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מץדב•

MWp
נר נמות

מיופוגה סי״ד

יתפרנן .נשרכים שרכים סמוזרין כהני

שהעלימס
שלא ידעו

זה*ז
מ^זזזסכ^י
הלכס1ו9

אלימים :סמר שהיא כמגדלה .כצ״ל  :לאהרא׳מקמ

הידעת מני עד .זה נעלם ממן מה
שהיה לשנים .אכל את יידע מני שים
אדם ונו ,דזה מיתר להתניק :יכיל
קידם למעשה כראשית יכי׳ .כך היא
נדרש כתוספתא ש"ג :לא  fofiמביא
לי  .לדרוש אלא את שהיא כמצאבך
מבססי :ילנך מסכים .בינך לבק עצמך
ולא נשרהסיא ולהתריס ימסגנרא העילם
מאותו זמן אח הולך ומרש •י,ילך יכי׳ •
תני בר קשרא ולמן הייס .נלומרדש״ל
דמיתר לדרוש אף מקודם מעשה
כראשית דכתיב זלמן היום משמע אף
נרא  :אביא דר,
מקודם היום
יודה בר שזי .בריש שרר,ין דדריש
בתחלה היה העולם מים נמים כהדא
דכר קםו«^ל«ך8אםזמה מ/ניול־ט
אייה כתוספתא ימל קודם למעשה
בראשית וכו ,נהדא דר ,בא דדריש
ר׳ יוגה
נזכר והואלאדון יבא^ןף.נ &»וא בלשון
ברכה . .אע^ג 57מצאו^.ר5ק הלבה
פסוקים המתחילין בבי״ת ואינם לשון
ברכה וכךי*5צה' ^^יס^יתיבות
המתחילים באל״ף ואינם לשין ארירה
אלאלהשו ?"מ
וממט מתתיליה^ביי^זאללשי*['’נרלם
שהתחלת אז״בוי מחמת ""
ברכה היא
משא״כ באיל׳יף כאי^בו'רנזי’ כלל יזהו
י
rn-,.2-2
דק|).מר
ר שהוא ל* 6ר'ר $וני״ת' היא לפת
ברכה ':כיון' &Wמד^ל^לר ב,

שפתי ש5ןוי״יתהרשףתפרק ישתתק
כמו רפתח משס כךדבייס
סהמ 1היזב*ה ב?ירתו ,שלא  J־יתחרשן כמה דאת אמר •ויאמרה׳ אלו טי שם פה
יביט בהם מים ל?כו י7וי } וגו׳ יתפרכן כטה דאת אטר •והנה אנחנו טאלטים
•הדוברות -.
כשטועו ____ -״״״_.
ישתתקו _____"
... .
אלומים « י
}MM*• 1«M««m
על Lצדיק
KMיי שהוא ?מנאה• ?
30 "• , ,
ואיט אלא גיים לבזות לעלמו^ליזעתק הדוברות מל צדיקו של עולם דברי^
בכבוד חי וכו' .אמר בכבוד דרו
•"ידזייתיו
ובוז זה שהוא מתנא
 >narי
כביד של מפלה :אל יהי לו
לומר אמדורש בטעשה בראשית
טוב הצפון לצדיקי?
חלק.
במגעה ואינו אלא כמבזה
75
העול
נברא
שלא
פד
i
לפקיד
המתבבד בקלון חבירו אין לו חלק _
לחקור מה היה אז אסו׳ והיינו כבוד הבא המתבבר נכנוך חי העולמים יא כל שק
אלקיס שאז עלה במחשבתו לברוא מה כתיב בתריה °סה rt
שהוא-אלקיס, : .ליריאיך אל'יהי "לו כמת רב טובך
.
פס מ״ממ״ש העולם במדה*ד .
כבוד מ״כיס .מדהר ימיה י«=ל^יב *כבוד אלהים~הםתר דבר וגר כבוד
שגשתמפויחד אנתן~קירא ?'כיס ” אלהים הסתר דבר עד שלא נברא 'העולאףעצ&ייי׳
זפו יחד
.
ומה שנעשק מס^ממר לח?י מלכים חקור דבר משנברא ׳ ובעולם
בהן  :הזאת ...החובה שנקראת*1נבתיב •הזאת ידעת מני עד אבל את^טניישש־
בא^-יבי^ב*
יונה
במםיץ* «»— * ■ «.
.
ר׳ יונה
ארץ ר׳
,.:?4־אדם מלי ארץ
)אפ״מיס^׳ •מט^’«-מ* -שהיהי "
םגי,היאנ קודם בריאתה^ל® ,:אבל אי}\’ד ’שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך •יטל
האדם תיו נוי מג® גחקירחגא  -הודם למעשה בראשית ת״ל -״למף • ?cmאשר
,
קוים l
מכנס ■שבא אדמיעל הארץ ולא
ברא אלהים אדם על הארץ •יטה
קודם לכן >יכול? .שאל אדם מה ת״ל ראשונים אחר שריבה הבתו< ע-יעט־הייר-אמ
שהים קודם׳ מפתה בראש־ת
למידין טששי מה ששי מיוחד ש״זוא •מששה
יכול מששי ואילך .מותר לדרוש ימי בראשית אף את לא תהא מפ$ן £י;לאל&
ולישאל אבל
 -.......ימי בראשית את שהוא כיוצא בששי יטל לידע <חילטעלד.
בששת .
,
עצמן אסור ,דהא<'-מ[ **5י® =שמן השטים ומה למטה מן התהום ת^ל סג<$טקץה השט*^ ־ועי קצדד׳י^ךם
אדם .הוא דיהיג רשותיא והוא אלא עד שלא נברא העולם ׳את ד,יחש רולבך־טספים
בערב שבת ־ גברא  :את שהוא הולך וקולך הולך מסוף העולם• ועדר&ופו־דהני בי־ קפרא ולטן היופ אתיא
כיוצא בששי .דהייט ששת ימי דר' יודה בר פזי כהדא דבר קפרא וטה ״ דתגי ר׳ חייה כהדא דר' בא •ר׳
יי״ 61בראשית ולא קודם לכן :יכול .יונה בשם ר׳ לר בבי״ת נברא העולם" מת •ביית סתום מבל צדדיו ופתוח
אע״ג שאשור לישאל מה לפנים מצר אחד כך אין לך רשות לדרוש  /טח 1למעלן וטה למטן מה׳ לפנים ומת
ומה לאחור מומר לישאול מה לאהוד אלא מיום שנברא העולם ולבא אוטריולבי״ת מי "בראך1הוא טראה
למפלה ומה  -למטה ״ 4ולמקצה לתן בנקודה ואומך זה שלמעלן וטה  wmWמראה להן בנקיות שלאחריו

vh

כשמים ומד קצה השמים .יש לך

ואומר ה ,שמו אדץ שמו דבר אחר ולמה במ״ת שהוא בלשון ברכה ולא
־ רשות לישאל אבל לא יותר:
באל״ף שהוא לשון ארירה אשר הקדוש ברוד הוא איליצורזז  Wעולמי
עד קלא גברא העולם.
יאלאאתדורש אלא בניית שלא יהו כל באי העולש^אוטרין היאך העולם 'יטל לעמוד
לא תדרוש ברביס
ונברא בלשון אדירה אלא הריני טרא אותו בבי״ת בלשון ברכה ואולי
ראשי פרקים ולוין, .מוסלין אלא
 :rtwנביאי שתי׳"עולט^ ד״עולם
בשמיי••*8וי
יוחנן *-׳םתי *
בשם זר׳ ־ijih
אבהו uwj
•ר׳ hwn
יעמוד 1
nwy
! ’  ■Iו־ • י ־• »
’ ליח’י < *:ו״בו מסכיס שלאי5יףהזה והעולם הבא אחד בה״א ואחד ביר ד מה טעמא •כי ביה ה׳ צור
מורא,
זה
W
י»יוא?*זה מהם נברא "ביו״ד אלא טז
נברא »־!
י»
אי ״•
יורד! י•
אנו !• <!
ואץ ייי-י
_עולסים יי»!
■/׳»׳--
י»י«».יי-י׳ ’״T®S־• י' ־ •
יכי“*"™**0’6מה דכתיב •אלה תולדות השטים-והאךץ׳בהבראם 1בה״א,.בראם״הר
™',’4a־ העולם ומה נברא מזי׳א וד,עולט,-ה-,«!3נ3רא כיויד •טה היא פתות
*
נח ,מותר נדרוש .,אפ^וב׳-חש מלכטן רמז לכל באי עולם • שהן יורדץ לשאול מוז ה״א יש לו נקודה
אפי׳ ברבים דלא נאסר אלא
מלטעקמשעה שהן יורדין הן עוליו יפד .ה״א פתוח מכל צד ^ף־-טתת
מה שלפני ששת ימי בראשית פתה לכל בעלי תשובה טה יו״ד כפוף •כך• יהיו כל באי העולם כפופין
■י
'י1ל,נ ’'b
?*’”•■■־י־־תהפט כל פנים לירקון כיון שויאה-מד כן הר*דדלךלקלם“;?צשתי
פזי ".דדריש ברבים בתחלה היה ל
''^'..‘.אותטת<'.־;•'
אהעולם מים ..במים כדאמרינן
למיל בריש פרקין אתיא כבר קפרא דאמר מה שהיה במעשה בראשית מותר לדלמן?... ........................ ... ..................
ברבים  :ומה דתני ר״ח .כי שאל
נא לימים .ראשונים יחיד שואל ואין  X’0שואליז במעשה בראשית וברייתא זו איתאבבבלי אתיא כר׳בא וכדסרישית -בבי״ת נברא
העולם .ודריש ב׳ ראשית היתה לבריאת שמיס וארן כך אין לך וכו'כלומר כך תסתוספיך מלשאול מה למעלה וכו׳ :מיום
שנברא העולם  .ולהבא ולא לפניו :והוא מראה להן בנקודה וכו׳ .שצורת אות הבי״ת מרובעת וישלה עוקץ חד מלמעלה

כך פותח פתח נכג בעני השובה .שיכנסו בהרווחה :כפופין .מתבייש מ אמד^מממדו הגדול ממנו
--.^L

-

-

י

י■

י

למתנגד מלי♦ סנייו אין לז סלק לסיה׳ג .מיין ימנ״ם
מה2׳י מיי ,ז״ל נמס״ס נסנהינין מ'כל יכיאל «״ש

-------
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איגויי ניסחאוח (:ו״ב) עניי מ״ו כסה15( .״ד) דאת גד״ו דת זק נססוך.

ל* ,תלמוד ירושלמי ־ מועד ב תלמוד ירושלמי .תרפ״ו .וילנה עמוד מס 568הודפס ע׳}י תכנת איצד האבמה
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^מדדש דכה סדר בראשית פ״א [א ,א]

פירוש מהרז״ו

יתהרשון היך מה דאת אמד (שמות ד) ויאמר ה׳ אליו הפשט הביאם יחד ודרשם מן הפסוקים .ופסוק או מי
מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש וגד יתפרכון ישום אלם הוא ראיה על איחחרשן ע״פ גז״ש מה אלם
במה דאת אמר (בראשית לס והנה אנחנו מאלמים שכתוב שם או אלם או חרש הרי חרש עם האלם אף כאן
אלומים .ישתתקון כמשמעו .כצ״ל .וכן הוא בירושלמי תאלמנה ג״כ חרש עם האלם .ופסוק והנה אנחנו מאלמים
אלומים ראיה על אתסרכן ולא
ובשווז״ט (אות אמת יפ״ת
נזזז״ק) .ופירושו כמד״א ויאמר אתחך^ון והין מה דאת אבוד («״! הובאו הפסוקים כסדר הדרשה.
ותיבת איתפרכן פי ,מלשץ
ה׳ אליו מי שם פה לאדם או מי
הפסוק
ישום אלם או הרש דטדלא י ■»> אי מי ח}1וים אלם א tthn 1קשירה .שמקללם
קאמר נמי או מי ישום אזן או או אקס או עור הלא אנ?י ה׳ .שיתקשרון שפתותיהם שלא
יוכלו לדבר ובערוך פי׳ ענין
חרש להיות ג״ב דבר והפובו
כלפי החרש שימת האוזן אלא !אומר
א «> והנה אנחנו קשירה תהו תאלמנה כמ״ש
ודאי חרש הוא ג״כ הפוכו של מאלמים אלמים אתון ה#ךה מאלמים שפירושו מקשרים.
ודורש על ג׳ דברים שאם
מי שם פה לאדם וה״ק מי שם ומה קמה אלמתי .אעזסתקן
הכוונה על קשירה לבד הול״ל
פה לאדם או מי ישום נעדר כוז
הפה חה משני פנים או אלם כמ?#ועו .הדו?רות על צדיק ,יתקשרוץ וכן כולם .על כן אמר
#העסיק תאלמנה שכולל כל ג׳ אלו.
בטבעו שאין א כה הדבור .או סי העולמים .עסק.
שהעתיק בבריותיו .צריך לומר
הרש .כלומר שהוא אלם מהמת
חרשןת כי אם אינן 5,ןןמק לא (^בךי1ת ר? .סןןה ,אתמהד״י ^3וב ל מבריותיו וכן הוא בירושלמי
דורש חגיגה ובילקוט תהלים ל״א.
א5י
ןלומ5ר
למד לדבר .יתפרכון כמד״א להתגאות
ופי׳ שהעתיק וכיסה והעלים
והנה אנחנו מאלמים אלומים .פי*
הערוך לשון קשירה .ורש״י פי* ?מ?^ה ?.ראשית• ובת ,או$1הה,
מהם .אשר צפנת ובר .בא
לשון כריתה ופריכה .שהאוגד ??בזה על 3בוךי\ יאמר ר׳ יוסי 9ר להוכיח מפסוק שני על פסוק
עומרים נפרכים .וכן אלומים חגי;א ?ל המ?3$ד בקלון חברו* הראשון שמדבר בדורשין
בלשת ארמי פרכין ודרש כל זה
במעשה בראשית שפירוש
מתיבת תאלמנה מדשני קרא אין לו חלק לעולם הבא,ן3בבוד? הפסוק השני אשר צפנת .ולא
בדיבוריה ולא אמר ידמו ך^5־^קדמ־־^ל אחת 7?3ה ן?9וה .אמר אשר הכנת .לדרוש מדת
ממעל ומנגד .צפנת ליראיך
כדלעיל .ישתתקון כמשמעו.
מה
ומה כתיב אחךיו (תהלים לא
הצופנים ויראים לדבר עתק
שאינו מדבר .עתק שהעתיק
מבריותיו .כצ״ל .עתק לשון רב טובך אשר
ליראיו• שהם תכו לטוב הצפק .ולא
סילוק כמו ויעתק משם כך ליראיף ןלא לבתים את מוךאף הדוברים על צדיק עתק ואינם
דברים אלו סתמן הקמה
צופנים .ובתים מוראו .תהו
בתורתו ^לא יבינו בהם רבים [סרב] .אל יהי ?$ה רב טו?ף ,ובת .שהם לא תכו לטוב הצפון
על שהם בתים מוראך .ומ״ש
לפיכך אסור לגלותן .בנאוה
אתמהא .פי׳ הקרא אתמוהי קא מתמה איך יבוזו על בגאוה ובת פי׳ על שמגלים צפונותיו שלא כרצונו
בבורו של הקב״ה בשביל להתגאות ולומר אני דורש ומצותו ואין זה אלא בעבור שמתגאים ביצרם כדי לעבור
במעשה בראשית ובי״ת בגאוה כבי״ת ויעבוד יעקב ברחל על מצותו כי כל שעושה שלא כתורה נקרא מתגאה
שפירושו בשביל רחל (יפ״ת) .ובת אתמהא .הקרא
ומבזה.
אתמוהי הנכון שיהיה מבזה על כבודו יתברך .דאמר ד
יוסי .המת״ב כתב דצ״ל אמר רבי יוסי ולא דאמר עכ״ל .וכן הוא בירושלמי .בכבודו של מקום .אמר כבודו דרך כבוד
של מעלה (יפ״ת ונזה״ק) .ומה כתיב אחריו מה רב מובך .משום דאייתי לדרבי יוסי דקאטר דאין לו חלק לעוה״ב ולא
אשכחן דענשיה קרא אלא בהאי עלמא דתאלמנה שפתי שקר .לז״א דמדיזקא דבתריה נפקא דכתיב מה רב מובך
אשר צפנת ליראיך .הפך הראשונים הבחים את מוראו .שלהם לא יהיה חלק במה רב טובך הצפון ליראים.
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רש״״י
אלומיסבלשק ארמי נקראיןפרוכין [כמו] גרש כרמל דממרגמינן
סרוכין רסק לשק אסר נרשיגן ימכרק והוא [כמו] מצא כרוכוה
בלשון משנה .אתחרשן היך מה ראה אמר או מי ישום
וגר .כלומר כל מי שמפרש האלמנה לשק אסמרשן לא משמבש
שהאלמנה משמה לשק הרש לכהיב או מי ישום אלס מי גרס
לאלם שלא ילבר [סרשומו] נרמה לו שאלו היה שומע היה מלבר
כלהנן פרש שלברו בו מכמיס בכל מקום שאיט לא שומע ולא
מלבר (פ״א מס׳ הרומוס) .הדוברות על צדיק עתק.
המקרא שהמחיל לפרש [הולך ומהרש] על שמסיים אה מלו וכן
הוא אומר האלמנה שפמי שקר הלוברוה על צליק עסק בנאוה
ובוז [ואחר שפירש] הרוברוה על צדיק הולך ומפרש בנאוה ובוז
אממהה (בשביל להמגאוס ולומר אט לורש במעשה [בראשיס] ובוז
אהמהא) מבזה על בבולי בלי [שיהישב מה] שכהוב אמריו מה רב

י»

וכן סהרון מבור המקרא מה רב טובך אשר צפנה ליראיך
מסמירס בסמר פטן מרוכסי איש [מבורוס] המממבריס ללרוש
במעשה [בראשית] בנאוה ובוז ומהכא הוי דרשי רבנן [אל] יהי
במה רב טובן .ש״א דברים שהעתיק .פירוש דברים שהעלים
וסילק מבריומיו נספק יצירה ומעשה מרכבה .עמק לשק [סילוק]
כמו ויעמק דממרגמינן וסלק .ומה כתיב אחריו מה רב
טובך אשר צפנת ליראיך .למי צפנה כל הטובה [הזאס]
ליראיד היראים אומן שאיק ממפבליס לדרוש בדבר הממסה מהס
אבל לשפמי שקר הלוברוה על הקב״ה עמק אין להם סלק לעולם
הבא רבנין אומרים אל יהי לו במה רב טובן אל יסי לו לשפה
שקר ודובר עמק מלק במה רב טובן הצפק ליראים ומסיק נשמע
אל יהי לו וכו׳ לכסיב במריה מסמירם וגו׳ כלומר סמנעם לאומן
הכמובין למעלה שסמי שקר (ולובר) [ודוברי] עמק ממה רב

באור מהרי״פ
האת מוראך הרב .בעל
א״א אינו גורס מלת הרב.

אמרי יושר
איתברכן דהיינו שהשפתים שהם
כלי הסכמה נקשן דא להא והיינו
שהדיבור נשחת ואו נתבטל מכל
וכל .או שיתבטל והיינו אישתתקן
איתחרשן דהאלם אינו מדבר
בשביל שאינו שומע וא״ב באלם
ג״כ אזמר שאינו שומע וכן כתיב
מי שם פה לאדם או מי ישום אלם
או חרש .הראב״ע אמר פקח הוא
הפך לחרש ובן אזור ויותר נראה
דהפך שם פה לאדם אמר ם ,ישום
אלם או הרש אלמא העדר הדיבור
הוא מצד השנים זא״ב שימת הפה
צריך להפך ב׳ אלה תיקון בשפה
ותיקון באזנים ולו״א תאלמנה
מצד הרשות איתחרשן ומצד
אלמנות דהיינו אישתתקן.

משנת דרבי אליעזר
ביפ״ת ונ״ל דהאי תנאי
כהני תנאי דלעיל ומר אמר
חדא ומר אמר חדא
ולא פליגי דלמ״ד בזכות
מעשרות היינו בזכות משה
שהיה תרומתו של עולם
כנודע ולמ״ד בזכות חלה
ישראל
בשביל
כמ״ד
שאדה״ר היה כלול מכל
הנשמות והיה חלתו של
שהיא
כאשה
עולם
מקשקשת העיסה ומגבהת
(ר״י)
כדלקמן
חלתה
בפרשה י״ד .ולכן נקראו
ישראל ראשית לסי שנבראו
מחלתו של עולם ומ״ד
בזכות בכורים כמ״ד בזכות
תורה כי הם לכהנים למנה
למען יחזיקו בתורת הש״י
עיין בס״ד פרשת כי תצא
דבכורים היינו תורה ולכך
הביאו בחג ביום מתן תורה
ועיין שם.

ליקוטים
ה בל המתכבד כד .הוא כמו
שמסיים שפוגם בכבודו שאמר
העוה״ז נברא מתוך תוהו שהוא
במשל מקום המריות .והדבר הזה
הוא סתום מהו מתוך תוהו .ומדוע
יכונה זה מקום הסריזת .ורבים
פרשו שתוהו מרטו על חומר
היולי ,שבתחלה נברא הומר היולי
שיבול לקבל כל הצורות .ואח״ב
ניתנה בו צורות פרטית .וכן הוא
האטת כמו שדורש ר״ה בשם ב״ק
להלן ,אך אסור לדרוש בו
ואזעמיק בו הרבה להתבונן א7
היה הדבר ,וליתר ביאור להבין
הדברים היסב אבאר לך בקצרה
כי הנה תפיסת המחשבה

נוזבך אשר צסגס וסימן ליה מססירם בסמר סטן מרוכסי איש
טובן .עד פאן.
וההשכלה לא יתכן רק לדעת מעט
את סדר הבריאה וטבעה אבל
מתנות כהוגה
בנאוה בשביל להתגאות וכר על ובת מבזה על כבודי .אמרי וכו׳ [ה״ג בירושלמי ובילקוט וסירש״י ז״ל] .אל יהי לו להפשיט מחשבתו לחקור בכלל
איך היה הבריאה מאין ליש שהוא
ובסירזש רש״י ז״ל גרה אממהה] .שהעסיק הסיד והממיר מהם .וכר .ודרש מאלמנה יססרכק כדלעיל כלומר יהיו מקושרים
דבר משומם המחשבה .ומביא
אמר ר׳ יוסי .גרמי׳ ולא לאמר .ליראיך♦ הממחירים מעשה ומסולקיס ממה רב טובן ורש״י ז״ל סי׳ לדייק מלממין ליה
לחקור בעצמות הבודא כמו
ססמירם וכו׳.
מרכבה מסט מורא הש״י וכבודו .ה״ג רש״י ז״ל מוראך רבנן
שבאמת נפלו המעמיקים האלה
בריעות נפסדות אחר שחקרו איך היד .הצמצום אחר שבתחילה היה הכל אלקות נמוד וזהו שהעולם נברא מתוך תוהו שהניח מקום פנוי לעמידת העולמות .רש מה הרבה דברים
להעיד !עיין בההכם הרם״נ בפרקי מציאות הי מה שמביא מטה שהיה בימיו ריעות נפסדות ועי׳ ג״ב ביראת ה׳ לחיים .להנאון מוהריר חיים מתלאדן] (א8ד השליטו
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בראשית

פרשה א׳ בראשית

ז 3״ןזוגא בשם בר קפרא פתח (תהל׳ לא)
תאלמגה שפתי שקר וגר ,אתפרכן
אקמרשן אשתתקן .אתפרבן אתחרשן המד״א
(שמות ד׳) או מי ישום אלם או הרש או פקח
או עור וגר .ואומר (בראשית לז) והנה אנחגו

מהנות

רבה

מאלמים אלומים בתוך השדה והנד .קמה
אלומתי .אשתתקן כמשמעו .הדוברות על צדיק.
חי העולמים .עתק .שהעתיק בבריותיו .בגאוה.
אתמהא בשביל להתגאות ולומר אגי דורש
במעשר .כראשית .ובוז .אתמהא מבזה על

כהוגה

(ז) אהפרנן ענק קשירה וכן מאלמים פי׳ מקשריו האלופות :שהעתיק .הסיר והסתיר מהם :א״ר יוסי
גרסיגן ולא יאמר :ליריאך .המסתירים מעשה מרכבה מפני מורא הש״י וכבודו :זרג רש״י רל
מוראך רגגן אמרי אל יהא לו וכר ודרישת תאלמנה יתפרש כדלעיל כלומר היוי מקושרים ומסולקים

תפארת כיון
9
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ז אתפרכן אתחרשן אשתתקן .דקשה מל
מה שאמר תאלמנה ששמי וגר לגס
בתאלמנה בלבד נודע דהקללה הוא על השפמים
ולא הול״ל אלא תאלמנה הדוברות מל צדיק עתק
וגר ובשרם שהאלמות אינו בהשפתיס בלבד אלא
בכל החמשה מוצאות .לכן מפרש ב״קם דכונת
המשורר לקללם בג׳קללר א׳ אתפרק דשפתותיה׳
ע״י התלישות יתדבקו זה לזה שלא יהיו יכולים
לפותחם .והוא מפני דגם האלמים אפשר להם
לעקם שפתותיהם שעי״כ אפשר להבין
רמיזוחיהם בשפתותיהם לק קלל שפתותיהם
בפרט שלא יהיו יכולים לפותחם כלל• ומפני
שעדיין יהי׳ אפשר להם לרמז בידיהם ובראשם
לק קלל להם שיתמרשו שע״י שלא ישמעו דבר
מחבריהם לא ירמזו להם .דתיבת תאלמנה הוא
לשון פועל יוצא היינו שקלל אותם בדבר שעל ידו
יהיו אלמים ואין זה אלא מרשות שע״י החרשות
אינו יודע מה לדבר .וע״ז מביא בר קפרא ראי׳
מהכתוב או מי ישום אלם או מרש וגר דלשון
הכתוב הוא מי שם פה לאדם או מי ישום אלם
או מרש וההכרח לפרש לתיבת אלם שעל ידי
האלמות אין לו פה דאלם הוא היפן ממה
שאמר מי שם פה ואין זה אלא ע״י שיתדבק
ולא יכול לפתוח פיו שעי״כ אין לו פה .ולתיבת
או מרש דקאי ג״כ על מה שאמר מי שם פה
לאדם ההכרח לפרש שע״י החרשות אין לו פה
שע״י שאינו שומע אינו יודע מה לדבר [ותיבת
אלם הוא על כמות הפה בפועל וחיבת מרש הוא

שאלות
ז מד .הכרית לב״ק לפרש לתיבת תאלמנה בג׳
פירושים ומה ראי׳ מביא ע״ז מהכתוב או מי
ישוס אלט וגו׳ הרי שם פרט הכתוב אלס והרש:

על איכות כח הפה] וא״כ מזה הפסוק ראי׳
דתיבח אלס מחפרש גס על אחפרק היינו
שהשפתים נחלשים ואין בהם נח .להפחח וגם
על מה שהחרשות גורם להאלמות שע״ז אמר
תאלמנה שפתי שקר דנכלל בזה הקללה על
השפתיס וגם על החרשות שעל ידו תאלמנה
השפתים כנ״ל .ומביא ראי׳ מהכתוב והנה
אנחנו מאלמים אלומים דפירושו של תאלמנה
הוא מלשון קשירה [והיינו אחפרכן כנ״ל] וגם
על מה שמקבל הקשירה ע״י דבר שמון ממנו
דהאלומים הם נקשרים בדבר שחון מהם והיינו
אתמרשון שע״י החרשות נתקשר פיהם כנ״ל:
חי העולמים .מפני דקשה על מה שפרט
על צדיק הרי חטא לשון הרע הוא גם על
מי שאינו צדיק .גם למה אמר עתק ולא אמר
שקר כמו שאמר מתחילה שפתי שקר ולמה תלה
החטא של לשון הרע בגאוה לק פירשו דכונת
דוד הי׳ בזה לקלל האנשים הדורשים בדברים
שהעתיקם הקב״ה [כמ״ש לקמן סי״ג] ומפני
דשונאי דוד היו אנשים גדולים כמו דואג
ואחיתופל שעליהם התפלל בזה הקפיטל להנצל
מידם לק זכר עליהם גם העונש במה שהם
דורשים בדברים הנעתקים :מאוח אתמהא
וכו׳ מפני שבכאן אין המשורר מדבר נחטא
הגאוה
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בראשית

פרשי .א׳ בראשית

כבודי) .רא״ר יוסי נר הגמא כל המחכבד בקלון ]

רבה

ט

כך כל מי שהוא בא לומר העוה״ז גברא מתוך

\ הגירו אין לו תל? לעז!*ב/בכבודו של מקום

תהו ונהו אינו פוגם אתמהא .ר׳ הונא בשם נר
קפרא אמר אילולא שהדבר כתוב א״א לאמרו.
בראשית ברא אלהים .מנין הן .והארץ היתה

את מוראן הרב .אל יהיו במד .רב טובה בנוהג
שבעולם מלן■ ב״ו בונד .פלטין במקום הביבים

תהו ובהו:
בר סימון פתח (דניאל ב) הוא גלא
עמיקתא ומסתרתא .הוא גלא

צאכ״ו .וסד .כתיב אחריו (תהילים לא) סו! רב
טובן■ אשר צפנת ליראיך .ליראיד ולא לבמים

ובמקום האשפה ובמקום הטריות בל מי שהוא
בא לומר פלטין וו בנויה במקום הביבים

ובמקום האשפה ובמקום הטריות אינו פוגם.

מתנות

ח ר״י

עמיקתא .זו גיהנם שנא׳ (משלי ט) ולא ידע
ני רפאים שם .ואומר (ישעיה ל) העמיק

כהונח

מסה רג טובו ור*§י~ךל פי׳ דרייק סדססיד ליה תסתירם וכר :הביבים פי׳ הערוד צינורות
הפקלתים ששופנין דרד שם כל השופכין :הטריות .הפירהון :אינו פוגם .בתמיה :א״א לאוסרו.
ופירש״י אפילו היה יכול להבינו מדעתו לא היה רשאי לגלותו :מניין הן .סהיכן נבראו ומפרש והולד
מן תוהו ובהו( :ה) רפאים שם .וגר גרסינן וסיפיה דקרא ועמקי שאול קרואיה :העמיק הרהיב וגר.
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תפארת ציון
שאלות
אנושי א״כ כ״ש הדברים שהעתיקם ממנו שאין
ח למת מניע ב׳ פסוקים על הגיהבם ועל לדרוש בהם שהם למעלה משכל אנושי ולא יהי׳
מגן עת  :לפירוש הד״א למה אמר הכתוב ג׳ כבודו מתכבד באלו הדברים .והטעם מה שברא
לשונות על מעשיהם דרשעים  :איד פירושו של הקב״ה את הארץ מתוהו ומהו אפשר לומר
הפסוק לר׳ אבא סרובגיא:
דבזה עשה יסוד להאדם דיסודו מתוהו ובוהו
5~7גאוה אלא בהמעא של שקר־׳דגם אם אומרו" מטיפה סרוחה לעלות על הסולם שראשו מגיע
י בלא נאוה ג״כ לחטא יחשב לו לכן מפרשים
השמימה:
דטנת המשורר להודיע שורש הדגר שגורם
לזה החטא לדרוש נדברים הנעאקים כדי להזהר ח ר״י בר סיטון פתח וכו׳ מפני שדורש זה
הפסוק על מעשי נראשי׳ת שגילה לנו
ממנו והוא הגאוה דאם הי׳ לומד לשם שמים
לא הי׳ נלכד לדרוש בדברים האסורים אלא מפני הקב״ה אין הי׳ הבריאה לכן פחת בזה הכתוב
שכל לנערו הוא רק כדי להתגאות לכן נכשל ודרש עליו מקודם דרשות אחרות כדרך המדרש:
לדרוש בדברים שעל ידם נאבד מהעולם ומפני זו גיחנם וכו׳ יסוד דרשתו הוא על מה שכפל
שהוא דבר חמיהא דבשביל להתגאות עושה דבריו עמיקתא ומסתרחא לכן דרש דכונתו של
מסס חיים סס מוח לכן אמרו בנאוה אתמהא דניאל לשבח לה׳ על שגילה לנו הגיהנם שנקרא
 ,ונו׳ ומביא  .ראי׳ על,גודל הטו/הזה. .מדברי ר׳ עמיקתא והג״ע שנקרא מסחרתא שע״י כך
יוסי ב״ח שעי"? נדלה התמיה מאדימה כתיב מתעוררים בני .האדם להיות יראי ה׳ אם מחמת
י אחריו וכו׳ שלא די לו במה שנתקלל נתאלמנה יראת העונש אם מחמת כשכר הגדול .ומפני
בעוה״ז אלא נתקלל גם בעוה״ב דאיבד כל ששיבח אז לה׳ על מה שגילה לו החלום של
זכויותיו :בנוהג שבעול' טלךבו״ד ונו׳ עונתו נבוכדנצר שיבח אז על כל הדברים שגילה שעל
לפרש טעם האיסור לדרוש בהדנרים שהעתיקם ידם אנו מגיעים להתנליח האמתי :ואומר
כבודו ב״ה והיינו מה למטה מה למעלה מה העמיק וט׳ יסורי גיהנם הס לכל אמד נפי
לפנים מה לאחור [כמ״ש לקמן סי״ג] ע״ז מעשיו שע״כ יש ז׳ מדורות גיהנם נמ״ש רז״ל
מביא ראי׳ מהחמלת מעשי בראשית שהותרו ובכללם הם נחלקים לשנים א׳ להעושים מחמת
לדרוש [נמ״ש שם אלא מיום שנברא העולם תיאבון ,נ׳ להעושים להנעים וע״ז הביא ב׳
ולהבא] דיש בהם שאינם לפי כבודו ב״ה לשכל פסוקים .פסוק הא׳ מדבר על הגיהנם של
העושים

תפארת ציון <מדרש רבח>  -א (בראשית) יאדלר ,יצחק זאב  pיהודה דוד עמוד מס 25הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בני העיר

מסורת השים
עם הוספות

פרק רביעי מגילה

כה.

א) [סולק לו :מד ,):מתנותיה .הזרוע והלחיים והקינה :ולא כרכתי .מעודה לפני כי קאפו איזהו פשרן .וקשה מאי רבוחא והא מזיב וקדשחו
לכל דגר שבקדושה  °לברך ראשון וי״ל דשוין לאו דוקא אלא
נ) נמרלין דף קלב! ע״ש] ,כהן דאמר מר (גימין דף נט!) וקדשחו (וקרא בא) לכל דבר
ג) עיק חום׳ חולק קלא.
ד״ה ה"! /ד) [שמו קיד .שנקדושה לסחוס ראשון ולברך ראשון :משניאי .שגורמין למי אדם כלומר שהכהן <מי .מלמיד מכס אמנם איט חשוב כמותו ואפי ,הכי
®>מזל לשנאומו שהרואה חלמיד חכה שפל לפני עם הארץ אומר אין נמח לא היה רבי סרידא רוצה לקרוח לפניו וגס צריך לומר דשאר כהנים
------ - ----------- ----------טי! ,ז) [יומא לד! «,]:
היו כסופים לרבי סרידא דאל״ב לא
1 °סיליז מד°* ']:
י״ה מחרש לה ואזיל :מרא .סורי״ש (א) ולא ברכתי לפגי בהן ® ולא אכלתי מבהמה
הוי רבומא כדחזינן סרק הכיזקין
דף ח .יומא דף  joודף
סג,
 .פו ,:ט)נרטח
(גיטין דף ש :ושם) דרב הונא לא הוי
בלעז :וקא שקיל מיניה .למדו שלא הורמו מתנותיה ® דא״ר יצחק* א״ר יוחנן
«) לעיל טו .ע״ש נ״ק
קרי בכהני אי לאו דרבי אמי ורבי
צג"  pמענית כ :ע״ש ,רשאנה הוא :דרית גמאתי
אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה
אפי כהט סשיבי דארעא דישראל
ל) [מוסס׳ פרק & שאחה נושא כלי כזה בעירך|:גותי 7ואמר ר יצחק® כל האוכל מבהמה שלא
 )8עיק תום ,ומגיח :3
הוו חסי ליה ועי״ל דהא דאמר
ד״ה בהכינחו ,נ) [מו״ק סריסין היו ענדם משרמים אומו הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים *ולית®
החם דרב הונא לא הוה קרי בכהט
‘כס ,]:ס)עיק סנהדדק וקא מחו ליה לר״ע סנורין היו
הלכתא כוותיה ולא ברכתי לפני כהן
אלא משוס דשאר כהט כייסו ליה
סג1 )« ,:עי׳ מיס׳ שהיה קץ כחייו :אס נאסר כגש.
נבוווס נ! ד״ה שמא אח המש אחד חעשה מקרי :1ולא למימרא דמעליותא היא והא א״ר יוחנן כל
הייט דווקא בשבחוח וי״ט דאיכא
ומיס׳ סנהדרין ס:4
ד״ה עמדתי על מחתי .לשלם גמול רע תלמיד הכם שמברך לפניו אפילו כ״ג עם
כיטסיא אבל מ׳ ובה ,קורא שסיר
אסור] ,ס)כז־׳ צ) [עי׳
בסט כהן אע״ג דלא הוי גדול כ״כ
מוס׳ עירובין נג ד״ה למי שציערני :ללמוד אני צריך .אולי הארץ אותו ת״ח חייב מיתה שנאמר י® כל
אילימא].
וכדיוקא זה יש בהדיא סרק הטזקין
אוכל לקיים :לולא פני יהושפם מלך משנאי אהבו מות ®אל תסרי_משנאי אלא
תלמידיך ורבי סרידא לא רצה לקרות בסט
יהודה אני נושא אס אניס אליך ואם משגיאי כי מאמר איהו
~בהן אפילו בב׳ ובה ,ורש״י סירש
אראך .אלישע אמר כן ליהורם:
הגהות הב״ח
את רבי נרווגיא בן הקנה במה הארכת
דהכא נלירי בברכת המזון וה״נ
נחמיה
ירעו.
נהמה
אחריך
הנאים
(א) גם׳ ולא אכלתי
ימים אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון
משמע לישנא דלא ברכחי מדלא
מבהמה שלא הורמו (ג) אין מוג לן לחיוח ימים רכים
מתנותיה ולא כרכתי כמוני שא״נ לא יטלו מין בגדולתך חברי ולא עלתה על מטתי קללת חברי וותרן
קאמר ולא קרימי ומשח (ה)המזוךלא
לסני .כהןי0
דאמר ואחה נשיא והם כל ימיהם יהיו בממוני הייתי; לא נתכבדתי בקלון חברי“ צי
נמקן להן משוס דרכי שלום ואפי׳ הס
מי יצסק :לג> שם שרי
מאן!
לכל
.מריה
לא היה רוצה רבי ,סרידא לברך
הדיוטוח, :הרהרתי .דברי מורה :הא דרב הונא דרי מרא אכתפיה אתא^ב
(גץרש״י •ד.״ה.הנאזם
ממיד:
נסי
תורה.גרסחי'שגורה
כלא
בסט הכהן :תי^ 'לי דלא
הנא בר חנילאי וקא דרי® מיניה'א״ל אי
וכו׳ ,.נחמיה כלומר אין
ענד שותפות עם הכותי .אפי׳
טע• & תופ׳ד״ה אין (כחנינתו") .אס פינו שם לחכירו תלת דדרית במאתיך דרי ואי לא אתייקורי
בעטן שאיט ימל לבא לידי שבועה®
**9ז*׳ ישחו י״י  wלגנאי :ואמרי לה (נחכינתו .)9אפילו
 Jאנא בזילותא רידק לא ניחא לי לאעלתה
(ס) [מנמ״י
שמא:
ואפילו יחול עליו שטעה יפטרנו
 rflכי קאמר
וכו׳ אומו כינוי שמשודר ונא לו ממשפחתו על מטחי קללת חברי“כי הא דמר זוטרא כי
דשרי בשאר 5ט אדה אס״ה לא
ובברכת המוק כצ״ל] :שם דופי® כמו כחג חניכחו
וחניכתה דמסכח גיטין (דף «!) :הוה סליק לפוחיה אמר שח ליה » לכל
היה רוצה לעשות®:
מתני* ,מפשילין הכלים .והוא מאן דצערן וותרן בממוני הייתי ®דאמר מר
ןמןף א״ר יהודה כית הכנסת
הגהות חנר״א
שחרג .קשה מאי ועוד
z
[א] גמרא נושא ערן הדין לכל מלאכות אלא לסי איוב וותרן בממוגיה הוה שהיה מניח פרוטה
דהא לעיל® הוה מקיל מסי מחכמים
ועובר על סשע למי שהסשלח מכלים צריך מקום לחגוני מממוניה שאל ר״ע את רבי נחוניא
'עוכר על סשע למי
והכא הוא מחמיר ואס כן מאי ועוד
שמע מרווח סטי וכיח הכנסח גדול הוא הגדל (אמר לו) במה הארכת ימים אתו
שנושא עו!3( .ן
וי״ל דקאי אהא דאמר ר יהודה
עגמת
מפני
לכן:
ומספיק
וראוי
הכומב מסיו):
נוחי® וקא מחו ליה סליק יתיב אחשא
ברישא® מוכרין אוחו לשה מצר
—«ו —^<0נפש .מניחין מ עשנים כדי שתהא דדיקלא אל רבי אם נאמר נ> כבש למה נאמר
ודוקא לשה חצר קאמר אבל סחה
עגמח נפש לרואיהן ושיזכירו אח
גליון הש״ם
ימי מייט ואח שהיו רגילין להתאסף אחד® אמר להו צורבא מדרבנן הוא שבקוהו
אינה יורדת מקדושתה והייט ועוד
ר׳
את
גם׳ שאל רבי
שס ויבקשו רחמים שיחזרו® לקדמוחו :אל אחד י> מיוחד שבעדת אל מימי לא
דאמר ר׳ יהודה כלומר ועוד מומרא
יהושע ב״ק .עי׳ נ״נ
דף קיג ע״א מוד״ה ומטו גט׳ אין אוכלק כהן כר .ולא קבלתי מתנות לא עמדתי על מרותי וותרן
אמרח מלבד הראשונה®:
גה :שם להסתכל
אין אוכלין ואין שותין כהן .והא
גרסינן ואין אוכלין כהן בממוני הייתי לא קבלתי מתנות כי הא
כעלם .דוקא להסמנל ט
 1דאמר בריש ערט פסחים
הן.
ראש
דקלוח
סירושא
דכולהו
בצלמו
ביומר ולהמכוק ט
"דר׳ אלעזר כי הוו משדרי ליה מתנות מבי
ונדמומו  .אגל ראיה
(פסחים דף  .ftpושם) דאורמין אכלו
אומה:
שמקילין
קלוח
לשון
נשיאה לא הוה שקל כי הוה מזמני ליה לא
בעלמא שרי .מ״א ססי׳
ושחו (ד) בבי נטשמא רוצה לומר
ואין
רכה:
הוה אזל אמר להו לא ניחא לבו דאחיה
בחדר הסמוכה לטמ-המקח:
דכחיב ®שונא מתנות יחיה ר׳ זירא כי הוו משרת ליה מבי נשיאה לא הוה
בחי
; ליקוטי רש״י
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עק משפט
נרמצוה
כז א מיי׳ ס״ט מהל׳
כטייס הל׳ יד:
נח ג מיי׳ ס״נ מהל׳
משוגה הלכה י טוש״ע
א״ס סי״ מה סעיף 6
כהג״ה:
כפן גמיי׳ס״גמהל׳ק״ש
הלנה ד טוש״ע א״ס
סי׳ מה ס״ג:
ל ד מיי׳ פ״ד מהל׳ מ״מ
הל׳ ט טוש״ע י״ד סי׳
ימו סעיף טו:
לא ה מיי׳ סי״א מהל׳
מסלה הלנה יא סמג
עפין יט טוש״ע א״ס סי׳
קנא סעיף י:
לג ו מיי׳ שם הלכה ו
טוש״ע שם סעיף א:

רבינו חננאל
מתני׳ ועוד א״ר יהודה
כיה הכנסה שהרע אין
ואין
בו
מספידין
מסשילין להוכו חבלים
ואק פורשק בתוכו
מצודות ואץ שוטחק על
גגו סיתת ואק עושק
אוחו קפנדריא שנאמר
והשמתי את מקדשיכם
קדושתן בהן אף כשהן
שוממק .עלו בד עשבים
לא יתלוש מפני עגמת
נפש :ה״ר בתי טסיות
אק נוהגק בהן קלות ראש
אק אוכלק ואק שותק

תורה אור השלם
א> וחטאי חמם [&שו
בל מ#נאי אהבו מות:
|משא י 4לז)

 pאת
הן!שה
הכביש
"3ק

הכבש אחד
3בןך׳״ןאח
השף תן[שה
הערבים’ :

|בטדנר

ד]

ג> עכר ביתו ב1צע בצע
ושעא ®תנת ?דה:

|משל> פו]a ,
ד> טי אל כמוך נשא
עלן ועבר על
לשארית [חלתו לא
החזק לעד יאפו בי
’ ’חפץ חסד הואר־
|נובה 4

יה]

ה> [יאמר אלישע ווי .ט
צבאות אשריעמרוזי
$פניו בי’ לולי יפני

שקל כי הוה מזמני ליה אזל אמר אתיקוח דמתייקח בי ולא עמדתי על
™ iX-Jמרותי ® דאמר רבא גכל המעביר על מדותיוימעבירין ממנו® כל פשעיו שנאמר »> י> נושא עון ועובר על פשע למי
 BC1Wה׳ קי? נושא עון למי שעובר על פשע •שאל רבי את ר׳ יהושע בן קרחה במה הארכת ימים א״ל קצת בחיי אמר לו
 Betelל ]T 4
 .9לאכול אצלם !"ילק רבי "תורה היא וללמוד אני צריך א״ל מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע דאמר ר׳ יוחנן אסור לאדם
ו> דחי ?י זקן תרחק
לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך מ&ז עיניו“ מראת
יחיה • JSX’S .להסתכל בצלם דמות אדם רשע שנאמר
כל ש® ששוגא  06ר״א אמר עיניו כהות שנאמר י> ויהי כי זקן יצחק ותכהה עיגיו מראות משום דאםתכל בעשו הרשע והא גרמא ל™
אתייקורי דמתייקרי " והאמר ר׳ יצחק לעולם אל תהי קללת החוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר י’1ה«ט■ אליו־^2י
!‘ ik,»nvtra
״)הנה הוא לך כסות עינים אל תקח כסות אלא כסיית עינים הא והא גדמא ליה רבא אמר מהבא ח>שאת ®י
ואין וו ממנה !חולק סה .].רשע לא טוב בשעת פטירתו א״ל [רבי] ברכני א״ל יהי רצון שתגיע לחצי ימי ולכולהו לא אמר לו הבאים אחיד "
נחתי אלף כסף לאחיך
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המעביר על מדותיו.
שאיט מדקדק למדוד בהמה ירעו אבוה בר איהי ומנימן בר איהי חד אמר תיתי לי דלא אסתכל בכותי® וחד אמר תיתי לי דלא עבח הנה הוא לך י במוח
ע^ףםלכלאשראתך
™לס ^חה,לןיל! שותפות בהדי כותי ®שאלו תלמידיו את ר זירא במה הארכת ימים אמר להם מימי לא הקפדתי
נ״י אי! «ץז על ביתי ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני״ גולא הרהרתי במבואות המטונפות ולא הלכתי ר״א בלא תורה
ובלא תפילין יולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא ששתי בתקלת חבירי ולא ח> שאת ?ף ישע לא
מענירין על האוכלין
 jtaלהטות” צדק
א״ר יהודה בית הכגםת שחרב
קראתי לחבירי (בחניכתו®) ואמרי לה (wm״)£ :ןיעי•'
 S”1ל,סד!)
את 4בם
ממט בד פשעיו 1* .מספידין בתוכו ואץ מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשק לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירוה ואק IW
אותו קפנדריא שנאמר ®והשמותי את מקדשיכם ®קדושתן אף כשהן שוממין עלו בו עשבים לא יתלוש חך^!‘'הז#טול את
אחריהן ^לא מנחמן
’*?חני^כנך’'3
יגיך?;^י £מפגיעגמת נפש :גט ,ת״ר ל)יבתי כנסיות ',אץ נוהגץ בהן קלות לאש אץ אוכלץ בהן ואץ שותץ
’ ]*Yinnr
ואץ
מיליה הש״ס
רגי יהושע  pקרמה היינו
 ]ftע״ש [כחולק! שהוא רבה בר בר חנה (בליון) p :ס״א שקיל (בליון) :ג] [גיר׳
 pשל ר״ע כדגרסינן המס (שטעוח ו ).אמר לו ר׳ יהושע גנו של ר״ע לר״ע [במתת נח« .־ש בתוס׳ן .יהושע גט של ר הגהות וציונים
יהר8זפט מלך קורה
אף”נשא אם 'אביט
’ אליך ואם אראך:

עקיגא הוא יהושע גן קרמה שר׳ עקיגא קרס היה נדאמרי׳ גגטרוח לנס ).סין מן הקרס הוה [ mmcו .!.חיתי לי.
ישולם שכרי זממו קיס .].שכר טוג [בבותת ל .!.ולא הלכתי ר״א בלא תורה .דגל שעמא הוה גריס[ .בחכינתון.
שמכנים לו מי אדם [לגנאי] כגון שם לווי! .בחניכתון .כמו מטכס אטס גגיטק עד י׳ דורוס (גיטק עס! ).תמית כ.!,
שם לווי של משעסה מלה !גיסיז« .!:קפנדריא .מקצר הילוכו דרן גיס המסס !לעיל מ־ן .לקצר הילוכו שלא להקיף
רמס גפמס  wויצא גשכנגדו ולא לשם זכו׳ אלא לעשומ צרמו [ימ»ת ו .!.לקצר דרכו דרן גהכ״נ לי«ס ממס וה ולצאח
מגדו ולשק קסנדריא מערש גגרנוח (סג ):אדמקיסנא אדרי אמעל גהא עד שאט מקיף סכיג השורוח הללו אכנס סה

הערוך גואזי! (גליון) :ד] בבח״י ובע״י הסוד הוא למה נאמר אחד טאי אחד מיוחד
שבעדרו איל צורבא מרבנן הוא שבקוהו דליתי א״ל טיפי לא קבלתי וכו׳ (ועי׳ דק״ם) :ס] בכת״י מעבירין
לו על כל (כבר״ה וביומא) :ו] צ״ל בטי וכו׳ בהדי טי (דסו״י שלפני הצענזור) ]I :הב״ת בתענית מוסיף
בחכמה :ס] [צ״ל בחכינתו! (בליון) .בכת״י בהכינתו .וכ״ה בתענית עי״ש ברש״י ובחוס׳ :ט] [צ״ל בחניכתו
כך הגי׳ בע״י ומעתה  praפרש״י על נכון דמייתי ראייה ממשנה גיטק פז ע״ב! (בליון)* י] בכת״י ובראשונים נוסף
ובתי מדרשות (ועי׳ שפ״א) p :בתוססתא נוסף ואין ישנין בהן .ובחום׳ ב״ב נ ע״ב ר״ה ועייליה משמע שהגי׳
בגס׳ ואין ישנין בהן לא שינת קבע ולא שיגת עראי (ביאור הגר״א סי׳ קנא ס״ג) :ל] עי׳ תוספות ישנים ביומא

ואקצר דרכי ודרי שורוס מיס ! nowלס.!.
וברש״ש שם ועי׳ כאן במרומי שדה :מ] [צ״ל בדוכינתו! (בליון) .בכת״י בהכינתו[ ]( :צ״ל בחניכתו! (גליון):
הגהתו!
צ״ל שיחזור ,וכ״ה ב*ו״ז :ע] יש להוסיף לא אכלתי טגהגזח שלא הורמו מתטתיה ואמר .וכ״ה בכח״י ובלא זה אינו
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תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ יב מגילה תלמוד בבלי עמוד מס 55הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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חידושי הלכות

הקורא ?ומד פרק שלישי טגילה

ואגדות מהרש״א

נדף כה ע״ב  -כוז ע*א]

שינוי א] כהו הקריאה משוס דגנאי הוא כרכים וכן כל הני שינוי המקראות דמיימי ממאיס הן
אכל קראי דכמוכים אין לחוש כהו לקרוא אומן ככמכן כיון דליה כהו קריאה למפטיר כרכים:
ר״י גן קרחא אומר למחראות כשמן מפני שהוא גנאי כר .דהאי קרא גכי ע״ז
דכעל כמיכ ושרי למקרי כלשון גנאי נכמכיה ואהא מייחי כל ליצנומא כו׳ כר מליצנוחא דע״ז נו׳
דכמיג כרע כל קרס נכו דנל אלו הנמוכים לשון גנאי הס ואין כהס קרי אחר ללשון נקייה משום
דכע״ו קמשמעי דשרי כהו ליצנוחא :שרי למימר כר ואנחי׳ גשי״ן תי״ו כר .עיין
סרש״י ונערוך מ הוסיף כמו וסשוסי שח גו׳ שי״ן מקום השחנה כו׳ וח׳ מקום הצאה :ג׳ ג׳
כר גירתא זונה כר .והיא כמו גרגירא דס״ק דע״ו מ ונראה דלפי׳ רטחיו  Pגיוסא נמי
מלשק ונוח הוא נמו נעמו טיף דס׳ הסנה מ ועיין נערוך נערן סן :שרי לשכוחיה
ומאן דשכחיה כד .משום דדכר זה הוא מדטר האהוב ולא מדטר המצוה כמ״ש הרמכ״ם
כפי׳ דפרק אטה י] לכך לא קאמר אלא דשרי מיהו משום דהוי נכלל דטר האהוב קמסיים טה
מאן דשמויה ינוחו לו נרכוח ט׳ א״נ משום דאיכא למימר לאידך גיסא כדאמרינן נס׳ גס
פשוט  Pדאל יססר אדם גטונמו של חטרו שמחוך טוכמו נא לידי רעמו קאמר דאעס׳׳כ ינוחו
לו כרכוח כו׳ זהייט נשאיט מספר ננוונמו ממר מדאי דלא אמרו שכא לידי רעמו אלא כמספר
יומר מדאי כמפורש שם ודקדק לומר ינוחו כרכוח ט׳ דטדאי נדטר המטה אדם זוכה שיטאו
הכרנוח על ראשו כמ״ש ח] נרכוח לראש צדיק אכל כדטר האהוב כי הכא סגי ליה כשהם על
ראשו שינוחו שם ולא יפחלקו ממט:

סליק פרק הקורא עומד

בני העיר פרק רגיעי

דבעי לאוכשי אף למאי למסיק דהפורסי נמי משמיש קלושה הוא מ״מ השיבה
יומר קדושה ממנו דהסורסין והכורסין משמע להו לאיש להר קדושה אשש בשוה
מטעמא למסיק במרוייהו דשזינן בהו דזימנין מגשי ס״ש עלייהו והשמא טון
להשיבה יומר קלושה מהכורסין ה״נ ליושר קלושה מסורסין וא״כ אין הסורסין
למון השיבה אלא מבחוץ ייס וק״ל :גמרא אמר רב פפי משמיה דרכא מבי
כנישתא כר כצ״ל:
דף מ ע״א כפרש״י כד״ה אימא סיפא ולא חומשין במטפחות של ס״ת
כר עכ״ל .כצ״ל יט!:
ח״א דף מ ע״א ואת כל כית הגדול וגר מקום שמנדלין בו תורה כר .משוס
דכל כיח גדול ימורא הוא מכלל כל מי ירושלים הוא וע״נ דרשו מקום
שמגדלין נו מורה דע״י מין נהמ״ד שמחקכצין ט רכים ללמוד ממרנה וממגדל המורם
כמ״ש מ מרכה ישינה מרכה חכמה ומייחי למען צדקו וגו׳ של הקכ״ה ממגדל והמהדר המורה
כרכים וא״ד שמגדלין כו חפלה היינו נמי דחפלח הרכים כקיבוץ כהכ״נ היא יומר מקונלח כא!
כמ״ש כב! כי כרכים היו עמדי ומיימי מדכחינ נאלישע “ 1ספרה נא לי אח כל הגדולוח אשר
עשה וגו׳ ומצינו ט מפורש שעשה מסלה דנחיג כי! וינא ויסגור הדלח וגו׳ וימסלל אל ה׳
וכתיג כה! ויתפלל אלישע וגו׳ וירא והגה ההר מלא סוסים ורכב אש וט׳ ור״ל דאלישע מפלחו
 ,4היה .נענה כאילו היו רטם מתפללים כגדולות ננ״ה:
ח״א דף מ ־ע״ב ולאכניתי שם להביו* ,כר'.־ס* כאוס ,אפי ,כינוי דלא הוי גנאי
והא דאמרי׳ המכנה כה לפטרו אק לו מלק לעוה״ב הוי ככינוי של פגם
כו׳ ע״ש הט אימא ב^דיא נס/הזהב »! המכנה  015,רנג?$.זרי איז^לי ”לק לעה"?:
בטלתי קידוש היום כר .לדעה הפוסקים פיס דמחדשק_עלהסחק״ק מאי רבותיה ללא
ביכול קידוש היום דמסחמא היה לו פס דאין קידוש אלס כמקום סעודה כט] וי״ל דלאבטלחי
קידוש היום על היק ול״נקאמר דהטאה לו קידוש היוסדר״ל יין ל) :מימי לא עש*ו¥ין
קפגדריא כר* .נס׳ א״נ ל*] מפורש בחידזשי׳היז׳לא פם־עתי על ראשי ע& כר .והלצן
רטחיה דאסילו כרטס צריכק לו דשט כמפורש-פ׳ מצום •חליצה לב! החמיר הוא על עצמו:
ואמר ולא נשאתי כפי כר .דה״א דאין הכהן צריך לברן טון שאין זו המצוה אלא לנוומן
של ישראל שמחול.נרכח הקכ״ה על ישראל נמ״ש ל?] ואני אכרכס לח:

דף כן ע״א תום" כד״ה ואמאיי והא דכרכים כר וע״ק אמאי נקם של כרכים
דהא ר״ם כר עכ״ל .קושיא זו אינה מומת בכללה שכמבו אמאי
“"’יי־
נקט של כרטס כו׳ דמשמע אי הוה נקט ששמא הוה נישא ואינו כן דהא ר״מ מ
לא מפליג טן כרטס לכפרים היינו דבכל גוונא מיטמא י! אף בכרטס דלא מזדמן
קושיישם הראשונים יא! ונראה דצ״ל וע״ק אמאי נקט של כרטס דהא אף
מימן לר״מ לא מסלני וכו׳ וטאור יח דק״ל אמקשן דהכא לסבר בסשיטוש
להיכא דלא מזלבני אין להם ליטמא מנעים וזה אינו דהא ר״מ איש ליה המס
לכולהו אוקממי דאף בשל כרטס מיטמא ואמאי לא נימא דר״י דהכא סבר דף כח ץ״א גמרא כמה הארכת ימים א״ל קצת כחיי כר .כצ״ל:
כוושיה וכן הקשו המוס ,שם יג! והקשו עוד הכא דאף אס נימא דסבר המקשה ח״א דף כח ןן״א ולא אכלתי מבהמה שלא כר דאמר ר״י אסור כר .וא״ח
מאי רטמיה טון דאסור הוא וי״ל דהכל נמשך אלים הלכחא מוקנה
הכא כרבנן להמס דסליגי אר״מ וס״ל ללא מיטמא קשה מיהח אמאי נקט
ושרי ואפ״ה הממיר הוא על .עצמו לה) :שנאמר כל משנאי אהבו מות כר אלא
המקשה“צרטם להא רבנן לא מסלגי כלום דהאי אוקיממא דמסליג טן כרטס
למשניאי כר .מפורנגפרס זאלו סשריס לי!; ..כנסאמג.איהו,כשוין כר .מאי.כ3נםיה
לכסטס לא קאי למסקנא דקאמטנן המס יי! אלא משוורמא כלשנינן מעיקרא מפורש נחוספוח1 :מימ'י לא נתככדתי כקלון .כר,.אסי׳1,כה׳׳ג בעו73א7מייחישח9מ I
ואהא שירצו דודאי המקשה הכא טעי בשרשי מילי שלא דהוה סבר כלס״ד השם ן עושה כן מרצונו1..אמג .לא ע^תה על ממתי כר .ומייחי ט הא .זמר זומרא כר דכצ היוס
למלא אוקמימא לפלוני טן כרטס לכשרים ולא הוה ידע הכא המסקנא להמס טה ממחק שינא פטרו לפייסו ועד״ז אמר דוד לח עד מה כטדי לכלימה וגו׳ שמכלימים .אופי.
ללא מסלני לרבנן לר ,מאיר להייט ר ,יהודה ובהט מימרצא קושיא שניה שהקשו כל היום ומסיים כענק לח] כשלום יחדיו אשכנה ואישן וגו׳ שאני מופל לו :ואמר ותרן
ונסבו לגס טעה בהן סברא ללא ידע למימר אף דלא מזלמי מיטמא לר ,מאיר בממוני הייתי דאמר מר איוב כר שהיה מניח פרוטה כר .וכס״ק דנ״נ לט) אמרו
ובהט מימרצא קושיא הראשונה וליכא לאקשויי מי הכרישם לטעה בהן סברא כלשון אמר היה נותן חצי פרוטה נו׳ ושם מסורש-כחידושים «] ענק הרהור :מימי לא
דלמא הוה ידע שפיר לר״מ איש ליה הט אלא דאר״י סטן הכא להוא רבנן קבלתי מתנות כר .נראה דג׳ אלו דברים שייט אהדדי טון דלא קכלתי ממנוח מאחרים וגס
לא עמדמי על מדוחי לפייסי כממון כליטרא דדהנא שמחוינק לימן למטיש ח״ח «א) אלא
דר״מ וכן .שירצו המוס ,שס קושיא זו בסוגיא להמס די״ל לה״ל לאמויי הכא
שממלמי לו סולח ממק 'והשתא ומק כממוני דהיינו כממון שלי הייחי ואילו קנלחי ממנומ׳יאו
אר״י
בטימא להמס לאיש להו לרבנן הט אלא ע,,כ המקשה מסברא לבשוץ סטן
שקנלחי ממון על רוט גס אס הייחי ומרן לא היימי ומק מממון שלי אלא מממון של אחרים
וזה אינו להא ר״מ ליש ליה הן סברא ודו״ק טה:
שקנלחי :לא ניחא לכו דאחיה שנאמר ושונא וגר .מסורש סרק א״ט « :Pמל
ח״א דף כו ע״א ורצועה כר והיה בנימין הצדיק מצטער כר .מפורש פרק המעכיר כר שנאמר נושא עון ועוכר-מר .מפורש ס״ק דר״ה «ג! :א״ל׳ה׳כי:

^3

איזהו מקומן טה :ש״מ אורח ארעא למשכק איניש גולפא
ומשכא כאושפיזי׳ כר:

בו ע״ב תום׳ כד״ה אוגורה ומשכונה אסור קשה דהא ר״ט לא אסר
כר אכל על תנאי שרי ומ״ש כר עכ״ל .הא ולאי ללא סטרא לן
כר,,מ וכדקאמר מלוסה וזמנה שט למשמע אף ממכר עולם אלא דהכא קשיא
להו למאי למלמו משמנה לממכר על מנאי קשיא דהוי סברוש הסוכוש דלרבנן
ממכר עולם שט ומשכונה אסור ולר״מ הוה איסכא לממכר עולם אסור ועל
מנאי דהוה דומה למשכונה שט וק״ל :תום׳ כד״ה מריש ה״א כר וקשה
שהרי הארק עצמו כר עכ״ל .למאי לבעי למימר השמא לפורשי הוא משמיש
למשמיש יי! משמיש של ארון כסרש״י ולאי להשיבה קלושה יומר מהסורסי אלא

תורה היא וללמוד כר..דאטנוח ימים שלך מסחמא נמילי דמורה היא חלרה :אסור
להסתכל כצלם דמות אדם רשע כר .והוא כענק מי] קללת אלהים מלוי וגר וע״ס
חכמי המקובלים כי הכרח פניהם ענתה נם שיש נצלם דמות מראה אדם צורה רוחנית לטוב או
אל מפנו
לרע כסי מעשיו לצד הטהרה או לצד הטומאה ואסור להפחנל לצד הטומאה ע״ד
אל האלילים ומה״ט קאמר כסמוך דלא אסחכלי כעובדי מכניס דצורתו מצד הטומאה ומייחי
ליה שנ ,מי] לולא פני גו׳ אם אטט ואם אראך שהוא לשון נפול מורה גם על הטרה הרוחני
לצד הטומאה :ותכהן עיניו מראות משום דאמתכל כר .דלפי פשוטו היא מיומר
חכלילי עיניה
דודאי טון שנהו עיניו מן הראיה נהו וע״כ דרשו מ׳ מראות כמו כשטל כמו
מיין דהו״ל מ׳ מיין כמו כשטל :אלא כסיות עיבים כר .מפורש סרק החובל «ח:1
מהכא שאת פני רשע לא טוב כר .לסי פשוטו כמו מט] לא משא פני דל גו׳ נ! אשר לא*
ישא פנים גו׳ ואולי דהנך נמי משמען ראייה פנים דכל הנושא פנים הוא מראה לו פכים וכן

הגהות והערות
א] בעי "בהו שינוי" הקריאה כצ״ל .ב] באות ש .ג] דף י ע״ב .ד] של רש״י
הובא ברש״י בד״ה בג׳ .ה! שבת דף קד ע״א .וכן תרגם אונקלוס עה״פ הנואף
והנואפת ויקרא כ ,יא גייפא וגייפתא p .פ״א מי״ז p .ב״ב דף קסד ע״ב.
ח] משלי י ,ו .ט] ביומא דף יא ע״ב p .וחייב במזוזה .יא] נדצ״ל "הראשונה".
יב] נראה דצריך להוסיף "דבריהם" .יג] יומא דף יב ע״א ד״ה הא .יד] יומא דף
יב ע״א .טו] ועיין אריכות ע״ד רבינו בבאה״מ וגנזי יוסף .טז] זבחים דף גג ע״ב.
יז] אולי צ״ל "דהוה" תשמיש .יח] ובבאה״מ תמה ע״ד רבינו דלפ״ד לא הוצרכו
התום׳ להזכיר הא דארון הוי תשמיש קדושה .ופירש דברי התום׳ בענין אחר לענ״ד
כוונת התוספות דלכאורה היה אפשר לומר דהוי תשמיש דתשמיש מטעם שאין
מעמידין בתוכם ס״ת ערום בלא מטפחת והוי תרוייהו הארון והפריסא תשמיש
דתשמיש לכן כתבו שהרי ע״ב פשיטא ליה דהארון הוי תשמיש וע״כ ס״ל דדרך

-

r

במה פעמים שנגבה המטפחת והוי הארון תשמיש להס״ת גופיה וא״כ אמאי מספקא
ליה בפריסא דכיץ שהפריסא בתוך הארץ הי׳ לו להיות קדושתו תמירה מהארץ
ויהי׳ פשיטא ליה דהוי תשמיש כמו הארון (גנזי יוסף) ועיין בשפ״א .יט] וכ״ה
לפנינו .ובדפו״ר נשמט ברש״י תיבת במטפחות .כ] אבות פ״ב מ״ז .כא] עיין

תלמוד בבלי

ברכות דף ו ע״א .כב] תהלים נה ,יט .כג] מלבים ב׳ ח ,ד .כד] מלכים ב׳ ד ,נג.
כה] שם ו ,יז .כו] המכנה "שם" לחבירו .כץ ב״מ דף נח ע״ב ושם הגירסא ואלו
שיורדין לגיהנם ואינם עולים המכנה שם רע לחבירו .כה] עיין שו״ע או״ח סימן
ער״ב ס״ט ובמשנ״ב סקל״ב .כט] פסחים דף קא ע״א .ל] וכ״ה להדיא בכמה
נוסחאות כת״י סנמ׳ וברי״ף ,ועיין מאירי .לא] סוטה דף לט ע״א .לב] יבמות רף
קה ע״ב .לג] במדבר ו ,כז .לד] ועיין אריכות במאירי .ובמנחת יהודה כתב דיתבך
דר״א בן שמוע הוא שתקן את ברכת אשר קדשנו בקדושתו של אהק וצונו לברך
את עמו ישראל באהבה שנזכר בגט׳ בסוטה .לה] ,בבארות המים כתב דלפ״ז אכתי
תקשי לפמ״ש התום׳ בתולין (קלא ע״א ד״ה ה״ג) דהא דלית הלכתא כוותיה היינו
דאינו כאוכל טבלים אבל איסורא מיהא איכא .ותירץ קושית רבינו בענין אחה
לו] שבת דף קיר ע״א .לס תהלים ד ,ג .לה] תהלים ד ,ט .לט] דף טו ע״ב.
מ] בד״ה איוב .מא] כדאיתא בירושלמי ב״ק פ״ח ה״ו .מב] חולין דף מד ע״ב,
מג] ר״ה דף ת ע״א .מד] דברים כא ,כג .מה] ויקרא יט ,ד .מו] מלכים ב׳
ג ,יד .מז] בראשית מט ,יב .מח] ב״ק דף צג ע״א .מט] ויקרא יט ,טו.
נ] דברים י ,יז.
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•שרים

פז

בבאור וולקן הוזסידות

שם ,שאלו תלמידיו את לבי אלעור ,בן שמוע; במה האלבת
ימים? אמר ?הם ,מימי לא עשיתי־^בלל^א ?בית-הבנמת ולא

פסעהי על לאשי עם־יקדש ה3ה יה המידות בעדן בבוד בית־
ה?3מת ובענק בבוז-הבליות שלא• לפסוע על־גב ממבתן,

שלא ?ראות ?מבןה אותן .עוד שם; שאלו תלמידיו את רבי
פלידא ,במה האלבת ?מים? אמר להם ,מימי לא קדמני אדם
לבית המךלש ,ולא ברקתי ?מני בהן ,ולא אכלתי מבהמה שלא
הולמו ממנוקיה[.ואמרו .עוד ,שאלומלמידיו את רבי נחונ?א,

במה האלנת ימים? אמר להם; מימי לא נמבבךתי בקלון תבלי
ולא עלהה 8ל משהי קללת־ הבלי .ומפרש 4התם? ,י הא דלב
הונא דלי מרא אבהמה ,אתא לב מבא בר הנילאי וקא ללי

מנה .אמר ?ה ,אי לגילת לדלית במאהל ,דרי• ואי לא׳ אה?קירי
אנא בזילותא דידלן לא• ניחא ל? ;הלי לנו ,שאף־על־פי

שמשמעות בקלון הברו הוא המשתדל לבזות הברו בדי שעל־
ידי זה ?לבה ?בודו ,ה3ה להמידים לא יאות ?קבל כבוד ,אפלו
אם סברו הוא הבא ומהלאת בזה ,אם יהיה בזה בזיון להברו.

ובענק זה אמר לבי זירא< מ?מי לא הקפדהי בתול ביתי ,ולא
צעדתי בפני מי שגדול ממני ,ולא הלהלתי במבואות הממנפות,
ולא הלכתי ,ארבע אמות בלא תורה ־ומלא הפלין ,ולא ?שנתי

בבית המךלש לא ש?3ת קבע ולא שיבת עראי,ןלא ששתי בתקלת
הכלי ,ולא קראתי להבלי בסנימתו• הלי לך מעשי המידות

ל),

מאל הדרבים שזכרנו ?מעליי• ואמרו
אמר לב ?הודה;האי מאו דבעי למהוי המידא ,לק!ם מלי דבלכות,
חה ?מה שבינו ?כיו קונו .ואמרי לה לק?ם מלי דנזקין ,ןןה
עוד ז״ל (בבא קמא

למה שבינו ?בין הבלו• ואמרי לה לקי.ם מלי דאבות ,ששם
נבללים עדנים מפל ההלקים .ןה3ה ןמילות־המדים הוא עקר
7ז>
י'*

^־*׳י "א־

ג^י־״/

;..Y

המדע הלכות תשובה פ״ג

כסף משנה

רא

כסף משנה

קלות ׳מהראשוטת דמי תמיר בעל לשון הרע ממבזה מועדות .ואפשר
*•הם המשומדים וכו׳ .מבואר בכמה מקומות בתלמוד מהם
לומר שמפר בריסו של אברהם היינו מושך בערלחו שמנה בהדי הנך
ומ״ש והוא שיעשה להכעיס גם זה מבואר
דחולין (ה:).
דלעיל (ה״ס .אבל קשה למה לא מנה גס מגלה פנים במורה .ויש
משומד אוכל נבלות לתיאבון דינו כישראל .ובס״ב דע״ז (ט):
לומר דבפרק חלק (צט ):אמרינן דמגלה פנים בתורה הייט מבזה ס״ש או
!יגי ביה רב אחא ורבינא חד אמר למיאבון משומד להכעיס
*וחד אמר אפילו להכעיס
מבזה מבירו בפני ת״ת וכבר מנה
רבינו ממה ת״ת דפסה כרב ורבי
נד אבל איזהו מין עובד
שנים הן המשומדים .המשומד לעבירה
הטנא דאמרי ההם הכי ולא כר׳ יוחנן
לוגחא דרב אחא ורבינא
ורבי יהושע בן לוי דאמרי דהיינו
[פסחים עד :חולין צג ]:לקולא אחת והמשומד לכל התורה כולה .המשומד
מבזה חבירו בפני ת״ת .דאע״ג דהלכה
רבינו דלהכעיס הוי
משומד לעבירה אחת זה שההזיק עצמו לעשות אותה
כר׳ יוחנן לגבי רב נניצה ד ]:.מכל
המשומד לכל התורה
:ר אפילו שגזרו שמד כיון עבירה בזדון ונתפרסם בה והורגל אפילו היתה
מקום רבי תנינא אפשר דעדיף מר׳
יושנן ור׳ יהושע  pלוי כיון דאיכא
:לך וחזר לדתם באומרו מה מן הקלות .כגת שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז
‘הדבק בישראל וכו׳ וכ״ש
רב נמי בהדיה וכיון דהוא מידי
יה שם שמד וברצון נפשו או להקיף פאה ונמצא כאלו בטלה מצוה זו מן
דמסיקא פקק לקול _6רות־כגה תס
וכו׳:
רע לתבירו תניא בפרק הזהב (גס):
וכתב הראב״ד העולם אצלו .הרי זה משומד לאותו דבר .והוא
דאין לו חלק לעולם הבא ואמרו
לכל המורה כולה כגון החוזר
*והמשומד
להכעיס.
שיעשה
השגת הראב״ד
שם דאסילו דש ביה בשמיה .ופרש״י
ם א״א ומי שחוזר לדת
ה״ט .והמשומד לכל
; הוא מודה ביש״ו .טעמו לכל התורה .מון החוזר
כבר הורגל בבן שממיס אותו בכך
pa
התודה  ,כולה
ואין סטו מתלבנות ומכל מקום זה
רבינו שהיה לו לקרותו מין לדתי הגוים בשעה שגוזרין
דה [ביש״ו] והוא כתב
החוזר לדתי הגוים, .להכלימו מתכוין עכ״ 3נראה מדבריו
ן״ 0שהאומר שהוא גוף שמד וידבק בהן ויאמר ומה
א״א ומי שמוזר לדתי
דאי דש ביה בשמיה וזה אינו מתכוין
בצע לי להדבק בישראל הטיס הנה הוא מודה־ להכלימו דשרי ונותן לבבות הוא
נה הוא מין ,ועוד שהם
בישו והרי הוא מין.
ידנג ורבינו כתב המכנה שם ,ולא
שהם [שלשה] והוא כתב שהן שפלים ונרדפים טוב
!אומר שיש שם מנהיג אבל
כתב שם רע ,ונראה לי שכתב p
או יותר הוא מין ,והיאך לו שידבק באלו שידן תקיפה .הרי זה משומד
לרבות הא דדש ביה בשמיה שכבר אין
נראה במיכיו שם רע ואסיילו הכי
מחטיאי הרבים .אהד
׳מד .ואני אומר אילו לא לכל התורה כולה :
אסור .ך«ה שמנה רבינו^קורא^.נה אחרת בעולם אלא דת
׳ היהבלהשיג ק אבל טון שהחטיא בדבר גדול כירבעם וצדוק וביתוס,
לז/בירו בכינוי ומתכבד בקלת
; א^מאינס עובדים ע״ז ואחד שהחטיא בדבר קל אפילו לבטל מצרה
דזבית °לא ידעתי מקום שט יאמרו
שאין להם חלק; לעולם הבא ,רק בסרק
 1מיו■כחוזר לדתם .ועוד
יש עשה .ואחד האונס אחרים עד שיחטאו .כמנשה■
%זר לדת [הנצרים] שני שמות
"בני העיר (כס ).אמרו שאמר ר׳ נסוטא
]ו לו מין ומשומד .ועוד יש שהיה
הורג ישראל עד שיעבדו עבודה  piהקנה אשד מהדברים שבשבילם
/האריך ימים בעטרם הוא שלא נתכבד
ין נקרא המאמין באחד זרה .או שהטעה אחרים והדיחם כישרע :
׳ברים הנז׳ למעלה ,והחוזר
הפורש מדרכי ציבור .אף על פי שלא עבר
 cאע״ס שלא יאמין בדחס
לדתם כדי שלא להיות שפל עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואיגד עושה מצוות בכללן ולא נכנס בצרתן
ראל משומד מיקרי אבל מין ולא מתענה בתעניתן אלא הולך >רכו כאחד'.מגויי הארץ וכאילו אינו מהן,
שהרי אינו מאמין בלבו שיש
אלהינו .בפרק שני מהלכות אץ לו הלק לעולם הבא  :העושה עבירות ביד רמה כיהויקים ,בין שעשה
 בתב רבינו ישראל שעבד קלות בין שעשה חמורות אין־ לו חלק .וזה הוא הנקרא מגלה פנים בתורה; הרי הוא כגוי לכל דבריו
שנים הם
‘אל שעובר עבירה שיש בה מפני שהעת מצחו וגילה פניו ולא בוש מדברי תורה :
1ומד לע״ז הרי הוא משומד המוסרים .המוסר הבירו ביד גויס להרגו או להכותו .והמוסד ממץ חבירו ביד
!כל המורה כולה:
מטילי אימה על
גוים או ביד אנס שהוא כגוי .שניהח אין להן חלק :
עמדות שהם קלות וכו׳.
:ת אבות פרק נשלישי מי״א] הציבור שלא לשם שמים ,זה הרורה ציבור בחזקה והם יראים ופוחדים ממנו
י המודעי אומר המחלל את הרבה וכוונתו לכבוד עצמו ולכל חפציו לא לכבוד שמים .כגץ מלכי הגוים :
"מבזה את המועדות והמפר
כל אחד ואחד מארבעה ועשרים אנשים אלו שמנינו .אע״פ שהן ישראל
אברהם אבינו והמגלה פנים
 fכהלכה והמלבין פני חבירו איז להז חלק לעולם הבא .ויש עבירות קלות מאלו ואע״ס כן אמרו חכמים
"פ ש^בידו תורה ומעשים (שז^גיל^ב^^-לנ^לק לעולם הבא .כדי הן להתרחק מהן ול
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ולהזהר מהן :
^רוך תדמ5בץ פניחבירו
ואלו הן .המכנה את חבירו^
והמבזה תלמידי חכמים .והם
נו] -והמבזה
חבירוm £
בהלוזחבירו^
שאלו ; ברבים{.והמתכבד
מנ״ל שאלו
ועוד מנ״ל
אביט .ועוד
אבינו.
והמבזה רבותיו.
ברבים|.והמתכבד בקלץ
לחם משנה

הגהות ©*מוניות

הנקרא מגלה פנים וכו׳ .בסרק שלק דף צ״ט אמר מסה
זהו אפיקורוס ומגלה פנים כגון מנשה וכזה פסק רבינו ז״ל:
עבירות וכו׳ .כל אלו הוזכרו שם בם׳ שלק (צט ).בברייתא

[ו] בפ״ק דר״ה (יז ).פרש״י אפיקורוס מבזה ת״ת וק בגמרא
דמלק (צט ):פליגי אמוראי רב אמר זה המסה ת״ת ר׳ יהושע בן לוי
אומר זה המסה חבירו בפט ת״ת וכן כתב בערוך (ע׳ אפיקורוס):

מגדל ■עוז
הם המשומדים עד התורה כלה .סוף הוריוס (יא ).וט׳ אין
כתב הראג״ד ז״ל ומי שמוזר לדמי הטיס הגה
ו ):וסוף יומא:
י האיש של ארוס והרי הוא מין עכ״ל :ואני אומר שיפה נשמר
קושיא זו דהכי אימא פרק אין מעמידין (נו ):להדיא אלא שפירש ני
מסמס שמאמין אלא מסמס שפלום אלו וגדלומ אלו וגס רגיס שאין
להגסין ואין פיהם ולנס שוין ,והמינין לא  pדרכם אלא מאמינים
•ים בפיהם כמו שביאר סרק שגי הלמס ע״ז ומקומ הטיס (ה״ה)

שעוברים בשאט מפש מל כל הפנינים הנוכרים אשר לא כמג ועיקר הדבר סוף
הוריות וסוף יומא .ויש ל ראיה פשוטה :כי הכל אלוי'בלב ס׳ :קנ^ן ^*0
כדר׳
(יג ):גמר* רממניסין דשסיטס נכרים דאמרינן איך במכין * גאומוס
יוסק יאמר ר׳ יוסק טיס שבסוצה לארץ לאו עובדי ע״זהס אלא מנהג
אבומיהם בידיהם .וכד״ן:

fsftvfn

י-יד .מחטיאי הרבים עד הקדשים .נשט ונשמלשו ס״ק ;דר״ה (יג) וסוף
פרק במרא דיומא (סו ).וה׳ סלק (צט ):ובהרבה מקומוס בסלמוד _נסגלגלו:

הגר״א
הי״ב .והמוסר נו׳ אץ להן הלק .ס״ק דר״ה [יו( :].םו״מ סי׳ שפס ס״ק סב).

רעק״א
•,׳מ• (סוף טור ב׳) ,לא ידעתי מקום שבו וכו׳ .הגאון המפבר
שלום על השאילמוס כ׳ בהקדממו שק הוא מפורש בירושלמי
; פ׳ אין דורשין א״ל יוסי הממכבד וכו׳( :גליון הרמב״ס).

»-

מקוררת חניונים
כס״מ (ר״ה ויש^ דאע״ג דהלכה כד״י וכו׳ ,פי׳ גיר׳ השאלסוס ש׳ קסז ובהעמק
שם ,ר׳ חנינא אפשר דעדיף וכו׳ ,צ״ע ממש״כ «ס״מ
•י.י
שאלה שם
ע״ז סי״א הי״ב (ס׳ המססס).
-

sfa

שנויי נוסחאות
ה״ט .שגוזרין שפד .ברסו׳
המצונזריס שינו גורה.
הי״ג ולכל חפציו לא
לכבוד שמים ב״ה בס׳
הבסיס ובכסה״י וגרסו׳
ספרדים (ובקצפס ולצורך
חפציו ונקצחס ולא) .בשאר
דפוסים וכל ".שלא.
הי״ד .המכנה את הכירו
נ״ה ברוב כסה״י ובדפוסי
ספרי .בכמה נמ״י וברוב
דפוסים שם להכירו .בקצס
דסו״י שם רע להכירו,
ועבס״נג [ומי׳ דק״ס דגם
בכס״י הגמ׳ יש מה שט״ס].

מקורות וציונים
כה
ונתפרסם
ה״ם.
והורגל עי׳ הל׳ מעה״ק
פ״ג ה״ד וממרים ס״ג
ה״ב .מן הקלות וכו׳
שעטנז וטי ,הוריוס יא א
 Iהלובש כלאים ,הל׳ רוצם
 /ס״ר ה״י ע״ש .להכעיס
עי׳ הל׳ גזילה פי״א ה״כ
׳ועי׳ סיהמ״ש ריש פולין.
?החוזר לדתי הגוים והוא
שבמוספסא
עול
! הפורק
! סנהדרין פסי״ב דאין לו
סלק לעוה״ב (מס״ד).
כס״ט (ד״ה ומ״ש והוא/
ובפלוגתא דר״א ורבינא
קי״ל לקולא צ״ע ממש״נ
בפס״מ גזילה שה ירוצה שה
(עי׳ ס׳ המסמם):
ה״י .מהטיאי ונו׳ ,עי׳
לקמן פ״ד ה״א אוס א.
שהחטיא בדבר קל עי׳
סנהדרין קז ב רבנן רפה
ונר (ק״מ) .כמנשה ונו',
סנהדרין קג ב ע״ש:
הי׳א .הפורש ונר ,עי׳
לקמן ס״ד ה״ב אום א והל׳
אבל ס״א ה״י ובכס״מ !fit
ועי׳ רש״י נר״ה  pא ד״ה
שפירשו[ ,עי׳ שע״ס לר׳
יונה ש״ג אוס קסם].
ולא נכנס בצרתן עי׳
מענים יא א .כיהויקים
ירושלמי פאה ס״א ה״א
ופי׳
סלק,
פ'
וריש
סנהדרין צט ב מגלה פנים
כגון מנשה (ס׳ המפסס).
מגלה פטם בתורה פי׳
פיהמ״ש אבוס פ״ג מי"*
ופי׳ לס״מ לעיל פס״א:
הי’כ .המוסר חבית ביד
גוים ובר ,הל׳ סובל פ״ס
ה״ט־י ע״ש ופרוס סי״א
ה״י .והמוסר ממת עי׳
ש״ן מו״מ סי׳ שפס ס״ק
נד בשם סשר סרשב"*
ביד אנס עי׳ הל׳ סובל
שם ה״א־י /< ,יא :
הי״ב מטילי איפה עי׳
הט סנמדין רסכ״ה:
הי״ד:.כלא׳ וא׳ מכ״ד
ונר ,פעמזה א נ״ד שבימא
להו ,מפי׳ ר״ס שם קבלנו
מרבוסינו ני אלו ל״ר סטאוס
פר אין להם סלק וכר (או״ש).
ויש ־עבירות קלות וכר,
עי׳ סיהמ״ש ס׳ מלק [שמון
לי״ג עוקרים] ובפירושים
שבראש ס׳ מעשה רקס
מר״א  pרביט ,צ״ע
שהשמיט הא דנרכוס שא א
העובר אמורי אשה בנהר אין
לו סלק לעוה״ב (מי מימין/
ועי׳ הל׳ מזוזה ס״ה ה״ד
שאף הכוסנין שמתו וכו׳
במזווה

6ין

להם

סלק

לעוה״ב .והמלבין וכו׳,
הל׳ דעוס ס״ו ה״ס וסובל
פ״ג ה״ז .והמתכבד בקלון
חבית ב״ר ס״א ה (עי׳ ס׳
המפמס) ,לקמן ס״ר ה״ד
אוס ד ודעות שה ה״כ
והמבזה ת״ה הל׳ מ״ס
ס״ו הי״א-יב ,ענס״מ לעיל
ה״ס ד״ה שלשה .והמבזה
רבותיו עי׳ לקמן ס״ר ה״ב
אוס ד [ובלנז״מ שה].
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רב
שנויי נוסחאות
והפושעים .נדסו״א נשממה
מי׳ זו.

ה״ב .ד .גורם להן נ״ה
ברוב נמה״י .גדפוס ספרדי
פמה״י
כשאר
לרבו.
והדפוסים לו.
[מון
כישוע .כדפוסיס
מדפוסי ספרד] השמיטו
מי׳ זו מחמת הצמורא.

מקורות וציונים
והמבזה את המועדות עי׳
הל׳ יו״ט ס״ו הט״ז ונמקו״צ
שס .בד״א וכו׳ ,עי׳ נעי״ז
לקמן סס״ד ,ועלמ״מ לעיל
סס״א .שאין לך דבר
שעומד בפני התשובה
ירושלמי סאה ס״א סה״א
[עי׳ סנהדרין קב נערן
מנשה] ,עי׳ מד״א רנה
ססכ״ב פיהמ״ש אנוס ס״ג
מי״א .אפי׳ וט׳ כל ימיו
וכו /עי׳ מד״א רנה שס
חוטא סס״ט וססיקמא דר״כ
(קסג ):סיס׳ שונה ישראל
ט׳ אפי׳ כפרח נעקר וט/
לעיל ס״א ה״ג וס״נ
ה״א .שג׳ שלום ישעי׳ נז
יט [עי׳ נרטמ לד .]:בין
שחזרו במטמוניות עי׳
הל׳ אישומ ס״מ ה״ה שמא
הרהר משונה נלט .שר
שובו ירמי׳ ג מ.
כס״מ (כסופו) ,ואע״ס
שכתב בפ״ב ונו /נשו״ס
רכינו [סי׳ רסד] נשאל על
כן והשיג שאט לא נקנלם
נמזקמ נעלי משונה והצדקומ
שהס מראיס שמא היא
מסמס פמד או לגטג דעס
הנריומ אנל נינם לנין
מראם אס שנו נאמס יש
להם מלק לעוה״ב ע״ש,
ועי׳ כעי״ז נלס״מ ע״ז שס:

ה״א .כ״ד דברים וט/
עי׳ מאירי נמימר המשונה
ואופן
מאמר א פ״ד
מלוקמם לדידיה [וניומא
סז ,].ושע״מ לר׳ יונה סוף
שער א .אין הקב״ה
מספיק זס׳ ,עי׳ מאירי
נ״כ ד א .המחטיא את
הרבים אטמ ס״ה מי״ס
עפיהמ״ש שם ,עי׳ לעיל
פ״ג ה״י .המעכב את
הרבים וכו /עי׳ הל׳ מ״מ
פ״ו הי״ד אוס יס .כל
שאפשר בידו למחות עי׳
שנמ נד ב ועי׳ הל׳
דעומ פ״ו סה״ז .יניה
אותן בכשלונן עי׳ לקמן
ה״ג אומ נ ואומ ה .אחטא
xonx
ולו,
ויוה״ב מכפר עי׳ אנומ
דר״נ סל״ט ה״א וססיקמא
דר״כ סיס׳ שונה ישראל
אוח א ,ועד פיהמ״ש יומא
ועי׳ נמינור
ס״ח
המשונה למאירי מאמר א
פ״ג ד״ה והר״ס ז״ל וס״ד
ד״ה ולדעמ הר״ם.

המדע הלסות תשובה פ״ג ד
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בקלון חבירו ורבי זירא אמר מהדברים שבשבילם האריך ימ $הוא  -שלא אותם .א״ד עשו דבריהם במטמוניות] מקבלין אותן בפרהסיא אין
אומן רבי [שמעון ורבי] יהושע בן קרחה אומ׳ בין כך ובין כך
קרא לחבירו בכנויו .ויש לומר לדעת רבינו היינו קורא לאביררבכנויו
היינו מכנה שס לחבירו כיון דאמרו דאפילו דש ביה &איה\אס כן אינו
שנאמר שובו בלם שובבים אמר ר׳ יצחק איש כפר עכו אמר רב
המכנה הראשון .ואפשר שמשמעות מכנה היינו המכנה י הראשון י וממה
הלכה כאותו הזוג .ומפרש רבינו דהאי וכלן קאי אכל רשעים :ונ
__ ____________
שאמרו אע״ג דדש ביה בשמיה למד
ומשומדין וכיוצא בהם .ונראה
לכל הנך שכתב בפרק זה בס
רבינו לקורא ,לתבירו בכנוי בהוא הדין
וצריך עיון במה דברים אמורים והמבזה את המועדות .והמחלל את הקדשים :
ואע״פ שכתב בפרק שני דע״ז
שכל אחד מאלו וכו׳ .כן כתב במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו שהמינין אין מקבלין אותם 5
לעולם ,כבר כתב שם והמיני
הרי״ף בפ״ק דראש השנה וכן כתבו הלק לעולם הבא בשמת בלא תשובה ,אבל אם
התרים אחר מחשבות לבס
התום׳ (ר״ה יז ).וראיה מהא דתניא
פ״ק לקידושין (מ ):אפילו רשע במור שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה הרי זה
דברים שאמרנו עד שנמצאו
על בופי תורה להכעיס בשאג
כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מבני העולםדהבא .שאץ לך דבר שעומד בפני
ביד רמה ואומרים שאין בזי
כל הרשעים וכו.,
מזכירין לו:
התשובה .׳אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה
משמע דבהנך מינים דוקא
פ״ק דע״ז  c.0וכלן שחזרו בהם אין
מקבלין אותם עולמית דברי ר״מ ר׳ שב יש לו הלק .שנ ,שלום שלום לרחוק
דקאמר שאין מקבלין אומב
כל הרשעים
יהודה אומר שזרו בהם במטמוניות ולקרוב אמר י״י ורפאתיו :
פרק רביעי א ארבעה ו׳
[אין מקבלין אותם בפרהסיא מקבלין
דברים מעכבי
והפושעים והמשומדים וכיוצא בהן שחזרו
התשובה וכו׳* .ברייתא כתבה
בתשובה ש בין בגלוי בין שחזרו במטמוניות מקבלין אותן .שנ ,שובו
בפרק בתרא דיומא (לדף פז.):
בגלוי
בנים שובבים .אע״פ שעדיין שובב הוא שהו* בסתר בלבד חזר ולא
הר״ן לא ידעתי היכן היא
ומצאתי כתוב יבענו וחפשנו ולא
מקבלין אותו בתשובה
בברייתות הנמצאות אצלנו
הנקרא תוספתא משני חבור
חייא ורבי אושעיא וזולתו אבל
במסכתות קטנות לעצמה [דא׳

פרק רביעי

מוס׳ מסזור ויטרי סי׳ מקלא]

.הרי״ף <א נ ,דהיא 3ריימא׳
א עשרים וארבעה רבתם מעכבין את התשובה.ארבעה מהן עץ
גדול והעושה אחד מארבעתן אין הקב״ה מספיק בידו לעשות לניט (סי׳ קנא) שמטן זה
וה נלמד מ2י
תשובה לפי גודל חטאו .ואלו הן .א המחטיא את הרבים ,ובכלל עה
לימי

הבירו מדרך טובה
זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה .ב והמטה
לדרך רעה כגון מסית ומדיה .ג והרואה בנו בתרבות רעה ואינו ממחה בידו ,הואיל ובנו בר
אילו מיחה בו היה פורש ונמצא כמהטיא אותו .ובכלל עץ זה כל שאפשר בידו למהות בא
בין רבים בין יחידים ולא מיהה אלא יניח אותן בכשלונן .ד והאומר אחטא ואשוב ,ובכלל זה האומר א

ב ומהן חמשה דברים הן נועלין דרכי התשובה בפני עושיהן .ואלו
ויום הכפורים מכפר :
א הפורש מן הציבור ,לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהן ואינו זוכה עמהן בזכיות שע
ב והחולק על דברי חכמים ,לפי שמהלקתו גורמת לו לפרוש מהן ואינו יודע דרכי התשובה .ג והמלעי
המצוות ,שכיון שנתבזו בעיניו אינו רודף אחריהן ולא עושן ואם לא יעשה במה יתזכה .ד והמבזה רב
שדבר זה גורם להן לדחפו ולטרדו כישוע וכגיחזי ,ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד ומורה לו דרך ה
ה והשונא את התוכחות ,שהרי לא הניח לו דרך תשובה ,שהתוכחת גורמת לתשובה .שבזמן שמו
לו לאדם חטאיו ומכלימין אותו חוזר בתשובה .כמה שכתוב בתורה זכור אל תשכח וכר ממרים הייתם
ולא נתן י״י לכם לב וכר ,עם נבל ולא חכם .וכן ישעיהו הוכיח את ישראל ואמר הוי גוי חוטא
לחם משנה
כל הרשעים וכר .בס״ק דע״ז  ).0ה״ר
וקצת מהם בשאר הסרק:
וכלן שחזרו בהם אין מקבלין עולמי ,דברי ר׳ מאיר ר׳ יהודה או׳ חזרו
בהן במטמוניות אין מקבלין אותן בסרהסי ,מקבלין אותן וא״ד [עשו
דבריהם במטמוניות מקבלין אותן בפרהסיא אין מקבלין אותן] ר׳ יהושע
בן קרחה ור״ש בין כך ובין כך מקבלין אותן שנ ,שובו בניס שובבים א״ר
יצחק וכר הלכה כאותו הזוג ופירש״י ז״ל דוכלן אגזלנים ועמי ארץ קאי.
והשוס ,דשו פירושו ופירשו סי ,אחר .ורבינו גורס כגרסת הרי״ף ז״ל
שגורס כל הפושעים שחזרו בהן כר ,ונתבארו דברי רבינו לפי גרסא זו:

תרתי דמשמע לבעינן פרחי ולכך תירץ דלא פליגי דברייתא קאמרי
הקב״ה מספיק לו לעשות תשובה מפני גודל חטאו כמו שכתב רב
כלומר שהקב״ה נועל ממנו דרכי התשובה ,אבל לפעמים יעשה
ויהנה לו וכמ״ש רבינו בסוף הפרק ,אבל האומר תרי זמני הוא יו
שלא יבא לעשות תשונה מפני שנעשת לו כהתר מלבד שאין
מספיק בידו לעשות תשובה לפי חטאו זולה זה הוא בעצמו <
לעשות ,בשום צד שנעש ,לו כהתר ,ורבינו לא הזכיר אלא פע5
כדברי הברייתא שמג ,הכ״ד מפני שהאומר פעם אחת הוא מזג
שאין הקב״ה מספיק ולזה כתב אין הקב״ה מספיק לו לעשות
בסי גודל חטאו ,אבל האומר תרי זמני אין זה מזה המין אלא

פ״ד א עשרים וארבע דברים מעכבים את התשובה וכר .ברייתא
זו לא נמצאת אלא בדברי הרי״ף ז״ל בפרק יוה״כ ושם מנה אלו
כ״ד דברים ורבינו ביארן כולם בטעמם :האומר אחטא ואשוב וכר.

ב

משובה

בס׳ יוה״ה (דף פז) אמרו האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין

תרתי חד מנהו דאל״כ סש ליה חדא והוו

פי׳ כס ע״ש] ונס׳ הסיטן
מ׳ שסד נשם מיספמא.
לזז״ס ,וא״כ קשה וט/
עי׳ קרנן נמנאל יומא פ״מ
על הרא״ש סי׳ יז אוס צ:
ה״ב .הפורש מן הציבור
פי׳ אסס פ״ 3מ״ד ועי׳
לפיל פ״ג הי״א והל׳ אנל
פ״א ה״י .והמבזה רבותיו
עי׳ לעיל פ״ג הי״ד .בגיחזי
עי* סנהדרין ק א וקז .3
ומכלימק אותו עי׳ הל'
דעוס פ״ו ה״ס .זכור אל
תשכח וכוי ממדים הייתם
ס׳ עקג ט ז .ולא נתן י״י
ס״ס ני מטא .־עם נבל
ולא חכם ס׳ האזיט לג ו.
הוי גוי חוטא ישעי׳ א ד.

מספיקין בידו לעשות משובה והקשו בגמרא למה לי אחטא ואשוב תרי
זימני ותירצו כדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב כיון שעובר
אדם עבירה ושנה בה הותרה לו הותרה לו ס״ד אלא אימא נעשית לו
כהתר ע״כ ,וא״כ קשה על רבינו דמשמע בגמ ,דבעינן שיאמר תרי
זמני אמטא ואשוב ואיך כתב דבמד סגי .וי״ל דרבינו הוקשה לו
דברייתא («״ל) לא הזכיר אלא פעם אמש אשטא ואשוב ובמתני׳ הזכיר

קאמרה הברייתא כ״ד:

[ז] פרק קמא דע״ז (ז):.
דאמר רבי יצחק בר עיטוש הלכה כאותו הזוג:

כס״מ,

ברייתא

כתבה

הרי״ף וכו /והו׳ נפמימם
משלוה סדר אליהו זוטא
[וברוקח

הל׳

בעצמו לא יעשה כדפרשית:
המבזה רבותיו .שס בברייתא מנו אבותיו .וסובר רבינז
להו כ״ה

הגהות מיימוניות

מ״ שמעון ורבי (יהודה) [יהושע] p

מגדל קוו
בד״א שכל וכו׳ עד ולקרוב .סשונס גאון היא זו והעסקה ר״י אלפאס ז״ל
נהלמס פ״ק דר״ה ,ומשונה נמנה ,ועל סי הפלמוד ננלי וירושלמי שאין לן דנר
שעומד נפט המשובה שרמזנו כנר .וראיה יש לי סה פרק חלק (קג ).דגרסיק אמר
מי יוסנן כל האומר מנשה אין לו סלק לעולם הנא מרפה ידיהם של נעלי משונה
©נא קמיה דרני יוסנן מנשה עשה משונה ל״ג שטס ט׳ עד אמר רני יוסנן
משוס רני שמעון נן יומאי מ׳ עד שעשה הקנ״ה כעין מססרמ נרקיע נדי לקנלו.

נמצא הנל מלוי נמשונה :כל הרשעים והפושעים ט׳ עד סוף הפרק.
סוף פ׳ עד נמה (לא ).וס״ק דע״ז (ז:):.
מ״ז* א .עשרים וארבעה דברים מעכבין עד בכשלונם .סרק חלק (קז
דיומא (פז :).והאומר אחטא ואשוב עד מכפרת .סרק נמרא דיומא •
□ ומהן ה׳ דברים עד בעיניו טובים .פ״ק דמעטוח .וחלוק ה״ד
לקסם נמלמוד:

כסף משנה

המדע הלכות תשובה פ״ד

כסף משנה
ייחדו עניים יותר משאר בני אדם
מפני שאלו אמלליס הס ויוכל לאכול
השוד שלהן מה שאין כן בשאר בני
אדם ועוד טעם שני מפני שאינו
והמקבל
ידועים ומפורסמים:
שוחד וכו׳ שהדבר יש לו רגלים.
כלומר שלא ישיב אל לבו לאמר שלא
כדין דנחי שהדין חלוי בשיקול הדעח
ויש לו רגלים לומר יפה דנחי וכיון
שקבל השוחד לעולם לבו ודעתו נוטים
לצד זכותו ולא לצד חובתו:

ג והאוכל שור עניים וכו׳ .כחב ידע שור קונהו וכר /מדעתי כי קשה אתה.
הראב״ד דומה שהוא שונה וכן צוהו האל להוכיח לחטאים .שג׳ קרא בגרון
ברי״ש ואינו אלא שוד בדלי״ח
כלומר שהוא דוחק אוחו בחובו עד אל תחשוך .וכן כל הנביאים הוכיחו לישראל
שמחליטין לו קרקעותיהם בפחות או עד שחזרו בתשובה .לפיכך צריך להעמיד
המטלטלין שלהם ואומר שלי אני נוטל
עכ״ל .ואני אומר שאין הכרע לגירסא בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול וזקן
זו יומר מזו .ועוד שאפשר שגס וירא שמים מנעוהו ואהוב להם שיהא מוכיח
רבינו גורס שוד בדלי״ח והיינו נכסי לרבים ומחזיק בתשובה .הה ששונא את
יתומים דלישנא דקרא נקט משוד
עניים (מהליס יס ,ונתן טעם רבינו למה התוכחות אינו בא למוכיח ולא שומע דבהו
לפיכך יעמוד בהטאתיו שהן בעיניו טובים :
ג ומהן המשה דבהם העושה אותן אי אפשר לו שישוב תשובה גמורה לפי שהן עונות שבין אדם להכירו
ואינו יודע הכירו שחטא לו כדי שיחזיר לו או ישאל ממנו למחול לו .ואלו הן .א המקלל את הרבים ,לא
קלל אדם ידוע כדי שישאל ממנו כפרה .ב והחולק עם הגנב ,לפי שאינו יודע גניבה זו של מי היא אלא
הגונב גונב רבים ומביא לו והוא לוקח .ועוד שהוא מחזק יד הגנב ומחטיא אותו .ג והמוצא אבדה ואינו
מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה ,לאחר זמן כשיעשה תשובה אינו יודע למי
יחזיר .ד ♦והאוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות ,אלו בני אדם אמללין הן
השגת הראב״ד
ה״ג .והאוכל שור עניים יתומים
ואינן ידועים ומפורסמים וגולים מעיר לעיר ואץ להם מכיר כדי שידע שוד
ואלמנות אלו בני אדם אמללים הם
זה של מי הוא ויחזירנו לו .ה והמקבל שוחד להטות דין ,אינו יודע עד
ואינם ידועים ומפורסמים וגולת מעיר
היכז הגיעה הטייה זו וכמה הוא כוחה כדי שיחזיר ,שהדבר יש לו רגלים.
לעיר ואין מכיר בדי שידע שור זה של
מי הוא ויחזירנו לו .א״א דומה שהוא
ועוד שהוא מחזק יד זה ומחטיא אותו
 ---------------------אותןומהן חמשה העושה
שונה שור ברי״ש ואינו אלא שוד בדל״ש
אץ חזקתו לשוב מהן לפי שהן דברים קלים בעיני רוב האדם ונמצא חוטא
כלומר שהוא דומק אומם במוט עד שממליטין
 jcimידמה שאץ זה חטא .ואלו הן \ .א האוכל מסעודה שאינה מספ^ול לו קרקעומס בפשום או הממלמלת שלהן
לבעליה ,שזה אבק גזל ,והוא מדמה שלא חטא ויאמר כלום אכלתי אלא
ואומר שלי אני נוט3
ברשותן .ב והמשתמש בעבוטו של עני ,שהעבוט של עני אינו אלא כגון
קודדום ומההשה ויאמר בלבו אינן הסהם והה לא גזלתי אותו .ג והמסתכל בעריות ,מעלה על דעתו
שאץ בכך כלום שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי ,והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא
גוושת לגופז של עקות ש□ ולא תתורו אחה לבבכם\ .ד והמתכבד בקלון חבירו ,אומר בלבו שאינו
| חטא לפי שאין חבירו עומד^לא הגיעה לו בושת ולא ביישס אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול
 /מעשה חבירו או חכמתו כה שיראה מכללן שהוא מכובד וחבירו בזוי.ן ה והחושד כשרים ,אומר בלבו
*1שאינו חטא לפי שהוא אומר מה עשיתי לו וכי יש שם אלא חשד^שמא עשה או לא עשה ,והוא אינו
יודע שזה עץ שמשים אדם כשר בדעתו כבעל
אוזההן תמיד והן קשים לפרוש מהן ,לפיכך
רעות עד מאד .ואלו הן .רכילות .ולשון הרע.
שהוא למד ממעשיו והן נרשמים בלבו ,הוא

דג

ה ומהן חמשה דבהם העושה אותן ימשך
עבירות :
צהך אדם להזהר מהן שמא ידבק בהן ,והן כולן דעות
ובעל הימה .ובעל מחשבה רעה .והמתחבר לרשע ,מפני
שאמר שלמה ורועה כסילים ירוע .וכבר חיברנו בהלכות

ו כל אלו הדבהם
דעות דברים שצריך כל אדם לנהוג בהן תמיד ,קל והומר לבעל תשובה :
וכיוצא בהן ,אף על פי שמעכבין את התשובה אינן מונעץ את התשובה ,אלא אם עשה אדם תשובה
מהן הרי זה בעל תשובה ויש לו הלק לעולם הבא :

שנויי נוסחאות
סה״ב .ואהוב להם .בכמה
כמ״י ואוהב.
ה״ג .ד .שוד ב״ה ברוב
כמה״י ובדם׳ ספרדי ובקצת
דפו״י [וכ״ה לשון הרי״ף
יומא פ״מ] .בשאר נמה״י
ובשאר דפוסים שוד ,וכ״ה
בס׳ הנמים (שער ד׳).
עדה״כ
הגירסאות
וב׳
באיוב כד ג יחבלו שור
אלמנה ,ושס ט יגזלו משד
ימוס (או״ש) .ועי׳ ראב״ד
ומגד״ע וכס״מ.

מקורות וציונים
ידע שור קונהו ישעי׳ א j
מדעתי כי קשה אתה
שם מת ד .קרא בגרון
וכו׳ ,שם נח א .כל הנביאים
הוכיחו עי׳ ספרי ריש
דברים דברי מוכמוס וט׳
כיוצא בו וט׳ (או״ש) .עריך
להעמיד וט' חכם וט׳,
ילקוט הושע רמז תקלג קסו
עמכם וכו׳ קראים טובים
דרשנים טובים (בני מימין/
עי׳ מענית טז א והל׳ פעמות
ס״ד ה״ב:
ה״ט ואינו יודע זט׳ כדי
שיחזיר עי׳ ב״ק צד נ
[משובמן קשה] וב״ב  ddנ
[והכא לא אפשר במשובה].
המקלל עי׳ לעיל ה״ב ה״ט
[או המקלל אח מבידו] וסל׳
סנהדרין רפכ״ו .והחולק
עם הגנב וכו׳ ,עי׳ הל׳
גניבה רס״ה וגזילה רה״ה
[ולענין אם כפסל לפדות עי׳
רמ״א מו״מ סי׳ לד ס״ז
ובנו״כ שם] .ואינו מכריז
עי׳ הל׳ אבידה סי״א ה״ב.
ויתומים ואלמנות עי׳ הל׳
דעות פ״ו ה״י .אלו בנ״א
אמללין עי׳ הל׳ יו״ט ס״ו
הי״מ וסוף הל׳ מגילה.
ואינן ידועים וט׳ ,עי׳
במיבור המשובה למאירי
מאמר א פ״ד ד״ה ואמנם
ענין .והמקבל שוחד וט׳,
עי׳ הל׳ סנהדרין רפכ״ג:

ג

לחם משנה
האוכל שור עניים .ולא של עשירים והזכיר רנינו הטעם אלו מי

אדם [וכו׳] .והראב״ד ז״ל גורס שוד עניים ור״ל שהוא דוחק אוחו
המקבל שוחד
בחובו וכו׳ .הלכך נקט עניים וכו׳ שאין להם לפרוע:
[להטות דין] אינו יודע עד היכן .פירוש אדם שמקבל שוחד והטה אח
הדין אס היה יודע בודאי שראובן היה פטור לחת לשמעון מנה והוא
חייבו לחח לו בשביל שוחד שקבל משמעון ודאי שהיה יכול למזור בחשובה
שיחזיר לראובן המנה שדן שיפרע שלא כדין ,אבל מאחר שהשוחד יעור
פיני חכמים הוא חושב כשלוקח שוחד משמעון וחייב לראובן שלא הטה
אח הדין כלל אלא שלקח שוחד לחייב אח האמח מפגי שטעה בעיונו
מחמת השוחד ונראה לו שהדין עס שמעון ,ח״ש שהדבר יש לו רגלים

זאת הטיית הדין אינו יודע עד היכן היה למי המה אח הדין ,ועד היכן

,

י

ה״ד .האוכל מסעודה
וכו /עי׳ חולין ז נ [יש
רוצה ואין לו] וברש״י
שש ועי׳ מאירי «״< ד״ה i
*
ויש בהן מה שבלל
והמשתמש בעבוטו וט׳,ק^ג
# L
עי׳ נ״מ קיד נ דאף
ץ
בשל עשיר אסור להשסמש.

והמסתכל

כלומר שיש לו פני הראות לזכות את שמעון וכיון שכן נראה לו שהם
אמת ואיך יחזיר- .וזהו אומרו אינו יודע עד היכן הגיע הטיה זו כלומר

ל

בעריות

עי׳

הל׳ איסו״ב פכ״א ה״ג-ג
והכ״א .שראיית המים
ובו׳ ,עי׳ נדרים נ א הצופה
בנשיס והו' ,וירושלמי ברכום
פ״א ה״ה עינא וליבא מרי
סרסורי וכו׳ ,ומס׳ סלה פ״א
כל המסמכל וכו׳ .שג׳ ולא
תתורו ס״ס שלש ברטת
יב ט ובמדב״ר פ״י 4
ועי׳
עי׳ יומא עד
ו סה״מ 4.מ »1״\והמתבבד

י

" x

f

•

ז

כח ההטייה שהטה זה את הדין כלומר לכמה אנשים הטה הדין ולכמה
לא הטה דזה טעה בעיונו שלמי שהטה סבור הוא שלא הטה שהדבר יש
לו רגלים וכו׳ .כן נראה לי לבאר לשון זה ,וכבר שמעחי בו פירוש אחר
ואינו מחוור:
ד המשתמש בעבוטו של עני וכו׳ .מאי דקאמר עבוט של עני ולא
 1בקלון חבירר מגילה כח א,
של עשיר נחן רבינו הטעם מפני שהוא עבוט שאינו מפחיחו  Iלעיל פ״ג הי״ד וש״נ ,עי׳
מדמיו כלל:
 1מאירי הנ״ל ד״ה ואשר
י במין ,ועי׳ שער הקדושה

כשרים

מגדל עוז
כתב הראנ״ד ז״ל דומה שהוא [שונה]
ב ומהן ה׳ עד יחזירנו לו .פ׳ מלק:
שור ברי״ש ואינו אלא שוד בדל״מ כלומר שהוא דוסק אומם במוט עד שממליטים
קרקעומס בפמות או המטלטלין שלהן ואומר שלי אני נוטל עכ״ל :ואני
והמקבל שוחד עד
אומר שבדקמי כמיבח יד ר״מ ז״ל ונמצא בדל״מ:

ומחטיא אותו .זה בכלל שאר הדברים הדומים למוטא במדה ובמשקל ובמשורה:
ד-ו .ומהן חמשה דברים עד כבעל עבירות ,ומהן ה׳ דברים עד לבעל
תשובה ,כל אלו הדברים עד סוף הפרק .פרק מלק וכבר כמבמי (ספ״ג)
מקצמ לשק הגמרא אשר שם:

שקורות וציונים
פ״א ה״א וד׳ ופ״ב ה״כ ובעל מחשבה רעה עי׳ ביאורו במאירי  06ד״ה pi

בעל .והמתחבר לרשע וכו׳ ,אטמ פ״א מ״ז ,הל׳ דעות רפ״ו .ותעה כסילים
ירוע משלי יג ט עי׳ ב״ר פמ״ב סי׳ ז:

ה״ד .זמן שמעין שת התשובה עי׳ מגיגה טו א שובו בנים שובבים מוץ מאמר,
ובר״ש שש  wעשה אדם תשובה וכו׳ ,עי׳ לעיל ספ״ג:

שבת צז מ ,עי׳ ברכות יט א
אס ראיס מ״ח שעבר וכו׳,
עי׳ פיהמ״ש יומא ס״א
מ״ה ואבוח פ״א מ״ו והו׳
במאירי שם ד״ה וכן החושד
ע״ש ,ועי׳ מס׳ כלה פ״ט
לעולם יהא כל אדם בעיניך
כלסטים (עי׳ בס׳ המפמס):
ה״ה .רכילות ולה "ר עי׳
הל׳ דעומ פ״ז ה״א-ג,
במאירי שם נוסף "וליצנות"
ע״ש ,ולימא ברי״ף ובשע״ס
לר״י ובשאר המקורות הנ״ל
ה״א .ובעל הימה ע״ש

>

»

תשוכה פ״ג ה״ם—פ״ד ה״א

<א>*$הקב״ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו .נ״ב עייוביג

בבס״ם (ד״ה ומ״ש הוא) ,ובפלוגתא דרב אחא ורבינא בע״ז (כר ):פסק

כרבינא לקולא .ותמוהי׳ דבריו דהא בפ״ד מה׳ רוצח ה״י וכן סי״א מה׳ גזילה
ה״ב מבואר שם דפסק בפלוגתא דר״א ורבינא דע״ז כמ״ד להחמיר וכמ״ש הכ״מ
גופיה שם ותמוה מדידיה אדידיה ,וה״ט שפסק הרמב״ם שם להחמיר הוא משום
דר׳ יוחנן ס״ל הכי שם (כר ):ע״ש בכ״מ ,ולכאו׳ קשה דהא בפסחי׳ (עד):
ובחולין (צג ):אמרי׳ שם דבכ״מ בפלוגתא דר״א ורבינא הל׳ כמ״ד לקולא לבר
מאומצא ביעי ומזרקי .ועי׳ בר״ג בע״ז שם ויתו׳ לך .ועי׳ תום׳ בב״ק (עט .ד״ה
או) ובחולין (מו :ד״ה והלכתא) .אולם מציגו עוד כמה דברים שיוצאין מן כלל
זה כדאיתא בע״ז (לג ):בהא דקינסא ,וע״ש בתד״ה דהלכתא ,וכן שם (עה):
בפלוגתא דר״א ורבינא בהא דקוניא דפסקי׳ שם כמאן דמחמיר ע״ש ,ועי׳
ביבמות (יא ).ובסוטה (כה ,).ועי׳ מ״ש בזה הלח״מ הל׳ ז׳ ,ועי׳ בבה״ג (חו״מ
(בנין יהושע)
סי׳ תכה אות פ) שהי׳ לו גי׳ אחרת בע״ז שם:
הי״א .העושה עבירות ביד רמה וכו׳ .ואעפ״י שהוא בכלל משומד וכו׳ זה
יהיה ענשו יותר גדול בודאי וצריך תשובה יותר גדולה ,או יהיה פירושו אעפ״י

שהן דרבנן כיון שהן רבות וביד רמה וכו׳______________ :

(רד״ע)

ויש עבירות קלות וכו׳ ואלו הן וכו׳ .צ״ע שהשמיט רבינו הא דאיתא
בברכות (סא ).העובר אחורי (הנהר) [אשה בנהר] אץ לו חלק לעה״ב .וע״ע
עמשכ״ת .וע׳ לעיל בהלכות דעות פ״ו ה״ג על הגליון על מרן הכס״מ שם
בנידון מתכבד ע״ש .וע״ע בהקדמת ספר שאילת שלום להגאון ר״י פיק שהראה
ג״כ להירושלמי פ׳ אץ דורשין .וע״ע ס״א מאיסורי ביאה הכ״ב שהשמיט ג״כ
(בני בנימין בשם אביו)
זה שם ע״ש:
המכנה וכו׳ והקורא וכו׳ .פירשו התוספות (תענית כ :ע״ש) דוקא בפגם
(רד״ע)
משפחה ,אבל כנויץ אחרים ליכא אלא איסורא וכו׳:

^-גהבתככד בקלון הכירו .עמש״ל פ״ו מריעות ה״ג בס״ד .ומל׳ רבינו משמע
(בני בנימין)
רק ברגיל) בזה ולא אם רק באקראי בעלמא:

והמחלל וכו׳ .פירוש שאוכלם בחח או שמביאם לכתחלה לידי פגול וכו׳:
(רד״ע)
שהרי כפתר שב ולא כגלוי מקבלץ אותו בתשובה .נ״ב עיץ בתום׳ בכורות
(לא[ ).ד״ה] וכולן ,ועיין בהר״ן ריש פ״ק דע״ז דף של״א ע״א ודוק:
(גי׳ ם׳ מוגה)

ככס״ם (ד״ה ויש עבירות) ,אבל קשה למה לא מנה גם מגלה פנים בתורה.
כדומה שלא היתה בנוסחתו* בהלכה י״א שכתב רבינו וזהו הנקרא מגלה פנים

4

תואר-משמות רבה פי״ג ס״ג:

®י׳גדפמ

~וה&טמ חבירו .ובודאי שלא יהיה שוה למחטיא את הרמם שמאי
צריך :.תשובה יותר גדול או יהיה זה דוקא בחטא מסית כמו ש3ידמ;

אחטא ואשוב וכו׳ .שלעולם יסמוך על זה ,וכן אחטא ויום הכפדרחם זב
«רר*
וימות ברשעו:
שס .נ״ב וצריך טעם למה כיח שאינן] דבר שיעמוד נגד התשובה ,הט■
הר״ב ם׳ שבט מוסר בפ״א ח״ל טעמו של דבר לפי שהתשובה הי?

rayon

לחוטא לנוס ולהסתופף בצלה וכיון שכן היא סניגור שלו לפבי
שימחול לו אך כשאדם חוטא על סמך התשובה נמצא עושה התשובה מא*
מחטאיו ובהיות כך נעשית היא קטיגור שלו ואנה ינוס לעזרה כשירצה לש*י•-
אץ לו מקום שיוכל לנוס אל התשובה שהרי עמה חטא והיא קטיגור שלו *
(גי׳ ס׳ סוב
האומר אחטא ואשוב אץ מספיקין בידו לעשות תשובה:
שם .י״ל אמאי העתיק רבינו ברייתא דכ״ד דברים דנקטה האומר אהב
ואשוב פעם אחת והא במתניתין דיומא תגן האומר אחטא ואשוב אחטא ואש!
ב׳ פעמים ומשמע בגט׳ שם דדוקא ב׳ פעמים .וי״ל רכן שנויה ג״כ בא□
דר״נ פ״מ ובתנא דב״א ה״א פ״ו ,וכ״מ בחגיגה (טז:).

(יד איה

שם .עי׳ לח״מ (ד״ה האומר) ,וע׳ ק״נ יומא פ״ח אות (ס״ה) [צ׳] שבדבר
מתיישבת קושיתו .וע״ש אות (ס״ז) [ש׳] שלא זכר דברי רבינו בכאן:
(בני בנימי
והאומר אחמא ואשוב ובבלל זה האומר אחטא ויום הכפורים מכפר .עי
לח״מ מה שביאר דמ״ש רבנו דבאומר אפי׳ חד זימנא אחטא ואשוב מעכב א
התשובה ,הוא עפ״י הברייתא ,והוא דמפני גודל חטאו נועלים ממנו דר!
התשובה ,ולאו היינו הך דמתני׳ דאין מספיקין בידו לעשות תשובה ,דלז
בעינן דווקא תרי זימני כמו שאמרו בגט׳ שם .ולכאורה מוכח כדבריו מהא די
רבנו דבכלל אחטא ואשוב הוי ג״כ הא דאחטא ויום הכיפורים מכפר ,ובג:
מבואר רתח דברים נפרדים נינהו ,דאחטא ואשוב הוא משום דהותרה ל
ואחטא ויום הכיפורים מכפר הוא משום 'דחטא אגב כפרה דיום הכיפוריו
וע״ב דהא דאחטא ואשוב דברייתא שאני דהוא באמת דומיא דאחטא ויו
הכיפורים מכפר ,דמעכב את התשובה משום שחטא אגב התשובה:
(נצח אלכסנד!

שם .נ״ב וכבר הקשה הלח״מ דדברי הרמב״ם הוא סותר להמשגה דבמשג

נקט דוקא הרי זימני אחטא ואשוב אחטא ואשוב וכן משמע שם בש״ס דדוק
(ארבעה טורי אבן)
בתורה וכו׳:
תרי זימני בעינן וא״כ למה כתב הרמב״ם רק פ״א האומר אחטא ואשוב ול
שם .ויש לומר דדין זה כתב רבינו דפורש מדרכי הצבור הוא נקרא מגלה
יותר עיי״ש שתרוצו דחוק .ונלפענ״ד ליישב כך .והנה שם גרסינן בגם׳ למ,,
(עזוז חיל)
__________ _
פנים בתורה:
תרי זימני ומשני הא קמ״ל כדר״ה דאמר ר״ה העובר עבירה ושנה בה נעשה <
יאמרו
שבו
מקום
ידעתי
לא
חבירו
בקלון
ומתכבד
שם),
ומכנה
(ד״ה
שם
כהיתר ,חש להבין מה ענין הך דינא דר״ה דנעשה לו כהיתר כאן ,אך י"
ישראל
כל
בר״פ
להר״מ
משניות
פירוש
בגליון
וכתוב
לעוה״ב.
חלק
להם
שאין
דקמ״ל המשנה אם חטא ב׳ פעמים ואמר אחטא ואשוב אז אף שחטא פעם ,
פ׳
בירושלמי
איתא
דהכי
ראה
שלא
והדוש
פליאה
וז״ל
פיק
מהר״י
הגהת
כו׳
ולא אמר אחטא ואשוב נמי אץ מספיקין בידו לעשות תשובה וזה כונה הש"
מ״א
ועיין
לעוה״ב
חלק
לו
אץ
חבירו
בקלון
המתכבד
ר״י
אמר
דורשץ
אץ
דלכך נקט תרי זימני לאשמעינן דאף אם בפעם ג׳ אינו אומר אחטא ואשוב ננ
סימן קנ״ו[ .וכן בהגהות שבגליון הרמב״ם כתב :כבר כתבתי בגליון המג״א סי׳
אץ מספיקין בידו לעשות תשובה ולכך אמר דקמ״ל כדר״ה דהעובר עבר
קנ״ו שכתב ג״כ המתכבד בקלון חבירו אץ לו חלק לעוה״ב ולא הורה מקום
ושנה בה נעשה לו כהיתר ולכך כיון דאמר תרי זימני אחטא ואשוב אז א
מוצאו והצבתי מקום בציון כי דבר זה איתא בירושלמי דחגיגה פרק אץ דורשץ
מספיקין בידו לעשות תשובה אח״ב בפעם ג׳ אפילו באינו אומר אחטא ואשת
אמר רבי יוסי המתכבד וכו׳] .ורבינו השמיט פה הא דתנן בר״פ חלק אבא
ולפי״ז הנה ידוע פלוגתא דרבי ורשב״ג אם בתרי זימני הוי חזקה או בג׳ זימ
דודאי
שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו ,וכתב בכנה״ג שהוא תמוה
הח חזקה דרבי ס״ל בתרי דמני הח חזקה ורשב״ג ס״ל בג׳ זימני הוי חזק
(קובץ)
הלכה כאבא שאול כדמשמע בם׳ לפני אידיהן דף י״ה וע״ש בתום׳:
ולכך ה״נ מה דס״ל להד תנא דבתרי זימני באומר אחטא ואשוב שוב אף בפע
(ה)
א׳
פרשה
שם .כתב הכ״מ דלא ידע איה מקומו .ואיתא בבראשית רבה
ג׳ אץ מספיקין בידו בע״ב אתיא כרבי דס״ל דבתרי דמני הוי חזקה ולכך כיו
ג
ובירושלמי פרק אץ דורשין .ועיין בפרק ו׳ מהלכות דעות רץ
דאמר דבתרי זימני הח חזקה ממילא ה״ה באומר אחטא ואשוב הרי זימני ה!
חזקה שלעולם דעתו כן ואף שאינו אומר אח "כ אחטא ואשוב נמי אין מספיק׳
__בידו וכו׳ אך לדידן דקי״ל כרשב״ג דבג׳ זימני וכו׳ ממילא אף באומר אחט
277י?ןעזוב ב׳ זימני נמי אם אח״כ אינו אומר אחטא ואשוב מספיקץ בידו לעשו

והמתכבד בקלון חנירו וכו׳ ערך מעשים המוכים ויןכמתו ’׳םי’׳ מ?שה ןן ובה ולא הוחזק בכך אלעולם ,ולכך לא העתיק הרמב״ם תרי זימני אחט
הכירו או חכמתו כדי שיראה טכללז שהוא מבוכד וחבירו כזוי• נ״ב יקשה דהא א זוב ,בממ״נ לענץ להבא אשאר חטאים אף בתרי זימני לא החזיק ,ולעני
אץ זה המתכבד בקלון חבירו האמור בגמרא במגילה י *1כ״ח דהא פירשי התם ז 1ו החטא גופו אף באומר פ״א אחטא ואשוב אץ מספיקץ בידו לעשר
המתכבד בקלון חבירו כי הא דרב הונא דיי מרא אכתפיה אתא רב חנא ול,א ! ובה לאותו חטא ולמ״ל ב׳ פעמים ,ולמנקט באומר כן ג׳ זימני הנה א׳
דרי מיניה א״ל אי רגילת דדרית במאתיך דרי ואי לא אתייקררי אנא בזיייתא ז :ו של הרמב״ם לכתוב מה שאינו מפורש בש״ם ,וגם זה מלתא דפשיטא הי;
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זימני ודאי הוי חזקה והמשנה לא קמ״ל רק אף בתרי זימני הוי חזקה אב
דידך לא ניחא לי ע״כ ,וא״ב איך לא פירש רביבי הביי יא״ת שרבינר ”*5יי,
בדברים שא״א לשוב מהן וזה א׳ מהם מ״ס לא היה לו להכביסר תחת סיג | זימני הוי מלתא דפשיטא וא״ש ודו״ק .ועיין בחיבורי על ארבע ש״ע שנו

פירושו^:גי׳ ^מיגז^_קפ״ה בדף ל״ה ע״א מה שכתבתי
_
המתכבד בקלון הבירו כיון שאץ זה

~~
המחברים.
בספרי ,וא
רובם נזבר*14

™
_ ולא
אבל
 iTjg/mובת? סו  1והשאר ש7א־פורש יוצא ממה שפורש:
(תשו׳ רבינו ,מהדורת בלאו מתוך סי׳ קכא)

* אינו חסר בשום דפוס.

ליישב דברי הרמב״ם הנ״ל בדרך הזה א

באופן אחר קצת.
עוד יש ליישב דברי הרמב״ם ,דהנה בחיבורי לארבע ש״ע שנת תקפ״ו
בסוגיא ר״פ ז׳ דיומא אמרתי דבר חדש ראם עשה דוחה ל״ת הוא היתר גמר
או רק דחי׳ תליא בפלוגתא אם טומאה הותרה בצבור או דחויה עי׳י׳ץ
שהארכתי בזה ,והנה אמרינן בגט׳ דיומא (פו ):אר״י גדולה תשובה שתמו
ל״ת שבתורה שנאמר הן ישלח איש את אשתו וכו׳ ,והקשה הכפ״ת דסז

ו»«u 1
.
בכבוד עצמו .משניות בפ״ב דאבות ובאבות דר״נ פט״ו מלמד שכשם שרואה את כבודו וכו׳
וכשם שאין אדם רוצה שיצא שם רע על כבודו ,כך יהא אדם רוצה שלא להוציא שס רע על כבודו
----של״תבירד ושם בפט״ז כממונו של חבירי עי״שז—- -----------_

 u!uuכיישר הוא חם על ממון עצמו ורוצה

תמרו כתובות י״ז לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות וכבר רמז לזה המגדל עוז ועי׳
במדרש רבה בראשית פמ״ח אזלת לקרתא הלן בנימוסה.
לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים וכו׳ ויתרחק מן הרשעים וכר .זהו אמרם הרחק

משכן רע ואל תתחבר לרשע ,ועי׳ ברבנו יונה ז״ל שם הביא מאבות דר״נ כל המדבק
לרשעים אע״ס שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם והמדבק לצדיקים אע״ם שאינו עושה
כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם ועי׳ סרקי דר״א סכ״ה כל מי שהולן עם הצדיקים לוקח
מדרכיהם ומעשיהם הטובים ,ורועה כסילים ידוע למה הוא דומה לאדם שנכנס לבית הבורסקי
אע״ס שלא נתן ולא לקח כלום מ״מ ריח רע קולט והוציא עמו וכו׳ ועי׳ ילקוט ואתחנן רמז
חחכ״ד בשם ילמדנו ומדרש משלי סי״ג ומבואר שם דרשת רבנו הוא ששלמה אמר הולך אח
חכמים יחכם ורוע כסילים ירוע.
וכן אם היה במדינה וכו? עי׳ תנא דבי אליהו רבה פי״ח ועי׳ בראשית רבה סוף פרשה נ״ה
בחנניה מישאל ועזריה שנו אח מקומם והלכו להם אצל יהושע בן יהוצדק ללמוד ממנו מורה.
ב אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו הדבק בחכמים ותלמידיהם .לשון הספרי סרשח
עקב והביאו רבנו בעצמו בספר המצוות מ״ו.
לפיכך צריך שישתדל שישא בת תלמיד חכם .עי׳ כ״מ ושם אינו אלא להשיא בחו לח״ח
ושיעשה פרקמטיא לת״ח ,אמנם מבואר בפסחים מ״ט לעולם ימכור אדם וכו׳ יישא בח
ת״ת וישיא בתו לת״ח.
קובץ
פ״ו א להתחבר לצדיקים .עיין במאמר הזוה״ק ובספרי הקטן נפש חיים מערכח ד׳ בס״ד:
חיים ומלך
ב מצות עשה להדבק כחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כענין שנאמר ובו
תדבק וכר .הנה מקור הדבר דהאי קרא הוא מצוח עשה מבואר בתמורה דף ג׳ ע״ב
ועיין בחינוך מצוה חל״ד ,אכן יש לדקדק בכחובות קי״א ע״ב דאיירי בענין להדבק בחכמים כהא
דהכא הביאו מקרא דולדבקה בו ,והשחא מלוע דלגו אקרא לובו תדבק הכתוב בפרשת עקב
דשם הוא מקור המצות עשה ,והביאו קרא דולדבקה בו לסוף פרשת נצנים ,ובכלל תרי קראי
אור הישר
למה לי ורבינו גופיה הביא כאן בתר הכי גס הכתוב ולדבקה בו וצ״ע כעת:

יז/לנ/י׳-
),^Ja

ג מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל וכו׳ לפיכך צריך לספר
בשבחו וכו׳ והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב .כתב מרן ז״ל והמתכבד
בקלון חבירו בס״ב דאבות והרב מרכבת המשנה ז״ל כתב עליו דשלא במתכוין כתב כן דשם
בס״ג דאבות גבי אותם דאין להם חלק לעוה״ב לא נזכר המתכבד בקלון חבירו כי אם המלבין
פני חבירו אלו תוכן קושיתו .ולענ״ד יש לדחוק ולומר ט בכלל מלבין פני חבירו איכא נמי
!נתכבד בקלון חבירו דעיקר טעם איסור הלבנת פני חבירו היינו משום דקעבר על ואהבת לרעך
מאי לך רסני לחברך לא תעביד וכמ״ש המפרשים וכן סי׳ ידידנו החכם השלם הליין המצוין
כמוהר״ר חיים פאלאג׳י נר״ו כספר דרכי חיים במשנה זאת דמטעמא דנא נגעו בה א״ב גם
רבינו דמסרש ואזיל מצות ואהבת לרעך וכו׳ וביאר עליה שלא יהא מתכבד בקלון חבירו הא
ודאי מהחם נסק״ל דכולה חדא גזירה היא דכיון דמצינו דמי שעובר על עיקר מצוה זו של
ואהבח לרעך כמוך דאין לו חלק לעוה״ב גבי מלבין פני חבירו ה״ה נמי גבי מתכבד בקלון
חבירו דהסברא נותנת דמשום שעובר על מצוה כזאת שכל התורה תלויה בה אין לו חלק

והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא .כבר הראו המחברים מקורו (ירושלמי פ״ג׳

לחגיגה ובבראתית רבה פ״א ועוד בכמה מקומות_______ .
ד אהבת הגר וכו׳ שתי מצת עשה אחת מפני שהוא ככלל ריעים וכו׳ והתורה אמרה
ואהבתם את הגר .והוא הפסוק בעקב ,ובאמת בקדושים סי״ט כתיב ג״כ ואהבת לו כמוך
ולמה לא מנה מקרא זה דקדיס למצות עשה ,ועי׳ מהרש״ל ז״ל בבאוריו לסמ״ג מצוה י׳ שתפס
באמת דהמצוח עשה היא ואהבת לו כמוך וצ״ב ועי׳ לרבנו בספר המצוות מצוה ר״ז שכתב ואע״פ
שהוא נכנס בזה עם ישראל באמרו ואהבת לרעך כמוך שזה הגר גר צדק ,אבל מפני שנכנס בתורתנו
הוסיף האל אהבה וייחד לו מצוה טססח כמו שעשה באזהרה באונאמו וכו׳ והתבאר מלשון הגמ׳ ב״מ
נ״ט שחייבין וכו׳ כן ג״כ אנו חייבין באהבתו משום ואהבת לרעך ומשוס ואהבתם אח הגר וזה מבואר
אין ספק בו ואיני יודע אדם ממי שמנה המצות שסכל זה ע׳׳כ.
צוה על אהבת גר כמו שצוה על אהבת עצמו שנאמר וכו׳ הקב״ה עצמו אוהב גרים.
בדפוס וויניצא ישן וקונשטנדינא רס״ט כמו שצוה על אהבת שמו הקב״ה אוהב נרים ,ובספר
המצוות לרבנו שם וברוב המדרשות בארו שהאל צונו על הגר כמו שצונו על עצמו ,אמר ואהבת את
ה׳ אלקיך ואמר ואהבתם את הגר.
_ ________ ___________ ________________ _____
על^בג ______________
לעוה״ב .האמנם ראיתי למרן גופיה בס״ג מהלכות תשובה הקשה על רבינו דמנין לו דהמתכבד
בקלון חבירו והמכנה שם רע לחבירו דאין לו חלק לעוה״ב והניחה בתימה וזה מורה אות
ומופת חותך שלא כמו שכתבנו בדעתו וכבר עלה על דעתי לומר כי קושיח הרב נאמן שמואל
בתשובה סי׳ ל״א את זה כיון להקשות על מרן דדעת רבינו לומר דנהי למתבאר מן הש״ס
שאינו מאריך ימים לחוד ברם לקוםטא דמלתא הא והא איתיה מסברא דומיא דמלבין פני
חבירו ובזה מסחלקח קושיח הרב מרכבח המשנה מעל הרב נאמן שמואל אבל עדין קשה דדברי
_____ץ~אם הבנים
מרן קשים כגידין דידיה אדידיה.
מתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא .מה שציין הכ״מ ס״ב אבות צ״ע גם סחר
עצמו למש״כ פ״ג מתשובה הי״ד עיי״ש אלא דמקורו בבראשית רבה ס״א ובירושלמי
ליקוטי שלמה
ס״א חגיגה כן כתב בספר יד קמלו:
התאיר לארץ
כ״מ עד וכל המתכבד וכו׳ .נ״ב כצ״ל וכדלעיל מזה ה״ב ,עד בכל מיני וכו?
והמתכבד בקלון חבי־רו אץ לו חלק לעוה״ב .נ״ב הביא ג״כ בהל׳ חשובה ס״ג ושם
המאיר לארץ
מקומו ,עי׳ בחידושינו שם.
והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב .וכן כתב לקמן פ״ג הי״ד מהל׳ תשובה
ומקורו מירושלמי חגיגה פ״ב ה״א ומובא במג״א ובחידושי רעק״א ז״ל שם סי׳

אור הישר
קנ״ו:
ד אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינד! שתי מצות עשה אחת מפני שההד
בכלל רעים ואחת מפני שהוא גר והתורה אמרה ואהבתם את הגר וכו? הנה
מה דקאמר שהוא בכלל רעים כוונתו אל הכתוב ואהבת לרעך כמון ,ועי׳ ירושלמי נדרים פ״ט
אור הישר
ה״ד ובחשובות הרמב״ם דפוס ירושלים סי׳ שס״ט מה שכתב לר׳ עובדיה הגר:

ספר המפתח
מקבלין אותן.
נקט לשון רבים לומר שאף בי״ד
מקבלים את תשובתם[ .עי׳ תשו׳
רבינו שהו׳ במקו״צ].
הר המור הנ״ל.

ומ״מ צריך
בתשובה.

לידע

צ״ע דאי בדש בשמיה שאין פניו
מתלבנות אמאי אין לו חלק לעוה״ב
וכי דנין על המחשבה.

ששבו

חמדת שלמה אהע״ז סי׳ ו אות יג.

כ״מ (ד״ה ויש) :ועוד מנ״ל שאלו
קלות מהראשונות.
ישוב קושיתו.

א) עשרים וארבעה דברים מעכבין
את התשובה.
ביאור הסיבות לעיכוב התשובה.

ישוב דודאי המיר שבעל לה״ר גורם
להרוג נפשות כמ״ש בהל׳ דעות (פ״ז).
סדר משנה; משנה כסף; מער״ק; בארות המים.

ישוב דודאי המיר דאיסור לה״ר הוא
דאורייתא משא״ב מבזה מועדות דהיינו
חוה״מ מדרבנן.
מרכבת המשנה בהל׳ ו.

ואפשר לומר שמפר בריתו וכו׳
ה^ו מושך בערלתו.
צ״ע לשון "ואפשר" דודאי כן הוא
כמש״ב בסוף הל׳ מילה.
מרכה״מ הנ״ל; מרכה״מ (אלפגדרי); סדר משגה;
לחם יהודה; עמק הנצי״ב פר׳ בהעלותך עמ׳ רכב;
דברי ירמיהו בהל׳ ו.

שם :אבל קשה למה לא מנה גם
מגלה פנים בתורה.
צ״ע דאישתמיטתיה דברי רבינו בהל׳
יא ,מו״מ וביאור דבריו.
זרע יצחק (לומברוזו); מרכה״מ בהל׳ ו; מקראי
קדש; מהר״י הלוי סי׳ צה; סדר משנה; בארות
המים; למס יהודה; מעיל שמואל הל׳ יא;
מער״ק; חזון עובדיה (הלוי) קצא־ב; משנה כסף;
עבודת הגרשוני סי׳ ית; ד׳ טורי אבן (הו׳ בס׳
הליקוטים); דברי ירמיהו; עבד המלך.

שם :וי״ל וכו׳ דמגלה פנים בתורה
היינו מבזה ת״ח.
היינו כאיכא דאמרי בגמ׳ ,ומו״מ בזה.
שושנים לדוד סנהדרין פ״י מ״א ד״ה אפיקורס;
^^יהודה; בארות המיס; עמק הגצי״ב פר׳ שלת
«חנ; קרבן אשה.

כ׳

מרכה״מ (אלסנדרי).

שם :מ״מ ר׳ חנינא אפשר דעדיף
מר״י וריב״ל.

ק׳ דכיון דאין יוהכ״פ מכפר אלא עב
התשובה א״כ היינו אחטא דאש־ב,
וישוב לזה.
משנה כסף; מנחת יצחק ח״ז סי׳ ד"

שם :ורכינו כ׳ המכנה שם ולא כ׳
שם רע.

האם מעוכב הוא מתשובה על אותו ערן
בלבד או מעוכב הוא על כל עונותיו.

ישוב דבגמ׳ לא גרסי׳ תי׳ שם רע,
ומו״מ בזה.

ס׳ המשובה פתיחה לפ״ד עמ׳ שמז.

ס׳ הליקוטים.

ביאור הדרגות בעיכוב התשובה לד׳
רבינו.

ק׳ דבמשנה אמרו אין יוהכ״פ מכפר
ולא נאמר שאין מספיקין בירד 5כל׳
רבינו בריש ההלכה).

אין הקב״ה מספיק בידו לעשות
תשובה.

ישרש יעקב (אבולעפיא) סד־ב; לשין ערהדב

בארות המיס; משובה מאהכה; עמדת המלך;
ועי׳ משנה כסף.

מעשה רקח; בארות המים פ־ב.

שם :דמי המיר כעל לה״ר ממבזה
מועדות.

ובכלל זה האומד
הכפורים מכפר.

אחטא

ויזם

קשה דבגמ׳ משמע דהוד שגי דב־׳־ב
נפרדים לגמרי ,ומתרץ עפ״י רבדי
הלח״מ.

בארות המיס עו־ד; עבודת המלך.

צ״ע דבהל׳ ת״ת (פ״ר הי״א)
דהמבזה את החכם ה״ז אפיקורוס.

פרק רביעי

בית אלקיס (מבי״ט) שער המשובה סט״ז; נמיכות
עולם (מהר״ל) נתיב המשובה ס״ת.

משנה כסף.

שהרי בסתר בלבד חזר.
בודאות

שם :ופרש״י ככר הורגל וכו׳ ומ״מ
זה להכלימו מתכחן.

תשובה פ״ג תי״ד—פ״ד ה״ב

תצא

שם :קורא להכירו בכינוי וכו׳ לא
ידעתי מקום שבו יאמרו וכו׳.
ביאור קושיתו.
בארות המיס; מרכה״מ (אלפנדרי); ועי׳ נאמן
שמואל סי■׳ A
■?!Mr

כוונתו שאינו מסיר ממנו את המונעים
המטרידים אותו מהתשובה.
סדר משנה.

מקור ד״ר בירושלמי חגיגה (פ״ב ה״א) יזיינו שלא יהיה עזר וסיוע משמים
ולעשות תשובה.
ובבראשית רבה פ״א (אות ה).
מים חיים (הו׳ בס׳ הליקוטים); מער״ק; סדר ןכו׳כבי אור סי׳ ו.
משנה; משנה כסף; מרכה״מ הנ״ל; למס יהודה;
תסא״י סנהדרין ס״י אות ז; מולדות אדם המחטיא את הרבים וכו׳ והמטה
ובירר וכו׳.
(וולח׳י!) ח״א פ״ה; שאילת שלום (הו׳ ברעק״א
־אור דמחטיא רבים מיירי אפי׳ בחטא
עה״ג); ציון וירושלים על הירושלמי שם; ס׳ קוק,
והגה׳ רי״ב (הו׳ בס׳ הליקוטים);יע3ודה המלך .ץקל ומחטיא יחיד בחטא חמור כגון

הא דלא הקשה כן בהל^ דעות^ו

ה״ג).
עקב ענוה כלל ב אות יז.

שם :ור׳ חרא וכו׳ שלא קרא להכירו
ככנויו.
מו״מ לך׳ רביךו מאי^זבחיה דך׳ זירא.
משגה כסך.

מסית ומדיח.
משנה כסף.

ביאור דמחטיא רבים אפי׳ בעובר
עבירה ואחרים לומדים ממנו ומחטיא
יחיד במעשה שמסיתו ומדיחו.
בארות המים.

מחטיא רבים אפי׳ בדבר אחד ומחטיא
יחיד רק אם הטהו מן הדרך לגמרי.
באר יהודה.

שס :ואפשר שמשמעות מכנה וכו׳
וצ״ע.
ביאור קושיתו.

הא דלא נקט כל׳ הברייתא המעכב את
הרבים והול״ל ובכלל זה המחטיא וכו׳.
בארות המים; ועי׳ משגה כסף.

בארות המים עח־ד.

שם (ד״ה בד״א) :וראיה מהא דתניא
פ״ק דקידושין וכו׳.
ק׳ דהא כ׳ רבינו ראיה מפסוק אהר,
וישוב לזה.

ק׳ רהא ירבעם החטיא את הרבים
ואפ״ה פתח לו הקב״ה פתח לתשובה.
בארות המים; משנה כסף; שביבי אור עמ׳ קסא;
ס׳ המשובה עמ׳ שסו.

המעכב את הרבים מלעשות תשובה.

יסוד העבודה ח״ג ספ״ב.

ובפ״ג ה״י כתב שאנסם עד שחטאו.
עוד ראיות לד״ר.

ס׳ התשובה.

ראה חיים קיא־ב; דרשות מהרי״ט סג־ד; מקראי
קדש עא־א; של״ה מס׳ ראש השנה.

והרואה בנו וכו׳ ולא מידוה אלא יניח
אותן בכשלונן.

שם (ד״ה כל הרשעים) :א״ר יוחנן
הלכה כאותו הזוג ומפרש רבינו וכו׳.

לשונות הרמב״ס; בארות המיס; שנות ת״ס

קה־ג; יד המלך; דרכי הים מה־ב.

כס״מ ולח״מ :ברייתא וכו׳ הרי״ף.
רבינו לא שנאה כהרי״ף.
מעשה רקח.

לח״מ (ד״ה האומר) :וא״כ קשה על
רבינו וכו׳ ואיך כתב דבחד סגי.
ישוב קושיתו.
מקראי קדש; ישרש יעקב (הנ״ל) יומא סי׳ פת
(מא־א ,סד־ב); מער״ק; משנה כסף; שנות ת-ס
קה־ג; לשון ערומים הנ״ל; בן ידיד; באר•־.
המים; בניות ברמה יומא ס״ת מ״ט; המעלית
לשלמה פרסאות ליומא; מראה הסניס יומא
סוס״ת ד״ה האומר; נחל איתן; שו״ת ר״נ
רנשבורג עמ׳ רסז; יד המלך; דרכי הים מה־ב;
עמק יהושע ת״ב דרוש ה יב־א; מרגנימא דר״ב
פר ,נצבים ד״ה פן; בנין שלמה (הו׳ בס־
הליקוטים); עבודת המלך; עבד המלך; מנתה
יצחק הנ״ל; ס׳ המשובה.

מו״מ בדבריו.
מוס׳ יוהכ״ס יומא פה; ד״ה ואהא; מנחת יצהר,
הנ״ל.

ב) ומהן חמשה דברים הן נועלין
דרכי התשובה.
לעיל כ׳ אין מספיקין בידו ,וביאור
החילוק.
מער״ק; בארות המים; משנה כסף; ועי׳ ס׳
החשובה סתימה לס״ד אות ג.

והחולק על דברי
והמלעיג על המצוות.

חכמים

וכו׳

ביאור דמלעיג ומבזה המצוות עוץ
חמור יותר מהחולק על ד״ה.
מעשה רקח.

והמבזה רבותיו וכו׳ לא ימצא מלמד
וכו׳.

לפירושו דמקבלין אותן קאי על הקב״ה
ולענין עונש עוה״ב ,ק׳ רהא לא שייך
לפסוק הלכה בזה.

ביאור דבריו דבבנו צריך למחות קודם
שיחטא ובאחרים רק אחר שבא חטא
לידם ונכשלו.
משנה כסף.

והשונא את התוכחות.

שם :וכיון דהוא מידי דספיקא פסק
לקולא.

ק׳ ראם מי שאינו מוחה ביחיד החוטא

למה נועלים בפניו דרכי התשובה

בארות המים.

הוי כמחטיאו כ״ש המחטיא לרבים אר

מחמת כן.
סמד יצחק יוה״כ מאמר טו.

ק׳ אמאי לא פסק לחומרא דהא הוי
כדאורייתא.

שם :ומפרש ויבינו וכו׳ ונראה דקאי
וכו׳ גם למינין.

משנה כסף.

לא קאי רק ארשעים שמהל׳ ט ואילך
ולא על אלו שבהל׳ ז-ח.

הטעם שלא מיהו אבות העולם בבניהם
שיצאו לתרבות רעה כדאי׳ במדרש

לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וכו׳
הכם גדול.
הוא חובת הקהל וכופים זה את זה.

מרכה״מ; ועי׳ הר המור סי׳ טז.

רבה ריש פר׳ שמות.

צ״ע דבהל׳ ע״ז (פי״א הי״ב) כתב
להיפך.
מרכה״מ (אלפנדרי); תפא״י סנהדרין פ״י אות ז.

מפארת ישראל הנ״ל.

צ״ע דלא שייך קולא וחומרא בעונשי
עוה״ב.
בארות המיס.

•

מעכבן מלעשות מצוה ,חשוב לזה.

בארות המיס.

שם :ואע״ם שב׳ בפ״בדע״ז שהמינין
אין מקבלין אותם

שם (ד״ה ומכנה) :תניא כפ׳ הזהב
וכו׳.

ישוב קושיתו[ .עי׳

נאמן שמואל סי׳ לא; מרכה״מ (אלפנדרי); משנה
כסף; בארות המיס; למס יהודה [וע״ש בהא
דהשמיט רבינו הכא על א״א דאי׳ בגמ׳ שם].

רדב״ז ח״ה סי׳ אלף תיק;ץ|ק|ף קדש דרוש
לממן תורה; בכור שוריע״ז ט ;:שמי הלחם
סי׳ לא (לז־ג); ראה חיים' קי^דשו״ת הרג״ת
עמ׳ טו; ועי׳ ס׳ המשובה.

מו״מ וביאור שיטת רבינו בגט׳ שם.

.

ביאור לפי״ז בפסוק ומל ה׳ וכו׳.
מרפא לשון ה־ד.

ביאור דברי רבינו.
מרפא לשון קט־ב.

שו״ת מהריט״ץ החדשות ח״א עמ׳ עט ,ית"•:
עמ׳ סד ,קד; ברכת מועדיך לחיים ח״א צד־•"
צה־ג.

לח״מ :בברייתא מנו אכותיו וסובר
רבינו דהני תרתי חד נינהו.

ובכלל עון זה וכו׳.

הטעם שב׳ רבינו לא ימצא מלמד וכה

רק בבנו חשיב כמחטיאו כיון שהוא
ברשותו.

ל״ש במבזה אבותיו ,ועכצ״ל דלא היה
בגירסתו בברייתא "אבותיו".

מרפא לשון קא־כ

מרכה״מ (אלפנדרי); עבודה המלך.

סנהדרין

פרק

עשירי

חלק

החיצונים ,והלוחש על המכה ואמרג) כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים
אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותותיו ד> !ב] שלשה
?ליד (ש«ת w
ג) ק ,וו ,ואומר.

ד) וו ,נאותיותיו (וראה נסערות).

אבוד הזמן בדברים בטלים .כגון אלו הספרים

מן השכלים  19כלומר המלאכים וגרמי הגלגלים "-

המצוים אצל הערבים מספרי הדורות ומבהגי

ומה שלמטה מהן הכל זקוק במציאותו אליו.

המלכים ויחוסי שבטי הערבים וספרי השירים !2

וזה היסוד הראשון הוא אשר מורה עליו דבור

וכיוצא בהם מן הספרים שאין חכמה בהם ולא
תועלת גשמית אלא אבוד הזמן בלבד .והלוחש

אנכי ה׳ וכו׳ !.2
והיסוד השני אחדותו יתעלה .והוא,--
שזה עלת הכל אחד .לא כאחדות המין ולא

על המכה ,ודוקא ברקיקה 13לפי שיש בכך
זלזול השם .וההוגה את השם באותותיו* 1הוא

כאחדות

הסוג י־צ.

ולא

כדבר

האחד

המורכב

שיהגה יוד הא ואו הא שהוא שם המפורש.
וכבר הזכירו דברים זולת אלה שהעושה אותם

הפשוט שהוא אחד במספר אבל מקבל החלוקה

אין לו חלק  xאמרו המלבין פגי חברו ברבים

והפיצול עד בלי סוף ,אלא הוא יתעלה אחד,

והמתסבד_בקלון חברו .16לפי שלא יבוא מעשה

אחדות שאין אחדות כמוה בשום פנים ,וזה היסוד
השני מורה עליו מה שנ׳ שמע ישראל ה׳

מן המעשים האלו ואף על פי שהם קלים לפי

אלהיגו ה׳ אחד *.2

אין חלק לעולם הבא .והקורא לחברו בכנויו,15

מחשבת החושב כי אם מנפש חסרה שלא הגיעה
ץ
לשלמות ואינה ראויה לחיי העולם הבא.

ז5מה שראוי^שאזכיר כאן ?זהו המקום היותר

ראוי להזכירם בו ,שעיקרי תורתינו הטהורה

שהוא מתחלק לאחדים רבים .ולא אחד כגוף

השלישי שלילת הגשמות ממנו.

והיסוד

והוא ,22שזה האחד אינו גוף ולא כח בגוף,
ולא יארעוהו מאורעות
והמנוחה  .25לא בעצם

הגופים כגון התנועה
ולא במקרה .ולפיכך

ויסודותיה שלש עשרה יסודות.

שללו

היסוד הראשון מציאות הבורא יתשבח.
והוא .שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות,

ואמרו לא ישיבה ולא עמידה לא עורף ולא

ממנו

עליהם

השלום

החבור

והפירוד

עפוי » ,2כלומר לא פירוד והוא עורף .ולא חבור

והוא עלת מציאות כל הנמצאים .ובו קיום

כי

מציאותם .וממנו נמשך להם הקיום .ואלו נתאר

ידחפום בכתף להתחברם בהם ,ואמר הנביא ואל

עפוי

מן ועפו בכתף פלשתים27

כלומר

כי אז בטלה מציאות כל

מי תדמיון אל וכו׳ .ואל מי תדמיוני ואשוה

נמצא ולא ישארו קיימים במציאות ,ואלו נתאר

וכו .28,,ואלו היה גוף כי אז היה דומה לגופות.

סלוק 17כל הנמצאים זולתו .כי אז לא תבטל

וכל מה שבא בספרים מתאריו בתארי הגופות

מציאותו יתעלה ,ולא תחסר .כי הוא יתעלה

כגון ההליכה והעמידה והישיבה והדבור וכיוצא

בלתי זקוק במציאותו לזולתו  ,18וכל מה שזולתו

בזה הם כולם דרך השאלה ,29וכמו שאמרו

הכרת תכונותיו של אדם על ידי סימנים חיצוניים בגופו
או בשערו כעין אותם שהזכירו בדף ק ,ב זלדקו קורטמן
עבדקן סכסן ,וכיוצא .ובבן סירא שבידינו אין דברים
אלה ואף לא מילי מעלייתא שהזכירו חז״ל בשמו .וכבר
 12ללא הבדל נושא נשוא
ידוע שהוא לקוי בחסר.
נוסה וסגנון .וכבר ידוע שאין הרמב״ם ממזזמי "שרים
ושרות" וכמ״ש בתשובה ראה פאר הדור סי׳ מא .ועיין
היטב דבריו המאלפים מאד במורה הנבוכים ח״א פרק נט.
 14כ״ה הנום׳ בכ״י רבעו בכל
 13דף קא א.
מקום .וכ״ה נום׳ כל כ״י העתיקים .וראה ברכות פ״ב
 15ראה בבא מציעא גת ב 16 .ירוש׳
מ״ג ובהערה.
הגיגה פ״ב הל׳ א .וכ״כ 3הלכות תשובה פ״ג ,וראה
" 17ארתפאע" ובנדפס "העדר"
בסף משנה שם.

ולא דק .והשוה לשונו בהלכות יסודי התודה פ״אהל׳ג.
 18בנדפס "מציאות הש״י ולא יגרע ואין האחדות
והאדנות אלא לו לבד הש״י שמו כי הוא מסתפק
במציאותו ודי לו בעצמו" וכל זה דברי המעתיק.
 20בנדפס
 19לפי כ״י ק.. ,השכלים הנפרדים״.
 21שמות כ ,ב.
הוסיף משלו ״ומה שיש בתוכם״.
 23תרגמתי
 22בנדפס ״והוא שנאמין״.
דברים הו.
"ג׳נס" "מין" ,ו״נוע" "סוג" .כי המין שם כללי יותר
לגבי סוג כהוראת "ג׳נס" לגבי "נוע" .ובנדפס "כאחד
הזרג" וברור שט״ם הוא .וכיוצא בזה כתב בהלכות
 24דברים ו ד.
יסודי התודה פ״א ..ל' ז—ה.
 26הגיגה טו א.
 25בנדפס הוסיף ״והמשכן״.
" 29מג׳אד׳
 28שם מ ,יה—כה.
 27ישעיה יא יד.
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אבל אס ייתכן להתקבץ בלב המאמין הכניעה והנאות אס לא ,אומר בתשובת זה ,כי הגאדה
מתחלקת לשני הלקים :אחד מהם — גאות האדם בגופי ובעגיני גופו ותיקוגיו הגופיים;
והחלק השני — גאותו ממלותיו הרוחניות בחכמה והמעשה הטוב בעבור עבודת הבורא .רכל
נאוה שתהיה מהמת המפייס היא מרתקת הכניעה מן הל□ ומן הנמנע התקבצם בלב אהד
בעבור הרחקת כל אהד מהם את הביוו ,כי כאשר יתגאה הארס בדבר מרבדי העולם ,אין מביאו
לזה אלא בזות את בעל חטובה ,ומיעוטה אצלו ,ומיעוט ידיעתו במהירות הסרתה ממנו ונסיעתה
מאצלו• ויחשוב ,כי הוא המטיב בה לעצמו והקונה אותה בכחו ובחכמתו ,במו שאמר סנחדיב
(ישעיה י יג) :בכה ידי עשיתי ,ואמר נבוכדנצר (דניאל ד בז) :הלא דא היא בבל רבתא,
ואטר^ס (יחזקאל כט ג) :לי יאורי ואני עשיתני ,וגבר ידעת מה שהיה תיכף למאסרם
מהריסת מלכותם והשחתת ממשלתפ[או הגאוה שבמעלות הרוחניות מתחלקת לעוני חלקים:

I

לג מוג
חגאוח נחלקת לשני חלקים .חלק אחד היא גאות חאדם על מבנה טפו פס ,או על
תכונות גופו ,או על קניניו הגשמיים .חחלק חשניי היא גאות האדם על
מעלותיו הרוחניות תזיינו על חכמתו ומעשיו חטובים שהוא עושת לשם עבודת
מבורא.

החלק הראשון של הגאות ,דהיינו .כל גאות.על איזה שהוא יתרון גשמי ,מרחיקח
את חהכנעח מחלב ,ומהגמנע שתימצא עם החכנעח בלב אחד ,מפני
שכל אחת מהן מרחיקה את חברתה .ומעם הדבר ,כי כאשר האדם מתגאזז על איזח
שחוא יתרון גשמי ,חסיבח שמביאח אותו לידי כך איגח אלא שהוא מזלזל במי שנתן
לו את חטוב שהוא מתגאה עליו ,ושאין לטוב חחוא ערך בעיניו ,ושהוא לא שם לב
לכך שחמוב ההוא עלול לסור מעליו ולחלוף מטנו תוך זמן קצר ,ומפני שהוא חושב
שהוא המיב לעצמו בטוב ההוא ,ושהוא השיג אותו בכוזו ובחכמתו ,כמו שאמר סנהריב
(ישעיה י יג) :בכה ידי עשיתי ,וכמו שאמר נבוכדגצר (דניאל ד מ)  :הלא דא היא
בבל רבתא פג) די אנה בניתח לבית מלכו בתקף חסני וליקר חדרי ,וכמו שאמר פרעה
(יחזקאל בם ג) :לי יאורי ואני עשיתני .והלא הנך יודע מת שקרח מיד לאחר שאמרו
זאת שמלכותם נהרסת וממשלתם הושמדה פד).
ואילו החלק השני של חנאוה ,דהיינו גאות האדם על מעלותיו הרוחניות נחלק
לשני חלקים .אהד מחם הוא מנוגח ,והשני הוא משובח.

פתחי לב
מב) ממה גופו ,כגת שהוא סהגאה על יופיו שאני בניתי אותה למשכו מלכות ,בתקף מסגי,
אי טל קופתו הגבוהה » ,על הכתות גופו,
כגון על כהו החזק אי על קולו ולפת
(מרפא לנפט ופה להם)
מג) הלי  anהיא בבל רכתא ,הלא זאת היא
בבל הגדולה ,די פגה פגיתת לבית מלבו,

ככהי חמוק ,וליקר הדרי ,ולכבוד תיארתי.
(פצודת דוד)
מד) שפלכותם גתרבת ומסשלתפ המבארת על
פנהריב מסופר (מלכים ב יט לח־לז) :מהי
כלילה הוא מצא פלאך ה״מך׳במהנח אשור mo

חובות הלבבות <לב טוב> ־ ב אבףבקודח ,בחיי  pיוסף  -ליברמן ,פנחס יהודה־  pטוביה 7מו4מס?8הודפ«;צ3רממנת אוצר החכמר
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הלבבות

אחד מהם — מגונה ,והשני — משובת המגונה — שיתגאה האדם בחכמתו ,והצדיק S
וגורם זה שירבה מעיו ,ויסמיק אצלו מד .שקדם לו מהם ,ולחשוב שדי לו במח שח
בגנזהב
השם הסוב והשבה אצל בני אדם ,ולבזות בני אדם ,ולמול
חכמי דודו וגמליהם פקוקים מיניו ,ולההסאר בקיצור הביריו וסכלותם/,וזה וצאהנ
רבותעו ,זכרונם לברבה :מתכבד גקליז הבירו^נטה לא יהיה נבנע ולא צגיו|.והםשז3ק —
כשטתגאה החכם בחכמתו והצדיק במעשהו הודאה לגודל טובת הבורא עליו בהם ושמחה
בעבורם ,וערום לו להוסיף ולהשתדל  A*nולהיכנע לקרוביו ,ולשמוח בחביריד ,ולחוס על
בצהחס ,ולכסות סכלותם ,ולדבר בשבחם ,ולאהוב אותם ,ולהליץ מדם ,ולהיזהר ככבודת ויסעסו
מעיו בל מעשיו מסובים ,תמיד סודה להרבות  amנכנע מבור הלישוהו מהשיג סאוייו בהם,
משסיל עצמו למי שטקוה תוססת על ידיו ,מודה לאלהים על מה שהננו פן המעלות ,ומשבח
ך— ------------------------------------------------------ -----------------------------------------־ ------

j

מחלק חסגונח חוא ,כשגאות האדם על חבפתו ומעשיו חטובים גורמת לו שהוא
מיחס ליתרונותיו ערן רב ,ומסתפק במעלות שחגיע אליחן ,וחושב
שדי לו כשם חמזב שיצא לו .אצל בני חאדם ובשבח שחם נותנים לו ,ושהוא מזלזל
וממאם בבני חאדם שלא הגיעו לדרגתו ,ומדבר בגנותם ,ושחכמי וגדולי דורו חם
פחותי־ערך בעיניו ,ושהוא מתפאר בחסרונות של חבריו ובסכלותם ,מה שנקרא בלשון

1

רבותיט ז«ל ,מתכבד בקלון חבירת.

______________ ___________________

אדם שנאותו במעלותיו הרוחניות מביאח אוחו לידי תוצאות אלח ,אעו יכול
לחיות לא בעל חכגעת ולא עניו.

והחלק המשובח חוא ,כשגאות האדם על חכמתו ועל מעשיו חמובים נובעת מטח
שחוא יודע להעריך את גודל החסד שהבורא עשח אתו בזתשנתן
לו את היתרונות חללו ,וממה שחוא שטח בחן ,וגאוחו טרמת לו לחוסיך ולהתאמץ
עוד יותר בליטות ובמעשיו חטובים ,ולחתגחג בחבנעת עם מקורבת ,ולשמוח בחבריו,
ולחום על כבודם ולחפות על סכלותם ,ולדבר בשבחם ,ולאהוב אותם ,ולדון אותם לכך
זכות ,ולחזוזר בכבות! והיא נורמת לו שמעשיו חטובים מעטים בעיניו ,ושהוא מורח
תמיד לחרבות עליחם ,ושלבו נשבר בקרבו על שהוא מדי חלש להשיג מחם כאות
נפשו ,ושהוא משפיל את עצמו לפני מי שחוא מקוח שבעזרתו יוכל לחוסיך עליהם,

פמהי ל«
וסמונרם אלוי ויסכימו כבוקר ומנה כו■ 07גרים
סודה ,ויסע וילך ויסב סנהריב סלד אסור ויסב
בנינוה ,ויהי הוא מסההוה ביה נסריד אלהיו
ואדרמלד וסראצר בגוו הבוהן בחרב.
וצל נבוכרנצר ססוצר בצסוק הבא (דניאל ד
בה) :סחר מלתא בצום מלכא קל סו ססיא נצל
לד אפריז נבובדנצר מלכא סלכוהא עדה מנך— .
(הדבר צוד בצי הפלד ,כלוטר ,צדיין לא הסציק

נבוכרנצר לגמור אה ההצארוהו ,וקול ירד
מהסמים ואמר :לך גבוכדגצר הפלד הדברים
אפורים ,דצ לד בי הפלוכה סרה מנע*)•
וצל צרעה מלך נסגרים נאמר (יחזקאל כס ה־ש):
לכן כה אמר ה" אלמים הנני מביא צלידהרב
והכרתי ממך אדם ובהמה ,והרתה ארץ מצרים
לססמה והרבה וידצו כי אני זד יצן אמר יאור
לי ואני צסיתי.

חובות הלבפות <לבטוב> ־ ב אבףבקודה p»ra ,יוסף ־ ליברמן ,פנחס יהודה  pטוביה עמוד מס 90הוד6ס ע״י תכ1מ אוגר מאגמי

ענוה וגאוה

קית

השלם ,כשגדלו ה׳ ואפר המכסה אני מאברהם וגו /אמר ואנכי עפר ואפר,
ואנכי תולעת
ודוד אמר
ומשה «מר_ונחנו מה כי תלינו עלינו,

ולא

איש.

שיוכיח נפשו ויהודה
ובזה יאמר

כמו

עליו ׳ “5אות

יתברר

ואז

חטאיו

על

שאמרו

ורוב

בהתודותם

אבותינו

עבד

וא״כ

לקרא עבד

שגמלהו

עליו

אנחנו

מעלנו

מחסדו

בה׳,

וידוע

כי הנכנע מודה שהוא

והשפלות,

כי זה משער המגטרף וארונו תאמתי הוא יוארו

שיצרו והוציאו מלא יש ליש,

עד שקבל

והשפלות.

טובותיו

הוא כי מרה טובה תתחבר למדת הכניעה
יש לו אדון,

הכניעה

החמישי,

ואחר

על עצמו

שהוא אדונו

והוא

עבדו

אינו

ראוי

כל מדות העבדות שהן השפלות והענוה

והכניעה ושיתנצל מעדי מדת ארוגות

שהן הגדולה והיקר והגובה• והתפארת

והגאון והדומה לו ,שהן מעטה מלבוש ה/

במו שנאמד ה׳ מלן נאוה לבש.

ואמר חבט אהד ,מי שיחפוץ ללבוש לבוש המלך ,יהדפנו וישנאנו .ולא יתכן

פדה טובה למי

שלובש מלבוש הגאוה.

וראש ויסוד לתשובה הכניעה.

ולא

למי שלנו רק

מן הכניעה.

כמ״ש (דה*ב ז׳) ויננעו עמי אשר נקרא שמי

עליהם.

ודע

3י

הגאות

אמונה אומן.

בי

והשפלות
הנאור.

יההבדו

לא

אהד

בנושא

היא בגופות ובתקוני ובן תהיה

הנאוה בעמלות

תהיה ,לתועלת הגוף לשם ולכבוד

ואשר

הרומניות בחכמה ובמעשה הטוב.

בלב

המאמין

ולתפארת בעודדו ,היא מרהקת בלי ספק הכניעה ומבזה העבירה השלטה ,כי
והכבוד הוא

ימשוב שכל הטובה

הממיב בה לעצמו

והקונה אותה בחכמתו

ובתבונתו .כמו שאמרו סגחריב וננונרנצר ,ונודע מה שהיה טמון למאמרם
הריסות ממשלתס ומפלת מלכותם{ .גם הנאור .במעלות הרוחניות רעה ,נמו

המתגאה

בחכמתו ובצדקתו ,ויהיה סבה

שלא ירבה בהבמה ובמעשה יותר,

ני יגדל בעיניו הבא בידו ממס ולבזות בני ארס וללעוג מהם

ולנעול בהס

נקרא

בלשון חדל

ולספר בגנותם בי מס פהותי המעלה ממנו בעיניו,
מתכבד בקלון הברו.

ומי שיש לו מרה זו

לו להתגאות להוסיף בהכמד .ובמעשה,

ולשמוח בחבריו ובחכמים
המעלות,

ומתודה

וזה

לא יכנע לבבו הערל .אבל יש

ולהורות לה׳ שנתנה לו והטיבו בהם,

ובבעלי מעשה.

מורה לאלהים על מה שהננו מן

שמעשיהם גדולים ממעשיו• וחכמתם גדולה מחכמתו .ונאוה

כזו אינו מזקת לכניעה.

ובביוצא בו

ולנכנע יש תועלת בזה ובבא.

בזה,

הכתוב ,אומר

יגבה

לבו בדרבי «׳.

שישמח בחלקו ותמעט מספיק ,לו .וזה

הפך הנאור" ועוד שסובל בבוא הפגע ,־ובעל הגאות בועט ובוסר .ועוד שמנכגע

ימצא הן בעיני ח׳ ואדם .והגאוה הפך .ושאלו למלך שמי׳ מולך בזריזות
למה זה ,ואמר שזה הדרך רחוק מהגאוה וקרוב להשלמת החפץ .ושאלו
להסיר אמד

במה

גדלת וקנית שם ומעלה על בגי דורך,

אמר מעולם לא

פגעתי באדם שלא מכרתי בו מעלה יהרה עלי .שאם חיה הבס ממני ,אמרתי
 -תורת המדות  -ענוה וגאוה :אראטן ,ישראל יעקב בן מרדכי«תפלות בקשות פיוטים ושירה;»( }6{ )6עמוד מס 141הודפס ע״י תכ
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משפט היתום ותדמה שנס  pתשחית דבריה  m3ולא תכא אליזזם כלל ,ונגד
העיד הדרש א על אלמנה ששמעה אחד מדייגיזאז שחיהי יושב ודורש כל
”אלמנה ויתום לא העגון ב .היה לה דיז עם אוזד והלגה לה פשל מה ומטרה
*"י "ל® •יי"■ «י *•iMMw
לי
ולסהר את אתיא .למהר הורה לפניו ואמר לה פד וכן .בשליטי אמרת לן

או החכרה לעשות איזה מעשח בלתי מכובד אצלו לפי ערך מעלתו וימליץ
*

עצמו מן הקלון ההוא ויעמיד אחר תחתיו יהיה זה המעשה קלון אצל זה השני

«”•ה•* !:
ז!'

גם כן? ולא יחוש האזור את קלוגו אמר שהוא התגצל מעדי הקלון ההוא והלבישו

אי לאו דשסעית מאי דחוה נפיע סן פוסן נל אלמנה יויתום לא תענון

לא אתיתי לנבו ,משתא סן דאנא הטיא סומן לעי באוריתא ולבן רהיק p
<,

בפרט .ואם  pכל שבן שיהיה עשת ורחוק לחשיכ מלה";ל«י'שלא יתעורר

ז יעי• ט

בלל לתבעו 4ובזה מאד תתעכב התשובה מזה ,ואטנם^ירוש־«ר*-ם׳ מ»ל יותר
ממפיק בזה .שעם היות השופטים על תכלית קו תישר תתעכב תשובתו על

התשוגה;

ואשר בסין הסבה השנית גם כן עמן המסתכל בעריות,
יחשוב שלא חסא אחר שלא עשה בה מעשה והוא אינו יורע שהיא הגורמת

לגופן של עריות" כאמרוד על ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"
ואמרו בירושלמי ה על מקרא זה עיגא ולבא תרי סרסורי דחטאת איבון" ואמר

שלמה ו תנה כני לבך לי ועיניך דרכי תעורגה .ואמרו ח ז״ל על  mהב לי
עינד ולבן ואנא ידע דאת דילי ,וזה נכלל בענין ולא תתורו אחרי
ותר "םז""ז^ל צלל בזאת הסגה החושד בכשרים והמתכבד

בקלון ת נרו" אבל אצלי הם ממין הסבה הרביעיות כי המתכבד

<׳׳' ?יד בקלון חברו אין עקר כונתו להקלות את חברו רק לעלות את עעמו ,ולא
? 6לד,
השש אם מדבריו אם ממעשיו הגיע קלון ובושת לחברו אחר שלא היתח
כונתו בדבור החוא או במעשה ההוא להקלות חברו רקרלהמשיד הכבוד
לעצמו״ ואמרי אמנם בדבור או במעשה ח "כי ממתכבד.בקלון חברו הוא
ד)
 )3עמות כ "3כאי & a.ול?ו סס ,וג
א) לא סגאת? ע« שו״ס מי״ג.
ח) ע׳ ברטת פ״א זז״ד ",ט« א" וזד גסד״רס״י  .3־ .ו) מקלי כג« כו.
במדכר סו ,לס.
1ז) הרמב״ם שם לא.ק׳ אלא בדבור .ר <
ס חרמב״ם הל׳ תשובה ם״ר ה״ד.

אליו? ואעס״י שאין זה הפירוש שגור בעניו מתכבד בקלון חברו" התבאר זה
ממה שאמרו במסכת מגלה א ,שאלו תלמידיו את ה גז^מיא בן הקנה במה
הארכת ימים אמר להם מימי לא נתכברתי בקלון מברי ,כי הא דרב הונא
הוה אזיל ודרי מרא אכתפיה אתא רב הוגא בר חינגא וחוח שקיל לח מיניה

קושטא את יילד ואודיתא דילן .והלנו להם נפחי נפש .תעה טבע האדם
עשה ורחוק להחזיר מלותיו על והוסר במל הנאכל ,ושמעודו^על קמיו

לרוב מאד שאפשר שלא יכירם.
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דייך לא ני^ל<?
?•לו ה ד לי ד -ה ש נ ^8קנדבור״זזעא שיעריך זה מעשיו וחכמתו כנגר
מעשה חברו וחכמתו או ישבה עצמו בשבחים יגיע ממם גנות לחברו" או

ישלול מנפשו אי זה דבר מגונה יודע בדבור ההוא היות הדבר המגונה בהברו"
וכל זה אע״ם שאיננה גוף עברה מכל מקום היא מרה נגררות אחריה כמה
מדות מגונות ,והיא עברה הבאה על ידי תחבולה" וזה תענין ירגילהו להשפיל
בלבו מעלת בני ארם ולהחזיר את כל העולם לתוהו וכוחו ,ולנשוא עצמו

עד במתי עב ולבקש שררות בלתי ראויות ,יהיה זה לו שורש מורת ראש
ולענת (תרתתטשה/הרעה אשר עץ מות היא למחזיקים בה ותומכיה
( יכרתו״ בשגם היא מונעת התשובה לגמרי כמו שהקדמנו________________ .
!כ ן החושד בכשרים סבת התעכב ר»תשובה~ממנו לפי דעתי2אע*פ
שאין בעגין גוף עברה" בחשדו אותו אחר שלא המסו ולא בישו.

מכל מקום היא מרה הביאהו להיות הצדיקים כרשעים אצלו ומצדיקים
מרבים לא זכו בו ,ויהיו כל בגי אדם שוים אצלו כצדיק כרשע

אחד שהוא חושד במעלת מריק כמו שראוי לתשוד בפעל אדם רשע"
ועם זאת חמחשנח לא יכריח מבעו להיותו שומע למצות חכמים
כי יהשדם גם כן בדבריהם" וכן לא ישמע לתוכהתם אהר שהוא הושרם
שהם יכשלו במם במה שמוכיחים בני האדם" וכבר מביאה זאת המחשבה
א) כח" וג וכנס׳ שלגו גי׳ אחר□

חבור התשובה מאירי ,מנחם  pשלמה עמוד מס 97הודפס <״י תכגת ארצן ו8מ«»ממשוכה מאיר? מיחס סו שלמיל עטור טס ;?הה־פזז ע״י  ¥t3WJfr<*itwT^r.במאירי ,מצחם' pשלמה עמוד מס » pa*»1h98ג״י'תכג» אוצר 7,03^-,־
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שערי•

דמוער חשממיי

קמשה

*■ליט

?לוסר :ואיני ®^®ה .ןקא©1ר :אק תולה הן הקימ?ם,
ואפלו ?פסוק אחי אי ?דקדוק אחד [«הירץ »< ].ןול
?®רות ויותו־ות [י® !0® -או ?קלקח^ר אדור או ??ןלה־קזלה
אחת [סנהדרין ®מ; ן!קז אומרים אסלי ?תולה קיבפל־פר .או
?ל?לי 0ו?|"ים

[ואה רסנ״ם הל■ תשובה ג* ה! תדע ,ויקות ים ,לד! במוות

ל־ •1ןהאו?ו אק תח;ת ?®תים מן קתולה נמהדוין .]41

?לומר£ :אק פ?קה למוז ?תולה; אף־פל־פי קומאמק
?תולה ןץ«ע תח;ת ק?תים [י®" ®מ .ןק?9לה ??ים ?תולה
קילא נאל?ה [אמת ג תש? ,גון ®נקוה נמהוא^ס ],ק?ןה

דולקז ?הןדות ץל דפי :ן?י ®ה ?,יה לר־למקוה ל?תב

כתולה ".ואחות לישן ת??ע" [מאביה לו .כס? ן«5וזיא־בו .ן5ן
?עו?ר ?ל ד?לי תולה ?ה־ למה 53ךה?י,יא ?יהקקים
[יוושלפי מתומן י ,א]? 1?®?{ .לית ?ק)רו [מהדוין אט — ).ץאי?ו
ממזל ן?מו להכ?יס ,ן?ן קמוקין ב?ךלתו £קלאות ??לל

[טי־ד ,ו .]0ןוזחימא ן?®?® 0יא את ?ל?ים ?יל??0
״™ייץ ■ג ״ .1אפלו ?ס9א הקל?! .אפיקורוס — ןהוא
ס??זה סל?יד־ח?ם ???יו נמתומן«ו!] 5ן?ן תלמיד ןקת3
ק9י ל?ה ואו®(־ ׳ל?ר ןה אסור הוא׳ או ׳®?ר׳
ןלן־?קויטות ןלא דוץ־קזאלה; ןכן ה9ל?לג ?ל לבו
[תוספתא

?קויולעז איזו־ל?ר קול ^®א .ואינו סזזהיו לד?ליו

[סנהדרין

ק .!.ן?ן ?®?ןוז סל??^9ם קולא ?®ןי? ,1גון אלו
?או?לים ןלך־?נות ׳?!י ל?ןן׳ [®מ ,או ?אלו ?או?רים
׳®אי אאנו לן ל?ןן ,לדילהו קרו ,לדק־הו קונו /או ?אלו
®או?לים ׳®אי אאגו לן ל?ןן? .לום א?רו לנו יו?ה או
קירו לן עול?א?׳ !®ם « ,1!0או תלמיד קוקורא לל?ו ?קומו
ןאינו אומר ׳מולי ןל?י׳ !®ם «״; ן?ן ק?9ןה ל??רו ???י
סלמיד־ס?ם !®ם «ם!) .ןהמו?ליט [ד״ה יי ).י™ ?ין קו®®(*
יפיראל כיד הגוי להכותו או פזמסר ממונו וטח־ס® .פיח.
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ופךןס המטיל אי?ה זסךה על האבוד ^קקןאות ןלא

ךק?9ןח |^ת קמ(עV; 1 1

<#ם־#ןןים [ו
#עו#ה ®<אןה ?חלו #ל מועד ךךך־מיון# ,אינו PW&9
?אסור ן1ז ןלא  tntfpקןאוו עעמו [יש־ישמ• ןק?^9ין קני
קכיו ?רבים ?מיו !«״? wn. *p mקלון קברו
[ירושלמי חגיגה ב ,א]; ונואק לי ?י גם 1ה ?KTWT^g
חלק]? ,גק ספר ?ז־סיוא
???וים חיצוףם [נמגה סנהדרין,
ו?9בי ?ן־לענה #קם ד?וי קכאי ומו?#ים לכו #ל אןם
?הם,חל־ןדי כן ?!ת3טל ®ך?רי תוךה למ״לפי ״ם) ,ו?גון
99יי 93ינין עקם מלןוים ןה?9רים] [בבלי ®מ! א?ל ס?וי
סיו? ן?ל #אר סיגי ??וים ^#הם אינם ^א ?קולא
״וי ת•]•

[אבות ב ,יא!

?אגרת? ,מו #א?רו ?ירו9'7#י ("יוו• ןהלוקש על ק«?ה
וקורא עסוק אחד ןר1קק; ןלא ???יא ?סוק ד״כל־
ק9קלה" [ספות סו ,ס] !#קז בו ן?יות הלי ון־פואה ן#ם
?9#ם ,אלא א?לו ?גון "ויקרא אל #9ה" וכו׳ [תקיא א ,א!
[מהדרין קא .].וקהונה את ק#ם ?ןבולין ?אותיותיו ,ו5ךעו
כירד#למי [הנ״ל] 7ןןאינו 5ןכיר 1ב?פוי .1ןמ7 1ןן§תוב נשמות
 4טס :״ןה ®#י ...ן#ה ז?וי״; ו?סלמווא ויון [«־י יה•!!
רוקא ?קבורת ?ני־ארם .ןקבוןוז לכר ה׳ [בפרבר סו ,לא!,
ל .צ״ע ,שהוא הפך מדברי הרמב״ם .פרק ד מהלכות תשובה .הלכה
ד (אות ד) ,וז*ל :המתכבד בקל pחבירו — אומר בלבו שאינו
חטא ,לפי שאין חבירו עומד שם .ולא הגיע לו בושת .ולא

ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשי הבירו או
חכמתו ,כדי שייראה מכללו שהוא מכובד ווזבירו בזוי .עכ״ל.

הרי דס״ל להרמב״ם דאיסור מתכבד בקלון הכירו הוא אפילו

שלא בפגיו .וכ״כ בספר חסידים ,סוף סי׳ יט .ע״ש .וחידוש
גדול על הרב החיד״א בהגהות לס״ח שהביא את דברי מהרוז״ו

ולא העיר כלום על זה (א״ה :יש לחלק בין עיכוב החשובה
3מ;/

לבין חלק לעוה״ב).
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רפואת הנפש

פורענות על אנשי סדום עד שנתלוצצו (עיי סנהדרין קח ע"□ תנחומא בשלח יב) שנאמר
לפיד בוז לעשתות שאע (איוב יב ,ה) וגו׳ ,כלומר האדם<שבא לו צער וכאב מצד
הצרות שבאו עליו וזהו לפיד בוז ,אם 159בפידו (איוב ל ,כד) יחשב בוז למי שהוא

חושב על עצמו שהוא שאנן ושלו (וכ״ב ראבייע שם /וכל כך מבזה העני עד שיחזור נכון
למועדי רגל (איוב שם /יוצא תבשל בו נכנס ויבשל בו ,וזה נאמר על סדום (תנחומא שם)

אשר עליהם נאמר ישליו אהלים לשודדים (איוב שם ,ח וגר .ולא מהרה הפורענות על
פלשתי^חוד שנתלוצצו שנאמר ויאמרו קראו לשמשון וי(צ)1ש]חק (ב)[ל]נו (שופטים טז,

כה) וכתיב וילפות שמשון את שני עמודי התוך (שם שם ,כס) וגו? וע״י הליצנות נהרגו

מ״ב מישראל שנאמר ונערים קטנים (יוצאים) [יצאו] מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו
[לו] עלה קרח עלה קרח (מלכים ב; ב ,סס וכתיב ויבט אחריו ויראם ויקללם [בשם ה״1
(שם שם ,כד /בשם  pמ״ב ,ותצאנה שתים דובים [מן היער] ותבקענה מהם מ״ב
ילדים (שם/

י

ומזה העניו המקלל את הרבים הוא עון גדול שאין לו מחילה ,שאינו יודע ממי יבקש
מחילה ,וטעם שהוא עון גדול שאפשר שיבא נזק לאנשים מצד אותה הקללה ונמצא

שהוא מזיקם ,ואעפ׳יי שהוא פטור מן התשלומין ,עכ״ז יש לו עון גדול שהוא מקל
בכבוד הצבור ,וגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה (ברכות יט ע״ב/

והואל>עדלאתסנר(-שם-4

וממין הליצנות הו)< המתכבד בקלון חבירו ,וה״ה לשאר האנשים .ומה שזכר חבירו

רמז לת״ח (עי׳ שבת סג ע״א /שהמתכבד בקלון ת״ח עונשו גדול .והנה המתכבד הוא

נותן דופי באנשים ,וכמ״ש דוד ע״ח תשב באחיך תדבר (תהלים נ ,כ) זה ת״ח ,בבן
אמך תתן דופי (שם /רמז לשאר העם .והנה אעפ״י שהמתכבד הוא מראה תומה,

(סתהתיה ערמה ,שהוא מראה עצמו כאלו הוא אינו חושש מדברי חבירו ,או ממעשיו.
והנה הקלון הוא משותף ,בין בדבור בין במעשה .והנה המעשה ,אפשר שיהיה ביד
החבר או שאר האנשים ,משא אחד על כתפו ,ואצל המתכבד בקלון חבירו160

שאותו האדם הוא המתבזה באותו המשא ואם ירצה שילך יעמיד אחרים תחתיו ,או

יקרא לו ,כדי שיסתכלו באותו הבזוי של אותו החבר .ואפשר שמזה העניו יתבאר
עניו ר׳ הנניה  pהקנה (מגילה כח ע׳יא ,ע״ש /ששאלו אותו חביריו במה הארכת ימים,

אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חבירי ,כי הא דרב הונא הוה אזיל ודארי טונא

אכתפיה ,אתא רב הונא בר חיננא והוה שקיל ליה מ(י]ניה ,א״ל אי רגילת את דדרית

 159עדיף לגרוס :כמו ואם בפירו ,כיון שהמחבר מביא פסוק זח כראיה לפירושו ,וכפי שכתב  pשם
הראב׳״ע.
 160לשון המחבר כאן אינה ברורה ואפשר שיש כאן טעות .מ״מ כוונתו ברורה עפ׳יי דברי התלמוד

ממגילה שמביא בהמשך .וראה לעניין זה בחיבור התשובה לר״מ המאירי ,מהד׳ ר״׳א סופר ,עמי

92
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לה בהאי דארי ,ואי לא אזיקנא 161אנא בזילותא דידך ולא ניחא לי

והדרך השנדבדבור ,והוא שיעריךוזכמתו ומעשיו כנגד החכמה והמעשה^ול תבירו^ או

שישבח עצמו בשבח שיגיע לו גנות לחבירו ,ובכלל זה מי שמוכיח לחבירו בפני אנשים

על עבירה שעשה ,וכוונתו להקלות את חבירו כדי שיבינו השומעים שאין בו אותה
המרה ,ועל  pאמר שלמה מרפא לשון (משלי טו ,ד) מי שהוא מרפא האנשים בלשונו,

בודאי הוא עושה שבר בין ברוחו בין ברוח חבירו ,וזהו אמרו (שם) וסלף בה שבר

ברוח ,וז״ש (הוא) [ו1בוחן לבות וכליות (תחלים ז ,י) ,וזהו מאמר שלמה ע״ה מות וחיים
ביד לשון (משלי יח ,כא) .ומי שהוא מרגיל את עצמו במרת האהבה וכבוד האנשים
יאכל פריה ,ואיזהו מכובד המכבד את הבריות (אבות ד ,א>_______________________ .

הנהעל אלו הד׳ כתות אמר הנביא מתים בל יחיו (ישעיהו מ ,יה ,והוא על האומר
אחטא ואשוב .ועל בעל רכילות אמר רפאים בל יקומו (שם) ,והוא שלא תועיל להם
תשובה .ועל ענין בעלי לשון הרע אמי לכן פקדת ותשמידם (שם) ,ואין לכן אלא
שבועה (שמות רבה ו ,ד) .וכנגד בעלי ליצנות אמר ותאבד כל זכר למו (וישעיהו שם/

שהש״י נפרע מהם ומזרעם .ועל זה אמר הנביא ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו
מוסריכם (ישעיהו כח ,כב) .ועל אלו אמר שלמה ע״ה תחת שלש רגזה הארץ ותחת

ארבע לא תוכל שאת (משלי ל ,כאן ,והנה שאת הוא לשון כפרה.

פרק בעניו המעשה הרע [פיק כ״ד1
אמר שלמת ע״ת על  pפתאום יבא אידו פתע ישבר ואיו מרפא (משלי ו ,טח.
המבזה אבותיו הוא עון גדול ,לפי שעניו כבוד אב ואם הוא מהמצות המושכלות,

וכבר הארכנו בספר צפנת פענח (דף  118ע״ב) ,ואין להאריך בכאן יותר .ודי ראיה
לכבוד אב ואם ממה שאחז״ל (ירושלמי פאה א ,א עי׳ש עיי קדושין לא ע״ה תד״ה מה) גדול
כבוד אב ואם מכבוד הש״י ,שבכבוד גדול כבוד הש״י כתיב כבד את ה׳ מהונך (משלי

ג ,ט) אם יש לך תכבד ואם לאו אינך מכבד ,אמנם בכבוד אב ואם כתיב כבד את

אביך ואת אמך (שמות  pיס ביו יש לך ביו אין לך ,וראיה לעונש (ירושלמי שם) ממאמר
שלמה ע״ה עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם יקרוה עורבי נחל ויאכלוה בני נשר (משלי

ל ,יז) ,והרמז שיסור מעליו הצלם האלדי וישאר מושלך ביד המזיקין .וגרסי׳ בפ״ק

דקדושין (ל עי׳ב ,עייש) ת״ד כתיב כבד את אביך ואת אמך וכתיב כבד את ה׳ מהונך
השוה הכתוב מורא האב למורא שמים ,ונאמר ומקלל אביו ואמו (שמות כא ,יו) ונאמי
איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו (ויקרא כד ,טו) השוה הכתוב ברכת אב ואם

כבד
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הלבוח

חשובה

ממד בערלשו מגה בהנך דלעיל  :נ׳כותמיציעלין
הצי
דמאי ואפשר דקאמר בודמי שנן הוא שהרי בסוף
מילה הביארכיט ז״לנשון המשנה עורה
בריתו של א״א והניח ערנתו חו שמשנה חעפי שנו
ע״מ אק לו מלקלעה׳בע״נהרי

דללעע מושך במ^תן ה^ ההיא מתני‘ דאבות מלא
ייש^מגסקצתדאמאי לאכתבנעיל המפר מ־יתו ובתכ
מושר ערלתו אלארנקטמושך עורלתו וכל שכן הגיח
ערנחו ״
מה שישלתמו׳ הוא מל הרב במצלמתו ז ל
tm
שכת* לתת נמס לרביט למה נתן הפת בין
עברות לעברות וכתב דכל אותם שהוזכרו בבריתא סוב‘
רביט שעל  ifeעברות קלות לא היה אומר הברית׳שיורדי'
ואישש עולים ואין אותה מומרא שאין להם חנק לעה״ב
נמומרא זו שהזכירו כאן ולכך לא מנאו רביט ז״ל בבל כל
הני שהם חמורות ומזההטע׳מצמולא מנה כאן מפרברי
אעס׳י שהוזכר שם בברית’בפ' מל ^א בשו׳הל מיצהכתבו
המפרברית אין לי חלה לעה* 3ובולאי שאין עונש האמור
שם כאלו החמורות עב •

*STfiTfl

שהרי רביט ול מלל החמורן" מנה

מושך עזרלתוושס בהלכות מילה
צתצ גם כן שהמפר בריתו של ח״א הוא מושך ערלתו וצ״ע
וראיתי מומקראיקורשבפ״ז מה׳ע״ן 7ףקי״גע׳אשתמ'
לרסנו ז יל דמיך מנה בכלל הכריתות מושך ערלתו והא
ונרה דרבנן מי
מושך ערלתו הוא דרבנן
איפא והתו' בע׳ הערל כתט דמשוך מרת הייט דלת מל
כלל אבל לרביט ז׳ל שנתנמושך ערלתו קפה עי״ש ועיין
בפ״חמה׳אלומ״שרכיט המחבר "!למשסהרמב״ן
ועיין בדברי רביט המחבר ז״ל בה ,מילה פ'א
שישה  .ל״האבלקשהוכו׳זי״לדבפ׳חל׳ומ׳מ׳מר׳חנינ"
אפש׳דעדי׳מל׳יוריב״לוכוילבוכל דבריו רבריתימ"
׳**"מה שהקש' דאמאי לא מנה מגלה פנים בתורה הרי מנאו
רבינולהדיאוז״ל העושה עברה ביד רמה כיהויקי״וט"
וזהו הנקרא מגלה עניס הרי להריא שהזכיר רבינו ז״ל
מגלה פנים אלא דבגמ' אמרו כגון מנשה בן חזקיה שהיה
דורש אגדות של דופי ואפשר שבמקום מנשה היה גומז
יהויקיס ומצאתיו בירושלמי דפאה פ׳א שאמרו מגל״פניס
שבתורה זהו שמוב׳עלדברי תורה בפרהשי׳כגון יהויקים
וחבריו עי״ש •

ןעוד

צ׳ע דכאןכתבדפסיבד חנינא ורב ומגל’

פנים בתורה הייט מבזה תלמיד מכם
והלא הוא ז״ל כתב בפ״ג מה' ת״ת עלמ״ש ובינו ז״ל וכל
המבזה את הת״ח אין לו חלק לעה״ב והרי הוא מלל כי
דבר ה* מה נתב הוא ז״ל רב ור* חגינא אפיקורוס זה ה
המבזהת״חומ״שוהרי הוא מלל ומ׳שס מרית'ני דבר
יל בזה זה אפיקורוס ע״כ הרי להדיא משמע דס״ל דדעת
וביט ז״ל לפסוק רהמכזה את החכם הרי זה אפיקורוס
וכאן כת להפך וצ׳ע ••ועודצ״ערפליגדידיהארידי׳דנאן
בחב ראע״גדרב ור״י הללנלי כיק דר״מנינא פליג עליה
דלי אפשר דעדיףמלי וריב״ל כיין דאינא רב בהריה
ואילו בפירמה' ע ז כתבלהפך וז״לעלמ״ש רבינו ז״ל
הלוחשעל המנהכתבהוא ז״לדאפילואת״לדרב ורבי
חנינא פליגי עלייהו הלל למפס״כרילל וליומנן לגכייהו
ואיך כתבלאעשר דעדיף מלי וריב״ל וצ״ע ולזה אפל
^------לישבבדוחח יעיין קהלי קלוי רל סי'לה-רף מ ז ע א שיסה ד ולא ידעתי וכן׳  :נ*כ ראיתי
להרב מהלש יצחק ז״ל בספר נאמן שמואל סי'

ל״א שתמה התה על לשון זה וז׳ל ואנכי לא ידעתי מה

פרק ג
כיון □האסהואלהגדייהקושיישלאמציטרק שאיט מארי'
ימיסמרר נחוניאשהאריך ימיסשלא נתכב' בקטן חברו
אבל שאין לו מלק לעה״במנ״ל מאי קושיא דלמתהא והא
איתיה מי שגתכבד בקלון חברו שאיט ממריך ימים ואין'
לומלקלעה/ואסכוגתו להבין ומשם למר רביט שאין
לו חלק לעה/אין משם ראיה שהרי מציט כמה דברי׳זננ* ׳
ע׳ב
המחילה רבה איני יודע מה עלה על .
דעתו להקשותכןעלרבינו המחבר .
ול שהרי כונת רביט המחבר ז״ל היא ברורה שכונתו ל
להקשו־לרביט ז״נ דמנ״ל שהקוללמברו מיטייו והמתכבד ’
בקלון חבת אין לו מלק לעה״ב שלא מצינו־בשוס י מקום .
ימן לומר בג* דברים אלו שאין לו חלק לעה״־כ זולת זה־
מצאט לב‘ גדולי הדור שהאריכו ימים על שלאקראן ל
לחבריהם מינויים ולא נתכבדו בקלון חבריהם אם p
אין להם מלק לעה במלל לרביט ול וכיח שכן נונחו שוב
אין להקשותדדלמא אינו מאריך ימיסוגסאין ט מלק:
לעה/מפני שאיט מאריך ימים *• ועוד כתב שם ועור
מה הוקשה לו על דברי רביטז״להייט קורא לחברו ב
בכיטייו ולא דקדרביטהיפך הסדר דלחקאמרהחלה
•המלבין ואחר כך המכנה ורבינו נקט תחלה המכנה ואיו
בך המלבין וכונתו מה מבוארת דתלמודא הכי קאמר
הייט מלבין הייט מכנה משוס דככלל מלבין דקאמיתחל"
נבנם גס כן מכנה אבל בכלל מכנה אינו נכנס מלבין ואס
כןפשסיהדתלמודאהיאדמננהשסדלא דשביההוי
בכלל מלבין ומבנהדדשביהלאהוי מלל מלבין ואסכן
רביט ז׳ל שבא לפרש דברי התלמוד לכן הפך הסדר ועש"־
ג'חלוקות המכנה שם והוא בלא דש ביה והקורא לחברו
בכיטייודהייטדשניה ומצאט מקום לדין זהדהקוריו
לחברו בניטייו.והמלבין פני חברו דהייט שחר ,מיני
הלבטתעכ״ל •
בזהלאהבנתימההבין מונ' דברי רבינד
וגם
ז׳ל שהקש‘ לו כן ובודאי שמה שהבין־
בדברי רבעו המחבר ז״ל היינו לומר והוקשה לו על דברו
רביט ז׳ל דאיך כתב המכנה שם לחברו והקורא לחברו
מעויין הא שני שמות אלו שם אחד הס רפיון דאמרינן
והמכנה שם לחברו אינו המכגיהראשון כיון דאמרו אפי'
דש ביה אס כן הייט המכנה היינו קורא לחברו בכיטייו
ואסכן אמאי נתב רבעו ז״ל לפניהם לא הוה ליה לוחי ני
אסהממהשסלחברוותולאמידי •• ואני אומר שאס
כן־הואכונתו משתי מרן ז״ל לזה ואפשר שהמבנה הו*
המכנה הראשון ומשם למד רביט צקורא ליט־ו מעריו
בה״ה דהא כיון דאט אומרי 'דכול קו ׳מרן ז״ל הוא דהמכג'
איט המכנה הראשון אס כן היינו המכנה היינו הר,ורנ>
אס כן כשנאמר שהמכנה הוא המכנה הראשון נמצ״שהקוו*
לחברו מיטייו היינו דש ביה אסכן למאי אצטרי׳לומר
דהקורא לחברו בכינוייו למד בה״התיפוקליה והקורא
*
לחברו בכינוייו היינו רש בשמיה שאמרו בגמי
ועוד אפילו לפי דעתו שהבין כן בדעת רבעו המחבר ז״ל
מה שהקשה עליו דרביט היפך הסדר לא קשי* מידי לע׳ד
דהא בין אס נאמר מתחלה המכנה ואמרכך המלבין גץ
אס נאמר המלבין ואמר כך המכנה אית לן לאקשויי ד
דמכנה היינו מלבין ואמאי אצטרי׳לרביני רללאמזמנינן
דהמכנה אין לו חלק לעה״ב הא כיון שהשמיעט דהמלבין
איןלוחלקלעה״במכנהבכללאסקמאיאהטאלן היעל
הסדרוכיון שכן קו" מה ז׳ל במקומה עומלדהייט המכל
היינו הקורא לחברו ולמה ליהלרביטז״ללבתיב שניהם•
לא הוה ליה לומר כי אס מנגה ומלבין לבר ומוכר'דהאי
 . .מכנה
..
<

ואחד
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הלכות

תשבח פרק גדת

ענגההיינודשביהרממה הראשון מגש מלל מלבין
ושור אס  pהואכוגתו נמצא שרביט ז״צ הקשה ב׳ קושיו"
מני ות רבתחלה הקשה רמנ״ל לרביט ז״ל שהקור' לחבוז
בניטייןאין לו מלקלניךבנראהדס׳לדהקמא לחברו
מיטייו איט דשבשמיה שאמת בנמעתח״פהקש׳דהמכנ‘
והקורא שויס הם ג ועוד דאסזההוא מנתו הזה ליה
לומר ועוד יש לדקדק על רביטדחא לקושיא הראשונה לא
תי' נלוסכדישיאמר ויש לדקדק
מ׳ש נוראות נפלאתי מדעתו הרחבה איך
מלאו לבו לומר כן על הרמלם שהומעתי
מרי התלמוד ולדבריו הניח רביט דין התלמז׳שהוא דש
בשמיה ונקשמה שהיה עייש וטראות נמלאתי עליו דהא
מן דשבשמיהכברבתנו רביט זיל במ״ש המכנה שס ולא
־ נתב שם רע כתיש בגט׳ וכמו שנתב רביט המחב׳זיל לעי'
ונראה שנתב כן לרבות הא דדש ביה שככר אין נראה
בעיניו שם רע ואפילו הכי אסור הרי שדין המל הביאו
לשובינו ז׳ל והקורא לחברו עיטייו למד רביט ו'נ בה״ה
דדש ביה • נס מיש ואס נאתר רמיש וי״ל היינו וי״ל
שהוא תי' למה שהקשה לעיל מלבר מה שהקשיט קשה עור
אומרו ואפשרשמשמעות תלה באפשרות לבר שהאמת p
.שכן הוקשה לתלמוד מכנה הייט מלבין שנמס ממ׳ראשזן
בסמי כל שלא דש ביה בכלל מלבין :גססה לא הבנתי
בונתו לאיו הביא ראיה ממיש עת' מכנה הייט מלבין
והייט המכנה הראשון וגס שני שלא דש ביה שנמס מלל
מלבין לומר שהמכנה הייט בוראי המכנה הראשון א
 .אדרבא מכאן צבאה שמומה איט המכנה הראשון כי אם
ההניולוהנתברביט המחבר זיל ואפי׳כלומר שמ ש בגמ'
ממה הייט מלבין ומשני דהממה אצסריךאע׳ג דרש
; בשמיה משמע שהמכג״איט מכנה הראשון ואאש״שמשמעו'
 .הממה היינו הראשקאלאכיון דהוא מיותר דכבר נבנם
מלל מלבין אט אומרים דאתאלאשמועיגןממה רמשון
וגםשני״היכא לדש בנ^ויה ו־ז ה כתב ואמשר סוף כל סוף
שדבריו צל*ע • הן אמת שדברי רבינו המחבר זיל אינם
ז • מובנים אצלי בין אס נאמ׳שהוא תיבין אס נאת שהו‘ קו'
jjליו  w1w»0אצל«-ו3ע---------------
י
י,
שהקשה רביט המחבר רל והמתכבד
־ ולמה
בקלון חברו מנ׳ל לרביט זיל ראין לו
חלקלעה״ב דאיתי בס'פיאח׳בבחיבו׳ שכתב בבראשית
רבהדףא' ע״ד ובירושלמי פ'אין דורשין זבן הואשם
• אמררי בר רנ/אכלהמתכבד בקלון חברו אין־לומלק
לעה׳ב בכבודו של מקום עאכ״וע״כ •־ וכפי והצריך
להתישיההיאדר' נחוניא שא® מימי לא נתכבלתי בקלון
מברי דמאי רבותיה ניוז דאין לו חלק לעויב הי7דשני
מיני המתכבדכקלק חברו יש אחד שכתב רביטז״ל לקמן
נלד המתכבד נקלון חכרו אומר בלבו שאיטמסאלפי
שאק חברו עומד שם ולא ביישו אלא ערך מעשיו השובים
וחכמתו למזל מעשה מבח ובסוג ןה הוא שאמרו שאין לו
חלהלעה״ב והסוג השני הוא מ •שבגל דרב הזנאדרי
־ מריא אכתפיה אתא רב מנא רקא דריש מיניה א*ל אי*
מילת דדרית כמאיזיך דרי אי לאו אתיקורי אנא מילות'
ירידך לא ניחא לי וסוג זה הוא שאמר ר* גחוניא שלא ה
'התכבד בקלון חברו כמיש כגמ' ורביט זיל שלא בירר זה
סמך אמה שכתב בסוף פ״ר וברור.
 -־'

גם
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פרק רביעי
QTמ״< 1״אשישה ל ו והאומר אחטא ואשוב וככלל ז0
ובו " ,נ״נעיין בעי'המשנה לרבינו V1

ובסי אהבתעולסדףעג ובספרמקראיקדשרףק׳ע״ע
וממד ישרש יעקב דףמ״מובספ׳שטת חיים קףק^העיג
ובהונמרישתוש׳יזסהכפודיסרףכיה ע״ד
שיעה לש והמבזה רבותיו וטי  :נבובבריתא
שהביא הרי"ף ז״ל מט אבותיו וכשב הרב בעל
לח״מ זיל דסובר רביט ויל דהני תרתי חרא נעריו דאס לא
נןפשליהוחדא " ולי נראה שאין לגרס בסריה ,אסחיו
להא כפי מעם רבעו זיל במטה רבותיו לא שייך במסה
אבותיו שרביט זיל כת' השע׳שדברזה גורס לטורדו ממי
וסמן שנשרו לא ימצא מלמר זמורהלו דרך האמת הא
שעם זה לאשיי‘ באביו דהא כשאט אומרי־המטה אטמי!
נועלים לו דרכי התשובה מוכרח דמיירי בסתם אפיל!
שיהיו עמי האק אס.נ| מאפה מעסטכל לו׳ שטעליס
ממט דרכי הת&וב״הא שעם רבותיו לא שיי׳באטתיו אס
יש שעם אחר באבותיו לשינעלולו דתי התשובה אמאי לא
נתבו רביט זיל אלא ולאי שאין גור׳סין בבריתא אבותיו
ואפשר
שאין עץ זה סוגלשינעלולודרכי התשובה
לומר תל הרואה לוה שהוא מסה אבותיו לא ימצא לן
מלמד שמורה .לו לרך האמת שיאמרו שכשם שמטה אט'
אטתיו כך יטה את רבותיו נמצא שסלה חרא מלחא היא
ומלל רבותיו איתיה ננ׳ל

כסףמשנח
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דףמ׳ז ע״גשישהא׳שהערישלומליסזני
עיין מהשעיריהלב בעללח׳מ דל ואני שמעתי
משם הרב הגדול כמהר*ד אהרן לפפא זיל בעל בני אהרן
שפירושו שהחכם שלקח שוחד יש א תלמיד לפניו ומזנ׳סס
החייב בשביל השוחד התלמיד רואה שלן אותו לזכות
נשיבוא אחר ומן דין זה לפני תלמידו דן אותו נמו שראה
נמצא שעון זה ישלו
מרבו וכן על זה הדרך "
רגלים כלומר עד סוף כל הדורות ולפיכך אין לו תשובה
ע*כ • ולי נראה שפי ,כמיש רזילשדיין הנוקח שוחד
סוףשדעחומסרפת עליז ומטמא את השתור וממה'
הטמא ומזנה את החייב ומחייב את הונאינמצ' מגון זה
אין לו תיקח מהי שישלו תקון עלעצומושל חעארהיינו
שניחן להשבון אבל במה שמטמא את הטהור וסו חין לו
תיקח מ״ש שהדבייש ט רגלייכלו׳כי מרט אל רעה יצא ננ׳ל

את

פרס חמישי
עיא שיסה ט'שמא תאמר והלאהקלה יודע
דףמ״ח
זכו' ״ לב ראיתי להעתיק כאן מה ש
שמצאתי כשוב הויכוח שהיה לו למהריי בי רב זיל ע©
מהרלג״ח זיל ואף שבאו דבריה' ברמז מ*מ יש ללמוד קצה
מדבריהם וו״ל בהיותי בב״ה בצפת תוב״ב והייתי מעמו
לשון הרמב״ס זיל בה' תשובה לאמוד .הקו' שמא תאמר
והל'הקניה יודע ואני פרשתי קו׳הרמב״סזיל בקז״ובתי'
והבאתי נמה פ' מנביאים וכתובישמוריס על זאת הקו®
ותשובת הרמביס זיל בעצמה קצת מהם מאותו הפ ׳שאמר
הנביילמה סאמ׳יעקב ותדבר ישרן! וכמקויאחר מה שאנו־' ■
הנביחדרשואת ה' בהמצאו וגסבתפלת חנה אל תרבו
הדסרווכז' וחכםר״לזין'חביב היה שם בבהיכ ודרש
לשבת מאה במנחה ואמר שהקוישתקש פ' ולא השיב* אט
אשיב ולא הבין הקושישמשב שקוש׳זו של הרמביס ז״ל היא
היאמיש במדרש על טראעליל׳על בגי אדם שהי'מתרעם
□משמע■ איך כתוב כתור/י כיי °אנלד ממגי מוס שמי•
והרי^זורת קומה אלף שמסלבחאת העולם וכתייאדם

«
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שנח

מעשה רקח

הלכות תשובה פ״ג יד

געה־

לגני הני ומאי דקרו ליה אפיקורוס היינו כשהרגיל עצמו נזה ולא אס עשאו פעם אמה יד והמתכבד בקלון חביו־ורגם כפ״ו מהל׳ דעוה ה״ג כמב  pכהדיא עי״ש .ולקושיח
מרן שהצריך עיון .הט׳כ מים חיים ז״ל מצא מקומו איה והוא בירושלמי פרק אין
כמו אלו מדע עוד דאיכא מאן מחל דאפיקורוס היינו מנזה חנירו נפני מ״ח ואין סנרא
כלל לומר דכפעס אחד יקרא אפיקורוס לענין העונש שהזכיר תינו נהל׳ ו׳ אלא ודאי דורשין ומראשיה רנה עי״ש .ואין להקשוה דא״כ רני ?מורא במגילה מאי קא משמנה שלא
?המד בקלון חנירו .דודאי ההיא הוי כגון ההיא דאיימי שם דדרי מרא אכמפיה .ומי שאין
דלא אמרו  pאלא כשהרגיל עצמו נכן.
־--------------------- -------ז לו חלק לעוה״ג הייט הממכנד נדנרו מועה על
ומאי מראה להלין נעד מרן חל דלא לשוינהו
טועה נדנר משנה ח״ו היינו דמרן ז״ל וכדי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן .ואלו הן המטה שם  /חנירו נגאוה ונח וכמ״ש רניגו לקמן כפ״ד ה״ד
עיט כבודו פקה נמ״ש רנינו כפירוש המשנה לחבית ןהקןן־א לחמרו בכערו ןח^בק פר חבירו ברבים--------------------וזה_נרור_ויףל.
למסכה אטה פ״ג שכחנ וחל מגלה פנים כמורה והמתכבד בקלון הבירו והמבזה תלמידי חכמים והמבזה רבותיו והמבזה את המועדות והמחלל
הוא מי שעונר על מצות התורה נפרהסיא והוא
שכלית הכפירה כמו שאמר השם ימננין והנפש את הקדשים .במה דברים אמורים שכל אהד מאלו אק לו חלק לעוה״ב כשמת בלא תשובה
אשר העשה ניד רמה וענק מגלה פטם יגלה
פטם ויעיז וזהו לשון כפירה והוא מפורש  pנגמרת פאה אמרו המגלה פנים כמורה העוכר על דברי מורה נפרהסייא כיהויקיס נן יאשייהו ע״כ חהו כגמרא ירושלמי פרק א׳ דף נחז
ע״כ יעו״ש והוכא גם  pשם כפ׳ חלק ורניט שכמכ כאן כיהויקים נראה דמסטם הולך עמ״ש שם שהוא מהירושלמי ומנשה נן מזקיה שאמרו נש״ס מלן היינו שהיה דורש דרשוה של
דופי כמ״ש רש״י חל ועושה עטרות ניד רמה שכמנ רניט לאו הייט זה כלל דדורש דרשוה של דופי אף שלא יעשה שוס מעשה הוא חייג וכאן כמג רנינו דנעינן שיעשה ענירוה ניד רמה
בפרהסיא דוקא והשמא ראה מרן הקדוש דרטנו פסק לקמן דהמבזה תלמיד חכם אין לו מלק לנטלם הבא דמן זה הוא האמור בש״ס מלן גבי ההיא פלוגמא דרב זר הטנא ובו׳ משמע
דס״ל דלא פליג הירושלמי אש״ס מלן דאפשר דמרי גווט מגלה פנים במורה איכא ומעמה הקשה עליו דלמה לא מנאו גס  pולזה מירן דפסק כלישנא במרא וכו׳ ומעמה למפרע מפול
הקושיא שהקשה לעיל דלמה לא מנה דין האפיקורוס אף שהיא נסגטן אמר מכל מקום קשיא זה נראה לענ״ד בדעמ מרן חל 3קצמ דוחק.
_ ____________________________ ____ ___________________מרםבת המשגתW 1 .
וחמתכבד בקלון חברו .הנ״מ הי״ד מישק ועיין מ״ש ס״ו מהל׳ דעות ה״ג ולמד זה רמו ס״ד ה״ד ודוק והיינו דאמר ומה המעמך עצמו שגדול משברו אין לו סלק צעוה״ב כ״ש מי
 ....... .דטרושלמי שגיגה ס״ב אמר מי יופי בן שטנה המשמד בקלון שכרו אין לו שלק ?ממט^עצמ^בכבוד המשום ■לדרוש שמטן מעשה־בראשיס ודומה לסי עולמים דאין לו סלק,למוקז$
לעוה״ג נמוד סי עולמים לא כ״ש והיסה מראה נדשק דרך מוד כמקום קלון ולמה יהיה קלון
וכבוד אלהיס הםשכ.דבר בבשי^ ללבושיך.
להקנ״ה שעשה מעשה נראשיש .והנכון עיין מוס׳ מגילה דף כ״ז ע״ב ד״ה ולא מישי דמוכס כל הרשעים עיי! ?׳מ וי5נמןדה״ק רבנו דהנן .המסמן כי:ג עיקרים כנ״ל ה״ס אין .קקבלןן
שאם עשו משובה מעצמן יש להם סלק לעוה״ב אבל הנך מומטן ורשעים שמן ה״ע* .
דדומיא דהא דר׳ התא דט מרא אכספיה שבמגילה דף כ״ס ע״א יש סלק לעוה״ג והא דטרושלמי
מקבלין והבן זה .׳
דהמשכבד בקלון שבט אין לו שלק לעוה״ב היינו דוקא כשמעטך מעשיו למול מעשה שכרו כדלקמן

^4

מרכבת המשנה (אלפנדרי)

מח דברים אמורים שכל אחד מאלו אץ לו חלק וכר .נ״ב מהרימ״ט ז״ל
בדרשותיו דף ס״ג ע״א.
בכרמי '.ואפשר לומר שמפר בריתו של אברהם אביט היינו מושך בערלתו שמנה בהנך
דלעיל .נ״ב ותמהני עליו דמאי ואפשר דקאמר בודאי שכן הוא שהרי בסוף
הל׳ מילה הביא רבינו ז״ל לשץ המשגה בצורה זו וכל המפר בריתו של אברהם אבינו
ו£1יח ערלתו או שמשכה אע״פ שיש בו תורה ומעשים טובים אץ לו הלק לעוה״ב
^ד"כאן הרי להדיא שמ״ש רבינו ז״ל"לעיל המושך בערלתו היינו ההיא מתני׳ דאבות
אלא דיש לגמגם_קצת דאמאי לא כתב לעיל המסר בריתו וכתב מושך ערלתו אלא
*’”"“"י תקט מושך ערלתו וכל שכן הניח ערלתו.

*ך־-מה שיש לתמוה הוא על הרב בעל לח "מ ז״ל שכתב לתת טעם לרבינו למה נתן
 ■הפרש בץ עבירות לעבירות וכתב דבל אותם שהוזכרו בברייתא סובר רבינושעל אלו עבירות קלות לא היה אומר הברייתא שיורדים ואינם עולים ואץ אותה
חומרא שאץ להם חלק לעוה״ב כחומרא זו שהזכירו כאן ולכך לא מנאו רבינו ז״ל
בכלל כל הני שהם חמורות ומזה הטעם עצמו לא מנה כאן מפר בריתו אע״פ שהוזכר
שם בברייתא בס׳ חלק אלא בסוף הל׳ מילה כתבו המסר בתת אין לו הלק לעוה״ב
ובודאי שאץ עונש האמור שם כאלו החמורות ע״ב.
״’■ ־
ותמהני שהרי רבינו ז״ל בכלל התמורות מנה מושך ערלתו ושם בהלכות מילה כתב
גם כן שהמפר בריתו של אברהם אבינו הוא מושך ערלתו וצ״ע ,וראיתי בם׳
מקראי קודש בפ״ו מהל׳ ע״ז דף קי״ג ע״א שתמה לרבינו ז״ל דאיך מנה בכלל
הבריתות מושך ערלתו והא מושך ערלתו הוא דרבנן וכרת דרבנן מי איכא והתום׳ בס׳
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ה״ר

הערל כתבו דמושך בכרת היינו דלא מל כלל אבל לרבינו ז״ל שכתב מושך ערלתו
קשה עיי״ש ועיין בפ״א מהל׳ אלו מ״ש רבינו המחבר ז״ל משם הרמב״ן ועיין בדבף
—
•תייי״י• ת זעינר המחבר ז״ל”בהל׳י'מילה נריא.
שם .אבל קשהגסו^וירל^בבפ׳ חלק וכו׳ .מגט רג מנמא^אפשר דעדיף מה׳ יגהנןץ1מ
יהושע בן לוי וכו׳ .נ״ב וכל דבריו דברי תימה מה שהקשה דאמאי לא מנה
מגלה פנים בתורה הט מנאו רבינו להדיא ת״ל העושה עבירה ביד רמה כיהויקים וכו׳
וזהו הנקרא מגלה סנ׳ים הרי להדיא שהזכיר ויבינו ז׳יל מגלה פנים אלא דבגמ׳'~אל1רו
"דורש אגדות של דזאי ואפשר שבמקום מנשה היה גוו׳ס
כגון מנשה בן
יהויקינד ומצאתיו■ 'בירושלמי" רפאה פ״א שאמרו־מגלה פנים שכתורה זהו שערבר-על
ייי ידפדיייתורה' בפרהסיא כגון ־יהויקים ץ־חבריו עיי״ש........ .׳ *י■״
ועוד צ״ע דכאן כתפ ׳דפסקי כר׳ דונינא ורב דמגלה פנים • בתורה היינו-מבזה-תלמיר
חכם והלא הוא ז״ל כתב בפ״ו מהל׳ ת״ת על מ״ש ויבינו ז״ל וכל המבזה את
התלמיד חכם אץ לו הלק לעוה״ב והרי הוא בכלל כי דבר ה׳ בזה כתב הוא ז״ל רב
ור׳ חנינא אפיקורוס זה המבזה ת״ח ומ״ש והרי הוא בכלל וכו׳ שם בברייתא כי דבר
ה׳ בזה זה אפיקורוס עך כאן הט להדיא משמע דס״ל דדעת רבינו ז״ל לפסוק
דהמבזה את החכם הט זהיאפיקורוס וכאן כתב להיפך וצ״ע .ועוד צ״ע דפליג דימה■
אטטה דכאן כתביראע״ג דרב ור׳ יוחנן ׳הלכה כר״י כיון דר׳ וזנינא פליג עליהדד״י
אפשר דעטף מר״י ור׳ יהושע בן לט כיון דאיכא רב בהטה ואילו בפי״א מהל׳ ע׳׳ז
כתב להיפך וז״ל על מ״ש רבינו ז״ל הלוחש על המכה כתב הוא ז״ל דאפילו את״ל
דרב ורבי וזנינא פליגי עלייהו הו״ל למפסק כטב״ל וך׳ יוחנן לגבייתו ואיך בתב

■•
■
בארות המים
שעזה ש״ס ס״ל לרב ור״ס דהר מגלה שלם בשורה א״ב מן הראוי היה דנט האפיקורוס שמנאס מופר ואם נאמר דנם בשם שאיט לגנאי אס נסמן להבלים נמי אסור נמו דש בשמיה דאס גמכון
לעיל הוה ליה למנוס נמי המבזה סטרו בסל ס״ש דהוי אפיקורוס ועוד אעיקרא דהיט שיין להכלים אסור א״כ מינה נשמע דאם נסמן להכלים אין לו סלק לעוה״ב אבל אם לא נסמן להכלים
בממה סטרו בסל ס״ש לשום שמו אפיקורוס ובודאי דרטנו אזיל לשיטסיה דשי׳ בפי׳ המשגה דמילס אשי׳ :שאינו שם לגג^אסזר ולאו שסיר למיעבדהט א״כ מאי אולמיה דט זכאי ששאלו  1Sמלמדיו
אפיקורוס הל לשון אסקירוסא דהיינו ממה השורה ממה ש״ס וכו׳ וממה סטרו בסל ש״ס הוי נמי נמה הארבה ימים‘והשיב להם שלא טניסי שם לשטרי׳ ובשבו הסוס׳ אשי׳ טגוי דלא הוי לגנאייוהא■
אסיךרושא דממה בסלו ואינו בוש ממנו וא״כ הל נמי בכלל ממה ש״ס ולזה לא בשבו רטנו לעיל דאמטנן דהממה אין לו סלק לעוה״ב הוי בטנוי של פגם משססה כדאישא פ׳ נט העיר יעו״ש א״כ
בכלל האסיקורוסים דלפי האמס אינו שייך כל כך ממה סטרו בסל ש״ס להנך אסיקורוסיס שמנה מוכש מדבט הסוססוס דממה שם שאיט לגנאי איט אסור וט זכאי נשסבס דאסי׳ וה לא עשה ונם
רטנו לעיל דהייט שאין שם אלוה ואין שם מנהיג.
מדברי הסוס׳ נראה שלא היה גורס בנמ׳ דס׳ הזהב הממה שם רע למטרו אלא המכנה שם סשם
ומ״ש מרן כ״מ ז״ל וטון דמידי דספיקא הוא שסק לקולא קשה דלא שייך קולא וסומרא בעונשי דאל״ב אין אט צריטן לשירץ הסוס׳ דהסירץ הוא מבואר לגמט דהסם קאמר שם רע והבא לא
עוה״ב וכשב אשי וראש ה״ה דוד שיטרו נר״ו דנסקא לן לעלן טנא דהיינו מ״ש רטנו קאמר ט זנאי אלא  toטניסי^ם לשטרי משמע דאסי׳ שם דאינו'לגנאי לאיטגה לשטרו וכן הרא״ש
בהל׳ רוצס דמעלין ולא מוטדין יעו״ש.
‘־‘י
והט״ףלא גריס התם נס׳ הזהב שם רעיאלא המכנה שם סמס יעו״ש‘ '.י־
ואלו הן המכנה שם לחבירו והקורא לחבירו בכינויו והמלבין פני חבירו כרכים ומעתה נראה מדאי דרב*נו נקמ במסילה המכנה’שם לשביררכמ״ש בגמ׳ סמם והיינו ודאי כמ״ש
והמתכבד וכר .כשב מרן ב״מ ז״ל שלא בס׳ הזהב דאין להם סלק לעוה״ב ואמרו שם
המוס׳ שהוא שם של פגם משסשה שהוא מולדה דמלטן סט שטרו וכמו שנראה בסשיטוש
דאפי׳ דש טה בשמיה וסירש״י כנר הורגל בכך שמכנים אופו בכך ואין פלו מסלבנוש ומכל מקום זה מדנט הנמ׳ דמקשה מכנה היינו מלטן בודאי שהוא שם של פגם משסמה ואש״כ מיק לא צטכא
להכלימו מסבלן עכ״ל נראה מדבטו דאי דש טה בשמיה וזה אינו מסכוין להכלימו דשט ובוסן לבוש דאפי׳ דש בשמיה דהיינו אומו שם רע א״כ שירון זה דלא צטכא דאפי׳ דש כשמיה הוא מ״ש
הוא ידע ורטט כשב המכנה שם ולא כסב שם רע ונראה לי שבשב כן לרבות הא דדש טה בשמיה
אס״ב והקורא לסטרו בטנטיו דהיינו דש בשמיה וכמ״ש מרן כ״מ חל לבסוף.
שצבר אין נראה בעילו שם רע ואס״ה אסור ע״כ ולשון הממה שם משמע שם שדש דאע״ג וכתב עוד מרן ב״׳מ חל ומה שמנה רטנו קורא לסטרו בכינוייו ומשמד בקלון סטרו לא ידעמי
מגמרא אמרו לא צריכא אע״ג דדש ביה בשמיה דהיינו למ״ש הממה מ״מ מלמודא אגב דושקא
מקום שבו יאמרו שאין להם סלק לעוה״ב רק בס׳ בט העיר שאמר ט גמוטיא בן הקנה
דהמכגה היינו מלבין שירצו הכי לא צטכא אע״ג דדש בשמיה ורטנו לא הוה ליה לומר הכי כלשון אשד מהדנטס וכו׳ ובודאי ט דעסו להקשוס דמהיק יצא לרטט דהקורא למטרו בטגטו או משמד
הגמ׳ אלא הו״ל לאשמעינן זה בפירוש דאם משכלן להכלימו דוקא הוא דאין להם סלק לעוה״ב ובהל׳ בקלון שטרו שאין לו סלק לעוה״ב ט לא מצינו אלא שהזהיר בהם הוא מאריך ינטם כמו שמצינו
דעוש סרק ששי כסב רטנו וז״ל אע״ס שהמכלים אש סטרו איט לוקה עליו עון גדול הוא כך אמרו כמה דבטם שהעושה אוסם מאטך ימים כמ״ש בגמרא שם ס׳ נט העיר יעו״ש א״כ אמאי הזטרם
שז״ל המלטן סל סטט וכו׳ לפיכך צטך אדם להזהר שלא לבייש סטרו ברבים ולא יקרא לו בשם
רטנו כאן שיש בכללם דברים שאין להם סלק לעוה״ב.
שהוא בוש ממט ע״כ ומדסשם רטנו וכשב בשם שהוא בוש ממט משמע דדוקא בשם שהוא בוש וראיתי נססר (כאמטס),ננאמן] שמואל נסי׳ ל״א דף ל״א ע״ד הרבה להשיב על מרן ז״ל וז״ל
ממגן אבל אי דש בשמיה ולא בוש ממנו אינו כלום והוא הטן נמי אם טנה אומו מסדש שם שאינו
ואגט לא ידעמי מה טון בזה אם הוא להגטל הקושיא ט לא מצינו רק שאינו מאטך
גנאי ואיט בוש ממנו בודאי דאיט בלום טון דמלה הדבר אם בוש ממט וכו׳ וא״כ איך סשם כאן ימים מדר נסוטא וכו׳ מאי קושיא דילמא הא והא אימא מט שנשמד בקלון סטרו שאינו מאריך
מטו רטט וכשב הממה שם לשטרו דאמו למיטעי ולומר שוס שם דטטי דאין לו שלק לעוה״ב ימים ואין לו שלק לעוה״ב ואס כונסו וכו׳ ודבטו נסלאו ממט ט הדבר ששוט כמ״ש דקשיא ליה
דאסי׳ דש בשמיה אס נממן להכלים הוא דאסור וב״ש שם שאינו לגנאי דליכא הכלמה כלל דהוא למרן דמאין יצא זה לרטט ט לא מציט נדבר זה בשום מקום שלא יש סלק לעוה״ב במסבבד נקלון
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פלא

אות ש

ט״מ שלא לשלם תמה לו כהיתר ולבבו לא יכאב גי לא ירעו מה הוא האשור ה׳ המיג ינפר
בער ונהי שאמרו כוש" .על הצדקה הייני אחרים שיבושו את העשירים שיתט לצורך עניים אבל
עניים עצמם וחכמים עצמם לא הותר להם ליט^לא מדעת בעלים ושלא ברצון טוב דאיכא
גזל וחלול ה' ושונא מחנית יחיה (וכבר כתבתי מזה לעיל בערך נזל ובערך מהן ע״ש) ומצות
השאלה היא חסד גדיל הין ועישר בביתו וצדקתי עומדת לעד ואן! אס יפשד לו חפצימעע יותר
ממה שהוא מפסיד הוא מרויח בשכר שמקבל מאת ה׳ על החשד גם ברכות יעטה מאת השואל
וכל אדם יזהיר את אשתי שתהא עיבת עין ויקנה כלים יתרים בתוך ביתו נדי להשאיל ולא

יק' ילה

להם שבעתים אל חיקם:
— ---------------------יתיבי תלי  foeי־ייך
חנינןלא הביישן למד ומנ^וח"החכס הוא שעל מה שלא שמע" אומר לא
שמעתי>ושואל כעני! וצריך דעת נהיות שואל שהרי אומר בזוה״ק שהיו
מענישים לתינוק א׳ במתיבתא דרקיעא על שהיה מכסיף לרבי בשאלותיו ואמרו בש״ס
שתלמיד א' בל השנה היה שואל לרבו בשבתה דרגלא לא היה שואל לו משני שטרוד ושמא
לא יוכל להשיב ויבא לידי כסופא קרי עליה ושם דרך אראנו בישע אלקים/.הנה כי כן
ציייך פלם שלא לשאול לחכם בפני רבים ובפרט אכסנאי שבא לעיר לא ישאנ5ו שאלות
אלא.א״כ קים ליה בנויה דאיהו גברארבא וכל רז לא אניס ליה וכל דאית ליה רבא
במחא או כי יקרא שיבא.חכם לעיר לא יעף ולא יגע מלשאול ממנו כל שאלותיו והל קושיותיו
ולא יעשה דבר קטק ודבר גדול בלי שאלת חכם ובלי עצת חכם למ^ןכיל את אשר
יעשה אז יצליח את דמיו ואז ישכיל ואם שאל לחכם ולא יודע להשיב והשיב שלא כהוגן
לא יפקפק עליו ולא ירבה דברים אלא יקבל הכל ובפרט בפני הבעלי בתים צריך דעת
גדול בין הת״יז שלא יהא הא ,מתכבד בקלון תכירו להראות שהוא חכם וחבירו אינו חכם
ואס חבירו אינו יורע להתנהג בדרך זה יתרצה שמכירו ישאר מסבר וחכם בעיניו ובעיני
ההמון והוא בזוי ושסוי ובזה יהיה כבוד שמים מתרבה וכבודו ג״ב יתרבה ולא יבזו זה את
זה בדברים ונפיק חורבא וח״ה ושנאה ותחרות אלא ידברו דבריהם בנחת בכבוד בדרך ארן
וכשלא יקבל הא׳ דברי חבירו לא ירבו דברים ולא יחזיקו במחלוקת אלא כל א׳ ישאר
בסברתו ואס שגה אתו חלין משוגתי ויפנו עצמם לדבר אחר ובפרט במילי דדרשא אין
משיבין על הדרש ועל כל אשר יאמר שוס ת״ת יענה אמן ומורים מורים ויאמר טוב הדבר
ובפרט בפני ההמק צריך דעת גדול שלא לצער ושלא להשפיל ת״ת זהו קצית דרכי ת״ת
המרבים שלים בעילם •שמע תבס ויוסיף לקח:

שואל בעמן

אות ת

’~

תפיליין
"

צריכים גוף נקי שלא ישן בהם ושלא •פיח בהם וכתבו הפוסקים שאס ברור
י לו שלא יוכל עמיר בלי הפחה וזמן תפל? מוברח מוטב שיעבור זמן מפלה

וישלים אותה בתפלה שאחריה ולא יתפלל בגוף שאינו נקי ולא יפית בתפילין וצריך הכנה
שהרי אמרו הריצה שיקבל מליו עיל מ״ש שלימה .יפנה ויטיל ידיו ויניח תפילין ויתפלל יאמרו
שעושה אלה מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן ולכן לא יתעצל ולא
יעביר תלפטת ילבריק עצמי יפה קידם תפלה ומתיך כך לא יבא להפיח בתוך הפלתו טס
התפילין וכן לענין השינה צריך הכנה שאס עמר לראש אשמורות אי היה נעור בלילה
ורואה שחבלי שינה ניפלים עליו ישכב וינוח מעט באשמורת הבקר כדי שלא תחטפני נדנה
בתיך התפלה עט התפילין ועם עימד בתפלה והוא מתנמנם יעמיד על רגליו רלן אנה
ואנה ויפיח בנחיריי עפר התעטש ויעמוד בגבר ויתגבר שלא לישן בתוך התפלה ועם
פלא יועץ :פאפו ,אליעזר בן יצחק«נושאים שונים ;תנ״ך;» ( }3{)3עמוד מס 339הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הרכות דעות פ״ח מדע
ומעלה עליו הכתיב כאלו נדבק בשטנה שנאמר וצו תדבק .וכנר מפל זה הציור
ונאמר ולדבקה בי .וכללית הענק אשר ציט הוא יתברך להתחבר עם החכמים
ילהתיחד עמהם ילהחמיד בישיבתה .בכל אופן מאופני העבודה והחברה במאכל
*"קנמשתס ובעסק .כדי שיניע לנו להדמות במעשיהם ילהאמק האמיתית מדבריהם.
ו« צר חכמים ואמרו והר מתאבק בעפר רנליהם ושותה בצמא את דבריהם:

דדן*

•

ברייתו של אדם .להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו
<)3( )3
’ וחביריו .יטהג כמנהג אנשי מדינתו .לפיכך צריך אדם להתחבר
לצדיקים ילישב אצל החכמים תמיד .כדי שילמוד ממעשיהם .ויתרחק «ן'הרשעים
ההולטס בחושך .כדי שלא ילמוד ממעשיהם .הוא ששלמה אומר הולך את חכמים
יחכם ורועה כסילי׳ ירוע .ואומי אשרי האיש וגר .וק אס היה במדינה שמנהגותיה
־־רעים ואק אנשיה הולטס נדרך ישרה .ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך
טובים .ואם היו כל המדימת שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה
כמו זמטט .או שאיט יטל ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או
מפני החילי .ישב לכדו יחידי כענק שנאמר ישב בדד וידום .ואס היו 'רעים וחטאים
שאק מניחים אומו לישב במדינה אלא א״כ נתערב עמק ונוהג במנהגם הרע.
יצא למערות ולחוחים ולמדברות .ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כעצק שנאמר מי
ימנני במדבר מלק אורחים:

עשה ג
לאוזוכ

אח רעים טנאטר ואחכח לרעך כטוך:

.

מצ ה

~
“

 1על כל ארם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו .שנאמר
CP )0
ואהבת לרעך כמוך .לפיכך צריך לספר בשנתו ולחוס על ממוט.
כאשר סוא חס על ממק עצמו ורוצה בכבול עצמו .ואהבתו וחמלתו על חבית
כאהבתו וחמלתו על עצמו .ומבקש תועלתו ישמח בטובתו ומיצר בצרתו .ודבורו עמו
תמיד בנחת דרך חיבה וכבוד .אבל כל החיוב של זאת המטה הוא באופן שלא יגיע
מ נזק לאהוב מפני זאת האהבה .ושלא יצטרך להניח מלאכתו מפני עשית מלאכת
חבירו .כי כבר בא ר׳ עקיבא ולימד חייך קודמק לחיי חבירך .ואף אק החיוב
שיאהבהו כאהבתו אח נפשו .ולעסוק ולטרוח עבורו כמו שהוא עוסק וטורח בשביל
עצמו .כי לא יקבלה לב האדם .אלא צוחה התורה לאהוב את חנירו אף אם יהיה
מושפע בכל הטוב יומר ממט .ושלא חהיה שום פחיתות קנאה בלבו על זה .ט אס
לאהוב שיזכה חבירו בכל הטוב כאשר אוהב עצמו לזמת בכל הטוב .וכל העיקר
של זאת המצוה הוא על השלילות לשלול מחבירו כל הרע והנזק והקנאה .וכך אמח
והמתכבד
תנמיסבפירוש זאת המצוה .כללו של דבר דעלךסני לחברך לא תעביד.
בקלון

מנתח עני
(נ) לשק הימנ״ם שס; (ג) לשין הלמגיס שס  .מיד מריה מן הסמ״ג וקמרידיס והרמגיו גסי׳ מל
ההורס 0׳  pcS (7)~l:0’Cwpסימניה שהיגמי 3ן נקלס* השיגה נמרה שלישי משנו גהזן איהן שאין־
לה® מלק לעימ*נ והיא ממיס כ• ממר• הגמרא כמניל* כ*מ

 tmv inofiמסימה  .כמאמרם

שה נמה הארכה ימיה אמר מימי לא נתכנדהי 3ץלק מגירי .גס אמרו שה כי הא דת מגא דר• סרא
אהירנמנאיקא זרי מיניה .אמר ליה א• לא רגילה אהימןיר• אנא נוילומא דייך לא נימא לי.
•הרסנים נס׳ רניעי מהלכיה משינה מסישו נמנץ אמי .וגס נראה ממריו שה שאיני מסיי כ*כ כי

י

משנו ומשוה מס המשי נכשלים מאי «״ »6יא 6#לימד שסרמניס נכאן ונהלסה השוגה מרע שלישי
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המוח דעות פ״ה מדע

רד

בקלון קמרי את לו מלק לעולה הגא( .ה) ידוקא שהוא רעך גמורה ובמצות אגל
אדם רשע שאינו מקבל מונחה מצוס כשנאמר שנאמר יראת ה ,שנאת רע ואומרהלא משנאיך הי אשנא ונד:

עשה ד
לאוזיב  nNהגרים ע»טר ואהבוזם  nNמנר:

(י)  0אהבת

הנר שנא ונכנס מחת כנפי השכינה ..שמי מצות עשה .אחת
מפני שהוא נכלל ריעים .ואתת מפני שהוא נר והתורה אמרה
יאהגחס את הגר הקב״ה עצמו אוהב נרים שנאמר ואוהב נר:

עשר .ה
להוכיח ענאטר רייכח תיביח:

מצות

השם יתברך להיכיח החיטא .או מי שירצה לחטא .ולמנוע אומו
(ה))0
ממנה במאמר התוכחה .ואץ ראוי שיאמר אחר שאל לא
““
אחטא .אם יחטא אחר זולתי מה לי גכך .זה הפךהחורה .אגל אנחנו מצרוין שלא
נחטא .ינס שלא לעזוב זולתינו מאומחינז שיחטא או ימרה .ואם הוא רוצה להמרר.
חייבין אט להיכיחו ולהשיבו .ואף על פי שלא יצא עליו עדות ילא חייב עליו הדין.
(ח) לפיכך הרואה חבירו שחטא .או שהלך בדרך לא טובה .מציה להחזירו למוטב.
ונהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים .שנאמי• הוכח תוכיח אח עמיתך:
גי( ,ט) המוכיח את חבירו לא יוכיחנו בפרסום .ולא ידבר לו קשות .ני אס
צריך להוכיחו ביט לבין עצמו .וידבר לו בנחת ובלשק רנה.
ני נזה יתקבלו דבריו .ויודיעו שאיט אומר לו אלא לטובתו לחיי העילס הבא .אס
קיבל ממט מוטב .ואס לאו יוכיחנו פעם שניה ישלישית .ולא יסור מלהוכיחו אפיי
הרבה פעמים .כך אמרו חכמים הוכח תוכיח אפיי אלף פעמים .וחיוב מטה וו
על כל אדם .ואפי' הפחות לנכבד הוא חייב להוכיח? יכן תמיד חייב להוכיחו.
ואפי חרפו ובזהו וקללו .לא יסור מלהוכיחו עד שיפרח החיטא ננדו ויכהו ויאמר
לו איני שומע .אבל הסמ״ג פסק כד יוחנן עד נזיפה .ואס בכל זאת לא שב ולא
חזר (י) מפרסמי* חטאו ומכלימק אותו ברבים ומחרפי׳ אותו בפניו וממין ומקללק
אותו עד שיחזור למוטב .כמו שעשו כל הנביאים בישראל:
כל

י--------------------- --------------מנחת עני ------

___ -—------------- -

ידיי* נענק אמי הייט כמשימי שהיא ממפנד עצמי נמייני של מנייו כהי אה מנית נכשל נדני הלכה

מסיי.

כענק שנאמר ונכשלו אל יגל לנך .ואימי שעין לאיד לא
והוא שמיז יסתכןד ט .יוה היא ענין
•נקה .יע״ז היה יי נמיניא טתסלל שלא אכשל וישסמי ט מגיי׳ יפייש״* ייענשו על יד* .יכ״ו הוא אמי'
שאיט גייס כסיוט כלל כי אם שהוא שממ נלט יממכנד נסייט אנל נגמיא אמרו כ• הא ט' דשה סיה
יג מני) נעצמו מקנל מיניה והוא לא יצה יאמי• נענץ כ»ה היס סהר כל ימיי לכך האריך יידם.
ונמרק ד• מהלכות משינה מיירינענקאמי כשלא הגיע למנירו גישת כלל כדסם׳ שם .ונוההכלעל
הנסק אמ״כ נמצאתי הקושיא נכפף משנה שם נממן ג' מהלכות משינה יהכייז נצ*ע■ אנל המיידים
~יזא* לא כיון ימה סה« (ה) לשי! הסמ*נ עשה י יד והגהות מיימיגי שם( וי) לשי! הי<זג*ם שם;(ו^לשק הימכ״ם גטמי המצות עשה י״הז (מ) לשק הימנים שם( :ע)הימנ*ם שם נשיטי לשק.
מה שנלקט מלשוט נפפר המצית שה ולשק הפמ״ג עשה ׳”א( :י) לשק הימנ״ס שם•.
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a
הסקיא דאת
יראי ה׳ ׳כנד

E
»>y

®

,נ»נ.

ד

גמד לזקנים מפגי חכמת
ד יכבד היראי ה" וחכמי® ,והחולק
, ,
,
זקנתם ,חואיב^עה״ב’
ח התדע בחברו שהוא גדול מטנו אפילו בדבר אחד ,אפילו לא
לסר ממנו כלום ,החייב < mhAרו הי־יד
I
ו אם חכרו רוצה לעשות דבר בשבילו ,שאינו רגיל לעשות כן
בעירו ,לא יניחנו לעשות ,דהוי מתכבד מבקלק חברו ,ובסו כן טאם
ערך מעשה עצמי הטובים וחכמתו ,סול מעשה חברו וחכמתו בדי
שיראה מכללו שהוא מכובד זחברז בזוי,ןאע״פ שאלן חברו עוטר שכר)
ילא הגיע לו בושה ולא ביישו הוי מתכבד בקלון חכרו ,והוא אחרענ׳ד

•ו״י ע״א.
רומיסרא די׳
אכהו ובפיש״י
ג״נ יז״ד ע״א.
דקידמרא
דיננ״ח
א״י*_«ריח vowהמו את החשובות
״’ p ’;r

אמר “רב*
שמואל ני
 XZ71האב לבנו יעשה כבור ’והידור ,אם ך הבן הוא נדול וחשוב
ז אפילו
מדתא
 nממרבק לקמן מלקבל דבריו עד שיפצרנו ",אואין ן טסרבין
מאום י' יוסי
איש הילל פשתים קי״ג ע״כ .ממיןא די׳ נתוניא בן הקנה ורג הונא ורג תנא נר אנילאי מגילה
ב״ת ע״א " ,יטנ״ם פ״ד מהלכות משמה’ .ממימרא די׳ בניסן ני יפת א״י אלעזר מגילה ט״«
ע״נ ,י^בדלסד י׳ אלעזי מקראי נ״מ פ״ו ע״א.
מגה" :ע״ש ימשיס כן נראה שסייש נעה״ז ני הא דיני ור״ע ,ודלא כהמיש״א ת״א בקדושין מ״ם
עיש.
נסד .וכתיב ספני שיבה מקום והדרת פני זקן ,ודישינן את ה׳ אלקיך תירא ליגות ת״ח,
ומתם זקן היינו ת״ת ,זה קנה חכתה ,קדושין ל״נ ע*נ.
חייב לנהוג .אע״ג דממתניחן פ״ו לאמת משכה גימ״ל משמע דוקא אם לסד ממנו מי
אחד ,היינו דאז חייב לכנדו ברט ,דלמדין מדוד שקראו יכו אלופו ומיודעו ,יידע לעמוד מפניו
ולקרוע עליו בדאמיינן ננ״ס ל״ג ע״א ,והכא איירי לנהוג נו ככול כדברים אחיי® דומיא דדניאל
מתיב גביה ולהקימותיה על כל מלמתא ובשאר אופני הידור במו שבתנו התום׳ י בפסחים קי״ד
ע״א ד״ה לחן וכו׳ ע״ש..
.ן אס הבן .בגמרא רצה ללמוד מתחילה דתעלא בעידניה סגיד ליה מקיא דכתיב ויצט גם
אחיו ויפלו בפניו ,ודחי מאי נלירותיה מאחנוהי .ולמד תיישתיזו ישראל על ראש הסטה ע״א ואע״ג
דקיימא לן שחייב לכבד אחיו הגדול ,והוא דאוחיתא כדדרשינן וי״ו יתירא צרבות אחין הגדול ,
נתומת ק״ג ע״א א׳'כ לכאורה שסיר מוכח דתעצא בעידניה סגיד ציה ,ממפלו גם אחיו הגדולים
ממנו נשנים לפניו ,ואפילו לס”מ שכתכהבאה״טני״ד סימןי״מ ם״ק י״ז דדוקא אחיו הגדול היאשק
חייב לכנר ,מ״ס הח משמע שגס ראובן נפל לפניו ,שהח גס הוא נבלל אידו; שבכל זאת לא היה
לקרותו ליוסף תעלא נגד אתיו ,שבשגסשהיה קטן מהם נשנים ,ס״מ לא היה קטן מהם במעלה,
משא״ב נגד ישראל אביו שסיר קיי ליה תעלא .חבל אין לומר כיק שאז נבר מת יעקב ?זו לא היה
שוב חייב כננוד אחיו הגדול ממנו .כדשנינן שם הני סילי מחיים וכו׳ ע״ש ,דזה לא קעי אלא.על
אשת האב ,אבל בכבוד אחיו הגדול חייב גם לאחר מיתת אביו ובנראה סי״ד סימן ר״ס סעיף ב״ב,
ילא מחלקינן ביה כדסחלקינן בסעיף כ״א .מיהו הרמב״ן בסה״מ עיקר ני״ת נתב שגס באחיו
הגדול חשבינהראשוניס שאין העלוה אצא בחיי האמת ,ומפני כמד האטת ,ואולי חשנו שאין המדרש
אבל עוד נראה לפ״מ דכתיב ד״ה א׳ ה׳
י
יי
הגדול והבנוי ולא היה
לדתות דין זה דשאני
יוסף שהיה חשוב ביותר שהיה שני למלך נפרש״י בראשית מ"ח ני״ת ,אבל לשאר אדם חשוב אס
הוא בנו אין צחן להדר ,דהא סחמא אסחנן דתעלא בעידניה םג«ד ליה ,משמע לבל אדם חשונ
שהשעה משחאת ומצלחת לו ,ועוד דאין להקפיד כל כן ביק דמסקינן האב שמחל על כבודו בנודו
מחול ,קדושין ל״ב ע״א.
ן ואון תפרגין .אכן נמר גסות שררה כגון שאוסר צו ליתג אפוחא ,גס 'אם האומר ותמליה
הוא

ד•
ה
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לד

טילי

ספר חסידים

יתברך .ובמג״א ז״ל צידד בזה רק שמ״מ
יש מדת חסידות לענזת עד בעלמא .כיון
שלפי פי* כהו רמז למספר ב״ח .הרי עד
יתברך יש כ״ח אתרץ ועם בעלמא יש
כ״ח תיבות .ולזה נכון לומר כל המלות
כל הכ״ח ולסיים קורס הש״ץ .ובבר נהגו
3ן .ואין עי״ז שום השש גדעון ולא שום
השש כלכול כוונת הערץ.

אך לגבי לומר בחזקת כהו ,אין
להוסיף על לשון חדל שמיתברך הוא
מאמר כפ״ע .והוא כמעט כממה גפשך,
ש^ם_ףווגת כהו כ״ה מלות ,הרי אין
מרומז כלל לומר בחזקת כהו .ואם
 gggncgiעל חזקת כהו ,אין רמז כלל
לוהמר" תיבות ההם שמיתברך והלאה,
ומשמעות סתמיות לשון הדיל איש״ר
וסיום מאמר ההוא ,משא״ב מיתברך
שהוא מאמר בפ״ע ,ומנהג עם כני
ישראל מכריע בזה שלא נהגו לומר
מיתברך בחזקת הכה .ויש חשש בלבול
הכוונה של השומעים הסמוכים לו
כשיצעוק .ולהנ״ל הרי גם תיבת יתברך
אין צ״ל בחזקת הכת.
ונראה שגם בחזקת הכה אין הכוונה
על צעקה יתירה ,וכבר אפשר לומר
בלחש ושיהיה בחזקת כה הדיבור,
ובבחי* אענך בסהר רעם ,שיש הרעמה
בקולו מצד הדגשת כה הדיבור שלו
וכדם אין קול ענות צעקה בזה ,ודי בכה
הדיבור שלו בג״ל .ויש כעץ הכרע אה,
מסה דקיי״ל שאין להגביה קולו בעניית
אמן יותר מן המברך וכ״ה ממילא
בתיבת יש״ר .אך מ״מ נראה שאין קפידא

^שידוחא

בתיבת יש״ר בהגבהת קולו יותר מן
האומר קדיש ,כיח שלא נתפרש כן רק
לגבי אמן ,ואין להוסיף בזה .ובפרט כיון
שבשעת תיבת יעדר אץ נשמע עוד קול
האומר קדיש כיון שהבל עונים אמן עמו,
ואץ זה כאמן דקאי על אמידה של
המברך שלבך אץ להגביה הקול יותר
ממנו ,משא״כ בזה שיעדר זזוא מאסר
בפ״ע ואינו קאי על אמירת האומד קדיש
כלל.

<י • )0והמתכבד בקלון חגית אומד
בלבו שאתו חוטא אחו* שאינו
מביישו ולא הנהן אל הבושת ,כיצד
התו זנושה זןןרך פמןשיו מול חכמתו
וחכמתו מול מזןשיו ,כדי שיראה
מכללו שהוא מכובד והכירו בזות
מכאן נראה שגם שלא כפני הכירו,
רק כשעורך מעשיו נגד מעשה זולתו
בפני בני אדם זולתם .הר״ז בגדר מתכבד
*hitter
בקלון הכירו .וכשם הרודו דד כ*
שהקפידא בזה הוא דק בפני הכירו ולא
זולת זה ,וצ״ע בזה במם׳ מגילה דף כ״ה
גבי ר* נהוניא בן הקנה .שאמר מימי לא
נתכבדתי בקלון הכירי .כי הא דד הדנא
דדי מרא אכתפי' אחא ר״ח ב״ח קא
שקיל מיני׳ א״ל רגילת דדדית גם
במאתיך דדי ואי לא אתייקורי אנא
בזילותא דידך ובר___________ .
(שם) • ■החושד משדים דרסה דר
שאיגו הוםא #והי דר דדסדד nrM

רבע״ח שמכר לשורר וחשד בכשרים
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ד

וסבר ניב בלאו ולא תשנא את אחיך בלבבך ("^ י״ס שהוא אזודה לפלת*
לחיות שונא את וזבירו והסתגאה מסתמא שונא אותו:
ך ועובר קוד בלאו דלא תשא עליו הטא (*) שהוא אזמרה לבלתי מחזיק את
חטא חבירו והבעל נאוה בוודאי עובר ע*ז ובכלל זה הוא שלא להלבין פני
חבידו ברבים אפילו שלא בדיבור ובטעשו! שנתייחד לו רק שיעשה מעשה אשר
ממילא יגיע לחבירו בושת פנים ברבים והטתנאה בוודאי אימ נזהר בזת:
ה ועיבר נטי על לאו וערפבם לא תקשו עוד (»י" י) שהוא טלית שלא לשנוא
התוכחה והטתגאה בוודאי שונא את התוכחה ♦
ועובר

טורה
נט מלן ואיב היה לי׳ למטת המצות ל״ת של
נאוה לכה״ם נבי מלך ואולי דש לחלק בין
היכי דכשיב לא ובין היני דכחיב לבלתי ודו״ק :

כן

< txrfבמס ,מירוטןס״ו 7פ׳ דלאתשנא
נ)
י בשנאה שבלב הנהוג מדבר וכן איתא
בסיפרא ומנאה הרמב״סל״ת ש״ב והסמיג סי,
יין ואיחא בסיפרא ובמדע פיו ה״ה אבל כשהראה
לו שגאה והודיעו שהוא שונא אותו כגון
המכה אח חבירו והממש איט עובר מל לאו
זה ע״ש .ואיל כיון שהוא מהנאה ניכר שהוא
שונאי ואיט עובר על לאו זה שדומה למכה את
חבירו ומסר© דא״כ שליל לסרמביס למכתב
רבותא דאסילו בנה״ג איט שבר נס מתון
הלשון של השפרא שכתב כשהראה לו השנאה
והוריש שהוא שונא אותו משמט מראיה לבד
איט יוצא וצריך הודעה נ״ב והמתגאה הודעה
©ודאי ליכאופשיטאדשבר ע״ן:
ר) יזיין כפי ,רפב״ס שהכוונה דלא תשא עליו
׳ י מטא בלבבך והנם שמס׳ משמע
שקאי על הגומא שעשה לו מכירו ונש שפי,
מדלת הס׳ לא ומנא את אחיך בלבבך אס
גמלך רמה לא התראה בפניו כאוהב ובקרבך
תשים ארבו לא שב אל חשנאש כלבך אלא
הוכית סוכיתט מל מה שעשה ומתוך כך יבא שלוה
ולא תשא מליו סמא בלבבך ט״נ אמנם לפמ״ש
מז״ל דמ״ם הוכיח תוכיח קאי טל כל המצות י״ל
דכל 50׳ קאי טל כל עבירות והיק יען כי במם׳
פסחים קייג  & fobראה שמכירו שבר
מבירה שתר לשנאותו או מצוה .אמנם וש אסר

ייר

החוכמה זכמיש בחוימ ם׳ ער״ב סייא דזסו

כפנאהו שבר עבירה והתרה ס ולא מור
עיייש .אבל אס לא מכיש אשר לשנאו©
וו׳ש לא תשנא את אחיך בלננך אפילו אש ראה
שמשא רק שטח שטח וגו׳ ואמ״כ אמר ולא
תשא עליו חטא בלבבך דקאי נ״כ על כל
הממאיס שלא ממיקמעא מכירך בלבבך .אמנם
סל במש שמטן י״ו דרשו שאפילו בעת
התופמס-לא-יכלימט עיי״ש  Iוי״לשיד דשא1
'אוהרה סלמתכב5בקלון מטרו וכמ״ש הרמב״ם
טצד הוא ששה שרך מעשיו עד מעש מרמ
טיי״ש .אמנם כל מיני המצות  *9שקאי טל
לאו שלא ילבין פני מכירו ברבים טיי״ש .ועפ״ו
י״ל מיש מיל דהמתכבר בקלון מטרו שאין לו
מלק לשלם הבא יען כי דבר וה כללו הפשק I
עם המלבין פני מטרו ברבים ושם אין לו מלק
לשה״ב ומסתמא נס המתעד בקלון מטרו כמו
כן וטפ״ו יבואר מ״ס עאון מת תהו מוקא 1
בפניו דושא ומלבין פני מכירו ברטס דשא
ן
בפניו ועיין מיש לעיל בעיה בכלל א׳:

ה) כ״ב

הסמ״ק וייל לפיו נ״כ פשוש של
מקרא שאמר מתחילה  pלד ,אלהיך
וט׳ יען שהמניעה של הבעל נאוה לשמוע דברי
תוכחה שא מחמת שמשפיל את ערך המוטח
ולכן איט ראוי שאקכל שכחה ממט ולכן אמר
 pלד׳ אלשך סששס ושש השמים וגו׳ ומיע
רק באבותיך משק ד׳ לאמה אותם וגו׳ סכל
העשה ואמרו הזיל אמר הקניה לישראל
משקני אט בכס שאפילו בעת שנתתי נמלה
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«• והנה גהר העטה המשובחת יותר הוא כשיגיע  rttMmmbהיינו עיוזיו
אצא חבל שוחולא ידגיש כלל בבל הפחיתות וחבזיונות והחרפות שעושים לו:

■כללג
א בסוגי חנאוה המצא סוג
■'I

גו יגואר פרסי | איסור סחבגד גקלץ חגית^גו י״ח סעיפים סעיף א ב:

,JYA

א׳ העולה על כולם והוא כשטוזנבד בקלון הכירו
אשר היא מעבירות התמורות ביותר .אמנם נם בעבירה זו תמצא אופנים שונים
ופרטים רבים יש מהם שהוא מחלוקת חפוסקימאי אסור מדינא או רק עפ״י מידת
חסידות ויש מהם שהוא איסור מדינא ואין לו הלק לעוה״ב ג״ם ולא מצאתי עדיין
מן המחברים שקדמוני שידברו בו כפי הצורך ע״ב אמרתי לבארם היטב
ומד אשאלה שלא אכשל בדבר הלנה:
האופן הא" בשטשטש בחבית בדבר שהכירו בעצמו לא חיה עושה שהוא
קלן מ ורק בשבילו הוא ששה ובזה יש.כמה פרטים:

3,

כשהת״ח

מדת
דבאמו ממשבתו בא צרעת ע״ז כמו ב«ןי,
דאמי מסשבחו והקטיר קטורת אבל היכי דלא
אמי מסשבתו מי מצנשת והכל נדרי בדלא
עשו תעונה וא״ש:
י)  WMברמכ״ם ה! בבאורו לפ״א ס״ר שמביא
׳ י שלא היס יום ששמת  0כיזם שעבר
פ*א בספינה ובא א׳ והעין פניו והשחין נגדו
וסא לא הדרו מליו וזהו מדת השתוות מיי״ש •
ועיין בתרה בשער יתור המעשה ממשה בחסיד
® שמע בו סביח ואיל משחוק איל מהו
משתווין איל אס שוה בעירו מעת והשבת א^ל
 toאיל א״כ לאו מסיד אתה עכ״ל:
*) איפור זה מוכר מוס ובפוסקים
ובספרי ®סר כ® שנבאר מל״ה
ובאמת יש _ סה כמה איסורים
מ$ה\כי אם היה עניו
#מה :p
זה מוזכר במתו מגילה כיש דאיסא
שה שאלו תלמידיו את רנבה״ק
וכר אול מימי לא נסכבדתי בקלון הררי וכו*
הי הא דלה דדי מדא אכחמי' אסא לב תנא
מ ממלאי וקא דד ®ל איל או רגילח

־)אופן

ו׳ ?/

•? -w J

**/ך

הקף
דדריח בסאתיך דרי ואיל אתייקורי אנאבזלותך
דידך לא ממא לי הרימם דרסביח בא מעצמו
והתרצה לזה אסרב א״ל רה דאם לא סיה
רגיל לעשות לעצמו  pאסור לנו לקבל ממט
זאת תה ־־׳נקרא מהכבד בקלון מכירו .אך מיש
דאי אשור סדינא כן או רק מפ״י ®דת
ססידות זה מצוי מ ,משלי רברבי י״ל דזמסלוי
בשורש* ותו® שם דמיין בפירשיי שה בבי ולא
ברכתי לפני כהן דס״ל דאף דהא ®ברן הכהן
ראשון בסעודה הוי ®ע מלת דכתוב וקדשתו
ואעשיג חשיב לי׳ סם בהדי דבריה שבשבילה
האריך ימיה• ושוייש ®ד בפיוס* דיה בתביעתו
אס פינו שם לשבירו לגנאי ®י*ש והרי בשה
של בנאי ®י איסור גמור ואעלה תשיג לי סס
בהדי דברים שבשבילם האריך ימים ואיה י״ל
דה /דמתכבד בקלון מכירו אפילו בכהיג מי
איסור גמור ואעש״כ תשיב לי בהד הדברים
שבשבילם האריך ימים אמנם מיי״ש במל ד״ה
לא השתנתי בתוך דיא של ספלה משכו ואפילו
®:א שיש היתר גמור כגון ששהה בד מלוך לא
ולא כר® &ס לתררז אפילו כי® דלא מי מאי
והא דאמרינן דהמכנה שה לתבירו אין א סלק
לשולב סייט בכי® בל שגה משפתה ונדיש
בסו®

pjff fehfi

כ>ןע/
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כשהה״ח חצה לשמש לנחל סמנו בדבר שלעצמו לא חח עושה טשום דחוי
דחהא מבי׳ אך משום כבוד מחל רוצה למחול על בחט וחצה לשמשו
גע/

ידר
נ«ט ד״ה ני קאמל איהז בשרן שהק׳ מאי דנךחש על היין -הוי מדרבנן אגל סרטי איל
רבותא והא כתיב וקדשחו לכל יבר סבקדשה  rowבמט סיר שם דנרס והר מושבע
לנון לאשי) נד״ש הר דטל להסיט ב« «י ועומר מטס מיי״ש ומשמע דס״ל דקידוש על
דחשיב שם ט אסורים מדכא לא שייך למסשה היין מי מה״ס ואעעיב משיב מאן בהד
שם מן משיב שם אימן שמדכא מוחרם ומן דברם שבשבילם הארך ימים ומשמע' דסשיב
מפל  mחסידות אמרם וע״כ גם במסכבד בכאן ג״כ הדברים דאכורים סדנא וא״כ לסירס״י
בקלון מכירו ט הו* אמר מדגא לא שייך לממשג י״ל דמתכבל בקלון חבירו אפילו בכהיג אשור
 03ומ״נ כיון דר״ה בעצמו לא ביקש ממט  Jimולכאורה משמע מהפוסקים כסירש״י
רק דרחב״ס בעצמו בא והתרצה לוה ולכןמדנא דפיי״ש דחשיב ולא הרהרתי במסאת המעופשות
מותרן רק עש* מידת חסידות אמר• ועצאשי ועוין במט ברכוה טד דש׳ ר״ה זר״ס דל״ה
ממהלך מותר לקטה קיש
להרב החסיד מרע אצאעי וצללטם בסשרו טל בסס
סטי <רט שהסכים סם לשיטת התום׳ מל דברי סויה כמבואת המטונפות ול״ס טל
הס דסשיב שם מא רק משוס מידת שמדות דאפילו במהלך אשור שריש והסה כל הפוסקים
זק בכאן שעיקר המתכבד בקלק סדרו הוא שעט כרס דאמר אטלו במהלך במבואות
המשתדל למזה לתבייו כדי סעי״ו ירכה כבודו -־המסוטסוס עייש ואפש״כ משיב לי* בהדי
אבל לממדים לא יאות לקבל ככול אפילו אם דברם שבשבילם הארך ימים אמנם הרשב״א
ומתרצה בוס אס יהי" כסב דמכאן מוכס דסיל כריה בשם ר* דמותי
סביר בא
 wמון לסבילו .וטייס שכתב גבי ולא מלתי לסרהר בנךשובל״ת אפילו במטאות מומנשות
קידוש היום וט שמעיקר הדין היה ששור במהלך מי״ש ומשמש דטלכהמטאחסס באמם
מהבאת יין לקידוש כיון שלא'סי׳ לו עד י״ל דאין ראי׳ מהעסקים דס״ל כשירש* לשמיש
שמתה צריכה אמו למכור כיפה שבראשה אמנם לטי ויל רה הרהרתי דברי חורה ועיין במט
ממידת ממדות סיס סוסה ק וכר ורם ג״כ ובגדם קיב ימממחאונס שרי עיי״ש ובימשלט
קשר גבר מל לבש לסי שמכר המיט לקטה איחא דמוהר להרהר ברת בבה*כ וכתב
יין לקידוש סיום עיי*ש.וייל לשיטתו אסרי דרה הראב״דדלא סלע על גט דק וטען הירושלמי
היה והיל מרדת ססירת ע /לא רצה להטת הוא לאש מיי״ס ולטו י^ל דש הרבותא בכאן
משימושו של לסרס משום מידת חסידות שאמר וא 1הרהרתי וכר רל אפילו לאמם! רל
וקרב הדבר לומר דהתוס׳ אולי לשיטתם במט שמשם כטס הפוסקים לצריך לנמוב שם
פנה ל״ח דקידוש מל היין מא רק מררבק חשבונות וכן עשה ולא בא ליד « ובאמת ש
פיי׳ש מלין בעט פסחים ק״ו במט רה מן עטי ומת ססידמן דאסמדנא ^דלנשס
חכרס סל היין דש שם ב׳ סברת ט דקידוש ק שלא יבוא ליד אגם בוודאי ראביש עשה
דקימש על טין מא ק ואיך אמר מט בסט זבחים ק״ב דאוגס
סל היין סי מרימן
עטת אכל הא דהמברך צדך שיטעום שחני הא מם צריך למטע מום טי שיחשוב 06
סדרבק ולק ט במט מיל 7ך ד חשבוטס אלא ודאי דמדיגאאיצלעמת משלום
ש
מושבע ועומד מהים מיי״ש ולטו שלא יבוא לידי אוגםוא״ש.ועש״ו יילתסמהנט
וכי
דמעת המט בכאן מא שעתם דמט מכה טס דאמר סל ריטזדלא סלסל
י^ל
במבואת

ל*

א

א
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דדך מגויס סמיך ג

מת גש אטד ובפרט במקום סטנידין את תודח חמת־ טפי אך אי מדיג* #סוד
או רק כמם סירת חסידות זתו־רומי באשלי דברבי:
&וורת
במכזאום סמסנחוח אין ראיס דס״ל כריס
בסס ל*י ליש פסלש ועיין בכו למסה יסורס
בגולק שדת עיי״ש ולשמש אין דאה מסס ואלי
דסא מזב רק מל שמח המק וד״ק.
ומס מם דהרחלס  909מכיס מני׳ שמו
היו דקידוש על היין הוא רק מד״ס מייש פ״מ
אין ראיס דדל כהמוח׳ דבאמח ייל דש״ל
לסרמב״ס מיטת שירשיי מדין בכיס מיד
מה׳ תטבה שנהב והממה  06לחבילז דאין לו
סלק למוהש ולא בסב סס רע השמע לסמש
 66אמ*ג דדש בי׳ בשמו ושורשיי כבר סרגל
מן שמכרם אס בכן ואין סרו מהלמות
ומיס  orלהכלימו מסכזין ומשמש למירס״י דאי
דש בי ,בשמו  onאין מתכוון להכלימו דשרי.
אסל רבט שכתב ממס  09ולא כתב שם רע
משמש מול לרכות סא לדש בי* בשמו 999ר אץ
כראם סנדרו  00רע ואדם אסר מי״״ש.
ומשמש לפיו דאסילו השא דליכא מאי מש אץ
לו סלק לעזה״ב ומש ששיב  00מד ולא
הקאתי להכירו במכיפתז זעיי״ש בכש שסק" מיל
להרמב״י© דהארא לסכירו מומס שאין א
מלק לסדב שהרי דו לא אסר שס רק מכיל
שלא קרא למדדו במר סארין ימיה ותירץ
דהלסבש ס״ל דאראלסדרו מיטיסייט מהסס
שסלע לסדרו דון דאמר דאסילו דש ד* מסו
אש אש הממההא* .ואפשר ממפנה היינו
המכנס הא׳ ומ״ש רבנו ארא לסדרו כדמי
למד מסיש שם ואע״ג דדש ד׳ ממו נד״ס
ואש  090דאל לסרמביס דאפילו מי דאין א
מלק למוסיב משמן• ולסת י*ל דמתמד בקלון
מדרו גמי אסר מדיסא אסילו מסיג • ולהארה
ראוי לסדר לשימת המום׳ דכל מי דחשיב סוא
רק משוס מידת חסידות מאי *מט מריש סס
לא גסתכלתי בדמות אדס רשע דסשמע *vxtb
דשם חסו אפור סדינאכמ״ש ר״ישסאמרצאדס

להסמסל בצלם דמות אדס רשע וט׳ עירו מות
עייש ■ ולסאסס י״ל מסלי מיש בגהיש דמקא
סתסכלות אסור אסל ראי׳ ממש סתר מייש
אבל באמת היי מרסס אסר לשון ססתכלזח
אן י״ל חלוק אמר דמתמילה אמר לא כסתסלתי
בדמח ואמש אמר אסר לאדם להסתכל בצלם
דמות והיינו דסאיסול סיא רק להסתכל מרסס
סצלס ובדמות אסל בצלסלסד אינו אסר מדינא
וי״ל דצלס הוא מלל ורמוס הוא מרסס כל
אבר 5ס״מ ודויק • מיל סד דדבר  orחלד to
של ממנים וסס״ע סס הראש והרמ״א to
לטנין אבדה דכהיב וססעלמת ואמרו מיל
שמגרים שאתם מתעלס כגון «ןן ואינו לסי
כדיו ופי אי התש רוצה להחמיר לקיים מצות
השכת אבדה מול להרמגיס והסיע דיטל
להחמיר• אמנם הראיש וסרמיא כדל דאמילו אס
רוצה אסר להחמיר משום כבוד סחורה והש
בכאן .ואך דס״ל להרמכ״ס חזקא מל בדונו
בצנעא יסל למחול אבל לא מל סיוט בפרהסיא
ויותר נמה כסס הראביד דאדא מל בדוס
דבצנעא איט יטל למטל י״לדבמקום מצום שאגי
וה״נ מי מציה לשמש ת״מ.אךי״ל דבסם׳
מגילה לא הכירו לרחכיס וסר ממאס 0העא
ואש דבר ש מלוי בס׳ סל הרמכש והראב״ד
חס במקום מטח ימג ססש נממת מג סיוט
או צא  .ויי׳ל דמצוס סל שימוש איס מא
נריע ממאת השבת אבדה ולק להרסנב״ס אי
היו מטרין לרמלה סיס אסר מדינא אךאמרי
בלא היו סטרן אס ססר מדנא דאש אסר
לק מחר מידת חסידות ולסראלד אך במאס
שאין מכירץ אוס אסר מדינא ומש • ולהארה
ששטות מנד׳ סרה דבכסיג אינו מסור מדינא
מדמסרש סמ״ש מגיה ולא נתכנדתי בק״מ הוא
בכה״ג ולאר״לדמיירי באושניס אחרים דלקמן
מסממדבשאראשרסדאיןלומצק לסהש לאהר
מזתא
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ובזקן ואינו לסי בבווז כשרוצה לשמע  rrrbבזח לנ״ע מותר לגסרי:
ך אמנם כשחנחל ביקש סתם שיעשו לו מר שלעצמו לא חית עשת
בזח

מרח ייד

מוסא רק באופן זה דהוי
מידת חסידות:
זה ס»ט חקן שאין תיח יכול
)1
ליכא
לממל ע״כ אמדי
גמד התורה ומרש לקמן בנגרה גבי השבח
אבדה דסק! ואינו לסי כבודו ורצה ליעלה לכ״ע
מחר ליסול והיג בכאן ואן על הגדול אין
מעל להממיר ולמנוע מלקיים מצות שמש

רק

מטם

דבר

1

תינו ןרק:
ח) דיין זה יש ללמוד מרן דהשבת אבדה
שהיא מלוה גדולה טכ״ז אמה מרה
והתעלמת פעמים שאמה מתעלס מון בזקן
ואינו לסי כבודו משוס «וד הבריות מכשיכמצוה
ע דסימוש חיה בשימוש של גנאי דפטור משוס
כמד הבריות ומרש סז״ל בכ״ד גדול כבוד הבריות
שרוסה את ל״ח שבחורה וסייע כשוא״ח רהי״ג
מאן וארב הגדול עובר מל כבוד הבריות שהוא
גמל ועובר על מצות התודה וסשיפא דש איסור
בזה ומרס אס ביקש מח״ח שעובר על בזיון
החזרה זזה בקרא מחמד בקלון תכירו גמר
שאין לו מלק לעוהיבג״כ ומשה אמ״ז מעיפים
הבאים .אך לכאורה יש מס איסור אמר והוא
סה״י מ״ש במס׳ מגילה כיס סנן סתם
ודאישחמש בתגא תלן אר״ל זה המשתמש כמי
ששונה הלמה וט׳ עיייש וק פסקו רוב הפוסקים
הריין והסמ״ג זסרא״ש ורמו ירומם וסלמ״א
בירד כנר רמיג מרז סיייש והביאה השיך שם
בנד מרו עיי״ש וארו בדין ג ,אשיא כדבר
שלעצמו לא היה זילומא והיה עושה לעצמו ג״כ
אסור לעטס לאתרים וכן בדין זה ים ג״כ אימר
זה וא*צ לאיסור מחככד בקלון תכירו .אן
כאמת אז סלי תהי" התלונה כה על הגנא
דמם ,מגילה שהבאתי לפיל להמקור
דאין אמר שה אי
לדן שכסכתי
רגילח רדיית במאסיך דרי והא אשיא בכהיג
אמר ג״כ מסוס דמשתמש במי ששונה הלכות..
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אן באמה סרמבים זיל לא הביא בסיבזרו הרן
דאמל להשתמש במי ששמה הלסת ולכאתה
יקשה למה המרע רן המפורש בער »ע״כ נראה
דמש״ס השמיע לק זש משום דס״ל דהגמ׳
שהכאחי ממט המקור פליג טל הגמ׳ דאסור
להשתמש במי ששונה הלכות והיל רמ״ש
ודאישחסש כתגא מלן קאי על הנהנה מרת
אבל
עצמה או דקאי על המשתמש בשמת
להשתמש בנר ששונה הלכות מותר ונשימתו
א״שמ״ש.אך לספוסקיה שהבאתי דס״ל דאסור
לשמש במי שטנה הלכות יקשה אמנם י״ל
מנקדים מלש הרמ״א בס׳ רמ״צ ס״ו ח״ל
ואסור לשמש במי זמנה הלכות וכיש בנר
ששונה תלמוד שהוא גמלא ויקדם לשמש במי
ששונה הלסת קודם שישמש במי ששונה גמרא
עכ״ל והנה מ״ש הסילוק בין הלכה לגמרא הוא
מסגמי דשם דאתר מאמר דר*ל דאכרר להשתמש
במי ששונה הלכות איתא מאמר דעולא
דלשחמש במאן דתני ר ולא לשתסש במאן
דמתני ר וס׳ הרי״ן דבמאן ששונה משניות מותר
להשתמש ובמאן ששונה גמרא אסיר להשתמש
וסרן ס׳ דמר ששונה לעצמו עותר ובמאן
ששונה עם אסלים אתור וס״ל להרמ״א כפסק
הלי״ן .אמנם צריך להבין דלפאורה משמע מולא
פ׳מלר״ל דליל ס״לדאסיצו במי שטנה משניות
אתור ומולא ס״ל ממי ששונה משניות למר
מוסר להשתמש ואינו אכיר רק «ר ששמה מר
וייל חר בזה נמרי נרע שס מקורס ריל ספד
לסמא צויה וכי דמי חני ©לכסא מיל
שורשא וט" ההוא דמי מני סלפתא וכו׳ ושכיב
אתי ואייל לדג וכו" אמר סיכי נספדי* סי
צנא דמלי ספרי דמסל ועיין מירש״י ממם שלא
למד גמרא וא״כ ריל לשימתו ומולא ס״ל כר״ג
ולפיז צריך להבין דברי סלנדא דסמסילס משמע
ד&יל כליל זאמיכ משמע מיל מולא.נרה
נלאה לפענ״ד דהה מפרשים דעולא וליל לא
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מה תדע אסור  cm tanבקש טת־ח שיעשה לו נן  newהוא נפול
וסכופל  troaiאיןליחלבלעוזדב:
ובתאגיד

-

סורח
ם זמ״ו כשנהדיס מ״ש ממ׳ דשם דאחר מ׳
של ריל ופונא מביא פי הא דרלל סי אדל
באורסא ממי מולקמא דמיא אתא ההוא גברא
אלמי ,אכיאי׳ וקא ©עביר לי ,איל קניית איל
קריכא סניתתרנא  *7סדרי משנה איל פסלת לך
ד׳ סלי ושמנת בר לקיש אכתסך שדי בר
דאשמט* למר איה
לקשא במיא איל כסא
גמור מינאי הא ®לתא דאת וכי מיי״ש וי״ל
דס״ל דהמא גברא כיון ההלכה לאמיתה של
תורה והיל דהיסא מיסא לסתית לשמש לגדול
ממנו אין בו איסור א ומ*ש ריל איה גמור
מינאי הא מילסא דאריו וכו" אץ הטונה דפליג
סליו מן שמא כפין שילום טובה בשכול סוכתו
שמפה טמו אגל מדקרהד! מוד לסמא גברא
להיכי דניחאלהת״חלשמש נגמל ממנו תמחר.
ולפיו *יל דטולא וריל לא ט  1*81לשניהם סיל
דאמר למש אפילו בנד מונה הלכות אך
טולא חידש דהיכא דהת״ס רוצה בעצמו
לשמש לגמל סמנו דמוסר א״כ אי מצאיס ט
המבקשים לשמש לנמל מהם נתן מולא טצה
טובה להגדיל מאיום ©הה יקבל השימוש ולויא
לשתמשאינש במאן רסני ל ולא לשתמש במאן דמתני
 *7ולט הריף המצה סיא ליותר ע*1ןפ לקבל שימוש
ממי ששונה משרות מנוי ששונה גמרא והיינו
באופן כססה עצמם מגקשיס זאת ומאיז יבואר
דבריהרמ״א שפיר דממחילהפתב דאתורלפפש
במי ששונה הלכות וריש במי ששונה תלמוד
שמא גמרא אר זהו לבקש מסם טשמשז אותו ואניב
כתב הלץ באו® אס הפיס עצמן מבקשים לשמש
לגדיל ממי יקבל הנחל יותר השימוש או מבטל
משסה או מבטל גמלא ולק כסב ויקדים לשמש
בטי שטנה הלסת קווה שישמש במי ספונה
גמרא והיינו באופן כפהססצמם מבקשים לשמש
להגדיל0 .מ שיטת כל הפוסקים דאסרי לשמש
בגדת היינו דוקא לבקס מסס שישמשו אכל
השחוח מבקש מהגדול לשמש אותו מותר אך

דוץ
לא בשימוש דבר מגונה מחר שלעצמו לא סיס
נישה • וטפיו איש מ״ש המר דר*ה ורתכים דאמר
אי מלית דדריח במאתיך דרי דאנורי דרמכיס
בטצמו ביקש ממנו לשמשו אץ סה איסור משוס
שמשתמש בחלת ולפלו א״ש נכש לטול• אך
בכאן ייל מאמת אץ הכרת דהמשמש בתלת
דאץ לו חלק לטוכלב דהא יש מפרשים דמיש
 $0ריל סן עוהיו אבל יש א סלק ל«הי3
ואש בכאן כשמבקש ממט למשיח מלאכה
מי" דהוי מתכבד בקלון סטרו אין א
סוסיבגינ .אבל להרמב״ם א״ש בפשיטות• אך
כלי שלא לטפוח מחלוקה בץ הטסקיסוהרמביס
נראה לפשריד דייל דבם הרמרס סלל דאסור
לשמש בתלת והא ללא כתג מיסרו זאת ילל
דכללו במ״ש ממורו בס״ו מהי ת״ת סי״א
ובשלג מה ,תשובה הי״ד דאשור לסוס למיס
והגס לכתב דהמסה תלת אץ א סלק לטהיב
י״ל לפמיש מר תשובה דהמבזה סיס דאין א
סלק לטהיב היינו במיל בהן דיל מכאן אפלט
דאינו רגיל ס מ*מ אץ א סלק לשוסיב» וי״ל
טוד מנשים 5ט ת״ת כתג סתם דהמסה חית
אץ לו תלק נמוהיב • ובגל חטבה כתב תוקא
ברגיל בהן דבה' ת״ת מיידי כשמחרן* אושמסה
לחית בדיבור דאו אץ א תלק למוטיב אפילו
מלא משאלב בה ,תשובה מיידי דממה
לטיח בשימוש ועיש ואז דווקא ברגיל
בהה אץ א סלק למוטיב אבל לא בגיא
כשמשמשו נדבר המי דמי
סשא״כ
המתכבד בקלון תכירו דאסילו בפלא אץ אסלק
לעוהיבי והגס דבט ®שבה כתב גס גבי משכבר
בקלון מבדד דווקא ברגיל בהן מא דאין
א שלק צטוה״ב ילל כמיש לקמן דמיייי
בכה״ג שכתב סרמבים אנויכ בסיד היד
ודא* לוה ממיש בשלו מל לימות מל
סתם דסמתכבד בקלון תכירו דאץ א סלק
למוטיב ולא כתב במיל בהן ואיש מיש:
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ן ובחלטיד לרבו מחר לכחחילח לשמש בדבר עדחלטיד לעצטולא חיה ששח
משום דחוי דלוחא לגבי* ט״ס מחר לחרב למסע עמו ואדרבא מנוח קעביד
אסנס

כ״ט

סוחו ח־ד

מכ״ד בש״ס עיין במט ביק כ׳
ו)
לפי יממש לי פיי״ס ועיין במט
ביס דאמר ל״י מאן דעשרש לי סמת אליבאדסד חנא מובילנא מאד אבתרי׳ לבי מכיסא
וכן אמד במט עימטן פיו מא דסתרגם ל
מקר אליבא דק בג בג מטמא ט׳ ומשמע
דאפילו מלאכה של בזיון דהתלמוד לפצנע לא
היה מושה מ״מ מסר למשוח לסרב וכמ״ש
במט כחובות ת כל מלאכות שעבד מסס
לרבו סלמיד מושה לרבו וכד וכיכ הרסכיס
במס מט חיש טס ומין בטרשיי בס׳ בסר
דה עבודת מכל ונד שלא יוליך סליו לבית
המרחץ הרי דאפילו מלאכה של בחלון מחר
צהתלמיד למשוח לסרב ומם דמהרמביס משסע
חסו לזוקא לרבו מובהק י״ל דסרמב״ס קאי על
מ״ש לכל המונע סלמידו «לשס» מנע
מסס חסד ופורס ממנו יראת שמיס וזהו ממגי
לנחושת שם אבל לענק מסר נממש אפילו
שלמד ממנו ל״א מוסר לשמשו והראי׳ דר״י
אמי במס׳ 3״מ ס״פ א״מ דסלכה סר׳ יסודה
לרבו שאמרו סל שרוב תכמחו מטע וכן אחא
בירושלמי  mלמט ממס עיי״ש ואעפיג
אמר מאן והר מוטלנא מאל׳ אמור* לבי ממחא
וש״מ דלענין הימר די כשלמד סמנו אפילו דיא
מתר לשמשו ,ועטו יבואר טש סטא בסט
מנילה כ״מ דאסר ר״ל לההוא נביא איה גמר
מנאי האי מילחא וכו׳ להכוונה דיהי* בזה רט
והיינו דלענין היתר שימוש  *7אפילו בל״א והא
דלא נתן מצה ריס כפטקש רחכלס לשמשו דילמוד
עמו חא דאו מותר לשמשו אפי׳ במלאכה סר
דשמא ידע דרמביס יודע כל מה שהוא יודע ולגן
מנעו מלשמשו .ומלש דבמקס שאין מטדן
להתלמד זכר יען ט במט כמטה ציו איסא
בזטל כל מלאכות שהעבד משה לרס תלמיד
עושה לרבו חוץ מהתרת מנעל מז׳ כמקום
שאן מכירן אתו וכו׳ ובמקום שאין מכירן אתו

נמי לא אמדן אלא דלא מנס תפילין וכי וכ״כ
הרעבים דל 3ט טית מס טס סידש♦ ולפארה
נטמע לעיקר קפידא הוא רק על הסרת מנמל
אבל בשאר מלאכות אפילו במקום שאןעמרץ
אתו ולא מנת תפילין עותר • אבל רסיסי מל
 0*3כפוית ייא להא וודאי דל״ד התרת המנעל
אלא ה״ה שאר מלאכות המותרים לעבד חוקא
שהעבד בקנה בהם מיייש ולכאורה יקשה rfn
לשימת מימב״ס דאמילו בשאר מלאכות שאינם
בשימוש טפו טון שספר לו בנד וכיוצא מה
רב קנא רט והביא מו*ע ח^מ ט קליו ם״ד
tw pjw* ip3© ppi
מדע jn*9© p«x9
הדן ק ל״נ אן אמר דט מלאכות שהעבד
וכר מוץ מהתרת מנפל הא לשמחו אן ג״מ
 pהתרת מגמל לשאר מלאכות • ויתכן דהוא
כגע בלשון זה לפי דס״ל כהדעה משאר מלאסת
שאנס שימש מופו אן נקנה בהם העבר כמבואר
בשו״ע יו״ד מר מבדה ת׳ יטו מ׳ כ״ג ומרס
בשויעתרמשסבדמההבלאבלבאמתאפר לדעת
הרעבים ייל דנדקר קפידא הוא על המלאכות
שאן מבד מברי משה אתן והיינו סקא על
המלאכות  01*100ואיש .ולכארה יקשה דא״כ
גט ריל וההוא גברא דהפגירו מורקסא דמיא
ומ*כ הגביהו וכה״ג דאם התלמיד מביט לסרב
קנאו הרב ואך עשה ק והלא יאמרו שעבד
הוא למשמע דסיס מקום שלא סטרו אתו ולא
מנת תפילין מיל עסיי מיש הפוסקים דאטלו אס
הלב הגביהו לתלמיד נמי קנאו סרב כמים
כט״ע מו״מ ט קצ^ו נחג והוא בדעת ר״ש
במט קידושין כיב ואיה ט מטה ההוא גברא
לליל לא יאמרו דההוא נברא טא העבד לסא
י״ל בהיפוך ואיש ,וי״ל עוד בזה דלכאורה יקשה
מל הגט ועל הסמנים להתרת מנעל אן
עושה התלמיד לסרב דשמא יאמרו שהוא
עבד מטל שהוא עבד נהי לעבד מברי
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אמס יש  pfenוברבי טוניק תינו שחוב חכמתו סמנו אי מונע »ת והלשיר
מלשמשו שמרת היא ביד חרב וברבי שאיני מוברק אם חרב מונע אוחו
מלשמשו לא וווי ענידוזביוז .אך במקום שאין נכידין לתחלשיד ותתלשיד אינו
תו^י בתפילין אן אמד א לשמש שטו המלאכות שאין עבד עברי עושת tango
ויאסרו דענו* כנעני הוא:
ץ אופן תני כשהכירו נכשל בתת כאמה פירוש או כתן ובפרט כשהוא אוסר
מההילה
סורח
אץ מוסה זאת מ»ס לכתיב לא תטבוד
בו מבודח מבד מיס ייל דשכירו הוא המיס
מוסקים דאה נמכר מעצמו א נשכר סוחר
למהר או משכיר איע נס למלאכות ממוח .אן י״ל
מסוס ולא שכיח שימשה כן ופ״כ אמר מחוב
כשטר כעשב * *0ממן ולשין ייל דלכל מלאכות
לא שכיח ולק אסור לתלמיד למשות
□ויוה
בכג מלאכות
בכהיג
לסרב
ופית במם׳ מ״ח כ׳ דאיל לשמעי׳ הו*
וסגין כלי אמרי מות המרחץ מ*מ י*ל דלבר
מלאשכיח וא׳ש .אך מיס הב״ש דמסיהאר*
ממד ב*מ ובמס׳ ערובין מובילנא מאני לכי
ממסא משוס דר* היה מלול למילות ולא היה
א חשילן בראשו ולק אמר מאן דסתרגס לי
הו 1לא נכד שאסליס א כבוד כמו שהתלמיד
חייג לחלוק ככוד לכיסו אלא אסילו מס שאץ
התלמיד חייב למשות לרבו במקום שאין מסרן
אמד אסשה א עייש .ומשמע דמפרש להנמי
כמם׳ כחובות ל*ד למיס דב&קוס שאין מכירן
אותו ולא ממז תשילין אץ התלמיד מוסס לרבו
הייט דאיס מחויב לעשות ומ/ג אס רוצה
למשוח מושה אשיא בכה״ג .ובמניח מריו סה
מסס חמוהיס דמה סמקע* שר* היה מאל
לעלות הוא מהירושלמי מיב דברסח ירל ר*
בעמא דהר מיק לישיה הוי לאש חרוויהזן
ברם במייטא דלא הויה מדק רישיה לא הוה
למש אלא דאדרעי׳ מריש■ וא*כ מדל דהמעשה
דר״י היה בקיימא דלא לביש הש״ר דלמא סיתה
ממסה בסיהוא דהוי לביש בס השיר ולק שטר
אמר דאשיא בעקום שאץ מכירן אוחו היה
מולין הבאס לבית המרסן וערן בשוינג א״ח הי׳

ייר
כ״ו כמיהעי״ש זצעג ולק נראה לס«יד דר*
אמר ק משוס שהיה מסילין־על ראשו אבל בלא
חסילץ אסור אלהתלמיד לעשות המלאכות פאיןט״ע
מושה לרס מנומס דאמיז שמכל ס־א וא״ש מיש
ודו/ן • אן אשיא איא כמיש הביש משוס דייל
דר* אמר אפילו אס יקלע המעשה בסיחיא נרנו
אץ ראיה רק כשסחלמיד מרצונו רוצה לעשות
ק כמו ר* אבל הרב סשימא לאסור לבקש
מהתלמיד שישממו באושן זה ומיק:
ברכות כיס אימא רנב״ה סי׳
0
מססלל וכו׳ שלא אפשל בדברי
הנסה ויעמד בי שבידי ומיץ בפימדי והרעב
שהרעה הוא שאגרום לסם שימנע עיי סיי״ש.
ומשמע שהוא איכדל גמור וראיתי בס׳ מסחש
יהודה שכתב דלשימת הנדס׳ זע רק מס*
מידת חסידות והיינו מס* מיס במט מנילה
טס ולא ששתי בהקלת מביר-לשיטח התוה׳
שם מל הני דמשיב סס לא הוי מדינא רק
עש* מידת מעידות♦ והכוונה בתקלת מכילי ר״ל
שנכשל בדברי הלכה וכמש•! ביאר מים במט
ב״ק צ״כז אי משכמה להן לא חאמר להם ולא
טלי וסירס* דמרי .וקשה הא אסור לשמוח בזה
אמססאס נאמר דלא שוי רק מידת מסילות א0
מיי^ש♦ וי*ל דמים פירש* והרטיב במם׳ ברכות
הוא לעמת ערש* במט מגילה דכל 0מ
למשיב במט מגילה מדיגא א9דר • אמנה 0יץ
מרא במט מגילה מל ולא ששתי בתקלת מביר
שביאר דלא קאי על רה רק מל משקי סוהיו
פטיו קרא כסיב ומי׳יתי לה ברא משול
אויבך מל חשמגו אן שה מיירי מפני השנאה
מליו אבל סכא עירי בחבית שאינו עושה משום
שגאה
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דק עש״י טיחת חסידות *

ןן זה«שן ת ,3אם אחד מדבר על תכירו בפגי אחד חסרונות ומתכבד א״ע מת זתו
חוזטורת  pהחשודות ואץ לו חלק לעוה״ב ויש בזת ב ,אופגים:
מאה ואפמר שיש לו מאס מון שקנה ממבידו
 כמורה בזל ובודאי שמסרו מסיד בה ואעפ״בממיר לץ מה שלא יהי" כמס מפסידו
ומקליז נרי״ש אן לכאורה אס אינה אמזו לא
היה ריז מונע מלסחדר לו ואפילו אי סיירי בג,
דבריה שאץ לסם אונאה כמו בעבדים ומרות
וקרקעות הא כחם הרמב״ן והמהרש״ל והניאו
ספית בגוש כד כ׳כ* 1העי ,כ״ע דאך דאמעמי
מדץ מרת אונאה נרע עובר בלאו מלמו
דאונאש ממון מיי״ש יכלתי פסק שהיה מסדר
האונאה ואף  tfbדמיירי שקנה ממי שנושא
וניתן כאמונה או במפרש ע״מ שאין לך עלי
אונאה דקיייל דאץ בו דין אונאה טכיז לפנים
משורת הדין בוודאי חייג להחזיר ולא היה
זכות צר״ז במה שלא שמח סס .ויותר
*יל דזס תלוי כהל דעות ממי כלה
דאיחא שם למולם יהא כל אדם בעיניך
כליסמיס וכו* ופ ,והתנן אל מדין את חבירך
מד שתניע למקומו ומשר ליק כאן במכיר כאןמאינו מכיר ורבא אמר הנא « אדה הבא
חמץ* ומיץ במפרש דבאטת קחני סבידך
דמשמע תיח עיי״ש וא״*כ לחומץ א ,שם י״נ
דמ״ש במם׳ מילה ולא ששתי בתקלת סבייי
מיידי בשאר עסקים אבל לרבא דס״ל מזכירך
חאי על תיח איה במס ,מגילה דאמר ולס
ששתי בתקלת חכירי מיידי שהסיח נכשל בדת
זכמ״ש א״כ שסר תלוי זה בסא של רש״י והוד
ח) הנה££
ושחין נו חנק נעוהע מוזכר
כרמב״ס מ׳ דיעוס פיו היג ובה ,תשבה
פ״ג ה״ד מיש ועין מש בה ,השובה שכתב
לא ידעתי מקום שם יאמרו דהממכבד בקלון

גימל
עקב ענוה :זאטורנסקי!,
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סבירו שאין לו חלק לעוהיב פיי״ש אמנה באמת
איחא  pביחשלמי בפיב דחגינה ובביר ש
בראהיח פ״א מיי״ש .אמנם באמת * *rלהבין
מאי חידוש יש במחמד בחלון חבירז הא בלא״ה
* 6איסור ואץ לו חלק לכמה״כ משוס לשדר
ולכאורה י״ל עפ״י מ״ש במד נמרוכין דך מ״ו
וס* 1דכל מילתא דמיחאמרא באפי מחה ליש
כה משוה לישנא בישא וכל מילתא דמיתאמרא
כאפי הלוז} לית כה משום לישנא בישא מיץ
שה וא״כ יש נ״מ בזה דאה מתכוין בזה
להתכבד א״ס דאין בזה מזה לשה״ר ס״מ
יש בזה משוס דמתמד בקלון חבירו אךלהחוד
ל״ל  pדמיי״ש בחום" ד״ה כל מילהא וכו ,לים
בה משוסל״ב פי" מק כק״ג דסרא בי ,סלניא
דאיכא למישמע דלא אמרה משוס ל״ב אבל
אס הוא אמר דמי קננמר מל חבייו אפילו
סיס אומרה בפרו אים בה משוס ל״ב מדל
הרי דם*ל להתוה ,דאה דבל נמת מל מכירו
אמלו בפניו ובאפ׳ת ס״מ יש בזה משוס לשדר
וא״צ לאיסור מתכבד בקלון חכירו .אמנם לכאמיה
להר׳מב״ם אש דהו אטס שמא בפיז מד
דמות ה״ה דאסילו באפי מלה מ״מ יש
בזה אישור ד׳לשהייר מיי״ש דש הא
פתק דאה נאמרה באיה אץ בו משוס ל״ב
ואוב אל זמיר דלדידי ,יש אס באיסור
דמחכבד בקלון הבירו כאופן דמיתאתרא
באש דאין בזה משום לשהיר ומשוס מתכבד
מלון חמו איכא ואמלו לפנרש מלס דאפילו
לשימת הרמב״ס לכתחילה אשור לומר לשהיר
אפילו אה סיחאמוא באש מש מוזה ממקרה
מותר לומר אמר שנאמר באיש ומרש מימב״ם
שה בסדא ואס סיפר הדבר א ,מן סג ,פעם
אחרת אץ בו משוס למהיר והוא שלא יומין
לסמדר
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}2אופן הא׳ כשמנגד .את חבית וטעזבדז א־ע:
אופן חב׳ אפלו כשלא משבת א*ע בפירוש רק בשמעה את חנית ותא שטח
בזת וניכר «ח שהוא מתגבר בזת ותם שחיא קמנת מאופן תא׳ נום
_
בשניהם אמד ואין  ahתלה לעוודב:

י

ודע

טורח
יי-
להסביר סקזל ולגלושו מסל עיי״ש אי לסחוא
קשה .ולבארה י״ל מא מיש בירושלמי נמכר
סאה פ״א דמזחר לספר לשה״ר מל בטלי
מלקח והביא הפלג במצוסיז ומ״מ בס״ז
מה' דעות והעיא בר קגיו מיי״ש ואיה ייל
דמה /אס מחמד בזה אמר אמנם הריץז
והלמביס והראיס לא הביא דין /ה ומשמע
להארה דלא סיל מ ומרש מאן ר רסאל
דל כססרו מרפא מון וה״כ הסיח בכלל נר
סק ע״ו והסב דמש״ה השמיסו לדין זה משוס
דש מזיוה לזה ממט' דמכר «״ק ם״ד
וק״יל  pבשו״ט מו״מ דשלייח ב״ד יכול להגיר
לביד כל החמסין והמומס שאסר מע״ר ואין
בזה משוס לשכיר ויליף לה מדכתיב העיר
האנשים ההם סקר וערשרי דאי לא דשליח
ב״ד אמריי למשה מגא כר ידע וא״א מירושלמי
אן ראה משוס דשאר דק ואבירם שהיו כעלי
ממצוקת שלמשה כקשים הגאן ד משם
מסר ישרצו מאדם בעלי בלק הש״ס
מירושלמי מומם הירושלמי מא רק כלי
להשקיע הריב כמו גגי כחן הנביא מאמר
לדוד כשקע הריב גדיש ועיין בהגהות הסמ״ק
סוסו דווקא למלך כשר ומשמע כדבריהם וא״כ
סלינו ב״ד  *0אסור מה״ג מרי מגדל המדורה
או דשליח ביד יכול להדר אמגס א״א דהוא
בפשעוס יקשה עהגנר דק ופ״כ לא סמך
מירושלמי עיי״ס אמנה לסטין• אן ראה
מסמר זאת דע מל הירושלמי דיל לדווקא
מס אדם אשר מחר לומר עליהם לשה״ר ולא
לסר בעיר עצמו וגבי כמן ואדוני״ היה הבע
רק שלמה ולא דוד ולכן מוסר והמו סיראה
בסוך סכסוכים והוא אמר לדוד אבל כסר
הבע״ד אמר שלא יגדל המדורה אכל השליח

r

כיד מוסר אמר אף לסר הרב שהוא הבע״ד
והמו ש6מרד לסני משה ואב אן ראה דהגמי
שלנו ס' על הירושלמי ולולי מחססיגא כדא דמש״ה
לא הביא סרמביס מסיי מיש בינושלמי שם
אנלה דוח של דוד צדקיס גמורים היו ועיי
שהיו לסם דלעורין היו יזצאין למלחמה ומשלים
ונמזב שס לדואג ואחיחוסל ובעלי קמילה כתני
שאמרו לשה^ר על דוד לסר שאול ולכאורה יש
להצדיקם לחשבו לדוד לבעל מחאקס שמלק על
מלכות שאול והגס בי באמם לא היה מורד כי
מאס ה" היסה ואס ע*מ נחשב לשוגג ואך לא
הניח הקלים להם א*ו דאפילו לסר מלי ממצוקת
אפר לזמר לשה״ר ולהארה היא ראה מוכרחת
וע״ה לא חשכו דן זהלסומרא אך **יל דססילוק
הוא כשליח ב״ד עצמו דמשוס לשאר מוסר
כמיש לעיל אבל אם השליח ב״ל מסכבד כזה
אשור ואש זי^ל עוד ימן פי בלשאר אש
גסשרסש הדבר יומר מוסר וראה אס מאש
במא גיסיו ל״ח מקמי" סלגאי כיקום ואע
דומה לנרלתא דמחאמרה באס אבל אש
מסעד בזה אסור ומ״ח:
מ)  pwמ' מהיק מל הוידוי של הגאון ריא
* * דל אדו של השליה הק" שכתב מל
התכבדתי בקלון סבירו דבר  01נמצא ושכיח
במזה״ר מסוע בין המלמדין שמגנין זאז בסני
אבי הילדה בכד שיתכבד הוא בעירו ומכירו
יתמה והן בין שארי ת״ס שצ״א אמר על מכירו
 pמעשיו הך דרכיו ואר נדל אמי מלך בדרכיו
אאדרךאםלמישליסייישנ

בט״ען

מסרמכיס או מא דעות היג
0
ומממון• גדע רע /אל מצום
מל כל אדם לאס 3אס כאיא מישראל נגוע
והו׳
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יא ודע דאפילו אם חבת דבר עליו מתחלה דברי נמת להתכבד בהם מ״ם
אסור לו אח״ב לדבר דברי גבות על חבת ?להתכבד בהם:
דר וראיתי מבוכה בזה העגין כי י״א שאיסור זה הוא יייקא בפניו דיאדאפילו שלא
בפניו ב״ח• ולי נראה לפשר ביניהם דיש היאק בין אם רגיל בזו העבירה
או שאינו תל בה דאם תל בה אז אפילו שלא בפניו מה אכל אס רק
במקרה עברע״זאז הוא חקא בפניו ודו״ק:
והא

מורח ייד

זס׳ לפיכך צריו להפר כשבגויו וכו׳ וחצה בכבוד
עצמו והמתכבד בקלון מביח אין לו חלק
לעוה״ב ומשמע מלשונם דע״י מה שמדבר ענות
מבירז נלכד במון דמסכבד בקלון מכירו כגם
דצא דבר בשמיו כלל ודו״ק:

מדכמיב לא מגנט דששמש שיש בכאן ב׳ גנבים
היינו דסגנב גנב מחמלה סמך ואעש״כ אסור
לך לגנוב ממנו שיי״ש • וכן הוא בכל
האיסורים ודו״ק:
|1ין מאון המנןבל רס״ו זציל בספרו
שע״ק  309דמתכבד בקלון מבת
איש דווקא אלא בפניו והראו הניס בפסיממו
נם הגאון האמיתי וכו׳ מ׳ רא״ד שליש״א
הנאב״ד דק״ק מיר וכממ בירושלים מב״ב הביאו
בהערומיולספרי זה נד״ש וממסר שלא הנדת
דש סתירה לזה מדברי הרמב״ם סיד too
הטבה היד וזיל המתכבד בקלון מבת אזמל
בלס שאיש משא לסי שאין סברו מזמר שם
ולא הרש א משח ולא ביישו אלא מרך מעשיו
השובים ומכסחו למול מעשי מברז או חכמתו
כד שיראה מכלא שהוא מסבר ומכת בזוי
שטל» הרי דס״ל דאיסור זה סוא אפילו שלא
בפרו • ע״כ נלמנניר ישן ט הרמב״ס קאי של
פ״&מ^דסשם מדג ודל ויש שברוח קלוש
מאלו ואמס״כ אמת תכסיס להרגיל בהם אין
להם מלק לטוה׳ב וכד להתרחק מהם ולהזהר
בהם מיייש מצא דהרמכ״ס מייד ברגיל בהם
ונדז כתב ואפילו שלא בפרו אסר משא״כ
מדו זיל נדרי במתכבד בקלון נמת במקרה
בפ״א ולכן כתב חכו דווקא בפרו ותיק:

יב) ד

יא) »דץ בשז״ח לר״י מאמר רי״ש בכתב
* ’ ק לממן לשי\ר וט׳ בזה מחוב
משלי אל תאמר נאשר פשה לי  pאפשה לו
והביאו מזים בכלל * ט׳ ש״ז פיייש • ובאמת
בזה יוסר ברור האיסור מלכה^ר בי בם)ן לא
משכחת לס לגמד אופן שיגיש מומלח לו שיי
שמתעד בקלון סברו וברש במם׳ ביצה ל מה
זו סמיכה זכו׳ מה זו שתיקה וכו׳ ואמר אכיי
־* הלכך האי צורבא מרבק דאיל מכריה מלמא לא
להדר לי׳ מלמא ספי ממאי דאיל מבריה וכו׳
דמשמש דמוחר לזמר שליו כמו שאמר לי׳ סכרים
סליו י׳ל דהתה נדרי בדברים שאינם של גגאו •
ובאמת ק הוא בכל האיסורים לדוגמא כגון שא׳
גבב מאמו מיס אסור לו לגנוב מהגנב אפילו
אומו דבר שצמו כמ״ש כמם׳ כרכות ט ר*ה
מקיפו לים  toדר דחמרא וכו׳ א״ל הכי שמיש
לן דלא יהיב מר שבישא לאריסא א״ל מי קא
שביק לי מיד מירה הא קא גרב לי׳ סלא א״ל
סיר דאמד אינשי במר גבבא גשב וששמא משים
ופירש* הגונב מן מגב אן» הוא מומם ממס
גרבה סיי״ש ומיין בס״כ פ׳ קדושים לא מגנט ןךןיןן מאץ אדרים שליס״א כמב בהמממי
למסד שא״י ס»ר למד מת זצ״לו
בן בג בג אומר אל מכנס למצר מכירן לטל
אמשלך .ונדן בביאור הגאון מלבייס ז״לדדיק ונראה לפשרו דמעמו הוא דאזיל לשימתו דכמב
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ע והא דאטרינן לעיל דהוא דוקא בפניו אבל שלא בבניו לא .מא vpn
לענין עוה־ב אבל איסורא יש אפילו שלא כבניו לצ*ע!
יךוחגתאםםחבבדבקאןהנרוכךםבשעכשטר1בבד בכבוד דצותזשאין^
הלק לעולס תנא .ויש בזה ב* אופנים:
טל אובן הא׳ כגון שיושב ועוסק בסתרי הורה ומגלה דברים אשר כפה
עתקיוטין:
האופן

ניתז
סם ז6של « ® 6ט8ם "« nj» Mס.
דיל ונבלם 5רין לום סיפנגו סה ימן פי סם
תגדל כמון כיותר שניכר מזה "שהוא שמח כמס
שהמו ורציחה מארק כסניז .והגס דטל בעלי
לסה״ר אמרו חדל שהורג שלא בפג . rי״לדשס
מיידי מסלי לשה״ר שתילץ בזה מדד ולק
לא ימלס בלוב הסמים שיסרוג אפילו שלא
בפניו אבל מסס אתת הוא רק בפניו וזס
מקורו של רנלו זצ״ל:
ןןעם דמלבין שני מסרו ברבים סוא גיה
בפניו ומ״מ כחב~הרמב״ס דדווקא
ברגיל למשוח כן *ל דמחכבד בקיח חמיראע״י
שמחמד איט כזה ולכן ממירא דאפי׳ פלא מניו
אסור• וטפיו יבואר הק׳ שהקשחי לטיל דמאי
נ״מדמתמד בק״חהאבלא״ה יש משוסלשה׳ר
אמנם י״ל מהיי מ״ם הראשונים דהא דנטלי
לשה״ר אין להם מלק לטוה״ב הוא דווקא
מרנילין בהם והביאם המ״ח בסללא׳ס״נא״ב
גסי מחכמי בק״ח מפניו אמר אפילו במקרה
ואין להם חלק לעוה״ב אפילו סכהיג א״כ יש
חילוק ביניהם בוס:
יהכע מזיח בפתיחתו .ומאדבר פשוט
דלא גרע ממתגאה ומלבר לשהייר:
אימא בירושלמי ס״ב דמינה זמיר
יי)
י היא תיל המתכבד בק׳ה אין א מלק
לעוהיב מנשיה מי שמחמד סככת* הבוי״ס
סאם״כ מיי״ש:
.
מנין זה אסרו בירושלמי ובב״ר כמיש
מו)
׳ שם מתפלה^.ל סליאסממךמה

מ

על

t
ייד
מדע עמוקה משאול מס מהקור .במה שהורשית
החבוק אין לל טסק בנסתרות וכו׳ • תאלמנה
שפחי שקד וכו* הדוברות טל צדק טתק •
הדוברות טל צדיקו של עולם דברים שהעמיק
מבריותיו • בג^ס ובוז זה שהוא מתגאה לומר
אני דורש במעשם בראשית סבור שהוא במגאס
ואינו אלא כמבזה טיי״ש .וראוי למרר למס
לא נמצא בש*ס שלנו שוס רמו מ*ו • ונראה
לספנ״ד טס״י ס״ש במס׳ מינם י״ד גגי ר״י
וריי הכהן בשדגטו במעשם מרמס יצאה ביק
ק השמים טלו לבאן טלו לכאן טרקלין גדולים
ונו* אתם ותלמידיהם ותלמידי תלמידכם
מזומנים לבת שלישית וכמין מייפ״י מת שלישית
של בתות היושבות לפני השכינה והיינו עד
הדורשים וא׳י מס שסם דורשים שאין להם סלק
לעוה״באבלאחסשדרשתס היטב סזטלעוהי״ב♦
וי״ל עור מנדי מ׳ש ממי שס נרו טל המשנה
כל שלא תם טל כבוד קונו ראוי שלא בא
לעולם מאי הוא וכו׳ ר״א אער זה המסתסל
כקשת וכו׳ זה העובר עבירה בסתר והוא חמום
דמאי שייטת להטנין דלעיל ונראה לסטנ״ד
דרמת בזה ג״כ הענין הדורש בדברים נסחרים
דמ״ש העובר טבילה בסתר ריל דהעבירההיא
במס שדורש בדברים שבסתר .ומ״ש זה המסתכל
בקסת י״ל טס* מיש מנל דלעיל כשדרשו
התנאים במעשה מלבבה נתקשרו השמים בעביה
ונלאה כמין קשת במק• ועיין בסמסרש
להירושלמי שהסנה שהראה להם שכדאי הם
הדברים אלו לרחם על הארץ ולכרות עליהם
בריס
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$ץ האופן הב׳ פי שמדבר על תמחי על הטדא  nsvsf wבדין וביחד
ואם תא היה מנהיג היה נוהג באופן אוזר זהו ניב בכלל זח:
יץ ודע כי לפענ׳ד יש  pieאס מתכבד בק׳ח ובחמה רק בלב  tbifבדבוד
 אי חוי מלל זח:יךן אמנם זאת צריו האדם לידע כי תשובה ממי אף על חטא דנאוח ועון
ומתכבד בקלון חבית דאף שהם מעבירות החמורות עכ׳ז אס יתחזק
רעשה־תשובה אין לך דבר שעומד בפני התשובה:
3לJ 3 7ו יבואר כמה דינים והנהנות שיתנהג האדם בדרן העונות בדברים שבץ
אדם 7םקןם וכו ל 1סעישים •

א בקומו אל יח^זוב #ראוי הי׳ להחזיר לו ג^טחו רק יבין כי רק מצד רחשים
וחמלה

1IMufc
כאדו
בריח כבימי « עיי״ש .וזהו אס החרש הוא
גמל ומסין לאמחחן ולכן אמרו שאסור להסתכל
בקשת ר*ל שלכל אלם אסיר לדרוש בסתרי
חורה ולחשוב שדבריו יועילו לרחם על האדן
בסו הקשת כי באמת לסתם אדם אם דורש
בסחר* מרה אץ לו חלק לעוה*ב ולכו ראוי
שלא בא לעולם ימן 9י מי״ז יפסיד עו*9ב משני
שלא חם מל כבוד קוט ומלש כירושלמי
הדל ודו״ק •
מ הוא פשוט ואף ששכר ושמו
מא מעיקרי הדח וא״כ בלא״ה
אן לו פוה״ב י״ל דמיירי שמאמין בשכר וממש
סל עוה״ב אן סאמנר שיותר סוב סיס שאם
מה נלאה ואס בעוהיו ואה מא היה מנהיג
היה משלם לאיש כמפטלו בעומו ודוק 5
יז) ןעןץ באמם מסשמוס לשק הרמב״ם
משמע מן הוא אשיא בלב שכתב
בה׳ חשובה המסככד בק״נו אומר בלבו
שלא נושא ובן אלא עלן מעשיו השובים
ונכנסו למול מעשה חברו או  woבדי
שיראה מכללו גמא מכובד וחברו בווי ומשמע
דה^ס בצב Srfo .איה היינו גאוה י״ל דגאוה
סוא במעלות המדומות ומתכבד בקלון מפרו
בכאן
הוא במשלוח האמתיות וענדו י*ל

 )mדבר
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בס״ג דווקא ברגיל בהם ובשיו מה׳ דימום
בחב סתם גם הלמ לעיל שתק להרמב׳ם
ובכאן כתב לא ידעתי מקור לדברי המוכ״ה אמנה
אי אמריכן דכמח הרמל׳ס בכאן הוא בלב איש
זפ״ב דאו* להסנדר בוס ודו״ק:
יי!) ןעןץ על נאוה איחא בפירוש במסי
מטה דאס מזר בז נאסף ממט
טיייש ונם מתכבד בקלון מכירו אימא
ברמנים דהגם דסתחילה כתב דהוא מכ״ד
דברים שמעכבין את התשובה מ״מ כתב אמיב
כהלו דבל אלו הדברים וטולא בהם אמית
שמעכבץ אס התשובה אין שנעץ אותה אלא
אם עשה חשובה ה״ו בעל השובה רש לו מלק
לעוה״ב ובן כתב לנדל מוג הרג ברא שכל
א מאלו אין לו מלק לטוה״ב בשמת בלא
חשבה אבל אם שב מלשפו ונס והוא בעל
תשובה הרי מ עבר העוהיב שאץ לן דבר
שעומד בשני התשובה אשיא כפר בעיקר כל
ימיו ובאחרונה שב יש א מלק לעזה׳ב ועיין
בכ״מ שכתב ראיה לוס ממ״ש בפיק דקידופץ
אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה חשובה באחרונה
אץ מופירץ א מריש :
*) כ״ב ססדה״י וסיים דא״צ לה נט״י
ואף
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בענק המתכבד בקלון הכירו אס דוקא כפגיו
ידושלטי* חגיגה (פ״ב ח״»> :״אמר רבי יוסי p

חנינה כל המתכבד בקלון הכיח* אין
לוהל^עולם הבא" וכף.
והרטב״ם ז״ל בתיבות הגדול הלכות חגות
(פ״ו ה״ס נתב" :מנוה על כל אדם
לאהוב את כל אהד ואמר מישראל כגופו,
שנאמר ואהבת לריעך כמוך ,לפיכך צריך
שיספר בשנתו ולחוס על ממונו ,כמו שהוא
 onעל ממון עצמו ווזצה בכבוד עצמו,
והמתכבד בקלח מבית .אין לו חלק לעולם
הבא".

ושם בהלכות תשונה (פ״ג הכ״ס כתב הרמב״ם
ו״ל" :כל אחד ואחד מארבעה ועשרים
אנשים אלו שמנינו אף על פי שהן ישראל ,אין
להם חלק לעולם הבא .ויש עבירות קלות מאלו,
ואף על סי  pאמת חכמים שהרגיל בהן אין לו
הלק לעולם הנא כרי להתרחק מהן ולזזזהר מהן
ואלו הן ,המלבין פני מנית נרביס ,והמתכבד
בקללן הכית" ,וסף.
ובספר החינוך במצות אהבת ישראל («נוח
 >jrmכה כתב" :ודיני מצוח זו כלולים
הס בתוך הסצוה ,שכלל הכל הוא שיתנהג
הארס עם מבית כסו שיתנהג עם עצמו ,לשמור
ממונו ולהחזיק סמנו כל נזק ,ואס יספר עליו
דברים יספרם לשבה ויחוס על כבודו ,ולא
יתכבד בקלונו ,ונמו שאמרו ח״ל המתכבד
בקלח הבית אין לו חלק לעולם הבא .והמחנהג
עם הבית דדך אהבה ושלום ודעות ומבקש
תועלתם ושמה בטובם ,עליו הכתוב אומר
ישראל אשר בך אתפאר".

וכתב מהרח״ו ז״ל בספרו שערי קדושה (ח״ב
ס״חדף פ׳)" :אלו שאץ להם חלק לעולם
הבא כלל וכף ,המלבין פני חבירו ברבים בפניו,
והמתכבד בקלון חבית ,תראה לי כי גם זה
בפניו".

הו* שחידוש גדול לימדנו מהרח״ו ז״ל שמה
שאמרו רו״ל שהמתכנר בקלון הבית ,אץ
לו הלק לעולם הנא היינו כשמתכבד גפניו ,אכל
חושבני שיש חולקים על מהרה״ו ז״ל ,דמצאתי
לבין עירו ובין זמנו דמהחז״ו ז״ל הוא רבינו
אלעזד אזקדי ז״ל שבספרו ספד חרדים (0וק ם׳
אות כ״חן כה כתב" :המתכבד בקלון הבית אץ
לו הלק לעולם הבא ,וקי על פי שאין מבית
עומד שם ולא זמיע לו בושת" ,ומפורש לכאורה
דלא כדברי מהרה״ו ז״ל ,אלא דהמתככד בקאן
חבית הוא אף על פי שאץ הבית עומד שם ולא
הגיע לו בושת .וצ״זג
עתה תאה אני שדברי בעל חרדים ו״ל הם
העתקת דברי הרסנ״ם ז״ל בהלכות
תשונה (פ״ד ה״ד> במניין מעכבי התשובה,
שכך כתב" :המתנכר בקלון הבית ,אומר בלבו
שאינו חוטא ,לסי שאץ ועירו עומד שם ולא
הגיעה לו בושת ולא ביישו ,אלא ערך מעשיו
הטובים וחכמתו למול מעשה הבית או חכמתו,
כדי שייראה מכללן שהוא מכובד וחבית בווי".
נוק״ק שבספר היקר מנחת סלת ח״ג על ספר
החינוך שם לא הרגיש שדברי בעל חרדים
מדברי הרסב״ם הוצבו תלקהו ע״ש].

 piהעתיקו הדברים בספר חסידים (סימן י״ט):
"והמהכבד בקלח חבית ,אומר בלבו
שאינו חוטא ,אחרי שאינו מביישו ולא הגיע
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אל הבוש□ כיצד הוא עושה עודך מחמדו מול
חכמתו וחכמתו מול מעשיו .כדי שיראה מכללן
שהוא מכובד והכירו מוי"[ ,ועוד עיין בספר
הפירים (סימן חתקנ״ג) ,ולהב המאית ז״ל בספר

חיבור התשובה (מאמר א׳ דף ס״מ ודוק היטבן.

ויותר הדגיש הרבדים אותו ראשון עלום שם
מתלמידי רבינו הרא״ש ז״ל בספרו
(ש«ר התשובה)" :והמתכבד
ארחות
rraiTfSp־ אוסר בלם■ שאינו חטא ,לסי

שאין הכירו עומד אצלו ,ולא הגיעה לו בושת
ולא ביישו .אלא הוא ערך מעשיו הטובים
וחכמתו וחריפותו יותר ממעשה הכירו וחכמתו
וחריפותו ,ובעיני השומע רבדיו  -יהיה הוא
מכובד והבירו בזוי" ,הרי שלא הזכיר את הנפגע
אלא דק השלישי "השומע" ודוק.

וראיתי לגאון הגדול רבי אברהם בעל דעת
קדושים ז״ל מבוטשאטש בהגהותיו
מילי דחסידותא שעל ספר הפירים («ם> שכה
כתב" :מכאן [מרבדי ספד חסידים הג״ל] נראה
שנם שלא כפני הכירו רק כשעורך מעשיו נגר
מעשה זולתו בפני טי אדם זולתם הרי זה כנדר
מתכבד בקלון ועירו ,ובשם מהרח״ו ז״ל כתבו
שהקסידא היא דק בפני ועידו ולא זולת זה
וצ״ע מה במגילה <כ״ח *׳) גבי ובי נהוניא ק
הקנה שאמר שמימי לא נתכבדתי בקלון ועירי
כי הא דוב התא וכו"" עכ״ל.
ועכמיו מצאתי לגאון חיד״א ז״ל עצמו בספרו
שו״ת חיים שאל ח״ב (סימן מ״ג »ת ו׳
דט״ב «״א) בהגהותיו לרמב״ם הלכות דעות (פ״ו
ודע) שכתב שמדברי הגאון רבי ישעיה ברלין
ז״ל (מל מסורת vn״ >oכהקדמת ספרו שאלת
שלום על ספר השאילתות יוצא שהוא חולק על
מהרח״ו ז״ל וסובר שהסתבבד בקלון זעירו
הוא גס שלא בפניו ,וכתב הוויד״א ז״ל
ש״כמקוס אחר כתב בעמן זה" ע״ש[ .ועור
עיין מברי הגאון רבי ישעיה ברלין ז״ל
במסורת הש״ם לפירוש המשניות לרמב״ם

«
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סנהדרין (דקכ״ד «״א אות זד) ובהגהותיו
לרמב״ם הלכות דעות שם ,וגליון הגרע״א
_או״ה (סימן קנ״ס ואכמ״ל].

והנה היכן הוא "המקום האחר" ששם כתב
מה החיד״א ז״ל ,כעת נעלם ממני ואיני
יודע מקומו ,אכל תמה אני על עצמי שלא הזכיר
דברי הרמב״ם ז״ל בהלכות השובה דלעיל
שמתבאר שהמתכבד בקלח הכירו הוא אפילו
שלא בפניו ,וגס על זה אץ לו הלק לעולם ועא
וכדנקט בעל הרדים ז״ל ,וצ״בג [ועיין בחבורי
הנכחי (סימן תבא) מה שכתבנו על ראיית הרב
חיד״א ז״ל שהביא לשיטת מהרח״ו ז״ל מדברי
מסכת רוך ארץ זוטא עיין שם].

עוד וראיתי לחיד״א ז״ל בהגהותיו ברית עולם
על ספר חסידים (סימן י״ט) שהביא זבדי
מהרח״ו ז״ל בסתם ע״ש ,וגס בא! לא הזכיר
דברי הרמב״ם דלעיל ,ובפרס היה לו להדגיש
שמדברי ובינו יהודה החסיד ז״ל בספר חסידים
שס מתבאר רלא כםהרה״ו וכבסו שדייק
בהגהות טילי דחסידותא וכנ״ל ,ולא היה
לוזיד״א ז״ל להביא שם ולקבוע דברי מהחז״ו
ז״ל בסתם וצ״ע[ .ועיין מברי הרב הסד
לאכרהס דלקמן ,ספל מקום גם לדבריו אץ מה
יישוב מדוע הדויד״א ז״ל לא הרגיש ולא העיר
מדברי הרמב״ם ז״ל הללו עיין שם].
בביאור "זה השער* שעל ספר שערי
תשובה («ן «ר א׳ דף «׳) שאהד
שהביא זבדי הרסב״ם ז״ל בהלכות חשובה
דלעיל" :המתכבד בקלח חבירו ,אומר בלבו
שזמנו חוטא ,לפי שאץ הכירו עוטר שם ולא
הגיעה לו משה ולא ביישו ,אלא ערך מעשיו
הטובים וחכמתו למול מעשה הכירו או חכמתו,
כדי שייראה מכללן שהוא מכובד והכירו מוי",
כתב" :ודבריו דלא כמו שכתב מהרח״ו ז״ל
כשערי קודשה שדוקא כפניו אכל שלא כפניו

לא״ .ווה כרנתיבנא □.to
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ועוד הוסיף שם ב״זה השער"" :אמנם בספר
חפץ חיים (דלעיל) כתב דרק לעין שאין לו
חלק לעולם הבא כתב מהרח״ו ז״לשהוא דוקא
בפניו ,אבל גם הוא פודה דשלא בפניו נפי אסור
ע״ש".

וכיו )3שם*§״^ה השער"" :ולכאורה יש לומר
שהיא שיטת החסיר רמו יונה דיל כי
בספרו שערי תשובה המר ג* כמרומז ומגשידיח)

באותם אלו שאץ להט מלק לעולם הבא ,לא
מנה את המתכבד בקלון חבית נבלל אותם
שאץ אזם מלק לעולם הבא ,ויש לומר משוס
דסבידא ליה שאיסור זה דוקא בפניו* ומשום
המבייש פני חבית אמרו שאץ לו חלק לעולם
הבא .ואת זה הדי כבד הביא רמו יונה ד״ל
שז*38ייש פני הבית ברבים אץ לו חלק לעולם
בא* והרמב״ם בהלכות דעות (ם״ו ח״ס כתב
המתכבד נקלץ מבית אץ לו מלק לעולם הבא
ואינו ממלק אס בפניו או שלא בפניו* עכת״ד.
וכקניותי הרנה יש לעמוד על דדך הרב "זה
השער" ,וכמו שיראה המעיין,
ואכתוב קצת ,חרא דמה שרצה אסר
דהמתבבד בקלון חבית שאץ א מלק לעולם
הנא והיינו דוקא כפניו ,טעמו מסוס שמנית
מתבייש והוי מלבין פני הבית כרכים ,הנה
לשון מהדח״ו ז״ל בשערי קדושה עם כך הוא:
"אלו שאץ להם הלק לעולם הבא בלל ובר*
המלבין פני מנית ברבים בפניו ,והמתכבד
בקלון הבית ,מראה א כי גם זח בפניו",
ולדברי הרב "זה השער" תרתי למה א ,שהרי
כל מה שהסתכנד בקלון הבית שהוא בפניו
שאץ א מלק לעולם הנא הוא מטעם מלבין פני
חבית ברבים ,ואס  pתיפוק אה מרץ מלבין
פני חבית ברבים ומדוע החקקו מהרמת ודו״ל
אמר דהן המלבין פני הבית ברבים והן
המתכבד בקלץ חבית אץ ל pהלק לעולם
הבא ,ועיין בבא מציעא (ג״ח «״ב> בקושיית
התלמוד ממה היינו מלבין ע״ש ודוק היטב.
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ותו מה שאמרו ח״ל דהמלבץ פני חבידו אץ
א חלק לעולם הנא ,היינו דוקא כעשה כן
ברבים וכמפורש להדיא בדבריהם ,אפל
המתכבד בקלון חבית לא ממן רפים .וכבר
הרגיש בזח שם הרב "זה השער" עצמו ואסיק
בצתג

וקוד אני תמה על מה שכתב שרכינו יונה ז״ל
סנה את הסלבץ המבייש פני מנית
כרכים במדרגה העשירית שאץ למן מלק לעולם
הבא ,ותמוה מאד שהרי רמו יונה או מנה
אוחו המדרגה העשירית .דהיינו במי שאץ לו
הלק לעולם המ 3אלא סנאו במדרגה התשיעית
באותם דברים שיחרג ולא יעבור ,וכמפורש שם
כשערי תשונה ש״ג (אות קל״ט ואות ק״ס ואות
קמ״א>וצ״ע.
איבדא דהיא גופא קשיא וכעי טעמא סתע
רמו יונה ז״ל לא הזכיר זאת במדרגה
העשירית ,דמיינו באותם שאין להם מלק לעולם
הבא ,אחר שדז״ל אמרו להדיא דהמלבץ פני
חבית ברבים אץ לו חלק לעולם הנא וצ״ם

וככלל עיקר הדברים צ״ע .דמה שדקדק הרב
"זח השער* מדוע רמו יונה ז״ל לא
זכר את המתכבד בקלון חבידו שאץ לו מלק
לעולם הבא ,וסכה זה כתב מה שכתב ,וכנ״ל,
ותמהני כיון שדמו יונה ז״ל שייר הרנה הרנה
שאץ להן מלק לעולם הפא ,ודוגמא בעלמא
אביא שרבינו יונח ז״ל לא הזכיר את המכנה שם
(חס לחבירו .והקורא לחבית בכינויו ,ועוד
רמו רבים שגזברו בתלמוד הבבלי שאץ להן
הלק לעולם הפא ,והביאם הרמכ״ם ז״ל
בהלכות משונה (פרק ס ע״ש ,ואס  pמה זו
ראיה מזה שרמו יונח ז״ל לא זכר המתכבד
בקלץ מכירו ,ובפרט שלא נזכר בבבלי ותק
היטב.
ובהיותי* בזה ראיתי בספר עקב ענוה (כלל כ׳

סי״ס שלחלק יצא בענין המתכבד
בקלח חבית אם בעינן בפניו ,וכתב ראם רגיל

ד
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השולמית ת״ו

בעבירה זו אז אפילו שלא בפניו אבל אם דק
במקרה ענו על זה אזי דוקא הוא כפניו ,ושם
 Trgjjjjjטורה דרך (»דת י״ב> כחב שיצא לד ק
מדברי הרמב״ם ז״ל בהלכות תשובה (מ״ד cm
דמה שכתב שם שהמחבבד בקלון המרו אין לו
הלק לעולם הבא קאי על דבריו כפרק ג׳ ששם
כתב דוקא במי שתיל ע״ש.

יודע היק נדפסו דבריו (אם  xwuוחשבתי
שאולי יש למצוא מקוד לשיטת מהרה״ו ז״ל
סעוברא דרב הוגא ורב תנא פר תנילאי במגילה
(כ״ח  cmששם היה המתכבד בקלון תמוז כפניו
ועיין[ .וכמדומני שהגאון חאדד״ת ז״ל בספרו
עטרות אד״רגם ק ק בענינים הללו ויש לחפש
שם].

אבל בעניותי לענ״ד לא נהידא לי הא ,ולא
נראה דהרמב״ם בפרק ד׳ קאי על דבריו
שבפרק  ,'1וכסו שיראה המעיין וקצרתי.

ובהגהות מקור הסד שעל ספר חסידים (מיק
«ט»יי״מ אות י״ס הביא דברי הגהות חסד
לאברהם שכתב ליישב דברי מהחז״ו ז״ל שלא
יקשה עליו מדברי הרטב״ם ז״ל המפורשים
לכאורה שלא כדבריו וכנ״ל ,והוא דמה שכתב
הרמב״ם בהלכות תשובה סרק ד׳ שהסתכם*
בקלץ חמדו אין לו חלק לעולם והוא אפילו
שלא בפניו היינו רוקא לגבי טעככי מתשובה,
וכדעסק בזה הרמב״ם ז״ל שם ,אבל להפסיד
חלקו לחיי העולם הבא זה דוקא בפניו ,וכדכחב
מחרח״ו ז״ל ולכן אין קושיא מרבדי הדמב״ם
ז״ל על דברי מחדח״ו ז״ל ע״ש.

מם כאן אמי מפין דבריו היטב ,ובפרט
שהמעיין בדברי מהדה״ו ז״ל בספרו
שעדי קדושה שם (ח״כ ש״ת> יראה שלא מכד
כדבריו בלל שאיסור זה הוא משוס לא תרצה
וצ״זג

מיהו הרב בעל חרדים ז״ל דלעיל להדיא חולק
ואמו סובר ק ,שהרי את דברי הרמב״ם
ז״ל קבע על ההלכה שחמחכבד בקלץ חמדו
אין א חלק לעולם הבא ,וחושבני שגס פשט
לשון חרמב״ם ז״ל בהלכות רעות "המתכבד
בקלץ המרו ,אין א חלק לעולם הבא" ,משמע
דבכל גוונא ואפילו שלא בפניו ורוק.

 fcpDVflשם הרב המחבר ז״ל שהגאץ האדד״ח
ז״ל בהערותיו לספרו כתב שאינו יודע
מקוד לדברי מהרה "ו ז״ל רמה שאמרו המתכבד
בקלץ תכירו אין לו חלק לעולם הבא הוא דוקא
בפניו ,והרב המחבר כתב שמהרח״ו ז״ל לטעמו
כשערי קרושה שם דאיסוד זה הוא משום לא
תרצה ,ולק צריך שיחיה בפניו שבזה גדל חעון
ביותר שניכר מזה שהוא שסה במה שהרגו
ורציחה היא דק בפניו ע״ש.

יפה שהביא מדברי הגאון האדר״ת ז״ל
בהערותיו לספר עקב ענוה כעת איני

סימן מג

בענין גדרי ממתכבד בקלון חבית

כתכהרמב״ם ז״ל בחיבורו הגדול הלכות
תשובה (מ״ג הי״ס" :המתכבד בקלץ
המרו אין לו הלק לעולם הבא" ,ומרן ז״ל

ככסף משנה שם כתב" :ומה שמנה רבמו
שובי השולמית־ ו :סו!

מתכבד בקלון חמדו  -לא ידעתי מקום שבו
יאמרו שאין להם הלק לעולם הבא" ,והגאון
המובהק רבי רפאל הכהן מהמבורג ז״ל בספרו
הקדוש מרפא לשון (צמוד יום הדין דד״ס «״א)
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a

דבכסף משגה לא הראה מקומו.
כתב:
בודאי הרמב״ם מצא וראה מקומות במסכתות
קטנות ,או ממדרשים ,כידוע דרכו ז״ל" ע״ש.
ועוד לו בזה שם (מ״ז ע״א) ע״ש.

שהמתכבד בקלח תכירו הוא גם שלא בפניו
וצ״ב[ .ושם בחב החיד״א חל ש״במקום אחר
כתב בענין זה" וכעת איני דע היכן הוא אותו
מקום].

ורביט הגדול הפרי חדש ז״ל בספת מים חיים
על הרמב״ם נ« 0חשף זרוע קדשו

ותו הרי רבינו הכהן הגדול חל בפתיחת ספרו
חפץ חיים (הלק הלאיין אוח ה") כתב דגם
מהחז״ו ז״ל שכתב רהמחבבד בקלון תכירו
היינו דווקא בפניו ,זה ביחס לענין שאין לו
לעולם הנא ,אבל איסורא מיהא איכא אף שלא
בפניו ע״ש ,ולפי זה הררא שאלה לדוכתא ,אם
לא שנאמר שהחיד״א חל סובר בדעת מהרח״ו
שלא בפניו לגמרי מותר ,והוא דוחק וצ״ע.

והראה שמקורו טהור בירושלמי חגיגה (פ״ב ה״א
ד* ע״א)" :אמר וזבי יוסי בן תמה המתכבד
בקלק חבית אין לו חלק לעולם הבא" .ותבינו
הפרי חדש ז״ל הוא הואש וראשון שגילה מקוד
דברי הרסב״ם ז״ל ,ועיין לחיד״א בשחת חיים
שאל ח״ב (סיםןם״גאוחו״דם״בע״ס ,ואחרי הפרי
חדש חל רבים גילו מקורו דברי הרמב״ם כמו
הגאון רבי ישעיה ברלין עיין בחיים שאל שם.
ובספר יד המלך הלכות דעות (פ״ס ,ובהגהות
עיון יתשלים לירושלמי חגיגה שם ,והארכתי
במקומי בס״ד.

מסכת דרך ארץ זוטא (פרק  proאמרו:
"ארבעה דברים גנאי לתלמידים וכו",
ואיטי מתכבד מקלון חבירח.

ונפ״דלי נראה לפרש דברות ח״ל במסכת
דדך ארץ זוטא דלעיל שדרך החכמים
שאינם מתכבדים בקלח חברם ,עם דברי
הרטב״ם חל בחיבורו הגדול הלכות תשובה
(פ״ג הכ״ס שכה כתב" :בל אתר ואתר מארבעה
ועשרים אנשים אלו שמנינו אף על סי שהן
ישראל ,אץ להם חלק לעולם הבא .ויש עבירות
קלות מאלו ,ואף על פי  pאמרו חכמים שהרגיל
בהן אין לו חלק לעולם הבא כדי להתרחק מהן
ולהזהר מהן .ואלו הן .המבנה את תכירו,
והקורא לתבירו בכינויו ,והמלבין פני חמת
ברבים ,והמתכבד בקלון חבית" וכו" ,ועיין

והאימא שגת תשל״ד זכיתי בספר חודה
מפואר הוא ספד כנד לאדן מגאון
עודנו רמו הוזיד״א מ״ל ,וראיתי לו <עס דקי״ז
ע״ב) שעמר בהבנת הדברים רמאי רבותא שהר*
המתכבד בקלון חביח אין לחלק לעולם הבא,
ותירץ" :ואפשר לפי מה שכתב מהרח״ו ז״ל
בשערי קרושה (ח״ב ש״ח) שהמחבבד בקלון
חבית שאין לו חלק לעולם הנא היינו בפניו,
ובאן מיידי תזהר אפילו שלא בפניו" ע״כ.

לגאח המובהק רפי יוסף תייון ז״ל סק״ק ליסבון
שבפורטוגל בפירושו טילי דאבות על מסכת
אמת (ע״ע סט״ו דף קס״ח) שחיברו לפני יותר
מחמש סאות שנה בשנת ה" ר״ל לס״ק ,ובספר
חפץ חיים (כפתיחה סיף הלק הלאוין) ע״ש.

וכעניותיחמה אני על עצמי מתע הגאון
חיד״א חל תירץ כך אחר שדבר זה
מכלל מחלוקת גדולה לא יצא ,וכמבואר אעלינו
בהרחבה בחיבורי הנכחי לעיל (בסיסן הקודם),
ומה גם שמצאתי לגאון חיד״אז״ל עצמו בספרו
שחת חיים שאל ח״ב (סיסן ס״ג אות ו׳ דפ״ב ע״א)
בהגהותיו לרסב״ם הלכות דעות גפ״ו ה״ >3שכתב
שיש חולקים על מהרח״ו חל מה וסוכרים

ומבואר פאר היטב דהמתנכד בקלון תכירו
שאמרו שאין א חלק לעולם הבא,
הוא רק במי שתיל בכך ,וכדכתב הרמב״ם ז״ל
להדיא ,אבל סי שהתכבד בקלח חבירו פעם
אתת באקראי ,לא עליו אמרו שאין לו חלק
לעולם הבא .ועל כגון דא אסרו במסכת דרך
ארץ שהחכם נזהר ואינו מתכבד בקלון חבית
אפילו דדך מקרה ואקראי ותק היטב.
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עוד נראה לי בס״ד לפרש דברות ח״ל במסכת
דדך ארץ זוטא דלעיל שדרך החכמים
שאינם מתכבדים בקלון חברם ,עם דברות קדשו
של רבינו איש האלהים הרמח״ל זצ״ל בספרו
מסילת ישרים <«ק י״ט)" :ואסרו עוד שאלו
תלמידיו את רבי נחוגיא במה הארכת ימים ,אמר
להם מימי לא נתבבדתי בקלון זזבידי .ולא עלתה
על מטתי קללת חבית ,ומפרש התם ,ני הא דרב
הונא דרי פרא אכחסיוז ,אתא רב הנא בר חנילאי
וקא דת מיניה ,אמר ליה אי מילת דדרית
במאתיך דת ,ואי לא אתייקות אנא בזילותא דידך
לא ניחא לי ,הר* שאף על פ* שמשמעות בקלון
הבית הוא המשתדל לבדות תכירו כת שעל ית
זח ירבה כבודו ,הנה לחסידים לא יאות לקבל
כבור ,אפילו אס חביחי הוא הנא ומתרצה נזה,
אם יהיה זח בזיון לחבית".

ועכפת תאה אני שרבת הרסת״ל ז״ל הן חם
««««»»רכתת רבינו מהרש״א תל בחידושיו
המגילה שם שכתב" :מתנכר בקלון חנית,
אפילו בנהאי גוונא נעוכדא דמייתי שתכירו
עושה  pמרצונו" ורוק.
ומבואר ד״לחכמים החסידים לא יאות לקבל
כבוד ,אפילו אם חנית הוא הבא
ומתרצה מה ,אם יהיה זה מיון לחבית" ,ועל
כגון דא אמת במסכת דרך ארץ שהחכם מהר
ואינו מתכבד בקלח חבית ודוק ,וכתבנו עוד
כמקומו בס״ד.
ודע כי נראה לי ברוד דהא דרכינו הרמח״ל תל
נקט לשון מסידיס נאשר הביא עוכדא דרב
התא ,כאומת "הנה לחסידים לא יאות לקבל
כבוד ,אפילו אם תמת הוא הנא ומתרצה מה"
וכר ,מלבד שהרמח״ל תל שם עוסק בסדקי
החסידות ,טעמו משוס שהתלמוד תענית (כ״ג ב׳)
מכתיר ומתאר את האמורא רב הונא בתואר
חסידא רכבל ,ודוק היט□

והיום יזם חמישי י״א פרוזשון תשמ״ג ,זכיתי
ובא לידי ספר עיני כל תי לגאון רבי

השולמית וז״ו

חיים סאלאג׳י תל שנדפס מחדש כעוג ועיינתי
לו שם בביאורו למסכת דדך ארץ זוטא (דקט״ז
«״א) וראיתי שכה כתב" :ואינו מתכבד בקלון
המת ,הקושיא מבוארת לכל ,שהדי מה אין לו
הלק לעולם הבא .והרב מופת הדור הזזיד״א
תל בככר לאדם תירץ דהכא שלא בפניו ,ועיין
כספת כסא רהטים על אבות דרכי נתן נפ״ט
ה״ג] ,והרב שמחת יהודה גאג׳ר <די״א ע״ח תירץ
דהתם ברגיל ,ועור תירץ התם במתבוין לכך,
והכא איירי דאחרים מדברים והוא לא יקבל
הכבוד" ע״ש.

•h

תעה ספר שמחת יהודה לאותו גאק מובהק
רבי יהודה נאג׳ר תל מעיר חהלה תוכם
לא זכיתי לראות מימי ,אבל שמחתי ת״ל
שזכיתי בתירוץ הראשון לדעתו הרחבה זיע״א.
[וכבד ידעת מה שכתב הגאק רבי חיים פאלאג׳י
תל בספרו נפש חיים (מערכת ת׳ סוף זעת 0״ם>:
"מוסת תרנו מהר״ר יהודה נאג׳ר נר״ו בספרו
הנורא לימות ה ,",וכן כתב עוד שם (מערכת א׳
אות ט״ו ד״ד דע״א) ודוק היטב].

ומה שהניא בתירוץ השני דהתם במתכוין לכך
וכר ,הלשון עמומה ואיני מניץ היטב,
ואולי הכוונה כתירוץ שלנו על סי דברות
מהרש״א תל ורמח״ל תל .ויש לראות הרבדים
בשרשן.
ואחתום דנתנו בדברים נוראים שכתב הגאון
רבי יהונתן אייבשיץ זצ״ל כפפת
המופלא יערות דבש זז״א  mי״א)" :וכאשר
יתרגל בעכירות כלא יחשב אצלו ,וימות כארץ
גזעו ולא ישוב לזד ,כל ימי חלדו חושד
בכשרים ,מתכבד בקלח מבית ,אוי ווי שעון
הזה מוקד בנו ,גדולים וקטנים ישישו כמשוש
על כל הון כאשד ימצא גלוי קלון וערות רעהו,
ויתפשהו כמטמונים לפרסם הקאן אם אמת
ואם שקר ,ואס ישמע איש על חבית קלח יתגדר
בו למאוד ,וזהו רגיל אצלינו בבקר וערב
בשכבנו ובקומנו מבלי הרף" עכ״ל .רח״ל
ודח״ל.
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לום

נה

ודאי זה מושב המקח רע לכך בא להעביר

זו הוכמה שמצא אשה מצא טוב לק באו לאכול

העצטן ממני בריקוד ובטמוס זו שעושה .הנה
כי כן אם האלם בא לסעודס הממן ואכל ושמה
הבלה בפניו בי אם
שם אפילו שלא שבח

עם הממן ביום טובה ונ״ש אם ישכחו הכלה

שמח באסלה ושמיה של סעודס מסן הרי זה

ששבמו מקמו בפירוש שבדבר זה סמט לעס
אומס הקורין מגר על נשואין אך מי הוא זה

הנהנה מסעולס ממן ואיט משממו זה הנכנס
לפעודמ ממן ואיט אוכל ושומה ושמח

משמה הממן שבזה יבין הממן שמקמו מקח
טוב וסרוימ בנשאו אשה הטחה גדולה וברבוס
הטובה רטאוכליה על כן באו לאכול ולשמוח

דבלימומא כדי לעורר שממה לממן בזה ולאי

אצלו בעטי טובה שנסן לו הקב״ה באשה זו כי

מעציב לב הממן כלאמרן לכן עובר בחמשה

מצ5ך£שה מצא טוב וכ״ש אס יבואו לשבח
בפירוש אמ סכלה שמרבה שמסמו של הממן

קולוס ולז״א כל הנהנה מסעודת ממן ואיט
משמתו דהיינו נכנם אצלו לסעודה ועושה

בזה אבל הנכנס להטת מסעולס ממן ועשה

דברים שלומין השממה מלב הממן כגון שהוא

ריקוד ובדימוס של שמוק כלי שישחק הממן
ולא דבר בשבס הכלה כלל ה״ז מעציב הממן כי

משסלל לעשוס מילי לבלימומא בלבל ה״ז

יאמר הממן בלט אס סמקס של האשה הוא
טוב למה זה עושה בדימוס בלי שאשחק הלא
אנכי ראוי שאשסק ואשמח על מקמי אלא ולאי
זה סובר נאומם הליעוס שמושבין נשואי

האלם אשה הוא מקח רע שראוי להתעצב ט
לכך עשה בדימוס כלי להעביר הצער לפי
שעה.
גנמא הבא לסעודס ממן ונהנה שם
אע*פ שלא שבח הכלה ה״ז משמח אס הממן ט

בשסיקה אלא הוא משתדל לעשוס שמוק במילי

עובר ובזה הביאור שביארסי בברד יבא נטן
מנהג העולם בזה״ז שנאים להטס מסעודס
ממן ואינם משבמין הכלם בפנס ט אס אוכלים
ושומים בשממה של פזמונים בשמיקה ולפי
פשט המאמר עובמס בממש קולוס אך לפי
טאוריט בס״ד לאכילה ושמיה בשממה זו היא
שמתת הממן אע״פ שלא לבלו בשבח הכלה ולק
העושה בטמוס לשחק הממן ואיט משבה אס
הבלה זה הוא מעציב לב הממן בעיקר המקח
שלו ושבר בחמשה וכר עכ״צ

סימןכו
בענק המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לערה״ב
מגילה כס שאלו מלמידיו אס רבי

מרא אנסטס אסא רב מנא בר מנילאי וקא
שקיל מיניה (לכבדו וישאגה הוא) א״ל אי

נמוניא ק הקנה במה הארנס ימים אמר להם
מימי לא נמכבלמי בקלון מביט ולא עלמה על
מטסי קללס מבט ולמרץ בממוני הייסי לא

בעירך) דרי ואי לא אסייקורי אנא בזילוסא

נסכבלסי בקלון סטרי כי הא ללב הונא דרי

לידך לא ניחא לי ע״ש.

רגילס דלריס במאסיך (שאמה טשא בלי בזה
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סימן ט

שלום

ועיין ככף אור הישר מוצץ לז :כמוס׳

לעוה״ב ע״ש וכן הוא בירושלמי מגינה פ״ב

ד״ה שלא הרהרמי טוס להקשה ח״ל וכה״ג

ה״א דף י .ע״ש וכן פסק סרמב״ם בסל׳ דעות

יל״ד במגילה דף נש .דד נמוניא כן הקנה
קאמר שהארץ• ימים נ״כ מפני שלא נמכבד

ובהל׳ משובה וצ״ב מט מומר העץ דנענש כ״כ

דאץלומצקלעוה״ב.

בקלון מכירו וסרמב״ם בפ״ו ה״ג מהל׳ דעות

והנה נתב הרמב״ם בפ״ג מסל׳ משובה

ובפ״ג הי״ד מהל׳ משובה כמב דמתכבד בקלון

הי״ל וז״ל ויש עבירות קלויז מאלו ואעפ״ב

מטרו אץ לו מלק לעוה״ב ומקורו הנבון שלא

אמרו סכמים שהרגיל בהן אץ להם מלק

הזכירו שם המפרשים הוא בירושלמי מגיגה

לעוה״ב וכט הן להתרסק מהן ולהזסר בהן

פ״ב ה״א ועכ״פ מאי רבומיה די׳ נמוגיא p
ולאידך גיסא הקשה
הקנה בזה עכ״ל
המנסס עני על היד הקמנה הלמת לעוס פ״ה

ואצו הן המכנה שם למטרו והקורא למביט

מדע עשה ג סק״ד וז״ל והמתכבד בקלון סטרו
אץ לו מלק לעולם הבא לשון הרמב״ם שס
ונמו״ב בסלטמ משובה בפרק שלישי משט
במוך אומן שאץ להם סלק צעוה״ב והוא ממוה

כי מדברי סגנר במגילה כמ משמע שהוא מדת

מהילות כמאמרם שם במה הארכת ימים אמר
מימי לא נמכבלמי בקלון מביט עכ״ל וצ״3
והגה נמב הרמב״ם בפ״ד מהל׳ משובה
ה״ד וז״ל (כד׳ מטס מענבץ את המשובה)
ומהן ממשה דברים העושה אומן אץ מזקתו
לשוב מסן לפי שהם לברים קלים בעוני רוב

האדם ונמצא מוטא והוא ידמה שאץ זה סטא

ונו׳ ד) המתכבד בקלון מטרו אומר בלט

בכינויו והמצטן פני מביט ברטם והמתכבד
בקלון מביט ונו׳ ענ״ל וצ״ב מנ״ל לרמב״ם
דהממכבד בקלון חטט טקא הרגיל בזה אין צו
מלק לעוה״ב דמלשון המדרש רבה והירושלמי
מנינה הנ״ל דסתמו דבטהם ואמרו דהממבבד
בקלץ מביט אץ ט מלק לעוה״ב לא משמע
דדוקא המיל בזה הוא דאין ט מלק לעוה״ב

וצ״3
והנה אימא במשנה סנהדרין טש פרק
מלק דף  Jואט שאץ להם סלק צעוה״ב
האומר אץ מחיית המתים מן המורה ואין
מורה מן השמים ואפיקורוס י״ע אומר אף

הקורא בהפטס החיצונים והלוחש על המנה
ואומר כל הממלה אשר שממי במצטם לא
אשים עליך ט אני ה׳ טפאן אבא שאול אומר

שאינו חטא צפי שאץ מטרו עומד שם ולא

אף ההוגה את השם באותיותיו ע״ש וצ״ב
אמאי התנא לא הביא אף הא דהמתכבד בקלץ

הנוובים וחכמתו למול מעשה מביט או חכמתו

סטרו אץ ט סלק לעוה״ב ובפשטות צ״ל דתנא

כט שיראה מכללו שהוא מכובד וסטרו בזוי

ושייר ועיין בבאר שבע בסידושיו שם דכתב
וז״ל האומר אץ תסיית המתים וכו׳ תנא ושייר
טובא כגון כל הני דרט אליעזר המודעי
דמייתי המר לקמן וכן המינים והמוסטם

והנה אימא בבראשית רבה פרשה א אומ
ה כל המתכבד בקלון מטרו אץ ט מלק

ושפירשו מדרכי צטר דקחשיב בפ״ק דר״ה וכן
מי שיש ט גסות הרום בפ״ק דשוטה וכן הא

הגיע צו טשס ולא טישו אלא ערך מעשיו

עכ״ל וצ״ב בגת׳ מגילה סנ״ל 7טארה מהו
הממנבד בקלון מבירו אמאי לא הביאה הגרר
אועןזסדכתבסרמב״ע
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דברי

שלום

סימן ט

לאמרינן כפרק בפרא לכמוטס רפאים בל
יקומו מי שמרפה עצמו ממרי מורה ומלוה
כריטס מציט כאגרה שאין מיין לעוה״ב עכ״ל
איכרא כשתם טכי״מ יחד סי רה נשאל על
לכליהמוס׳כסטהדףמשסמהועלמהללא
סישב כמשנה לריש פ׳ מלק גכי אלו שאין להם

נז

ע״ש וצ״כ אמאי לא מנה רכי אלעזר המולעי
אף הא לסממככד בקלון מכירו בהלי הני לאין
^״sk

להסמלקלעוה״ט

ובביאור הלבטס נלאה לומר ליאה
כמכ הרמכ״ם כפהמ״ש סנהדרין פ״י ירא

מלק לעוה״ב גסי הרוס וממים שכמ״ל ועמי

קולם היסוד הראשון ודל וככר זכט לכטם
זולמי אלה שהעושה אומם אין לו מלק לעוה״ב

ושייר וע״ש דנמב הטכ״י ודל ללילי לא קשיא

אמרו המלכק פגי מכירו כרבים והקורא
למטרו בכיטי והממככד בקלון מכירו לפי שלא

הארץ ומלוי כריכים למה זו מימא וללמא מני
ולא מידי שמה שהקשה ללמא מנא ושייר הנה

כיון דפליג ר׳ עקיכא שם כמשנה להוסיף על
לכרי המ״ק קורא כספרים מיצוניה ולומש על
מכה ואכא שאול ג״נ מוסיף הונה שם מכלל
למ״ק דוקא קמני אלו ולא שייר לאל״נ מנ״ל

יעשה מעשה מאלה ואע״פ שהם עבירות קלוס

כפי ממשכס המושב אלא כעל נפש גרועה שאין

כה שלימות ואינה ראויה לנטלם הבא ענ״ל
ומטאר ברמב״ם להא להממכבד כקטן חבירו
אין לו חלק לעוה״ב אין זה כעונש על מומר

לר׳ע ואבא שארל למ״ק ממעט אלו ועוד
העון דהממכבד כקלון סטרו אלא דהממככד
למ״ק כללא נייל כל ישראל וט׳ ואף לאין
שאץ
בקלון מכירו מראה שיש לו נפש
למלין מן הכללים אפילו במקום שנאמר ט מוץ
,בה שלימות ואינה ראויה לעמדב !ונראה
אולי ואלו עדיף ממוין וגם סייס ואלו לוקא
למשתה כמב הרמכ״ם כפ״ג מהל׳ משוכה
קמני ועול ללא שייך מני ושייר ט אס לשייר
הי״ל דלוקא הרגיל כעבירה זו אין לו סלק
מקצס אכל להיוס פרוז מרובה על העומד
לעוה״ב משוס לאי רק פעם אמס המכגל
שישייר יומר ממה שמשב לא שמענו ומ״ק לא
בקלון סטרו אכמי אין זה מראה להוי בעל
משיכשם רק מלס ושפיר ממהו המוס׳ לשייר
נפש גמעה שאין כה שלימות ואינה ראויה
ל׳ שהמום׳ שם כסוטה משט ל׳ עכ״ל וא״כ
לעוה״ב איכרא אי רגיל הוא בעטרה זו הרי זה
הליא קושיא צלוכמא אמאי לא מנה המנא
מראה להוא כעל נפש גטעה שאין כה שלימות
נמי הא להממככד בקלון מכירו כהליהני דאין
ואינה ראויה לעוה״ב וכן משמע כספר הכפים
להסמלקלעוה״כוצ״ט
ספר מצוה עשה עא שער ל ודל ויש עניניס
והנה אימא כאטס פ״ג מי״א רכי אמרים אמרו רטמיט שהרגיל כהם אין לו מלק
אלעזל המולעי אומר הממלל אס הקדשים

לעוה״ב מאשר הס מלות מנוטס לנפש

והמבזה אם המועלות והמלבין פני מכירו
כרכים והמפר כלימו של אכלהס אכיט

והמסכטס אליה מלאים רעים על לאין מרפא
ואלו הם המלכק פני מטרו כרכים והממככל

והמגלה פנים כמורה שלא כהלכה אע״פ שיש
כידו מורה ומעשים טוטם אין לו מלק לעוה״ב

בקלון חטט וידוע הוא שהרגיל כזה טזה דרכי
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סימן מ

שלום

ובזה ניאה לבאי אמאי לא הובא ענייה

לעוה״ב משוס להוי נפש גרועה שאץ בה

זו להממכבל בקלח מבירו בהדי הני לברים
שאץ להם מלק לעוה״ב משנו במשנה לריש
פרק מלק משוס להעבימת המנויות שם איירי
לאין להם מלק לעוה״ב כעונש משום מומי
העבירה ומשא״ב הא דהממכבר בקלון מבירו
אץ לו סלק לעוה״ב אץ זה כעונש על מומר

שלימות ואינה ראויה לעוה״ב ונמצא א״כ

העבירה אלא משום למראה בעצמו שיש לו

להממכבל בקלון מבירו כלול הוא בהא לנקט
ר״א המולעי להמלבין פני סבירו ברבים אץ לו

מלק לעוה״ב והלכך לא מנה ליה ר*א המולעי
צהליא/וכ״ב המאירי בפירושו לאבות שם וז״ל
ונשוב לעניני המאמר והוא שהזכיר מן המין
השני המלבין פני מבילו ברבים ובכלל זה נזכר

נפש גרועה שאץ בה שלימות ואינה ראויה

בפרק מלק שם הקורא למבירו בכטיו
והממכבר בקלון מבירו שכל אלו אע״פ שמחשב
עליהם שהם עבירות קלות יורו על מכלית

בסוטה הנ״ל אמאי לא משיב במשנה רמש פרק

פמימומ בעליהן לא ישוו.ה" לערס ואע״פ שיש
בהם מורה ומעשים טובים אין להם מלק

גסומ הרוס אץ עפרו ננער לממיימ הממים

לעוה״ב עב״צ _______________
וב1ה נראה לבאר הער במגילה הנ״ל
לקאמר רבי נמוניא בן הקנה להאריך ימים
משוס ללא נמכבל בקצון מכירו וביארה הגת׳
לאיירי בלרב הונא ללא רצה למת לרב סנא בר
מנילאי לשאת בלי שלא היה רגיל לשאת בלי

לעוה״ב ועל לרן זה במב בספר למשובמ השנה
פ״ג מהל" משובההי״ל ליישב קושית המוס"

מלק הא לאימא בסוטה לף ה לכל אלם שיש בו
ון3£ןלפי״ל הר״מ בפהמ״ש אפשר לומר

לבמשנה בסנהלרץ מנו רק הנך לאץ להו מלק
לעוה״ב מפאת עוטמ סמויים שעשו ואילו מי
שיש בו גסות הרוס לאין עפע^נער לממיימ
הממים י״ל להוא משום להוי בעל נפש גרועה

שאץ בה שלימות ואיכה ראויה לעוה״ב בלבלי
הרמב״ם ואיט ענץ למשנה בפרק מלק למני

לק עוטמ ממורים לענשם שאץ לעושיהס מלק

לעוה״בעכ״צ

כזה בעירו לפשימא לר נמוניא  pהקנה
לקאמר להאריך ימים משום ללא נמכבל בקלץ

מבירו לא איירי דלא העריך מעשיו וסכממו
כעל מעשה מבירו וסכממו כלי שיראה מכללו
שהוא מנובל וחבירו בזוי להעושה כן הוי בעל

ונראה להא ללא הובא עבירה זו
להממכבל בקלון חבילו במשנה אבות בהלי
הלבריס למנה ר״א התולעי לאין להם סלק

נפש גרועה שאין בה שלימות ואינה ראויה
לעוה״ב ופשיטא לר״ נממיא  pהקנה לא היה
עושה  pומי שנמנע מלעשות בן אכמי אין בזה
זנות ליזכה לאריכות ימים והלכך קאמר בגת,

לעוה״ב הייט משום לר״א המולעי כבר מנה
המלבין פני סבירו ביבים בהלי הני לאין להם

להא לקאמר ר״ נמוניא  pהקנה להאריך ימים

מלק לעוה״ב ונבר כמב הרמב״ס בפהמ״ש
בסנהלרץ לכל שלשת העבירות דהייט המלבין

משום ללא נמכבל בקלון מבירו איירי בנה״ג
לרב הונא ללא רצה למת לרב תנא בר תנילאי

פני מבירו ברבים והמכנה שם למבירו

לשאת כלי שלא היה רגיל לשאת כלי כזה בעירו

והמתנבל בקלון סבירו כולהו אץ להם סלק

לבכה״ג שמכירו מעצמו רוצה לעשות כן
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פשיטא דאקכאן ענק המתנכר בקלון מכירו

>
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^לום

גט

גחוניא בן הקנה לא הפטם לעשות כן ממלת

להא מטרו מעצמו ממל על ככולו ואפ״ה ר״“מתילות שלא להתנכר ע״י מיון מטרו.

סימןכז
עדדבענקהנ״ל

הרמב״ם כהל" רעות פ״ו ה״ג נתב ודל

להם מלק לעוה״ב רק כפרק כני העיר מגילה

מצוה על כל ארס לאהוב את כל אתר ואתר

כת אמרו שאמר רבי נמוניא כן הקנה אתל

מישראל מופו שנאמר ואהבת לרעך נתון*
לפיכן* צריך לספר כשנתו ולתות על ממוט
כאשל הוא תת על ממון עצמו ורוצה בכבוד

מהדברים שבשבילם האריך ימים בעבורם הוא

שלא נתכבד בקלון מכירו וכר ענ״ל (וככר

כמט האחרונים למקור סלמכ״ם הוא
מבראשית רכה פרשה א אות ה וירושלמי

עצמו והמתכבד בקלון מטט-אין_^חלק
הרמב״ס?
לעוה״ב עכ״ל] וצ״ב אמאי הביא
חגיגה פ״ב ה״א ע״ש) וצ״ב אמאי סכ״מ כתב
\ כהלכה זו הא רהמתככר בקלון תכירו אק לו \
דלא ירע המקום שט יאמרו רהמתככר בקלון
( תלק לעוהי״ב \רלכאורה מקומו במ״ג מהל" מכירו אין לו מלק לעוה״ב כאן כסלטת משוכה
תשובה רשם מנה אלו שאין להם מלק לעוה׳״ב

ולא כתב כץ לעיל כהל" רעות לכתב שם

ואפן שם כהי״ד מנה ג״נ הא להמתככל בקלון
תכירו כסלי הני דאין לסם מלק לעוה״ב ע״ש
ועוד צ״באמאי נקט בסל" רעות הא רמתנבד
בקלון תכירו טפי מהמכנס שם למטרו או

סרמב״ם להממככל בקלון סטט אין לו סלק
לעוה״כוצ״ב.
והנה כתב הרמכ״ם בפ״ד מסל" משוכה
ה״ל ודל (ארבעה ועשרים לברים מעככק את

המלכק פני מכירו ברבים רג״ב אין להם מלק
לעוה״ב וכדכמב כפ״ג מסל" תשובה סי״ר ע״ש

התשובה) ומהן ממשה לברים העושה אותן אק
ימקמו לשוב מהן לפי שהם דברים קלים בעיני

וצ״3

רוב האלם ונמצא חוטא והוא ירמה שאין or
חטא ואלו  pוכר ל) המתכבד בקלון מביט

מעה נתב סרמב״ם  mמהל" תשובה
סי״ל ודל ויש עטרות קלות מאלו ואעפ״ב

אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק

אומר בלבו שאינו חטא לט שאק מביט עומד
שט ולא הגיע לו טשת ולא טישו אלא ערך

לעוה״ב וכט הן להתרחק מהן ולמהר בהן

מעשיו הטוטם וחכמתו למול מעשה מביט או
חכמתו כדי שיראה מכללו שהוא מכובד ומביט
בזוי עטלןוצ״ב אמאי לא סטא סרב״ם ג״כ
האופן השני לממכבר בקלון סטרו המבואר

ומה שמנה רטנו קורא למטרו ככיטי ומתכבד

בגנו מגילה דהיינו סיכא שהביאו המקרה או

בקלון תכירו לא ידעתי מקום שבו יאמרו שאין

ההכרח לעשות איזה מעשה בלתי מטבל אצלו

ואלו הן המכנה שם להכירו והקורא לחטט

בסטיו והמלבק פני תכירו כרכים והמתכבד
בקלון מכירו וכר עכ״לוע״שככ״מ לנתב ודל
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לפי ערך מעלמו ויחלק עצמו מן הקלון ההוא

ויעמיד אמר מממיו יהיה זה המעשה קלץ אצל
זה השני ג״כ ולא ימוש האחר את קלונו אמר
שהוא המנצל מעלי הקלון ההוא והלבישו אליו

ועיין במאירי במבוי המשובה מאמר א פ״ל

(עיר  )83להביא ב ,האופנים וצ״ב.
והנה בשערי קלושה לרמ״ו בח״ב שער ס
ח״ב הביא אלו שאין להם מלק לעוה״ב והביא
בכללם הממכבל בקלון סבירו וכמב ע״ז וז״ל

נראה לי לזה הוא בפניו עכ״ל אלמא לנדל
להא דהממכבל בקלח מבירו אין לו מלק
לעוה״ג היינו דוקא היכא דממכבל בקלון

מבירו בפני מבירו וכבר ממה בהגהוס
ומדרשים על השערי קדושה שם וז״ל צ״ע שהוא

קמך מדברי הרמב״ס פ״ד מהל" משובה ה״ד
וז״ל הממכבל בקלון אבירו אומר בלבו שאינו
סנוא לפי שאץ מבירו עומל שם ולא הגיע לו
בושת וכר עכ״ל הרי דכדל לרמב״ם לאיסור
מסכבד בקלח מכירו הוא אפי" שלא בפניו וכ״ב

בספר מסיליס סוף אומ יע ע״ש וחלוש גלול
על הלב המיד״א בהגהומ לבדח שהביא אס

דבלי מהרמ״ו ולא העיר כלום על זה עכ״ל

\'1\7

7

*

שלום

לרעך כמוך במו בלאה מבירו שעשה עבירה
וכלאימא בפסמים דף קי□ ט מראה ממול
שונאך ומי שרי למשניה והכמיב לא משנא אס

אחיך בלבבך אלא לאו דמזי ביה דבר ערוה וכר
ואף לאין לו לין רשע לענין שיהא מומר לבזומו
בכ״ז אין עליו מצוה מאהבת וא״כ בכה״ג יש
לעיין אם אסור להמכבל בקלונו שלא בפניו
לאס כל האיסור בזה הוא משום בעול סמצוה
דואהבס לרעך נמוך א״כ בכה״ג שאין עליו

חיוב מצום  vה״ה לאין איסור להמכבד בקלונו
אבל אס זה מעשה איסור בעצמו עצם מם

שממבבד בקלון מבילו דאז אסור גם בכה״ג
עכ״ל.
ונראה דהרמב״ם בדל לשורש האיסור
דמסכבד בקלון מטרו הוא משום טטולהמצוה
דואהבס לרעך במוך ומשרים בפ״ו מהלכוס
לעוס ה״ג לאיילי בעשה דואהבס לרעך כמוך
סיים הלמב״ס והממכבל בקלון מכירו אין לו
מלק לעוה״ב והגם לאין ענק ההלכה שם אי יש

לו מלק לעוה״ב או לא מ״מ הביא שס הלמב״ם
הא להממכבל בקלון מבילו אין לו מלק
לעוה^^מועינן לשורש האיסת• הוא משום

וצ״ב.

ביטול המצוה דואהבס לרעך במוך ונראה

ובביאור הדברים נראה לומר להנה
בםפר משובה מאהבה בפ*ל מהל" משובה ה״ל
נסב וז״ל והנה יש למיין בשורש האיסור

למשרה נקע שם סרמב״ם הא דהממכבד
בקלון מבייו אק לו מלק לעוה״ב ולא נקט הא

להמכנה שם למטרו או המלבין פני מבירו

לממכבל בקלון מבירו אס האיסור הוא בעצם

ברבים לבהנהו מלבד למנעל בזה עשה

מה שממכבד בזה שמבילו בזוי זה עצמו
האיסור וזה איסור מיוסד דממכבל בקלון

לואהבס לרעך כמוך יש בזה נ״כ איסור עצמי

מבירו או ליסוד הלק משום ואהבם לרעך
כמוך למכלל האהבה לכבל מבירו ולא להמכבל
בקלונו ועובר על המצוה דואהבס לרעך כמוך

והנפ״מ באופן שאח עליו המצוה דואהבס

בהא דטונסו להקלוס אס מכירו איבלא
המסמל בקלון מבייו אין כוונמו כלל להקלוס
אס סבירו אלא לק לעלוס אס עצמו ולא חושש
אם מדבריו הגיע קלח ובושס לחבירו אמר
שלא היסה טנמו בלבול ההוא להקלוס מבירו
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רק להמשיך הנטל לעצמו ומשו״ה כל האישור

לעוה״ב דאין זה מעטן ההלכה שם איברא

בזה הוא משום ביעול העשה מאהבת לרעך
כמוך והלכו נקע לם הרמב״ם שם ועיין
ברורה או״ס סי קנו סק״ל מרס
ברמב״ם וז״ל עוד כתב בפרק ו ה״ג מצוה על
כל אדם לאהוב את עמיתו כגופו שנאמר

בפ״ג מהל׳ משובה הי״ד למונה הלמב״ס אלו
שאין להם סלק לעוה״ב ובכללם מנה הלמב״ס

ואהבת לרעך כמוך לפיכך צריך לספר בשבתו
ולתום על^ע^ נאשר הוא תם על ממון עצמו

ורוצה בכבוד עצמו לפיכך הממנבל בקלון
מכירו אין לו תלק לעוה״ב עכ״ל ומדנקע

המתכבד בקלון מבירו כתב שם הנ״ת לאיט

יודע המקום דאמרו להממכבל בקלון מביט

איןלוסלקלעוה״ט
והנה מלכמב הרמב״ם בפ״ד מהל׳
משובה ה״ד המתכבד בקלון תביט אומר בלט
שאיט מעא לפי שאין תביט עומד שם ולא

המ״ב כגירסמו בלמב״ם לפיכך המתכבד
בקלון חבירו אין לו מלק לעוה״כ מנואר להריא

העוטה וחכמתו למול מעשה מטרו או סכממו

לשורש איסור המתכבד בקלון מביט ׳הוא
משום טעול העשה טאהבת לרעך נמוך

כלי שיראה מכללו שהוא מטבל ומטרו בזוג
משמע להדיא להממכבל בקלון מטרו בעני

איביא נראה לדוקא שורש האיסור דהממכבד
בקלון תביט הוא משוס ביטול העשה טאהבת
לרעך כמוך אבל תומר המר דאין לו מלק
לעוה״באין זה משום ביטול העשה מאהבת

מטר שעומד שם איט בכלל זה לשפיר מרגיש
שתטא וטיש את מטרו בפגע ואיט מעכט
לשוב לפי מה שהוא עשה ני גם הוא מחשיב
הדבר למעא ובזה נראה ליישב אמאי הרמב״ם

לרעך כמוך משאר דברים דמבעל בזה העשה

לא הביא שם האופן השני לסממכבל בקלון
מטרו המבואר בגת׳ מגילה דהייט היכא

תלק לעוה״ב והא להממנבל בקלון מביט אין

שהביאו המקלה או ההכרת לעשות איזה
מעשה בלמי מטבל אצלו לפי ערך מעלתו

בפהמ״ש בסנהדרין (כנ״ל בשימן הקודם)
להוא משום דלא יעשה זה אלא בעל נפש

ויחלק עצמו מן הקלון ההוא ויעמיד אתר
תחתיו יהיה זה המעשה קלון אצל זה השני ג״כ

גרועה שאין בה שלימות ואינה ראויה לעוה״ט

משום דבאופן זה הוא ג״כ מרגיש שחטא ובייש

ונראה למאמר ואין עכין ההלכה בהל׳
דעות אי יש לו תלק לעוה״ב או לא ועיקר הא

את מטרו וא״נ אין דבר זה מענט מלשוב

מאהבת לרעך כמוך לא מציט בזה דאין לו
לו תלק לעוה״ב הייט .כלנמב הרמב״ס

לנקע הרמב״ס שם הא דהממכבר בקלון מביט
אין לו מלק לעוה״ב הייט לאשמועינן לשורש

הגיע לו טשת ולא טישו אלא ערך מעשיו

במשובה אמר לגם הוא מחשיב הדבר לחטא
והרמב״ם רק נקע הלבטם שאין תזקמו לשוב
מהן לפי שידמה בלעתו שאיט חטא.

איסור המתכבד בקלון חטט הוא משום

הכסף משנה לא כמכ שם דאינו יודע המקום

ובזה נראה ליישב הא לכתב השערי
קדושה להא דהממכבל בקלון מביט אץ לו

לאתרו דהממכבד בסלוז מכירו איו לו מלס

סלק לעוה״ב הייט מקא בפגע ולא קשיא הא

ממעל העשה מאהבת לרעך כמוך הלכך

•י
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להקשה כמהוה וסילושים לזה שלא כדברי
הרמכ״ס דכמב להממכבד כקלון מכירו אומר
כלכו שאיט מטא צפי שאין מכירו עומד שם
וצא ה^י^לו טשת הרי לבדל לרמכ״ס לאיסור

ממככל כקצון מכירו הוא אפי׳ שלא כפניו ע״ש

לאה״נ דהרמכ״ם כדל דאיכא איסורא
צהמככד כקלון מכירו אפי שלא כפני מכירו
נלמונמ כלכריו כהל׳ משוכה אך הרמכ״ס שם
איירי לק לענק זה דהעוכר עכילה ?**אין
מזקמו לשוכ משום שאומר בלט ראיט מטא

שלום

סלק צעוה״ב אכל ממעכבי המשובה הוי אפי
שלא בפניו עכ״צ

איברא יש להעיר על מירדן זה לכספר
מרדים מוכס לס״ל בלעס הרמכ״ס לאפי

הינא דממככד בקלון מכירו שלא כפני מכירו
ג״כ אין לו סלק צעוה״ב להנה כמב כפרק ט
אוס כח ודל והממכבד בקלון מכירו אין לו
מלק לעוה״ב אף על פי שאין מכירו עומל שם
ולא הניע לו כושמ ולא מסי אלא ערך מעשיו
הטובים וסכממו למול מעשה מכירו או סכממו
כרי שיראה מכללו שהוא מטבל ומכירו בזוי

איכרא מנ״ל לס״ל לרמכ״ם דכאופן זה אין צו
מלק צעוה״ב דלמא הרמכ״ם ס״ל לדוקא הינא
לממככד בקלון מכירו כפני מכירו אז אין לו
מלק לעוה״כ ומשא״כ שלא כפני מכירו לצמא
אין מאכל הוא אס סלקו לעוה״כוכ״כ כמקור
מסל על הס״ח סי׳ יט ס״ק יז כשם המס״ל
ליישב לעס השעיי קלושה ודל דמש״ב

המרדים ולאי צא כיון יפה כזה ענ״ל ויש לעיין

מהרמ״ו שרק כפניו הייט על אמרם שאין לו

בזה.

(רמכ״ם פ״ד מהלטמ משוכה) עכ״ל אצמא
לבדל כלעמ הרמכ״ם דהממככד בקלון מכירו
אפי שלא כפט מכירו אין לו מלק לעוה״ב

איכרא ככל נמב המנממ עני על היל הקטנה
הל׳ לעוס פ״ה מדע עשה ג ססק״ל ודל אבל

סימןכוז
בענין עשרת בני המן צריך לממרינהו בנשימה אחת
מגילה טג ואמ פרשנלמא וט׳ עשרמ

מורה דיצאה נשממן כאממ ועיין כרכיט
מננאל שם לכמב ודל עשרס בני המן צריך

ועשרה צריך לממרינהו בנשימה אמס מאי

צממרינט משימה אמס עכ״ל ומשמע דלא
גרם כגמ׳ לנס המלה ועשרס יש לומר באומה

כני המן אמר רב אלא דמן יפו עשרמ כני המן

טעמא טלהו כהלי הללי נפקו נשממייהו ע״ש
וצ״ב מאי קמ״ל כזה דיצאה נשממן כאמס

נשימה אמס וצ״ט
והנה בסיב כמגילמ אסמל פרק ט

אסר זיג

פסוקים (ו־יא) ובשושן הבילה הרט היהודים
ואכל ממש מאוס איש ואס פרשנדסא ואס

למאי איכפמ לן אי יצאה נשמסן כאמס או בזה
ועוד צ״ב אמאי צריך לומר גם המלה
עשרמ בנשימה אמס דלכאורה עצם זה
שאומרים כל העשרה שמומ משימה אמס ככר
דברי שלום ־ ה :יודייק
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דלפק ואס אספמא ואס פורמא ואס אלליא
ואס אלידמא ואס פרמשמא ואס אריסי ואס
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רנד
ס״ב ה״א

פ״כ ה״א
ישמעאל בן אלישע כמו שהעיר ע״ז היעב״ץ בהגהותיו ליוחסין השלם

ואינו מדבר ונקרא אלם ע״ש המסובב ,כמו שהרש נקרא ע״ש הסבה

הוצאת לונדון עמוד נ״ח ,ובסה״ד בשם ספר היוחסין הגירסא רבי

אינו שומע ואינו מדבר ,עיין ביפ״מ.

בגמרא כת״י כידוע והדקדוקי סופרים לא העיר ע״ז .ועיין בתולדות

אמר ר״י כר״ח המתכבד בכלוז חכרו איז לו חלכלעוה  lyלשת הגאת

יהושע בן אלישע .והגר״א זכות בעל ספר היוחסין השתמש בעיקר

תו״א ערך ר״א ב״ר צדוק.

!רמי ישעיה ברלין זצ״ל בהקדמת שאילת שלום להשאיל*85ת ,וחיתי לי

מיום עמדי על דעתי חדלתי מלקנטר בד״ת לשום בר אוריין כי נזהרתי
א״ל רבי אל תבט במעשיו הבט בתורתו וכו׳ .עמ״ש בביאורו בברכות

מאוד שלא להתכבד בקלח חברו ואדרבא שוקד אני בכל עת להפוך

פ״ג ה״ד.

בזכות של לומדי תורה לשמה כל כמה דאפשר ,וכך למדתי והרגלתי בי

אבא מאדי הגאון יחיד בדורו וכר ונזהרתי מאד שלא לפגום בכבוד
ראו מה העמיד .ופירש הק״ע כלומר ,שהעמיד תלמידו הגדול ר״מ

זולתי אפילו פגימה כל שהוא .והרמב״ם בפ״ג מהלכות תשובה הי״ד

שלמד תורה״לכל ישראל ע״כ .ובספר היוחסין בערכו כתב ,וזכה לחיי

באותן שאין להם חלק לעוה״ב קהשיב ג״כ והמתכבד בקלח חברו

וכתב הכ״מ לא ידעתי מקומו וזכיתי אני להציע מקומו בירושלמי

עוה״ב בעבור תורתו ותלמידיו ע״כ .ויש סמוכין לדבריו מסוגיין רידן
וממסכת תענית פ״ב ,ענינו ה׳ ענינו ,ענינו בזכותו ענינו בזכות חגיגה פ״ב עכ״ך\והגר״ת מוולאזין זצ״ל בהקדמתו לשגות אליהו זה
בלשונו ,גם הלום תראו גודל ענוותנותו שמעולם לא הזכיר שם שום
תלמידיו.

פליאה ממך מה תדע ,עמוקה משאול מה תחקור .יתכן לפרש חקירה

חכם שהשיג עליו ברובא דרובא רק כפי שיטתו היה יושב ודורש טוב
לעמו כמשה ספי הגבורה למען לא יתכבד בקלון החכם או המחבר

שהיא עמוקה מחקירת שאול ,כלומר שלשם מה נברא האדם שסופו

ולזאת גם בסלתם אשר קלט לא נשא שמותם וכו׳ עיי״ש.

הוא יורד שאולה .וחקירה זו היא עמוקה עוד^ותר ,ומה תחקור.

^^מליצת עמוקה משאול ע״ש לשון נופל על לשון ,שהוא אחד מיסודי
^^הפיוט.

ובספר חסידים סימן י״ט ובמקור חסד שם כתב .ודע שכתב רבינו
הרח״ו זצ״ל בשע״ק ,במתכבד בקלון חברו ,נ״ל דזהו בפניו ,אבל
מהרמב״ם שם משמע אפילו שלא בפניו ,וכן משמע במגילה ב״ח

עיי״ש .ונראה שמפני זה המנהג כשמשיגים על הכם או על דבריו

רב אמר תאלמנה שפתי שקד יתחרשן ,יתפרכן ישתתקן .פירוש שהפעל
תאלמנה יתכן לפרשו בשלשה פנים .א) יתחרשן ,כלומר שלא יוכלו
לדבר בכלל כעונש ,ונגזר מלשון אלם ,שבתורה ענינו מי שאינו יכול

לדבר ושומע .ומי שאינו שומע ומדבר נקרא חרש .אמנם בלשון חכמים

שונות ע״ז ,כמו ואחרי נשיקת עפרות זהב ,או ובהורמנא דמר ועוד .וכן
הלשונות ,ולא ירדתי לסוף דעתו ,ולא זכיתי להבין ,וכולם בכדי שלא

יהיו בכלל המתכבד בקלח חברו ,וכ״ש במי שגדול ממנו.

נקרא גם שומע ואינו מדבר חרש ,וגם השתמשו במובן זה בהפעל

וברמב״ם הלכות תשובה פ״ד ה״א יש באור יקר למאמר זה וז״ל,

יתחרשן ,כלומר שלא היו יכולים לדבר אף שהיו שומעים .כמ״ש לעיל

חמשה דברים העושה אותם אין חזקתו לשוב מהן לפי שהם דברים

בפ״א ה״א ,פיסקא חרש חברייא בשם ר״א ,עיי״ש .ב) יתפרכן כמה
דאת אמר ,והנה אנחנו מאלמים אלומים ,ובת״י ,והא אנחנא מפרכין

קלים בעיני רוב בגי אדם ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה .חטא ואלו
הן וכו׳ המתכבד בקלח חברו אומר בלבו שאינו חוטא לפי שאין חברו

פירוכין .ודרך הירושלמי בכמ״ק שמביא רק הפסוק שבתורה וסמיכתו

עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא ביישו ,אלא ערך מעשיו הטובים

על תרגומו ומקצר מפני שהתרגום היה שגור בפיהם .אולם הבבלי

וחכמתו למול מעשה חברו או חכמתו כדי שיראו מכללו שהוא מכובד

שדרכו לפרש יותר אומר ומתרגמינן ,או תרגומו דהאי קרא ,וכתבתי

וחברו בזוי עכ״ל .ולמדנו מדבריו שהמתכבד בקלח חברו הוא אף שלא

מזה במק״א .ולפי״ז פירוש תאלמנה ,שיקשרו או יתקבצו וידבקו שפתי

בפניו .ועוד נראה שדווקא כשגרם לי קלון לחברו שהוא מכובד וחברו

שקר שלא נוכל לדבר שקר .ג) ישתתקן כמשמעו ,ונראה שג׳ פנים אלו

בזוי אבל אס בדיבורו או במעשהו חולק כבוד גם לדוברו אלא מתכוון

_ענינם אחד ורק משמעות המלה יש ביניהם.
* •

&

בספרו ,אומרים במחכת״ר וכדומה ,וחכמי הספרדים יש להם מליצות

יתחרשון כמה דאת אמר ויאמר ח׳ אליו מי שם פה לאדם או מי ישרם
אלם או חרש .עיין ביפ״מ שביאר שכן מי שם פה לאדם מוסב גם על
החרש ,וא״ת הרש שפירושו רק מי שאינו שומע היה צריך להיות כתוב

שייראה שהוא מכובד יותר אין בכלל זה .ובהלכות דעות פ״ו ה״ג
כותב ,מצוה על כל אדם לאהוב את כל אהד ואחד מישראל כגופו
שנאמר ואהבת לרעך כמוך ,ולפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על

ממונו כאשר הוא חס על מ«ח עצמו ורוצה בכבוד עצמו .והמתכבד
בקלון חברו אץ לו חלק לעוה״ב עכ״ל .ומשמע שר״ל שאין לו לאדם

מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או מי שם אוזן לאדם או הרש ,אלא

לערוך מעשיו וחכמתו למול מעשה חברו או חכמתו כדי שיראה מכללו

וודאי שחרש כאן פירושו אינו שומע ואינו מדבר וכמ״ש הרמב״ם
בריש תרומות ,שמה שאינו מדבר הוא מסובב ממה שאינו שומע שלא

שהוא מכובד יותר מחברו .אולם .המתכבד בקלון חברו שאין לו חלק
לעוה״ב הוא דווקא כשיראה מכללו שהוא מכובד וחברו בזוי.

שמע אף פעם הדיבור ונקרא מפני כן חרש ,שהיא הסיבה להמסובב

ובכ״מ בהלכות תשובה פ״ג העיר שבמגילה כ״ח ,אמרו שאמר

שאינו מדבר .ואף כאן פירושו ,יתחרשון שיהיו אינו שומע ואינו מדבר
וכ״ה בתום׳ ריש חגיגה ,על מה שאמרו שם ,הרש שאמרו בכל מקום

רנבה״ק שזהו אחד מהדברים שבשבילם האריך ימים ,אבל לא ידעתי

מקומו שיאמרו שאין לו הלק לעוה״ב וכו׳ .ואכן אומר ריב״ח כאן כן

הוא שאינו שומע ואינו מדבר ,שהראיה הוא בבר״ר ובירושלמי כאן

אבל אחרי שמהבבלי במגילה לא משמע כן ,וכן במסכת ד״א זוטא פ״ב

מהפסוק הזה באופן שהשם אלם נאמר רק על מי שאינו מדבר אבל

שת״דז מוותר על קללתו ואינו מתכבד בקלון חברו ,משמע שאינו

שומע ,אבל השם חרש הוא שם משותף גם למדבר ואינו שומע וגם

אפילו מדת כל אדם .ולפיכך מפרש הרמב״ם שדווקא מי שרגיל לעשות

ואינו שומע ואינו מדבר ,שנקרא הרש על שם הסבה להמסובב שאינו
שומע ואינו מדבר .ובלשון ז׳רגון היא להיפך שהשם חרש" ,טוייב"
בלשון ז׳רגון ,מיוחד רק לאינו שומע והשם אלם בלשון ז׳רגון "שטום"

כן אין לו חלק לעוה״ב .ובכל אופן צריך האדם להתרחק מזה ולהזהר

בכינויו ושאר דברים שמונה הרמב״ם שם שאין לו חלק לעוה״ב ,דוקא

הוא שם משותף גם לאינו מדבר וגם לאינו שומע ואינו מדבר ע״ש

ברגיל בו .ומסיים הרמב״ם שאם עושה תשובה אין לך דבר שעומד.

המסובב מהחדשות שאינו מדבר .אכן כאן תאלמנה ענינו אינו שומע

בפני התשובה.

מזה .ולפי דרכינו למדנו שאף במלבין פני חברו ברבים וקורא לחברו
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פ״ב ה״א

ם״ב ה״א
־

רנה

ולשון הרמב״ם בפירוש המשנה בפרק חלק ה״א סוף ד״ה ועתה,

ובבר״ר שהוא אגדת א״י ישנם מאמרים אלו ,אבל בבבלי אין נזכר מזה

ואמרו המלבין פני חברו ברבים והקורא לחברו בכינוי והמתכבד בקלון

כלל ,מפני שבא״י היו המתיונים כתות פילוספים שונות ,ודרשו במה

חברו אק לו חלק לעוה״ב ,לסי שלא יעשה מאלה ,ואעפ״י שהם

שמעלה ולמטה ומה לפנים ומה לאחור והתריעו חז״ל עדם בצורה

עבירות קלות כפי מחשבת החושב ,אלא בעל נפש גרועה שאין בה

שלימות ואינה ראויה לעוה״ב עכ״ל .ולשון הרמב״ם בפ״ג מהלכות

הריסה ביותר משא״ב בבבל.
ונראה שגם המתכבד בקלון התורה הוא בכלל הזה ,ור״ל דוגמת

תשובה הי״ד ,ויש עברות קלות מאלו ואעפי״ב אמרו חכמים שהרגיל

שכתב הגר״י ל״ס בספרו בני יונה סימן רפ״ב וז״ל ,הדורשים לכבוד

בהן אק להם חלק לעוה״ב וכדאין הן להתרחק מהן להזהר בהן ,ואלו

עצמם ,וכ״ש עתה שרוב הדרושים הס נאוצים וגדופק וחירופין עושים
התורה כחוכא וטלולה אשר לא שערום אבותינו הקדושים ולא שמעה

והמתכבד בקלון חברו וכר .מהלשון שהרגיל בהן ,משמע דווקא מי

אזן כיו״׳ב מעולם .ורובם ככולם מתכבדק בקלק התורה היה מהראוי

שרגיל בעבירה ע״י שעובר עליה כמה פעמים אין לו חלק לעוה״ב אבל

להוכיחם על שפונים אחוריהם אל היכל ה׳ במילי דשקרי והבלים אבל

העובר עליה פעם אחת או שתיים אינו בכלל הזה .והטעם כפי שכתב

מוטב שיהיו שוגגים כי ג״כ קים ליה בדרבה מיניה בעונש מגלה פנים

בפירוש המשנה הנ״ל שאעס״י שהן קלות הרי העבירה עליהן מורה על

בתורה שלא כהלכה עכ״ל .ומכאן שאלו המחפשים מומים ופגמים

נפש גרועה ואינה ראויה לעוה״ב ,והוכחה זו היא דווקא ברגיל ושטוף

בספרים שחברו ת״ח ביגיעה רבה הנקראים "מבקרים ,,עונם כפול

בעבירה אבל לא בעובר עליהן בפעם אחת ושתיים שיתכן שאינו אלא

מקיס^ל לא טבועה בנפשו .אולם עבירות החמורות שנמנו במשנת

שהם מתכבדים בקלון המחבר והחיבור כאחד.
ביפ״מ ובקה״ע פירשו שהוא כינוי כבוד כלפי מעלה ,ור״ל בקלון.

חלק והביא הרמב״ם שם וז״ל :ואלו הן שאין להם חלק לעוזז״ב אלא

ובספר בית קוצק האריות בחבורת קוצק ,שהרב רבי בנציק מאוסטרובה

נכרתק ואובדק ונידונק על גודל רשעתם וחטאתם לעולם ולעולמי

ספר שפעם נסע אם הרה״ק רז״ו מסטריקוב יחד עם חבורת חסידים.
והתחיל הרבי מסטריקוב להשמיע ד״ת ולא הטיתי אזן לשמוע ,הרגיש

^^בביאת הגואל וכו .,נראה שאף בפעם אחת אעפ״י שאינו רגיל אק
^^יהם חלק לעוה״ב .מיהו תשובה מועילה וכמ״ש הרמב״ם שם,

הרבי בדבר וסנה אלי ואמר ,תאמין־ לי כי אק לי רצון להשמיע דברי

חסידות ,אם אמרו המתכבד בקלון חברו אק לו חלק לעוה״ב מכ״ש

שאפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעוה״ב וכו׳,

המתכבד בכבודו של מקום ,אבל מה אעשה הרבי מקוצק צוה עלי

עיי״ש.
ונראה ההבדל בין מתכבד בקלון חברו למלבק פני חברו ברבים,

לאמר לאברכים דברי חסידות .וסיים ר״ב מאוסטרובה כשאני זוכר
באיזה התלהבות עצומה השמיע את המילים המתכבד בכבודו של

שהמתכבד בקלק חברו הוא אפילו בינו לבק עצמו וכמ״ש בירושלמי

מקום ,חיל ורעדה אוחזת אותי גם עכשיו ע״כ .והנה לא ציק מקור

לקמן ,כבוד אלקים הסתר דבר עד שלא נברא העולם וכו ,,ולקמן ,מלך

לדברים אלו ,אבל מקורו מכאן בשינוי לשון .ונוסף לזה הדברים

שבנה סלטק במקום ביבים במקום אשפות וכו ,,אינו סוגם וכו .,ועוד

סתומים מהו הכוונה ולמה רעדה אחזתהו .ונראה שהוא ע״ד שאומר

שנית שאף שאין בזה גדר הלבנת פנים הר״ז גדר מתכבד בקלון חברו.

בעל מעון הברכות בספרו עלה דיונה ,דמי שאומר דברי תורה בשם

הן המכנה שם חברו והקורא לחברו בכינויו והמלבין פני חברו ברבים

עולמים ,המינים והאפיקורסק והכופרים בתודה והכופרים בתהה״מ

וברמב״ם ס״ו מהלכות דעות הלכה ג ,,שיהיה כבוד חברו חביב עליו

איזה גדול והם לא קולעים לאמת מפאת חוסר עיון האומרו בשם

כשלו המתכבד בקלון חברו אק לו חלק לעוה״ב עיי״ש .וודאי שיכול

הגדול ,אבל קהל שומעיו שאינם מבחינים בין אמת לשקר עוד יכבדוהו

לחלוק על חברו בהלכה ולסתור דבריו אבל אם מקנטרו בהלכה הר״ז

בעד ד״ת אלו וחכמים יבינו שחסר האמת וההגיון והר״ז קלון לו ,הר״ז

בגדר מתכבד בקלון חברו ,אף שאין בזה הלבנת פנים נגד השומעים.

בכלל המתכבד בקלון חברו ואף בנ״ד שאם משמיע ד״ת וחסידות

וגדר הלבנת פני חברו ברבים הוא אף שהמלבק אינו מתכבד בזה,

ללא רעיון ותוכן הרי הוא כביכול מתכבד בכבוד חי עולמים ועל

כמ״ש בב״מ נ״ט ששונאין אמרו לדוד בשעה שהיה עוסק בנגעים  Iהדבר הזה הזדעזע רב״צ זצ״ל.
ואהלות ,דוד הבא על אשת איש מיתתו במה והוא השיב מיתתו בחנק

1

כתיב כבוד אלהים הסתר דבר וגו ,,כבוד אלהים הסתר דבר ,עד שלא

ויש לו חלק לעוה״ב אבל המלבין פני חברו ברבים אק לו חלק
®יעוה״ב .תשובתו הנצחת של דוד בוודאי השפיעה שדברי שונאיו לא

נברא העולם כבוד מלכים חקור דבר .משנברא העולם .ובזה יש לבאר

היו להם לכבוד אדרבא נתבזו ע״י זה ,אבל הם הלבינו פני דוד ברבים

בבבלי חגיגה י״ג ,ע״כ-יש לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות

ויתכן שבמעשה אחד ילבין פני חברו ברבים וגם יתכבד בקלון חברו
ואשמתו כפולה .והייתי נוכח במקרה כזה שת״ח אחד הלבין פני ת״ח

לדבר ,שכן כתוב בספר בן סירא ,במופלא ממך אל תדרוש וגו ,,כלומר

ברבים וגם התכבד בקלונו ,ברם ת״ח הנעלב מרוב אהבתו לתורה

וחכמיה כסה על עונו והמשיך לשמוח עמו ולדבר בשבחו ,או אני

דכתיב כבוד אלהים הסתר דבר ,במה שהרשית התבונן ,כלומר לא רק
שמותר אלא שמצוה להתבונן דכתיב כבוד אלהים חקור דבר.

ומכאן שחוקרי הטבע המתבוננים בפלאי מעשי בראשית ומגלק רזי

חשבתי אמנם על כל פשעים תכסה אהבה .ברם תחת מכסה אהבה סוף

עולם של יוצר בראשית ע״י המצאות נפלאות הר״ז בכלל כבוד מלכים

סוף מונחים פשעים שאין ביד הת״ח הנעלב לסלקם ורק ביד המעליב
לסלקם ע״י תשובה מאהבה שזדונות נעשו כזכיות .ובמה שכתבתי

חקור דבר ,ובלבד שלא תהיה מטרתם להשחתת העולם אלא לפאר
ליוצרם על שם כבוד מלכותו.

בהגדרתהמושגים המלבין פני חברו ברבים ומתכבד בקלק חברו עדיין
צל״ע.

מה בית סתום מכל צדדיו ופתוח מצד אחד כך אק לך רשות וכו .,יתכן

המתכבד בכבוד חי העולמים לא כ״ש .כי אק לשכל אנושי מבוא

שהצד האחורי של הבית רומז על מה לאחור וצד הפנימי על מה לפנים
והגג של הבי״ת על מה למעלן וקו התחתק על מה שלמטן ונשאר

בדברים ששגבו מבינת אנוש כי פליאה ממך מה תדע ומה תחקור

פתוח רק מצ״א.

בדברים שהעתיק הבורא מבריותיו .ולכן אלו הדורשים ממציאים
תיאוריות פילוסופיות שונות ומתכבדים בהם והם מינות וכפירה
בצדיקו של עולם .דברים שהעתיק מבריותיו ונמצא שהם מתכבדים
בכבוד חי העולמים ואין להם חלק לעוה״ב .ויש לציין שדק בירושלמי

.

והוא מראה להם בנקודה ואמר דה שלמעלן ,ומה שמו וכו .,עיין מה
שפירש בקה״ע ,ואיבו נכון ,ובמחכת״ר נעלם ממנו פירושו האמיתי של
בעל ברוך שאמר ,הובא בב״י או״ח סימן ל״ו וז״ל ,בי״ת מרובעת מפני

עלי תמר  -מועד ג :תמר ,ישכר בן צבי ( }21{)21עמוד מס 257הודפס ע״י הכנה אוצר החכמה
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ואעפ״ב השוחט יכול לעשות שליח לקיים המצווז ואף יברך עלי׳,
הכי נמי אפשר לומר דהאריז״ל אמר למהרח״ו זצ״ל להיות השאת
של השוחט לקיים מצות מתנות כהונה ואז יחשב למצותו ודפח״וז.
וגני היקר הרה״ג ר׳ שמואל אהרן שליט״א העירני לספר
במצוותיו חפץ מאד [פרק ב׳ן שהביא מדברי הראשונים שלמדו שהגם
שהדין על הסבה לתת מכל מקום אין זה מפקיע המצוה מידי
הבעלים וא״כ לק״ם.
OJ ❖ 80
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מימרא דר׳ נוזוניא בן הקנה במגילה [דף כ״ח יראן .ומובא שם
מעשה על זה 1נב הונא נשא כלי ור׳ תנא בר חנילאי בא לקוזתו
ממנו שישאנו הוא כדי לכבדו .אמר לי׳ אם אתה רגיל אשא בעירך
סוב ,ואי לאו אני מתכבד בזילותא דידך ולא ניחא לי.
וכתב מהרש״א דכוונת ר׳ נחוניא הי׳ ג״ב בעובדא כגון זה שאפי׳
שהבית עשה  pמרצונו ובכל זאת סירב מלהתכבד בכגון זח .וכן
ראיתי במסלת ישרים ופרק י״טו שאעי׳פ שמשמעות בקלון חבית הוא
המשתדל לבזות חבית כדי שעל ידי זה ירבה כבות ,חנה לתסידים
לא יאות לקבל נבוד אפילו אם וזבית הוא הבא ומתרצה בזה אם
יהי׳ זח בזיון לחבית עכ״ל.

וגס מי שאומר איני בעל עבירה זו כפלוני הוי מתכבד בקלון
חבית בדיבורו כמ״ש המאית.
וכן לא יאמר אדם לחבית ביקש איש פלוני בתי לבנו ,מפני
והארכת ימים ־ ויחי יעקב :פיש ,יעקב יחזקיה  pאהרן צבי אביגדור ־ סופר ,יעקב חיים  pמשה ( }19 {)19עמוד מס 115חודפס ע״י 1
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שמתבייש האחר וזה מתגאה ונהנה בלבו [סיה
חסד והוי מתכבד בקלון וזבירו .עכ״ל.

' גי

ימים
80------------------------סי׳ קל״טן.

וכתב מקור

ובספר חסידים (סי׳ תתקניגן ואם יתכבד אדם בקלון וזבירו שיש
לו כבוד שאדמ-וזשוב יהי׳ בסעודתו ולאותו אדם יהי׳ בושת או
יזגסער שישב שם ,יהי׳ עוון לבעל הסעודה עכ״ל .ובספר חסידים [סי׳
תקפיא) ,שנים שהיו בעיר כגון ראובן ושמעון והנה שמעון מכבד את
ראובן לא יניח ראובן לשמעון לכבדו בדבר שיתבייש שמעון ,כגון
שאין דרכו של שמעון להביא מים מן הבאר .וגם אם שמעון אינו
וזושש אבל למשפחתו יש גנאי בדבר לא יקבל ראובן משמעוןשיכבדנו עכ״ל.

והביא שם ברית עולם גמי מגילה הנ״ל אתיקורי אנא בזילותא
דידך לא ניחא לי .וכתב ומה דקאמר לא ניחא לי דמשמע קצת דהוא
מתורת חסידות ,אפשר דהתם רב הונא גדול הדור ורב תנא כמו
תלמידו ואמרו בכתובות ודף ציון כל מלאכות שהעבד עושה לרבו
תלמיד עושה לרבו ,ואפי׳ הכי רב הונא לא קבל כי אין זח בסוג
מונע תלמידו מלשמשו ועיין לקמן תקפ״ז עכ״ל.
ודע שפסק הרמב״ם בהלכות דעות ןפ״ו היג] שהמתכבד בקלון
תבירו אין לו חלק לעולם הבא ,ומקורו מירושלמי חגיגה [פ״ב סוף
חיאן נמ״ש ציון ירושלים .וכן הוא במדרש עיין לקמן .וכתב הרמב״ם
הלכות תשובה 1פיד הידן המתכבד בקלון חבירו אומר בלבו שאינו
וזסא לפי שאין וזבירו עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא ביישו אלא
ערך מעשיו הסובים וחכמתו למול מעשי חבירו או חכמתו כפי
שיראה מכללו שהוא מכובד וחבירו בזוי .עכ״ל.
ומדבריו למדתי דאיסור מתכבד בקלון תבירו אפילו שלא בפניו.
ושוב ראיתי בשערי תשובה בסוף שער הראשון על מתכבד בקלון
והארכת ימים ־ ויחי יעקב :פיש ,יעקב יחזקיח  pאחרו צבי אביגדור ־ סופר ,יעקב חיים  pמשה ( }19{ )19עמוד מס 116הודמס ע״י
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חבית בהגהות "זה השער" שג״ב למד מהרמב״ם הנ״ל דאסור אפילו
שלא בפניו ,וכתב עוד דזה לא בשערי קדושה לרח״ו זצ״ל שכתב
דדוקא בפניו אבל שלא בפניו לא ,אמנם החפץ חיים בפתיתה (בבאר
מים חיים ס״ק ח׳) כתב דדוקא לענין שאין לו חלק לעולם הבא כתב
השערי הקדושה דדוקא בפניו אבל הוא מודה דשלא בפניו נמי יש
איסור עכ״ל[ .עיין בחת עולם על ספר חסידים י״ט הביא דברי שערי קדושהח״ב שער ה׳].

1ב״כ בפי׳ הסד לאברהם על הס״ח !הביאו בפי׳ מקור הסדן דמש״ב
מהרח״ו שרק בפניו חיינו על אמירתם שאין לו חלק לעוח״ב אבל
ממעכבי התשובה הוי אפילו שלא בפניו ,עיי״ש.
ובספר עקב ענוה
ג״ב דן בזח ,ויצא לתן ברבר חדש לתרץ דברי רוז״ו זצ״ל שלא יוקשה
עליו מדברי הרמב״ם .וכתב דהרמב״ם מוסב על מה שכתב לעיל בפ״ג
דאמרו חכמים הרגיל בהם אין לו חלק לעוה״ב ,ועל זה כתב דאפילו
שלא בפניו אסור בדרגיל בזת ,משא״ב רוז״ו זצ״ל מיירי במתכבד
בקלון הבית במקרה בפעם א׳ ולכן כתב דזהו דוקא בפניו עכ״ל.
[להגאון ר׳ משה זלמן זאטורענסקי זצ״ל ,משנת תדס״בן

והגאון חאדר״ת זצ״ל בהערותיו לספר עקב ענוה כתב דאינו יודע
המקור לדברי רח״ו זצ״ל.

דע דאפילו אם וזביוו דיבר עליו מתחילה דברי גנות להתכבד
בהם ,מ״מ אסור לו אוז״ג לדבר דברי גנות על וזבירו ולהתכבד בהם,
כך כתב בעקב ענוה .וכמו שכתב רבינו יונה בשערי תשובה מאמר
רי״ס לענין לשון הרע ופירש בזה הכתוב במשלי אל תאמר כאשר
עשה לי כן אעשה לו ,כן פסק החפץ חיים [כלל י׳ סמ״זן וכל שכן
לעניננו כי בכאן לא משכחת ליה לגמרי אופן שיהי׳ לתועלת
שמתכבד גם הוא בקלון תבירו.

^3

וחאו־בת ימים  -ויחי יעקב  ■.פיש ,יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדור  -סופר ,יעקבחיי
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ועוד כתב עקב ענוה דראוי להתמיד לא להתכבד בקלון תבירו
אפילו בלב שלא בדיבור ,כפשטות לשון חרמב״ם דמשמע דה״ח בלב.
-עכ״ל.

והגה במעשה בגם׳ דרב הונא לא נתן לד* תנא את הכלי כי לא
הי׳ לפי כבודו כנזכר לעיל ,הגם שלא הי׳ שום דיבור ,בכל זאת נחשב
למתכבד בקלון חבירו.

ואולי לא הביא ראי׳ משם ממון דלתת הכלי לשני שישאהו זה
מעשה ואולי גרוע יותר מדיבור ,ויש לעיין בזה עוד.
ועוד כתב שם עקב ענוה משם טה״ק על הודוי של הגאון ר״א
ז״ל אביו של השל׳׳ה הק׳ שבתב להתוודות על מה שהתננרתי בקלון
וזבירי ,דבר זה נמצא ושבית בעוח״ר ובפרט בין המלמדים שמגנין
זה את זה בפני אבי הילדים בכדי שיתכבד הוא בעיניו וחבירו יתגנח,
וכן בין שאר אנשים שכל אחד אומר על חבירו כך מעשיו כך דרכיו
; ואני ת׳׳ל אינני הולד בדרגיו ני אם רדד אחרת יש לי ,עיי״ש.

i

ובספר ריח דודאים כתב לא נתכבדתי בקלון חבית ,קלון הוא
בושה אזיל סומקא וכו׳ ומה לי קטלי׳ כולי׳ ומה לי קטלי׳ פלגא,
וחנה הכבוד הוא בהיפך הוספת החיים ,והנה לא רצה לגרוע מחבירו
וזיות שיתוספו עליו והי׳ שכרו בהוספת חוזיים .עכ״ל.

ובספר וצוה הכהן [פ׳ כ״ג] כתב וז״ל" :ונראה לפרש עפ״י מה
שמבואר בחובת הלבבות שער הכניעה ,אשר זח שהוא נכנע בעיני
נפשו אם יראה שאדם משבחו ומכבד אותו שראוי לו לצער את
עצמו על זה ויאמר לוזבירו אלו היית יודע מדרגתי נגד הש״י לא
היית משבח ומכבד אותי יעו״ש ,ואי׳ב יש לפרש גם מאמר ר׳ נהוניא
כן דאמר מעולם לא נתכבדתי בקלון חבירי אף שוזבירי עשה לי כ׳׳כ
כבוד שהמיר כבודו שלו בקלון בכרי לכבדני ,על כל זה לא נתכבדתי
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להיות בעיני עצמי מכובד ירי זה רק אדרבא הייתי מזולזל ונבזה
בעיני עצמי מחמת שאני בוש מוזבירי בראותי ענותנותו ומדה טובה
שיש בו שהוא ממיר כבודו בקלון לכבד אותי שאיני ראוי לכך ואני
לא הגעתי למדה זו וכמאמר החכם הנ״ל .וא״כ לפי פירוש זה נמה
גדולה ענותנותו של ר׳ נחוניא ,ושפיר זכה על ידי זה לאריכות ימים
כמבואר בפרקים הקודמים באריכות שהענוה גורמת אריכות ימים
ושנים וכמאמר דבי זירא הוי קבל וקיים עכ״ל.
ועיין מועד קטן 1דף ת׳ן .בההוא תלמיד שלא הי׳ מקשה לרבו
בשבתא דריגלא כי אולי לא ידע לענות ויתבייש ,ולא יתנהג כמו
התלמידים הטפשים שכל מגמתם להתכבד בקושיא חזקה לגדל
כבודם שלא ידע רבם מה לענות ,ועיין עוד חולין ו׳.

ומבואו בתופת אליהו [שער
מחילה.

ג׳ן

המתכבד בקלון חבית אין לו

ודע עוד מ״ש בבראשית רבה [א׳  mא״ד יוסי בר חנינא כל
המתכבד בקלון הבירו אין לו חלק לעולם הבא ,בכבודו של מקום
על אחת כמה וכמה ,פירש״י שם דמוסב על הדורש בספר יצירה
ומעשה מרכבה ,דברים שהעלים וסילק מבריותיו ,עיי״ש.
&> ♦J► C5J

־ ל׳׳נ ־

 03לחיות ותרן בטטוגו £0
טיגודא של ר׳ נוזוניא בן הקנה [מגילה כ״תן .וכתב הגאון חיד׳א
זצ״ל בדבש לפי [מערכת ו׳ אות ז׳ 1והפשוט שלא אמר ותרן בממון
הייתי ,שלא הי׳ ותרן כי אם בממונו דוקא[ ,פי׳ ולא בממון אחרים או
בממו! הציבור] ענ׳ל.
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עיין לש״בהגרי״חז״ל בבן איש חי («mm׳nr® .
שמיני אות זד) ובספרו לשון חכמים ח״א (סימן CR
ולמות הגז״ל בכף החיים (סימן קס״ב אות א׳ ואות
ג׳) ועוד .ע״ש וצע״ע[ .ויש לרעת אם אף לפי

בשעת התפילה וכיו״ק והתם גבי אברהם אע״זז
סן הסתם היו ידיו מורמות מעל ראשו ולא רק
כמר כתפיו ,וכן מתבאר ממ״ש הרפב״ן ז״ל )mo
שכתב שהיו יד״יו של אברהם פרושות השמים,
ע״ש ,וזכותי שראיתי  pלהדיא כספר אחד שכל
אזהרת הזהר רק כשסגכיה ידיו מעל ראשו,
ועכשיו לא אזכור איה ראיתי ק ,ולפי זה היינו
רבותא דר״א כן שטועדאיהו אף במילי דעלמא
לא הריס ידיד ער כתפיו ,ומשוס הכי הביא הרב
שדה יצחק לדברי הגמרא בסוטה p .נלע״ד
למצוא ישוב דברי הד״ב שדה יצחק ז״ל ודוק.

סאלאג׳י □ספת עיני כל חי ,ממש על פני כל ספרו
רוחה תמיד כל דברי הרב שדה יצחק ז״ל ,עיין

נדחו עכשיו ראיתי שמשמעות דברי רבינו
האר״י ז״ל .ו־אף מגד פניו לא ידים ידיו,

ותווכח( .חנ״ע חקקי לב ח״י דף זד ע״ג) ודוק .עיין
שם].

סברת הזהר הקדוש כל האיסור כשמרים לשתי
ידיו ,או אף יד אחת ככלל האיפור ,ומדקדוק לשון
הזהר הקדוש (כמקומות דל״ילג וכן מהטעם שנתנו
 jobמהבאר לכאורה שביר אחת שרי ,עש״ה.
וצע״ע .אגב דע דלא יתתי מדוע רמו הגר״ח

פיטן מ.

אות לא .המתכבד בקלח חברו
מקב״ת נ״י הביא עובדא רההוא תלמיד שלא
היה מקשה לרבו כשבתא דרינלא
משוס דלא יתבייש ,וכדאמרו כמועד קטן (זד
3׳^ ויש להוסיף מה שהובא מחר הקזדש ח״ג
(דף קמת «״א) מעשה נורא שהיה תלמיד הכס
אחד מפרש ברכו* חודה ,והיה שם אחד שידע
שכשיגיע אותו תלמיד חכם לענין אהד יכשל
ביה ,ואמר אותו אחד לחבורה שחוקו ולא
תאמרו דבר ובגלל ששתקה התמרה נכשל אותו

הכס באומו ענין והתבייש ,ואותה משה גרסה
לאותו אהד שימנו אוהו ברין קשה ארבעים יום
ולסוף ארבעים יום יצעמהו בגיהנום שעה
ומחצה p ,פסק עליו מלך המשיח ע״ש.

ולחיבת הקודש הנני מצרף כאן מ״ש בס״ר
בימים אלו ,זממנו נראה יקרת הדיל
וזזזירותם כעניני בין ארס תערו.

מוקד קטן <כ״ה " cmאמר רבא הני תלת טילי
בעאי קמיה שסיא ,תרתי יהבוץ לי חרא

לא יהבו לי ,תוכמתיה דרב התא ועותריח דרב
הפרא ויהבו לי ,עגותגותיה ריבה בר רב התא
לא יחבולי".
וראיתי לחד  pקאמיא רמו שלמה  pהיתום
דיל כביאורו למועד  ppשם שכתב
"ענווחנותיה דרב חונא וכו׳ .לא ידענא מאי
הוות ולא אחסרש כבבא מציעא ( r0בי) דאמרו
שלשה ענותנין  ,pאבא ,וכני בתירא ויונתן p
שאול" .והמו״ל הגיה שצריך לומר ענוחנוחיה

דדבה בר רב התא ע״ש.
מיהו צריך ביאור דמאי ענוה אשכהנא ביה
ברכה כר רב הונא ,ואיה מציגו שהפליגו
הז״ל בענוותו עד שרבא בקש על זאו/ומ״ש גם
המו״ל דגדד ענוה מעינו שפירושו גס משילה
ברוח .עיין סנהדרין ר״ט מ׳יס והרי כבד אמרו
כסוטה (מ״ט  cmשרבה בר רב התא טהרת הרוה
היתה מ ע״ש .זה דחוק מאוד ,ולפי דרכו היה
נראה לומר שהלא טהרה מפיאה לידי ענוה,
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וכגירסת קצת מקמאי ז״ל בסוף סוטה ,עיין
בדקדוקי סופרים השלם לסוטה (בטבלה שבסוף
הספר הערה י״ט) ,וא״ב אחר שהפליגו במהרה
שהיתה כובה בר רב התא ,י״ל דמינה בא גס
לענוה ,ודוק .אך כבר כתבתי שלענ״ד הדבר

אמרו גם את רבה בר רב התא ,י״ל משום דהתם
מימרא דרגי הוא שאסר שלשה ענוותנין .ואיך
יפלל בוזדייהו רבה בר רב התא דהיה זק רב
אחרי רבי ודוק! .ולס״ז ק״ק אהא דכתב ר״ש p
היתום להסתייע מחא דננא מציעא הנ״ל ,וכב״ל
בדבריו .ודוק].

ובדקדוק *,סופדים למועד קמן (שם אוה cm
הביא גירסה עבותנותיח דרכה ,ולא
גרסו רבה בר רג התא ,והיינו ענוחנותיה שרבה
קרא לעצמו בינתי ,בברכות <ם״א א׳) ,אף שהיה
גברא רכה למאוד ,ער שבשמים במתיבתא
דרקיעא אמרו מי יוכיח רבה ,עיין כבא מציעא

ואחר זמן ,האיר השי״ת עיני ומצאתי היום ף
כסלו תשס״ג גידפה דווקנית בתלמוד,
במסכת מגילה ריב «״ >3הו לשון התלמוד

דחוק מאוד.

(פ״וא׳).

ובפבר תולדות תנאים
זזב תוסס כוזב לפרש דענוחנוחו של וזכה
בר רב התא היתה ,שאף לקטנים ממנו היה
קורא בשם רבינו ,כמפורש ביבמות (כ״ח א׳)
דשלח רבה בר רב התא לרבה בד רב נחמן
ילמדנו רבינו ,אף שרבה בו נחמן קטן חיה
מוכה כר רב התא .אבל הוא עצמו הרגיש
שאינו מוכרח דיש לפרש שעשה  pמשום אווזה
עוברא שהיווה ביניהם ,והמפוארת כפכא
מציעא (ק״ח א׳) שבגלל דברי רכה בר רב
התא לא התקיימו ילדיו של רבה כר רב נחמן,
ולפיכך נהג בו כבוד ע״ש.

ואמוראים (ערך ובה בר

ואולי יש לומר דהיינו ענותנותיה דדבה בר רב
התא ,שבספר הנ״ל (ערך רנה בר  anהתא,
דף אלף וע״ב) כתב שכשנפטר רב התא ,היה רנה
בנו בגיל למעלה מששים ,ואעס״כ לא הוא ישב
במקום אביו ,אלא רב חסרא ע״ש .ולפ״ז יש
מקום לומר דהיינו ענוותו שאף שלמעשה מיה
מגיע לרכה להיות יושב על כסאו של אביו
שהרי היה ממלא מקדם אביו ,מ״ם ויתר על
כבודו ,והוי בדברי הגמרא כבבא מעיעא הנ״ל
שמנתה ב׳ ענוחנין מכלל השלשה ,והעטיה
שלק הצטיינה בזה שויתרו על כסא מלכותם
לאחרים ,בני נתירה ויונתן  pשאול ,והא דלא

"אמר רב נחמן מרדכי מובחר בנימוסו הוה כעדי
דדבה בר וזב התא ,ורבה בד רב התא עדיף
מיניה״ .ולפנינו ליתא גירסה זו ,אך  pגרסו
קמאי דקמאי ז״ל ,וכמבואר בתשובת רב שדירא
גאון ז״ל שנשאל לבאר גירסה זו ,ונדפסה
תשוכת4כתשונות הגאונים שיצאו לאוד על ידי
מהר״י מוספיא ז״ל בעיר ליק ,עיין שם (סימן ל׳,
ועיין בהערות הרב הנ״ל ,טם דף מ״כ ע״א) ,ובן
הגידסה במדרש הגדול למגילת אסתר והנדפס
בשם מדרש אגדת אסתר (פדטזז כ/רף ם׳ ע״ב ועיין
טס בהערה י״ב) וכן גידסת ונינו חננאל מגילה
(טם) וכן גרם בספר הערוך (ערך נמס ,ב׳) ויש
לעיין בדקדוקי סוסרים למגילה שם ואינו תח״י
עמ״ס מגילה ,ועיין גס בהגהות מהר״ע חיות
ז״ל רמס ומה תבין מ״ש רש״י למגילה (טם)

מדי לא גרסינן ,ודוק[ .אלא שלא הבנתי כעת
מדוע מיאן רש״י ז״ל בגירסח זו המקובלת
והמאושרת ומקדמת על ידי הגאונים ז״ל♦ ועיין
היטב בלשון הרמב״ן ז״ל במלחמות ה ,סנהדרין
(ספ״ז .דף ט״ז סע״ב רפוס ודילנא ).ע״ש ותבין].
ולהבין גירסה זו אביא לשון וזמנו חננאל ז״ל
למגילה שם שכתב "מוכתר בנימוסו
היה כעדי ,פירוש היה מצויין בדתי כל התורה
כעדי ,שהיה יודע בדודו וזהיר במצות ,ורבה בר
רב התא עדיף מיניה בענותגוו /דהא אמד דבא
תלת סילי נעאי סשסיא חכמתיה דוב הובא
ועותריה דרב חסדא יהפו לי ,ענותטיתיה דרכה
בר וזב התא לא יהם־ לי" עכ״ל .ולפי זה יוחז
אוד על דברי הגמרא במועד קק ודוק.
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רד!* סימזכי*apy
ולשי כל המבואר בהפלגת ענוותו דרבה בד רב

התא .היה נראה א לבאר בס״ד ,אס יש
או דשות ,פיאור חדש בדברי הגמרא במועד קטן
(כ״י «״א m״ pוכן היא הצעת הסוגיא שם.

"כי נח נסשיה דדבה בר רב הונא ורב המגונא
אסקינהו לחתם ,ני מטו אגישדא קמו גמלי
אמר או ההוא טייעא מאי האי ,אמרו ליה,
רבנן קא עבדי יקרא אהדדי ,מר אמר מר ניעול
ברישא ,ומר אמר מר ניעול ברישא ,אמר ההוא
טייעאדינא הואדדבהבררב הונאליעולבדישא,
חליף גמליה דרכה בד רב התא ,נתור בכיה

דחהוא טייעא* וכף .ואיה ספרים דגדסי אמר
ההוא טייעא ליעול גברא נר גברא ברישא ובר.

ופירש בפירוש המיוחס לרש״י וזו לשמו "כי
מטו אגישרא ,כשהגיעו לעכור בדף של
גשד-קצד שעכשיו א היו יכולים לעבוד זה בצד
זה ,אא זה אהד זה ,קמו גמלי עמדו הגמלים
נושא* הממה במקומם :רבנן עבדי יקרא ,חכה
בר רב התא ורב המנונא ,דהא לא בעי האי
למיעל מקמי האי :נתור ככי ,משום דביזה לרב
המנונא".
וכבר עמד הגאק בעל שבות יעקב בספרו עיון
יעקב שעל עין יעקב שם ,שלכאורה אמו
מובן מדוע נענש ההוא טייעא והלא בדין הוא
שיקדם רבה מ• חב התא לשני רב הסנונא ,שהרי
באמת גדול היה מרב המנונא וע״ש תירוצו,
[ותמוה הוא ,דלפי רבדיו היה חייב מיתה .אלא
שאמי מבין כלל דבריו דהתם גו* ישמעאלי היה

.pro
וכפרש לסי נוסחת שאד הספדים דקאמר
"ליעיל גברא בר גברא ברישא".
ועיין בפירוש רש״י האמיתי למסכת מועד קטן
(שם ,דף פ״ב) ובפירוש ר״ש  pהיתום למועד
קטן (שם דף קי״ח> ובפירוש מסכת משקין לחד
מן קאמיא ז״ל <שם דף «״ 0ובפירוש דגס״ה
הנדמ״ח (שם דף קכ׳יב) ועיין ש בהערות לספרים
הנ״ל ,ובאמת משום הכי אית ספרים דגרסי

דלאו לחב חמנונא הוה הבזיון ,אלא לאכוה דדב
המנתא ,ועיין בהערות הנ״ל שם דאבתי א
איסדק מחולשא ע״ש.
ולי נראה בס״ד לומר דהא דנתור כבי דההוא

טייעא ,או משוס קפידת חב הסנונא או
אביו ,אלא משוס קפידת רכה בר רב התא ,דלפי
רוב הענות דיליה א חוח ניחא קמיה דעבזד
ליה כל בהאי כבוד גדול ,ובמיוחד שבעטיו של
בבה* זה נגרם ביזיון ותוסר כבוד לחברו רב
המנתא ,ולפיכך נענש ההוא סייעזג
ווורל רכה נר רב התא נזה כשיטת אביו רב

התא ,דבמסכת מגילה ת״ח *׳> אמרו
"לא נתכבדתי בקלון הכירי ,כי הא דרב התא
דרי מרא אכתפיח ,אתא רב תנא בר זזנילאי וקא
דדי מיניה ,אמר ליה רב התא אי רגילת דדרית
בסאתיך דרי ,ואי לא ,אתייקודי אנא בזילותא
דידך א ניהא לי" ע״ש .ויסח כח הבן ככה האב
ודוק.

ולפי דרכינו זו נתיישבו בל ההדורים תתפשטו
כל הקמטים ,ומצאנו כס״ר מקור נפתח
לענווחגותו המופלגת דרכה בר חב התא ודוק

זה הנלע״ד בס״ד.

ושכלל דברינו ילמד האדם כמה יש להזהר
שלא להתכבד בקלץ חבית ,והשי״ת
מבנו לעובדו ברצונו בלבב שלם אמן.

[ואגכ אכתוב דלפי גירסת ר״ש  pהיתום

כמועד קטן (3״ה א׳) דדבא ביקש ענותו
דדב התא וכנ״ל ,ובן מצינו בתלמוד ראיות לזה
שהרי בתענית (כ״ג ב׳) אמרו על חב התא הסידא
דבבל ,וקיי״ל ענוה מביאה לידי חסידות ,בע״ז
(כ׳ ב׳) וע״ש □מסורת הש״ס ,והיינו שי דרב
הונא קרא לתלמידים רבותי בברכות (כ״כ א׳4

ובעובדא שהחמיצו לו ארבע מאות חביות יין
תכנסו אצלו חכמי ישראל ואסרו לו שיסשפש
במעשיו וכמבואר בברכות (ח׳ כ׳) ,ואף שבוודאי
יש בזה הפסד גדול ,מ״ם הלא רב התא היה
עשיר אדיר כמבואר בתענית (כ׳ ב׳) ע״ש.

והארכת ימים ־ ויחי יעקב :פיש ,יעקב ירוזקיה  pאהרן צבי אביגדור  -סופר ,יעקבחיי^^»שה ( }19{>19עמוד מס 421הח־פס ע״י
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סימן כו

ומגילה (כ״זב׳) ע״ש ,ובבא קמא (פ׳ םע״א> תזיו
לרב התא בחמות דקות מעשיתת את בעליהן
כחולין (פ״ד ב") מן בשבת <נ״כ א׳) ע״ש[ ,ובזה
אגי מבין גם מה שאמר רב התא במגילה מ״ז
חג׳יס דעניי עידו ועניי עיר אחרה עליו ספוכין
ע״ש ,דלא רק שהיה רב התא גבאי צדקה
בעבורם ,אלא שגם היה מפרנסם ע״ש] ואס p
אולי כלפי עושת הגדול אין בזה הפסד כל כך,
ומאי האי דנקהלו ובאו להודיעו דיפשפש
במעשיו ,דלא השיר ח״ו קוב״ח דעביד דינא
בלא דינז 3ותצומו ובעלי התוספות דיל
בברכות (עם ד״ח דיבא) כתבו שידעו תכסי
ישראל דדב התא לא נותן שבישא לאריסיה,
ובאו לרמוז ? ,fשלא יעשה  pעוד ע״ש.

י?ק3

רהמהבבד בקלון חבת שאסור לכל ואין לו חלק
לעולם הבא היינו רוקא בפניו ,וזזכא מיידי שלא
בפניו ,והיינו רבותא דתלמידי חכמים ודוק.

[שוב נדפס מחדש ספר פכר לאדן לגחיד״א
דיל ,וראיתי (עם בדף ץי״ז«״מ> שכבר קדם
וזכה בתירוץ זה ע״שן.
ועוד נ״ל בס rשחנה רבינו איש אלוקים קדוש
חרמח״ל זצ״ל □ספר מסילת ישרים (פרק
י״ם> כתב ללמדנו עפ״י דברי הגמרא במגילה

(ב״ח אץ בעויבדא דרב התא ורב הנא בד הגילאי
וזו לשתו "הרי לנו שאע״ס שמשמעות המתכבד
בקלון חברו הוא המשתדל למות חבת כדי

(למסכת עקלים ,דף ב״ח «״א) עסי״ד הירושלמי שם
שסי שהוא ענוותן אין יינו מהמיץ ע״ש ,וכ״כ
בנו מחרי״ע פאלאג׳י ז״ל כיסח ללב ח״ג (דף
ץ״ל < orע״ש ,ולפיכך באו חכמי ישראל לעורר

שעל ידי זח ירבה כבודו ,הנה לחסידים לא יאות
לקבל ככור אפילו אס חכרו הוא הבא ומתרצה
מה ,אם יהיה מה בזיון לחברו" עכ״ל .ולפי
דרכו אחי שפיר בפשיטות ,דיש לומר דהא מיידי
אפילו אם הכת הוא כא ומתרצה מה ,מ״ם
דרכן של תלמידי תכסיס להסגע מזה ודוק.
[ואגב נ״ל ברוד דהא דנקט הרמה״ל דיל לשון
חסידים ,שכתב הנה לחסידים וכד ומיידי ברב

ולרמוז לרב התא המעויין במרת הענוה ,דלעיין
במעשיו ודוק[ .תדע דלפי מ״ש כאן יש להכין
מרוע לא בקש דכא גס את עושרו של רב הונא,

התא ,מלכד רמיירי כפרקי החסידות ,היינו
טעמא משום שהגמרא בתענית (כ״ג ב׳) אמרה
על רב התא  -וזסידא רכבל .ודוק].

אלא בקש את עושרו דרב חסדא ,ושמא רב

ותרתי* כעת לגר״ח סאלאג״י ו״ל בספת עיני
כל חי (למסכת דדך ארץ זוטא ,דף קס״ו
«״א) שהביא מהגאון מהר״ר יהודה נאג׳אר ז״ל
שתירץ דכל איסור של המתכבד בקלון הכירו

והנה מעכ״ת נ״י הביאו ודן בדברי מהרוז״ו
דיל שכל איסור המתכבד בקלח חברו,
אינו אלא בפניו .ויש להעיר סהא דאמרו ת״ל

היינו כשתיל בכן ,והבא מיידי אפילו כשאינו
תיל ,ועוד הידץ רכל איסור המתכבד בקלון

ונ״לבס״ד להוסיף בה רבדים ,דהנה כתב
הגר״זז פאלאג׳י דיל בספרו עיני כל חי

חסדא היה עשיר יותר סרב התא ,וצע״ע].

• • •

חבית הוא כשפחבון לכך ,והבא מיידי ראחדים
מדברים ,והוא לא יקפל.

במסכת דרך ארץ זוטא (פ״ו> "ארבעה רבדים
גנאי לתלמידי חכמים מר ואינו מתכבד בקלון
וזנית" ע״ש ,ולכאורה אינו ממן ,דמאי רבותא
היא לתלמיד הכם שאינו מתכבד כקלון הפרו,
והלא המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם
הבא ,ואסאי נקטו  pגבי תלמידי חכמים ,והלא

דמי שענוותן אין יינו מהמיץ עיין שם
וברשב״ם דיל .ולא ידעתי מדוע הגרח״ס ז״ל

כולם בכלל .ואוי דברי מחרח״ו ז״ל אתי שסיר.

ובנו הגרי״צ לא העידו לגמרא שם וצע״ק.

מילואים

שו״ו שהוא תלמוד ערוך כבבא

בחרא (1״ח א׳>

והארכת ימים  -ויחי יע^^יש/יעקב יחזקיה  pאהרן צבי אביגדור ־ סופר ,יעקב חיים  pמשה ( }19{ )19עמוד מס 422חודפס ע״י ן
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ולכאורה צ״ב למה לא ביארו ד״לא
זברת יש לפרש הא דאיתא במסכת בלה (פ״א)
"כל המסתכל באשה בכוונה כאילו בא עליה׳ ,נתכבדתי בקלון הבדי" פירושו כמבואר בר״ם
עכ״ל .ויש לדקדק ז־הנה בגם׳ נדרים (כ ).כאן ,דלכאורה הוא רבותא ספי ,דאילו החם
איתא רק ד״כל הצופה בנשים סופו בא לידי תכירו עומד שם ומגיע לו בושת מאותו עניו
עבירה׳ /ואולם במסכת כלה מבואר דכבר שאידך מתכבד ,ואילו בר״ם איירי אפילו
בהסתכלות גופא חשיב כ״בא עליה" ,וצ״ב באופן שאין הכירו עומד שם ולא הגיע לו
בושו /כמבואר בדבריו.
הדברים.
ולפי הנ״ל מבואר היטב ,דבאיסור
אמנם נראה פשוט דבעובדא דמייתי בגם׳
איכא חידוש טפי ,שהרי רב הונא לא עשה
הסתכלות בנשים תרי פילי איתנהו ביה ,חרא,
שמביא לידי גופן של עריות ,והוא המבואר שום פעולה שיתכבד בזילותא דרב הגא אלא
רב הנא מרצונו "קא דרי מיניה /,ואעפ״כ לא
בגם ,נדרים דסופו בא לידי עבירה .ועוד,
דההסתבלות עצמה הד מעשה איסור ,וזש״א הניחו לעשות כן ד״אתייקורי אנא בזילוחא
דחשיב "כאילו נא עליה" כלומר דהסתכלות דידך לא ניחא לי /,וזהו שבחו של ד״נ בן
הקנה שמימיו לא נתכבד בקלון הכירו אפי,
אסורה הרי היא עצמה מעשה זנות ודו״ק.
שם :המתכבד בסלון הכירו ,אומר בלבוז כה״ג שתכירו מרצונו הביא על עצמו את
המיון (וכ״כ במהרש״א שם ,שוב הראוני כן
במסילת ישרים פי״ס) .וא״צ לומר שלא
שאינו חטא לפי שאץ חבירו עומד שם ולא
נתכבד בקלון תבירו באופן המבואר כאן בר״מ
הגיע לו בושת ולא בישו ,אלא עיר מעשיו
חטובים וחכמתו למול מעשה הכירו או שע״י פעולה מצדו נעשה מכובד והכירו מוי
חכמתו כדי שיראה מכללו שהוא מכובד (כאמר :שלא ערך מעשיו למול מעשי הכירו
והכירו כווי.
וכו .),וא״ש.
ועיין במרכבת המשנה (פ״ג מהלכות
א) מלשון הר״ם" :אלא ערך מעשיו
תשובה סוף הלכה ו ),שכתב דהא דאמרו
בירושלמי בחגיגה (פ״ב) דהמתכבד בקלון
הטובים וחכמתו למול מעשה הכירו וכו/,,
משמע קצת שעשה זאת כפני אנשים אתרים המרו אין לו הלק לעוה״ב (הובא בר״מ לעיל
פ״ג הי״ד) היינו דוקא כשסעריך מעשיו למול
ולא בלבו ,וכ״נ גם מסיום דברי הר״ם שפ
"כדי שיראה מכללו שהוא מכובד והכירו מעשי המרו (כמבואר בר״ם כאן) ,אבל אס
בזוי /,והיינו ד״יראה ,,לאחרים  -שהוא מתכבד בקלון תכירו באופן המבואר בגם׳
מכובד והכירו בזוי ,ופ״ם אומר בלבו שאינו במגילה הנ״ל יש לו חלק לעוה״ב ,ועיי״ש
דפירש עפי״ז דברי הירושלמי .הרי קמן
חטא כיון שאין הכיח עומד שם ולא הגיע
אליו בושת.
דמתכבד בקלון המרו דמגילה קיל טפי
והנה יעוין בגם׳ מגילה (כה ).שאלו ממש״ב כאן הר״נ /ומאור הדבר כדאמרן
תלמידיו את רבי נהוניא בן הקנה במה הארכת
שהכירו מרצונו הביא על עצמו את המיון.
אלא דיל״ע לאידך גיסא ,מדוע הר״ם לא
ימיק אמר להם מימי לא גתבבדתי בקלון
פירש הא ד״המתכבד בקלון המרו" כמבואר
וזכרי וכו ,,כי הא דרב הונא דרי מרא
בגם׳ מגילה הנ״ל( ,ולפי״ז גם יתפרש טפי הא
אכתפיה ,אתא רב הנא בר הנילאי וקא דרי
שהושב בלבו שאינו תנת /דהוא מהמת
מיניו /א״ל אי רגילה דדרית במאתיך דרי,
ואי לא אתייקודי אנא בזילותא דידך לא ניחא
שהמרו הוא שסיבב את הדבר מרצונו).
ונראה אמר דבאפת הא ד״לא נתכבדתי
א ,עכ״ל הגם.,
לתשובת השנה :רפפורט ,ישראל מסף  pיצחק הכהן ( }18 { )18עמוד מס ס35הודפס ע״י תכגת אתגר החכמה
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בקלון וזבירי" המבואר במגילה אינו דבר חטא
דמתויב ליזהר בו "מעיקר הדיף /אלא הוי רק
"מידי דתסידות" דעבדי ר״נ בן הקנה ורב
הובא שנכנסו לפנים משורת הדין ולא רעו
להתכבד בזילותא דאידך ,אף כה״ג דתבירו
גורם לכן■ מרצונו[ ,וכן* דייקא לשון הגם׳ שם
דקאמר דאתייקורי אנא בזילותא דידך "לא
ניחא לי׳ /ואי הוי איסורא מעיקר הדין הו״ל
למימר ד״אתייקורי וכר אסירא" ודו״ק] .אבל
א?מרא ,ד״המתכבד בקלון חבירו" הוי רק
כשהוא הגורם שיראה מכובד ווובירו בזוי
וכמש״ב כאן הר״ם ,ולא אם וזבירו מסובב זאת
בעעמו.
אמנם במאירי בחיבור התשובה (מאמר א׳
פ״ד) מבואר שלא בז־בהנו דכתב על דברי
הר״ם כאן ,וד׳ל :כי המתכבד בקלון הבירו
הוא נחלק לשני חלקים ,׳בדבור ובמעשה,
ועניו "המעשה" במי שהביאו המקרה או הכרח
לעשות איזה מעשה בלתי מכובד אצלו
ערך מעלתו ויחלץ עעמו מן הקלון ויעמיד אחר
תחתיו ,יהיה זה המעשה קלון אצל זה השני
ג״ב ,ולא יחוש האחר את קלונו אחר שהוא
התנצל מעדי הקלון ההוא והלבישו אליו.
ואעפ״י שאין זה הפירוש שגור בעניו המתכבד
בקלון חבירו ,התבאר זה ממש״א במסכת
מנילה (כח ).שאלו תלמידיו את ר׳ גהוניא בן
הקנה וכר( ,ובהמשך כתב הדרך השני
ב״דיבור" כעין םש״כ הר״ם כאן עיי״ש),
עכ״ד המאירי .הרי דנקט דגם ההיא דמגילה
בכלל "איסוו־א" דמתכבד בקלון הכירו.
אכן יש לדתות דאדרבה בלשון המאירי
מבואר דדוקא בעושה זאת בעל ברחו של
הכירו ,כמש״ב המאירי "ויחלץ עצמו מן
הקלון ויעמיד אחר תחתיו" ,וא״ב י״ל דכוונת
המאירי רק לאתויי כיעד יעויר מתכבד בקלון
חבירו ע״י "מעשה" ,אבל אה״נ דאיסורא איכא
רק בעושה בע״כ דתבירו ,ושם במגילה דנעשה
הדבר "מרעונר׳ של הבירו הוי באמת רק מילי
דחסידות דנהגו ביה ר׳׳נ בן הקנה ורב הונא.

A״

השנה

ב) והנה יש להסתפק אי "המתכבד
בקלון חבירו" נידון בגדרי עבירות שב״א
לתבירו ואין יוהכ״פ מכפר עד שיפייס את
הבירו או לא ,והנה ז״פ דעד כמה שיש
במעשהו ביזוי חבירו ,פשיטא דהוא בכלל
עבירות שב״א לחבירו ,וכל נידון דידן רק על
החפעא דאיסור מתכבד בקלון חבירו דהוא
אינו מעד "ביזוי חבירר׳ גרידא ,אלא יסודו
במה ש״הוא" נתכבד בביטול ערך ועירו
ודר׳ק.
ושורש הספק ,דהנה כמשנה בב״ק (עב).
וכסוגיא כשלהי יומא וכשאר מקומות אשכחן
עבירות שב״א לחבירו שעגיש שמפסיד
להדיא לחבירו כחובל בזזבירו והקניסו
בדברים וכיוע״ב (עיין בר״ם לעיל פ״א ה׳׳א
ופ״ב ה״ס) .ואילו הכא אין מגיע לחבירו שום
הפסד להדיא ־כמבואר בר״ם "לפי שאין חבירו
עומד שם ולא הגיע א בושת ולא בישר׳,
נהי דהחפעא דעבירה הוי במה "שיראה
מכללו שהוא מבובד וחבירו בזוי" (לשון
הר׳׳מ) ,מ״ם כיון דלא מגיע ממנו להדיא שום
חסרון לחבירו ,אולי אינו מוגדר בכלל עבירות
שב״א לחבירו ,וע״ע.
והעירוני דמפק דידו יש בו לכאורה ג׳׳מ
למעשה ,אם למשל ראובן עורך מעשי שמעון
סול מעשי לוי ,שיראה מכללו ששמעון מכובד
ולוי בזוי .אי איסור דמתכבד בקלת חבירו הוי
עבירה שב״א לחבירו ,מסתברא דאסירא דלא
שנא ,דעיקר הקפידא מה שגרם דחבירו יהי׳
ב״קלון" .משא״כ לאידך גיסא שביארנו דל״ה
עבירה שב״א לחבירו ,י״ל דהאיסור דוקא מה
ש״הוא מתכבד" בקלון תבירו ולא כשגורם
ששמעון יתכבד מקלון לוי ,וע״ע.
[וכה״ג יש לדון בלאו ד״לא תקום" כגון
שנמנע מאתן לחבירו חפץ להשאלה כנקמה
בוובירו ,האם הוי בכלל עבירות שב״א
לחבירו ,ומסתברא דכיון דלא חייב אתן
אובירו תפץ להשאלה לא תשיבא שיש לתבירו
"הפסד" מחמתו ,וממילא אינו בכלל עבירות
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דבל

אבות —

בדף מ״ו ע״א בד״ה וניחזי וכר שכתב
בשם הריב״א דהא דעריך מל חוב לשלם

עא) בענין הנ״ל.

כסף לכתחילה כשיש לו ,הרי זה כדי

הרמב״ם בפ״ג מהל׳ תשובה הי״ד כתב
שהרגיל להתכבד בקלץ זזבירו אין לו תלק

שלא לנעול דלת בפני לוין .ולפי זה ניחא

לעולם הבא ,וגם בפ״ו מהל׳ דעות ה״ג

בפשיטות למה אינו הייב לסכור נכסיו

הזכיר ( pאלא שלא הזכיר שם דבעמן

כשאין לו כפף ,והיינו סשום שכולי האי
לא תיקנו ,משום דליכא בזה לחוד סשום

שיהי׳ רגיל לעשות כן) ,וכתב הכסף משנה

שלא ידע מקורו .מיהו רעק״א בשו״ע

נעילת דלת כי אפילו אט נפטור את הלוה

או״ה סימן קנ״ו הביא מקור מהירושלמי.

מלמכור נכסיו כדי להמציא כסף מזומן

ובספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל

לא ימנעו מלהלוות כגלל השש שמא יבוא

בת״ב בשער ח׳ כתב תראה לו דהיינו

לידי דבר וזז.

רק אם הוא מתגבר כפניו .כרם בספר

ועל כל פנים זה ברור שטעמו של ר״ת

תרדים בחלק מעות עשה ס״א אות כ״ח

אמו משום נעילת דלת (וכן מבואר בשיטה

כתב דהיינו אפילו שלא בפניו .ובס״ד

מקובעת שם) ,רהא גט כמקח טעות ס״ל

מהל׳ השובה ה״ד מנה הדמב״ם להמחכבד

לר״ת בתום ,שם שהוא עריך לתת וחי

בקלון תכירו בין הדברים המעכבים את

ואילי התם לא שייך נעילת דלת.

התשובה ,וכתב שם דאיירי כשאינו עומד
בפניו .ברם אין ראי׳ מזה להא דאין לו
הלק לעולם הבא ,דהתם אפשר דבעמן

צ) יהי כבוד חבירך חביב
עליך כשלך.

רוקא כפניו ,אכל הא דמעכב את התשובה

כתב רבינו יונה ת״ל .הלכות דרך ארץ

הרי זה איירי דוקא בשלא בפניו כמו

שנו כאן לחזור אחר כבוד הביוץ ויחפוץ

שביאר שם הרמב״ם דבכהאי גוונא נדמה

כי יכבדוהו כאשר חפץ בכבוד עעמו והוא
מדרך המוסר עכ*ל .וע״ע אמאי לא כתב

דהוי מעות עשה דאורייתא מהא דכתיב
ואהבת לרעך כמוך .ואולי ס״ל שהמערה

קאי רק על הרגשת האהבה להוד .ברם
הא ליתא ,דהא בסנהדרין דף מ״ב דרשינן

מיני׳ ברור לו

מיתה

יפה (למי שמחויב

מיתת ב״ד) ,וא״כ וזזינן שכל טובת חבירו

היא בכלל .והרי הרמכ״ם בס״ו מהל* דעות
כלל בתוך המערה גם שיחוס על כבודו,
וכן מוכיחין דברי הרמב״ן בויקרא י״ט י״ז
בדבריו על קרא דואהבת לרעך כמוך*).

♦) ועיין עוד כקידושין דף ם״א ע׳יא וכנדה
דף י״ו ע״א דילפינן דינים מעשיים מואוזבת לרעך
כמוך ,דעיין שם דילפינן מואהבת לרעך כמוך
שאסור לקדש אשח עד שידאנה וכן שאסור לשמש

את מסתו ביום .מיהו לא הכאתי את הדינים ההם
משום די״ל שהרי הם דק בגדר גזירות דרבנן שמא
יפסיד את האהבה בלב ,באופן שלעולם י״ל שהעיווי
הוא דק על האהבה שבלק ולק הכאתי דק את מה
שהר&כ״ס כלל בכלל עיקר הסעוה שיחוס על כבוד
דזבירו וממונו ,וכן את הדין של ברור לו מיתה יפה
דהחם נראה לי דוחק לומר שהתורה אמרה לבית

 pלהקל בעיקר דין מיתתו בתורת גזירה שמא
נפסיד את האהבה שבלק ועל כל פנים הדמב״ם
בהביאו אח הדינים הנ״ל שבמס׳ קידושין ונדה לא

הביא את הטעם של ואהבת.
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•'אכות — ממן שגי

משה

להמתכבד שאינו חוסא כירן שאין לחבית | לרצות .וכאן כתב וז״ל ,שאפילו ברבדים
 /שהכעס ראו* בהם צריך האדם שיקבלנו
בושה מזה ,ומשוס הכי קשה לו לשר□
* במתינות ולא יהא נוח ומהיר בכעסו עכ״ל.

צב) אל תהי נוח לכעוס.
הדמב״ם בפ״א מהל׳ חנות ה״ד כחב
וחל ,כיצד ,לא יהא בעל חמה נוח לכעוס,

ולא כמת שאינו מרגיש ,אלא בינוני ,לא

ועיין עוד בפרי מגדים באו״ח סי׳ קנ״ו

שדן בזה.
והרסב״ם בפ״ד מהל ,תשובה ה״ה מגה
לבעל הסה בין הכ״ד רבדים המעכבים את

 *fe oyyעל דבר גדול שראוי לכעוס

התשובה.

עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת

ועיין עוד בנדרים דף כ״ב שהביאה
הגם ,מאמרי חז״ל מנין הכועס.
ובספר חרדים בחלק מצות עשה פ״א

רוץ בינוני ,ווהו שכתב שלא יהא כמת

אות מ״ב הביא מהזוהר שהכועס *הנשמה
קרושה מסתלקת ממנו ושדרה במקומה רוח

עכ״ל .והנה מדבריו משמע שעל דבר גדול
הרי ח5א*$פיר רשאי לכעוס .וזה מיקרי

שאינו מרגיש .ברם !מדבריו בס״ב שם
ה״ג משמע להדיא שכעס הוא מהדברים

רעה היא עבודה זרה" ,עיין שם בכל

שהוא צריך להתרחק מהם לגמרי ולא

דבריו.

ינהג עצמו אפילו בדרך בינוני ,ואין היתר
אלא להראות את עצמו כאילו הוא כועס,
אבל מחשבתו תהי ,לעולם מיושבת .והנה

צג) שנאת הבריות.

הלח״ם על פ״א ה״ד באמצע דבריו הקשה

סירש״י דהיינו שנאת הנם .והנה
הרמב״ם כפ״ו מהל ,דעות ה״ה כתב וז״ל,

ק ,ותמצית תירוצו היא דס״ל להרמב״ם

כל השונא אחר מישראל כלבו עוכר כלא

שלא יכעוס אפילו על רבד שראוי לכעוס

תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך

עליו (אלא יראה את עצמו ככועס) ,אבל

וכו׳ ולא הזהירה חורה אלא על שגאה

על דבר שהוא דבר גדול כגון חילול השם,

שכלב אכל המכה את חכירו והמתרסהו

שסיר יש לו לכעוס .ועיין עוד לקמן בפ״ה

אע״ס שאינו רשאי אינו עובר משוס לא

משנה י״א ובדברי רבינו ימה שם שכתב
שלפעמים טוב לכעוס וכגון בהמעשה של

תשנא עכ״ל .ומקורו הוא מהא ראמריגן

בתורת כמים ובערכין דף ם״ז ע״ב יכול

פנחס ,ועי ,בתיו״ט שם שכתב כזה הלשון,

לא יכנו ולא יססרנו ולא יקללנו ת״ל

קשה לכעוס ,אכל שלא יבעוס כלל לא

כלבבך בשנאה שבלב הכתוב מדבר .וכתב

נמצא כשום רעה ,כי סי לנו גדול בענות

הכסף משנה וחל ,מאחר שאינו סכהו

ממשה רבינו ע״ה מאמר בו ויקצוף משה
על פיקודי החיל ,וגדולה מזו שמעו נא

משנאתו אותו ,אינו עוכר משום לא תשנא

עכ״ל .וי״ל שכוונת הכסף משנה היא

המודים ,אלא שלשם לא פי ,הכתוב שכעס

כפידש״י בערכין שם דאיירי במכהו לשם

עב״ל.

תוכחת ,וזוהי כוונת הכסף משנה כמה
שכתב שאינו מכהו משנאתו .וגס י״ל

ובמגן אבות שם כתב שגם בכגון פנחס
הרי הוא צריך להיות קשה לכעוס מוח

שכוונתו היא אפילו להיכא שהוא מכהו
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מצות

ה״ד הלכות הלבנת פנים

לגלות ומנוד .עליו נאם ׳1א מיר כו׳ .ואם הוא בדבר
איסורים שבין אדם למקום .אם מותר לו לגלות ואין עליו
לה״ר (וע׳ חפן חיים ה ,איסורי לה״ר) אז בודאי מותר
^גי^ אכן באופן שאסור לספר עליו אז אף שחושדים
אותדרב אסור לגלות על תבירו( .יז) מדת חסידות הוא
שיגלה ע״ע איזו בזיון כדי שלא יתבזה תכירו .אבן נראה
דאין זה בדבר עבירה רק אם סתכוין לתקנה אז מדת

י•

הלבבות

שו עד שאין לו חלק לעוה״ב יען שהוא״מלמ! /
המור עונשו
למזלה
ג״ב אין
הכירו ג״ב
בפני הכירו
שלא בפני
ראפי׳ שלא
וי״א ראפי'
חבית .וי״א
.
חלק
אין לו
פני
לעוה״ב .והוא מהדברים המעכבים את התשובה לכו״ע
אפי' שלא בפניו .וכן הוא מפסיד בזה את מ״ע של
אהבת ישראל בבל אופן .וראוי להחמיר בזה בספק
איבוד נפש לעולם הגצהיי( .והפי׳ בדין מתכבד בקלון
הכירו הוא בך דאמ היו מתאדים בל אדם במעשיו ממש
כאשר וצא בלא שום יפוי היה לבזיון .יען שהאדם עלול
לשגיאה ולפחיתות רק שכ״א מתאר את האדם באיזו
יפוי .והדרך הנכונה לאדם שיתאר א״ע חכמתו ומעשיו

חסידות גם בזה:
טו אם חבירו עומד עליו לעשות לו רעה בממונו (יה)
אם יבול יהציל את עצמו באופן שלא יביישנואסור
לו לביישו .ואם ביישו עוגעז כנ״ל אכן אם א״א להציל
במעט יפוי .ואת חכמת הכירו ומעשיו ביותר יפוי .אכן
אם מתאר א״ע ביפוי גדול עד שתא נראה במכובד .
את עצמו באופן אחר .ואם לא יביישנו וימתין עד
שיזטינו לדין יפסיד את ממונו .סותר לו לעשות דינא
ואת חבירו אינו מתאר בשום יפוי עד שהוא נראה
בבזוי .אם הוא רגיל בכך ממילא הופקר אצלו ערן
לנפשו במקום הפסד ברור אם לא חסר לו כל הפרטים
לר",ר וביטול מ״ע של ואהבת לרעך כמוך אשד זה יסור
דמיתר״לעשות דין לעצמו (המטאר בחו״מ סי ,ד׳) ואל
__!מהר להורות היתר לעצמו באיסור חמור כזה:
 ,גל התורה  .ולפיכך כרתות ברוח קדשם מחיי עוה״ב):
"ט! המתכבד בק^ון חבירו אין לו חלק לעוה״ב (יט) הייגו
ין וב״ז הוא במבזד .הכירו שאינו ח״ח אכן אם תא דחיד'
אדם הרגיל לעולם להציע חכמתו ומעשיו כנגר
(כ) הוא חמור יותר ויותר  .ומאוד .מאוד צריך כ״א
ליזהר בכבודו ,יען שבבודו הוא כבוד התורה והמקום י
הכמת חבירו ומעשיו .בדי שיראה מכללו שהוא מבובר
יחמור הת״ח הרבה מסתם איש ישראל בכמה דברים.
והכירו בזוי .וי״א אפשר דהיינו רוקא בפני הכירו .ולכן
שאפילו

דרך מצודד

איסור צס״ר עכ״ז אסור לו לבלותו( :יז) ע׳ מסכת
סנהדרין פ״א ד׳ י״א לעני! ריח שוס עמד ר״ח ויצא.
ור״מ דכחב גנו לאחת שאמרה אחד מכס קידשני
בביאה .ונראה ידוקא משום תיקון הוא כרי שלא
יתביישו כולם ליחן לה נע וכן בעזרא .אבל בל״ז
בדבר עבירה אין זה מדח חסידות לפרסם ע״ע עבירה.
ואף בחעא באיזו עבירה אז״לחציף עלי מאן דמפרסם
חטאו( :יח) הנה לכאורה כיה נראה דאף דהלכה פסוקה
דטביר אינש דינא לכפשיה היינו דוקא להכות את חבירו.
או לחבול בו .אבל לביישו דהוא מסוג שפ״ד אפשר שלא
היתר .אכן המעיין במס׳ ב״׳ק ד' כ״ח ע״א דקא' ח״ש
וקצותה את כפה ממון מאי לאו כשאינה יכולה להציל
ע״י דבר אחר .ומשני לא שיכולה להציל ע״י דבר אחר
מכ״ל והאי ממין היינו דמי בושת .אלמא ראם אינה
יכולה להציל ע״י ד״א מותר אפי׳ ע״י בושת .וכן שם
בד׳ כ״ז ט״ב מאה פגדי בסנדא למחייה ט׳ ושסדפנדא
_3עא3-נשת ע״כ ((:יט) ברמנ״ם ה׳ דינגות פ״ו ה׳ נ׳
כתב והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב .וכן
כ׳ בש״ג מה' תשובה .ונרמב״ם ה׳ תשיבה פ״י דקא
חשיב שם כ״ד דברים המעכבים את התשובה .וקח
חשיב שם נס המתכבד בקלון חביבו בכלל .ופי' שם מהו
מתכבד בקלון חנירו זה שמניע חכמתו ומעשיו נגד כו׳
ומסיים שם הרמב״ס ז״ל אפי' אין חבירו עומד שם ולא
הבינ_3לכבושת ע״כ לשונו ,כמו שהעתק הי כא
אכן בספר שנגר הקדושה להקדוש ר' חיים וישאלו
נסער ח׳ ח*ב דקא תשיג כתות שאין להם חלק לעולם
הבא .ותשיב שם מתכבד בקלון חבירו .וכתב שם עיז
אפשר דדוקא בפניו וזהו הי״א שהבאתי .ולכאורה אפשר
לומר דנם הרמב״ס ז״ל מודה לזה .זמש״נ בפ״ו דאין
 ijמלק לעוה״ג אפשר דוקא גפניו .ועכ״ז בה׳ חשובה דקא

חשיב מבירות בדיליח שאדם חושב אותם כהיתר .לכן!
מעכבים את החשובה  .שם חושב אפי׳ שלא בפניו .ן
כי באמת עבירה גדולה היא שעובר מל מ״ע דואהבת.
ולכן כ ,אפי׳ אינו עומד שס ולא הגיע לו בושת .אכן
בס׳ ,חרדים כ׳ מפירש דאפי׳ שלא בפניו אין לו חלק
לעוה״ב ועץ שגם ס' שערי קדושה כ׳ בלשון אפשר
ונראה שהוא מסופק בזה ראוי לכל ארם להחמיר בספק
חיי טוה״ב אשר ע״ז כל יגיעתיט .ונפרע שלדינא אין
נפ״מ .כי ביכו״כ טובר על מ״ע הנ״ל אשר היא כלל
גדול בתורה .ומי הפתי ושוגה אשר יקל לעצמו נספה
אבדון נפשו לנצח .אכן הפי׳ מ״ז הוא לקרב אל השכל
כמו שהעתקתי כאן .ראשית יען שהוא רגיל בכך.
דהכ״נ בעלי לה״ר שאחז״ל אין להם חלק לעוה״ב גם
כן מיירי שכל אומנתו הוא בעל לה״ר .שנית אשרלה״ר
הוא ג״כ אס מתאר את חבירו בפתיחות הן בחכמה
הן במדות הן במעשים ךוהרב הצדיק במל תפז תייס~
האריך בזה בס׳ חפן חיים כלל ה' .ולפליאה
לא הביא מרמב״ם ז״ל ממתכבד
אשר
בעיני
בקלון חבירו .שב' מפורש דאפי' שלא בפניו והוא לה״ר
וכ׳ שמציע חכמתו ומעשיו .אלמא דאפי' בחכמה ג״נ
מיקריא לה״ר ואדרבה חמוד עוד עד שמעכב את
התכונה ואין לו תלת לעוה״ב ה׳ ישמרנו מכ״ז~:
־(כ׳) בס׳ נפש החיים להנאון הצדיק ר״ח וו' נ׳ שאפי׳“"
בלב אסור לב«ימו ע״ש שער ג׳ ומקור לא כ׳ ע״ז.
ונראה שמקורו כמש״כ הרב הגאון בטל חיי אדם '0
כיבוד אב .סי' ג׳ כלל ם״ו אשר בזיון הוא במחשבה
ג״כ .ומה שכתבתי שאפי׳ בזיון קל נצמד ממסכת
סנהדרין פ׳ חלק שאפי' מבזה חנירו בפני ס״ח נקרא
ג״כ מבזה ח״ח וכגון דקא׳ הני רבנן .ועוד שם כיוצא
□ה זמש״נ שאפי׳ שלא בפרו ואפי׳ לאחר מוחו ,מ׳

י)
גיז"

מצות הלבבות ,נתיבות הלכה ,מטל השמים ,ספר המידות ,אגרת לבני עמנו :ליכטשטיין ,מרדכי בן אברהם דוב  }3J(}3עמוד מס 42הי

^ ^ג£מפל בעדיות ,ח1‘ ).והחולק עם גנב; ט) והאומראהטא‘

’וא^ווב ',וכךאמרו במשנה האומר ׳אחטא ואשוב אין מםפייקי4
בידו לעשות תשובה אחטא ויום הכפורים מכפר אין יום
הכפורים מכפר[ ,י) והמתכבד .בקלון חברו^יאץ והפורש

מן הצבור ,יב) והמבזה אבותיו ,והמבזה רבותיו ,יג>
והמקלל את הרבים ,יד> והמעכב את הרבים מעשות דבר
מצוה ,טו> והמטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה ,טז>
זה

השער

תיכף ,אפילו הפא על דרך מקרה לא הוי,

והרגיל

— אף שבכל הכ״ד

דברים המעכבים את התשובה מיירי נמי ברגיל כאשר נתבאר באות נ״א,

מיהו בזה י״ל דאם אינו רגיל ,רק באופן עראי ליכא איסורא כלל <וצ״ע

למעשה).

ומסתכל

בעריות

—

וכתב הרמב״ם שם, :המסתכל בעריות,

מעלה על דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה

והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות,

שנא׳ לא תתורו אחרי וכו" /ומכאן יש לי תימה גדולה על הב״ש באה״ע
סימן כ״א שכתב דבהסתכלות בעריות יש מחלוקת בין הרמב״ם ורביגו

יונה ,דלהר״מ לא הוי אלא איסור דרבנן ,והרי מפורש דהר״מ .ס״ל דהוי
אסור מן התורה^ .המתכבד — כתב הר״מ, :המתכבד בקלון חבירו אומר

^בלבו~שאינרחטא" לפי שאין חבירו עומד שם ולא הגיע לו בושת ולא
ביישו אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חברו .או חכמתו

כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחברו בזוי" והנה מבואר דאפילו שלא
בפניו נמי יש בזה משום מתכבד בקלון חבירו ,וזה דלא כשערי קדושה
לרח״ו שכתב דדוקא בפניו אבל שלא בפניו לא ,אמנם הח״ח כתב דדוקא

לענין שאין חלק לעוה״ב כתב השע״ק דדוקא בפניו ,אבל הוא מודה

דשלא בפניו גמי אסור ,ולכאורה י״ל דזו היא שיטת רבינו שהרי בשער
ג׳ במדרגה העשירית לא מנה "המתכבד בקלון חבירו" בכלל אלו שאין

להם חלק לעוה״ב אלא משום דס״ל דדוקא בפניו׳ ומשום המבייש פני
חבירו

אמרו שאין לו חלק

לעוה״ב

והרי

כבר מביא שם דהמבייש

 .פני

מבירו ברבים שאין לו חלק לעוה״ב( ,אבל צ״ע שהרי דוקא זזמבלעו

מבידו ,ברבים" אמרו שאין לו חלק לעוה״ב) והרמב״ם בם״ו/מה*_
במב, :המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא״-ואיד

פו______________________________________________ _______________________בית הלל

מדוע בהן אינו מברך שעשני בהן
א) במעדני אשר ,לידידי הגאץ ממה רבי אשר

ישראלית .עובר במעי זרה זר הוא [עיין יבמות דף

אנשיל שוורץ שליט״״א( ,פרשת אמרר תשס״״ד ,גליוץ

ס״ו ע״״אן .ואי אפשר לו לברך שעשני כהן

כ״ו ,עמוד א׳) ,הקשה ,מדוע כהן אינו מברך

דאתחילת ברייתו של אדם קאי כמ׳״ש הב״י בשם

בברכת התורה שעשני כהן ,מ״ש מהא דאנו

הרמב״״ם .ומפלפל שם הרבה בזה .ולדעתי פשוט

מברכים שלא עשני אשה .וברשי״י (מנחות דף מ״ג

עפ״״י מ״״ש בתשובות יעב״ץ (סימן קמה) דהאידנא

ע״ב בד״״ה היינו אשה) רהטעם משום שלאיש יש

רק כהנא חזקה בעלמא הוי .אע״״ג דלחומרא אזלינן

יותר מצוות מאשה .שאינה הייבת במצוות עשה

בהו לכל מילי ופרקינן בכורים על ידייהו משום

שהזמן גרמא ,ע״ש ,א״כ כהן דיש לו מצוות יתירות

דלא אפשר באחריגא מיהא להקל לא .ולק טוב על

מישראל ,א״כ מדוע אינו מברך שעשני כהן ז

האב לפדות בכורו מכל בחנים שיוכל למצוא דילמא

ב) והביא שם משמת מגן שאול (סימן ד") שתירץ

מתרמי ליה כהן מיוחס וודאי .דבל מה דאפשר

משום דא״א לתקן ברכה .דאיך יברך ,אם יברך

לתקוני מתקינן לצאת ידי ספק בכל טצדקי דאיכא

שעשני כהן ,הא נח לו לאדם שלא גברא משנברא

למיעבד .עיין שם .ובשמת בית אפרים (חאמח סימן

(עירובין יג .):וכמו שכתב הב״ח (באמה סימן

ד> .ובשמת החם סוער (חימר סימן רצ״א) ,ושמת

מ״ו ,בד״ה ויש עוד) דלבך מברכים שלא עשני גוי,

חתן סופר (סימן כ״ה) ,ומעתה האיך יכולים לברך

ואין מברכים שעשני ישראל ,ע*ש .ואם יברך שלא

שעשני כהן .אם הוא ספק .ודמק .עכ״ל.

עשני ישראל .נמי אינו יכול .משום דכהן הוי בכלל

ד) ולענ״ר נראה לתרץ בס״ד דגם הכהן מפסיד

ישראל .ועוד דהוי כמתכבד בקלת חבירו .דעד

מצוות שיש לישראל ולו אין .וכגון לתת תרומה

חטא העגל היה עבודה בישראל( .שמדיר פרשה

גדולה .ומעשר ראשק .ופדיון הק .וכרד ,ונמצא

לי״א סימן חי) ,הילכך לא תיקנו .עכ״ד.

שפחות או יותר יש לו מצוות כמו הישראל .ולכן

ג) ובספר ויצבר יוסף (שוורץ) סימן ני ס״״ק הי.

אין שייך לברך שעשני כהן .ומשא׳״כ אשה אף

ראיתי שהביא כמה תירוצים .ואעתיק לשונו .בטעם

שיש לה מצות גיזחת ובדד דלא שייך לבעל .מ״מ

Q a

הצבי (דף קפ״ח) הביא להקשות מדוע אין הכהגים

רזב המצוות עשה שהזמן גדמא נשים פטורות .וק

r

מברכים בבל יום שעשני כהןז ותירץ בכמה
אופנים( .א) הלא גם ישראל אין מברכים שעשני

פטורות מלימוד התורה .ולק שפיר יכול לברך
שלא עשני אשה .ודמק.

ישראל רק בלשת שלילה שלא עשני גוי עבד אשה.

ה) עוד נראה לעמד לתרץ בס*ד ובחסדו הגדול,

והטעם כי בשם ישראל יכונה רק מי שבוחר בטוב

ע״פ מה שכתב בבעל הטורים (שמות י״ט  -ר)

ומי יודע אם ימאוס ברע ויבחור בטוב ע״כ מברך

עה*פ ואתם תהיו לי ממלכת כחגים ומל ,אילו זכו

רק שלא עשני גוי ועבר שניקל לו עי״״ז לבחור

ישראל היו כולם כהנים גדולים ,ולעתיד לבוא

בטוב .וממילא אי אפשר לברך שעשני כהן ,כי מי

תחזור להם שנאמר (ישעיה ס״א  -ר) ואתם כהני

יודע אם יעמוד בקדושתו .ולא ימלל כהונתו,

ה" תקראו .עכ״ל {.ונמצא שאסמברך שעשני כהן,

ולברך שלא עשני ישראל בוודאי אין מקום דכהנים

"המממש מתכבד בקלון חבידו דאילו זכו ישראל

ג״כ בכלל ישראל( ,ב) שלכהנים אין בהם מעלה על

וכד .וגם נראה שאינו רוצה שיהיה הגאולה

ישראל

העתידה ח״ו .שרוצה שרק הוא ישאר כהן .ולא כל

1

ישראל.

וכל

הקדושה

שבהם

מכח

שמכניסים בהם קדושה״ ( 0כיון ראם אמו

" בית הלל  -כא :קובץ«קבצים וכתבי עת ,סכרי זכרון ויובל ן»

ישראל .והק.
(}2{)2
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הלכות חות

קכא

שנקבל בנפשותינו האמת ,ונדע עם לבבנו שזאת העבודה הוא חביב מאוד לפני הבורא
יתברך וצריך האדם להעריך עבודה זאת עד מאוד שזהו תכלית חייו לתקן מדותיו.
אמנם בהןד עם זה צריך האדם לדעת שקרוב מאוד שיבשל בזה עוד ועוד ,ועיקר
עבודתו שלא להתייאש לעולם אלא תמיד לעבוד בענין זה ,ואף אם לעיני עצמו נראה
שלא התקדם בזה ,מכל מקום אין להתייאש ,וזה משני סיבות ,דאפילו זה אמת דאחרי
הרבה שנים לא התקדם בזה כלל ,מכל מקום זה גופא שמחשיב ענין זה ועובד בענין
זה הוא עבודה חביבה מאוד לפני הבורא יתברך ,ועוד שבדרך כלל אף שהאדם מרגיש
עצמו שלא מתקדם אלא נופל ,באמת הוא מתקדם הרבה בזה .אלא שאינו מרגיש דבר
זה( .ועוד עיין לעיל סימן כח׳ סעיף יא׳).
ן ,יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון
אביך שבשמים (אבות ה׳ כד׳) שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת
הבורא יתברך שמו ,אבל מכל מקום לא יענה אותם דברי עזות כדי שלא יקנה קנין
בנפשו להיות עז פנים אפילו שלא במקום עבודתו יתברך שמו.
ח .וכן אין להתקוטט בשביל אמה מצוה ,כגון להתפלל לפני התיבה או לעלות לתורה
וכדומה ,כדמצינו בלחם הפנים ,אף שהוא מצוה לאוכלו ,שנינו הצנועים מושכים
,_________ ,
ידוש ,והגרגרין חוטפק ואוכליז_______________ .
ט .אסור לאדם להעריך מעשיו הטובים או חכמתו <״> או אמה יתרון שלו כגון עשרו
<ח מול של חבירו ,כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחבירו בזוי .ולכן צריך האדם
למהר מאוד שלא יעשה שום תנועה או רמז של ענין כזה ,ואפילו אם כוונתו רק
לרומם את עצמו ולא להשפיל חבידו ,ואפילו אין בזה משום לשון הרע (וכגון שהוא
מראה גודל עשרו מול של חבירו שאינו גביר כל כך ,שאין בזה שום גנאי) מכל מקום
אסור ,ודבר זה נקרא בפי חז״ל מתכבד בקלון חבירו ,והוא מן הקשים לשוב עליהם,
שהאדם חושב שלא עשה כלום^,קזלא הגיע לחבירו בושה שהרי אינו עומד שם ,ואם
היה רגיל בזה אין לו חלק לעולם הבא ,ויש אומרים דוקא אם רגיל בפניו אין לו חלק
לעולם הבא ,ובכל אופן האיסור חמור מאוד מ).
י .אסור לחשוד בכשרים ,דהיינו לחשוב אולי חטא כל זמן שאינו יודע בבירור
שחטא .וגם זה מן הקשים לשוב עליהם ,שהרי אומר בלבו שלא עשיתי כלום ,רק
חשבתי אולי חטא ואולי לא חטא ,אבל זו המחשבה גופא הוא חטא ,שאסור לחשוב
על אדם בשר כאילו הוא בעל עבירה .ואם חשדו ,ונודע לו לנחשד ,צריך החושד
לפייסו ולברכו. )"(.
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ה .דמב״ם ז״ל הל׳ תשובה פ׳ ד׳ הל׳ ד ,וס׳ ג ,הל,
יד׳.

ו .נ״ל פשוט ,דמש״כ הרמב״׳ם ז״ל חכמתו ומע״׳ט,
הוא לאו דוקא ברברים אלו שיש בהם ממש,
אלא אפילו בדברי הבל אסור ,וקרא כתיב אל
ן יתהלל חכם בחכמתו וכו׳.
לח״ח בבמ״ח ס*ק ה׳ משה״ק ז״ל ,אבל^
y

^מהרמב״ם ז״ל לא משמע בן שהרי הגריר מתכבד

דמיירי שאין חבירו שם ,ובפ׳ ג׳ סתם דרגיל
להתכבד הם ככלל אותם שאין להם חלק לעולם

_________"

׳ _________

ח .רמב״ם ד׳ל הל׳ תשובה פ׳ ד׳ הל׳ ב׳ .ומש״כ
ואם חשדו וכולי ברכות (לא ):ודוקא שנודע לו
(ס׳ אורח מישרים ס׳ יד׳ סעיף ד׳ ובביאור שם).
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מצות ואהבת לרננך נמיר
בצד זנבו של זה .אף ישראל שבאותו הדוד כבשו
פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה וכד ,הדי
שגם כדור החורק היו בעלי התוכחה בבחינת
ראשו של זה בצד זנבו של זה ,שראו את מטם
מסונכיס בפחיתות וחטא ,עד שנפלו כרוחם ולא
הרהיבו בנפשם לבוא בטרוניא עם השני ולהעמידו
על הדין והאמת.

וק״ב מי שהוא בעל נפש איננו צריך ליפול
לידי יאוש ח״ו ולכבוש את פניו בקרקע,
שעל עוץ זה״״מרבה ירושלים ת״ו ,אלא צריך
לחשוב תמיד על קדושת התורה ומצוותיה שאין
להן חמורה ,ובי רבים וכן שלמים נאמנים לדד
ולתורתו ,וענינים קדושים ונשגבים מאד עומדים
בתקופתנו על הפרק ,זמן של חבלי משים
וסיים שם ומכות מצוות התוכחה ,יחיש השם
יתברך את בנין עיר הקודש על תלה ,ביוץ
שעל ידי חטא זה נגרם חורבנה ק בתיקון עון זה
יג^ןיחיש בנינה בב״א כי סרה טובה מרובה
ממרת פורעניות כידוע .עכ״ל.

מלכד מצות תוכחה חי מלית לא תעמיד על
דם רעך
וראו! עוד במנחת חינוך <«וה רל״ט אוח ר> רחוץ
ממצות עשה דהוכח תוכיח ,עוד מתחייב
על לא תעשה דלא תעמוד על דם דעך (מקרא
י״ט ט״ז> ,דלא גרע מטובע בנהר דעובר על לא
תעמוד .וגם והשבותו (יסיים כ״ב □) לרבות אבירת
גופו ,על אחת כמה ובמה ראם יכול להצילו מן
העבירה ,דהוא אבירת נפשו וגופו ר״ל ,בודאי
חייב להחזירו למוטב ולהציב יעו״ש.
~

המתכבד בקלון" חבירו

חבירו בין הני שאין להם חלק לעולם הבא ,דלא
ידע מקום שיאמרו עליו דאין לו חלק לעוררם
אמנם באמת מקומו הוא בירושלמי פ״ק דחגיגה,
ובב״ר פרשה א׳ בשם ר׳ יוסי בר חנינא דאמר
המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוזז״ם
בבכורו של מקום על אחת כמה וכמה .ושמעתי
שכבר התעורר בזה גאון אחד מחכמי דודינו
להביא זה המראה מקום לדברי רבינו ,ע״ם
מתנכר כקלון חכידד חוא כמם המות

באחרית ימיו בעת שהתגורר ר׳ נתן צבי פינקל

בעיר האבות חברון ,נתרופפה בריאותו,
ובגלל חוקי המאכלים המיוחדים שקבעו לו
הרופאים והזהירות הרבה שהיתה דרושה לכך

א

במה תלמידים בעצמם
לטובת בריאותו ,הכינו
יום יום את ארוחותיו .היו תלמידים שמרוב
הנסיון התמחו בכך ,והאוכל אשד הם הגישו א
ערב לחיבו ביותר ,והשפיע לטובה על הרגשתו

ובריאותו.

פקס קרה שאחד התלמידים שטיפל בו במיוחד
עזב אום אחד את חברון ,והשאיר במקומו
הבר אשר לא היה מנוסה בכך .כשהתלמיד הלז
שרבי נתן צבי סבל במשך זק
חזר נודע
היעדרו ,הוא נכנס מיד למטבח והכין דייסת
קווקר משובחת ,עירב בה חטאה טריה שהביא
מירושלים ,והגיש אבי נתן צבי .הוא טעם את
הכף הראשונה• ובו ברגע החל לירוק ולצעוק
שיש כאוכל מם המוות ,ורצה להרעיל אותו
ובשום אופן לא אכל יותר ,באין ברירה הגישו

א

א

אוכל אחר ממצרכים יבשים ויהי הדבר לפלא.

בערב חזר רבי נתן צבי על אותו מקרה ,וטען

כתב הרמב״ם ופ״ו סהל מות ה״ס מצרה על כל
ארם לאהוב את כל אחד ואחר מישראל
בגופו שנאמר ואהבת לרעך במוך ,לפיכך צריך
לספר בשבחו ולתום על ממונו כאשר הוא חס על
ממון עצמו ורוצח בכבוד עצמו ,והמתכבד בקלון
ועירו אין לו חלק לעולם הבם
וכתב הכסף משנה ,והמתכבד בקלון ועירו וכד,
בפרק ב׳ דאבות .ע״ב .וכתב עליו היד
המלך ,בזה״ל :ואנכי לא מתנתי איו ואיפוא הוא
שם ומרן ז״ל עצמו בפ״ג מהלכות תשובה גהלכה
כתב שם על רבינו שמנה המתכבד בקלון

י״ח

שרצו להרעיל אותו והכניסו ם 0המוות
בתבשיא ,ותוך כדי דיבור התלהב מאד והתריע
"אוי הרי כאן מעורבת תאוהו מתכבד בקלון
תברח רעל רוחני כזה עירבבו בתוך תבשילי".
עתה נתגלה פתרץ הדבר ,הדייסה היתה טעימה
מאד לחיכו ,לאחר שסכל במשך היזם שעבר
ונהנה סמנה הנאה מיוהרם אולם הוא הרגיש כי
אותו תלמיד מתנשא בלבו שהצליח בזה יותר
מחברו ממלא מקומו ,אם ק איפוא הרי זה מתכבד
בקאן חברו ,שהיא עבירה כה חמורה ,משום כך
הגיב על הדבר בהתמרמרות כזו ,ואסר על עצמו

מצווה ועושה  -ב :פרידמן ,שמואל דוד בו יום טוב ליפא הכהן ( }20()20עמוד מס 453הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה
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&ערוה רעועה

את התבשיל ,כדי להעמיד את־־התלמיד החביב
עליו על חומרת המידה הרעה הזאת שכמוה כסס
המוות ,וכן כדי לדכא את תאוותו שגם בה ראה
|
_ רעל נמשי ומידה מסוכנת.

מעות ואהבתם את הגר .דאם על עד השלילי עובר
על ואהבת לרעך כמוך כשמתגנה באשתו ,כ״ש על
עד החיובי מקיים בה מעות ואהבת לרעך כמוך
ומעות ואהבתם את הגר( .דון  wדף מ׳מ.

אמור לאדם לקדש את האשה ןןד שיראנה

הנושא אשה שאינה הוגנת לו

בקדושין ןם״»«״א> אמר רב יהודה אמר רב ,אסור
לאדם לקדש את האשה עד שיראנד"
שמא יראה בה דבר מגונה וחתגנה עליו והתורה
אמרה ואהבת לרעך במוך.

אמרו בתוספתא וסוטה סוקה׳> ,היה ר׳ מאיר אומר,
הנושא אשה שאינה הוגנת לו עוכר משם
חמשה לאוין ,משם כל תקום ,ומשם כל תטור,
בל תשנא את אחיך כלכביך ,ואהבת לרעך כמוך,
וחי אחיך עמך ,ולא עוד אלא שמבטל פריה ורביה
מן העולם.

כן ,שכן כתב הרמב״ם בפ״ג הי״ט מאישות
ובפכ״א מאיסר׳ב ובאבן העזר סי׳ ל״ה רק שראוי
לעשות כן ,ויותר מזה פסקו באה״ע שאס אי
אפשר  pכגון שהוא ברחוק מקום וכדומה מניעות
שונות אין חיוב בזה.

ברוד לו מיתה יפה

וחנה מדברי כל הפוסקים מבואר דלאו דוקא
איסור ממש יש בזה ,אלא ר״ל ראוי לעשות

ועיין בתודה תמימה וויקרא י״ס העדה קכ״ם שעמד
בזה מנין להם להפוסקים להוציא פשיטות
לשון הגמרא מפשסיה דאסרו אסור ,ומה הכריחם
—לזה ,ואדרבה מגוף חסוגיא מבואר מפורש דאיסור
ממש הוא ,דסקודם אמרו על המשנה האיש מקדש
בו ובשלוחו השתא בשלוחו מקדש בו מבעי,
ומשני רקמי׳ל טעוה בו יותר מכשלוהו ,ואיכא
ראמרי בהא איסורא נמי איכא כררב דאמר אסור
לקדש עד שיראנה ,ואי גיסא דהאי אסור ג״כ אינו
אלא גרד מעות ,א״כ מאי מוסיף האיכא דאמרי על
לשון ראשון שאמרו מעוה בו ,יעוש״ד.

ועי׳ בשו״ת אבן יעקב וסי׳ ליס שנתעורר ג״כ
בזה ,והוסיף עוד להוכיח שיש בזה איסור,

לפסש״ב הרא״ש ועי w
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סי׳ ו ובעוד

 ompoדבכל מקום קיי״ל כאיכא ראמרי ,וא״כ
בוודאי הילבתא הכי כאיכא דאמרי דגם איסורא
יש בזד" (ולעזנם העגין עי׳ תום׳ ע״ו ו׳ ע״א ד״ה בשל
חודה ,וברא״ש חנ*ל  jobוידעת כסה גאונים לפסוק כאיכא
דאסרי כמסדנזג ולגבי ייסורין כשהוא  jnnffחרב ה״ג

שהוא ענין ייסודי עדיך לפסוק כאיכא דיסרי לחומרי}.
גם באשתו מקיים מעות ואהבת לרעך כמוך -

ואהבתם את הגד

ובדרך אגב ,הוכיח מכאן הגאון האדיר דבי חיים
קניבסקי שלימ״א .דגם באהבת אשתו
מקיים מעות ואהבת לרעך כמוך ,ובגיודת גס

בכתובות

<ל״ז ע״ס

איתא ,תניא מנין למומתים

בסייף שהוא  pהעואר וכד ,אמר רב
נחמן אמר רכה בר אכוה אמר קרא ואהבה לרעך
כמוך ברור לו מיתה יפה .ועיי״׳ש ברש״י דהיינו
שימות מהד ולא יתייסר במיתתו.
ובעיי״ז בסנהדרין «ם״ה ע״ס בית הסקילה היה
גבוה שתי קומות וקוסה שלו הרי שלש,
ומי בעינן כולי האי ,א״ר נחמן ,אמר קרא ואהבת
לרעך במוך ,ברור א מיתה יפה.
ומת לכאורה יש להקשות ,לפי מה שכתבו
הפוסקים דט״ע של ואהבת לרעך כמוך,
הוא דוקא למי שהוא רעך בחודה ובמצות ,אבל
ארם רשע טעוה לשנאו ,א*כ איך דרשינן ואהבת

א

לחנך כמוך ברור מיתה יפה ,הא במחויב מיתת
ב*ד על כרחך שהתרו בו והתיר עצמו למיתה,
ואין לך מומר גדול מזה כדאמרינן בחולין <ם״א
ע״י ,1א״ב איך שייך גביה מעות עשה של ואהבת
לרעך כמוך.

ותירץ בשו״ת בית שערים
דהנה יש לדקדק בלשק הגהות מיימוניות
«דו סהל־ דיעות זית א׳) שהביא דין זה שאדם רשע
מותר לשגאותו ,אך הוסיף בלשונו "שאינו מקבל
תוכחה* ,והיה די כאמרו אדם  jnnאבל יתכן
שהדי כ" מצוה לשנאותו שנאסר יראת ה׳ שנאת
רע וכד ,ולבאר קשיא הלא מקרא זה נאמר על
שנאה שכלב ,אבל  0*0אינו מצוד! להראות א
שנאה שעי״ב גם הוא ישנאהו ,בי כמים פנים
לפנים ,ומתוך כך יבואו אדי שנאה גמורה
וכמ״ש בשיטה מקובצת <נדם ל״ג ע״י> ,ומצות
(אורח חיים סימן ס״ט),

מצווה ועושה ־ ב :פרידמן ,שמואל דוד  pיום טוב ליפא הכהן ( }20{ )20עמוד מס 454הת׳פס ע״י תכגת אוצר החכמת
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שהוא חטא ,ועל ידי כן ירחיק מעליו את מעכבי החשובה ויבא לדרכי התשובה^
שיבא עד לפני כסא הכבוד ,על ידי שיהיה בעלים על עיניו ,ועל ידי כן יבא לידי
עין טובה ,ובזכות זה נזכה שיתקיים בנו נוסח התפילה שמתפללים ביום הקדוש.

ומאיר עיני המהכים לסליחתו [נוסח הפיוט בתחילת ברכת יוצר אור] ,אבל אם איזו

כעלים על עמיו ,ומדמה שאין שום חטא ופגם כמה שעיניו משוטטות ככל ,איך
יוכל לומר עיני המחכים לסליחתו ,וכאשר יאיר האדם את עיניו ,יאיר השי״ת את

עמיו בסליחה__________ __ ____________________________ .
\ ד) "ממתכבד בקלון חבירו" ,הביאו רבינו יוגה באות י ,הנה המתכבד
\ בקלח חבירו חמוד הוא עד מאוד ,שכתב הרמב״ם כפ״ג מהלכות תשובה (הי״ד)
I

שיש עבירות שאמרו חכמים שהרגיל בהם אין לו חלק לעולם הבא ,ואחד מהם

הוא המתכבד בקלח חבידו ,ועוד כתב בפ״ו מהלכות דעות <וד׳" )1מצוה על כל
אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ,שנאמר (ויקרא ים יח) ואהבת לרעך

כמוך ,לפיכך צריך לספר בשבחו !וראה מש״כ המפרשים ממה שאמרו בגם׳ שלא
יספר בשבחו של הבירו כדי שלא יבא לידי גנותו] ולחוס על ממונו והיינו גס כשאין
לו עסו שום משא ומתן .כמו שהוא חס על ממון עצמו"" ,ורוצה בכבוד עצמו",

ולכן יספר בשבחו של חבירו ,כשם שהוא רוצה שיספרו בשבחו ,ומסיים הרמב״ם
"והמתכבד בקלח חבידו ,אץ לו חלק לעולם הבא" ,ומכאן מוכח שהמתבבד בקלח

חבירו ,ביטל מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,ומה שכתב שאץ לו חלק לעולם

הבא ,הכונה ללא תשובה ,כי על

ידי

התשובה כל ישראל יש להם חלק הבא ,אכן

מפורש כאן חומר המתכבד בקלח חבירו.

ומהו המתכבד בקלח חבירו ,הנה במסכת מגילה <כת ).אמרו ,שאלו תלמידיו
את רבי נחוניא בן הקנה ,במה הארכת ימים ,אמר להם ,מימי לא נתכבדחי בקלח

חברי ,ולא עלתה על מיטתי קללת חבידי ,וותרן בממוני הייתי ,ואמרו בגמרא ,לא

נחבבדתי בקלח חברי ,כי הא דרב הוזא דרי מרא [מגריפה] אכתפיה ,אתא רב חנא
בר חנילאי וקא דרי מיניה ,אמר ליה אי רגילת דדרית במתך דרי ,ואי לא ,אתייקורי
אנא בזילותא דילך ,לא ניחא לי ,ומהגמרא משמע לכאורה שהמתכבד בקלח חברו

היינו ,שהאדם הולך ברחוב כמכובד ,ומתכבד על ידי מה שחבירו עושה עבורו

פשוטה ומתבזה.

אק ברמב״ם מבואר ענין הרבה יותר חמור וז״ל הרמב״ם :חמתככד בקלון
ולא
חבירו ,אומר כלבו שאתו חטא ,למי שאין חבירו עומד
חגיע לו בושת ,ולא ביישו ,אלא ערך מעשיו חטובים וחכמתו ,למול
שערי תשובה המפורש והמבואר :גירונדי ,יונה בן אברהם -שלזיער ,ישראל דוד ( }10{)10עמוד מס 238הידפס <״י תכנת אוצר וזחכב
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מעשק^זכירד או חכמתו ,כדי שיראה מכלדר שהוא 59ו5ר והכירו
בזוי ,ובפשטות נראה ,שאם עשה כן רק בלבו אין זוז בכלל המתכבד בקלח
חבידו ,כי הכבוד שמכבד האדם אה עצמו ,אין זה נחשב כבוד ,וכאן מדובר באופן

שמתכבד כעיני אחרים ,כאופן שזה שמתבזה אינו גמעא שם ,ובודאי שמדובר
באופן שאין כאן לשון הרע ,שאמרו באופן הסוחר ,ואין כוחו כלל להרע להכירו,

אלא שיש לו איזה הגאה ,שזה ששומע את דבריו עושה החשבון ,שהוא כלפי

חבירו הרבה יותר חשוב ,כמעא שכבודו בא לו על ידי בזיון חבירד ,שהרי אם לא

היה מעמיד את מעשיו או חכמתו אל מול מעשיו או חכמתו של חבירד ,לא היה
בא לו הכבוד ,נמעא שכבודו בא לו על ידי מה שיש לשני קלס ,ועל זה אמרו,

אין לו חלק לעולם הבא ,אבל האדם מדמה שאין כאן כלל חטא ,ובאמת הוא
מתכבד על ידי מה שהשני נפחת ,וזהו דבר חמור עד מאוד.
ומהו חומר הדבר שמתכבד על יד* קלס חבירו ,ביאור הדבר הוא ,לקחו כאן
יהודי ,וביזוהו שלא בפניו ,הן בעיני עצמו והן בעיני אחרים ,וכל תכלית בזיס

השני היתה .כדי שיוכל על ידי כן להתכבד בעיני הזולת ,וזהו דבר מאוס עד מאוד,
ויש בו מן האכזריות ,שהרי אם היה יכול לקבל כבוד רק על ידי מעשיו ,היה
עושה  ,pאלא שבמעשיו בלבד אין בהם די כדי לכבדו ,אלא הוא צריך לבזות
את השני ,כדי שעל ידי  pיזכה לכבוד ,נמצא שכל כבודו בא לו על ידי בזיון של

איש מישראל ,וזהו דבר חמוד עד מאוד ,שהתודה הקפידה על כבודו של צלם
אלוקים ,גם אם אין השני מתיש את הבויס.
ועד כמה הקפידה תורה על כבודו של איש מישראל .מבואר בפרשת כי תצא

(דכדים כא «> החיוב של לא תלין נבלתו על העץ ,ובמי מדובר ,מדובר בחייבי
מיתת בית דין ,ומה טעם לא חלין ,כי קללת אלקים תלוי ,שכל אדם מישראל יש

בו צלם אלוקים,
וכאשר האדם רוצה לקבל כבוד ממיס של צלם אלוקים ,זה דבר חמור עד

מאוד ,שהרי צלם אלוקים הוא דבר נכבד ביותר ,ובייש אח האדם מישראל עבור
מה שרודף אחר כבודו .והרי זה ביטול מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,שכשם

שהוא רוצה בכבודו כן ירצה בכבוד חבירו ,ועוד כתב הרמב״ם שאין לו חלק

לעולם הבא.
ויש לנו להזהר ביותר בדבר ,כי אנו חיים בין אומות העולם ,והנה כל מהותם

של אומות העולם הוא ,שמתכבדים על ידי מה שמבטלים את השני ,ובאופן זה
מבקשים להתגדל ולהבחר ,כסדר חיים ממתכבדים מקלון חבירו .ויש להזהר שלא
שערי ונשובה המפורש והמבואר :גירונדי ,יונה  pאברהם -שלזינגר ,ישראל דוד ( }10{)10עמוד מס 239הודפס ע״י תכנת אוצר ההכב
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לקבל השפעה מדבר זה ,שלא יבקש להראות את חשיבותו על יד* מה שיראה מה
שלא עשה השני ,ואם עשה ,אין שום ערך במה שעשה ,כי על ידי כן אין לו חלק

לעולם הבא.
וכדי שיזהר האדם שלא יהיה מתכבד בקלח חבירו יעז לו להזהר בתחילה

במחשבתו ,שלא יעשה חשבון היק עומד הוא והיכן עומד חבירו ,ועל ידי כן הוא
בא ליו* התנשאות ,ועל מ* כן הוא מכבד עעמו ,שיש בו אמה חשיבות ושייכות
לסוב ,ולכן יש לאדם לעקור ממחשבתו מידה מגונה זו ,שלא יכבד עעמו על ידי
מה שמבזה חבירו*** .
ויש להזהר בזח ,שלפעמים באים הורים ומבקשים להמחיש את חשיבות וכבוד
כנם ,ובאים לדבר עם המלמד ואומרים לו וכי מה עשה בנו ,והרי לעומת השני,

הוא הרבה יותר חשוב ,ודיבור זה שייך לסתכבד בקלח חבידו ,שהרי הוא מבקש
לכבד אח  fcugידי ביזוי השני ,וביטל מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך ,ואץ
לו חלק לעולם הבא .אבל לאדם אץ זה נשמע כחטא ,ומשום כן הרי הוא

מהדברים המעכבים את התשובה.

על האדם כסדר לראות בחשיבותו של השני ,עד כסה השני חשוב ממש ,ובאופן
זה יש להחשיב כל אחד מישראל ,ועל ידי ק יתרחק סהמעכבים אח התשובה,

ועל יד*  pיבא לדרכי התשובה ,עד שיחזור לעמוד לפני כסא הכבוד.

ה> "וחחועד כשרים ,הביאו רבינו יונה אות כב ,אומר כלכר שאיני
חטא ,לפי שחרא אומר מח עשיתי לו ,וכי יש שם אלא חשד ,שמא
עשח או לא עשח ,ולק הרי זה מעכב אח התשובה ,שחזקתו שלא ישוב ממנה,
כי יאמר שאין כאן כלל חטא ,וחוא אינו יודע שזח עון ,שמשים אדם כשר
כדעתו כבעל עכירות" ,לא כתב הדמב״ם שמשום חושד בכשרים יבא לעשות
לו דברים רעים ,שדבר זח הוא חטא לכולי עלמא ,ועל זה ישוב בודאי בתשובה,

וחומר הדבר הוא ,לסי שמשים בדעתו אדם כשר לבעל עבירה.
ובחומר החושד בכשרים למדו חז״ל ,שכאשר נתגלה השי״ח לראשונה אל משה,

בתוך הדברים לקה בגופו ,וסיבת הדבר היה לפי שחשד בכלל ישראל ואמר ,והן

לא יאמינו לי ,ומבאר הרמב״ם שחומר הדבר הוא ,לפי שמשים בדעתו אדם כשר
לבעל עבירה.
ויש לנו להתבונן בדבר ,שכבר כתב רבינו יונה ,ועתה שים לבך להתבונן בדברים

המעכבים את התשובה ,להתבונן הכוונה שישיגו עד היק הדברים מגיעים ,ושגם

דברים הנראים סלים .באמת הם דברים חמורים עד מאוד.
שערי תשובה המפורש והמבואר :גירונדי prop ,אברהם -שלזינגר ,ישראל דוד(10א^^ר"_
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רא״ש יומא פ״יח סי" יח

ירושלמי חגיגה פ״ב ד׳״א דן 5י.

רמכ׳ים פ״ו דעות ה״ג

ספר הבתים ס ,מצרה עשה עא שער ד

תשובה ח״ד

ד ה*ד

ד״א זוטא פ״ו

ריץן שם

כר״יר מרשה א

רמב״ם ס׳יד

רמכ״ם ס״ג תשובה הי״ד

ספר הבתים בית תפלה שע״ת שער ג ה״יט שער

ספר חסידים סי" יט

ספר חסידים פי" תתקנג
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 3בגמ׳ מגילה דקאמר רבי נחוניא בן הקנה דהאריך ימים משום דלא נתכבד בקלון חבירו דמאי
רבותיה והא המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק למוה״ב (וכן הקשה האור הישר ממ״ם חולין)

צ״כ
צ״כ
צ״כ אמאי לא הובא ענין זה במשנה בריש ס׳ חלק בכלל אלו שאין להם חלק לעוה״ב
צ״כ אמאי לא הובא ענין זה במשנה אבות פ״ג מי״א בכלל הדברים שמנה ר״א המודעי שאין להם
בבראשית רבה "כל" דנקט מאי אתי לרבויי ועיין בירושלמי חגיגה דלא נקט "כל׳"
מהו חומר העבירה דאין לו חלק לעוה״ב

חלק לעוה״ב

צ״כ
צ״כ ברמב״ם

אי בפעם א* ג״כ מאבד חלקו לעוה״ב

הל* דמות אמאי הביא ענין המתכבד בקלון חבירו טפי מהמכנה שם לחבירו
והמלבין פני חבירו דג״כ אין להם חלק לעוה״ב

צ',

כ ברמב״ם שם דאמאי הביא דהמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעוה״ב דאין הנדון שם אס יש
לו חלק למוה״ב או לא ומקומו בפ״ג מהל׳ תשובה ע״ש

צ״כ
צ״ 3ברמב״ם

ברמב״ם פ״ג מהל׳ תשובה הי״ד מנ״ל דדוקא הרגיל בזה אין לו חלק לעוה״ב

פ״ד מהל׳ תשובה ה״ד אמאי לא הביא גס האופן המובא בגמ׳ מגילה למתכבד

בקלון חבירו

צ״כ
מהל׳

צ״כ

מש״כ בספר שמרי קדושה דהמתכבד בקלון חבירו הוי דוקא בפניו ממש״כ הרמב״ם בפ״ד
תשובה ה׳״ד (וכן הקשה בהגהות וחדושים על השמרי קדושה שם)

בכ״מ בהל׳ תשובה פ״ג הי״ד אמאי כתב שם דלא ידע מקומו דהוי ליה לכתוב כן כבר בהל׳

דעות

צ״

 3אי המתכבד בקלון חבירו הוי מבירה שבין אדם למבירו דאין יוה״כ מכפר מד שיר|ה^את

