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ד מ"' פ״ם מהל׳
דעות הלכה יג:

'2
לחובל קעע את ידי על מגה שתהא
i.'-.
פעו־ אנא קעע את יד־בהמהוה״ל ■
הכתיב °וגם ללוט ההלך את
י -" --ע ר־—7־1׳
יזובל טל מנה לפ'וד כלומד אמור*3׳ "”/יי’ « r
לי אתה על מנה ;אהיה ה;ץך ן5״ל ) אברב היה צאי ובקד ואת .ים\אט~ "־ “\ P
*"המוכר דין על דבירו הוא נענש
היאך ה; וקמ״ל מתני׳ דיש הן שהוא
כלאו וכגון דמתמה אהמוהי :הננישס !ע־שנאשר 0ותאשר שרי א־־11אב
אבדם השם• עליך
פצעני • וח״ל זה ע״מ לפעור והמר^ ..נובתיב 0ויבא אברהם לשפוד לש
הה
נחבל הן יש הן שהוא כלאו איי והגי שילי נדאית ליה דינא בארעא אשי

^־ל ולהג׳ כתינ והיה כ׳
צעק וצלי ושמעתי
נמהרי; מ׳ ת־ת ונפפ׳
נ"׳
1־עו ה מ"׳ פ־ה מהל׳
תוכל ומזיק הלכה
1ית שמג עשי; ע נ1וש'צ
|ח׳מ ה״ תנא סעיף ינ:

׳־ה עז :וע׳ש]

פנם משפחה • ומשנס
הפל הפילו צער :
יוחנן חמר ■ש לחו שהית
ש״ע ססבהג״ה :
כהן רש ה; שהוא כלאו ■
לשנויי מתני' קאתי מ״ש דשא ומ״ש קין  1ח מ"' שה הלכה
התמה חייב וחי בניחותא חהדדה
רבי יצהק ;אוי לו לצועק יותר שן הנצע:
ינ שמג שה עזש״ע
פעור וברייתא דלעיל דקהני תכני
ם־פא ופי־־ בקונע' ב־ן ו־־שא ויש; ח״מ הי' שפ העיף א :
הניא נשי הבי אהד הצועק ואהה הנצע!י
סיפא אם א״ל לאו בהמיה הוי כה;
ופצעני ע״מ לפעור פעור בדאמד
קיח ם י מ"׳ פ׳ה
בשששע אלא שששהרין לצועק יותר שן
מהל' שאלה ופקדו;
ואם א״ל הן בשמיה הוי כלאו והו״ין
נחבל נולה מילתה הפני ופצעני ע״מ
הלנה א שמג עשי; פח
ה3צעק1ו>
־בי יצחק ■ע•־־ א5תהי
גופו
נזק•
תרוייהו
בדשא
למיהני
לפעור דתא ודאי דוקא אמה ליה:
סוש״ע ח־מ שי' שא
קללולהדיוט קלה בעיניך שהרי אבישלך
וממינו ופן בסיפא אלא או־חא
העיף ו
יש לחו שהוה כה;» הי אתמה פעור
[דג אנפה כאן וננ״מ
והאי דנקע חיובא לגבי מכה ופוצע  Kנקלל אה שרה ונתקיים בזרעה שנאשר °הנה
דמילתא נקע שדרך למהול על נזקי
פרק ג׳ דף פו]:
ממון ודן ד־ך למחול על נזקי גוף
ופעורה לגבי ממונה אורחיה דמילתא ’ הוא לך כשות עינים אשר "ה הואיל ובכית
ודוחק היא אלא נראה לפרש דנזקי
נקע דמחיל איניש אממוניה עפי
ששני ולא גילית שהוא אישך וגרשת אלי
גופו אפי׳ א״ל הן שדומה כאומר
מגופיה :לשמור ־ולאלאבד • כי יה;
הצער הזה יהי רצון ו?) ש־הו לך בני בסויי
בניחותא מסתמא בהמיה קאמר
לשמור
וגו׳ לשמור דהפקידו אצלו
,.עימם ונתקיים 'בזרעה דבתיב 0ויהי בי זקן
הגהות הב״ה
ובצזקי ממוצא אמר ליה לאו ודומה
חייב בפשיעה וצא כשהשק
(א) גט' ציני משו־ :
־בי אבהו
n*1׳"pn2 /'2
מ״מ לאבד או ע״מ לחלק לעניים דלא
כאומר בניחותא מהתמא בהמיה (כ) שש יהי רצון שיהא
’לעולם יהא אדם שן הנרדפין ולא שן
קאמר כיון שמתחילת א״ל קרע אה ל■ נסיות עיניה ונתקיים
קדנא ביה לשמור דכיון דאמר ליה
נזרעה כצ“ל( :ג) שם
שהורים
הרודפין שאין לך נרדף בעופות יותר
חלק ,ו תו לא דמפי־ןיד ני.הו ומאן
כסותי ושבו־ את כדי וי״ס שכתוב "א׳ל ר' אה׳ נר תמא
לרנה מאי שנא רישא
ובני יונה והבשירן הבהוב לגבי שזבה :
בה; כיצד ול״ג ליה :
קהבע ועניים לא מצו הבעי דלכל
ומ״ש שיפא (א״ל רישא
חד וחד מצי אמר לאו לדידך יהיבנא
האושר סשא את עיני בו׳ :א״ל ־ב אם•
לשמור ולא
לאבד ונו' רתניא) תא״מ ונ״נ
לשמור ולא לקרוע • ס״א א׳ל רישא לפי שאין
אלא לאחריני :דהתא לידיה • וקרע
בר השא (ג)*לדבאשאישנא רישא ושאי שנא
אדם מוחל על צערו
תימה מאי קפריך נהי דפער ליה קרא
בידי' חייב אי לא א״ל על מנה לפעור
והתציא ( :ד) רט׳י ר״ה
סיפא אשר ליה רישא הלפי שאין ארב שוהל
מפשיעת לא מנינו שפטרו אס קרע לשמור וכו' דפתינ כ׳
ואפילו אתא לידיה מעיקרא ע״מ
על ראשי אברים א״ל ובי אדם מוהל על
יתן( :ם) חוס׳ ר״ה
ואיבד בידים וי״ל דדייק מדקתני ולא
לאבד :לשמור דחתה לידיה משמע •
ורמינהו וד״ם הא הר״א:
צערו דתניא הכני פצעני על שנת לפטור
לק־וע דאי לא בעי אלא לפעור
דכתיב (ד) ופי ית; ואפי׳ הני קממעע
בהא
כשנחבד בפשיעה מאי אריא דא״ל
פטור אישתיק אשר שידי ששיע
ליה :הא דחהא לידית• מעיקרא
אשר ליה הבי אשר רב ששת ששוב פגם
ע״מ לקרוע אפילו לא א״ל ע״מ
בהורת שמירת ותדר אמר ליה קרע
לקרוע אלא שלא אמר ליה כלשון
חייב הי לא אמר ליה ע״מ לפעור :
ששפהה איתמר ר׳ אושעיא אשד ששום
שמירה פעור כדדריש במנלהין לשמור
רב יוסף • גבאי הוה :קין להו •
פגם ששפרה רבא אשר ששים שאין אדם
ר״ש אומר עד שיפקיד אצלו ויאמר
ממון כך וכך לשבת לכל אחד הוה שודזל על ראשי אברים שלו רבי יוחנן אשר
הילך ושמור לי חבל אס המר ליה
ליה ממון שיש לו הובעין וקרינא
יש הן שהוא בלאו ויש לאו שהוא בהן
עיניך בו פטור ומשני מחני׳ בדאתא
ביה לשמור :
תניא נשיהבייהבני פצעני על שנת לפטור
לידיה וכי קחני ע״מ לפעור פטור
ואשר לו הן הרי יש הן שהוא בלאו קרע את
הדרן עלך החובל
ה״ה בלה על מנת הו״מ לחשמועינן
הרי
לאי
לו
ואשר
לפטור
שנת
על
בפותי
דפטור בדלא אתא לידית אלא כל
לאו שהוא כהן :שבר את בד• קרע את בכות• הייב :ורשינהי 6לששור
עיקר התנא נא בא חלה להשמיענו
'ולא לאבד לששור ולא לקרוע לששור ולא להלק רעניים אשר רב
דבנזקי ממונו מתני ע״מ לפעור ובנזקי
נופו לא מתני ור״י מש׳ דה״פ לשמור
הונא לא קשיא הא דאתי לידיה הא דלא אתי לידיה אשד ליה רבה
ולא לקרוע פי' כשנתן לו לשמור ולא
לששור דאתי לידיה שששע אלא אש־ רבה הא והא דאתא לידיה ולא
הרשהו לא לקרוע ולא לאבד אז חייב
קשיא י׳הא דאתא לידיה בהורת ששירה הא דאהא לידיה בתורת קריעת
בבל די; שומר אבל הם הרשהו לקהוע
*ההוא ארנקא הצדקה דאתי לפושבדיתא אפקדה רב יוסף גבי ההוא גב־א
ולאבד אם •דנה הין עליו דין שומר
פשע בה אתו גנבי גנבוה חייביה רב יוכף א״ל אביי והתניא לששור °ולא
להתחייב בכולם במה שמקבלו לשחור
לחלק לעניים אשר ליה 'עניי דפושבדיתא שיק ;,קיץ להו ולששוד הוא :
כיון שנותן לו ־שוח גם צק־וע ולאבד
חם ירצה ואס נתינת תשות לקרוע
חין פוערהו מן הקריעה א״כ
דההא לידיה • פי' מתני׳ שנתן נידו וא״ל שמור
לו ליחשב שומה כשנת; לו רשות נס לקרוע נחילו לח כהן לו הנח לשמי־ התמוה):
יחם תחצה לקרוע עשה כרצונך דכיון שהם על ההפן שלה ה״ל ק־עו עד בבה לידו שהפקידו הצלו ההילה מה שניהן לו השוה לק־עו
בסיום דבריו אין אומר כן כדי לפערי אלא פעומי מילי הוא דהוי כד• ש־שמו־ לו ברצון יצא ■דאג שמא ידקדק עמו ייתר מדחי הם
תקרע ויעמוד בדי; הוא דקא״ל והע״ג דחתא לידיה בתודה קריעה שא״ל בכעת נתינה חייב על הקריצה וברייתא בדלא אחא לידיה
שאיל עול חפן פלוני המינח שם השמדתו לי והם רצונך הקרעהו ואה״ב נעלו וקרעו דכיו; שאינו הם עליו אלא שניה; לו רשות
קי־ש שיתנהו לידו אם כן אי; חושש אם יאבדהו ולפוטרו לגמרי נה; נו השית ת״ל הבה לשמור דאהא נידה משווע דהכי משמע
־־־ שנה; לו השוה לשמור בלבד אבל גת; לו נם נאבד אין עניו דין שומה אלא אמה הבה מתג•׳ בדאתא לידי־ בהירת שמידה
בגב־ ישיב נמלך ונתן לו רשות לקרוע שכיון שמתחילת נתינתו נתנו לי לשמור ולא לקרוע והנפקד קיבל עליו מה שהומר אח״כ לק-וע
גש •רנה אינו אלא מפטה ופעומי מילי וברייתא בדההא נידה בתו־ת קריעה שמשעה דהרה א״ג כ; ד :קאימר לו כ; קודם
תהינה נפניך שתוה פעו־
אנא א״ל קרע כשור׳ ושביר
שנעשה שומר אי; חושש אם יקרע וכ״ש
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טז:

ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה

פח א סמג עשין מ 3וךןךה(זים וטריעין כשרן שמדין .תימה הא קענר משוס בל כדי לערבב .שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבי! את המצות
וטוא״ח סי׳ חקפה:
'**
תוסיף וכי תימא כיון דנבר יצא הוה ליה שלא בזמנו מסתתמין דבריו :שרשה בתחלתה .שישראל עושין עצמן רשין בר״ה
פט כ מיי׳ פ״ב מהל׳
לדבר תחנונים ותתלה כעני! שנאמר תחנונים ידבר רש (משלי יש):
חשובה הל׳ ד׳ סמג דלא עבר הא אמרינן בסוף ראוהו ב״ד (לקמן דף נש :ושם) גבי
עשין טז טור ש״ע י״ד סי׳ ברכת נהנים דאין מוסיף ברכה אחת משלו משום דלא עבר עליה של אותה שעה .ואתי׳ הוא עתיד להרשיע לאחר זמן :שנאמר כאשר
רמו סעיף ד:
הוא שם .ומצינו בבראשית רבה"
צ ג מיי׳ יסמג שם טוש״ע זימניה כיון דאילו מתרמי ליה צטרא
י״ד סי׳ שלה סעיף י אחרינא הדר מברך להו ה״נ אי ותוקעין ומריעין כשהן ?!ומדין כדי לערבב
אמרו מלאכי השרת לסני הקב״ה
בהגה״ה:
רבש״ע מי שעתידי! בניו להמית את
צא דמיי׳ פ״ה מהל׳ ח״ח מתרמי ליה צמרא הדר תקע להו וי״ל השטן אוא״ר יצחק כל שנה שאין תוק?!ין לה 16
הל׳ ז:
בניך בצמא אתה מעלה לו באר שנא׳
דאין שייך בל תוסיף בעשיית מצוה בתחלתה מריעין לה בסופה מ״ט דלא
צב ה ו מיי׳ פט״ז מהל׳
(ישעיה נא) משא בערב וגו׳ לקראת
*"ימזמאת אוכלין הל׳ ט י אחת ב׳ תעמיס כגון כהן אס מברך איערבב שטן וא״ר יצחק כל שנה שרשה
צמא התיו מיס שהיו מוציאי! לקראת
סמג עשין
רמו:חשובה וחוזר ומברך אותו צבור עצמו או בתחלתה מתעשרת בסופה שנא׳ א> מראשית
צג ז מיי׳ פ״ג מהל׳
הגולים מיני מלוחים ונודות גסוחיס
עשין טז :נוטל לולב וחוזר ונוטל וכן תוקע
הל׳ ג סמג
שם הל׳ ה :וחוזר ותוקע וגבי מתנות בכור גמי השנה מרשית כתיב ועד אחרית סופה שיש
ונו׳ כדאיתא התם אמר להם
צד ח מיי׳
אלא
האדם
את
דנין
אין
יצחק
וא״ר
אחרית
'
5
לה
השעה צדיק הוא או רשע אמרו לו
—— אס נותן בקרן אחד 3׳ מעמיס אין זה
לערבב את לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר ב> כי שמע
צדיק אמר להם באשר הוא שם איני
הגהות וציונים בל תוסיף:
אלהים אל קול הנער באשר הוא שם |א״ר ־ דן את העולם" אלא בשעתו :קיר
א] תיבת "לה" ליתא השטן .תירש נערוך[ 0כדאיתא]
נטוי .ועובר תחתיו מזכיר 0עונותיו
בכת״י וברי״ף וברא״ש בירושל׳ בלע המות לנצח וכתיב יצחק "ג׳ דברים מזכירין עונותיו של אדם
ובתום׳ .ובטור
שאומר כלום ראוי זה ליעשות לו נס
ובסמ״ג והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול אלו הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על
 ]3גי׳
כה:
הנוסח
אחרית
הרא״ש ועד
ומחוך כך הוא נבדק :ועיון תפלה.
!דאיכא] אחרית כד שמע קל שיתורא זימנא חדא חבירו דא״ר (אבין") " כל המוסר דין על הבירו
מכלל
נשמעת
סומך על תסלתו (א)
(גליון) :ג] ןצ״ל
חנן נהיל ולא בהיל וכד שמע תניין אמר הוא נענש תחלה שנאמר " ותאמר שרי אל
ומתאמץ לכוין לט\ :מופר הין.
וכ״א ברב אלפס וב״ק צג ודאי זהו שיתורא דיתקע בשותר
ע״א] (גליון) ]7 :גי׳ ע״י
אברהם
ויבא
י׳
וכתיב
עליך
חמסי
אברם
(כמו ישפוט ה׳ טני וטניך (כראשית
למתבלע
זימגיה
ומטא
(גליון) :גדול
ולכסוף
ה] בכת״י וע״י הסדר ומתערבב ולית ליה סנאי למעבד  .לספוד לשרה ולבכותה ^רר יצחק ד' דברים ־ ט!) אומרים כלום ראוי הוא שיענש
לפני
צדיקים
של
הוא
תוקעין בתהלתה' .מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן נצדקה
חטרו על ידו :ויכא אברהם וגר.
של רשעים ,וכ״ה קטגוריא:
ורא״ש
וברי״ף
בירושלמי
הוא קבר אותה :ן שינוינזשזדג
(והוא הנכון ,רש״ש) :מסרש בהלכות גדולות' ,לאו ’צעקה שינוי השם ושינוי מעשה צדקה
דכתיב ה> וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב ישב מרעתו :וכננלתם לא תגעו.
 ]1תיבות "זה ספרן של דמיקלע בשנתא אלא דאיתייליד
רשעים גמורין"
וברגל משחעי קרא כדמפרש ואזיל
ליתא אונסא:
כתהלתה ° .ויצעקו אל ה׳ בצר להם וממצוקותיהם יוציאם
בכת״י ,ונוסחא נוחה
וישרה היא ,רדוד קלייט שמתוך שישראלים רשיס לבם נשבר
לקמיה בברייתא :שלשה ספרים.
שינוי השם דכתיב "שרי אשתך לא תקרא
להו רימהו מספרן של
ומרחמים עליהם מן השמים:
ססרי זכרון של מעשה הבריות:
צדיקים ובינונים ויעמדו
תפלה .אומר ר״ת עיון תתלה את שמה שרי כי שרה שמה וכתיב" י" וברכתי
בספרן של רשעים ,ועי׳
המתים:
כשיחיו
הדין.
ליום
בתוס׳ רי״ד (דק״ס) x :דהנא ני ההוא דגט תשוט אותה וגם נתתי ממנה לך בן שינוי מעשה
רשעים גמורים .רובם עונות:
 ]Iבכת״י ובעין יעקב
נוסף גמורים ,וכ״ה נכון (ג״נ דף קסד :ישם) דג' דברים דכתיב ט> וירא האלהים את מעשיהם וכתיב
מחצה:
על
מחצה
כינוניים.
(דק״ס) :ס] בכת״י
ובעין אין אדם ניצול מהן בכל יום וקא בי וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות
ומצסצסיס
יעקב נוסף גמורים.
ליתא
ובהרבה כת״י
מכוין
שאין
כלומר
תתלה
עיון
חשיב
להם ולא עשה וי״א אף שינוי מקום דכתיב "ויאמר ה׳ אל אברם לך
תיבות "מחני נא זה ספרן
בירושלמי
כדאמר
בתסלתו
לבו
של רשעים" (ועי׳ לעיל
לך מארצך והדר ואעשך לגוי גדול ואידך ההוא זכותא דא״י הוא דאהניא
ט] ברש״י
אות ו):
שבעין יעקב ושברי״ף דברנות סרק היה קורא" א״ר חייא ליה "וא״ר יצחק יחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר ,:מדוע את
האדם( ,וכ״ה בב״ר) :רבא מן יומא לא כוונית אלא חד זמן
י] בד׳ קראקא מזכירין בעית מכוונת והרהרית בלט ואמרי הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת מכלל דבחדש ושבת איבעי לה
עונותיו שאומרים
וכן מאן עלל קומוי מלכא קדמוי אלקסטא למיזל וא״ר יצחק יחייב אדם לטהר את עצמו ברגל שנאמר "ובנבלתם
הוא ברש "י שברי״ף
ושבעין יעקב ,וברבינו או ריש גלותא שמואל אמר אנא מנית לא תגעו תניא נמי הבי ובנבלתם לא תגעו ייבול יהו ישראל מוזהרין
שאומרין
יהונתן
מלאכי חכלה p :צ״ל פרחייא" ר׳ בון בר חייא אמר אנא על מגע נבילה תלמוד לומר °׳ אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהק מוזהרין
וכ״ה
אפרוחייא,
בירושלמי (יעב״ץ) :מנית דומסיא א״ר מנא מחזיק אנא בני ישראל אין מוזהרין והלא דברים קל וחומר ומה טומאה המורה נהנים
ל] צ״ל לרישי
(יעב״ץ) :טיט לרישיהל] דכי מטי למודים הוה מוזהרין ישראלים אינן מוזהרין טומאה קלה לא כל שכן אלא מה ת״ל
מ] לפנינו שם נוסף
ובו׳ כרע מגרמיה ומתוך שאדם מתסלל
מריעין לו ודומה
ובנבלתם לא תגעו ברגל .א״ר כרוספדאי א״ר יוחנן ’שלשה ספרים נפתחין
מרובין
מזכיותיו ואין מתנוין לט עטרותיו נזכרין
מטיכין לו ודומה :ומיהו לא יתכן לסרש כן כלל אלא בר״ה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים" גמורין ואחד של בינוניים
"אדרבה מיירי במתאמן לכרין לט צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין
רנינו חננאל • ־-ומטח שתהא תסלתו נשמעת כי ההיא לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מר״ה ועד יוה״ב זכו נכתבין לחיים לא
חייב אדם להקביל פני דת׳ אין עומדין (ניכוש דף לג ):זכו נכתבין למיתה א״ר אבין מאי קרא "ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל
רבו ברגל שנאמר ויאמר המאריך נתסלתו ומעיין כדמונח יכתבו ימחו מספר זה ספרן" של רשעים גמורין חיים זה ספרן של צדיקים"
אליה מדוע את
הולכת בריש הרואה (שם דף נד ):דאמר רב ועם צדיקים אל יכתבו זה ספרן של בינוניים ר״נ בר יצחק אמר מהבא "ואם
אליו היום לא חדש ולא
שבת וגו׳ מכלל דבחדש יהודה אמר רב ג׳ דברים מאריכים
ושבת חייב .א) ואקשינן ימיו של אדם ותשיב המאריך בתסלתו אין מחני נא מספרך אשר כתבת מחני נא זה ספרן של רשעים" מספרך זה
והא ברגל אמרנו .ופרקינן
ספרן של צדיקים" אשר כתבת זה ספרן של בינוניים "תניא ב״ש אומרים י׳ג׳
ופריך למימרא דמעליותא היא והא
אם רבו שרוי
במקום א״ר חייא בר אבא המאריך בתסלתו כתות הן ליום הדין אחת של צדיקים גמורין ואחת של רשעים גמורין ואחת
קרוב לו חייב להקביל
רשעים
פניו בכל חדש ושבת ואם ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ןנוקתמק ^תר
הוא במקום רחוק חייב
להקבילו ברגל :כתיב שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב גמורין נבתבין ונחתמין לאלתר לגיהנם שנאמר ־׳ורבים מישני אדמת עפר
אמור אל הנהנים
בני כלומר מעיין בה אומר בלט שיעשו יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם בינוניים יורדין לגיהנם
אהרן ואמרת אלהם וגו׳
מלמד שהכהנים הווהרו בקשתו לסי שהתסלל בכוונה ונא
ומצפצפין
שלא להטמאות ולא לידי כאב לב שאין בקשתו נעשית
ישראל .ואפי׳ הנהנים לא
הוזהרו אלא בטומאת מת תוחלת לשון תסלה ומלשון ויחל משה (ש«ומ לב) וא״ר יצחק (שם דף גה ).שלשה דברים מזטריס עונותיו של אדם עיון תסלה שעל ידי כך
שהיא חמורה אבל מסשסשין במעשיו לומר מטח הוא בזכיותיו ונראה מה הם ומשני הא דמעיין בה הא דלא מעיין והשתא הוו כל הני שלשה דברים
בטומאה קלה לא הוזהרו
מענין אחד קיר נטוי שמטת בזכותו ועובר מוסר דין על חטרו שמטת בזכותו שיענש חטרו על ידו':,
שאילו הווהרו בטומאה
קלה לא היהלמקרא
ונחתמי? לאלתר לחיים .מדקא חשיב טנונייס משמע דצדיקים (נ) הרי למי שזכיותיו מרוטם ורשעים גמורים למי שעונותיו
למפרש להם אוהרה
מרוטס וסעמיס הצדיקים נחתמין למיתה ורשעים גמורים לסיים דכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו להאטדו (דברים ז)
בטומאה קלה וכ״ש
בטומאה חמורה אלא דאמרינן בסוף ס״ק דקדושין (דף לט :ושם) מי שזטותיו מרובין מעונותיו ",דומה כמי ששרף את כל התורה כולה ולא שייר ממנה
ודאי מדכתיב
אוהרתם אות אחת ואי עונותיו מרומן מזכיותיו דומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת וכל זה דקרי הכא גט רשעים מיתה
מת שהיא
בטומאת
הדין .כשיחיו המתים כדמוכח קרא ואע״ס שכבר נדונו אחר מיתתן בגן עדן או
חמורה בטומאה קלה לא וגט צדיקים חיים כלומר לחיי העולם הבא:
התזזיי■ יאם הנה?ם לא בגיהגס מפני הנפש עדיין יהיה די! אחר אס תבהו ®לחיי העולם הנא שהוא קייס לעולם ויש שכבר קבלו דינם נגיהנס ומתוך כך שמא יזכו:

כדי

שאין

שרשה

ף(זיןן

ליו□

יי

הוזהרו בטומאה קלה ק״ו
ישראל .ומת״ל ובנבלתם
לא תגעו אלא ש׳׳מ שכל
ישראל הוזהרו להטהר אפי׳ מטומאה קלה ברגל .נ?יכן אמרו חכמים שחייבין ישראל לטהר עצמם ברגל בבואם
ליראות לפני ה׳ :א״ר יוחנן ג׳ ספרים נפתחין בר״ה אחד של צדיקים גמורין ומיד נכתבין לאלתר לחיים .ואחד
של רשעים גמורין נכתבין לאלתר למיתה .ואחד של כינונים תלוי מר״ה עד יוה״ב .זכו ועשו תשובה נבתבין לחיים
לא זכו לעשות חשובה נכתבים למיתה :א״ר אבין מהאי קרא ימחו מספר חיים .כלומר אפי׳ אם היו צדיקים ונכתבו
לחיים וחזרו לרשעתם ימחו מאותו הספר של חיים שנכתבו בכלל הספר של צדיקים .ועם צדיקים מהם אל יכתבו זה
ספר בינונים אלא יכתבו בספר המחויים והן הרשעים :תניא בש״א ג׳ כתות ליום הרין בו׳ .עד ועליהם אמרה חנה
ה׳ ממית ומחיה .ממית הרשעים ומחיה הצדיקים .מוריד שאול ויעל הבינונים אינם צדיקים .פירוש לגבי הרשעים
ח״ש על ר״ח א) מדברי רבינו ז״ל אלו נראה בהדיא דהיה לו גי׳ אחרח «מ׳ וע״ס גירסחו נשחלק מה שהעירו המפרשים כאן וק״ל.

טסורת הש״ס
עם הוספות
א) [כרכות דף נה,].
[ )5כ״ק דף  .11ע״שן,
ג) סוכה דף ,:15
ד) [תוספתא דשגהדרין
פרק יג] ,ה) ס׳׳פ נג
ומקצתו בתנחומא יתרו
סי׳ ה ,ו) [פרך ערב א],
 )Iסי׳ יו עמוד רכה,
ס) [הל׳  ,]7ט) [וכן פי׳
בערוך פ׳ קר ח],
י) [וע״ע חוס׳ ברכות
לב7 :״ה כל ותו׳ שבת
קיח :וב״ב קס.]:7

הגהות הכ״ח
(א) רש״י ד״ה ועיון
חפלה וכו׳ תפלתו ובטוח
שתהא )3( :תום׳ 7״ה
ונחחמין וכו׳ משמע
דצדיקיס גמורים קרי למי
וכו׳ ורשעי׳ לחיים כצ״ל
וחיכה גמורים נמחק:

"כליון הש״ם
וא״ר יצחק ד׳
ןברים מקרעין וכו׳.
גחשו׳ הרא״ש סוף כלל יו
ךביא הנוסח׳ ג׳ דברים
מבמלין הגזירה וכו׳ אף
[שינוי השס :תום׳ ד״ה
ליום הדין כו׳ לחיי
דעולם הבא שהוא
קיים לעולם .עי׳ חורח
חייס ריש ס׳ י״א
לסנהדרין:

לימוטי רש״י
[נדפס בסוף המסכת]

תודה אור השלם

א) ארץ אשר י; אלהיך
דרש אתה תמיד עיני
ץ אלהיך בה מרשית
השנה ועד אחרית
שנה! [דברים יא ,יב]

בן וישמע אלהים את
קול הנער הקרא מלאך
אלהיס אל הגר מן
השמים ויאמר לה מה
לך' הנר אל תיראי כי
שמע אלהים אל קול
הנער באשר הוא שם:
[בראשית כא ,ת]

ג) ותאמר שרי אל
אברם רומסי ;גליך
אנכי נתתי שפחתי
בחיקך ותרא פי הרתה
ואקל בעיניה :שפט יי
ביני וביניך:
[בראשית טז ,ה]

ד) ותמות שרה בקרית
ארבע הוא חברון
בארץ טען הבא

אביהם לם־יד לשיה

ולבכתה:וניא^־־,־

1

ר ),לא יגעילו אוצרות
רשע וצדקה תציל
מטות :ומשיי י ,נו
 0רצעקו אל " בצר
ומטצוקתיהם
להם
יוציאם! [תהלים קז ,כה]

זן תאמר אלהים אל
אברהם לדי אשתך
לא תקרא את שמה
שרי כי שרה שמה:
(בראשית י ,1פו]

הן וברכתי אתה וגם
נתתי ממנה לך בן
וברכתיה וה;תה לנוים
מלכי עמיסימטנה'עזיו:
ובראשית ת[10 ,

1
י
י
ט) ררא האלהים את
ועניהס
מעשיהם בי שבו
מדרכם הרעה וערום האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה :ויונה נ■ ,ן י) ויאמר;; אל אבו־ם
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך :ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך
וודה' ברכה :ובראשית •ב ,א-ב! כ> ויאמר מרוע את הלכת אליו היום לא חדש ולא שבח ותאמר שלום:
ןינלבים ב י ,בנן ל) מבשרם לא תאכלו' ובנבלתם לא תגיעו טמאים הם לכם :ןוקיא יא m ,ט> ויאמר » אל
משה אמר אל הבהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא שמא בעטיו »v<1 :־א ,א! נ> שחו מפשר חןים
ועים צדיקים אל יכתבו :וחהליס סס ,בסן ם> ועתה אם' תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבה:
ען ורבים מןשני ארמה עפר ;קיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לרראון עולם :ןיניאל •ב ,בן
ןשסזת לב ,לבן

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -ז ראש השנה תלמוד בבלי עמוד מס (44הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

תוספות

רביע .ץ־ץ

דף צב ע״ב  -צג ע״א

סמך שתי ידיו כדכתיב ויסמוך את ידיו עליו,
ובקונטרס פירש בענין אחר.
גבי קצאם דשרכי .כלומר מקום הבטלנין,
פירוש קצא היינו מקום כמו תלתיןפא
בחד קצא דלעיל פרק הכונס (נח.):
דשרכי .מקום הבטלנין ,וכן בשרכא בסוף

רסט

כסותי שבר כדי אמר החובל וכו׳ וא״ל לאו

פרק יש נוחליץ (ב״ב קלט ).כמו

בתמיה ודמי כמאן דא״ל הן ופטור .כן פירש
בקונטרס .ותימא ליפלוג וליתני בדירה
ברישא או בסיפא ברישא פה לענין פטור כגון
דא״ל לאו כתמיה ,או בסיפא בנזקי ממונו
לענין חיוב כגון דא״ל הן בתמיה ,וי״ל
דאורחא דמילתא נקט שדרך למחול נזקי

ומפרש רבנו תם נח ובטל ,ובערוך גרים שדבי

ממונו ואין דרך למחול נזקי גופו ,ורותק
הוא ,אלא נראה לפרש דמיירי הכל דא״ל

אישבגןדע ציד ,דמתוגמינן גבר נחשירכן.

בניחותא,

ובנזקי גופו אפילו דא״ל הן

בדל״ת ,ומפרש לשון שקט ,כמו ותשקוט
 .הארץ ושדוכת ארעא.

בניחותא מסתמא בתמיה קאמר ,אבל בנזקי

בכתובים .כל עוף למינהו ישכון

ממונו אף על גב דא״ל לאו ודומה כמ״ד

ובן אדם לדומה לו .אין זה מקרא
בכל התורה ,ושמא בספר בן סירא הוא כמו

קאמר ויפטר.

משולש

בניחותא

מסתמא

בתמיה

ותימא הוא הביון דא״ל השתא לאו היאך אית
__________סלסלה ותרוממך t__________ .לן למימר שירצה שיקרע לו כסותו .לכן
דף צ״ג ע״א אתר הצועק ואחד הנצעק .נראה דהכי פירושו דבנזקי ממונו י״ל כיון
דא״ל מתחלה קרע כסותי א״כ גלי דעתיה
אומר רבינו שמואל
דבספרי־ג תנא בענין [אחר] אחד הצועק שמחל לו ומש״ה לאו דקאמר השתא לאו
ואחד שאינו צועק .פירוש בין אותו שהעני כלום הוא ומסתמא בתמיה קאמר .ויש

צועק עליו בין אותו שאין העני צועק עליו
נענשים עליהם מסברא כיון שזה מזיק  <8כמו
זה שאין מחזיר לו עבוטו ,אלא להכי כתיב
שמוע אשמע [צעקתו] וחרה אפי ,שממהרין
לצועק יותר ממי שאינו צועק.

כשהפקידו אצלו (חייב) לשומרו חייב
בפשיעה .ולא לקרוע .ולא כשהפקידו אצלו

יוחנן אמר יש לאו שהוא כהן ויש הן

ע״מ לקריע או ע״מ לחלק לעניים .דכיון

שהוא כלאו .ולשנויי מתניתין קאתי
דאקשי ליה ר׳ יוסף לרבהפי מאי שנא רישא
ומאי שנא סיפא ,וה״פ ר׳ יוחנן אמר אדם

רא״ל חלקיה הו לא דמפקיד נינהו ומאן

רבי

ספרים פי־שכתוב כיצד בתמיה ולא נהירא.

ררמינהי

לשמור ולא לקרוע לשמור ולא

לחלק

לעניים.

פירש״י

דוקא

מוחל על הכל ומתניתין לא איירה דא״ל

קתבע .עניים לא מצי תבעי דלכל חד ותר
מצי אמר לאו לדידך יהיבנא אלא לאחרינא
והו״ל ממון שאין לו תובעין .ותימא מאי ק״ל

נחבל לחובל קטע ידי ע״מ לפטור ,אלא ה״ק

דילמא הכא מיירי כשנאבד או כשנקרע

קטע ידי סתמא ,וא״ל חובל ע״מ ליפטר,
כלומר אתה אומר ע״מ (שהוא) [שאהיה]
פטור ,וא״ל (אין אין) [היאך הן] ,וקמ״ל
מתניתין דיש הן שהוא כלאו וכגון דמתמה

בפשיעה ולהכי מיפטר בנתינת רשות ,אבל

אתמוהי ודמי כמאן דאמר ליה לאו .וגבי קרע

לעיל מיירי במזיק בידים ומש״ה מיחייב גם
בנתינת רשות ,וי״ל דע״ב בא לפטור גם
במזיק בידים ,דאי לא בא לפטור ה״ק־י
כשנאבד בפשיעה ,מאי איריא דא״ל ע״מ

פ .צ״ל :קינא ,וכן להלן .פא .תלתאתאלי .פב .עי׳רש״ש .פג .מחזיק .פד .בגמ׳ שלפנינו
הגירסא :רב אסי בר חמא לרבא ,וברא״ש הגירס  :mרב יוסף ב״ח לרב ,ועי׳ בגליון הש״ס שכתב רטוב
פז .רק.
פו .כ ׳ה גירסת הראב״ד ועי׳ פירושו בש״מ.
פה .ובנזקי גופוז.
לגרוס "לרבה".
תוספות רבינו פרץ  -ב״ק פרץ בן אליהו מקורביל עמוד מס (270הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

חידושי הראב״ד

)

רכד,

אליח״כבר חיית מת טח שחיה לך ללמד דרך ארץ ולא לכזדר 4אלא
שאגי חסתי עליך כי לא היית טזיד ולא נתתיך לנגוע אליח.
חא דאטרי׳ טי גרם לראובן שיודח יחודח .קשיא לן בטח שאסרו
בבראשית רכה (נא) וישב ראובן אל חבור ,והיכן היה ר׳ אליעזר אוסר
שחיה עסוק בשקו ובתעניתו ,אלטא שכבר קרטה הודאתו להודאת יהודה
ולבל טעשה דתמר ,ובודאי תנאי היא שר׳ יהושע חולק עטו שאמר טורח
חבית היה טוטל עליו ולא היה שם כאותה שעה .אלא שאין לנו ראיה
שקדטח הודאת יהודה להודאת ראובן .ואיפשר שהיה גזוןז לאביו עד
שהתודה ועשה תשובה ומחל לו ואחר כך אטר לו על כניטין תנה אותו
על ידי וקודם לכן לא היה נכנם לפניו.
חש צג .אחד הצועק ואחד הנצעק בטשטע דכתיב כי אם צעק
יצעק אלי שטע אשמע את צעקתו וחרה אפי (והרגתי אתכם בחרב) על
הצועק ועל הנצעק קאטר ,אלא שטטהרין לצועק ,כלוטר על ידי הצעקה
טטחרין עליהם את הפורענות והאי דקאטר יותר טן הנצעק כלוטר יותר
טי שלא היה צועק עליו ,אע״ם שטענה את חברו .ונראה לי דלא גרים
ליח בברייתא (נב) .והאי דקאטר ר׳ יצחק אוי לו לצועק יותר טן חנצעק
מפגי ששניהם לוקין על ידי הצעקה והוא לא נושע ,נמצא עומד בענייו
וגם הוא לוקה עם חבו־ג ______________________________________
האומר בטא את עיני ובו׳ טאי שגא רישא ומאי שנא סיפא ובו/רב ששת אמר טשום פגם משפחה ,לא כל היטנו שימחל .אי נטי כיון
דאיכא פגם משפחה לעולם אינו מוחל אע״פ שאוטר לו על מנת אבל
טכות ופצעים אין בהם פגם משפחה ויכול הוא לטחול .ורבא אטר לפי
שאין אדם טוחל על ראשי אברים שלו ,אבל טכות ופצעים מוחל ,ולא
חשש רבא לקושיא דאבוח (גג).

(נא) בראשית רבת פ׳ ם׳׳ת _______________________________
(גב) לפי דעת רבנו נוסה הברייתא הוא :אחר הצועק ואחד וזנצעק
בטשטע .והדברים :אלא שטטחרין לצועק יותר מ! תנצעק ,אינם ממקור תברייחא•
ונתאר ,שהדברים האלה נוספו אח״ב עפ״י רברי רב חנן :המוסר דין על חברו

הוא געגש תחלה______________ _______________________________ .
(נג) כלוטר לקושיא ששאל :וכי אדם מוהל על צערו דחניא הכני
פצעני על מנת לפטור פטור .וכ״ב כתב רש״י .ומחיר שכתב חראב״ת -ולא
חשש רבא לקושיא חאבוה" טובח שנרם בנט׳- :א״ל רב יוסוי בר חטא לרבא"
ולא רב אסי בר חטא בטו בגדפם ,כי רב יוסף בר חטא חיה אביו של ומי׳
ובן תיא חנירסא ברי״ף ובתא״ש .אולם חהא״ש נרם -לרב״ ותרשב״א נרם
"לרבת׳* .אבל ניו־סת חראב״ר היא "לרסא" ,וכן לקטן תוא טרם- :רבא אמר
לפי שאין אדם מוחל ובו׳" ולא -רבת אמר׳* .ועי׳ ב«דקדוקי סופרים׳* אטביא

()16
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־"•דקץ«" תאנת׳ןא]׳" כלא זמניה׳
ואם חיה מעולה כרמים׳
לפירות•" ,מוהר לקצצן.

ועבר על בל תשחת"’.

כלומר שיותר שוד ,קורותיו לבנין משהוא שוד,

רק"• עץ אשר תדע•" .קרא יתירץא] הוא׳ דהוד ,ליה למכתב רק עץ אשר לא
מאכל הוא’״׳ אבלי" לרבות עץ מאכל בא ,כלוט׳ אם לא ימצא אילן סרק לקוצצו
שיהא קרוב לעיר במו אותו אילן מאכל מותר לקצצו’" ,הא אם היו שניהם'
קרובים או שניהם רחוקים אסור לקצצו תחלה .יכול אפי׳ מעולה בדמים,
לעשות ממנו קורה לבנין יותר שוד ,מפירות היוצאין ממנו ,יהא אילן סרק
קודמו’" .ת״ל רק ,אכין ”0ירכין"• מיעוטא .ר,ף" ואי זה שירצה יקצוץ.

אייהי"• לי"• מקוריחו.

כלום /צוד ,לקצצן לפי שיותר שוין הגפנים מן

הדקלים.

חזא האלי כיני••• גופני.

נטיעות שלדקל יוצאין מן הגפנים.

גופני קנו•" דיקלי .כלוט׳ ,מדמי היין כשהוא חשוב וכל כח הגפנים בו הוא
נמכר ביוקר וממנו יכול אדם לקנות קרקעות ודקלין ,אבל דקלין אין שבחן כל כך
עולה אלא לדבר מועט"•.
[סי׳ קסו] כל אלו שאמרו במשנתנו סלע ומנה ומאתים וארבע מאות דמי בושת
הם ,אכל צער לבו ,שנתן דאגה אל לבו על בשתו׳ אינו נמחל לו•" בשו׳[ם]
קרבן 8’8עד שיבקש ממנו מחילת 810שמים ,דכתי׳"• ויתפלל בעדך ,ואם לא
יבקש ממנו מטרי• היאך יתפלל בעדו.

[סי׳ קסז]
שגחלו"•׳

כל•" המוסר דין
הוא נענש תחלה,

על חכרו ,שצועק להב״ה שיקח נקמתו ממנו על
דמוטב היה לו שיביאנו לפני ב״ד למטה ••5ויגבו'

 823לשון רש״י
 822דברים כ ,יס.
 821ברי״ף :תאנה.
נ״י סמינר! בנדפס :יקצץ.
 825דברים כ ,כ.
 824דבור זה הובא בשסמ-ק בשם רבינו.
<ד״ד .ואם) בשינויים.
 827בשיטה
 826לשון רש־י (ד*ה רק) בשינוי קצת ,ולפנינו ברש-י :דק אשר לא הוא מאכל.
 829הרחבת לשון רשיי ,צב רע*א.
 828השו׳ רש׳״ ז״*ד ,זה.
מקובצת :אלא.
 832כלשון הר״ח כאן (בסוף
 831צ-ל כבשטמיק :ורקין.
 830בשטמ״ק :וגל אכין.
אוה״ג לב»ק עט׳  )92ורבסז״ל (בם׳ הנר דף  40ע״ב) ,והוא ע־׳ם ירו׳ ברכות פ״ט ד",ה.
 835כ״ה בגמ׳ 1לפנינו
 834כ״ד ,בדי״ף כי׳״ ובגמ׳ו ברי״ף הנדפס :ליה.
 833צב ע־א.
 837לשון רש*י (ד*ה
 836ב״׳ה ברי״ף כי״י ודפוסים ראשונים ,לפנינו :קני.
ברי*ף! בי.
 838לשון רש״י (ד*ה כל וד״ה אבל) ,והנוסח יותר קרוב לרש-י שברי״ף.
גופני) בהרחבה.
בר-ת (סוף אוד*,ג לב״ק עמ׳  :)93צער נפשו ,אבל גאון בשטמ״ק וכן רבסנ״ל בם׳ הנר פירשו:
צער גופו• הראב״ד (עט׳ רבד) פי׳ שזר ,שלבו דואג הוא בכלל בושת «אנל זה שנתכוין לצערו
 839השו׳ רמב״ם הל׳ חובל פ״ה ד*,ט.
אינו יוצא ידי שפים עד שיפים את חברו*.
 842במשנה שבמאירי
 841בראשית כ ,ז.
 840ברי*ף כ*י סמינר ליתא תיבת מחילה.
גרם להדיא« :עד שיבקש ממנו מטו* ,ושם היא הכפלה מוסעת מתיבח ממנו .לפירושו כאן חשו׳
 843צג ע*א .דבור זה הובא בשטמ״ק בשם רבינו,
יומא פז ע״א :כל המבקש מטו טהבירו.
 844לשון זו במאירי (עט׳  269ר״ה כל) כמעט מלה
וליתא שם תיבת »כל' ,ואינה בגט׳.
 847שם ליתא תיבה
 846בשטמ״ק :עונו ,וטעות.
 845נשטמ״ק :של מטה.
במלה.
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ממנו ממון משימסרנו ביד קונו••• שלא ישאיר לי שורש וענף ,לפי שמתחבר זה
העוף•• עם שאר עונותיו וראוי שיענש ,הן במות הן בשרושי«>» .ובשם שאינו
מתמלא רחמים על חברו אלא נעשה עליו אכזרי ג״ב מזכיר לו הב״ה עונותיו

ומענושח __________ _________ _______ _________ _______L

כלי•• שחכרו נענש על ידו .כלוט /צועק להב״ה עד (שהמיתו) שהענישו••0
מחמת אותו חמס שעשה לו ,אין מכניסין אותו כמחיצתוי*• של הכ״ה .אבל
שלא צעק להב״ה ולא מסר עליו דין אע״ם שהוא* •5נטרד מן העולם מהמת אותו
חיזק שהזיק לאיתו צדיק׳ אינו נחשב לעון כלל לאותו צדיק אע״ם שלא מהל לו,
כיון שלא פייסו ולא (ש)««• השתטח לפניו שימחול לו.

[סי׳ קסח] מ״ש ריש׳ןא] ומ״ש סומא .כיון שפוטרו מאותו נזק או ליד,וי
בין בממון בין בנזקי הגוף או יתחייב שניהם׳ ואפיק׳ דר׳ יוח׳[נן]»«• הוא
יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן••• .ר״ל ר׳ יוח׳נגן] לעולם אדם מוחל

פטור

דאט'

על
הכל• ,85בין בנזקי ממון בין בראשי איברים ,ואם אמ׳ בפירוש הנחבל לחובל
שבר את ידי ותפטר מדיני אדם בהא ליכ׳ןא] מאן ז־פליג דודאי פטור ,ומתני׳
דמשוי חלוק בין ממון לגוף לאו ז־אמ׳ נחבל לחובל קטע את ידי ע״מ פטור ,אלא
קטע ידי סתמא ,ואמ׳ לו הובל ע״מ פטור ,כלומר אומר אתה לי״» ע*מ שאהיה
פטור ,והשיב לו הנחבל חן 858בלא תמיהה ,וקמ״ל מתגי׳ דלגבי חבלא אע״ג דלא
אט׳ ליה בלשון חמיה׳ ד״ל במו שהוא שאלו בתמי׳ ענהו הנחבל בתמיד,׳’,85
דמסתץמא] אין אדם מוחל ראשי' איברים ,אבל לגבי נזקי ממון נראין הדברים
כמשמען שנתרצה בפטור ,880ויש לאו שהו׳[א] כהן ,כגון שאט׳ לו נחבל קטע את
ידי ,ואט׳ לו החובל ע״מ חיוב בתמי׳ ,כלשון כל שאלה ,והשיב לו הנחבל לאו בלא
תמיד,׳ ,וקמ״ל ר׳ יוח׳[נן) דלגבי חבלות עיף•• הלאו כאלו אמרן ••2במתמר ,וחייב
לשלם• .ולגבי ממון נבין אותו כמשמעו בלא תמי׳ ומיפטר מלשלם .‘•5אבל
 850בכ״י יש קו
 849שבת דף קמט ע״ב.
 848כרת .השו׳ לעיל :שורש וענף.
וו.
 851נ״ד .בגט׳ בשבת!
למחיקה באותיות ״מיהו״ במלה המוקפת ,ובין השורות :ענישו.
 853מחוקה ע״י נקווה.
 852המזיק.
ברי״ף כ״י סמינר :למחיצתו ,ובנדפס :למחיצה.
 855כ״ד ,הסדר ברי״ף כ״י סמינר .בנח בהיפוך .ע׳ לעיל
 854אולי צ״ל :נדר׳ יוה׳.
 857ברש״י (שרבינו מביא לשונו):
 856אדם וכו׳ .לשון רש״י ד״ה ורבי יוחנן.
ד,ע׳ .328
אמור לי אתה ,אבל כ״ד .כנוסח שמביא דבינו באו״ז סי׳ שעט ,ודומה לו ברש״י שברי׳־ף.
 858ומתני׳ וכו׳ .לשון רש״י (ד״ה ורבי יוחנן) בקצת שינוי והרחבה .אבל ממשיך לסרש שלא כרש״י
 859במו שהוא שאלו בתמי׳ ענהו
אלא כשיטת תום׳ (ד״ה ורבי יוחנן ,וראה הערה .)863
הנחבל בהמיה׳ .זהו פירוש ל״אמ׳ ליה בלשון המיה׳" ,וכתב רבינו" :לא אמ׳ ליד ,בלשון
חמיה׳" ,והלשון קצת מגומגם ,ואולי חסר כאן מעץ :בכל זאת נבין דבריו כאלו אמרן בהמיה,
 860שיטה זו הביא ר,מאירי בשם קצת מפרשים (עט׳  ,270וע״ש שהלשון
וע׳ ד,ע׳ .861 ,860
דומה) ,אלא שרבינו לא הזכיר ענין הכני ופצעני ,והמאירי השוה .לשיטה זו הכני ופצעני לנזקי
ממון ,ואפשר שדייק כן מלשון רבינו ■ שכתב «אין אום מוחל ראשי איברים" ,ולא כתב אין
 861צ״ל :נבין (ע׳ בהמשך) ,או :גרין
אדם מוחל צערו ,וע׳ בפיה״מ בבא י״ז והע׳ .328
 863בפירוש זה ל״יש לאו שהוא כהן" כתב
 862נראה שצ״ל :אמרו.
(ע׳ מאירי שם).
הר״מ מסרקסטה (שטמ״ק),׳ ודומה לזה כתב בס׳ ההשלמה (סי׳ ה) בשם אב*ו (ר׳ משד ,בח
יהודה מלוניל ,בן זמנו של דבינו יהונתן ,וע׳ הע׳  .)864בתום׳ לא פירשו שא״ל החובל ע״מ
פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל  -ב״ק יהונתן בן דוד הכהן מלוניל עמוד מס (341הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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סירוש הגמרא דף צב־ ודף צ4

פרק שמיני

אונקלי והוא כלי של ברזל עשוי כמין מזלג לתלות בו בשר וכיוצא בזה אם תחוב
בכותל או בדבר שאינו מקבל טומאה בגוו במנורה של עץ או בנקליטי המטה טהורה
ר״ל שאינה מקבלת טומאה ואם בכלי המקבל טומאה כגון של שלחן ושל דרגש טמאה
בטל הוא אונקלי אצל דרגש או אצל הכלי התחוב בו אם לטומאה או לטהרה על זה אפרו
המחובר לטמא טמא המחובר לטהור טהור.
מצוה גדולה להוכיח את חברו תמיד ולהשיבו מדרך רעה לדרך טובה ואם רואה
שדבריו נשדזתים ואינו ראוי לקבל תוכחה אינו צריך להלאות עצמו בדבר זה אלא יניחנו
ויפול ברשעו דרך צחות אמרו קריתיה לבר עמיתך ולא עני דחי נורא עלויה.
אעפ״י שראוי להזהר שלא לבזות שום אדם בעולם מכל מקום ראוי לחזהו• בזה תכלית
האזהרה במה שנתכבד בו ונשתמש בו שלא יהרהר לבזותו כלל וכל העושה כן יורת
על פחיתות מדר .וסיגנון טבע פחות ונמאס דרך צחות אמרו בירא רשתית מניה לא
תשרי ביה קלא.

דף צ״ג ע״א כל המוסר דין על הברו והוא שצועק עליו להקב׳ה שיקה נקמתו ממנו
על שגזלו ויש לו דיין בעיר שאם יודיע לו העניו יעשה לו כפי הראוי וזה
מתכוין להענישו ביותר ראוי הוא ליענש תחלה על עונותיו והוא שאמרו אוי' לו לצועק
יותר מן הנצעק וכן אמרו אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע ד״ל במשמע של והרה
אפי והרגתי אתכם ,•10אלא שממהרין לצועק יותר מן הנצעק ר*ל שממהרין ליפרע
מן הצועק .וגדולי המפרשים" 1פרשוה בענין אחר .ובמסכת שבתי" אמרו שכל שחברו
נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב״ה ,ודוקא בדרך שהיה אפשר לו
על ידי בית דין ליטול ממנו את דינו והוא מתכוין להענישו הא אם לא כיון לכך
ונשתלח הרשע ביד פשעו אין לו רמים כלל .ומכל מקום יהא אדם מן הנרדפים ולא
מן הרודפים דרך צחות אמרו אין לך מרורפים יותר מתורים ובני יונה והם הם שהוכשרו
למזבח.
המשנה החמישית וענינה לבאר בה ענין החלק החמישי ואמר על זד-

האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב על מנת לפטור
חייב .קרע את כסותי שבר את כדי חייב על מנת לפטור פטור עשה
כן לאיש פלוני חייב על מנת לפטור חייב בין בגופו בין בממונו.
אמר הר״ם אמרו יש הן שהוא כלאו והוא זה שיאמר לו בנזק גופו .על מנת לפטור
כי מן הידוע כי אין אדם מותר בכמות זה ולפיכך הוא הייב.

אמר המאירי האומר סמא את עיני ושבר את רגלי וקטע את ידי חייב בכל המשד
 .210שמות כ״ב .23
 .211חיי הראכ׳־ד עמודר כ״ד .וז״ל אלא שממר,רץ
לצועק כלומר על ידי הצעקה ממהרין
עליהם אח הפורענות■ והאי דקאסר יותר

מן הנצעק כלומר יותר ממי שלא הירי
צועק עליו אע-ם שמעגה את חכרו עכ״ל.
ועי׳ בתום׳ ד*ר .אחד הצועק.
 .212דף קמ״ס ע״ב.
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שיטה

בבא קמא דף צ״ג ע״א

והמחובר לטהור טהור וכשמזה עליו אף על פי שאין הזאה
a־־־ נוגעת אלא באחד מהן חברו טהור הכי נמי לעולם אין אדם
נמשך אחר בטלים אלא מפני שהוא כמותן .ואית דמפרשי
המחובר לטמא טמא חיבר חתיכה של אבן בתוך כלי עץ ונגע
בכלי עץ טומאה אף האבן שבתוכה טמאה המחובר לטהור
טהור ואם חיבר חתיכה של עץ בתוך כלי אבן שאינו מקבל
טומאה ונגעה טומאה באותה חתיכה של עץ הרי זו טהורה
דהמחובר לטהור טהור דהוי כדאמרינן דיקלא בישא גבי קינא
דסרכי .גאון ז״ל.
־•אח קו״יתיה לבר עמיתך ולא עני לך אם קרית חברך ואינו עונה
לך שהתרחק ממך דחי גודא רבא עליה גודא כותל
אף אתה התרחק ממנו .גאון ז״ל.
־אח כירא רשתית מיניה מיא וכו׳ .קלא חתיכה של קרקע כמו פתק
ביה קלא כלומר שלא תלכלך אותו אזהרה לאדם שלא
יהא מזיק לחברו שנהנה ממנו .גאון ז״ל.
~^רי וכתב הרב המאירי ז״ל וז״ל! אף על פי שראוי ליזהר שלא
לבוות שום אדם בעולם ,מכל מקום ראוי להזהר בזה
תכלית האזהרה במה שנתכבד בו ונשתמש בו שלא יהרהר
לבזותו כלל ,וכל העושה כן יורה על פחיתות מרה וסגנון טבע
פחות ונמאס ודרך צחות אמרו בירא רשתית מיניה וכו׳ .ע״כ.
g
.מיד הי" וכתב תלמיד אחד מתלמידי ה״ר יוסף הלוי ז״ל אבן מיגש
וז״ל מועתק מלשון ערבי :אמרו בסוף החובל בירא
מ’גאש
דשתית מיניה לא תרמי ביה קלא .פירוש הבור ששתית ממנו
לא תשליך בו אבן או דבר אחר כלומר לא תזלזל בו ולא
תגמול אותו רע אחר שנתהנית ממנו .וזה על דרך משל לשאר
הדברים שמי שבא לאדם ממנו איזו תועלת או נהנה ממנו אין
ראוי לו לעשות שום מעשה שיבא לו נזק ממנו .וכבר הביאו
שם בגמרא על ענין זה משלים ופסוקים מענין מכות מצרים
וגילו הסבה שנעשו קצתם על ידי אהרן ע״ה .וספר רבנו ז״ל
על רבו הריא״ף ו״ל שאירע לו ענין זה עם איש אחד ולא רצה
לדון אותו כלל כדי שלא ידון אותו במה שיבא לו היזק ממנו
ונמנע זה מניעה גמורה ,וזה שהוא ז״ל חלה ונכנס אצל אדם
אחר במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה מהמרחץ הנזכר אחר כך
זימן אותו שישב אצלו עד שיבריא וכיבד אותו הרבה ועשה
עמו טובה והבריא .ובהמשך הזמן על האיש ההוא מטה ידו
וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב לתת ממון
לבעלי חובות וירד עד שהוצרך למכור המרחץ הנזכר ולשום
אותו לבעלי חובותיו .ואמר רבנו יצחק ז״ל לא אדון ולא אורה
/
במרחץ הזה לא במכר ולא בשומא ולא בשום דבר המתייחד
בו לפי שנתהניתי ממנו .ואם היה זה בדומם שאין לו הרגשה
כל שכן וק״ו בני אדם המרגישים בהיזק ובתועלת שיהיה זה
שנוי לעשותו והעושהו יוצא משורת המוסר ודרך ארץ .ואמר
ואפשר לפרש כמה שאמרו לא לירון איניש לא למאן דרחים
ליה ולא למאן דסני ליה ,שיהיה סבת מניעתם ז״ל לדון למאן
דרחים לשתי סיבות האחד שלא יטה לזכותו והשנית שאם
אפשר שיציל את נפשו וידון אותו כפי שורת הדין היה בזה
משלם רעה תחת טובה ,ואם היה זה במי שקבל הנאה מבשר
ודם כל שכן וק״ו באלוה יתברך שממנו נשפע הטוב הגמור
שראוי להודות לו הודאה גמורה ולא יעשה מה שיקניטנו ולא
מה שהוא שנוי לו .ע״כ לשונו ז״ל.
גא" אי דלייה דוולא אם תהא מסייע לדלות עמי דלינא ואף על פי
שאינו צריך לאותו סיוע .ואית ספרים דכתיב בהו דוראי
דמשמע כעין משוי .ציבי משוך התעסק עמו בסחורתו שתהא
משתכר על ידו .גאון ז״ל.
ז-ייהונתן דף צ״ג ע״א :המוסר דין על חברו צועק להקדוש ברוך הוא
שיקח נקמתו ממנו על שגוזלו הוא נענש
תחילה דמוטב היה לו להביאנו לפני בית דין של מטה ויגבה

מקובצת

שפז

ממנו ממון משימסרנו ביד עוונו שלא ישאיר לו שורש וענף
לפי שמתחבר זה עם שאר עונותיו וראוי שיענש הן במות הן
בשרושי ,וכשם שאינו מתמלא רחמים על חברו אלא נעשה
עליו אכזרי גם כן מזכיר לו הקדוש ברוך הוא עוונותיו
ומענישו .ה״ר יהונתן ז״ל.
והגי מילי דאית ליה דיינא באתריה ולא אזיל קביל מניה אבל
לית ליה דיינא באתריה אי נמי אית ליה ואזל ולא אהני
ליה אין המוסר דין נענש כלל דמאי אית ליה למעבד .הרמ״ה
ז״ל בפרטיו.
אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע דכתיב כי אם צעוק יצעק
אלי שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב
על הצועק ועל הנצעק קאמר אלא שממהרין לצועק ,כלומר על
ידי הצעקה ממהרין עליהם הפורעניות והאי דקאמר יותר מן
הנצעק יותר משלא היה צועק עליו אף על פי שמענה את
חברו .ונראה לי דלא גרסינן ליה בברייתא והאי דקאמר רבי
יצחק אוי לצועק יותר מן הנצעק מפני ששניהם לוקין על ידי
הצעקה והוא לא נושע נמצא עומד בענויו וגם הוא לוקה עם
חברו שלא אמר הכתוב והושעתי אותו ,ואם לא היה צועק
וסובל או שהיה מבקש רחמים מלפני המקום שיושיעהו מיד
המציקין אותו אז היה מושיעו ולא היה לוקה עם חברו.
הראב״ד ז״ל.
וזה לשון הרב המאירי ז״ל :כל המוסר דין על חברו ויש לו
דיין בעיר שאם יודיע לו הענין יעשה לו כפי הראוי וזה
מתכוון להענישו ביותר ,ראוי הוא ליענש תחילה על עוונותיו
והוא שאמרו אוי לו לצועק יותר מן הנצעק וכן אמרו אחד
הצועק ואחד הנצעק במשמע .וגדולי המפרשים פירשוה בענין
אחר .ובמסכת שבת אמרו שכל שחברו נענש על ידו אין
מכניסין אותו אל הקדוש ברוך הוא ,ודוקא בדרך שהיה אפשר
לו על ידי בית דין ליטול ממנו את דינו והוא מתכוון להענישו
הא אם לא כוון לכך ונשתלח הרשע ביד פשעו אין לו דמים
כלל .הרב המאירי ז״ל.
לפי שאין אדם מוחל על ראשי אברים שאף על פי שאמר לו
על מנת לסטור מתוך צערו או כעסו אומר כן ולא בגמר
דעת .הרשב״א ז״ל.
אמר ליה וכי אדם מוחל על צערו וכר .תמיהא לי דמהאי
לישנא משמע שחשש רבא לקושייתו של רב יוסף
מדאשתיק ואמר ליה מידי שמיע לך בהא וכן משמע שקבל
ממנו טעמו של רב ששת ואם כן איך נחלק בזה עם רבי
אושעיא .וי״ל דלאחר מכאן נתיישבה לו הברייתא דאין הכי
נמי דאנן סהדי דעל ראשי אברים אין אדם מוחל אבל על צערו
פעמים שהוא מוחל וכדאמר רבי יוחנן רכל שהוא אומר
בניחותא שהוא פוטרו פטור ,ואף על פי שיש לפרש שרבי
יוחנן פוטר גם כן בראשי אברים בשפוטרו בניחותא כמו
שנכתוב בסמוך רבה חלוק עליו בדבר זה .הרשב״א ז״ל.
רב ששת אמר משום פגם משפחה לא כל הימנו שימחול .אי
נמי כיון דאיכא פגם משפחה לעולם אינו מוחל אף על פי
שאומר לו על מנת לפטור ,אבל במכות ופצעים אין בהם פגם
משפחה ויכול הוא למחול .ורבא אמר לפי שאין אדם מוחל
על ראשי אברים שלו אבל מכות ופצעים מוחל ולא חשש רבא
לקושיא דאבוה .הראב״ד ז״ל.
דבי יוחנן אמר יש הן שהוא וכו׳ הן בתמיה הרי הוא כלאו
ולאו בתמיה הרי הוא כהן .פירש הראב״ד דרבי יוחנן לאו
לפרושי מתניתין קא אתי דמודה הוא לרבא בהא דאין אדם
מוחל על ראשי אברים לעולם ,ודין אחר בעלמא קאמר ולומר
דצערו וכל שכן ממונו מוחל אלא שיש הן שהוא כלאו ובין
בצער גופו בין בממונו חייב ויש לאו שהוא כהן ופטור בין
בצערו בין בממונו וכל שכן כשפטר בניחותא כגון שאמר ליה
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רנז״ה

ראב״ד

מאירי

רשב״א

רשב״א

ראב־ז־

רשב״א

רכינו

רש״י
קיר נטוי .ועוכר תחתיו
מזכירין עונות שאומרים
כלום ראוי לעשות לו נש

ומחוך נך נבדק :ועיון
תפלה .סומן על תפלתו
וכמות שתהא נשמעת
ומתאמן לנוין לכו:
וטוסר דין .נמו ישפוט
ה' כיני וגינו אומרים
עליו נלוס ראוי זה
שיענש מכרו על ידו:
ויבא אברהם .הוא קבר
אומה :שינוי מעשה.
שג מרעתו ונוצהו מפרש
כגמרא מקראי :צעקה.
דכשיג ויצעקו אל ה׳ כצר
ממצוקותיהם
לתם
יוציאם :צדקה .שנאמר-
וצדקת חציל ממות:
שינוי השם .דנתיכ
(נראשיש יז ,טי) לא תקרא
שמת שרי ני שרה שמה
ונתיב ושם טו> וכרנתי
אומה :ושינוי מעשה.
דנחיכ וירא אלהים את
מעשיהם ט שנו מדרכם
הרעה וינמם ה׳ :אן!
שינוי מקום .שנאמר
א) לך לך מארצך

1

־ ואעשן לגוי גדול:
ן
שלשה ספרים .שפט
מעשה
של
וגרון

הכריות :ליום הדין.
כשיחיו המתים :רשעים
גמורים .רוג עונות:
גינונים .מחצה על
מחצה:

הגהות וציונים
מהב״׳ח ושאר מפרשים
(א) בכ״י נ״י הגי׳ ר׳ יוחנן
וכ״ה ברי״ף ב״ק ובגט׳
כאן הגי׳ ר׳ אבין והגיה
הגרי״ם ר׳ חנן כבגמ׳
ב״ק( :ב) נחתמין לחיים

(ג) נחתמין

(כ״י נ״י):
למיתה
(ד) צ״ל דהכי (ב״ח):
(ה) בכת״י נ״י כולו
ובכת״י י-ם ליתא וכן
(כ״י

נ״י

וי-ם):

להלן( :ו) תי׳ את עצמו
ואת ליתא וכץ להלן (ב״י
י־ם)( :ז) ברש״י נוסף:
לבו:
לכוין
^^זאמץ
^אמר ר׳ חייא רוכא לא
ית חד זמן כעי
1
ת5כוינא וכו׳ ואמרי מאן
עייל קומי מלכא קדמיה
ארקלתא או ריש גלותא
כו׳ דכד הוה מטי למודים
כרע גרמוידז וכו׳ כצ״ל
(א״י)( :ט) איני עכשיו
אותו וכו׳ כצ״ל (שטמ״ק

W

כ״י)( :י) נ״ב תירוץ זה
צריך להיות כתוב כמ״ש
בטור סי׳ תקפד נפתחים
ספרי חיים וספרי מתים
ר״ל שהם צדיקים בדין
החיים ורשעים למיועג
(האריז״ל כ״י)( :יא) נ״ב
מפני (ב״ח)( :יב) נ״ב
זכויותיו מכריעין (שטמ״ק
כ״י) [וכ״ה ברש״י קידושין
מ :ד״ה לפי שהעולם]:

(יג)

הראשונות
נ״ב
(שטמ״ק כ״י):

ואמר

ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה נסים

ט

עין משפט

[גוז]:

ושינה מקום היינו טעמא לפי שכשאדם גולה ממקומו לכו נכנע
ואידך דלא חשיכ ליה שינה מקום אמר לך זכותא דארן ישראל
גרמא ליה:

ר׳ יצחק שלשת דברים מזכירין עונותיו של אדם
ואלו הן קיר נטוי .ועוכר סחמיו שאומרים כלום ראוי
הוא זה לעשות לו גס ומתון כך מזכירין עונותיו :עיון תפלה.
סומך על תפלתו ובוטח שתהא נשמעתי".
גמורים נכתבין ונחתטין לאלתר לחיים .מדקאמר
[ג!:
מצ-1כינוכיס משמע דצדיקיס דקאמר
והא דאמרינן כפ׳ גט פשוט (נ״נ
קסד >:על שלש עכירות אין ואמר רבי יצחק שלשה דברים מזכירין
מרוכיס
שזכיותיהס
היינו
אדם ניצול מהן ככל יום וחד עונותיו של אדם ואלו הן קיר נטוי אועיון
מעונותיהם ורשעים דקאמר היינו
שעונומיהס מרובין מזכיותיה! ואי
מנייהו עיון תפלה ההוא עיון תפלה ומוסר דין על חבירו דאמר רבי חנן,׳"
הכי ק שיא טוכא דהא כמה צדיקים
תפלה דהתם לאו כעיון תפלה בכל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה
שזכיותיהס מרוכים מעונותיהם
דהכא דאי הכי היכי קאמר דאין שנאמר (שם ט ,:ה) ותאמר שרי אל אברם
נכמכיס למיתה וכמה רשעים
אדם ניצול ממנו ככל יום הרי כמה הממי עליך וכתיב (שם כג ,ב) ויבא אברהם
שעונומיהס מרוכיס נכתכיס לחיים.
כני אדם שאין סומכין על תפלתם
.
B
לספוד לשרה ולבכותה וא״ר יצחק ארבעה
ככל יום אלא ההוא עיון תפלה
דברים פקיעין גזר דינו של אדם ואלו ח <
דהתס היינו שאינו מעיין כתפלתו
צדקה יצעקה שנוי השם ושנוי מעשה ויש  cז״ל ( Wרי״ד כשיגיי! דצדיקים
ומש״ה קאמר שאין אדם ניצול
אומרים אף שנוי מקום וא״ר יצחק °ה חייב אדם < ורשעים כדין זה<" קאמר שאותן
ממנה דליכא דמכוין כדכעי
כני אדם שזוכין כדין מחמת איזה
להקביל פני רבו ברגל שנאמר (ט״ב י׳ כג)
כדגרסינן כירושלמי דכרכוח (פ״כ
ה״ד) א״ר חייא ""אנא מיומי לא מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא
זכוח מיקרו הכא צדיקים גמורים
כוונית חד זמן אתאי למכויגא שבת מכלל דבחדש ושבת בעי למיזל :אמר
שצדיקים גמורים הס בדין זה
והרהרית בלבי ואמרי מאן עאל
מרובין
שעונוחיהס
רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן ־ושלשה  S.ואע״פ
לגבי מלכא קדמיא ארקבתא או
ספרים נפתחים בראש השנה אהד של ־ מזכיומיהם כיון שהם זוכין כדין
לפי שמדמו של הקכ״ה נומנח
ריש גלותא שמואל אמר אנא מנית צדיקים גמורים ואחד של רשעים גמורים
לשלם שכר בעולם הזה "1׳1אי זה
אפרוחיא רבי כון כר חייא אמר ואחד של בינונים של צדיקים גמורים
אנא מנית דמוסיא אמר רבי מתגיא
זכוה שעשו וכן נמי צדיקים
נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים ושל רשעים
אנא מחזיק טיכותא לראשי כד
שזכיוחיהן מרובים מעונותיהן כיון
מטא למודים כרע גרמה והיינו גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה ושל
שהן מתחייכין בדין ואפילו מפני
דאמרינן כפרק כל כתר הקדש בינונים תלוים ועומדים מראש השנה ועד
עלרה קלה שעשו לגל דין זה
(שכת קיש ):מימי לי דקיימית עיון יום הכפורים זכו נכתבים™ לחיים לא זכו
רשעים מיקרו וכדכתיב (מריס כה,
מפלה והיינו דאמרינן כפרק מפנין נכתביך למיתה :תגן התם בקדושין (לט):
א) והצדיקו את הצדיק והרשיעו את
הרשע דהיינו צדיק ורשע לאותו
<שס קכז ).ששה דברים שאדם אוכל כל העושה מצות אתת מטיבין לו ומאריכין
דבר ולנונים היינו אותן כני אדם
פירומיהן כעולם הזה וחד מינייהו את ימיו ונוחל את הארץ וכל שאינו עושה
שמשפט שלהם מעוין ושקול* מר״ה
עיון תפלה כלומר שמעיין ומכהן מצות אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין את
שהן תלויין ועומדים עד שהן
 ------------נהב  -------------ימיו ואינו נוחל את הארץ וקא פריש רבמכריעין עצמם לזכות או לחובה
דין על חבירו .נמו יהודה הכייי׳ קאמר בל העושה מצות אחת
מר״ה עד יוה״כ וכ״כ הרמכ״ן ז״ל
ישפוט ה׳ ניני ונינך
יתירה על זכיותיו מטיבין לו וכו׳ (ש□ מ):
נשער הגמול (חוה״א קטס דצדיקיס
(כראשית נח ,ה) שאומרים כלום ראה
הוא זה שיענש תכירו על ידו :תנו רבנן 'לעולם יראה אדם עצמו כאילו
ולנוגיס ורשעים דקאמרינן הכא
שנאמר ויבא אברהם .הוא קכר חציו זכאי וחציו חייב עשה מצות אחת
בדין זה קאמר .ומיהו הא דאמרינן
אותה ואמרינן התם נפרק התוכל אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות עבר
לקמן שלש כתות ליום הדין וכו׳
<כ״ק צג ).דלא אמרן אלא דאית ליה עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף
הנהו צדיקים ורשעים וביכונים כפי
כל מעשיהם קאמר:
דיינא כארעיה דהוה ליה למיזל חובה שנאמר (קהלת ט ,יה) וחוטא אחד יאבד
תק התם בקדושין מטיכין לו.
קמי דיינא מקמיה דלימא לקודשא טובה הרבה בשביל חטא אחד שחטא זה
בהאי עלמא :ונוחל את
כריך הוא אכל ליכא דיינא כארעיה איבד ממנו טובה הרבה רבי אלעזר ברבי
הארץ .חיי עולם הבא.
לית לן כה ושרה נמי להכי איענשה שמעון אומר לפי שהעולם נידון אחר רובו
משוס דהוה לה דיינא והוה לה
תנו רבנן לעולם יראה אדם
והיחיד נידון אחר רובו י׳ לפיכך צריך אדם
את עצמו וכו׳ .כאילו כל
למיזל קמיה דהיינו כית דינו של
שיראה עצמו כאלו כל העולם ™תלוי עליו
העולם תלוי בו שאפשר שכל העולם
שם א״נ הוה לה למימר לאנרהם
מקמי הכי דאע״ג דליכא דיינא עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו
כולו שקול כמחצה צדיקים וכמחצה
מיכעיא ליה למימר לההוא פלניא ואת" ,כל העולם כולו לכף זכות עבר עבירה
רשעים ומעשיו שקולין ממצה על
מקמי דלישהה להקנ״ה דיינא אחת אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל
מחצה :עשה מצוה אחת .נמצאו
העולם כולו לכף חובה שנאמר וחוטא אחד
זכיותיו מרובין ,2',ונמצא צדיק ועל
עליה;
ידו הוכרע כל העולם להיום רובן
רבי יצחק ארבעה יאבד טובה הרבה בשביל חטא יחיד שחטא
צדיקים :ונהו? האי צדיק שמרד
דברים מקרעין גזר דינו זה איבד ממנו ומכל העולם כולו טובה
באחרונה :כמחצה שנות וכמחצה
של אדם אלו הן צדקה .כדכתיב הרבה רבי שמעון בן יוחאי אומר -אפילו
זכיות .ולמה אבד אח הראשונות:
(משלי י ,כ> וצדקה תציל ממות :צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה אבד את
כתוהה .וממחרט על הטובה""
צעקה .כדכחיב (תהליס קו ,ו> ויצעקו כל הראשונות שנאמר (יחזקאל לג ,יב) וצדקת
אל ה׳ כצר להם :שנוי מעשה .שב
שעשה:
הצדיק לא תצילנו ביום רשעו 'ואפילו רשע
מרעתו דכתיב (יינה ג ,י> באנשי
שמאי
תניא כית
ננח):
גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין
אומרים שלש
נינוה כי שבו מדרכם הרעה וגו׳:
שנוי השם .משגה שמו וטעמא מזכירין לו שום רשע שנאמר (שם) ורשעת
כתות הן ליום הדין .לאחר תחיית
דמילתא דשנה השם גורס לו הרשע לא יבשל בה ביום שובו מרשעו
המתים והוא שכתוב עליו (יואל ג)7 ,
לעשות חשובה שיאמר בלבו איני וליהוי כמחצה זכאי ומחצה חייב אמר רבי
יום ה׳ הגדול והנורא :אחת של
""אוחו האיש שהייתי קודם לכן שמעון בן לקיש נבתוהה על הראשונות:
צדיקים גמורים .דאית להו רובא
וצריך אני לתקן מעשי :שינוי תניא בית שמאי אומרים לשלש כתות הן
זכיות :ואחת של רשעים גמורים.
רובא עונות :ואחת של כינונים.
מקום .מאברהם שלא זכה לבן עד ליום הדין* אחת של צדיקים גמורים ואחת
ממצה על מחצה:
ששנה מקומו והלך לארץ ישראל של רשעים גמורים ואחת של בינונים

צדימים

ומוסך

ואמך

תלמוד בבלי <עוז והדר>  -ז ראש השנה תלמוד בבלי עמוד מס (168הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

א •טוש״ע או״ש סימן צח
סעיף ה:
נ *טוש״ע מו״מ סימן
שנג שעיף א נהג״ה:
ג »מיי׳ פ״ג מהלנוש
ששוגה הלכה ר שמג
עשי[ נוו טוש״ע יו״ד סימן
רמז סעיף ד:
ד *מיי׳ ס״ג מהלכות
ששונה הלכה ד שמג
שס טוש״ע יו״ד סימן שלה
שעיף י גהג״ה:
ה מיי׳ פ״ה מהלכות
שלמוד שורה הלכה ז
[ועיין מג״א שימן שא ש״ק

׳]:

מהלכות
פ״ג
ו מיי׳
משונה הלכה ג שמג
שס:
ז ח ט *מיי׳ שם פ״ג
הלנה נ ג שמג
שס:
י *מיי׳ שם 9״ 5הלנה א:
כ *מיי׳שספ״גהלכהג:
ל מיי׳ שש פ״ג הלכה ה:

י

שיטת ריב״ב
קיר נטוי .העובר תחתיו
מזכירין עונותיו שאומרין
כלום ראוי הוא זה לעשות
לו נס ומתוך כך מזכירין
עונותיו :ועירן תפלה.
סומך על תפלתו ובטוח
נשמעת
שתהא
הוא
לבו:
לכוין
ומתאמץ

ומוסר דין .כמו ישפוט
ה׳ ביני ובינך שאומרין
כלום ראוי הוא זה שיענש
חבירו על ידו :שנוי
שב מרעתו:
מעשה.
לחיי העולם
לחיים.
הבא :ליום הדין .כשיחיו

המתים :רשעים גמורים.
רובא עונות :בינונים.
מחצה על מחצה:

יח 8ז

תורת
החובל פרק שמיני בבא קמא
קמ״ל להקדים כרק למאכל ורב דאמר דקלאדעעון קבא אסורלמקצציה איירי
מיל £קרייך חמרת 1מ irifan
איסי הכרך
דאתה
מילתא
בסכרים י״א
הב ,גרסיק
מגא *
גרסיק
הא דלא
אחרים
נהי בכי האי גוונא כגון שקוצצו לעצים ויכול להקדים אילן סרק או ס־כול

חיים

לקנות עצים מעלמא :
הא וכבר לימד אכסנאי שבא לעיר וכו׳ תימה דמה הצרד
דף צב
למימרא שהא נבא והלא דבר פשוש הוא ולאו בנבואה תלית
מילתא ועול דאי בנבואה תליאאם כן לא'היה אבימלך ראוי לעונש כיוןדלאו
נבא הא ועוד דקאמר שהיה ל ללמוד ולא למד המי היה ל ללמוד דבר וה
ועוד .דקאמ׳וכבר למד ואתאי לא קאמר וכבר למד דלמד לאחרים משמע כדאיתא
בפרק היו בודקי! כל שמתיו של ר׳יוחנן בן זכאי ?׳ך שנה מה מ׳ שנה למד ת׳ שנה
לתל ונראה לפרש מבי׳ איקרי המשמיע לעס דברי מוסר ותוכחה כדפירש״י ז״ל
גבי ואסרן אחיך ימה נביאך שכל להן נבואה אדם המכריז ותשתיע לעס דברי
תוכהתוהא נעזרת ניב שפתם ואברהם כל ימיו הה מקו למידע לכל סעול׳
דברי מוסר ודרך ארן כמו שאמר ויקרא סס בשם ה׳ אל טלם ומינו דקאמר
ומאתרת הגוי גס צדק תהרוג וכו' לאו תשובה היא וו נביא היא

נביא

הזא אעל לעיל "־אמר מנא הא תילתא דאמור רבק השכם ואכל נידז רחא
דה א אחד מן הדבריס שצוה רבי לבניו בערבי פסחים וטל ללאו מסל סא אלא
עצה נובהקת״ל ולעיל נהי דיאמי תנא יא ״'לתא זאמוי רבנן כל X,
רחמים על חבית וס׳אתי שפיר דלחזתשל הא אלאאיזלאשמעימ סאל יר5

א7ם עצמו לבקש רחמים על : top
וטיבותת לשקייהכתבו tow׳ ההשקהטתן בעין יפה למי
■שהא רוצה וס׳ וקשה דאס ק אתאי מייתו קרא דכי המך תשה אח
ידיו עלו שכתו׳ .בטף החורק הוה ליה לאתויי קרא דויסמוך ידיו עליו ולי׳ירש
רזז׳י ז״ל ניחא דדוקא מדכתיב ס המך השה יליף דמשמע דתלה הכתוב
™׳״ 'tow-הזה
 ,,,דגירהת
הגד^והחכתה^בתשהכחת הא מתנה ומיה נראה
w-wu
.
וכתיב .ויסמוך את ידיו וק משמע מסיש״י יל סנתכ ויסתודאת ידיו תלי־
.
החכמה וס׳ :

חמראלתתה

□לבא
המוסך■

בכפניה גלל בלע נקנו כלבאלס שהרעבמצוי בוהרבהמאתר׳ליח
ממט. :
וכבר למד לאחרים אכסנאי שבא לעירזכז׳ ואס  Pהיםלו
דעניא מכלנא וכתיב והכלבים עזי מש לא ידעו שבעה ■
אןיך}ן שהוכפל בשתות כיון לחלשים הו כפל שמותם כשברכס להי כאט
דין על חבירו הא נענש תחילה איילי דגקטילרל התבקש
דף צג
ברכס פעמיים לחזק ממין :
רחמים על חבית הא נענה תחילה נקט נתי המוסר n
עצמותיו של יסדה מטלגלן פיהז״י ז ׳ל כל מבנוס יצאו עצמותיהם
ממצרים ונקברו באח ישראל ולא נכתב יוסף אלא להדיעך שבהו של ך--------- ------------קל קיירי קאייייש תיז^ק •____________________1
חשה וכו׳ • וטל נראה דלא איצטריך קרא לאשתעינן שהעל עחסס עצמות \ אחד־הצועק אחד הנצעק במשמע פירש״י ז״ל וחרה אפי והרגתי אתכם
שאר השבטים לארונות שאר השבעים הו מצויות בידיהן ותילתא דפשיטא הא
שני׳ במשמע ותימה להא האי קרא גבי אלמנה ויתום כתיב דדישא
אבל חרוט של יוסף שה ה של מתכת וקבעוה מצריים בנילס שיתברכו מימיו לקרא כל אלמנה ויתום לא תעטן וסיפא לקרא ותרה אס והרגתי אתכם ויזו
ולרבי נתן קבור היה בקברניס של מלכים כלאיתא בפ׳ק דכוטה אתי קרא לאשמעינן נשיכם אלמנות וברכם יתומים וא׳כ על כרחך לאו חצועק קאי לגבי אלמנה
<מץאפ״ה הטריח משה את עצמו והעלה וניחא השתא אמאי לא השביט 'נמי שאר רתום לא שייךנתימר והיו נשיכס אלמנות וכרכס יתומי׳ ועוד קשה  forנצעק
השבעים את בט ישראל שיעל עצמותיהם עתהס כדרך שהשביע אותן יוסף פשיט טס מן הצועק דפשעא לקרא מצעק איירי וא׳כ איפכא תיבטלהאחד
לד שיוסף הס יודע שקבוז בקברגיס של מלכים וחשש שמא לא יטריחו עצתן מצעק ואחד הצועק במשמע ועוד תימה מןאתר אלא שתמהרין לצועק ומתהרץ
בני ישראל להציאו משם ונראה דלכך כתיב והעליתם את עצמותי מזה אתכם לצועק מיבעי ליה דלשון אלא משמע דאתי למימר דצועק איט נענש כלבך כמו
וסרש״י ז״ל לאחיו השביע ק למלט שאף עצמות סל השבעים העל עמהסוזה נצעק ואדרבא הא נענש טפי ממט אבל לגירפת  rtowלא קשה מידי מיה
שנא׳ אתפס משמע דסספשיטא ליה ליוסף שיעל עמהם עצמות שאר השבעים מה שכתבו התוסס׳ דלהכי כתיב שמוע אשמע את צעקתו וחרה אס שממהרין
טפי מעצמת שלו וטל יש למר דלכך נכתב יוסף לאשמעינן שקיימו ישראל וס׳ הא תמוה דהאי קרא לאו גבי השבת העבוט כתיב אלא גבי אלמנה
ויתום ושתא טטת מפר הא וצריך להו׳ דלהכי כהב והה כי יצעק אל
שבועתן שהשביע אותן יוסף :
ושמעתי שממהרין וס׳ נ
לכתיב יה ראובן ואל ימות ויה• מתיו מספר וזאת ליהדה פירש״י ז״ל
במסכת מסת מה ראה לסמוך יהדה לראובן ומה ראהלהתהל בברכות
יהדה בלשון וזאת להדס אלא לפי שהה עצמות כל השבטים שלק קיים ושל
יהודה תגולגלין אמר לזון זה יה ראובן כלומר ראובן שלק של קיימת כאל
הא ה וזאת תהה להודה שהן מגולגלן:
טווי׳ ועשאו בגדים צמר מלבן ועשאו בגדים הה לה לשנויי דהא
מליבון אקשי לה אלא דקושטא דמלתאמשט דאי הה חסר סייס אכתי
גרם לראובן שטלה יהדה וזאת לסלה וא״ת מאי ערן זה לה וכי בשביל
שגרסלראוקשיודהיקבל ברפתו ונראה כלס׳ רש״י ז״ל שם להא לכתיב מה קשיאאמאי נקט בגדים והא משעת הייה קנאו כמזניא לקמן גזו ראשון
יה ראובן בעו״הז ואל ימות בעו״הב שלא יזפר ל תעשה בלהה ויה מתיו הספר
ראשון וטמאו אץ מצטרף
נמרן במרץ שאר אחיו כעני! שנאמר וישכב את בלהה ויהיו בני יעקב שנים
ועשאזכלס בוכר כתט התוספות מזקא שיפוי כי האי מעשהבק־כלי
מועיל להסב שיטי מעשה וק עבדיה גסרם ס׳ (לפי דבריסס ברייתא
z
עשר א״כ זכה רחוק לברכה זו ע״י שהדה על מעשה בלהה ועשת תשובה לכך
אמר משה רב״שע כיוןדהדהגרס לראוקשיודהועל ידו זכה ראובן לברכה זו דקתני גזל עצים ושיפן איירי בעשאן בוכר לזהא כי הכי דלא תקשי ברייתא
ראוי הא שיהדה יזכה נמו לברכת ראובן וזהו שאתר וזאת להדה והיינו אמתרתיךודוחק דא-׳כ לאמהדזמיא לצמר ומבט פשתן ונקה לקתר ברייתא
דקאמר על איבריה לשפא דהינו בטוי׳הז נתחבת העצמות למקומן זזמיאדיחי דהתם קנאה בלבו! ונקי בלבד אע״ג שלא נםת:ה שתסבכדזעוד דאין סבר׳ לחלק
ראובן דאיירי בערהו והוד',קאתרלא ההקאי מסקי למתיבתא לרקיע ואל בין שיפוי לעצים ללבון לצמר וכי הכי לצמר קנאו בלבוןחע״ג שלא נשתנה שמו
עמו תביאט דהינו לבלם השא דומיא דואל ימות דאיירי לעולם הבא והדר עלם ניד אתאי לאקנאסבשיסי אע״ג שלא נשתנה שתם ־ לן נראה לשיפוי
קאמר לא מת ידע מאי קאמרי רבנן ולתישקל ומטרה בהדייה ידיו רב ל ט' מועיל אע״ג שלא נעשה כלי בכך ומתני׳ מקנ4ועשאןכלם ולא קתר הגוזל עציס
וזה דותיא לזיה מתיו מספר דהיטשיהו נמרן בתוך שאר בר ישראל ושוין ושיפן י״ל איידי מקט גבי צמרועשאןבגדיסנקטנתי גבי עצים ועשאן כלים והא
כמתן ק־ התפלל על יהדה שימה שוה לשאר רבנן למישקל ומטרת בהדיה דאיצטריך לשטיי לכלים היט בוכר ולא תשר דני!'־rr ?7^° 1ז/דהשוסא*2
ולמיתר שמעתא אליבא דהלכתא כמותן על איבריה לשפא לס שיהדה קבל לא שייךלמיתט תילתא דליתא דכיון דתשעת שיטי קנאס לא הה לה למיתר כלס
עלז נידוי וחרס ואמרו תכתים כיתרם טלה רתק כמניין אבריו של אדם משוס איידי לכך מקי לה בסמי דהיט שיפןמיה סאדלאנקטבהדיאספןי״ל
לומר שההרס נכנס בכל האברים ומתפרקין ממט לכך הו עצמות יהדה מגולגל! איידי דבגד׳ נקט כליסוקמשמע מדברי הרמב״סז״לדכתב סתמאדספוי תועיל
דהוי שיטי ולא הלק וק משמע בשלחן ערוך התן ש״ס שהעתק לשל סי”^ס
עד שבא משה והתפלל עלז וחזרו איבריו למקומן :
אתינא מהכא וטמא טמא קרא פירש״י ז״ל לא דיי לי עט אלא ז״ל ולא הלק • ומה שהביאו ww׳ ראיה חהא דאתרינן לקמן גול דקלם
שתבייש את עצמו וכו׳ ותימה דכא נובא מילי חשיב בההיא קרא כו׳ יש לומרדשיפוי עדף טס מעבדה גובי דימינכרטד ולכך קני בשיסיאע״ג
גוונא כתבו התוססת לזמן גבי הא דקאמר
שהמצורע חייב בהן שנאמר והצרזע אשר בו הגע בגדיו יהה פרומים וראשי יהה שלא נשתנה שמו בכך וכי האי
פרוע וגף מבדד ישב חייז לתחנה חושבו שמיזוייב בקריעה ועטיפה ולישב מתזז דגול דקלא וקטלה לא קט אע״ג דגזלבהמה וקטלה קט התם סי הטי
דמינכר טס
לעיר בדד ואתאי תייתי דווקא הו* מילתא מטמא טמא קרא הא משאר תלי גמי
לא כספק כו׳ בלאו הך סוגיא הה מצי למידתי ברייתא דגזל
מצי לתילף הכי ואדרבא הך תילתאטבא ליה כדי שיבקשו עליו רחמים כדתניא
עצים אמתט׳ דלא הספק אלא דניתא לה טסלתירתי תהלה
בס׳׳פ בהמה המקשה ובם׳ בתה אשת וטמא טמא יקרא צריך להדיע לרבים
ורבים מבקשם עליו רחמים וק מי שאירע בו דבר צריך להודיעו לרבים ורבים ברייתא דגזל עצים אמתט׳ דהכא כיון דתרוייהו במד מלתא איירי בגזל ממש:
דתווריה הוריה ס׳ כתבו סתוספו׳דלהפריסדגרסיבמלהה לדבי היא
מבקשם עליורחמים;

ךךן

מאי

הגוזל עצים פרק תשיעי

צמר

מי

עצים

ואנא

ורמירהי

עיתץ,

דא

רהטי רהט אורתא ’דש׳ם בהכי כמ ׳ש התו׳ דכל הכא 537י
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י
י
הרואה תמשה ׳אחד משהם ׳אש
דאיתאבפרק
דהכיילסק מזרוע
אחד מששים לגהינס דבש אחד משהם למן וס׳ כלומר מתקת הדבש המצוי

לבכי^י־■01
שלט בטל
כטל אש
דבר רום
לכלתם זק
ואיטינחשב
גיהנסלגבי
של בטל
לפניט
יזר
והיייי ד
בשהס
משהם דכל
ההן אחד
מהקתשהן
ולכך נקט
אש
שיתין רהטי רהט ולא מה לגברא דמצפרא כרך כלומר דפת שחרית תעליא
לההוא גברא כל כך שאיע בטל אפילו לגבי ששים אנשים שאינם יסלים להגיעו
אע״ג דכל דבר בטל בששים  piשיתין תכלי מסיה לככא ”1w
 1x77חד
התצוי
שכל כך הרבה מכאיבות מגיעין אדה עד דההא
תכלא שרגיל להיות בטל לנס מך תיפלי וכ 1שית'י חני ד5רזלא,תלי ליה
בקורנסיהאתי נמי לאשתתק & ק■ הרבה מני דנרזלא מאלי׳עדדחדתט
דפרזלאבטל לגבי הנך זק יש לפרש בסלי ש׳ס ;

י

בי
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ללא פלגי

אלא בדנסצי אבל בהורי וכירקי וכברי סל עלמא תודו דהי שיטי והא והו
 ,רבנן ותא דנפצינסל ותא דסףקיהסח׳־דפיאיי׳* ׳ ■
 Sויכול להעבירו ע״י צסן והי שימי דהדראבל עוותו ה ארגו שט
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התוכפו׳ שאורגי! מן
לברייתו הא סזי 0י*0
א^ ™-טמא^נימא בפגי עצמו
'1ת דהכא
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כמע י
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י
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^?^1זאז כרבי שמעון דכתרוייה ודאי 'לא
המיין א'גו ""”1
.
כדברי הכל פי׳ או כרבנן או כרס שמעון דכתרוייהתחי

ואוקימנא

תורת חיים שור ,אברהם חיים בן נפתלי צבי הירש עמוד מס (39הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

פני יהושע

רי

דףצגע״א

בבא קמא

-־מ

לא היה מחזר כ״כ לישא אשה כיון שכבר קיים מצות פריה

נראה לרש״י דמהיכא תיתי .ומ״ש התוספות כיון שמתחילה

ורביה וק״ל:

אמר לו קרע כסותי כו׳ ,י״ל דאדרבה איפכא מסתברא דהא

תוספות

בד״ה המרא למרא בו׳ כדכתיב ויסמוך ידיו בו׳ עכ״ל.

מעיקרא כי אמר לו קרע כסותי סתמא אמרינן שלא נתכוון על

והא דלא מייתי הכא בגמ׳ מהאי קרא גופא עיין

מנת לפטור ומתחייב הלה א״כ וכי בשביל ששאלו המזיק על

בספר קיקיון דיונה:

מנת לפטור וקאמר ליה איהו לאו בענין שדומה דבניחותא

מנא הא מלתא דאמרי אינשי אי דלית דורא דלינא בו׳.

קאמר למה נידונו כמתמיה ,לכך פרש״י כאן דהא דקאמר

והחידוש בזה דאפילו במשא הנוח לאחד שייך זה

בברייתא יש לאו שהוא כהן היינו אי אתמה בודאי וא״כ

המשל משום מזלא דבי תרי ,ועל זה מייתי שפיר מקרא דברק

דאתמה בודאי ממילא משמע דלא שייך לחלק בין נזקי גופו

שלא היה שום תועלת בהליכת דבורה דאשה אין דרכה לכבוש

לנזקי ממונו כיון דכבר אסקינן דאדם מוחל על הכל אליבא

[יבמות ס״ה ע״ב] ,ועוד שהלך בציוי הקב״ה והובטח לנצח ,ואפ״ה

דרבי יוחנן וא״כ עכשיו קשה לרש״י הא דנקט חיובא לגבי מכה

לא רצה לילך בלעדה:

ופטורא לגבי ממונא ומשני לה שפיר ,ובזה נתיישב הא דלא

בגמרא

ך-

------------------רך צג ע״א —-----------------י

בפרש״י*

בד׳י׳ה אחד הצועק בו׳ וחרה אפילו והרגתי אתכם שנים I

קשיא ליה לרש״י הכא אמתני׳ דהכא אמאי מחלק בין נזקי

ממונו לנזקי גופו ,משום דאיכא למימר דודאי שייך לחלק וכגון
דאמר הן בסתמא דברישא בנזקי גופו דיינינץ ליה בלשון בתמיה

כמשמע .ואע״ג דרישא דקרא כל אלמנה ויתום לא

והוא כהן ובסיפא בנזקי גופו דיינינן ליה בניחותא ובזה היה

10ענון וא״כ שהם הצועקים לא שייך בהו סיפא דקרא והיו

נמשך היטב לשון המשנה ,אבל מברייתא דקתני בהדיא בסיפא

בניכם יתומים ונשותיכם אלמנות וכן הקשה התורת חיים ,אלא

דקאמר לאו והוא כהן וא״כ על כרחך איירי בדאתמה בודאי

דבאמת יתום ואלמנה דקרא לאו דוקא והוא הדין לכל אדם אלא

א״כ לא שייך תו לחלק ,דבמה שיש לנו להסתפק אמרינן שפיר

שדיבר בהווה וכמו שפירש רש״י בחומש ,והוא מוכרח מדכתיב

שיש לחלק בין גופו לממונו אבל במה שנראה מדבריו בפירוש

אם ענה תענה אותו ולא כתיב אותה או אותם ,וכן צעק יצעק

לא שייך לחלק כיון דאסיקנא דמוחל על הכל ,ודוק היטב

____ בלשון יחיד ולשון זכר אלא דקאי על כל ישראל וק״ל:

בד״ה

שנראה לי ברור בכונת רש״י:

ורבי יהודה אמר בו׳ וקמ״ל מתני׳ דישהן שהוא בלאו ובנך

תוספות
בגמרא ורמינהו לשמור בר ולא לקרוע לשמור ולא לחלק לעניים.

כלום אי איירי במתמה אתמוה או בדאמר ליה בניחותא .ונראה

הא דמייתי כל הני י״ל דבלא״ה הייתי אומר כקושית

לי משום דבאמת ממלתא דרבי יוחנן גופא אין הכרח לפרש

התוספות דלא פטרינן אלא מפשיעה גרידא אבל לא מהיזק

לישנא דמתני׳ בתרי גווני ,אלא יותר יש לפרש בפשיטות כמו

בידים ,אבל עכשיו מקשה שפיר מתקט דומיא דהנך דפטור בהו

שפי׳ התוס׳יומה שנמנע רש״י לפרש כן היינו מפשט הברייתא

על כרחך מהיזק בידים ,וכן נראה מלשון הרמב״ן בספר

דמייתי לסיוע וכמו שיתבאר:

מלחמות ה׳ ע׳׳ש וק״ל:

דמתמה אתמוהי עכ״ל .ובסיפא דמתני׳ לא פי׳ רש״י

r1M״!h 547^12

בד״ה

כד״ה ורבי יוחנן כר .כבר נתבאר בסמוך בלשון רש״י:

הכני פצעני בו׳ וברייתא דלעיל דקתני בו׳ בדאמר נחבל

הדרן עלך החובל

כולה מלתא עכ״ל .מה שלא רצה לפרש ברייתא נמי
בדמתמה אתמוה דהיינו בלאו שהוא כהן נראה משום דא״כ

תקשה אמאי לא נקיט רבותא טפי דאפילו בסימא עינו וקטע ידו

הגוזל עצים פרק תשיעי

נמי פטור בלאו שהוא כהן ,דכיון דעיקר החידוש בברייתא

דך צג ע״ב

לפרש המשנה כי היכי דלא תימא דדוקא קתני במתניתין בנזקי

במשגה

הגוזל עצים ועשאן כלים כר משלם כשעת הגדלה .לפי

גופו יש הן שהוא כלאו ובנזקי ממונו יש לאו שהוא כהן א״כ

סוגיא דשמעתין איירי כל הני מלתא אפילו לפני יאוש

יותר היה לברייתא לפרש כגוונא דמתני׳ ממש דאפילו בראשי

דסתם גזילה לאו יאוש בעלים היא ,והכי מוכח להדיא

איברים נמי יש לאו שהוא כהן ,אבל למה שפי׳ רש״י דברייתא

מדאסקינן דבעינן שינוי שאינו חוזר דוקא ,ואי לאחר יאוש כו״ע

איירי בדאמר הנחבל גופא דהוא מלתא אחריתא מה שלא נזכר

מודו דאפילו שינוי השם החוזר קני מדאורייתא ושינוי מעשה

כלל במשנה א״כ לא קשיא מידי ,ועוד דבדאמר הנחבל גופא לא

קני מיהא מדרבנן כמ״ש התוספות לעיל פרק מרובה גבי עוצבא

נראה לו שום סברא אליבא דרבי יוחנן לחלק בין ראשי איברים

גבי אוונכרי ע״ש מיהו

לשאר מילי וחדא מינייהו נקט והוא הדין לכולהו ודו״ק:

בד״ך!

ובפרק לולב הגזול

[דף ל׳ ע״ב ד״ה כי גדור]

להרמב״ם [פ״ב מהלכות גדילה ואבידה ה״ב]

שסובר דאין לגזלן שום

יש לאו שהוא כהן אי אתמה פטור והא דנקט וכו׳ עב "ל.

שבח קודם יאוש ואפילו תקנת השבים אין כאן ,א״כ צ״ל דהאי

מה שלא פי׳ רש״י כדברי התוספות ,נראה דנאדי מסוף

סיפא דמתני׳ דקתני נותן דמי פרה העומדת לילד כו׳ היינו

דבריהם שהוצרכו התוספות לפרש דבנזקי ממון משמע במתני׳

לאחר יאוש דוקא וכ״כ בהדיא בהל׳ גניבה [פ״א הי״א] והל׳

ובברייתא דאפילו אי אמר הן בסתמא בענין שדומה דבניחותא

גזילה

א״כ צ״ל דרישא דמתני׳ נמי איירי אפילו לאחר

קאמר אפ״ה אמרינז דמסתמא בתמיה ?!אמר .וזו הסברא אין

יאוש ואפ״ה בעינז שינוי שאינו חוזר .ובאמת לא ראינו

[פ״ב ה״ד],

פני יהושע <הוצאת אור החכמה> ־ ה (ב״ק ,ב״מ ,מכות ,שבועות) יעקב יהושע פאלק בן צבי הירש עמוד מס (210הודפס ע״י תכנת או

דגדקץ

גס אס המחול מדינא מרמי •• וע״ז תירצו rfn
חשיב לי׳ אכרוחי בי דינא בכדי כיון דעתה לא
משלמין כלום ואחר שהתאלמן יהי׳ ביכולתו לגבות
ממנה גס אס לא תמכור לו כחובתה ולכך לא
מערחינן לביד :
טיב בתוס׳ ד״ה ואפי׳ מחלה כו׳ וא״ת
והא וודאי מיפסידקא פסיד עכ״ל • עיין
’״"״
מהרש״א מה שהקשה • ולפעג״ד אפשר לומר
דהתוס׳ חשבי ליה להפסד דאס לא המחול קרוב
כדבר כפי משימות בעלה יהיה ביכולתו לגבות
מהנכסים שיניח בעלה עבור כחובתה משא״כ אס
המהול אזי לא יהי׳ ביכולתו לגבות מהנכסים
שיניח בעלה רק מהנכסים שיהי׳ לה בעצמה
ואולי לא יהי׳ לה נכסים כלל ממה לגבות •
ולכך ניחא לי׳ טפי שלא תמכור בכדי שלאתמחול :

בגט׳

הב״ע שברח אי ברח כו׳
(יו> לא)
דקביל סהדי וברח פירש״י
דמיירי בצית לי׳ נכסי וכוונתו מטארח דאי יש
לו נכסי אם כן גסבברחלגבי מן הנכסים כיון
דקביל סהדי • אר קשה לפ״ז דלמאי הוצרך
הש״ס לשנויי כלל בברח לשני דלית לה
נכסי ולכך לא מענינן לדינא לגבות מרדיא •
וצ״ע טובא :

שם

אמר רב פפא לא שנו אלא בו אבל
בבגדו לא כחב הרא״ש דטעמא דמלחא
דלא חייבה התורה אלא טל טשת גופו אבל
טשת דדבריס או רקק על בגדו פטור טכ״ל •
ולכאורה יש להקשות מהא דאמרינן בכתובות
ריש פרק מציאת החשה דעעמא' דר״פ משום
דבבגדו לית לי׳ זילותא • וצ״ל דסבירא
להרא״ש דלפי המסקגא דכתם דאמרינן אשתו
כטפי׳ כדינן מהך סברא דלית לי׳ זילוחא •
והכריחו להרא״ש לפרש כן משום דאמרינן בסוגיין
זאת אומרת יביישו בדברים פעור •מכלום ובדברים
וודאי אית לי׳ זילותא • ואפ״ה פטריגן לי׳  ftbע״כ
דטעמא הוא מפום דלא חייבה התורה רק
בביישו בגופו :

שם

ע״ב בגמ׳ דלמא בגדים שאני דפשידא
דלא הדר הוא ׳ צע״ק דאמאי לא מפני
דבגופו נמי איכא ג׳׳מ בין היכי דהדר להיכי
דלא הדר דבראשי איברים שאינם חוזרים אסור
דאתי בק״ו מבגדים • וכדמשמע לשנא דהש״ס
דקאמר זה מעלה ארוכה • משמע דבאופן כאינו
מעלה ארוכה אשור • ובהכא שחוזרת ומעלה
ארוכה שרי ולא הוי צריך לדחוחי ולאוקמי
כתנאי • רק דמחני׳ .איירי בחבלה שאינה מעלה
ארוכה • והכי קתני לא מבעיא בושת שאדם
רשאי לכייש את עצמו אלא אפי׳ חבלה שאינה
חוזרת שאין אדם רשאי לחבל בעצמו אפ״ה
אחרים שחבלו בו חייב • וברייתא איירי בחבלה
החוזרת • וצ״ע :
ומנין שאם לא מחל לו
(יו ft
שהוא אכזרי ;• 'whit
דלמא אברהם
צ״ע מנ״ל להוכיח מזה שהוא
לפנים משורת הדין הוא דעבד • אבל באמת
גם מי שאינו מוחל אינו נקרא אכזרי ■ אמנם
בהרא״ש איתא מנין שלא יהא המוחל אכזרי •
ולפ״ז אתי שפיר ההוכחה מקרא :
ההוא ארנקי דצדקה כו׳ •
(דף ל0
הרמ״א בשו״ע סי׳ ש״א הביא
בשם המרדכי דאם הגבאי אמר לשומר שמור
לי חייב לשלם • ועיינתי במרדכי עצמו והנה שם
כתב בזה הלשון דאס אמר לו שמור לי ואם
תפשע תשלם חייב לשלם ומשמע לכאורה מדבריו
בהיפך דדווקא אם אמר לי׳ אס תפשע תתחייב
לשלם הוא דחייב • אבל באומר סתם שמור לי
הוא פטור • ומצאתי בנתיבות שעמד בזה ותירץ
דברי הרמ״א דאין שום נ׳׳מ בין אומר לו אס
תפשע תחייב או לא אמר משום דגם אי אמר
לא הוי חייב בלא קנו מידו • אע״כ דאין הטעם
משום דאמר לי׳ אם תפשע חשלס• רקדעיקר
הנ״גג הוא בין אם הפקיד ע״מ לחלקם לענים •
ובין אם הפקיד סתם • ולכך מסיק דהיכי דנגנב
ביד הגבאי עצמו הוא פטור משום דגבי׳ הי׳
מונחים ע״מ לחלק • אבל היכי שהגבאי הפקיד

במתני׳

בנם׳
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סימן ח
בענין המוסר דין על חבית

ב״ק צג.

אמר רב חנן המוסר יין

על

חבירו הוא נענש תחילה שנאמר ותאמר שרי
אל אברם חמסי עליך וכתיב ויבא אברהם

וכשם שאינו מחמלא רחמים על חברו אלא
נעשה עליו אכזרי ג״כ מזכיר לו הקב״ה
עונותיו ומענישו עכ״ל ומשמע יס״ל דהא
דנענש מחלה הוא משום דנעשה אכזרי על

לספוד לשרה ולבכותה והכי מילי דאית ליה
דינא בארעא אמר רבי יצחק אוי לו לצועק '5255אבירו ומשו״ה הקב״ה מזכיר לו עונותיו
יותר מן הנצעק וכו׳ ע״ש וצ״ב מה בא ר׳ יצחק
להוסיף על רב חגן דר׳ יצחק נמי יליף לה

ומענישו.
איברא דניאה דר׳ יצחק ס״ל דהא

תשרה כיכתב הרא״ש שם וז״ל אמר ר׳ יצחק
אוי לו לצועק יותר מן הנצעק כדחזינן בשרה
עכ״ל וצ״ב.

דנענש תחילה הוא לאו משוס דנעשה אכזרי

והנה איתא בר״ה עז :וא״ר יצחק ג׳
דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו הן קיר
נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו דא״ר
אבין כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה

על מבירו ומשו״ה הקב״ה מזכיר לו עונותיו

ומענישו דהא קאמר ר׳ יצחק (ר״ה טז :ברכות
נה ).דג׳ דברים מזכירין עונותיו של אדם אלו
הן קיר נטוי ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו

ועיין במוס׳ ר״ה טז :ד״ה ועיון דכתבו דכל
הני שלשה הוי מענין אחד ואי הא דהמוסר דין
על חבירו נענש תחילה הוא משום דנעשה
אכזרי על חבירו וכו׳ לא הוי מעגין קיר נטוי
ועיון תפלה דלא שייך בהו האי טעמא אלא

שנאמר ותאמר שרי אל אברם ממסי עליך
וכתיב ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה
ע״ש וצ״ב אמאי לא קאמר בגת׳ דהני מילי
דאית ליה דינא בארעא כדקאמר בגת׳ ב״ק צג.
ועוד צ״ב דקאמר ר׳ אבין כל המוסר דין ובגת׳

נראה דר׳ יצחק ס״ל דהא דהמוסר דין על
מבירו נענש תחלה היינו משוס שבוטח בזכותו

ב״ק קאמר בסתם המוסר דין על חבירו ולא

שיענש חבירו על ידו וכדכתבו רש״י ומום׳ ר״ה

קאמר כל המוסר דין וצ״ב.
ובביאור הדברים נראה לומר דהנה

טז :והשתא הוו כל הני שלשה דברים מענין
אחד דבכולהו בוטח הוא בזכויותיו ומשו״ה
מפשפשין במעשיו והיינו דקאמר ר׳ יצחק אוי

כתב ר׳ יהונתן בשטמ״ק ב״ק צג .בביאור דברי
רב מנן וז״ל המוסר דין על חבירו צועק

להקב״ה שיקח נקמתו ממנו על שגוזלו והוא
נענש מחלה דמוטב היה לו להביאנו לפני ב״ד

של מטה ויגבה ממנו ממון משימסרנו ביד עונו
שלא ישאיר לו שורש וענף לפי שמתחבר זה עם
שאר עונותיו וראוי שיענש הן במות הן בשרושי

לו לצועק יותר מן הנצעק דגבי הנצעק אין
שום סיבה שיפשפשו בכל מעשיו משא״כ
הצועק שבוטח בזכויותיו מפשפשין במעשיו
והיינו דקאמר ר׳ יצחק אוי לו לצועק.
ונראה דיהא נפ״מ בין רב חנן ור׳ יצחק
בכה״ג דלית ליה דינא בארעא דלרב חגן דס״ל
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שלום

להא דהמוסר דין על חבירו נענש החילה הוא
'משום דהיה לו להביאנו לפני ב״ד של חטה ולא
לפני ב״ד של מעלה שלא ישאיר לו שורש וענף
וכו׳ וכדכמב הר׳ יהונתן היינו דוקא היכא
דאית ליה דינא בארעא משא״כ הירא דלית

לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו שלח ליה דוס
לה׳ והתחולל לו דום לה׳ והוא יפילם לך חלליס
חללים השכם והערב עליהן לבהמ״ד והן כלין
מאיליהן הדבר יצא מפי ר״א ונמנוהו לגניבא
בקולר ע״ש ובמוס׳ שס בד״ה השכם כתבו וז״ל
ואע״ג דאמר בב״ק המוסר דינו לשמים הוא
נענש מחילה הא אמר ה״ח דאית ליה דינא
בארעא אי נמי השכם עליהם לבית המדרש

דין על חבירו נענש תחילה הוא משום לבוטח

קאמר לעסוק במורה עכ״ל ונראה דהא

בזכויותיו ומשו״ה מפשפשין במעשיו א״כ לא

דהוצרכו התום׳ להביא עוד תירוץ דהשכס
עליהם לבהמ״ד קאמר לעסוק בתורה היינו
משום דלתירוץ קמא דקאמר דה״מ דאית ליה

לשמים אלמא .בוטח הוא בזכויותיו ומשו״ה
מפשפשיובמעשיו.
" ןא1צרחחכמח1

דינא בארעא היינו רק אליבא דרב חנן איברא

ליה לינא בארעא אין המוסר נענש כלל דמאי
$ית,ליה למעבד וכן אימא להדיא בשטמ״ק
ב״ק ע״ש איברא דלר׳ יצחק דס״ל להא למוסר

נ״מ מידי אי אית ליה דינא בארעא או לית ליה
דינא בארעא דבכל גוונא עצם זה שמוסר דין

ונראה דהלברים מדוייקיס בגמ׳ ב״ק
צג .דקאמר אמר רב חנן המוסר דין על חבירו

דלר׳ יצחק לא הוי נפ״מ מידי אי אית ליה דינא
בארעא או לית ליה דינא בארעא ובכל גוונא
מפשפשין במעשיו וא״כ הדרא קושיא לדוכתא

נענש תחילה שנאמר וכו׳ והני מילי דאית ליה

משו״ה הוצרכו לומר אי נמי השכם עליהם

לינא בארעא אמר רבי יצחק אוי לו לצועק
יותר מן הנצעק ולכאורה צ״ע דה״ל לאתויי

לבהמ״ד קאמר לעסוק בתורה ונמצא דלא הוי
מוסר דין על מבירו כלל.

הא דר׳ יצחק מקמי הא לקאמר והני מילי

דאית ליה דינא בארעא ולבתר הכי לאמויי

ובזה נראה לבאר הגת׳ בר״ה טז :דהגה

והני מילי דאית ליה דינא בארעא והוי קאי

קאמר בגת׳ דא״ר אבין כל המוסר דין על

אתרוייהו אלא ע״כ דהגמ׳ ס״ל דלוקא לרב חנן
איכא נפקא חינה אי אית ליה לינא בארעא או
לית ליה דיגא בארעא משא״כ לר׳ יצחק לא

חבירו נענש תחילה ונראה דר׳ אבין בדוקא
בכה״ג דלית ליה דינא בארעא דמ״מ נענש

נפ״מ חילי אי אית ליה דינא בארעא או לית

מחילה דמשוס דבוטח הוא בזכויותיו מפשפשין

קאמר כל המוסר דין על חבירו לאתויי אפי׳

ליה לינא בארעא דבכל נוונא אוי לו לצועק

במעשיו וכדר׳ יצחק בב״ק דקאמר אוי לו

יומר חן הנצעק.

לצועק יותר מן הנצעק ור׳ אבין פליג ארב חנן

והנה אימא בגיטין ז .שלח ליה מר
עוקבא לר׳ אלעזר בני אדם העומדים עלי

בב״ק דקאמר המוסר דין על חבירו ולא קאמר

ובידי למסרם למלכות מהו שרטט וכתב ליה

אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה
לפי מחסום בעוד רשע לנגדי אע״פ שרשע
לנגדי אשמרה לפי מחסום שלח ליה קא מצערי

כל המוסר דין על חבירו דרב חנן ס״ל דהא

דנענש תחילה הוא משום דנעשה אכזרי על
חבירו וכו׳ ולהאי טעמא רב חנן לא הוי מצי

למימר כל המוסר דין על חבירו דהא היכא
דלית ליה דינא בארעא לא נענש ומשו״ה
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קאמר 3סמם המוסר לין על חבירו איברא דר׳
אבין ס״ל להא דנעגש תחילה הוא משוס
לבוטח בזכויותיו והלכך מפשפשין במעשיו
ולהאי טעמא לא הוי נפ״מ מידי אי אית ליהדיכא בארעא או לא ומשו״ה קאמר כל המוסר
דין על חבירו (ועיין בס׳ משולש בשערים

עה״ת פ׳ מיי שרה דכתב להדיא דל׳ אבין פליג

שי' )ש

יט

נענש תחילה הוא משום לבוטח הוא בזכויותיו
ומשו״ה מפשפשין במעשיו.
והשתא אתי שפיר הא ללא קאמר בגמ׳
ר״ה והנ״מ דאית ליה לינא בארעא להגמ׳
בר״ה אלזא אליבא דר׳ יצחק ור׳ אבין ותרוייהו
ס״ל דליכא נפ״מ כלל אי אית ליה דינא
בארעא או לית ליה לינא בארעא לבכל גוונא

לר׳ יצחק לקאמר ג׳ לברים מזכיירין עונותיו של

נענש תחילה למשום שבוטח בזכויותיו
מפשפשין במעשיו ומשו״ה קאמר בסתם דכל

אלם לתרוייהו ס״ל להא למוסר לין על חבירו

המוסר לין על חבירו נענש תחילה.

ארב חנן) ומשו״ה הסמיכה הגמ׳ הא דל׳ אבין

סימן ט
בזלנין שיור מקום אמה זלל אמה ללא סיד זכר לחורבן

ב״ב ס :סד אלם את ביתו בסיל ומשייר
בו לבר מועט וכמה אמר רב יוסף אמה על
אמה אמר רב חסלא כנגד הפתח ע״ש וכן
נפסק ברמב״ס ובשו״ע וז״ל אלא טח ביתו

עכ״ל וכתב המג״א סי׳ תקס סק״ד וז״ל

בטיט וסל בסיל ומשייר מקום אמה על אמה

והלוקח חצר וכו׳ דתלינן שנעשה קולס החורבן

כנגד הפתח בלא סיל עכ״ל.

או שנעשה ביל עכו״ם ולקחה ישראל ממנו

והנה כתבו הרמב״ם והשו״ע וז״ל
והלוקח מצר מסויידת ומכויירת הרי זו
בחזקתה ואין מחייבים אותו לקלוף בכתלים

והנה בטור או״ח סי׳ תקס כתב וז״ל

אבל אס יודע שנעשה באיסור חייב לקלפו

משחרב הבית תקנו שבכל דבר שמחה שיהיה

עכ״ל איברא דהרלב״ז בתשובה סי׳ תרמ כתב

בה זכר לחורבן הבית וע״כ אמרו סל אדם את

להדיא לאפי׳ אס יולע שנעשה באיסור אין

ביתו בסיד ומניח בו אמה על אמה בלא סיל

חייב לקלפו וז״ל תדע להא מסיים בהך

זכר לחורבן הבית עכ״ל והגה לא הזכיר הטור

ברייתא ואם לקח חצר וכו׳ הרי היא בחזקתה
הא תינח היכא להוי בנין ישן לאיכא למימר
בהתר נבנה קולס חורבן הבית אבל היכא

נשמט ממנו איברא דהב״ח כתב וז״ל ולי נראה

להבנין חלש לפשיטא לן לנבנה באיסור אמאי
מוקמינן לה אחזקתה אלא משוס לאמרינן כיון
לזה הקונה לא עבל איסורא אזלינן בה לקולא
ושבקינן לה אחזקתה וכו׳ ע״ש אלמא לכל

דבעינן דיניח המקום אמה על אמה כנגד
הפתח ועיין בב״י לכתב להטור אגב שיטפיה
דרבינו ס״ל לרב יוסף לאמר וכמה אמה על
אמה פליג ארב חסדא לכל היכא דמשייר אמה
על אמה סגי אפי׳ שלא כנגד הפתח ופסק כרב

יוסף וכו׳ עכ״ל וצ״ב לדעת הב״ח במאי פליגי
רב יוסף ורב חסדא.

היכא דאיהו לא קעביד איסורא לא חייבו
לקלוף וצ״ב במאי פליגי.
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בבא קמא (צ״ג א׳)

אגד!"•

שלג

המוסר דין על חברו צועק להקב״ה שיקח נקמתו ממנו על שגוזלו הוא נענש
תחילה דמוטב היה לו להביאנו לפני ב״ד של מטה ויגבה ממנו ממון משימסרנו
ביד עונו שלא ישאיר לו שורש וענף לפי שמתחבר זה עם שאר עונותיו וראוי
שיענש הן במות הן בשרושי וכשם שאינו מתמלא רחמים על חברו אלא נעשה
עליו אכזרי גם כן מזכיר לו הקב״ה עונותיו ומענישו.
(הר׳ יהונתן ז״ל שיטה מקובצת)
☆

☆

אל תעניש ישראל ואל תקללו אך התפלל עליו שישלים הקב״ה לבו ויחזירהו
למוטב ואל תמסור עליו דין לאמר הצור ינקמני מידו וישוב לעושה הרע כרעתו
כי כל המוסר דין על חבירו באה מדת הדין לפני הקב״ה ואומרת רבש״ע לזה
תעשה דין ראוי הוא שתענישו על כך וכך .כללו של דבר אל תקלל שום אדם כי
פעמים רבות הקללות חוזרות וחלות כולן על ראשו ועל זרעו שכן מצינו שכל
הקללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעו.
(ספר חסידים סימן ע״ו)

ממהרין לצועק יותר מן הנצעק
אמר רבי יצחק :אוי לו לצועק יותר מן הנצעק תניא נמי הכי אחד הצועק
ואחד הנצעק במשמע "ומרה אפי והרגתי אמכם" (שמות כ״ב) שנים במשמע אלא שממהרין
לצועק יותר מן הנצעק.
(צ״ג א׳)

קשא איך יצוייר שיהיה אוי לצועק יותר מאחר שבאמת זה הצועק הרע לו
חבירו רעה גדולה על לא חמס בכפו ,ונ״ל בס״ד שזה הצועק עשה רעה לאחרים,
כמו זאת הרעה שהרעו לו ,ולכן כיון שעל זאת הרעה שהרע לו חבירו הוא צועק
ומוסר דין ומגדיל מדורת אש הרעה על חבירו לקללו ,ולבקש עונשים קשים
עליו ,עתה הוא נלכד באמרי פיו בעבור רעה שעשה הוא לאחרים ,ולכך אוי לו
יותר ,כי הוא נתפס בעונשים אלו שבקש על חבירו ואין צריך לישב ב״ד על זה,
לראות אם חייב כ״כ עונשים בעבור הרעה זו דחודאת בע״ד סגי ליה לחייב
עצמו ,אבל עונשי□ אשר ביקש על חבירו ,צריך שיצא פסק דין זה ע״פ ב״ד של
מעלה ולא יתחייב חבירו כאשר ישית זה עליו באמרי פיו.
(בן יהוידע)
☆
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כל חמוסר דין על חברו והוא שצועק עליו להקב״ה שיקח נקמתו ממנו על
שגזלו ויש לו דין בעיר שאם יודיע לו העניו יעשה לו כפי הראוי וזה מתכוין
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להענישו ביותר ,ראוי הוא ליענש תחלה על עונותיו והוא שאמרו אוי לו לצועק
יותר מן הנצעק וכן אמרו אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע ר״ל במשמע
של "וחרה אפי והרגתי אתכם" .אלא שממהרין לצועק יותר מן הנצעק ר״ל
שממהרין ליפרע מן הצועק.
ובמסכת שבת אמרו שכל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו
של הקב״ה ,ודוקא בדרך שהיה אפשר לו על ידידיך דין ליטול ממנו את דינו
והוא מתכוין להענישו הא אם לא כיון לכך ונשתלח הרשע ביד פשעו אין לו
דמים כלל.
(מאירי)
☆

אחד חצועק ואחד חנצעק במשמע דכתיב "כי אם צעוק יצעק אלי שמוע
אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב" על קצועק ועל הנצעק קאמר
אלא שממהרין לצועק כלומר על ידי הצעקה ממהרין עליהם הפורעניות והאי
דקאמר יותר מן הנצעק יותר משלא היה צועק עליו אף על פי שמענה את
חבריו .ונראה לי דל״ג ליה בברייתא והאי דקאמר ר׳ יצחק אוי לצועק יותר מן
הנצעק מפני ששניהם לוקין על ידי הצעקה והוא לא נושע נמצא עומד בענויו
וגם הוא לוקה עם חברו שלא אמר הכתוב והושעתי אותו ואם לא היה צועק
וסובל או שהיה מבקש רחמים מלפני המקום שיושיעהו מיד המציקין אותו אז
היה מושיעו ולא היה לוקה עם חבירו.
(שיטה מקובצת בש□ הראב״ד ז״ל)

☆

☆

המוסר דין ובו׳ וכתיב "ויבא אברהם לספוד" וגו׳ לא היה צריך להביא ראיה
מהאי קרא דכמה פרשיות בתורה שנאמרו בהן שהיה אברהם חי אחר מיתת
שרה .אבל הביא מהאי קרא שהיתה שרה ראויה להגיע לשני אברהם לולי
מסרה דין עליו דלא הוי ליה למיכתב רק ואברהם בכה וספד על שרה אבל כתב
"ויבא אברהם" וגו׳ ירצה כדלקמן שממהרין לצועק יותר מן הנצעק שודאי גם
אברהם שהוא הנצעק גם הוא נענש במה שמתה שרה דאין אשה מתה אלא
לבעלה אבל היא נענשה תחילה שהיא כבר מתה ואברהם לא נצטער ולא ידע
במיתתה עד שבא ונתוודע לו שמתה.
(מהרש״א)
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