éáìî éøáãî

:(å åè) êì êì úùøô úéùàøá:לצדקה לו ויחשבה בה' והאמי
הקודמי� דעותיו ועזב הפרטיית ובהשגחתו בה' האמי� ואז בה'. והאמי� (ו) מלבי"�:
הפרטיית. ההשגחה תחת רק המזל תחת נתו� שאינו והאמי� האצטגניני� דעת אחר שנמש�
את וישדד המזל את ה' ישנה זכות באיזה וחקר עיי� כאשר אבל ר"ל לצדקה, לו ויחשבה
בעיניו קט� היה לבד, החסד מצד הוא או וזכותו, מעשיו פי על הוא א� בעבורו, המערכה
שיזכה ומע"ט זכות לו אי� כי לו נדמה כי המשפט, מצד מעשיו ע"פ הוא שזה שיחשוב

זכות. מצד שלא ה' וחסד העליונה הצדקה מצד זה לו עושה שה' וחשב בה�,
וצדקה משפט שמות שיבואו מקו� שכל מקומות בכמה התנ"� בפירוש אצלי התבאר והנה
ובש� ומעשיה�, אד� בני זכות על בהשק� ה' שיעשה המעשי� משפט בש� יציי� ה', אצל
ויש אד�, בני זכות ע"י שלא וחסדו וצדקתו אלהותו מצד ה' שיעשה המעשי� יציי� צדקה
ההוא הטוב יופסק אז והמעשה, הזכות עפ"י המשפט מצד ה' יעשה שאשר ביניה�, הבדל
מה אבל עליה�, הטובה שתארי� זכות עוד לה� יהיה ולא מעשיה� ירעו אד� שבני בעת
יופסק לא הוא ה', חסד מצד רק המעשה על בהשק� שלא העליונה הצדקה מצד ה' שיעשה
ה' לו שהבטיח שמה חשב ואברה� והכנת�, אד� בני בזכות תלוי שאינו אחר לעול�,
העליונה: הצדקה מצד שהוא חשב צדקה לו ויחשבה רק זכות, מצד אינו המזל לשדד

ìk úà úBNòì øîLð ék eðl äéäz ä÷ãöe... (äë å) ïðçúàå úùøô íéøáãÀÈÈÄÀÆÈÄÄÀÉÇÂÆÈ
:eðeö øLàk eðéäìà 'ä éðôì úàfä äåönäÇÄÀÈÇÉÄÀÅÁÉÅÇÂÆÄÈ

אי� מאד יקשה המשפטי� חלק שעל המשפטי�), על ג' (תשובה וצדקה (כה) מלבי"�:
הישוב לקיו� נמוסי� משפטי� רק שה� אחר יד�, על נקנה הנפשי שלמות שיהיה יצויר
בלמדו הנפש אל שלמות יוסיפו ומה פכ"ח) (ח"ג בעקרי� בזה התקשה וכאשר המדיני,

וכדומה. והבער ומבעה ובור שור דיני
וצדקה, משפט השמות הקודש בכתבי שנזכר מקו� שבכל התנ"� בפירוש בארתי כבר והנה
למקו�, אד� שבי� המצות על יכוי� צדקה ובש� לחברו, אד� שבי� המצות על במשפט יכוי�
לשמור מחייב� שהשכל מצד רק יעש� א� בעצמ� המשפטי� מעשה שבאמת יאמר עפ"ז
וע� ע� לכל שישנ� נמוסי� כמשפטי� רק ה� וכדומה, המדות ולתקו� המדיני הקבו�
נמוסי� שה� מצד לא אות� לשמור צרי� התורה משפטי אבל לבד, הקבו� לתקו� רק שאינ�

עליה�שכל תפול זה ומצד אות�, צוה שהש� מה מצד אלהיי� משפטי� שה� מצד רק יי�
חיוב מצד לא אות� שעושה מצד כי למקו�, אד� שבי� מצות על שנופל צדקה, ש� ג"כ
לנפש שלמות מקני� זה ומצד למקו�, אד� שבי� מצות ה� אות� ה' שצוה מצד רק שכלי

ש�, בעקרי� וכמ"ש צדקה, בש� שנקראי� מצות כמו
לעשות שנשמור ע"י וזה למקו�, אד� שבי� כמצות לנו שתהיה ר"ל לנו תהיה וצדקה וז"ש
מצד רק השכל חיוב מצד לא המשפטי� שנעשה אלהינו, ה' לפני הזאת המצוה כל את

לנגדי: משפטיו כל כי פסוק על יח) (סי' תהלי� בפי' וכמ"ש צונו, אשר
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:à ÷øô åäéòùé:צדקה� ו�ביה � דה �מ� ט צ)� ְְְְִִִִֶֶָָָָָָ(כז)
בכתבי הנרדפי� ומשפט צדקה כי דע בצדקה. במשפט, (כז) המילות: ביאור מלבי"�:
עשה, ה' צדקת כמ"ש לחברו, אד� בי� והמשפט למקו�, אד� בי� הצדקה תהיה הקדש,
י"ז. ז' ה' (וע"ל: בתנ"�. מקומות בכמה בארנוה וכ� כא), לג (דברי� ישראל ע� ומשפטיו

י"ד): נ"ט ב'. נ"ח א'. נ"ו ה'. ל"ג ט"ז. ל"ב י"ז. כ"ח ז'. ט'

:åð ÷øô åäéòùéקר�בה �י צדקה וע"	 מ� ט �מר	 ה' אמר �ה ְְְְֲִִִַַָָָָָֹ(א)
לה*ל�ת: וצדקתי לב�א ְְְְִִִִָָָָי�	עתי

המשפט יהיה שכ"מ כ"ז) (א' למעלה בארתי צדקה. משפט, (א) המילות: ביאור מלבי"�:
והצדקה חק, יעבור בל שמירה צרי� המשפט למקו�, אד� בי� והצדקה לחברו אד� בי�
י"ז): (נ"ט לקמ� מבואר ישועתי ובי� צדקתי בי� וההבדל ולעשות, לפעול עשיה צריכה

:çð ÷øô åäéòùéא�ר �ג�י יח צ	 �רכי ודעת ידר�	 �י� �י� וא�תי ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹ(ב)
�אלהי קרבת צדק מ� טי י�אל	ני עזב לא אלהיו 	מ� ט ע"ה ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹצדקה

:ְֶָיח צ	
נגד משפט כ"ז) א' (למעלה הבדל� עיי� ומשפט. צדקה, (ב) המילות: ביאור מלבי"�:
אמר לכ� עול, תעשה ואל בשב והמשפט ועשה, בקו� הצדקה המקו�, נגד וצדקה חברו
משפט צדקה: ועשו משפט שמרו א') (נ"ו למעלה וכ� עזב, לא אלהיו ומשפט עשה, צדקה
הכוללי� החקי� על תשקי� שלא הצדק עפ"י הנעשה משפט סתמי, משפט מ� גדול צדק.

בעצמו: הצדק לפי והנושאי�, והזמ� המקו� כפי העני� התחלפות על רק

:èð ÷øô åäéòùéכ�לה(י �י �עמד מרח�ק 	צדקה מ� ט אח�ר וה>ג ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹ%ְד)
לב�א: ת	כל לא 	נכחה אמת ְְֱֶַָָָֹֹברח�ב

לחבירו, אד� בי� הוא המשפט תעמד: מרחוק וצדקה משפט אחור והוסג (יד) מלבי"�:
אותו, יחייב השכל כי אליו נוטה האד� טבע המשפט למקו�, אד� בי� היא והצדקה
מה�. לו והל� אחור הוסג ועתה אד�, בני אצל תמיד נמצא הוא כאילו תציירהו והמליצה
יקרא שהאד� וצרי� בטבע, האד� אצל נמצאת ואינה אליה, נוטה האד� טבע אי� והצדקה
כלל, אצל� עדיי� היתה לא כי אחור, נסוגה לא (כי תעמוד, מרחוק ועתה אליו, שתבא לה

מעצמה). באה אינה היא כי
הדת לשמירת בטבע קוד� השכלי המשפט ששמירת הצדקה, לפני הול� המשפט כי ומצייר
תעמוד הצדקה ממילא אצל�, היה שכבר הג� מה�, אחור נסוג שהמשפט ואחר האלהית,

מרחוק: מקומה על ותשאר
מרחוק וצדקה אמת, ברחוב כשלה כי משפט אחור והסג מגבילות, הדלתות כשלה. כי
אמת אי� שא� האמת, אדני על בנויי� יסודותיו ומשפט לבא. תוכל לא נכחה כי תעמד
כסא�, יכו� בשקר והשופטי� יכזבו, העדי� ישקרו, הבע"ד שא� למשפט, אפשריות אי�
להכשל האמת דר� שאי� הג� (ר"ל ברחוב, ונפל נכשל שהאמת ואחר משפט, יעשה אי�
האמת תתברר האנשי� אסיפת במקו� כי בו, מחזיקי� אנשי� ימצאו שש� הרחוב במקו�
האד� שיגביל מה הוא ונכוחה משפט, אחור הוסג לכ� בפרהסיא, מושל השקר כי תמיד),
ה', הוא שקדוש יע� שיתקדש למקו� אד� שבי� המצות שורש שזה ה', דר� נוכח דרכו
תכו� שלא הצדקה, תנאי שהוא הנכחה, לבא תוכל לא כי יע� מרחוק תעמוד הצדקה ולכ�
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דרכי נגד דרכיו שיגביל שהיא הנכוחה ע"י לא א� למקו� אד� שבי� מצות שה� הצדקה
ברחוב שכשל אחר אול� אלהית, גבוהה הנהגה תחת ולהנהיג� הבשריי�, עניניו לעזוב ה'
יגביל אי� נכשל הוא וא� בטבע, האד� ע� נמצא האמת הלא הנכוחה, תבא אי� אמת,

וקבלה: לימוד ע"י מבחו� אליו שתבא וצרי� טבעי, אי� שזה ה' נגד דרכיו

:ã ÷øô åäéîøéב� והת�רכ	 	בצדקה �מ� ט �אמת ה' חי ונ��ע� ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָ(ב)
יתה0ל	: 	ב� �ְִִַָ*�י

העיוני�, דברי� על ג� בא אמת ש� ובצדקה. במשפט באמת (ב) המילות: ביאור מלבי"�:
לחברו, אד� בי� משפט מובדלי�, וצדקה ומשפט אמת. תורת אמת, דבר� ראש כמ"ש

כ"ז): א' (ישעיה והתבאר למקו�, אד� בי� וצדקה
היאוש שהיא אבותיכ�, יגיע אכלה הבושת כי הב' הטענה ונגד ונשבעת. (ב) העני�: ביאור
מעתה תבחר כי בשבועה הדבר תחזק ה', חי תשבע כי איעצ� א"ע, מיאש שאתה והרפיו�

ובצ במשפט האמונהבאמת היא האמת. עליה�: עומד שהעול� דברי� שלשה שה� דקה,
ומשפט האמתיות: פנות ויתר והגמול וההשגחה האחדות ידיעת כמו העיוני�, בדברי�
א"ע תחזק א� למקו�, אד� בי� וצדקה לחברו אד� בי� משפט המעשי�, כוללי� וצדקה.
מ"ב), (פ"א באבות חז"ל שדברו וג"ח ועבודה תורה שה� אלה שלשה לבחור בשבועה
מאחרי� והכלימה מעצמ� הבושה שהיא כלימתנו ותכסנו בבשתנו נשכבה עוד תאמר לא ואז
הוא הברכה יתהללו, ג� גוי� בו יתברכו ה' מעבודת כ� לא שעבדת, האליל מ� ל� שיש
בשפע שיתפאר מה הוא וההילול בושה, מ� הפ� והוא בו, המאמי� המתבר� שיקבל השפע

כלימה: מ� הפ� וזה כל, לעיני זאת

:áë ÷øô åäéîøéאכל הל�א אבי� בארז מתחרה א�ה �י התמל� ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ(טו)
ל�: ט�ב אז 	צדקה מ� ט וע"ה ְְְְִָָָָָָָָו�תה

משפט ארזי�: בית תבנה וע"כ בגדל�, לארז תתדמה מתחרה. (טו) המילות: ביאור מלבי"�:
כ"ו): א' (ישעיה למקו� אד� בי� וצדקה לחברו, אד� בי� משפט וצדקה.

:ä ÷øô ñåîò:	ה+יח לאר3 	צדקה מ� ט ללענה �ההפכי ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ(ז)
משפט, ללענה הופכי� שה� מצד מקי�, באי� שנפלו למה סבה עוד אמר ההופכי�. (ז)
לחברו, אד� שבי� המצות כולל שמשפט וצדקה, משפט ע"י רק ישראל שיתקיימו שא"א
נטע אשר הכר� מ� ה' קוה אשר הענבי� וה� למקו�, אד� שבי� המצות כוללת וצדקה
המדיני� החיי� את לשמור באר� מתהל� הוא והמשפט ה'), סי' (ישעיה כמ"ש שמ� ב� בקר�
וה� ושלוה בנחת ושיחיו וגזל מעושק הקבו� את לשמור וערבי� מתוקי� חיי� שיחיו
היא באשר הנפש אושר ע"י למצוא לשמי� כנ� תשא היא והצדקה משפט, ללענה הופכי�
בלתי חומרי ארצי כדבר אצל� שהיא לאר�, צדקה הניחו וה� אלהית, רוחנית אלהי� בת

ובקדושתה: הנפש בנצחיות יאמינו לא באשר לכלו� נחשב

:çé ÷øô ìà÷æçé:צדקה	 מ� ט וע"ה צ�יק יהיה �י ואי� ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ(ה)
וג� בנפשו, קני� הוא שהצדק בטבעו, צדיק. יהיה כי ואיש (ה) המילות: ביאור מלבי"�:
אד� שבי� במצות וצדקה לחברו, אד� שבי� במצות משפט בפועל, וצדקה משפט ועשה

למקו�:
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==èôùîå ÷ãö ïéðòá ìéòì àáåî== :áò ÷øô íéìäú

:ç ÷øô éìùî:מ� ט נתיב�ת �ת�� אה�0 צדקה �ארח ְְְְְֲִִֵַַָָָֹ(כ)
כשבאי� משפט. צדקה, ט"ו), (א' למעלה עי' נתיבות, ארח, (כ) המילות: ביאור מלבי"�:
מצד שיעשה מה היא והצדקה ב"א, מעשה על בהשק� שיעשה מה המשפט יהיה ה' אצל

נ"ט): סי' (ישעיה והזכות המעשה הקדמת בלא אלהותו
במדת מדות, בשני תורתו שומרי ע� ינהג הש� אהל�, צדקה בארח (כ) העני�: ביאור
וצדקת� זכות� לפי הצדיקי� ע� ה' שינהג ההנהגה כי אצלי והתבאר צדקה, ובמדת משפט
מצד זכות� על נוס� לצדיקי� ה' שייטיב היתירה והטובה הדי� כפי שהוא משפט, נקרא זה
ובי� ארח בי� הבדל ויש צדקה, נקרא זה והכשרו� הזכות על תשקי� שלא העליונה הצדקה
בו כי היחיד, בנתיב יל� המשפט ומדת יחיד, בו יל� והנתיב רבי�, בו ילכו שהארח נתיב,
תל� הצדקה ומדת מעשיו, ולפי ביחוד בו שהל� הנתיב לפי ביחוד שכרו יחיד לכל ישקול
בהנהגת כי העליונה החכמה תאמר עפ"ז יחיד, כל מעשה על תשקי� לא כי כללי בארח
ופלאיי, נסיי ובארח העליונה הצדקה מצד טובות לה� לתת צדקה בארח אהל� הצדיקי�
ועשה ופעל הל� אשר בנתיב מעשיו כפי שכרו אחד לכל לשקול משפט נתיבות בתו� וג�

ועי"כ.

:àë ÷øô éìùî:מ(בח לה' נבחר 	מ� ט צדקה ע"ה ְְְֲִִִַַָָָָָֹ(ג)
והמשפט למקו�, אד� שבי� המצות ה� הצדקה ומשפט. צדקה (ג) המילות: ביאור מלבי"�:

התנ"�: ובכל כ"א) (א' ישעיה לחברו, אד� בי� הוא

"èôùîå ä÷ãö" ïéðòá íéùøôî ãåò

ï"áîø::çð úùøô,äéä íéîú ÷éãö ùéà çðלהודיע בצדקו, ושל� זכאי שהיה הכתוב יזכיר
הוא הצדיק כי בצדק, תמי� הוא כי כלל, עונש לו שאי� המבול מ� להנצל שראוי
כה (דברי� הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו שאמר כמו הרשע, הפ� בדי�, הזכאי
תשפוט בצדק וכ� לג), ט (נחמיה עשית אמת כי עלינו הבא כל על צדיק ואתה וכ� א),

טו). יט (ויקרא åúåàעמית� çáù ,èôùîå ä÷ãö úåùòì (èé çé ïìäì) øîàù íäøáàá ìáà
...ä÷ãöä àéäù íéîçøáå ,èôùîä àåäù ÷ãöá

:ï"áîøבו ידעתי כי ויפה, טוב אליו והגלוי יח פסוק ... יהיה היו ואברה� וירא פרשת
בצדקה, רק משפט עושה שאני כלומר, ומשפט, צדקה אוהב ה' שאני ויודע מכיר שהוא
יתפלל יפטרו, ומשפט צדקה בדר� א� והנה, דרכי. לאחוז אחריו וביתו בניו את יצוה ולכ�
שיבא ראוי ולכ� במשפט�, יחפו� הוא ג� לגמרי ה� חייבי� וא� הדבר, וטוב להניח� לפני

ה': בסוד

â"áìø::åè ç á-ìàåîù,åîò ìëì ä÷ãöå èôùî äùåò ãåã éäéåיותר על יאמר צדקה הנה
מה תהיה והצדקה הדי� לפי שיחוייב מה יהי' למשפט כי משפט, שיאמר ממה

למשפט: א� לחסד א� למו הראוי איש לכל מההגעת השלימות המדות לפי שיחוייב
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äîëç êùî::ä åè úéùàøá,èôùîå ä÷ãö 'åëå äåöé øùà 'åëå åéúòãé éë,ופשרה די� זה
תנא דאיכא גב על א� נו:), סנהדרי� (רש"י מזה ד"ויצו" לקרא דגמרינ�
לדיי� אסור התורה דרכי פי על דדני� דישראל די� בבית דוקא זה לבצוע, דאסור דאמר
אבל ולפשר, לבצע מותר אז תורה די� יודע כשאינו לא א� התורה, כדיני לדו� רק לבצוע

ד לדו� הדיני� על שמוזהרי� נח בני של די� מותרבבית בזה האנושי, השכל כפי נימוסי� יני
שלה�. הדי� יודע א� אפילו לפשר ומצוה

זה אומר הוי צדקה, בו שיש משפט וצדקה', 'משפט עושה דוד ויהי (??) בדוד אמר ולכ�
אבל צדקה, 	 די� שאי� ובאופני� קוד�, שמשפט מרומה, בדי� או יודע, כשאינו ביצוע
העיקר פשרה תורת נח בני והיו [תורה] שנתנה שקוד� ומשפט', 'צדקה כתוב באברה�

ודו"ק. קוד� שהפשרה צדקה, אחר משפט היה טפל, הנימוסי והדי�
ויודע מרומה, די� [לא ממנו של� שאתה די� כל ישראל, בדיני בוישלח הרמב"� הביא וכ�
פי על א� בדיניה�, אבל וכו' ולפשר] לבצע [פירוש, ממנו לברוח רשאי אתה אי הדי�]
שפירשתי]. כמו לפשר מצוה [פירוש, ממנו לברוח רשאי אתה ממנו, של� שאתה יודע שאתה
אמר ולכ� המאמר. זה אי� שלפנינו ובירושלמי אחר. בדר� שפירש ברמב"� ש� ויעויי�
(סנהדרי�) יעויי� בנשי�. כשר שפשרה לצדקה, 	 "וביתו" לדי�, פסולה שאשה לדי�, 	 "בניו"

ודו"ק: ב, נז, ד�
ùøéä ø"ùø::å åè úéùàøá,ä÷ãö åì äáùçéå'ה או אברה� א� להסתפק מקו� יש

ל'צדקה' יש כי "צדקה". תיבת במשמעות תלוי הדבר במשפט. הנושא הוא
כ� הדי�, שורת פי על נוהג רק צדקה שהעושה יש בתכלית. שונות הוראות (בראשיתשתי

לג) צדקתי',ל בי כג)'וענתה ה לב�(ישעיה את עבד יעקב א� ממנו'. יסירו צדיקי� 'וצדקת
החייב את ומזכה שוחד נוטל דיי� א� הדי�. שורת פי על חובתו את רק עשה הוא בנאמנות,
שהדי� הצדיק צדקת את השוחד במחיר מסיר הוא הרי 	 דינו בעל מצדקת מתעל� וכ� 	

עמו. היה
אפוא ושונה 'משפט' בצד תמיד נזכרת היא 'משפט'. ע� זהה איננה 'צדקה' מאיד�, א�
הרי צדקה, עושה ה' וא� בחייו. חובתו ידי יצא כאחד וצדקה משפט שעושה מי רק ממנו.
'שפת', 'שות', ל'שבת', קרוב 'שפט', משורש 'משפט' בזכות. ולא בחסד לברואיו מטיב הוא
במקומו דבר לשי� האלה: השרשי� כל של היסוד הוראת ב). ב לעיל (ראה 'שבט' 'שפד',
הראוי במקומו דבר ש� השופט סדר. להשליט – 'שפט' הוראת עיקר נמצאת לו. הראוי
רק 'משפט' הקיי�. על מוסי� ואיננו מעשיר איננו המשפט במקומו. שיישאר דואג או לו
באשמתי או למעני 	 כח או ממו� הפסיד אד� א� לבעליו. קניי� ומחזיר הקיי� על שומר

המשפט. ידי לצאת כדי חסרונו את למלא עלי חובה הרי ,	
קרוב ש'צדק' א), ז, ט; (ו, לעיל הערנו כבר 'צדק'. משורש – 'צדקה' ממנו ל'שד�'שונה

להיטיב לו, זקוק שהוא מה את לזולת לתת אומר: הוה לפרנס, לספק, להרגיע, בארמית:
תזכה הצדק במידת והכלל. הפרט ויאושר העול� יתוק� בצדק וטובתו. שלומו לדרוש עמו,
האלהית. ההנהגה תכלית הוא הצדק העליונה. הדעת פי על לה שנועדו בתנאי� בריה כל

האידיאל. הוא הרי האד� השקפת מנקודת
היא הרי תכלית, לאותה הכלל את או הפרט את המקרבת אנושית, או אלהית עלילה כל
הבריות, ע� צדקה עושה ה' א� צדק. לידי מביאה וצדקה לצדקה, תנאי הוא צדק 'צדקה'.
בחסד, עמו מיטיב הוא הרי חברו, ע� צדקה עושה אד� א� בחסד. עמ� מיטיב הוא הרי
כוחותיו בכל 	 הצדק את לקד� אד� כל על חובה שכ�, ה'. כלפי חובתו ידי יצא א� 	
תרומה כל בעול�. הצדק את לכונ� כדי אלא בה�, זכה לא עצמו כל והגשמיי�. הרוחניי�

לחובה. נאמנות של שלמי� חיי� אפוא: היא ו'צדקה' 'צדקה'. היא הרי הצדק לבניי�
החיובית ההגשמה היא 'צדקה' ואילו מרע; סור בבחינת השלילי, הצד רק הוא 'משפט'

הטוב. נוספים:של צדקה=רגש)עיונים (משפט=שכל, ומשפט. צדקה מאמר עב: סימן ח"ב אב בנין שו"ת
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שכליות+ מצוות ג: _פרק

למצוות משמעית חלוקה בעוד דן זה בפרק "חבירו". "מקום" של החלוקה בעצם המקורות מובאים א בפרק
ומבואר ומשפטים, חוקים בתורה: כבר מתחיל החילוק מקור שכליות". "מצוות שהם והיינו לחבירו אדם שבין
בהלכה מינה לנפקא מביא והאם החילוק משמעות מהמקורות נלמד ועוד). רמב"ם כוזרי, (רס"ג, בראשונים גם

-- -- לא או

íéèôùîå íé÷åç

לא �� י�ב�� א�ר מצרי� אר� �מע�ה (ג) אלהיכ�: ה' אני אלה� ואמר� י�ראל �ני אל ��ר ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ(ב)
תלכ): לא )בח(תיה� תע�) לא �*ה אתכ� מביא אני א�ר �נע+ אר� )כמע�ה ֵֵֵֶֹֹ,ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹתע�)

ètLîeøîLzאת(ד) éúwç úàå eNòz é:אלהיכ� ה' אני �ה� éúwç(ה)ללכת úà ízøîLe ֶÄÀÈÇÇÂÀÆËÉÇÄÀÀֱֲִֵֶֶֶֶָָֹÀÇÀÆÆËÉÇ
éètLî úàå– – ה': אני �ה� וחי האד� את� יע$ה éúwç(כו)א%ר úà ízà ízøîLe ÀÆÄÀÈÇֲֲֲִֶֶֶַַָָָָָָֹÀÇÀÆÇÆÆËÉÇ
éètLî úàå:ת'ככ�� ה)ר וה)ר האזרח הא(ה ה*'עבת מ+ל תע$, ולא ÀÆÄÀÈÇְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

כו ד�ה, יח ויקרא אחרי, פרשת
מצרי�: מאר� אתכ� ה.צאתי א�ר אלהיכ� ה' אני לכ� יהיה � � צדק אבני צדק מאזני ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ(לו)

íúà(לז) íúéNòå éètLî ìk úàå éúwç ìk úà ízøîLe:'ה אני ÀÇÀÆÆÈËÉÇÀÆÈÄÀÈÇÇÂÄÆÉÈֲִ
לז יט ויקרא קדושי�, פרשת

יהי): ערירי� 0/ה אחיו ערות הוא נ�ה אחיו א�ת את י(ח א�ר ואי� ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ(כא)
íúà(כב) íúéNòå éètLî ìk úàå éúwç ìk úà ízøîLeא%ר האר� אתכ� תקיא ולא ÀÇÀÆÆÈËÉÇÀÆÈÄÀÈÇÇÂÄÆÉÈְְֲִֶֶֶֶָָָֹ

:.� ל%בת %/ה אתכ� מביא ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָאני
כב כ ויקרא קדושי�, פרשת

אלהיכ�: ה' אני �י מאלהי� ויראת עמית. את אי� ת.נ) ולא ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹ(יז)
íúà(יח) íúéNòå eøîLz éètLî úàå éúwç úà íúéNòå:לבטח האר� על וי%ב*� ÇÂÄÆÆËÉÇÀÆÄÀÈÇÄÀÀÇÂÄÆÉÈְִֶֶֶַַַָָָ

יח כה ויקרא בהר, פרשת

ìוחוקים משפטים
íéðäë úøåú::úåî éøçà óåñסימ� במלבי"� ט, אות יג פרק אהר� (בקרב�

תעשוק"מ): משפטי ד)את יח הכתובי�(ויקרא �הדברי אלה ,
וקללת וע"א והעריות הגזלות כגו ,לכתב היה בדי נכתבו לא שאילו בתורה

,לכתב היה בדי נכתבו לא שאילו ,�דמי ושפיכת �אלוהש תשמרו חוקותי [ואת
הגר"א] הגהות וכו': הרע ע"אשיצר �העול ואומות �עליה משיב הרע שיצר ואלו

המצורע וטהרת יבמה וחליצה �כלאי ולבישת חזיר אכילת כגו ,�עליה משיבי
,עליה משיבי ע"א �העול ואומות עליה משיב הרע שיצר המשתלח, ושעיר

.�עליה להשיב רשאי את אי ,�חקקתי ה' אני לומר תלמוד



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÈÏÏÎ

íéðäë úøåúîé"ùøîï"áîøîã"áàøîïøäà ïáø÷

44

ìולמשפטים לחוקים ועשיה שמירה
:íéðäë úøåú:úåî éøçà:(קל"ד סימ� ואת(במלבי"� חוקותי את �ושמרת

ועשייה ושמירה �לחוקי ועשייה שמירה לית ,�האד �אות יעשה אשר משפטי
...�למשפטי

:íù:â äùøô íéùåã÷:(פ"ז סימ� כל(במלבי"� ואת חוקותי כל את �ושמרת
�אות �ועשית מידות)משפטי פרשת סוף לז, יט לחוקי�(ויקרא ועשיה שמירה לית ,

שכר. �לשל נאמ אני ה' אני ,�למשפטי ועשייה ושמירה

é"ùø::çé àø÷éå,åùòú éèôùî úà (ã)לא שאלו במשפט, בתורה האמורי� דברי� אלו
לאמר�: כדאי היו åøîùú,נאמרו éú÷ç úàåהרע שיצר המל�, גזירת שה� דברי�

ולבישת חזיר אכילת כגו� עליה�, משיבי� העול� ואומות לשומר�, לנו למה עליה�, משיב
להפטר... רשאי� את� אי עליכ�, גזרתי ה' אני נאמר לכ� חטאת, מי וטהרת שעטנז

,'åâå éú÷ç úà íúøîùå (ä)אחר דבר בה�. הכתוב פרט שלא הפרשה דקדוקי שאר לרבות
למשפטי� עשייה אלא נת� שלא לפי למשפטי�, ועשייה ושמירה לחוקי� ועשייה שמירה לית�

לחוקי�: ושמירה

ï"áîø::çé àø÷éå,åùòú éèôùî úà (ã)נאמרו לא שאילו בתורה האמורי� דברי� אלו
הכתובי� דברי� אלו ט) יג (פרק כהני� ובתורת רש"י. לשו� לאומר�, היה בדי�
ושפיכות כוכבי� ועבודת והעריות הגזלות כגו� לכתב�, היה בדי� נכתבו לא שאלולי בתורה

הש�: וקללת דמי�
התורה, ובכל המשפטי� ואלה בפרשת האמורי� הדיני� כמשמע�, 'משפטי' הפשט, דר� ועל
המדינות בישוב האד� לחיי ניתנו הדיני� כי בה�, וחי האד� אות� יעשה אשר יאמר ולכ�
רבות פעמי� הזכיר (כ) יחזקאל וכ� ימיתנו. ולא רעהו את איש יזיק ושלא האד�, ושלו�
לאות להיות יב) פסוק (ש� אומר ובשבתות בה�', וחי האד� אות� יעשה 'אשר במשפטי�

בה�: וחיה אד� יעשה אשר ב� חטאו ובמשפטי� כט) (ט בנחמיה וכ� וביניה�, ביני

ã"áàø::íéùåã÷ íéðäë úøåú,'åëå íé÷åçì äééùòå äøéîù ïúéìהיא שמירה פירוש
אות� ה� והמשפטי� טע� לה� שאי� המצוות ה� והחוקי� והגירסא, הלימוד

טע�. לה� שיש

ïøäà ïáø÷:âé ÷øô éøçà íù:,'åëå åáúëð àì åìéàùמחייב� שהשכל דברי� שה�
ראוי� בתורה נכתבו לא ואילו ביניה�, צדק שמידת והוא המדינות, לתיקו�
משלימי� ואינ� טע� לה� שאי� וכו', דברי� אלו חוקותי ואת השכל. בנימוסי ליכתב היו

עצמ�... מצד האד�

æñ àîåéהוא די נכתבו (לא) שאלמלא �דברי תעשו, משפטי את רבנ תנו :
,�דמי ושפיכות עריות, וגלוי זרה, עבודה – ה ואלו שיכתבו,
�משיבי �העול ואומות שהשט �דברי תשמרו, חקתי ואת .�הש וברכת וגזל,
מצורע, וטהרת יבמה, וחליצת שעטנז, ולבישת חזיר, אכילת – ה ואלו ,עליה
ה' אני ה', אני לומר תלמוד ,�ה תוהו מעשה תאמר ושמא המשתלח. ושעיר

.בה להרהר רשות ל9 ואי חקקתיו
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é"ùø:,éèôùî :æñ àîåé.לעשותו נות� והדי� המיושרי�, דברי� שאינוåç÷,משמע משמע
כמו מל�, גזירת ל)אלא א (בראשית(שמואל לחוק יוס� אותה ויש� לחק, וישימה

אמתïèùä,מז). אינה שהתורה ולומר ישראל, את להטעות תשובה, עליה� משיב הרע יצר
עליכ�. גזרתי ה' אני חוק בה� נכתב לכ� אלו, בכל תועלת מה ä',כי éðà øîåì ãåîìú

גזרתי�. חקקתי� ה' אני תשמרו, חוקותי את סליק, דמינייהו קאי, אחוקותי

ìàððç åðéáø::æñ àîåéשיכתבו די� נכתבו לא שאילו דברי� תעשו, משפטי את ת"ר
דברי� תשמרו, חקותי ואת הש�. וברכת וגזל וש"ד וג"ע ע"ז ה� ואלו
שעטנז ולבישת חזיר אכילת ה� ואלו עליה�. משיבי� העול� ואומות עליה� מקטרג שיצה"ר
ופטר הנסקל ושור כלאי� והרבעת המשתלח ושעיר מצורע וצפורי נזיר ושיער יבמה ורוק
גזירה חקקתי� ה' אני המה תוהו מעשה תאמר ושמא בחלב ובשר ערופה ועגלה חמור

בה�. להרהר רשות ל� ואי� [היא]

ראשונים לכותרת הרמב"ם את לאחר ===אולי

í"áîø::ç ç äìéòîענינ� סו� ולידע הקדושה התורה במשפטי להתבונ� לאד� ראוי
ולא בעיניו קל יהי אל עילה לו ידע ולא טע� לו ימצא שלא ודבר כחו, כפי
החול. דברי בשאר כמחשבתו בו מחשבתו תהא ולא בו, יפרו� פ� ה' אל לעלות יהרוס
ש� שנקרא כיו� ואפר ועפר ואבני� עצי� א� ומה במעילה, תורה החמירה כמה וראה בוא
היה ואפילו בה' מעל חול מנהג בה� הנוהג וכל נתקדשו בלבד בדברי� עליה� העול� אדו�
בה� האד� יבעט שלא הוא ברו� הקדוש לנו שחקק למצוה וחומר קל כפרה, צרי� שוגג
מחשבתו בה� יחשוב ולא הש� על כ� לא אשר דברי� יחפה ולא טעמ�, ידע שלא מפני

החול, כדברי
חכמי� אמרו אות�, ועשית� משפטי כל ואת חקותי כל את ושמרת� בתורה נאמר הרי
והשמירה החוקי�, שיעשה והיא ידועה והעשייה כמשפטי�, לחוקי� ועשייה שמירה לית�
גלוי שטעמ� המצות ה� והמשפטי� המשפטי�, מ� פחותי� שה� ידמה ולא בה� שיזהר
והחוקי� וא�, אב וכיבוד דמי� ושפיכות גזל איסור כגו� ידועה הזה בעול� עשיית� וטובת

ידוע, טעמ� שאי� המצות ה�
ואומות בה� נוקפו אד� של ויצרו בה�, להרהר רשות ל� ואי� ל� חקתי חוקי� חכמי� אמרו
ושעיר אדומה ופרה ערופה ועגלה בחלב ובשר חזיר בשר איסור כגו� עליה� משיבי� העול�
החקי�, על משיבי� שהיו העכו"� ומ� המיני� מ� מצטער המל� דוד היה וכמה המשתלח,
מוסי� היה האד� דעת קוצר לפי שעורכי� השקר בתשובות אותו רודפי� שהיו זמ� וכל

ונאמר פקודי�, אצור לב בכל אני זדי� שקר עלי טפלו שנאמר בתורה, בעני�דביקות ש�
חכמי� אמרו ה�, החוקי� מכלל כול� הקרבנות וכל עזרני, רדפוני שקר אמונה מצותי� כל
לחיי הישרי� זוכי� והמשפטי� החוקי� שבעשיית עומד, העול� הקרבנות עבודת שבשביל
משפטי ואת חקותי את ושמרת� שנאמר החוקי�, על ציווי תורה והקדימה הבא, העול�

בה�. וחי האד� אות� יעשה אשר
יומא2 בגמ' ושמעיות שכליות בין המחלק פרקים משמונה ד בפרק הרמב"ם דברי כאן ˜Î„<לצרף

à"ùøäî:,'åë åáúëéù àåä ïéã :æñ àîåéהתורה בנתינת לישראל נכתב לא שאילו ר"ל
חקותי את אבל כו'. ע"ז ה� ואלו נח בני מצות שה� לפי שיכתבו הוא די�

ליכתב: ניתנו שלא כו'. משיבי� העול� ואומות השט� שנכתבו אחר ג� תשמרו
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ìוחוקים משפטים
í"éáìî::úåî éøçà úùøô,åøîùú éúå÷ç úàå åùòú éèôùî úà :î÷ ïîéñביארו פה

חיוב על הונח ש'חק' הפשט, בעלי ג"כ שהסכימו כפי ומשפט חק בי� ההבדל
טעמו יודע לבדו שהמחוקק רק השכל או המוסר או הטבע מצד מעצמו נודע הבלתי דבר
שבי� הדתות על לרוב ובא מחייבו, והמוסר שהשכל דבר על הונח 'משפט' וש� דבר. של
בהמציאות ה' שגבל הטבע חוקי יקרא וכ� השכל. אדני על לרוב משוערי� שה� לאד� אד�

משפטי�. בש� יצוריו דרכי וכפי ההשגחה לפי הנהגתו ודרכי חוקי�. בש� עול� חק
ה'. אני אמר ולכ� עליה�. משיבי� ועכו"� היצה"ר נודע בלתי שטעמ� ה' חוקי על והנה
חוקי�, אצל ושמירה משפטי� אצל עשי' תפס וע"כ כ�. חקקתי ואני אצלי ידוע שטעמ�
שהג� כבדה עשיית� רק עמה� מסכי� השכל כי המשפטי� אצל קלה בלב השמירה כי
בלב ששמירת� בהפ� הוא ובחוקי� לבו. תאות מצד ויעשוק ויגזול יחמוד חיוב� שיודע
כי בפסוק יח) (סי' תהלות בפ' מ"ש ועי' ובמדעו. בשכלו מיושבי� בלתי שה� אחר קשה.

סז): (ד� ביומא מובא זה ומאמר לנגדי, משפטיו כל

úåéòîù Y úåéìëù

úåòãå úåðåîà::â"ñø:äøäæàáå éååöá :éùéìùä øîàîäיתרומ� אלקינו ...הודיענו
שהטיל מצוות ובו בו ללכת דת לנו נת� שהוא נביאיו ידי על ויתהדר

ואומר א�עלינו... בתודה או צרי�, היה א� בטובה או מטיב, לכל לגמול מחייב השכל כי
וכ� נגדו... ולהתפר� לחרפו מרשה החכ� שאי� מחייב השכל וכ� לגמול... צרי� היה לא
החכ� שישתמש מרשה השכל וכ� זה... נגד זה מלהזיד הנבראי� שימנעו מחייב השכל

אדם בו[-מבני שישיג בדבר כ� על שכרו לו וית� מסויי� בדבר בפועל תועלת[-הפועל]]
דוקא...

אלקינו, בה� ציונו אשר המצוות ה� כללות� נמצאת אלו חלוקי� ארבעה צירפנו וכאשר
החירו�... כגו� ברע לפניו מלגמול הזהירנו וכ� של�... בלבב ולעבדו אותו לדעת ציונו שהוא
ולא תכחשו ולא תנגנובו לא שאמר כמו לזולת, ולהרע זה על זה להזיד לנו התיר ולא
הראשו� החלק ה� אליה� הנספח וכל ה� הללו הסוגי� שלשה הרי בעמיתו, איש תשקרו

המצוות .[-השכליות]מחלקי
הראשו� אל למטיב]ויסתפח השני[-לגמול את ויסתפח ולעבדו... לפניו להכנע [-שלאמה�

השלישילחרפו] החלק אל ויצטר� לשקר... בשמו להשבע ולא עמו לשת� שכרשלא [-לשלם
והגניבהשכיר] הזנות את ולאסור אד� מרצח ולהזהר ובמשפט, וביושר ובאמת בצדק לנהוג

עצמו... את שאוהב כמו אחיהו את המאמי� ושיאהב והמרמה, והרכילות
בדעתינו נטע עליו שהוזהרנו מה� סוג וכל אהבתו, בדעתינו נטע בו, שנצטוינו מאלו סוג וכל
רשע שפתי ותועבת הכי יהגה אמת כי השכל השכל שהיא החכמה שאמרה כמו ריחוקו,

דעת. למוצאי וישרי� למבי� נכוחי� כול� ועקש, נפתל בה� אי� פי אמרי כל בצדק
השני, המשעיות]והחלק הרחקת�[-המצוות ולא כשלעצמ� אהבת� מחייב השכל שאי� דברי�

שאמר כמו בה� ואשרינו שכרינו להרבות ואזהרה צווי עליה� אלקינו לנו הוסי� כשלעצמ�,
ויאדיר... תורה יגדיל צדקו למע� חפ� ה'

את למנוע החכמה מ� ואומר תחילה, השכליות המצוות על הדיבור את שאקדי� וראוי
מה מלבד בכ� ויש זה, את זה וישמידו הפקר הדבר יהא שלא כדי אד� בני בי� הרצח
שנבראו מה מלעשות הרצח וימנע� החכ� בה� כיוו� אשר המטרה ביטול הצער, מ� בו שיש

בו. שנצטוו ומה בעבורו
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ממושגיה וא� החכמה ומ� הגניבה... את לאסור החכמה ומה הזנות... את לאסור החכמה ומ�
השקר... והרחקת האמת אמירת הראשוניי�

שאבאר...וכיו� ראוי והשמעיות, השכליות וה� המצוות, חלקי בשני אלו דברי� שאמרתי
צור� אד� לבני שאי� אומרי� אנשי� שמעתי כי ונביאי�, שליחי� בשליחת הצור� מהו
הדבר לבחו� שבתי והרע. הטוב מ� בו שיש במה שיוכשרו לה� מספיק ושכל� לשליחי�
הדבר את היודע הבורא היה לא אז כי שאמרו כמו הדבר היה שאילו בו וראיתי באמת

בו. עני� שאי� מה עושה שאינו לפי שלוחי� שולח מה� יותר
השמעיות המצוות בכלל לא הכרחי, צור� לשליחי� אד� בני צור� כי ומצאתי בעיו� והעמקתי
שהשכל מה� אד�, לבני אות� שיגדירו השכליות, המצוות בגלל אלא אות�, להודיע בלבד
בזמ� ולא באמירה לא גבול, התודה לאותה הגביל ולא טובותיו על לה' להודות מחייב
ונוסח... עתי� לו וקבעו 'תפילה', וקראוהו שהגבילוהו לשליחי� הוצרכנו לפיכ� בתוכ�, ולא
שתהיה עד לאיש האשה תתקדש היא� הגדרה בו ואי� הזנות, את הרחיק שהשכל ומה�
את הרחיק שהשכל ומה� בלבד... בכס� או בלבד, בדברי� יהיה זה הא� לו, מקודשת
בדר� או מלאכה בדר� הא� שלו, שיהיה עד לאד� הממו� יושג היא� בו ואי� הגניבה
ממנו עני� בכל השליחי� באו לפיכ� החבלה... דמי ומה� החפ�... במשיכת או מסחר...

פסוקה... בהלכה
היינו אילו כי השליחי�, לשליחת הוצרכנו ודומיה� מנינו אשר אלו עניני� בגלל הנה

במאומה... הסכ� לידי נגיע ולא בה� נחלקות דעותינו היו שכלנו להכרעת מוסרי�

ìהבסיס והם קודמות לחבירו אדם בין מצוות הכוללים השכליות מצוות

éøæåë::çî ïîéñ á"ç:125 עמ' גניזי הרב øáçä:תרגום øîàהגאוה [	השפלת אלו פעולות
הצדק רדיפת מעלת בצירו� מעמ�, שואל אלקי� ה' מה כמש"כ לה' והכניעה

ועוד חסד, ואהבת משפט עשות א� כי ממ� דורש ה' מה ה]כמש"כ לה� החוקי�והדומות �
בטר� [כי טבעית קדימה לה קודמות וה� האלוקית, לתורה הקדמות המשמשי� השכליי�
למצוות קד� צווי� וא� האלוקיי�]. החוקי� לשמירת מקו� אי� השכליי�, החוקי� נשמרי�
תתפרק לסטי� חבורת ג� כי אנושית, חברה כל לקיו� בסיס משמשי� אלו חוקי� התורה.

הצדק. שלטו� את עצמה על תשליט לא א�
ג� וזלזלו המוסריות, מעלות שה� השכליות, במצוות ה' פי את והמרו חטאו כשישראל
לקיו� הכרחי תנאי שמירת� אשר העוול, והרחקת הצדק בעשיית לחבירו אד� שבי� במצוות
זאת ולמרות והתנועה. השינה התזונה, האד� גו� לקיו� שהכרחי כש� אנשי� קהילת כל
הנביא הסתפק מסיני, לנו המקובלי� החוקי� ושאר הקרבנות עבודת חוקי בשמירת נזהרו
הפשוטה א� וקהילה חברה שכל המוסריות, בחובות ותזהרו הלואי ואמר מינימלית בדרישה
על לאלוקי� וההודאה טובה בדר� ההליכה לצדק, ההשתעבדות שה� בה�, נזהרת ביותר
השלמת לאחר רק שלימות לכלל האד� את יביאו האלוקיי� החוקי� קיו� כי טובותיו.

שבארנו. כמו השכליי�, המוסר חוקי
הקרבנות, חוקי את יקיי� אי� שמירת�, את מחייב שהשכל החוקי� את מקיי� שלא ומי
אינו כי א� שמירת�, את מחייב אינו השכל אשר לה�, והדומה המילה השבת, שמירת
ולפי האלוקי. השפע בקבלת ישראל ע� התיחד בצווי� אשר התורה, חוקי וה� אות� דוחה
ממ� דורש ה' "מה הפסוק את או זבחיכ�", על ספו "עולותיכ� הפסוק את נבי� זה הסבר

לה�. הדומי� פסוקי� ושאר וכו'",
התחייבו ולמה מה על יודעי� ישראל אי� מחייב�, השכל שאי� האלוקיי� החוקי� אמנ�
את ה' אש ושרפה ה' כבוד עליה� ירד אי� ידעו לא זאת ג� א� אחרת, או כ� להיות
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אות� לולא והרי לה�, שאירעו נסי� אות� כל ואירעו ה' דבר שמעו וכיצד קרבנותיה�
היתה לא עוררי�, אמיתות� על שאי� מעמדות בעיננו, לראות� שזכינו הגלויי� מעמדות

ולקבל�. בה� להאמי� נותנת הדעת
שמירת את ויזניח חסד ואהבת משפט בעשית רק מישראל האד� שיתחזק כ� א� היתכ�

רוחנית? להצלחה יגיע זאת ובכל התורה, חוקי ושאר פסח וקרב� מילה השבת
ì(בתורה המרע"ה (ע"י השי"ת ידי על נקבעו וגדריהם השכליות מצוות של הפרטים

:éøæåë:æ ïîéñ â"ç:171 עמ' גניזי: הרב øáçä:תירגום øîàה� כטובי� הידועי� המעשי�
המעשי� אבל מחייב�, שהשכל החוקי� וכ� חברה בכל המקובלי� הטובי� המנהגי�
מנהיג�, הוא שה' חי אל אומת ידי על להעשות המיוחדי� אלה על הנוספי� האלוקיי�

בפרטיו. ומפורט בכלליו מפורש ממנו שיתקבלו עד ידועי� אינ�
ידועי� אינ� הידועי� החוקי� אפילו כי לאועוד בעצמ�, ה� ידועי� א� א� כי לגמרי,

כבוד בר�, שפלות הכנעה, שהמדות: יודעי� אנו ולמשל, ושיעוריה�. גדריה� ידועי�
אישות ביחסי ההפקרות התרמית, ואילו בה�, לנהוג האד� על חובה צדקה, נתינת הורי�,
ושיעור� אלו מידות הגבלת אבל מגונות, מידות ה� משפחה קרובי כמה ע� אישות ויחסי
האלוקי� ידי על א� כי להקבע יכולי� אינ� הכל, תועלת יביאו מניעת� או שביצוע� באופ�

יתבר�.
קכב-קכג עמוד קאפח הו' ודעות אמונות רס"ג השכליות המצוות להגדרת השליחים בהודעות הצורך ==בענין

ïåàâ íéñð åðéáø::úåëøáì äîã÷äבסברא תלויי� שה� המצוות כל כי ...ונאמר
עליו האר�, על אד� אלהי� ברא אשר היו� מ� בה� מתחייבי� הכל כבר דליבא ובאובנתא

דורי�.... לדורי אחריו זרעו לאדםועל וקצת שמעיות במצוות נתחייבו הקדמונים שגם =וממשיך
ולא ... ==ומתרץ שמעיות ולא שכליות הם מהז' ניכר חלק הרי שואל ואח"כ וכו', מצוות ז' והם הראשון

?? שורה חסרה ואולי דבריו כעת הבנתי

í"áùø::ä åë úéùàøáגזל כגו� השכליות מצוות פשוטו עיקר לפי ותורותי, חוקותי
שנתחדש אלא תורה, מת� קוד� נוהגי� היו כול� אורחי�, והכנסת ודיני� וחימוד ועריות

לקיימו. ברית וכרתו לישראל ונתפרש

í"áîø:?? ÷øô íé÷øô äðåîù:מתאווה [	שאינו שהחסיד הפילוסופי� מ� ...ובהסכמה
מתאוה [	המושל] להיותו בנפשו... המושל מ� של� ויותר חשוב יותר כלל] לרע
בנפש. רעה תכונה היא לרע שתשוקתו מפני אותו, עושה שאינו פי על וא� הרע, לפועל
זהו רע... אותה רשע נפש י) כא (משלי בזה כיוצא השלו� עליו המל� שלמה אמר וכבר

הפילוסופי�: שזכרוהו למה נאות הנביאי� מדברי הנראה
הוא אליה� ונכס� לעבירות שהמתאוה לה� נמצא העני� בזה חכמי� דברי חקרנו וכאשר

אליה�... יתאוה לא מאשר של� ויותר חשוב יותר
לא בטבעי שאני מלומר שהזהירו עד לעבירות, מתאוה האד� להיות צוו שה� מזה, ויותר
"רבי קדושי�), (ספרא אמר� והוא התורה, אסרה שלא פי על וא� העבירה, לזאת אתאוה
ללבוש אפשי אי בחלב, בשר לאכול אפשי אי אד� יאמר לא אומר, גמליאל ב� שמעו�

עלי". גזר שבשמי� ואבי אעשה ומה אפשי אלא הערוה, על לבא אפשי אי שעטנז,
העני� ואי� זה, את זה סותרי� ה� המחשבה בתחלת המאמרי� שני מפשוטי המוב� ולפי
הפילוסופי� אצל ה� אשר שהרעות והוא כלל, ביניה� מחלוקת ואי� אמת שניה� אבל כ�.
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יצרו את ויכבוש אליה� המתאוה מ� חשוב יותר אליה� יתאוה שלא שמי אמרו, אשר רעות,
וגזלה, כגנבה דמי�, כשפיכת רעי� שה� אד� בני כל אצל המפורסמי� העניני� ה� מה�,
באלו, וכיוצא וא� אב ולבזות לו, למטיב רע ולגמול לו, הרע שלא למי ולהזיק ואונאה,
ה� ראויות נכתבו לא שאילו סז) (יומא לברכה זכרונ� חכמי� עליה� שאמרו המצוות וה�

השכליות". "מצוות האחרוני�... חכמינו קצת אות� ויקראו ליכתב,
החשובה ושהנפש חסרה שהיא אליו, ותשתוקק מה� לדבר תכס� אשר שהנפש ספק ואי�

מה�. בהמנעה תצטער ולא כלל, הרעות מאלו לאחת תתאוה לא
וגמולו חשוב, יותר הוא מה� יצרו את שהכובש החכמי�, עליה� שאמרו הדברי� אבל
זה ומפני כלל, רעות היו לא התורה שאלמלא אמת, וזה השמעיות, התורות ה� גדול, יותר

התורה. אלא מה�, מונע יהיה ולא אות� אוהבת נפשו שיניח האד� שצרי� אמרו,
אפשי אי אד� יאמר "אל אמרו לא שה� שהמשילו, במה השלו�, עליה� חכמת�, ובח�
גזר שבשמי� אבי אעשה ומה אפשי אלא לכזב אפשי אי לגנוב, אפשי אי הנפש, להרוג
המצוות ואלו עריות, שעטנז, לבישת בחלב, בשר כול�: "שמעיי�" דברי� הביאו אבל עלי",

"חקות"... יתבר� הש� קרא� אשר ה� בה� וכיוצא
יותר אליה� ישתוקק שלא מי יהיה העבירות מ� איזו שאמרנו, מה מכל ל� התבאר והנה
חדוש וזה בהפו�. העני� יהיה מה� ואיזו מה�, יצרו וכובש אליה� המשתוקק מ� חשוב

שבארנו. מה אמתות על מורה ולשונ� המאמרי� שני בהעמיד .נפלא

õ"áòé úåäâä::í"áîøä éøáã ìòומקובלי� ה� נכוני� דברי� שלכאורה ...אע"פ
בג"ע נפשו תנוח ז"ל המחבר החסיד הרב בה� ששמח וכמו המחשבה, בתחילת הדעת אל
אומר אני המחילה בקשת אחר מ"מ ומתובלי�, הנעימי� בדבריו הרבי� את וזיכה שזכה

מוסכ�. תורני דעת זה שאי�
וכובשה בנפשו מושל הוא ועכ"ז לה�, נוטה יותר שטבעו בה� וחזק גדול שיצרו ...וכל
לעבור טבעו שאי� ממי שאת ביתר גדול ושכרו יותר משובח ודאי ה"ז קונו, אהבת מפני
גבורה שהראו מפני וכו' תשובה בעלי גדולי� ולכ� בהמנעו. ונזק צער מוצא ואינו עליה�
בתולדה טבע� מחמת גדול בכח בודאי שהכריח� היצר ע� חזקה מלחמה ועשו גדולה
ואזרו אומ� בגדי ולבשו נגדו עמדו זה כל וע� אחריה� ורוד� העבירות המבקש ובמזג
עצו� לשכר ראוי� ודאי אלו ובקרב�, צלעיה� בי� השוכ� החזק אויב� שנצחו עד חיל
כל וזה ומדיח. שט� ומאי� אויב מבלי במנוחה טוב ועושה ששוקט ממי הרבה יותר נפלא,
ולפי והעצומה. הגדולה זו במלחמה וכח� גבורת� לבחו� לעול� באו כ� מנת שעל האד�

שכרה. מנת תכפל וקשיה כבדה
המפורסמות במצוות והישר הטוב שיעשה מי כי התורה, דר� אינו הפילוסופי� דר� ואול�
בשביל ה' בעיני ח� מוצא אינו עדיי� השכל, כהסכמת בחיי� טוב היות� מצד אד� לבני

ה'. בעיני וישר כטוב ה' מאת ע"ז שכר יקבל ולא בעוה"בכ�, שכרו יקופח לא זה כל ע�
ממנו. טוב ודאי בוראו ציווי מפני ומניח� המפורסמות לעבירות התאב אבל אתו, שכרו הנה

ìולבריות לשמים רע וגם שכלית מצוה שהיא חמס, משום הגיע המבול

:ï"áîø:âé å úéùàøá,ñîç õøàä äàìî éë éðôì àá øùá ìë õ÷ונת� והעושק. הגזל הוא
הידוע החטא הוא החמס כי הדר�, השחתת הזכיר ולא בחמס הטע� לנח
שהוא מפני והטע� דינ�. גזר נתחת� שעליו קח.) (סנהדרי� אמרו ורבותינו והמפורס�.
והנה ולבריות. לשמי� רע שהוא ועוד מזהיר, לנביא צור� בה לה� אי� מושכלת מצוה

הצפירה: הגיע הק� בא שעליו החטא לנח הודיע
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ìהשכליות למצוות גם קיום אין אלקים יראת בלי

í"éáìî::(àé ë) àøéå úùøô,הזה במקו� אלהי� יראת אי� רק אמרתי כי אברה� ויאמר
והרגיל ישרי�, נמוסי� לו וחקק גדול פילוסו� שהוא ע� או איש נראה א� שג� לו הודיע
שכלו, עצת עפ"י הכל וצדקה משפט עושה והוא שכלו, עצת ע"פ טובות במידות עצמו את
לעשות תאותו תסיתהו שבעת ההוא, הע� או ההוא האיש על לבטוח נוכל לא זאת בכל
הו� או ח� אשת אל תאותו אש בו תבער עת בהפ� כי תאותו, על שכלו יגבר שתמיד רע

רע, כל ולעשות ולנאו� לרצוח שולל יל� שכלו ג� אז רואה, באי� רעהו
השתולה היראה מדת והיא נחטא, שלא לבטוח נוכל בו אשר האד� בנפש נמצא אחד כח רק
אלהי� מיראת הנפש תמלא עת אלהי�, יראת שהיא אחד סעי� יסתע� שממנה עד בנפש,
ויבוש יירא יצרו עליו יגבר עת ג� אז מעשיו, כל אל והצופה ונסתריו נגלהו על המשקי�
יראת חכמה, מוסר ה' יראת וכמ"ש רע, מעשות ויזהר מעשיו כל את הרואה הגדול מהמל�

משלי, בספר בפרטות אצלי שהתבאר וכמו דעת, ראשית ה'
וצדקה, משפט עושי� טובות מדות בעלי שה� עמ� שראיתי הג� אמרתי כי אמר זה ועל
אפשר אי [כי הזה במקו� אלהי� יראת שאי� אחד חסרו� רק דופי, שו� ב� ראיתי ולא

עלשיהיה ומשגיח ויודע רואה שה' פרטית, בהשגחה מאמיני� א� רק אלהי�, יראת ב�
על והרגוני הטבע]. בדר� ומתנהג קדמו� שהעול� יאמרו א� לא גבר, מצעדי עלילות כל
יוכלו לא התאוה, אש ב� ותבער יפה אשה יראו שעת ב�, לבטוח אוכל לא אשתי. דבר
לא השכליי� ונמוסי� לבדו השכל אלהי�, יראו שלא אחר אותי, ויהרגו יצר� את לכבוש

התאוה: זרועות בפני יעמדו
:âé ë úåîù :í"éáìî,çöøú àìשכל מחייב�, שהשכל מצוות ה� הדברי� עשרת ...וכלל

לשוא, שמו לישא שלא ושראוי הנמצאות כל ממציא ראשונה סיבה שיש בשכלו יכיר אד�
אותנו והורה בטבע, אליה� מוכ� האד� ששכל נמוסיות מצות שה� האחרונות מצות וכ"ש
שלא לבד, והנמוס השכל מצד רק יעשו� א� השכליות האלה מצוות ג� כי הנפשות יוצר
התאוה, מפני יעמדו לא השכל זרועות וברקי�, בקולות עליה� שהזהיר אלהי� יראת מפני
בדמי� ודמי� פרצו, וגניבה בניאו� בי� ברצח בי� חוק שחלפו רבי� עמי� שראינו כמו
(בראשית אשתי דבר על והרגוני הזה במקו� אלהי� יראת אי� רק אמרתי כי וכמ"ש נגעו,
וכמ"ש עליה�, לצוות הופיע ואלהי� אר� ויקרא דיבר לכ� ש�, עיי� ש� שפרשתי וכמו כ),

תגנוב, ולא תרצח לא לקבל רצו לא וישמעאל אדו� שאומות חז"ל
ìהעליונה המשפט חכמת הם גם אולם להבנה נוחים יותר ה'משפטים' של המושגים

:ùøéä ø"ùø:â çé àø÷éå...,בתורה הכתובי� 'דברי� ה� שמשפטי� אמרו כהני� בתורת
הרע שיצר 'אלו ה� חוקי� ואילו לכתב�', היה בדי� נכתבו לא שאילו

עליה�'. משיבי� העול� ואומות עליה� משיב
והיחסי� הדברי� א� העליונה. המשפט חכמת של מאמרי� ה� ואלו אלו דבר, של לאמיתו
ה� כ� משו� וחפצי�, אנשי� של החברה יחסי בתחו� ה� המשפטי� ידי על המוסדרי�
הדברי� ה� מאלה שוני� בחברה. וייעוד� זכות� מהות�, מצד האנושית להכרה נוחי�
החיי� טיב האד�, נפש של והרוחני הגופני טבעה כגו� החוקי�, ידי על המוסדרי� והיחסי�
נהירי� אינ� הללו האד�, של והמוסרי הרוחני לייעודו ויחסיה� מה� המתפתחי� החושניי�
ואילו להבנה, נוחי� המשפטי� טעמי כ� משו� שברא�. לה' רק וידועי� גלויי� וה� לאד�,
ומשלה�. משלנו הוגי� של השטחית הראייה פי על ותכלית טע� חסרי נראי� החוקי�
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ìהשכליות המצוות על גם התורה קבלת שיש מזכירים השבועות בחג
:äîëç êùî:áë âë àø÷éåארצכ� קציר את ובקצרכ� השבת...] ממחרת לכ� [וספרת�

וגו', שד� פאת תכלה חגלא מצוות לענין ושכחה פאה מצות ענין מה [קשה
עלהשבועות] א� כי החוקי�, על רק היה לא בעצרת תורה מת� כי תדעו� כי יתכ�, ...או

להיות האד� שכל עלול בה', אמונה בלא כי ולגר, לעני חנינה כמו המושכלי�, הנימוסי�
אר� מלכי כל ה' יודו� ד) קלח, (תהלי� לכ� אביו. פני ישא ולא יחמול לא חיות, כפרי�
אמונה בלא כי מפיו, והמצוה בה' האמונה צרי� זה על שג� אב, כיבוד פי�, אמרי שמעו כי
על לא תורה, מת� על תחוגו העצרת בחג כי אמר לכ� יא). ל (משלי וגו' יקלל אביו דור
כ� ג� וכו', ארצכ� קציר את ובקוצרכ� לכ� בשכל, המושגי� על ג� א� כי לבד חוקי�

ה' שאני אלקיכ�.מצד

mipey`x – zeirny zeilky :mipeiv
רמב"ם

תלמידו בדברי ועיין פרקים, ח' הידוע הקטע
יש אם רבו דברי המביא שם אבות עקנין ר"י

?? חידוש שם
בא שלא דברים על ומעניש שכר נותן הקב"ה
השכל ע"פ מזוהר הוא כי נביא מפי ציווי עליהם
ור"ש טבע תירגם (קאפח קאפח שיב עמ' עיי"ש

"שכל"), תרגם תיבון יזאבן פרק ח"ג נבוכים מורה
השכל, לא-לגמגבלות ח"א נבוכים מורה

גאון, נסים רבינו
ברכות) ריש (נדפס התלמוד למנעולי המפתח
(הלב) הנשמה מתוך פנימי וצדק חיצוני צדק
לר' מצרף מספר מועתק קטע בתוך / עיי"ש

הנקדן, 402ברכיה עמוד (אברמסון) גאון ר"נ בספר
הלבבות, בחייחובות רבינו

שהשכל סיבות ז' - ו"תורה" "שכל" בין היחס
יותר שהתורה סיבות וז' התורה מן חזק יותר
את צריך שאמנם אומר הו' ובטעם חזקה,

גשניהם, אלקים עבודת
שכל הטעמים, משני יקיים חזק ששכלו מי
התורה, מצד יקבלן חלש ששכלו ומי ותורה,

ג' פרק אלהים עבודת
גאוןרס"ג, סעדיה רבינו

בשליח, והצורך שכליותשמעיות, החילוק עצם
והלאה קכב עמוד ח"ג, ודעות אמונות

ומישרים" ומשפט "צדק בפסוק "משפט" ענין
שהכל הדתיים הענינים מן שילמד מה הוא
בשכלו הבורא נטע שכבר במה ויצוהו מחייב,

עיי"ש, טוב גשהוא א משלי
והשליט בצדק אדם נהג אם / ושמעיות שכליות

אנושיותו, עליונות תתגלה טבעו על משלישכלו
ט עמ' הקדמה

השכל גם שצריכים מורים יט, יח הפסוקים שני
אחד בכל הצורך שמפרש עיי"ש התורה, וגם
החלקיםתהיההמשמעת שני ובהצטרף ומסיים

יטשלימה., יח כט משלי

הדברים בין משפט..] [עשיית לחבירו אדם בין
התורה, בלי גם לעשותם המחברשחייב הקדמת

התורה.... ודרישת השכל לתורהדרישת הקדמה
והלאה יא עמוד קוק) הרב (מוסד

הלויכוזרי, יהודה רבינו
לאחר רק / השכליות המצוות של החשיבות
המוסרהשכלייםתבואהשלימות השלמתחוקי

מקיום 127החוקים,הנובעת
למצוות גם הגבולות את נותנים האלקים חוקי

170השכליות,
רש"י,

לגוי אבידה השבת סנהדרין,
כתובות

מובא בפורים, לגויים מתנות בענין רש"י בשם
ועוד הפרדס וספר ויטרי מחזור מיימוני, בהג"ה

רשב"ם,
גם נהגו בלשונו] ["הניכרות" המצוותהשכליות
ונתפרשו שנתחדשו "אלא תורה מתן לפני
וישמור בפסוק / לקיימן" ברית וכרתו לשיראל

ותורותי, חוקותי המצותי כה בראשית
הרמב"ןרמב"ן,

ענין "שהוא חמס על אלא המבול עונש גזר לא
לתורה", צריך איננו ב)מושכל (ו בראשית

חזקוני,
וי"ל נצטוו שלא המבול דור אנשי נענשו איך
הסברת מכח לשמרן שחייבים מצוות שישכמה
בשר כל ויגוע בפסוק / נצטוו שלא אע"פ הדעת

הארץ, על נחאשר
המאירימאירי, מנחם רבינו

כעת, המצוותהשכליותעיי"שולאעיינתי בענין
המושכלותשלאיודעו ועודכותבשישהרבהמן

הקבלה, מדרך רק זלהמון א משלי
מעלות בענין פרקים בח' הרמב"ם דברי מביא
עיי"ש ושמעיות שכליות בין והחליוק הצדיקים

חידוש, יש אם 56בלשונו עמ' התשובה ח.
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תורה, וגם שכל גם (צילום)צריכים כ ג אבות
יונה, רבינו

תחילה שצריך ר"ל תורה, אין ארץ דרך אין אם
התורה תשכון ובזה במידות עצמו את לתקן
בעל שאינו בגוף לעולם שוכנת שאינה עליו

טובות..., יזמידות ג אבות
רע=עיי"ש==, עמוד עה"ת דרשות

משלי בספר שנקראו ושכליות שמעיות בענין
עיי"ש, =שכליות ו"מצוה" =שמעיות "תורה"

286 ,91 עמודים עה"ת דרשות
בחיי, בחיירבינו רבינו

מתועב ודבר המושכולות מן צדקה מצות
ואינו עשיר והוא ברעב מוטל מינו בן לראות

שכליות, / עליו כמרחם יח וירא
/ במושכלות ולא במקובלתו הקדושה עיקר
במצוות בסופו שלח פ' עה"ת לדבריו השווה

בתחילהציצית, ציצית ערך הקמח כד
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

מישראל יותר לכבד צריך מצוות ז' שמקיים גוי
שדינו חסד במקור ועי"ש בתורה עוסק שאינו

וכו', גרות קבלת בלי ואף תושב שנחכגר
והיה מחייב שהשכל המצוות על נענש האדם
שם חסד ובמקור / ארץ דרך / לבד להבין צריך

יז, פרק ח"ג נבוכים במורה שכ"כ קנגמביא
חסד, ובמקור תקצאעיי"ש

העיקרים, אלבוספר יוסף ר'
היישוב, תיקון על בנוסף המשפטים בעשיית
בנתינתצדקה וכן מצדשצוהה' התכליתשיכוון
בנפשו. שלימות יקנה ואז מגזלה המנע או
(המעשה הצדקה מעשה והיה הפסוק ומפרש
לשם (שמכוון הצדקה ועבודת שלום, עצמה)

שלימותהנפש, ובטחדהיינו השקט מאמרמצוה)
כח פרק ג

צריכה התורה במשפטים וגם ומשפטים, חוקים
עוד, עיי"ש הנימוסי מספיק ולא גבולות לייצב

כד פרק ג מאמר
משפט או חסד הן עושה שאדם הפעולות כל
שהקב"החפץ לפי אותם שיעשה ראוי צדקה או
באלה כי הפסוק ביאור וזה אותם יעשה שהוא
היא במצוות הכוונה תכלית / ה', נאם חפצתי

כוונהאחרת לכל ולא ה' רצון פרקלעשות ג מאמר
ה

יצחק, ערמאהעקידת יצחק רבינו
פרקים, הרמב"םבח' דברי ק166-8השגהעל שער

והלכתבדרכיו, ,??? והתורה עריסיםהשכל שני
138 צח שער

הגדול, מגרמיזארוקח אלעזר רבינו
הם כי לחבירו אדם שבין מצוות על ברכה אין

עליהם, הוזהר נח בן וגם שסושכליות
לקט ועל הלוייה ועל הצדקה על חייבים נח בני
מעקה עישיית ועל זקן הידור ועל ופאה שכחה

שכליות, מצוות שסו/
בו, כל

וראיה עליו נענשים מחייב שהשכל מצוה
יין, ישנהמשתויי הוצאת ע' סי'

השם, הרמב"םמלחמת בן אברהם ר'
לתורה, קדמה נזהדעת עמ'

צמחתשב"ץ, בר ר"ש
,== (צילום)=== פסח של להגדה ביאור שמועה, יבין

אינו כי - השכליות במצוות מצוה גם צריך למה
שאינו, למי ועושה מצווה 81דומה עמוד

mipexg` :zeirny zeilky :mipeiv

ישראל, מסלנטאבן ישראל ר'
גם צריך כעס על להתגבר / ושמעיות שכליות
וכו' רעה מידה שזו השכל שכנוע עם להשתמש
של שילוב / חז"ל ממרות על לחזור מספיק ולא

ומשפט, בספרחוק נד עמ'
נזר, בורנשטייןאבני אברהם ר'

שכליות, במצוות מותר אומר דין שמהאין או"ח
ד,ה אות

דכלה, מדינובאגרא אלימלך צבי
,==419

משה, פיינשטיןאגרות משה ר'
ועוד, לגוי אבידה השבת קנבענין א יו"ד

שאף וכותב וכו' אמה את לבקר שרוצה גיורת
זאת בכל קרובה הלכה פי על נחשבת שאינה

אב כבוד במצות שיש הטוב הכרת ענין משום
אותה, לבקר יכולה היא קלואם ב יו"ד

חסד, הכהןאהבת מאיר ישראל ר'
שכלי חיוב יש גמ"ח במצוות הנצי"ב, בהסכמת

ביניהם, והנפ"מ תורני חיוב הנצי"בוגם הסכמת
לחבירו, אדם בין במצוות 86לשמה פ"ב ח"ב

המזרח, עורךאור שציפנסקי: ישראל ר'
ושמעיות, שכליות פרקים בח' הרמב"ם בענין

6 מב
נחשבת מתי לה ברכות הפנ"י קושיית יישוב
שכליות במצוות ערבות / דאורייתא לדין סברא

שציפאנסקי, ישראל הרב 320מאת כ
ישראל, מסלנטאור ישראל ר'

החוקים, מאיכות יותר משפטים לאאיכות
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צדיק אותו פרקים בח' הרמב"ם בדברי ביאור
הוא ציווהו שהקב"ה משום שנמנע שמי וחסיד,
פרטי תיקון בין ומסבירשישחילוק / טוב ודאי זה
שפורשמשוםציווי כללי שלאותהמידהלתיקון

לה',
משה, סופראור חיים יעקב ר'

ועוד רמב"ן חזקוני, / נח] [בן מחייב השכל
113אחרונים,
רש"ז, לוויןאור שרגא חיים העורך:

קכא-ב==, עמ' ראה
יושר, א"שאמרי מאיר ר'

מפני לקיימם צריך השכל מצד שהם המצוות
ולארקמשום להתדמותאליו וכדי ה' שהםרצון

מחייב, נט.שהשכל
ונתן השכל מצד חייבים לחבירו אדם בין מצוות

שכר, ויקבלו אומץ יוסיפו למען ציווי עג.ה'
נועם, הגר"אאמרי

שעושה מי יותר המצוות מעשיית הנהנה גדול
בח' הרמב"ם של לדיון קשור / שמים לשם רק

וכו', עדיף מי 18פרקים ז ברכות
יהודה, עדלאפיקי אדל יהודה ר'

הברית, ספר מהשגת הרמב"ם לדברי ביישוב
והלאה 29

משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'
משום המצוות לקיים / ושמעיות שכליות בדיון

ח"ו, נימוסים משום ולא השם תשיציווי משפטים
והלאה

האוצר, ענגלבית יוסף ר'
מביא דאורייתא היא האם הסברא מצד איסור
הגמ' מביא בסוף ועוד, מגמרות דוגמאות כמה
הפנ"י ושאלת היא, שסברא הנהנין ברכת לענין
הגמ' כוונת ואולי דרבנן, הן ברכות למה א"כ
עיי"ש, חיצונות פשוטה סברא ולא חז"ל לסברת

קלא כלל א
ישי, פישרבית שלמה ר'

מחלוקת על מצביע ושמעיות, שכליות בענין
ורמב"ם בוראו) מצות לו חשובה (אינו רש"י
אבידה השבת בענין עבירה) עוברי ידי (מחזיק

הענין, בהסבר לשיטתם שהם עמודלגוי חידושים
122

קונטרס, נח קוקבן יהודה ר'
חשוב, עיינתי לא וכעת אריכות ===עיי"ש

אבות, רקובסקיברכת ברוך ר'
וכו', השכליות במצוות חייבים העולם אומות

תה עמ'
יהגה, פלקבתורתו דוד ר'

ציוי משום לחבירו אדם שבין במצוות לכוון
דיון - רעה מידה הוא שבעצם משום או השם
מצוות ובענין / ועוד הברית ספר ובדברי בזה
נדפסבקובץ י', מלואיםסימן שכליותושמעיות/

תוספת, יש ובספר וישראל אהרן 525בית

אריה, מפראגגור מהר"ל
שהכוונה ולומדים "אם" בהן שכתוב במצוות

לק שצריך הוא הפירוש ולאחובה מרצון יימם
שכתוב ועוד צדקה מצות למשל / הצווי משום

לבבך, ירע ולא יתרושם סוף
הש"ס, ענגילגליוני יוסף ר'

אסור כנעני בעבד החובל יהודה לר' מסביר
כמ"ש דאורייתא וזה מחייבת שהסברא משום

ועוד, קלא סי' האוצר בבית והוא ב"קבחידושי
פח.

צבי, ויספישדברות צבי ר'
משך מביא שכליות, מצוות בענין יפה מאמר
צדדים כמה בו ומבאר העיקרים וספר חכמה

עיי"ש, (אוצה"ח)בענין והלאה שיא עמוד טז חלק
חיים, מצאנזדברי חיים ר'

אלקי ענין יש (משפטים) השכליות במצוות גם
את שיעלה למשה אמר והקב"ה התורה וסודות
המפשטים, של הפנימיות את שיבינו ישראל

49 משפטים
עוד, עיי"ש חוקים יש בשכליות 402גם השמטות

במצוות פרקים, בח' הרמב"ם דברי מסביר
לקיימם וירצה תאותו לשבור צריך השכליות

עוד, עיי,ש בהם מואס ששכלו 71עד קדושים
יציב, זצ"לדברי מקלויזנברג אדמו"ר

פרקים בח' הרמב"ם בדעת שהאריך כותב
שיט, שיח סי' תורה מכתבי חיים נובשפע אוח

והגם ד"ה
שלמות שאין העיקרים בראשונים שיטות שתי
והמצוה, הציווי מצד אלא לחבירו אדם בין
מתאוה לא הנפשהחשובה בשכליות והרמב"ם
כפוף אם שופר לענין בגמ' במחלוקת תלוי / וכו'

עדיף, פשוט או רנדעדיף או"ח
מהרא"ל, מצינץדרשות ליב אריה ר'

ושמעיות, שכליות בענין 53דיון ד
דבר, הנצי"בהעמק

יא==, כ בראשית
ז==, כד שמות

יהוסף, שטרןזכר זכריה יוסף ר'
שכליות בענין פרקים ח' הרמב"ם בדברי דיון
או"ח / לחבירו אדם בין על ברכה / ושמעיות

ד, 165סח א
אדם, דאנציגחיי אברהם ר'

השכל מפני יעשנה לא השכליות במצוות גם
זה, על שצוה ה' יראת מפני יחאלא אות סח כלל

חנוך, טייטלבויםיד מאיר חנוך ר'
השכליות, במצוות נח בני של סבהחיוב

, יום טהרת יוסף דויטשיסוד ליפא חנניה ר'
אם דיון בסופו מאסטמאר, הגה"ק מאת מכתב
ברכות ריש בפנ"י ודיון דאורייתא הוא סברא

128ועוד, ח
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יעב"ץ,
בענין עיי"ש פרקים בח' הרמב"ם על חולק
על לומר צריך אם ושמעיות שכליות מצוות

עיי"ש, אפשי אי פרקיםשכליות ח'
יעקב, אורנשטיןישועות יעקב ר'

ושמעיות, 16-17שכליות
ישורון

ושמעיות, שכליות מצוות בין החילוק בענין
בעל רפפורט דוד לרבי / וכבישה" "תיקון מאמר

ז"ל, דוד 333מקדש א
הרקח, יין משה טייטלבויםישמח משה ר'

רחמים המיית / השכליות במצוות ושכל רגש
טוב, לא העני 272על נצבים

חמדה, פלאצקיכלי דן מאיר ר'
מש"כ וזה לתורה וקדמו שכליות הן מצוות ז'

לתורה קדמה ארץ לקבלתדרך נתעלו ואח"כ
עוד, עיי"ש שמה-והתורה ברכהעמ'

אהרן, חייםלב אבן אהרן ר'
מובא / עיי"ש פרקים בח' הרמב"ם דברי מיישב

עיי"ש, יהודה יזבאפיקי שופטים
מוסר, שיחות שרלקט אייזיק יצחק ר'

לקיימו האדם על חובה מורה, שהשכל מה "כל
- זצ"ל אדמו"ר בשם בתורה", כתוב היה כאילו
של שכלו חובת מאמר: / מסלבודקה הסבא
לבדוק תורהצריך מתן אחרי / ארץ דרך / האדם

התורה, לשכל מתאים אם שכלו נחאת פרשת
הרמב"ם ודברי גאון, ר"נ מביא השכל, מצוות
שנצטוינו מפני היא שהמצוה חולין מס'

עיי"ש, ועוד והלאהבתורה... תמג עמוד ג' חלק
ושמש, מאור

ואת ה' דברי כל את לעם ויספר משה ויבא
בני מצוות ז' הם המשפטים וברש"י המשפטים,
ומסבירמאורושמששגםהמצוותהשכליות נח,
ה' ציווי מצד לקיימן ישראל בני אנחנו חייבים

ג)וכו', (כד משפטים
תורה שיק מהר"ם

לעשות מחוייבים אנו השכליות המצוות אפילו
צוה שכך אלא וישר טוב לנו שנראה מצד לא

56ה', ויגש
האדם כי השכליות מצוות לנו הודיע הקב"ה
את יודע לא וגם לקיים לא התאוה ע"י מתעוור
עיי"ש לו לצוות צריכה התורה ולכן השיעור

193עוד, הברכה
הנצחי לאושר להגיע השכליות במצוות די לא

עיי"ש, 66-7ועוד יתרו
מטראנימהרי"ט, יוסף ר'

שכלם משום רק עושים כי צדקה שכר להם אין
עיי"ש, ועוד ה' ציוי משום קדושיםולא פ' דרשות

עה"ת, דיסקין מהרי"ל
הרמב לזהדברי ומשייך "ןרמב"םשמונהפרקים

שונאים בטבעם דהיינו בצע שונאי אמת אנשי

קמבבצע, עמ' תשא כי
מקבציאל,

ומביא שכליות במצוות חייבים נח בני בדין
/ שמעיות שכליות / עיי"ש זה בענין מקורות

סופר, חיים יעקב הרב 77מאת טו
פסח: של הגדה על בפירושו התשב"ץ דברי
ומתרץ ציווי, גם צריך למה השכליות במצוות
בלשונו, עיי"ש ועושה מצוות של ענין שמוסיף

54 לא
הלכה, זילברמקור בנימין ר'

,==177
שדה, מוולאזיןמרומי הנצי"ב

דרך סתם ולא למצוה כשמכווין רק גמ"ח מצות
ידארץ, ברכות

חכמה, הכהןמשך שמחה מאיר ר'
של המצוה שוב מועדים בפרשת מוזכר למה
"שכליות" גם שיהיו כדי ופאה, שכחה לקט

תורה..., מתן בחג אמורמוזכרות פרשת
אדם, בני גליקמשפטי ראובן ר'

הדין, מעיקר בספק אסורים השכליות מצוות
אלא להקל תורה באה לא תורה מתן אחרי וגם

רלח-רלטלהחמיר, עמ'
ישראל, הכהןנדחי מאיר ישראל רי

משום השכליות מצוות גם לקיים צריך יהודי
אדם בין השכליות רק שמחזיק ומי התורה,
לו שאין משום אותם לבטל גם סופו לחבירו

בהג"התורה, ד עמ' הקדמה
אלימלך, נועם

חבריהם ודוחק צרות אדםשחוששיםעל ישבני
הזאת הבחינה ורחמנותם, לבבם רק מחמת
והבחינה ומכונה, אמיתה על לא אבל טובה
ישראל צרות על מיצר שיהא היא האמיתית
להעלותהשכינה..., מחמתשזהצערהשכינה...

תשא פרשת
אבות, אברבנלנחלת ר"י

המשנה ובפירוש לשמה בענין הרמב"ם בדברי
המצווה פירושגדול / אישסוכו אנטיגונוס בענין

ועוד, נוועושה - נג
ספורנו

דבריו וביאור דרגות, ג' השכל וכח פעולות
עמודתקצג, ח"ג לר"אשר, ב"לקטשיחותמוסר"

הכרובים בענין כ כה שמות
הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'

חולקעלהרמב"םבמצוותשכליותשצריךלכוון
ששכלו משום ולא בתורה שכתובות משום

והחסידמחייב, הצדיק מ"ה ח"ב
צריך בשכליות שגם וסובר הרמב"ם על חולק
שעושהאותםרקמשוםשכתוביםבתורה, לכוון

בסופו פי"ח א.ר.
החיים, מפראגספר המהר"ל של אחיו

וכו', אפשי אי צילוםבנושא ??
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מוסר, עקניןספר אבן יהודה בן יוסף ר'
שהשכל למצות במתאוה הרמב"ם דברי סיכום

עיי"ש, 151-153מרחקתם
המלך, הומינרעבד שמואל ר'

גזל לומדים שהיינו ובענין הרמב"ם בדברי דיון
שצריך ומסיים מתרנגול, ארץ ודרך מנמלה
מפני רק השכליות גם ונעשה יצרו את לכבוש

שכלנו, מצד ולא ה' והלאהציווי 98 ואתחנן
נחל, אייבשיץערבי שלמה דוד ר'

שכרשללפוםצעראאגראושכרשלעובד בענין
שמותמאהבה, סוף

השולחן, עפשטייןערוך מיכל יחיאל ר'
בתורה, ה' ציווי מפני יעשה השכליות מצוות

עליהן... מברכין אין חו"מואעפ"כ וסוף ב', ר"מ יו"ד
יצחק, הוטנרפחד יצחק ר'

וחילוק שכליותושמעיות, הרמב"םבענין בדברי
בשם השם ציווי משום מקיימם אדם אם

שנגהגרי"ס, שנב עמודים הזכרון ספר
יהושע, פני

קרא סבראלמהלי סבראדאורייתא, ברכותלה.
זה כמה עיי"ש עליו, משיג וצל"ח הוכחות, ועוד

לענינינו? לה.שייך ברכות
יחזקאל, רבינו שולזינגרפניני מרדכי משה ר'

בשם מדרשא בי מטין תורה, של משקפיים רק
ניתנה אילמלא ק: עירובין בגמ' הלוי הגר"ח
ארץ ודרך מנמלה גזל לומדים היינו תורה
אחר אבל תורה מתן לפני רק היינו מתרנגול,
מובא לבד, תורה אלא לנו אין תורה שניתנה
נה, עמ' ח"ב / שמולאביץ. הגר"ח בשיחות גם

51 ב
רבתי, פסיקתא

משל השם, שם בהם מוזכר שלא דברות חמש
/ הכסא בבית קובע לא שלו שאיקונים למלך

ז, תענית בתוס' עשורמובא עלי ד"ה כא פרשה
משה, אלמושנינופרקי משה ר'

עיי"ש==, פ"ג אבות
זוטא, דרכים יאלישפרשת צבי יעקב ר'
ושמעיות, 16שכליות

לנדאצל"ח, יחזקאל ר'
עיי"ש יהושע פני על לה.משיג ברכות

התורה, מחבריםקול כמה
ר' / וכו' קדמונינו בדברי המוזכר השכל ענין

ז"ל, גיפטר 51מרדכי נט

אהרן, חייםקרבן אבן אהרן ר'
עיי"שאםישחידוש, אפשי הברייתאאי בביאור

קדושים סוף
בקריה, סמסנוביץקריאה מהשה ר'

,/ אדם כל מחייב השכלי 76ההגיון א
לדוד, גרינוולדקרן דוד אליעזר ר'

אין כי לחבירו אדם שבין מצות על ברכה אין
הקדושה, עיקר מאבהם או"ח

יעקב, פרגרשאילת סג"ל יעקב ר'
בשם לחבירו, אדם שבין מצוות על מברכים אין

עיי"ש, והסבר והרוקח, בחיי 105רבינו נט, ח"א
ישי, אלבקץשורש שלמה ר'

פעולותהחסדאנושיות היו שנתגיירה[רות] לפי
וכו', אלקיות פעולות הן הגיור אחר באבל רות

יא
מוסר, שמואלביץשיחות חיים ר'

שצריך אומר שהרמב"ם השכליות במצוות גם
צריך תורה שנתנה עכשיו אפשי, אי להגיד
שמעורב מאוס לדבר משל הצווי, משום לפרוש
המות, משוםסם פורשרק המותשבודאי סם בו

יז מאמר תשל"א,
אריה, בולחוברשם אריה ר'

שכליות, מצוות הם כי מברכין 20אין א,
פרקים, ג'יקובסשמונה יוסף ר' ביאור עם

ו, שכליות 85-88מצוות
קדושה, ויטאלשערי חיים ר'

,=======
אביגדור, מילרתורת אביגדור ר'

/ השכל, על לסמוך / וכו' נטוע האדם שכל
בפנים, וזה שנולד לפני מלמדו עמ'המלאך ח"ב

כט
אברהם, גרודזינסקיתורת אברהם ר'

ש מדברימה התורה מן חיוב זה מחייב השכל
ברכות, גאון נסים האנושי,ר' השכל תורת מאמר

מרדכי, מבערזאןתכלת מהרש"ם
שצוה משום לכוון צריך השכליות המצוות גם

פכ"ח,, ח"ג העיקרים ספר ע"פ 250ה', קדושים
עיי"שבשם השם עבודת מצד גם צדקה לעשות
יצרו שכופה מי / עיי"ש ועוד הלבבות חובות
לו יש לו שקל מי גם אבל גדול יותר שכרו לתת
שני בין השוואה עיי"ש העני את החזיק כי שכר

420הצדדים, בתרא בבא ח"ב
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dxezl dncw ux` jxc (a)

dxez oi` ux` jxc oi` m` :zea`

פ"ד יומא ישני� תוס' / המפרשי� וכל ש� בחיי רבינו מאירי, יונה, רבינו פיהמ"ש רמב�

...ux` jxcae dpyna `xwna :n oiyeciw
n"dit m"anx

:à"ùøäî:î ïéùåãé÷,'åë õøà êøãáå äðùîáå àø÷îá ùéù ìëאר� דר� הרמב"� פירש
אלא טובות מדות לשאר הדי� והוא עכ"ל, הבריות ע� בנחת ומתנו שמשאו
כדלקמ�, כו' טוב ולאד� כו' לא רגז� קפרא בר דדרש ה� דמתניתי� עליה מדמייתי ה� דנקט
חסיד האר� ע� ולא כדאמרינ� ומשנה מקרא בלא לחוד אר� בדר� ליה סגי לא ומיהו

וק"ל:

ux` jxc :mipeiv
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'
ארץ, דרך ארץערך דרך

הצפון, מסלבודקאאור הסבא שיחות
לתורה, קדמה ארץ קעגדרך עמוד ח"א

נימוסים,, ארץ, קסודרך עמוד ח"א
נשמתו מצד באדם נטועות הטובות המידות
על נתבעים כן ועל אלקים, בצלם ובריאתו
וזה התורה, קבלת קודם גם ארץ דרך הנהגת

לתורה, קדמה ארץ שדרך קעגהכוונה ח"א
שמים, לדרך ארץ דרך עוהפיכת ח"ג

תורה, אור
ארץ, דרך מס' על מס' סיום חלקלערוך ,245 ח"ו

255 יא
תלמודית, אנציקלופדיה

ארץ, ארץדרך דרך ערך:
הלכה, זילברבירור אברהם יחיאל ר'

עומד בענין ארץ" דרך "הלכות של מושג יש

בהלכות עוסק האם / עיי"ש שמתפלל, מי בפני
בתורה, כעוסק ארץ 266דרך א או"ח תנינא

מדרשות, ורטהיימרבתי הרש"א ע"י ערוך
ארץ)?, (דרך כלה ח"אמס'

ממונות, בצרידיני עזרא ר'
בשכנים, ארץ דרך תחהלכות עמ'

ונימוסים, ארץ (שליכטר)דרך ישר ברוך ר'
ארץ דרך עניני

וזוטא, רבא ארץ דרך
ארץ דרך מס'

נועם, וגשלדרכי שאול הרב
תורה, פי על ארץ הספרדרך כל עיין

רבתי, קניבסקיכלה הגר"ח ביאור עם
ארץ דרך עניני / ארץ דרך מס' ביאור

נבחרים, פרידמןכתבים ז. אלכסנדר ר'
ארץ, 135דרך עמ'
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מוסר, שיחות שרלקט אייזיק יצחק ר'
ארץ דרך הנהגת "חיוב / ארץ דרך חובת בענין
נובע אלא גרידא, ועדינות נימוס אינה
הוא ידה ועל עליון בדעת מעמיקה מהתבוננות
הענין, כל ביאור ,עייש והכרח..." לחובה הופך

רלב עמוד
טוב, שוויץמבשר מביאלא אדמו"ר

וכו', לתורה, קדמה ארץ, דרך מא,בענין עמ'
והלאה נט עמ' והלאה

עוז, עמדיןמגדל יעקב ר'
ארץ, דרך עליית באריכות, ביאור ארץ דרך ענין

168-189 עמ'
רבה, מדרש

רכילותותמיד אבללאדיבר וכו' אדםשלאלמד
דרך לו שיש עליו אמרו אנשים, בין שלום עשה

עייש, גארץ אות פ"ט צו פ'
לבלול שצריכה התורה זו בשמן, בלולה סלת
תלמוד יפה דתנינן כההיא טובים במעשים

וכו', ארץ דרך עם טותורה יג נשא
מפראג, מהרל

עולם, נתיבות / ארץ דרך דר"אנתיב נתיב
ארץ, ודרך התורהמידות דגל תרבות קרן

ארץ דרך
מאליהו, דסלרמכתב אליעזר אליהו ר'

שאין יונה רבינו דברי / לתורה קדמה ארץ דרך
מדות בעל שאינו בגוף לעולם שוכנת התורה

הגוים, נימוסי / 245-8טובות ח"ד
המאור, אלנקאווהמנורת יוסף ר'

לזקנים, ד"א חכם, לתלמיד ד"א ארץ: דרך פרק
ובפרט בכלל ד"א לנשים, ד"א לבחורים, ד"א

והשערים, הפרק כל עיי"ש / אדם 393לכל
המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

נחשבים הלכותדרךארץ "דרךארץ" ענין ביאור
שנעשה ארץ דרך 38 עמ' ע"ע / תורה כדברי

38תורה, ,231 עמ'
אהרן, רבי קוטלרמשנת אהרן ר'

מופיעים מאמרים אותם / התורה סדר על
כמאמרים, אחרת באוצ"הבהוצאה הערות

אבות, אברבנלנחלת ר"י
רד===

נאמנים, אהרןנטעי ר' משנת מכון

לר' ב"פרפראות" / לתורה קדמה ארץ דרך ענין
482אוצה"ח, איזנברגרעמ' ח"ב482אוצה"חגרשון

הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'
ארץ" ב"דרך נכללים לחבירו אדם בין מצוות
ומוכיחמכמהמקומותשדרךארץקדמהלתורה
למצוות קודמות לחבירו אדם בין מצוות וככה

למקום, אדם יאבין פרק א.ר.
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

והיה מחייב שהשכל המצוות על נענש האדם
שם חסד ובמקור ארץ, דרך לבד, להבין צריך

יז, פרק ח"ג נבוכים במורה שכ"כ קנגמביא
המלך, הומינרעבד שמואל ר'

ארץ דרך תורה למדך אמרו שחז"ל מקום כל
דרך מצות מצד התורה מן מצוה נעשה הדבר

או מונה ולכן כמצוהארץ, בספרו מקום בכל תם
31עיי"ש, פתיחה בראשית

יועץ, פאפופלא אליעזר ר'
ארץ, דרך ארץבענין דרך ערך
בקריה, סמסנוביץקריאה מהשה ר'

המעשית, המשמעות לתורה קדמה ארץ אדרך
73

תורה, מתן לפני ארץ דרך 80הלכות א
חכמה, וידישראשית די אליהו ר'

הספר, בסוף שלמים בפרקים ארך דרך סוףעניני
הספר

מפאנו מפאנורמ"ע עזריה מנחם ר'
שלום, והבאת ארץ, דרך פגהלכות סי' שו"ת

המשנה פירוש רמב"ם,
ארץ", "דרך גדר פ"בבענין קידושין

מקובצת, שיטה
כתב: ושרה אברהם עם אבימלך של במעשה
דרך ללמוד לו שהיה לפי שנהרג נח לבן מכאן
הכתוב שמבקש מצינו כאן שהרי למד ולא ארץ
בשם שלפניו בקטע ועיין - מיתה לחייבו

דומה, לשון גאוןהראב"ד וז"ל ד"ה צב. ב"ק
הברית, לוחות הורוביץשני ישעיה ר'

ד, אות האותיות שער ארץ, דרך שערבענין
ד אותיות

אחד, שמעון שער
===
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המצוות+ וברכת למצוה כוונה ד: _פרק

devn myl dpeek

/ חבירו לתועלת שמכוו� מספיק או מצוה" "לש� לכוו� צרי� הא� חסד מצוות העושה
מצוה... לש� כיוו� שלא שחבל שכיר שכר בתשלו� שאמר חיי� מהחפ� סיפור

השמועה, מפי איש חזו� דעה, שערי תשובה, התעוררות כוונה: צרי� שאי� הסוברי� אחרוני�
צדקה לעני� אייבשיט� יונת� אהבת צדקה, לעני� בעש"ט

חמדה כלי מצוה, לש� מכוו� לצדקה זו סלע חסד) (אהבת חיי� חפ� כוונה: דבעי הסוברי�
עיי� לחבירו אד� שבי� במצוות כווה שיעורי�בעני� שכתבקוב� רמ"ט אות כתובות

מעכבת הכוונה אי� בני�] לו שיהיו ורבו פרו 	[כמו המעשה תוצאת היא שהתכלית שבמצוה
ויש / מעכבת הכוונה שש� ושופר מצה כמו המצוה היא העשייה שעצ� מצוות לעומת 	

וכו', צדקה כמו לחבירו אד� שבי� מצוות לעני� מזה ללמוד

dpeek :mipeiv
הראש, פאלאג'יאבות נסים רחמים ר'

המשנהאלתהיו קושיתהמפרשיםלהתאיםבין
זו סלע הברייתא ובין פרס, לקבל ע"מ כעבדים

תירוצים, יג / בני שיחיה בשביל 246-50לצדקה
ציון, שמואלאהבת ר' ובנו לנדא יחזקאל רבי

מעכבת לא והכוונה מקבל שהעני המצוה עיקר
ז"ל, הגאון אביו בשם לנדא ר"ש של דרשה /

י דרוש
שפר, פרימואמרי שמואל ר'

== ==
אלהים, המבי"טבית מטראני משה ר'

גם למקבל תועלת ממנה שנמשך צדקה מצות
זכות איזה לו יעמוד טובה לכוונה תהיה כשלא

בבא, או ע"גבעוה"ז לג דף ה תשובה
הלוי, הלויבית דב יוסף ר

חילוקביןצדקהלשארמצוותלעניןלשמהועוד,
א' דרשה
בנים, הנקיןבני הרצל יהודה ר'

דברי מביא לחבירו, אדם שבין במצוות כוונה
נטילת יונהברכותשעלמצוהמעשיתכגון רבינו
משא"כ כוונתן היא שעשייתן אומרים לולב

אינו כוונה בלי ששם בדיבור התלויות מצוות
הם לחבירו אדם שבין המצוות רוב ולפי"ז יוצא,
מצות ערך הרואים במלא חילק וכן במעשה,
מערכת חמד בשדי והובא ט אות כוונה צריכות

ע', כלל טמ"ם ח"ג
יהגה, פלקבתורתו דוד ר'

לחבירו אדם שבין שבמצוות המפרשים דעת
שכך אביו בשם מביא בסוף / כוונה צריכות אין
לא לחבירו שב.א. שבמצוות איש מהחזון שמע

כוונה, צריכות מצוות 528אמרינן
דאורייתא, סופרדרופתקי חיים יעקב ר'

עסק / יט סי המצוות בעשיית לשמה סתמא
כב, סי' לשמה והמצות והלאההתורה 225

שפר, אמרי הנותן דרשות: ראנ"ח
בין לחלק מתשובה פ"י הרמב"ם לשון הסבר
ע"מ ללמד צריך להמון ו"הסגולות" "ההמון"
ציוה הקרובים ותלמידיו וליחידים פרס לקבל
עוד, עי"ש פרס לקבל ע"מ שלא אנטיגונוס

171 שופטים
הורוביץהפלאה, פנחם ר'

בצדקה, כוונה / בצדקה ומתגאה המתפאר
סז. כתובות
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ערכין, רייכמןהפלאת דוד אליהו ר'
קונטרס לשמה, ושלא לשמה המצוות עשיית
יסודהעבודה וספר הגר"חמואליזין ארוךבדברי

עיי"ש, יחועוד
תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'

כוונה צריכות אין לחבירו שב.א. במצוות
לו הגיע ואם ההנאה לחבירו שיגיע שתכליתם

המצוה, קיים רנוהנאה ב
אברהם, ולפטבירזרע אברהם ר

עיי"ש, כוונה צריכות אינן לחבירו אדם 120בין
אומר, יוסףיביע עובדיה ר'

כוונה, צריך ואין לשמה צריך אין צדקה מצות
ואנכי ד"ה ה' אות כט יו"ד ח"ו

ודעת, טעם ==טוב
====

חמדה, פלאצקיכלי דן מאיר ר'
לחבירו, אדם בין במצוות כוונה צריך האם
מצוותצריכות וכותבשלאמצאמפורששלמ"ד
לב.א. לחבירו ב.א. בין חילוק שיהיה כוונה
במצות בעבירה הבא מצוה בענין וע"ע למקום,

כלליות, חקירות ועוד רכח-רלאביאל"ח, עמ' תצא,
כמוך, אריאבלרעך דוד ר'
113,==עיי"ש=, עמוד ד' קובץ ,296 עמוד ח"ב

עה"ת, דיסקין מהריל
לעומת / לחבירו אדם בבין לשמה צריך אין
שאינו לצ. גמור צדיק בין החילוק וזה / המקום

בני, שיחיה מנת על / קמבגמור עמ' תשא כי
שלמה, אוירבאךמנחת זלמן שלמה ר'

כוונה, צריכות מצות אבענין סימן ח"א
הצדקה, פרץמעשה אלחנן ר'

כוונה, צריכה צדקה 85האם ,82
המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

לחבירו אדם שבין במצוות כוונה צריכים האם
כוונה, צריכות מצות /229 עמ'

הלכה, זילברמקור בנימין ר'

הלשמה, דרכי 176קונטרס עמוד
אברהם פרייס,משנת אהרן אברהם הרב

ע"מ לעשותן מותר לחבירו אדם שבין מצוות
תוס', בשם אברבנאל פרס, לקבל שכר לקבל

17 עמ' ח"א
התורה נזר

/ סופר חיים יעקב לר' צדקה בהלכות ביאורים
ועוד, בני שיחיה 100בשביל י

יו"ט, הלפריןעונג ליפמן יו"ט רי
ובעיקר כוונה צריכות מצוות בדין חילוקים
אינו לצאת לא בפירוש מתכוון שאם השיטה
וכן עשה לקום שוא"ת בין ומחלק לכו"ע, יוצא

עיי"ש, לעכו"ם ישראל יטבין סו"ס
דשא, שפיראעלי דוד אליעזר ר'

שבין במצוות כוונה צריכות מצוות למ"ד אף
ביטול בכך אין כיון לא אם מ"מ לחבירו אדם
זלמן שלמה ר' ובשם אלחנן ר' בשם עשה/

516עיי"ש,
פענח, מהרי"טצפנת דרשות

קדושים===,
שיעורים, ואסרמןקובץ אלחנן ר'

כוונה, צריכות מצוות רמט-רנאבענין כתובות
מצות לבין המעשה שיעקרם מצות בין חילוק
שיעורים (קובץ מד עמ' ח"ב / שעיקרםהתוצאה

ח, אות סוף ב"מ / ו) אות כג סימן סוףח"ב ב"מ
קי עמ' ח אות

צריךלחזור צריכותכוונהאינו למ"דמצוותאינן
עיי"ש, קיים המעשה כי פעם עוד הערותלעשות

שדמ ס'
בניך, רייכמןשלום דוד אליהו ר'

לשמה, ושלא לשמה ==ענין
דעה, ליטוויןשערי יהודה חיים ר'

כוונה צריך לא לחבירו אדם שבין במצוות
כוונה, צריכות / כוונה צריכות אינן נז,ולכו"ע א

13 יז, ב - 33
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צרי� המצות כל "העושה יד): ו (ברכות בתוספתא עיי� המצוות על לבר� שיש הדי� מקור
... ומניי� ברכה, טעונות המצות "שכל מברכי�: כיצד פרק ריש ובירושלמי וכו'. לבר�"
ברכה טעונה תורה מה למצוות, תורה הקיש והמצוה, והתורה האב� לוחות את ל� ואתנה

ברכה". טעונות מצות א�
ציצית, לולב, סוכה, עליה�: לבר� שיש בפירוש שנזכרו הבאות המצוות מצאנו ובפרט�
וע"ע ש�). ברכות (תוספתא ומעשר תרומה הפרשת מילה, הד�, כיסוי השוחט, תפילי�,
לימוד כגו�: מצוות עוד מוזכרות בש"ס והזבח. הפסח אכילת ברכת פסחי�: סו� בתוספתא
טבילה חמ�, ביעור כג.), (שבת חנוכה נר ס:), (ברכות ידי� נטילת יא), (ברכות התורה
כהני� ברכת ז:), (כתובות אירוסי� ברכת קכא:), (פסחי� הב� פדיו� ז.), (פסחי� במקוה

לט.). (סוטה
בדבר יש כללי� ואיזו במפורש? מוזכרות שלא המצוות שאר של דינ� מה לשאול: יש
לכלל חזורי� אנו מסויימת מצוה על ספק לנו יש שא� נאמר והא� לא? או ברכה לחייב

להקל'? ברכות 'ספק הידוע
בשאלתו, ז"ל) האשכול ספר בעל השני (הראב"ד אב"ד הראב"י ה� זה בעני� המדברי� ראשי
אבודרה� בספר באריכות מובא זה שו"ת אליו. בתשובתו ז"ל פלאט אב� יוס� ורבינו
לכל פתיחה בתור בשאלתו אב"ד הראב"י של מדבריו כא� ונקדי� חול) תפילת (בתחילת

הנושא:
בפני שעומד מי כגו� עשיית�. על מבר� המצות אלו על מפתח לי שתמסור אני "צרי�
צדקה שנות� ומי לא. או לבר� צרי� א� והדרת תקו� שיבה מפני מצות שהיא רבו
הק�, ושילוח העבוט, והשבת תבעטנו, העבט תת�, נתו� תפתח, פתוח דכתיב לעני
שמבר� מי כי עשייתו בסו� או עשייתו תחילת על מבר� המעקה על מבר� וא� ומעקה,

המצוה. שיגמור עד בשיחה להפסיק לו אי� המצוה על
שעוזב ומי לחופה, וכלה חת� ומכניס המת, את ומלוה אבלי�, ומנח� חולי� וביקור
ברכה בנתינת� צרי� אי� ומעשרות תרומה דבשלמא ועוללות, ופרט ופאה שכחה לקט
לבר� צרי� ועוללות ופרט ופאה שכחה לקט אבל הפרשת�, ב[ברכת] נפטר דדילמא
פדייה מצות יג.) (בכורות דתנ� ובעריפתו, בנתינתו חמור ופטר לא. או עזיבת� על
חזה והנות� שקלו, ונות� ומתנות, הגז וראשית בכור ונתינת עריפה. למצות קודמת
והבאת לעשיר, חסד והלואת לעני, כספו והמלוה והסומ�. והמגיש והמני� ושוק,
עבדי�, ושילוח כספי�, והשמטת חבירו, והמוכיח וא�, אב וכיבוד ומורא שלו�,
והשבת ברגל, ואלמנה יתו� גר שמשמח ומי תקופות, וחשבו� חדשי�, ראשי וקביעת

ויבו�. חליצה ומצות ופריקה, וטעינה אבידה,
על מברכי� מה מפני גדולות הלכות בעל שמנא� עשה מצות אות� מכל דבר של כללו

וספירת ומזוזה ותפילי� וציצית ושופר ולולב סוכה כגו� וכדומהמקצת� ומגילה העומר
אלו על מברכי� מה מפני מפתח מסירת אני וצרי� עליה�. מברכי� אי� ומקצת� לה�,

אלו". על ולא
– זה בעני� הפוסקי� דברי תמצית הבאנו בעז"ה בהמש�



˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯·Â ‰ÂˆÓÏ ‰�ÂÂÎ :„ ˜¯Ùî˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯·

úååöîä úëøá

61

ìá÷ì åáåøéñ é"ò äåöîä úà øå÷òì ìåëé éðùä ãöäù éðù íãàá äéåìúä äåöî :à ììë
.íéëøáî ïéà åúìéçî åà

ובלשונו: פלאט, אב� יוס� רבינו שהשיב מהכללי� אחד הוא זה כלל
להו" לאהנויי אזהר דרחמנא אחרי� בדעת דתלי משו� עליהו מברכינ� דלא נמי ואיכא

äìò ïðéëøáî àì äùòì äéì ø÷òîå äìò éìçîã åà äàðä àéääî éòðîéîã øùôàå ìéàåäå,
עבדי� והענקת ברגל, ואלמנה יתו� גר ומשמח לעני, עני מעשר או צדקה נתינת כגו�

לגוי". ומכירתה לגר נבלה ונתינת
מבר� שאי� אבלי� ותנחומי לחבירו אד� בי� שלו� ולשו� חולי� לביקור הדי� ...והוא

מצוה. להא למיעקרא בידיהו דהא חולי�, ולבקר שלו� ולשו� אבלי� לנח�

ראויה שאינה עד וכו' סומא או חגרת היא אפילו בעציצו, שותה כיצד (לט.) כתובות מגמ' זה ולמד הערה:
וניתי (מ.) בגמ' עלה ואמרינן לו, הראויה אשה לאשה תהיה ולו שנאמר לקיימה רשאי אינו בישראל לבוא
אפשר דלא בצערת מילה כגון תעשה לא ודחי עשה דאתי אמרינן היכא ליה אמר תעשה, לא ונידחי עשה
דאפשר כיון אלמא ע"כ. כלל, לעשה איתיה מי ליה בעינא דלא אמרה אי הכא אבל לעשה, לקיימו דלא
דידה הנאה ומשום הואיל קביע לא דהא דליתיה, כמאן ליה הוה איעקר לא דאכתי אע"ג לעשה למיעקרא

שבה. עשה מצות ליה איעקר הנאה להא בעינא לא דאמרה וכיון למנסבה רחמנא חייביה
אינה הראיה אבל עליו לסמוך ראוי שהטעם אפשר אברהם, "אמר שם: הראב"ד בשהגת זו ראיה על והשיג

למיעקריה". איהו דמצי ואע"ג לעשה ליתיה מי לקיימה הראויה באשה אטו כלום
לציור דומה לא שכאן ל"ת דוחה עשה בדין לחלק רק הם הגמ' שדברי הקשה שגם מז סי' ח"ב מהרי"ט ועיין
פרש"י לפי וכ"ש דוחה. לא אולי ולכן העשה את לעקור אפשר כאן אבל לעקור א"א מילה כי בצרעת מילה של
ואחרונ הל"ת. שידחה עשה אין אצלה ולכן רוצה לא שהיא לומר האשה את שמלמדים בכתובות יםשם

++ ?? צ"ז סי +קצות ועוד חיות למהר"ץ ברכות מטבע עיין לתרץ מנסים

שאם כן הדין שאמנם האחרונים למדנו לעשה, מיעקרא הצדקה את מקבל לא העני שאם כאן ממ"ש הערה:
העני שאם אלא כן כתב שלא רמ"ח יו"ד הלל" ה"בית על והקשו מצוה לנותן שאין הכסף את מקבל לא העני

.++ מנות ממשלוח ראיתו עיי"ש צדקה מצות יוצא שכן לקבל רוצה לא
החושן וקצות חיים מים שו"ת עיין נתינה" שמה כרחו בעל ש"נתינה עה. עד: גיטין מגמ' אחרונים הקשו ועוד

ועוד.

הכהן ביד שתלוי הבן פידון על מברכין למה דא"כ זה על מקשה התשובה בהמשך עצמו פלאט ר"י הערה:
מש"כ ועיין עיי"ש קצ"ע, ותירצו וכו' לבטל האשה שביד אירוסין ברכת מברכין למה הקשה ועוד עיי"ש.
אבל מצוה אין בעינא לא אמר ואם המקבל לטובת היא שצדקה הוא פלאט ר"י שכוונת נד או"ח חת"ס בשו"ת

עוד עיי"ש עיי"ש כן אינו איסורין מצות

במצות רק הם המצוות שברכת שכתב הרמב"ם שיטת שכך להוכיח שרצו (?? פז (עטרת באחרונים יש הערה:
אדם שיש מצוה שכל עפי"ז ותירצו מעקה, מצות על שמברכין הרמב"ם פסק למה והקשו למקום, אדם שבין

ולברך. יכול ושפיר שני אדם אין מעקה אבל יקבל לא הוא אולי אחר

עליה מברכין אין היא עשה דמצות דאע"ג דין, עשיית על זה טעם כתב פלאט אבן הר"י דברי בתחילה הערה:
דהמצוה וצ"ע לעשה. ליה ומעקר התביעה את לזה זה שימחלו או הדין את הדינין בעלי יקבלו לא דילמא

עליהם? מקבלים לא הבע"ד אם יברכו לא ולמה שעשו, מה וזה הדין את ולפסוק לברר ב"ד על היא

מקבל לא השני שאם הוא פ' אבן ר"י של הטעם פשטות ב': סימן דברכות" "מילי קונטרס צבי בהר עיין הוספה:
מצוה הוי העשה את לעקור שאפשר היות אלא כך למד שלא הרי"ם חי' בשם מביא אבל לבטלה, ברכה הוי
חיישינן לא ולמה לברך, יכול השליח מצוה לקיים שליח עושה שכאשר וראייתו עליה. מברכין ואין קלושה

לבטלה. ברכתו ונמצא השליחות את יבטל שהמשלח
אחרי רק הקידושין ברכת שמברכים הכ"ג) פ"ג (אישות הראב"ד בדברי דן ועוד חלשה? מצוה תהיה למה וצ"ע
ועוד בצדקה שגם לפי"ז ושואל ע"כ, לבטלה ברכה הוי האשה תמאן ואם אחרים ברצון תלוי זה כי שמקדש

לבטלה. לברכה חשש ואין מקבל שהשני אחרי לברך שתקנו מצות
לעניים אותו יפריש ועכשיו אחר לעני זו פרוטה לתת מחוייב הרי יקבל לא העני אם גם רל"ה) (עמ' שואל ועוד
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עוד. עיי"ש. המצוה. מעשה יהיה וזה סתם,

äøéáòá äàáä äåöî :á ììë

פלאט: הר"י שכתב טע� עוד
שכחה לקט ועזיבת ורבית, גזלה השבת כגו� בעבירה הבאה מצוה משו� מה� ויש
תעזוב ולגר לעני לקטת וא� 	 וגו' תעולל לא וכרמ� דכתיב להו דדמי ומאי ופאה
אות�, תעזוב ולגר לעני 	 את� וקצרת כלית וא� לקצור שד� פאת תכלה לא אות�,
עליהו מברכינ� לא עבירה, בהו אית דלא מעיקרא עזב אלא לקט ולא כלה לא וא�

לעשה. ליה ועקרי גביה עניי� דמחלי משו� נמי אי מעשה, בהו דלית משו�
השיב ונטלת לביתו באתה וא� וגו' ביתו אל תבוא לא דכתיב העבוט השבת וכגו�
משו� מברכינ� לא עבירה דליכא די� בית שליח ע"י משכנו וא� העבוט, את לו תשיב
דהשבה. עשה ליה מעיקר וקא ליה בעי ולא דמשכנא מריה לווה גביה דמחיל [דאפשר]
לקחת וא� הבני� על הא� תקח לא דכתיב נינהו בעבירה הבאה מצוה נמי הק� ושילוח
שריפת וכ� וערפתו, תפדה לא וא� בשה תפדה חמור פטר עריפת וכ� תשלח, שלח
הבאה מצוה דהוי משו� להו� דדמי ומאי כול� אלו ממנו, והנותר ממנו תותירו לא נותר

עליהו. מברכינ� לא בעבירה
(בבא הברייתא היא בעבירה הבאה מצוה על מברכי� שאי� שהמקור כותב דבריו ובהמש�
עיי"ש.... מנא� אלא מבר� זה אי� וכו' חטי� סאה שגזל הרי אומר ב"י אלעזר ר' צד.) קמא

וצ"ע?? לקמן ג' כלל עם ב' כלל להשוות אפשר אולי הערה:

äì÷ì÷ä ìò ïéëøáî ïéà :â ììë

פלאט: ר"י כתב שלישי טע�
בריותיו על חס דקב"ה המלקות על ולא ב"ד מיתות ארבע על לא מברכינ� "ולא
אומרת שכינה הלשו� מה מאיר א"ר תלוי אלקי� קללת בכי מו.) (סנהדרי� כדדרשינ�
דאמרינ� ומאי י:), (מגילה הלילה כל זה אל זה קרב בלא וכדדרשינ� וכו' מראשי קלני
לא.) (מגילה נמי כדאמרינ� הדי� שעת שהוא מפני השנה בראש הלל אומרי� שאי�

בקללות מפסיקי� äëøáאי� íéøîåà ïéàùúåéðòøåôä ìò,
מברכי� שאי� וה"ה הפורעניות, על מברכי� שאי� לפי המת על קריעה לעני� נות� וה"ה
חטאת (ר"ל קרבנות הקרבת על וכ� מברכינ�, עגלה עריפת על אבל סוטה, השקאת על

וזריקה...". סמיכה ועל חטא) קלקול ע"י שבאי� א� ואש�
וז"ל: הראב"ד זה על וכתב

עליה מברכי� אי� אחרי� קלקול בה שיש מצוה כל הטע� זה אברר אני אברה�: "אמר
÷ìå÷ìמפני åúåà ìò äãåîë äàøðùיבו� על (כוונתו מזכיר שהוא אלו יצאו ומכא�

או ב"ד מיד לקחו אפי' העבוט והשבת לעני מתנה ויצאה למעלה) שהזכיר וגירושי�
שכחה לקט עזיבת ואפשר חולי�, ובקור אבלי� ותנחומי המת על וקריעה הלוה, מיד

דיני� לבעלי הדי� עשיית וכ� בה�, וכיוצא áåìòåופאה ìæâð ùéù éðôîמה� והרבה .
זה" הטע� תחת נכנסי�

וז"ל: עיי"ש הרא"ש דעת לתר� זה כלל הביא סק,א צ"ז סי' בחו"מ ה"תומי�"
אביו�, ב� יהיה לא ואפס תלוה, לא ואתה נאמר דבברכה ופורענות קללה שהוא "כיו�

עליו". לבר� אי� 	 אלה את הטו ועוונותיו
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העני�: ביאור שליט"א קניבסקי לגר"ח אית� ובנחל
בי� ומה העגלה, עריפת ובי� המת על קריעה בי� מה ביאור צריכי� דבריה� לכאורה

ואש�. חטאת הקרבת לבי� חולי� וביקור אבלי� תנחומי
הקלקול על לכפרה באי� ה� קרבנות הקרבת וכ� עגלה דעריפת ז"ל כוותנ� ונראה
לכפר בא הרי דאדרבא הקלקלה על כמודה נראה שאי� שפיר לבר� שיי� וע"ז והחטא
ובקור אבלי� ותנחומי למת וקריעה לעני צדקה אבל לתקנו, שיכול ומודה הקלקול על
על ברכה אומרי� אי� בכלל והוי הקלקול על כפרה אינ� די�, ועשיית חולי�

הפורענות".

"åðåöå" øîåì êééù àì íéëééù çð éðá íâù úååöî ìò :ã ììë

שס"ו): (סי' הרוקח כתב
מתנות ושאר הגז וראשית הק� שילוח לבר�, צרי� וגזירה חוקות שה� המצות כל
המצוות "כל ולהזות חטאת (ו)אפר קידוש גבי מברכי� כיצד בפרק ירושלמי כהונה.

ברכה", åéìòטעונות åøäæåä çð éðá íâù øáã ìë ìáàוהוענשו וחמס גניבה גזל כגו� ,
[מצויי�:יד מצווי� שא� זק� והידור ופאה ושכחה ולקט ולוייה וצדקה החזיקו לא עני י

ומשקלות מאזני� ותיקו� ודיני� מעקה עשיית וכ� לבר�. צרי� אי� חייב השלח�] פאת
לבר� צרי� אי� í"åëòומידות àìå åðåöå äëøáäùפאת [מצויי�: חציי� עניי� היו וא� .

אי� אחרי� ועניי� בתי� לבעלי חלק� השלח�] פאת [מפקירי�: מפרישי� היו השלח�]
מבר�. להפריש שצרי� ומתנות הגז וראשית בתרומה אבל לבר�, צרי� ואי� מצווי�

בחייה בהמה אבל עומדת, היתר בחזקת נשחטה כי לבר� צרי� אי� טריפה בדיקת על
השחיטה. על לבר� צרי� אסורה,

אי� כי "וצונו" לבר� לנו אי� הוזהרו נח בני שג� מצוה כל מבואר, כוונתו כללי באופ�
הגוי�. מ� בזה חלוקי� אנו

גרמא שהזמ� מ"ע המקיימות בנשי� המצוות ברכת די� מה בדעתי עלה ==סת�
וצונו? מברכות אי�

מובנת כוונתו דאי� עניי�" היו "וא� מהמילי�: האחרוני� דבריו בהבנת קושי יש אבל
בפני�, וציינתי גירסא, בשינוי הרוקח דברי מביא לט) אות ג (סי' השלח�" וב"פאת כלל.
ומפרש שניה פסקה היא וכו' ולוייה" "וצדקה ומהמילה: פסקאות. לשני דבריו את ומחלק
נתחייב דלא משו� ג"כ כו' מעקה וכ� מצוי, ואינו במצוי "דתליא ובלשונו: אחר, טע�
נ"ל עניי� ותיקו� והרשב"א, דהרמב"� מטעמא נמי ודיני� מעקה, לעשות כדי בית לבנות
תמיד מצוי שאינו או יקבלו לא שמא טעמא מהאי ג"כ ומדות משקלות כגו� 'עניני�' דצ"ל:
חלוקה וטע� הגוי�, ולא וצונו א' חלוקה טע� החלוקות, ב' ע� מפרש וכו'. שהברכה וז"ש
צ"ע. ועדיי� עיי"ש דבריו", בריש כדפסק נות� וטעמו מצויי� אינ� וכו' עניי� היו וא� ב'
הגוי� בודאי ופאה שכחה שלקט ומסביר הרוקח דברי מביא ענגל) (הגר"י הש"ס" ב"גליוני
מצוה כל מב. מנחות לגמ' החידוש בעצ� מציי� וג� צדקה. בכלל חשבינ� אלא חייבי� לא
למסקנא (אבל וצונו לומר שא"א ש� ובתוס' לבר�, צרי� אי� בישראל בעכו"� שכשרה

קאי...) לא זה תירו�

"åðùã÷ øùà" êøáì êééù àì úåéìëù úååöî ìò :ä ììë

לח): טו (במדבר ציצית בפרשת בחיי רבינו
ז"ל" האמת וחכמי ומושכלות, מקובלות חלקי� שני כול� המצות כל כי ידעת וכבר

המקובלות למצות הברכות נוסח לנו úåìáå÷îäùתקנו éôì ,úåìëùåîä úåöîì åð÷ú àìå
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äùåã÷ä ø÷ò ïä ïäו אשר, לומר ברכה בה� תקנו כ� על קדושי�, נקראי� אנו עליה�
וצונו: במצותיו קדשנו

עיי"ש. ציצית ער� הקמח" ב"כד ג� דבריו על וחזר
?? לעיל מובאי� ודבריו ח') אות ס"א סי' (או"ח לדוד" ב"קר� הארי� בחיי רבינו בדברי
מצות על מברכי� דאי� מה על ק"ז סי' ז"ל גאו� אחאי לרב בשו"ת ג� שמצא וכתב .??

מצוה על מברכי� דאי� משו� יוה"כ, ערב åìòôאכילת íùì äúåà äùåòù úøëéð äðéàù,
הטע�. הסביר לא אבל בחיי רבינו לדברי קרוב שהוא ומסיי� עכ"ל.

שמואל עולת עיי� דבריו, כעי� עצמ� מדעת� וכתבו לדבריו כוונתי אחרוני� שכמה לציי� יש
הארי� א') סי' (או"ח אריה וש� כא, סימ�

êøáì éãë áåáéç äá ïéà ïîæä ìë äá ïéáééçù äåöî :å ììë

ק"מ) סימ� המוציא ברכת הלכות (ח"א זרוע" ב"אור כ"כ
סוכה תפלי� ציצית כגו� למצותה עתי� שיש מצוה כל 	 בברכות אומר שאני הכלל "זה
נישואי�. ברכת ומרור. מצה אכילת פסח ברכת הזבח ברכת הב� פדיו� ק"ש מילה מזוזה
שחרית ק"ש שקרא דכיו� (ובברכות) במנחות כדאמר התורה ברכת בתולי�. ד� ברכת
טובי� ימי� מעקה לולב שופר סוכה חנוכה נר והלל מגילה וגו'. ימוש לא קיי� וערבית

בה� חייב שאינו ופעמי� בה� שחייב זמ� שיש בה� כיוצא וכל טבילה. êëìäושבתות
áåáéç úîçî íúééùò ìò êøáì êéøö íáåéç ïîæ òéâîùëכיצד בריש בירושלמי כדאמרי'

את ל� ואתנה אלעזר ר' בש� כהנא בר רבא ברכה טעונות מצות שכל מני� מברכי�
מצות א� ברכה טעונה תורה מה לתורה המצות הקיש והמצות התורה האב� לחות

ברכות. טעונות
שלעול� מצות אות� באלהינואבל להאמי� כגו� מה� להפטר עתי� ואי� בה� חייב

חולי� ביקור ע"ז לעבוד ושלא בו ולדבקה בקולו ולשמוע אותו ולאהבה אותו וליראה
אב וכבוד והדור וקימה ויבו� חליצה מתי� וקבורת צדקה. ונתינת אבלי�. ותנחומי

פטור לה� שאי� העבוט והשבת וטעינה ופריקה íìåòìוא� éë íäéìò êøáì êééù ïéà
áåáéç íäá êééù ïéàå íäá áééç.עוד עיי"ש ."

:åøéáçì íãà ïéá úååöî ìò ïéëøáîù ùøãðåìî åäéìà åðéáø úèéù

מלונדרש אליהו רבינו בפסקי בדברי מצאנו לעיל הנזכרי� הראשוני� ככל דלא גדול חידוש
כתב: ברכות, מסכת

ולפעמי� לבר�, צרי� עשה מצות שכל ונ"ל לעשיית�... עובר עליה� מבר� המצות כל
מצות שאר לכל וכ� זק�, פני להדר ואקב"ו שיבה, מפני לקו� אקב"ו לבר� רגיל אני

עכ"ל. אליה"ו. עשה,
מצוות ועל פ"ו ריש ברכות לירושלמי חרדי� בפירוש מובאת זו שיטה להעיר:
מלוה או צדקה נות� כשהיה מבר� שהיה אליהו לרבינו "מצאתי וז"ל: אחרות:

עוד.. שנוגע מה ולהעתיק עיי"ש המצוות" בכל וכ� לעני

ש�. החרדי� ומדברי הירושלמי של מהמקורות יותר =להביא
שיטת (כמו ב.א.ל. על לבר� חייב השלח� פאת פז, עטרת כס"מ, הרמב"�: שיטת < =

כבבלי?? דלא כהירושלמי סובר אולי אליהו) רבינו
שמודי� המצוה על הודאה ברכות כעי� א) ה� המצות ברכת של הגדר א� לחקור יש =
לעשיית והכנה כוונה משו� ברכה ומקדי� בעשיית� שיכוו� ב)כדי או מצוות, לנו שנת� לה'
כוונה צרי� שלא יתכ� לחבירו א. שבי� שבמצוות הדיו� לצר� יש אולי ולפי"ז המצוה.
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מאליו מוב� הדבר הב' הטע� לפי ולפי"ז סיבות) עוד או וכו' שמקבל התכלית (ועיקר
?? המצוה בעשיית עקרוני חלק הוי לא הכוונה כי בבא"ל המצוות ברכת תקנו לא ולמה

וצ,ע.
ידחו ה"כוונות" כי מברכי� שלא צ"ו, עמ' לובבי� לאדמו"ר צדקה" "שערי בספר עיי�

המצוה את בסו�
לתת צרי� כי צדקה על מברכי� לא שלכ� תק"מ עמ' ראה פ' אוזורוב משה באר עיי�
הכס�!) על (חבל בשמחה נותני� לא הע� והמו� לבב�'??) ירע 'לא בגלל (אולי בשמחה

מברכי�. לא כ� ועל

כדי המצוות ברכת של הטע� למסבירי� מצול�), צבי (דברות ויספיש הר"צ של =הערה
מסת� כי לחבירו, אד� בי� במצוות נחו� שיותר הרי פסחי�), (ריטב"א מצוה לש� שיכוו�

וצ"ע. למקו�, מצוה משו� ולא לחבירו "טובה" משו� יעשה הוא

zeevnd zkxa :mitqep mipeiv

אבודרהםאבודרהם, דוד ר'
עם / פלאט אבן יוסף ורבינו אב"ד הרא"י שו"ת

הראב"ד, ברכותהשגת
מועד, אהל

ועיי"ש פלאט אבן ר"י שו"ת בקיצור מביא
זה, בדין שו"ט האהל" צב"יריעות עמ' א

זרוע, מוינאאור יצחק ר'
כל וחייבין הפסק לה שאין מצוה על מברכין אין
על ולכן פטור, זמן בה שיש מצוה על רק הזמן
עיי"ש, מברכין אין אדםלחבירו רובמצוותשבין

קמ סי' ח"א
ותומים, אייבשיטץאורים יהונתן ר'

וקלקלה, פורענות צזסברת
תלמודית, אנציקלופדיה

אדם שבין במצוות המצוות ברכת של בסוגיא
והלאה, תקיט מעמוד / המצוותלחבירו ברכת ערך:

צדקה, פיינהנדלרבאורח יחזקאל ר'
השיטות, את ומסכם צדקה על מברכין עמ'אין

רפה
בחיי, בחיירבינו רבינו

לחבירו אדם שבין מצות על המצוות ברכת אין
בכד וכ"כ / וכו' הקדושה עיקר בהם אין כי

721הקמח, שלח
הלכה, זילברבירור אברהם יחיאל ר'

סי' )יו"ד ואם אב כיבוד מצות על ברכה בענין
434ר"מ(, ו

אבות, רקובסקיברכת ברוך ר'
בצדקה, ברכה אין קעטלמה עמ'

הש"ס, ענגילגליוני יוסף ר'
שהגוי מצוה על מברכין שאין הרוקח דברי על

מב, מנחות לגמ' משוה / עיי"ש סנהדריןמצווה
נז:

הגאונים, ליבסקינדדברי בנימין ר'
על מברכים שאין הטעם מגור אדמו"ר בשם
לפ"מ מצוה מקיים לא דשמא צדקה מצות

לרמאים, טובה נחזיק בואו 8שאמרו
והצדק, בשהצבי אריה צבי ר'

בין במצוות ברכות לכל ומסתעף בצדקה ברכה
לחבירו, ידאדם

צבי, פראנקהר פסח צבי ר
הברכות בחילוק ב' סימן / דברכות מילי קונטרס

עליהם, מברכים ושאין עליהם או"חשמברכים
עמ' והלאהב' רכו

יהוסף, שטרןזכר זכריה יוסף ר'
או"ח / לחבירו אדם שבין מצוות על ברכה אין

ז, 56רמ ג
הרי"ם, מגורחידושי אדמור מאיר יצחק ר'

וכו', מברכין לא למה המצות ברכת צזבענין
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סופר, סופרחתם משה ר'
שאין הרשב"א כמו הרמב"ם שיטת מסביר
חבריו אולי כי לחבירו אדם שבין במצוות ברכה

וכו', יקבל נדלא או"ח
מלכים, זויברמןיד דוד ר'

,====
הקמח, הרשב"אכד תלמיד בחיי רבינו

/ במושכלות ולא במקובלתו הקדושה עיקר
במצוות בסופו שלח פ' עה"ת לדבריו השווה

בתחילהציצית, ציצית ערך
שושנים, כהןליקוטי מנשה ר'

המצוות ברכת של בהגדרות עוסק הספר רוב
מברכין, לא ומתי מברכין הספרמתי כל

ושמש, מאור
מברכין לא שלכן מרימנוב הרמ"מ הקדוש בשם
והמון בשמחה לתת חייב כי צדקה מצות על
/ מברכין אין וע"כ בשמחה נותנים אינם העם
תקמ, עמ' ראה פ' )אוזורוב( משה בבאר מובא

גד בני ד"ה פנחס
המאירימאירי, מנחם רבינו

מקצת על מברכין אין למה השיטות סיכום
עיי"ש, כב:מצוות מגילה

מטראנימהרי"ט, יוסף ר'
כתובות, מגמ' פלאט אבן ר"י ראיית על מקשה

מז ב
הברכות, חיותמטבע מהר"ץ

והלאה==, 76
חיים, מים באר הופמןמי יוסף משה ר'

כללים, 11-01עיי"ש פתיחה
המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

שבין מצות על המצוות ברכת מברכים אין למה
לחבירו, 032אדם עמ'

איתן, שליט"אנחל קניבסקי הגר"ח
דעת / המצוות ברכת בענין ביאורים כמה
עמ' / ועוד הקלקלה על מברכין שאין הראב"ד

הספר, בדפי עו 80-81עה
העיטור, מריספר אבא יצחק רבינו

עו.עיי"ש, עמ' ציצית
ראשונים, של מהדירספרן אסף, שמחה ר'

יוסף לר' אב"ד הר"א של השאלה של יד כתב

עיי"ש, הוספות עם פלאט 202אבן
שמואל, קוידערעולת שמואל ר'

באחרים דתליה משום ומסביר הרמב"ם כלל
וצונו שייך דלא מפרש היה דמסתפינא ולולא

מחייב, שהשכל מצוה 44על כא,
פז, זביחיעטרת פנחס ר'

מתרץ אדםלחבירו, מברכיםעלמצוותשבין אין
הר"מ, הערותשיטת יו"ד ח"ב
יום, של פלקענינו דוד ר'

וכו', צדקה 305ברכת
השלחן, משקלאבפאת ישראל ר'

במצות המצוות ברכת שאין הכלל על חולק
אדם שבין ברמב"ם ומפרש לחבירו אדם שבין
ב.א. משא"כ לעשייתן עובר להיות חייב למקום

עשייתן, בשעת מברך לטלחבירו ג
לדוד, גרינוולדקרן דוד אליעזר ר'

אין כי לחבירו אדם שבין מצות על ברכה אין
הקדושה, עיקר מאבהם או"ח

הגדול, מגרמיזארוקח אלעזר רבינו
הם כי לחבירו אדם שבין מצוות על ברכה אין

עליהם, הוזהר נח בן וגם שסושכליות
רמב"ם,

מברכין שאין כותב י"א פרק ברכות בהלכות
ויוצאשעל אדםלמקום, אלאעלמצותעשהבין

ברכות, תקנו לא לחבירו אדם בין ברכותמצוות
יא פרק
הרשב"ארשב"א, רבינו

יח==, א
יעקב, פרגרשאילת סג"ל יעקב ר'

בשם לחבירו, אדם שבין מצוות על מברכים אין
עיי"ש, והסבר והרוקח, בחיי 501רבינו נט, ח"א

חמד, מדינישדי חזקיה ר'
מברך, אינו איזו ועל מברך איזו 113על ח"ו

אריה, בולחוברשם אריה ר'
ולאכ"כשייך הםמצוותשכליות, כי מברכין אין
מעשה ומביא במצוותיו", קדשנו "אשר לומר
השבת על אשקב"ו ובירך אבידה שהשיב בא'

בהפסדו... שכרו שיצא לו ואמר רישאבידה, ח"א
א סימן

דעים, הראב"דתמים
פלאט, אבן ר"י תשובת קעטבענין
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למקום+ למצוות היחס ה: _פרק

åøéáç úîéã÷ / äåöîá ÷ñåò / åãåáë éôì äðéàå ï÷æ / úåéøáä ãåáë

בכבוד בפגיעה כרוך הדבר כאשר מצוה קיום לדחות או איסור לעבור מסוימים- -במקרים הקילו חכמים
(ברכות בתורה" ל"ת שדוחה הבריות כבוד "גדול - הם זה בנושא העוסקים בש"ס הידועות הסוגיות האדם.

ועוד). ל, קמא (בבא כבודו" לפי ואינה "זקן של והסוגיא ועוד), יט:
רק או (דאורייתא לדחות ניתן מצוה או איסור איזה - הבריות כבוד של מהדינים חלק מובאים א בפרק א)

- אדם ובאיזה עשה, בקום גם או תעשה ואל בשב בזיון, סוג איזה עבור דרבנן),
== == == הם מהשאלות וחלק כבודו, לפי ואינה זקן של בנושא עוסק ב' פרק ב)

דרבנן מצוה הפסד לעומת לחבירו חסד גמילות מצות או שלו. למצוה חבירו מצות קדימת שלישי: נושא ג)
== == == לדוד מכתם של ציורו למשל לעצמו.

לחבירו מצוה פוטר האם למקום במצוה עוסק ד)

dxezay dyrz `l dgecy zeixad ceak lecb (`)

:èé úåëøáאפילו פושט� בבגדו כלאי� המוצא רב אמר יהודה רב אמר
טעמא מאי כא)בשוק, חכמה(משלי עצהאי� ואי� תבונה ואי�

לרב. כבוד חולקי� אי� הש� חלול שיש מקו� כל ה', לנגד
טמאה, ואחת טהורה אחת דרכי� שתי ולפניה� וחזרו המת את קברו מתיבי
כבודו. משו� בטמאה, עמו באי� בטמאה בא בטהורה, עמו באי� בטהורה בא
הפרס בבית אבא רבי תרגמה ה', לנגד תבונה ואי� חכמה אי� לימא אמאי

דרבנ�...
מתי� של ארונות גבי על היינו מדלגי� צדוק בר אלעזר רבי דאמר שמע תא
ה', לנגד עצה ואי� תבונה ואי� חכמה אי� לימא אמאי ישראל... מלכי לקראת
הטומאה... בפני חוצ� טפח חלל בו שיש כל אהל תורה דבר רבא דאמר כדרבא,
ומשו� בה�, שאי� משו� בה� שיש על וגזרו טפח, חלל בה� יש ארונות ורוב

רבנ�. בהו גזרו לא מלכי� כבוד
לימא ואמאי שבתורה, תעשה לא [את] שדוחה הבריות כבוד גדול שמע תא
דרב קמיה שבא בר רב תרגמה ה', לנגד עצה ואי� תבונה ואי� חכמה אי�
רב אמר היא, דאורייתא תסור דלא לאו עליה אחיכו תסור, דלא בלאו כהנא
על אסמכינהו דרבנ� מילי כל עליה, תחיכו לא מילתא אמר רבה גברא כהנא

רבנ�. שרו כבודו ומשו� תסור, דלא לאו
אתה שאי� ופעמי� מה� מתעל� שאתה פעמי� מה� והתעלמת שמע תא
ואינה זק� היה או הקברות, בבית והיא כה� היה א� כיצד הא מה�, מתעל�
והתעלמת, נאמר לכ� חברו, משל מרובה מלאכתו שהיתה או כבודו, לפי
דכתיב הת� שאני ה', לנגד עצה ואי� תבונה ואי� חכמה אי� לימא אמאי

ילפינ�. לא מממונא איסורא מינה, וליגמר מה�, והתעלמת
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ולמול פסחו את לשחוט הול� שהיה הרי לומר, תלמוד מה ולאחתו שמע תא
כ� לה� מטמא שאינו כש� יכול יטמא, לא מת... לו שמת ושמע בנו את
מטמא, דאינו הוא לאחותו ולאחותו, לומר תלמוד מצוה, למת מטמא אינו

(.ë óã)ואי� תבונה ואי� חכמה אי� לימא אמאי מצוה, למת הוא מטמא אבל
תעשה ואל שב מינה, וליגמר ולאחותו, דכתיב הת� שאני ה', לנגד עצה

שאני.

:é"ùø,äîëç ïéà.'ה נגד äàîè,חשובה úçà.קבר בה äøåäèá,שיש àá.האבלúéáá
,ñøôäשמא חכמי� וחשו קבר, בו שנחרש שדה והוא מדרבנ�, אלא מטמא דלא

במגע מטמא כשעורה ועצ� מסיט�, עליה� והדורס העצמות, את המחרישה כלי דלדלו
אבל. גבי ליקרייהו דאחלוה הוא רבנ� דאסור, הוא דמדרבנ� וכיו� באהל, ולא çôðîובמשא

,íãàכולי ביה מזלזלינ� הוינ� לא הוא דאורייתא דאי יראנו, עצ� ש� היה שא� לפניו,
כדאמרינ� תרומה לאוכלי ולא אישתרי פסח לעושה בדיקה וה� אנפיחה, למיסמ� האי

כה:). (חגיגה בקדש ìàøùé,ברגלי�.ùãðù,בחומר éëìî úàø÷ìעוברי� הבריות לכבוד הרי
(לו.). בבכורות כדאמרינ� הוה כה� צדוק בר אלעזר רבי דהא יטמא, לא נפש ïéâìãî,על

לארו�. äøåú,מארו� øáã.מסיני למשה äàîåèä,הלכה éðôá õöåç åðéàטומאה דנקראת
ועולה. ובוקעת רצוצה,

,äùòú àì úà.קאמר תעשה לא כל דעת� סלקא øåñú,קא àìã åàìá.'וגו,äéìò åëéçà
נמי האי והא עליו, יעבור הכבוד, בפני עומד והוא תורה דבר לו אמרו דאפילו סבור אינהו

הוא. åëå',דאורייתא ïðáøã éìéî ìëמפני נדחה סופרי� מדברי שהוא דבר להו, קאמר והכי
הוא, דאורייתא לכו קשיא ודקא תסור, לא דכתיב משו� תעשה לא ליה וקרי הבריות, כבוד
בשבת לטלטל כגו� הבריות, כבוד דאיכא היכא דבריה� על לעבור ליקרייהו אחלוה רבנ�
הצריכו לא בכרמלית טליתו ציצית שנפסקה מי או פא:), (שבת לקנוח הכסא בית של אבני�

לח.). (מנחות ערו� לביתו וליכנס ש� טליתו להניח
,úåøá÷ä úéáá àéäå.האבדה,åãåáë éôì äðéàå.להשיבה כבודו לפי חשובה האבדה åàאי�

,äáåøî åúëàìî äúéäùולא האבדה, דמי על יתרי� אחריה לרדו� מלאכתו בטול שדמי
מפסיד. הוא ונמצא לה�, שמשיב ממה יותר לו להשיב הבעלי� äðéî,ירצו øîâðåלגבי

בשוק. אפילו פושט� דאמר� מאיסורא.àðåîî,כלאי� קל
,øîåì ãåîìú äî åúåçàìåליה וסמי� יבא, לא מת נפש על לה' הזירו ימי כל כתיב בנזיר

היו, יבא לא מת נפש על בכלל כולהו דהא לה� יטמא לא ולאחותו לאחיו ולאמו לאביו
איצטרי�, לא מצוה מת משו� לומר, תלמוד מה לאמו מצוה, למת פרט 	 לאביו יצאו, ולמה
קדושות שתי עליה דהוו כה�, זה נזיר היה שא� ללמוד בספרי ליה ודרשי נפקא, דמלאביו
הרי לומר, תלמוד מה לאחיו מצוה, למת הוא מטמא אבל יטמא, דלא הוא לאמו הוא, א�
ולאחותו מצוה, למת מטמא אבל יטמא, לא לאחיו הוא א� נזיר, והוא גדול כה� שהיה
את ולמול פסחו את לשחוט שהול� למי עני� תנהו לזה, עני� אינו א� לומר, תלמוד מה

מצוה. למת שמטמא úî,בנו, åì úîù òîùå.לה� יטמא יכול àîèé,מקרוביו, àì úøîà
בטל יטמא א� בכרת שהוא הפסח חובת עליו וחלה היא, הפסח שחיטת ועונת הואיל
קאמר, נמי פסחי� בערבי דאמרי ואית היא, כרת מצות נמי בנו את ולמול פסח, מלעשות

הפסח. מעכב זכריו ë.)דמילת óã)ודוחה הבריות, כבוד והוא מצוה, למת הוא מטמא אבל
תורה. דבר

,éðàù äùòú ìàå áù,הבריות כבוד ומפני סייג מפני תורה דבר לעקור התירו רבי� דברי�
כגו� מאליו, נעקר תורה ודבר במקומו, יושב אלא ידי�, במעשה דבר עוקר דאינו היכא
בידי� מעקר אבל (צ:), ביבמות טובא ודכוותייהו בציצית וסדי� בשבת, ולולב שופר תקיעת

לובשו. שהוא ממש במעשה עוקרו כלאי� והלובש לא,
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כבוד מפני בידי� מעקר דקא מצוה, למת ליטמא ולנזיר לכה� שהותרה גופיה וטומאת
הבריות כבוד לאו דהת� מיניה גמרינ� דלא טעמא היינו הוא, תעשה ואל שב דלאו הבריות
נכתב, מצוה מת על לא דטומאה, תעשה לא כשנכתב דמעיקרא דידה, תעשה לא דדחי הוא
כבוד ואצל נאמר, ישראל לכל ופסח אבדה השבת אבל הקרובי�, על נכתב שלא כש�
המצוה, תדחה בישיבתו אלא בידי� אינה דדחיית� היינו כרח� על לדחות, נתנו הבריות

באזהרתו. הזהיר ידחה, ידיו דבמעשה כלאי� אבל
א עמוד כ ד� ברכות מסכת תוספות

:êåøò============

úåôñåú:,éðàù äùòú ìàå áùותיר� למת, דיטמא הוא עשה קו� גדול וכה� נזיר וא"ת
דא"כ נהירא ולא מצוה, מת גבי נאמר לא יטמא דלא דלאו ל� גלי דקרא רש"י
דחייה ליה קרי והיא� וכו', תעשה ואל שב לקרי ל"ת דוחה שעשה דאמרינ� מקו� כל
כדאמרינ� שבת דדחו ופסח ותמיד מילה דהא ועוד הלאו, נאמר לא דהת� דחייה שאינו אימא

דחייה. שפיר מקרי אלמא סט:) ד� (פסחי� דברי� אלו פרק
לאו שכ� לכה� מה מכה� וכ� בשאלה, ישנו שכ� לנזיר דמה גמרינ� לא דמנזיר נראה אלא

בכל. שוה שאינו
ù"àøä úåôñåú::ë úåëøá,éðàù äùòú ìàå áùשבועת בפרק אמרינ� והא וא"ת

דיינא קמי ליזל לא סהדותא דידע מרבנ� צורבא האי (ל:) העדות
אפילו אלמא וגו', תבונה ואי� חכמה אי� באיסורא אבל בממונא מילי והני מיניה, דזוטר

הבריות, כבוד מפני איסורא דחינ� לא תעשה ואל בשב
דחינ� הילכ� בבזיו� מוטל יהא שהמת הוא גדול שגנאי מצוה מת גבי הכא דשאני וי"ל
גדול גנאי זה שג� לפי בבגדו כלאי� למוצא תלמודא ליה דמדמי והאי איסורא, אפילו
אבידה מהשבת הכא דפרי� והאי בשוק, ערו� שמהל� ממי יותר ומשוק� מתועב ל� שאי�

אבידה, להשבת דחי כ"כ גנאי כא� שאי� דאע"פ פרי� מכ"ש
הילכ� איש אשת שיתירו ידו על העבירה תעשה להעיד יל� לא א� דשבועות ההיא נמי, אי
נעשית עבירה שו� אי� דשמעתי� ה� אבל עצה, ואי� תבונה ואי� חכמה דאי� ליל� לו יש

מעשה. הוי שלובשו זמ� כל כלאי� לבישת אבל תעשה ואל שב הוי אלא ידו על
ל: שבועות תוספות ==ע"ע

ä"éáàø:???? ïîéñ===========

éøéàî::èé úåëøáגדול כלל ממנה, חביבה מדה ל� אי� מאד עד חביב הבריות כבוד
לעבור סופרי� מדברי שהוא תעשה לא כל שדוחה הבריות כבוד גדול אמרו
ש� והיו כה� האבל והיה וחזרו המת את קברו לפיכ� הבריות, מכבוד עשה בקו� עליה
אלא התורה מ� טומאה בה שאי� אלא וטמאה קצרה ואחת וטהורה ארוכה אחת דרכי� שני

הפרס... בית כגו� סופרי� מדברי
שכבו פי על של...א� תעשה לא דוחי� ואי� מפניו נדחה אינו תורה כבוד חביב הבריות ד

כלאי� בבגדו ומצא בשוק היה לפיכ� הבריות, כבוד בשביל עשה בקו� עליו לעבור תורה
שהדבר פי על א� לאלתר פושטו יו"ט, במסכת ענינ� שיתבאר כמו התורה מ� האסורי�
אי� הש� חלול בו שיש מקו� כל אמרו גדול כלל בשוק, בגדיו פושט להיות אצלו מזולזל
פושט� אינו סופרי� מדברי האסורי� כלאי� אלו כלאי� היו א� אבל לרב, כבוד חולקי�

לביתו: שיגיע עד
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הבריות כבוד מפני בתורה הכתובות מצות לדחות הדר� את לנו הרחיבה שהתורה דברי� יש
כ� ג� בו ואמר והתעלמת אמרו אבדה שבהשבת והוא תעשה, ואל בשב שהעברת� כגו�
היה כיצד מתעל�, אתה שאי� ופעמי� מתעל� שאתה פעמי� כיצד הא להתעל� תוכל לא
עשה דוחה השבה של עשה שאי� פסוק צריכה אינה זו הקברות בבית והאבדה כה� הוא
שיעבור מוטב להתעל� תוכל לא כתוב שבהשבה פי על וא� יטמא, דלא ולאו יהיו דקדושי�
פסוק צרי� אינו האבדה מ� גדול בהשבה בטולו היה א� וכ� בידי� ידחה ואל ממילא
לזק� אלא קרא אצטרי� לא הא אד�, לכל קוד� של� אביו� ב� יהיה לא כי אפס דכתיב
בה וכיוצא בזו אחריו לחמר וצרי� זק� והוא חמור האבדה שהיתה כגו� כבודו, לפי ואינה
שלא להתעל�, רשות לו ונותני� להתעל� תוכל בלא האמור גמור תעשה לא דוחי� אנו

עצמ�. בקלו� אחרי� כבד תורה אמרה
אלא שני תעשה ואל שב לתר� היה יכול ילפינ� לא מממונא איסורא כא� שתירצו ומה
הימנה ללמוד אי� אחרי� לממו� עצמנו לזלזל שלא כבודנו על חסה שא� שני מינה דעדיפא

לאיסורי�...
תעשה לא לדחות עשה בקו� א� הכה� רשאי קוברי� לו שאי� מת והוא מצוה מת כ.) ...(ד�
הדיוט כה� היה אפילו הבריות, כבוד מדי� ולקברו לו ליטמא כדי בטומאה בתורה האמור
זכריו מילת שהרי בנו את ולמול פסחו את לשחוט הול� והיה הפסח שעת ושהגיעה ונזיר
לעבור שהותרה טומאה מצות נשתנית מה תאמר שמא מצוה, מת מפני נדחה הכל מעכבתו
המת טלטול שהרי דרבנ� בטומאה להעמידה אפשר ואי עשה בקו� התורה בטומאת עליה
התורה א� וא"ת ולאחותו דכתיב הוא קרא משו� מ"מ דהא שאלה אינה הוא דאורייתא
כ� גורסי� שיש אלא עוד ולא בכל שוה שאינו לאו שהוא מפני מפרשי� יש התירה, היא�

בהדיא.
לאווג אי� כ� לקרובי� הדיוט לכה� טומאה של לאו שאי� שכמו הטע� כתבו הרבני� דולי

הקשה שלא זה לדבר אצלי וראיה מצוה מת במקו� גדול לכה� א� כלל נאמר טומאה של
הקשה לא אבל שאני תעשה ואל שב שתיר� והוא הפסח שחיטת מביטול אלא הטומאה מ�
מוצא אתה היא� תאמר שמא וכ� ברורי� והדברי� כ� מתר� היה לא כ� שאילו הטומאה מ�
אי� יו� מל' לפחות נזירות בנודר תאמר וא� פרע בגידול אסור זה והלא ונזיר גדול כה�
ל' יו� שמא במקומו שיתבאר כמו ל' נזיר הוא הרי אחד ליו� נזירות נדר שאפי' כלו� זה

גדול: כה� ונתמנה ל' בה� להשלי� לו ואי� נזירותו מנה שמא או ולכא� לכא� עולה
כל מקו� ומכל הבריות, כבוד מפני עשה בקו� נדחות התורה מצות אי� מקומות שאר
בי"ט שמת למי פוסקי� רוב למדו ומכא� שביארנו כמו מפניו נדחה סופרי� מדברי שהוא
ולגניזתו והבאה לרחיצה וטלטולו הוצאתו עממי� ידי על קברו שחפירת שאע"פ ראשו�
כמו כ� יראה לא ודאי ובזו לקבר עפר בהחזרת א� מתירי� ויש ישראל ידי על הכל בקבר
לכבוד דבר סו� לא הבריות שכבוד למדת דרכ� ולפי י"ט של בראשו� במקומו שיתבאר
פרק שבת במסכת שכתבנו כמו המת לכבוד א� אלא מפרשי� קצת שחשבו כמו החיי�

המצניע: ובפרק כירה

íé÷ñåôá

í"áîø::èë é íéàìëקופ� בשוק מהל� היה אפילו חבירו על תורה של כלאי� הרואה
דוחה הבריות כבוד שאי� חכמה, שלמדו רבו היה ואפילו מיד, עליו וקורעו לו
ממו�, של לאו שהוא מפני אבדה בהשב נדחה ולמה בתורה, המפורש תעשה לא איסור
אינו לאחותו למדו השמועה מפי ולאחותו, הכתוב ופרט הואיל מת בטומאת נדחה ולמה
כבוד מפני נדחה הוא הרי מדבריה� שאיסורו דבר אבל מצוה, למת הוא מטמא אבל מטמא
מפני נדחה זה לאו הרי הדבר מ� תסור לא בתורה שכתוב פי על וא� מקו�, בכל הבריות
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פושטו ואינו בשוק עליו קורעו אינו דבריה� של שעטנז עליו היה א� לפיכ� הבריות, כבוד
מיד. פושטו תורה של היה וא� לביתו שמגיע עד בשוק

ù"àø::å ïîéñ :íéãâá éàìë úåëìä:(נדה יהודה(סו� רב אמר (יט:) בברכות גרסינ�
תבונה ואי� חכמה אי� שנאמר בשוק אפי' פושטו בבגדו כלאי� המוצא רב אמר

לרב. כבוד חולקי� אי� הש� חילול שיש מקו� כל וגו'
וחזרו המת את מקברו עלה מדפרי� לא, דרבנ� כלאי� אבל דאורייתא בכלאי� דדוקא ונראה
בטמאה בא בטהורה עמו באי� בטהורה בא טמאה, ואחת טהורה אחת דרכי� שני ולפניה�
פרי� ותו דרבנ�, הפרס בבית אבא רבי תרגמה ומשני כבודו, משו� בטמאה עמו באי�
תסור. דלא בלאו שבא בר רבה תרגמה שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות כבוד מגדול

פ"ט)ירושלמי ריש אמר:(כלאי� חד אמוראי� תרי� כלאי�, לבוש ונמצא בשוק שהל� הרי
כבוד גדול זירא רבי כדאמר דמתיר ומא� תורה, דבר דאסר מא� מותר, אמר וחד אסור,
ולא במת לא מדקדקי� אי� תני אחת. שעה תעשה, בלא המצוה את שדוחה הבריות
ליה אמר לא דנפק מא� מיתא, תמ� והוה ומתני יתיב הוה יוסי ר' המדרש, בבית בכלאי�

דיתי ומא� אתכלו� לחבריה חד אמר ומתני יתיב הוה אמי רבי כלו�. ליה אמר לא ב
ליה. והב מאני� שלו� אמי רבי ליה אמר כלאי�, לבוש

המוצא ודאי דאורייתא בכלאי� נמי אי דרבנ�, בכלאי� נמי אי דשרי, כאמורא אמי רבי וסבר
אד� א� אבל בשוק, אפילו לפושטו וצרי� הש� לנגד תבונה ואי� חכמה אי� בבגדו כלאי�
לביתו שיגיע עד בשוק לו לומר אי� יודע אינו כלאי� והלובש חבריו בבגדי כלאי� רואה

משוגג: יפרישנו ולא ישתוק הבריות כבוד דמשו�

øåè::âù ïîéñ :íéãâá éàìë úåëìäפושטו דאורייתא ה� א� בבגדו, כלאי� המוצא
הוא א� וכ� לפושטו, צרי� אי� בשוק והוא דרבנ� כלאי� הוא וא� בשוק, אפילו
תורה של כלאי� הרואה הרמב"� כתב מש�. לצאת בשבילו למהר צרי� אי� המדרש בבית
הרא"ש וא"א חכמה, שלמדו רבו הוא אפילו מעליו, קורעו בשוק הוא אפילו חבירו על
שהלבוש דוקא בשוק, הוא א� אפילו פושטו דאורייתא כלאי� שהמוצא פי על א� כתב ז"ל
צרי� אי� יודע, אינו והלבוש חבירו על כלאי� הרואה אבל מזיד, שהוא בעצמו מוצאו

משוגג... יפרשנו ואל ישתוק הבריות כבוד דמשו� לביתו, שיגיע עד בשוק לו לומר

óñåé úéá::íù øåè,'åëå ÷åùá åìéôàå åèùåô àúééøåàãî íä íà åãâáá íéàìë àöåîä
אפילו פושטו בבגדו כלאי� המוצא רב אמר יהודה רב אמר שמתו מי בפרק
אי� הש� חילול שיש מקו� כל ה' לנגד תבונה ואי� עצה ואי� חכמה אי� שנאמר בשוק
ט בפרק הרא"ש כתב וכ� דאורייתא בכלאי� דוקא דהיינו הת� ומשמע לרב, כבוד חולקי�

פ"י): (כלאי� ז"ל הרמב"� דברי ה� וכ� דנדה
.íùî úàöì åìéáùá øäîì êéøö ïéà ùøãîä úéáá àåä íà ïëå ù"îå:בסמו� אכתבנו ירושלמי

חד אמוראי� תרי� כלאי� לבוש ונמצא בשוק שהל� הרי ירושלמי הרא"ש ש� עוד וכתב
כבוד גדול דאמר זירא כרבי דמתיר ומא� תורה דבר דאסר מא� מותר אמר וחד אסור אמר
בכלאי� ולא במת לא מדקדקי� אי� תני א'. שעה תעשה בלא המצוה את שדוחה הבריות
אמי ר' ליה אמר כלאי� לבוש את לחבריה חד אמר ומתני יתיב הוה אמי ר' המדרש בבית
דרבנ� בכלאי� נמי אי דשרי כאמורא אמי רבי וסבר הירושלמי), (עכ"ל ליה והב מנ� שלו�
וצרי� ה' לנגד תבונה ואי� חכמה אי� בבגדו כלאי� המוצא ודאי דאורייתא בכלאי� נמי אי
יודע אינו כלאי� והלבוש חבירו בבגדי כלאי� רואה אד� א� אבל בשוק אפילו לפשטו
עכ"ל, יפרישנו ולא ישתוק הבריות כבוד דמשו� לביתו שיגיע עד בשוק לו לומר אי�

רפג): (לאוי� סמ"ג כתב וכ� השני, התירו� כדברי כא� רבינו וכתב
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,'åëå åéìòî åòøå÷ ÷åùá àåä åìéôà åøéáç ìò äøåú ìù íéàìë äàåøä í"áîøä áúëנראה
פושטו כלאי� המוצא בסמו� שכתבתי יהודה דרב בההיא גורס ז"ל שהוא מפני שטעמו
בשוק אפילו אותו דמפשיט קאמר חבירו על כלאי� והמוצא בגדו גורס ואינו בשוק אפילו
בר אדא דרב (כ.) הת� דאיתא עובדא מההוא קאמר קריעה ידי על דפושטו ליה ומשמע

מינה: קרעיה ק� בשוקא כרבלתא לבישא דהות איתתא לההיא חזיא אהבה
,äîëç åãîéìù åáø àåä åìéôà ù"îåמקו� כל במילתיה יהודה רב מדמסיי� כ� שלמד נראה

לרב: כבוד חולקי� אי� ה' חילול שיש
à÷åã ÷åùá àåä åìéôà åèùåô àúééøåàã íéàìë àöåîäù éô ìò óà áúë ì"æ ù"àøä à"àå

,'åëå åàöåî ùåáìäùהאחרו� התירו� העתיק ורבינו ז"ל הרא"ש דברי בסמו� כתבתי כבר
מזיד שלבשו לומר הכוונה אי� מזיד שהוא מפני מוצאו עצמו לכשהלבוש טע� שנת� ומה
נמצא עליו ישהנו שמצאו אחר שא� לומר היינו אלא דהמוצא לישנא שיי� לא כ� דא�

במזיד: עליו אותו משהה שהוא

ùãç úéá::íù øåè,'åëå åãâáá íéàìë àöåîä .àמי בפרק רב אמר יהודה דרב מימרא
כבוד דגדול לפשטו צרי� אי� בשוק דרבנ� דבכלאי� ואסיקנא (יט:) שמתו
תעשה לא דהוא הדבר מ� תסור לא בתורה שכתוב פי על וא� דרבנ� איסור שדוחה הבריות

הבריות: כבוד מפני נדחה זה לאו הרי מדאורייתא
,'åëå äøåú ìù íéàìë äàåøä í"áîøä áúë .áפי על דא� משמע הרמב"� מדברי כלומר

אבל מעליו, קורעו הכי אפילו יודע בלבד הרואה אלא כלאי� שהוא יודע אינו דהלבוש
לפושטו צרי� פושטו, אינו א� מזיד הוי דהשתא מצאו בעצמו שהלבוש דוקא מפרש הרא"ש
חיוב דאי� דכיו� וכו', בשוק לו לומר צרי� אי� יודע, אינו הלבוש א� אבל בשוק, אפילו
שדוחה הבריות כבוד גדול מכשול, תת� לא עור אולפני דאסמכוה מדרבנ� אלא זו אמירה

רבינו. דעת זהו לביתו, שיגיע עד בשוק לו לומר צרי� ואי� שבתורה, תעשה לא
דיודע מזיד שהוא היכא אלא בשוק מעליו דקורעו אמר לא הרמב"� דג� נראה לפע"ד אבל
לקורעו חייב אינו שוגג אלא אינו א� אבל פושטו, ואינו תורה של כלאי� לבוש שהוא
ואי� תורה, של כלאי� לבוש שהוא מודיעו כ� ואחר לביתו שיגיע עד שותק אלא מעליו

נקטינ�: והכי מחלוקת כא�

äùéøô::íù øåè,'åëå ïðáøã íéàìë àåä íàå (à)הבריות כבוד גדול אומר שמתו מי בריש
אינ גמור לאו אבל מדבריה� שהוא דבר כל דהיינו תסור, לא כישדוחה דוחה ו

[ועוקר] (ועיקר) לובש שהוא כלאי� לאפוקי תעשה ואל בשב שהוא ופסח אבידה השבת א�
לטור): בהגהותיו (מהרש"ל ורבי מורי ע"ש. ועשה בשב הלאו

:æì úåçðî,דריגלא בשבתא אשי רב בר דמר אבתריה אזיל קא הוה רבינא
ליה אמר לביתיה מטא כד מידי, ולא ליה אמר ולא דחוטיה קרנא איפסיק
כבוד גדול מר אמר והא שדיתיה. מהת� לי, אמרת אי א"ל איפסיק, מהת�
דרב קמיה שבא בר רב תרגומה שבתורה, תעשה לא את שדוחה הבריות

çì.)כהנא óã).תסור דלא בלאו
כבוד גדול מר והאמר למישדייה, דעתי� מאי וא"ל א"ל, מהת� דאמרי ואיכא
דרב קמיה שבא בר רב תרגומה והא שבתורה, תעשה לא את שדוחה הבריות

היא. דרבנ� כרמלית נמי הכא תסור, דלא בלאו כהנא
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:é"ùø,àìâøã àúáùבהלכות שואלי� ו) (פסחי� כדקי"ל הרגל בהילכות שדורשי� שבת
יו�., ל' הפסח קוד� éèåçã,הפסח àðø÷ ÷éñôéà,.אשי רב בר דמר íúäî,ציצית

קמאäéúéãù,דאיפסיקא., כתנא אלא ישמעאל כרבי הלכתא דלית מעלי משליכה הייתי
כמשוי. והויא מצוה בה אי� דחסרו äéì,וכיו� øîà íúäî éøîàã àëéà (.çì)איפסיק רבינא

דחוטא. התורה.úéìîøë,קרנא מ� בתוכה לטלטל מותר
ועיי"ש הלשונות, בשתי אחרת גירסא שמביא קכז סימן שאילתות עיין הגמרא של הלשונות שתי =בענין

חולקים. הם ובמה הגירסאות בהשוואת הדן שאלה בהעמק

úö÷ ïàë àéáäì:âé ïîéñ ç"åà ò"åùîäðùî ,äíøáà ïâî ,äùî éëøã ,óñåé úéá
íéîåìéöá ïééò ,äøåøá

:àô úáù(.àô óã óåñ)מרב שילא רב בר רבה מיניה àô:)בעא óã)חסדא
תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד גדול ליה אמר לגג, אחריו להעלות� מהו

שבתורה.
:é"ùø,ââì åéøçà íúåìòäì åäî.לא או יתירתא לטירחא חיישינ� מי לפנות ש� עלה א�

,äùòú àì úà äçåãùכב)דכתיב מה�,(דברי� כבודו,והתעלמת לפי ואינו לזק� פרט
נדחה. הבריות כבוד ובמקו� רבנ� אסמכוה תסור דלא אלאו דרבנ� נמיטלטול והכא
== מטפחת	א� של לשאלה וג� או"ח לשו"ע =לציי� ???.. הרמב"� ==לשו�

:â äìéâîמקרא עדי�, מינייהו הי מצוה ומת מגילה מקרא רבא ...בעי
כבוד משו� עדי� מצוה מת דלמא או ניסא, פרסומי משו� עדי� מגילה
כבוד גדול מר דאמר עדי�, מצוה מת פשטה, הדר דבעיא בתר הבריות,

שבתורה. תעשה לא את שדוחה הבריות
:é"ùø,äùòú àì úà,מתעל� שאתה פעמי� והתעלמת, וכתיב להתעל� תוכל לא דכתיב

כבודו. לפי ואינו זק� כגו�
:à"ùøäî,ì"ëò 'åë íìòúäì ìëåú àì áéúëã ,ú"ì úà ä"ãá é"ùøôáאמאי ידענא לא

הת� ליה דחינ� והא כו', הבריות כבוד דגדול מהכא למיל� מעיקרא דס"ד למאי פירש
מה� כו' כבוד דגדול הת� למיל� בעי וה"נ והתעלמת, דכתיב הת� דשאני שמתו מי בפרק
הת� שאני הת� נמי לה ודחינ� כו', פסחו לשחוט הול� שהיה הרי בשמעתי� דמייתינ�
כדמסיק הוא, תסור דלא בלאו דוקא ל"ת, שדוחה הבריות כבוד דגדול אלא ולאחותו דכתיב
הר"� פירש וכ� הוא דרבנ� מצוה דמ"מ הוא תסור דלא לאו מגילה מקרא הכא וה"נ הת�,

וק"ל: בשמעתי�,
המציין (יודייקין) שלום ודברי (מגילה), חיות ומהר"ץ אבן טורי נו, סימן מאירות פנים ע"ע, רש"י שיטת בביאור
ומפרשי ט-יא סימנים יאיר חוות עיין הגמרא פירוש =ובעצם תסור. דלא לאו נוקט ובעירובין בשבת שרש"י

מגילה=== הל' שו"ע
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åãåáë éôì äðéàå ï÷æ ïéðòá úåàáåî :ì úåòåáù / .ì àòéöî àááá :úåøîâä

– הבריות כבוד בדין יסודות

שלמסקנת סובר רש"י ורמב"�. רש"י בי� הגמרא במסקנת גדולה הבחנה יש לכאורה ^
ואיסורא ממונא של (והחילוק עשה לקו� תעשה ואל שב בי� הוא החילוק שעיקר הגמרא
ואל בשב התורה מ� דבר לעקור חכמי� שביד בכלל הוא החילוק ויסוד מאירי, עיי� נופלת,
אחרוני� (וג� איסור או ממו� של דבר הוא א� הוא החילוק עיקר לרמב"� לעומתו תעשה),
*יש זה). בעני� עשה וקו� תעשה ואל שב בי� חילוק החזקה היד בכל מוזכר שלא מעירי�
גירסא יש ו"מגנצא". האי רב ר"ח, בש� בערו� המובאות לגירסאות הנאמר כל את להשוות

הרמב"�? גירסת היתה כ� ואולי שני בפסח תשלומי� שיש הכוונה תעשה ואל ששב
לרמב"� עשה, קו� נחשב הא� איסור על עובר הבירו א� רא"ש רמב"� יסודית מחלוקת ^
ועשה, קו� שהוא נאמר זה ועל עצמו בבגד כלאי� שמצא בגמ' גורס הרא"ש אבל מותר

הידוע בנוב"י 	מבואר תעשה ואל שב נחשב הרואה אצל חבירו, אצל ראה א� אבל
		 יו"ד בטור משמע כ� בשוגג, העובר לעני� ורא"ש רמב"� בי� יסודית מחלוקת ^

גיקטליא לר"י המצוות בכללי מובא ר"ח לפי גירסא שינוי שיש ==נזכרתי ^

ופוסקי�: בגמרא דוגמאות
שג יו"ד ירושלמי, יט, =ברכות בחבירו, כלאי� רואה או כלאי�, שלובש נודע *

יג... או"ח שו"ע לז =מנחות שפסולי� שנודע ציצית לעני� הנ"ל *
יאיר. חוות יו"ד, ושו"ע הדש� תרומת בבית. מת שיש להודיעו בגדי� בלי ששוכב כה� *

צד =שבת בשבת במת טיפול *
שא או"ח מטפחת	א� נשיאת לעני� =וג� מא עירובי� פא =שבת הגו� נקיו� *

ל =שבועות מיניה זוטר בבית	די� להעיד חכ� תלמיד *
רשות בלי חבירו בגדי לקחת יכול א� שיש� בזמ� בלילה הבגדי� לו שגנבו באד� כנ"ל *

(לייטר) נת� =מאורות
אפרי� =שער המת אוהל ומסביב בחור� ברחוב שנמצא כה� *

ועוד ביהודה =נודע למשפחה גדול ובזיו� לבעלה לאסורה שזנתה א"א על לגלות *
בעל שהוא או לז, סימ� חיה לנפש ציו� שו"ת חבירו, לסוכת ליכנס ומתבייש סוכתו נפל *
לסוכת ליכנס חייב אינו בנוח לא מרגיש שא� אורב� רש"ז בש� הלכות ועוד שלו. חוב

חבירו.
ירושלי� =אוצרות כדרכו ברבי� לבר� יכול ואי� העומר בספירות א' יו� ששכח רב *
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מיוחדי� ומאמרי� ספרי�

אליהו, משה מגן,זכרון אליהו משה הרב מאת
תש"ג, כבודירושלים בהלכות וביאורים פסקים

עמודים. ל"ה הבריות.
תעטרהו, והדר קיי,כבוד בנימין חיים ר' מאת

ק"ל הבריות, כבוד הלכות על ליקוט תשנ"ח. ירושלים
ב: פרק דאורייתא. איסור נדחה מתי א: פרק עמודים.
הדחיה. באופן כללים ג: פרק דרבנן. איסור נדחה מתי
הכבוד סוגי ה: פרק לדחות. ניתן מי של כבודו ד: פרק

לדחות. ניתן שבשבילו
הבריות, כבוד רקוברגדול נחום ר' מאת

מעל גדולה באריכות הנושא בכל יסודי מאמר
הקונטרס בכל שם עיין עמודים, 220

שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'
הבריות", "כבוד לנושא מקומות מראה רשימת

לש"ס ציונים ח"א

מיוחדי� ומאמרי� ספרי�
האזל, מלצראבן זלמן איסר ר'

הרמב"ם בדברי הערה הספר: בסוף השמטות
וכו', ויעקב יצחק אברהם בני כבוד שכן "וכל

הבריות, כבוד ענין יש בגוי שגם 159משמע ז כרך
משה, פיינשטיןאגרות משה ר'

איסורים, דוחה הבריות כבוד רמטמתי א' יו"ד
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'
הבריות, כבודכבוד ערך
המזרח, תורניאור קובץ

ישראל הרב מאת מאמר הבריות כבוד גדול
דאורייתא דין אם הבריות כבוד דין שציפנסקי,

ומקורות, הסברים ועוד דרבנן קטזאו חוברת לג
שמח, הכהןאור שמחה מאיר ר'

דוחים ומתי הגוף, מצער עדיף בזיון מתי
ז בענין עוד / אותאיסורים ב"ב שיעורים קובץ ה

אמט, טו סנהדרין
הרמב"ם, קוקאורות ה. י. אברהם ר'

הבריות, כבוד ה"גבענין פ"ה דעות
משה, ברזםאמרות שאול ב"ר זכריה משה ר'

איסור, 172לדחות ב
יהושע, ברוקאמרי יהושע ר'

/ 11-27 עמ' התורה וכבוד הבריות כבוד
כבודו לפי ואינה זקן / 184-190

יוסף, דוידובסקיאמרי יוזפא ר'
להצטער תורה חייבה לא כבודו, לפי ואינה זקן
רמב"ם על / להחזיר חייב הכישה בדין ועוד /

יד, היג 54פי"א
תלמודית אנציקלופדיה

הבריות, הבריותכבוד כבוד ערך:
מישרים, טרוישארח מנחם ר'
הבריות, ד'כבוד סימן ריש
דרבנן, אלגזיארעא יעקב ישראל ר'

אומרים, מתי לרב כבוד חולקין 30אין יח א
שבתורה, ל"ת 91דוחה שלה כ

מהדו"ת, אברהם מבושטאטשאשל הגאון
לחזור צריך שאין (פאה) הירושלמי דין מסביר
פטור לו שאין (מי תפילין לקנות כדי הפתחים על
מ"ע דוחה הבריות כבוד משום וכו') אלה בכל
מתלבנים, ופניו שמתבייש משום וגם בשוא"ת

17 כה או"ח
יעקב, ברליןבאר יעקב ר'

כבודו, לפי ואינה זקן חבדין חו"מ
קודש, פוברסקיבד דב ברוך ר'

כבודו, לפי ואינה זקן / הבריות חכבוד סימן ח"ג
שערים, בלוםבית עמרם ר'

/ והמסתעף הבריות כבוד של בסוגיה קונטרס
כבודו, לפי ואינה 386זקן שסט או"ח

אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'
איסורים, דוחה האם הבריות, נהכבוד סימן ח"ב

נחמיה, גינזבורגדברי נחמיה ר'
עיי"ש, הבריות כבוד 125בסוגיא נב, או"ח

שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'
, מביא שלפעמים ברש"י שינוי על סעומד י'ח"א

א'
סופר, סופרדעת עקיבא ר'

הבריות, כבוד ק"וגדול סי' יו"ד
פנים, דינרהידור רפאל ר'

כט-לב, סימנים הבריות כבוד 71בדיני עמוד
כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'

הבריות, רנזכבוד עמוד רי-רכד,
מרומיהערוך, נתן ר'

ובכל שאני" תעשה ואל "שב בגמ' אחר פירוש
, עיי"ש, שבהסוגיא ערך



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÈÏÏÎ
íéðåéö ,úåéøáä ãåáë

76

המור, בנטהר מרדכי ר'
דאורייתאבושוגג הבריותדוחהאיסור כבוד אם

ועוד, /41 כח
ונודע שישן כהן בנידון הבריות כבוד גדול בדין
ערום, החוצה לצאת צריך האם בבית מת שיש

40 כז
תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'

הכבוד מפני להשיב בגוי, שייך הבריות כבוד אם
ועוד, קע"הבק"ש ח"א

בנעימים, גרויבארטחבלים ליב יהודה ר'
כבודו, לפי ואינה 389זקן אוצה"ח צ', ח"ד

יאיר, בכרךחוות יאיר ר'
צריך האם מת שיש שנודע בבית שישן כהן בדין

ערום, צהלצאת סימן
שלמה, קלוגרחכמת שלמה ר'

אם בפשיעותו בזיון לעצמו גרם אם מסתפק
וכו', הבריות כבוד גדול ג"כ יגאמרינן סי' או"ח

המים, משלוניקיטהרת הכהן אברהם ר'
,===19 עמוד

אומר, יוסףיביע עובדיה ר'
לב== יו"ד ח חלק

נתן, לייטרמאורות נתן ר'
אם בגדיו לו שנגנבו מי / הבריות דכבוד סוגיא

רשותו, בלי חבירו בגדי ללבוש 10מותר א'
אברהם, מגן

כבוד משום הציצית כשנפסלו טלית לפשוט
חהבריות, אות יב סימן או"ח

מוריה
צריך האם איש אשת עם שזנה בא' הנו"ב בדברי
או ממנה שיפרוש כדי לבעלה הדבר לגלות
דניאל הרב מאת הערה / הבריות כבוד שגדול

109לרפלד, קיח
עיי"ש, צימבליסט הרב של מאמרו 100בתוך קיב

ברכה, ז"למחזיק החיד"א
בדין / מצוות לקיים בכבודם הקלו שחכמים מה

כבודו, לפי ואינה רנזקן או"ח
הרועים, יאלישמלא צבי יעקב ר'

כ', אות שבתורה, ל"ת דוחה אם הבריות כבוד
== מאד מט:=יסודי עמ' ח"א

כבוד משום נדחה אינו רעך דם על תעמוד לא
נא.הבריות, עמ' ח"א

יצחק, ז"למנחת וייס יצחק ר'
ועוד, התומים 46בדברי י ח ח"ה

שלמה, אורבךמנחת הגרש"ז
,== פנים הלבנת לימוד ד==ספר אות ז סימן ח"א

שמואל, טרוביץמעדני שמואל ר'
==26-31 עמודים

שמואל, יודלביץמעיל אהרן שמאול ר'
יהושע פני תעשה, ואל שב ע"י איסורים ביטול

137פסחים,ו,

המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'
הבריות, כבוד 169בענין עמ'

ביהודה, לנדאנודע יחזקאל ר'
בתשובה לחזור ורוצה איש אשת עם שזנה א'
או ממנו שיפרוש כדי לבעל לגלות חייב האם
(מובא עיי"ש, צדדים ועוד הבריות כבוד שגדול

הרע), לשון מצות ב.א.ל. להבאוצר או"ח קמא
תורניסיני, קובץ

ריינס, ד"ר / בהלכה הבריות 159כבוד כז
יונה, מרצבךעלה יונה ר'

=מגישאתהסוגיאלדוגמאללימודגמראבצורה
סוגיות==, לפי ומוסברת 219מעניינת עמוד

יהושע, פני
נקודות ועוד דוחה, לא המת דקבורת עשה למה

,== כבסוגיא יט ברכות
יצחק, בלאזערפרי יצחק ר'

זקן בענין ובתוכו ל"ת, דוחה הבריות כבוד בענין
לפ"כ ואינה זקן שענין מסיק כבודו, לפי ואינו
שכתוב איפה וגם הבריות כבוד משום הוא
לענין בעצם הכוונה התורה דכבוד עשה בגמרא
נפתלי הג"ר ובהשגות עיי"ש, הבריות כבוד

ועוד, נג, בסימן כב-נואמשרדם סימנים ח"א

חושן, בלויפתחי ישעיה יעקב ר'
אבידה הלכות ח"א / כבודו לפי ואינה זקן דיני

פ"אומציאה, אבו"מ ח"א
יעקב, קניבסקיקהילת י.י. ר'

י==, סימן ברכות
שיעורים, ואסרמןקובץ אלחנן ר'

כבודו, לפי ואינה רכוזקן אות כתובות
שרקד זירא ר' של מהמעשה להוכיח אפשר אם
למחול, יכול הזקן דאין הרא"ש כשיטת לכלה

מז אות כתובות
מעיד שאינו חכם בדין כבודו, לפי ואינה זקן

ועוד, ממנו פחות קובץבבי"ד מתוך כז, אות גיטין
?? יבמות הערות

כבוד כי בזיונו על למחול אפשר שאי אומרים יש
במת כדחזינן כולם הבריות לכלל הוא הבריות

עוד, עיי"ש מטמצוה אות ב"ב
הגוף, מצער עדיף בזיון מטמתי אות ב"ב

אריה, שאגת
כלאים, לפשוט ובדין דברכות בסוגיא אריכות

נח סימן ישנות
חמד, מדינישדי חזקיה ר'

כלאים, 5בלובש ב
ומוסר, חכמה קרונגלסשיחות דוד הר'

הבריות, כבוד גדול דמאמר חוברת
השיבה, ראש פוברסקישיעורי דוד ר'

317 316 באריכות כבודו לפי ואינה זקן בדין
מוהלאה, סימן ח"ב ב"מ

,314 הבריות 314כבוד ח"ב ב"מ
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שמואל, רבי רוזובסקישיעורי שמואל ר'
זק 339/בדין / 334 / באריכות כבודו לפי ואינה ן

שלז343, שכח, עמ ב"מ
ערוך שלחן

כבוד משום לפשטן פסולות שציציתיו כשנודע
וכו', גהבריות יג או"ח
בשנה שנה

מביא רקובר, נחום ד"ר מאת הבריות כבוד
הבריות כבוד מתי בפוסקים דוגמאות הרבה

עיי"ש, איסורים 211דוחה תשמב
העברי המשפט שנתון

עיונים הבריות כבוד גדול גדול:] [מאמר
צ"ע בלידשטיין, יעקב מאת הלכה של בגלגולה

מחברו? הוא ט-ימה כרך

השדה, דייטשתבואות אליעזר ר'
==82 ד עמוד כח ח"ג

תומים,
שאינו הרמב"ם ושיטת דברכות בסוגיא פלפול
הרועים מלא עיין ועוד, תעשה ואל שב מזכיר

החולקים, (ווייס) יצחק יבומנחת ס"ק כח ס' חו"מ
תוספות,

דלא אורליניש ר"י בשם הדין משורת לפנים
והוא חייבים שאחרים בענין דוקא אלא חייב
עליו, חולק ותוס כבודו, לפי ואינו זקן כמו פטור

נ, הארזים עמודי לפניםוע' ד"ה כד: וב"מ ק. ב"ק
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

משום בתולה שאינה בזוג ברכות שבע לנהוג
הבריות, וכבוד תשעגבושה א' וע"ע תשנה, א'
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eceak itl dpi`e owf (a)

:ì àòéöî àáá(.ì óã)ליטול דרכו שאי� דבר] [וכל קופה או שק מצא
רבנ� דתנו מילי מנהני יטול לא זה כב)הרי והתעלמת(דברי�

והיא כה� היה כיצד הא מתעל�, אתה שאי ופעמי� מתעל� שאתה פעמי�
מרובה שלו מלאכה שהיתה או כבודו, לפי ואינה זק� שהיה או הקברות, בבית

מה�. והתעלמת נאמר לכ� חבירו, משל
עשה האי פשיטא הקברות בבית והיא לכה� אילימא קרא, איצטרי� למאי
לא ותו ועשה, תעשה לא את ודחי עשה אתי ולא ועשה, תעשה לא והאי
אמר יהודה מדרב חבירו משל מרובה לשלו אלא ממונא, מקמי איסורא דחינ�

רב אמר יהודה רב דאמר נפקא טו)רב כי(דברי� ì:)אפס óã)ב� יהיה לא
כבודו. לפי ואינו לזק� אלא אד�. כל לשל קוד� של� אביו�,

עיזי להנ� חזא דרבה, קמיה יתיב הוה אביי בה. חייב הכישה רבה אמר
אהדרינהו. קו� בהו, איחייבת ליה אמר בהו. ושדא קלא שקל דקיימו,

אמרינ� מי מהו, בעיר להחזיר דרכו ואי� בשדה להחזיר דרכו להו איבעיא
דלמא או לחייב. לא בעיר להחזיר דרכיה דלאו וכיו� בעינ�, מעליא השבה
ליה איחייב בשדה עליה דאיחייב וכיו� ליה, דאיחייב הוא מיהת בשדה

תיקו. בעיר,
וטוע� פורק שבשלו וכל מחזיר, נמי חבירו בשל מחזיר שבשלו כל רבא אמר

וטוע�. פורק נמי חבירו בשל
דרי הוה גברא, ההוא ביה פגע באורחא, קאזיל הוה יוסי ברבי ישמעאל רבי
שוי�, כמה ליה אמר לי. דלי ליה אמר מיתפח. וקא אותבינהו דאופי, פתכא
הדר בהו, זכה הדר ואפקרה. דזוזא, פלגא ליה יהיב דזוזא. פלגא ליה אמר
בהו, למזכיה למיהדר בעי קא דהוה חזייה ואפקרה. דזוזא פלגא ליה יהיב

אפ לא ול� אפקרנהו עלמא לכולי ליה האיאמר כי הפקר הוי ומי קרנהו,
אינו אומרי� הלל ובית הפקר, לעניי�, הפקר אומרי� שמאי בית והתנ� גוונא
ברבי ישמעאל רבי אלא כשמיטה., ולעשירי� לעניי� הפקר שיהא עד הפקר,
ישמעאל רבי והא דאוקמיה. הוא בעלמא ובמלתא אפקרינהו, עלמא לכולי יוסי
משורת לפני� יוסי ברבי ישמעאל רבי הוה, כבודו לפי ואינו זק� יוסי ברבי

דעבד... הוא הדי�

é"ùø:,íäî úîìòúäå.להתעל� שמותר בא íìòúî,וללמד� äúà éàù íéîòôåלא דכתיב
להתעל�. úåøá÷ä,תוכל úéáá àéäå.הקברות בבית åãåáë,האבידה éôì äðéàå

åìù,שישיבנה. äëàìîî ìèá äéäù åà.האבידה דמי על מרובה בהשבתה äùò,שיבטל éàä
תעשה, לא לדחות מועיל תעשה לא אי� איכא, נמי תעשה דלא גב על וא� תשיב�, השב

(כא). ביבמות כדאמרינ� ליה, דחי דקא הוא עשה äùòå,אלא äùòú àìיטמא לא לנפש
יהיו. ïåéáà,קדושי� êá äéäé àì :ì óã.עניות לידי עצמ� תביא לא
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,äùéëäהואיל לאהדורה, בה נתחייב להשיבה, אחת הכאה הכישה א� כבודו, לפי שאינו זה
עפר).÷àì,והתחיל. רגב (גוש, בלעז äãùá,מרט"א øéæçäì åëøã,כ� כל רואי� ש� שאי�

בוש. øéòá,ואינו åëøã ïéàå.בשדה מצא והוא משכיניו, בוש להשיבה.åäî,שהוא שיתחייב
,áééçéî àì.בשדה בהשבתה áééçéàã,להתחיל ïåéëå.בעיר א� חייב ממקומה, øåô÷שהזיזה

,ïòåèå.תקי� הק� תעזוב, עזוב דכתיב עליו, וטוע� החמור מ� משא פורק
,éôåàã àëúô.עצי� של çôúéî,משאוי à÷å.לפוש ìעומד éìã,é.הטעינני,åäá äëæ øãä

ההפקר. מ� בה� והחזיק ההוא האיש ø÷ôä,חזר éåä íééðòì ø÷ôäהפקירו שלא גב על א�
המעשר. מ� למפטר הפקר, הוי לעניי� íäééç,אלא úéá äæלהתפרנס אומנות לה� ללמוד

דקרא. ברישיה כתיבי ותורות חוקות åðééãéì,בו, àúæéâîã éðéã.בתמיה,àúæéâîãהדני� גוזאי
בגזתיא. דדייני א): (קיד, קמא בבבא וחבירו ובחזקה, ביסורי�

ï"áîø:ïéàå àåä äùòú àìå äùò àèéùô úåøá÷ä úéáá àåäå ïäëì àîéìéà àúà éàîì àø÷
,äùòå äùòú àì úà äçåã äùòוקשיא ז"ל, אלפסי ורבינו ז"ל רש"י גירסת זו

עשה אלא לדחות מועיל ל"ת שאי� להו וניחא הוא, תעשה ולא עשה נמי אבדה השבת להו
כדאמרי' היא בלחוד תעשה לא אבדה השבת ופירושה נוסחא ה� ל� וקשיא דחי, דקא הוא
תוכל לא משו� אלא עובר אינו ונטלה הבעלי� שנתייאשו לאחר לה המתי� (כו:) לעיל
לא משו� אלא עובר אינו מחזיר ואינו הקברות בבית שהאבדה נמי והכא בלבד, להתעל�
ואי� הוא ול"ת עשה ליה יציית ה"א הכי לאו הא (לב.) לקמ� דאמרינ� ותו להתעל�, תוכל
ול"ת דעשה ליה קשיא אבדה דאהשבת ז"ל רבנ� ופירשו ועשה, תעשה לא את דוחה עשה
בשהעלי� א� עובר, בלחוד תשיב� השב משו� בשהגביהה א� לה משכחת והיכי הוא

עובר. להתעל� תוכל לא משו� כלל נטלה ולא עיניו
לומר... ז"ל.ויכולני רבותינו דברי להעמיד מדוחק כתבתי זה

לידו, שתבא עד תשיב� השב משו� עובר דלא דאע"ג קאמרינ� דהכי לומר לי אפשר עוד
בטל שא� עשה, ליה חשיב תשיב� השב של עשה מצות קיי� החזירה שא� כיו� מיהו
כה� דטומאת משו� לאו אי הילכ� אבידה, השבת של עשה קיי� הרי כה� שבטומאת עשה
עשה לקמ� דאקשינ� הא וכ� הוא, עשה אבידה דהשבת ידחה אמינא הוה הוא ול"ת עשה
כעובר אינו עליו עבר וא� תשיב� השב במצות נתחייב לא שעדיי� שאע"פ משו� הוא ול"ת
עשה מצות יבטל אלא ליה יציית לא נמי קרא בלא הילכ� ול"ת, עשה בטל מ"מ עשה על
חל שלא דכיו� נכו� אינו אבל לו, ישמע שלא ופשיטא ול"ת עשה שיקיי� כדי אביו של

בכבודי. חייבי� דכולכ� קרא לאו אי קודמת אביו של תשיב�, השב מצות עליו
(שבת קי"ל והא ליה, דחי היכי נמי תעשה ולא עשה ואפילו הכא למידק איכא אכתי ומיהו
בציצית וסדי� בצרעת מילה כגו� מילי הני ל"ת את ודחי עשה אתי דאמרינ� אימור קלב:)
ללאו ליה עבר מטמא כי הכא אבל לעשה, ליה מקיי� קא ללאו ליה עבר דקא דבעידנא
בפתח דקיימא וכגו� מיד לה דשקיל גב על וא� ליה, דמהדר עד לעשה ליה מקיי� ולא
דמילתא דלרווחא ואפשר למריה, ליה דמהדר עד לעשה ליה מקיי� לא מ"מ הקברות בית

ליה. אקשי
ממונא', מקמי איסורא דחינ� מי 'פשיטא בהו דכתיב ודווקני עתיקי נוסחי מקצת ואיכא
היא� בה להטמא רשאי אינו כה� אבדה בעל דאפילו דכיו� משו� פירושה דהכי לי ונראה
הילכ� כלל, לעשה ליתיה לה, בעינא לא ואמרו בעלי� באו א� והרי בשבילה, זה יטמא
מאותה הוא פטור זה ממו� בעליו הפקיר שא� שבממו�, מצוה משו� עשה מצות דחינ� לא
מקו� של בכבודו חייבי� ששניה� כה� יטמא שלא כדי כ� לומר הוא חייב שהרי מצוה,
המצות, על לעבור ולא בממונו ואמו אביו ולכבד לחברו אבדה להחזיר אמרה והתורה

כגו� תעשה לא את ודחי עשה דאתי אמרינ� היכא (מ.) בכתובות דגרסינ� לההיא ודמיא
איתיה מי ליה בעינא לא אמרה אי הכא אבל לעשה לקיומיה אפשר דלא בצרעת מילה
שומעי� אי� ליה בעינא שאמרה פי על א� לבטלו, לה ואפשר הואיל כלומר כלל, לעשה
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ש וכל דנדחי, עשה האי בכי רחמנא גלי ולא מקו�, של בכבודו חייבי� ששניה� כ�לה,
רשאי, אינו נמי חברו בשל רשאי אינו שבשלו דכל שבממו�, בדבר הוא

עשה אבדה השבת הויא דאפילו אקשינ� דמילתא ולרווחא מידי קשיא לא נמי נוסחא ולהאי
ממונא, מקמי איסורא דחינ� דלא משו� ליה דחי לא בלחוד, עשה כה� וטומאת ול"ת
ועשה ל"ת דוחה עשה ואי� הוא ול"ת עשה פשיטא לתרוייהו איתנהו ז"ל דר"ח ובנוסחא

ממונא. מקמי איסורא דחי' מי ותו
בלחוד כה� אטומאת וכו', ליה ניצית הו"א הכי לאו הא לקמ� דאמרינ� הא הפירוש זה ולפי
רחמנא אמר דכי ליה ניצית הו"א הוא דממונא דכיו� קשיא, לא אבדה השבת דאלו פרי�
במקו� לשלחה יוכל לא רחמנא אמר דכי דהת� ההיא כי איסורא, דליכא במקו� ליהדר
הכא כדקאמרי' אתא תחזיר אל אביו לו לאמר קרא ליה [לימא] תימא וכי איסורא, דליכא
אביו לו אמר יכול בהדיא דקתני דכיו� היא מילתא לאו אתא, כבודו לפי ואינה לזק� קרא
מילתא אעיקר דקושיא ומסתברא קרא, איצטרי� דלהכי משמע וכו' ת"ל לו ישמע הטמא
וא� בכבודי חייבי� כולכ� תשמרו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש ת"ל דקתני קאי נמי
עשה ואי� הוא ול"ת עשה שבת הא קשיא ועלה לו, תשמע אל שבת חלל אבי� ל� אמר
ל"ת למצות קודמת עשה מצות אמר את אתר בכל גרסי' ובירושלמי אות�, דוחה דכבוד
ואביו שהוא הכא היא שניא אימר ל"ת למצות קודמת עשה מצות אי� אמר את והכא
בלחוד ל"ת דהיא אבידה בהשבת הו"א טעמא האי לאו אי אלמא המצות, על הוזהרו
דהיא דיל� בגמרא פרי� קא בלחוד כה� דמטומאת שכתבנו למה ראיה וזו ליה, דניצית

ול"ת. עשה
== אחרונים ועוד שיעורים קובץ ועיין משלו בשיטה הסוגיא כל ומסביר שחולק ר"ן עיין

ì"ùøäî:,'åëå åøéáç ìùá øéæçî åìùáù ìë àøîâחילוק מה כללא האי לפי לי וקשה נ"ב
צרי� בודאי בשלו מחזיר היה א� הזק� א� הלא אד� בני לשאר כבודו לפי ואינו בזק� יש
כבודו, לפי ואינו בזק� התלמוד תלה מינה נפקא למאי כ� וא� אחרי�, בשל א� להחזיר
תלה ומאי כבודו לפי ואינו זק� כגו� מתעל� שאתה פעמי� והתעלמת בברייתא דרש וכ�
דסת� לפרש בעיני ונראה מחזיר. נמי חבירו בשל מחזיר שבשלו כל ביד� כללא הלא בזק�
בחזקת הוא זק� וסת� מחזיר, אינו שבשלו שבידוע לא א� להחזיר שראוי בחזקת הוא אד�

ודו"ק. מחזיר, שבשלו שבידוע לא א� מחזיר ==אינו דיונה קקיון ועיין

:ì úåòåáùבסהדותא דידע מרבנ� צורבא האי הונא רב בר רבה אמר
קמיה, לאסהודי מיניה דזוטר דיינא לבי למיזל מילתא ביה וזילא
או שק מצא תנינא נמי אנ� א� אידי דרב בריה שישא רב אמר ליזיל, לא
באיסורא אבל בממונא מילי הני יטול, לא זה הרי ליטול דרכו ואי� קופה
אי� ה' חלול בו שיש מקו� כל ה', לנגד עצה ואי� תבונה ואי� חכמה אי�

לרב. כבוד חולקי�
אותבינהו דאמימר לקמיה אתא זוטרא למר סהדותא ליה ידע הוה יימר רב
אבל דיני� בבעלי מחלוקת עולא והאמר לאמימר אשי רב ליה אמר לכולהו,
תורה דכבוד עשה עשה, והאי עשה האי א"ל בעמידה, הכל דברי בעדי�

עדי�.
é"ùø:,ìåèéì åëøã ïéàù.שלו היה ìåèé,א� àì äæ éøäתוכל בלא עליו מוזהר אינו

מתעל�. שאתה פעמי� והתעלמת שנאמר àøåñéàá,להתעל� ìáàהבאה אשה כגו�
ה'. לנגד חשוב חכמה אי� חי שבעלה יודע זה ותלמיד לינשא להתירה חכ� לפני
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úåôñåú,äîëç ïéà àøåñéà ìáàמעיד כ"ג גבי דפרי� יח:) (ד� גדול כה� פרק בסנהדרי�
דגבי נמי מל� אפי' דא"כ באיסורא היינו דמעיד הא לשנויי מצי לא מוהתעלמת
ואל שב דהכא תימה מיהו כו' חכמה דאי� משו� עלי� אימתו שתהא אמר� לא איסורא

א דשרי מוכח יט:) (ד� בברכות שמתו מי ובפרק הוא המוצאתעשה גבי דפרי� באיסור פי'
למת שמטמא בנו את ולמול פסחו את לשחוט מהול� בשוק אפי' פושטו בבגדו כלאי�

שאני, תעשה ואל שב ומשני המת בזיו� משו� מצוה
תדע שרי תעשה ואל שב לכ� קוברי� לו שאי� מצוה למת הוא גדול גנאי דהת� וי"ל
מת כגנאי גדול גנאי בשוק כלאי� לפשוט וכ� ומילה פסח דידהו כבוד דחי לא דבקרובי�
בשב אפי' באיסורא שרי ולא כ� כל גנאי ליכא עדות גבי הכא אבל מינה פרי� להכי מצוה
מכ"ש וקופה שק ממצא דפרי� נמי והת� קופה או שק דמצא גנאי ליה ודמי תעשה ואל
דאיתיהב ממו� שאני משני דשפיר אלא הכי בתר כדמשני תעשה ואל שב לשנויי וה"מ פרי�

שנויא. האי אדעתיה אסיק לא אכתי שמא או למחילה
כגו� בקונטרס כדפירש והכא תעשה ואל שב מיקרי לא ידו על איסור דכשעושי� ועי"ל
אפי' שרי ובממונא חי שבעלה יודע זה ותלמיד לינשא להתירה חכ� לפני אשה שבאה
שרוצה כגו� מיניה ראיה דמייתי קופה או שק ומצא כדי� שלא מבעליו ידו על ממו� מוציאי�
למחילה. דאתיהב ממונא שאני הת� לשנויי דאיצטרי� הא ניחא נמי והשתא ליטלו אחר

לעיל מובא יט ברכות הרא"ש ותספות אלא, ד"ה ל: ב"מ תוספות ע"ע

à"áèéøäéðéî øèåæã àðééã éáâì ìæéîì àúìéî äéá àìéæå àúåãäñ òãéã ïðáøî àáøåö éàä
,ìéæéì àì äéî÷ éãåäñàìלו אי� ליל� רצה שאפילו משמע ליזיל דלא לישנא פי'

ליה דידע דהאי פסידא דאיכא ואע"ג תורתו, לבזות בכ� כבודו למחול לו ואי� ליל�
מאותה פטור הכי ואפילו איכא דאבידה פסידא קופה או שק דמצא מתניתי� דהא בסהדותא,
תלמידי כמה דאיכא הת� שאני משיב, להשיב רצה א� דהת� ואע"ג כבודו, משו� מצוה
הגדול רבינו ודעת לא, מיניה דזוטר דיינא בפני להתבזות אבל בשלה� כ� שעושי� חכמי�
האר� ע� בהדי לדינא למיזל מילתא ביה דזילא מרבנ� לצורבא הדי� דהוא ז"ל הרמב"�
מוקי� או די� בית שלוחי לו משלחי� אלא אזיל, דלא מיניה דבציר דיינא לגבי למיזל או
בהא אמרינ� ולא חשוב, די� בית לפני אזיל או אנטלר ממנה דנתבע דסבר למא� אנטלר
ולפי ז"ל, הרא"ה תלמידו מורי ד� היה וכ� עדי�, תורה דכבוד דעשה מלוה לאיש לוה עבד
אנטלר שימנה לומר ביה שיי� דלא דאע"ג הוא לרבותא סהדותא דידע הכא דנקט הא זה

ליזיל. לא חשוב די� בית דליכא להאי פסידא ודאיכא
,'åëå äôå÷ åà ÷ù àöî àðéðú éîð ïðà óàגבי האמור כבודו לפי ואינו דזק� מהכא ושמעינ�

דעלמ באיניש ולא תורתו, כבוד ומשו� מרבנ� צורבא היינו אבידה כבודהשבת משו� א
אמרו לא סהדותא לגבי דהכא במקומו, שיעשה מי שית� או עדי�, מצוה של דעשה עושרו,

מרבנ�. לצורבא אלא ליזיל לא
,'ä ãâðì 'åâå äîëç ïéà àøåñéàá ìáàאחרינא דאיכא כגו� סהדותיה דמקבלי� במילתא ודוקא

לתורה, סייג לעשות חכ�) תלמיד פי על (נ"א: אחד פי על שעונשי� במקו� או בהדיה,
פסחי� במסכת וטוביה דזיגוד בעובדא כדאיתא יחידי להעיד אסור הוא הכי לאו .(קיג:)הא

ב עמוד ל ד� שבועות מסכת חיי� תורת
íééç úøåú,ìéæéì àì 'åë àúåãäñá òãéã ïðáøî àáøåö éàäלו דאסור משמע לכאורה

משמע וכ� הדי� משורת לפני� ולעשות כבודו על למחול רוצה אפילו למיזל
לפניה� שיל� כבודו ואי� הואיל עדות מהלכות קמא בפרק שכתב ז"ל הרמב"� מלשו� קצת
למחול רוצה א� דודאי כ� לפרש נראה אי� אבל להמנע. לו ויש עדי� תורה כבוד של עשה
ויש הרמב"� כתב ולהכי למיזל בעי דלא היינו ש"ס דנקט ליזיל ולא דמי שפיר כבודו על
מהלכות י"א בפ' אבידה גבי בהדיא ז"ל הרמב"� וכ"כ להמנע וצרי� כתב ולא להמנע לו



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÈÏÏÎ

íééç úøåúî:èé úåëøáî:çé ïéøãäðñîí"áîø

82

מקו� בכל האבדה מחזיר הדי� משורת לפני� ועושה והישר הטוב בדר� ההול� וז"ל גזילה
שנא, דמאי לעדות אבידה בי� לחלק שאי� ופשיטא כבודו לפי שאינה פי על וא�

שפטרה דכיו� מציאות אלו בפרק שכתב הרמב"� דברי על דפליג ז"ל הרא"ש לדעת ואפילו
התורה בכבוד שמזלזל דידיה לגביה הוא איסור בכבודו לזלזל לו שאי� הזק� את תורה
הדי� משורת לפני� לעשות רוצה דא� שאני אבדה דהשבת לומר יש חייב שאינו במקו�
בעצמו ז"ל הרא"ש שכתב וכמו יוסי בר ישמעאל רבי שעשה כמו ממונו לוותר לו אפשר
לפני� לעשות רוצה הוא א� לכ� רב ממו� שיוותר הכי למימר שיי� לא עדות גבי אבל ש�

דמי. שפיר כבודו על למחול הדי� משורת

:èé úåëøáאפילו פושט� בבגדו כלאי� המוצא רב אמר יהודה רב אמר
טעמא מאי כא)בשוק, עצה(משלי ואי� תבונה ואי� חכמה אי�

לרב... כבוד חולקי� אי� הש� חלול שיש מקו� כל ה', לנגד
אתה שאי� ופעמי� מה� מתעל� שאתה פעמי� מה� והתעלמת שמע ...תא
ואינה זק� היה או הקברות, בבית והיא כה� היה א� כיצד הא מה�, מתעל�
והתעלמת. נאמר לכ� חברו, משל מרובה מלאכתו שהיתה או כבודו, לפי
דכתיב הת� שאני ה', לנגד עצה ואי� תבונה ואי� חכמה אי� לימא אמאי

ילפינ�. לא מממונא איסורא מינה, וליגמר מה�, והתעלמת
?? ?? הבריות" כבוד "גדול בענין לעיל נעתק הסוגיא =כל

:çé ïéøãäðñוהתניא מעיד, אותו, ומעידי� כב)מעיד פעמי�(דברי� והתעלמת
והוא כה� כיצד הא מתעל�, אתה שאי ופעמי� מתעל� שאתה
משל מרובה שלו מלאכה שהיתה או כבודו, לפי ואינה זק� הקברות, בבית
ולא ד� לא והתנ� למל�, מעיד יוס� רב אמר והתעלמת, נאמר לכ� חבירו,
מל�, לב� מעיד זירא רבי אמר אלא אותו, מעידי� ולא מעיד לא אותו דני�
בסנהדרי�, מל� מושיבי� אי� והא המל�, בפני מעיד אלא הוא, הדיוט מל� ב�
ואזיל הוא קאי לסהדותיה, ניהלי מקבלי ויתיב, אתא גדול דכה� יקרא משו�

בדיניה. אנ� ליה ומעיינינא

íé÷ñåôá

í"áîø::â"éä à"éô :äãáàå äìæâשאי� מכובד זק� או חכ� היה א� קופה או שק מצא
היו אילו דעתו את ואומד בה� להטפל חייב אינו בידו אלו כלי� ליטול דרכו
כבודו על מוחל היה לא וא� חבירו של להחזיר חייב כ� לעצמו מחזיר� היה א� שלו
בשדה כאלו כלי� להחזיר דרכו היה להחזיר. חייב אינו חבירו בשל כ� שלו היו אפילו
עד להחזיר� חייב בשדה מצא� להחזיר חייב אינו בעיר ומצא� בעיר להחזיר� דרכו ואי�

בכ�. דרכו ואי� לעיר בה� נכנס שהרי ואע"פ הבעלי� לרשות שיגיעו
:ãé äëìäלפי שאינה פי על א� ולהחזירה בה להטפל נתחייב והכישה בהמה מצא א� וכ�

השב שנ' להחזיר חייב פעמי� מאה אפילו וברחה החזירה במצוה. התחיל שהרי כבודו
לרשות שיחזירנה עד בה להטפל חייב הוא לעול� משמעו, פעמי� מאה אפילו השב תשיב�



ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÂˆÓÏ ÒÁÈ‰ :‰ ˜¯ÙîÂ„Â·Î ÈÙÏ ‰�È‡Â Ô˜Ê

í"áîøîäðùî óñëîù"àø

83

ואבדה וחרבה גנה כגו� משתמר שאי� למקו� החזירה א� אבל המשתמר למקו� בעליה
באחריותה. חייב מש�

:æé äëìä...בכל האבדה את מחזיר הדי� משורת לפני� ועושה והישר הטוב בדר� ההול�
כבודו. לפי שאינה ואע"פ מקו�

:í"áîø:á"ä à"ô úåãòהואיל בחכמה, ממנו פחות די� בבית והיה גדול חכ� העד היה
אמורי� דברי� במה להמנע, לו ויש עדי� תורה כבוד של עשה לפניה� שיל� כבודו ואי�
ומעיד הול� מכות או נפשות בעדות וכ� האיסור מ� בה שמפריש בעדות אבל ממו�, בעדות
לרב. כבוד חולקי� אי� הש� חילול שיש מקו� כל ה', לנגד תבונה ואי� חכמה אי� שנאמר

äðùî óñë::íù äìéæâמציאות אלו בפרק קופה... או שק כל(ל:)מצא רבא אמר
גדולי� ראיתי הרא"ש כתב מחזיר... נמי חבירו בשל מחזיר שבשלו
דאיחייב וכיו� בשדה להחזיר [ומיחייב לחומרא אזלינ� איפשיטא דלא כיו� שפסקו
איסור בכבודו לזלזל לו שאי� הזק� את תורה שפטרה כיו� לי ויראה בעיר] א� איחייב
חבירו ממו� ספק [ומשו� חייב שאינו במקו� התורה בכבוד שמזלזל דידיה לגבי הוא
יותר הדי� משורת לפני� לעשות שבא וחכ� איסור] בספק זלזל לא בו מחוייב הוא א�
ולדעת בכבודו, לזלזל רשות לו אי� אבל יוסי בר ישמעאל ר' שעשה כמו יעשה מממונו
שאי� שמי� כבוד הוא אדרבא כ� בשביל התורה בכבוד מזלזל מיקרי דלא י"ל רבינו

הדי�: משורת לפני� חבירו בשל מיטפל והוא בשלו בכ� דרכו
פגע יוסי ב"ר ישמעאל ר' מציאות אלו ס"פ וכו', והישר הטוב בדר� ההול� יז: הלכה

דעבד. הוא הדי� משורת לפני� פתכא... דרי דהוה גברא בההוא
:äðùî óñë:íù úåãòרבה אמר (ל:) העדות שבועת פרק וכו', גדול חכ� העד היה

דינא לבי למיזל מילתא ביה וזילא בסהדותא דידע מרבנ� צורבא האי הונא רב בר
חכמה אי� באיסורא אבל בממונא ה"מ וכו', ליזיל לא קמיה לאסהודי מיניה דזוטר
ופירש"י לרב. כבוד חולקי� אי� הש� חילול שיש מקו� כל וכו' עצה ואי� תבונה ואי�
חי שבעלה יודע זה ותלמיד לינשא להתירה חכ� לפני הבאה אשה כגו� באיסורא אבל
רוצי� א� אבל האסור את להתיר כשרוצי� דדוקא מדבריו נראה ה', לפני חכמה אי�
דאילו הכי משמע וכו' הש� חילול שיש כ"מ ומדנקט ליזיל, לא המותר את לאסור

כדי�. שלא ממו� מהוצאת טפי יתבר� הש� חילול ליכא המותר באיסור
האיס מ� בה שמפריש בעדות אבל שכתב שאחר רבינו מדברי וכ�אבל וכתב חזר ור

עדי� ליכא דאי גב על א� נפשות דדיני ליה דסבירא נראה מכות או נפשות בעדות
איכא הש� חילול מ"מ רואות שעיניו מה אלא לדיי� דאי� איסורא וליכא אותו פוטרי�
נפשות דיני בתר טובא במילי מכות ודיני נפשות מדיני די� יתברר ולא בדבר עדי� דיש
להצילו להעיד חייב היה זכות לו יודע וזה להרגו רוצי� היו שאילו דכש� נמי אי גרירי�
לו יודע וזה עדי� שאי� לפי לפוטרו רוצי� א� נמי הדי� הוא נקי ד� ישפ� שלא כדי
וכמ"ש נוק� ואינו נקמתו לנקו� עדות שיודע כיו� לאחר הרגו כאילו שהוא חובה
מקרב� הרע ובערת לקיי� להעיד חייב ערוה דבר הרואה שכל דמכות פ"ק הרא"ש
ממחוייבי דחד דכיו� נמי אי גריר� נפשות דיני בתר טובא דבמילי כתבתי כבר מכות ודיני
שהוא שכש� נפשות דיני של השני הטע� זה ביה ושיי� חבירו את המכה הוא מלקות
ממחייבי דבחד וכיו� זה של נקמתו לנקו� חייב הוא כ� עמו הדי� א� לזה להציל חייב

רבנ�: פלוג לא הכי למימר שיי� מלקות

ù"àø::àë ïîéñ á"ô àòéöî àáá.יטול לא זה הרי ליטול דרכו אי� א� קופה או שק מצא
הקברות בבית והיא כה� היה כיצד מתעל�. שאתה פעמי� והתעלמת דת"ר ה"מ מנא
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והיא ולכה� והתעלמת. נאמר לכ� חבירו משל מרובה שלו ושהיתה כבודו לפי ואינה וזק�
ולשלו ועשה. תעשה לא את דוחה עשה דאי� דפשיטא קרא איצטרי� לא הקברות בבית
יהיה לא כי אפס רב אמר יהודה מדרב ל� דנפקא קרא איצטריכא לא נמי חבירו משל מרובה
אמר כבודו. לפי ואינה לזק� אלא קרא איצטרי� ולא אד�. כל לשל קוד� של� אביו� ב�
הנהו חזא דרבה קמיה יתיב הוי אביי ברייתא. ניגרי דאנקטה משו� בה נתחייב הכישה רבה
דרכו להו איבעיא למרייהו. אהדרינהו קו� בהו איחייבת ליה אמר בהו. פתק קלא שקל עיזי.
דרכו דאי� וכיו� בעינ� מעליא השבה אמרינ� מי מאי בעיר להחזיר דרכו ואי� בשדה להחזיר

תיקו. איחייב דאיחייב וכיו� מיחייב מיהא בשדה דלמא או מיחייב. לא בעיר להחזיר
וכיו� בשדה להחזיר ומיחייב לחומרא אזלינ� איפשיטא דלא כיו� שפסקו גדולי� וראיתי
בכבודו לזלזל לו שאי� הזק� את תורה שפטרה כיו� לי ויראה בעיר, א� איחייב דאיחייב

ד לגבי הוא חבירואיסור ממו� ספק ומשו� חייב. שאי� במקו� תורה לכבוד שמזלזל ידיה
יוותר הדי� משורת לפני� לעשות שבא והחכ� איסור. בספק יזלזל לא בו מחויב הוא א�

בכבודו. לזלזל רשות לו אי� אבל יוסי. ב"ר ישמעאל רבי שעשה כמו ויעשה מממונו
איפשיטא ולא היא בעיא בעיר להחזיר דרכו ואי� בשדה להחזיר דרכו כתב ז"ל אלפס ורב
דלמא או לאהדורי דרכו מיהא בשדה אמרינ� מי כתוב היה דבספרו ונראה בעיר. יחזיר ולא
לחומרא ופסק בשדה. אפילו מיחייב לא בעיר מיחייב דלא וכיו� בעינ� מעלייתא השבה
אנקטה דלא בה נתחייב להכישה דמי ולא בכבודו. ש� מזלזל ואינו לחומרא מיחייב דבשדה

מבשדה. יותר המשתמר למקו� הוליכה דאדרבה ברייתא. נגרא

øåè::äãéáà úáùä :âñø ïîéñ î"åçבעני� הוא א� להחזירו מתבייש שהוא דבר המוצא
בשלו מחזירו היה לא וא� לחברו ולהחזירו בו ליטפל חייב מחזירו שלו היה שאילו
להשיבה חייב להחזירה כדי מעט בה והכה בהמה היא וא� חבירו בשל חייב אינו ג�
מפני בעיר בה ליטפל דרכו אי� וא� שלו היתה אילו בה מטפל היה שלא אע"פ לבעליה
מיבעיא בשדה ומצאה מתבייש שלא בשדה בה ליטפל ודרכו העיר מבני מתבייש שהוא
חייב בשדה מצא בה ליטפל חייב אינו בעיר מצאה א� כתב ז"ל והרמב"� איפשיטא ולא

כא�. עד בכ� דרכו ואי� לעיר שנכנס אע"פ להחזירה
להחזיר וחייב לחומרא אזלינ� איפשיטא דלא כיו� מפרשי� ראיתי כתב ז"ל הרא"ש וא"א
לזלזל שלא הזק� תורה שפטרה כיו� נ"ל ואדרבה בעיר א� איחייב דאיחייב וכיו� בשדה
אלא חייב שאינו במקו� תורתו בכבוד יזלזל א� דידיה גבי הוא איסורא תורתו בכבוד

יניחנה: ואז לעיר שיביאנה עד השדה מ� יחזירנה
:äðéòèå ä÷éøô :áòø ïîéñ î"åç :øåèלסייעו מיטמא אינו הקברות בבית והבהמה כה� היה

אינו חבירו בשל ג� מניחו היה שלו היה וא� ויטעו� שיפרוק כבודו ואינו זק� הוא א� וכ�
הנשיא הוא אפילו הדי� משורת לפני� ועושה חסיד הוא וא� ז"ל הרמב"� וכתב חייב:
וטוע� פורק בה� כיוצא או קני� או תב� של משאה תחת רובצת חבירו בהמת ורואה הגדול
תורתו בכבוד לזלזל לו אי� לזק� פטרה דהתורה כיו� כתב ז"ל הרא"ש א"א אבל עמו
הדי� משורת לפני� לעשות שבא והחכ� תורתו בכבוד יזלזל א� דידיה גבי הוא ואיסורא
לטעו� וסייעני בוא אחד אד� לו שאמר יוסי ברבי ישמעאל רבי שעשה כמו ממונו יותר
לזלזל רשות לו אי� אבל לסייעו יצטר� שלא כדי ישמעאל ר' ממנו וקנא� עצי� של משא

בכבודו:
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ìחסדים גמילות של במצוות כבודו לפי ואינו זקן

øéàé úååç::ä"ø ïîéñמיני בכמה נג� יודע ומתמיד ובקי חרי� מרבנ� צורבא שאלה:
בהליכת� ה� וכלה חת� לפני בכינור לנג� בידו הרשות א� שאל זמר כלי
תורתו כבוד מפני עצמו לבזות לו דאסור נימא או חתונה, מצוה של במשתה או לחופה

שאמרו לב.)ומה והידור(קידושי� דקימה כבוד העדר י"ל מחול כבודו כבודו על שמחל חכ�
הרמב"� וכ"כ בזיו� מש"כ הי"א)שאני פ"ה רמ"א(ת"ת וכתבו ר"�, ס"ס בתשובה והריב"ש

לב]: סעי� [רמ"ב רמ"ג ס"ס קטנה בהג"ה
:äáåùúבזיו� הוי וכלה חת� לפני המנג� כנג� א� להסתפק ראוי היה שאלת� הצעת לפי

הרי מ"מ שכר, עליה לקבל ודר� ופעולה שירות שהוא א� כבוד העדר רק הוי לא דדילמא
לב:, דקידושי� כבפ"ק ות"ח לנשיא אפילו שרי ג"כ לה� ומשקה המסובי� לפני העמידה

שאמרו מה כעני� ובכה"ג בנקיות מתנהג שאינו בעני� רק בזיו� מקרי דלא תאמר (שבתוע"כ
איזהקיד.) נאמר הלא אחרי� לכבד עושה א� מש"כ וכו', בגדו על רבב שנמצא ת"ח כל

בזה הצעת� נזניח ולא נניח מ"מ כבודו. על מוחל נקרא וזה הבריות את המכבד מכובד
לצני�. שנקראי� עליה� מוכיח ושמ� עול� והנהגת סדר לפי בזיו� קצת שהוא ונתפוס

ìוהרא"ש הרמב"ם מחלוקת
הרמב"� דעת כי דרבוותא, בפלוגתא דתלי לכאורה נראה היה זה יז)ולפי יא ואבדה (גזילה

כבודו לפי ואינו זק� רז"ל מ"ש ל.)גבי ג�שא�(ב"מ אבידה וישיב יחמיר הוא נפש בעל
ויטעו� יד)יפרוק יג והרא"ש(רוצח בזה, מתבזה היה לא שלו היה שא� כא)א� ב חולק(ב"מ

רס"ג סי' חו"מ וש"ע טור ע' פטרו, שהתורה אחר תורתו כבוד לבזות רשאי דאינו וס"ל
ששאלת. נדו� כגו� כלל עליה רמיא דלא יתירתא למילתא ק"ו י"ל וא"כ ורע"ב,

ואע"פ כ�, תורה דדעת ש"מ והתעלמת תורה דכתבה הואיל דס"ל הרא"ש לדעת לומר ואי�
דלא הש"ס הוכיח ל' בב"מ מ"מ מרובה, ושלו הקברות בבית והוא כה� ג� גביה דכללו

דברכות בפ"ק שהרי גלי, דגלי והיכי כבודו, לפי ואינו לזק� רק שאני(יט:)אתי למימר בעי
וא"כ ילפינ�, לא מממונא איסורא דמשני רק מינה ונילי� ומקשה והתעלמת דכתיב הת�
הרא"ש דעת ולפי מוהתעלמת ילפותא נשאר ודאי איסור מלנג� מניעתו הוי דלא בכה"ג
שאני תעשה ואל שב רק בש"ס קאי לא מממונא איסורא תירו� כי א� עצמו, לבזות אסור

צ"ע) ילפינ�, לא מממונא איסורא תירו� דנשאר דמשמע ל: ב"מ הרא"ש(ובתוס' דלדעת כ"ש וא"כ
בכה"ג. כ"ש עלי' רמיא אפי' מצוה לדבר להתבזות לת"ח לו אסור

רק מעיד הגדול הכה� שאי� דקי"ל להא והרא"ש דרמב"� הנ"ל בפלוגתא נ"מ עוד ויש
צורבא וכ� רשאי אינו ולרא"ש רשאי א� להעיד ירצה א� י"ח: כבסנהדרי� המל� בפני
לפעמי� לה מדמי הש"ס דהרי רשאי, אינו להרא"ש ל: שבועות במס' סהדותא דידע מרבנ�
הא דאל"כ דמתבזה ר"ל ע"כ כבודו לפי ואינו לשו� דנקט ואע"פ וכו'. מתעל� שאתה

בסמו�. וכמ"ש מחול כבודו
ירוח� ר' מ"ש על תמיה לי יא,ד)ויש ח"ב נ"ב וכו'.(מישרי� שולחי� די� שהבית ת"ח גבי

כה"ג בפרק דמקשה הא יח:)דא"כ מעיד(סנהדרי� מאי ליה לישני והתעלמת, והתניא מעיד
מיניה. דזוטרי ב"ד לפני עד שנעשה בזיו� הוי דמ"מ ע"כ אלא אליו ששולחי� שני� לפני
אליו ששולחי� ס"ד דאי לב"ד שהול� ר"ל 'מעיד' דמ"ש להש"ס ליה דמשמע י"ל מיהו

התוס' ש� תירצו ובכה"ג מעיד. בכה"ג נמי מעיד)מל� בעדות(ד"ה לוקמיה שהקשו על
ר"ת לדעת לתר� אנו מוכרחי� ה"נ וה"ה דחזו)החודש. ד"ה לא: יבמות דמותר(תוס' דס"ל

לב"ד. בכתב עדות� לשלוח
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שמטפל ידעו דלא הרואי� מפני התורה כבוד לבזיו� חיישינ� אבידה דגבי לחלק לומר ואי�
הרא"ש דלשו� ממנו, שמקבל בשכר עצמו שמבזה יחשדוהו וטוע� בפורק ג� להחזירה, בה

עצמו. מצד דאסור משמע עצמו, לבזות לו אי� פטרו שהתורה אחר רק כ� משמע לא
וגו' ומכרכר מפזז ודוד ממ"ש הרא"ש על להקשות טז)ואי� ו כהגלות(שמואל�ב מיכל וכמ"ש
כמ"ש שאני שבקדושה דבר דודאי הריקי�, אחד ג)נגלות י שבת בפלטי�(ירושלמי גדולה אי�

כארז"ל. למיטרפסה שקלה ומיכל מל�, של
ובחצר בר"ה א� סוכה בעשיית בעצמ� מטפלי� הדור וגדולי שת"ח על קצת נתישב ובזה

מהרי"ל כתב וכ� לה� ראוי וכ� א)המפולש סוכה עוסק(מנהגי� מהר"� בעשייתשמצא
שבעה כל הסוכה על שמי� ש� שחל רז"ל כמ"ש בה יש קדושה קצת שסוכה מפני סוכתו

לה'. ממ"ש החגיגה על שחל כש�
ליה הוה הא מצוה למצות ות"ח לרבני� הרבי� רשות דר� מי� שאיבת על קשה האמנ�
שמצינו במה אדידיה ל"ק גופיה הרא"ש על מיהו מי�, ושואבי עצי� לחוטבי כמ"ש בזיו�

תס) או"ח ובכה"ג(טור רואה. זר ואי� בביתו שהיה די"ל המצות, בלישת בעצמו מתעסק שהיה
כתבי כל פרק דבגמ' הא נמי קיט.)י"ל ר"נ,(שבת סי' או"ח ע"ש וכו' ציבי מצלח יוס� דרב

קשה, הנהוג מי� שאיבת ומ"מ בסמו�, וכמ"ש הוא קודש [ד]שבת נראה הכי דבלאו רק
צרכיו, וכל בחפירה ומיטפלי� קברני� בחבורות מלהתחבר נמנעי� אינ� הדור גדולי וכ�

כ�. לעשות מרבנ� צורבא לההוא נכו� לא הרא"ש לדעת מ"ש לפי וא"כ
חת� לפני אתלת מרקד דהוי אלעאי בר ר"י לפני דנורא עמודא דאתחזי מהא דצ"ע רק

יז.)וכלה ה"ל(כתובות בעלמא לאיניש ספק ובלי סבא, ל� מכסי� קא חכמי� שאמרו עד
דאי� ידעי� דכו"ע דיד� בנדו� הדי� הוא די"ל רק שאני, בחסידות מפורס� דאד� וי"ל בזיו�,
וכ� לו. נאסור למה חשד נדנוד שו� בו ואי� שמי� לש� עושה ושהוא בעמלו שכר לו

במדרש דרז"ל לפי מאיזבל ולמד צא עביד, רבה ומצוה דשרי יז)נ"ל (פדר"א

ìממון הפסד משום שעיקרן במצוות רק נאמרו הרא"ש דברי

ואינו ות"ח לזק� תורה דפטרה לחבירו אד� בי� שהוא מצוה בדבר רק אינ� הרא"ש ודברי
שארז"ל ככלל כבודו ל:)לפי הכא(ב"מ בשלו ופורק וטוע� שלו באבידה מטפל שהיה כל

שבכה"ג. מצות בכל טע� שהוא כמו� לרע� ואהבת רק תורה ציוותה דלא חבירו, בשל נמי
דג"כ עליה לבזות ראוי שאי� עצמו בממו� ליטפל תורתו כמבזה נעשה להחמיר ירצה וא�
אבידה להשבת דקרי ילפינ�, לא מממונא איסורא הנ"ל דברכות בגמרא במ"ש ונרמז אסור,
ממונא, רק אינה זו מצוה שמקור כמ"ש ע"כ אלא ילפינ�, לא ממצוה איסורא והל"ל ממונא,
ישראל כל על ה� גור�, שהזמ� מצוה כ"ש ב"ה למקו� ישראל שבי� במצוות כ� שאי� מה
הנוהג וכל ותורה, זקנה כבוד ביזוי משו� בו אי� בציבור, ליחיד שעה לפי המפורס� ה�
שילפינ� חסד גמילות רק ממש עשה מצות שאינה א� ה' ומצות גבוה לצור� בעצמו קלות

כתבתי, והנלפענ"ד ברכה. עליו ותבוא משובח זה הרי בדרכיו יאירמוהלכת הטרוד נא�
בכר�. חיי�

דר"נ ע דף קידושין גמ' ומיישב כבודו, זה כי (ד"ה ר"נ סימן סוף או"ח הלכה בביאור דבריו שהרחיב מה עיין
מצוה... דבר שהוא לכל ניכר שזה והיינו מעקה בעשיית בעצמו עסק

הצבור על פרנס נתמנה שאדם כיון במש"כ ד' סעיף ח' סימן חו"מ תקכז) (פיורדא ברלין לר"י יעקב באר ע"ע:
סי' (או"ח תשובה שערי איסור... בו אין מצוה משום שעושים דבר שכל שלשה... בפני מלאכה לעשות אסור
ד"ה סוף ל"א כלל ורבו אביו כבדו ערך כללי חמד בשדי הובא ח', אות ט דרוש ביהוסף עדות ב'), ס"ק ר"נ

אמנם,
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– כבודו לפי ואינה זקן בדין יסודות
,	 עצמו, על להחמיר רוצה הזק� א� ורא"ש רמב"� יסודות מחלוקת ^

שיש או בשלו טורח היה שלא משו� רק הוא באבידה זק� של הפטור הא� יסודי נושא ^
== כבודו של חשש בעצ�

ידי על לקיי� א"א שבעדות לעדות אבידה בי� המחלק ל) (שבועות חיי�" "תורת עיי� ==
טו== סעי� ו סימ� חו"מ יוס� ברכי וע"ע אחר...

==להגדיש שחייב לזק� מיוחדת רבותא יש חולי� ==בביקור

ãñç úáäà éøáã êåúá ìéòì òéôåî ç"îâ úååöîá åãåáë éðôì åðéàå ï÷æ ìù øåèô==

ùééò äøåá÷ ïéðòìå ,íéìåç øå÷éá ïéðòá ,úåîå÷î éúù

עיי"ש כבודו לפי ואינו זק� הוי הרי העני לפני ר� הלל סז: כתובות שיעורי� קוב� וע"ע
חולי�, בביקור כבודו לפי ואינו זק� בעני� לג מכתב הוטנר הרב של מכתבי� וע"ע בדבריו.

לב.== עמ' וירא פרשת (זילבר) היריעות וחמש
ל=== מת בי� ובחילוק כבודו לפי ואינו זק� בעני� ב"מ שמחה מאיר רבינו חידוש ע"ע

eceak itl dpi`e owf :mipeiv

האזל, מלצראבן זלמן איסר ר'
הרמב"ם מחלוקת כבודו לפי ואינה זקן בדין

עושרו, מפני במכובד יגוהטור יא ואבידה גזלה
שהם, פרלמוטראבן משה ר'

כבודו, לפי ואינה זקן 237בדין קמד סי' חו"מ
ותומים, אייבשיטץאורים יהונתן ר'

כבודו, לפי ואינה זקן יבבדין כח סימן
תלמודית, אנצקלופדיה

כבודו, לפי ואינו אבידהזקן השבת ערך בתוך
אהרן, ואלקןבית אהרן ר'

כבודו, לפי ואינה זקן של ל:בפטור ב"מ
יוסף, החיד"אברכי רבינו

על למחול כהן לענין כבודו לפי ואינה זקן
וקדימתו, 70קדושתו קכח או"ח

שמועה, וינטרויבדבר ליפא ר'
עיי"ש, 63סוגיא
משה, פיינשטייןדברות משה ר'

כבודו, לפי ואינה זקן סאבדין הערה ב"מ
יוסף, קאנויץדברי יוסף ר'

עיי"ש, כבודו לפי ואינה זקן בענין חלקסימן ח"א
(83 (עמוד כג סימן חידושים

אבידה, פינהנדלרהשבת יחזקאל ר'
כבודו לפי ואינה זקן בדין אורבך הגרש"ז מדברי
שיש רואים כולם הרי לפרוק לו אסור למה /

דאורייתא, וזה בע"ח 341צער
השני, ורהפטיגזריחת זרח

כבודו, לפי ואינה זקן 78בדין
חיים, סופרזרע חיים יעקב ר'

כבודו, לפי ואינה 79זקן אוצה"ח יג סי'
בתרא, אלטוסקיחידושי דוב חיים ר'

שבין במצוות כבודו לפי ואינה זקן של פטור
לחבירו, סז:אדם כתובות
שלמה, שחכמת קלוגרר' למה

נפשות, מהצלת אפילו שפטור ====חידושו
היריעות, זילברחמש דוד ר'

כבודו, לפי ואינה בזקן חולים 52ביקור וירא
המאירימאירי, מנחם רבינו

בתלמיד "בין כבודו לפי ואינה זקן של הפטור
זולתו", ובין 153חכם התשובה חיבור
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קובץ מוריה
/ הבריות כבוד / כבודו לפי ואינה זקן בדין
"אי מאמר בתוך / ילפינן לא מממונא איסורא
שאין ל"ת על יעבור שלא כדי הונו כל לתת חייב

צימבליסט, חיים לרב מעשה" 100בו קיב
כבודו, לפי ואינה זקן בדין 132הערות קכ

ניסן הרב / כבודו לפי ואינה זקן בדין הערת
123קפלן, קיט

במצות כבודו לפי ואינו זקן של פטור יש האם
וינר, ברוך שמואל הרב אב, נוכיבוד עמוד צ כרך

ברכה, ז"למחזיק החיד"א
ולא מצוות לקיים בכבודם הקלו שחכמים מה

כבודו, לפי ואינה זקן משום רנחששו או"ח
הים, מרגליותמרגליות ראובן הר'

יקח שלא א, כבודו" לפי "אינו של גווני שני
היה אפילו ב' בשוק, כזו טרחה עבור תשלום
השני לטרוח, ולא עליו מוותר היה שלו חפץ

וכו', חמור טיותר אות יח דף סנהדרין
עוזיאל, עוזיאלמשפטי חי מ ציון בן ר'

על מים ליצוק לוי שהוא חכם תלמיד ראשי אם
ושםבד"הוהשתהנחזי הכהניםלנשיאתכפיים,
עיי"ש כבודו לפי ואינו דזקן בסוגיא דן אנן,

חילוקים, ועוד והחיד"א חיים תורת או"חבדברי
ח סימן

דוד, קוויאטסוכת דוד ר'
קובץ בדברי מפלפל / כבודו לפי ואינה זקן

כהן / כבודו על שמחל מלך / בזה שיעורים
ועוד, כבודו על 33שמחל יז כתובות

יצחק, בלאזערפרי יצחק ר'
זקן בענין ובתוכו ל"ת, דוחה הבריות כבוד בענין
לפ"כ ואינה זקן שענין מסיק כבודו, לפי ואינו
שכתוב איפה וגם הבריות כבוד משום הוא
לענין בעצם הכוונה התורה דכבוד עשה בגמרא
נפתלי הג"ר ובהשגות עיי"ש, הבריות כבוד

ועוד, נג, בסימן כב-נואמשרדם סימנים ח"א
חכם זקן דוקא האם אבידה מהשבת שפטור זקן
בכמה דן דבריו ובתוך בעלמא, מכובד אפילו או
אחרונים דברי פי על זו בסוגיא נקודות וכמה

עיי"ש, גדולה נב-נובאריכות ח"א
וטעינה פריקה בדין כבודו לפי ואינה זקן בדין
אינו ולכן כבודו לפי ואינה זקן הוא שהבעלים
בעליו אין מטעם פטורים גם אחרים האם טוען

הנושא, בכל דיון דבריו ובתוך נטעמו, סימן ח"ב
תשובה, מרגליותשערי אפרים ר'

זקן של חשש אין במצוה שעוסק ברור כאשר
כבודו,, לפי רנואינה סימן סוף או"ח
דוד, רבי פוברסקישיעורי דוד רבי

בביקור כבודו לפי ואינו זקן של פטור יש אם
187חולים, נדרים

חיים, שורתורת חיים אברהם ר'
שאסור שסובר הרא"ש גם / כבודו לפי ואינה זקן
להעיד שיכול עדות לענין מודה להחמיר לחכם

רוצה, ל:אם שבועות

== יאיר חוות תשובת על בהערות ספרים רשימת ==עיין
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exiagl xhet epi` mewnl devna wqer (b)

"äéøà íù" áøä ùåãéç

:íùåáä úåâåøò:(בסמו� (עיי� אריה ש� שו"ת בעל ז"ל בולחובר אריה úåëìäלהג"ר
:ä úåà äë ïîéñ :äèéçù,'åëå äñë àì íàåעיו� מקו� בכא� לי ...ויש

דבחנ� שקלקל, אומ� בטבח ש"ו סימ� בחו"מ ונתבאר עט ד� קמא בבבא דאיתא במה
דזכה ועו� חיה ששחט אומ� בטבח לי וקשיא שכר... נושא שהוא מפני חייב ובשכר פטור
יוס� דרב פרוטה מטע� שכר שומר להוי מקו� מכל בחנ�, שהוא א� כיסוי, במצות
צרי� דאי� משו� שכר שומר דהוי יוס� לרב אבידה ובשומר המשכו� על במלוה כדאמרינ�
המצוה... מ� פטור במצוה דעוסק וניעור בשטוח בה שעוסק בשעה לעניא ריפתא למיתב
וא"ת וז"ל: יוס�, ורב ד"ה מד: ד� בשבועות התוס' שכתבו מה פי על לתר� לי ...ונראה
הנאה והמודר מצוה תקיעת לו לתקוע מותר מחבירו הנאה המודר השנה בראש דאמרינ�
ליה דחשיב יוס� לרב מתהני הא ואמאי מצוה, של טבילה בו לטבול מותר המעיי� מ�
לשוטחה בה שיתעסק פעמי� דכמה ומשכו� אבידה שומר דשאני וי"ל שכר, שומר בהכי
שלא במקו� ולטבול לתקיעה לכוו� יכול הת� אבל לו, מלית� יפטר ולהצניעה, לצרכה

[עכ"ל]... שעה, באותה עני ש� יבוא
ליהנות לאו דמצוות בהא הנ"ל התוס' קושית ליישב שיש וראיתי בדבר התבוננתי ...שוב
בזה לומר לי ונראה במצוה, שעוסק בשעה יוס� דרב מפרוטה הנאה לו יש דהא ניתנו,
אד� שבי� ומצוות לחבירו אד� שבי� מצוות מצוות, מיני שני יש דהנה ומסתבר, חדש דבר
אבידה והשבת חסדי� גמילות ומצות צדקה מצות כמו לחבירו אד� שבי� והמצוות למקו�,
נראה זה ולפי וכדומה. ולולב שופר תפילי�, ציצית, כמו למקו� אד� שבי� ומצוות וכדומה,
במצוה בעוסק אבל בה, כיוצא ממצוה היינו המצוה, מ� פטור במצוה דעוסק דהא די"ל לי
שמקיי� ומי לחבירו, אד� שבי� ממצוה בזה דיפטור לומר סברא אי� למקו� אד� שבי�

ו צדקה ממצות שיפטור לומר סברא אי� וכדומה ומתפלל שלומד היו� כל הש� שארמצוות
לחבירו. אד� שבי� המצוות

לעניא רפתא מלמיתב דפטור דהא שכתבו הנאה, בההיא ד"ה נו: ד� בב"ק בתוס' ועיי�
דאטו הוא דסברא וכתבו לית�, מחויב לקיי� כשיכול אבל שניה� לקיי� יכול בשאינו דוקא
כי ע"ש. המצוות מ� יפטור בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית בראשו תפילי� לו שיש אד�

לחבירו. אד� שבי� המצוות וג� הש� מצוות לקיי� בשתיה� מחויב האד�
על ובמלוה אבידה בשומר רק מצינו לא לעניא רפתא מלמיתב דפטור יוס� דרב הא והנה
אבידה השבת דהיינו לחבירו, אד� שבי� במצוה דעוסק דכיו� אמרינ� שפיר ובזה המשכו�,
דאע"ג לעניא, רפתא מלמיתב פטור לכ� דמשכו�, ונעור שטוח או דהלואה, חסדי� וגמילות
גופא זאת במצוה עוסק הוא עכשיו ג� הרי מקו� מכל לחבירו אד� בי� היא צדקה דמצות
מפטר לא בזה למקו�, אד� שבי� מצוות בשאר בעוסק אבל המצוה, מ� פטור במצוה ועוסק

לחבירו. אד� שבי� ממצוות
של שופר תקיעת כגו� הש� במצוות בעוסק רק הוא ניתנו ליהנות לאו מצוות דאמרינ� והא
מצות דאמרינ� התוס' שהקשו שופר ומתקיעת המעיי�, מ� במודר או שלמי�, ושל עולה
במצוה שעוסק ומשו� למקו�, אד� שבי� מצוות הכל הוי בזה ניתנו, ליהנות לאו
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אמרינ� שפיר ולכ� לחבירו, אד� שבי� מצוה דהוא לעניא רפתא מלמיתב מפטר לא זאת
במלוה או אבידה בהשבת רק לעניא רפתא מלמיתב מפטר דלא ניתנו ליהנות לאו מצוות
ריפתא מלמיתב פטור זאת במצוה ועוסק לחבירו, אד� שבי� במצוה דעוסק המשכו� על
מצוה שהוא לעניא ריפתא מלמיטב מפטר לא למקו� אד� שבי� במצוה בעוסק אבל לעניא,

התוספות. קושית ומיושב ברור דבר וזה לחבירו. אד� דבי�
ד� בנדרי� ועיי� לעניא, רפתא מלמיתב פוטר אינו כיסוי דמצות שפיר אתי שכתבתי ולמה
מחשב או האבידה בעל על אסורי� מחזיר בנכסי ופליגי אבידתו לו דמחזיר הנאה במודר לג
כנ"ל, יוס� דרב פרוטה אמרינ� ודאי דבאבידה משו� עיי"ש, יוס� דרב פרוטה משו� הנאה

ופרח. כפתור הכל שפיר ואתי למקו�, אד� שבי� במצוות ולא

:äéøà íù:ãñ ïîéñ à"çסימ� הבוש�] [	ערוגות בספרי שכתבתי במה ויתבונ� ...עמד
שאסור בשופר בתקע אמרינ� למה מד ד� בשבועות התוס' קושיית לתר� כח

לא דמצות משו� דיצא דרבבהנאה, פרוטה משו� הנאה הוי לא ואמאי ניתנו, ליהנות ו
אבידה. בשומר כדאמרינ� לעניא רפתא למיתב בעי דלא יוס�

שעוסק מי אבל דוקא, בו כיוצא במצוה רק הוא וכו' במצהו דעוסק דהא בזה וחדשתי
עלה ומותיב לעניא, רפתא למיתב וצרי� לחבירו אד� שבי� ממצוה מפטר לא הש� במצות
ותפילי� ומתפילה שמע מקריאת פטורי� וכו' סת"מ דכותבי כו ד� בסוכה דאיתא ממה
שבי� ממצוות דאפילו דמשמע וכו', במצוה דעוסק מטע� בתורה האמורות מצוות ומכל
כדומה המצוות מכל הדי� הוא ותפילה ק"ש דתני כיו� די"ל מוכרח אינו פטור, לחבירו אד�
בברכות כדאמרינ� שאני דרבי� דמצוה י"ל ועוד בעצמו, מע"ל כמ"ש הש� מצוות דוקא
טפי אלי� דרבי� מצוה ואפשר שאני, דרבי� מצוה ומשני הוא בעבירה הבא מצוה מז

לחבירו. אד� שבי� מצוה אפילו ודוחה
אד� שבי� ומצוה למקו� אד� שבי� מצוה ה� סוגי� דשני מאד, נכונה הוא הסברא וגו�
במצוות העסק אבל אחד, מסוג בה כיוצא רק המצוה מ� פטור במצוה והעוסק לחבירו,

לחבירו. אד� בי� שהוא אחרת ממצוה יפטר לא הש�
בדר�, דלכת� מהא בסוכה ש� דלמידי� ממה יקשה כ� לא דא� כ� לומר צרי� כרח� ועל
שבי� במצוה ללמוד ג"כ דמנ"ל פטור, דמצוה בלכת הא בק"ש דמחייב הוא דיד� בלכת
מי פרק ריש יהושע בפני ועיי� הש�, מצות דהוי דק"ש כה"ג דוקא דילמא לחבירו, אד�
בשאר לא אבל בכל שוה דאינו הנ� כמו גרמא שהזמ� במצוה דוקא דילמה שהקשה שמתו
דשני למקו�, אד� שבי� ממצוה לחבירו אד� שבי� מצוה ללמוד דאי� שכ� ומכל מצוות,

כה"ג. פוטר אינו דבאמת ודאי אלא ה�, מיני�
שהקשה כמו ברכה שכר משו� שכר שומר הטבח דלהוי קשה דלא כתבתי בספרי ש� והנה
למיתב בעי דלא שכר פני� כל על שירויח דבעינ� משו� ש"ו בסימ� הש"� שהביא במרדכי
מפטר לא דרבנ� במצוה ובעוסק דרבנ�, וברכות וכו', במצוה דעוסק משו� לעניא רפתא
א� פטור דרבנ� במצוה בעוסק א� דאפשר בדעתי עלה וכעת דאורייתא, צדקה ממצות
חייב, רשות דהוא דיד� בלכת דדוקא בדר� דלכת� מהא דלמדי� כיו� דאוריריתא ממצוה
לדוכתא קושיא הדרא וא"כ פטור... דרשות, דידיה לכ� דאינו דרבנ� במצוה דבעוסק י"ל א"כ

לפי אבל לעניא, רפתא למיתב בעי דלא שכר שומר יהיה השחיטה ברכת בשביל תירוצידג�
וחייב לחבירו אד� דבי� צדקה ממצות מפטר לא הש� במצות דעוסק מיושב זה ג� דלעיל

לעניא... רפתא לתת
יפטר לא לחבירו אד� שבי� במצוה שעוסק מי כ� א� דברי לפי אותי שאל אחד ...ומשכיל
או ואביהו בנדב עוסקי� היו לנפש טמאי� שהיו דאנשי� ש� מבואר והרי הש�, ממצות
דהיא פסח מלעשות פטורי� היו ואי� לחבירו, אד� שבי� חסד גמילות דהוי מצוה, במת
ג� מקיי� לחבירו, אד� שבי� במצוה שעוסק דמי טעות, שזה לו והשבתי הש�, מצות
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במצות בעוסק אבל הש�, ממצות ופטור ג"כ הש� במצות עוסק ממילא וא"כ הש� מצות
שכתבתי. וכמו לחבירו, אד� שאי� ממצוה פטור אינו הש�

להקשות... יש ולכאורה
רק המצוה מ� פטור במצוה עוסק אמרינ� דלא שחדשתי הזאת הסברא לענ"ד דבר ...סו�
הוי דזה לחבירו, אד� שבי� ממצוה פטור אינו הש� במצות בעוסק אבל בו כיוצא במצוה
תמוט, שלא יתד הוא זה מינה, שאינה ולא מינה רק פוטרת המצוה ואי� מצוות, מיני שני
ומקו� כמוש"ל, המצוה מ� פטור במצוה דעוסק דלמידי� קראי מהנ� ללמוד אפשר אי וזה

בזה. לי הניחו

:äéøà íù:æö ïîéñ :øæòä ïáàהבוש� ערוגות בספרי שכתבתי מה על שאל ...ואשר
שופר גבי אמרינ� דלמה מ"ד שבועות התוס' קושית לתר� סק"ה כח סימ�
אבידה בשומר כדאמרינ� לעניא רפתא מיתב בעי דלא נהנה הא ניתנו ליהנות לאו דמצוות
אבל בה כיוצא במצוה רק המצוה מ� פטור במצוה דעוסק ותירצתי המשכו�, על ומלוה
נאה דבר והוא לחבירו, אד� שבי� ממצוה מיפטר לא למקו� אד� שבי� במצוה עוסק

ת"ל. לאמת וקרוב ומתקבל
מהא המצוה מ� פטור במצוה דעוסק דילי� כה ד� בסוכה דאמרינ� ממה הקשה זה ועל
מצוה דהוי מפסח ופטור לחבירו אד� שבי� מצוה דהוא אד� לנפש טמאי� אנשי� דהיו
אד� שבי� במצוה בעוסק דדוקא בזה, אשר ההבדל הבחי� לא הנה למקו�, אד� שבי�
אד� שבי� במצוה עוסק אבל שכתבתי, כמו לחבירו אד� שבי� ממצוה מפטר לא למקו�
אד� בי� דהוי א� בגמ"ח ועוסק צדקה בנות� כמו הש�, מצות ג� מקיי� ממילא לחבירו
שבי� אחרת ממצוה פטור ושפיר זה, על שצוה למקו� מצוה ג� הוי מקו� מכל לחבירו
דמי מפסח, פטורי� יוס� של ארונו דנושאי הת� אמרינ� שפיר הכי ומשו� למקו�, אד�
להיפ� אבל אחרת, ממצוה ופטור הש� מצות כ� ג� מקיי� לחבירו אד� בי� מצוה שעושה
וקיימי�. נאמני� ת"ל ודברי לחבירו, אד� שבי� ממצוה מפטר לא הש� במצות העוסק

:øîåà òéáé:èé ïîéñ äòã äøåé ã ÷ìçלפמ"ש למידק איכא דאכתי איברא ...(ד)
המצוה מ� פטור במצוה דהעוסק דהא סד) סי' (חיו"ד אריה ש� בשו"ת
לידו ובאה למקו� אד� שבי� במצוה העוסק אבל למקו�, אד� שבי� מצות כששניה� היינו
תלמיד כשמזמיני� זה ולפי לידו... שבאה מהמצוה נפטר אינו לחבירו אד� שבי� מצוה
גדול אד� כשהוא ומכ"ש בגופו, חסדי� גמילות בכלל הוי ביה מתיקרי ואתיקורי חכ�

מצוה. לסעודת ההזמנה ע� שבאה גמ"ח ממצות פוטרתו ת"ת אי� וא"כ מפורס�,
הש�... כדברי משמע לא (ט:) קט� דמועד פ"ק המאירי מדברי לפענ"ד מקו� דמכל אלא

מהמצוה פטור במצוה העוסק די� שיי� לא תורה דבתלמוד הראב"ד) (בש� ש� שכתב אריה,
וא�, אב וכיבוד ולולב שופר כגו� אחרי�, ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה לידו באה א�
ותיפוק וכו'. המעשה לצור� תורה תלמוד שעיקר משו� קוברי�. לו שאי� מצוה מת וקבורת
תורה ותלמוד וא�, אב כיבוד וכ� לחבירו, אד� שבי� ממצות היא מצוה מת שקבורת ליה
מהמצוה. פטור במצוה העוסק שיי� לא מצות בשאר ג� ובכה"ג למקו�, אד� שבי� מצוה
לנכו� קושית� תירצו נמי מד:) (שבועות והתוס' בזה. חילוק שו� שאי� דס"ל ודאי אלא
לחלק שאי� ולעול� ע"ש. הנאה. חשיבא לא להכי עני ש� שאי� בעת לתקוע לכוי� שאפשר

למקו�. אד� שבי� למצות לחבירו אד� שבי� מצות בי� בזה

אורחי� הכנסת גדולה מאמר לנושא ====לצר� = תצא כי חמדה כלי ======ע"ע
שכינה פני מקבלת
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ãåãì íúëî:,נר"ו לוצינה שלמה להח"ר לראגוזה ו: סי' או"ח פארדו: דוד להר"ר
תק"ח. שנת חשו�

:äìàù,טובא להו אית לולבי� אבל החג בימי אחד אתרוג אלא לה� נמצא שלא קהל
והנה כלל. אתרוג ביד� נמצא לא בקרוב, שעות מ' מהל� לה� הסמוכה אחרת ובקהילה
תחנות בכמה אליה� להתחנ� ההיא לקהלה מיוחד שליח זו קהלה בני שלחו החג ימי בתו�
ומוכרי� שולחי� היו שנה שבכל כדרכ� אתרוג לה� שישלחו סמוכי� היו שעליה� דמאחר
חד, אתרוג אלא הו"ל דלא האמור מטע� לשלוח יכלו לא דהאידנא אלא המיני�, כל לה�
קצת וג� ראשו� ביו� שהיא התורה מ� המצוה עיקר ה� קיימו שכבר הואיל מיהא השתא
מהמצוה נעדרי� יהיו שלא אליה� וישלחוהו עמה� לאחיה� ג� שיזכו מעתה אחרי�, ימי�
בעלי בי� מחלוקת נולד והנה חג, של אחרו� ביו� זמ� ולומר לבר� שיוכלו ולפחות לגמרי,
נשלח. לא ומספק לשלחו, שלא אומרי� ואלו לשלחו האומרי� אלו הזאת, שבעיר תריסי�
ושכמ"ה. לצדקה המורה יורנו בזה הדי� עיקר לדעת נפשי כלתה וג� נכספה עתה הנה

:äáåùúחכמי� לפני להכריע כדאי ואיני דגר"מי הבל"ה הבל הקו"ל חיי ומה אני מה
מי... אתי מי מדי"� עיי"ש]נסיכי החסר אתרוג בדיני אחת פסקא הושמט -]

ìחבירו שיזכה כדי חטא לאדם אומרים אין
הוא מלא מקרא שהרי לפני� צרי� לא זו כי ישראל נא יאמר ראשו� המושכל דלפי איברא
שיש שמי תיתי ומהיכא נפש, מפני נפש דוחי� ואי� לאחי� קודמי� חיי� עמ� אחי� וחי
למ"ש דומה זה למה הא המצוה, מ� ערו� הוא וישאר לחברו יתננה מצוה לעשות כדי בידו
לידי שיבא קוד� לרדותו לו התירו בתנור פת הדביק ביבי רב דבעי אההיא דשבת ברפ"ק
לאד� אומרי� וכי ששת רב לה ומתקי� לאחרי� התירו הת� למימר בעי והוה לא, או חיוב
חבירו, שיזכה כדי גרידא שבות איסור אפילו שריה דלא קמ� הא חבר�. שיזכה כדי חטא
על לעבור לישרי דלא הכא וכ"ש חטאת, חיוב לידי חבירו יבא הכי עביד לא דאי אע"ג
מצוה ביטול אלא חטאת חיוב כא� אי� זכו לא נמי דאי חבריה�, שיזכו כדי דדבריה� מצוה

עושיה�. יהיו וכמוה� מדבריה�
איסורא איהו דליעביד לחבר ליה ניחא בעירובי� דאמרינ� מההיא ז"ל התוס' הקשו הת� בר�
שחציו מי גבי השולח דפרק מההיא וכ� רבא איסורא האר� ע� ליעביד דלא היכי כי זוטא
וכ� תעבודו בה� דלעול� עשה דאיכא אע"ג חורי� ב� ועושהו רבו את דכופי� כו' עבד
מההיא ותו הפסח מצות זה שיקיי� כדי דהשלמה אעשה כהני דקעברי דפסחי� מההיא
מסקי ולכ� עבודה זה שיעשה כדי בשיניו לו חותכו חבירו יבלת לו שעלתה כה� דעירובי�
לאד� או' אי� אמרינ� הפת רדיית גבי דהת� לחלק דיש מערבי� בכל בפרק וכ� הת� התו'
איבעי שוגג דהוי ואע"ג לחשיכה סמו� שהדביק פשע דחברו משו� חבר� שיזכה כדי חטא
יש ממנו שרי אנוס דהוי דאמר� הני כל כגו� פשע דלא היכא אבל אדעתי' לאסוקי ליה
כבר הא למעבד הו"ל דמאי היו אנוסי� אלא פשעו לא הקהל דאותו דכיו� בנ"דד ללמוד
דא"א ההיא בכלל אינו בכ"הג א"כ לה� שלחו ולא סביבותיה� אשר הערי� לכל כתבו

כו'. לחבר ליה ניחא בכלל ה"ז אדרבא אלא כו' חטא לאד�
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ל"ת על לעבור רבא איסורא חבירו יעשה שלא כדי לעבור דשרינ� דוקא דהיינו לומר ואי�
דרבנ� איסורא אלא דאינו כיו� יבלת לו לחתו� לחברו שרי' כה� גבי דהא עונש בו שיש
דא"נ ותו רמיא דידיה עליה לאו דחבריה דמצוה אע"ג מהעבודה חבירו יתבטל שלא כדי
ויעבוד הוא אנוס דהא ליכא מ"ע ביטול משו� ואפי' עונש שו� לחבריה ליכא קעביד לא
משו� ה"ט דהת� לחלק ואי� שרי'. ואפ"ה חבריה ליעביד והשתא אחרינא ליומא או למחר
עבודה בר דלאו כגו� מצוה במקו� דשלא מסקי' י"א דביצה בש"ס דהא במקד' שבות דאי�
ממילא תחילת�. משו� סופ� דהתירו מהדברי� אחד וזה התירו עבוד' דבשעת אלא אסיר
לא וא"נ המצוה יקיימו אחר הקהל של שאות' רמיי' דהני עלייהו דלאו דאע"ג הכא דה"ה
איסורא אלא כא� דאי� כיו� אפי"ה הוו (ענושי�) [אנוסי�] דהא עונש להו לית לה עבדי

חבריה�. שיזכו כדי לדחות נית� דרבנ�
לעשות לחבירו לזכות כדי לדחות דנית� דה"ט הני בכל הת� שאני ולומר לחלוק לבע"ד מקו� יש ואכתי
אלא ה� ג� למעבד מצו לא להו האתרוג משדרי נמי דכי הכא אבל דאורייתא מצוה דהיינו מזו גדולה מצוה
חטא לאד� אומרי� ואי� קודמי� חיי� לכללי� והדרינ� נינהו שוי� כ� א� עבר כבר קמא דיומא דרבנ� מצוה

ליתא... הא בר� כו',
ìהבריות כבוד

הבריות כבוד גדול שמתו מי פרק בברכות דאיתא מאי נודע הנה כי דינא, לעיקר הדר�
ימות דבשאר ידוע והנה תסור. דלא בלאו לה ומוקמינ� שבתורה, תעשה לא את שדוחה
אלא אינה מדרבנ� גמור חיוב ואפילו מדאורייתא חיובא ליכא הראשו� מיו� חו� החג
לדחות דניתנה למימר ל� אית שכ� וכיו� בגמ', וכמ"ש למקדש זכר משו� בעלמא תקנתא
גדול קהל נמצאי� שיהיו מזו גדול הבריות כבוד ל� ואי� הבריות, כבוד מפני זו תקנתא
ישבו בישראל האזרח כל כי דפשיטא ועיקר, כלל כזו רבה ממצוה לגמרי ומשוללי� נעדרי�
[אלהינו] מצוה לראות אפילו לזכות שלא מתחולל וצע"ר לה� ימצא ויגו� וצרה בצו"קות
בדמוס שיצאו מאות� אינ� וכאילו ביניה� זו מצוה בטלה ח"ו כאילו החג ימות בכל
מתי מיחלות עיניה� ואליו תשוקת� בעוצ� מיוחד ור� שליח ששלחו וכיו� חלילה, ביוה"כ
לב מחלת כזו ממושכה תוחלת ריק� השליח חוזר שא� בודאי המצוה, לקיי� ויזכו יבא

מזו. גדול הבריות כבוד ל� ואי� יגונ�, על יגו� ומוספי�
ìדרבנן תקנתא לדחות יכול דאורייתא חסדים גמילות מצות

דרבנ� מצוה אלא אינה הימי� בשאר לולב דנטילת כיו� די� מ� äåöîובר íéãñç úåìéîâå
àúééøåàãî äøåîçהגזול בפ' צ:)וכדאמרינ� חסדי�(ב"ק גמילות זו בה כו' לה� והודעת

ופשיטא לע"הב קיימת והקר� בע"הז מפרותיה אוכל שאד� החמורות מ� êìוהיא ïéàù
äæä íåéäë íúåëæì åæî äìåãâ íéãñç úåìéîâרבה ממצוה לגמרי בטלי� נמצאי� יהיו שלא

שהביא בתוי"ט וע"ש בעלמא. דרבנ� תקנתא מפניה� לדחות ונית� לזמ�, מזמ� הבאה הזאת
חסדי�. גמילות בכלל נכנסי� זה ע� זה ב"א תועלת כל כי ז"ל הרמב"� מש�

מהתקנה לגמרי ה� יבטלו האתרוג ביד� שיש זו קהלה דבני אמרינ� לא דאנ� עתה ג� ומה
הרבה לה� יש לולבי� הרי האתרוג שולחי� א� א� שהרי למקדש לזכר רבנ� דתקינו

מיני�.. ג' ידי על למקדש זכר לקיי� ויכולי�
אחד לולב להו דלשדרו האחר הקהל של לאות� זו סברא הנח אדרבא א"כ למימר וליכא
דא"כ ליתא, נפש, מפני נפש דוחי� אי� נימא האתרוג ולעני� בעלמא לזכר להו דסגי בלבד
ובודאי רבה מצוה דידהו לגבי דהויא דאמר� למאי והדרינ� זמ� ולומר לבר� יכולי� אי�
בזמנו ברכו שכבר הני לגבי הויא דהכי זוטא, מצוה ממקצת דלבטלו להני להו דניחא

דידהו. לגבי הויא דהכי רבה מצוה הנהו דליקיימו היכי כי המצוה עיקר וקיימו
בי"ט אבל ראשו� בי"ט דוקא זא"ז מעכבי� מיני� דד' דהא הנז' בפ' בהגה"א ממ"ש העני� להחזיק יש ועוד

מעכב... אי� שני
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שפיר מ"מ שנויה... היא במחלוקת ימי� בשאר לולב נטילת על מברכינ� אי מילתא דהאי דעיקרא ג� ומה
וכדאמר�. ברכה בלא היא כ� ימי� בשאר המצוה דעיק' דסברי אמוראי הנ� על ונסמו� דניקו� ה"ג בכי נימא
משו� קוד� הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא ת"ר דקידושי� בפ"ק מדאמרי' ראיה לאתויי יש תו
דאיכא דכל הרי ז"ל� הפוסקי' וכ"פ קודמו בנו ממנו מוצלח בנו היה א� קודמי� דחיי�
קודמו שבנו דאע"פ ז"ל אמרו דמ"מ אלא קודמי�, חיי� בכה"ג אמרינ� לא ב� גבי עדיפותא
לחבר ליה דניחא האמור קוטב אל הול� סובב זה וג� ע"כ, לגמרי הוא יבטל לא מ"מ
אע"ג לגמרי מהמצוה הנ� מתבטלי דלא כיו� כה"ג וה"נ כו', זוטא איסורא איהו דליעביד
דאורייתא כעי� הו"ל דלדידהו כדאמר�, עדיפותא לגבייהו דאיכא הנהו מ"מ מקצת דבטלי

משו� להנ� וקדמי עדיפי ואינהו זמ�, ולומר לבר� íéãñçוצריכי úåìéîâã äåöîשיי� ולא
ביומא המצוה עיקר קיימו כבר ואינהו הואיל חסד איש נפשו וגומל קודמי� חיי� בכה"ג

אחריני. יומי בקצת וג� קמא
ì[צדקה בכל גם [וכה"ג חסדים גמילות מצות מקיימים לשליח האתרוג שמוסרים תיכף

קהלה בני מוסרי� היו א� דבשלמא לדחות הדוחה יוכל עדיי� לחיי� הכתוב כל ע� ואול�
מצוות' אינ� מקיימי מיד מידייהו נפיק דכי באופ� ליד מיד האתרוג האחר הצבור לבני זו
שלוח� ליד ליה מסרי נמי וכי מזה זה ה� ורחוקי� הואיל אבל הדבר, כ� אומרי� היינו
נמצאת בדר� השליח דמשתהי הזמ� שאותו נמצא זמ� אחר רק המצוה לעשות מצו לא
עכשיו עצמ� למנוע לה� שאי� ודאי נימא בכה"ג וא"כ ומאלו, מאלו מבוטלת המצוה
גדולה יותר היא האחרי� דלגבי ע"ג א� זמ� לאחר אחרי� שיקיימוה כדי הקלה מהמצוה

ומאלו. מאלו יו� איזה המצוה מתבטלת הרי הכי עבדי אי דס"ס כיו� דאמר� מטעמא
לשלוח לאלו מזקיקי� שאנו מה שהרי תברא לא נמי דהא אשכחינ� מעיינינ� כי אמנ�

היינו àäהאתרוג íçåìù ãéá åúåà íéøñåîù äòùá óëúã àöîð íéãñç úåìéîâã àîòèî
,íéãñç úåìéîâ úåöî äãéáòúàהא ימי�. שני אחר אלא להת� שליחא מטא דלא אע"ג

לשליח שנתנו מכיו� דודאי לעיר מעיר לעני צדקה שליח ע"י ששולח למי דומה זה למה
באה דלא ע"ג א� מיד שתרח� היא ויכולה הצדקה מצות ליה אתעבידא הא דהכי אדעתא
הממונה גבאי ליד לית� היא המובחרת הצדקה דהא הוא ומוכרח זמ�. אחר עד העני ליד

המצוה. קיי� שכבר פשיטא לגבאי שנתנ' וכיו� צדקה של קופה וצ"ע===על גדול ===חידוש
שלא בדר� אסו� או אונס איזה יארע שמא למיחש איכא אי דאפילו יוב� דברינו ומהצעת
תו� לש� להגיע ראוי שהיה לשלוח' ליד ליה יהבי מכי עכ"ז בזמנו, להת� השליח יגיע
בכ� אי� מטא דלא אירע ואפילו חסדי�, גמילות לש� שילוח מצות קיימו כבר הא החג

לומר הכא שיי� דלא באופ� כללכלו�, ספיקא הכא ליכא דהא ודאי מידי מוציא ספק אי�
בהא חסדי� גמילות למצות לה עבדי כבר הא שילוח� ליד ליה דמסרו שעתא דמההיא
למה הא בה. ל� לית מצותה לקייומי אינ� מצו ולא איתניס הכי בתר אי ואפילו שעתה,
חבריה הכי בתר עביד לא ואולי האי דכולי אע"ג לחבירו דחות� דיבלת לההיא דומה זה
ולא לזה חיישינ� לא ואפ"ה מג� על עבירה עבר זה ונמצ' בעי לא א"נ דאתניס לעבודה
למזכי אדעתא דעביד דכל כדאמר� מוכרח אלא ואמאי ודאי מידי מוציא ספק אי� אמרי'

ל"ש. ה"נ לעשות ונית� קעביד מצוה שעתא מההיא מיד לחבריה
ולא בדר� לשליח תקלה יארע דשמא האי כי לחששא למיחש מקו� היה אפילו זה וכל
דהכי להא חיישי' לא השליח הגעת עד מצות� תלויה היתה א� אפילו האמת לפי אבל יגיע

שליחותו... עושה שליח דחזקת קי"ל
גמילות מצות מקיימי� ומיד תכ� השליח ליד האתרוג שמוסרי� דמכיו� להכי דאתא� והשתא
ביומא קי"ל דהא – למעבד להו יאה דהכי להכריח אחרינא טעמא ל� אתי ממילא חסדי�
היו� חובת ידי נפקי צבורא דה� דכיו� מעתה אמור וא"כ המצות, על מעברי� אי� ל"ג
דמפסיקי לולב וערבה לולב בפרק וכדאמרינ� למחר עד בה שייכי לא תו לולב נטילת ממצות

היא, נפשה באנפי מצוה ויומא יומא כל מימי� äàáלילות íéãñç úåìéîâ ìù åæ äåöîå
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àðãéàä íéé÷ì íãéìהבאה המצוה לעשות וחייבי� המצוות על מעבירי� אי� נימא א"כ ,
לולב. מצות למחר עבדי מצו לא תו דממילא ע"ג א� עכשיו ליד�

דאי� דר"ל ההיא שיי� דלא ש� התוס' בעלי רבותינו מ"ש לפי מהניא לא טעמא דה� אלא
ברישא דפגע ההיא להקדי� לו יש אז תרוייהו למעבד דבעי היכא אלא המצוות על מעבירי�
לשאינו נעביד ולא לחודיה לתדיר ונעביד מיניה גמרינ� לא חדא אלא עבדינ� דלא היכא אבל

ע"ש. תדיר
àìåומ"מ äøåúä ïî äùò úåöî àéäù íéãñç úåìéîâì ãéáòð ð"äã åðãîì íäéøáãî

.ïðáøã àúð÷ú êäì øçîì ãéáòðלזכר לולב מצות עבדי מצו נמי דלמחר אמרנו דכבר כ"ש
ולמימר כה"ג כל עילווייהו למסמ� לעיל דמייתי' האדירי� ה� דכדאי מיני� ג' ידי על
הרבה לדעת דריב"ז תקנתא וה� חסדי� גמילות מצות ה� שתיה� מקיימי� נמצאו דעי"ז

ומזכי�... זוכי� ונמצאו מהפוסקי�

שאר מכל טפי לאחיה� לשלוח זה קהל לבני בפרטות חיובא תוספת יש האמור כל ומלבד
שהיו דרכ� היה שזה סמכי הוו דעלייהו אלו של בנזיקי� גרמא הוו דאינהו להיות קהלות
בשבת בי� ז"ל התוס' שתי' אחר לתי' ובאנו בשאלה כמבואר ושנה שנה בכל לה� שולחי�
כו' לחבריה ליה דניחא ההיא שיי� אז לעבור לו גור� שהוא דהיכא ל"ב בעירובי� ובי�

עי"ש.
ליד� בא לא הכא שתא הא למעבד הו"ל דמאי כ� עשו במעל ולא במרד לא כי ואיברא
לה� יש שכ� וכיו� מהמצו' נעדרי' הללו נמצאו מיהא בסבת� מ"מ קודמי� וחיי� חד אלא
המצוה עיקר ה� קיימו שכבר אחר מיהא השתא ניהלייהו למשדריה חיובא תוס' בפרטות
הדבר נכו� אמת ה� עתה כ� כי הנה בשלימות מדרבנ� המצוה ימי� קצת וג� מדאורייתא
לפי לחוד בלולב ימי� ב' ה� ויסתפקו לחסד� המיחלי' אליה� לשלחו ואד� אלהי� בעיני

ב א' יו� לפחות זמ� ולומר לבר� עמה� אחיה� את ויזכו כדלעיל כ� הפו' כידעת לבד
כל סמכי הוו דאתכייהו הללו ג� ומה לזה זה ערבי� ישר' בית וכל אנחנו אחי� אנשי�

לצדקה. לה� ותחשב ושתא שתא
[	דוד ד"פ נא"ה אכי"ר. נפלאות מתורתו ויראנו משגיאות יצילנו ישראל וצור הנלע"ד זהו

ס"ט. פרדו]
בענין הכל פינטו דוד להר"ר שו"ת ובמקבציאל / החדש יועץ פלא ובשו"ת / ט' ח' ז' סימנים עוד שם ==עיין

נחת ותמצא בצילומים שם עיין זה

:á÷òé úéáשעה לפי מצוה של טלית לו ואי� בכפר דר ראוב� קיד: שאלה (מצויזמיר):
מלוי ראוב� וביקש לכפר, הסמוכה בעיר דר ולוי לקנות, לו שיזדמ� עד
לו שיש שמעו� קרובו בעיר לו יש ולוי ציצית, ממצות יבטל שלא שלו טלית לו שישאל
להשאיל לוי מחוייב א� ראוב�, רצו� למלאות ויוכל טלית ממנו לשאול שיוכל טליתי� שני
אחרי�. של על ולא שלו טלית על לבר� טפי ליה ניחא דשמא לא, או לראוב� שלו טלית
ויש שלו ולולב אתרוג לו שיש במי מימי, ספק אצלי היה בזה כיוצא בדי� הנה תשובה:
אות� וביקשו כלל, אתרוג לה אי� לה סמוכה אחרת ועיר ואתרוגי�, לולבי� הרבה בעירו
ע"י המצוה לקיי� יוכל שבעירו מאחר שלו באתרוג לה� לזכות יחיד מאותו אחרת שבעיר
אתרוג לזכות יחיד אותו צרי� דאי� נלע"ד [והוה] שבעירו, היחיד או הציבור של אתרוג
ליטול דמותר י"ד סימ� או"ח שו"ע של בהגה דכתב מהא וטעמא אחרת, העיר לבני שלו
יוס� הנמוקי דברי נגד ה� אלו ודברי� וכו', עליו ולבר� חבירו ידיעת בלי חבירו טלית

.... שכתב הספינה פרק
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דבלאו למימרא לאו ומניח� דמיה� דש� דהא הנמוק"י קושיית ליישב כתב משה ובדרכי
משא"כ דמיה�, ולית� תפילי� להניח רוצה אינו דא� לאשמעינ� אלא להניח�, אסור הכי

באריכות. עי"ש כו', אבידה בשאר
לעשות אבידה משו� והתירו אחרי�, משל שלו תפילי� להניח טפי מצוה דאיכא מבואר הרי
נכו� דאינו שכ� כל א"כ אבידה, בשאר איכא דאיסורא אע"ג ולהניח� דמיה� לשו� איסור
כ"ש זה משו� התירו עבירה דאפילו כיו� בשלו מצוה יעשה לא עי"ז א� אחרי� לזכות

שלו. מצוה יעשה לא והוא אחרי� לזכות מצוה לעשות כדי מחוייב שאינו
אד� וז"ל: מזה, היפ� לפ"ק ק"ע שנת נכתב יש� בקוב� ראיתי א� לפע"ד, נראה היה כ�
אי� אחרת עיר אנשי שלחו אחת ושנה שלו, על מבר� והיה והדס ולולב אחרוג לו שיש
ואשלח הקהל של על שאבר� מוטב ואמר של�, את לנו ותשלח והרס ולולב אתרוג לנו

עכ"ל. חובת� ידי הרבי� שיצאו כדי לה�
על יבר� אז אתרוג לה� אי� רבי� א� דדוקא ליחיד, דרבי� מצוה בי� לחלק לענ"ד ונראה

אחרי�... של
חלק ג"כ לו דיש הקהל של על לבר� יוכל א� אלא היתר אי� ברבי� דא� לומר נראה ועוד
ויש אחת בעיר דרי� יחידי� שני א� אבל הקהל, של על א� בממונו מצוה עושה וא"כ בו
יבר� והוא שלו אתרוג לה� שישלח מה� לאחד אחרת עיר בני ושלחו אתרוג א' לכל לה�
שאי� כיו� שלו אתרוג לה� לשלוח מחוייב אינו ברבי� אפילו אז אחר, יחיד של אתרוג על
הקהל של באהרוג וה"ה שלו, בממו� מצוה יעשה ולא אחר יחיד של בהאתרוג חלק לו
ע� להשתת� עוד לתק� אפשר א� מיהו הקהל, בשל חלק לו ואי� עמה� שית� לא א�
דא� עוד ואפשר חובת�, ידי רבי� להוציא שלו אתרוג לשלוח מחוייב הקהל, ע� או היחיד

בו. חלק לו יש א� כמו הוי נמי במתנה, בו לצאת היחיד או הקהל לו נהנו
עיי� ט ח ז תשובות בהמש� == == לעיל לדוד מכת� של בנושא חסרי� רבי� =קטעי�

:åøéáçì íå÷îì ïéá úåùâðúäהגר"י פסקי דוד, בית בקוב� === דוגמה עוד
ש� תפיליו את לעזוב ונתבקש לרוסיא שנסע תייר של בשאלה תשל"ה: בלק זילברשטיי�,

למקו�?, אד� בי� מול לחבירו אד� בי� להניח?? בלי ימי� כמה וישאר
תשובות עיי� טהרה דיני שומרי� שלא בבית בית שלו� להשכי� מותר א� הדיו� וע"ע

דינ� לעני� נוגע קצת ולכאורה למשל, תרס"ד סימ� ח"ב והנהגות
72 עמוד צט חלק וישראל, אהר� בית קוב� מצוה לקיי� כדי שינה מתו� א� להעיר הא�

mewnl mc` oial qgid :mipeiv

בדעת, וינרוטאב אברהם ר'
??

חסד, הכהןאהבת מאיר ישראל ר'
כוונה, צריכות פכ"גהאם ח"ב ,86

הצפון, מסלבודקאאור הסבא שיחות
למקום אדם ובין לחבירו אדם שבין המצוות

עיי"ש כלל, הפרדה ואין באלו אלו קשורות
קאההסבר, עמוד ח"א

להרא"ש, חיים הרא"שאורחות
מקעלם הגש"ז בשם

ודעות, גאוןאמונות סעדיה רבינו
/ ושמעיות קיט-קכהשכליות עמ'
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דאורייתא, אנגלאתוון יוסף ר'
אבל למקום אדם שבין במצוות רק פוטר אונס
התועלת הוא העיקר כי לא לחבירו אדם בין

וכו', 102לחבירו יג כלל

משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'
למקום, אדם כבין לחבירו אדם מד,בין ויקרא

קיז במדבר

בחיי, בחיירבינו רבינו
בכד וכ"כ / השמעיות במצוות הקדושה עיקר

127הקמח, שלח
לחבירו, אדם ובין למקום ב.א. מצוות שיש
בזה שב.א.לח. ועבירות לנפשו חומס ב.א.למ.
הוא הגזל אבל לאחר חוטא הוא חבירו הכה או
וצ"ע חמור, איסורו ולכן לאלקים גם כולל חטא

לגזל, פגיעות שאר בין חילוק כדלהבין ה' ויקרא
וישראל, אהרן שליט"אבית מחברים כמה

להעיר אדםלמקום/ לעומתבין אדםלחבירו בין
מצוה, לקיים משינה 72אדם צס

ראם, גנחובסקיבני אברהם ר'
מינייהו הי לחבירו אדם ובין למקום אדם בין
אבדה, להשיב או לולב ליטול או בדוגמא עדיף,

174
והעיון, לוויןהדרש אהרן ר'

/ למקום אדם לבין לחבירו אדם בין בין היחס
ולא תולעת אנכי / למקום אדם בבין המזלזלים

אדם, מכה השור שוחט / וישבאיש פ' יתרו, פר'
דבר, הנצי"בהעמק

רע שטבעו מי - ל"חבירו" "למקום" בין היחס
בסוף למקום כצדיק מתנהג הוא אבל לבריות

לבריות, טוב גם ויהיה טבעו הרחביהפך נח, ריש
דבר

תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'
כוונה צריכות לא לחבירו אדם 280בין רנו, סו"ס

שלמה, של לוריאים שלמה ר'
יודע ומי מצות של שכרן מתן יודעים אנו אין

יות חמור גזילה של ענשו דאיתדילמא מעון ר
בתחילה ששואלים והראיה וכרת מיתה ביה
קודם באמנוה ונתת נשאת אם מותו אחר לאדם

החמורות... העבירות על אותו חששואלים ב"ק
מב

חמדה, פלאצקיכלי דן מאיר ר'
א. לב.א.לחבירו ב.א.למקום בין לדינא חילוקים
הבא מצוה לענין ב. כוונה צריכות מצוות לענין
עוסק לענין ד. מצוה בדבר טעה לענין ג. בעבירה
עמ' האדם תורת מאסף המצוה מן פטור במצוה

המעתיק, ובהערת רכח20-21 עמ' תצא כי
שעה בהוראת המצוה לעקור יכול שנביא הדין
לא אבל למקום אדם שבין במצות רק נאמר

לחבירו, אדם שבין סהבמצוות עמ' ראה
קדמות, החיד"אמדבר

מער ראיה לשמים, לחטא גורע לחבירו חטא
לתת רצה שלא לבריות רע היה שאונן ואונן

לחזור, ער לנשמת ו'מקום אות ח' מערכת
סמ"ג, אברהם פרייסמשנת אהרן אברהם ר'
הצורך, כל עיינתי 38לא עמד ו ל"ת

ישראל, הכהןנדחי מאיר ישראל רי
משום השכליות מצוות גם לקיים צריך יהודי
אדם בין השכליות רק שמחזיק ומי התורה,
לו שאין משום אותם לבטל גם סופו לחבירו

בהג"התורה ד עמ' הקדמה
הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'

גם נחשב למקום אדם שבין במצוות שפוגם מי
ערבות ברית מפיר הוא כי בב.א.לחבירו פוגם
בגידה ונחשב בכלל עמו ברית מפיר וגם גריזים,

וכו', פ"ובעמו א.ר.
דבורה, לתומר סרנאעיונים יחזקאל ר'

377
זכרון, ספר יצחק, הוטנרפחד יצחק ר'

אדם לבין בהשואה לחבירו אדם בין כללי
שנגלמקום, עמוד

רבתי, פסיקתא
משל השם, שם בהם מוזכר שלא דברות חמש
/ הכסא בבית קובע לא שלו שאיקונים למלך

ז, תענית בתוס' עשורמובא עלי ד"ה כא פרשה
גאון, נסים אברמסוןרבינו שרגא ע"י נערך

/ עליהם נבתע אדם כל מחייב שהשכל דברים
לש"ס הקדמתו שמעיות שכליות

חסד, פרדקיןתורת שניאור ר'
אדם שבין במצוות פוסל לא בעבירה הבא מצוה

302לחבירו, נו, סימן או"ח
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הדין+ משורת ולפנים והטוב הישר ו: _פרק

íåãñ úãéî / ïéãä úøåùî íéðôì ìò ïéôåë íàäå

aehde xyid ziyre (`)

YYYY äøåúá

äùòú åéðéòá øùéäå

אלהי�(כו) ה' לק�ל 
	מע 	מ�ע א� äNòzואמר åéðéòa øLiäå ְְֱִִֶֶַַַָֹֹÀÇÈÈÀÅÈÇÂÆ
לא במצרי� �מ
י א	ר ה�חלה �ל ח�יו �ל 
ו	מר למצ�תיו 
ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹ!ְְְְְְֲִַַַָָָָָוהאזנ

רפא�: ה' אני �י עלי� ְֲִִִֶֶָָֹא�י�
כו טו שמות בשלח, פרשת

ï"áîø::åë åè úåîù,äùòú åéðéòá øùéäåמשא זה תעשה בעיניו והישר אמרו ובמכילתא
עליו מעלה הימנו נוחה הבריות ורוח באמונה ונות� הנושא שכל מלמד ומת�,
והטוב... הישר ועשית בפסוק בהגיעי זה אבאר ועוד כולה, התורה כל קיי� כאילו הכתוב

בסמוך= להלן =עיין

'ä éðéòá áåèäå øùéä úéùòå


	מר$# 	מ�ר (יז) &�%ה: נ%ית� �א	ר אלהיכ� ה' את תנ%$ לא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(טז)
(יח) צ$�: א	ר וח�יו ועדתיו אלהיכ� ה' מצ�ת øLiäאת úéNòå ְְְֱִֵֵֶֶָֹֹ!ֲִֶָָÀÈÄÈÇÈÈ

'ä éðéòa áBhäåר	א ה+בה האר, את 
ויר	 $באת ל� ייטב למע# ÀÇÀÅÅְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לאבתי�: ה' ה':(יט)נ	&ע -&ר �א	ר מ.ני� איבי� �ל את להד/ ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

טז�יט ו דברי� ואתחנ�, פרשת

:é"ùø,áåèäå øùéä:הדי� משורת לפני� פשרה זו
:ï"áîø:æè å íéøáã'ä éðéòá áåèäå øùéä úéùòå,מצות תשמרו יאמר הפשט דר� על

ולמע� בלבד. בעיניו והישר הטוב לעשות בעשיית� ותכוי� וחקותיו ועדותיו הש�
ולישרי� לטובי� מטיב הש� כי ל�, ייטב בעיניו הטוב בעשות� כי יאמר הבטחה, ל�, ייטב
כי בזה, והכוונה הדי�. משורת ולפני� פשרה זו אמרו יפה, מדרש בזה ולרבותינו בלבות�.

ש אמר דעת�מתחלה ת� צו� לא באשר ג� יאמר ועתה צו�, אשר ועדותיו חקותיו תשמור
והישר: הטוב אוהב הוא כי בעיניו, והישר הטוב לעשות

משאו וכל ורעיו שכניו ע� האד� הנהגות כל בתורה להזכיר אפשר שאי לפי גדול, עני� וזה
רכיל תל� לא כגו� הרבה, מה� שהזכיר אחרי אבל כל�, והמדינות הישוב ותקוני ומתנו
(ש� רע� ד� על תעמוד ולא יח), פסוק (ש� תטור ולא תקו� לא טז), יט (ויקרא
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בה�, וכיוצא לב), פסוק (ש� תקו� שיבה מפני יד), פסוק (ש� חרש תקלל לא טז), פסוק
משורת ולפני� הפשרה בזה שיכנס עד דבר, בכל והישר הטוב שיעשה כלל בדר� לומר חזר
א) פו (יומא שאמרו מה ואפילו א), קח (ב"מ מצרא דבר בדינא שהזכירו מה וכגו� הדי�,

וישר: ת� עני� בכל שיקרא עד הבריות, ע� בנחת ודבורו נאה רמב"ןפרקו דברי עם ==השוה
== ?? לקמן שכנים הל' משנה" ה"מגיד ולדברי בסמוך, לעיל מובא טז טו שמות

:øáã ÷îòä.áåèäå øùéä úéùòåשעה באותה לחבירו אד� בי� גמ"ח לעשות יש עוד
כדאי' לחבירו אד� בי� תקנות עשר אז שתיק� ב"נ יהושע שעשה כמו
וברכה טובה מביאי� גמ"ח של אלו שדברי� וגו'. ובאת ל� ייטב למע� מרובה: פ' שלהי
וע' לעיל כמש"כ ביותר מוזהרי� שעה באותה אלא לעול� אלו מצות שכל וה"ה לעול�

כ"ח: י"ב להל�

'ä éðéòá øùéäå áåèä / 'ä éðéòá øùéä

ע�(כג) ה0פ	 תאכל ולא ה0פ	 ה$א ה-� �י ה-� אכל לבל
י חזק ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹרק
��י�:(כד)ה&�ר: 
	.כ$0 האר, על 
אכל$0 למע#(כה)לא 
אכל$0 לא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

אחרי� $לבני� ל� ä'ייטב éðéòa øLiä äNòú ék:(כו)י�	קד רק ְְֲִֶֶַַָÄÇÂÆÇÈÈÀÅÅֶַָָ
ה': יבחר א	ר ה�ק�� אל $באת 
1א $נדרי� ל� יהי$ וע�ית(כז)א	ר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מז&ח על י2פ� זבחי� וד� אלהי� ה' מז&ח על וה-� ה&�ר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹעלתי�

אכל: וה&�ר אלהי� א	ר(כח)ה' הא3ה ה-ברי� �ל את 
ו	מע 	מר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

ע�ל� עד אחרי� $לבני� ל� ייטב למע# מצ4$ áBhäאנכי äNòú ék ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹÄÇÂÆÇ
êéäìà 'ä éðéòa øLiäå: ÀÇÈÈÀÅÅÁÉÆָ

כג�כח יב דברי� ראה, פרשת

éøôñ:,øùéäå áåèä äùòú éëרבי עקיבא, רבי דברי אד� בעיני והישר שמי� בעיני הטוב
וכה"א אד�, בעיני והטוב שמי� בעיני הישר אומר ג)ישמעאל ח�(משלי ומצא

ואד�. אלקי� בעיני טוב ושכל
ושמעיות. שכליות של השאלה עם הספרי דברי שמקשר כאן מלבי"ם ועיין בספרי. יג פרק לקמן השווה

àúôñåú::íéì÷ù:á äëìä á ÷øôבכניסה בו מפשפשי� היו הלשכה את לתרו� נכנס
שנאמר [מה] לקיי� שיצא שעה עד שנכנס משעה עמו ומדברי� וביציאה
והישר שמי� בעיני הטוב ה', בעיני והטוב הישר ועשית ואומר ומישראל מה' נקיי� והיית�
ושכל ח� ומצא ואומר שמי� בעיני הישר א� אומר ישמעאל ר' עקיבא, ר' דברי אד� בעיני
הישר תעשה כי שנאמר ישמעאל ר' דברי לקיי� חכמי� הכריעו ואד�. אלקי� בעיני טוב

ידע. הוא וישראל יודע הוא ה' אלקי� אל ואומר טוב כא� ואי� ה' ליברמןבעיני ==גרסת
הישן לבדוק

é"ùø:,øåîùבבטנ� לשמרה צרי� שאתה משנה שנאמרזו כעני� תשכח כב,שלא (משלי
שאינויח) כל הא ותקיי�, שתשמע אפשר שנית וא� בבטנ�, תשמר� כי נעי� כי

מעשה: בכלל אינו משנה íéøáãä,בכלל ìë úàכמצוה קלה מצוה עלי� חביבה שתהא
השמי�:áåèä,חמורה: אד�:øùéäå,בעיני בעיני
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øåù øåëá:לגמול יכול אתה שכמו� לאד� כי הש�, בעיני והישר לאד�, הטוב ...ועשית
כדכתיב ח)טובה לה הקב"ה(איוב אבל צדקת�, אד� ולב� רשע� כמו� לאיש

בעיניו. הישר שתעשה אלא טובה לגמול צרי� אינו

ééçá åðéáø:,êéøçà êéðáìå êì áèéé ïòîìא� מצות, של שכר� למת� מכא� רז"ל דרשו
ועריות גזל ולבניו, לו זוכה ממנו הפורש בו קצה אד� של שנפשו ד�
האחד חלקי�, ג' על תורה שאסורי לפי שכ�, כ� לא ומחמדת� לה� מתאוה אד� של שנפשו
והשרצי�, הד� אכילת כגו� ימאסנו, שהטבע והשני ועריות, גזל כגו� יחמדנו, שהטבע
בה�, וכיוצא שעטנז ולבישת כלאי� זריעת כגו� מואס, ולא חומד לא הטבע שאי� והשלישי
שמרחיק כש� החמוד החלק בטבעו ויתעב שירחיק משלשת� המוזהר האד� יצטר� כ� על
ק"ו שכר הוקבע המאוס בחלק שא� יתעלה, המצוה אזהרת ומפני המאוס, החלק ויתעב
אלא חזיר, בשר לאכול אפשי אי אד� יאמר אל במדרש רז"ל אמרו ולכ� החמוד. בחלק

עלי: גזר שבשמי� ואבי אעשה ומה אפשי

øáã ÷îòä:,øùéäå áåèä äùòú éë 'åâå êì áèéé ïòîìהוא והישר הטוב משמעות ידוע
משו� הדרא ושמא מצרא דבר בדיני הגמ' כסוגית ואנשי�. אלהי� בעיני
ומביא מקולקל דבר שהעושה לכא� עני� והוא י"ח. ו' לעיל ועי' והטוב. הישר ועשית
ואינו ה' לפני טוב אינו הרי בכ�. ומייגע� הדי� עיקר על להעמיד אי� להורות לחכמי�
זה ובזכות והישר הטוב ה"ז לכ� יגיע שלא בדבריו נזהר כשיהי' אבל אנשי�. לפני ישר

ולבניו: לו ג� ייטב

'ä éðéòá øùéä

ואת(יז) העיר את בא	 
ו�רפ רחב5 ��
 אל 
ק&, 	לל5 �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹואת
ע�ד: ת&נה לא ע�ל� 
ל והיתה אלהי� לה' �ליל 	לל5 ולא(יח)�ל ְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹ

רחמי� ל� ונת# א.� מחר�# ה' י	$ב למע# החר� מ# מא$מה &יד� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיד&ק
לאבתי�: נ	&ע �א	ר והר&� אלהי�(יט)ורחמ� ה' &ק�ל ת	מע �י ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹֹ

��ה מצ$� אנכי א	ר מצ�תיו �ל את ä'ל	מר éðéòa øLiä úBNòì ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹÇÂÇÈÈÀÅÅ
Eéäìà: ÁÉÆ

יז�יט יג דברי� ראה, פרשת

éøôñ:,êé÷ìà 'ä éðéòá øùéä úåùòì.שמי� בעיני הישר ישמעאל ר' שאמר זו

øáã ÷îòä:,'åâå ìå÷á òîùú éëוהרי הזה המקרא הוסי� מה ז"ל הראשוני� ביארו לא
התלמוד עסק היינו בקול תשמע כי פי' אלא ה' רצו� שעושי� בהכי מיירי
דשלוחי דאע"ג ובאשר ב'. מקרא ל' להל� ועי' כ"פ שביארנו כמו בדיוק ה' בקול והבנה
כ"ו ל"ב שמות בס' כמש"כ [לכ"ע שאני הזיקא דשכיחי היכא מכ"מ נזוקי� אינ� מצוה
כי תנאי המקרא הוסי� מש"ה כמש"כ. עה"נ ממעשה יותר הזיקא שכיחי אי� והרי בהר"ד]
הישר לעשות כדי וג� וגו' מצותיו כל את לשמור כדי בתורה עוסק שתהי' בקול תשמע
ע"י תעוות אשר את לתק� מסייעת התורה עסק יהי' ובזה ית' מדותיו בשמירת היינו וגו'
הבריות שנאת לידי או ואכזריות רוגז לידי מעשיו שהגיעו דמי למדנו ומכא� עה"נ. מעשה
והישר: הטוב דר� על הליכותיו להעמיד ידו תמצא זה ובזכות לשמה בתורה יעסוק אזי
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äîëç êùî:ë øùéä úåùòì,'åשל במפלת� השי"ת לפני טוב זה שאי� הטוב נאמר לא
י'. מגילה טוב. נאמר לא ולכ� רשעי�,

'ä éðéòá øùéä äùòú éë

רא$:(ז) לא ועינינ$ ה6ה ה-� את 	פכ$ לא ידינ$ ואמר$ �.ר(ח)וענ$ ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ונ�.ר י�ראל ע�� &קרב נקי �- #

 ואל ה' .דית א	ר י�ראל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלע��

ה-�: מ�ר&�(ט)לה� ה0קי ה-� 
בער éðéòaוא
ה øLiä äNòú ék ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָÄÇÂÆÇÈÈÀÅÅ
'ä:

ז�ט כא דברי� שופטי�, פרשת

:é"ùø,øòáú äúàåוהוא יהרג זה הרי העגלה שנתערפה אחר ההורג נמצא שא� מגיד
ה': בעיני הישר

íéáåúëå íéàéáðá

לג: יא א ,למל+�מלכי� מ'אב אלהי לכמ'% צדני� אלהי לע%*רת ו%0*חו, עזב,ני א%ר ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹיע�
בדרכי הלכ, ולא ע/'� בני éðéòaאלהי øLiä úBNòì:אביו +דוד ,מ1%טי וח2תי ְְְְֱִֵֵַַָָֹֹÇÂÇÈÈÀÅÇְ3ְְִִִַַָָָֹ

לח: יא א והלכ*מלכי� אצ,� א%ר +ל את *%מע א� éðéòaבדרכיוהיה øLiä úéNòåל%מ'ר ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָÀÈÄÈÇÈÈÀÅÇְִ
לדוד �ניתי +א%ר נאמ� בית ל� ,בניתי ע/� והייתי עב4י 4וד ע$ה +א%ר ,מצ'תי 3ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָח2'תי

י$ראל: את ל� ְְְִִֵֶַָָונת*י
ח: יד א %מרמלכי� א%ר דוד +עב4י היית ולא ל� וא*נה 4וד מ�ית ה/מלכה את ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹואקרע

לבב' �כל אחרי הל� וא%ר éðéòaמצ'תי øLiä ÷ø úBNòì: ְְְֲֲִֶַַַַַָָָÇÂÇÇÈÈÀÅÈ

ה: טו א דודמלכי� ע$ה ä'א%ר éðéòa øLiä úàרק ח0יו ימי +ל צ,ה, א%ר מ+ל סר ולא ֲִֶָָָÆÇÈÈÀÅÅְְֲִִֵֶַַָָָֹֹֹ
הח*י: א,ר0ה �דברְִִִִַַָ

יא: טו א אסאמלכי� ä'ו0ע$ éðéòa øLiä:אביו +דוד ַַַָָÇÈÈÀÅÅְִִָָ
א: יד ב הימי� אסאדברי åéäìàו0ע$ 'ä éðéòa øLiäå áBhä: ַַַָָÇÀÇÈÈÀÅÅÁÉÈ

מג: כב א מ/5,מלכי� סר לא אביו אסא 4ר� �כל ä'ו0ל� éðéòa øLiä úBNòì: ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹÇÂÇÈÈÀÅÅ

ל: י ב הטיבתמלכי� א%ר יע� יה,א אל ה' éðéòaו0אמר øLiä úBNòìלבבי� א%ר +כל ֱֲִֵֶֶֶַַַָֹֹÇÂÇÈÈÀÅÇְְֲִִֶָֹ
י$ראל: +6א על ל� י%ב, רבעי� �ני אחאב לבית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָע$ית

ג: יב ב יה'א%מלכי� ä'ו0ע$ éðéòa øLiä:ה+ה� יה'ידע ה'רה, א%ר ימיו +ל ְַַַָÇÈÈÀÅÅְֲֵֶַָָָָָָֹ
ג: טו ב ä'ו0ע$מלכי� éðéòa øLiä:אביו אמציה, ע$ה א%ר +כל ַַַÇÈÈÀÅÅְְֲֲִֶַָָָָֹ
לד: טו ב ä'ו0ע$מלכי� éðéòa øLiä:ע$ה אביו עז0ה, ע$ה א%ר +כל ַַַÇÈÈÀÅÅְֲֶָָֹ3ִִָָָָ
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ב: טז ב �יר,%ל�מלכי� מל� %נה ע$רה ו%% �מלכ' אחז %נה ע$רי� ��øLiä äNò àìå ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָÀÉÈÈÇÈÈ
'ä éðéòa:אביו +דוד אלהיו ÀÅÅְֱִִָָָֹ

ג: יח ב ä'מלכי� éðéòa øLiä Nòiå:אביו 4וד ע$ה א%ר +כל ÇÇÇÇÈÈÀÅÅְֲִִֶָָָָֹ
ב: כב ב ä'מלכי� éðéòa øLiä Nòiåפ ,$מאול: ימי� סר ולא אביו 4וד 4ר� �כל ו0ל� ÇÇÇÇÈÈÀÅÅְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

מהפסוקי� חלק / והישר" "הטוב אחת ופע� הש�" בעיני "הישר בעיקר

YY ì"æçá YY

øãä àîåù

.äì àòéöî àááואמר שתא, ירחי תריסר עד הדר שומא נהרדעי אמרי
הדר שומא והלכתא לעול�, הדר שומא לי וסבירא אנא מנהרדעא אנא אמימר

שנאמר משו� ו)לעול�, והטוב.(דברי� הישר ועשית

àøöî øáã àðéã

:ãé àøúá àááיד ד/ בתרא בבא
===========
===========

.ç÷ àòéöî àááחציפא דנהרא, ברקתא דאחזיק מא# האי שמואל אמר
צוארי מלי עד ל9 קני פרסאי כתבי דקא והאידנא ליה. מסלקינ# לא סלוקי הוי,

ליה. מסלקינ# נמי סלוקי מיא, סוסיא
הוי, חציפא שותפי, וביני אחי ביני דאחזיק מא# האי רב אמר יהודה רב אמר
דבר דינא משו� ואי מסלקינ#, נמי אמר נחמ# ורב ליה. מסלקינ# לא סלוקי
מסלקינ# מצרא דבר דינא משו� אפילו אמרי נהרדעי ליה. מסלקינ# לא מצראח,

שנאמר משו� ו)ליה, ה'.(דברי� בעיני והטוב הישר ועשית

é"ùø:,àøöî øáã àðéã íåùî éàמצרנות מכח אלא שותפי�, ולא אחי� לא אינ� א�
וטוב לקרקע, צריכי� שאנו לקחתה מצפי� היינו אנו ואומרי� המחזיק על באי�

אחר. במקו� ליקח ולא לו בסמו� לקנות אחד äéì,לכל ïðé÷ìñî àìלדינא ל� איכפת דלא
כלל. מצרא áåèäå,דבר øùéä úéùòåבמקו� קרקעות שתמצא כ� כל נחסר אתה שאי דבר

חלוקי�. נכסיו להיות המצר ב� על תטריח ולא אחר,
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ìוהטוב הישר ועשית פסוק על נסמכו מצרא בר דיני

í"áîø::ä áé íéðëù:מצרא בר לחבירובדיני יש לאחר שלו קרקע המוכר אלא עוד ולא
הלוקח היה ...אפילו אותו ולסלק ללוקח דמי� לית� שלו המצר בצד שהוא
את ומסלק קוד� המצר ב� רחוק, האר� ע� המצר וב� למוכר, וקרוב ושכ� חכ� תלמיד
הוא אחד והמכר הואיל חכמי� אמרו והטוב' הישר 'ועשית שנאמר משו� זה ודבר הלוקח,

הרחוק... מ� יותר המצר ב� זה מקו� שיקנה הוא וישר טוב
אלו בדמי� אקח אני אומר מה� אחד כל שני�, ובאו קרקע למכור הרוצה כל ה: יד ש�
העיר שכ� השדה, משוכני והאחד העיר מיושבי האחד היה א� המצר, בעל מה� אחד ואי�
שכ� קוד�, חכ� תלמיד חכ�, ותלמיד קרוב קוד�, חכ� תלמיד חכ�, ותלמיד שכ� קוד�,

הוא... והישר הטוב בכלל זה שג� קוד�, השכ� וקרוב,
ìמצרא בר דיני למשל הפרטים, ביארו וחז"ל והטוב' הישר 'ועשית כלל כתבה התורה אדם בני בהתנהגות

äðùî ãéâî::(ä ãé) íéðëù úåëìä óåñ...התמימה שתורתנו הוא המצר ב� די� ועני�
'קדושי� באמירת כללי� בעול� ובהנהגתו האד� מידות בתיקו� נתנה
וכ� התאוות, אחר שטו� יהא שלא ל� במותר עצמ� קדש ז"ל שאמרו כמו והכוונה תהיו',
היה ולא אד�, בני ע� וישרה טובה בהנהגה שיתנהג והכוונה והטוב' הישר 'ועשית אמרה
עני� ובכל זמ� ובכל עת בכל ה� התורה שמצות לפי פרטי�, לצוות זה בכל הראוי מ�
והחכמי� והאישי�, הזמ� לפי מתחלפת והנהגתו האד� ומידות כ�, לעשות חייב ובהכרח

מועילי פרטי� קצת כתבו גמורז"ל בדי� אות� שעשו ומה� אלו, כללי� תחת נופלי� �
יותר דודי� דברי חביבי� אמרו ולזה ז"ל, מדבריה� והכל חסידות, ודר� לכתחילה ומה�

מיי�: דודי� טובי� כי שנאמר תורה של מיינה

áåèäå øùéä úéùòå ÷åñôä íù ìò øùéä øôñ àø÷ð íéøáã øôñ

.äë äøæ äãåáòהנה קשת יהודה בני ללמד ויאמר א) ב' (שמואל כתיב
ספר זה יוחנ# א"ר אבא בר חייא א"ר הישר, ספר אי הישר, ספר על כתובה
נפשי תמות כג) (במדבר בהו דכתיב ישרי�, שנקראו ויעקב יצחק אברה�

כמוהו... אחריתי ותהי ישרי� מות
(דברי� דכתיב הישר, ספר ליה קרו ואמאי תורה, משנה ספר זה אומר ר"א

ה'... בעיני והטוב הישר ועשית ו)
דכתיב הישר ספר ליה קרו ואמאי שופטי�, ספר זה אמר נחמני בר שמואל ר'
יעשה... בעיניו הישר איש בישראל מל9 אי# הה� בימי� יז) (שופטי�

עול� בתהלוכות האבות של ישרות עני� דבר העמק בראשית לספר הנצי"ב ====הקדמת
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oicd zxeyn miptl lr oitek izn (a)

.âô àòéöî àáá,דחמרא חביתא שקולאי הנהו ליה תברו חנ# בר בר רבה
דינא ליה אמר גלימייהו, להו הב ליה אמר לרב אמרו אתו לגלימייהו, שקל
ליה אמרו גלימייהו, להו יהיב טובי�, בדר9 תל9 למע# אי#, ליה אמר הכי,
אגרייהו, הב זיל ליה אמר מידי, ל# ולית וכפינ# יומא כולה וטרחינ# אנ# עניי

תשמר. צדיקי� וארחות אי#, ליה אמר הכי, דינא ליה אמר

é"ùø:,éàìå÷ù.בדיגלא נמי אי ובפשיעה, מדרו� במקו� שלא ליה ותברו משאות, נושאי
,íéáåè êøãá.הדי� משורת øåîùú,לפני� íé÷éãö úåçøàå.הוא דקרא סיפיה

éøéàî:פושע אותה להעביר הסבלי� דר� ושאי� כחו מכדי ביתר חבית מעביר שהוא כל
לשני� וקל לאחד הכבד במשאוי חכמי� תקנו נשברה א� הכל ומשל� הוא
חצי ונושא כתפו על מוט שמניח כגו� תחבולה ידי על אלא כתפו על ולא לבדו זה והביאו

שזה השני המוט בראש וחציו האחד המוט בראש אונסהמשאוי ומקצתו בפשיעה מקצתו ו
אחריו של לראשו כלו הניחו א� אבל פלגא נישל� באגדא דדרו אמרו זה ועל חציו ומשל�
אד� בני שרגילי� המשאות לפי אלו בדברי� כיוצא כל וכ� דיגלא הנקרא והוא פשיעה כלו
הדייני�: שיראו מה לפי והכל אחרי� בדרכי� ובאגדא בדיגלא פירשו מפרשי� והרבה לישא

YY íé÷ñåôá YY

ùãç úéá::יב סימ� משפט åëå',חוש� çáåùî äæ éøä ãéîú äøùô äùåòä ïééã ìëå (ã)
רבי דסנהדרי� קמא בפרק תניא והכי (ה"ד) כ"ב בפרק הרמב"� כתב כ�
ואיכא בשעריכ�. שפטו שלו� ומשפט אמת שנאמר לבצוע מצוה אומר קרחה ב� יהושע
אי להו למימרא מצוה קרחה ב� יהושע רבי דקאמר מצוה מאי הת� אסיקנא דהא למידק
שיטריח הדיי� על הוא שמצוה לא אבל פשרה עושי� בפשרה רצו וא� וכו' בעיתו דינא

פשרה. לעשות עצמו
דויהי ומקרא שפטו שלו� ומשפט דאמת מקרא הכי דרש קרחה ב� יהושע דרבי מאחר וי"ל
לעשות הדיי� שיטריח דמצוה אלמא ממש פשרה דעשה דמשמע וצדקה משפט עושה דוד
לעשות דמצוה דמקשה דעתיה סלקא דקא דלמאי אלא קרחה ב� יהושע רבי קאמר פשרה
הונא מדרב ליה קשיא הוה קרחה ב� יהושע רבי קאמר דיני� הבעלי מדעת שלא פשרה
קרחה ב� יהושע רבי דקאמר נמי מצוה מאי ליה משני וקא וכו' בעיתו דינא אי להו דקאמר
בעיתו דינא אי להו שאמר דלאחר ודאי אבל וכו' בעיתו דינא אי ברישא להו למימר מצוה
הפשרה ויקיימו לעצת� שישמעו עד ופתויי� בפיוסי� עצמ� מטריחי� בפשרה ומתרצי� וכו'
עצמ� שמטריחי� כלומר תמיד פשרה שעושה די� בית וכל דקאמר והיינו ביניה� שמוצאי�
הרי הפשרה לקבל לעצת� שישמעו אות� ומפתי� וכו' בעיתו דינא אי להו שאמרו לאחר
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דברי� במה זה אחר הרמב"� שאמר וזהו די� גמר קוד� דוקא זה וכל וכו' משובח זה
לדייני� אסור ופיוסי� פתויי� ידי על אפילו די� גמר דלאחר וכו' די� גמר קוד� אמורי�
שכתב א) אות ב (א סנהדרי� ריש הגבורי� שלטי בעל כדברי שלא זה וכל פשרה לעשות

ש�: ועיי� דליתא די� גמר לאחר א� פשרה לעשות יכולי� ופיוסי� פתויי� ידי דעל
היה וכ� די� גמר לאחר אפילו פשרה לעשות להו שרי לה� דייני� היו שלא אחרי� מיהו
שלא כיו� פירוש אהר� אבל וז"ל אבל) (ד"ה לש� התוספות כתבו וכ� אהר� של עניינו
דעת היא וכ� עכ"ל שרי לדידיה ודאי משה לפני אלא לפניו בא הדי� היה ולא דיי� היה
הקבוע די� במושב שלא ודוקא קי"ג אל� בתשובה הרשב"א שכתב כמו גאו� האי רבינו

ב): (מחו' יוס� בית והביאו למשפט
בר דרבה בעובדא פג.) (ב"מ האומני� בסו� חביתאאיתא שקולאי הני ליה דתברו חנא בר

הכי דינא ליה אמר גלימייהו להו הב ליה אמר לרב [אמרו] אתא לגלימייהו שקל דחמרא
ד"ש בסימ� לקמ� רבינו לה ומייתי כ) ב (משלי טובי� בדר� תל� למע� אי� ליה אמר
ליה כיי� הוה דרב משמע עכ"ל. הדי� משורת לפני� טובי� בדר� רש"י ופירש (ס"א).
גב על וא� לכופו, בא לא א� הכי דינא ליה קאמר מאי כ� לא דא� חנא בר בר לרבה
ד"ה ב כד (ב"מ מציאות אלו ופרק לפני�) ד"ה א ק (ב"ק קמא הגוזל פרק דהתוספות
תל� דלמע� מקרא אלא להפסיד ליה הוה לא הדי� משורת לפני� דמשו� פירשו לפני�)
וכ� הדי�, מ� בו חייב שאינו דבר על דכופי� שמעינ� כרח� בעל מקו� מכל טובי� בדר�
משורת לפני� משו� להחזיר חייב דקאמר (ש�) מציאות אלו בפרק בשוק ארנקי במצא
(ב"ק בתרא הגוזל פרק כדאמר שמי� ידי לצאת בבא להחזיר חייב משמע לפחות הדי�
כ� לא דא� שמי� ידי לצאת בבא דחייב וכו' גזלתי� לחבירו דהאומר אמתניתי� א) קיח

חייב, מאי
היכולת א� הדי� משורת לפני� למיעבד ליה דכייפינ� רנז) סי' (ב"מ המרדכי פסק ולכ�
באגודה כתב וכ� העזרי ואבי ע"ד) עז (ב"מ ראב"� פסק ושכ� עשיר שהוא לעשות בידו
נוהגי� אנו וכ� הדי� משורת לפני� משו� להחזיר חייב וז"ל לד) (סי' מציאות אלו פרק
בית מיהו עכ"ל. עשיר דהמוצא היכא להחזיר דכייפינ� וראבי"ה ראב"� פסק וכ� להחזיר
הדי� משורת לפני� על כופי� דאי� הרא"ש בש� ירוח� הר"ר דברי הביא ה) (מחו' יוס�
משורת לפני� למיעבד דכייפינ� המרדכי שכתב מה על ותמהני בעיני הוא ופשוט וז"ל וכתב
עובדי הנהו אלא וליתא עכ"ל כפייה בה� נזכר לא מינייהו ראיה דמייתי עובדי דהנ� הדי�

כדפירשתי, בכפייה מיירי
כ� הדי� שאי� פי על וא� ונכו� ראוי בדבר לעשיר לכו� בישראל די� בית בכל נוהגי� וכ�
הפסד לזה דאי� והיכא עשיר באינו אלא קאמר לא נמי הרא"ש בש� ירוח� דהר"ר ואפשר
דכופי� מודי� והכל חסר לא וזה נהנה דזה סדו� מדת ליה הוה עשיר באינו אפילו ממו�
ואפשר א) קס"ח ד� (ש� פשוט גט ובפרק י"ב) ד� (סו� דבתרא קמא פרק סו� כדאיתא
כופי� אי� ממו� הפסד בדאיכא אבל כופי� סדו� מדת על דדוקא ירוח� הר"ר דקדק דמכא�
תשיעי בשורש ומהרי"ק דבר עמא מאי חזי ופוק עשיר באינו אלא זה דאי� לומר יש מיהו

סדו�: מדת על כפייה בדי� הארי� ג) (ענ�

ìהדין משורת לפנים על כופין ומתי איך האחרונים דעת סיכום

äáåùú éçúô::å úåà áé ïîéñ î"åçכהיש להלכה שדעתו ב"ח עיי� חולקי�, ויש (ו)
לעשות בידו היכולת א� הדי� משורת לפני� למיעבד דכייפינ� חולקי�
על וא� ונכו� ראוי בדבר לעשיר לכו� בישראל ב"ד בכל נוהגי� וכ� וכתב, עשיר, שהוא
כו', עשיר באינו אלא קאמר לא נמי הרא"ש בש� ירוח� דהר' ואפשר כ�. הדי� שאי� פי
ע"ש. סק"ג רנ"ט סימ� לקמ� הש"� דעת משמע וכ� ע"ש. דבר, עמא מאי חזי ופוק עד
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כ� לעשות אתה חייב לו שאומרי� בדברי�, היינו כפיה דה� שכתב סק"ד בתומי� ועיי�
כיו� וכדומה ונידוי בשוטי� כופי� דאי� מודי� כו"ע אבל עבריי�, אתה שומע אינ� וא�
ע"ש. כלל, מחלוקת כא� ואי� לזה מודה הרא"ש דג� י"ל ומעתה כו', כ� הדי� שורת דאי�
להלכה דמסיק פ"ט סי' צדק צמח כתשובת ודלא קס"ח, סי' ח"א יעקב שבות בתשובת וכ"כ
ש� הזכיר רל"ט ס"ס חיו"ד סופר חת� בתשובת ועיי� ע"ש. אינו וזה שמתא, ע"י דכופי�

ע"ש. עמו, שמסכי� קצת ומשמע הנ"ל, פ"ט סי' צדק הצמח דברי
לחייב אחד רב שרצה דמה דש�, נידו� על כתב כ"ט ס"ס חאה"ע יעקב שב בתשובת ועיי�
ב"ד בכל דנוהגי� שכתב הב"ח דברי ע"פ לכו�, ואפילו הדי� משורת לפני� משו� הבע"ד
כתב לא גופיה דהב"ח חדא, כלל, עמו מסכמת דעתי אי� כו', ונכו� ראוי דבר לעשות לכו�
וכ� כתב מנהג שיש ובמקו� המנהגי�, כל העתיק רמ"א הלא ועוד, כו'. בעשיר אלא כ�
כ� שכתב היכא וידוע חולקי�, ויש ואח"כ בסת� אחת דעה דעות, שתי הביא וכא� נוהגי�,
מהמוחזק, מוציאי� אי� מחלוקת דיש היכא גמור בדי� ואפילו עיקר, היא ראשונה דעה
דרוב איפכא הוא והכא לי, קי� לומר המוחזק דיכול הולכי� אי� דעות הרוב אחר ואפילו
אחר ליל� לב"ד רשות לית� ח"ו בזה"ז ובפרט כו', עיקר ה� כופי� דאי� דפסקו דעות
כו', הנ"ל הרב ע� כלל דעתי אי� ע"כ משוה"ד, לפני� ממו� להוציא לכו� כדי הסברות

עכ"ד.
ע"י או בשוטי� לכו� הב"ח דעת שנראה מה לפי אלא קאמר לא ז"ל הוא דג� ואפשר
לפני� שחייב בפוסקי� שנזכר היכא ובפרט מודה, הוא ג� לבד בדברי� אבל שמתא,

[סק"ג]: רנ"ט סימ� לקמ� שכתבתי מה ועיי� משוה"ד,

ïùåçä úåö÷::èðø ïîéñ,ïéã úéá ø÷ôä åà (â úåà)שכתב (סק"י) שנ"ו סימ� ש"� עיי�
בישראל דג� משו� הכי דייני� מקו� דמכל כו' אינו הטע� דעיקר וז"ל,

הכי, עלדייני� וא� כו'. עתה דייני דהכי דכתב טפי שפיר אתי ש"ט) (סי' הדש� ובתרומת
דפשיטא כ� שנתק� מנהג דהאי לומר יש בתריה, אזלינ� לא תורה נגד שהוא גרוע דמנהג גב

עכ"ל. הוא כ� דמלכותא בדינא דג� ועוד תקנה, לתק� הדור ביד כח שיש
כד, (ב"מ בגמרא דאמרו דכיו� הוא, וישר טוב מנהג אלא גרוע מנהג לאו דזה נראה אמנ�
והטוב הישר ועשית משו� והוא הדי�, משורת לפני� מחזירי� יאוש לאחר דאבידה ב)
בפרק אמרו רשות ושינוי ביאוש וכ� הדי�, משורת לפני� ל� נפקא דמהכא יח) ו, (דברי�
חכמי כשראו הכי ומשו� הראשוני�, לבעלי� מחזיר שמי� בירא א) קיד, (ב"ק בתרא הגוזל
מציאות אלו פרק במרדכי כתב וכ� ח"ו. גרוע מנהג זה אי� יאוש לאחר שיחזיר לתק� הדור
חייב בתרא הגוזל בפרק נמי ואשכחנא הדי�, משורת לפני� ליה אמר ז"ל, רנ"ז) סי' (ב"מ
האומני� פרק כדאיתא [הכי] (להני) להו כייפי דהוי דחזינ� וכיו� שמי�, ידי לצאת בבא
דתני לעשות בידו היכולת א� הדי� משורת לפני� למיעבד כייפינ� אנ� ג� א) פג, (ב"מ
וראבי"ה ראב"� פסק וכ� כו', כ) יח, (שמות הדר� את לה� והודעת ב) ל, (ש� יוס� רב
למיעבד כייפי לא דבעלמא דאע"ג והיינו עכ"ל. הדי� משורת לפני� לעשות להו דכייפינ�
למיעבד דיאות כיו� גרוע מנהג זה ואי� זו, תקנה לתק� הב"ד ראו הכא הדי� משורת לפני�

דינא. דמלכותא דינא נמי שהוא ובפרט הדי�, משורת לפני�
דכתב וכיו� להחזיר, א"צ עשיר אבידה ובעל עני הוא דא� ה' סעי� הרמ"א כתב דהא ותדע
ועשיר [ל]עני דודאי דל פני נהדר למה א"כ דינא דמלכותא דינא משו� הכי דינא דהשתא
סעי� דהרמ"א לומר ודוחק ב"ד. הפקר מצד או דינא דמלכותא דינא מצד ה� אחד משפט
הטע� דעיקר כיו� אלא ב"ד. הפקר נמי וליכא דינא דמלכותא דינא דליכא היכא מיירי ה'
להכי הדי� משורת לפני� למיעבד נמי דראוי משו� אלא דינא דמלכותא דינא משו� אינו
למי אלא אינו הדי� משורת ולפני� והטוב, הישר לעשות כפיה ועשו בישראל הכי דיינינ�
מ"ש ועיי� כתוב. במשפט לעני לו ודי להחזיר מחויב העני אי� הכי ומשו� בידו שהיכולת

[סק"ה]: (סק"ד) שנ"ו בסימ�
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:ïùåçä úåö÷:åðù ïîéñ,åéùëò éâéäð éëäã (ä úåà)ועיי� בזה, מ"ש (סק"י) ש"� עיי�
בזול אותו ולקח עני הוא א� ה"נ וא"כ וע"ש, ג' ס"ק רנ"ט בסימ� מ"ש
ש� באבידה לעשיר עני בי� הרמ"א שמחלק וכמו הראשוני� לבעלי� להחזיר צרי� דאי�

הכא. ה"ה ש� מ"ש ולפי ה') (סעי� רנ"ט סימ�
בספר ונתלבטו דנתחבטו בהא כתבתי (סק"ב) כ"ח סימ� מילואי�) (אבני לאה"ע ובחידושי
דא� א') (סעי� ש� בשו"ע דכתב בהא (סק"ג) ש� שמואל ובית א') סעי� (ש� הלל בית
להחזיר צרי� עכשיו דהא והקשו רשות, ושינוי יאוש משו� דמקודשת בגזל אשה קידש
אותו קונה עכשיו ג� רשות ושינוי ביאוש אותו שקנה דזה כתבתי וש� יאוש. אחר אפילו
וא� לבעלי�, דמחזיר הדי� משורת לפני� לעשות בכדי להחזיר אותו לכו� ב"ד שראו אלא
בעשיר מילי והני ש�, רנ"ט בסימ� אצלינו וכמבואר הדי� משורת לפני� על כופי� ב"ד רצו
פסידא לו דאי� כיו� בעשיר וג� בעני, לא אבל הדי� משורת לפני� לעשות בידו דיכולת
הדמי� לו מחזירי� יאוש אחר בלוקח וג� כלו�, עליה הוציא דלא האבידה שמחזיר במה
אבל חסרו�, בו שאי� במקו� הדי� משורת לפני� לעשות לכופו ב"ד ראו ומש"ה שנת�,
לפני� להחזיר האשה את כופי� אי� ודאי זה מחמת הקידושי� שיתבטלו אשה בקידושי

מצוה. קידושי ולבטל הדי� משורת
ערלה) למעוטי ד"ה ב נד, (ע"ז רש"י בש� מיד) מותר ד"ה (ע"ב ד' ד� דחולי� פ"ק ובתוס'
עליו אסרו ולא מקודשת בדמיה� וקידש מכר� ואפ"ה למחלי�, אסורי� הנאה איסורי דחליפי
סי' ח"ג רשב"� כתב בזה וכיוצא הכא. וה"ה ע"ש מצוה אשה דקידושי משו� כו' האשה
בא ואח"כ שלשת� במעמד ראוב� לו שחייב בחוב האשה את קידש שמעו� שאלה פ"ה
לא, או הקידושי� נפקעי� יהיו א� לשמעו� ראוב� לו שחייב מה לגבות שמעו� של בע"ח
אגב מטלטלי� ליה כתב אי לטרו� יכול הדי� דמ� דאע"ג הראשוני� כתבו וכבר כו' תשובה
שאי� וכ"ש השוק, תקנת משו� בזה מעשה לעשות שלא דיני� בתי נהגו כבר כו', קרקע
ביאוש גמור קני� אותו דקונה כיו� הכא וה"ה עכ"ל. הזיווג תקנת מפני בזה מעשה לעשות
מפני והכא משלו ולצדק הדי� משורת לפני� לעשות הלוקח את דכופי� אלא רשות ושינוי

ברור: וזה הקידושי� להחזיר אותה כופי� אי� הזיווג תקנת

óñåé úéøàù::è ïîéñ... ודו"ק=== בפני� לעיי� ויש הסימ� כל חסר ועוד==כא�
לפני� לעניי� לית� לה� הואילשהיה די� היה לא א� א� הדי� משורת

פסק המרדכי הדי� משורת לפני� לעשות כופי� שאי� פסק שהאשיר"י וא� משלה� והיה
להחזיר. וחייב שלו אילו הרי ליה אמר מאי ארנקי כא� מצא בב"מ דאמרינ� הא על שכופי�
הדי�. משורת לפני� ליה אמר להחזיר חייב למה שלו א� אהדדי דסתרי תרתי פי' תרתי
פסק אעפ"כ הדי� משורת לפני� יותר דשיי� מרויחי� והעשירי� עניי� אילו באשר ובפרט
ליל� שיי� ולא הלואה בשעת יאוש דהוה מוכיח סופו שאדרבה דיד� נדו� יאוש. דהוה

יאוש... הוה ההלואה משעת ונאמר ההלואה אחר הולכי� שאנו הדי� משורת לפני�

÷ãö çîö::èô ïîéñ ïåîã÷äבמקו� בתוכו ומעות ארנקי הדר� על ממנו שאבד באחד
יהודי� מקצת וג� גוי� הרבה היריד מ� נוסעי� שהיו ש� מצויי� גוי� שרוב
אבידתו לו שיחזיר ותובעו זה בא ישראל שמצאו כ� אחר ונודע ישראל ומצאו נוסעי� היו
שרוב במקו� שמצאו טוע� וזה שבתוכו המעות במני� סימ� נת� וג� בארנקי סימ� ונות�
עומד היה שהרי שנתייאש קוד� שמצאו וטע� זה חזר להחזיר חייב ואינו מצויי� גוי�
הדר� על מחפשי� שהיו עמו אנשי� וכמה הוא לאחוריו וחוזר אבידתו אחר ורוד� וצווח
היה ההוא היו� וכל הארנקי מצאו לא א� מהעיר אחריה� העוברי� כל מ� חוקרי� והיו

להחזיר: וצרי� שנתייאש קוד� זה מצאו כ� א� לכל כידוע אבידתו אחר ודורש חוקר
הול� שהיה כגו� ממנו הארנקי שנפל זה שהרגיש קוד� זה ישראל מצאו א� ודאי תשובה:
בשהרגיש כ� ואחר הארנקי את אחריו שהל� זה הגביה ממנו שנפל ומיד לו בסמו� אחריו
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כיו� להחזירו זה צרי� המוצאו ביד היה כבר אבידתו על וצווח הארנקי ממנו שנפל זה
אלו בפרק כדמסיק לידו בא באיסור הרי ממנו שנפל זה שידע קוד� הארנקי שהגביה
אבל לו להחזיר וצרי� יאוש הוי לא מדעת שלא יאוש כאביי ל� דקיימא י"ב ד� מציאות
שאבד והרגיש בכיסו ממשמש שהיה ממנו שנפל זה שידע אחר עד אלא מצאו לא א�
לו להחזי' חייב אינו הארנקי זה מצא או אחריה ורוד� אבידתו על וצווח הארנקי ממנו
כצווח אלא אינו וצווח עומד שהוא גב על א� נתייאש ודאי ש� מצויי� גוי� שרוב כיו�
נחמ� דרב בתריה ואזיל שקיל הוה רבא כ"ד ד� הת� בהדיא איתא דהכי שנפל ביתו על
שלו אלו הרי א"ל מהו ארנקי כא� מצא ליה אמר דרבנ� בשוקא לה ואמרי דגלדאי בשוקא

כצווח נעשה וצווח עומד והלא שלו אלו הרי ליה אמר מהו סימ� בה ונת� ישראל עלבא
כגו� ש� מצויי� שרבי� במקו� שהוא כל מבוא' הרי בי� שטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו
כצווח אלא אינו וצווח עומד אפילו שלו אלו הרי ש� מצויי� היו גוי� דרוב דגלדאי שוקא

בי�: שטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על
מ� המציל אומר אלעזר ב� שמעו� רבי היה וכ� כ"ד בד� הת� דאיתא דאהא גב על וא�
בסרטיא המוצא נהר של ומשלוליתו י� של זוטו ומ� הברדלס ומ� הנמר ומ� הדוב ומ� הארי
מתייאשי� שהבעלי� מפני שלו אלו הרי ש� מצויי� שהרבי� מקו� ובכל גדולה ובפלטיא
אינ� אכל קאי ש� מצויי� ורבי� ופלטיא אסרטיא מתייאשי� האי וז"ל הרא"ש כתב מה�
ביתו על כצווח הוי דלא משמע הרי עכ"ל שנפל ביתו על כצווח נעשה וצווח עומד אפילו
מצויי� גוי� שרוב ובמקו� ופלטיא באסרטיא אבל וכו' י� של זוטו כגו� כאינ� אלא שנפל

שנפל: ביתו על כצווח דהוי אמרינ� לא ש�
אלא שנפל ביתו על כצווח נעשה אמרינ� דלא רנ"ט סימ� ח"מ הטור מדברי נמי משמע וכ�
דנעשה אמרינ� לא ש� מצויי� גוי� שרוב ובמקו� ופלטיא באסרטיא אבל וכו' י� של בזוטו
גבי י"ג בסעי� אלא שנפל ביתו על כצווח דנעשה כתב לא שהרי שנפל ביתו על כצווח
גבי ז' בסעי� מיניה לעיל אבל וכו'. נהר של ושלוליתו י� של וזוטו וכו' הארי מ� המציל
הרי לכ� הבעלי� נתייאשו דודאי משו� אלא כתב לא ש� מצוי� גוי� שרוב במקו� מצא
להחזיר חייב וצווח עומד אי ש� מצויי� גוי� שרוב דממקו� משמע כ� וא� שלו, הוא
ש� מצויי� גוי� רוב לכלול ליה הוי הכי תימא לא דאי שנפל. ביתו על כצווח הוי ולא
דנעשה אמרינ� דלא נמי דסבירא ודאי אלא וכו' י� של וזוטו וכו' הארי מ� המציל ע�
במקו� לא אבל וכו' י� של וזוטו וכו' הארי מ� המציל גבי אלא שנפל ביתו על כצווח

– ש� מצויי� גוי� שרוב
אמרינ� נמי גוי� ברוב דאפילו ליה סבירא הרא"ש דג� הוא דודאי הוא מילתא לאו הא –
דרבא ה� בפסקיו מייתי דהרי וכו' י� של זוטו דוקא ולאו שנפל ביתו על כצווח דנעשה
אמר מהו ארנקי כא� מצא ליה ואמר וכו' דגלדאי בשוקא נחמ� דרב בתריה קאזיל דהוה
והא בי� שטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על כצווח דנעשה ומסיק וכו' שלו אלו הרי ליה

וכו'דכ ופלטיא וסרטיא וכו' י� של וזוטו וכו' הארי מ� דהמציל אההיא מיניה לעיל תב
שנפל ביתו על כצווח נעשה אינ� אבל וכו' ופלטיא אסרטיא דוקא קאי מתייאשי� דהאי
של זוטו גבי דדוקא מצויי� גוי� רוב ובי� וכו' י� של זוטו בי� שמחלק מדבריו דמשמע
דלא בסת� אלא אינו זה גוי� ברוב לא אבל שנפל ביתו על כצווח דנעשה אמרינ� וכו' י�
שנפל זה שידע קוד� מצא ושמא כ� אחר או ממנו שנפל זה שידע קוד� מצא א� ידעינ�
ידעו דלא פי על א� וכו' י� של זוטו גבי לחלק דאיכא הוא הת� לידו בא ובאיסור ממנו
שידעו קוד� זה שמצא ונמצא ש� היה שלא כגו� זה כשמציל מאבידת� עדיי� הבעלי�
אינו וצווח עומד הוא מאבידתו לו כשנודע כ� שאחר פי על וא� שלו אלו הרי הבעלי�
ממנו תאבד מאשר כדילי� גונא האי בכי שריא דרחמנא משו� וכו' שנפל ביתו על כצווח
מצויה ואינה הימנו שאבודה זו יצתה אד� כל אצל ומצויה הימנו שאבודה מי ומצאתה
מצויי� גוי� שרוב ובמקו� ופלטי' בסרטי' במוצא אבל כ"ב בד� לה ומייתי אד� כל אצל
כיו� להחזיר חייב מאבידת� הבעלי� שידעו קוד� זה מצאה א� בגוויה סימ� ליה ואית ש�
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חייב מקו� מכל מנפילתו לו כשנודע כ� אחר מתייאש דהוא גב על א� לידו בא שבאיסור
ממנו שנפל זה שידע אחר במצא אלא שרי ולא לידו בא באיסור שמתחלה כיו� להחזיר
אלא קאי לא מתייאשי� שהבעלי� מפני דקאמר הא הרא"ש מפרש לכ� מתייאש הוא דאז
קוד� במצא אפילו ושרי שנפל ביתו על שצווח כמי נעשה אינ� אבל וכו' ופלטיא אסרטיא

שנפל: שידע
במצא ש� מצויי� גוי� שרוב מקו� ובי� וכו' י� של וזוטו מהארי המציל בי� זה וחילוק
ובמקו� להחזיר חייב אינו י� של וזוטו מארי מציל דגבי מנפילתו הבעלי� שידעו קוד�
יאוש איתמר מציאות אלו ר"פ מסוגיא בהדיא מבואר להחזיר חייב ש� מצויי� גוי� שרוב
יאוש שסתמו דבר רש"י פי' יאוש הוי אמר רבא יאוש הוי לא אמר אביי מדעת שלא
בגמרא וקאמר עכ"ל מה� שנפל הבעלי� ידעו לא עדיי� וכשמצאו ממנו שנפל לכשידע
אתי באיסורא לידיה אתי דכי וכו' יאוש הוי דלא פליגי לא עלמא כולי סימ� בו שיש בדבר
הרי וכו' שריא רחמנא סימ� ביה דאית גב על א� נהר של ושלוליתו י� של בזוטו לידיה
קוד� מצאו אי דהיינו מצויי� שרבי� במקו� יאוש הוי דלא עני� דבאותו בהדיא מבואר
נמי מבואר וכ� וכו' שריא דרחמנא משו� י� של בזוטו יאוש הוי ממנו שנפל זה שידע
תעשה כ� דכתיב מותרת שהיא נהר ששטפה לאבידה מני� כ"ב ד� הת� דמייתי מהא

ממנ תאבד אשר אחי� אבידת לכל תעשה וכ� וגו' הימנולחמורו שאבודה מי ומצאתה ו
ואיסורא אד� כל אצל מצוי' ואינה ממנו היא שאבודה זו יצאתה אד� כל אצל ומצויה
בי� איסורא א� שריא סימ� בה דלית ובי� סימ� בה דאית בי� היתרא מה דהיתרא דומיא
אי� כי אסירא סימ� דיש היכא וכי רש"י ופירש אסירא סימ� בה דלית ובי� סימ� בה דאית
מבואר הרי ע"כ זה ליד שבא קוד� דנפלה ידע דלא למימר דאיכא היכא אסירא נמי סימ�
גוי� שרוב במקו� כגו� אד� כל אצל במצויה היינו ואיסורא להיתרא איסורא דאתקיש
היתרא נמי הדי� הוא לידו בא דבאיסור ממנו שנפל זה שידע קוד� במצא מיירי ש� מצויי�
משו� שרי הכי ואפילו ממנו שנפל זה שידע קוד� במצא נמי מיירי וכו' י� של זוטו היינו

שריא: דרחמנא
מצויי� גוי� שרוב דבמקו� י� של זוטו ובי� ש� מצויי� שרוב מקו� בי� חילוק מבואר הרי
אפילו שרי י� של ובזוטו להחזיר וחייב אסור ממנו שנפל זה שידע קוד� מצאו א� ש�
במקו� והוא ממנו שנפל זה שידע אחר מצאה א� אבל ממנו שנפל זה שידע קוד� במצא
של הוא הרי וצווח עומד והוא סימ� בו שיש דבר שהוא פי על א� ש� מצויי� גוי� שרוב

דגלדאי: בשוקא נחמ� כרב שנפל ביתו על כצווח דנעשה מוצאו
אסרטיא דוקא קאי מה� מתייאשי� שהבעלי� מפני דקאמר דהא הרא"ש כתב שפיר זה ולפי
מצאו אי אבל מתייאשו דאז מה� שנפל הבעלי� שידעו אחר במצא אלא שרי דלא ופלטיא
משו� ש� מצויי� גוי� שרוב� במקו� אפילו שרי הוי לא מה� שנפל הבעלי� שידעו קוד�
שנפל ביתו על כצווח הוה וכו' י� של וזוטו הארי מ� מציל אינ� אבל ליד� בא דבאיסור
נמי ח"מ הטור ולכ� שריא דרחמנא משו� שרי ממנו שנפל זה שידע קוד� מצאו ואפילו
והת� י� של ובזוטו וכו' הארי מ� במציל דוקא אלא שנפל ביתו על כצווח דנעשה כתב לא
לא מצויי� גוי� שרוב במקו� במצא אבל ממנו שנפל זה שידע קוד� במצא אפילו שרי
אביו בשיטת דאזיל לכ� בקוד� לא אבל ממנו שנפל זה שידע אחר שמצא היכא אלא שרי

ז"ל: הרא"ש
ìהדין משורת לפנים על כופין בענין הדיון מתחיל ==כאן

גוי� שרוב במקו� והוא ממנו שנפל שידע אחר מצאו אי עלמא לכולי מקו� מכל אבל
וצו עומד ואפילו מתייאש דודאי משו� סימ� בו ביש אפילו שרי כצווחמצויי� אלא אינו וח

דגלדאי: בשוקי נחמ� כרב שנפל ביתו על
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ìהמרדכי דברי
המעות ע� הארנקי לזה להחזיר צרי� עני אינו הארנקי שמצא זה א� נראה מקו� מכל אבל
דאמר אהא המרדכי כתב דהכי הדי� משורת אלפני� וכייפינ� הדי� משורת לפני� משו�
אמר דייסא דבי בשוקא שמואל דמר בתריה ואזיל שקיל הוה יהודה רב מציאות אלו בפרק
חייב א"ל מהו סימ� בה ונת� ישראל בא שלו אלו הרי ליה אמר מהו ארנקי כא� מצא ליה

וז"ל: המרדכי כתב וכו', הדי� משורת לפני� ומסיק להחזיר
כייפי דהוו דחזינ� וכיו� שמי' ידי לצאת בבא חייב בתרא הגוזל פרק נמי ואשכחנא
א� הדי� משורת לפני� למיעבד כייפינ� אנ� ג� האומני�. פרק סו� כדאית' להני להו
לפני� לעשות להו דכייפינ� העזרי ואבי ראב"� פסק וכ� וכו', לעשות בידו היכולת

הדי�. משורת
אמר וכו' דגלדאי בשוקא נחמ� דרב בתריה ואזיל שקיל הוה דרבא אהא במרדכי הת� ותו
כתב שנפל ביתו על כצווח נעשה ומסיק שלו אלו הרי ליה אמר מהו ארנקי כא� מצא ליה

וז"ל: המרדכי
היה שהמוצא אפשר הדי� משורת לפני� לעשות הת� כייפינ� דלא הא לראבי' נראה

הדי�: משורת לפני� על דכייפינ� מבואר הרי עכ"ל עשיר היה אבידה ובעל עני
ìהמרדכי על חולק ושאינו הרא"ש דברי

ומייתי וכו' שמואל דמר בתריה ואזיל שקיל הוה יהודה דרב ה� כתב דהרא"ש גב על א�
אשר וכו' חסדי� גמילות זו הדר� את חייה� בית זה לה� והודעת יוס� רב דאמר הא
לפני� לעשות כופי� דאי� ליה דכייפי לאו וז"ל וכתב וכו' הדי� משורת לפני� זו יעשו

עכ"ל, הדי� משורת
דנקט כיו� דכייפינ� מודה נכסי� בהורדת אבל בשוטו� כופי� דאי� אלא כ� כתב לי נראה
ליה דתברו חנ� רב בר ברבה דהאומני� פרק בסו� נמי דמצינו וכיו� להחזיר חייב לשו�
למע� אי� א"ל הכי דינא א"ל גלימייהו להו הב רב דא"ל וכו' דחמרא חביתא שקולאי הנהו
די� נמי הוי הדי� משורת דלפני� משמע הכי דדינא ליה קאמר הרי וכו' טובי� בדר� תל�
נכסי� בהורדות אבל בשוטו� כופי� דאי� אלא עליה דכייפינ� ודאי די� ליה דקרי וכיו�
בחילוק כדאשכח� כייפינ� בשמתא אבל כייפינ� לא נכסי� בהורדות דאפילו אפשר או כייפינ�
רב בי ולמר מ"א ד� הדייני� שבועת בפרק דקאמר דרבנ� לשבועה דאורייתא שבועה בי�
מיחת בנייהו איכא לרבנ� דאורייתא בי� איכא מאי מפכינ� נמי בדאורייתא דאמר אשי
דפליגי ולרבנ� ופרי� וכו' לנכסי� נחתינ� לא בדרבנ� לנכסי� נחתינ� בדאורייתא לנכסי�
הביאו וכו', ליה משמתינ� עבדינ� מאי לנכסי� נחתינ� לא בדרבנ� ואמרי יוסי דרבי עליה

כ אבל נכסי� בהורדות כייפינ� דלא מצינו הרי פ"ז סימ� ח"מ בשמתא,הטור פינ�
ואבי ראב"� המרדכי דמייתי פוסקי� הנ� אבל הרא"ש פליג דלא למימר ל� אית ושפיר
כייפינ� דלא היינו כייפינ� דלא דכתב והא הדי� משורת אלפני� דכייפינ� וראבי"ה העזרי
י"ב סימ� ח"מ בטור בב"ח מ"ו פסק וכ� בשמתא כייפינ� אבל נכסי� ובהורדות בשוטו�

הדי�: משורת לפני� על דכופי�
ìהדין משורת לפנים משום אבידה להחזיר דכופין להוכיח הגמרא בדברי פלפול

לכו� דיש סוגיא מההוא להוכיח דאית אמינא חידוש בלא בטל מדרשי בית יהא שלא וכדי
שקיל הוה יהודה רב כ"ד ד� הת� איתא דהכי הדי� משורת לפני� משו� אבידה להחזיר
הרי ליה אמר מהו ארנקי כא� מצא ליה אמר דייסא דבי בשוקא שמואל דמר בתריה ואזיל
הדי� משורת לפני� א"ל תרתי להחזיר חייב א"ל מהו סימ� בה ונת� ישראל בא שלו אלו
הדי�: משורת לפני� שתא ירחי תריסר לבתר למרייהו ואדרנהו וכו' דשמואל דאבוה הא כי
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דבריו את דסותר תרתי ליה קשיא להחזיר חייב ליה דאמר דאהא כיו� למידק ואיכא
ונת� ישראל בא ליה דקמבעיא קסבר מאי מתחלה כ� א� שלו הוא הרי שאמר הראשוני�
חייב אלא הכי לאו דאי להחזיר חייב אינו דודאי לעצמו ליה קפשיט לא אמאי מהו סימ�
וא� תרתי כ� אחר באמת ליה כדפרי� שלו הוא הרי ליה שאמר למה סתירה הוה להחזיר
פשיטא הוה לא אמאי לי' קארי מאי לי' דקארי מהו סי' ונת� ישראל בא לי' דקמבעי' הא כ�

שלו: הוא הרי שמואל מר ליה אמר שכבר כיו� להחזיר חייב דאינו ליה
א� מהו ארנקי כא� מצא ליה מיבעיא קא תחלה זו, סוגיא פירש דהכי ליישב נראה אלא
מיבעיא וקא חזר ש� מצויי� גוי� שרוב מפני שלו אלו הרי ליה אמר לא או להכריז חייב
דאפשר לא או הדי� משורת לפני� להחזיר צרי� א� מהו סימ� בה ונת� ישראל בא ליה
חילוק יש הדי� משורת לפני� דג� משו� להחזיר צרי� אינו הדי� משורת לפני� דאפילו
לפני� לעשות צרי� דאי� והיינו וכו' הדי� משורת לפני� בד"ה ש� התוספות שמחלקי� כמו
לעשות צרי� אז הדי� מ� פטור והוא הדי� מ� חייבי� שאחרי� היכא אלא הדי� משורת
בההוא ופגע כבודו לפי ואינו זק� דהוה יוסי ברבי ישמעאל רבי כגו� הדי� משורת לפני�
אינו פטורי� עלמא דכולי היכא אבל ל' ד' מציאו' באלו דמייתי דאופי פתכא דרי דהוה

דליתצרי היכא ש� התוספות מסקי מקו� שמכל אלא הדי�, משורת לפני� אפילו לעשות �
יעויי� פטורי� עלמא שכולי במקו� אפילו הדי� משורת לפני� לעשות צרי� פסידא ליה
כיו� מילתא הא ליה מיבעיא קא הוה יהודה ולרב המסקנא לפי כתבו דהכי בתוספות ש�
פסידא ליה דלית כיו� שמא או הדי� משורת לפני� להחזיר צרי� אינו פטורי� עלמא דכולי
להחזי' חייב ליה אמר פטורי� עלמא דכולי פי על א� הדי� משורת לפני� להחזי' צרי�
חייב לשו� מדאמ' ליה משמע להחזי' חייב דאמר שמואל ממר יהודה רב ששמע וכיו�
יחזיר למימ' ליה הוה אלא חייב לשו� למימר ליה הוה לא קאמר הדי� משורת לפני� דלאו
דברי� הא תרתי ליה פרי� לכ� להחזי', חייב הדי� שמ� משמע להחזיר חייב לשו� ומדאמ'
ליה אמר להחזי' חייב אמרת ועכשיו שלו הוא הרי קאמרת דמתחלה זה את זה סותרי�
חייב הדי� משורת לפני� היינו להחזיר חייב ל� דאמינא הא כלומ' הדי� משורת לפני�
משורת לפני� על דכייפינ� והיינו חייב לשו� למינקט שיי� הדי� משורת בלפני� דג� להחזיר

הדי�:
כרח� על הדי� משור' לפני� על דכייפינ� להורות להחזיר חייב לשו� דנקט הוא דהכי וכיו�
הדי� משורת לפני� על אותו שכופי� יש אלא כייפינ� אד� לכל דלאו למימר אנו צריכי�
הדי� משורת לפני� על כופי� אד� לכל דאי הדי� משורת לפני� על אותו כופי� שאינ� ויש
על אותו וכופי� סימ� שית� למי ולהחזיר להכריז חייב הא שלו הוא הרי תחלה אמר למה
והא להחזיר אותו כופי� שאי� להורות שלו הוא הרי תחלה אמר דלהכי כרח� על אלא כ�
להחזיר חייב אמר ואח"כ להחזי' אותו כופי� שאי� להורות שלו הוא הרי אמר תחלה כיצד
אבל להחזי' חייב אינו הדי� משורת לפני� ואפילו שלו הוא הרי עני כשהוא אלא שכופי�
להחזיר חייב חיוב לשו� נקט ולהכי להחזיר אותו וכופי� להחזיר חייב עני אינו שהוא כל

הדי�: משורת לפני� להחזיר אותו שכופי� להורות
ì== המרדכי בדברי דיוקים

צרי� הוא, עשיר דלאו גב על א� עני אינו שהמוצא כל המרדכי מדברי לדייק לי ויש
לפני' למיעבד ליה כייפינ� אנ� ג� וז"ל שכתב הדי�, משורת לפני� על אותו וכופי� להחזיר
היכולת א� אלא עשיר הוא א� נקט לא הרי וכו', לעשות בידו היכולת א� הדי� משורת
יש וג� הדי�, משורת לפני� על אותו וכופי� בידו יכולת מיקרי עני שאינו כל והיינו בידו
אינו שהמוצא כיו� מקו� מכל עשיר הוא אבידה שבעל פי על א� המרדכי מדברי לדייק
הת� כייפינ� דלא הא לראבי"ה נראה וז"ל שכתב הדי� משורת לפני� על אותו כופי� עני

ו עני היה שהמוצא אפשר הדי� משורת לאולפני' אי אבל משמע עשיר הוה אבידה בעל
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וכ� הדי�, משורת לפני� על ליה כייפינ� עשיר אבידה שבעל פי על א� עני הוא שהמוצא
משורת לפני� על לי' כייפינ� עני הוא שהמוצא פי על א� עשיר אבידה בעל אי� א� נמי
הוא הת� עשיר הוא אבידה ובעל עני הוא שהמוצא למעליית' תרתי בדאיכא דדוק' הדי�
אבידה שבעל פי על א� עני הוא המוצא בשאי� אבל מש"ה לפני� על לי' כייפיי� דלא
על ליה כייפינ� הוא עשיר לאו אבידה בעל שג� אלא עני הוא שהמוצא או עשיר הוא

הדי�: משורת לפני�

ìמכיסו היזק לו אין כי כופין במציאה

ïçìùä êåøò::èðø ïîéñ äàéöîå äãéáà î"åçדא� ב] כ"ד [ב"מ רז"ל ואמרו יב: סעי�
משורת לפני� לעשות וישר טוב מ"מ להחזיר חייב אינו הדי� שמ� במקו�
לעשות א"צ עשיר אבידה ובעל עני הוא וא� סימ� בה כשנת� האבידה לבעל להחזיר הדי�
כופי� מה ומפני [ש"�], להחזיר ליה דכייפינ� י"א עשיר המוצא וא� הדי� משורת לפני�

[נ"ל]: מכיסו היזק לו שאי� מפני הדי� משורת לפני� על במציאה
ìלו לשלם וכו' טובים לאנשים שמהראוי לבעה"ב לומר הדיין על שהזיק עני בפועל

:ãù ïîéñ øëù øîåù úåëìä :íùחייב שהפועל במקו� דאפילו חז"ל אמרו יא: סעי�
שהזיקו לא א� ההיזק ממנו ליטול ואי� הדי� משורת לפני� עמו ליכנס מצוה מ"מ לשל�

בפשיעה כשהזיקו אבל כוונה]בכוונה בלי כ)[-אולם ב (משלי נאמר זה ועל מזיק זה אי�
כדי שכרו לו ית� יאכל מה לו ואי� עני הפועל א� אלא עוד ולא טובי�, בדר� תל� למע�
הש"ס חכמי עשו וכזה תשמור צדיקי� וארחות (ש�) נאמר זה ועל לאכול מה לו שיהיה

פג.). (ב"מ
מדינא דלאו דא� לו ויאמר כ� לעשות שמהראוי כ� לו לומר מחוייב שהדיי� בגמרא ומשמע
אותו כופי� אי� לאו וא� ישמע ישמע וא� כ� עושי� וצדיקי� טובי� אנשי� אמנ� הוא
החפ� ואפילו שמירתו כלתה זמנו שכלתה כיו� שכר דשומר רצ"א בסי' נתבאר וכבר כ�, על

שמ"ג: בסי' ויתבאר חנ� שומר אלא עליו אינו בביתו עדיי�

àéðòã àúñ÷øôà:úøåùî íéðôìã àáåéçá ïéã úéá úééôë ïéðòá :öø ïîéñ n"åç ã"ç
:ïéãäהמסתתר ירושת"ו. לפ"ק תופיע מלכנו אלול, ט"ו עש"ק יו�

מרבבה דגול הצדיק הגאו� הרב חי, כל נפש וידיד יד"נ כ"ק את מציו� יבר� הוא בחביו�
מרדכי מוהר"ר כקש"ת בנש"ק, צמ"ס חו"ב נפישא נהורא ופרישא חסידא מאהבה ה' עובד

יצ"ו. אביב תל בק"ק זורח אור לאיו"ט, יחי' באמונתו צדיק שלו� איש יוס� שלו�
בצהרי�, אתמול אלי בא קדשו יד גלילת הנה באה"ר. הרמה תורתו ושלו� אחדש"ה
אלקי�, למשפט בקו� השנה תשובת לש� לראשי ברכותיו והענקת טובו רוב על והתענגתי
ביתו ואת אלוקינו ויחתמהו יכתבהו בארצנו שופר קול בשמוע אשיבנה ולו בר� בסת� ואני
דתתקבל ויה"ר וארוכי�. בכל שמורי� ארוכי� טובי� לחיי� אליו הנלוי� כל ואת קודש נאוה
בבני� ומחכי� ונאנקי� הנמקי� ב"י אחינו כל עבור בשמיא די אבוהו� קד� ובעותי' צלותי'

ונגילה. ונשמחה פרצי ב� איש יד ועל אריאל
משיח את בכנותו זצ"ל אלקב� מהר"ש הקדוש הפיט� רמז רוחי על עלה אורחא ואגב
אלא יהודה, ב� מפר� דאתי משו� לחוד החרוז שוינ� מטע� דלאו פרצי", ב"ב� צדקתנו
ועל כלומר תפרוצי", ושמאל "ימי� לאמור: בהקדימו טעי� לטעמא בשמא דייק דבדיק רב
נדמה ובאגב פשוטו, זהו מצרי�. בלי יירש יעקב נחלת בנו ויתקיי� יהודה תושע ובימיו ידו
קודש לשו� דסגולת הנודע ע"פ רעותה תולדת אחת כונות, שתי הש� בזה רצונו דכלול לי
הריסת כמשמעו חדא "פר�", בפעל נאמר כ� כמו והיפוכו, דבר לשמש תוכל מלה דכל
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צדק הגואל של דתפקידו שפיר לומר יש כ� כי הנה הפירצות. תיקו� והשנית, הגבולי�,
העומד על מרובה ופרו� בעוה"ר, וחללוה פריצי� שבאו הפרצות ולגדור לתק� כל, מריש
עושה, אל ישראל מבני וישוב פרצותינו ויגדור פרצי, ב� יבוא וכאשר זאת. על שמי� שומו

וגילות. ברנ� נשמחה ואז נחלות מצרי� בלי ויירש גבולות, ויסיר יפרו� אז
דהרי לשאול, הקשה במכת"ה לחבירו, אד� דבי� דממונא בדררא מר ל� דבדק מה בדבר
א� כי עצמו, בעני� ש� לו אי� ודבר מדי�, על היושב לרב אלא ממונות בדיני משיבי� אי�
י"א, ס"ק ש� תשובה ופתחי ס"ה י"ז סי' חו"מ בשו"ע עי' לרעהו. איש בי� ולדו� להורות
להנשאל ויודע בדק דהשואל היכא ואפילו שלי, שו"ע בגליו� בס"ד בזה הארכתי וכבר
עכ"ז ש�, דסיי� צדקה" "מעיל בשו"ת מאוד פקפק אתו, האמת א� לידע רק שכוונתו
מובא נ"ג, בסי' כמש"ה להו בדוק שהוא למי להשיב דסמכי קשישאי רבנ� חזי פוק אמינא

הנ"ל. בפ"ת בקיצור
דברי� כ"ק הציע ובשו"ת האמת. את א� לדעת בעיני לוודאי לי' הוה דלדעתי ואמינא
הדקה מ� דקה היא הנטי' אזי ח"ו בנגיעה דאילו בי' לי לית דהוא כל נגיעה ואפי' כהווית�
(כידוע חו� כלפי נזכר שלא גדול כלל הוא לעצמו, חוב רואה אד� ואי� הב"י, כמ"ש
חוו"ד לשאול תרבני ענוותו אחרי אמרתי, לכ� זצ"ל). ויענער שמשו� ר' הגה"ק של העובדא
דאפשר מה כל בקצרה נפשאי נקיטנא ועכ"פ למר, הענות לבלתי אראה גור� לאו העני',

עלי. עבר אשר ל"ע הכבד חליי אחרי מאוד, כהה ידי בהיות כ"ש
פרס לקבל מנת על שלא במדברותיו ראוב� על פעל "לוי" אלמוני שפלוני העני� תוכ� והנה
ומסר ישראל, לאר� מש� סחורה מירב לייבא בעסק הי� שבמדינת שמעו� ע� שישתת�
לה� מספיק הוי לא זה שסכו� ויע� שמעו�, של ב"כ ליד נתנו ולוי גדול, סכו� לוי ליד
תעמולה שיעשה המומחה יהודה השתת� זה לתכלית מניות, חברת לה� ליסד בשכר�
ויהודה שמעו� ראוב�, אלה ושלשה הזה. לעסק הדרוש הסכו� כדי עד מניות קוני לאס�
ושמעו� להעסק, בכספו גדול חלק נות� בתורת ראוב� להשתכר, כדי אחד כל השתתפות�
משא"כ הצור�, די מניות בעלי בקיבו� התעמולה כבעל ויהודה הסחורה, ביבוא עסק� בתורת
כלל, שכר בתקות שלא והכל זה, לעסק כספו לתת מכירו ראוב� את המרצה רק הי' לא לוי
עלתה לא החרוצה, והשתדלות התעמולה כל אחרי והנה אחריות. שו� עליו קיבל לא וג�
שמעו�, טענת שכפי אלא עוד ולא כלל, העסק נעשה לא וממילא מניות, קוני לרכוש ביד�

מרו לטמיו� אזיל מראוב� שקיבל הסכו� ועכשיוכל התעמולה, עבור שנעשו ההוצאות ב
עמי' למיק� מאוד וקשה הי�, במדינת הוא ששמעו� וכיו� כספו, איה וצווח עומד ראוב�
את עשה לו הנאמנת ועצתו דברו עפ"י שרק כיו� לוי, אל פונה הנהו לכ� לדיינא, דינא
לא שלוי מודה עצמו דהוא פי על וא� לזה, כלל לבו ש� הי' לא הוא ואלולא העסק
המיוחד, הגור� הי' הוא דרק כיו� האחראי דהוא טענתו מ"מ אחריות, בתורת הבטיחו

הצבי. קר� על מעותיו שיניח
דב"מ הא והביא הדי�, משורת לפני� שאלת רק כא� שאי� לומר נוטה כת"ה דעת והנה
להחזיר רב דחייבי' חנה בר בר דרבה דחמרא חביתא דתברו דשקולאי בעובדא (פג.) ספ"ד
תשמור, צדיקי� וארחות טובי� בדר� תל� למע� מ"ש מכח אגרייהו, לשל� וג� גלימייהו

סברא. באיזה לחלק נחית דכת"ה אלא הדי�", משורת "לפני� ופרש"י
תלוי הוי אז הרי הדי�, משורת דלפני� חיובא רק באמת דיד� נידו� הי' לא דאילו איברא
יכולי� בי"ד דאי� דס"ל ורא"ש ר"י בש� ב', ס"ק י"ב סי' חו"מ ברמ"א המובא במחלוקת,
פ"ב המרדכי ודעת הראוי, מ� שהוא שנראה פי על א� הדי�, משורת לפני� למכור לכו�
יכולי� בי"ד "ואי� בסת�: א' דיעה מדכתבו כרא"ש, משמע הרמ"א ודעת דכופי�, דב"מ,
בבעלי זה כל כידוע קמייתא, כדיעה דס"ל מוכח "וי"ח", בלשו� המרדכי ודעת וכו'", לכו�
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על לכו� דאי� בחביתו, בא זה ד"ה ע"ב קט"ו ד� ב"ק בשטמ"ק להדיא וכ"כ השו"ע,
אשר ואמר ז"ל, ע"ב ל' ד� ב"מ בחא"ג מהרש"א רבינו וכמ"ש עי"ש, הדי� משורת לפני�
הדי�, משורת לפני� בו יתרצה מה� שכ"א דיני� בעלי לב' נאמר נוס�, עני� הוא יעשו�

עכ"ל. וק"ל, כרח� בעל הדי� משורת לפני� יעשה לא דהדיי� בה� תלוי שהדבר
חולי� למסכת חידושיו שבסו� לש"ש החת"ס ובדרוש י"א, סי' חו"מ חת"ס שו"ת ועי'
"יעשה" הוא עני דא� כתב ספ"ו בב"מ הרא"ש פסקי ובקיצור ש�. וצ"ע ת"י כעת ואינו
כתב דלא מרצונו, ר"ל "יעשה" וכתב דייק בעני, דאפי' הרי יע"ש, הדי� משורת לפני�
ונמצא דינר הראהו ז"ל ק"ג סי' ש� התוס' ובפסקי כלל, כופי� דאי� וכשיטתו חיוב, בלשו�
ושקולאי כבודו, לפי ואינו בזק� וכ� ישל�, חסיד הוא א� א� פטור, לגמרי בקי הוא א� רע,
כ�, שיעשה הוא חסידות דמדת ג"כ נ"ל כוונת� עכ"ל. שכר�, ית� חסיד בפשיעה ששברו

חסיד. להיות בי"ד שיכפוהו ולא
בחסידותי' דתליא מחתינהו מחתא בחדא כולהו תלתא כלהווהני דלאו גב על א� דנתבע,

לומר צרי� ע"כ התלתא, ע� לי' כללו דלא לעול�, דהדר משומא לבר נפקי, קרא מחדא
והטוב, הישר ועשית מכח הדי� משורת לפני� נמי דהוי גב על א� דהדר, פסקי' אד� דבכל
שנאמר משו� כו' לעול� הדר שמא הלכתא דקאמר סע"א, ל"ה ד� בב"מ מוכח והכא
תקנת דהת� והב�. ועי"ש ס"ט ק"ג סי' חו"מ וטושו"ע הרמב"� פסק והכי כו', ועשית
משו� דמשמע כו', ועשית על ואסמכינא הנתבע של במידותיו תליא ולא כ� הוי חכמי�
אלא דהדר, סת� לפסוק לבי"ד כח הי' ולא הדי�, משורת לפני� כשאר דיני' הוי אז הקרא,
ש�, בחו"מ ז"ל עוזר מהר"ר הג' בהגהות ועי' חכמי�. תקנת הוא דמילתא דעיקרא ודאי
משו� שאמרו דבמקו� הכלל דידוע שנאמר' 'משו� ש�, הש"ס לשו� שכתב א"ש ועפי"ז

ש�. וברע"ב מ"ב פ"ב פסחי� עי' גמורה. ראי' דאינו וכו'
ìשונים פסוקים מביאה הגמרא למה

בעני� שעוסק מקו� בכל העני� בזה שונות מקראות אייתי דבש"ס מה הוא מופלא ודבר
היטב התבוננות צרי� וזה קרא, שו� מייתי לא ע"ב כ"ד ד� ובב"מ הדי� משורת דלפני�
עוד לנו הניחו ומקו� לפני�, ד"ה ז"ל ש� התוס' בזה עמדו וכבר הנושאי�. בי� לחלק
פתרו� למצוא למעניתו להארי� בידי עולה הי' שבעה"י ואפשר בי', דאית חמירא כל לבער
בבית חוצות קרית פה הנני כי קוראותי: הנה שתיי� לדאבוני אבל וחידות�. חכמי� לדברי
שנית וזאת סומ�, אינני כעת זכרוני ועל כלי� בלא אומ� ואי� אנכי ספרי� מחוסר שאני
ומרוב לו הדר ולא תואר לא מהכתב כניכר מאד בלדתה תקש שידי מה כלנה על בעולה
כבר בעיני היקר כבודו ולולא קימעא קימעא הכתיבה ממלאכת מזיע אני ממש חולשתי,

הכהה. מידי הסופר שבט חוש� הייתי
ì...חשיב כדין אצלו דהיושר שאני חשוב אדם ב) מחייב, שהשכל יש א) מ.ה. לפנים בענין דרגות יש

אכשל לבל לשו�, מענה אשאלה ירבה, עצמה אוני� ולאי� כח ליע� הנות� ה' מאת לכ�
בעז"ה ונלע"ד מבעליו. הטוב תמנע לא בס"ד במצודתי שתעלה ומה ח"ו הלכה בדבר
לפני� מדת דבעני� צ"ל דע"כ ואחד, אחד לכל מיוחד מקרא הש"ס מייתי שוני� דבעניני�
לאותו המתאי� מקרא הש"ס מייתי ודרגא דרגא ולכל יש, מדרגות מדרגות הדי� משורת
לפני� דאיכא ימצא, קדושי� דעת החכמי�, דעת מי פלגי על שתול שלבו ומי הדרגא,
קרא לי למה ע"ב כ"ד בד� ש� אמז"ל ע"ד קרא צרי� ולא מחייבו דהשכל הדי�, משורת

כ"ד ד� דב"מ הא כמי� הכללי� בספרי המובא דאורייתא סברא והיינו הוא, ע"בסברא
דמסייע תנא מצאתי שוב ש�. התוס' כונת הוה גופא דהא ונלע"ד קרא. שו� מייתי דלא
לפני� דיש ז"ל מדבריו דמשמע לאברה�, חסד י"א מדה ופ"ה פ"א דבורה תומר בס' לי'
שרשו� מה אלא ידי תחת כעת אינו כי היטב ועיי� היושר. מ� לפני� ג"כ ויש הדי� משורת
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מפורס� וחסיד גדול דבאד� וי"ל האד�, וער� במהות תלוי' דהחלוקה הכי, השתא אצלי.
יחשב, כדי� אצלו דהיושר ממש, דינא לגבי' הוי הדי� משורת לפני� מעלתו שאצל מה
וגדל הול� האד�, מעלת גודל לפי י"ל כ� וכמו היושר, מ� לפני� למיעבד ליה אית דאיהו

להתנהג. לו יש ולפיהו משוה"ד הלפני� מדות אצלו
ì"ל"אורח "דרך" בין הבדל

מקרא מייתי דלא הנ"ל) פ"ג ד� (ב"מ דרב טעמא דהיינו לומר אתי מקו� הנה זה פי ועל
לחזיר עובדא דה� משו� כו' תל� למע� קבלה, מדברי אלא והטוב הישר ועשית התורה מ�
מועשית דנפקא הדי�, משורת לפני� בכלל הוי לא הרבה לרבב"ח שהפסידו א� גלימייהו
לומר תמה דלכאורה הכי. דינא רבב"ח שאלו ולהכי היושר, מ� לפני� בכלל אלא כו',
דידי' דנידו� משו� שפיר, אתי ולהנ"ל הדי� משורת לפני� עשות מצות ידע לא דרבב"ח
דבאמת גב על א� ר"ל אי�, רב והשיבו הכי, דינא שאל לכ� הדי�, משורת מלפני� יותר הוי
הבי� ורב טובי�, בדר� תל� למע� קבלה מדברי טפי בחינה נמי דאיכא בר� מזה יותר הוא
אנ� עניי טענו דהשקולאי אחרי זה שיי� רבב"ח מעלת ער� ולגבי היושר, מ� לפני� מזה
דר� כלל הוי האי כולי הכי ר"ל הכי, דינא ושאל אגרייהו, הב זיל א"ל כו', וכפינ� כו',
דיד� לגבי מ"מ טובי� בדר� תל� למע� בכלל דאינו גב על א� כלומר אי�, א"ל טובי�,
שה� אומרת, זאת תשמור, צדיקי� וארחות דקרא לסיפא דשפיל ג"כ גוונא כהאי הכי, דינא
כבשוהו יחידי� ו"אורח" בו, פוגשי� רבי� ד"דר�" הנודע, ע"פ מזו, למעלה זו בחינות ב'
מול הא' כדר� הב', לגבי הא' ובחינה סגולה, יחידי אלא בה� ללכת יחתו רבי� ולא לה�,
האוחזי� לבב טובי יותר ישנ� מ"מ הוי, היושר מ� לפני� הוא דג� גב על א� חסרונה, אורח

הב'. במדה מאשר זו במדה
מ עדיפי טובי� ז"ל דלדבריו הזה, במקרא עמו אחרת רוח ז"ל שהאלשי� אמת צדיקי�,(ה�

שההבדל כ"ש לשמי�, לבו שיכוי� ובלבד הפקר, במדבר, נתנה לכ� התוה"ק הרי מ"מ עי"ש,
הרבה, בזה וכיוצא כו', נוע� דרכי דרכיה ע"פ זוה"ק עיי� מסייענו, לאורח דר� שבי� הידוע
כא� ואי� יע"ש, דיני�, בחי' רק הוא שטוב מביא "טוב" בער� חמד שהשדה וכמדומני
הדי�, משורת לפני� בעני� המדבר בש"ס מקו� בכל להתבונ� יש ובזה בזה), להארי� מקו�

לקח. ויוסי� חכ� ישמע
דרחוק גב על א� דרב, לדינא דציית הנ"ל דרבב"ח בהא שלי הש"ס בגליו� עמדתי ואנכי
ע"ב ס"ז ד� לעיל התוס' כתבו והרי שבחסידי�, חסיד מידת שהוא משו� הדי�, מ� הרבה
הש� את ליטול רצה דלא משו� בנכייתא דמיקל דרבינא בנכייתא), אכל רבינא (ד"ה ש�
הוא מרבנ� צורבא הרי מ"ח סי' משה השיב ובשו"ת ע"ש, מרבנ� צורבא עצמו ולעשות
כצורבא עצמו להחזיק רצה לא צדקו בענות ואעפ"כ ח"ד, יעקב קהלת עיי� חרי�, בחור רק
להחזיק דאסור צ' ער� צ"ו י' חמד שדי ועיי� אחרי�. חשבו� על שהי' פי על א� מרבנ�

האי. כולי היושר מ� לפני� למיעבד זה דציית דרבב"ח ומ"ט גדול, כחסיד עצמו את
אגרייהו", הב "זיל רב לי' קאמר שכר� תשלומי דלעני� ג"כ, לדקדק יש אורחי� (ואגב
משו� י"ל, הנ"ל דר� ע"פ ואפשר גלימייהו. להו הב אלא "זיל" אמר לא לסו� משא"כ
שכר�, ג"כ לית� משא"כ רבב"ח, של מדרגתו לפי כ"כ גדולה רבותא אי� גלימייהו דלהחזיר
מ"מ אגרייהו, את ג� בתת� יותר ומעולה טובה למידה ל� ל� ר"ל "זיל" לי' אמר לזה

כמש"ל). קשיא
מדת דחי חכמי�, דברי לשמוע מצוה ומשו� בכ�, החזיקהו דרב זה משו� לומר, ואפשר
יהיב לכ� יחזיר, כשלא ה' חילול שיהי' הבי� בכ�, החזיקוהו דרב כא� ג"כ וי"ל ענותנותי'.
דבהחזרת ש�, אחד דקדוק עוד ליישב בראש יש מקו� נכו�, זה דרכי וא� גלימיהו, להו
מת� לעני� משא"כ רב, צוה כאשר עשה שכ� לומר כו', להו יהיב הש"ס קאמר הגלימא,
להו יהיב דלא משמע עכ"פ הוי, למגנא לאו זו השיטה ובודאי להו, יהיב קאמר לא שכר�,

אח"כ. או תיכ� יהיב א� נ"מ דמאי להו, יהיב הו"ל ג"כ אח"כ, יהיב וא� אתר, על
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יהיב לשו� חסרו� ג� לישב אפשר "זיל", לשו� יתרו� בישוב לעיל שכתבנו מה ע"פ אמנ�
עצה דר� על אלא זו, במעלה מוחזק בזו שכבר לי' אמר לא דרב דכיו� דסיפא, כו', להו
במדת רבב"ח השתמש לקושטא כ� כי הנה כזו, החסידות במעלת עוד שיעלה קמ"ל טובה
נתעורר הוא ג� דרבב"ח להאמי� יש דשפיר גב על וא� אגרייהו, יהיב ולא הנ"ל רבינא

אגרייהו כדי לא אבל רעבונ� לשבור כדי לה� ונת� עניא, לאות� מטע�להמצוה ממש
הנ"ל.

דר� עפ"י כזאת, עשות ל� ראוי א� בדעת�, והתיישב לבית� זיל לי' אמר דרב נמי ואפשר
דאפי' דשקולאי, האי כי היושר מ� לפני� דאפי' חסיד בחי' דאיכא אימא ואבעית טובי�,
מוכח הנ"ל מש"ס עכ"פ משל�, ג"כ הפסדו, כנגד מנייהו שקיל לא וג� כלל חייב דאינו
מדנפשי', ר"ל ישל� חסיד הוא א� הנ"ל והרא"ש התוס' כתבו לזה בי"ד, בכפיית דליתי'
לפני� דאיכא הודעה דר� אלא ציווי בדר� הוי לא לרבב"ח רב דאמר דמה דס"ל ועכצ"ל

קמ"ל. טובה ועצה ג"כ, כזה הדי� משורת
ìואחרונים הב"ח שיטת

פסק כבר ז"ל ואיהו רמ"א ביד יוצאי� ישראל דכל אחרי בזה להארי� לנו למה ולכאורה
הראוי, מ� שהוא לה� שנראה פי על א� הדי� משורת לפני� על לכו� יכולי� די� בית דאי�
א� לי' דכייפינ� חולקי� כהיש דעתו י"ב בסי' ז"ל דהב"ח איברא לעיל. שהבאתי כמו
ראוי בדבר לעשיר לכו� בישראל בי"ד בכל נוהגי� וכ� וכתב עשיר, שהוא בידו היכולת
עמא מאי חזי ופוק קאמר, עשיר באינו נמי ורא"ש דר"י ואפשר כ�, הדי� שאי� א� ונכו�
ק"ג. רנ"ט סי' הש"� דעת משמע דכ� וכתב סק"ב ש� תשובה בפתחי ומובא עי"ש, דבר

ìבדברים רק או בנידוי כופין איך
שמתא, ע"י דכופי� מסיק פ"ט סי' צ"צ דבשו"ת ז"ל האחרוני� פליגי הכפיה ובאיכות
דה� כתב ד' ס"ק ש� התומי� אבל עמו, דהסכי� קצת משמע רל"ט בסי' חיו"ד והחת"ס
כוונתו (נ"ל עבריי� אתה שומע אינ� וא� כ�, לעשות אתה חייב שאומרי� בדברי�, הוי כפי'
ולא שומע", "אינ� א� וכתב שדייק וזה הב"ד, דברי שמע שלא מפני עבריי� דהוא ז"ל
בגו� לעיי� ויש עבריי�, אינו בב"ד, לו אמרו לא דאי משמע וכיו"ב, משל� אינ� א� כתב
חאה"ע יעקב שב שו"ת בש� ג� עי"ש, ש�, בפ"ת הובא ידי) תחת שאינו הספר
שלמה בית בשו"ת לעיי� הגליו� על ש� ציינתי (ואני בזה ש� בפ"ת שהעיר ומה כ"ט, סס"י

ק"ח...). וסוס"י צ"ו סוס"י החו"מ
ìהענין ולפי האיש לפי הכל סיכום:

לפני� על למיכ� דבר דעמא הב"ח כתב כבר עשיר הוא בא� דדוקא לענ"ד דמילתא מסקנא
ג רוב כדעת דווקא ובדברי� הדי�, ואנימשורת הנ"ל, בפ"ת המובאי� ז"ל האחרוני� דולי

העני� לפי דהכל הכי, ואיכא הכי דאיכא גדול כלל בזה למיעבד דליכא נראה, דעתי בעניות
הדי� דמ� אלא בנזקי�, גרמא מה בצד הי' ג"כ הוא א� היינו העני�, לפי האיש, מהות ולפי
ראוי ביכולת, הוא א� הא בכגו� העסק, כשיוצלח להרויח סבור הוא עכ"פ א� או פטור,
האיש מהות לראות צרי� וכ� הדי�, משורת לפני� לעשות בדברי� עכ"פ לכופו לבי"ד
בגוונא מיירי חד דכל הפוסקי�, דעות להשוות אפשר הי' לענ"ד ועפי"ז לעיל, כמש"כ

פליגי. ולא אחריתא,
האר�, חיבת משו� אמר א� זולת דבר שו� לוי עביד לא אילו דיד� דנידו� הא הנ"ל וע"פ
אילו טובה, תקוה זה הי' המומחה דעת וכפי שמעו�, ע� העסק, לעשות ראוב� לב על דיבר
הי' לא וג� עשיר איננו לוי כת"ה שכתב מה לפי והרי צרכו, די מניות קוני נמצא הי'
ליד הכס� נת� דראוב� מה עקא, דא בר� בדברי�. אפי' לכופו מקו� אי� להרויח, מטרתו
וא"כ האחריות עליו קיבל שלא הדברי� נראי� שמעו�, של כוחו בא ליד מוסרו והוא לוי
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לתבוע יכול המלוה אי� ביד ונת� דבנשא י"ט קכ"ט סי' דחו"מ קבל� ערב די� הו"ל לכאורה
עליו קיבל לא דלוי מודה קא אודיי אפי' ראוב� כת"ה, שכתב מה דלפי אלא מהקבל�, רק
שמעו�, של כוחו לבא ישר נתנו ולא לוי, ליד הכס� ראוב� שמסר דמה וא� ערבות, שו�
ע"כ מלוי, תביעתו יסוד ראוב� בונה עצמו דע"ז ומשמע בזה, דווקנית כונה לו הי' בודאי
הבי� דבודאי לוי, א"כ הכי, עביד לי' מהימ� דלא או מינכר דלא כח הבא כלפי דרק צ"ל
ליד הכס� ימסור כח שהבא אחראי להיות ראוב�, כרצו� ויעש אותה ונפשו מעשהו אל
מחסור לפי חזיתי זה את לוי. של אחריותו ונסתלק נסתיי� הי', שכ� שיתברר ומיד שמעו�,
כתוב. אחיכ� בי� שמוע לשמעו�, שנוגע ומה הנלע"ד, את שליט"א לכ"ק להשיב הספרי�,

úåâäðäå úåáåùú::âìúú ïîéñ à"çלעבוד יכול ואינו שחלה הקהל עובד שאלה:
חייב, בודאי פנסיה לשל� כול� שנהגו במדינה פנסיה: ומבקש
להשתמש יש א� השאלה ועכשיו לעובד, זכות שאי� הוא המנהג אפריקא בדרו� כא� אבל
צדקה ממעות לזה לתת אי� דשמא מדינא, חיוב שאי� הכא פנסיה לו לתת כדי ציבור בדמי

הקהל. של כס�
ìהדין משורת לפנים על אותם כופין ולכן עשירים תמיד נחשבים ציבור

שמצב בזמננו המקובל כפי היושר שמצד פנסיה לו לשל� הציבור חייבי� שמדינא ונראה
שלא לו לדאוג ראוי לעבוד יכול אינו ועכשיו בנאמנות ועבד הואיל ב"ה, הוטב הפרנסה
על כופי� עני מול דבעשיר סק"ג) רנ"ט (ח"מ בש"� ומבואר הפתחי�, על לשאול ייאל�

עשירי וציבור הדי�, משורת לפני�לפני� לעשות אות� כופי� לכ� לציבור, עניות שאי� ה� �
שבעני� כס� לה� שאי� בטענה להשתמט בכח� אי� וג� שלה�. לעובד ולשל� הדי� משורת
(ועיי� כס�. לה� דיש תמיד וחשיב כ�, על ולהתרי� מהציבור לדרוש תמיד אפשר ציבורי

ו'). ס"ק י"ב ח"מ תשובה" ב"פתחי היטב
הצדק שכ� מפני זה אי� פנסיה, לפועל לשל� אפריקא בדרו� כא� המדינה מנהג שאי� ומה
אחד, מכל מנעו ע"כ זכויות ישיגו לא העובדי� שה� ששחורי� כדי אדרבה אלא ויושר,
ויושר בצדק לנהוג הציבור את וכופי� והטוב" הישר "ועשית בכלל היא הפנסיה עצ� אבל
בקופת לעובד לדאוג ראוי לכ� זקנה, לימי לחסו� מספיקה משכורת לפועל שאי� כיו�

אפריקא. בדרו� כא� ג� יושר אנשי באמת נוהגי� וכ� אחרת, בדר� או תגמולי�
כ� על אות� וכופי� ויושר בצדק עמו לנהוג צריכי� ציבורי עובד שכל למדנו זה ולפי
לתת ג� שצרי� ונראה בשמתא, א� היינו דכופי� (פ"ט) צדק בצמח ועיי� בדברי�, עכ"פ
לכ�, אמתלא צריכי� עובד לפטר רצונ� וא� עבודה, ביחסי וכמקובל חופש ימי לעובד
וצדק, יושר אינו ממנו טוב שאינו אחר ליקח אחד פועל לפטר אבל וכו'. לה� חסר שלא
במקומו המנהג כפי פיצויי� לשל� לה� יש וכשמפטרי� כ�, לעשות לה� אסור וציבור
אחר עבודה מקו� שמצא מפני מעצמו שהתפטר פועל אבל כשמקבלי�. עובדי� ברוב
מהציבור לבקש אפשר שאי נראה פיצויי�, לשל� שלא הוא המנהג שבזה הול�, וברצונו
בעיר די� ובית המצב, לפי הכל אבל לו, לשל� יושר אינו שבזה לו, לתת כדי כס� להתרי�
ת"ח כדי� שציבור (ט"ז) ד' סימ� בגר"א ועיי� יותר, ולא דוקא היושר כפי לשל� דני�

מקו�. באותו ויושר הצדק כפי הציבור לחייב ויש בממונ�, ומדקדקי�
לית� מחייבי� אי� פנסיה, לית� המנהג שאי� שבמקו� לבאר תל"ח, בסימ� מש"כ וע"ע
על לשאול וצרי� פרנסה לעובד שאי� בנידוננו מ"מ המוסר, ממדת כ� שראוי אלא פנסיה,
בנאמנות אצל� שעבד העובד להפקיר ולא להחזיקו להמשי� אות� כופי� ודאי הפתחי�
כמענק פנסי' שדורש אלא להתפרנס ממה עכשיו לו יש דהפועל היכא אמנ� רבות, שני�
כס� סכו� לית� הוא המוסר ממדת ורק אות� מחייבי� אי� זה עבודתו שמפסיק מפני
היושר" כפי לשל� דני� בעיר די� ש"בית והעיקר וכמ"ש, דעתו להפיס כפנסיה, או בפיטורו

שביארנו. וכמו
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aehde xyid ziyre :mipeiv
משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'

והטוב, הישר ועשית רחענין דברים
אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'

טובים, בדרך תלך למען / והטוב הישר ועשית
303

קובץ, הדרום,
הופמן, יקותיאל הרב מאת והטוב הישר ועשית

78 עמוד סב חלק
שפיגלמן, לאברהם זכרון

(אשה??), טליה יצחקי מאת והטוב הישר ועשית
119 עמוד

דעניא, שפרבראפרקסתא דוד ר'
ולכל בזה דרגות כמה ישנם הדין משורת לפנים
הישר ועשית / אחר פסוק הש"ס מביא דרגא

רצוהטוב, חו"מ ד'
, אברהם פרייסמשנת אהרן אברהם הרב

קונטרס בתוך / והטוב הישר ועשית בענין
עיי"ש, לרעך 541ואהבת ח"ג

קובץ סיני,
הדין, משורת לפנים והטוב, הישר ועשית בענין

מוריאל, יהודה ר' / נקיים אוצ"הוהייתם 96 עמ' ע,
משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'

והטוב, הישר ועשית רחענין דברים
הירשחורב, רש"ר

והטוב, הישר 417ועשית
דקרא, שליט"אטעמא קנייבסקי הגר"ח

והטוב, הישר ואתחנןועשית
פארמא, חסידים ספר

סי' עיי"ש, והטוב הישר ועשית בענין
362תתתתרצט, ח"ג

פז, זביחיעטרת פנחס ר'
ולהעדיפו מישראל לקנות להקדים שצריך בדין
משום רק אלא גמורה דרשה שאינו ומסיק גוי על
ולכן תקלד עמ' עיי"ש וכו' והטוב הישר ועשית

עמיתך, מיד קנה / וכו' בפוסקים מובא ח"אלא
י חו"מ ג'

הירש, הירשרשר רש"ר
כרוך שלך הויתור אם / והטוב הישר ועישת
מאד גדול הוא השני של והרווח קטן בהפסד

וכו', לוותר שעליך מחייב יטהשכל ו דברים

oicd zxeyn miptl :mipeiv

בדעת, וינרוטאב אברהם ר'
הדין, משּורת לפנים על 303כופין עמ'

חיים, מלונילאורחות הכהן אהרן רבנו
חייב אינו הדין שמן אע"פ מעות כיס המוצא
צריך הדין משורת לפנים משום אבל להחזיר

501להחזיר, ב
דעניא, שפרבראפרקסתא דוד ר'

ולכל בזה דרגות כמה ישנם הדין משורת לפנים
הישר ועשית / אחר פסוק הש"ס מביא דרגא

רצוהטוב, חו"מ ד'
אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'

הדין, משורת לפנים ס"חבענין ח"א
אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'

טובים, בדרך תלך למען / והטוב הישר ועשית
303

הגדול, קרויזרהמאור דב יששכר ר' לקט:
תלך למען שקולאי פז. בב"מ הגמ' ביאר כך
ללכת חיוב יש גדולים שלאנשים / טובים בדרך

זה, את מחייב נפשם כי הדין משורת עמ'לפנים
תשנו

משה, טייטלבויםהשיב משה ר'
הדין משרות לפנים על וכופין חיוב יש לחכם

69עיי"ש, מח יו"ד
בדרכיו, ליטוואקוהלכת דוד הלל ר'

הדין", משורת "לפנים להתנהג חיוב יש האם
לו-לח

בנעימים, גרויבארטחבלים ליב יהודה ר'
הדין, משורת לפנים 446בענין ח"ג אוצה"ח לה, ח"ה

הקטנה, גוטליביד בעריש דוב ר'
הדין, משורת ריגלפנים

קובץ מוריה,
להרב / גדול /קונטרס הדין" משורת "לפנים
כבודו לפי ואינה זקן בענין גם / ברוידא עובדיה

כבודו, לפי ואינה זקן ובענין /226 קכח
הדין", משורת "לפנים בענין קכחקונטרס

תורני, קובץ ורהפטיגמזכרת וז. זוין הרב עורכים:
מלצר, יהודה צבי הרב / הדין משורת 306לפנים

רוקח, רקחמעשה חי מסעוד ר'
העיי"ש, א דעות

העין, אזולאימראית דוד יוסף חיים ר'
לחבירו אדם בין לפניםבמצ' לעשות יכול

מן הפטור "כל משום בזה ואין הדין משורת
במצות משא"כ הדיוט" זה הרי ועושהו הדבר

למקום, אדם קלד:שבין עמ' ליקוטים
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, אברהם פרייסמשנת אהרן אברהם הרב
קונטרס בתוך / והטוב הישר ועשית בענין

עיי"ש, לרעך 541ואהבת ח"ג
אזהרות, שפיראמתק איסר ישראל ר'

הדין, משורת לפנים / נהפשרה עמ'
רפאלסיני, שילה עורך:

הדין, משורת לפנים והטוב, הישר ועשית בענין
מוריאל, יהודה ר' / נקיים אוצ"הוהייתם 96 עמ' ע,

סמ"ק
הדין, משורת לפנים מטלעשות

בצביון ועיין / הדין משורת לפנים לעשות חייב
בזה, קצת שביאר מטהעמודים סי'

כת"י, חסידים אברהםספר משנת עם השווה
קיח הדין: משורת לפנים

המלך, קראקאובסקיעבודת מנחם ר'
העיי"ש, א דעות

הארזים, חזןעמודי אלעזר ר'
חיוב יש והאם הדין משורת לפנים בדין אריכות

הדין, משורת לפנים גללכת ב אות נ' סימן
הירש, הירשרשר רש"ר

כרוך שלך הויתור אם / והטוב הישר ועישת
מאד גדול הוא השני של והרווח קטן בהפסד

וכו', לוותר שעליך מחייב יטהשכל ו דברים
שבילין,

/ בתלמוד הדין" משורת "לפנים של מושגים
נתניה, פולג רמת רב נוימן יעקב עמ'הרב תשמ"ד

ריד
, השיבה ראש פוברסקישיעורי דוד ר'

הדין, משורת מלפנים סימן ח"ב ב"מ
, שמואל רבי רוזובסקישיעורי שמואל ר'

הדין, משורת לפנים 209בענין רג עמ' כז ס'י ב"מ
הברית, לוחות הורוביץשני ישעיה ר'

ביאור הדין, משורת לפנים של הענין ביאור
דרגה הם שם המצוות שכל איך קדושים פרשת

קדושה, קדושיםשל פרשת
קודש, הכטשערי יצחק ר'

הדין, משורת לפנים פדבענין סי' ח"ד
תשובה, יונהשערי רבינו

הדין", משורת לפנים "ליכנס מ"ע יגבמעלות ג'
בענין ויש וכו' הדין משורת לפנים להכנס מצוה
הזאת המצוה בהן תהיה אשר רבים דרכים זה
לא כמשחז"ל הדין... ענין לפי הכל החמורות מן
על דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה

נכנס ולא תורה הדין",דין משורת לפנים יגו ג'
תוס'תוספות, בעלי

דלא אורליניש ר"י בשם הדין משורת לפנים
והוא חייבים שאחרים בענין דוקא אלא חייב
עליו חולק ותוס כבודו, לפי ואינו זקן כמו פטור

נ, הרזים עמודי לפניםוע' ד"ה כד: וב"מ ק. ב"ק
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mecq zcin lr oitek (b)

הרא"ש, תוספות ת�, רבינו ודעת הריצב"א דעת בתוספות רש"י, / יב: בתרא בבא סוגיא
יונה) דרבינו (עליות שטמ"ק מאירי, מרדכי, הגבורי�, שלטי יוס�, נמוקי הרא"ש, פסקי

(ריא"ז)
רשב"� / נט. בתרא בבא

רשב"� / קסח. בתרא בבא
רש"י / מט. עירובי�
רש"י / קג. כתובות

ור"י העזרי אבי דעת מביא מרדכי נמוקי, כ. קמא בבא
ומפרשי� ש� מאירי ה פרק אבות

שצח סימ� הרמב"� שו"ת
(ב) צז כלל הרא"ש שו"ת

מג סימ� ח"ב הרשב"א שו"ת
יא פרק פ"ח, פ"ד, פ"ג, שכני� רמב"�

ז פרק שכירות רמב"�
ט שורש מהרי"ק שו"ת

אוצה"ח) 137) בספר נד: עמוד מציעא בבא מרדכי לבוש
כ עמוד שכני� הל' רמב"� אהר�, רבי משנת
והלאה קיד אות יב בתרא בבא בתרא חידושי

== הנ"ל המקורות כל ע� מצולמת חוברת יש ==
== סדו� במידות חז"ל למאמרי "סדו�" ער� האגדה אוצר ==עיי�

משורת ולפני� "די� מאמר (וינרוט) בדעת" "אב בספר הפוסקי� דעות של יפה סקירה
אוצה"ח) 263) והלאה 273 עמוד הדי�"

ח"ו פז עטרת מח"ס זביחי פנחס הרב מאת צדק שעיר בקוב� ג� הדעות של יפה סקירה
והלאה 85 עמוד

(282 עמוד אוצה"ח קכט:, (עמוד ג סימ� לשו"ת הוספות ח"א אריה ש� שו"ת ציוני�:
וא"כ הרמב"�... כהבטחת לנות� הפסד אי� כי צדקה על כופי� שלכ� אחד ספר שכתב במה
עיי"ש. הפוסקי� דעות ומביא בעני� ומפלפל סדו�, מידת על כה"ג וכופי� חסר' לא 'זה הוי
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עמך+ עמיתך, רעך, אחיך, ז: _פרק

'eke jnr ,jig` ,jrx :mipeiv

עזרי, שךאבי מן מנחם אלעזר ר'
ומי קללה לענין עמך מעשה עושה אינו בענין

ועוד, פ"השפרע ממרים
נזר, בורנשטייןאבני אברהם ר'

ב"מ, תוס' דברי ע"פ ענין באותו סי'רק ח"ב יו"ד
תסא

החיים, עטראור בן חיים ר'
וגו', תשנא לא בפסוק / לעמיתך אחיך בין הבדל

תשנא לא
יעקב, שטרןאמרי מאיר יעקב ר'

לח==, עמ'
וכופרים, ולתיאבון להכעיס מומרים עמ'בדיני

קצא-קצה
בחיי, בחיירבינו רבינו

היו הגוים כל תורה מתן לפני רעהו, רעך, בענין
מאת אשה ושאלה בא בפרשת כמש"כ רעים
הם ישראל רק תורה מתן אחר אבל וכו' רעותה

ואחים, בארעים פרשת
יהוידע, חייםבן יוסף רבינו

ובמצוות, בתורה לאחיך דף שבועות
הש"ס, ענגילגליוני יוסף ר'

הסבר, קצת היראים שיטת פחעמיתך, ב"ק
פערלא, פערלאגרי"פ פישל ירוחם ר'

שנתמעט עמך מעשה עושה של ההלכה ביאור
מצוות, כמה יבלענין יא עשה

בכלל שאינו רשע למעט שייך לא רציחה לענין
שלא, פשיטא להרגו, שמורת ולומר ל"תעמיתך

נט נח
עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'

הזה בזמן רשעים / עמיתך בדין מדרגות יש
שנשבה, כבותינוק ס"ס יד, קד"י
בחיים, פאלאג'יובחרת חיים הר'

שמצאנו אף בתורה, רעך רעהו מש"כ ביאור
היינו וגו', רעותה מאת אשה ושאלה בא בפרשת
ישראל רק תורה מתן אחר אבל תורה מתן לפני

בחח, רבנו בשם רעים, קדושיםהם פרשת
לב, חזןחקרי רפאל יוסף ר'

בכל ועוד, עמיתך אחיך רעך בטויים מפרש
עוד, עיי"ש ענינו, לפי פגמקום יו"ד

דקרא, שליט"אטעמא קנייבסקי הגר"ח
ווכ', תתן... לא עמיתך אשת ואל הנאמר ביאור

אחרי/קדושים
אומר, יוסףיביע עובדיה ר'

מתייחסים איך בזמננו תשובה בעלי רשע, אביו
ומצוות, תורה שומרי שיאנם כאלהורים יו"ד ח

שלמה, פפנהייםיריעות שלמה ר'
שורש סד. עמוד יא יריעה ב חוברת ח"א

עיי"ש, עמת-עם
לחיים, הכתוב מחבריםכל כמה

דיין הכהן, ירמיהו הרב "רעך" המושג ביאור
רעך בכלל גוי אם ביאור כולל באנטוורפן,

עיי"ש, בתנ"ך קצודוגמאות עמ'
כמוך, אריאבלרעך דוד ר'

וכו', ומומר עמיתך מכלל יצא ענין חלקביאור ג
ב ביאורים ??
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מפראג, מהרל
,/ גוי למעט ארעך רע אהבת

חינוך, באבדמנחת יוסף ר'
אסור, אבל פטור עמך מעשה עושה רלבאינו

ד אות
דרבנן, באיסור גם או עדות בפסולי רק רסהאם

יז אות
קללה, רלאלענין

אות מח מצוה עמיתך, מכלל שיצא נחשב מתי
קד, ב"ק שיעורים קובץ וע"ע טו, ואות דד' מח,

טו
המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

עמיתך, מכלל יצא בגדר 236חוקר עמ'
השלום, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

ובענין / וכו' בעמך רעך, עמיתך, אחיך, גדרי
ועוד, (318 (עמ' עמך מעשה בעושה בעמך

303-322
ישראל, וינמןמשנת ישראל ר'

י סימן
השלום, סילברמשפטי יצחק ר'

עמיתך, עמך בני רעך אחיך יחביאור פרק
פריו, גשטטנרנתן נתן ר'

ועוד, היראים נחדברי ב"מ
, טהרת הלכה, הופנרספר נפתלי ר'

85עמיתך, מ.
יהושע, פני

בכך, ברגיל צדדוקא ב"ק
יפות, הורוביץפנים פנחס ר'

קללה, לימוד ספר / חרש תקלל לא קדושיםבפסוק
שיעורים, ואסרמןקובץ אלחנן ר'

והכאתם, וקללתם ואם אב כיבוד הערותלענין ק.
פג

בעובר גם האם עמיתך, מכלל יצא נחשב מתי
באקראי, אחת קדפעם ב"ק

ברור ברשע מדדרשינן רעך בכלל שרשע ראיה
יפה, מיתה לזלו ב"ק

מיו אליהוחס,רבינו ב"ר מיוחס רבינו
לעומת, מלשון בהרעמיתך פ'

ריטב"א,
ענין באותו רמאי לרמות מותר תתבר, נבר עם
אולי / אחריני במידי לא אבל בו מרמה שהוא
בענין רק עמיתך מכלל ביוצא שגם להבין יעזור

האיסור, הותר קכב:זה ב"ב
הרמב"ןרמב"ן,

אחז כמעשה עושה יכול קללה בענין מכילתא
שיחוכו'..., ל"ת

חמד, מדינישדי חזקיה ר'
ועוד, "רעך" תג"אחיך", אות אלף ח"א

גוי, 255למעט ח"ה
משפט, איסרשער ישראל ר

יצא שלא מי אף / עמך" מעשה "עושה בענין
כהוגן שלא שעשה בדבר אבל עמיתך מכלל

לקללו, אמותר סעיף כז סימן

mipine miqxewit` oixtek
יעקב, שטרןאמרי מאיר יעקב ר'

וכופרים, ולתיאבון להכעיס מומרים עמ'בדיני
קצא-קצה

שבע, איילינבורגבאר בער יששכר ר'
לא במינין אפילו ד"ה / ומינים הכופרים איבוד

,... הכי למימר ליה קד:איבעי סנהדרין
ודעת, אדלרבינה מנחם ר'

הגר"ח, דברי ביאור [בטעות] בשוגג אפיקורס
590 י סימן

יחזקאל, קורנגוטאור משה אפרים ר'
חילונים / התועים אחינו של ההלכתי מעמדים

,/ מינים / אפיקורס / 94-102בזה"ז עמ'
בחיים, לחפץ רוזנרהמפתח שלמה ר'

קסלר, נתן ר' / לשה"ר לענין אפיקורס נקרא מי
קיג עמ' חידו"ת

אליהו, רוגולריד אליהו ר'

אפיקורס בשם מישראל רב לעם לקרוא בנקל לא
ועוד, הרשעים שנאת / 52וכו'... כה פסקים

הגדולה, בנבנשתיכנסת חיים ר'
וכו', שמורידין ואלו ואפיקורסים ומינים מומרים

סק"ח תכ"ה חו"מ
אברהם, וויינפלדלב אברהם ר'

שמת, מפורסם כופר / קל"חכופרים סי'
בזמן רשע שנשבה, תינוק למנין, כופרים צירוף

יחהזה, סי'
חייב אם לנכרית נשוי / לענין הזה בזמן כופרים

פ"זמזוזה, סי'
אריה, גרוסנסלב ליב אריה ר'

כופר, של ובקבורתו בטהרתו כ"ולהתעסק ח"ב
85 אוצ"ה

השנה, רפפורטלתשובת יוסף ישראל ר'
ואונס, שוגג של ענין בכפירה שייך רלג-ד,אם

רסג רמז-ח, רמ,
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אברהם, אשכנזימעשה אברהם נסים
ועוזריהם, וספריהם מהמינים הל'התרחקות

כ"ז סי' תפילה
השלום, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

וכופר, אפיקורס מין, מומר, 278-292ביאור עמ'
יעקב, וורשנרסדר יעקב ר'

וכו', מין משומד, אפיקורס, שמות: סוףביאור
הספר

הזכרון, הלויספר בקראט אברהם ר'

חוצפה, מלשון דבריםאפיקורס
דמשיחא, וסרמןעקבתא אלחנן ר'

- תורה עוזבי כלפי והתרחקות התקרבות שער
הילקוט בכל ועיין והמינים הרשעים שנאת בדין

תורההנ"ל, דעת ילקוט
הכתב, קלייןפתשגן הקטן מנשה ר'

תהי אל ולמלשינים בביאור המינים, בברכת
סטתקוה,
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שנשבה+ תינוק ח: _פרק

משה, פיינשטיןאגרות משה ר'
שנשבה, בתינוק עור טלפני אות יג ה' או"ח

תפארת, דוריאדרת אברהם ר'
הזה, בזמן שנשבה תינוק סטבגדר ח"ד

יוסף, פרידאהל אליהו יוסף ר'
לבית ובא מומר כהן / הזה בזמן מומרים בדין
ובדין / אותו מונעים האם כפיו לישא הכנסת

שנשבה, תינוק הזה בזמן 16והלאהרשעים או"חה',
קובץ, לויןאוריתא עמיהוד עורך:

גשטטנר, הרב של 124פסק יח
ודעת, אדלרבינה מנחם ר'

הזה, בזמן חילונים ובדין הענין בכל אריכות
והלאה 534 מבוא,

בזמננו, שבת מחללי 551דין ג סימן
משפט, מחבריםדברי כמה

אביגדור ר' / שנשבה] [תינוק בזמננו חילונים
סונבנצל, עמ' ח"א

משפט, מחבריםדברי כמה
/ שנשבה כתינוק נחשבין האם בזמננו חילונים
בתורה דבריו עם להשוות / שרמן אברהם ר'

לב, כרך פה קידשבעל עמ' ח"ד / צח עמ' ח"ג
משפט, מחבריםדברי כמה

משקר חשש משום עדות לענין שנשבה תינוק
זילברברג, משה ר' / לעדות מומר לענין ח"גוכן

רלו עמ'
שתו"מ, שאינו מי עם שוורץההתנהגות יואל ר'

/ ועוד / שנשבה תינוק / הזה בזמן רשעים בדין
בתורה לרחוקים "היחס ג' פרק נחל" "ערבי חלק

,19-26 עמ' 3בימינו"
עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'

כב==, ס"ס יד, קד"י
קובץ, עמנואלהמעין, יונה העורך:

כמה מביא / לוי יהודה פרו' של מאמרו בתוך
ועוד, הירש רש"ר ומכתב והלאהמקורות 243 כ'

מרדכי, קובץזכרון
נסים רבי מהגאון הזה, בזמן שנשבה תינוק בדין

שליט"א, 38קרליץ כא עמ'
השרון, באבדחבצלת מ.מ. דוד ר'

תק"ע אה"ע / הזה זמן לענין וחילוקים בזה דיון
לא, 334סימן א

שני, ש"יחוט קרליץר' נסים
שנשבה, תינוק ארבעיםגדר פרק ח"ב

אומר, יוסףיביע עובדיה ר'
מתייחסים איך בזמננו תשובה בעלי רשע, אביו

ומצוות, תורה שומרי שיאנם כאלהורים יו"ד ח
שנשבה, תינוק / הזה בזמן מומר יאבדין יו"ד א

יב-כ אותיות
שנשבה, תינוק וענין הזה בזמן שבת או"חמחלל ז

טו
/ שנשבה תינוק וענין הזה בזמן שבת מחלל
הזה שבזמן יא חדשות ציון הבנין בדברי
דן שנשבה... וכתינוק וכו' כשוגג דינם הכופרים
עיי"ש, עליו החולקים האחרונים ובדברי בדבריו

יא יו"ד א
ישורון,

אדלר מנחם הרב / שנשבה תינוק בדין בירורים
קמא), מהדורא ו' לשון מרפא 546(עי' יב

ועוד למנין לצרפו לענין הזה בזמן שנשבה תינוק
שיינברג, פנחס הרב /393 ו'

אברהם, וויינפלדלב אברהם ר'
עיי"ש ואפיקורסים ומינים שנשבה תינוק בענין

בהרחבה, הענין קמ"בכל סי'
תינוק / גדולה באריכות הזה בזמן החילונים דיני
אריכות קמ"ב קמ"א קל"ט, סי' וע"ע שנשבה/

ישראל, שובה מספרו קלט,וחלק ק"ל, קכ"ט, סי'
קמא,

איברא, הנקיןלב ר'
הנקין הרב מאת תשובה / הזה בזמן שבת מחללי
/ תשמ"א טו חוברת התורה בעם מודפס ז"ל

עיי"ש, איברא לב ספר בתוך ממנו ==צילום
נתן, גשטטנרלהורות נתן ר'

הזה בזמן שבת מחללי / הזה בזמן שנשבה תינוק
בית בתוך מצוה בבר ולשתפם לתורה לעלות

וכו', יז-יטכנסת ח"י
השנה, רפפורטלתשובת יוסף ישראל ר'

סוגי ב' ושיש הזה, בזמן שנשבה תינוק בגדרי
שנשבה, תעתינוק רלג-רמד,

נתן, לייטרמאורות נתן ר'
מביא וכו', שנשבה תינוק בפרהסיה, שבת מחלל

וכו', לקרבם הרמב"ם אוצה"חאגרת 156 קטז,
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להועיל, הופמןמלמד צבי דוד ר'
הזה, בזמן בפרהסיא שבת כטמחללי או"ח

יצחק, ז"למנחת וייס יצחק ר'
בזה"ז, שנשבה תינוק בענין קאקצת ח"ד

השלום, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'
הזה בזמן שנשבה 292-297,תינוק עמ'

לשון, קובץמרפא
/ ועוד איש החזון בדברי שנשבה תינוק בענין
מאמר יב בישורון כתב ושוב / אדלר מנחם הרב

עיי"ש, הוספות עם 23ארוך עמ' ח"ו
/ בימינו הזה בזמן שנשבה תינוק בענין קונטרס

וינמן, ישראל מאהרב עמ' ח"ח
ישראל, וינמןמשנת ישראל ר'

,====
חיים, קאופמןנתיבות שלום ב"ר משה ר'

בזמננו,, חילונים שנשבה, שצאתינוק עמ'
אהבה, בכרעבותות מ ר' ניומן, מ ר'

בזמן וחילונים שנשבה ותינוק בזמה"ז רשעים דין
ועוד, ==הזה

הרועים, משכנות שולזינגרעל הלוי אלעזר ר'
תינוק / הרשעים שנאת / לחילונים דתיים בין

הזה, בזמן חילונים עמ'שנשבה / והלאה קכג עמ'
ריב

באר, רוזנרעלי שלמה ר'
הזה, בזמן שנשבה תינוק קהבדין עמ'

שדך, מונקפאת דוד שמואל ר'
הזה, בזמן ורשעים שנשבה תינוק אותבדין קיט

ז'
בהלכה, תורה הורוביץקנין אברהם ר'

שבזמננו, ובחילונים שנשבה נ"חתינוק סי' ח"ה
הלוי, וואזנרשבט הלוי שמואל ר'
הזה, קצטבזמן ט

שלמה, זצ"לשולחן אורבאך מהגרש"ז פסקים
עיין שנשבה תינוק / הזה בזמן חילונים בענין

מצוי, חילוני / למטה בציטוטים עמ'ציטוט ח"א

ר"ה
עפרים, וייסשני יעקב אלכסנדר ר'

הזה, בזמן וחילונים שנשבה תינוק צזבדין עמ'
פה, שבעל מחבריםתורה כמה

תורה שומרי שאינם התועים לאחינו התייחסות
בזמן חילוני שלזינגר, אליהו הרב מאת ומצוות

קיחהזה, עמ' מ
עם הזה בזמן שנשבה תינוק בדין יסודי מאמר
אלישיב מהגיר"ש ופסקים מקורות הרבה ליקוט
דבריו עם להשוות / שרמן אברהם הרב / ועוד

עיי"ש, משפט סאבדברי עמ' לב
קונטרס, הלשון, קובץתורת

אברהם הרב / שנשבה ותינוק מומר בגדרי
שליט"א, ==גולדברג

צומתתחומין, מכון
ישראל כל / רבינוביץ נ.א. הרב של מאמרו בתוך
הרמב"ם בדעת דן קודם ו אות / זב"ז ערבים

שנשבה, בתינוק דן ואח"כ קראים יאלענין
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

הזה, בזמן שנשבה תינוק תסדין ב'
לצרפו לענין (מרוסיה) שנשבה תינוק חילוני

ועוד, לבלמנין ד'
בדין סקע"ט רבית הל' הרב שו"ע דברי מביא
יהודים אח"כ ראה אם שאפילו שנשבה תינוק

כאנוס, דינו עדיין ??ודתם
עוד וראה שנשבה, תינוק בפרהסיא, שבת מחלל
מומרים בעניני "קונטרס והלאה תס"ז סי'

בפרהסיא", שבת שי"חוהלאהומחללי עמ' תתטז, א'
שתינוק בזמננו בפרהסיא שבת מחללי בענין עוד

קלבשנשבה, א'
שנשבה, תינוק בענין הגר"ח תנבפסקי עמוד ד'

תינוק / שבת ומחללי מומרים בעניני קונטרס
תסז-תעבשנשבה, א'

תינוק לקירוב להקדים יש למי / שנשבה תינוק
מהדרך?, שירדו דתיים או תפשנשבה ג'

אסורים, ובישולו פתו האם שנשבה תעתינוק א'
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m"anxd zpyna

ישמעאלי� נוצרי� / לגויי� היחס

:í"áîøúåëìä:á äëìä à ÷øô äãáàå äìæâאפילו תורה, די� שהוא כל לגזול ואסור
יחזיר. עשקו או גזלו וא� לעשקו, או לגזלו אסור זרה עבודה עובד גוי

:äðùî ãéâîהעלו וכ� וכר"ע (קיג) ומאכיל הגוזל פרק מבואר כוכבי�. עובד ואפילו
ש�:

:äðùî óñëלא קרא דהא לעשקו שאסור שכתב זה על לתמוה יש כו'. עכו"� אפילו
ומאכיל הגוזל בפרק דאמרי' וע"ק כוכבי� עובד לאפוקי דמשמע כתיב רע� את תעשוק
אי בסמו� רבינו כמ"ש הלואתו הפקעת היינו ועושק מותר הלואתו דהפקעת (קיג:)
סובר שרבינו וי"ל שכירות או הלואה חבירו ביד לו שהיה כגו� וכו' עושק זהו
דטע� היכא כגו� הש� חלול ליכא כי שרי ממש גזל שאי� הלואתו הפקעת כדפירש"י
כתבו התוס' וג� משקר דקא בהדיא העכו"� ידע דלא ומת לאבי� נתתיו ליורש ליה
ועושה שגוזל יודע כשהוא העכו"� להטעות אסור מותר העכו"� דטעות אע"ג ש�
עליו שעובר כתב ולא לעשקו או לגזלו אסור לכתוב רבינו ודייק יודע. כלא עצמו

התורה: מ� זה איסור שאי� לומר בל"ת

:í"áîøúåëìäà äëìä à ÷øô äáéðâ:על עובר ומעלה פרוטה משוה ממו� הגונב כל
וא תגנבו, לא יט) (ויקרא שנ' תעשה לתשלומי�לא נית� שהרי זה לאו על לוקי� י�

עבודה עובד גוי ממו� הגונב או ישראל ממו� הגונב ואחד לשל�, תורה אותו חייבה שהגנב
הקט�. את או הגדול את הגונב ואחד זרה

:äðùî ãéâîבהרבה נתבאר פרוטה שוה די� וכו'. ולמעלה פרוטה משוה הגונב כל
אלו בסוגיית מתבאר המלקות ופטור (נו) מיתות ארבע בפרק בסנהדרי� ומה� מקומות
העכו"� דגזל קי"ג:) (ב"ק ומאכיל הגוזל בפרק העכו"� ודי� טז) (מכות הלוקי� ה�

דוכתי: בשאר ואיתא לגנבתו וה"ה אסור

:í"áîøúåëìäç äëìä æ ÷øô äáéðâ:עובד הגוי ע� או ישראל ע� ונות� הנושא אחד
במשפט עול תעשו (	לא תעשה בלא עובר בחסר שקל או מדד א� זרה עבודה
עמו ידקדק אלא בחשבו� הגוי את להטעות אסור וכ� להחזיר. וחייב הפרק) ריש כדלעיל
שאינו לגוי וחומר קל ידי�, תחת כבוש שהוא אע"פ קונהו ע� וחשב נ) כה (ויקרא שנאמר
כל אלה עושה כל אלהי� ה' תועבת כי טז) כה (דברי� אומר הוא והרי ידי�, תחת כבוש

מקו�. מכל עול עושה
:äðùî ãéâîוכבר אלו מהלכות פ"א בארתיו כבר העכו"� די� וכו'. הנושא אחד

שהבאתי בשמועה (סא:) נש� איזהו פרק בריש כדאיתא כגזל הוא שהמשקל נתבאר
בש� קי"ג) (ד� ומאכיל הגוזל פרק בברייתא מפורש זה וכו'. אסור וכ� הפרק: בראש

ר"ע:
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:í"áîøúåëìäå äëìä á ÷øô úåòã:,ופיתוי חלקות בדברי עצמו להנהיג לאד� אסור
שבפה, הדבר הוא שבלב והעני� כברו תוכו אלא בלב ואחד בפה אחד יהיה ולא
במקו� נבילה בשר לנכרי ימכור לא כיצד הנכרי, דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב ואסור
שיאכל בחבירו יסרהב ולא שחוטה, של מנעל במקו� מתה של מנעל ולא שחוטה, בשר

א שאינו יודע והוא יפתחאצלו ולא מקבל, שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא וכל,
בו, כיוצא כל וכ� פתח כבודו שבשביל לפתותו כדי למוכר� לפותח� צרי� שהוא חביות לו
טהור ולב נכו� ורוח אמת שפת אלא אסור, דעת גניבת ושל פיתוי של אחת מלה ואפילו

והוות. עמל מכל

:í"áîøúåëìäã äëìä é ÷øô íéáëåë úãåáò:שנאמר לה� מוכרי� אי� מה ...ומפני
ישיבת ישיבת� קרקע לה� יהיה לא שא� בקרקע חנייה לה� תת� לא תחנ� ולא
קל בצורתו, זה כוכבי� עובד נאה כמה לומר ואפילו בשבח� לספר אסור וכ� היא, עראי
לה� יהיה לא תחנ� ולא שנאמר מדבריה� דבר שיחבב או מעשיו בשבח שיספר וחומר
חנ� מתנת לה� לית� ואסור הרעי�, ממעשיו וללמוד עמו להדבק שגור� מפני בעיני�, ח�
במכירה לנכרי מכור או ואכלה תתננה בשערי� אשר לגר שנאמר תושב לגר הוא נות� אבל

בנתינה ולא

:í"áîøúåëìää äëìä ç ÷øô ïåîî é÷æð:ת� בי� נכרי של שור שנגח ישראל של שור
והרי שהזיקה בהמתו על האד� את מחייבי� הגוי� שאי� לפי פטור, מועד בי�
נזק משל� מועד בי� ת� בי� ישראל של שור שנגח נכרי של ושור כדיניה�, לה� דני� אנו
אות� תחייב לא וא� הזיק� מסלקי� אינ� במצות זהירי� שאינ� לפי לגוי� זה הוא קנס של�,

הבריות. ממו� ומפסידי� אותה משמרי� אי� בהמת� נזקי על
:ã"áàøä úâùäמספקת אינה הזאת הטענה א"א נכרי. של שור שנגח ישראל של שור

ממנו. ונפרעי� המזיק גו� תופסי� ה� שהרי

:í"áîøúåëìäàé ÷øô äãáàå äìæâ::ב בטלהלכה השיבה ולא האבידה את לקח
אפילו תגזול. לא ועל להתעל� תוכל לא על לאוי� שני על ועבר עשה מצות
אוכל אבל אבידתו, להשיב מצוה בו וכיוצא לתיאבו� נבילה ואוכל רשע האבידה בעל היה
ומחללי זרה עבודה ועובדי והאפיקורוסי� מישראל והמיני� מי� הוא הרי להכעיס נבילה

כגוי.: אבדה לה� להחזיר אסור בפרהסיא ג:שבת (דברי�הלכה שנ' מותרת הגוי אבידת
עול�, רשעי ידי מחזיק שהוא מפני עבירה עובר זה הרי והמחזירה אחי�, אבידת ג) כב

וידעו ישראל את שיפארו כדי הש� את לקדש החזירה זהוא� הרי אמונה בעלי שה�
מכניסי� מקו� ובכל להחזירה, וחייב אסורה אבידתו הש� חלול שיש ובמקו� משובח,

שלו�.: דרכי מפני ישראל ככלי הגנבי� מפני ד:כליה� ומותרתהלכה כאבידתו הגוי טעות
אסור.: להטעותו אבל מעצמו שטעה הוהוא וטעה,הלכה חשבו� הגוי שעשה כגו� כיצד,

אומר שאתה מה אלא יודע ואיני סומ� אני חשבונ� שעל ראה ישראל לו שיאמר וצרי�
ונמצא לבדקו הגוי יתכוי� שמא אסור כ� לו אמר לא א� אבל מותר זה כגו� ל� נות� אני

מתחלל. שמי� ש�
ã äëìä :úåéðåîééî úåäâäשמואל אמר דעתו לגנוב ואפילו וראבי"ה ר"ח פירש וכ�

באורחא קאזיל הוה אסי דרב וההיא פ"ז גנבה בהלכות לעיל ועיי� אסור, הבשר כל פ'
א"ל דעינבי קיטפי בה ותלו מפרדיסא) לבר (דתלו בפרדיסא דגופנא שיבשי להנ� חזא
ההוא שמע לי אייתי לא דישראל אי (לי) אייתי נינהו דעכו"� אי חזי זיל לשמעיה
דמי שקיל עכו"� א"ל שרי (מי) דעכו"� (גניבה) א"ל בפרדיסא יתיב דהוה עכו"�

ע"כ: ס"ה לדחותו ולא לו אמר שהאמת ר"י פירש שקיל לא ישראל
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:í"áîøúåëìäâ äëìä ä ÷øô ÷éæîå ìáåç:שוה בה שאי� הכאה חבירו את המכה
לתשלומי�, נית� זה לאו שיהיה כדי תשלומי� כא� אי� שהרי לוקה, פרוטה
וגוי מצות, במקצת ישנו שהרי לוקה פרוטה שוה בה שאי� הכאה חבירו עבד הכה ואפילו

המצרי. את וי� וכה כה ויפ� יב) ב (שמות שנ' מיתה חייב ישראל את שהכה

:í"áîøúåëìäàé äëìä á ÷øô ùôðä úøéîùå çöåø:אינו תושב גר שהרג ישראל
לומר צרי� ואי� רעהו, על איש יזיד וכי יד) כא (שמות שנ' די� בבית עליו נהרג
עליו, נהרג זה הרי עבדו ההורג או אחרי� עבד את ההורג ואחד הגוי, על נהרג שאינו

ה'. נחלת על ונוס� מצות עליו קבל כבר שהעבד

:í"áîøúåëìäé äëìä ã ÷øô ùôðä úøéîùå çöåø:זרה עבודה עובדי וה� המיני�,
להכעיס שעטנז לבש או נבילה אכל אפילו להכעיס עבירות העושה או מישראל,
יש א� להרג�, מצוה מישראל, ובנבואה, בתורה שכופרי� וה� והאפיקורוסי�, מי�, זה הרי
הריגת�. שיסבב עד בעלילות עליה� יבוא לאו וא� הורג, בפרהסיא בסיי� להרג� כח בידו
הריני לו ואומר הסול� ומסלק קוד� בבאר, והסול� לבאר, שנפל מה� אחד ראה כיצד,

אלו. בדברי� וכיוצא ל�, ואחזירנו הגג מ� בני להוריד טרוד

:í"áîøúåëìäæ äëìä áé ÷øô ùôðä úøéîùå çöåø:ע� להתיחד ליהודי אסור וכ�
יתלוו ולא דמי�, שפיכות על חשודי� שה� מפני בגויהגוי� פגע בדר�, עמה� ה

וגוי למטה ישראל יהיה לא בירידה, יורדי� או במעלה עולי� היו לימינו, מחזירו ה בדר�
שמא לפניו ישוח ואל להמיתו, עליו יפול שמא למטה, וגוי למעלה ישראל אלא למעלה,

גולגלתו. את ירו�

:í"áîøúåëìäáé ÷øô ùôðä úøéîùå çöåø:אסור לגוי למכור שאסור כל יד: הלכה
ומכשילו, עבירה עובר ידי מחזק שנמצא מפני ליסטיס, שהוא לישראל למכור
שהוא עבירה עוברי ידי שחיזק או הוגנת שאינה עצה והשיאו בדבר עור המכשיל כל וכ�
לא עור ולפני שנ' תעשה בלא עובר זה הרי לבו תאות מפני האמת דר� רואה ואינו עור

לו. ההוגנת עצה לו ת� עצה ממ� ליטול הבא מכשול. תת�
דבר שיעשה עצה להשיאו ואפילו רשע, לעבד או לגוי טובה עצה להשיא ואסור טו: הלכה
לית� לנבוכדנצר עצה שהשיא על אלא דניאל נתנסה ולא אסור, ברשעו עומד והוא מצוה

על�. ישפר מלכי מלכא לה� כד) ד (דניאל שנ' צדקה

:í"áîøúåëìäàé äëìä â ÷øô äðúîå äéëæ:,חנ� מתנת לעכו"� לית� לישראל אסור
מכור או ואכלה תתננה בשערי� אשר לגר שנאמר תושב, לגר הוא נות� אבל
מצווה שאתה מפני בנתינה בי� במכירה בי� תושב לגר אבל במתנה ולא במכירה לנכרי

עמ�. וחי ותושב גר שנאמר להחיותו,

:í"áîøúåëìäá äëìä à ÷øô äåìå äåìî:מה לו שאי� יודע והוא העני הנוגש כל
העכו"� את לנגוש עשה ומצות כנושה, לו תהיה לא שנאמר תעשה בלא עובר לו יחזיר

עשה. מצות שזו למדו השמועה מפי תגוש לנכרי שנאמר לו ולהצר

:í"áîøúåëìäà äëìä ä ÷øô äåìå äåìî:אות� ומלוי� מה� לוי� תושב וגר העכו"�
עשה ומצות מותר, העול� ולשאר אסור לאחי� לאחי� תשי� לא שנאמר ברבית
תורה. די� וזהו עשה מצות שזו למדו השמועה מפי תשי� לנכרי שנאמר לעכו"� להשי�
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:ã"áàøä úâùäמצאתי לא אני א"א תורה. די� וזהו עד וכו' להשי� עשה ומצות
תשי� לנכרי ש� שנאמר תצא) כי (פרשת בספרי שמצא במה טעה ואולי זו שמועה
לישראל. ישי� שלא עשה מכלל הבא לאו ליה דהוה משו� ופירושו עשה מצות זו

:í"áîøä ú"åù(éåìá) çî÷ ïîéñ:הגוי� מילת בדבר שאלה השלשי�: השאלה
על[	הנוצרי�]והערלי�[	המוסלמי�] זאת לקבל לישראל המותר

הבריתא פרוש ומה לאו, א� בזה והנוצרי� הישמעאלי� בי� הפרש והיש לאו, א� עצמו
ימול לא וגוי דלא. מוראנא, משו� לאפוקי גר, לש� הגוי את מל ישראל ת"ר כו:) (ע"ז

גר? לש� הגוי את מל ישראל במ"ש ללמדנו באה מה וכו', ישראל את
:äáåùúäמצוה שכל לפי ולהסירה, הערלה לכרות הגוי רוצה א� הגוי למול לישראל מותר

שיעשנה ובלבד ועושה, מצווה שהוא כמי אינו אבל שכר, עליה לו נותני� עושה שהגוי
ולא בזה, ומאמי� יתעלה, אלהי� מפי זאת המצווה רבינו משה בנבואת מודה כשהוא
כמו לעצמו, שראה דעה פי על או אחר] מישהו בגלל יעשנה [ולא אחרת (לסיבה) שיעשנה

ח (מלכי� חבורנו בסו� אנו שבארנו וכמו יעקב, ב� אליעזר ר' של בבריתא* י)שנתבאר
הגדול.

יימול, שמתגייר, שמי וידוע, ברור וזה גר לש� הגוי את מל ישראל הבריתא שאמרה ומאחר
יישאר א� למולו, ושאסור הגוי מילת למעוטי אלא גר לש� אמרה שלא בדעתנו, עולה היה
כשהוא מילה, לש� למעוטי גר לש� כוונת שאי� התלמוד לנו באר ולכ� מהול. גוי בגיותו,
לישראל אסור הערלה, בראש חולי בו היה א� ר"ל, מוראנה, למעוטי אלא גוי, (נשאר)
ואי� הואיל המצוה, מ� מה אופ� יש שבכריתתו פי על א� ולהצילו, לרפאו כדי לחתכה

אסור. וזה לבד, להתרפאות אלא מתכוו� ואינו לימול כוונתו
הגויי� כו.) (ע"ז לאומר� מכליו�, גוי להציל שאסור הידוע, העיקר על בנוי הדי� וזה
תחנ�, ולא יתעלה ב) ז (דברי� מאומרו: למדי� הדי� וזה מורידי�. ולא מעלי� לא והכותי�
אלינו, שיבוא עת ובכל לנוצרי. ישמעאלי בי� בזה הפרש ואי� גוי. למול שאסור כוונתו ואי�

בגיותו.. נשאר שהוא פי על א� למולו, לנו מותר מילה, לש� אותו שנמול
הערות

:í"áîøä ú"åùèî÷ ïîéñ:גוי נט.) (סנהדרי� יוחנ� ר' מאמר שאלה הל"א השאלה
להמנע ישראל בר כל והחייב הלכה זה הא� מיתה, חייב בתורה שעסק

לאו? א� עליה�, להעמידו או מצות משבע חו� המצות מ� דבר (מללמדו)
מתלמוד אותו מונעי� עליה�, תקיפה ישראל יד וכאשר ספק. בלא הלכה היא התשובה:
נהרג אמר ולא מיתה חייב שאמר לפי בתורה, עסק א� יהרג, לא אבל שיתגייר. עד תורה

נהרג. נח ב� מצות שבע על נז.) (סנהדרי� שאמרו כמו
לפי לישמעאלי�, מזה דבר מותר ואינו דתנו, אל ולמשכ� לנוצרי� המצות ללמד ומותר
כתוביה מ� דבר ילמדו� וכאשר השמי�, מ� אינה זו שתורה אמונת�, על לכ� שידוע מה
באו אשר הענייני� ובלבול הסיפורי� ערבוב לפי מלב� ה� שבדו למה מתנגד (וימצאוהו)
הקדמותיה� לפי יפרשוה אלא בידיה�, שטעות אצל�, ראיה זו תהיה לא (הרי) לה�,
ויהיה דעת, לו שאי� וישראל, גר כל ויטעו בטענת� בזה עלינו להשיב ויוכלו המופסדות

בעונות�. ביניה� האסורי� לישראל מכשול זה
הערלי� בפרוש�[	הנוצרי�]אבל פני� בה מגלי� ורק נשתנה, שלא התורה בנוסח מאמיני�

אפשר הנכו�, הפרוש על יעמידו� וא� בה�, ידועי� שה� בפירושי�, זאת ומפרשי� המופסד
לנ יבוא לא שיחזרו, כשרוצי� יחזרו, לא ואפילו למוטב, ימצאושיחזרו ולא מכשול מזה ו

מכתובינו. שונה דבר בכתוביה�
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:í"áîøä ú"åù:èñø ïîéñ.'וכו זמר מיני על השתייה בדבר חלב (מעיר) שאלה
מ� כפול ושכרו רבינו יורינו הישמעאלי�. שדורכי� היי� ושתיית

השמי�.
רחוקי� אינ� הישמעאלי� ואלה וכו'. אסורי� כול� והניגוני� הזמר שעצ� ידוע, התשובה:
והלכה מנס�, שהוא נז.) (ע"ז רב שאמר יומו, ב� מקט� יותר שהזכרת� כמו זרה מעבודה
אבל לא, ותו בהנייה, מותר (שיהיה) אלו, של ביינ� הגאוני� כל שהקלו מה ותכלית כמותו
גאוני כל בפני למעשה והלכה הוראה. בעל משו� זה נשמע לא בשתייה, מותר) (שיהא
לשתותו שאוסרי� ניסו�, המחייבת נגיעה שלנו ביי� ישמעאלי שנוגע קורה כאשר מערב,

גוי שנכנס קורה, וכאשר עצמ�. הישמעאלי� יי� כדי� למוכרו ?]ומתירי� או[	נוצרי
לפניה� אשר ביי� דבש קצת לערב ממהרי� ה� שותי�, שה� בשעה אנשי� אצל ישמעאלי
שאי�) (אצלנו והעיקר השכר, מיני בכלל והיה המזבח לגבי נפסל כבר ואמרו עמו, ושותי�
זצ"ו הלוי יוס� רבינו הורה כ� המזבח. גבי על ליקרב הראוי יי� אלא זרה לעבודה מנסכי�
משה]. [וכתב וכו'. ספרד גדולי וכל הוא למעשה, הלכה פעמי� כמה עשה וכ� לברכה,

:í"áîøä ú"åùçîú ïîéñ:שאמרת הישמעאלי� אלו על שאלה הגר) עובדיה (לר'
שמשליכי� והאבני� ע"ז עובדי שה� רב� ל� ואמ' ע"ז עובדי שאינ�
עלי� וקרא ונכלמת לב� אל שנתעצבת עד כהוג� שלא ל� והשיב למרקוליס ה� בתרפות�

כאולתו. כסיל ענה
מיחדי� וה� ומלב� מפיה� נכרתה וכבר כלל, ע"ז עובדי אינ� הישמעאלי� אלו תשובה
ואומרי� ומכזבי� עלינו משקרי� שה� מפני ולא דופי בו שאי� יחוד כראוי יחוד יתעלה לאל
התורה ע"ז. עובדי שה� ונאמר עליה� אנחנו כ� נכזב ב� יתעלה לאל שיש אומרי� שאנו
ישראל שארית עלינו העידה והיא שקר. ימי� וימינ� שוא דבר פיה� אשר עליה� העידה
שהבית אד� יאמר וא� תרמית. לשו� בפיה� ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא
(באותו אבותיה� אותה עובדי� שהיו בתוכו צפונה וע"ז הוא ע"ז בית אותו מקלסי� שה�
רז"ל פירשו וכבר לשמי�. אלא לב� אי� היו� כנגדו המשתחוי� אלו בכ�. מה הבית)
הרי הכנסת בית שהוא סבור [והוא] ע"ז לבית אד� השתחוה שא� סא:) (ד� בסנהדרי�

לשמי�. מסור לבו
בדברי� וטפשות� וטעות� מפיה� ע"ז נכרתה ונשי� ט� כול� היו� הישמעאלי� אלו וכ�
יתעלה הש� ביחוד אבל ישראל, ורשעי פושעי מפני בכתב לאומרו אפשר שאי היא אחרי�

כלל. טעות לה� אי�
וכמוש, ומרקוליס פעור ע"ז מיני שלשה המקומות באות� מקוד� לישמעאלי� שהיה ובאמת
שיפעור עבודתו פעור ערבי. בלשו� שמות לה� וקוראי� היו� אלו בדברי� מודי� עצמ� וה�
היו� משתחוי� הישמעאלי� שאלו כמו למולו ערותו ויגביה ראשו שיניח או לפניו עצמו
ילבש ושלא הראש בפריעת עבודתו וכמוש האבני� ברגימת עבודתו ומרקוליס בתפלת�
דת שתעמד מקוד� סד.) ע"ז (עי' אצלנו וידועי� מפורשי� כול� אלו ודברי� תפור בגד
תפור בגד נלבש ושלא ראשנו שנפרע זה אומרי� היו� הישמעאלי� אבל הישמעאלי�,
שנשלי� וזה מקברו, האד� יעמוד היא� ולזכור יתעלה האל לפני להכנע כדי הוא בתפירות
טע� נותני� מפקחיה� ואחרי� לערבבו. כדי אות� משליכי� אנו השט� בפני האבני�
בצלמי� מאמיני� אנו שאי� כלומ' הצלמי� במקו� רוגמי� ואנו ש� היו צלמי� ואומרי�
אע"פ דבר של כללו הוא מנהג אומרי� ואחרי� אות� רוגמי� אנו לה� בזיו� ודר� ש� שהיו

אי� לע"ז יסוד� הדברי� לאותושעיקר משתחוה ולא האבני� אות� משלי� בעול� אד�
לשמי�... מסור לב� אלא בלבו ולא בפיו לא ע"ז לש� הדברי� מכל דבר עושה ולא המקו�
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:äðùîä ùåøéôà ÷øô äøæ äãåáòבאותו מפורסמי� היו הנזכרי� החגי� אלו [ג]
בכל האומות כל אצל חג כל וכ� אליה�. והנלוי� הנוצרי� אצל הזמ�

שזכר. מה בה� יחויב זרה, עבודה עובדי היו א� האר�, גלילות
עובדי כול� כיתותיה, חילו� על המשיח, בטענת העומדת הנוצרית האומה שזאת ודע,
עובדי ע� שנוהגי� כמו התורה בכל עמה� ונוהגי� אסורי�, כול� ואידיה� זרה, עבודה
ע� ולתת לשאת מותר אי� ולפיכ� גויי�, של אידיה� מכלל הוא ראשו� ויו� זרה, עבודה
כמו ראשו� ביו� עמה� נוהגי� אלא הדברי�, מ� בדבר כלל ראשו� ביו� המשיח מאמי�

התלמוד... ביאר וכ� איד�, ביו� זרה עבודה עובדי ע� שנוהגי�
פני� בשו� מותר שאי� לפי לזולתה, ממנה ללכת דר� שיעשנה לש�, ליל� מהו אומרו [ד]
מעוטרות, וחניות בה. לסחור שכ� וכל בה, לדור שכ� וכל זרה, עבודה בה שיש לעיר להיכנס
זרה, לעבודה אלא קושטו לא שה� הקישוט, מ� שיהיה מי� באיזה המקושטות החנויות

בהנאה. אסור שבה� מה כל ולפיכ�
בית לומר רצוני במה, בה לה� שיש הנוצרית האומה מערי עיר שכל לדעת יש ולפיכ�
בכוונה, בה לעבור מותר אי� העיר זו הרי ספק, בלא זרה עבודה בית הוא אשר תפילת�,
ייעודו לקיי� כרחנו, בעל בעריה� שנדור עד בידיה� מסרנו ה' אבל בה. לדור שכ� וכל
וחומר קל העיר, די� הוא זה וא� ואב�". ע� אד� ידי מעשה אלהי� ש� "ועבדת� הרע

ו אליו, לקרב שכ� וכל בו, להביט אסור שכמעט עצמו, זרה עבודה בית להיכנסלדי� שכ� כל
אליו.

:äðùîä ùåøéôáé ÷øô íéìë:הסלע מ� נשאר ...וא� וכו'. שנפסל דינר ז: משנה
קוצצו, אלא שהוא כמות להניחו לו מותר אינו דינרי� משני פחות
משקל. פחות והוא שקל במקו� ויתננו שמי� יראת בו שאי� מי בו שירמה חוששי� שאנו
שמשתמשי� שהמקומות והוא, זה. לעני� הדברי� ונתגלגלו הואיל אותו אומר די� כא� ויש
או שתות ממשקלו שחסר מעה או דינר להחזיק לאד� אסור במני�, ובמעות בדינרי� בה�

גוי. בו יטעה או שיתנהו שכ� וכל יקו�, אלא יותר
הגוי� ע� מותרות שכאלה ההטעיות כי יחידיה� ואפילו אד� בני המוני שחושבי� זה כי
עבודה לעובד עצמו את שמוכר במי הקדושה בתורתו ה' אמר נכונה, בלתי ודעה נכו� אינו
עליה� ואמרו קונהו, ע� וחשב אמר בפירוש שנתבאר כמו עצמה זרה לעבודה או זרה
עליו יערי� יגלו� ועני� בחשבו�, עמו ידקדק וחשב, לומר תלמוד עליו, יגלו� יכול השלו�
א� ידי�, תחת שאינו לגוי וחומר קל ידי� שתחת בגוי תורה דברה כ� א� ואמרו ויטעהו.

ישראל. של גזלו על וחומר קל גוי של גזלו על תורה החמירה
עליה� אמרו הגוי�, ע� והסלו� והזיו� המרמות ומיני והתחבולות האונאות מותרי� אינ� וכ�
שאז הש� חלול תלוי יהא א� שכ� וכל הגוי, דעת ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור השלו�
אשר הללו הרעי� המעשי� כל ידי על רעות תכונות לאד� ויושגו יותר, חמור העו� יהיה
כי אמרו והוא שנעשו, מי ע� נעשו כשלעצמ� אות� מתעב שהוא עצמו על יתעלה העיד
היערנו אבל כא�, ממטרתינו חרגנו וכבר עול. עושה כל אלה עושה כל אלהי� ה' תועבת

המסכתא. לעני� ואחזור ממנו. להתעל� ראוי שאי� מה על
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miwqet x`ya

:â"îñá ú"ì:לה� וגונבי� לגוי� המשקרי� כי ישראל לגליות דרשתי ...ואני ה'] [חילול
(צפניה ואומר לישראל תורה אי� הגוי� שיאמרו שגורמי� הש� מחללי בכלל ה�
ותנ� תרמית. לשו� בפיה� ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג
שוגג אחד בגלוי ממנו נפרעי� בסתר שמי� ש� המחלל כל ד) משנ' (פ"ד אבות במסכת
דקידושי� קמא ובפרק מ.), (קידושי� הש� בחלול מקיפי� ואי� הש�, בחלול מזיד ואחד
העבירות בכלל, הש� וחלול מחצה על מחצה וזכויותיו עונותיו היו שא� אומר (ש�)

מכרעת:

:÷"îñä"ô ïîéñש� את תחללו לא יב) (ויקרא דכתיב הקב"ה ש� לחלל שלא וז"ל:
חלול ועונש הש� מחלל לגוי המכחש כי מקוצי משה הר"ר דרש ג� קדשי...
כחנוני לו עושי� שאי� פי' בה. מקיפי� אי� וג� המיתה, יו� עד מתכפר שאינו גדול הש�
הש� וחלול מחצה על מחצה וזכיותיו עונותיו שהיו מי מיד. ממנו נפרעי� אלא המקי�

מכרעת. בכלל

:â"îñ:áð÷ ú"ìעובד הגוי ע� או ישראל ע� ונות� הנושא אחד בכיס�... ל� יהיה לא
להטעות אסור וכ� להחזיר וחייב תעשה בלא עובר בחסר שקל או מדד א� ע"ז
תחת כבוש שהוא פי על וא� קונהו ע� וחשב שנא' עמו ידקדק אלא בחשבו� הגוי� את
אלה עושה כל אלהי� ה' תועבת כי כלל הכתוב והרי יד� תחת כבוש שאינו לגוי ק"ו יד�

ח): הל' פ"ז גניבה רמב"� (לשו� עול עושה כל
לישראל שצערו בגוי זהו מותר גוי של שגזלו קיא:) (ב"מ המקבל בפרק האומר לדברי ואפי'
על תורה והקפידה הגוי לגזול שאסור מודה הוא א� בחנ� אבל כמותו הלכה אי� בזו וא�
הגוזל ח) הל' (פ"י דב"ק בתוספתא ראיתי וכ� חמס האר� ותמלא שנאמר כמו הרשעי� גזל

הש�: חילול מפני יהודי מגזל הגוי גזל וחמור לו להחזיר חייב הגוי את

â"îñ:äãéáà úáùä ãò ò"î:תשיב� השב שנאמר לישראל אבדה להשיב עשה מצות
א לכל (כו:) שני פרק זרה עבודה במסכת ודרשינ� לרבותלאחי� אחי� בידת

להשיב מצוה בו וכיוצא לתאבו� נבלות ואוכל רשע אבדה הבעל היה אפילו הלכ� המשומד
זרה עבודה ועובדי והאפיקורסי� והמיני� מי� הוא הרי להכעיס נבלות אוכל אבל אבדתו, לו

אבדה, לה� להחזיר אסור בפרהסיא שבתות ומחללי
חייב הש� חילול שיש במקו� אומר יאיר ב� פנחס רבי תניא (קיג:) בתרא הגוזל ובפרק
פ"ה (גיטי� הניזקי� דפרק ובירושלמי ישראל, כאבדת זרה עבודה עובדי גוי אבדת להחזיר
וכ� שלו�, דרכי מפני ישראל ככלי הגנבי� מפני כליה� מכניסי� מקו� שבכל אמרינ� ה"ט)
שטעה והוא מותר, זרה עבודה עובד גוי שטעות (קיג:) אחרו� הגוזל בפרק כהנא רב מסיק
חשבונ� שעל ראה ישראל לו שיאמר וצרי� וטעה חשבו� הגוי שעשה כגו� כיצד מעצמו,
נתכוו� שמא אסור להטעותו אבל ל� נות� אני אומר שאתה מה אלא יודע ואיני סומ� אני
שלו לשמש שאמר קיג:) (ב"ק אשי דרב ובמעשה מתחלל שמי� ש� ונמצא לבודקו הגוי
וכי ה� גוי של א� אמר אחד גוי שמע גוי של ה� א� לגדר חו� בולטי� ענבי� להביא
(תד"ה יצחק רבינו פירש הדמי�, לוקח אינו ישראל הדמי� לוקח גוי ליה אמר הוא מותר

לדחותו: ולא האמת לו שאמר הכי)
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יותר הגלות שהארי� עתה כי אדו� גליות ולשאר בספרד אשר ירושלי� לגלות דרשתי כבר
ושלא אמת שהוא הקב"ה של בחותמו ולאחוז העול� מהבלי להבדיל לישראל יש מדאי
לה� במותר א� עצמ� ולקדש עני� בשו� להטעות� ולא לגוי� ולא לישראל לא לשקר
לשו� בפיה� ימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית יג) ג (צפני' שנאמר
אמת ותורת אמת אנשי ה� כי עשה בדי� הגויי� יאמרו להושיע� הקב"ה וכשיבא תרמית
לחלקו שבחר הקב"ה עשה מה ראו יאמרו ברמאות הגויי� ע� יתנהגו א� אבל בפיה�,

ורמאי�. גנבי�
כמה למצא אלא אחד כור אד� זורע כלו� באר� לי וזרעתיה כה) ב (הושע כתוב ועוד
מתנהגי� שה� זמ� וכל גרי� עליה� שיתוספו כדי בארצות ישראל הקב"ה זורע כ� כורי�
יא) ו (בראשית שנאמר הרשעי� גזל על הקב"ה הקפיד והרי בה� ידבק מי ברמאות בה�
ש� שאומר (ה"ה) מציאות אלו דפרק מירושלמי ראיה מביא אני עוד חמס, האר� ותמלא
ואמרו לה� והחזירו� דזוזי צררא ביה ואשכח� מגוי� דחטי� כרי חד זבני� סבייאי רבני�
הגוי� מאבדת הרבה מעשי� ש� מספר בזה וכיוצא דיהודאי אלההו� הוא ברי� הגוי�

מציאות: אלו בפרק אבדה השבת מצות עיקרי הש� קידוש מפני שהחזירו�

íéãéñç øôñ::çðù ïîéñמטעות� הזהר נח לבני שנצטוו מצות בשבע הזריז נכרי
יותר תכבדיהו אלא תזלזלהו ואל אבידה לו ותשיב אסור, שטעות�

בתורה. עוסק שאינו מישראל
:øú ïîéñיבא שא� לפי לישראל גוזל משהיה יותר רעות לכמה שיבא גוי של גזל ויש

ליהודי� שהיה טובה הרבה יהודי� לשאר יאבד אחד חוטא וזהו יגזלוהו, לש� אחר ישראל
משיח כה� עני� בפרשת אבל כפרה יש בויקרא ואש� חטאת עני� פרשת בכל עיר. באותה
אבל עצמו, המכפר הוא כי זדו� עולה תלמוד ששגגת סליחה ולא כפרה לא כתיב אי�
לדקדק לו היה כי ג') ד' (ויקרא כתיב הע� לאשמת ועוד הכה�. עליו וכפר הוצר� בכול�
בחילול מזיד ואחד שוגג אחד חכמי� ואמרו מחבירו ובפרישות ובגדולה בחכמה גדול שהוא

וכפרה. סליחה בכול� אבל הש�
:àñøú ïîéñלחכ� מספר והיה מתו נשואי� וכשהיו ובנות בני� לו שהיו אחד באיש מעשה

והממו� ובנותי בני מתו ואח"כ שלי המעריפא הגוי ומת לי היה אחת גוי מעריפא א"ל אחד
שלא שנישאו קוד� מתו לא למה תולדות להעמיד זכה שלא כיו� ולכלותי לחתני נשאר
שמא החכ� א"ל הצלחה. לי היה חי גוי אותו שהיה זמ� כל ואמר ליד�, מידי ממוני יבא
אותו מטעה הייתי גוי לאותו אלא רעה אד� לשו� עשיתי לא א"ל בא. בעולה הממו�
לעשוקי� משפט עושה והקב"ה זה על וצעק לו הגיד מלאכו כשמת הרי עול לו ועושה
ידו. על שמי� ש� יתחלל שלא לגוי ולא ליהודי לא אד� יגנוב לא לכ� גוי. בי� יהודי בי�

:ãòøúú ïîéñלנכרי אפי' עול אד� יעשה הצלחהאל ואי� האד� את מורידי� דברי� ואלו
השכיר א� כגו� השכירי� על המכביד מזרעו. נפרעי� יהיו לו עומדת השעה וא� בנכסיו
שהתנה ממה או מדאי יותר יטריחנו לא דברי� שאר או בניו ללמד או מלאכתו לעשות אחד
יכול שאינו יודע אתה א� לעשות שיכול מה על יותר אד� ע� להתנות ואי� להכריחו. עמו
ליל� שיכול יודע שאתה ממה יותר שתל� מנת על לו תאמר אל מיל וכ� מכ� יותר ליל�

השכירות. בכל וכ� לסבול יכול מאשר יותר להטריחו לו אסור מתרצה שזה אע"פ
:ôøúú ïîéñיטעה וא� הנכרי� ע� כ� ישראל ע� בנאמנות להתנהג צרי� שאתה ...וכש�

אלא לאד� אי� וא� יד�. על שמי� ש� ויתחלל אח"כ ידע שמא תזהר עצמו את הנכרי
שמי� ש� ויתחלל הממו� ע� ויברח נכרי� ממו� שיקח ממה לבריות שיצטר� לו טוב מעט

ורמאי�. גנבי� היהודי� על הנכרי� שיאמרו ידו על
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ï"áàø::àî÷ àááדבליצקי הר"ד הוצאת פב עמוד דאמרח"ג נחמ� מדרב אסור הגוי ...וגזל
נות� אלקי� ה' אשר העמי� כל את ואכלת שנאמר אסור שהוא הגוי לגזל מניי�
לאבידת מניי� רב דאמר מותר אבידתו ביד�. מסורי� שאי� בזמ� ולא ביד� שמסורי� בזמ� ל�
אתה ואי מחזיר אתה אחי� אבידת אחי� אבידת לכל תעשה כ� שנאמר מותרת שהיא גוי
חייב ישראלי� [ליד] (מיד) שבא ודאי שידוע הש� חילול שיש ובמקו� גוי, אבידת מחזיר
אומר הכתוב עליו ומחזיר ידוע שאי� ובמקו� דת. לה� אי� ישראלי� יאמרו שלא להחזיר

הצמאה. את הרוה ספות למע�
הוא נחשת הגוי לו שאמר דנחשא במיר דדהבא לקנא זב� דשמואל הא כי מותר וטעותו
לאמור הגוי את הטעה לא שמואל אבל עצמו, את הטעה שהגוי נחשת בחזקת ממנו וקיבל
דעתו ואפילו הבריות דעת לגנוב אסור צד.) (חולי� שמואל דהאמר הוא נחשת בזהב לו
ליה ויהיב למבוריה פייסיה לשמעיה שמואל ליה ואמר במברא עבר דשמואל והא גוי, של

הגוי, דעת לגנוב דאסור שמואל ואיקפד דשחוטה במיר נבילה תרנגולת
בי� לישראל בי� דהוי תנא� ולא תרצח דלא דומיא תגנוב דלא לגוי, לגנוב שאסור וכ"ש

לגוי...

:äîìù ìù íéàî ïîéñ à ÷øô àî÷ àáá:אפילו שפסולי�, נשי�, עדות די� מא.
כגו� אחד, עד וכה"ג כשרי�, ולפעמי� אנשי�, מצויי� שאי� במקו�
ובעלי ושונאי� קרובי� אבל מכחיש�, אינו די� הבעל וא� בדבר, ספיקא דאיכא היכא
נאמני�, אינ� רע ש� והוצאת וחירופי� והכאות מסירות ולעניי� פסולי�, לעול� עבירות
הכל נאמני�. האלמנה של הבגדי� על עדות ולעניי� נשי�, של הכנסת בית מקומות ולעניי�

הפסולי�: נאמני� עניי� באיזה יפה, בביאור
דעת� דסלקא וגוי�. עבדי� למעוטי ברית. ובני חורי� בני שיהיו עדי�, פי על (יד:) מתניתי�
שור אפילו א"נ נזקו. דמי לנזק שישתל� כדי אד�. לכל להאמי� ראוי נזקי� לעניי� אמינא
הרא"ש פי' כ� כשרי�, בעדי� אלא הגוי מ� מוציאי� דאי� ישראל. של לשור שנגח גוי של

יט). (סי'
גוי דאיהו משו� גוי�. גבי כשרי� גוי� יהיו הכי דמשו� דעתו דלאו לפירושו, פי' וצרי�
תימא דלא אלא נשי�. לגבי פסולי� שנשי� לאשמועינ� התנא הוצר� למה כ� א� כמותו.
לעניי� בפרט כ�, בדינינו כ� ג� זו. עדות ידי על ממו� להפיק ראוי היה שבדיניה� מאחר
שבאו וגוי ישראל דתניא קיג.). (לקמ� בתרא הגוזל פרק דתניא מהאי להקשות ואי� נזקי�.
זכהו, העול� האומות בדיני דינינו. כ� לו ואמור זכהו, בדי� לזכותו יכול אתה א� לדי�,
בעקיפי�, עליו באי� שאי� שחולק רק בזה. מודה עקיבא ר' ואפי' דינכ�. הוא כ� לו ואמור
כ� לו ולומר גוי�. עדות שיועילו ראוי זה לפי כ� א� הש�. חילול מפני בעלילות, פי'
יכול כ� וא� שרי, הוא שאז הלואה, בהפקעת אלא מדברת אינה הברייתא הלא דינכ�.
כמו אסור, גוי וגזל כגזל. הוי כדי� שלא ממו� ממנו להוציא אבל לפוטרו. כ� ג� הדיי�
בגוי גזל (קי:). חסידא שמעו� ר' אמר גידל רב בר ביבי דא"ר מהא .'� סי' ש� שאוכיח
ביד�, מסורי� שה� בזמ� ל�. נות� אלהי� ה' אשר העמי� את ואכלת קרא דאמר אסור.
עקיבא ר' דהא יד�. תחת כבושי� שה� בזמ� הפירוש ואי� ביד�. מסורי� שאינ� בזמ� ולא
ואפ"ה יד�, תחת בכבוש איירי דקרא יד�. תחת בכבוש אפילו גוי גזל דאסור לעיל דורש
שכותבי� כו'. ישראל של לשור שנגח גוי של שור גבי ח', סי' דו"ה בפרק וכ� לגזל�. אסור

למ" (לח.) דהכיהתו' נראה אלא יד�. תחת בכבוש איירי והת� כו', ניחא אסור הגוי גזל ד
מלחמת אפילו או בה�. להלח� הקב"ה שצוה כלומר ביד�. מסורי� שה� בזמ� פירושו,
ידי�, תחת כבוש שהוא מי אבל מסביב. אויביכ� ע� להלח� רשות ל� נת� הקב"ה רשות,

אסור. גזילו אומות, מז' ואינו
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שמ"ח) סימ� (חו"מ הטור וכ� קנ"ה) (לאוי� הסמ"ג וכ� ה"א) פ"א גניבה (ה' הרמב"� וכתב
מישראל. גונב כאילו בלאו עובר מגוי הגונב וכל לגוי. ישראל בי� שוי� וגזילה שגניבה אחריו
מהאי נראה ולכאורה ניתנה. לישראל ובפרטה בכללה התורה כי בעיני, הוא תימה ודבר
דדרשה את"ל וא� הוא. בעלמא אסמכתא אלא אינה לאיסור. מקראי הגוי גזל דדורש סוגיא,
וכ� תגנוב, לא וכ� תגזול דלא לאו בכלל אינה אבל לאיסורא. אלא אינה מ"מ היא. גמורה
רעי� את תעשוק דלא בכותי). ישראל ד"ה נז. (סנהדרי� מיתות בפ"ד להדיא רש"י פירש
כלל. נ"ל ולא עכ"ל. הש� חילול משו� דאסר, למ"ד דאיכא הוא ומדרבנ� גוי. ולא כתיב,
ודומה הכיעור מ� עצמו שירחיק משו� נ"ל, אלא הש�. חילול בלא אפילו אסור הגוי דגזל
רש"י וג� .'� סי' ש� והארכתי וגזילה. בגניבה עצמו ירגיל ולא שלו. את וישתה ויאכל לו,
ומ"מ שכתבתי, כמו והיינו הגוי, מ� הישראל לפטור שמדברת הברייתא, פירש קיג.) (לקמ�
אפילו להצדיקו יכול אז עד. נעשה הדיי� שאי� רק חייב. שהגוי יודע בעצמו הדיי� א�

תרחק. שקר מדבר משו� אסור, ישראל גבי שבכה"ג א� בדיניה, גוי� בעדות
כדי עדות. הנהו למעוטי התנא איצטר� להכי שפי', (בפיה"מ) הרמב"� פירש בעיני והנכו�
שיהיה שיזדמ� מה ולמיעוט מאורעיה�. לרוב הנזקי�, בעדות להקל הדעת על יעלה שלא
הבהמות ובי� האנשי�] בי� [שההכאות הנשי�) בי� באות (שה� לפי כשרי�. עדות עליה�
יקבלו שלא בזה, התנא הודיענו לכ� וגוי�. עבדי� האר� עמי במעמד היות� רוב כ� ג�
הוכרח כי הרמב"�. של המשניות פי' לו היה לא למהרא"י ומסתמא ע"כ. כשרי� עדי� אלא
המשנה. לפרש דעתו שכ� דנזקי� ח' פר' רמב"� מדברי שנ"ג סי' הדש� תרומת בספר לדקדק

כדעיל... בהדיא איתא המשנה בפירוש כי לדיוקי. צרי� היה ולא
ç ïîéñ ã ÷øô àî÷ àáá:בגוי ישראל ושל בזה, זה פטורי� וישראל הקדש שור די� ח.

וכותי אסור, הגוי גזל לעול� אבל קנסא. משו� של�, נזק חייב ת� א� בישראל וגוי פטור,
חצי משל� ת� אלא ליה, קנסינ� לגמרי:לא פטור וישראל של�, נזק ומועד נזק,

ישראל, של לשור שנגח הקדש ושל הקדש. של לשור שנגח ישראל של שור (לז:) מתניתי�
הקדש נגח כי וממילא הקדש. של שור ולא רעהו, שור לה) כא (שמות שנאמר פטור,
וסבר דפליג, דברייתא. מנסיא ב� שמעו� כר' הלכתא ולית הוא. רעהו דלאו דפטור, להדיוט
רעהו ודריש של�. נזק משל� ומועד ת� בי� להקדש הדיוט אבל פטור. להדיוט הקדש
שנגח נכרי ושל פטור. נכרי של לשור שנגח ישראל של ושור י'. סימ� בפ"ק כדפי' לחיובא,
נפש�, מה ע"א) (ל"ח בגמרא ואסיק של�. נזק משל� מועד בי� ת� בי� ישראל, של לשור
נגח כי דישראל אפילו דוקא. לאו רעהו ואי ליפטר. דישראל נגח כי דנכרי דוקא. רעהו אי
מצות ז' ראה גוי�. ויתר ראה אר� וימודד עמד קרא אמר אבהו, ר' אמר לחייב. דנכרי
מהכא אמר יוחנ� ר' לישראל. ממונ� והתיר עמד קיימו, שלא כיו� נח. בני עליה� שקבלו

לישראל. ממונ� הופיע מפאר� פאר�, מהר הופיע
טעמא האי ומשו� הקדש. למעוטי ואתיא דרעהו, מקרא חזר דתלמודא משמע לכאורה
ממונ� והתיר ועמד התוס' לשו� וכ� גוי�. ויתר משו� גוי, של כשנגח ישראל של שור פטור
אסור גוי גזל בתרא בפרק ולמ"ד שלה�, לשור שלנו שור שנגח זה, בעניי� דוקא לישראל.
קרא מהאי גוי ממעטינא ע"כ הא לי, וקשה עכ"ל. קשה, שרי הגוי גזל למ"ד אבל ניחא.
ליפטר נמי דגוי הוא ובדי� גוי. ממועט ה"נ דרעהו, מקרא הקדש דממועט היכא דכי דרעהו.
צרי� דלא פשיטא מגוי פטור דישראל הא אבל מהדיוט, נמי שפטור הקדש כמו מישראל,

קרא.
לישראל. חייב דגוי טעמא והא מרעהו. ממועט לגוי ישראל נגח כי לעול� פי', הכי אלא
וכ� גזל. בו ואי� בדי�, שלא ממונ� וליקח ממונ�, להתיר לה� הקב"ה שקנס קנסא, משו�
מועד בי� ת� בי� משל� דגוי טעמא כתב ה"ה) פ"ח ממו� נזקי (ה' הרמב"� וכ� הר"�. פי'

קנסא. משו� של� נזק
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דפשיטא קרא. צרי� לא ישראל למפטר אבל אתא. גוי לחיובי בודאי קרא דה� נ"ל, ועוד
הלואה בהפקעת מודה מ"מ אסור, הגוי דגזל למ"ד אפילו דהא פטור. נמי רעהו בלא אפילו
אליבא אתא דהכא דקרא לומר ואי� דמי, גביה הלואה ליה דאית כמא� נמי והא דשרי.
דדוחק חדא ממש. גזל כעי� הוי כ� וא� בת�. ואיירי השור, הוחלט דאמר עקיבא, דרבי

דסוג סתמא לאוקמי אמתניתא.הוא קאי סוגיא האי כי עקיבא. כר' ודוקא בת�, דוקא יא
ממועד. ת� חמיר לא מסתמא ועוד דכ"ע. אליבא אתיא וג� במועד, בי� בת� בי� ואיירי
ובדי� קיימי, שימור בחזקת שורי� סת� דהא ת�, ה"נ ישראל. של מועד דפטור היכא דכי
גוי גבי קניס, ישראל גבי כו', דקניס הוא ורחמנא טו.). (לעיל בפ"ק כדאיתא דלפטרו. הוא
אסר הגוי גזל למ"ד שכתבו התו', על לי קשה וכה"ג פטור. אמועד אפילו דהא קניס, לא
אלא נגיחה. גבי לנו משמיע חידוש ומה דשרי. הלואה בהפקעת מודה הוא הלא כו'. ניחא

אתא. לחיובא דקרא כדפי',
דוקא כו'. ממונ� והתיר עמד להיות, ראוי הוא וכ� דלעיל. בתוספ' הוא שטעות ונראה
כפירושי, והיינו כו', ניחא אסור הגוי גזל בתרא בפ' ולמ"ד לשלנו. שלה� שור שנגח זו, כעי�
גזל אפילו זו כעי� חידוש, לנו שמשמיע ניחא. אסור הגוי גזל דלמ"ד התוספות כתבו ולכ�
כת"ק הלכה כותי וגבי אסור. בעלמא אבל לישראל. ליזקי דלא קנסא, משו� שרי. ממש
ומועד נזק, חצי משל� ת� אלא האי, כולי קנסינ� דלא ע"ב). (ל"ח בברייתא מאיר דר'
ומה הפקר. גוי של שממו� פטור, מועד בי� ת� בי� וישראל של�. נזק משל�
פירושו אי� כישראל. ושורו דברייתא בסתמא פח:) (סנהדרי� הנחנקי� בריש שמסקינ�
אתיא דא"כ היינו). (ד"ה הת� רש"י כדפי' לישראל, כותי כמו לכותי, חייב יהיה שישראל
משל� שת� כישראל, שורו הוא זה לעניי� אלא מאיר. כר' ולא כת"ק לא דהת� הברייתא
כי לעול� אבל של�, נזק משל� ומועד ת� שבי� גוי, ולאפוקי של�. נזק ומועד נזק, חצי
ושורו) (ד"ה התו' דעת וכ� דהכא, כת"ק דהת� הברייתא ואפי' פטור. לכותי ישראל נגח
לעניי� או כישראל, נזקי� ולעניי� למתני ליה הוה א"כ דהת�. כפרש"י דאי ותדע, לש�.

וכדפי': דידיה, תשלומי� לעניי� קאמר, דוקא ש"מ כישראל. שורו ומדאמר שור. נזקי

çé ïîéñ é ÷øô àî÷ àáá:,א"ש חנינא א"ר דינא. דמלכותא דינא שמואל והאמר ...ומסיק,
הא אמר, אשי רב מאליו. העומד במוכס אמרי, ינאי רבי דבי קצבה. לו שאי� במוכס
ישראל דתניא, גזלו. א� לחוש ואי� גוי, במוכס איירי דנודרי� והא כו', כלאי� דלובשי�
וא� דינינו. כ� לו, ואמור זכהו, ישראל בדי� לזכותו יכול אתה א� לדי�. לפני� שבאו וגוי

אומו בדי� אלא ישראל, בדי� לזכותו יכול אתה וא�אי דינכ�. כ� לו, ואמור תזכהו, ת,
עכ"ל. ישראל את שפוטרי� עד עליו, באי� בעלילות רש"י פי' בעקיפי�, הגוי על באי� לאו,
הלוואה, הפקעת אלא ליכא כ� וא� לדי�. ישראל את שתבע בגוי דוקא דאיירי פירש, ויפה
עליו באי� אי� אומר עקיבא רבי במסקנא. כדאיתא ואסור, הגוי, גזל הוי להיפ�, דאי דשרי.
הלואה, הפקעת אלא וליכא מכזב, שזה ידע לא שהגוי לא א� הש�, חילול מפני בעקיפי�,
אבל אהדדי, פליגי ולא אמת, כול� בגמרא. דאמר אהא דמתני איכא ה� וכל לכ"ע. ושרי
קצבה. לו באי� או מאליו, העומד במוכס דמוקי ינאי, רבי ודבי שמואל אמר חנינא רבי
אלא ה"ג. כי לגזול דשרי אשי, דרב הא ס"ל דלא ש"מ גוי. ובמוכס מכס, בסת� אוקי ולא

הלואה. הפקעת ע"י אפילו לעול�, אסור הגוי גזל
שש� דנדרי�, סוגיא דסתמא אשי. רב לגבי כוותייהו הלכה לפסוק נראה היה ולכאורה
מייתי לא אשי דרב הא אבל ינאי. רבי ודבי חנינא דרבי תירוצא אלא מביא לא העני�, הגו�
מצות. בספר וכ� שרי. הלואה דהפקעת משה רבי בספר אישתמיט לא הכי ומשו� הת�.
פירש הוא. דבתראה אשי, כרב דהלכה כתבו, אחריו י"ב) (סימ� והרא"ש הרי"� מ"מ אבל
מתו� נראה וכ� לכ"ע, ושרי הלואה, כהפקעת שהוא לפי גוי. במוכס א� דשרי זה, לעניי�

דלקמ�. הסוגיא
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בעקיפי�. עליו באי� הש� קידוש ליכא הא הש�. קדוש דאיכא טעמא עקיבא לרבי ומסיק,
מניי� מזפירי"�, כשבא עקיבא, רבי דרש זה דבר שמעו�, א"ר והתניא, שרי. מי הגוי וגזל
נמכר אחרי כה) (ויקרא לגוי הנמכר עברי עבד גבי לומר תלמוד אסור. שהוא הגוי לגזל
עליו, יגלו� יכול ממנו. יגאלו אלא ויצא, הגוי מיד די� הבית ימשכנו שלא לו. תהיה גאולה
את יטעה יכול עיקר. שהוא יכול) ד"ה ע"ב (קי"ג התוספות וכ� גל"�, בער� הערו� פירש
ה"מ מותר. הגוי שטעות ואע"ג קונהו. ע� ידקדק קונהו, ע� וחשב ת"ל בחשבו�, הגוי
יודע, כלא עצמו עושה והגוי אותו וגוזל אותו מטעה שאתה היכא אבל מעצמו כשטעה
שאפרש כמו אסור. הגוי ידע דלא היכא אפילו נראה, ולי אסור. יד�, תחת כבוש שהוא כגו�
גופו עברי דעבד הת� שאני רבא, אמר אסור, הגוי דגזל אלמא בעה"י. [כ'] בסימ� לקמ�

ל וג"כ הלואה, הפקעת אלא הוי דלא היכא אבל ואסור. ממש, גזל הוי וא"כ לו. יכאקנוי
גוי ידע דלא שמת. אבי� גבי לי יש מנה ישראל, ליורש גוי שטענו כגו� שרי. הש�, חילול
רש"י. פירש וכ� ושרי, הלוואה, כהפקעת הוי נמי המכס והברחת כה"ג, וכל משקר. דישראל
כ� אחר יודע שלא היכא אלא הלוואה הפקעת שרי דלא כתב, שמ"ח) (סימ� הטור וכ�

לגוי.
אסור הגוי גזל אי קיא:) (ב"מ בהמקבל תנאי דפליגי הא קנ"ב) (לאוי� הסמ"ג שכתב וא�
כוותיה, הלכתא לית הכי ואפילו המצערו. בגוי אלא שרי לא דשרי מא� אפילו שרי, או
דשרינ� הלוואה דהפקעת הא מ"מ המצערו. בגוי אפילו אסור, הגוי גזל דסבר כתנא אלא

פני�. צרי� ואי� הסוגיא, מתו� יראה וכ� באוהבו. אפילו איירי. עניי� בכל
דאסרינ� הא (כח.) דנדרי� בפי' הר"� שכתב כמו הלוואה. הפקעת שרי מל� לגבי ואפילו
אלא ממנו, קנה לא ואפילו המל�. מ� המכס שקנה ישראל במוכס היינו ישראל. במוכס
בדינא. אותה גובה שהמל� מאחר לשקר. לישבע לו התירו לא אפ"ה לגבות. עליה ממונה
דמלכותא דדינא דנהי המכס. שיפרע הישראל את להכריח הממונה ביד רשות אי� מ"מ אבל
שהממונה לא א� דשרי. בתרא הגוזל בפרק דק"ל הלואה, הפקעת אלא יהא לא מ"מ דינא.

המל�: מיראת לעשות צרי�
ë ïîéñ é ÷øô àî÷ àáá:חילול ליכא אי אפילו אסור, גניבתו או הגוי גזל דבי� די� כ.

והמחזיר הש�. חילול דליכא והוא מותרת, אבידתו אבל ידו. תחת כבוש הוא ואפילו הש�.
כלו�, יודע כשאינו אפילו הגוי, את להטעות דאסור ודי� משובח, זה הרי שמי� לש� ודעתו
הפקעת וג� סומ�, אני חשבונ� שעל ראה הישראל לו יאמר ומ"מ מעצמו. כשטעה אלא
דר� שהוא מה אבל חוב, דר� או מכס, דר� לו לשל� כשחייב אלא מותר, אינו הלואה

אסור: מקח
מותרת. אבידתו אסורה, הגוי גזל חסידא, שמעו� ר' אמר גידל בר ביבי א"ר (קיג:) מסקינ�
מסורי� שה� בזמ� ל�. נות� אלהי� ה' אשר העמי� כל את ואכלת קרא דאמר אסורה. גזילתו
רב, אמר גורי' בר חמא רב דאמר מותרת, אבידתו ביד�. מסורי� שאינ� בזמ� ולא ביד�,
ומצאתה. ונאמר לגוי, פרט אחי�, אבידת לכל שנאמר מותרת. שהיא הגוי לאבידת מניי�
אי� ביד�. מסורי� שה� בזמ� לעיל דאמר הא ונראה, שרי. לידיה דאתי אחר אפילו משמע
אפי' גוי גזל דאסור לעיל, דורש עקיבא ר' דהא יד�. תחת כבושי� שה� בזמ� הפירוש

לגזל אסור ואפ"ה יד�, תחת בכבוש איירי דקרא יד�, תחת (לעילבכבוש דו"ה בפ' וכ� .�
למ"ד עמד). (ד"ה התוס' שכתבו כו', ישראל של לשור שנגח גוי של שור גבי ח' סי' לח.)
שה� בזמ� פירושו, דהכי נראה אלא יד�. תחת בכבוש איירי והת� כו' ניחא אסור הגוי גזל
נת� הקב"ה רשות, מלחמות אפילו או בה�. להלח� הקב"ה שצוה כלומר ביד�. מסורי�
אומות, מז' ואינו יד�, תחת כבוש שהוא מי אבל מסביב. אויביכ� כל ע� להלח� רשות ל�

אסור. גזילו
אחריו, שמ"ח) (סימ� הטור וכ� קנ"ז) (לאוי� הסמ"ג וכ� ה"ב) פ"א גזילה (ה' הרמב"� וכתב
מישראל. גונב כאילו בלאו, עובר מגוי הגונב וכל לגוי. ישראל בי� שוי� וגזילה שגניבה
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מהאי נראה ולכאורה ניתנה. לישראל ובפרטה בכללה התורה כי בעיני, הוא תימא ודבר
ת"ל א� וא� הוא. בעלמא אסמכתא אלא אינו לאיסור, מקראי הגוי גזל דדורש סוגיא,
לא וכ� תגזול, דלא לאו בכלל אינו אבל לאיסורא, אלא אינו מ"מ היא. גמורה דדרשה
אלא דאינו ישראל) ד"ה (נז. מיתות ד' פרק סנהדרי� במסכת להדיא פירש ורש"י תגנוב.
ופירש מותר, וגזילה גניבה בגוי דישראל דברייתא, סתמא הת� דאיתא הא על מדרבנ�,
משו� דאסר, למ"ד דאיכא הוא ומדרבנ� גוי. ולא כתיב, רע� את תעשוק דלא משו� רש"י
אסור הגוי דגזל כלל, לי נראה לא הש�. חילול מפני רש"י שכתב ומה עכ"ל. הש� חילול
ויאכל לו, ודומה הכיעור מ� עצמו שירחיק משו� לי, נראה אבל הש�. חילול בלא אפילו

וגזילה. בגניבה עצמו את ירגיל ולא שלו. את וישתה
אסור, אבידתו אפילו הש�, חילול שיש במקו� אומר, יאיר ב� פנחס רבי תניא, ומסיק,
שהוא לפי לו, להחזיר אסור הש� חילול דליכא היכא אבל לגוי, הדבר שיוודע כגו� פירוש,
(סימ� והטור ע"ד) (עשי� והסמ"ג ה"ג) פי"א גזילה (ה' הר"� כתב כ� הרשעי�. ידי מחזיק
אמונה, בעלי שה� ישראל, את שיפארו כדי הש�, לקדש כדי החזירה וא� עוד, וכתב רס"ו).
ורחמנא מציאות. אלו פרק דירושלמי עובדא (ש�) הסמ"ג הביא זה וכעי� משובח. זה הרי
ישראל, אמונת בעבור ולא אותו, שישביחו בעבור דעתו א� אבל לכ�, דעתו א� בעי, לבא

אסור. עליו, ומרח� הגוי את אוהב שהוא משו� או
נחושת, של בחילו� זהב של מזרק מגוי זב� דשמואל הא כי מותרת. טעותו שמואל, אמר
אחרת, טעות ועוד רש"י, פירש בחושבנא, זוז חד ליה ואבלע זוזי, ארבע היה המקח וס�
ידע. דלא היכא הגוי את להטעות שריא לפירושו וא"כ בחשבו�, והטעהו מדמיו, זוז שעיכב
דשרי שמ"ח, בסימ� הטור כתב וכ� י"ח. בסי' דלעיל יכול) (ד"ה התו' מפי' יראה וכ�

בחשבו�. להטעותו
דהפקעת וא� מעצמו. בטעה אלא הגוי טעות שרי דלא בחשבו�, להטעותו כלל נ"ל ולא
שהוא מה אבל חוב. דר� או מכס דר� או לו לשל� חייב שאתה מה היינו שרי, הלואה
משלו. זהב גוזל אתה והיינו כרחו בעל שלו את לוקח אתה כאלו לגוזל, דומה המקח, בעת
(הל' הרמב"� כתב וכ� לבדקו. מכוו� הגוי דשמא הש�, חילול משו� לאסור נ"ל ועוד
מעצמו במוטעה אלא שרי אינו הגוי דטעות להדיא, ע"ד) (עשי� והסמ"ג ה"ד) פי"א גזילה
ר"ח פי' שכ� ב') אות (ש� מיימונ"י בהג"ה וכתב הש�. חילול משו� אסור להטעותו אבל

וראבי"ה.
זוז שנת� פלז) (ער� הערו� כפי' בחושבנא זוזא ליה ואבלע לפרש אנו צריכי� לפיכ� וא"כ
שרי, בודאי כה"ג כי ועיקר. הר"�, פי' וכ� מהרה, ויל� הגוי, שישמח בעבור יותר. לגוי
היינו בחשבו�. הגוי הטעה שהישראל שפי' רש"י, לפי' ואפילו מעצמו. טעה שהגוי מאחר
ישראל שקנה מאחר הלואה. להפקעת זה מדמה ורש"י שרי. הלואה הפקעת דס"ל משו�
שמא גזרינ� ולא שרי. הכי ומשו� והלואה, בחוב זוז הד' עליו נעשה במשיכה, המזרק
שאינה בחשבו�, הגוי את שמטעה היכא אבל רש"י. סברת הוא כ� לבודקו, הגוי יכוו�
ל� שמוסי� מטעהו, ואתה אחר, דבר או כלי�, ממנו קונה שאתה כגו� הלואה. הפקעת
רש"י אזי ל�, חייב או ממ�, קנה שהוא כגו� דמי�. ל� שמוסי� מטעהו, שאתה או במני�,
וכ� הש�. חילול דליכא היכא אפילו ואסור. ממש, הגוי גזל דהוי אסור. שהוא מודה נמי
(ד"ה התו' כפי' ולא גזל. משו� להטעותו שאסור הגוי, יגלו� יכול י"ח, סימ� לעיל יראה
קונהו, ע� וחשב קרא קאמר דסתמא יודע. כאינו עצמו ועושה מזה, ידע שהגוי יכול)

עמו. שידקדק
בחשבו� הגוי את להטעות אסור (ה"ח) גניבה דהלכות בפ"ז שכתב הרמב"�, מפי' יראה וכ�
בגוי ק"ו ידי�, תחת כבוש שהוא פי על א� קונהו. ע� וחשב שנאמר עמו ידקדק אלא
בהלכות ואלו לבודקו. הגוי יכוי� שמא הש�, חילול משו� כא� הזכיר ולא כו', כבוש שאינו
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ילי� ולא כו' הש� חילול משו� הגוי את להטעות שאסור כתב ה"ה) (פי"א ואבידה גזילה
קנוי גופו עברי דעבד הגוי. גזל משו� אסור מקרא דילי� הא כדפי', ש"מ אלא לו.מקרא.

היכא דאיירי התו', לפי' דאי הרמב"�. שכתב וכמו כפי', יראה ועוד לזה. הדומה כל וה"ה
שרי. הכי לאו הא הש�, חילול דאיכא טעמא עקיבא, לר' פרי� מאי א"כ כו'. הגוי שידע
איכא נמי הכא הא מקשה, מאי התו' ולפי כו'. עליו דיגלו� מהא ופרי� שרי. מי הגוי וגזל
הגוי יטעה יכול סתמא, פי' גל�) (ער� הערו� וכ� עיקר, הוא שפי' כמו אלא הש�. חילול
הש�, חילול לידי יבא דלא היכא וכי עני�. בכל שרי מעצמו שטעה הגוי אבל בחשבו�.
זבי� כהנא רב דמסיק, חד מעובדא מוכח וכ� סומ�, אני חשבונ� שעל ראה לגוי, יאמר
פירושא, לחד רש"י ופי' סמכינא. קא דעל� חזי וא"ל כו'. במאה חביות ועשרי� מאה מגוי

לגוי. אומר שהישראל והר"�, (ש�) הרמב"� פי' וכ� עיקר. שהוא
לעבדיה, רבינא ואמר עמו. אחר וגוי אחד, גוי מ� עצי� בקעי זב� רבינא מסקינ�, ועוד
מניי� אלא וירגיש, בזה ידקדק לא עמי שקנה הגוי כי עבי�. שה� הגסי�, הבקעי� לי אייתי
הוה אי אבל גמור. בקניי� הגוי בה� זכה שלא בעני� איירי נמי דזה ונראה יודע. הבקעי�
יתיב הוה אשי רב מסקינ�, עוד להטעותו. ואסור כגזל, הוי כבר. הגוי בה� שזכה בעני�
אי חזי זיל לעבדיה וא"ל לפרדס. חו� בזמורות תולי� שהיו הגפ�, אשכולות וראה בספינה,
דגוי ה"ק א"ל בתמיה, שרי, דגוי ואמר דפרדיסא, מריה הגוי שמע לי, אייתי נינהו דגוי
שכ� האמת, לו שהשיב ר"י בש� הכי) (ד"ה התו' ופי' דמי. שקיל לא וישראל דמי, שקיל
ק"ל ואנו שרי. הגוי דגזל אשי רב סבר דא"כ הגוי. שהבי� כמו ולא מתחילה. היה דעתו
הש�, חילול איכא נמי וגניבה וגניבה. גזילה בי� חילוק ואי� הגוי. גזל דאסרי תנאי כה�

עכ"ל לבסו� כשידע
וגזילה גניבה והלא הש�. חילול משו� הגניבה איסור שכתבו במה דבריה�, הבנתי ולא
א) א (גניבה הרמב"� כתב וכ� ישראל. גבי כמו הש�, חילול בליכא אפי' אסור, גוי גבי
גזל גבי כתב וכ� תגנוב. דלא בלאו עובר ע"ז, עובד הגוי מ� או מישראל, הגונב אחד
הביא י"ב) (סימ� והרא"ש שנ"ט). שמ"ח, (סימ� והטור הרמב"� כתב וכ� ב). א (גזילה
אחר, יישוב כתב והר"� הש�. חילול משו� דגניבה הא הזכיר ולא כצורתה. התו' דברי
הוי לא בכ� מקפידי� אינ� שהגוי� ומחמת הגוי שהבי� כמו מתחילה דעתו היה אשי שרב
שומע היהה?? שהגוי משו� כ� לומר שהוצר� ומה להפקר. ודומה בעלמא מחילה אלא גזל

בכ�: מקפידי� אינ� שהגוי� היו� ועוד פי', יראה וכ� לגוי. ישראל בי� הפרש שעשה
:èé ïîéñ æ ÷øô ïéìåç,טובא ביה וזהירי הגוי, מ� בשר שו� קוני� שאי� האיסור ונתפשט

דאפי' ישראל, בפני ימכרנה לשמא תו חשו ולא וטרפות, נבילות לה� למכור התירו כ� על
האי וכולי כשירה, שהיא לו שאומר ישראל מפי שישמע לא א� קונה, אינו רואה ישראל
יכשל שלא ישראל, בפני זה עושה שאינו וק"ו עולה, יעשו לא ישראל דבני שכיחא, לא
במתנה, גוי גבי דעת לגנבת חיישינ� ולא קמא, כשינוי ל� דקיימא שכתבתי מה ולפי בו,
שאסור סתמא, כתבו קנ"ה) (לאוי� והסמ"ג הרי"� שהרי להקל, נראה לא מכר, גבי א� כי
שניקר שסובר כמו כזו, דעת גניבת דס"ל משו� אלא ישראל, גבי כמו גוי, של דעתו לגנוב
שאפי' שחוטה, בחזקת לטריפה דומה ואינה דעת, גניבת אינה לאכול, ראויה שהיא כמו לו,
וכ"כ הנבילה, מ� מעולה שהטריפה כמו הטריפה, מ� מעולה שהכשירה לזה מודי� הגויי�
בהלכה לקמ� המוזכרי� דעת גניבות שכל להדיא, ז"ל ה"ו) פ"ב דעות (הלכות הרמב"�
וא� דאסור, הגוי וגזל ממש גניבה כ"ש בגוי, אסור דעת שגניבת ומאחר לגוי, אפי' אסור

בתרא: בהגוזל בזה הארכתי כאשר אסור, להטעותו

éáö íëç::åë ïîéñמ"ש ראיתי ש�. אב"ד נר"ו מאיר מהר"ר ה"ה למחותני פריסטי�
על מהרש"ל קושית על מפראג ברודא מהר"א מחותני ה"ה בש� מעכ"ת
אסורה הגוי וגניבת שגזילת הכ"מ) דעת לפי לאפוקי מהרש"ל דעת (לפי דס"ל הרמב"�



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÈÏÏÎ
éáö íëç

140

ניתנה לישראל ובפרטה בכללה התורה כי בעיני הוא תימה ודבר ישראל של כמו בלאו
חזקה. קושיא שהיא הנ"ל הרב עליו וכתב מהרש"ל, עכ"ל

שהביא לנכרי� ולא ניתנה לישראל דהתורה עני� ומה מאוד תמוהי� מהרש"ל דברי ולי
שהנכרי סבור הרמב"� וכי הוא, דידהו לתא משו� אטו להרמב"�, קושיא זו ומה מהרש"ל
מעשי� לעשות שלא נצטוינו אנחנו והלא ממנו, לגנוב או לגזלו לישראל יניח שלא נצטווה
מתכוי� שאינו א� כפל תשלומי לשל� ע"מ או למיקט ע"מ גונב אלא יהא ולא מכוערי'
עצמינו להרגיל שלא אנחנו נצטוינו עכ"ז הנגנב, לטובת שמתכוי� אלא עוד ולא לגנוב,

לגנוב.
וכשצרי� בכס�. תמכרנה לא ומכור בה תתעמר לא בגוי� מפורשי� לאוי� שני מצינו וכבר
כמ"ש נפשו על להמלט שירצה מי לכל מצור מבלי אחת רוח להניח נצטוינו הנכרי' ערי על
אליה וקראת עליה להלח� עיר אל תקרב כי וכ� ז', די� פ"ו מלכי� בה' ז"ל הרמב"�

לשלו�,
תשחטו לא בנו ואת ואותו למ"ד מדאורייתא צער� על נצטווינו מדברי� בלתי בבע"ח וא�
עצה, את תשחית לא נצטוינו בצמחי� וא� ול"ת עשה בה יש הק� שלוח ומצות אחד ביו�
אמיתיות דעות בנפשנו לקנות הפועלי� אנחנו בעבורינו אלא הפעול בעבור אינו זה וכל

מאוד. וז"ב לנו לטוב לזכותנו וישרות טובות ומדות
את דואכלת דרשות דהנהו דאפשר ס"ל גופיה איהו הא לנפשי' תיקשי דמהרש"ל ולטעמיה
דרשות ויצא ימשכנו שלא קונהו ע� וחשב וכ� ביד� מסורי� שה� בזמ� העמי� כל
שלא עשה במצות נצטווינו והאי� למהרש"ל ותקשי לדעתי האמת הוא וכ� נינהו גמורות
ולא לישראל אלא אינ� שבתורה והמניעות שהאזהרות דכש� ל"ת או מ"ע לי דמה לגוזל�
לישראל אלא שאינ� נראה יותר החיובי� ואדרבא לנו, אלא אינ� והעשי� החיובי� כ� לאומות
באהבת מה� שיצא מאברה� לבד ומניעות, אזהרות אלא נח בני במצות מצינו לא כ� כי
נצטוו לא שהאומות לזה עני� זה אי� עכ"ח אלא המילה במצות ציוהו אותו יתבר� ה'
מ"ד וא� מצות. בהרבה עליה� נצטוינו אנחנו אבל התורה מצות ועושי� פועלי� להיות
הנכרי גזל למישרי רע� לדידיה איצטרי� דהא דמהרש"ל תיובתיה הוי נמי מותר הנכרי גזל
ידעינ� ממילא הא לי למה רעי� וכו' לישראל אלא תורה ניתנה דלא מהרש"ל כסברת ואי

ודו"ק: סברא זו אי� וודאי אלא ליה
בחזקה אד� ממו� הלוקח הוא זה גוזל איזהו שפירש הרמב"� על המגיד הרב שתמה ומה
כבש שתבעוהו וכיו� הבעלי� ברצו� ידו לתו� חבירו ממו� שבא הוא זה עושק ואיזהו
לעבור חילק� ולמה עושק הוא זה גזל הוא זה אמרינ� קי"א ד� המקבל ובפ' כו', הממו�
החוט� גוזל לכנות הוא מקרא של שפשוטו הרמב"� שדעת ברור נ"ל לאוי�, בשני עליו

בחזקה...
כו' מותר הנכרי דגזל אמרי' בהמקבל לקמ� וא"ת בתוס' ש� שהקשו השנייה הקושיא וג�
כפשוטו ניחא זה כל ולהרמב"� ש"ש, בעושק כולה תגזול לא האי הכא מוקמינ� הא והשתא
ל� דחדית אלא בחזקה ממו� החוט� שהוא פשוטו, מידי יצא לא תגזול דלא קרא דמעול�
ולא עושק בי� מיצעי בי דקאי אלא עוד ולא לעושק תגזול ללא קרא דמדאסמכיה רבא
לא ש"ש לכובש ל"ל בגזל לאו דקאמר והאי קאי נמי עלייהו ש"ש בכובש דתרווייהו תלי�

ואונאה. ריבית למעוטי אלא תיתי דמהי ממש גזל למעוטי אתי
חלק� הכא דבשלמא תימא חלק� ולמה ד"ה ש� בהמקבל התוס' תמיהת נמי ניחא ובהכי
ובאמת עמיתו, את עשק או שניה� נכתבו למה גזילות באש� אבל לאוי� בשני לעבור כדי
מילי תרתי ועושק דגזל מ"ח ד� הזהב מפ' לי דמשמע אלא עוד ולא קיימת תמיהא היא
לריש ליה מסייע ומתניתא קרא רבא אמר הת� איתא דהכי ס"ל הכי גופיה ורבא נינהו
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עמיתו את עשק או בגזל או יד בתשומת או בפקדו� בעמיתו וכחש דכתיב קרא לקיש
כלי לו שיחד כגו� אר"ח עשק להלואתו כלי לו שיחד כגו� חסדא רב אמר יד תשומת
שחט� כפשוטו הוא דגזל ש"מ לעושק ונקטיה בפסוק המוקד� לגזל ומדשבקיה לעושקו
שערי ננעלו שלא וא� כפקדו� הוא שהרי כלי ליחוד צור� אי� ולכ� בחזקה ממו� ממנו

לעצמו, עד האמת המתעקש מ� דחיות
דאסמכיה דמשו� אלא פשוטה מדי יוצאה אינו גזל מלת דמעול� ניחא הכל הרמב"� ולדברי
וחד עשקו למישרי חד דאמר דהמקבל שמעתתא ומה� נמי עליה ליה מוקמינ� שכר לכובש
דאי מדאורייתא היינו אסור נכרי גזל דלמ"ד מוכח מותר נכרי גזל וקסבר גזלו למישרי
אבל מותר נכרי גזל קסבר תנא ה� דוקא דמשמע מותר נכרי גזל קסבר קאמר מאי מדרבנ�
קאי מצי תנאי לכולהו הא דקאסרי הוא דמדרבנ� ס"ד ואי אסור גוי דגזל סברי תנאי הנ�

אסר, מדאו' דאסר דמא� ודאי אלא עסקינ� דבדאו' נכרי למעוטי רעי�
בר אר"י הת� דאי' מדאו' היינו אסור הגוי גזל דמ"ד י"ג ד� דבכורות בפ"ב מוכח וכ�
אע"פ בדיניה� בבהמתו לגוי מעות שנת� ישראל אושעיא ר' משו� לקיש ריש אמר נחמני
קנה מש� שלא אע"פ בבהמתו לישראל מעות שנת� וגוי בבכורה וחייבת קנה מש� שלא
ולאמימר כו' תורה לה� שפסקה בדיניה� אביי ומשני בדיניה� מאי ופרי� הבכורה מ� ופטור'
אמרי לי למה לעמית� כו' לקיש כריש לה סבר אי אלא כו' קונה בנכרי משיכה דאמר
אסור גזילו למ"ד הניחא כו' לנכרי אונאה מחזיר אתה ואי אונאה מחזיר אתה לעמית�
דאו' אסור היינו אסור גזילו דלמ"ד מבואר הרי כו' אונאה למישרי קרא דאצטרי� היינו
התוס' ממ"ש למדנו דרכינו ולפי מאוד: וז"ב לי למה לעמית� תיקשי אכתי דרבנ� ס"ד דאי
גמורות דרשות ואכלת דוחשב בתרא דהגוזל דרשות דהנ� מותר הנכרי גזל כמ"ד בד"ה ש�

נינהו: אסמכתא ולאו
היכא היינו מותר הנכרי גזל למ"ד דא� זה בדיבור התו' ממ"ש אחר חידוש למדנו ועוד
מכח לכ"ע מדאורייתא אסור גוזלו שהוא יודע כשהגוי אבל גוזלו שהוא הגוי ידע דלא

קונהו: ע� וחשב
דלא לאו על עובר שהוא מה על נוס� הדבר יודע שהגוי במקו� הגוי את דהגוזל נמצא
וחשב מכח מדאו' אסור שהוא הגוי גזל איסור על עובר הוא עוד קדשי ש� את תחללו
רשע הוא שהרי דכ"ע אליבא ולשבועה לעדות פסול שהוא ברור הדבר וממילא קונהו ע�

כותיה: דקי"ל לאביי וכ"ש פסול לרבא דאפילו דחמס
ולא כו' לגוזלו אסור הרמב"� דמדכתב גזילה מה' פ"א בכ"מ הרב מ"ש על מכא� וקשה
דאכתי הכרח זה ואי� עכ"ל התורה מ� זה איסור שאי� לומר תעשה בלא עליו שעובר כתב
העמי�: כל את מואכלת או קונהו ע� מוחשב איכא מיהא עשה לאו דליכא א� למימר איכא

הרמב" דכתב אמאי בכ"מ להרב שהקשה מה נמי ניחא בעושקובהכי דהא לעושקו אסור �
את דואכלת איסורא איכא מקו� מכל תעשוק דלא לאו דליכא דא� ניחא ולי כתיב, רע�
אמאי דק"ל אלא אסור עושקו דא� ש"מ אבידתו למישרי קרא מדאיצטרי� או העמי� כל
אצטרי� אסור גוי גזל דס"ל תימא אפי' מותר נכרי גזל וקסבר נכרי למעוטי רע� הכא קאמר
ס"ל ע"כ מואכלת או מוחשב אסור הגוי דגזל ס"ד דאי לומר ואפשר מלאו למעוטי רע�
נכרי אפי' תגזול לא הכתוב דיבר מלא מקרא ס"ד דאי כישראל נכרי כולל אינו תגזול דלא
ליכא נמי דעשה הו"א ואכלת וחשב דכתב לאו אי למימר דליכא למ"ל ואכלת וחשב
לא מ"ד דלה� וכיו� מלאו נכרי למעוטי רעי� אצטרי� לא תו ואכלת וחשב דמדאצטרי�
שהגוי משמע דממילא נכרי למעוטי רע� לכתוב אצטרי� לא כישראל נכרי כולל אינו תגזול
עשה מאיסור למעוטי אתי רע� דה� ע"כ אלא בו האמור איסור אלא בגוי ל� שאי� ממועט
מוקמי אחריתא לדרשא ואכלת וחשב וע"כ ואכלת מוחשב למיל� אדעתי� סליק דהוה נמי
הנכרי גזל כמ"ד אתא סוגיא דה� להרמב"� דס"ל הנ"ל מוהר"א הרב מחותני ומ"ש לה
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משמע נש� דאיזהו שמעתתא דה� מרא גופיה דרבא חדא בעיני נכוני� דבריו אי� מותר
שלימה סוגיא לדחות אפשר דאי ועוד אסור הגוי גזל דאמר כרע"ק דס"ל בתרא בהגוזל
אלא הנכרי בגזל לאו ליכא להרמב"� דג� הכ"מ כדברי שהעיקר ועוד מכרחת ראי' בלי
ש"ש שהכובש הרמב"� פסק האי� דא"כ מעכ"ת עליו הקשה יפה וג� כמ"ש עשה איסור
הכל שכתבתי ולפי"מ לח"מ בעל הרב הרמב"� על זו קושיא הקשה וכבר תגזול בלא עובר

בס"ד: ניחא
מ� אסור שהוא כל בגזל הב"ח דכתב מההיא קי"ג סי' יעקב בית ספר על למר לי' ודקשיא
מה' בראשו� הרמב"� של בפיו הוא ערו� תלמוד כי בזה ב"ח הרב לדברי צור� אי� התורה
הכובש כל שכתב הסמ"ג על יתפלא ישוב ואשר ד"ת שהוא כל לגזול אסור ב' די� גזילה
מה' פי"א ז"ל הרמב"� של במשנתו שלמה משנה זה ג� אזהרות בד' עובר שכיר שכר
ע"ש בהמקבל הרי"� כגרסת הרמב"� שגירסת לח"מ בעל הרב עליו וכתב ב' די� שכירות

יוס�. בנמוקי
כותב שהרמב"� בראות� א' תעשוק בל השמיטו דהסופרי� אמינא דמיסתפינא לאו ואי
הגירסא אבל א' תעשוק בל וחסרו הוא סופר שטעות ה� וחשבו חמשה ומונה אזהרות ארבע
ובל תלי� ובל תגזול ובל תעשוק בל ועשה אזהרות בארבע עבר הוא בהרמב"� אמיתית
על שהקשה המגיד הרב קושית בהכי לי וניחא כו' השמש עליו תבוא לא ומשו� תעשוק
כדברי ביממא דלילי' ועל בלילי' דיממא על עובר דאינו הרמב"� ביאר לא אמאי הרמב"�
מונה הוא שבכללו כיו� בהרמב"� מבואר הדבר כדכתיבנא גרסינ� ואי דרש"י אליבא הגמ'
ליתא השמש עליו תבא ולא ביממא ליתא תלי� דלא משו� עכ"ח ה' מוצא אתה ובפרט� ד'

אשכנזי: צבי כתבתי הנלע"ד אזהרות מד' טפי לעול� אשכח� לא ממילא בלילי'
שאול דברי וע' ק"ל) סימן ח"ג (מהד"ד שו"מ מ"ד) (סי' חן תשואת שו"ת ס"א) (ב"מ פנ"י ע' ב"ד/ מהגהות

ר"ז)+ סימן ח"ב (יו"ד שלמה בית ושו"ת נ') (ד' דרשות

zezca mixecbd dfd onfa mieba ixi`nd zhiy

הראשוני�. בי� מיוחדת שיטה למאירי יש לגויי�, ביחס חז"ל והשקפת התורה דיני בכל
הקדומי� העמי� בי� לחלק יש – גדול כלל קובע הוא בחיבוריו מקומות לשלושי� בקרוב
להבי� בהמש�. שיתבאר כמו הדתות", בדרכי הגדורות ה"אומות לבי� ממש, אלילי� עובדי
הוא אי� ג� נלמד וש� אחרות, בהלכות מדבריו דוגמאות כמה קוד� נביא שיטתו את

הגוי�: סוגי שני בי� החילוק את מגדיר
לגזול אסור הדתות" בדרכי גדורי� שאינ� הקדומי� האלילי� ש"עובדי כותב קיג. בב"ק *
טעה וא� הדי�) (מעיקר אבידת� להחזיר חיוב ואי� אסור) גוי (גזל הלואת� ולהפקיע מה�

– לו ולהחזיר לחודיעו חייב אי� וכדו' בחשבו� בעצמו הגוי
"ãö äæéà ìò úåäìàä éãáåòå úãä éëøãá íéøåãâä ïéîîòî àåäù ìë àäפי על א� ,

אלא זה, בכלל אינ� מאמונתנו, רחוקה åìàשאמונת� íéøáãì øåîâ ìàøùéë íä éøä
חלוק". שו� בלא הדברי� שאר ולכל בטעות וא� באבידה א�

עובדי אבידת להחזיר חיוב שאי� למס') בהקדמה (ב. ב"מ מס' בתחילת זה חילוק על וחוזר
הגדורות האומות ע� הדתות גדר תחת שאינ� אלילי� לעובדי אחוה "ואי� ומסיי�: אלילי�...

כו. ב"מ במאירי דומי� דברי� וע"ע הגוזל". בפרק שביארנו כמו הדת בדרכי
נזק חייב שנגח נכרי ושל שפטור, נכרי של לשור שנגח ישראל של שור בדי� לז: בב"ק *

המאירי: כותב של�,
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להזיק, עצמ� ירגילו שלא אות� קונסי� זולת� ממו� על חסי� שאי� äî"...מתו� éôìå
øãá íéøåãâ íðéàù íéîîòá à÷åã àøîâá øîàðùíéñåîéðå úåúã éëעליה� שאמר כמו

כל ממונ� והתיר עמד קיימו� שלא נח בני עליה� שקבלו מצות שבע ראה בגמרא
בכ�, מחייב� שהדי� ïéàùåðשעה ïéàå íìöà åððéãë åðìöà íðéã íãéá úåöî òáùù ìë àä

."íéñåîéðå úåúã éëøãá úåøåãâä úåîåàá ïëù øîåì êéøö ïéà äúòîå åðîöòì ïéãá íéðô

כותב: טו: ע"ז מס' *
אי� בקצוות, שנשארו האלילי� עובדי מאות� ודומיה� זמ� שבאותו גוי� "...אבל
שמא מחשש או רביעה מחשש אומנות איזו או חכמה איזה ללמדו תינוק לה� מוסרי�
על חשודי� ה� כ� הרביעה על חשודי� שה� עליה� שביארנו וכש� למינות, יטהו
מוכרי� אי� וכ� בדר�, עמה� מתלוי� ואי� עמה� מתיהדי� אי� והילכ� דמי�, שפיכות
לה� מוכרי� אי� וכ� הזיי�, את לה� משחיזי� ואי� זיי� כלי ולא זיי� לא זה מטע� לה�

ברזל של שלשלאות ולא כבלי� ולא סכי� úãלא íåù éìòá íðéàù øçàî åìà ìëù
íéìéìàä úà íéãáåòå íéîùä àáöì íéøéè÷îù àìà úåäìà úàøé úçú íéòðëð íðéàå íìåòá

äøéáò íåùî ïéøäæð ïéà...['וכדו [	בסכיני� בה� מזיקי� ה� והרי
על חשודי� שה� מפני גוי� של בפונדקאות בהמה "מעמידי� במשנה כב. ע"ז מס' *

וז"ל: כותב הרביעה",
מעובדי האומות אות� שהיו הזמני� לאות� נאמרו הללו שדברי� התבאר וכבר

õøàהאלילי� äùòîë úö÷á øåîàä ïéðòë ,íäéúåãîá íéøòåëîå íäéùòîá íéîäåæî åéäå
íéøåãâ íäù úåîåà øàù ìáà ,'åâå ïòðë õøà äùòîëå åùòú àì äá íúáùé øùà íéøöî

åììä úåãîáù íéøåòëî íéé÷ð íäùå úåúãä éëøãáíäéìò íéùéðòîù äáøãàå,ספק אי�
כדי בדברינו הרבה זה נכפל וכבר שבארנו, כמו כלל לה� מקו� הללו לדברי� שאי�

צור�: ללא ובתוספות בחדושי� מוצא שאתה דחקי� לכמה תצטר� שלא
אלילי�: העובדי את את להגדיר הוסי� כו. בד� וש�

שהקדמנו מה לבחו� אתה צרי� בהצלת�] להשתדל מצווי� [	שאי� גוי� של בזו וא�
ר"ל, כ� אומר הוא גוי úåúãä,באיזה éëøãá íéøåãâ åéä àìù øîàð íéìéìàä éãáåòáù

åì ïéàù éî åâøä íéôåñåìéôä ùàø øîà øáëå ,íäéðéòá äôé øåòéë ìëå äøéáò ìë äáøãàå
.ñçå äìéìç äæ ïéãá åðéà úãä ììëî åðéàù éô ìò óà úåäìàä éãáåòî àåäù ìë àä ,úã

זה]. חילוק על שחזר כז. בד� [ע"ע
וז"ל: כותב כא: ד� בפסחי� *

שהגוי� זרה עבודה במסכת ביארנו øãâáכבר íéøåãâ íðéàù íéìéìàä éãáåòî íäù ì"ø
íúåéçäì íéååöî åðà ïéà íìåòá úã íåùלה� נותני� אי� לנו שאסור מה א� שכ� ומאחר

שבע מקיי� שהוא אחר להחיותו מצווי� שאנו תושב גר בכ� גוזלי� אנו שהרי בחנ�
נח..." בני של מצות

דברי�: אונאת לעני� המאירי כא� כותב הנ"ל שיטתו פי על
"íééúãä íéëøãá øåãâù ìë,אונאה בכלל הוא äåçàהרי ììëá íðéà íéìéìàä éãáåò ìáà

את איש תונו לא חכמי� אמרו כלל וממכר, מקח דר� הבאה אונאה בדי� לכלל� כדי
תונהו". אל ובמצות בתורה שאת� ע� עמיתו
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zezca zexecbd zene` oipra ixi`nd ixac

:çð úåëøá éøéàî

íäå úåúãä éëøãá úåøåãâ åéä àìù úåîåã÷ä úåðåîàä éìòá øàùå íéìéìàä éãáåò éúá äàåøä
íìåòä úåîåà ïåùìá ãéîú ãåîìúá íéøëæðäגאי� בית אומר ובשלוה ביישוב אות� שראה כל ,

האלילי� עובדי של ר"ל העול� אומות קברי ראה ... ה' נקמות אל אומר בחורבנ� ה' יסח
וכו'.: אמכ� בושה אומר שהזכרנו הדר� על

:âö éøéàî

שראיתי עד לגופה צריכה לקבורה הוצאה אי� היא� מצוה והקבורה הואיל תמה ואני
גוי, במת שהעמידוה המערב åúøåá÷áבתלמוד áééç åðéàù ,íéìéìàä éãáåòî ì"ø...

.áé íéçñô éøéàî

שבוע של שנה באיזו יובל של שבוע באיזה שבע שה� עליה� במקומו התבאר אלו וחקירות
נקראי� ואלו מקו� באיזה שעה באיזו יו� באיזה בחודש בכמה שנה של חודש באיזה

כלומר אותו את� מכירי� שואלי� וכ� ... וכו' תלויה... שהזמה åàחקירות úã ìòá àåä íà
...íéìéìàä éãáåòî

:àë íéçñô éøéàî

שהגוי� זרה עבודה במסכת ביארנו íåùכבר øãâá íéøåãâ íðéàù íéìéìàä éãáåòî íäù ì"ø
íúåéçäì íéååöî åðà ïéà íìåòá úãבחנ� לה� נותני� אי� לנו שאסור מה א� שכ� ומאחר

שלשהרי מצות שבע מקיי� שהוא אחר להחיותו מצווי� שאנו תושב גר בכ� גוזלי� אנו
שא� בתוספתא פירשו ומ"מ במכירה, ולגוי בנתינה לגר בנבלה שפירשנו והוא נח, בני

לו: כמוכרו שהוא מפני מותר חברו או שכנו היה
.ãô àîåé éøéàî

עמה� האלילי� ועובדי ישראלי� בו שהיו הצר כיצד הרוב אחר בו הולכי� אי� נפש פיקוח
עליה� שבת להלל מצווי� אנו úãשאי� íåù íäì ïéàù øçàמפקחי� מפלת עליה� ונפלה

בתשעה א� אלא להקל נפשות שספק מחצה כשה� או רוב בשישראל דבר סו� ולא הכל על
וכו' ביניה�... אחד וישראל גוי' מה�

.çö úåîáé éøéàî

אלא הבעל אחר נידו� הולד ואי� ה� זונות שסתמ� מחשש לא לגוי אבות שאי� שביארנו זה
ל� וכדקיימא אחד מאב אלא לתאומי� אפשר שאי שנתגיירו תאומי� אחי� שני היו אפילו
ידוע שהדבר האסורי� בבית חבושי� ואשתו בעל שהיו או לשתי� שנחלקת היא אחת טפה

הדי� הוא כ� זה של אביו הוא זה של úåúãäשאביו øãâá åðéàå íéìéìàä éãáåòî àåäù ìë
äîäáë àåä éøä.ììë áàä òøæì åá ïéùùåç ïéàù

:äë úåëøá éøéàî

אחד היה א� א� אלא לבד בישראל אוסרת שהערוה דבר סו� íéìéìàäלא éãáåòîעומד
אבל ראו לא אביה� וערות כתיב נח בבני א� שהרי ק"ש לקרוא אסור äîäáלנגדו úåøò

אוסרת. אינה
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:â úåáåúë éøéàî

מדי� למיתה עצמה למסור מחוייבת אינה היא וא� לבעלה מותרת שנאנסה ישראל אשת
במסכת שביארנו� הדר� על ידועי� בצדדי� אלא יעבור ואל יהרג בכלל שתהיה עריות גלוי
ואתה בעלה, על נאסרה ישראל באשת א� ברצו� שנבעלה כל הא סורר... פרק סנהדרי�

כ� לגוי בנבעלה שא� זו מסוגיא åéäלמד àìù íéìéìàä úãåáòá íéîåã÷ä íúåàî äéä åìéôà
úåúãä éëøãá íéøåãâהצרפתי� רבותינו ממקצת והתמה לבעלה, לפסלה ביאה שמה גוי שביאת

הביאו וכ� לזרעיה אפקריה רחמנא שאמרו ממה לבעל אוסרת אינה גוי שביאת שכתבו
שראינו מה שלפי עד הואי, עריות גלוי אסתר והא בסנהדרי� הקשו שלא ממה ראיה
אחריו ונשתמדה לגוי שנבעלה ישראל באשת מעשה הקדומי� בימי� לה� אירע בנימוקיה�
או ישראל מיתת אחר אותה לישא לגוי והתירה עמה הגוי ונתגייר בתשובה חזרה כ� ואחר
מתו� אלא כ� נאמר שלא לבועל אסורה כ� לבעל שאסורה כש� שאמרו פי על א� גירושיו
אינה גוי ביאת אבל הבעל מיתת לאחר א� ימיו כל לבועל אסורה בביאתו לבעל שנאסרה
וא� בהדיא, דבריה� סותרת זו וסוגיא לבועל, נאסרה לא כ� ומתו� לבעל לאסרה ביאה
לבעלה אסורה נפשות ידי שעל גוי� ביד שנחבשה האשה משמועת השיבו� שביניה� חברי�
לזרעיה אפקריה רחמנא אמרו ולא בביאתו שנהרגי� וכ� גוי ידי על מקני� שאמרו וממה

וקורב אחוה לעני� אחוה:אלא די� לה� אי� נתגיירו שא� ה
.èð ïéèéâ éøéàî

אות� אפי' גוי� עניי ביד ממחי� úåúãäאי� éëøãá íéøåãâ íðéàù ïéîîòופאה שכחה בלקט
חוליה� ומבקריו ישראל עניי ע� גויי� עניי שמפרנסיו בגמרא אמרו וכ� שלו�, דרכי מפני
ישראל, של הקברות בבית לקבר� ולא ישראל מיתי ע� גוי� מיתי וקוברי� ישראל חולי ע�
ישראל: במיתי שמשתדלי� כדר� בקבורת� משתדלי� מתי� וגוי� ישראלי� מצאו שא� אלא

.áñ ïéèéâ éøéàî

בדברי עמה� להארי� ראוי אי� מקו� ומכל בשלומ�, משאול נמנעי� אי� הגלילי� עובדי
שכל שלו�, כפילת אצלי הנקרא וזהו מנהג, שלו� לתחו� וחו� הרגיל מ� ביתר שלו�
שעבודת ידעת וכבר ושייכות, יתרה חיבה מורה הרגיל על שלו� בשאלת מארי� שאד�
שאמר כמ� בעבודת� משיגי� שהיו תועלות מצד הרבה הלב את מושכת היתה הגלילי�
הוית אלו מנשה בעני� אמרי (קב) סנהדרי� של באחרו� וכ� כל, חסרנו כו' חדלנו אז ומ�
שלו� מקדימי� החכמי� מגדולי היו כ� ומתו� בתרה, ואזלת שיפולא נקטת שעתא בההיא
לו לקרא מקדי� והיה ששאל, כדר� לו להשיב למשיב דר� נות� שהמקדי� מפני לה�
ממתי� היה ואלו מדאי, יתר בשייכות עמו יכנס ולא קריאתו כפי לו שישיב כדי כמנהג
להוסי� צרי� הוא והיה אהבי� והתעלסות חיבה בדברי יקדמנו שמא לו מקדי� הוא שיהא
והיו מדאי, יותר מתקרבת ודעת� לזה זה מתאהבי� היו כ� שמתו� עד הדר� באותו לו

אחריה�. והולכי� מה� למדי� האחרי�
מה� באחד שאמר וכדר� שכופלו, פי על א� חשש בו אי� הרגיל כפי שלו� כפילת אבל
אלא אחרי� בדברי� עמה� נכנס היה שלא כלומר למר, שלמא למר שלמא אומר שהיה
אסור שהרי מפרשי� הרבני� שגדולי כמו רבו על היה שלבו לפרשו ואי� מנהג, שלו�

במקומו, שהתבאר כמו גלילי� עובדי של אפי' בריות של דעת� לגנוב
הוא שא� שלו� לו וית� לביתו יכנס לא איד� שביו� שאמרו מה שכתבנו למה ונמש�
יכ� בכ� ושבחו פלני קדש או פלני מזל או פלני כוכב לש� הנעשה האיד עני� לו מספר
זה וא� שלו�, לו נות� בשוק מוצאו שא� אלא תקלה, לידי יבא שמא בדבר מגמג� ולבו
ותשוקתו שלו פנאי מתו� שמא והתדבקות חיבה המראי� פני� בסבר לא מיהא איד� ביו�

עמו, ימש� גליליו כח åúåàéöîáבספור íéðéîàîå úåúãä éëøãá úåøåãâä úåîåà íå÷î ìëîå
íéøáãá íå÷î íäì ïéà ,åðúðåîà éôì íéøáã úö÷á ïéùáúùîù éô ìò óà ,åúìëéå åúåãçàì 'úé

:åìà
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:æé ïéùåãé÷ éøéàî

א� האלילי�הגוי מעובדי שהוא פי úåúãäעל éëøãá úåøåãâ åéä àìù úåîåã÷ä úåîåàä ïîå
כל שיהא אומרי� ואי� מורישיו ושאר אביו את ויורש תורה, של ירושה בכלל הוא הרי
גזל הוא הרי מעכב שהוא וכל להחזיר צרי� בה� המחזיק כל אלא בה� זוכה בה� המחזיק

קמא... בבבא שהתבאר כמו אסור גזילו והרי בידו,
:æì ÷"á éøéàî

ת� בי� ישראל של שנגח נכרי ושל רעהו, מדי� פטור נכרי של שור שנגח ישראל של שור
ירגילו שלא אות� קונסי� זולת� ממו� על חסי� שאי� מתו� של�, נזק משל� מועד בי�

להזיק, íéñåîéðåעצמ� úåúã éëøãá íéøåãâ íðéàù íéîîòá à÷åã àøîâá øîàðù äî éôìåכמו
והתיר עמד קיימו� שלא נח בני עליה� שקבלו מצות שבע ראה בגמרא עליה� שאמר

בכ�, מחייב� שהדי� שעה כל ïéàåממונ� íìöà åððéãë åðìöà íðéã íãéá úåöî òáùù ìë àä
íéñåîéðå úåúã éëøãá úåøåãâä úåîåàá ïëù øîåì êéøö ïéà äúòîå åðîöòì ïéãá íéðô ïéàùåð:

.âé÷ ÷"á éøéàî

המוכס úåúãäהיה éëøãá íéøåãâ íðéàù íéîåã÷ä íéìéìàä éãáåòîהמכס את ממנו והבריח
ע� שבא מאלו אחד וכ� כ�, על מקפידי� אי� הש� חלול ולא גמור גזל כא� ואי� הואיל
לאו וא� מוטב ישראל בדיני לזכותו יכול הדיי� א� ישראל דייני של בערכאות לדי� ישראל
לאו וא� דינכ� כ� את� א� לומר רשאי והרי ומנהגותיה�, נימוסיה� מצד לזכותו יחזור

ט בצד לפטרו מוצא ואינו ה�הואיל נושאי� יאמרו שלא לשל� ויכריחהו יחייבהו ענה
ומ"מ לעצמ�, úåúãäפני� éëøãá íéøåãâä íúåàáלדי� לפנינו באו א� אלא כ� נאמר לא

לשכנגדו: א� לו א� ההר, את הדי� יקוב אלא מחט כמלא הדר� את לה� מעבירי� אי�
האלילי� עובדי שא� úåúãäנמצא éëøãá íéøåãâ íðéàùåישראל לו נמכר וא� לגזל� אסור

אחר לחזר חייב אד� אי� ומ"מ הלואתו את להפקיע אסור וכ� פדיו� בלא מידו לצאת אסור
שמציאה להחזירה חייב אינו אבדתו שמצא מי א� אלא עוד ולא לו להחזירה כדי אבדתו
לו שאי� למי לחסידות כפופי� אנו ואי� חסידות דר� וחזרתו הוא קני� מקצת
בהשבתו, הכרח אי� מהשתדלותו ולא מתחבולתו שלא מאליו טעה א� טעותו וכ� דת,
הש� חלול שיהא צד כל באבדה א� וכ� להחזירו חייב פני� כל על לו נודע א� ומ"מ

מחזירה. בעכובה
íúðåîàù éô ìò óà ãö äæéà ìò úåäìàä éãáåòå úãä éëøãá íéøåãâä ïéîîòî àåäù ìë àä
úåòèá óàå äãáàá óà åìà íéøáãì øåîâ ìàøùéë íä éøä àìà äæ ììëá íðéà åðúðåîàî ä÷åçø

÷åìç íåù àìá íéøáãä øàù ìëìå:
.á î"á éøéàî

בה לזכות ליל� פסיעותיו את והניד ליטלה לב ונת� הרואה אותה שראה אעפ"י המציאה
בהגעה אלא מציאה לשו� שאי� וזה פרק של המשניות שיתבאר כמו שיגביהנה עד קנאה לא
אינו לידו באה לא שא� דבר סו� שלא האלילי� עובדי אבדת לעני� שאמרו והוא לידו,
אינו לידו והגיע שמצאה מי א� אלא לבעליה להמציאה כדי אחריה ולחזר להשתדל חייב
לכל ש� נאמר ואעפ"כ משמע לידו שהגיעה במקרא הנאמר ומצאתה שהרי להחזירה חייב

אחי� éëøãáאבדת úåøåãâä úåîåàä íò úåúãä øãâ úçú íðéàù íéìéìàä éãáåòì äåçà ïéàå
ìæåâä ÷øôá åðøàáù åîë úãä.
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.åë î"á éøéàî

להשתדל צרי� שאינו דבר סו� ולא עליה חייב שאינו אלילי� עובדי אבדת על בארנו כבר
דאתא ומצאתה אמרו בפירוש להחזיר חייב אינו לידו הגיעה א� שא� אלא בהחזרתה עליה

אחי� אבדת אלא נאמר לא ואעפ"כ משמע, úåúãäלידיה éëøãá øåãâ àåäù éî ìë àåäå.

.àì î"á éøéàî

הכר� היה א� ומ"מ אבדה זו אי� הכרמי� בי� רועי� äðåîàåהיו úã éìòáîאותה מחזירי�
היתה הכר�, אבדת äúøæçäáמצד íéååöî åðà ïéàù íéìéìàä éãáåòîשהניזק במקו� הוא א�

ויהרוג הכר� בעל יבא שמא גופה אבדת מצד מחזיר ברשותו הנמצא המזיק להרוג יכול
הבהמה... את

.èð î"á éøéàî

íééúãä íéëøãá øåãâù ìë,אונאה בכלל הוא íéìéìàäהרי éãáåò ìáàäåçà ììëá íðéàכדי
ע� עמיתו את איש תונו לא חכמי� אמרו כלל וממכר מקח דר� הבאה אונאה בדי� לכלל�

תונהו: אל ובמצות בתורה שאת�
.äî á"á éøéàî

הבא באחריות דוקא אחריות מכירת� בסת� שאי� פי על א� שהמטלטלי� ביארנו כבר
א� הדי� וכ� עליו, חוזר שביארנו הדרכי� על שלו שאינה נמצאת אבל חובותיו מחמת
ממנו שהוציאוהו דוקא בכל� ומ"מ בפירוש, אחריות עליה� התנה א� חובותיו מחמת

אחד ממנו הוציאו א� אבל ישראל עדות ידי ועל ישראל די� úåîåã÷äבבית úåîàä ïî
íäéúåàëøò éãé ìò úåúãä ùðåòî ïéàøéúî ïéàå íéìéìàä éãáåòáùחוזר זה אי� עדות� ידי ועל

אנס ואפילו היתה מוכר שמשל בה הכיר שהוא מודה היה לא אפילו לו שמכר� זה על
מ� אלא בא הוא אונס מתורת שלא מוכיח הדבר שהיה שעליה אכ� אנס ולא הבהמה את
מתחלה היתה שמשלו ישראל עדי הביא אפילו וכ� האכ� את א� אונס היה כ� שאלו הדי�
בה� כיוצא בכל וכ� ה� אנסי� אלו של שסתמ� הימנו זה ולקח� לאחר מכר� אומר שאני
על שהתנה כל ומ"מ בפירוש עליו התנה אא"כ האונס מ� מקבלו אינו אחריות שהמקבל
גזלה שזה ישראל עדי הביא א� ומ"מ שהזכרנו זה כגו� המצוי אונס בכל חייב האונס

מידו: מוציא הימנו
.æð ïéøãäðñ éøéàî

או שגנב בי� ממו� אנס או גזל או שגנב בי� עליה נהרג נח וב� היא הגזילה בכלל הגניבה
גוי כ� שעשה וכל במלחמה תאר יפת ואפילו בשכ�, שביארנו כמו נפשות אנס או שגזל
הדר� על במלחמה אלא אסור בישראל וישראל אות� דני� בישראל גוי שכ� וכל בגוי
צד על בגזילו מותר מצות שבע מקיי� אינו הוא א� בגוי ישראל אבל במקומו, שיתבאר

הוא, האלילי� מעובדי ,שהרי הש� חלול בו øåñàשאי� úåöî òáù íéé÷î àåä íàù àìà
åì ùéå úã éìòá ììëáå íìåòä úåîåà éãéñçî àåä úåöî òáù åéìò ìá÷î åäåðéàøù çð ïá ìëù

àáä íìåòì ÷ìçשאכל פועל א� שכיר שכר כובש א� אלא גמור בגזל שנהרג דבר סו� ולא ,
פח על אפילו מלאכה בשעת נהרג:שלא פרוטה משוה ות

שיצא עד בישראל כ� שאי� מה אמו שבמעי עובר הרג אפילו דמי�, שפיכות לעני� וכ�
באחד להצילו יכול שהיה רוד� הרג או ארי לפני כפתו או טרפה הרג אפילו נפל מכלל
בבני אות� ממיתי� די� בית שאי� אלא בישראל מיתה שחייבי� אלו כיוצא כל וכ� מאיבריו
היה שלא כל בגוי וישראל שיתבאר כמו להרג� המל� רשאי בישראל א� שהרי נהרגי� נח
ורועי שהגוי� אסור שאעפ"כ אלא הוא האלילי� מעובדי שהרי פטור מצות שבע מקיי�

בהצלה לה� משתדלי� ולא מיתה לה� גורמי� אי� דקה òáùבהמה éîéé÷îî åéä íà ìáà
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úã éìòá ììëá àåä éøä úåöîעשה באיסור שכרו שכבישת כתבו המחברי� גדולי וא� ,
לטעות שלא הזהר אחרי� פני� ל� מראה בזו הסוגיא ששיטת פי על וא� שכרו תת� דביומו

אחרת: בדר� ולפרשה
:æ úåëî éøéàî

גמור מזיד שהיה הרי כיצד נקלט, אינו די� בית מיתת בו שאי� במקו� א� בכונה ההורג כל
כלל, נקלט אינו די� בית מיתת ש� שאי� בו התרו שלא או אחד עד אלא ש� שאי� אלא
ש� היתה לא ואפילו פני� בשו� גולה בכונה הורג שאי� שמותר הייתי סבור שאמר וכ�
נתכוי� אפילו זה את והרג זה את להרוג נתכוי� כגו� כונה קצת ש� ויש הואיל גמורה כונה

úãלאחד ìòá åà ìàøùé àöîðå äîäáì åà íéìéìàä éãáåòîב� את והרג לנפל שנתכוי� או
אינו הד� גואל הרג� א� אלו וכל הוא למזיד שקרוב הגלות מ� פטורי� אלו כל קיימא

הד�: מגואל עצמ� וישמרו במקומ� ישבו תקנת� ומה עליה� נהרג
:ç úåëî éøéàî

כמו וטבל מל ולא מצות שבע עליו שקבל גוי והוא תושב גר ידי מעל חו� שאמר וזה
שאי� אלא כ� אינו ידו על גולה ישראל שאי� דברי� של ומשמע� ע"ז, במסכת שביארנו
שהיו בזמ� כותי או עבד או שישראל המחברי� גדולי פסקו דינו הוא וכיצד בו, שוה קמדה
תושב גר הרג א� שהרג הוא אבל ידו על גולי� תושב לגר שהרגוהו כישראל נדוני� כותיי�
את הרג א� וכ� תושב גר ידי על גולה תושב גר בפי' זו במשנה שאמרו כמו גולה אחר
צרי� אי� נח וב� הוא נח ב� שהרי נהרג ישראל את הרג אבל גולה הכותי את או העבד
הוא מועד התראה מצריכו אתה שאי� כל אד� שהרי זדו� עולה שלו שגגה ומעתה התראה
רעהו יכה כי שהרי עליו גולה אינו שהרגו שישראל פוסקי� המפר' גדולי אבל לעול�,

åäòøכתיב ììëá åðéà ìëå ìëî úãá øåãâ åðéàå ìéàåä çð ïáåהמשנה מלשו� לי יראה וכ� ,
גולה ישראל שאי� דברי� של שמשמע� תושב גר ידי מעל חו� ידיה� על וישראל שאמר

והוא תושב מגר חו� מוגה מצאתי מדוייקת שבגמרא אלא שביארנו, כמו ידו למהעל חוזר
גולה שאינו תושב מגר חו� ידו על גולי� שהכל כלומר ישראל ידי על גולי� הכל שאמר

נהרג: אלא עליו
-- ò"öå í"åëòë íðéã åùé éøçà íéëìåääY .ç æ"ò éøéàî

...éãáåò íìë úåðåùî íäéúåúãù éô ìò óà åùé úðåîà øçà íéëìåää äéøöðä äîåàä úàæù òãå
æ"ò éãáåò íò âäðéù äî äøåúä ìëá íäîò âåäðì éåàøå íéøåñà íìë íäéãéàå æ"òראשו� ויו�

בשבת באחד ישו בדת שיאמי� מי ע� ולתת לשאת אסור ולפיכ� גוי� של אידיה� מכלל
וכ� איד� ביו� ע"ז עובדי ע� שינהג מה בשבת באחד עמה� ינהג אבל דבר בשו� כלל
וגנוסיא וכליו המת בגדי שריפת או קטרת בה שיהיה שריפה בה שיש מיתה התלמוד ביאר
שער הוא ובלורית מאיר כר' הלכה ואי� מל� להקי� בו שמתקבצי� יו� הוא מלכי� של
התורה מ� לנו אסור בזה ותספורת הצדדי� מכל שסביבותיו מה ומגלחי� באמצע שמניחי�
שכתבנו כמו הפאות שחת א� אלא מלקות עליו חייב אי� אבל כה� נתדמה שלא כדי

במכות:
:åè æ"ò éøéàî

אצל נקבות א� בפונדקאותיה� בהמה מעמידי� כ� ומתו� הרביעה על נחשדו לא כותיי�
לא וכ� אומנות או ספר ללמדו תינוק לה� ומוסרי� שלה� לרועה בהמה ומוסרי� זכרי�

בדר�, עמה� ומתלוי� עמה� מתיחדי� והילכ� דמי� שפיכות על åúåàáùנחשדו íéåâ ìáà
úååö÷á åøàùðù íéìéìàä éãáåò íúåàî íäéîåãå ïîæחכמה איזה ללמדו תינוק לה� מוסרי� אי�

שה� עליה� שביארנו וכש� למינות יטהו שמא מחשש או רביעה מחשש אומנות איזו או
ואי� עמה� מתיהדי� אי� והילכ� דמי� שפיכות על חשודי� ה� כ� הרביעה על חשודי�
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משחיזי� ואי� זיי� כלי ולא זיי� לא זה מטע� לה� מוכרי� אי� וכ� בדר� עמה� מתלוי�
ברזל של שלשלאות ולא כבלי� ולא סכי� לא לה� מוכרי� אי� וכ� הזיי�, את ìëùלה�

àáöì íéøéè÷îù àìà úåäìà úàøé úçú íéòðëð íðéàå íìåòá úã íåù éìòá íðéàù øçàî åìà
äøéáò íåùî ïéøäæð ïéà íéìéìàä úà íéãáåòå íéîùä...בה� מזיקי� ה� והרי

עליה� ומגיני� בתוכ� שרויי� שהיו מפני לפרסיי� אלו כל למכור התירו רבותינו ובימי
הדברי� ובכל בה� ובכיוצא באלו אנו וא� האפשר, כפי לעזרו ראוי בצלו חוסה שאד� וכל

הטע� מאותו לעצמנו מתירי� íùìאנו äøàùð íéìéìà úãåáòäù úååö÷á óàúëàìî ìëù éðôî
åîë øúåî íäì ïéøëåî åðàù íéøáãä íúåàá íäá íéøæòð åðàù ìëå íãé ìò úéùòð ìàøùé

...äìòîì äñâ äîäá úøéëî øúéäá åðáúëù

.ë æ"ò éøéàî

ובכמה ומבינותינו ומגבולנו מארצנו האלילי� עובדי להרחיק תורה החמירה כמה ידעת כבר
ר"ל ח� לה� הת� לא תחנ� לא אמרו מכא� ממעשיה�, להתרחק להזהירנו האריכה מקומות
חנייה לה� נת� שלא מכא� דרשו וכ� ותבנית�, צורת� יפי ואפילו ומעשיה� ענינ� לשבח
חנ� מתנת לה� לית� שלא ממנו דרשו וכ� בינותינו, ישיבת� להתמיד שלא כדי בקרקע
שבע לקיי� הגמור נח ב� והוא תושב גר כגו� ביותר לה חייבי� שאנו למי לגזלה שלא
פי' ומ"מ לנכרי, מכור או ואכלה תתבנה בשערי� אשר לגר תורה שאמרה כמו מצות
או שכנו היה א� אבל למקו� ממקו� עובר שהיה או מכירו שאי� לגוי דוקא בתוספתא

הא לו כמוכר� שהוא מותר úåäìàáחברו úåãåîùå úåúãä éëøãá úåøåãâä úåîåàä ïî àåäù ìë
לנכרי: יר� אד� שולח אמרו וכבר וראוי מותר מכירו בשאי� שא� ספק אי�

.áë æ"ò éøéàî

מעמידי� אי� שאמר והוא הראשו� עני� חלק קצת לבאר תכוי� אמנ� ממנו הראשונה והמשנה
מוזהרי� שה� בארנו וכבר הרביעה, על חשודי� שה� מפני גוי� של בפונדקאות בהמה
שהוא מפני אסור בהמה לו היתה ואפילו מכשול תת� לא עור לפני משו� כא� ויש עליה
ומתו� אחרי� של את ורובע יכחיש שלא בזכר וא� תעקר שלא בנקבה א� בהמתו על חס
על נחשדו שלא במקו� שא� התבאר וכבר ליחד אסור למכור שהתירו במקו� א� כ�
שאי� בודאי שידוע מקו� כל ומ"מ שלנו בבהמה חשודי� נעשו שסתמ� כ� נאמר הרביעה

מותר, האלילי� עובדי שה� פי על א� בכ� íúåàìנוהגי� åøîàð åììä íéøáãù øàáúä øáëå
ïéðòë ,íäéúåãîá íéøòåëîå íäéùòîá íéîäåæî åéäå íéìéìàä éãáåòî úåîåàä íúåà åéäù íéðîæä

ë úö÷á øåîàäøàù ìáà ,'åâå ïòðë õøà äùòîëå åùòú àì äá íúáùé øùà íéøöî õøà äùòî
,íäéìò íéùéðòîù äáøãàå åììä úåãîáù íéøåòëî íéé÷ð íäùå úåúãä éëøãá íéøåãâ íäù úåîåà
àìù éãë åðéøáãá äáøä äæ ìôëð øáëå ,åðøàáù åîë ììë íäì íå÷î åììä íéøáãì ïéàù ÷ôñ ïéà

êøåö àìì úåôñåúáå ïéùåãçá àöåî äúàù íé÷çã äîëì êøèöú:

.åë æ"ò éøéàî

ביארנו כבר ואנו כלל אלו מדברי� נזהר אד� אי� אלו שבזמני� על שמתפלאי� ראינו הרבה
שהזכרנו אידיה� ימי שיעידו כמו סובבת היא אומה איזו על הספר כונת íìëעיקר íäù

íéáëåëäå íéìéìàä úãåáòá úåãéîúîå úå÷åãà ïäå úåäãä éëøãá úåøåãâ åéä àìù úåîåã÷ä úåîåàì
æ"ò éø÷éò íä ïäá àöåéëå åìà ìëù ùàîæéìèäåשבת איסור חשש לעני� ומ"מ שהתבאר, כמו

שנאסרו ה� לאלו הדומי� איסורי� ושאר יינ� וסת� נס� כיי� ומשתאות מאכלות איסור וחשש
חתנות, מחשש עליה� שגזרו מאות� ה� באכילה שנאסרו ה� åáבהנאה úååù úåîåàä ìë,

ומעהה זו, במסכת במקומו שיתבאר כמו מפרשי� רוב לדעת יינ� בסת� הנאה מאיסור חו�
אתה שתהא אלא ודבר דבר בכל להשיב� נצטר� ולא לב� על מיושרי� אלו דברי� יהו

על מפרש� אתה באיזו úåîåã÷äבוח� úåîàä:ותדע ובי� הכל כלל על מפרש אתה ובאיזו
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בכ� שנעשו עד בו ומשוקעי� בגזל מתמידי� שסתמ� ישראלי� דקה בהמה והרועי� הגוי�
ומ"מ ממו� מחמת אלא עושי� ה� פיקור מחמת שלא אלא תורה, עול מעליה� כפורקי�
צרי� גוי� של בזו וא� בהצלת�, להשתדל מצווי� אנו אי� מאליו ההיזק לה� שבא כל

ר"ל, כ� אומר הוא גוי באיזה שהקדמנו מה לבחו� åéäאתה àìù øîàð íéìéìàä éãáåòáù
íéôåñåìéôä ùà'å øîà øáëå íäéðéòá äôé øåòéë ìëå äøéáò ìë äáøãàå úåúãä éëøãá íéøåãâ
äæ ïéãá åðéà úãä ììëî åðéàù éô ìò óà úåäìàä éãáåòî àåäù ìë àä úã åì ïéàù éî åâøä

ñçå äìéìç:להחיותו מצווה שאתה מצות שבע עליו שקבל והוא תושב בגר ידעת וכבר
.æë æ"ò éøéàî

סכנה] בה שיש הגו� רפואת מעכו"� מתרפאי� אי� [בעני�
ריבדא אפילו האומר כדברי הלכה ואי� ומותר סכנה בה� שאי� בכלל היא הרי והקזה

שהקזהדכוסי שסובר ומפני יד� על עושה איני הקזה שאפילו כלומר מיניהו מתסינא לא לתא
או מרקחת הנהגתו פי על לשתות או לאכול אסור זו שטה לפי וכ� ... היא, רפואה עצמה
שבחלל כמכה הוא הרי הפה שבתו� וחולי הוא מה יודע שאינו דבר וכל עיקרי� של כוס

ואסור, úåúãäהגו� éëøãá íéøåãâ íðéà úåäìàá íéðéîàî íðéàå ãáì íéìéìàä éãáåò íäù êåúîù
:íåìëì ïéùùåç ïéàå íäéðéòá äôé øåòë ìëå äøáò ìëå

.àé úåéøåä éøéàî

ולעני� להכעיס, כמשומד חמור דינו שאי� אלא לתאבו�... אסורי� ואוכל ישראל שהוא כל
כשאר בהצלתו משתדלי� שא� כתבו ובתוספות גמור, כישראל הוא ורבית אבדה חזרת
ר"ל ראשו� כדעת ויראה מורידי� ולא מעלי� שאי� בו לומר חולקי� שיש אלא ישראל

שמעלי�...
ר"ל הגויי�, ש�: ששנו כ�, יראה (כו.) ע"ז במסכת úåúãäוא� éëøãá íéøåãâ ïðéàùכמו

בדי� לתאבו� משומד היה ואילו מורידי�, ולא מעלי� לא דקה בהמה ורועי ש�, שביארנו
עמה�... מזכירו היה זה

(íééãåñé úåçô) éøéàîá úåîå÷î ãåò

.åð÷ úáù éøéàî

לטוב הנוכבי� מהלכות לפי עליו הנגזר ישנו והצדקות והזכיות שהתפלות להאמי� צרי� וכ�
זאת על יורו דברי� זו בסוגיא ובאו טוב, ליו� ומאבל לשמחה מיגו� לחיי� ממות ג�

לישראל מזל אי� כלל דר� ואמרו úãäהאמונה éëøãá øåãâä ìàøùé íùá äöåøåתביט ואל
הסדור העדר בראות� נבוכי� חכמי� קצת היו שפעמי� לישראל מזל יש האומר למאמר
אלא מילתא תליא בזכותא לאו ומזוני בני חיי האומר כמאמר אד� בני וגמול עונש באופני
צדיק שהיה למי שראה מה אלא כ� לומר הביאו שלא במקומו וסופר מילתא תליא במזלא

העניני�... באלו מצליח ובלתי יו� קשה וראהו וחסיד וחכ�
:èî íéçñô éøéàî

בשבת להיות שחל הכפורי� ביו� א� לנחרו שמותר פעמי� האר� ïáéèע� òãåé åðéà éøäù
äîäáë åòáè øçà êùîðå úåúãä éëøãå úåöî ìùאחר או הזכור אחר ר� שימצאוהו ופעמי�

בשבת... א� להרגו מותר ויהא המאורשה נערה
:äë äöéá éøéàî

בזה ויסתייע והצמיחה והולידה מלחה אר� אד� יתק� האדמה בעבודת המוסר חכמי ואמרו
ר"ל עזי� שה� מפני לישראל תורה נתנה למה אמר� והוא הדת דרכי íéëéøöåבשמירת
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úåúãä éøãâìúåöî ìåòá äáåøî íéøãâá ä÷æç ì"ø ùà ìù úã íäì ïúðúù íééåàø åøîàù äîå
:íëåúá øùà çåìùä áåøì

.íéìéìà éãáåòä íéîòä ìù íúåúéçô úà øéãâî éøéàîä

שה�: כותב (כב:) ע"ז במס'
מצרי�" אר� כמעשה בקצת האמור כעני� במדותיה�, ומכוערי� במעשיה� מזוהמי�

גדורי� שה� אומות שאר אבל וגו', כנע� אר� וכמעשה תעשו לא בה ישבת� אשר
אי� עליה�, שמענישי� ואדרבה הללו שבמדות מכעורי� נקיי� ושה� הדתות בדרכי
כותב: טז: בד� זה ולפני שבארנו". כמו כלל לה� מקו� הללו לדברי� שאי� ספק
שמקטירי� אלא אלהות יראת תחת נכנעי� ואינ� בעול� דת שו� בעלי שאינ� "מאחר

עבירה". משו� נזהרי� אי� האלילי� את ועובדי� השמי� לצבא
וז"ל: מה: ד� ב"ב

ידי על הדתות מעונש מתיראי� ואי� האלילי� שבעובדי הקדומות האמות מ�
עדות� ידי ועל ערכאותיה�

המאירי: בשיטת הדנים אחרונים

ה פרק יג מאמר הברית" "ספר
והלאה 5 עמוד כהנא זאב יעקב לר' יעקב תולדות

המאירי בשיטת בתו"ד דן לאו"ה, נשק מכירת גרשוני יהודה הרב של מאמרו לב חלק המזרח" "אור
המאירי של חילוקי מזכיר רס"ו חו"מ אריק מאיר ר' פתים" "מנחת

234 עמוד נהור בצלאל של מאמרו פח חלק "סיני"
ומביא הזה, כהמאירי להלכה קיי"ל דלא ז"ל אוירבך רש"ז בשם מביא לז, עמ' תשנ"ח אדר יבול", לא "ועלהו

עוד. עי"ש מגוי לגנוב אסור לכתחילה האמת ולפי כן נראה ולא מזוייפים שדבריו לומר רוצים שיש
וכו' צנזורא מכח אולי להלכה עליו לסמוך =שאין הלמן צבי דוד הרב של מאמרו 65 עמוד ח"א "צפונות"

המאירי בדברי רפט עמוד אש שרידי בעל מאת "לפרקים"

illk miiebl qgid :mipeire mipeiv

נזר, בורנשטייןאבני אברהם ר'
לגוי, שכההיחס או"ח

וגזל הלואתו הפקעת הלכות, בכמה לגוים היחס
ועוד, שכההגוי או"ח נה, חו"מ

משה, פיינשטיןאגרות משה ר'
ועוד, לגוי אבידה השבת קנבענין א יו"ד

ואם, אב כיבוד במצות חייבים קלהאם ב יו"ד
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'

גויםגוים,
המזרח, עורךאור שציפנסקי: ישראל ר'

על מדבר / אומן אהרן הרב / תחנם לא איסור
ועוד, אבידתו השבת כמו גוי דיני 34כל כט

גרשוני יהודה הרב / העולם לאומות נשק מכירת
גוים בענין המאירי דברי מביא ג' באות בתוכו /

הזה, 214בזמן לב
קובץ, ישראל, מונסיאור

שטייף, יונתן לר' נח בני מצוות ז' 9קונטרס כ
משה, סופראור חיים יעקב ר'

ואם, אב כיבוד במצות חייבים 113אם
להרא"ש, חיים הרא"שאורחות רבינו

שעה לו שאין נכרי אין כי נכרי לשום תונה אל
נצח, שמורה קדועברתם

משה, ברזםאמרות שאול ב"ר זכריה משה ר'
ואם, אב כיבוד במצות נח בני 204בענין ב

תלמודית, אנציקלופדיה
גוי==, ערך

הגולה, רבשקשבאר משה ר'
על נאמרו מעלים לא או מורידים של הדינים
כשיטת וכו', בדתות מוגדרים שאינם גוים
ד' יו"ד עיי,ש יהודה בית שו"ת עיין / המאירי

עליו, שחולק שבסופו אות תכ"ה סי' חו"מ
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בחיי, רבינו בחייבחיי, רבינו
היו הגוים כל תורה מתן לפני רעהו, רעך, בענין
מאת אשה ושאלה בא בפרשת כמש"כ רעים
הם ישראל רק תורה מתן אחר אבל וכו' רעותה

ואחים, בארעים פרשת
ודעת, אדלרבינה מנחם ר'

כה==, פרק
יהודה, עייאשבית יהודה ר'

על השגה / הזה בזמן גוים / מעלין ולא מורידין
הזה, בזמן גוים לענין במש"כ הגולה דבאר יו"ד

בנים, הנקיןבני הרצל יהודה ר'
סימינים, בכמה והמסתעף גוי מ-מדהריגת ח"ג

אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'
מיד קנה / גויים נכרים עם ועבודה מסחר יחסי
נאמר מתי גוי על מישראל קניה להקדים עמיתך

332וכו', עג ח"ג
יעקב, סופרברית חיים יעקב ר'

ספרי להרבה מציין / בצדקה חייב גוי האם
עיי"ש, כבהפוסקים סימן

אבות, רקובסקיברכת ברוך ר'
חייב שגוי כותב זצ"ל: אורבך הגרש"ז בהסכמת
כי גזרות) עליו יגזרו (אם ישראל לחכמי לשמוע
ולדעת התורה פשטות להבין צריך הוא

וכו', ישראל בשביל הגרשז"אשהבריאה הסכמת
אבות, רקובסקיברכת ברוך ר'

מצוות ובעוד טז, סימן בגוי אבידה השבת
בגוי, קפבהנוהגות עמ'

בגוי, קבורה קפהמצות עמ'
שבמנין, קושלבסקידבר אליה ר'

נח, ולבן לשיראל השיתוף אמונת 11איסור
שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

לעכו"ם, אבידה לוהשבת עמ' יט ח"ג
מגוי, צדקה מאקבלת עמ' ח"א ציונים

עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'
לגר נתינה ובדין לנכרי ישראל קדימת בדין

ועוד, לנכרי להומכירה סי' קד"י
ורפואה, הרשלרהלכה משה ר' העורך

גוי, הריגת 286איסור רצא ד
דבר, הנצי"בהעמק

שכר מקבלים בחסד המתנהגים העולם אומות
התחתון, ובג"ע הזה יאבעולם ב בראשית

הפרדס
מלובביץ', אדמו"ר / נח בני מצוות 234שבע נט

והצדק, בשהצבי אריה צבי ר'
בגוי, יגצדקה

והמדינה, עורךהתורה ישראלי, שאול ר'
עוזיאל, הרב / ישראל בדיני 9הנכרי ד

תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'

שבני מה בתורה, שעסק גוי מיתה, חייב שגנב גוי
דיינים, דינים בתי להעמיד חייבים כזנח ח"ב

בפסוק כלול דגוי פשיטא מורדין לא בדין צ"ע
וכו', נגף אבן כפשוטו מכשול תתן לא עור ולפני

י ח"ב
הכהן, הכהןושב רפאל ר'

השיתו על מוזהרין לחף,האם
בתרא, אלטוסקיחידושי דוב חיים ר'

או רעך מילים הפסוק כאן שמשמיטה מזה
הוגנת שאינה עצה ליתן שאסור משמע עמיתך
וקובץ חינוך מנחת בדברי בזה עיי"ש לגוי אפילו
פעולת תלין שלא החינוך דעת מעיר / שיעורים
עור שבלפני בצ"ע ומסיים לגוי גם נאמר שכיר

בגוי, ולא בישראל שרק משמע פסחיםגופא
301אוצ"ה

שלום, של אייזנבלאטחיים שמואל ר'
עיין / לחבירו אדם שבין במצוות גוי דיני

צ, עמ' "עכו"ם" ערך הספר בסוף מפתחות
ישראל, פלאצקיחמדת דן מאיר ר'

תושב, גר גם כולל והאם אדם נקרא 215אינו
הדינין, על מצווין נח שבני מה 207בענין

ובד / ששבת עכו"ם שאסורבענין הרמב"ם ברי
לעצמו, דת לקבוע 237לו

הלכות, פיקרסקיחקרי יצחק ישראל ר'
הרב, שו"ע לפי בגוי אונאה איסור 13ביאור

שלמה, של לוריאים שלמה ר'
ואבידתו, הגוי כגזל י ב"ק

ושמאל, גרויבארטימין יהודה ר'
בדורינו, 221העמים

יראים
"תולדות היראים כותב בסופו תרצח לא איסור

וכו',, העכו"ם את להרוג שלא קעההרציחה"
תולדות כותב: בסופו תרצח לא באיסור

וכו', העכו"ם את להרוג שלא קעההרציחה
הלויכוזרי, יהודה רבינו

מעולה התורה מקבלי ישראל שבעם החוטא
עם =השוה לתורה, זכה שלא מזה יותר וטוב

טוב== גוי בענין חסידים ספר 367דברי
חמדה, פלאצקיכלי דן מאיר ר'

למד הר"ן חידושי צז. סנהדרין צדקה, זו ביתו
חמדה כל וחולק צדקה, על מצווין נח דבני מכאן
נראה בגמ', עיי"ש נשים, רק שמרבה שהיות
הגברים והיינו בפשרה חייבות שנשים דהכוונה

וכו', שלום לעשות והנשים ויראבדינין ריש
איברא, הנקיןלב ר'

116עיי"ש,
וויננברגלפרקים, יעקב יחיאל ר'

אינם בדתות הגדורים שעמים המאירי בדברי
הזה, בזמן לגוים היחס / עכו"ם רפטבכלל עמ'
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כמוך, אריאבלרעך דוד ר'
ועוד לחבלה הכאה בין מחלק גוי, הכאת איסור

עיי"ש, 74-75חילוקים ח"ד
רבה, מדרש

ר' אמר דופי, תתן אמך בבן תדבר באחיך תשב
בן שאינו באחיך לדבר לשונך הרגלת אם יוחנן

ברד"ל דופי, תתן אומתך בבן סוף שקאיאומתך
דקאי כ"ח וישב שאלה העמק עיין אבל גוי על
אחיך לאו גוי אבל רע שסורו ומשום גר על
מרפא פריד ר"ד ועיין / החובל בפרק כדאיתא

,92 ח"ז טלשון פרשה תצא
מטראנימהרי"ט, יוסף ר'

שכלם משום רק עושים כי צדקה שכר להם אין
עיי"ש, ועוד ה' ציוי משום קדושיםולא פ' דרשות

מהרש"א,
שלא שלהם עושר שיקבצו הזה מדור "רבים
ואח"כ עכו"ם כגזילת השם ובחילול באמונה
אלא זה ואין כבוד... להם להיות ממון מתנדבים

בעבירה..., הבא בעניןנקדימוןבןגוריוןכתובותמצוה
סז

המאור, אבוהבמנורת יצחק רבינו
אדם לשום יבזה שלא מוזהר שהאדם אע"פ
וכו', ישראל לבני שכן וכל אלקים בצלם הנברא

ח"א כ"ד נ"ד
חינוך, באבדמנחת יוסף ר'

המנחה,האם קומץ , גוי להזיק איסור יאיש
טו, לד וע"ע צג. טולהרגם, לד צג,

השם, שטייףמצות יונתן ר'
בספר לב עמ' / כמוך לרעך ואהבת במצות חייב
לא, או נח בני מצוות ז' מקיים הגוי אם חילוק /

כט-לב ג
גם נשנה כי בדרכיו והלכת של במ"ע מצווים

תורה..., מתן טולפני עמ'
קובץ מקבציאל,

בביוף, יוסף שלמה הרב / הגוי טעות לבבענין
498

מצוה היא כי תפילה במצות חייבים האם
יעקב הרב מאת / שמעיות שכליות / שכלית

סופר, 77חיים טו
הים, מרגליותמרגליות ראובן הר'

גוי, למעט אדם קרויים אתם ט-טובענין אות נט
לשון, קובץמרפא

כמה מביא , גוי על הרע לשון לספר מותר האם
יעקב, זכרון פריד דוד ר' / מקומות 92מראה ח"ז

אברהם, פרייסמשנת אברהם ר'
שיתוף, באיסור ועכו"ם תושב, 13גר ח"ב

בנכרי, נאמר הוגנת עצה דין 51האם עמ' ח"ג
התורה, שפיץמשפטי צבי ר'

ממונות, בענין גוי ב"קדיני מס' סוף

משה, עטייהמשרת יצחק ר'
במשנה זכות לכף לדון מצות בכלל גוי האם

פ"האבות, דעות
אור, מרגליותניצוצי ראובן ר'

וגרים, זה בענין ועוד כישראל אינן נשמתן שורש
פח עמ' יג אות ה. ע"ז

יעקב, וורשנרסדר יעקב ר'
בגוי, רציחה ==דין

רפאלסיני, שילה עורך:
אלבק, שלום / ממונות בדיני נכרי 31דיני קד

ריינס, ד"ר / הגוים בין השם 365יראי לח
סמ"ג,

המשקרים כי דרשתי ואני / לגוים לשקר אסור
השם מחללי מכלל הם להם וגונבים לעכו"ם

בסמ"ק, גם מובא / בוכו' ל"ת
הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'

השמים אלקי את שיודעים הללו בדורות העמים
למחזיקים נצטוו... לא השיתוף ועל עכו"ם ואינם

מצוות וכו',ז' לצערם ואסור לעוה"ב, חלק יש
ה פרק י"ג מאמר

היראה, יונהספר רבינו
איבה, נוטרי הגוים כי קטן גוי תקניט סהאל עמ'

חסידים, החסידספר יהודה רבינו
חסד ובמקור גוי מטעות זהירות דבריו, בתוך
לו, להחזיר שהכוונה תתתטו פארמא כת"י ע"פ

תתרפ
מישראל יותר לכבד צריך מצוות ז' שמקיים גוי
שדינו חסד במקור ועי"ש בתורה עוסק שאינו

וכו', גרות קבלת בלי ואף תושב שנחכגר
גוי, של דעת [ה]גניבת נא

לאומים, [א]חסד רעט
(שותפו?), לגוי טובה עצה תתרפולתת

ואפילו משא הנושא לחבירו בדרך קדימה לתת
ואדם א' בעיני טוב ושכר חן ומצא שנאמר לגוי,
ידחה ולא חבירו מפני נדחה שיהיה מוטב /

=== מלפניו, חבירו
עיי"ש, משא הנושא לגוי קדימה תקנאלתת

צדיק, גוי בשבח לספר תתקפבמותר
ואין לאדם מורידין לנכרי עול שעושה מי

גוי, / וכו' בנכסיו תתרעדהצלחה
עיי"ש, ציונים הרבה נכרי, ערך: במפתח עיין

עייש,
יו"ט, הלפריןעונג ליפמן יו"ט רי

וכו', העולם אומות בחסידי הרמב"ם בדברי
עיי"ש, בישראל כן הדין יטשאין סו"ס

פז, זביחיעטרת פנחס ר'
דנבילה גר ואם לנכרי, תושב גר לקדים בענין

ועוד, הקרן להפסיד שצריך גהכוונה כרך ח"א
י חו"מ



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÈÏÏÎ
éììë íééåâì ñçéä

154

המאירי בדברי מפלפל ובתוכו תחנם לא
וכו', הגדורות 574באומות יב, חו"מ ג ח"א

שלמה, לוריאעמודי שלמה ר'
כתוס' דלא מוכיח / גוי / לעכו"ם מורידין בדין

שסתם כו איןע"ז מצוות ז' מקיים שאינו גוי
כתוס', דלא מוכיח ומהרש"ל להורידו איסור

מח ל"ת
חושן, בלויפתחי ישעיה יעקב ר'

באדם לגוי נזיקין תשלומי חיוב גוי, להזיק איסור
בידים, מזיק אהמזיק, הערה פ"א ח"ה

הפקעת בגוי, תעשוק לא מגוי, וגזילה גניבה
תחמוד לא במקח, טעות שקר, וע"י הלואתו,
ממונות, דיני בענין גוי דיני הרבה ועוד בעכו"ם,

ב אות פ"א ה"ד
לגוי, בנזיקין בגרמא הערה פ"א ה"ה

נזיקין, מדין דהוי אסורה וחבלה מותרת הכאה
א הערה פ"ב ח"ה

חיה, לנפש לייטערציון נטע נתן ר'
לגוי, שדכן להיות סהלא

שלמה, מונקציץ אליהו ר'
ועוד, ואבדתו הגוי ===גזל

קובץ, צפונות
הגדורים בזמ"ז שגוים המאירי בשיטת אריכות
רק שנכתב ואומר עכו"ם, בכלל אינם בדת
הלמן, צבי דוד הרב / עיי"ש המינים לתשובת

65 א
חיים, ארנרייךקב חיים ר'

עכו"ם, גזל 36בדין כה, סימן
שיעורים, ואסרמןקובץ אלחנן ר'

קה===, ב"ק
שונה למה / לגוי הוגנת שאינה עצה לתת אסור
נוהגות שאינן לחבירו אדם שבין מצוות מכל

צהבגוי, אות פסחים
בצדקה, חייב נדגוי כד ב"ב

נסיםר"ן, רבינו
א) עשה מצוות שתי גם יש נח בני מצוות בז'
לשבות לא כדי בשבת מלאכה לעשות ב) צדקה
שייכת שצדקה לומד סנהדרין שם רמה ובי"ד /
שם. רש"י וכ"כ פשרה היינו צדקה והך לדינים
חייב גוי שאין משמע י י מלכים הרמב"ם ומדברי
ממנו, מקבלים צדקה נתן אם אלא בצדקה

נו: סנהדרין
רדב"ז

ע"ז ה' מיחדים שהם אע"פ הישמעאלים אמונת
מודה שהרי ימיר ואל ליהרג חשיבה גמורה
וכו' אמת שאינה משה בתורה כופר באמונתם

להלכה, כן ומסיק הריטב"א צבבשם ד
רמב"ם,

ומשקולות, במדות לגוי לשקר חאסור ז גניבה
רבינו משה ע"י וקבלתם העולם אומות חסידי
איסורי פי"ד דברי ע"ע / תושב גר / והתורה

וכו', תושב גר קבלת בענין יאביאה ח מלכים
לא שהם היות פטור ישראל שנגח גוי של שור
בהיזק נזהרים לא גם הם המצוות על שומרים

וכו', אותם קנסו ולכן הממונם ח ממון נזקי
המוני שחושבים כמו לא הגוי את לטעות אסור
יושגו / גוי דעת גניבת / גוי גזל / וכו' אדם בני

עול, עושה כל ה' תועבת / רעות כליםתכונות
קאפח ז פי"ב

עיי"ש לוקלא שהולכים גוים עם בדיון הכלל
וכו', אדם צורת להם אין כי בעיניך יקשה ואל

מג פד ב"ק
מהם עשה אם במצות חייב שאינו אע"פ נכרי

שכר, קצת להם יש דבר טשום ג תרומות
הקהתי, גרוסשבט קהת שמאי ר'

הזה, בזמן לגוי אבדה 173השבת רלב, ה
חמד, מדינישדי חזקיה ר'

גוי, של בדבר תחמוד לא איכא 181אם ,11 ב
בגוי, תחמוד לא יש 181אם ,11 ב
חבירו, בכלל עכו"ם 49אם ג

12בגוי, ב
מביא / גוי להוציא אחיך המיעט בענין
עשו אבל אומות מז' רק הוא שנכרי מהאברבנל

וכו', אחים נקראו 188וישמעאל א
עכו"ם, 7גזל ב

למיקט, ע"מ לגנוב לגוי אסור 186האם ב
גוי, דעת 190לגנוב ,9 ב

נכרי, למעט 255עמיתך ה
הרב, התניאשו"ע בעל מלאדי הגר"ז
גוי, וגנ"דאונאת אונאה הל' חו"מ

גוי, גזילהגזל הל' חו"מ
ומשיב, נטנזוןשואל שאול יוסף ר'

לכלל היחס ובתוכו בביתו נכרי לעבד היחס
נ', תושבה / עיי"ש ועוד 23הגויים א תליתאה

שמעתין,
מקורות לקט העולם לאומות היהודת יחס
/ בגרמנית שנדפסו הופמן צבי דוד רב מדברי

אופנהיימר, 87יעקב עמ' 83
המלך, נוניסשער יצחק ר'

שם, בסוגיא ועוד הגוי גזילהגזל הל'
החושן, איטחשפת יהודה ר'

הגוי, 242גזל ג
חיים, פאלאגיתוכחת חיים ר'

ג דף דבריו בתוך גוי, עם באמנוה ומתן משא
17והלאה, ויקרא ח"ג

יעקב, כהנאתולדות זאב יעקב ר'
קונטרס / הזה בזמן לגוים ביחס ארוך מאמר

הספר, בפתחית אמת" דברי והלאה"מאמר 5
תוס'תוספות, בעלי

ו "חבירו" נקרא גוי ברש"י,גם ד"העיי"ש לט. סוכה
הלוקח
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פה, שבעל מחבריםתורה כמה
הוגן, מסחר בענין קוק שמחה ר' של מאמר בתוך

93 יט
שמואל הרב / ההלכה לאור המיעטוים זכויות
וישמעאלים נוצרים דין / רובינשטיין תנחום

18עיי"ש, ל
שיטת מזכיר הדברים בתוך לגוי, רפואי טיפול
שמואל הרב / חידוש יש אם עיי"ש המאירי

רובינשטיין, 62תנחום יח
המלך, אריאליתורת גרשון ר'

המאירי דברי ומזכיר נח ובני תושב גר בדיני
עוד, 327עיי"ש
יעקב, סופרתורת חיים יעקב ר'

הדינין, על מצווין נח קנובני סימן
ישראל, ליפשיץתפארת ישראל ר'

אומות ואין אדם קרויים אתם המאמר ביאור
אדם, קרויים יגהעולם ג אבות

מאהבה, פלעקלסתשובה אלעזר ר'

"כסות בשם העולם לאומות היחס בענין קונטרס
הקדמהעינים",

והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'
בגוי, שכיר שכר הלנת תלין בל תשלאיסור ב'

גוי..., להרוג חמור תתמזאיסור א
/ גוי להרגו התורה ע"פ אסור / רציחה באיסור

כפרה, לענין למזיד קרוב בשוגג תתמזהרג א'
שבא גוי להרוג מותר האם / רציחה באיסור
ע"פ כזה היתר שיש במקום ממנו לגנוב

תתמוהממשלה, א'
להגיד ורוצה העולם אומות מחסידי שאביו גר

קדיש, מגאחריו ב'
הזה, בזמן נח בני מצוות להז' ד'

עבודה / בזול אפילו גוי על יהודי פועל להעדיף
תעזעברית, ב'

הזה, בזמן ומוסלמים להנוצרים ד'
להיות אסור / היום נח בני מצוות ז' קיום
הזה, בזמן נוצרים בדין / מצוות ז' ללמד כמסיונר

שיז ג'

mipeiv ,ezerhe ieb lfb
נזר, בורנשטייןאבני אברהם ר'

ועוד, הגוי וגזל הלואתו או"חהפקעת נה, חו"מ
שכה

קודש, ==אדמת
מה"ת, אסור גוי גזל טוראם טז דף יד סי' או"ח ח"א

טו סי' ג,
יהודה, ==אהלי

הגוי, ע"דגזל מ דף ג אות
תלמודית, אנציקלופדיה

גוי, גזל עכו"ם, גויגזל גזל ערך
דרבנן, אלגזיארעא יעקב ישראל ר'

אסור הרמב"ם לדעת ומשקל במדה לגוי אונאה
דרבנן, הטור ולדעת 41מדאורייתא פ א

ועושקו, עכו"ם 60גזל קמא ג
ישי, ==גזע

הגוי, רמדגזל סי'
הש"ס, ענגילגליוני יוסף ר'

גוי, קיגגזל ב"ק
חיים, פאלגיגנזי הגר"ח

דרבנן, איסור הוי אי הגוי יזגזל סימן ג מערכת
יהושע, אהרנברגדבר מנחם יהושע ר'

ועוד, הגוי גזל 356בענין ג
משפט, מחבריםדברי כמה

בירנבוים, בנימין ר' / וטעותו הגוי גזל ח"בבדין
שג עמ'

תלמוד, קפלןדברי אליהו אברהם ר'
וכו', הלואתו הפקאת טעותו אבדתו נכרי אגזל

174
חושן, סילמןדרכי יהודה ר'

גוי, וטעות 385גזל שעה עמ' א
עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'

הגוי, ישראלגזל קדוש
צבי, פרנקהר רצ"פ

כיבוש משום בזה יש אם בפניו גוי הגוזל
פזמלחמה, סי' או"ח

משה, טייטלבויםהשיב משה ר'
הגוי, 237גזל קה חו"מ

המשולש, וואלזיןחוט גר"ח וולאזין, שלשלת
והטעתו גוי גזל של הנושא בכל ארוכים סימנים
מהגר"ח תשובה בתוכם הרמב"ם, בשיטת וכו',

עיי"ש, יד-יזוואלאזין
בתרא, אלטוסקיחידושי דוב חיים ר'

גוי, גזל / בגוי ממון 128אונאת בכורות
סופר, ערנפלדחתן שמואל ר'

גוי, 283גזל ח"א
שטייף, שטייףיהונתן יהונתן ר'

עכו"ם, 73גזל
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יראים
דהנהו בסוגיא לולב הל' (בענין מותר הגוי גזל

וכו'), תכבאוונכרי
תגנובו... לא שכתוב אע"פ גוי דעת לגנוב אסור
וכ"כ וכו', הטעמים הפסיק אבל בעמיתו, איש

עמיתך, / צד חולין קכדבריטב"א
שכתב משקולות במצות עיין גוי טעות בענין
בתירוץ בבית מוטעה משקל משהה שאם בסוף
עיי"ש שמותר משמע וכו', לגוי ימדוד שהוא

ריחעוד,
הגדולה, בנבנשתיכנסת חיים ר'

וכו', ואבידתו גוי גזל 295דיני שמ"ז סי' חו"מ
ספר, קאזישמגילת בנימין ר'

גוי, בגזל ל"ת
וטעותו, גוי קנבגזל ל"ת

אלגאזי, אלגאזימהרי"ט מהרי"ט
ה"ח גניבה פ"ז הרמב"ם מדברי מוכיח גוי, גזל

התורה, מן י"זדאסור סי' פ,ב
מהרש"א,

שלא שלהם עושר שיקבצו הזה מדור "רבים
ואח"כ עכו"ם כגזילת השם ובחילול באמונה
אלא זה ואין כבוד... להם להיות ממון מתנדבים

בעבירה..., הבא בעניןנקדימוןבןגוריוןכתובותמצוה
סז

חיים, סופרמחנה חיים ר'
במקומו לו ולתת מהודר אתרוג מגוי לגזול

פשוט, אותאתרוג לג או"ח ח"ב וע"ע לב, סימן או"ח
ט.

הרועים, יאלישמלא צבי יעקב ר'

ג', אות נכרי, גזל הלואתו, והפקעת גוי גזל בדין
טו עמ' ח"א

אברהם, ==מעשה
מה"ת, אסור הגוי גזל כדאי חו"מ

עזיאל, עוזיאלמשפטי הגרב"צ
להחזיר, ע"מ גוי אצל ידגזל ס"ס כללים חו"מ

מכסף, ==נבחר
בלאו דליתא אע"ג לגנבו וה"ה דאסור גוי בגזל

תגנוב, פאדלא סימן
ביהודה, לנדאנודע יחזקאל ר'

ועוד, גוי בגזל הרמב"ם פאשיטת יו"ד קמא
למראה, ==נחמד

מה"ת, הוא אם הגוי ע"גגזל ט דף ג אות ח"ד
סמ"ג,

המשקרים כי דרשתי ואני / לגוים לשקר אסור
השם מחללי מכלל הם להם וגונבים לעכו"ם

בסמ"ק, גם מובא / בוכו' ל"ת
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

גוי, של דעת [ה]גניבת נא
גוי, [א]גזל תר

יעקב, ==מקרליןקהלת
מה"ת, אסור גוי גזל יאם סימן יו"ד

הזהב, טריווישרביד דוב ר'
גוי, גזל תגנובובעני לא קדושים

רדב"ז
הגוי, רעוגזל אלף ד

הגאונים, תשובת
הגוי, וגזל סימן א שער ח"ד צדק שערי

gp ipae ayez xb :mipeiv
הראיה, קוקאגרות הגרא"י

הרמב"ם שכתב מה ,108 נח, בן דיני בענין
הבא לעולם חלק להם יש עו"ה שחסידי

,109-110108-110
המזרח, עורךאור שציפנסקי: ישראל ר'

הזה, ובזמן בבכלל תושב 34גר עמוד כט חלק
שבע, איילינבורגבאר בער יששכר ר'

רק / מצוות קבלת לענין עיי"ש תושב גר בין
וכו', מצוות ז' עליו לקבל צריך להחיותו לענין

נעמן תר ד"ה צו: סנהדרין
הרמב"ם על גרי"ז,

ועוד, תושב גר צריך קבלה מכתביםאיזה
פערלא, פערלאגרי"פ פישל ירוחם ר'

תושב, פבגר עשה

תלמוד, קפלןדברי אליהו אברהם ר'
נח, ובן תושב 283גר א

דבר, הנצי"בהעמק
שכר מקבלים בחסד המתנהגים העולם אומות

התחתון, ובג"ע הזה יאבעולם ב בראשית
הכהן, הכהןושב רפאל ר'

מקומות בכמה רש"י שיטת ביאור / תושב גר דין
לענין גם / ע"ז לעבוד שלא קבל שרק שכתב

לזלהחיותו,
מפונוביז, הגאון כהנמןחידושי יוסף ר'

ג' בפני קבלה שצריך הרמב"ם ודברי תושב גר
יאועוד, עמ'

ישראל, פלאצקיחמדת דן מאיר ר'
תושב, גר גם כולל והאם אדם נקרא 215אינו

נח, בני מצוות ז' על והלאהקונטרס 182
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המאירימאירי, מנחם רבינו
נח, בני מצוות והלאהשבע נו סנהדרין

ספר, קאזישמגילת בנימין ר'
מט==, ל"ת

אשר, וייסמנחת זעליג אשר ר'
תושב, וגר נח בן זבעניני בראשית

חינוך, באבדמנחת יוסף ר'
הזה, בזמן תושב הגר צג, מצוה

אברהם, פרייסמשנת אברהם ר'
שיתוף, באיסור ועכו"ם תושב, 13גר ח"ב

המלוכה, גרשונימשפט יהודה ר'
ועוד, הזה בזמן תושב וגר גוי 260דיני

כהן, קוקמשפט ראי"ה
הזה, אםבזמן ועתה ד"ה נח
יעקב, וורשנרסדר יעקב ר'

ולהצילו, צדקה ולענין להחיותו לענין תושב גר
סה דף ע"ז

סיני,
אמוזג, בן אליהו של בהגותו תושב 234גר פח

חסידים, החסידספר יהודה רבינו
תושב, כגר הוא הרי מנומס שנחגוי

פז, זביחיעטרת פנחס ר'
דנבילה גר ואם / לנכרי תושב גר לקדים בענין

ועוד, הקרן להפסיד שצריך גהכוונה כרך ח"א
י חו"מ

אור, מרגליותקוי ראובן ר'
תושב, גר 65משפטי

חגיגה, גלאנטיקרבן משה ר'
לקבל צריך נח שבן הרמב"ם דברי ביאור
משה ע"י בתורה כך שכתוב משום המצוות

44רבינו,
הגדול, מגרמיזארוקח אלעזר רבינו

לקט ועל הלוייה ועל הצדקה על חייבים נח בני
מעקה עישיית ועל זקן הידור ועל ופאה שכחה

שכליות, מצוות שסו/
חמד, מדינישדי חזקיה ר'

תושב, לגר שהכוונה גר סתם 15יש ב
יעקב, כהנאתודלות זאב יעקב ר'

לגויים היחס על אמת דברי מאמר קונטרס
והלאהעיי"ש, 5

פה, שבעל מחבריםתורה כמה
תושב, גר בענין ז"ל זולטי הרב של עמ'מאמר כא

כא
המלך, אריאליתורת גרשון ר'

המאירי דברי ומזכיר נח ובני תושב גר בדיני
עוד, 327עיי"ש

והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'
להיות אסור / היום נח בני מצוות ז' קיום
הזה, בזמן נוצרים בדין / מצוות ז' ללמד כמסיונר

שיז ג'
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התורה+ בהשקפת חברים אהבת י: _פרק

dxezd ztwyd ,mixag zad` (`)

ì(הקב"ה (גם לו יעזרו לא אז לאחרים יעזור לא ואם מזולתו לעזרה זקוק אדם כל
:â"ñø:âé àë éìùî,äðòé àìå àø÷é àåä íâ ìã ú÷òæî åðæà íèàאד� בני שכל יודע אתה ÅÈÆ

ממנו שלמעלה ומי ממנו, שלמעלה למי הנמו� יפנה הצור� בעת ושה� לזה, זה זקוקי�
שבבני הנכבד אל האד� יגיע אשר עד כ� לעלות הדבר יחדל ולא ממנו, שלמעלה מי אל
כל אשר לבדו העולמי� לאדו� הצור� א� כי לו להזדקק ממנו למעלה אי� אשר אד�

ובטבע. ביצירה לו זקוקי� הברואי�
אליו, בו שפנה במה ממנו שלמטה מי בקשת ימלא לא הוא (ו)א� ערכו כפי אד� כל ולכ�
אשר האד� ממנו שימנע כדי מקרי� ומסבב בפועל, מאיתו צרכיו מילוי ה' ממנו ימנע

אד�. ומבני ה' מאת כללי, דבר יענה, ולא שאמר לפי צרכיו, מילוי את ממנו ֵֶָלמעלה
עיי"ש. רעים אהבת מאמר הברית ספר בדברי מאד מפותח זה רעיון

ìטוב חבר מעלת
éøéàî::æé æé éìùî,ãìåé äøöì çàå òøä áäà úò ìëáשיהיה משתדל האד� להיות הערה

האד� לב ומשקטת המדינית, בהנהגה גדול צור� החברה כי רוח, נאמ� חבר לו
כ] שער הפניני� [מבחר המוסר חכמי ואמרו סודותיו. ובהודעת ובמועצותיו במבוכותיו
מחבירי אחד מות שמועת כשיגיעני [ש�] אחר ואמר ימי�, בלי כשמאל חברי� מבלי אד�

ה ומטכסיס מנתחי. נתח [ש�]נפל החכ� ואמר כנפשו, האוהב את לאהוב הנאמ� אוהב
נפשו, כהצלת בהצלת� יטרח שיחמסו� ובעת להועיל�, כדי לעצמו יזיק הנאמ� החבר
מזומ� אני לו ואמר העני� והודיעו דבר איזה על לאוהבו הוצר� אחד שאד� ואמרו
אהבתו להיות הנאמ� האוהב מטכסיס וכ� מלב�, יותר להזיק� וירא מיד� יותר לתועלת�
ובעת העושר מבעת יותר העוני בעת יאהב לסיבה תשתנה ולא תחלו� לא חזקה קיימת

הריוח. מבשעת יותר הצרה
אהבתו תקבל לא עת, בכל אוהב הטוב החבר כלומר הרע, אוהב עת בכל הנה, אמר ולזה
ולהציל. לעזור גמור אח המזדמנת לצרה והוא הסיבות, מ� לסיבה ומגרעת שינוי או תמורה
עשרה שבע ב� יוס� יעקב תולדות אלה כעני� הזדמנות, מלשו� הצרה, אל שב ו"יולד"
לשו� יפול לפעמי� אלא "תולד" לומר לו והיה א), כז (משלי יו� ילד מה תדע לא שנה,
לצרת הוא שאוהב כלומר האח, על "יולד" ישוב או הרע... עלי� ובא כמו הנקבה על זכר

וקורבה. לידה מדר� אחיו הוא כאילו כלמור לו, הנולד אח אוהבו
ìחיים אורחות ילמד שממנו שונאו של גידופין לדברי יקשיב

:ìàøùé úøàôú:à úåà æòåá :à ã úåáà:íãà ìëî ãîåìä íëç åäæéàדבכל ...ר"ל
שמחרפו שונאו דברי על להשגיח להמשכיל לו יש ביותר אמנ� ממנו... ילמד שיפגש אד�
קט� גידו� כל על שקט ברוח היטב להקשיב כאפרכסת אזנו יעשה אז בקולו, וירי� ומגדפו

הנאמני�. המוכיחי� אלו לו שיאמרו וגדול
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סבוני וגו' סבבוני ג� סבוני וגו' סבבוני גוי� כל הפסוקי� על בדרשותי פ"א אמרתי זה ועל
אויבי� כת רק נפרש ופה לאד�, לו שיש אויבי� מיני ג' לפרש הארכתי וגו', כדבורי�
קוצי� כאש בדעכ� שיעשה רעש וקול לכוורתינו, דבש מביאי� כדבורי� שה� השלישי,
אויבינו לנו ייטיבו דבזה במושבותינו אור היה בזה לנו, סביב וגדופיה� חרופיה� בקול
הגדולי� חסרונותינו ולפיכ� אהבת�, תכסה פשעינו כל על שלנו האוהבי� כי מאוהבינו. יותר
והתבוננות� האהבה מאור כהה עינ� כי כגדולי�, יראו הקטני� ויתרונותינו כקטני� יראו

עצמ�. את להשלי� השתדלותינו ברכיה� על יישנו ועי"ז לנו, ידידות� מיי� משוכר
חסרונ וכל פיה�, על זית עלה יקחו לא הנאמני�, המלמדי� ה� שונאינו, אלה ותינואול�

החרש, סביב�, ומות חצי� זיקי� היורה מר אויב אחי, יפגש� כי לכ� מללו. ברור בשפת�
והקשב שמע אצל�, ההתבוננת אספקלריא הכעס בענ� יתעכר לא למע� עמו, תתקוטט לא
ג� תשמע לדבריו מבינות אבל ב, שאינ� דברי� כמה ל� יאמר אמת ה� דבריו, כל על יפה
ישנו החסרו� זה דבריו, צדקו בזה בפניומיותי�, תאמר אתה, נפש בעל א� אשר ענייני� כ�
כדי זה, על תשמח המגדיל, כבזכוכית יגדילוהו שבחסרונותי� קטנה נקודה כל כי וא� בי.

מעלי�. להסירו תתעמל ידעוהו, כבר שהבריות אי� שתדע
עדיי�, יכירוני שלא זרי� אד� בני בי� כשאבוא ר"ל בשורי, עיני ותבט הפסוק פירשתי ובזה
עיני ג� תבט מידותי, ועל עלי לשפוט למע� דברי ועל תנועותי כל על מביטי� ה� ועי"ז
בקמי� אול� עדיי�, בי חסר אשר את לתק� אדע למע� עלי, יעשה פני� פרצו� איזה עליה�,
אלה לקול יפה אזני תשמענה רק אבל אות�, אענה לא בגידופיה�, מרעימי� מרעי�, עלי
רזיא מעליא עדיי�, בי גדלו שלא הפירות יפרח, כתמר צדיק ועי"ז הגדולי�, המלמדי�
חדשי� ופרחי� צי� נפשי ויצי� עלי, נדבות כגש� המקניטי� אלה דברי והיה לאילנא,

ישגה: בלבנו� וכארז יקרות, מדות שקדי ויגמול דרכי, לכונ�
גם מרחיב הוא רק אמיתית, נקודה יש השונא דברי שבתוך והיינו "מטולטלת" יסוד מכאן קצת ללמוד ==יש

אמת... שאינם בדברים

ì(שלו בעינים אלא שלך בעינים (לא עצמו את רואה הוא כאשר חבירו את לראות
:åäéìàî áúëî:243 ãåîò ã"ç:ïå÷éúä ùøåù Y åéúåãî ìò øéáòîä :øîàîנגיע ...אי�

טומאותינו? מכל לטהרנו שבכוחה מידותיו] על [	מעביר זו למידה
כל הכעס, כל עצמו. על מביט שהוא באופ� חברנו על להביט להתרגל יש: פשוטה דר�
וממא� שונה, במבט עצמו את רואה אחד שכל משו� באי� והקטטות המריבות השנאה,

חבירו. בעיני עצמו את לראות
וחושב נעלב העני וכועס. חוצפה, בזה רואה העשיר מרובה. סיוע מעשיר מבקש עני למשל,
וחלישות בקטטה מזה זה ונפרדי� צרי�. שאני מה לי ית� לא למה הרבה לו נת� השי"ת הרי
אותה להצדיק לא ג� א� – חבירו של דעתו את להבי� רק משתדל אחד כל היה לו הדעת.

לחבירו. אד� שבי� והסיבוכי� הסכסוכי� של דרובא רובא נמנעי� היו –
עצה הוא אבל נדרש. מחשבה שינוי רק כי כ�, כל קשה אינו זה כלדבר לשיפור עמוקה

אחר מטע� ועוד זו. נקודה דר� עוברות לחבירו אד� שבי� המידות כל כמעט כי המידות,
תלויי� ומוצלחי� מאושרי� שחיי� להבי� הוא קשה לא כי זו, גישה לקנות לאד� הוא קל
הרי עצמו, על מביט שחבירו כמו חבירו על להביט תמיד שמתרגל וזה אוהבי�, בריבוי

אוהביו... הכל
נוספות מעשיות עצות קצת כא� נסדר מידותיו' על 'מעביר של זה עני� חשיבות מחמת
בקצת� וא� הימי�. כל לו וטוב זו, לדרגה להגיע ולהתאמ� להתרגל אד� יוכל שלפיה�
במידות גמגורה להשתנות להגיע כי חסרו�, בזה אי� לשמה', 'שלא בחינת בה� שיש נראה
לעשות שמי� לש� שכוונת� ומכיוו� לשמה, בשלא להשתמש מוכרחי� החשיבה ובדר�

לשמה. אל לשמה שלא מתו� לבוא שתיעזר ספק אי� קונ� רצו�
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תמיד התחשב אלא הקר, השכל לפי רק מודרכי� אד� בני שאר ע� עסקי� יהיו לא א)
במידותיה�. דהיינו רוח�, בהל�

הסכ� בזה. צודק הוא הסת� ומ� ממ�, יותר דבר באיזה מצויי� שהוא חושב אחד כל ב)
צדיק שהוא זכור ממנו יותר חכ� אתה א� באיגרתו: הרמב"� דברי [זכור ויאהב�. עמו,

וכו']. מזיד ואתה שוגג הוא כי ממ�, יותר
בה הנקודה את תראה כ� ועל ב�, מאשר יותר עצמו בצרכי מתעניי� ואחד אחד כל ג)

ענניניו. ג� ה� ענייני�
בעשותה. מאושר ויהיה לעשות שירצה אלא שיעשה רק תשתדל אל ד)

ביניכ�. ויפרידו מה� ירחיקו� ה� כי חברי� ע� חריפי� לוויכוחי� מלהיכנס היזהר ה)
מעוניי� יהיה והוא עצמו חבר� על חבר� ע� דבר עצמ�, על הרבה כ� כל תדבר אל ו)
מאשר יותר מפואר דבר ואי� "אני" מאשר יותר אהובה מילה אי� אד� בני (לרוב לשמוע.

שמו).
ויאהבו�. ופרטיה�, שמותיה� לזכור התאמ� אחרי�. לדברי הקשב ז)

הרוצחי� אפילו הפושעי�, כל יותר. יתעקש רק כי גלוי, באופ� חבר� את תבקר אל ח)
בלבב�. פשע� על יודו לא ביותר, הגרועי�

ובצדק. – ישנאו� למה כי האמת, על מודה הוה חבר� ע� בדבר� ט)
להבי� ראוי החולי את להבי� ראוי מאשר יותר כי הרופאי�, חכמי שאומרי� מה זכור י)
החולה. של רוחו מהל� בא החולי, כל ולפעמי� חולי, בכל גדול חלק כי החולה. את

המחלה. תעבור ואחוה, אהבה איתו מרבה שאתה במה זה את לתק� וכשיצליח
להביט הורגל כבר כי מידותיו על מעביר להיות הזמ� במש� לו יקל אלה בדברי� המתנהג

חבירו. של ראותו מנקודת דבר כל על

e zecg` (a)mipind zrax`a fnxd

øîúì åìùîðå ïôâì åìùîð ìàøùé

.æë úåçðîעושי� אי� מה� וב' פירות עושי� מה� ב' שבלולב, מיני� ד'
עושי� ושאי� עושי�, לשאי� זקוקי� יהיו פירות העושי� פירות�
שיהו עד בה� חובתו ידי יוצא אד� ואי� פירות, לעושי� זקוקי� יהיו פירות
שנאמר אחת, באגודה כול� שיהו עד בהרצאה ישראל וכ� אחת, באגודה כול�

ט) יסדה.(עמוס אר� על ואגודתו מעלותיו בשמי� הבונה

é"ùø:,פירות עושי� מה� ותמרי�.שני� זקוקי�,דאתרוג כאחד.יהו יהו כול� כלומר
ורשעי�בהרצאה, צדיקי� אחת באגודה כול� שיהו עד נעני� אי� מתעני� כשה�

פירות. עושי� ואי� דעושי� יסדה,דומיא האר� יסדה.על אז ביחד שאגודתו בזמ�
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:å úåúéøëבה שאי� תענית כל חסידא שמעו� א"ר בזנא בר חנא א"ר
ומנאה רע, ריחה חלבנה שהרי תענית, אינה ישראל מפושעי

מהכא אמר, אביי קטרת. סממני ע� יסדה.הכתוב אר� על ואגודתו ט) (עמוס

àîåçðú::יז פרק וערביאמור עבות ע� וענ� תמרי� כפות הדר ע� פרי ...
ומה� פירות שעושי� מה� הללו המיני� ארבעה של טיב� מה נחל,
מעשי� לה� שיש צדיקי� אלו תמרי� כפות הדר ע� פרי פירות, עושי� שאינ�
הקב"ה אמר בישראל, שיש בינוני� אלו נחל וערבי עבות ע� וענ� טובי�,
כ� עשית� א� פסולת בבני יהיה שלא כדי אחת אגודה תעשו כאחד כלכ�
אר� על ואגודתו מעלותיו בשמי� הבונה אומר הנביא וכ� עליכ� מתעלה אני
ואגודתו שנאמר אחת אגודה עושי� כשה� מתעלה הוא ואימתי ט) (עמוס יסדה

יסדה: אר� על

äáø àø÷éå:אתרוג מה ישראל אלו הדר ע� פרי ד"א יב סימ� ל פרשה
שיש אד� בני בה� יש ישראל כ� ריח בו ויש טע� בו יש זה
הזו התמרה מה ישראל אלו תמרי� כפות טובי� מעשי� בה� ויש תורה בה�
בה� ואי� תורה בה� שיש בה� יש ישראל ה� כ� ריח בו ואי� טע� בו יש
טע� בו ואי� ריח בו יש הדס מה ישראל אלו עבות ע� וענ� טובי� מעשי�

בה� יש ישראל אלוכ� נחל וערבי תורה בה� ואי� טובי� מעשי� בה� שיש
בני בה� יש ישראל ה� כ� ריח בה ואי� טע� בה אי� זו ערבה מה ישראל

עוש הקב"ה ומה טובי� מעשי� ולא תורה לא בה� שאי� לאבד�אד� לה� ה
על אלו מכפרי� וה� אחת אגודה כול� יוקשרו הקב"ה אמר אלא אפשר אי
בשמי� הבונה ט) (עמוס הה"ד מתעלה אני שעה אותה כ� עשית� וא� אלו
/עמוס (ש� שנאמר אחת אגודה עשויי� כשה� מתעלה הוא ואימתי מעלותיו
ביו� לכ� ולקחת� לישראל מזהיר משה לפיכ� יסדה אר� על ואגודתו ט'/)

הראשו�.

äáø øáãîá::א כתמרג צדיק צב) (ש� הה"ד וגו' לוי מטה את הקרב
התמר מה יפרח כתמר צדיק וגו' ה' בבית שתולי� וגו' יפרח
מה הבא לעול� עד מה� רחוק צדיקי� של שכר� מת� כ� רחוק צלה הזה
ישראל ה� כ� סולי� ועושה נובלות נקלווסי� רטובי� תמרי� עושה הזה התמר
יש הזו התמרה מה בורי� בה� ויש האר� עמי בה� ויש תורה בני בה� יש
כ� לאוצר נכנסות וה� תמרי� ועושה לאוצר נכנסות שאינ� נובלות בה�
התמרה מה נכנסו לא מה� ישראל לאר� נכנסו מה� במדבר כשהיו ישראל
הקוצי� תמרי� לגבות מבקש שהוא מי וכל קוצי� ועושה תמרי� עושה הזו
נשיכת� מה� עצמו משמר שאינו מי כל הצדיקי� ה� כ� בו שולטי� בה שיש
דבריה� כל וא� שר� לחישת ולחישת� עקרב עקיצת ועקיצת� שועל נשיכת
לולבי� לאכילה תמרי� אלא פסולת בה אי� זו תמרה מה ד"א אש כגחלי
לקרות קורות שפעת לכברה סנסני� לחבלי� סיבי� לסיכו� חריות להילול
מה� מקרא בעלי מה� אלא פסולת בה� אי� ישראל ה� כ� הבית את בה�
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העני� וכל צדקות בעלי מה� מצות בעלי מה� אגדה בעלי מה� משנה בעלי
	 ,	

לחזוק הול� שלה הסיב אפי' לסוכה וחריות להלל לולבי� בה יש זו תמרה מה
סוריה� אפי' תורה בני חסידי� ישרי� צדיקי� בישראל כ� להדליק ועצה
(תהלי� ת"ל הצדיקי' כ� כלי� ממנה עושי� אי� התמר מה אי אינו� חסד גומלי

ישגה בלבנו� כארז צב)
כלי ממנה ועושי� בבבל היינו ואמר הונא לרב אותה שאלתי תנחומא �א"ר
עושי� אי� הצדיקי� כ� פירות עושה אי� הזה הארז מה אי ומנורות שולחנות
עושי� הצדיקי� כ� פירות עושה התמרה מה יפרח כתמר צדיק ת"ל פירות
תמרה מה יאכלו מעלליה� פרי כי טוב כי צדיק אמרו ג) (ישעיה שנא' פירות
מי כל כ� ומת נופל הוא א"ע משמר ואינו לראש� עולה שהוא מי כל וארז
ל� תדע ידיה� מתחת שלו את נוטל שהוא סו� לישראל ומזדווג בא שהוא
שנא' בנגעי� וביתו הוא לקה אחת לילה פרעה שמשכה ע"י שרה שכ�

	 	 וגו', פרעה את ה' וינגע יב) (בראשית

éøèéå øåæçî::ãñù ïîéñ...ידי יוצא אינו שבלולב מיני� מארבעת אחד חסר היה וא�
אי� ושני� פירות עושי� מה� שני� שבלולב מיני� ארבעה דת"ר חובתו.
יהו פירות עושי� ושאינ� פירות. עושי� לשאינ� זקוקי� יהו פירות העושי� פירות. עושי�
הוא וכ� אחת. באגודה כול� שיהו עד חובת� ידי יוצאי� ואי� פירות. שעושי� למי זקוקי�
פי' ט): (עמוס יסדה אר� על ואגדתו [מעלותו] (מעליותיו) בשמי� [הבונה] (בונה) אומ'
מיני מכל שינצלו בתי� בעלי על רחמי� מבקשי' שה� חכמי� תלמידי אילו פירות עושי�
עליא. על אתכליא רחמי [יבעו�] (ובעו�) מת�] [כדשלחו מית�) שלחו (כד פורענות.
שצריכי� בתי� בעלי אילו פירות. עושי� ושאינ� אתכליא. מיתקיימי� לא עליא שאילמלא
בעלי על מכפרי' פירות שעושי� ואתרוג לולב פי' ולתלמידיה�. לחכמי� רוח נחת לעשות
חכמי� תלמידי על מכפרי� פירות עושי� שאי� וערבה והדס פירות. עושי� שאינ� בתי�

פירות. שעושי�
â"îñ::ãî äùòמה� יש שבלולב מיני� ארבעה כז.) (מנחות רבה הקומ� בפרק תניא

לדרוש לזה זה זקוקי� שיהו תורה ואמרה פירות עושי� אי� מה� ויש פירות עושי�
כדדרשינ� פורענות מיני מכל שינצלו בתי� בעלי על רחמי� לבקש זקוקי� חכמי� שתלמידי
אשכולות בתי� בעלי אלו שלה זמורות נמשלה לגפ� זו אומה א) צב, (חולי� הנשה גיד בפרק
והיינו שבה� ריקני� אלו שבה קנוקנות האר� עמי אלו שבה עלי� חכמי� תלמידי אלו שבה
כלומר אתכליא מתקיימי לא עליא שאילמלא עלייא על אתכליא רחמי ליבעי מת� דשלחו
ועמי חכמי� ולתלמידי למלכות ממונ� שמפזרי� הגפ� עיקר שה� בתי� הבעלי אילמלא
זקוקי� בתי� ובעלי תורה ללמוד יכולי� חכמי� תלמידי היו לא וזורעי� חורשי� הארצות

ולתלמידיה�: לחכמי� רוח נחת לעשות חכמי� לתלמידי�
øåàîä úøåðî::àð÷ ïîéñ,ישראל קהל כמו ובריח בטע� מפרדי� ה� מיני� הארבעה אלו

ודו וריח טע� לו יש האתרוג אד�כי בני שמריחי� וחכ�, לצדיק מה
כ� על שבכל, השל� וזהו אד�. בני ממנו ללמד הפרי הוא וחכמתו מעשיו ריח
פרות עושה והלולב בדורו. יחידי הוא כזה שהאד� לפי יחידי, ונטל במקרא ראשו� הוא
ריח בו יש וההדס טובי�. מעשי� בלא חכמה לו יש אשר אד� שיש כמו ריח, לו ואי�
טובות. מדות בהרגל אלא חכמה בלי מעשי� בה� שיש אד� בני שיש כמו אכל, בו ואי�
וא� טובי�. מעשי� ולא תורה לא בה� שאי� אות� כגו� ריח, ולא טע� בה אי� והערבה
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תפלת�: שומע הוא ברו� והקדוש ביחד ומתפללי� אלו ע� אלו נקבצי� כ� פי על
בו יש זה אתרוג מה ישראל, אלו הדר', ע� 'פרי יב): (ל רבא בויקרא הת� גרסינ� והכי
'כפת טובי�, ומעשי� תורה בעלי שה� אד� בני בה� יש ישראל, ה� כ� אכל, בו ויש ריח
בה� יש ישראל, ה� כ� ריח, בה ואי� אכל בה יש זו תמרה מה ישראל, אלו (ש�), תמרי�'
ישראל, אלו (ש�), עבות' ע� 'וענ� טובי�; מעשי� בה� ואי� תורה בעלי שה� אד� בני
מעשי� בה� שיש אד� בני בה� יש ישראל, ה� כ� אכל, בו ואי� ריח בו יש הדס מה
ולא טע� בה אי� זו ערבה מה ישראל, אלו (ש�), נחל' 'וערבי תורה; בני ואינ� טובי�
הקדוש אמר טובי�. מעשי� ולא תורה לא בה� שאי� אד� בני בה� יש ישראל, ה� כ� ריח,
וא� אלו. על אלו מכפרי� וה� אחת אגדה כל� יעשו אלא אפשר, אי לאבד� הוא: ברו�
ט, (עמוס יסדה' אר� על ואגדתו מעלותו בשמי� 'הבונה שנאמר: מתעלה, אני כ� עשית�

מ): כג, (ויקרא לכ�' 'ולקחת� לה�: ואומר לישראל לה� מזהיר משה לפיכ� ו).
שעושי� מה� יש שבלולב מיני� ארבעה א): (כז, רבה הקומ� פרק מנחות, במסכ נמי וגרסינ�
שתלמידי לדרש, לזה. זה זקוקי� שיהיו תורה, אמרה פרות. עושי� שאינ� מה� ויש פרות
בפרק כדגרסינ� פרעניות, מיני מכל שינצלו בתי�, בעלי על רחמי� לבקש זקוקי� חכמי�
בעלי אלו שבה זמורות נמשלה; בגפ� זו אמה לוי: רבי אמר א): צב, (חולי� הנשה גיד
אלו שבה קנוקנות האר�, עמי אלו שבה עלי� חכמי�, תלמידי אלו שבה אשכלות בתי�,
לא עליא דאלמלא עליא, על אתכליא רחמי לבעו מת�: דשלחו והינו שבישראל. ריקני�
כל לה� מכיני� אשר בתי� בעלי על חכמי� תלמידי שיתפללו כלומר, אתכליא. מתקימי�

צרכ�:
ìàéøæò éáø::å ïîéñ à"ç :øîééäñãìéä...בי� בהנ"ל שחלקנו עני� באותו לעני� מעני�

והובא הש"ס דקאמר במה כמה זה שנסתפקתי למה אעתיק ומיעוט רוב
ראיה ומייתי תענית אינו ישראל מפושעי בו שאי� צבור תענית כל תרי"ט א"ח בטור
של עדה להיות דצרי� ש� בח"א מהרש"א כשיטת נחמיר א� א� לחקור ויש מחלבנה,
מיחס יותר גדול להכשרי� הפסולי� יחס א� ג"כ מותר א� ישראל פושעי בלא עשרה

עשרה. נגד א' דהיינו הקטורת סמני לשאר חלבנה
סימני לשאר חלבנה ביחס דרק משמע פשוטו דכפי הלז במאמר בפירוש תולה זה ולענ"ד
שהבנתי מה וכפי אחר פירוש פי' חלבנה אצל תשא כי פ' ריש הבחיי אכ� מותר. הקטורת
עצמ� ערבות על ויחוסו העבריני� על יתפללו שה� הכשרי� על מוסב העני� כל דבריו
אסור, ולפ"ז שלמה, בתשובה לשוב בלב� השי"ב שית� עליה� ויתפללו חבריה� נפש ועל
שייכות� מצד אות� שנצר� נניח א� אחר מצד העברייני� שיצרפו כלל משמע לא דלפ"ז
מוטל יותר עוד הגדלות כפי יותר גדול אלינו שלה� היחס א� אדרבא הערבות מצד אלינו

עליה�. להתפלל עלינו
מקרא ילי� דאביי ש� בכריתות ואביי חסידא שמעו� ר' פליגי בזה אולי כי חושב אני וכעת
אות� בי� ואחדות חבור ע"א) (כ"ז במנחות דרשינ� זה, דמפסוק יסדה אר� על דואגודתו
דהוה וכיו� למ"ד פ' ויקרא רבה במדרש באריכות יותר ומבואר עושי� ושאי� פירות שעושי�
דווקא דחלבנה דומיא א� אבל /הצטרפות�/, התצרפות� תגדל רבוי� כפי ערבות מטע�
בעוה"ר אשר קהילות בכמה לדינא גדול נ"מ יש ובעוה"ר הקטורת. סממני לשאר בערכו

צלע"ג. ולדינא העומד. על מרובה פרו�
úîà úôù::á"ñøú úåëåñ íéøáãכל חז"ל ואמרו בסוכות ישבו בישראל האזרח כל

זוכי� האחדות אל שבאי� מה כפי הרמז אחת. בסוכה לישב ראויי� ישראל
עונות כי אחת. אגודה ישראל בני נעשי� יוהכ"פ ואחר כלולותי�. אהבת בחי' שהיא לסוכה
אחדות שנעשי� מיני� הד' רמז וזה לחבירו. אד� ובי� למקו� אד� בי� עונות דיש מבדילי�
אד� שבי� מה שתקנו הרמז מיני� הד' הסוכה. בחי' שהוא שמי� ש� עליה� חל ואז אחד
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שלמטה שלו� שלו� שלו� נא' וע"ז למקו�. אד� שבי� מה שתקנו רומז והסוכה לחבירו.
הגו� בבחי' הפירוד וכל קרובי� דהנפשות מיני� לד' א"צ בשבת ולכ� שלמעלה. ושלו�
כמ"ש ישראל בכלל חלק יקח אחד שכל פי' לכ� ולקחת� שלו�. ונק' דנשמתי� יומא ושבת

תמה. ולקיחה אחד לכל פירותלקיחה עושי� שאי� ויש פירות שעושי� יש בגמ' וכמ"ש
לכלל כח� יכניסו פירות העושי� והיינו ע"ש. עושי� לשאי� פירות העושי� נזקקי� ויהיו

העושי�: אל עצמ� יבטלו עושי� ושאי� עושי�. לאי� לסיוע ישראל

éðå÷æç::âë àø÷éåבאגודה וה� פירות עושי� אי� ומה� פירות עושי� מה� הדר, ע� פרי
בורא�. רצו� לעשות ובינוני� צדיקי� שיתאגדו ל� לומר אחת

ìàéæåò é÷ñô::á ïîéñ :ïîæä úåìàùá...הרבה סיני, הר מעמד מיו� עברו שני� אלפי
שמדות הרבה לממלכה, ומממלכה גוי אל מגוי ותל� היהדות גלתה גליות
והרבה כוונותיה, ולשבש אותיותיה לסרס לזייפה, או להשמידה תורתה ועל עליה נגזרו
היהדות יצאה זאת, כל ולמרות זאת, ובכל בה; נדבקו זרות ושפות חיי� ומנהגי השפעות
לפגוע שנסו אלה וכל תורתה, ביסודה ומאוחדת ואחידה ורוחה, בצביונה ולשמה צרופה
משיחי תלמידי של וכתות הקראי� האיסיי�, הצדוקי�, השומרוני�, זאת, תורה באחדות
זאת אחדות העול�. מ� להבטל שסופו עלוב קיו� שמתקיימי� או לגמרי אבדו השקר,
ובאר� בשמי� ומיוחד ואחד עול� של יחידו שהוא חי, אל תורת של נאמ� ממקור נובעת
אתכ� צוה אשר הדבר זה לאמר: ביתו נאמ� נביאו ידי על מצוה הוא ולכ� צבאותיה�, וכל
ותהיו מלבכ� העבירו הרע, יצר אותו לישראל משה לה� אמר ה', כבוד אליכ� וירא תעשו
תהא כ� בעול� יחידי שהוא כש� המקו� לפני לשרת אחת ובעצה אחת ביראה כולכ�
בתפלת� נעני� ישראל שאי� אלא עוד ולא ו'). שמיני ויקרא (ספרא לפניו, מיוחדת עבודתכ�

כז). (מנחות יסדה אר� על ואגודתו שנאמר אחת, באגודה כול� שיהיו עד וצעקת�

éøôñ:îù à÷ñô íéøáãבעצה שוי� כשישראל מל�, בישורו� ויהי (ה) ו:
בישורו� ויהי שנאמר מלמעלה משתבח הגדול שמו מלמטה אחת
+במדבר שנאמר ע� ראשי אלא אסיפה ואי� ע� ראשי בהתאס� אימתי מל�,
מושיב כשהנשיא אחר דבר הע�. ראשי כל את קח משה אל ה' ויאמר ד+ כה
בישורו� ויהי שנאמר מלמעלה משתבח הגדול שמו מטה של בישיבה זקני�

אל אסיפה ואי� ע� ראשי בהתאס� אימתי יאמל� +במדבר שנאמר זקיני� א
ישראל. מזקני איש שבעי� לי אספה טז+

אגודות עשוי� כשה� ולא אחת אגודה עשוי� כשה� ישראל, שבטי יחד
על ואגודתו מעלותיו בשמי� הבונה ו+ ט +עמוס אומר הוא וכ� אגודות,
וקשר� ספינות שתי שהביא לאחד משל אומר יוחי ב� שמעו� רבי יסדה. אר�
שהספינות זמ� כל פלטרי� עליה� ובנה הי� בלב והעמיד� ובעשתות בהוגני�
ישראל כ� קיימי� פלטרי� אי� ספינות פרשו קיימי� פלטרי� בזו זו קשורות

כבי רצונו עושי� וכשאי� בשמי� עליותיו בונה מקו� של רצונו כולכשעושי�
כשאני ואנוהו אלי זה ב+ טו +שמות אומר הוא וכ� יסדה אר� על אגודתו
בו כיוצא נאה. הוא בשמו כביכול לו מודה אני וכשאי� נאה הוא לו מודה
לאו וא� גדול הוא בשמו קורא כשאני אקרא ה' ש� כי ג+ לט +דברי�
כשאת� אל ואני ה' נא� עדי ואת� יב+ מג +ישעיה בו היוצא וכו' כביכול
א+ קכג +תהלי� בו כיוצא אל איני כביכול עדיי את� וכשאי� אל אני עדיי
יושב היית לא כביכול אני אילמלא בשמי� היושבי עיני את נשאתי אלי�
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אחת אגודה עשוי� כשה� ישראל שבטי יחד אומר אתה כא� וא� בשמי�,
אגודות. אגודות עשוי� כשה� ולא

äáø øáãîá::åè äùøôמעלותיו בשמי� הבונה ט) (עמוס זש"ה לי אספה
שהיתה לפלטי� דומה הדבר למה יסדה אר� על ואגדתו
עומדת גביה� שעל פלטי� מחוברות שהספינות זמ� כל הספינות גבי על בנויה
עשוי� שישראל בזמ� למעלה מבוס� כסאו כביכול מעלותיו בשמי� הבונה כ�
יסדה אר� על ואגודתו אימתי מעלותיו בשמי� הבונה נאמר לכ� אחת אגודה
לי אספה למשה הקב"ה לו אמר לכ� מל�, בישורו� ויהי לג) (דברי� וכה"א
רשעי� של כינוס� אבל לעול� והנייה לה� הנייה צדיקי� של שכינוס� למה

לעול�. ותקלה לה� תקלה

íééçä øåà::å ãë øáãîá,'åâå åéèð íéìçðëסנה) ז"ל בזהרבותינו דרשו קה:) דרי�
ד' כנגד מדבר שהכתוב הדר� זה על הכתוב לפרש ואפשר דרשות, הרבה

הש�: שבע� הצדיקי� כתות
שנה בכל ומצות תורה ישראל ללמד ישראל אר� כל מסבב שהיה הנביא, כשמואל הוא א'

נו): (שבת ז"ל כאומר� ושנה
העומדת כת והיא משפט, ולהורות וללמד ללמוד תורה לתלמוד הקבועי� הצדיקי� כת ב'
שהמבקש אלא עצמו, הראשו� בגדר והיא כידוע, ובהוראה בתורה העוסקת הגזית בלשכת

להורות�: מסבב היה שהוא שמואל עליה� מוסי� אליה�, יבא ה'
הראשונה כת עליה יתירה נוע�, אמרי ולהבי� להשכיל לעצמה, לשמה תורה הלומדת כת ג'

ומלמדת: שלומדת
אד�: טר� למצוא למלאכת� ויוצאי� הלומדי�, ידי המחזקת כת היא ד'

עושי� שה� נטיו, כנחלי� אמר שמואל של כתו כנגד דמיוני�, ד' אמר כתות ד' וכנגד
בעצמ� שטורחי� זו כת כ� כמו ממנו, לשתות למקו� ממקו� מימיו שנוטל הזה כנחל

חיי�: למי� צמא להשקות
ג� ויהנה, יבא ליהנות הרוצה וכל נטוע שהוא הזה כג� נהר, עלי כגנות אמר ב' כת וכנגד
הרוצה וכל הגזית, בלשכת נטועה כת ה� כ� כמו הרחוקי�, וזני� ממנו פירות מוליכי�
ויוצאי� מה� מתחכמי� לש� שהבאי� למרחוק הולכי� פירותיה� ג� ויהנה, יבא ליהנות

וגו': תורה תצא מציו� כי ג) ב (ישעיה כתיב וכ� תורה, צמאי להשקות
כיעקב ה', נטע כאהלי� אמר לזולת להשפיע כח בה� ואי� לעצמ� הלומדי� הג' כת וכנגד
מתישנת שהיא שכל הזאת כנטיעה נטיעה, לשו� ואמר לעצמו ללמוד אוהלי�, יושב ת� איש
תוסי� התורה בעסק שמארי� זמ� כל תורה לומדי כ� כמו ביניקתה, ואחיזה שרשי� מוסי�

בה: נפשו להשתרש
וגבורה כח בעלי קומה, בעלי ע�, לעשירי רמז ארזי� מי�, עלי כארזי� אמר הד' כת וכנגד

בתורה: לומדי� שאינ� לפי בתורה, פירות עושי� אי� אבל הזה, בעול�
בזוהר שפירש מה ועיי� פרי, יקרא לבדו הוא התורה פרי כי מקומות בכמה כתבתי וכבר
תורה לבעל רומז שהכתוב וגו', תאכל ממנו וגו' עצה את תשחית לא בפסוק רב.) (ח"ג

ש�: יעויי� וכו', פרי עושה שהוא
האנשי� ידי שמחזיקי� לפי התורה, שהיא מי� עלי הוא כ� ג� שחוזק� מי�, עלי ואמר
תורה לומדי ידי המחזיק כי עצמ� מהמי� ויהנו ז), (תענית למי� שנמשלה בתורה הלומדי�
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הקדושה בשורש עומדי� ישראל שכל לומר המאמר, בכל והכוונה כידוע, שכר עמה� חולק
הזה: עול� בעני� העוסקי� ואפילו התורה, זאת

hplqn l`xyi iax zpyna exiagl mc` oia (b)

למקו� אד� בי� כשלו� מוטב פירש: ישראל ר' אפולה, אל אד� וביד ה' ביד נא נפלה
בפסוק ש� במפרשי� ועיי� / (304 עמוד ח"א המוסר (תנועת לחבירו אד� בי� מכשלו�

== הפשט באמת מה
ג� הדקדוקי� בכל א� כי בלבד פסח הלכות בדקדוקי שלימה (בפסח) המצות כשרות אי�
מה הגרי"ס את כששאלו ?? הסיפור וידוע (305 עמוד ח"א (ת"ה משפט, חוש� בעניני

וכו'. (עוזרת) העורכת באלמנה לפגוע שלא שיזהרו ענה המצות באפיית לדקדק
לשפוט וכעס נקמה טובה, היא שאז מקו� לה יש מידה כל כי בעצמה רעה מידה אי�
בה, להתנהג ואי� במקומה לא היא רוב פי שעל משו� רעות מידות שנקראו ומה הרשעי�,
לי רשו� =לא טובי�. ה� במקומ� אול� ומרי� מסוכני� ה� אחד שמצד תרופות, משל

מישרי�= ארח מנשה, אלפי י', מאמר רס"ג ועיי� הגרי"ס, בש� מקור
אד� שבי� המצוות לקיי� אפשר אי הזולת. אל היחסי� חובת לגבי דרושה העול�" "חכמת
על החיי�. ותנעוגות האד� מאויי כל לדעת ומבלי דעלמא במילי בקי להיות מבלי לחבירו
לבותיה�. משאלות וכל ותאוותיה� תשוקותיה� להבי� דעת�, לסו� לרדת הבריות, להכיר האד�
אד�. בני מצער מה שני ומצד אד�, לבני הנאה נות� ומה תבל" "מחמדי כל ללמוד עליו
החיי�. ותהלוכות העול� ענייני מתו� אלא זו תורה ללמוד אי� הבריות. ע� מעורב להיות

(295 ,291 עמוד ח"א (ת"ה
המידות דרכי יושר יסוד� התורה סיפורי התורה. סיפורי ב) המצוות א) בתורה חלקי� שני
ח"א ת"ה ואד�. אלקי� בעיני הטוב רק וירצו יכספו לא אשר עד הנפש כוחות וטהרת

.271 עמוד
ואמר מי�, מאד במעט ידיו ליטול שהקפיד וראו כנסת לבית הגיע פע� א) סיפורי�:
רק מי� מספיק הכי� הגבאי ובודאי אנשי� הרבה ואי� וצדדי קט� כנסת בית שזה שהרגיש
לו ויעכב השמש על יתרגז הוא הקבועי� לאנשי� מי� יחסר וא� הקבועי�, למתפללי�

357 עמוד (ש� פרנסתו. בקיפוח חייבי� אנחנו ונמצאי� לו להעניק שרגיל הפרוטות
בתפילה והארי� החלו� מול המתפללי� אחד נעמד בקובנה השנה ראש מימי באחת ב)
ולגזול האויר את לחסו� חושש לא הוא אי� ישראל ר' בו נז� התפילה אחרי נלהבת,

357 (ש� הבריות. של והיזק� בצער וחייב מהמתפללי�
לא כי מגור מאיר יצחק רבי האדמו"ר אצל לוורשא כשבא בתפילה הארי� שלא ש� עוד

361 עמוד ש� ממלאכת�... יהודי� לבטל רצה
בכל בקי להיות קול ראשית והשיב התפילה, בשעת לכוו� עליו כוונות באיזו חז� שאלו

358 ש� בנעימה... קולו ולהשמיע הניגוני�
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למפטיר, לילד קראו לא מה משו� להפטרה שהתכונ� ילד של מצוה בר חל קייד� בעיר פע�
צערו. את ולהפיג לשמחו כדי ארוכה כשעה הילד ע� לטייל ישראל ר' יצא התפילה אחרי

367 עמוד ש�
ועוד ישראל ר' בער� הגדולי� המאורות בספר ועיי� בחיפוש וכהנה כהנה ===להוסי�

ועוד==

mvra drx dcin oi` (c)

שאי� מארי� המאמר בתחילת ש� ועוד העשירי למאמר הקדמתו רס"ג: ודעות: אמונות
במקומו צרי� דבר כל רק בעצ� רעה מידה

בפירוש מצווה לא התורה מז: פרק ח"ב מאילייא, פורת ב� מנשה לר' מנשה, אלפי וכ"כ
אפשר שאי מפני וכו' היזק בה יש הגאוה כי כלל בדר� הזכירה רק תכעוס ולא תתגאה לא

= והמועלת, הראויה במקומה לפעמי� שנצרכה כיו� בהחלט רעה מידה לאסור
רעה כלל בדר� שהיא הכוונה רעה שמידה ז אות ביאור ג סימ� מישרי� אורח וכ"כ

zeixr ly oypern zecin ly oypr dyw (d)

äáåùú é"ò ï÷úì äù÷ / íéáøä úáéðâ úøîåç

:çô àøúá àááשל מעונש� יותר מדות של עונש� קשה לוי רב אמר
ומאי 'אלה', בה� נאמר וזה 'אל' בה� נאמר שזה עריות,
נמי עריות גבי לקח, האר� אילי ואת דכתיב הוא, קשה 'אל' דהאי משמע
אפשר דהת� עודפייהו, מאי ואלא מכרת, מדות למעוטי ההוא 'אלה', הכתיב

בתשובה. אפשר לא והכא בתשובה

:í"áùø,úåãî ìù ïùðåò.עול בה� עושה úåéøò,א� ìù ïùðåòî.בה� נכשל äæùא�
,ìà ïäá øîàðכל דכתיב אלה כתיב ובמדות האל התועבות את דכתיב עריות
עול. עושה כל אלה ìàî,עושה äù÷ äìàåולהגדיל לרבות ה' בה� הכתוב הוסי� דמש"ה

áéúë,הקישוי. éîð úåéøòá.ונכרתו האלה התועבות מכל יעשה אשר úøëî,כל úåãî éèåòîì
התועבות מכל יעשה אשר כל בכלל ה� הרי ה"א תועבות נקראו מדות דעול כיו� אמינא דס"ד
אד� דאי� דיינינ� לא אלה כתב לא דאפי' ג"ש משו� ולא מיעוט דמשמע אלה כתב לא אי
אפשר לא והאי בתשובה אפשר דהאי מק"ו ולא מרבותיו למדו אא"כ מעצמו שוה גזירה ד�

כדפרישית. ממשמעותו אלא הדי� מ� עונשי� דאי� בתשובה
,åäééôãåò éàî àìàå.כרת ליכא ובדידהו כרת איכא דבעריות כיו� äáåùúá,דמדות äéì øùôà

שובבי� בני� שובו ג) (ירמיה כדכתיב מעלייתא תשובה ליה עביד אי תשובה מועלת עריות
כריתת� מידי נפטרו שלקו כריתות חייבי כל כג) (מכות נמי ואמרינ� משובותיכ� ארפא
גזילה בהשבת תלויה תשובתו שהרי בתשובה לו אפשר אי הרבי� את שגוזל מדות אבל
יעשה דאמרינ� גב על וא� יחזיר למי יודע אינו והוא ה) (ויקרא הגזלה את והשיב דכתיב
המוטב. לו שביררו אלא לבעלי� משיב שאינו מאחר מעליא תשובה זו אי� רבי� צרכי בה�
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:úåôñåú,äáåùúá øùôà íúäאיש אשת על הבא אבל ממזרות בה� שאי� בעריות ודוקא
לתק� יוכל לא מעוות זהו ממזרות בה� שיש עריות שאר או ב� ממנה והוליד

בתשובה. אפשר ואי כא) (יבמות כדאמר
לו שצוה בתשובה אפשר מ"מ לתק� יוכל לא מעוות שהוא גב על א� אומר חיי� וה"ר

תשוב לו לעשות אלא צוה דלא הוא ברו� הגזילההקדוש שיחזיר הוא שתשובתו גזל� אבל ה
(ב"ק דאמרי' דאע"ג ישיב למי יודע אינו לרבי� דגזל והיכא וגו' הגזלה את והשיב כדכתיב

היא. מעלייתא תשובה לאו מ"מ רבי� צרכי בה� יעשה צד:)

:à"áèéø.äáåùúá øùôà íúäבתשובה אפשר המקו� לבי� בינו שהוא עבירה שכל פירוש
שא� ב� הוליד כשלא (ט.) בחגיגה ואוקימנא שובבי�, בני� שובו כדכתיב

לתקו�. יוכל לא מעוות נאמר הכתוב עליו ב� הוליד

:íåùøâ åðéáø,äæù:האל התועבות כל את דכתיב אל, בה� נאמר במדותäæå,עריות,
כל אלה עושה כל אלהי� ה' תועבת כי דכתיב יותר ה' אלה בה� נאמר

עול: äìà,עושה áéúë àä éîð úåéøò éáâהתועבות מכל יעשה אשר כל כי דכתיב במדות כמו
למעוטי בכרת אפשר דעריות לאורויי אלא אתי לא דעריות אלה ההוא וגו', ונכרתו האלה

איכא: מדעריות עודפייהו מאי כרת ליכא דבמדות הואיל אלא מכרת, øùôàמדות úåéøòã
,äáåùúá:כרת מידי נפטרו שלקו כריתות חייבי äáåùúá,דכל øùôà àì úåãîåתשובה דאי�

מה�: [מאיזה] יודע ואי� אד� בני הרבה גזל וזה הגזילה שיחזור עד מועלת

:ä"îø ãé:çë÷ ïîéñנאמר שזה עריות, של מעונש� יותר מדות של עונש� קשה לוי א"ר
כז) יח (ויקרא אל בה� נאמר שהעריות כלומר אלה. בה� נאמר וזה אל בה�
כל אלהי� ה' תועבת כי טז) כה (דברי� אלה בה� נאמר והמדות האל. התועבות כל את כי
וכי מאל. קשה ואלה לקח האר� אילי ואת דכתיב קשה אל עול, עושה כל אלה עושה
ההוא ונכרתו, האלה התועבות מכל יעשה אשר כל כי אלה, כתיב הא נמי עריות גבי תימא
מאי ואלא לא. מדות אבל בכרת דקימי הוא עריות כלומר דאתא. הוא מכרת מידות למעוטי
תשובה. ידי יצא מיניה פריש דמכי בתשובה איפשר דעריות מעריות, טפי דמדות עודפיהו

גזל. וכמה גזל למא� ידע לא דהא בתשובה, אפשר אי מדות

:éøéàî:çô á"áנודע שאינו מפני בה� מצויה התשובה שאי� וחמסי� בגזלות דברי� יש
שהרי מדות של ענש� זה ומחלק ביותר בה� להזהר ראוי כ� ומתו� ישיב למי
יתבאר למי יודע ואינו שגזל פי על וא� מכיר� שאינו אד� בני ולכמה יו� בכל מוכר
התשובה אי� מ"מ בה� נהני� העול� בני שכל מעשי� שה� העיר תקוני בה שעושה במקומו
שאי� ומתו� מועט דבר שהוא מתו� העובר בעיני קלה שהיא אלא עוד ולא בה� מצויה

הרבה: בה� להזהר צרי� כ� ומתו� גרידא לאו אלא כרת בה�

:éøéàî.àë úåîáéבאזה הגזילות שכל פי על מפניא� ביותר קשה המדות גזילת רה
ולא עריות משל מדות של ענש� קשה אמרו הערה ודר� הישבו� לה� שאי�
פי על וא� בתשובה איפשר שעריות אלא בלאו ומדות בכרת עריות שהרי ממש ענש�
למקו� אד� שבי� עבירות כל מקו� מכל לתקו� יוכל לא מעוות נעשה ממנה הוליד שא�
בתשובה לה� איפשר אי אד� לבני השבה צור� בה� שיש מדות אבל בתשובה איפשר
בכיוצא א' כ"ט ביצה שאמרו פי על וא� למי השבתו יודע ואינו היא רבי� גזילת שהרי
יודע אינו הוא שא� אלא עוד ולא כ� כל מעולה תשובה זו אי� רבי� צרכי בה� יעשו בה

ישיב: כמה
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:í"áîø:áé æ äáéðâ úåëìäלבי� בינו שזה עריות של מעונש� יתר מדות של עונש� קשה
מצרי� ביציאת ככופר מדות במצות הכופר וכל חבירו, לבי� בינו וזה המקו�
שהיא מצרי� ביציאת מודה זה הרי מדות מצות עליו המקבל וכל הצווי, תחילת שהיא

הצוויי�. לכל גרמה
ìהרמב"ם בדברי ביאור

:íéøåòù õáå÷:åèù ïîéñ :àøúá àáá,äáåùúá øùôà àì àëä åäééøîåç éàîוקשה
תשובה, מהניא יחזיר למי יודע א� דהא בהאיסור, חומר זה אי� דא"כ
העבירה כהוג� שב לא א� עריות גבי ג� וכה"ג תשובתו, נגמרה לא עדיי� החזיר לא וא�
כ� פירש ושמא חבירו, לבי� בינו וזה המקו� לבי� בינו שזה כתב, והרמב"� עליו, עודנה
חבירו את פייס שלא כל לחבירו אד� דבבי� היינו בתשובה, אפשר לא הני הגמ' בכוונת
ביוה"כ כמו למקו�, אד� שבי� החלק על ג� התשובה הועילה לא בכ� אנוס הוא אפילו

חבירו. את שירצה עד מכפר דאינו
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נושאים
mc`d xrv / mc`a miig ilra xrv

תפארת, דוריאדרת אברהם ר'
האדם, בגוף תשחית ובל חיים בעלי צער בענין
ובגדולים התורה מן בקטן נוהג דלכו"ע מסיק

עוד, עיי"ש מדרבנן, ל"ואסור ח"א
יעקב, שטרןאמרי מאיר יעקב ר'

פב עמוד נזיקין הרב שו"ע על
החכמה, שטרןבצל בצלאל ר'

יש ואם / באדם חיים בעלי צער איסור יש אם
באדם, ופריקה טעינה קכהמצות ד

יוסף, חיד"אברכי רב
יאיר, חוות רדב"ז, רשב"א, מביא הענין יו"דבכל

שעב
שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

חיים, בעלי צער בענין: מקומות ציוניםח"אמראה
מ עמ'

קדושים, מבוטשאטשדעת הרב
כה, סי' שם הקדש חובגדולי סעיף כד

כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'
חיים, בעלי קיטצער

בתפילתו, כשמאריך צער לגרום רעגאסור עמ'
יאיר, בכרךחוות יאיר ר'

דעת חסרי חיים בעלי צער על הקפידה התורה
ליה איבעיא אדם משא"כ לסבול משכלת ונפש

מאהבה..., ולקבל דעתיה קצאליתוביה סימן סוף
ישראל, פלאצקיחמדת דן מאיר ר'

בגוי??, / חיים בעלי 211צער
רמה, יד

קז==, אות כו דף בתרא בבא
הגדולה, כנסת
באדם, רעבטעינה חו"מ

כמוך, אריאבלרעך דוד ר'
חיים, בעלי 46צער ח"ד
ישרים, רמח"למסילת

לצער שלא חסדים] [גמילות הזה הענין "ובכלל
ולחוס ולרחם חיים בעלי אפילו בריה לשום
חיים בעלי צער שסוברים יש וכבר עליהם...

דרבנן"..., ועכ"פ יטדאורייתא פרק

ביהודה, לנדאנודע יחזקאל ר'
פג==, יו"ד קמא

דרשב"י, מכילתא
כתבו, שעל משא לרבות תעזוב משפטיםעזוב

הלכות, קלייןמשנה מנשה רבי הרה"ג
רפה==, סימן ח"י

ישראל, רבינוביץנזר ישראל ר'
חיים, בעלי 12צער עמ'

חי, כל שטסמןנשמת ר'
באדם, חיים בעלי צער דדין פרק

סמ"ע,
חיים, בעלי מצער גרע ס"חלא רע"ב חו"מ

היראה, יונהספר רבינו
וכל עוף, הן בהמה הן חיים בעלי מלצער השמר
אלקים, בצלם עשוי שהוא אדם לצער שלא שכן

רסו עות סח עמ'
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

לבהמה צער עשה אם אף / חיים בעלי צער
המשוכים וכן מדי יותר משוי עליה שמשים

במג המכים סוסים ורוכבי חתולים פייםבאזני
ועיי"ש ממנו לפרוע הקב"ה עתיד הסוסים על
ועוד ק"י סי' יעבץ שאילת מדברי חסד במקור

מדמקורות,
יועץ, פלא

חיים, בעלי ערך
ובא., בהלכה חיים בעלי אשכוליצער יצחק הרב

באריכות השיטות כל עיי"ש כולו ח פרק ===
, == == 283-243גדולה עמודים
גרשום, רבינו

רפה, סי' ח"י שו"ת הלכות במשנה לדבריו העיר
ז. ערכין

שו"ת, רדב"ז,
חיים בעלי צער באדם שאין הרשב"א על חולק

מראש, לדעת צריך תשכחהיה סי' ח"ב
שו"ת, רשב"א,

משום פריקה וכ"ש באדם איתא טעינה מצות
מבהמה, ק"ו דישראל רנזצערא רנו, רנב סי' ח"א
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יעקב, רישרשבות יעקב ר'
עא==, ג

חמד, שדי
ג'==, כלל צ' מערכת כללים

בהלכה, המצויינים ==שערים

ת"ה==, עמוד
הדשן, איסרלןתרומת ישראל ר'

קה==, פסקים
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

בזבובים, חיים בעלי תשכוצער ב'

dpirhe dwixt devn

חיים, מלונילאורחות הכהן אהרן רבנו
וטעינה, פריקה 588דין

יעקב, שטרןאמרי מאיר יעקב ר'
שבזמן מחדש פב, עמוד נזיקין הרב שו"ע על
אולם שנתקע, מכונית לבעל לעזור מחויב הזה
במכונית, חיים בעלי צער אין כי שכר לבקש יכול

עוד. ועיי"ש
החכמה, שטרןבצל בצלאל ר'

משא, הנושא באדם המצוה שייכא קכה,אם ד
193

פערל, פערלאגרי"פ פישל ירוחם ר'
וטעינה, פריקה 323מצות ח"א כד, כג עשה

שמועה, וינטרויבדבר ליפא ר'
באדם, וטעינה 25פריקה

קובץ, לב וכו'חכמי וינפלד מש'
וינפלד, הרב / לאוהב שונא 35הקדמת ד

ז"ל, וינפלד אברהם הרב / עמו תעזוב 73עזוב ה
ודעת, שטרנבוךטעם משה ר'

בפסוקבפסוק,
יראים

ופריקה, רלטעינה רכט סימן
מעזרה להתעלם לא / אחיך חמוך תראה לא

רחבפריקה, סימן
הגדולה, כנסת
וטעינה, רעבפריקה חו"מ

שיק, שיקמהרם משה ר'
פ==, מצווה

דרשב"י, מכילתא
כתבו, שעל משא לרבות תעזוב משפטיםעזוב

חדשה, פאפרשמנחה יוסף ר'
/ וטעינה פריקה ובדיני השנאה יצר כפיית בדין
וכו', ובחוטא בגוי בתורה "שונאך" מילת פירוש

הסוגיא, בכל פריקהאריכות מצות
סולת, זעמןמנחת דוד ר'

פ', וטעינה פריקה פ'במצות
החכמה, חייםמעין נח ר'

,==254
אזהרות, שפיראמתק איסר ישראל ר'

וטעינה, קידפריקה
מצוה, סידנר יהודה ר'

באדם שייך והאם וטעינה פריקה מצות
חי, כל שטסמןנשמת ר'

בפריקה, חיים בעלי יחצער פרק
סמ"ג,

דין כפיית דין מזכיר / וטעינה פריקה מצות
פאהשנאה, פ עשה

נופלת, טעונה מחמור להתעלם קסטשלא ל"ת
סמ"ק,

שהיא פירשתי כבר תקים, הקם דכתיב לטעון
נהבשכר,

יצר כפיית דין / עמו תעזוב עזוב דכתיב לפרוק
כבודו, לפי ואינו זקן / נדהשנאה

ופריקה, מטעינה להתעלם עזשלא
החינוך, ספר

משרשי עמו, תעזוב עזוב משא, פריקת מצוה
האיש על לחמול שחובה ואצ"ל החמלה המצוה

בגופו, פהמצטער
עמו, תקם הקם טעינה, תקמאמצות

הצדק, פריינדעיר שמואל ר'
ק"ח, / וטעינה פריקה פ-פ"א / רודף דין ע"ז, ל"ת

לחבירו עדות יודע
מקלט, לידאעיר דוד ר'

משא, פריקת פאמצות סי' שמות
שלמה, לוריאעמודי שלמה ר'

פא==, פ עשה
השלחן, ערוך

וסוס, בעגלה הזה בזמן רעבנוהג חו"מ
העמודים, שפיראצביון צבי ר'

עז, עזנד, נד,
קובץ (דבורקס), צהר

יוסף הרב / למעשה בזמנינו וטעינה פריקה חיוב
297ליברמן, ז
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לדרך, איילנברגצידה בער יששכר ר'
,==

רדב"ז,
משום חייב אולם ב"אדם" וטעינה פריקה אין

חסדים, וגמילות לרעך ואהבת תשכ"חמצות סי'
המצוות, ספר הרמב"םרמב"ם

האדם* על *או הבהמה על המשא לטעון טעינה,
עמו, תקום הקם רג/ עשה

שנכשלה הבהמה מעל המשא להוריד פריקה,
חמור תראה כי אמרים והוא בשדה במשאה

עמו, תעזוב עזוב וגו' רבשנאך עשה
וחדלת / עמו ונפרוק במשאו הנבוך להניח שלא
חמור תראה לא דברים בספר אזהרה ובא וכו'

וג'ו, רעאחיך ל"ת
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

באדם, חיים בעלי וצער באדם וטעינה פריקה
שיד סימן ח"ד

oxd`e dyn

.å ïéøãäðñאהר� אבל ההר, את הדי� יקוב אומר היה משה שלו�וכ� ורוד� שלו� אוהב
נמצא לא ועולה בפיהו היתה אמת תורת ב) (מלאכי שנאמר לחבירו, אד� בי� שלו� ומשי�

מעו�. השיב ורבי� אתי הלכ� ובמישור בשלו� בשפתיו
שדי�.... שני ואהר�, משה בעני� הגר"א אחי אברה� ר'

zecind zeevna r"ey oi` dnl

:äðè÷ä ãé.לחבירו אד� בי� מצות בעני� שו"ע לנו אי� למה ונטירה: נקימה הלכות
דעות הלכות הטור השמטת

חיי� החפ� עד דעות בהלכות חיבור נתחבר לא למה טע� סרנא יחזקאל ר' יחזקאל, בית
לחבירו) אד� בי� (ג� הלבבות במצוות שו"ע שאי� בהקדמתו הלבבות מצוות

בשו"ע לשה"ר הל' אי� למה החכמה באוצר עי� רבינובי� גמליאל לר' מאמר יש

dtwydae dklda "zecin"
מנשה, מאילייאאלפי פורת בן מנשה ר'

ולא תתגאה לא בפירוש מצווה לא התורה
בה יש הגאוה כי כלל בדרך הזכירה רק תכעוס
רעה מידה לאסור אפשר שאי מפני וכו' היזק
הראויה במקומה לפעמים שנצרכה כיון בהחלט

מזוהמועלת, פרק ח"ב
ודעות, גאוןאמונות סעדיה רבינו

מידה, אף להזניח ושאין בכלל יהמידות מאמר
מישרים, טרוישארח מנחם ר'

רע, שרובו היינו 'רעות' זמדות ביאור ג סימן
יצחק, שמאלקישבית יצחק ר'

בתורה, המידות תיקון חיוב נזכרו לא חו"מלמה
222

עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'
איסור / בדרכיו והלכת / הלכה פי על המדות
ויטל, חיים רבינו דברי / המידות תיקון / גאוה

א סי' קד"י
עוז, עמדיןמגדל יעקב ר'

כשאינו וזה במקרה אם כי בעצם רעה מידה אין
מדות, מידות, וכו', הראוי בדבר בה עמ'פועל

29-09
ע"פ גדולה באריכות המידות לתקן איך מבאר
לבנה שחורה ירוקה מרות וד' ארמ"ע יסודות ד'

וכו', 201-48אדומה עמ'
המידות, מדובנאספר יעקב ר'

"רעות", נקראו ולמה הרעות המידות הצורך
פט"ו-ט"ז השנאה שער
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קדושה, ויטאלשערי חיים ר'
לתורה, בסיס הם פ"בהמידות ריש

צדיק, אלטרשפתי מנחם פנחס ר'
בתורה, המידות יפרשת סי'

ישראל, ליפשיץתפארת ישראל ר'

על תעשה ולא עשה מצוות אין למה מבאר
מסוים דבר בזה שאין דבריו ועיקר המידות
ע"ה, רבינו ממשה וראיה הענין לפי ומשתנה
חכמים" תלמידי המידותמ"שימוש את ולומדים

פ"אעיי"ש סוף קידושין

de`b :mipeiv
ישראל, מסלנטאבן ישראל ר'

אבינו, ואברהם רבינו משה שבין דרושהחילוק
ל-לא עמודים בעיקר ז

הכהןאגודה, אלכסנדרי רבינו
סוטה, בגמ' פ"קלבדוק סוטה

האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'
גאוה==, ענוה,

חיים, זלה"האוצרות חיים יוסף ר'
דרכי הענוה ושבח ענוה הגאוה, ונזק פגם ביאור

הענוה, קלגקניית קיט, פג, מז, יט, עמ'
הפרדס, השנים, עפשטייןאור ליב אריה ר'

וע"פ להתגאות, שלא הגר אהבת מצות בכלל
חצות סדר וע"ע עצמה, בפני מצוה הוא סמ"ג

מח, כנ"לעמ' ועוד 12 עמ'
לציון, שאולאור אבא ציון בן ר'

מאמר המידות שער וכו', ענוה חלקי ענוה, חובת
רלוה', עמ'

הגר"א, רוביןאורות דב יששכר ר' ליקט
גאוה, מידת על הגר"א מדברי קכטליקוט עמ'

חיים, מלונילאורחות הכהן אהרן רבנו
,==573

להרא"ש, חיים הרא"שאורחות
אורחותיו, השם רוח, שפל לולהיות עמ'

השבועות, לחג הזקןאזהרות אליהו רבינו
רוח, שפל ט.להיות עמ'

הים, (אדל)איי עדיל ליב יהודה ר'
רוח, דגסות פ"אבסוגיא סוטה

מנשה, מאילייאאלפי פורת בן מנשה ר'
ולא תתגאה לא בפירוש מצווה לא התורה
בה יש הגאוה כי כלל בדרך הזכירה רק תכעוס
רעה מידה לאסור אפשר שאי מפני וכו' היזק
הראויה במקומה לפעמים שנצרכה כיון בהחלט

מזוהמועלת, פרק ח"ב
מנחם, קרלנסקיאמונת מ. יצחק ר'

ט==, ענף
תלמודיתאנצי קלופדיה
גאוה==, ערך

מישרים, טרוישארח מנחם ר'

ז==,
משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'

ענוה, משה"/ של "ענותנותו רפהמאמר במדבר
והלאה

היהודי, [הבית] זכאיבית אהרן ר'
גאוה, ט"והלכות סימן 254-276

מדות, מרגליותבית לייב יהודה מוה"ר
,==

אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'
וענוה, 150גאוה
פרץ, קניבסקיברכת ישראל יעקב ר'

נשא==,
שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

זקופה, בקומה שיהלך לאדם א-ב,אסור סי ח"ה
ו עמ' ח"ה ציונים

בשמינית, משמונה אחד בו שיהא צריך ת"ח
לה עמ' ח"ה ציונים

בשמינית, משמונה אחד בו שיהיה צריך ת"ח
קיג-קכד ה"ה
תורה, נוסבויםדברי משה ר'

,==
והעיון, לוויןהדרש אהרן ר'
וגדרה, קלוהענוה מאמר בראשית
עולם, אהרמןהליכות אברהם ר'

בפרט, וגאוה בכלל אהמידות סי' קד"י
הדיבור, שמירת שםהלכות עילום

,==
השם, לעובדי הרמב"םהמספיק בן אברהם ר'

בני וכלפי הקב"ה כלפי ענוה הענוה, על פרק
והלאהאדם, נ עמ'

דבר, הנצי"בהעמק
ישרים מסילת על השגה ענוה, מידת הגדרת
במדבר דבר הרחב / וכו' ברך שפל הוא דעניו
נח, עמ' נמוכה רוח ספר עיין בזה וביאור ג, יב

ובהרחב ג, יב במדבר
אורחותיו, קניבסקיהשם חיים ר'

לו, סועמ' סי' א, סי'
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בדרכיו, ליטוואקוהלכת דוד הלל ר'
בדרך ב, פ"א דעות הרמב"ם שיטת ביאור

וכעס, גאוה בין והחילוק נ-נוהבינונית
הרקיע, דוראןזהר צמח ב"ר שמעון רבינו

ענוע, כדלהיות עשה
השמירה, זצ"לחובת חיים החפץ מרן

יד, פרק
הירשחורב, רש"ר

וענוה, 47גאוה
הגרז"ר, בענביסחידויש ראובן זליג ר'

ל"ג"ענוה", סי' ח"ב
אדם, דאנציגחיי אברהם ר'

(הקדמה המחבר בהקדמת חשובים דברים
,19 אילן בבר אותם ראיתי כוללתהקדמהכוללת)

עולם, זצ"לחיי הסטייפלער
הענוה, מידת כז=בענין פרק ח"א

שלום, של אייזנבלאטחיים שמואל ר'
לאוין==, פתיחה

אזכריחרדים, אלעזר ר'
גאוה, על קיאל"ת

המלך, לנדאיד סג"ל אלעזר ר'
ג==, ב דעות

דבש, אייבשיטץיערות יונתן ר'
ענינים==, מפתח עי'

יראים
להיות מצוה בה"ג ע"י נמנה וצעיר, רוח שפל

סד, ל"ת סמ"ג אם השוה / רוח ושפל רלבעניו
הקמח, הרשב"אכד תלמיד בחיי רבינו

ענוה==, ערך
הגדולה, בנבנשתיכנסת חיים ר'

פ"ב==, דעות
קאפחכתבים, הרב

או מצוה יש האם עניו, להיות מצוה יש האם
ומוסר, טובה הנהגה 22רק עמ' ח"א

מוסר, שיחות שרלקט אייזיק יצחק ר'
לגאוה קשור / בימינו זרה עבודה ענין ביאור

שסוועוד,
ישראל, עיני המלקטמאיר נשרי; הרב

למה?, האחרון, לקצה להתרחק צריך מגאוה
696 עמ' ח"ו

המאירימאירי, מנחם רבינו
ראוי==, אין ד"ה כב: יומא

באריכות וכו' רוח וגסות גאוה מידת ביאור
פ"העיי"ש, מ"א נפש משיב ה. חיבור

קדמות, החיד"אמדבר
הענוה, ו,זמעלות אות ע מערכת

מהרש"א
את שמחזיק הכוונה לגיהנים שברופאים טוב
על וסומך שברופאים ומומחה לטוב עצמו
את ממית ולפעמים גאותו מפני מומחיותו

פב:החולה, קידושין
אביך, יצחמוסר אברהם קוקר' הכהן ק

הגאוה, לטמידת
, אדם שבין הופנרמידות נפתלי ר'

פא-צ==, סימן
המאור, אלנקאווהמנורת יוסף ר'

,==143
לב, חזןמערכי יוסף ר'

קיד==, דרשה
רוקח, רקחמעשה חי מסעוד ר'

כופר לבו המגביה שכל הרמב"ם דברי ביאור
פ"בבעיקר, דעות

ראיה, קוקמצות הראי"ה
ה==, פתיחה

טבא, מוואליןמרגניתא יהונתן ר'
,==

אברהם, פרייסמשנת אהרן אברהם ר'
סד==, ל"ת

חכמים, הוכגעלרטרמשנת יוסף ר'
קכ"ה==, עמ'

אדם, בני גליקמשפטי ראובן ר'
,==

מדבש, פרחימתוק יצחק ר'
,====

אזהרות, שפיראמתק איסר ישראל ר'
רוח, ושפל ענו ענוה, נהבמצות

יחיאל נוימן
גאוה, על מאמר

ישראל, רבינוביץנזר ישראל ר'
עוד, ועי"ש -65-67 עמ'
משנה, באסקוויץסדר הלוי וואלף ר'

וענוה, גגאוה ב שם ה, א דעות
סמ"ג

בחלום ראה / השם את תשכח פן לך השמר
הרוח, לגסי הזהרה שהיא הלילה ל"תבמראה

סד
ורם ושבעת תאכל פן שנאמר להתגאות שלא

ושכחת,, כבלבבך
הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'

גאוה, פ"הבאיסור מ"ב ח"ב
הלכה, הופנרספר נפתלי ר'

==ענוה,
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המידות, מדובנאספר יעקב ר'
יותר עצמו את להגדיל הוא הגאוה ענין א': שער

בשקר, שהוא, הגאוהממה שער
למאירי המידות ספר

,==
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

כי בהונך ולא בחכמתך לא עני על תתגאה את
וכו', הבל מחהכל

יאריך לא ממצוות הציבור את המונע גאוה בעל
תידימים,

וצריך קטנה, הכי האות , יו"ד כמו הוא יהודי
ולפעמים להתגאות, ולא עצמו את להשפיל

זה, עבור לבניהם משלם תקמטהקב"ה
גאוה, ערך חסידים" ספר "אוצר 62עיין עמוד

גאוה, וערך ענוה ערך חסידים ספר אוצר עיין
כת"י, / חסידים אברהםספר משנת עם השווה

תתתתשכד, תתרמג, תתקצו, ענוה,
המלך, קראקאובסקיעבודת מנחם ר'

פ"ב==, דעות
יונה, מרצבךעלה יונה ר'

וענוה, והלאהגאוה 183
ושלום, פרידמןענוה שלום פנחם ר'

הספר, כל
ענוה, זאטורענסקיעקב ז' ש' משה ר'

הספר, כל ===
יועץ, פאפופלא אליעזר ר'

ענוה==, יהרה, גאוה,
יפות, הורוביץפנים פנחס ר'

ואתחנן, וללבך, ורם הפסוק ואתחנןעל
, בתורת כשרפרקים שלמה משה ר'

נגוענוה, עמ'
הכתב, קלייןפתשגן הקטן מנשה ר'

נו==,
העמודים, שפיראצביון צבי ר'

כב==, סי'
שו"ת, אב"ד, אב"דראב"י יצחק ב"ר אברהם ר'

ח==,
חכמה, וידישראשית די אליהו ר'

סוף במפתחות חדשה בהוצאה וע' וענוה, גאוה
ג', ענוהכרך שער

הלל, הללרבינו רבינו
הרב בביאור מאחיו לבבו רום לבלתי הפסוק על

הוטנר,
אבות, פרקי חיים, זצ"לרוח מוואליזין הגר"ח

נט עמ' נמוכה רוח ספר ועיין ענוה, ענין ביאור

הדבר, מ"אבביאור פ"ד
נמוכה, שםרוח עילום

רבינו למשה אבינו אברהם של הענוה השואת
עיי"ש, ישראל באבן הגרי"ס בשם ס/ עמ'

ופוסקים, בתורה האיסור ויסוד פ"אמקור
עיי,ש, הקונטרס כל עיין

נבוכים, מורה רמב"םרמב"ם
הענוה מידת משרשת ביכורים מצות ענוה,
ויבטל לו, שירוח בזמן מצוקתו ימי שיזכור

העושר, של והגאוה לטהבעיטה ג
המשנה פירוש רמב"ם

הקצה, על דלהתרחק ד אבות
ואגרות, שו"ת רמב"םרמב"ם

מבני אחד כל שמחזיק "מה לאנושות מחלה יש
ורוצה שהוא" מכפי שלם יותר עצמו אדם
שבקי ומי בשלימות... סובר שהוא מה כל שנקבל
אחרים בדברים גם שמבין חושב אחת בחכמה
בסוף מובא משה פרקי בפנים, עיי"ש למדם שלא

קאפח, הרב של הרמב"ם נעתקאגרות משה, פרקי
קאפח הרב אגרות בסוף

חמד, מדינישדי חזקיה ר'
1יוהרא, 14ג

שבשמינית, שמינית ענין טזגאוה מ"ג כללים ח"ח
המדות, ערוך יולישלחן אבן הלוי אסי ר'

,==
מאורות, גדשלשה לבית י. חיים ר' ליקט

מאורותענוה, חמשה
הלשון, הכהןשמירת מאיר ישראל ר'

פי"ד, התבונה שער
הברית, לוחות הורוביץשני ישעיה ר'

ע, אות האויתות שער וענוה עגאוה אותיות שער
תשובה, יונהשערי רבינו

בשתם על לו וצר הבריות ביקר חפץ העניו
וכו'], הרע לשון יקבל [ולא ריגוכלונם ג

להסיר בזה נוזהרנו מאחיו, לבבו רום לבלתי
עבירות סה ג' גם ועיין / הגאוה... מדת מנפשנו

עינים..., רום בראות לדהתלויות ג'
חיים, פאלאגיתוכחת חיים ר'

ועוד, הענוה בהעלותךשבח ח"ג
ראם תועפות

,==
לאדם, האדם לאדםתורת האדם תורת מכון

,==
המידות, ארטןתורת יעקב ישראל ר'

מספרי ציטוטים עם גדולה אריכות / וגאוה ענוה
רבים, חסידות
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משה, פיינשטיןאגרות משה ר'

פ"ב, דעות הרמב"ם ובדברי כעס אאיסור או"ח
נד

, נפשו דמות שפיראאדם כהנא נחום ר'
/ עיי"ש ועוד הכעס מידת על בחז"ל מקורות

עמודים, 44 בת חוברת
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'

כעס=כעס=,
חיים, זלה"האוצרות חיים יוסף ר'

הכעס, ותיקון קסדכעס קמז,
המזרח, עורךאור שציפנסקי: ישראל ר'

ד"ר מאת הגאוה למדת והתיחסותה הכעס מדת
ברונזניק, (קטז)נחום לג

הפרדס, השנים, עפשטייןאור ליב אריה ר'
בסדר ושם תטור, דלא לאו בכלל כעס איסור

בכלל, כעס באיסור מאירך ועודחצות 12 עמ'
נ עמ' חצות" וב"סדר

לציון, שאולאור אבא ציון בן ר'
לחבירו,, אדם בין רכהשער עמ'

צדיקים, נודעאורחות לא
אינו שכועס מי דבריו: מתוך י"ב הכעס שער
התוכחה רכים בדברים רק כי להוכיח יכול

י"בנשמעת, הכעס שער
הבנים, מצליחאם משה חיים ר'

פ"ב==, דעות
מישרים, טרוישארח מנחם ר'

יט==,
אפים, יעליןארך אברהם ר'

אופנים מכמה זו מידה על מדבר הספר עיקר
עיי"ש,

היהודי, [הבית] זכאיבית אהרן ר'
כעס, י"דאיסור סימן 233-250
מדות, מרגליותבית לייב יהודה מוה"ר

,==
אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'

,==171
משה, רוזמריןדבר משה ר'

,==94 אבות
בנחת, מןדיבור שלמה ר'

,==
ומחשבה, שטרנבוךדעת משה רבי

,==
למשלי, ביאור מווילנאהגר"א הגאון

אבל התכלית עד לשבור צריך הןכעס התאוות
לשבור צריך הגוף ולקיום ה' לעבודת נצרכות

אצלו, שישארו וגם לבאותם טז משלי
הדיבור, שמירת שםהלכות עילום

,==
אורחותיו, קניבסקיהשם חיים ר'

ז==, אות
בדרכיו, ליטוואקוהלכת דוד הלל ר'

בדרך ב, פ"א דעות הרמב"ם שיטת ביאור
וכעס, גאוה בין והחילוק נ-נוהבינונית

שלום, של אייזנבלאטחיים שמואל ר'
פח, עמ' "כעס" ערך הספר בסוף מפתחות עיין

חיים, הכהןחפץ מאיר ישראל ר'
עליהן אין רעות.. מידות ושאר כעס.. כמו "ולא

מפורש", פתיחהלאו
אזכריחרדים, אלעזר ר'

פד==, אות פס"ו
אפשר כי לגוזלו רוצים אפילו לכעוס שלא

תורה, לדין של"גלתבוע עמ'
ישראל, אהבת כריףילקוט משה ר' ליקט

,==127
דבש, אייבשיטץיערות יונתן ר'

ענינים==, מפתח עי'
הגדולה, בנבנשתיכנסת חיים ר'

פ"ב==, דעות
ישראל, עיני המלקטמאיר נשרי; הרב

הרע, וכעס הטוב 725כעס עמ' ח"ו
המאירימאירי, מנחם רבינו

,99-100 עמ' התשובה התשובהחיבור חיבור
אבות, דוראוןמגן צמח בר שמעון רבינו

כעס שיהיה רק עבירה עוברי על שמותר כעס
מי"אבקושי, פ"ה

, / המאור אלנקאווהמנורת יוסף ר'
,==263

שמואל, דאליהנובמנחת אב"ד שמואל ר'
עושה על יכעוס ומיד רכות לדבר טבעו שאין מי
קובץ בחלון מובא / תוכחה ממצות פטור עולה

ה,
שמואל, פלורנטיןמעיל שמואל חיים ר'

דעות==,
קובץ, כ', סמטמעליות, אלחנן הרב

כעס, בענין דעות הרמב"ם דברי ביאור
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רך, אליעזרמענה שלמה ב"ר משה ר'
פרטים, הרבה עיי"ש הספר הספרכל כל

השלום, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'
עמ'==, 139

ומקורותיה, כעס באיסור 139-159ביאור עמ'
חיים, שטינברגמשנת מאיר חיים ר'

להלכה, כעס דאיסור תענית
חכמים, חגיזמשנת משה ר'

,==
משה, עטייהמשרת יצחק ר'

פ"ב==, דעות
מדבש, פרחימתוק יצחק ר'

,==
יחיאל נוימן

כעס, על ??מאמר קובץ
ישראל, רבינוביץנזר ישראל ר'

25-27כעס, עמ'
משנה, באסקוויץסדר הלוי וואלף ר'

קלזכעס, עמ' ה א דעות
הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'

פ"הכעס, מ"ב ח"ב
החינוך, ידועספר לא

מידת עליו שהתגבר מי / עבדו ההורג ינקם נקום
המצוה שורש לרציח, שהגיע כך כדי עד הכעס

הכעס, לבטל נ- מצוה
היראה, יונהספר רבינו

מג==, עמ'
למאירי המידות ספר

,==
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

ושאסור אחד... לילה כעסו להלין ציוהו אביו
כעס, בשעת תרנהלדבר

ושאסור אחד... לילה כעסו להלין ציוהו אביו
כעס, בשעת פגלדבר

כי בפניו להסתכל אסור כועס שאדם בשעה

ועי"ש צערו, על לנקום וממהר עומד רע מלאך
וצ"ע, הכועס את שמצער שהבין תתשכובמפרש

עליו, מיושבת דעתו תהיה אבל רשעים על כעס
קלז

לכעוס, דרכו שאין באדם ימלך שיכעס לפני
תרנא

חסידים, ספר באוצר כעס ערך עיין
מקורות, הרבה חסד במקור ושם בכלל, כעס על

קמה
הכעס, מן להנצל תרנועצה

המלך, קראקאובסקיעבודת מנחם ר'
פ"ב==, דעות

סרנאעיונים, יחזקאל ר'
בחז"ל, לזה והמקור ע"ז עבד כאילו עמ'ביאור

צד
יועץ, פאפופלא אליעזר ר'

כעסכעס,
חכמה, וידישראשית די אליהו ר'

ג', כרך סוף מפתחות עיין
משלי, על יונה יונהרבינו רבינו

אפים, ארך לבטוב טז
וכו',, בכעסו כטמושל יד

רך, אמענה טו
אפו, האריך אדם יאשכל יט

משלי, גאוןרס"ג סעדיה רבינו
וכו', כעס סוגי גג' כז משלי

המדות, ערוך יולישלחן אבן הלוי אסי ר'
,==

הברית, לוחות הורוביץשני ישעיה ר'
ר', אות האויתות דשער אותיות שער

לאדם, האדם לאדםתורת האדם תורת מכון
,==

המידות, ארטןתורת יעקב ישראל ר'
,==

סדרת, המידות, טובולסקיתיקון אברהם ר'
מלבך, כעס הסר
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dxez zaipb / exne` mya xac xne`
אומרו, בשם דבר רבנוביץאמירת מרדכי ר'
אומרו, בשם דבר הקונטרסהאומר כל

יהודה, דייטשבאר יהודה חיים ר'
אומרו, בשם דבר 120האומר עמ'

אומרו, בשם פישדבר אהרן שמואל ר'
אומרו, בשם דבר הספרהאומר כל

שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'
לעולם, גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל

עמ' שם ציונים כט סי' ח"ב
כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'

בזה,האומ דינים וחילוקי אומרו בשם דבר עמ'ר
רסד

תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'
תורה, חידושי על יוצרים זכויות רל"בדין ח"א

יעקב, בריישחלקת יעקב ר'

בדין החילוקים / אומרו בשם דבר האומר כל
תורה, דברי גונב / מוזה או"ח

צבי, וולנרחמדת דוב משה ר'
חידושי גניבת ואיסור אומרו, בשם דבר האומר

אחר, אדם שם על להדפיסם ל"התורה ס' ח"ג
הלוי, הלוימשפטי יצחק הלל ר'

אומרו, בשם דבר / מאמר / תורה דברי גניבת
137 ב

חסידים, החסידספר יהודה רבינו
בשם להגיד אין ומתי אומרו בשם דבר האומר

קנא[כג]אמרו, תתקעה, תקפו, רכד[ג],
יעקב, פרגרשאילת סג"ל יעקב ר'

/ בלאו עובר אומרו בשם דבר אומר שאינו כל
אומרו, בשם דבר האומר / החכמה אוצר מאגר

אוצ"ה 86 נא סי' ח"ב

mcd l`eb
רס"ג, ביאור פערלא פערלאגרי"פ ירוחםפישל ר'

הדם, גואל ובדיני הדם גואל מעמידין ח"גב"ד
267 עמ'

יאיר, בכרךחוות יאיר ר'
הזה, בזמן הדם גואל דיני קמוביאור

איש, קרליץחזון אי"ש ר'
הדם, גואל יטבדין סנהדרין
ישראל, פלאצקיחמדת דן מאיר ר'

הרוצח, את שממית הדם 173גואל

d`pw
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'

קנאהקנאה,
נדברו, זילבראז בנימין ר'

ואחדות, שלום / ליצנים / סחקנאה ו עו, סב, יג
בחיי, בחיירבינו רבינו

הקנאה, מידת וגנות קרחבביאור ריש א טז במדבר

אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'
279קנאה,

ממונות, בצרידיני עזרא ר'
הקנאה, מידת תצבבגנות עמ'

דבש, אייבשיטץיערות יונתן ר'
קנאה, עון עניניםחומר מפתח עי'

mixag zad`e aeh xag zlrn
התשובה, יונהאגרת רבינו

טו חבר ובגשמיות,מעלת ברוחניות צזב, לד,
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'

חברחבר,
הצפון, מסלבודקאאור הסבא שיחות

יותר לחבירו שינים מלבין טוב / חבר המלכת
חלב, רכדממשקהו א

להרא"ש, חיים הרא"שאורחות רבינו
אדם כל את מקבל הוי לחבר, פנים הסברת
פנים ובהסברת הרא"ש בדברי יפות, פנים בסבר
מפרשים, ושאר חיים במקור עיי"ש האמנוה, עם

בפנים נז מג, אות
טהורות, שפיראאמרות מיכל צבי יהושע ר'
חברים, טבאהבת פרק
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בחיי, בחיירבינו רבינו
רעה ודורש רצון יבקש טוב שוחר הפסוק ביאור
והמבקש וכו', חבירו על טוב שיבקש תבואנו,

עליו, חוזרת הרעה עליו קרחרעה לפ' פתיחה
תורה, נוסבויםדברי משה ר'

רעים, רעיםאהבת אהבת
קובץ, עמנואלהמעין, יונה העורך:

של עצמותה הם שלום ומצות רעים אהבת
לוי, יהודה פרופ' / תשמחהיהדות תמוז

חברים, מלאצאןדקדוק יצחק ר'
טוב שכן / טובים חברים / טוב חבר במעלת
וחברים לרשע מתדבק ורעת טובים שכנים

חבריםרעים, דקדוק מאמר

בנעימים, גרויבארטחבלים ליב יהודה ר'
רעים, 192אהבת קט, ח"ג

הירשחורב, רש"ר
טוב, חבר קנית בחכמים הדבק 349החברה,

המאירימאירי, מנחם רבינו
וחברים טוב חבר מעלית הרע..", אוהב עת "בכל

יזבכלל, יז משלי
עוז, עמדיןמגדל יעקב ר'

חברים, טוב, חבר החברה, 206-209עליית עמ'
המאור, אלנקאווהמנורת יוסף ר'
חברים, 297אהבת

מים, בר-שאולריח אלימלך ר'
אספקלריא=מראה, לחבירו, עמ'אדם 61

xeza dnicw
קובץ אחדות,

תור, 29עקיפת ,20-22
כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'

לת"ח, התור רכטהקדמת עמ'
התורה, שפיץמשפטי צבי ר'

ב"תור", קדימה פד-פוזכות סי' ח"א
לשבח, זילברשטייןעלינו הגר"י

תור, בלי וליכנס תור נחלהקדים פרשת
(דבורקס), קובץ, צהר

סגל, מרדכי שלום הרב / בהלכה 198ה"תור" ג

אליעזר, ואלדנברגציץ אליעזר ר'
בתור קדימה זמנם, גזל זה הרי התור לפני ליכנס
ומכין למרפאה הרופא נכנס כאשר מתחילה

וכו', החולים לקבל סטעצמו יח
הקהתי, גרוסשבט קהת שמאי ר'

זכו ב"תור",דין קדימה שפגת ב
חבירו, עבור באוטובוס מקום שידלתפוס א

והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'
ועוד, גזל זה הרי תורו לפני והקופץ בתור קדימה

שיח ד'

mely zeticx

עיי"ש=== השלו� ומצוות מחלוקת עניני כקרח יהיה לא בספ"ל ===שיי�
התשובה, יונהאגרת רבינו

בין שלום שיטילו אנשים לברור ישראל חייבים
על בנ"א להכריח לחבירו.. אדם ואשתו איש
ומובטח שמחים, יהיו אלו אנשים השלום.

לעוה"ב, חלק להם ידשיהיה אות
ציון, שמואלאהבת ר' ובנו לנדא יחזקאל רבי

לחבירו, אדם בין שלום שלישיהבאת דרוש
הפרדס, השנים, עפשטייןאור ליב אריה ר'

דאפילו דאורייתא "והוא שלום לבקש מצוה
שלום להקדים השי"ת צוה מלחמה בשעת

מטעיי"ש, עמ' חצות סדר
להרא"ש, חיים הרא"שאורחות רבינו

הרא"ש מש"כ על / שלום רודף שלום, רדיפת
בעיונים עוד ועי"ש השלום, אחר ורדוף מג באות
כשאין אפילו האמצעים בכל לרדוף שצריך בצד

אמצעית, מידה כחזה עמ' מג אות
טהורות, שפיראאמרות מיכל צבי יהושע ר'

השלום, חבמעלות פרק
משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'

השלום", "גדול מאמר השלום, במדברקנברדיפת
והלאה

לעתים, פיגובינה עזריה ר'
ורדיפתו, השלום שלוםמעלת עת תטו עמ' ח"ב

אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'
השלום, מפני (דרבנן) איסור להתיר אפשר האם

סק"ב עט ח"ד
לבטלה, וברכה עור לפני במקום שלום השכנת

נד-נה ח"ב
שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

כמה בעולם, שלום מרבים חכמים תלמידי
באריכות, פח-צבסימנים סי' ח"ה
והאחדות, שפיראהשלום מאיר חיים ר'

והאחדות, השלום מעלת בגודל מאמרים קובץ
הספר כל
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ברכה, של אייזנבלאטחיים דוב שמואל ר'
ועצות, לחבירו אדם בין לקטטה בסיבות כלל

בית, ישלום כלל
דבש, אייבשיטץיערות יונתן ר'

עניניםשלום, מפתח עי'
יעקב, שטרנהלכוכבי יצחק ר'

שלום / שלום דרכי משום עבירה על לעבור
אוצ"הבית, ואילך 100 עמ'

שלום, דרכי מפני איסור על לעבור מותר האם
טז ח"א

יצחק, יליקוטי בלושטייןר' צחק
לחבירו, אדם בין השלום מעלת ה'בסופו: פרק

קדמות, החיד"אמדבר
הכתוב עליו מעלה בביתו שלום המשים כל
ואחד... אחד כל על בישראל שלום משים כאילו

כח, פרק נתן דרבי ידאבות אות ש מע'
דחסידותא, בוטשאטשמילי דוד אברהם ר'

וקטטה, שמגשלום
חיים, החפץ בנומכתבי ז"ל ליב אריה ר'

שהיו אף תורה לדין אדם עם בא לא פעם אף
ספריו..., עבור השלוחים וכן בחנותו לו חייבים

לו עמ' אבי מדרכי ד.
הממון ערך לפי יהיה בו המחזיקים של זכותם

צשנתנו, אגרת
הח"ח והציע זמן הרבה שרבו לפניו זוג באו פעם
לא הוא למה תלמידיו אותו ושאלו שיתגרשו

גירושין פרשת קיימת שלכן ואמר שלום רודף
היותר שלום הבאת הוא לפעמים כי בתורה

מריבים, בין מ"דגדול עמ' אבי ד.מדרכי
ישרים, רמח"למסילת

אדם כל בין הכללית ההטבה הוא שלום רדיפת
יטלחבירו, פרק

הבית, אפשטייןמצוות דוד יוסף ר'
לאשתו, איש בין שלום עמ'הבאת והלאה, 412 עמ'

453-5
לאשתו, איש בין בית והלאהשלום 363 עמ'

הזכרונות, אבוהבספר שמאול ר'
ומעלתה, נדשלום נג:,

מים, בר-שאולריח אלימלך ר'
יצירה, הוא שלום השלום, עמ'חכמת 101

בית, קויפמןשלום צבי ר'
שאלות ס"ז כולל להנ"ל, עצות בית, שלום

בצדן, ותשובתן הספראקטואליות כל
אש, וינברגרשרידי יחיאל ר'

גדול וענין וספרדים אשכנזים במבטא שינויים
ההשלום, ב

פה, שבעל מחבריםתורה כמה
טהרת מקיימים שלא במקום בית שלום השכנת

שרמן, אברהם הרב פטהמשפחה, עמ' מ'
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה ר'

שומרים שלא בזוג בית שלום לתקן לפעול אין
תעו, א' וע"ע טהרה תרסדהלכות ב'

jxta ea dcxz `l

תפארת, דוריאדרת אברהם ר'
ס"ג===, ס', סימן ח"ג

תורני קובץ ארוממך,
שליט"א, קופשיץ נפתלי הרב קובץמאמר תשס"ה

45
להרא"ש, חיים ארחות

סרנה, יחזקאל הרב סגמכתב עמוד העיונים סוף
יעקב קהלות רבינו, ארחות

החזו"א, ובשם יעקב הקהלות רלג,בשם ח"אעמוד
קל עמוד ח"ג

הלכה, זילברבירור יחיאל הרב
קי===, עמוד קנו, סימן ח"ב או"ח

שיחה, שליט"אדרך קניבסקי הגר"ח
שצט-ת===, עמוד

יעקב, סופרהדר חיים יעקב הרב
לו-לח===, סימן ו' חלק

עולם, אהרמאןהליכות ??
קכב===, עמוד יא סימן דעות הלכות

אפרים, הר
===
וחקרת,ודרש גרוסמןת אהרן ר'
תשס"ג===, בהר פרשת ה' חלק

השער, זילברזה בנימין הרב
קע===, עמוד ט אות ג שער

השני, שליט"אחוט קרליץ ניסים הרב
רמד===, עמוד ח"ג שבת

איש, חזון
ספרים= בכמה בשמו ==מובאים

חינוך,
שמו===, מצוה

חרדים,
עג===, אות כט פרק

יראים,
בעבד=, רק קצט==כנראה סימן

כמוך, לרעך
==???=



‰Ù˜˘‰·Â ‰ÎÏ‰· "˙Â„ÈÓ"îÌÈ�ÈÓ‰ ˙Ú·¯‡· ÊÓ¯‰

íééçä øåà

181

אפרים הר מכילתא,
,===?? משפטים פרשת

אלנקאווה המאור, מנורת
,===61 עמוד הצדקה, פרק

אשר, ווייסמנחת אשר הרב
סב===, סימן ויקרא

חינוך, מנחת
שמו===, מצוה

עבדים, קניבסקימסכת הגר"ח ביאור עם
צ-צב===, עמודים פ"ב

טוב, יום זנגרמעדני יו"ט הר"ר
תנט===, עמוד צב סימן יו"ד ח"ב

שלמה, פרידמעדני ירחמיאל הר'
אורבך, הגרש"ז מרן קנגהליכות עמוד

איש, יברובמעשה צבי ר'
החזו"א, קלזבשם עמוד ח"ה

סמ"ג אברהם, משנת
,===165 עמוד ח"ג סמ"ג

דפרשה, עומקא
בצילומים=, עיין נושאים תשס"ט==כמה אייר

אביגדור, רבינו פסקים
שם===, ובמגיה רמב, פסק בהר, פרשת

הלוי, שטיינברגצבא צבי ר'
החזו"א, 82בשם עמוד

דבורקסצהר, הרב בעריכת קובץ
דרמר, פסח צבי הרב של רסבמאמר עמוד ח"ד

רמב"ם,
בסוף לעיין ויש עברי בעבד רק דנוהג ס"ל כנראה
הזה??, בזמן הנוהגות במצוות נמנה אם הספר

רנט מצוה המצוות ספר
תשובה, יונהשערי רבינו

ט===, אות ג שער
חיים, פלאג'יתוכחת הגר"ח

עג-עד===, עמוד שמות
והנהגות, שטרנבוךתשובות משה הרב

,===== ==
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cnlp dti`n wifn xeqi`

קיא וסימ� סא סימ� וכו', להזיק אסור שאילתות:
רמה: היזקאיד מיניה דאתי מידי למגר� ...דאסיר מסתברא, אלא ד"ה כו: בתרא בבא

כמו�... לרע� ואהבת משו� ואי מכשול תת� לא עוור לפני משו� אי לאינשי
גזל אבות, יונה: רבינו
לרע� ואהבת חינו�:

שלו... ממו� להזיק אסור כ� חבירו ממו� ולגזול לגנוב שאסור כש� עח סי' חו"מ טור:
מ) פרק ח"ג נבוכי� מורה (ע"ע ש�... בלבוש יתר ובביאור

גזל יהושע:, פני
לג עדות בינה: אמרי

אבידה השבת יעקב: קהלות
(אבוקרט) אש: תורת

אשר: מנחת
החינו�: על חידושי� ילקוט

הישיבות: ראשי שיעורי
468 א,ב וחקרת: ודרשת

עיי"ש ד' קוב� / שמעו� ואב� קוק): (הגרא"י משפט אורח
קהת בני משא

ב"ח עיי� גזילה) איסור על (דעבר לעדות פסול א� במזיד חבירו ממו� מזיק א� ==נפק"מ
כ� מצינו דלא ל' סימ� הכונס יש"ש מהרש"ל ועיי� יב, ס"ק לד סימ� חו"מ מרדכי בש�

הכונס.... סו� יהושע ופני
הצילומי� כל ע� לקסר ==יש

:àùåðì íéðåéö ùé íéøáã úàðåà ì"ôñá==äðéù ìæâ
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daeh ziitk / aehd zxkd

מיוחדי� ספרי�

הטוב, 120הכרת הטוב, הכרת עניני שוורץ, יואל ר'
עבודתו כיסוד הטוב הכרת מידת א: פרק עמודים.
חיוב ג: פרק טובה. כפיות ב: פרק האדם. של הרוחנית
הכרת החיוב מגיע כמה עד ד: פרק למי. הטוב הכרת
מצוות ו: פרק הטוב. להכרת דוגמאות ה: פרק הטוב.
וברכת ההודאה ברכות דיני הטוב. להכרת הקשורות

הגומל.
אודך, עמודים,לעולם 536 פיש, זאב יצחק ר'

תשע"א עילית מודיעין שלישית כולומהדורה הספר
הטוב. הכרת מידת בעניני נפלא "ליקוט

ב: פרק וחז"ל. בתנ"ך א: פרק ראשון: חלק
הטוב הכרת ד: פרק מהותה. ג: פרק מעלתה.
המבוססות מצוות ו: פרק דרגות. ה: פרק חובה.
לידי. המביאים דברים ז: פרק הטוב. הכרת על
הכרת ט: פרק טובה. להכיר יש היכן עד ח: פרק
פרק פעוט. במעשה אף י: פרק תמידית. הטוב

חשבונות. בלא יא:
הטוב הכרת יג: פרק טובה. מכיר הקב"ה יב: פרק
להכרת המביאים דברים יד: פרק להקב"ה.
טז: פרק מאבותינו. מושרשת טו: פרק הטוב.
לנותן אזהרה יז: פרק בבריאה. הטבועה תכונה
חינוך יט: פרק וקטן. נח בן יח: פרק הטובה ומקבל
פרק בינינו. המצוי כא: פרק קדימה. כ: פרק בניו
פרק רוחניות מעלות כג: פרק הנברים כל אל כב:
הודיה כו: פרק ישועות כה: פרק שכרו. כד:

להקב"ה
שּל שפלותה כח: פרק בהודיה. הכופר כז: פרק
ל: פרק מדורות מושרשת כט: פרק טובה. כפיות
המונעים. דברים לא: פרק טובה. לכפיות הגורם
לד: פרק היוצא. רוע לג: פרק עונשו. לב: פרק

לחטאים. גורם
אסופות לו: פרק ואגרות מכתבים לה: פרק

ומאמרים.
ישראל. מגדולי והנהגות עובדות שני: חלק

ציוני�

משה, פיינשטיןאגרות משה ר'
הראשון אדם על הקב"ה שהקפיד באגדה מצינו
הוא וא"כ טובה] כפויי יהיו [שלא ישראל ועל
ענין נח, לבן בין לישראל בין השווה האסור דבר
ואם, אב כבוד ענין מפורש, כתוב לא מידות

וכו', הטוב הכרת בסופומשום קל ב יו"ד
שאף וכותב וכו' אמה את לבקר שרוצה גיורת
זאת בכל קרובה הלכה פי על נחשבת שאינה
ואם אב כבוד במצות שיש הטוב הכרת משום

אותה, לבקר יכולה קלהיא ב יו"ד

האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'
טובה, כפיית טובהערך כפיית

הצפון, כ"ץאור דב ר' ע"י נערך
הטוב, קפדהכרת א
הטוב, פז-חהכרת א
טובה, קעכפיית ב

לציון, שאולאור אבא ציון בן ר'
טובה, טכפיית מאמר המידות שער

להרא"ש, חיים הרא"שאורחות רבינו
אורחותיו השם של ובמ"מ טובה, כפוי תהי אל

קכחשם, סימן
מישרים, טרוישארח מנחם ר'

הטוב,בענין הכרת טובה כז:כפוי עמוד
אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'
עיי"ש, 108אריכות

פרץ, הסטייפלרברכת הגאון
מלא בכסף טובה עבור כשמשלמים תועלת יש
לה שאין בשעבוד משועבדים נשארים לא כי

והד'קצבה, ד"ה שרה חיי פרשת
כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'

הטוב, קלהכרת עמוד
משפחה, זבח

הרב מאת / הטוב הכרת במידת ארוך ביאור
קרונגלס, והלאהדוד 64

הירשחורב, רש"ר
הטוב, 60הכרת

ברכה, של אייזנבלאטחיים דוב שמואל ר'
הטוב, יבהכרת כלל

אזכריחרדים, אלעזר ר'
בעיניו ידמה מעט אפילו לו למטיב טובה יחזיק
עבד שנאמר טובה כפוי יהא ואל הרבה שהוא
דהכופר ואמרו לנותן, וק"ו מלוה לאיש לוה
של בטובתו לכפור סופו חבירו של בטובתו

כגמקום, אות א פרק קבלה מדברי עשה מצוות
קסח=== ,

חמד, זילברשטייןחשוקי יצחק ר'
עליו=== באין יסורין ד"ה צב. סנהדרין ,

משה אגרות ומביא בגוי, גם הטוב הכרת
הטוב, הכרת מטעם בגוי נוהג או"א שכיבוד

עוד כוכביםועיי"ש העובדי ד"ה כו. זרה עבודה ,
בעה"ב זרקו כאשר לאומרו האם האורח ברכת

ישראלהחוצה... את שסייעו ד"ה ה: בכורות ,
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דבש, אייבשיטץיערות יונתן ר'
טובה, כפיית טובה עניניםכפוי מפתח עי'

ישראל, עיני המלקטמאיר נשרי; הרב
הטוב, הכרת 691במעלת עמ' ח"ו

קדמות, החיד"אמדבר
הטוב, הכרת טובה, כפוי טובה, כפיית גנות

ומואב, עמון טוובענין אות כ מערכת
ישמעאל, דר' מכילתא

כפויי העם מן ויפרע טובה כפוי עמלק ...יבוא
המתקשרים ואלה כו, כד דה"י-ב שנאמר טובה
יואש מן ויפרעו טובה כפויי אלו יבאו עליו...
המלך יואש זכר ולא שם שנאמר טובה כפוי

יהוידע... עשה אשר בשלחהחסד סוף ,
מאליהו, דסלרמכתב אליעזר אליהו ר'

הטוב,, הכרת 46בענין עמוד ח"א ,100 ,95 ח"ג
החסד בקונטרס

הים, מרגליותמרגליות ראובן הר'
הטוב, הכרת טובה, ככפוי רע מידה אותאין צב.

יג
אהרן, רבי קוטלר,משנת אהרן ר'

===126 ג מאמרים
אליעזר, רבי משנת

לכפות היתה גבורתו הגבר, נאם אמר בלעם
יותר הקב"ה לפני קשה לך אין הטובה, את
לאדם יעקב הלך שלא עד הטובה, מכפיית

כפוי לך יש בניו את וקלל והלך טובהנהרים...
מזה... 134)יותר (עמוד ז פרשה
החינוך, ידועספר לא

שעשה למי חסד ויגמול שיכיר לאדם לו ראוי
מידה שזו טובה, וכפוי נבל יהיה ולא טובה עמו

ואנשים, אלקים לפני בתכלית ומאוסה לג,רעה
ואם אב כיבוד

חסידים, החסידספר יהודה רבינו
בפירוש ציונים ועוד טובה כפוי להיות לא

חסד, ובמקור תרסהאזולאי
בפירוש ציונים ועוד טובה כפוי להיות לא

שם, חסד ובמקור תרס"ה וע"ע קפהאזולאי
לנגדה... טובה כפוי יהיה תרס"ח...ולא סימן

טובה... כפוי להיות עצמו יגרום תתרפחאל סימן

ספרי,
שם ברש"י מובא טובה, כפוי ולא עליו ,ואמרת

רצט פסקא תבוא כי
יצחק, הוטנרפחד יצחק ר'

הטוב, מבהכרת עמ' השנה ראש
הטוב, זהכרת שבועות

טוב), (לקח זוטרתא ,פסיקתא
טובה כפוי נמצא האשה, האדם בראשיתויאמר

יב ג
רש"י,

הכהו... ולא למים טובה הכיר ...משה שמות
שזרקו אע"פ בארצו, היית גר כי מצרי תתעב לא
אכסניא להם שהיו טעם מה ליאור זכוריהם

הדחק, חבעשת כג דברים
אותו מבהילים מלאכים שהיו עליונים, נדדו
למי טובה שלם טובה כפוי לו ואמרו הלילה כל

מורי... לשון נדדושעשאה, ד"ה טו: מגילה
מהועד, רשימות

הטוב הכרת בענין והלאהפרק 212 עמוד יא חלק
יוסף, פוגלשיח יוסף ר'

הטוב הכרת על והלאהפרק תמו עמ'
אורה, מילרשערי אביגדור ר' שיחות

ועוד===== קמט צה, עמ'
תשובה, יונהשערי רבינו

טובה... כפוי הנרגן רבות רלא...ופעמים ש"ג
חיים, פרידלנדרשפתי הרב

ארוך, 5מאמר א מידות
ובמידת מצרים, ליציאת תנאי הטוב הכרת

בכלל, הטוב והלאההכרת רע עמוד ב' מועדים
תמימה, אפשטייןתורה ברוך ר'

המילות בפירוש ותוס' רש"י מחלוקת מביא
והיינו כיסוי מלשון שהוא ומפרש טובה, כפוי
מודה ולא אותה מכסה אבל הטובה את שמכיר

זבה הערה ג בראשית
תנחומא,

של בטובתו הכופר כל יוסף, את ידע לא אשר
שהרי הקב"ה של בטובתו שיכפור סופו חבירו
לא אמר ובסוף יוסף את ידע לא אשר כתיב

השם את ידעתי
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לחבירו אדם בין / ועיונים כלליציונים
משה, פיינשטיןאגרות משה ר'

בית לפתוח בשבלי זקן רבי של כנסת בית לעזוב
מדי שהוא הרבי על טענות להם ויש חדש כנסת

וכו', וכו' לזחריף א חו"מ
תפאר דורית,אדרת אברהם ר'

חסדים, גומלי שאינם עשירים לכבד יש האם
עמך, מעשה עושה אינן אם סגוכן ח"ג

לעשירים, כבוד (א)לחלק ע ח"ד
כאולתו, כסיל להשיב יש (א)מתי ע ח"ד

ישראל, עוזיאלאהבת חי מאיר ציון בן ר'
,==

ישראל, ברגראהבת ישראל יעקב ר'
וכו', רעים אהבת לעורר

ציון, שמואלאהבת ר' ובנו לנדא יחזקאל רבי
אין לחבירו אדם שבין עבירות מש"כ ביאור

שם, למקוה ובדמיון מכפר שמינייוה"כ דרוש
וכו', פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו במש"כ

שלישי דרוש
יוסף, אשכנזיאהל יוסף ר'

מגונה, בלשון לדבר 184לא
האגדה, גרוסאוצר דוד משה ר'

בדיחותבדיחות,
בושהבושה,

חברחבר,
עזות, עזותחוצפה,
השם, השםחילול חילול

קנאהקנאה,
קפדנותקפדנות,

תרעומתתרעומת,
ליקוטים, הופמןאוצר יצחק ר'

ומפריעים הכנסת בבית קולם המגביהים
ועוד, אפרים מטה מספר 54לחבריהם עמ'

חב"ד, פתגמי פרידמןאוצר אלתר ר' ליקט
כללי, לחבירו אדם בין יפים ראשוןפתגמים שער

חיים, זלה"האוצרות חיים יוסף ר'
כללי, לחבירו אדם שסזבין

אמידות, עמ'
שאליצנות,

מדותיו, על קסטמעביר
ואחדות, קפאשלום

הצפון, מסלבודקאאור הסבא שיחות

ושוחד, קנח"נגיעות" ב
הרע, ריחיצר ב

עצמו, ערך רעהכרת א
יותר לחבירו שינים מלבין טוב / חבר המלכת

חלב רכד,ממשקהו א
לכת, רכזהצנע א

את לגאול השליחות לקבל סירב רבינו משה
באחיו שיפגע שחשש משום ממצרים ישראל

שם, תנחומא מדרש דברי / טואהרן ב
זרוע, מוינאאור יצחק ר'

הנפש את ההורג גאון: שרירא ר' תשובת מביא
להרגו לא מאומה לו לעשות בידנו אין הזה בזמן
שלא ממנו לימנע אלא להגלותו, ולא לחבטו ולא
ולהסתכל עמו להתפלל ואסור עמו להתערב
להסתכל אסור חכמים אמרו שכן בדמותו
שבעולם עדות לכל ופסול רשע אדם בדמות

40עכ"ל., עמ' ח"א
לציון, שאולאור אבא ציון בן ר'

מחברה השפעה / הזולת כבוד / הזולת אהבת
הבנים, חינוך / ואשתו איש בין / ויעוץ עצה /

לחבירו אדם בין שער
משה, סופראור חיים יעקב ר'

תגנובו, דלא נלאו
רשע, אדם של בשם מסקינן לזלא

נדברו, זילבראז בנימין ר'
ואחדות, שלום / ליצנים / סחקנאה ו עו, סב, יג

האם / פורים שמחת בזמן ביוש או הכאה הזיק,
יכול המנהג והאם אלו באיסורים מחילה שייך

132לקבוע, מט ט
ישראל, רוזנבויםאחדות אייזיק יצחק ר'

,==
וחסד, טוב כהןאך אברהם ר'

חנופה צדקה חסד גאוה ענוה עצלות חריצות
מיוחד, בפרק אחד כל תאוה, ליצנות כעס

ישראל, על סניגוריא יאללמד י פרק
בינה, אוירבךאמרי מאיר ר'

פסול הוא הרי שלם לא אם שמים" בדיני "חייב
חולקין, ויש מאירי, לגלעדות, עדות

יושר, א"שאמרי מאיר ר'
למצוות קדימה שיש הכוזרי בדברי ביאור

השמעיות, על כח.-כח:השכליות
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מה וגם חינם שנאת שגם התוס' בדברי ביאור
לחורבן גרמו תורה דין על דבריהם שהעמידו

שני, כב:בית
התורה, כל כולל כמוך לרעך כא.-כא:ואהבת

חינם, שנאת משום הבית לו.חרב
לחבירו אדם שבין עבירות על לשוב קשה יותר

עצמו, את להכניע יח:שצריך
מישרים, טרוישארח מנחם ר'

בתשובה שיחזרו רשעים על תפילה מועיל איך
חופשית, בחירה יסוד נגד זה טזהרי אות ביאור י

אדם, בני לצער אסור טז: / וחברים רעות כב:
כז סי' כב,

טו, אות ובביאור ח' אות יז פרק עין יזצרת
דרבנן, אלגזיארעא יעקב ישראל ר'

דאורייתא, הוא כלים בשבירת אם תשחית בל
70 סד ה

בו להשתעבד רשאי אתה כשורה שלא נוהג
ואסמכתא הוא דרבנן דקנס ג: סוטה תוס' כתבו

115בעלמא, תל נ
הפוגע על שמצוה מקרבך הרע דובערת עשה
רשעים לבער לב"ד להביאן מיתה במחויבי

132מישראל, קעה ע
האיש, מרגליותאשרי א.ז. ישעיה ר'

לרשעים, התחברות
משה, אפשטייןבאר הלוי יחיאל משה ר'
אהבות, תשעג' שמות

הציבור, מעלת קפגגדול במדבר
אחדות, על מורים תשעבהכרובים שמות

הרשעים, על אף להתפלל שיחחובה ויקרא
מרשעים, תשולהתרחק בראשית

בחיי, בחיירבינו רבינו
רעה ודורש רצון יבקש טוב שוחר הפסוק ביאור
והמבקש וכו', חבירו על טוב שיבקש תבואנו,

עליו, חוזרת הרעה עליו קרחרעה לפ' פתיחה
לחבירו אדם שקדי,בין אשר רוזנק, מיכאל ד"ר

המחשה, לסיפורי דוגמא
הלכה, זילברבירור אברהם יחיאל ר'

כל גם כולל רשע, אדם בפני להסתכל אסור
קנ"והגוים, סימן

וישראל, אהרן שליט"אבית מחברים כמה
להעיר / למקום אדם בין לעומת לחבירו אדם בין

מצוה, לקיים משינה 72אדם צס
"כללי", בקלסר / עבירות בשאר 113אבק קד

דוד, זילברשטייןבית הגר"י מפסקי
באם אם בביהכ"נ, לכבדם שבת במחללי חילוק
השמד באגרת הרמב"ם כהגדרת מצוות" "לגנוב
אין אז וכו' עצמו לכבוד בא אם אבל לקבלם יש

אותו, תש"ממכבדים ויצא

תיבות, ומבליע שמגמגם אדם לתורה להעלות
וכו', מחלוקת מפני לחשש אומרים ויקהלומתי

תשל"ח
תפיליו את לעזוב ונתבקש לרוסיא שנסע תייר
אדם בין להניח?? בלי ימים כמה וישאר שם

למקום?, אדם בין מול תשל"הלחבירו בלק
מדות, מרגליותבית לייב יהודה מוה"ר

,==
מרדכי, פוגלמןבית מרדכי ר'

על להתפלל מהו חוטאים, ולא חטאים יתמו
רשעים, ל"המיתת סימן

בנים, הנקיןבני הרצל יהודה ר'
הציבור, כבוד הצבור בכבוד יאמחילה ח"ב

הדחק, בשעת לכופר טעלייה ח"ב
ציון, איזנשטאטבני ציון בן ר'

עולה האם שבת שמחלל אחריו שמרננים כהן
לטלדוכן,

אב, דורוןבנין בקשי אליהו ר'
/ התורה דכבוד עשה / בדין ת"ח הקדמת בדין
הרב יכול דבר ואיזה כבודו על שמחל הרב

אבן, הטורי חידוש / סחלמחול ח"ג
השלום, מפני (דרבנן) איסור להתיר אפשר האם

סק"ב עט ח"ד
לעבריינים, כעונש ע"דהמאסר ח"א

ומשפט", "צדקה בענין ע"במחקר ח"ב
בכללות, לחיברו אדם ובין באמונה ומתן משא

ע"ו ח"א
לחבירו, אדם שבין במצוות עאקדימה ח"ג

אברהם, ארלנגרברכת אברהם ר'
אדם בבין "לתועלת" של ההיתר כל על מפקפק
הרע, בלשון וגם ונקימה בשנאה גם , לחבירו

צ יבמות
גוילין,

שוחטמן, אליאב ר' / תשמח אל אויבך בנפול
א גליון

גרין, יוסף / והטוב הישר ועשית
אריה, מפראגגור מהר"ל

ועושה, המצווה כבגדול כג ויקרא
הש"ס, ענגילגליוני יוסף ר'

אחיךכל פח. ב"ק / וכו' הימנו נוחה בריות שרוח
פ"הבמצוות, אבות

מצוה, חוב בעל פופריעת כתובות
חיים, פלאג'יגנזי חיים ר'

אהלי קכו דף יו"ד גו"ר מציין: בכתב חבירו מבזה
זכרון ומנחת ח"א ח"א מבין פני ע"ח סי יעקב
דף ח"ג נח"ל סי"ח ביו"ד ח"ב קדש אדמת ועיין

199קעב, פא אות מ"כ
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פערלא, פערלאגרי"פ פישל ירוחם ר'
משלם לא הרוצח למה / חורין לבן דמים יש בדין
האדם לגוף יש והאם ליורשים הנרצח דמי את
נותן וחרשו עיני את מסמא שנא מאי ממונו ערך

לשלם, שחייב כולו דמי והלאהלו 254 ח"ג
המלך, מבראדדבר אברהם ר'

ב==, לחלק 'הקדמה
יהושע, אהרנברגדבר מנחם יהושע ר'

הוראה שנתן מדינה מנהיג או רופא לבון, פרשת
והאם מיתה חיוב לענין אנשים... ונהגו בטעות

ממשרתם, אותם נדמעבירים ד
יציב, זצ"לדברי מקלויזנברג אדמו"ר

חזרה כאשר מום לכסות / בשידוכים אונאה
וכו', 42בתשובה ה
משפט, מחבריםדברי כמה

חבירו של מכתבים ופתיחת סתר האזנת באיסור
שפיץ, צבי ר' / גרשום רבנו תקנת בדין עמ'- ח"ג

שלח
זכות / מונופול / חנות בצד חנות פתיחת דין

זעפרני, שלמה ר' / רעיון על שסויוצרים עמ' ח"ג
דינים חילוקי רעש, ע"י חבירו את ומפריע המזיק

סילמן, יהודה ר' שיד/ עמ' ח"א
בירנבוים, בנימין ר / בנגיף חבירו את מדביק

שסא עמ' ח"ב
סילמן, יהודה ר' / ומניעתם וריח עישון ח"גנזק

שנד עמ'
שאול, נטנזוןדברי הלוי שאול יוסף ר'

אדם שבין עבירות פה: יומא המשנה על דרוש
כוו', מכפר יוה"כ ט-ילחבירו דף

שעיקרן יש לחבירו אדם שבין מצות בתוך חילוק
עיי"ש, המקום משום שעיקרן ויש חבירו משום

מו: דף
שלום, יודייקיןדברי יצחק שמואל ר'

אדם, של גופו שוברת קנח-סאנחה ח"ה
חבירו, לבית ואצ"ל פתאום לביתו אדם יכנס אם

שם ובציונים כח סי' ח"ג
רשע, אדם בדמות להסתכל יאסור סי' ח"ב

להודיעו, צריך לחבירו מתנה ח"גהנותן ציונים
ה עמ'

בעשה, עובר חולין שיחת טהשח עמ' ח"ג ציונים
לברכה, צדיק שםזכר ובציונים לה סי' ח"ג

לעולם, גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר כל
עמ' שם ציונים כט סי' ח"ב

מוריד מזבח אפי' ראשונה אשתו המגרש כל
דמעות, עמ'עליו ח"ג ובציונים ח סי' ח"ג

ידו, על בא חטא אין הרבים ו-זמזכה סי' ח"ה
בעשה, עובר מקללו ואינו רשע לומזכיר סי' ח"ג

עשה, הבית בעל לך שאומר מה ככל סי' ח"ב
הרודפין, מן ולא הנרדפין מן אדם יהא לעולם

עמ' שם ציונים יז סי' ח"ה
בפניו, שלא וכולו לפניו שבחו לאמקצת סי' ח"ג

יט עמ' ציונים
יחיה, מתנות מאשונא עמ' ציונים ח"א

ירקב, רשעים לזשם סי' ח"ג
כמה בעולם, שלום מרבים חכמים תלמידי

באריכות, פח-צבסימנים סי' ח"ה
ידו, על בא חטא אין הרבים את המזכה ח"הכל

ו-ז
ואינו חבירו על רחמים לבקש לו שאפשר כל

חוטא, נקרא גמבקש ח"ה
הצל"ח, ביהודהדרושי הנודע

דרוש לחבירו, אדם שבין בקלקולים הדור מצב
י"גי"ג, דרוש

שקר ליצונות הרע לשון המצויות, בעבירות
יותר נכשלים הלומדים חבירו, בקלון מתכבד

הארץ, 99מעמי עמ'
משה, פינשטייןדרש משה ר'

וכו' ידך את תקפוץ לא מהפסוק לומדים
ברצון לעשות צריך לחבירו אדם בין שבעניני

ראהובכוונה, פ' ח"ב
למשלי, ביאור מווילנאהגר"א הגאון

ימיו, בטוב יבלה לפעמים למקום אדם בין הרשע
/ בעוה"ז גם נופל הוא לבירות רע כשהוא אבל

לחבירו, אדם בין למקום אדם יטבין יד משלי
מאח..., יותר הוא האוהב כדהתדבקות יח משלי

להתקוטט יכול הוא חברו על שנאה שנוטר מי
אבל מדנים תעורר השנאה כי קל דבר על אתו
האהבה, תכסה אחיו פשע על אפילו האוהב

יב י משלי
בחסד עמו מתנהג הקב"ה לבריות שטוב רשע
טז ט, יד משלי וע"ע / מסוימת... הקלה לו ויש

יאה, ג ישעיה
איוב ספר הגר"א

בפסוק עיין / לחבירו אדם בין וישרים לשמים נקי
אבד..., נקי מי נא דזכור איוב

שתו"מ, שאינו עם שוורץההתנהגות יואל ר'
רשע, עם התחברות איסור
תשובה, לבעלי לעזור כיצד

עשיר, ריקיהון חי עמנואל ר'
דברים,ביאור שני שהם רעה ועין רע אבות??עין

קטנות, חגיזהלכות יעקב ר'
יצ"ו, בלי לחבירו י"זכותב סי' ח"ב

אומר, מחבריםהלל כמה
השומרון, אולפנת מנהל ששר, אלי של מאמר

בחיינו, ומקומו טיבו העידוד,
ים, מאיר נתיב קצין, אביחי הרב של מאמר
ושקר, אמת להעדיף?, מי אתת והשלום האמת

השלום, מפני לשנות ובענין
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הגדול, קרויזרהמאור דב יששכר ר' לקט:
בעולם עונשו וגם שכרו יקבל לחבירו אדם בין
ומובא הגר"א בשם למקום אדם בין משא"כ הזה
אליהו, באדרת ועיקרו ח"ב הלשון בשמירת גם

תל-תלא עמ'
כהלכה, קולונדרהמדרש בארי ישראל ר'

בתפילתו, כשמאריך צער לגרום רעגאסור עמ'
תשמח, אל אויבך נאבנפול עמ'

השם חילול משום בו יש חבירו ממון בגניבת
ה', בחילול ועוד מדרש פי סאעל

רחמים, רחמנות, קטזמידת
מדרש פי על שבטים י"ב כנגד בא"י חלקים י"ב

49וספרי, אוצ"ה מב,
לת"ח, התור רכטהקדמת עמ'

דבר מזה שתצמח כדי לחבירו צער לגרום מותר
תועלת, רעזטוב, עמ'

טובה, עצה קנב-קסניתנת
עין, צרות / עין קמ-קמגצר

קובץ, עמנואלהמעין, יונה העורך:
של עצמותה הם שלום ומצות רעים אהבת

לוי, יהודה פרופ' / תשמחהיהדות תמוז
הלבנת גזל, לענין / לחבירו אדם ובין נפש פיקוח
מילי ==עיין אברהם אברהם ד"ר / וצער פנים,
דמותר ליה דפשיטא תקמא סי' דחסידותא

פק"נ, כשיש חבירו בממון עצמו טבתתש"מלהציל
מסלבודקא, תלמידיוהסבא מגדולי מלוקט

סלבודקא של ב"מוסר" שנתחדשו היסודות שש
סרנא, יחזקאל ר' מאת רצז/

, במשנתו זינגרהסובלנות צבי ליקט
ישראל, לפושעי היחס

והאחדות, שפיראהשלום מאיר חיים ר'
והאחדות, השלום מעלת בגודל מאמרים קובץ

הספר כל
אורחותיו, קניבסקיהשם חיים ר'

אדם כל את מקבל הוי לחבר, פנים הסברת
פנים ובהסברת הרא"ש בדברי יפות, פנים בסבר
מפרשים, ושאר חיים במקור עיי"ש האמנוה, עם

בפנים נז מג, אות
תשובה, סופרהתעוררות שמעון ר'

מעלין ולא ומורידין בפרהסיא שבת מחלל בדין
צדקה לענין מומר בדין רנא יו"ד על בהגהות /

ח"דועוד, סוף עט, ח"ב
גמ"ח וחיוב לגוי, או לרשע רעה עצה נתינת בדין
תחנם, לא לאיסור סתירה כאן אין והאם בגוי

מא ח"ב
תורה, חידושי על יוצרים זכויות רל"בדין ח"א

ממחלל מתנות לקבל חולה או לזקן מותר האם
בפרהסיא, (ב)שבת כ ח"ג

הבן זכות סט: / או"ה בהוראת הדין עינוי סח:

אביו, מקום ס"טלמלא ס"ח, ח"א
ירפא, ורפא

ללוי, כהן קודם האם בניתוח למשל קדימה דיני
101

למרים, ז"לזכור חיים החפץ מרן
רק זה כי חושבים ... לגבורות הגעתי ה' בחסדי
לאיסור זה איסור בדעתם שוה לא ומ"מ מנהג...

וטריפה, נבילה פכ"זמרק
את לדורות לספר שמצוה הרמב"ן מדברי למדנו

וכו', ורכילות לשה"ר באיסור פכ"זהגנות
שמואל, גרינימןזכר שמואל ר'

לאוין, מערבין שאין החזו"א שבתביסוד
אוצה"ח122

בנעימים, גרויבארטחבלים ליב יהודה ר'
הציבור, כבוד

גדולה, אחות כבוד / הבכירה לפני הצעירה לתת
147 ח"ג אוצה"ח עח, ח"ג

לשלם חייב ישראל של בב"ד שקר שהעיד עד
ועוד, גרמי 367מדין ח"א אוצה"ח ק, ח"ב

יאיר, בכרךחוות יאיר ר'
למה גוי לשופט גיסו בין ויכוח / שחד שוחד

החו"י, ודברי שוחד נותנים קלוהיהודים
חייב, ומתי מתשלומין פטור מתי מצוה לדבר רץ

רז
הירשחורב, רש"ר

מלכות, 435שלום
מסכנות, להתרחק הנפש, שמירת הגוף, שמירת

280
איש, קרליץחזון אי"ש ר'

עין / ע"א רנ"ה חו"מ מזיקה רע שעין ענין ביאור
ע"ארעה, רנ"ה עמ' חו"מ

, יעקב ר' אורנשטייןחידושי יעקב ר'
קכב,קכגמסית, עמ'

ישראל, פלאצקיחמדת דן מאיר ר'
לחבירו אדם בין בחטא במחשבה נענשים אם

לגוי, ישראל בין 198וחילוק
למוסת רק האם / בכתב גם האם / מסית בדיני

53וכו',
בלאו רלח ל"ת המצוות בספר כתב הרמב"ם
השכיר" לרמות "שלא שכיר: פעולת תלין דלא

כוונתו, 84וצ"ע
צבי, וולנרחמדת דוב משה ר'

והיפנוזה כישוף או תפילה ע"י החיים הקצרת
נרקוטיזם, ע"י נדאו סי' ח"ד

אזכריחרדים, אלעזר ר'
ירקב", רשעים "שם שלביאור עמ'

על להתפלל חייב בתשובה, המחזיר במעלת
דסוטה פ"ק בסוף כדאיתא ישראל פושעי
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מבקש ר' משה שהיה מלמד יפגיע ולפושעים
בתשובה, שישובו ישראל פושעי על פרקרחמים

ס"ח
הרע, ועין עין צר ובעין עין" רע לחם תלחם "אל

שלא-ג עמ'
בתשובה, שישוב רשע על של"גלהתפלל עמ'

לים שנפל למי דומה אדם בני בין כשהאדם
יטבע, יפה, לשוט מאד יזהר לא אותשאם פס"ו

מ
אחרי תהיה לא עבירה, עוברי ידי להחזיק לא

לרעות, מזרבים אות כד פרק
הפה, נבלות / פה מטניבול אות כד פרק

סופר, סופרחתם משה ר'
ד' / וגו' לצבא יצא לא / לביתו יהיה נקי הלאו

קנה,אה" ב קנהע סימן ח"ד
להחיותו לענין לתיאבון במומר הרמב"ם דעת

סזולפדותו, סימן ח"ו
דרשות, סופר, חתם

קל דקדוק על נפשם שמוסרים צקידים מצינו
מורים לחבירו שבינם במה אבל ספר, עם האמור
מדותיו... על להעביר זוכה אדם כל ולאו התירא

פב,פג, עמ' טוב במבשר רמ"ה-מובא דף
סופר, ערנפלדחתן שמואל ר'

לרשעים, והיחס הקהילות חלקהפרדת הקדמת
א'

תורה, אריקטל מאיר ר'
היו שאז חסידים ספר בשם בנזיקין תנוי כולי
אדם בין ומתן משא בעניני וריב מחלוקות הרבה
(ולא תעא סי' חסידים בספר משמע כן לחבירו,

שם), כ.מצאתי ברכות
אומר, יוסףיביע עובדיה ר'

ליצנות, רכטבענין רכח, עמ'
ישראל, לאויחל מאיר ישראל הר'

ועוד, ספרים בהדפסת גבול, השגת מהאיסור
ישראל, אהבת כריףילקוט משה ר' ליקט

181קנאה,
145קפדנות,

יונה, לרבינו שערים ימיניילקוט
רבים נושאים כולל הספר כל על לעבור כדאי

,======
חסידים, פאפויעלזו אילעזר ר'

חכם / ולהתתקוטט ב"ד פסק אחר להרהר לא
טע הדיין שחבירו לושראה יגיד איך בדין ה

וכו', בסתר ק:דברים ק. דף
יראים

שלא ללמוד ויש קדושים והייתם והתקדשתם
קדושה חסרון הוא כי ביותר עצמו אדם ינוול

תלדעיי"ש, סימן

יניחו שלא אותך, יחטיאו פן בארצך ישבו לא
החוטאים כל ריבה בארץ, לשבת רשעים אנשים

עיי"ש, מט ל"ת בסמ"ג שטומובא סימן
המביא דבר כל להסיר / בביתך דמים תשים לא

בבתיכם, היזק רילידי סימן
- כרודף הוי בדיבור שאפילו מוסר ענין מביא

תרצח, לא קעה קעהבסימן סימן
תועפות הגהות עיין נפרדת מצוה להיות צריך
אחד עד יעיד שלא באיש א עד יקום לא / ראם
להפריש אבל / בעלמא שם מוציא רק הוא כי

עיי"ש, מותר זנות רהמאיסור סימן
חכמים, לאנדאכבוד משה ר'

ונוגע דינים כמה בהרחבה, המצוות על כופין
תוכחה, למצות ==לכאורה

יעקב, שטרנהלכוכבי יצחק ר'
שלום / שלום דרכי משום עבירה על לעבור

אוצ"הבית, ואילך 100 עמ'
שלום, דרכי מפני איסור על לעבור מותר האם

טז ח"א
אהרן, עפשטייןכפי אהרן ר'

למיקט, מנת על גוזל או י"אגונב סי'
חיות, מהר"ץ חיותכתבי הירש צבי ר'

שהוא מצרא" "בר לדין במקור המגיד הרב דברי
התורה, מכלל שהוציאו דרבנן נביאיםרק דברי

פ"ח
נבחרים, פרידמןכתבים ז. אלכסנדר ר'
ושלום, אחדות

ורשעים, לחוטאים היחס
ישראל, אגודת ייסוד רעיון

אברהם, וויינפלדלב אברהם ר'
שמת, מפורסם כופר / קל"חכופרים סי'

בזמן רשע שנשבה, תינוק למנין, כופרים צירוף
יחהזה, סי'

חייב אם לנכרית נשוי / לענין הזה בזמן כופרים
פ"זמזוזה, סי'

שנשבה, ותינוק הזה בזמן שבת קי"דמחללי סו"ס
לגזלן, כדי לרמות אסור בזה"ז שבת מחללי

שנשבה, פ"ותינוק סו"ס
לרשעים, כבוד קל"דנתינת סי'

שמים, עמדיןלחם יעקב ר'
בעוה"ז, פירותיהן פ"אאוכל פאה

מוסר, שיחות שרלקט אייזיק יצחק ר'
בשוגג, רציחה על שמכפרת גלות ענין ביאור

שנח
השנה, רפפורטלתשובת יוסף ישראל ר'

ואונס, שוגג של ענין בכפירה שייך רלג-ד,אם
רסג רמז-ח, רמ,
"מומר", רעא-רעהגדרי
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דרך ישיג שחבירו כדי תפילה מועיל האם
שסד-שסזהאמת,

בי"ג לכופר התורה בכל כפירה בין ההבדל
רסגעיקרים, רמט, רלא-ב,

במשיח, כופר המתים, בתחיית רמה-חכופר
נתן, לייטרמאורות נתן ר'

הרשות, ביד ישראל רוצח אוצה"חלמסור 79 סא,
לגוי, ישראל להקדים עמיתך מאת 154קנה קיב

משדך שהוא השידוך בתחילת שהודיע שדכן
שיער שהוא ואומר שכר תובע ואח"כ בחנם

כסף, רצה תמיד אבל ישמע לא סעיףשבכלל קט
140 ו,

ישראל, עיני המלקטמאיר נשרי; הרב
לדאוג הכוונה הבריות עם מעורב להיות

קשר, סתם ולא שלהם 726לרוחניות עמ' ח"ו
ירחון להוציא התאחדות חיים, חפץ שופר
במרפא מודפס / הרע לשון עניני לפרסום מוקדש

ד, עמ' ח"א לשון
המאירימאירי, מנחם רבינו

וחברים טוב חבר מעלית הרע..", אוהב עת "בכל
יזבכלל, יז משלי

בין דינים לכמה נוגע להיות ויכול כגופו אשתו
מר של במעשה סז: כתובות לחבירו, אדם
וכתב עמו אשתו את שהוליך כתוב עוקבא

כגו שחשבה מפני הופקעההמאירי: ולא פו
נחשב שעדיין והיינו / המתן העלמת בסיבתה
סוד מגלה לענין מכאן ללמוד ואולי בצנעה

צד, שיש לשה"ר וכן לאשתו
/ נפש מעצת וקטרת... שמן בפסוק טובה, עצה
משלי רע... בדרך ישרים משגה בפסוק: גם ועיין

י, טכח כז משלי
טוב, לוגנומבשר מביאלא, אדמו"ר

לחבירו אדם שבין מצוות על מבוסס הספר כל
עליו..., לעבור וכדאי

אחדות,
הוא לחבירו אדם בין חטאי כל שכל השורש

יוסף, מכירת והלאהמחטא קלא
קדמות, החיד"אמדבר

מער ראיה לשמים, לחטא גורע לחבירו חטא
לתת רצה שלא לבריות רע היה שאונן ואונן

לחזור, ער לנשמת ו'מקום אות ח' מערכת
וכו', מלאך נעשה האדם דיבור דמכל מערכת

כא אות
רבה מדרש

הלל של במעשה ג, ל"ד רבה ויקרא אלקים, צלם
מלכים של איקונין "אם מביא פניו רוחץ שהיה
..אני ושוטפן מורקן הוא עליהם שנתמנה ...מי
,... אלקים בצלם כי דכ' ודמות בצלם שנבאתי

ג לד ויק"ר

קטורת מלאה הדברות, עשרת אלו זהב עשרה
תריג מוצא אתה וכן בהן כלולות מצוות שתרי"ג

לרעך, אשר עד אנכי מן יש רבהאותיות במדבר
טו יג

ברונא, מברונאמהר"י ישראל רבינו
חבירו, על גנות כששומע למחות חייב קמבאם

מנהגים, מהרי"למהרי"ל
ליצנות, / ש"יחנופה עמ'

הרשע את לבזות דחייב מנלן ירקב" רשעים שם
בכלל מומר ישראל מ"ה: אות / [המזכירו]
לענין ישראל ובכלל מאחר רבית לענין "אחיך"

וקידושין", מ"הגיטין ל"ז, אות ליקוטים
מינץ, מינץמהר"ם משה רבינו

הכנסת בבית אותו מכריזין רשע שנקרא מי דין
ולא שמים בדיני שחייב מי וכל שפרע מי כמו
לעיני אשכנז בלשון ההכרזה ונוסח לשלם, רוצה

הקהל, קאכל סי'
שיק, שיקמהר"ם משה ר'

קהלה וליסוד מהכלל להיפרד שרוצות קהילות
ועוד, לזנפרדת לו לד או"ח

שנאת / החדשות מהכתות להיפרד מצות
ועוד, שה-שיהרשעים או"ח

מוריה
מנחת / לכבדו חייבים האם עבירה בעל כהן

דבריו, על והערה / סק"ב רס"ט 128חינוך קטו
חיים, מענדיקמזכרת חיים ר'

לחבירו, אדם לבין למקום אדם בין בין השוואה
330 האזינו,

אברהם, שטיינברגמחזה מנחם אברהם ר'
הל"ת כאשר תעשה לא דוחה עשה אומרים לא

גזל), (כגון לחבירו אדם בן טוהוא או"ח
לחבירו אדם בין איסור חשיב עכו"ם גזל האם

למקום, אדם בין טואו או"ח שם
דחסידותא, בוטשאטשמילי דוד אברהם ר'

מילה על שנענש כשם טובא, מילה טוב, דיבור
מילה להגיד כשצריך שותק אם נענש כך רעה

תקלטובה,
שם, ע"י אדם להרוג תרצח, תפדלא

מדליו מים
הר"ר מאת ומניעיה, המלך לדוד השנאה

גרוסמן, תשנהאברהם שנת
מאליהו, דסלרמכתב אליעזר אליהו ר'

מזיקה, רע שעין שידמה דף ח"ג ה, דף ח"ד
חיים, החפץ בנומכתבי ז"ל ליב אריה ר'

שהיו אף תורה לדין אדם עם בא לא פעם אף
ספריו..., עבור השלוחים וכן בחנותו לו חייבים

לו עמ' אבי מדרכי ד.
הממון ערך לפי יהיה בו המחזיקים של זכותם

צשנתנו, אגרת
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יבואו לא שאנשים שיודיעו מכיריו מכל מבקש
ל ...,אליו יקבלם לא הוא כי ועוד לבברכה אגרת

בעוה"ז, נענשים אין לפעמים למקום אדם בין על
הזה בעולם נענש לחבירו אדם בין על אבל

דוגמאות, כמה זה על לזוהביא עמ' אבי מדרכי ד.
אשר, וייסמנחת זעליג אשר ר'

ומכרו, איש גונב סגבדין בראשית
סוהר, בית / בהלכה נזהמאסר בראשית

חבירו, בממון עצמו נמציל ויקרא
יצחק, ז"למנחת וייס יצחק ר'

רשע, עם ובנוגעלהתחבר ד"ה י"ח סי' ח"ז
ישרים, רמח"למסילת

אדם שבין במצוות תלויה החסידות עיקר
יטלחבירו, פרק

לשמה, ושלא לשמה יטענין טז
צדיקים, של פלאג'ימעשיהם הגר"ח

בדחנות, / הבדחנים תקנזבשבח
ולב, בר-שאולמצוה אלימלך ר'

הבריות לאהבת היסוד שבאדם הגנוז האור
ישראל, אואהבת
המוסר, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

הציבור, ומינויי ואילךהציבור 181 עמד
השלום, עפשטייןמצוות דוד יוסף ר'

לרשע, להתחבר 324-330איסור עמ'
לחבירו, אדם שבין מצוות בכל לחוטאים היחס

סעיפים בכמה ד' פרק
לתורה" לקרבן "ואפילו לרשעים התחברות ענין

הענין, בכל וביאור פ"א) יתרו עמ'/(מכילתא
588-600

העצה, עפשטייןמצות דוד יוסף ר'
חבירו את הרואה / חבירו על הראיה ברכת
חבירו פני ראיית / וכו' שהחיינו אומר יום ג' אחר

והלאהכמצוה, שכב עמ'
דעתא יתובא / תכפו יצרו / בהלכה רוח מצבי

ועוד, והלאה/ רפג עמ'
השם, שטייףמצות יונתן ר'

ואינו וחסיד לצדיק שמתראה אדם תראה אם
שאין תדע לחבירו.. אדם שבין מצוות מקיים

כברו, בתוכו הקדמה
לחבירו, אדם שבין למצות בהקדמה הקדמה

עה"פ בספרי גם מקור לבריות, שמים בין יחס
הכוונה אם ור"ע ר"י מחלוקת והטוב הישר

הפתיחה, בכל עיי"ש לבריות או פתיחהלשמים
העין, אזולאימראית דוד יוסף חיים ר'

יחיה, מתנות מדחוליןשונא
הים, מרגליותמרגליות ראובן הר'

גם או זרה עבודה רק מקבל אם תושב גר בגדר
נח, בני מצוות טשבע אות צו:

אחד שכל צריך אין / גוים / הזה בזמן תושב גר
מוחזקת האומה כל כאשר ב"ד בפני עליו יקבל

מצוות, ז' סק"דששומרת עו.
בחו"ל וגם מוסר להרוג אפשר הזה בזמן גם

עובדות, כמה ו,זעיי"ש אות מו.
קרב דו גם כולל נכרי של דמים שפיכות האיסור

כרציחה, נחשב אינו שבנימוסיהם כזאף אות נו.
שעזב מי לא אבל הוא, ישראל שחטא ישראל
מצריך אם הגאונים ובדיון משומד , הדת את

וחליצה, מד.ייבום
לרחם אסור דעה בו שאין מי המאמר פירוש

יבעליו, אות צב.
לשון, קובץמרפא

וזיגוד חטא טוביא / באיש אחד עד יקום לא בדין
זקס, הלל הרב / דמינגיד עמ' ח"ח

/ לדבר שצריך במקום ששותק הדיבור פגם
אברהמי, דוד ר' / טובה 62מילה עמ' ח"ד

גנצרסקי, בצלאל לרב / סוד גילוי ח"דקונטרס
52 עמ'

שמאול משה הרב / לזה זה כבוד נהגו שלא
זצל, קכשפירא עמ' ח"ח

נפש, לוריאמשיבת יוחנן רבנו
ולכן הגוים מן מובלדים להיות חייבים היהודים
להם ישימו הגוים במצוות מצויינים לא אם

צהוב, רפגטלאי עמ'
חכמה, הכהןמשך שמחה מאיר ר'

עי"ש לשני, ראשון בית שין החילוק הסבר
חידוש, יש אולי הפטרהבלשונו דברים

צבור של המידות מעבירות כתוצאה חורבן
לשני, ראשון בית בין בשלחחילוק

לאביהן ישראל את המקשורת מצות יש
מצות ויש מזוזה, תפילין ציצית כגון שבשמים
חסדים גמילות כמו לזה זה ישראל המקשרים

ומעשרות, כא)ותרומות (כג אמור
אבל פגם אחד בכל שיש הגם האחדות תועלת
הוא הפגם אם (משא"כ מהשני א' ללמוד יכולים

חורבן), הוי אז הפטרהבכולם דברים
אברהם, פרייסמשנת אהרן אברהם הרב

תשמח, אל אויבך 96בנפול עמ' ח"א
הזה בזמן שגוים יפות פנים בעל דברי תושב, גר

בזה, ועוד תושב כגר 61דינם עמ' ח"ג
מיתה חייב הוגנת שאינה עצה וע"י הוגנת, עצה
הוגנת שאינה עצה איסור אם דיון סוטה, מגמ'

ועוד, בנכרי גם 51נאמר עמ' ח"ג
פרנסה, בשביל עצמו לסכן מותר הנוב"י בשם

90 עמ' ח"א
חילול / השם את מחלל בינמוס שלא המתנהג

ה', חילול / 166השם ח"ג
בתשובה, שיחזרו רשעים על שמתפללים הענין
באים החטאים עיקר כי בחירה, להם שיש אף



Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ‡9ÈÏÏÎ
éììë

192

להתפלל יכול זה ועל ועשירות, שפע מרוב
בתשובה, וישוב צרות לו ישלח 174שהקב"ה ח"ג

לתת עצמו שהכין כגון מצוה, קיים ולא נאנס
שאונס למ"ד למצוה נחשב האם ונאנס, צדקה

למצוה, 10נשחב עמ' ח"א
חכמים, חגיזמשנת משה ר'

,==
אדם, בני גליקמשפטי ראובן ר'

אדם בין או למקום אדם בין חמור יותר מה
נאלחבירו, עמ' ח"א

התורה, שפיץמשפטי צבי ר'
סדום", מידת על "כופין פבביאור סי' ח"א

שונאך, חמור תראה כי עמו, תעזוב סי'עזוב ח"א
פג

נפשות, בדיני גורל כטדין סי' ח"ב
סתר, צבהאזנת סי' ח"א

ב"תור", קדימה פד-פוזכות סי' ח"א
לחבירו, ממוני נזק גורם המוכר, נגד לקונה ייעוץ

ח ס'י ח"ג
שמפריע, מתלמיד חפץ עזלקיחת סי' ח"א

לשמים, דינו מסר / לשמים דין סי'מסירת ח"א
צו

מביצוע שחרור / חבירו עם בעול נושא
צמשימה..., סי' ח"א

ציבורי, במקום חלון פטפתיחת סי' ח"א
תורה, אשלגמתן הלוי יהודה ר'

כל "כלל" הם לחבירו אדם שבין מצוות כל איך
תורה"התורה, "מתן מאמר

זה ערבים ישראל כל לזה זה ערבים ישראל כל
"הערבות"לזה, מאמר

אלימלך נועם
חבריהם ודוחק צרות על שחוששים אדם בני יש
הזאת הבחינה ורחמנותם, לבבם רק מחמת
והבחינה ומכונה, אמיתה על לא אבל טובה
ישראל צרות על מיצר שיהא היא האמיתית
השכינה..., להעלות השכינה... צער שזה מחמת

תשא פרשת
ישראל, רבינוביץנזר ישראל ר'

יפות, פנים בסבר אדם כל מקבל 22-24הוי עמ'
לרשע, 83-85התחברות עמ'

קנאה 71-73,מידת עמ'
אבות, אברבנלנחלת ר"י

המתים, תחית על הרמב"ם בדברי רנטדיון רנח
אור, מרגליותניצוצי ראובן ר'

ר' שבאמת כותב מאיר, לר' ברוריה תשובת על
ומביא חוטאים, היינו שחטאים סובר מאיר

כנ"ל, פסוקים י.הרבה ברכות
בתשובה, שישובו הרשעים על להתפלל צריך

י. ברכות
מצוה, סידנר יהודה ר'

תנסו, 346לא
דוד, קוויאטסוכת דוד ר'

עקיבא, רבי 125תלמידי ויקרא
רפאלסיני, שילה עורך:

יצחק / מלובלין ה"חוזה" במשנת ישראל אהבת
חסידות, / 171אלפסי קא

סמ"ג
נפשות, קנדגונב ל"ת

כי יעיד לא יחיד עד / באיש אחד עד יקום לא
בעלמא,מוציא רע ריגשם ל"ת

אם אבל לי, אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא
ליראים, השווה / מותרים מטנתגיירו ל"ת

דמים תשים לא / סכנה ודבר מכשול להניח לא
קסזבביתך, ל"ת

המשקרים כי לגולה דרש / השם קידוש מצות
השם, מחללי בכלל הם להם וגונבים לעכו"ם

ב ל"ת
סמ"ק

בחכמים, לדבק / בהשם מהלידבק
עמך, וחי ותושב גר / לגר נבילה רמלתת

נפש, לגנוב רסגשלא
ונשא יגיד לא אם כדתיב עדותו לכבוש שלא
בדיינא בממון יעיד לא מרבנן צורבא / עוונו
השם, נגד חכמה אין באיסור אבל מיניה דבציר

רלט
הברית, [הורוביץ]ספר אליהו פנחס ר'

בטלים, דברים פ"דאיסור מ"ב ח"ב
חובות הבורא, חובת האדם: על חובות ג'
וחובת עצמו חובת והנה עצמו, חובת לחבירו,
מאלף אחד לחבירו חובות אמנם יוצאים הבורא

בו, שיוצא מצאתי פכ"הלא א.ר.
התו ומצוות מדות על כללי מ"ברה,מאמר ח"ב

לבוותה... ולא אשתו אהבת על במיוחד ליהזהר
שעשה ברית שמפר מי חומר טו) (פרק

ו), פרק (אמצע וכו' אשתו עם א.ר.קאנטראקט
ו פרק טו, פרק

צער לה ולגרום לשנאתה ולא אשתו את לכבד
טווכו', פרק א.ר.

למצוות קודמים לחבירו אדם בין מצוות למה
למקום, אדם יאשבין פרק א.ר.

בין המצוות חשיבות על כללי באופן מאריך
ובסוף / וחז"ל התורה השכל ע"פ לחבירו, אדם
בין מצוות על שמרמזים הכרובים במשל מאריך

לחבירו, א.ר.אדם
לדעת כדי חבירו לו שעשו הרעות לזכור מותר
עם השוה = לאחרים לעשות שאסור מה בלבבך

סני, דעלך מאי סלנטר ישראל פי"גר' א.ר.
לחבירו אדם בין מצוות מקיימים שלא א' סיבה
המצוות שכל וחושבים ידיעה, חסרון משום
על רק בעיקר או חסידות, משנת רק הם האלו

לבריות, להזיק שלא פכ"והשלילה א.ר.
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החיים, מפראגספר המהר"ל של אחיו
/ ריעיו, עם לשמוח מרעים, סעודת ענין ביאור

חברים, פ"גשמחת ח"ג
וצריך לחבירו, אדם בין של בנושאים מדבר

בפנים---, פ"ולבדוק זכויות ס' ח"א
היראה, יונהספר רבינו

אדם, לצער סחלא עמ'
הוגנת סה,עצה עמ'

למאירי המידות ספר
רשע, עם התחברות / חבר

העיקרים, אלבוספר יוסף ר'
וזה הבא עולם קונה המצוות מן אחת בעשות
ואין ומצוות תורה להם הרבה לפיכך הכוונה

עכשיו, שצריך כטהכוונה ג
הוטנר לגר"י זכרון ספר

זצ"ל, עוזר חיים מר' מכתב / הקהילות 7פירוד
חסידים, החסידספר יהודה רבינו

צער מעלה שאינו מפני נענה ולא מתפלל יש
עם משתתף אינו ואם וכו', תפילות בעת חבירו
חוששת שאינה לבהמה דומה חבירו של צערו

חברתה, תקנגבצער
ששמח לפי האדם על שבאים עניות או יסורין יש

חבירו, של תרזלאיד וע"ע תקל,
וכו' עשר החמודות המידות החכם אמר

לחבר, שנוהכנעה
צער על שמצטער או אוהבים במיתת המצטער
של מצערו לו ממעטים אחרים וצער אויביו

קסדגיהנם,
וכו', כיצד לכול, אהוב שיהיה אדם תקכויעשה

שלום שם ויש בה הארץ שעמי מדינה ראית אם
אהבה או וכו' דע תורה, בהם ואין וכו' ושובע

ביניהם, רידיש
לסכנה עצמו שהכניס הדין את לתת עתיד אדם
ללכת או וכו' אלימים אנשים עם להתקוטט כגון

מסוכן, תרעהלמקום
ז"ל, ת"ח על לומר צריך תשמהאין

לאחר וקרא השליח וטעה אצלו חכם הזמין אם
דעתו, יחליש לא תרכט-

והתלמידים הרב מקנטר אחד תלמיד אם
לגרשו.., מוטב קפטהאחרים

בכוחו שאין דבר לעשות אדם עם להתנות אסור
מתרצה, שזה אע"פ ולסבול תתרעדלעשות

איך שראו -גוים להרוג מותר תרצח, לא
עליהם שבאו לסטים גוים הורגים שיהודים

יספרו, שהם תתריזמחשש
חלה אדם שאם כתב / בחירה בעלי ע"י נזק
וכן שאכל רעים במאכלות הדבר יתלה שלא
בגלל הכל אלא וכו' רעים אנשים חבלוהו אם

עיי"ש, תשנאעוונותיו
[ג], שנ שז, שה, טוב, שנחבר שז, שה,

בממונו שוותרן ע"ה עם להתחבר טוב
צ"ל [אולי וקפדן שעצרן ת"ח עם מלהתחבר
ממי גרוע שהקמצן חסד במקור עוד ועיין קמצן?]

מדות, / תפילין מניח שכגשאינו
בשם להגיד אין ומתי אומרו בשם דבר האומר

קנא[כג]רכד[ג],אמרו, תתקעה, תקפו,
מעות ומגלחי עין וצרי רבית בעלי של כסף
אדם, יזהר לכן מנכסיו ירד שיגעו מי וכיו"ב

תתרעג
כספו, כל את לאבד יכול עין צר של תתרעגכסף

ולא בדין לא רשעים.. אצל צדיקים יושבי לא
עמהם.. יתחבר ולא בסעודה.. ולא בעצה
דברי והשווה כלאים, כרמך תזרע לא שנאמר

חסד, מקור שם תרידהחינוך
משום וכד' החסיד רבינו בן שמו יחתום לא

פיך, ולא זר תקכביהללך
תורה, ללמדו אפילו אסור רשע עם להתחבר

שם, חסד" תתקפווב"מקור
חבירו, של צערו על תשנגלהתפלל
שימותו, רשעים על תרפחלהתפלל תשמה,

ואפילו משא הנושא לחבירו בדרך קדימה לתת
ואדם א' בעיני טוב ושכר חן ומצא שנאמר לגוי,
ידחה ולא חבירו מפני נדחה שיהיה מוטב /

מלפניו, תקנאחבירו
אדם למנוע הגדול הגורם הוא הבושת מא:

מאמעבירות,
תרמג, פ, יט, חבר, לך ועודקנה יט

פ"ג, מג חיים נשמת וע"ע / הנרצח דם רתיחת
תתשמח

טוב, תשעשכן
תקמב, פו, לח, לו, לד, [ז], טו ועודשתיקה: טו

תשצאתפילה,
פארמא, חסידים אברהםספר משנת עם השווה

תתקא, תתלד, תתיג, רמד, צה, פז, נו, בושת:
תתתרפב, תתשסה, תתרמ, תתקע,

תתתתרצט, סי' עיי"ש, והטוב הישר ח"גועשית
362

לחשיכה סמוך עד פועליו את מעביד היה יהודי
היה מקום באותו שהיה וגוי שבת בערב אפילו
בעין שילם וגם וכו' מוקדם לצאת לפועליו נותן
אם אני תמה החסיד ואמר מהיהודי יותר יפה
יתקיים הגוי ושל היהודי... של זה בנין יתקיים

עייש, לזרעו תתתרצטגם
תתתעז, תתקנט, שב, יתום?

תתתמז, באמונה: ומתן משא
תתשמא, רמאות:

המלך, קראקאובסקיעבודת מנחם ר'
דין, בית שליח מט.מבזה

יצחק, רבינוביץעטרת אייזיק יצחק ר'
פאשקוילין,
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פז, זביחיעטרת פנחס ר'
ולהעדיפו מישראל לקנות להקדים שצריך בדין
משום רק אלא גמורה דרשה שאינו ומסיק גוי על
ולכן תקלד עמ' עיי"ש וכו' והטוב הישר ועשית

עמיתך, מיד קנה / וכו' בפוסקים מובא ח"אלא
י חו"מ ג'

חפצים בקניית נכרי על ישראל להעדיף המצוה
וכו', עמיתו מאת תקנה / יוכו' חו"מ ג כרך ח"א

, חז"ל בדברי ארנטרויעיונים הכהן חנוך ר'
ה', חילול נה-סבגדר עמ'

וכו', לנחרו מותר הארץ לטעם עמ'
הימיני, ישראליעמוד שאול ר'

אליהם, והתקרבות לרשעים היחס
שש, לונטשיץעמודי אפרים שלמה ר'

עין, להצרת עמ'
ברכה, פומרנצ'יקעמק אריה ר'

עם חסד לעשות כדי קדיש זכות על לוותר אין
ב ורק למת, שייך שהזכות כיון מקוםחבירו

עיי"ש, מאד מצטער קמגשחבירו עמ'
עבירות ועושה עמך, מעשה עושה אינו

עליהם, מתאבלים שאין קלחבקביעות קלז, עמ'
התורה, דכבוד עשה ודוחה הציבור עמ'כבוד

מד
עמך, מעשה קמגעושה עמ'

הלכה, בוימלעמק יהושע ר'
בישיבה מהשיעורים שמטריד בחור להרחיק
גזל דאיסור ודררא איסורא בזה שיש וכתב וכו'

כחעיי,ש, סי'
ענוה, זאטורענסקיעקב ז' ש' משה ר'

ספר להוציא שמהראוי האדר"ת הסכמת עיין
המידות, מצוות כל על בהקדמהמיוחד

דמשיחא, וסרמןעקבתא אלחנן ר'
- תורה עוזבי כלפי והתרחקות התקרבות שער
הילקוט בכל ועיין והמינים הרשעים שנאת בדין

תורההנ"ל, דעת ילקוט
יצחק, ערמאהעקידת יצחק רבינו

הנזכרות מהמידות התורה מידות שבח
ס"הבפילוסופיא, שער

לחיי הכרחיים המדיני והמשפט הבית שלום
מ"גהתורה, שער

שדך, מונקפאת דוד שמואל ר'
בתוארים, להרבות קטובמנהג

יועץ, פאפופלא אליעזר ר'
חבירו, את לבזות בזיוןאסור

השתיקה, ויפה הדיבור, שתיקהבכח דיבור,
קרוביו, את המקרב קרוביו, את קרוביםהקדים

שדכן, מלהיות אדם יועץיברח
וכן וכו', שעות אצלו לשבת חבירו על יכביד לא

דרך ידרשו רק הציבור על יכבידו לא הדרשנים
עמכם, ה' לקוצרים ויאמר ומילץ: ארץקצרה דרך

טובה, עצה לתת עצהמצוה יועץ,
טוב, שכןשכן

ירושלים דין פסקי
לו מפריע הכנסת בית של שרעש השכן הטענה
משותף שבית וייס יהושע הרב שם הערה /
הלבוש חומרת ושייך חצר ולא אחד" "בית נקרא

מחצר, שאני פטדבית פח עמ' ח"ח
מלובלין, מהר"ש מלובליןפסקי שלמה ר'

רשע, נקרא
עוזיאל, עוזיאלפסקי מ.ח. ציון בן ר'

צדקה, מצות / עמיתך מיד קנה / עברית עבודה
מח

יוסף, פאצנאוסקיפרדס יוסף ר'
עפ"כ טז.) ב"ב (גמ' נתכוונה שמים לשם פנינה
כי אותו תענה ענה אם בפסוק נרמז וזה נענשה
אותו צערת אם אפילו והיינו אלי, יצעק צעק אם
אפי וחרה זאת בכל ויצעק יתפלל שהוא כדי

רלוכו', שמות
האדמה, מיוחספרי רפאל ר'

וכו', לחבירו אדם שבין עבירות על להתוודות
פ"ב תשובה
חדש, סילואפרי די חזקיה ר'

למקום, אדם ובין לחבירו אדם תרובין או"ח
מגדים, תאומיםפרי ר"י

לקבל ע"מ שלא חסיד אבל שכר לקבל ע"מ צדיק
תלגפרס,

, בתורת כשרפרקים שלמה משה ר'
המידות, תיקון המידות, בירור

עיי"ש,
חושן, בלויפתחי ישעיה יעקב ר'

כדי, ושבר כסותי קרע טודין פ"א ח"ה
שכיר, שכר / תלין בל פ"חדיני שכירות ח"ג

תשחית, בל גדיני ב פ"א ח"ה
שדכנות, של ממונות פי"דדיני שכירות ח"ג

הכתב, קלייןפתשגן הקטן מנשה ר'
תהי אל ולמלשינים בביאור המינים, בברכת

סטתקוה,
העמודים, שפיראצביון צבי ר'

שנאת ומלשינים, ישראל מחטאי על לחמול לא
יונה, רבינו ובשם עחהרשעים,

(דבורקס), צהר
מרדכי יצחק הרב / הבית ועד בתשלומי איחור

77רובין, א
בבקשת הזהירות חובת / בפרק בו תרדה לא
דרמר, פסח צבי הרב / מזולתינו טובה או עזרה

254 ד
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חיה, לנפש לייטערציון נטע נתן ר'
לו אין למקום, אדם בין לעומת לחבירו אדם בין
חייב הוא כי חבירו לסוכת ללכת ומתבייש סוכה

וכדומה, גדול חוב לזלו
אוכל שיגנוב ע"י טריפה מאכילת עצמו להציל

,95 עמ' אוצה"ח / די לו שיש מחבירו נגכשר
הבכירה, לפני הצעירה מטלתת

אליעזר, ואלדנברגציץ אליעזר ר'
/ וגו' לצבא יצא לא / לביתו יהיה נקי הלאו

למסחר, מאביציאה יט
ועוד, מצוה למלחמת מחדרו יוצא לאחתן כ

יעקב, קנייבסקיקהלות ישראל יעקב ר'
נלמד חבירו את להזיק השבתבאיסור מדין

אאבידה, ב"ק
חבירו את הורג סגולות, ועניני הרע עין ע"י מזיק

שם, מהע"י ב"ק
ואגרות, מאמרים וסרמןקובץ אלחנן ר'

לרשעים, התחברות
לרשעים, כבוד נתינת

עברית, עבודה
נפרדות, קהילות

יד, על זסלנסקיקובץ יצחק אהרן ר'
צריך חכם שתלמיד הרמב"ם דברי ביאור
חילול למנוע כדי מצויינת יותר בצורה להתנהג

לו, אות התורה יסודי / 51השם ע"י קובץ
שיעורים, ואסרמןקובץ אלחנן ר'

איסורא / הרא"ש ובדברי פאה המשנה ביאור
אדם בין מול לחבירו אדם בין / מממונא חמירא

הערותלמקום, קובץ
-[כמו המעשה תוצאת היא שהתכלית במצוה
- מעכבת הכוונה אין בנים] לו שיהיו ורבו פרו
כמו המצוה היא העשייה שעצם מצוות לעומת
ללמוד ויש / מעכבת הכוונה ששם ושופר מצה
צדקה כמו לחבירו אדם שבין מצוות לענין מזה

רמטוכו', כתובות
לחבירו אדם בין עבירות כל מותרות לתועלת

צד:, דף ב"ק שיעורים קובץ וע"ע הערות/ קובץ
תרנה

התורה, מחבריםקול כמה
/ לחבירו או למקום עבירה איש אשת איסור

גודמן, אהרן 243הרב סג חלק
קובץ תורה, קול

הרב / היהדות ובמוסר בהלכה ושנאה אהבת
3אונטרמן, לט

שכנים, הלכות זילברשטייןקונטרס יצחק ר'
מכתבים, לפתוח לא גרשום דר' מטחרם מח,

פעוטון ע"י רעש הפסקת לדרוש יוכל האם
וכדו', נגוילדים

דאגרתא, זצ"לקריינא סטייפלר הגאון

השידוך, לפני החסרונות יחלהודיע א
חייםראנ"ח, בן אליהו ר'

וקדשתו, משום כהן במבזה קיאחומרה
חכמה, וידישראשית די אליהו ר'

המאורמצטט במנורת אלנקאווה הר"י דברי
עיי"ש, רעים" "אהבת ס"בפרק פ"ד ענוה

משלי, על יונה יונהרבינו רבינו
שורת משפט הדין, משורת לפנים היינו צדק
ודרך היושר ע"פ להתנהג הכוונה מישרים הדין,

דין, בית משפטי בהם שאין בדברים גהשכל א
ברונא, מברונאר"י ישראל רבינו

חבירו, על שנאמרו גנאי דברי על קמ"בלמחות
מים, בר-שאולריח אלימלך ר'

אספקלריא=מראה, לחבירו, עמ'אדם 61
יצירה, הוא שלום השלום, עמ'חכמת 101

שדה, הכהןריח דווייך שמעון ר'
מכות בהם אין בעלמא בדברים שהם האיסורים
לא ונוטר ונוקם רכיל הולך כגון מדרבנן מרדות

דברים, אונאת נב:תכחשו עמ' יב שאלה
ריטב"א,

ענין באותו רמאי לרמות מותר תתבר, נבר עם
אחריני, במידי לא אבל בו מרמה קכב:שהוא ב"ב

רשע, נקרא בחררה המהפך עני ר"ת שיטת
עליו, וחולק לשלם, שצריך נט.הכוונה קידושין

נבוכים, מורה רמב"ם
"כללי"==, בחוברת מודפס

שעטנז לבש או בחלב בשר שאכל מישראל אדם
מחמת וזלזול בזיון מתוך הראש פאת גלח או
הוא הרי התורה באמיתת מאמין שאינו השקפה
לא כופר כהריגת ונהרג ה' את מגדף לדעתי

להכעיס, מומר / עונש מאהריגת ג
האלה הנפשיים היסורים וםא כתב: הקן שילוח
אישי כלפי כ"ש והעוף בבהמה תורה להן חשה

האדם, מ"חמין פרק ג
חיוב כעין הוא רע שם במוציא כסף מאה ענין
ששוה כתובתה לה להפסיד רצה כי כפל
שם תצא כי עה"ת הרמב"ן וכ"כ / כסף חמשים

מט,בפרשה ג
תתעב לא בתורה מקומות בכמה קרובים קדימת

מבמצרי, פרק ג
המצוות, ספר הרמב"םרמב"ם

סכנה, להסיר דמים תשים רצחלא ל"ת
תשובות, רמב"םרמב"ם

בשלומם לשאול [ובפרט בכלל לקראים היחס
וכו'], בניהם את ולמול תשובהלכבדם ד"ה תמ"ט

אמנם
התורה, על רשב"םרשבם

גוי, ולא רעהו רעהו, אשת את ינאף ויקראאשר
י כ
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שמעוןרשב"ש, ב"ר שלמה ר'
נוגע אולי / יחרב לא או יחרב שהעולם המאמין

תלולאפיקורסים,
מותו, לאחר ת"ח תרכהמבזה שנג,

המלשינים, חרם שנבנוסח
מרדות, מכת תריקונטרס

תשובה, / האנוסים פטתשובת
התורה על רשי

הללו אבנים ומה מזבחי, על במעלות תעלה ולא
חברך בזיונם... על להקפיד דעת בהם שאין
אחת על בזיונו על ומקפיד יוצרך בדמות שהוא
לר' ומוסר חכמה דעת בספר מובא / וכמה כמה

סו-סט, עמ' ח"ג זצ"ל ממיר ירוחם
ישראל, מינצברגשארית זאב ישראל ר'

מגדולתו, אדם מורידין אין ה'בדין סי' חו"מ
באורך, שבת לחלל והלאהמומר כב סי' או"ח

לובש ישראל שאוהב מי מלעלוב ר"ד בשם
תתגודדו לא הפסוק וביאר עלמא דמרי תפילין

עיניכם.., בין קרחה תשימו ל"וולא סי'
על בתפילה האדם לו שיבור הישרה הדרך

י"דהרשעים, סי' או"ח
יעקב, רישרשבות יעקב ר'

כגון תשובה משום לדעת עצמו את לאבד מותר
לים, עצמו את לזרוק חנק קיאהחייב ב

הקהתי, גרוסשבט קהת שמאי ר'
האזנת / חבירו של טלפון לשיחות בסתר להזין

שכזסתר, ד
חבירו, עבור באוטובוס מקום שידלתפוס א

חמד, מדינישדי חזקיה ר'
/ במצוות אחיך בענין היראים בשיטת ביאור

וכו', ורעך אחיך הנושאשל 101ובכל ,188 א
והשמטתם, גריעותם שימושם כבוד 324תוארי ג

לחבירו, אדם בין מצוה מפקיע נדר 177אהאם ה
חבירו, לאומנות 152יורד ג

איבה, 47משום א ,80-81 ה
השדה, קנייבסקישיח חיים ר'

אלא למעשה הוראה אינה ירקב, רשעים שם
,/ רשע אדם שם / 88קללה... עמ'

ומוסר, חכמה קרונגלסשיחות דוד הר'
בכלל, לחבירו אדם דבין חוברת

בית, זכאישלום אהרן ר'
שלום, ורדיפת בית שלום

קונטרס, רב, רוזנבויםשלום אייזיק יצחק ר'
ואחדות, שלום

מועד, אוירבךשלמי זלמן שלמה ר'
החרמת ' ומחנכים חינוך בעניני חינוך פרקי

,/ תקיח עמ' מתלמידים והלאהחפצים תקט
חיים, זוננפלדשלמת חיים יוסף ר'

אחד, בדבר לאוין תפטריבוי תפו,

אריה, בולחוברשם אריה ר'
ב"מקום" עוסק / המצוה מן פטור במצוה עוסק

ג, סימן קלב דף / "חבירו" פטור 282לא א
הלשון, הכהןשמירת מאיר ישראל ר'

חמורים לחבירו אדם ובין דיבור איסורי אין
וטריפה, נבילה כמו האדם זבעיני פרק ח"ב

שאין לרמז גדול בצמצום שווין היו הלוחות
אדם בין ובין לחבירו אדם בין בין מזה זה יתרון

כזלמקום, פרק ח"ב
להקצות לחבירו אדם בין מאיסורי להינצל עצה

וכו'., לוותר יכול ועי"ז מסויים כסף חתימתסכום
פ" והספר
שמעתין

וייזר, שמעון / מתלמידים נזק תשלום 84גביית
51 עמ'

גליק, שמואל / הגון שאינו לתלמיד עמ'חינוך 83
54

אחד, שמעון חיררישער שמעון ר'
דציבורא, טירחא נחבדין סי'

התוארים, יאהפלגת סי'
במקום מחבירו כשר אוכל לגנוב אפשר האם

טרף, לאכול יצטרך צ"ושאחרת סי'
כבודם, על למחול יכולים ציבור כ"והאם סי'

לפניו, שבחו מ"גמקצת סי'
ציון, שערי

אלול / ניימרק אברהם הרב / עברית עבדות
יב, יא חוברת ששית שנה תרפו

קודש, הכטשערי יצחק ר'
בטלים, דברים קפחאיסור סי' ח"ג

תחילה, נענש לשמים דינו פזהמוסר סי' ח"ג
הליצנות, צ"חגדר סי' ח"ה

וגאוה, כעס מחשבת על נתפס אדם ח"ההאם
צ"ז סי'

אש, וינברגרשרידי יחיאל ר'
גדול וענין וספרדים אשכנזים במבטא שינויים

ההשלום, ב
חיים, פאלאגיתוכחת חיים ר'

באמונה, ומתן פקודימשא ח"ב
פה, שבעל מחבריםתורה כמה

דיכובסקי, שלמה הרב סתר, נחהאזנת עמ' לו
הארץ, עם בגדר וקצת הארץ עם עם זימון היתר

דורון, בקשי נהרב עמ' מ
טהרת מקיימים שלא במקום בית שלום השכנת

שרמן, אברהם הרב פטהמשפחה, עמ' מ'
ישראל כל של רעיון ברגל, הארץ עם טהרת

דורון, בקשי הרב ברגל, נחברים עמ' מ
קוק, הכהן שמחה הרב / הוגן 93מסחר יט

בקשי הרב איבה, מפני דרבנן איסור הותר מתי
נבדורון, עמ' מ
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אברהם הרב // וכו' לנפשיה דינא איניש עביד
תוכחה, ערך עיין שליט"א אוצ"השרמן 59 עמ' לא,

אברהם, גרודזינסקיתורת אברהם ר'
מתאים להיות צריך לחבירו אדם בין התנהגות

חבירו, של וחסרונותיו מעלותיו 310לפי עמ'
שיצא הגרי"ס אמר חיים החפץ ספר כשיצא
להדפיס וצריך הרע לשון הלכות על מפורט ספר
מידה וכל שקר בטלים דברים על הלכה ספרי

456אוצה"חומידה, רכה,
המידות, ארטןתורת יעקב ישראל ר'

ליצנות,
חיים, סופרתורת רי"ש

לקללו, ורשע לברכו צריך צדיק המזכיר כל בדין
קנו סימן או"ח
יעקב, סופרתורת חיים יעקב ר'

בחז"ל, רשע נקרא קלהמי סימן
צומתתחומין, מכון

/ שכנים של בנין לתוספת להסכים דייר חיוב
שאנן, שלמה הרב / סדום מדת על עמ'כופין יט

60
שלום מול האדם אסיר,כבוד בהשפלת הציבור

בן-שלמה, אליעזר ד"ר 136מאת עמ' יז
מלך גם מלך כבוד / בישראל השלטון של כבודו
מלך קללת / פו ו סופר וחתם מהרש"א רשע,

קריגר, ציון בן הרב / 109רשע כ
רעה לתרבות שיצא חשש כשיש רשע להרחיק
פודור, יונה הרב / מקרבת ושמאל דוחה ימין /

102 יט

ענין ביאור / שמועה משום ממשרתו אדם לסלק
חשוד השעיית המאמר: פסיק, דלא קלא
שאנן, שלמה ח' הרב מאת חקירה, תיק ופתיחת

340 עמ' ט"ז
יונה רבינו תלמידי

ע"ז, דמס' וסוגיא לתיאבון ??מומר ע"ז
דעים, הראב"דתמים

עוקבא למר ליה שלח גיטין בגמ' שכתבו מה
לפנים הוא אם וכו', לו והתחולל לה' דום

אדם, לכל מותר או הדין רגמשורת אמצע
הנפש, מדות גבירולתקון אבן שלמה רבינו

רחמים, שנאה, אהבה, עזות, ענוה, בושת, גאוה,
כעס, חרטה, בטחון, דאגה, שמחה, אכזריות,
גמ"ח, נדיבות זריזות, חמדה, קנאה, רצון,

מורך, עצלות,
מאהבה, פלעקלסתשובה אלעזר ר'

הצבור על וממונים הקהל פרסני כבוד בדין
פרנס, ת"ח, שאינן ר"חאע"פ סי' ח"א

והנהגות, משהתשובות שטרנבוךר'
שומרים שלא בזוג בית שלום לתקן לפעול אין

תעו, א' וע"ע טהרה תרסדהלכות ב'
עיקר מה עיי"ש ולמלשינים המינים ברכת

נטהברכה, ב'
לשכן כדי אחד לצד פשרה להטות מותר האם

תלגשלום, ג'
את להציל כדי תינוק שחנק מעשה על כפרה

השואה, בזמן שסדהרבים ג'
שימות, ביסורין המתפתל חולה על ב'להתפלל

פב
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אלו לנושאי� שיי� א� חסד לאהבת הנצי"ב בהקדמת לבדוק

:íéìùåøé úøàôú:å"î é"ô íéçáæבמי ביהודה בנודע ...עיי� רענ�] זית שו"ת [לבעל
יאמינו דאולי ממנה שיפרוש כדי לבעל להודיע צרי� א� תשובה ועשה איש באשת שנכשל
ממשפחות ומחצבת� יקרי� בני� לה� ויש נפשו, ומרירות עינו דמעות בהראותו תשובה כבעל
חוטא שחבירו דהיכא ואשר"י דרמב"� בפלוגתא זה ותלי' גדול, גנאי לה� ויהיה יקרות

ועיי"ש. עשה בקו�
הוא שמעתא דכוליה הבריות, לכבוד כלל דומה דאינו אקרא תמה תמה דעתי עניות ולפי
הגנאי, הוא גופא שהעבירה דיד� בנידו� כ� שאי� מה אחר, מצד הגנאי שנתגלגל היכא
הבזיו� דנמש� בשוק כלאי� לפושט דמי ולא שמתבייש. מפני לדחות נית� דלא ופשיטא
חוות בעל כמ"ש הוא כלאי� שמפני ידעו לא לבוש בלא אותו והרואי� ערו� שהול� מפני
מ� רק נמש� שהבזיו� היכא אבל בציצית, וכ� לעיל, שהובא [צה] (צו) בתשובה יאיר

דוכתא. בשו� שמענו לא עצמה, העבירה
של לזרעו כהונה כתר הנח גדידיה ב� יהודה לו דאמר ינאי גבי (סו.) מקידושי� לזה וראיה
דעתו לפי ג� שוגג היה והוא בפרסו� היה וזה בה"מ, נשבית אמו אומרי� שהיו אהר�,
די� פי שעל משמע מיחו ומדלא דופי, שמ� שו� נמצא לא לקושטא שהרי ב"ג יהודה של
להפשיטו רשאי חבירו אי� עשה בקו� אפילו עובר שחבירו כל הרא"ש לדעת והרי כ�, עשה
העבירה מ� נמש� שהבזיו� היכא כל אלא מלכות, כבוד מפני שכ� ומכל הבריות, כבוד מפני

וכו'. תבונה ואי� חכמה אי� עצמה

יצחק פרי עיי� מדובר: זק� באיזה
רש"י:
רמב"�

ר"�
?? בכלל נשי� שג� בשמו בשטמ,ק כי רא"ש??

בשטמ"ק רדב"ז

ריטב"א
רא"ש??

לפי ואינה בחכמתו זק� [	הרא"ה?] רבינו פירש כבודו. לפי ואינה זק� ל: ב"מ הריטב"א:
אינה חשיב לא דעלמא נכבד או זק� אבל לה, דחי תורתו כבוד ומשו� חכמתו מפני כבודו

דמיה. ית� או בה יטפל או אלא כבודו, לפי
הרמב"ן... בשם רבינו פירוש ...כך מביא בהמשך "רבינו" זיהוי לענין

בעלי צער הלכתא דאיפסיקא כיו� ממני שאלת תקמ"ב) (אל� קסח סימ� ה חלק רדב"ז
חיי�. בעלי צער משו� פורק אינו למה כבודו לפי ואינה זק� טעמא מאי התורה מ� חיי�

ועוד...
עלה וכתב עדי�. תורה דכבוד דעשה ז"ל הרמב"� תיר� שאלת אשר הא' השאלה תשובה
שבשלו כל וכדאמרינ� למכובד ה"ה אלא חכמה שקנה דוקא לאו דזק� מחוור דלא ז"ל הר"�
דעת וכ� חבירו בשל חייב אינו בשלו דרכו שאי� כל אבל נמי חבירו בשל וטוע� פורק
הותר חיי� בעלי דצער דכיו� נ"ל כ� אלא נפש ושמירת רוצח מהלכות פי"ג ז"ל הרמב"�
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אומר ואני ע"כ הבריות כבוד דגדול תעשה ואל בשב בכבוד כ"ש אד� בני של לתשמיש�
חכמה שקנה בזק� דוקא עדי� תורה דכבוד דעשה שאמר במה ז"ל הרב כונת היתה שלא
כ"ש שבתורה תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד דגדול ומשו� מכובד זק� אפי' אלא
השאלה ומ"מ עשה ולא לאו בו אי� שהרי התורה מ� שהוא אפי' חיי� בעלי צער שידחה

מתורצת... הא'
אינו למה כבודו לפי ואינו בזק� דאוריתא ב"ח דצער כיו� ...וא"ת לג. ב"מ הר"�: חידושי
דוקא לאו דזק� ול"נ עדי�, התורה דכבוד דעשה ז"ל הרמב"� כתב ב"ח צער משו� פורק
וטוע� פורק חבירו בשל וטוע� פורק בשלו כל וכדאמר למכובד ה"ה אלא חכמה שקנה
דצער כיו� נ"ל כ� אלא ז"ל הרמב"� וכ"ד חבירו בשל לא ג� בשלו דרכו אי� א� אבל
הבריות: כבוד דגדול תעשה ואל בשב לכבוד� כ"ש אד� בני של לתשמיש� הותר ב"ח
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